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افتتاحية العدد

املصاحلة الفلسطينية

يف ميزان الصلح خري
الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
وصف الصلح باخلري يف إحدى اآليات القرآنية املثبتة يف سياق احلديث عن جمريات إصالح
األسر ،من خالل إصالح العالقة بني أربابها ،فقال جل شأنهَ { :وإ ِ
ِن ا ْم َرأٌَة َخا َف ْت ِمن �َب ْع ِل َها نُ ُشوزاً
ُس ُّ
أَ ْو إِ ْع َراضاً َف َ
ال ُجنَا َْح َع َل ْي ِه َما أَن يُ ْص ِل َحا �َبْ�يَ�ن ُه َما ُص ْلحاً َو ُّ
الش َّح َوإِن
الص ْل ُح َخْ�ي ٌر َوأُ ْح ِض َر ِت ا َألنف ُ
حُْت ِسنُواْ َو�َتَّ�تقُواْ َفإ َّ
ون
ان مِبَا �َت ْع َم ُل َ
ِن اللهَّ َك َ

َخبِرياً}(.النساء)128:

فالصلح خري من الشقاق والنزاع ،وتعدي طرف على آخر ،والصلح مبا ميثله من توافق
على املعروف ،وتعاون على الرب خري من اخلالف الذي يؤجج األحقاد ،ويعزز الكراهية،
ويشغل عن السعي للنهوض ،وخري الصلح عام يشمل أحوال العالقات مجيعها ،فلفظ
{ َو ُّ
الص ْل ُح َخْ�ي ٌر} يف اآلية الكرمية عام يدخل فيه صلح الزوجني وغريهما ،وقيل :معناه صلح
الزوجني خري من فراقهما ،فخري على هذا للتفضيل ،والالم يف الصلح للعهد (((.ويؤكد
معنى العموم هنا صاحب احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،فيقول( :إنه لفظ عام مطلق،
مبقتضى أن الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه النفوس ،ويزول به اخلالف ،خري على اإلطالق ،ويندرج
حتت هذا العموم أن صلح الزوجني خري من الفرقة).

 .1التسهيل لعلوم التنزيل.159 /1 ،
 .2احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.120 /2 ،
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كما أن الصلح خري بني األزواج ،فإنه خري كذلك بني اإلخوة وذوي القربى ،وبني اجلريان،
وأبناء اجملتمع واألوطان ،وهو خري بني أبناء األمة بفئاتها وعشائرها وقبائلها وأحزابها
وفصائلها ،وهو خري كذلك ملا يكون بني أبناء اإلنسانية املوزعني يف أصقاع الدنيا ،املتكلمني
لغات شتى ،واملنتمني إىل فئات عديدة ،وكلمة خري اليت وصف بها الصلح عامة ،تشمل
صنوف اخلري مجيعها ،فبالصلح حتقن الدماء ،وتنتشر احملبة ،ويعم السالم ،ويركز اخللق على
نفعهم ،وتطورهم والرقي بأحواهلم ،ومعاجلة مشكالتهم الصحية ،والغذائية ،والعلمية،
واألخالقية.
احلث على اإلصالح وبيان فضله:
حيث إن الصلح خري ،فالساعون إليه فضالء أخيار ،مسعاهم حممود ،وخطاهم مباركة ،وقد
أثبت اهلل جل يف عاله عمل اإلصالح بني الناس ضمن جمموعة الصفات احلميدة اليت يتحلى
ِص َد َق ٍة أَ ْو َم ْع ُر ٍ
وف أَ ْو
بها أهل الفضل عنده ،فقال تعاىل{ :الَّ َخْ�ي َر يِف َكثِ ٍري ِّمن جَّ ْن َوا ُه ْم إِالَّ َم ْن أَ َم َر ب َ
اس َوَمن َ�ي ْف َع ْل َذلِ َك اْ�بَ�ت َغاء َم ْر َض ِ
ِص َ
اللِ َف َس ْو َف ُ�ن ْؤتِي ِه
ال ٍح �َبينْ َ النَّ ِ
ات هّ
إْ

أَ ْجراً َع ِظيماً}(النساء)114:

ِص َ
اس} فبينوا أن اإلصالح ال يكون إال
ال ٍح �َبينْ َ النَّ ِ
ووقف املفسرون عند قوله تعاىل{ :أَ ْو إ ْ
بني متنازعني متخاصمني ،والنزاع واخلصام والتغاضب جيلب من الشر والفرقة ،ما ال ميكن
حصره ،فلذلك حث الشارع على اإلصالح بني الناس يف الدماء واألموال واألعراض ،بل
اللِ مَ ِ
اللِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم
َرُقواْ َواذ ُْك ُرواْ نِ ْع َم َت هّ
يف األديان ،كما قال تعاىلَ { :وا ْعتَ ِص ُمواْ حِب َْب ِل هّ
جيعاً َو َال �َتف َّ
أَ ْع َدا ًء َفأَلَّ َف �َبينْ َ ُ�ق ُلوب ُ
ْرٍة ِّم َن النَّا ِر َفأَن َق َذُكم ِّمْ�ن َها َك َذلِ َك
ِك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إ ْ
ِخ َواانً َوُكنتُ ْم َع َل َى َشفَا ُحف َ
ُ�يَ�بيّنِ ُ اللهُّ لَ ُك ْم آياَتِ ِه

ون}(آل عمران)103 :
لَ َع َّل ُك ْم �َت ْهتَ ُد َ

وقال تعاىلَ { :وإِن َطائِ َفتَ ِ
مَُا َع َلى ا ُأل ْخ َرى
ِح َداه
ان ِم َن الْ ُم ْؤِمنِ َ
ني ْا�قَ�تَ�ت ُلوا َفأَ ْص ِل ُحوا �َبْ�يَ�ن ُه َما َفإِن �َب َغ ْت إ ْ
5
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اءت َفأَ ْص ِل ُحوا �َبْ�يَ�ن ُه َما اِبلْ َع ْد ِل َوأَ ْق ِس ُطوا إ َّ
ِن هَّ
َ�فقَاتُِلوا الَّ يِت �َت ْب ِغي َح ىَّت تَ ِفي َء إ ىَِل أَ ْم ِر هَّ
اللَ حُيِ ُّب
اللِ َفإِن َف ْ
الْ ُمق ِ
ني} (احلجرات)9 :
ْس ِط َ

والساعي يف اإلصالح بني الناس أفضل من املتنفل بالصالة والصيام والصدقة ،عن أبي

الصيَا ِم َو َّ
الصال ِة
َّ
بُك ْم أِبَ ْف َض َل ِم ْن َد َر َج ِة ِّ
الد ْردَاِء ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَال أُ ْخ رِ ُ
َات الَ�بينْ َِ ،فإ َّ
الص َد َق ِة؟ َقالُواَ� :ب َلىَ ،ق َ
الح ذ ِ
ِن َف َسا َد ذ ِ
َو َّ
َات الَ�بينْ ِ ِه َي ا َحلالِ َقةُ)
الَ :ص ُ

(((

واملصلح ال بد أن يصلح اهلل سعيه وعمله ،كما أن الساعي يف اإلفساد ال يصلح اهلل عمله،

وال يتم له مقصوده ،كما قال تعاىل...{ :إ َّ
ِن اللهَّ َال يُ ْص ِل ُح َع َم َل الْ ُمف ِ
ين}(يونس ،)81:فهذه األشياء
ْس ِد َ
حيثما فعلت فهي خري ،كما دل على ذلك االستثناء ،ولكن كمال األجر ومتامه ،حبسب النية

واإلخالص ،وهلذا قالَ { :وَمن َ�ي ْف َع ْل َذلِ َك اْ�بَ�ت َغاء َم ْر َض ِ
اللِ َف َس ْو َف ُ�ن ْؤتِي ِه أَ ْجراً َع ِظيماً} ،فلهذا
ات هّ
ينبغي للعبد أن يقصد وجه اهلل تعاىل ،وخيلص العمل هلل يف كل وقت ،ويف كل جزء من أجزاء

اخلري؛ ليحصل له بذلك األجر العظيم ،وليتعود اإلخالص ،فيكون من املخلصني ،وليتم له
األجر ،سواء مت مقصوده أم ال؛ ألن النية حصلت ،واقرتن بها ما ميكن من العمل.

(((

فاهلل خلق الناس؛ ليكونوا متصاحلني ال متحاربني ،متوادِّين ال متخاصمني ،فقال جل يف

اس إِناَّ َخ َل ْقنَ ُاكم ِّمن ذ ََك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَ ُاك ْم ُش ُعوابً َوَ�قبَائِ َل لَِ�ت َعا َرُفوا إ َّ
ِن أَ ْك َرَم ُك ْم ِعن َد هَّ
اللِ
عاله{ :ي أَُّ�ي َها النَّ ُ
َاك ْم إ َّ
ِن هَّ
أَْ�تق ُ
يم َخبِريٌ} (احلجرات ،)13 :وما حيدث بني الناس من جتاوز هلذه الغاية ،وتنكب
اللَ َع ِل ٌ
ملراميها ،إمنا يكون الحنرافات حيدثها بعضهم ،أو جور بعضهم على بعض ،فيكون القتل
والتعدي ،وتكون احلروب بني بين البشر ،اليت تعرب عن مناكفة منهم لغاية خلقهم ،واملنهج
القويم الذي ينبغي أن حيكم عالقاتهم.
 .1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،قال أبو عيسى
(الرتمذي) :هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني.
 .2تفسري السعدي.202/ 1،
6
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استشعار أهمية املصاحلة والوحدة:
يدرك العقالء أهمية الوحدة وأذى التشرذم ،فاألوىل قوة ومنعة ،والثانية ضعف وخوار،

وشتان بني احلالني ،اللذين أرادهما احلكيم الذي لقن أبناءه درساً عملياً بهذه النتائج،
مستخدماً الوسائل املعينة املتاحة ،واليت متثلت بعدد من العصي ،فكسرها واحدة تلو أخرى،

بعد أن عجز عن تكسريها مرة واحدة ،حني حاول ذلك وهي جمتمعة ،وقال يف ذلك بيتني من
شعر احلكمة ،ونصهما:

خطب وال تتفرقوا آحـــادا
بين إذا اعرتى ***
كونــوا مجيــعاً يا َّ
ٌ
تكسراً *** وإذا افرتقن تكسرت أفرادا
تأبى الرماح إذا اجتمعن ُّ

وأي عاقل أو عقالء لن يغيب عن إدراكهم أن يف الوحدة واالتفاق والوفاق قوة ومنعة،
وأن التشرذم والتناحر والتنازع مرض يفتك بالعضد ،ويدمر البنيان ،وجيلب الفشل ،ويتيح

للمرتبصني فرصاً ذهبية لينقضوا بسهولة ويسر على الفرائس املتفتتة ،ولو واحدة تلو
األخرى ،ليقول املتخاذل األخري ما قاله ذاك الثور :أكلت يوم أكل الثور األبيض ،حيث لوال
التفريط والتخاذل ملا سهل على املفرتس أن يقضي على الثريان ،واحداً تلو اآلخر ،حتى قال

آخرهم مقولته املشهورة تلك.
ضرورة املصاحلة الفلسطينية:
من بدهيّات األمور الطبيعية واملنطقية والشرعية أن تندرج املصاحلة الفلسطينية بني

الفئات املتخاصمة ضمن أجبديات الصلح خري ،فاملصاحلة بينهما خري يرجى ،كما الصلح
خري ،وهذه املصاحلة يتطلع إليها بشغف أبناء أمتنا املكلومة ،وخباصة أبناء الشعب الفلسطيين
اجلريح ،احملاصر بآالت الدمار اليت تستهدف وجوده ،وحتمي تدنيس مقدساته ،وتريق دماء
اخلرية من أبنائه ،وتأسر البواسل منهم.
7
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لقاءات التحاور اليت متت مؤخراً بني طريف النزاع الداخلي على الساحة الفلسطينية،

استبشر بها شعبنا اجلريح خرياً ،فمنذ أحد عشر عاماً وهو يئن من وطأة االنقسام املشؤوم،
الذي شرذم الوطن وج ّزأَ املواطنني ،وأضعف القضية برمتها ،ومن أصدق من اهلل حديثاً؟!

وقد بني أن التنازع يضعف البنية ،وجيلب الفشل ،هذا على وجه العموم ،فكيف بقضية
تتالطمها األمواج ،وشعب وجوده مستهدف ،ومصريه خيضع للنقاش واالحتماالت البشرية؟!
ال ريب يف أن الصلح بني أبناء هذا الشعب خري ،يقوي من عضده ،ويقيه من أبرز أسباب
الضعف وعوامل الفشل ،الذي حذر اهلل العليم اخلبري من الوقوع يف شباكه ،نتيجة للتنازع
ْش ُلواْ َوتَ ْذ َه َب ِرحي ُ
ُك ْم
والشقاق ،مصداقاً لقوله جل ذكرهَ { :وأَ ِطي ُعواْ اللهَّ َوَر ُسولَ ُه َو َال �َتنَا َزُعواْ َ�فَ�تف َ
اص رِ ُبواْ إ َّ
ِن اللهَّ َم َع
َو ْ

َّ
ين} (األنفال)46:
الصابِ ِر َ

املؤمنون إخوة:
األخوة اليت جتمع بني أبناء شعبنا ليست أمراً عارضاً ،وال ً
قابال لالجتهاد ،فهي مبدأ قرره
رب العاملني يف دستوره الذي أنزله على قلب نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال عز
ِخ َوٌة َفأَ ْص ِل ُحوا �َبينْ َ أَ َخ َويْ ُك ْم َوا�َّتقُوا هَّ
ون} (احلجرات ،)10 :فنحن
ح َ
وجل{ :إمَِّنَا الْ ُم ْؤِمنُ َ
ون إ ْ
اللَ لَ َع َّل ُك ْم �ُت ْرمَ ُ
إخوة يف اهلل ،ولو أمعنا النظر جيداً ،لوجدنا كثرياً من دواعي وحدتنا ،والتئام مشلنا ،وأقل منها
بكثري ما يفرقنا ،والذي يرجع يف غالبه إىل اجتهادات ظنية يف اختيار الوسائل واألساليب،
أما اخلطري فذلك الذي يرجع إىل االختالف على الثوابت واملبادئ ،وصدق النوايا ،سائلني
اهلل العلي القدير أن مينح شعبنا وقياداته العزمية والقوة ،حلصر اخلالف بني أبنائه فيما ميكن
اخلالص منه ،وأن يتفق مجعنا على نبذ األسباب الصعبة لفرقتنا ،لنكون كما أحب سبحانه
صفاً واحداً باحلق ومعه ،كالبنيان املرصوص ،وهو القائل عز وجل{ :إ َّ
ِن هَّ
ون
ين ُ�يقَاتُِل َ
اللَ حُيِ ُّب الَّ ِذ َ
8
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يِف َسبِي ِل ِه َص ّفاً َكأََّ�ن ُهم بُنيَا ٌن

وص} (الصف)4:
َّر ُص ٌ
مْ

َ
س،
ونكون كما أراد نبينا اهلادي البشري ،عليه الصالة والسالم متناصرين باحلق ،فعن أَن ٍ

رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :انْ ُص ْر أَ َخ َ
اك َظالِ ًما أو َم ْظ ُلوًما ،قالوا:
ول هَّ
اي َر ُس َ
اللِ؛ هذا َ�ن ْن ُص ُرُه َم ْظ ُلوًماَ ،ف َك ْي َف َ�ن ْن ُص ُرُه َظالِ ًما؟ قال :تأَْ ُخ ُذ َ�ف ْو َق يَ َديْ ِه)

(*)
(((

أال حتبون أن يغفر اهلل لكم؟!
من أبرز متطلبات جناح مشروع املصاحلة الفلسطينية ،إضافة إىل اإلميان بها ،والعزم الصادق
على حتقيقها ،وجتاهل خالفات الرأي اجلانبية ،واملصاحل الذاتية ،واألنانيات الشخصية ،فإن
خلقي الصفح
هذا املطلب احليوي يستدعي من الساعني إىل إجناحه أن يتحلوا بقدر كبري من ْ
والعفو ،واهلل جل يف عاله نبه إىل أهمية هذين اخللقني للمتخاصمني ،فقال جل ذكرهَ { :وال
ِيل هَّ
َض ِل ِم ُ
ني َوالْ ُم َه ِ
اللِ َولَْ�ي ْعفُوا
نك ْم َو َّ
ين يِف َسب ِ
يأَْتَ ِل أُ ْولُوا الْف ْ
ُرىَب َوالْ َم َس ِاك َ
اج ِر َ
الس َع ِة أَن ُ�ي ْؤتُوا أُ ْويِل الْق ْ
اللُ لَ ُك ْم َو هَّ
ون أَن َ�ي ْغ ِف َر هَّ
اللُ َغفُوٌر
َحوا أَلاَ حُتِبُّ َ
َولْيَ ْصف ُ

يم} (النور)22 :
ر َِّح ٌ

مع أن هذه اآلية الكرمية هلا مناسبة نزول ،تتعلق ببعض تداعيات حادثة اإلفك اليت
تعرضت هلا أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص
السبب ،فاستثارة املشاعر ،وتنبيه األذهان إىل أهمية احلرص على الصفح والعفو من خالل
ون أَن َ�ي ْغ ِف َر هَّ
اللُ لَ ُك ْم} هذه االستثارة تتجدد باستمرار عند وجود
سؤال املدعوين إىل ذلك{ :أَلاَ حُتِبُّ َ
خبلقي الصفح والعفو ،سنبقى
دواعيها ،اليت تسري إىل احلالة الفلسطينية ،فدون التحلي اجلاد ْ

ندور يف حقل ألغام االستفزازات والعنرتيات ،اليت ينتصر املرء يف ظلها لذاته ضد خماصميه
أو خمالفيه ،وتقلب موائد احلوار رأساً على عقب ،معلنة فض التفاوض ووقف احلوار ،ليحل

* صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب أعن أخاك ظاملاً أو مظلوماً.
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حمل ذلك تراشق املسبات ،وكيل التهم بشكل متبادل ،وتنطلق األبواق بالتصرحيات املنمقة
اليت تشرح ،أو تعري مواقف الطرف اآلخر لتكشف عوراته ،ثم نعود من حيث بدأنا إىل
التخاصم والتدابر ،مربئني أنفسنا من أسباب الفشل وويالته ،يف مقابل إلقاء أسباب ذلك
على املناوئني لنا ،ويف احملصلة نتحمل مجيعاً وشعبنا وقضيتنا ومقدساتنا أعباء دفع الفاتورة

القاسية الباهظة ،اليت َ
تكبَّدْنا دفع مقابلها سنوات عجاف من قبل.
صدق النوايا:

من أبرز متطلبات جناح املبادرة إىل التصاحل ،وجتاوز حالة االنقسام والتنازع والشقاق ،تنقية
قلوب املتنازعني من شوائب األنانيات واالنتصارات للذات واألحزاب ،فاخلطب عظيم،
يلزمه عزم صادق ،وعمل دؤوب حنو العالج القويم ،الذي لن ينجح إذا مل يبدأ من إدراك
حلقيقة اجملريات ،ومسببات الفشل ،وعوامل االنتصار ،وسيبقى اإلدراك مشوشاً ما مل تنبع
الدوافع إليه من معني اإلخالص ،وصدق املواقف ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نبه إىل
هذا اجلانب ملا حتدث عن قضية ذات عالقة باملصري ،وحشد الطاقات ،أال وهي قضية اهلجرة
لخْ َ َّ
اب،
إىل كيان البناء واملنعة ،من موضع االستضعاف ،ففي احلديث املشهور عن ُع َم َر بن ا ط ِ

رضي اهلل عنه ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :الْ َع َم ُل اِبلِنّيَّ ِة؛ َوإمَِّنَا ال ْم ِر ٍئ ما َ�ن َوىَ ،ف َم ْن
ِج َرتُ ُه إىل هَّ
كانت ِه ْج َرتُ ُه إىل هَّ
اللِ َوَر ُسولِ ِه ،صلى هللا عليه وسلمَ ،وَم ْن كانت ِه ْج َرتُ ُه إىل
اللِ َوَر ُسولِ ِهَ ،فه ْ
اج َر إليه)
ِج َرتُ ُه إىل ما َه َ
ُدْ�نيَا يُ ِص ُي�ب َها ،أو ا ْم َرأَ ٍة َ�ي ْن ِك ُح َهاَ ،فه ْ

(*)
(((

فلن ينجح فعل مبستوى املصاحلة ووزنها ،إال إذا نبع من منطلق اإلخالص ،الذي من ترمجاته
الواقعية أن تنسجم أفعال املتصاحلني على أرض الواقع مع ما يرضي اهلل ،وحيقق طموحات
شعبنا ،وأماني أسرانا ،يف اخلالص من ربقة االحتالل ،والتحرر من قيود الظاملني ،الذين
* صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من هاجر أو عمل خرياً لتزويج امرأة فله ما نوى.
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اغتصبوا حقوقنا ،ودنسوا مقدساتنا ،وأراقوا دماء خرية أبنائنا.
تفاؤل حذر:
االنقسام الذي أضعف مواقفنا ،وأحرجنا على املأل ،وأعطى فرصاً ذهبية للمرتبصني بنا
لالستقواء علينا ،وزيادة البطش بنا ،وتوسيع نطاق السيطرة علينا وعلى مقدراتنا ،يدرك شعبنا
املكتوي بنار ذلك كله وغريه خطر االنقسام ،وضرره وبشاعته ،فهو األذى بعينه ،الذي يئن
منه ،ويتطلع بشغف إىل اخلالص منه ،فهل إىل ذلك من سبيل قويم ،وإرادات صلبة ،وعزم
صادق؟!!
وخنتم يف هذا املقام باهلمس بأن تفاؤلنا بنجاح املصاحلة الداخلية بني أبناء شعبنا حذر
وغري مفرط؛ ألنه مع تطلعنا إليها فإن التجارب الفاشلة ،والظروف احمليطة ،وبعد الشقة بيننا
وبني بداية العهد مع االنقسام املشؤوم ،كل ذلك يدعنا نتطلع إىل جمريات املصاحلة حبب مفعم
باحلذر ،سائلني اهلل العلي القدير أن ُينجح املصاحلة ،وُيقوي جانب اإلميان بها ،واليقني من
حتققها.

11
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كلمة العدد

ذكرى ميالد العزيز عليه ما عنتنا
صلى اهلل عليه وسلم
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
يف ذكرى ميالد احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يستذكر املرء كثرياً من مشائله ،وحق

له أن يستذكر ،فالذكرى تنفع املؤمنني ،فكيف إذا تعلقت خبامت النبيني ،الذي بعثه اهلل هادياً

ومبشراً ونذيراً ورمحة للعاملني؟! ومن املسلمات والبدهيات العجز عن حصر مشائل النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،يف موقف أو مقال ،فهي كثرية العدد ،وعديدة األنواع ،ويف ظل ما تعانيه
أمتنا اليوم من تشرذم وضعف وتيه ،قد يكون من املفيد الوقوف عند واحدة من مشائله ،صلى

اهلل عليه وسلم ،ذات الصلة الوثيقة بكيان أمة اإلسالم وعناصرها ،تلكم هي أنه َع ِزي ٌز َعَليِْه
يص َعَليْنا.
َما َعنِتّنا َح ِر ٌ
معنى العنت:
جاء يف لسان العرب ،أن معنى العنت دخول املشقة على اإلنسان ،ولقاء الشدة ،قال
ابن األثري :العنت املشقة والفساد واهلالك واإلثم والغلط واخلطأ والزنى ،كل ذلك قد جاء
وأطلق العنت عليه ،وقال ابن األنباري :أصل التعنت التشديد ،فإذا قالت العرب :فالن

يتعنت فالناً ويعنته ،فمرادهم يشدد عليه ،ويلزمه مبا يصعب عليه أداؤه ،قال :ثم نقلت إىل
معنى اهلالك ،قال ابن األعرابي :اإلعنات تكليف غري الطاقة ،والعنت الزنى ،وروى املنذري
عن أبي اهليثم أنه قال :العنت يف كالم العرب اجلور واإلثم واألذى ،قال :فقلت له :التعنت
12
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من هذا؟ قال :نعم ،يقال تعنت فالن فالناً إذا أدخل عليه األذى ،وقوله تعاىلَ { :ع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما
َعنِت ُّْم} قال األزهري :معناه عزيز عليه عنتكم ،وهو لقاء الشدة واملشقة ،وقال بعضهم :معناه
عزيز؛ أي شديد ما أعنتكم؛ أي أوردكم العنت واملشقة.

(((

لفظ العنت يف القرآن الكريم:
ورد لفظ العنت يف القرآن الكريم يف بعض اآليات القرآنية ،ضمن احلديث عن
ِص َ
هلم َخْ�ي ٌر
موضوعات خمتلفة ،ففي سورة البقرة ،يقول تعاىلَ ...{ :ويَ ْسأَلُونَ َك َع ِن الَْ�يتَا َمى ُق ْل إ ْ
ال ٌح ْ
ْس َد ِم َن املُ ْص ِل ِح َولَ ْو َشاء اللهُّ أل ْعَ�نتَ ُك ْم إ َّ
ِخ َوانُ ُك ْم َواللهُّ َ�ي ْع َل ُم املُف ِ
يم}
َوإ ِْن تخَُالِ ُطو ُه ْم َفإ ْ
ِن اللهَّ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
(البقرة)220 :

أي لو شاء اهلل حلملكم على العنت ،وهو املشقة ،وأحرجكم ،فلم يطلق لكم مداخلتهم.

(((

َّخ ُذواْ ب َ
ين آ َمنُواْ َال �َتت ِ
ِطانَ ًة ِّمن ُدونِ ُك ْم َال يأَْلُونَ ُك ْم
ويف سورة آل عمران ،يقول عز وجل{ :ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اآلي ِت إِن
ِم َوَما خُْت ِفي ُص ُدوُرُه ْم أَ ْكَ�ب ُر َق ْد �َبَّ�ينَّا لَ ُك ُم اَ
َخبَا ًال َوُّدواْ ماعنتم َق ْد بَ َد ِت الَْ�ب ْغ َضاء ِم ْن أَْ�ف َوا ِهه ْ

ون}(آل عمران)118:
ُكنتُ ْم �َت ْع ِق ُل َ

قوله تعاىلَ { :وُّدواْ َماعنتم}؛ أي يودون ما يشق عليكم ،والعنت املشقة ،قال السدي :أراد به

أنهم يودون ردكم إىل الكفر والضاللة.

(((

ويف سورة النساء يقول تعاىلَ { :وَمن مَّلْ يَ ْستَ ِط ْع ِم ُ
نك ْم َط ْو ًال أَن يَ ِ
ات الْ ُم ْؤِمنَ ِ
نك َح الْ ُم ْح َصنَ ِ
ات َف ِمن

ض َف ِ
ما َم َل َك ْت أَيمَْانُ ُكم ِّمن َ�فَ�تيَاتِ ُك ُم الْ ُم ْؤِمنَ ِ
انك ُحو ُه َّن بإِِذ ِ
ْن
ات َواللهُّ أَ ْع َل ُم بإِِميَانِ ُك ْم �َب ْع ُض ُكم ِّمن �َب ْع ٍ
ات َو َال ُمت ِ
ِن َوآتُو ُه َّن أُ ُجوَرُه َّن اِبلْ َم ْع ُر ِ
َّخ َذ ِ
ات َغْ�ي َر ُم َسا ِف َح ٍ
حُْصنَ ٍ
ات أَ ْخ َد ٍ
ِن
ان َفإِذَا أُ ْح ِص َّن َفإ ْ
أَ ْه ِله َّ
وف م َ
أَ�َتينْ َ بِف ِ
ِن نِ ْص ُف َما َع َلى الْ ُم ْح َصنَ ِ
ات ِم َن الْ َع َذ ِ
اب َذلِ َك لِ َم ْن َخ ِش َي الْ َعنَ َت ِم ْن ُك ْم َوأَن
َاح َش ٍة َ�ف َع َل ْيه َّ

 .1لسان العرب.61/ 2 ،
 .2الكشاف.291/ 1 ،

 .3تفسري السمعاني.351/ 1 ،
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تَ ْص رِ ُبواْ َخْ�ي ٌر لَّ ُك ْم َواللهُّ َغفُوٌر

يم} (النساء)25 :
ر َِّح ٌ

واسم اإلشارة (ذلك) يف قولهَ { :ذلِ َك لِ َم ْن َخ ِش َي الْ َعنَ َت ِم ْن ُك ْم} إشارة إىل تزوج األمة
ـ اجلارية ـ  ،أي إمنا جيوز ملن خشي على نفسه الزنى ،ال ملن ميلك نفسه ،وقوله تعاىلَ { :وأَن
تَ ْص رِ ُبواْ َخْ�ي ٌر لَّ ُك ْم} املراد الصرب عن نكاح اإلماء ،وهذا يندب إىل تركه ،وعلته ما يؤدي إليه من

اسرتقاق الولد.

(((

فنكاح اإلماء أبيح ملن خاف وقوعه يف اإلثم ،الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة ،وأصل العنت
انكسار العظم بعد اجلرب ،فاستعري لكل مشقة وضرر يعرتي اإلنسان بعد.

(((

اءك ْم َر ُس ٌ
َد َج ُ
ول ِّم ْن أَنف ِ
يص
ويف سورة التوبة يقول جل ذكره{ :لَق ْ
ُس ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما َعنِت ُّْم َح ِر ٌ

ني َر ٌ
ءوف
َع َل ْي ُكم اِبلْ ُم ْؤِمنِ َ

يم}(.التوبة)128:
ر َِّح ٌ

أي يشق عليه عنتكم ،والعنت هو ما يضرهم يف دينهم أو دنياهم ،وعزيز صفة للرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،وما عنتم فاعل بعزيز ،وما مصدرية ،أو ما عنتم مصدر ،وعزيز
يص َع َل ْي ُكم}؛ أي حريص على إميانكم وسعادتكم،
{ح ِر ٌ
خرب مقدم ،واجلملة يف موضع الصفة َ

ني َر ٌ
اِ
يم} مساه اهلل هنا بامسني من أمسائه.
{بلْ ُم ْؤِمنِ َ
ءوف ر َِّح ٌ

(((

ول هَّ
أما يف سورة احلجرات ،فيقول جل شأنهَ { :وا ْع َل ُموا أَ َّن ِف ُ
يك ْم َر ُس َ
اللِ لَ ْو يُ ِطي ُع ُك ْم يِف َكثِ ٍري ِّم َن

ان َوَزَّ�ينَ ُه يِف ُ�ق ُلوب ُ
ا َأل ْم ِر لَ َعنِت ُّْم َولَ ِك َّن هَّ
ُس َ
ان
وق َوالْ ِع ْصيَ َ
اللَ َحبَّ َب إِلَْي ُك ُم ا ِإلميَ َ
ْر َوالْف ُ
ِك ْم َوَك َّرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُكف َ
الر ِ
ون} (احلجرات)7:
اش ُد َ
أُ ْولَئِ َك ُه ُم َّ
وقوله تعاىل{ :لَ ْو يُ ِطي ُع ُك ْم يِف َكثِ ٍري ِّم َن ا َأل ْم ِر لَ َعنِت ُّْم} أي لشقيتم ،والعنت املشقة ،وإمنا قال :لو

يطيعكم ،ومل يقل لو أطاعكم للداللة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصالة
 .1التسهيل لعلوم التنزيل .138/ 1
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والسالم هلم ،واحلق خالف ذلك ،وإمنا الواجب أن يطيعوه ال أن يطيعهم ،وذلك أن رأي
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،خري وأصوب من رأي غريه ،ولو أطاع الناس يف رأيهم
هللكوا ،فالواجب عليهم االنقياد إليه ،والرجوع إىل أمره ،وإىل ذلك اإلشارة بقولهَ { :ولَ ِك َّن هَّ
اللَ
ان َوَزَّ�ينَ ُه يِف ُ�ق ُلوب ُ
ِك ْم}.
َحبَّ َب إِلَْي ُك ُم الإْ ِميَ َ

(((

ح َل ُظ ْلماً} (طه،)111:
اب َم ْن مَ َ
ويف سورة طه ،يقول تعاىلَ { :و َعنَ ِت الْ ُو ُجوُه لِ ْل َح ِّي الْ َقيُّوِم َوَق ْد َخ َ

فقوله تعاىل{ :و َعنَ ِت}؛ أي ذلت وخضعت ،تقول العرب عنا يعنو عنواً وعناء ،إذا ذل وخضع
وخشع ،ومنه قيل لألسري عا ٍن ،لذله وخضوعه ملن أسره.

(((

رزمة من الصفات والشمائل ذات الصلة مبصاحل املؤمنني:
مجعت إحدى اآليات القرآنية سالفة الذكر ،جمموعة من مشائل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
اليت جيمعها قاسم مشرتك يشري إىل صلته الوثيقة ،عليه الصالة والسالم ،بنا حنن املؤمنني
اءك ْم َر ُس ٌ
َد َج ُ
ول ِّم ْن
برسالته ،وعنايته الفائقة مبصاحلنا ،ففي سورة التوبة يقول جل ذكره{ :لَق ْ

ني ٌ
أَنف ِ
رءوف
يص َع َل ْي ُكم اِبلْ ُم ْؤِمنِ َ
ُس ُك ْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه ماعنتم َح ِر ٌ

يم}(التوبة)128:
ر َِّح ٌ

فهو من أنفسنا ،ويعز عليه عنتنا ،وحريص علينا ،ورؤوف بنا ورحيم ،فتلك صفات مخس،
لكل واحدة منها داللة ،واملشرتك بينها َبينّ جلي.
يقول صاحب أضواء البيان :هذه اآلية الكرمية تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو
من أنفسنا املتصف بهذه الصفات املشعرة بغاية الكمال ،وغاية شفقته علينا هو أعظم منن

َد َم َّن هَّ
اللُ َع َلى
اهلل تعاىل ،وأجزل نعمه علينا ،وقد بني اهلل ذلك يف مواضع ُأخ َر ،كقوله تعاىل{ :لَق ْ
ِم َر ُسو ًال ِّم ْن
الْ ُمؤِمنِ َ
ني إِ ْذ �َب َع َث ِفيه ْ

أَنف ِ
ِم}(آل عمران)164 :
ُسه ْ
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وعنون البخاري ،رمحه اهلل ،لباب يف صحيحه بهذه اآلية ،ففيهَ(:باب َق ْوِلِه{ :لقد َجا َءُك ْم َر ُس ٌ
ول
من أَْ�نف ِ
الرأَْفِة)
يص َع َل ْي ُك ْم اِبلْ ُم ْؤِمنِ َ
ُس ُك ْم َع ِزي ٌز عليه ماعنتم َح ِر ٌ
يم} من َّ
ني رءوف َر ِح ٌ

ويف التفسري أن الرسول يف قوله تعاىل{ :لقد َجا َءُك ْم َر ُس ٌ
ول من أَْ�نف ِ
ُس ُك ْم} يعين النيب ،صلى

اهلل عليه وسلم ،واخلطاب للعرب ،أو لقريش خاصة ،أي من قبيلتكم ،حيث تعرفون حسبه،
وصدقه وأمانته ،أو لبين آدم كلهم ،أي من جنسكم ،وقرأ {من أَْ�نف ِ
َس ُك ْم} بفتح الفاء ،أي من
أشرفكم.

(*)
(((

وجاء يف التفسري الكبري أنه تعاىل وصف الرسول يف هذه اآلية خبمسة أنواع من الصفات:
ّن َأ ُ
نف ِس ُ
مْ
ك ْم:
الصفة األوىل ،قولهّ { :م ْن أَنف ِ
ُس ُك ْم} ويف تفسريه وجوه :

اس َع َجبًا أَ ْن أَ ْو َحْ�ينَا إ ىَِل َر ُج ٍل ّمْ�ن ُه ْم}(يونس،)2 :
األول ،يريد أنه بشر مثلكم ،كقوله{ :أَ َك َ
ان لِلنَّ ِ

وقوله{ :إمَِّنَا أَناَْ بَ َش ٌر مّْ�ث ُل ُك ْم}(فصلت ،)6:واملقصود أنه لو كان من جنس املالئكة لصعب األمر
بسببه على الناس.
والثانيّ { ،م ْن أَنف ِ
ُس ُك ْم}؛ أي من العرب ،قال ابن عباس :ليس يف العرب قبيلة إال وقد ولدت
النيب ،عليه السالم ،بسبب اجلدات ،مضرها وربيعها وميانيها ،فاملضريون والربيعيون هم
َد َم َّن هَّ
ني إِ ْذ �َب َع َث
العدنانية ،واليمانيون هم القحطانية ،ونظريه قوله تعاىل{ :لَق ْ
اللُ َع َلى الْ ُمؤِمنِ َ

ِم َر ُسو ًال ّم ْن أَنف ِ
ِم}
ُسه ْ
ِفيه ْ

(آل عمران)164 :

واملقصود منه ترغيب العرب يف نصرته ،والقيام

خبدمته ،كأنه قيل هلم :كل ما حيصل له من الدولة والرفعة يف الدنيا ،فهو سبب لعزكم
ولفخركم؛ ألنه منكم ومن نسبكم.
والثالثّ { ،م ْن أَنف ِ
ُس ُك ْم} خطاب ألهل احلرم ،وذلك ألن العرب كانوا يسمون أهل احلرم
* التسهيل لعلوم التنزيل.88/ 2 ،
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أهل اهلل وخاصته ،وكانوا خيدمونهم ،ويقومون بإصالح مهماتهم ،فكأنه قيل للعرب :كنتم قبل
مقدمه جمدين جمتهدين يف خدمة أسالفه وآبائه ،فِل َم تتكاسلون يف خدمته؟

والقول الرابع ،أن املقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه إىل طهارته ،كأنه قيل هو من

عشريتكم ،تعرفونه بالصدق ،واألمانة ،والعفاف ،والصيانة ،وتعرفون كونه حريصاً على دفع
اآلفات عنكم ،وإيصال اخلريات إليكم ،وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم
اهلل عليكم .وقرىء { ّم ْن أَ ِ
نفس ُك ْم}؛ أي من أشرفكم وأفضلكم.

(((

َعِز ٌ
ْه مَا َعِنُّت ْم:
يز َعَلي ِ

العزيز يف قوله تعاىلَ { :ع ِزي ٌز َع َل ْي ِه ماعنتم} هو الغالب الشديد ،والعزة هي الغلبة والشدة،

فإذا وصلت مشقة إىل اإلنسان عرف أنه كان عاجزاً عن دفعها ،إذ لو قدر على دفعها ملا قصر

يف ذلك الدفع ،فحيث مل يدفعها ،علم أنه كان عاجزاً عن دفعها ،وأنها كانت غالبة على
علي هذا ،وأما (العنت) فيقال:
اإلنسان ،فلهذا السبب إذا اشتد على اإلنسان شيء قال :عز ّ

عنت الرجل يعنت عنتاً ،إذا وقع يف مشقة وشدة ال ميكنه اخلروج منها ،ومنه قوله تعاىلَ { :ذلِ َك
لِ َم ْن َخ ِش َي الْ َعنَ َت ِم ْن ُك ْم}(النساء )25 :وقولهَ { :ولَ ْو َشاء

اللهُّ أل ْعَ�نتَ ُك ْم} (البقرة)220 :

وقال الفراءَ ( :ما) يف قوله{ :ماعنتم} يف موضع رفع ،واملعنى عزيز عليه عنتكم ،أي يشق عليه

مكروهكم ،وأ ْو َ
ىل املكاره بالدفع مكروه عقاب اهلل تعاىل ،وهو إمنا أرسل ليدفع هذا املكروه.

(((

يص َعَلي ُ
َحِر ٌ
ْك ْم:
يص َع َل ْي ُك ْم} ميتنع أن يكون متعلقاً بذواتهم ،بل املراد حريص
{ح ِر ٌ
احلرص يف قوله تعاىلَ :
على إيصال اخلريات إليكم يف الدنيا واآلخرة.
وعلى هذا التقدير يكون قولهَ { :ع ِزي ٌز َع َل ْي ِه ماعنتم} معناه شديدة معزته عن وصول شيء

 .1التفسري الكبري.187/ 16 ،
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من آفات الدنيا واآلخرة إليكم ،وبهذا التقدير ال حيصل التكرار.

(((

ني َر ٌ
بالمُْ ْؤِمِن َ
َّح ٌ
يم:
ءوف ر ِ
الصفتان الرابعة واخلامسة ،املذكورتان يف اآلية الكرمية آنفة الذكر من سورة التوبة،
ني َر ٌ
اِ
يم} قال ابن عباس ،رضي اهلل عنهما :مساه اهلل
يشملهما قوله جل
ذكره{:بلْ ُم ْؤِمنِ َ
ءوف ر َِّح ٌ
تعاىل بامسني من أمسائه ،رؤوف ورحيم.
والرازي يف أعقاب ما ذكر من تفسري هلذه اآلية الكرمية والصفات املذكورة فيها ،يطرح
سؤالني ،وجييب عنهما:
السؤال األول :كيف يكون كذلك ،وقد كلفهم يف هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة
اليت ال يقدر على حتملها إال املوفق من عند اهلل تعاىل؟

وأجاب عن ذلك ،بأنه قد ضرب هلذا املعنىً ،
مثال؛ الطبيب احلاذق واألب املشفق ،واملعنى

أنه إمنا فعل بهم ذلك؛ ليتخلصوا من العقاب املؤبد ،ويفوزوا بالثواب املؤبد.
يص َع َل ْي ُك ْم}فهذا النسق يوجب أن يقال رؤوف
السؤال الثاني :ملا قالَ { :ع ِزي ٌز َع َل ْي ِه ماعنتم َح ِر ٌ

ني َر ٌ
رحيم باملؤمننيَ ،فِل َم ترك هذا النسق ،وقال :اِ
يم}؟
{بلْ ُم ْؤِمنِ َ
ءوف ر َِّح ٌ

ني َر ٌ
وأجاب عن ذلك أيضاً ،بأن قوله :اِ
يم}يفيد احلصر ،مبعنى أنه ال رأفة ،وال
{بلْ ُم ْؤِمنِ َ
ءوف ر َِّح ٌ

رمحة له إال باملؤمنني ،فأما الكافرون ،فليس له عليهم رأفة ورمحة ،وهذا كاملتمم لقدر ما ورد
يف هذه السورة من التغليظ ،كأنه يقول :إني وإن بالغت يف هذه السورة يف التغليظ ،إال أن
ذلك التغليظ على الكافرين واملنافقني ،وأما رمحيت ورأفيت فمخصوصة باملؤمنني فقط ،فلهذه
الدقيقة عدل عن ذلك النسق.

(((
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ملاذا اإلصرار على استجالب العنت؟!
كثري من الناس ،وبعضهم ينتسبون إىل اإلسالم باالسم أو اهلوية الرمزية ،دون أن ميتطوا
صهوة جواده ،سيجدون أنفسهم خارج نطاق االنتفاع بآثار اخلري اليت وعدها املؤمنون ،ومع
أن اخللق مجيعاً مستهدفون باهلداية اليت ُكِّلف بها النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،جتاه

العاملني ،إال أن مثرات الشمائل املشار إليها آنفاً لن يقطفها املتنكبون دربه ،فهم لن جيدوا
منه صلى اهلل عليه وسلم احلرص عليهم ،والرأفة بهم أو الرمحة ،ولن يأسف على دخول
اجلاحدين نبوته النار ،وتكبد ضنك العيش ،ألنه صلى اهلل عليه وسلم لن يناكف ما وعدهم

ض َعن ِذ ْك ِري َفإ َّ
يش ًة َضنكاً َوحَْن ُش ُرُه َ�ي ْوَم
ِن لَ ُه َم ِع َ
اهلل باخلصوص ،حيث يقول جل شأنهَ { :وَم ْن أَ ْع َر َ

نت بَ ِصرياً* َق َ
الْ ِقيَا َم ِة أَ ْع َمى* َق َ
آي�ُتنَا َ�فنَ ِسيَ�ت َها َوَك َذلِ َك
ال َك َذلِ َك أَ�َت ْت َك اَ
ال َر ِّب مِلَ َح َش ْرتَ يِن أَ ْع َمى َوَق ْد ُك ُ

اب ِ
اآلخ َرِة أَ َش ُّد
نسى* َوَك َذلِ َك جَْن ِزي َم ْن أَ ْس َر َف َولمَْ ُ�ي ْؤِمن آِباَي ِت َرِبّ ِه َولَ َع َذ ُ
الَْ�ي ْوَم تُ َ

َوأَْ�بقَى} (طه)127 - 124:

بينما قال عز وجل يف اآلية السابقة هلذه اآليات من سورة طهَ ...{ :فإِمَّا يأَْتَِ�ينَّ ُكم ِّم ّيِن ُه ًدى

اي َفال يَ ِض ُّل َوال يَ ْشقَى} (طه ،)123:فمن يتبع دين اإلسالم لن يضل ولن يشقى،
َف َم ِن ا�َّتبَ َع ُه َد َ
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال َعزيز َعليِه َما َعنِتناَ ،
احل ِريص َعَلينا ،الذي بنا َر ُؤ ٌ
يم،
وف َّر ِح ٌ
ِ

كوننا نؤمن بنبوته ورسالته ودينه ،يشفع لنا يوم القيامة حتى ال نكون من اهلالكني املعذبني،

كما جاء يف حديث أََنس ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إذا
ون ،مُثَّ أَُق ُ
كان َ�ي ْوُم الْ ِقيَا َم ِة ُش ِّف ْع ُت ،فقلت :اي َر ِّب؛ أَ ْد ِخ ْل جَْ
ول
النَّ َة من كان يف َ�ق ْلبِ ِه َخ ْرَدلَةٌ�َ ،فيَ ْد ُخ ُل َ

سَ :كأَّيِن أَنْ ُظ ُر إىل أَ َصابِ ِع رسول هَّ
أَ ْد ِخ ْل جَْ
اللِ ،صلى هللا عليه
النَّ َة من كان يف َ�ق ْلبِ ِه أَ ْد ىَن َش ْي ٍء ،فقال أَنَ ٌ

وسلم).

(*)
(((

فشفاعة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،للمؤمنني يوم القيامة تتسق مع حرصه عليهم ،وكرهه
* صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم.
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العنت هلم ،ورأفته بهم ورمحته ،وهم الذين يرُدون معه على احلوض ،خبالف الذين بدلوا
ت أبي َب ْك ٍر ،رضي اهلل
وغريوا وتقهقروا ،فسيحرمون خريات كثرية يوم القيامة ،فعن أَسمْ َاَء ِبنْ ِ

ض ،حىت أَنْ ُظ َر من يَ ِرُد َع َل َّي ِم ْن ُك ْم،
عنهما ،قالت :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إين على الحَْ ْو ِ
َّت�َ ،فُ�يق ُ
ونَ ،فأَ ُق ُ
َال :هل َش َع ْر َت ما َع ِم ُلوا �َب ْع َد َك؟ وهللا ما
َو َسُ�ي ْؤ َخ ُذ ناَ ٌس ُد يِ
ول :اي َر ِّب؛ ِم ّيِن َوِم ْن أُم يِ
ان ابن أيب ُم َل ْي َك َة يقول :اللهم إِناَّ َ�ن ُعوُذ ب َ
ِك أَ ْن َ�ن ْر ِج َع على أَ ْعقَابِنَا،
هِِم)َ ،ف َك َ
بَ ِر ُحوا َ�ي ْر ِج ُع َ
ون على أَ ْعقَاب ْ

ْت عن ِدينِنَا {أَ ْعقَاب ُ
ون على الْ َع ِق ِب.
ون} �َت ْر ِج ُع َ
ِك ْم �َت ْن ِك ُص َ
أو ُ�نف نََ

(*)
(((

ويف ضوء ما تقدم ،وبالتزامن مع مشاهدة حال املتقهقرين ،ممن اختذوا دينهم هزواً ولعباً،

فأرادوها معيشة ضنكا ،اكتووا ببعض ويالتها يف الدنيا ،وما تبقى هلم يف اآلخرة أشد وأعظم
وأنكى ،حق لكل عاقل بصري متدبر بالعواقب واملصري ،أن يتساءل :ملاذا اإلصرار على
استجالب العنت لألنفس؟! أيظن أولئك أن هلم خلداً مل يكن ألحد من سابقيهم من

املؤمنني والغاوين؟!

يكن سفره اليوم فغداً أو
فاحلقيقة املشاهدة بأم األعني أن الكل عن الدنيا راحل ،من مل ْ

بعده ،أو يف يوم قريب ،فهو مهما طال قريب ،فلماذا يبغيها بعضهم شقاء مع سبق اإلصرار؟!
أمل يصدقوا أن بعض سالفيهم ملا روجعوا يف مثل حاهلمَ { ،قالُوا َر�َّبنَا َغ َلبَ ْت َع َلْ�ينَا ِش ْق َو�ُتنَا َوُكنَّا
ني} (املؤمنون)106 :
َ�ق ْوماً َضالِّ َ

خامتة
يف ذكرى ميالد خامت النبيني ،عليه وإياهم صلوات اهلل وسالمه ،كان هذا االختيار للتطرق
لعينة من مشائله صلى اهلل عليه وسلم ،ذات الصلة بتحقيق مصاحل املؤمنني يف الدارين ،حيث
مت الرتكيز على ما تضمنته إحدى آيات القرآن الكريم ،الذي نزل به الروح األمني على
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.
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قلب صاحب الذكرى عليه من اهلل أفضل الصالة وأمت التسليم؛ ليهدي به الناس ،وينقذ
من اهتدى بهديه من ظالم الضالل ،إىل نور اإلميان ،خبالف الذين تنكبوا دربه ،فاخنرطوا يف

درب الظلمات املفضية إىل نار السعري ،مصداقاً لقوله جل شأنه{ :اللهُّ َويِ ُّ
ين آ َمنُواْ خُْي ِر ُج ُهم
ل الَّ ِذ َ
ُوت خُْي ِر ُجوَ�ن ُهم ِّم َن النُّوِر إ ىَِل ُّ
ين َكفَرواْ أَ ْولِيآ ُؤ ُهم َّ
ِّم َن ُّ
َّ
الظ ُل َم ِ
الظ ُل َم ِ
ات أُ ْولَـئِ َك
الطاغ ُ
ات إ ىَِل الُّ�ن ُوِر َوال ِذ َ ُ َ ُ
ون}( .البقرة)257:
اب النَّا ِر ُه ْم ِفي َها َخالِ ُد َ
أَ ْص َح ُ
فمن أراد النعيم ،فعليه حبب حممد األمني ،صلى اهلل عليه وسلم ،واتّباع صراط اهلل
املستقيم ،والنور املبني الذي جاء به من رب العاملني ،ومن أراد العنت والشقاوة وضنك
العيش ،وسوء املصري ،فدرب الظلمات لذلك سبيل ،على سنة الغابرين من أمثال فرعون،
وقارون ،وأبي هلب ،وأبي جهل ،من أصحاب الوجوه اليت عليها غربة ترهقها قرتة؛ ألنهم
كفرة فجرة ،بينما الذين حرص عليهم احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجوههم ناضرة
إىل ربها ناظرة ،يأتون ربهم يوم القيامة بقلوب سليمة ،فتلك لعمري اجلائزة ،اليت سأهلا أبو
األنبياء إبراهيم ،عليه وإياهم الصالة والسالم ،فقال جل شأنه ،على لسانهَ { :وال خُْت ِزيِن َ�ي ْوَم

ون* إِال َم ْن أَتَى هَّ
ون* َ�ي ْوَم ال يَن َف ُع َم ٌ
اللَ بِ َق ْل ٍب
ال َوال �َبنُ َ
ُ�يْ�ب َعثُ َ

َس ِلي ٍم} (الشعراء)89 - 87 :

سائلني اهلل العلي القدير أن يهدينا لنأتي اهلل بقلوب سليمة ،ووجوه ناضرة ،لنفوز باجلنة
اليت وعدنا ،وننجو من النار اليت أعدت للغاوين ،والفريقان ذكر اهلل مصريهما يف آيات
ني* َو�ُب ِّرَز ِت جَْ
َت جَْ
قرآنية عديدة ،منها قوله تعاىلَ { :وأُ ْزلِف ِ
ِين* َوِق َ
يل لهَُ ْم أَيْ َن َما
النَّ ُة لِ ْل ُمتَّ ِق َ
يم لِ ْل َغاو َ
ال ِح ُ

ون هَّ
ون* ِمن ُد ِ
يس
ون* َف ُك ْب ِكبُوا ِفي َها ُه ْم َوالْ َغا ُو َ
نص ُرونَ ُك ْم أَ ْو يَنتَ ِص ُر َ
ُكنتُ ْم �َت ْعبُ ُد َ
اللِ َه ْل يَ ُ
ون* َو ُجنُوُد إِبْ ِل َ
ون} (الشعراء)95 - 90 :
ج ُع َ
أَ مْ َ
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مناسبة العدد

النيب حممد  -صلى اهلل عليه وسلم -

بعيون مفكرين وعلماء غربيني
أ .يوسف عدوي – جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،الذي أرسله ربه
رمحة للعاملني وقدوة للعاملني ،ومنارة يهتدي بها الضالون ،فصلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأصحابه ،ومن تبعهم وسار على نهجهم إىل يوم الدين؛
ففي مولد من أحبه اهلل ،وصلى عليه ومالئكته واملؤمنون ،والذي بفضله جعلنا اهلل خري
أمة أخرجت للناس ،ارتأيت أن أكتب عن نظرة بعض املفكرين الغربيني ،هلذا النيب العظيم،
صلى اهلل عليه وسلم ،شكراً له ،وتأدية حلقه علينا ،وهو الذي علمنا أن نشكر الناس ،واعترب
ون حُْيب ِْب ُك ُم هَّ
ون هَّ
اللُ َوَ�ي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
اهلل شرط حمبته ،اتّباع سنته ،فيقول تعاىلُ {:ق ْل إ ِْن ُكْ�نتُ ْم حُتِبُّ َ
اللَ َفاتَّبِ ُع يِ
ُذنُوبَ ُك ْم َو هَّ
يم}(آل عمران  ،)31 :هلذا تعد حمبتنا له مقياساً التباعنا سنته .ففي هذا
اللُ َغفُوٌر َر ِح ٌ
املقال سأركز على صفات سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وما قاله بعض علماء الغرب
ومفكريه عنه.
ومن خالل قراءاتي ملا كتبه علماء الغرب من كتب ودراسات عن سيدنا حممد ،عليه
الصالة والسالم ،وجدت أن معظمهم أنصفه ،وقال احلقيقة بشأنه .وهنا سأستعرض بعض
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ما قاله علماء الغرب ومفكروه ،وتناولوه عن سيدنا حممد ،عليه الصالة والسالم؛ لتكون رداً
على احملاولني من اجملرمني الذين يبغون االنتقاص من قدر سيدنا حممد ،عليه السالم ،لنجد
كم مدحوه ،وشهدوا له باألخالق الفاضلة ،وبأنه نيب من عند اهلل جل وعال .فيقول العامل
األمريكي مايكل هارث( :إن حممداً كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي جنح بشكل أمسى
وأبرز يف كال املستويني الديين والدنيوي ،مما خيوله أن ُيع ّد أعظم شخصية ذات تأثري يف تاريخ
البشرية)

(((

وقال برتراند راسل ،وهو أحد فالسفة بريطانيا الكبار واحلاصل على جائزة

نوبل للسالم عام 1950م( .لقد قرأت عن اإلسالم فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العامل
واإلنسانية ،فالتعاليم اليت جاء بها حممد ،واليت حفل بها كتابه ،ما زلنا نبحث عنها ،ونتعلق
بذرات منها ،وننال أعلى اجلوائز)((( ويف كتاب (مشس الدين تسطع على الغرب) للكاتبة
سيغريد هونكه ،يقول جوته( :إننا أهل أوروبا جبميع مفاهيمنا مل نصل بعد إىل ما وصل إليه
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسوف ال يتقدم عليه أحد ،وكان رسول اإلسالم مع ّداً إعداداً
ربانياً انفرد به من بني سابقيه من الرسل واألنبياء على كثرتهم)((( .وقال جوستاف لوبون،
يف كتاب حضارة العرب( :إذا ما قيست قيمة الرجال جبليل أعماهلم كان حمم ٌد من أعظم
من عرفهم التاريخ ،وقد أخذ علماء الغرب ينصفون حممداً مع أن التعصب أعمى بصائر
مؤرخني كثريين عن االعرتاف بفضله)(((.
 .1أعظم عشر رجال يف التاريخ ،https://tawheed2.wordpress.com ،أمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 21م.
 .2من أقوال الغرب عن سيدنا حممد ،مرجع سابق ،أمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 25م .
 .3آفاق جديدة للدعوة ،أنور اجلندي ،ص ،81وانظر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،احلسيين
معدي ،ص.170
 .4حضارة العرب ،جوستاف لوبون ،ترمجة عادل زعيرت ،ص.115
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وقال جواهر الرل نهرو ،أول رئيس وزراء للهند بعد استقالهلا( :فاقت أخالق نيب اإلسالم
كل احلدود ،وحنن نعتربه قدوةً لكل مصلح يود أن يسري بالعامل إىل سالم حقيقي ،وجعل من
القبائل العربية املتنافرة أمة واحدة تتقد غريةً ومحاساً)((( .ويقول توماس كارليل ،فيلسوف
الغرب يف كتابه األبطال ،حممد املثال األعلى( :واهلل إني ألحب حممداً لرباءة طبعه من الرياء،
والتصنع ،وحممد شهاب قد أضاء العامل)((( .ويقول الزعيم اهلندي الكبري ،مهامتا غاندي:
(أصبحت مقتنعاً كل االقتناع أن السيف مل يكن الوسيلة اليت من خالهلا اكتسب اإلسالم
مكانته ،بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول يف دقته وصدقه يف الوعود وتفانيه وإخالصه
ألصدقائه وأتباعه ،وشجاعته وثقته املطلقة بربه ،ورسالته ،هذه الصفات هي اليت مهدت
الطريق ،وختطت املصاعب ،وليس السيف)(((.
وخبصوص حمافظة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على املرأة وحقوقها ،ومكانتها ،وحشمتها،
ودورها يف اجملتمع إىل جانب الرجل ،تقول الدكتورة األملانية ،سيجريد هونكه( :كان رسول
اإلسالم يعرف أن املرأة ستجد طريقها جبوار الرجل ذات يوم ،لذا آثر أن تكون املرأة متدينة،
هلا لباس معني ،حتى تقي نفسها شر النظرات ،وشر كشف العورات ،ورجل بهذه العبقرية
ال أستطيع أن أقول إال أنه قدم للمجتمع أمسى آيات املثالية وأرفعها ،وكان جديراً أن تظل
اإلنسانية مدينة هلذا الرجل الذي غيرّ جمرى التاريخ برسالته العظيمة)((( .ويف كتاب (البحث
عن اهلل) تقول املفكرة ليدي إيفيلني كوبولد ،وهي مستشرقة اسكتلندية أسلمت ،وأدت
 .1الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،مرجع سابق ،ص 160و ص.168
 .2حممد املثل األعلى ،مرجع سابق ،ص. 7
 .3من أقوال الغرب عن سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مرجع سابق ،أمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 25م .
 .4الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،مرجع سابق ،ص. 170
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فريضة احلج سنة 1933م ،ونشرت كتاباً عن أدائها للحج امسه (احلج إىل مكة) وغريت امسها
إىل زينب( :مع أن حممداً كان سيد اجلزيرة العربية ،فإنه مل يفكر يف األلقاب ،وال راح يعمل
الستثمارها ،بل ظل على حاله متكيفاً بأنه رسول اهلل ،وأنه خادم املسلمني ،ينظف بيته بنفسه،
ويصلح حذاءه بيده ،كرمياً باراً كأنه الرياح السارية ،ال يقصده فقري أو بائس ،إال تفضل
عليه مبا لديه ،وما لديه كان يف أكثر األحايني ً
قليال ال يكاد يكفيه)((( .وحتدث الربوفيسور
مارك شناير يف كتابه (حممد النيب) عن جوانب شخصية سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
واألدوار الكبرية اليت كان يقوم بها يف اجملتمع اإلسالمي ،ليبين جمتمعاً دولياً قوياً ،ويؤسس
له وقال( :كل هذه األدوار الرائعة يف كل دروب احلياة اإلنسانية تؤهل حممداً ألن يكون
ً
بطال)((( .ويف كتابه (تاريخ حياة حممد) يقول العالمة سنرسنت األسوجي ،وهو مستشرق
وأستاذ اللغات السامية ،وحمرر جملة (العامل الشرقي) (إننا مل ننصف حممداً ،إذا أنكرنا ما هو
عليه من عظيم الصفات ،ومحيد املزايا ،فشريعته أكمل الشرائع ،وهو فوق عظماء التاريخ)(((.
ويف كتابه(ديانة العرب) يقول املستشرق األمريكي (املسرت سنكس)( :إن الفكرة الدينية
اإلسالمية أحدثت رقياً كبرياً جداً يف العامل ،وخلصت العقل اإلنساني من قيوده الثقيلة اليت
كانت تأسره حول اهلياكل بني يدي الكهان)((( .وتناول املفكر الفيلسوف ،املؤرخ الربيطاني
املعاصر ،أرنولد توبيين ،يف مؤلفه الشهري( ،دراسة التاريخ) ( 12جزءاً) سرية الرسول ،صلى
 .1زينب كوبولد ،ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ،https://ar.wikipedia.org ،أمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 26م،
وانظر .https://www.facebook.com/n.madrista/posts

 .2من أقوال الغرب عن سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مرجع سابق.
 .3قناة أزهري الفضائية ،ما قاله سنرسنت األسوجي عن النيب حممدhttps://www.youtube.com/ ،
 ،watch?v=ClQrPBry76Yأمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 30م.
 .4من أقوال الغرب عن سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مرجع سابق.
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اهلل عليه وسلم ،ومسات شخصيته ،وتأثريه يف أصحابه ،ومسو رسالته ،ويقول( :الذين يريدون
أن يدرسوا السرية النبوية العطرة ،جيدون أمامهم من األسفار مما ال يتوافر مثله للباحثني يف
حياة أي نيب من أنبياء اهلل الكرام)((( .ونقرأ يف كتاب (تاريخ إمرباطورية الشرق) للمفكرين
إدوارد جيبون ،وسيمون أوكلي( :أنه ليس انتشار الدعوة اإلسالمية هو ما يستحق االنبهار،
بل استمراريتها ،وتأثريها يف املسلمني احلاليني؛ من عرب وأفارقة وهنود وأتراك ،بنفس
الدرجة ،على الرغم من مرور اثين عشر قرناً من الزمان على بدء الرسالة).

(((

عد كثري من املفكرين والعلماء الغربيني سيدنا حممداً ،عليه الصالة والسالم ،أكثر
لقد َّ
املؤثرين يف حياة الناس ،وحضارتهم وتطورهم ،وبعضهم َع َّد شخصية سيدنا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،اخلط الفاصل الواضح يف كل جمرى التاريخ ،كفرانزروزنثال ،يف كتابه (علم
التاريخ عند املسلمني) ،فقال( :إن شخصية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كانت خطاً
ً
فاصال واضحاً يف كل جمرى التاريخ ،ومل يتخط علم التاريخ اإلسالمي هذا اخلط قط ،وتبقى
حقيقة ،هي أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نفسه وضع البذور اليت جنين منها اهتماماً
واسعاً بالتاريخ)((( ،وأشاد الشاعر الروسي الشهري بوشكني ،يف ديوانه الشعري (قصائد
شرقية) حبادثة شق صدر سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وانتزاع املالئكة قلبه وغسله،
فقال( :شق الصدر ،ونزع منه القلب اخلافق ...غسلته املالئكة ،ثم أثبت مكانه! قم أيها النيب
وطف العامل ...وأشعل النور يف قلوب الناس)((( .ويف كتاب (حممد يف مكة) بني الفيلسوف
 .1الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،مرجع سابق ،ص. 176
 .2قناة أزهري الفضائية ،ماذا قال إدوارد جيبون وسيمون أوكلي عن النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،كتاب تاريخ
إمرباطورية الشرق ،ص ،54مرجع سابق ،أمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 30م .
 .3الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،مرجع سابق ،ص. 130
 .4املرجع السابق نفسه  ،ص.181
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مونتغمري وات كيف حتمل سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،االضطهاد من أجل معتقداته،
وتعامل مع أعدائه واآلخرين بأخالقه السامية ،فأجنز ما مل يستطع أن ينجزه العظماء اآلخرون،
وهذا يدل على صدقه ،والعدالة والنزاهة املتأصلة يف شخص ،فيقول مونتغمري وات( :كلما
فكرنا يف تاريخ حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وتاريخ أوائل اإلسالم ،متلكنا الذهول أمام عظمة
مثل هذا العمل ،وال شك أن الظروف كانت مواتية حملمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فأتاحت
له فرصة للنجاح مل تكن لتتاح لسوى قليل من الرجال ،فلو مل يكن نبياً ،ورجل دولة وإدارة،
ً
فصال مهماً يف تاريخ
ولو مل يضع ثقته باهلل ،ويقتنع بشكل ثابت أن اهلل أرسله ،ملا كتب
اإلنسانية).

(((

ولفت انتباهي العامل األملاني الشهري ،ألربت أينشتاين ،صاحب النظرية النسبية ،يف
قوله عن سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم( ،أنه أنقذ بعقليته الواعية ،واملدركة ،اإلسالم
والبشرية من شر اليهود ،وحماولتهم النيل من اإلسالم ،الذي ما زال حتى اآلن هو القوة
اليت خلقت ليحل بها السالم مجيع أرجاء املعمورة)

(((

وليف تولستوي ،األديب العاملي

الشهري ،يقول( :إن شريعة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ستسود العامل النسجامها مع العقل
واحلكمة)((( .وبني املفكر كونت هنري دي فاسرتي ،يف كتابه (اإلسالم) (أن القرآن الكريم
سر من األسرار ،ال يدركه إال من صدق أنه من عند اهلل ،وكان حممد قنوعاً ،خرج من الدنيا
ومل يشبع من خبز الشعري مرة يف حياته ،جترد من الطمع ،ومتكن من نوال املقام األعلى يف
بالد العرب ،ولكنه مل جينح إىل االستبداد فيها ،فلم يكن له حاشية ،ومل يتخذ وزيراً ،وال

 .1الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،ص.162
 .2املرجع السابق نفسه ،ص.181
 .3من أقوال الغرب عن سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مرجع سابق.
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حشماً ،وال احتكر املال)((( .وقد أحرقت السلطات الربيطانية كتاب برناردشو ،الذي عنونه
باسم (حممد) ألنه ذكر فيه أن الدين اإلسالمي دين خالد ،وأن كثرياً من بين قومه دخلوا فيه
وآمنوا ،وسيجد هذا الدين جماله الفسيح يف هذه القارة؛ يعين –أوروبا .(((-كذلك الفيلسوف
اإلجنليزي الشهري ،مارغليوث ،اعترب أن الكتاب الذي أنزل على سيدنا حممد ،عليه السالم،
قد غري وجه البسيطة بأسرها.

(((

خامتة:
يالحظ من خالل ما استعرضناه من نظرة كثري من املفكرين والفالسفة الغربيني إىل سيدنا
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن هؤالء املفكرين مل يكونوا من بلد واحد ،وال عصر واحد،
وال حتى من صنف واحد من أهل الفكر ،بل هم من بالد شتى ،وعصور متباينة ،ويف خمتلف
العلوم ،وأن ما دفعهم إىل هذه األقوال ،والكتابات املنصفة ،واإلعجاب بسيدنا حممد ،عليه
الصالة والسالم ،واإلشادة به ،وتصويره بهذه الصور الرائعة البليغة اليت تعكس تقديرهم
له ،وثقتهم فيه ،ويف رسالته ،هو الغرية على احلق ،ورفض الظلم ،وعدم السكوت عليه ،وهذه
من مسات الكاتب واملفكر احلر ،هلذا رفضوا التحامل والعنصرية على الدين اإلسالمي ،جملرد
املعاداة والرفض ،دون أن يدرسه ،أو يطلع عليه هذا املتحامل أو املتعصب .كذلك اعتربوا
أن عظمة حممد ،عليه الصالة والسالم ،من عظمة القرآن ،وأن سيدنا حممداً ،عليه الصالة
والسالم ،مثال القيادة ،ورمز السياسة ،فأمجعوا على أنه مل يكن ً
رجال إقليمياً ،وال زعيماً وطنياً،
بل هو رسول من عند اهلل للبشرية كافة ،فتكشف مواقفه احلكيمة والرشيدة عن براعته يف
 .1الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية منصفة ،مرجع سابق ،ص. 186
 .2املرجع السابق نفسه ،ص.183
 .3املرجع السابق نفسه ،ص.126
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السياسة ،والتبصري يف األمور ،وكان يهتم مبصلحة البشرية كلها ،بهذه الشريعة املفعمة باحملبة،
والعطف على اخلالئق مجيعها ،فاستطاع اإلمساك بزمام السلطة حبكمة ودراية.
وال ننسى ما قاله املفكر والكاتب املسرحي الربيطاني ،جورج برناردشو( :رجل كمحمد
لو تسلم زمام احلكم يف العامل بأمجعه لنجح يف حكمه ،ولقاده إىل اخلري ،وحل مشكالته على
وجه يكفل السالم والطمأنينة ،ومن الواجب أن ُيدعى حمم ٌد املنقذ لإلنسانية).

(((

وأختم مبا قاله كارل ماركس عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :جدير بذي كل عقل أن
يعرتف بنبوته ،وأنه رسول من السماء إىل األرض ،وهذا النيب افتتح برسالته عصراً للعلم
والنور واملعرفة ،حري أن تدون أقواله وأفعاله بطريقة علمية خاصة ،ومبا أن هذه التعاليم اليت
قام بها هي وحي ،فقد كان عليه أن ميحو ما كان مرتاكماً من الرساالت السابقة من التبديل
والتحوير).

(((

ويف نهاية مقالي هذا ،أدعو الشعوب الغربية أن تعود إىل السرية النبوية ،وتدرسها
جيداً ،لتدرك عظمة هذا الدين الذي دعا إليه خري الربية ،سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
الذي أرسل من رب العاملني إىل الناس كافة ،كذلك العودة إىل الكتب اليت ألفها علماؤهم
ومفكروهم وفالسفتهم ،الذين درسوا حياة سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،والدين
اإلسالمي ،مبوضوعية ،بعيداً عن التعصب والتحامل ،ليجدوا الكالم اجلميل املنصف،
والتقدير الكبري ،والثقة بسيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبرسالته.
 .1من أقوال الغرب عن سيدنا حممد  ،مرجع سابق  ،وانظر حممد مسرحية حاول كتابتها برناردشو www.bab. ،
 ، com/nade/8332أمكن الرجوع إليه يف 2017/ 8/ 29م ،وانظر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عيون غربية
منصفة ،مرجع سابق ،ص 175وص. 181
 .2كارل ماركس ،ويكيبيديا املوسوعة احلرة ،تأييد شخصية حممد بن عبد اهلل ،مرجع سابق ،أمكن الرجوع إليه يف
2017/ 8/ 27م .
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مناسبة العدد

يف ذكرى مولده صلى اهلل عليه ّ
وسلم:
صور ومشاهد من سريته النبوية الشريفة
أ .عزيز حممود العصا  /عضو اهليئة اإلسالمية العُليا
مقدمة:
جاء مولد حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،يف ظروف كانت فيها البشرية ،على
امتداد كوكب األرض ،يف حالة من الفوضى العارمة ،وتالطم مركبها أمواج الظلم الذي
ميارسه احلكام ضد رعاياهم ،وظلم القوي للضعيف ،والغين للفقري ،وأمواج البشاعة يف
العالقات بني األمم.
لذلك ،جاءت رسالته ،صلى اهلل عليه وسّلم ،رمحة للبشرية مجعاء ،مصداًقا لقوله تعاىلَ { :وَما
أَ ْر َس ْلنَ َ
ني}(األنبياء ،)107 :وورد يف تفسري الطربي هلذه اآلية الكرمية :يقول تعاىل
اك إِال َرمْ َ
ح ًة لِّ ْل َعالَ ِم َ
لنبيه حممد ،صلى اهلل عليه وسلم :وما أرسلناك يا حممد إىل خلقنا إال رمحة ملن أرسلناك إليه
من خلقي ،ثم اختلف أهل التأويل يف معنى هذه اآلية ،أمجيع العامل الذي أرسل إليهم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،أريد بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد بها أهل اإلميان خاصة ،دون أهل
الكفر؟ فقال بعضهم :عين بها مجيع العامل؛ املؤمن والكافر.

(*)
(((

معم ًقا ،لدراسة السرية النبوية
لقد توقف الباحثون –من املسلمني وغري املسلمنيّ -

الشريفة؛ منذ بزغ فجر الرسالة احملمدية ،والدعوة إىل رسالة اإلسالم احلنيف ،حتى توفاه اهلل،
* تفسري الطربي .551 / 18 :

30

يف ذكرى مولده صلى اهلل عليه ّ
وسلم :صور ومشاهد من سريته النبوية الشريفة

فكان آخر النبيني .وتأتي تلك الدراسات والتحليالت لتنري الطريق لبين البشر ّ
باطالعهم
على سرية أشرف بين البشر وأطهرهم؛ لالهتداء بها كقنديل يضيئ املظلم من الدروب،
ويصحح املعوج من أمور حياتهم.
سوف نتطرق ،فيما يأتي ،إىل واحدة من الصور واملشاهد املستقاة من السرية النبوية
الشريفة ،وهو موضوع (احلوار يف سريته صلى اهلل عليه وسلم ،وكيف كان يدعو الناس،
ويتعامل معهم على اختالف طبقاتهم وعقائدهم) .وسنعتمد يف ذلك كله على كتاب:
السرية النبويّة :صور ومشاهد حية من سرية رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم)،
(احلوار يف ّ

ملؤلفه (عبد الباقي أمحد خلف) ،صادر عن دار الفكر بدمشق يف العام 2017م ،يتألف من
( )245صفحة من القطع املتوسط ،ويتوزع عليها مخسة عناوين ،هي :احلوار ،تعريفه وآدابه،
وحوارات املرحلة اجلديدة ،اهلجرة ،واحلوار بالكتب والرسائل ،وحوارات فردية ،وفتح مكة.

ونظراً لطول احملتوى وضخامته ،سنقوم باستعراض عدد من املالمح الرئيسة هلذا البحث،

لوضع القارئ الكريم يف صورة الطرائق واألساليب واملنهجيات املختلفة اليت اتبعها صلى

سائال أو حماوراً أو ً
ً
جمادال؛ مؤمنًا أو كاف ًرا؛ كبرياً
اهلل عليه وسّلم ،يف احلوار مع كل من جاء إليه

ريا؛ رجلاً أو امرأة ...إخل.
أو صغ ً

احلوار :من التأصيل اللغوي  ..إىل املعنى االصطالحي:
ً
جداال ،فيكون اجلدال حواراً
احلوار ،من الرجوع؛ حاورته :أي راجعته الكالم ،ويسمى احلوار

كالمياً ،يتفهم فيه كل طرف من الفريقني املتحاورين وجهة نظر الطرف اآلخر ،مستشه ًدا
ِيل َربّ َ
ِك باِلحِْ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة الحَْ َسنَ ِة َو َجادِلهُْم اِبلَّ يِت ِه َي أَ ْح َس ُن} (النحل.)*()125 :
بقوله تعاىل{ :ا ْدُع إ ىَِل َسب ِ
(((

* خلف ،عبد الباقي أمحد ،احلوار يف السرية النبوية :صور ومشاهد حية من سرية رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
دار الفكر ،دمشق 2017م ،ص.16 - 15 :
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لقد فطر اهلل ،سبحانه وتعاىل ،البشر على االختالف يف الطبائع الوراثية الكسبية
والتنشئة والتجربة واألهواء؛ فمن غري املمكن وجود شخصني متفقني يف كل األشياء دون
اختالف ،كما ال وجود لشخصني خمتلفني يف كل شيء .وهنا ،يقوم احلوار بدور إجيابي ،إذ
يفرغ االختالف من سلبياته ،فينشط عامل البناء اإلنساني فيه ،وال يسمح لعامل اهلدم والشر

أن يلعب دوره بني الناس؛ ألنه يعطي ً
جماال رحباً للرأي اآلخر ،بل إن احلوار أداة للكشف عن
احلقائق حتى لو كانت سلبية ،فيسهل معاجلتها ،وإجياد احللول السليمة هلا(((.
وللحوار ،يف أيامنا هذه اليت أصبح فيها العامل قرية صغرية ،قيمة حضارية تؤدي إىل تفاهم
الناس من خمتلف اللغات واألديان واألجناس واألقوام؛ مبا يعود باخلري على اجلميع .وحيتاج
املسلم إىل تعلم مهارات احلوار ،وكيفية التعامل مع اآلخرين ،فاإلسالم هو دين احلجة
واحلوار ،ودحض الباطل بأسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة ،واحملاور يف اإلسالم هو داعية إىل
اهلل ،فيجب أن يدرك ذلك ويتمثله(((.

وأصبح احلوار ِعْل ًما له عناصره ،وشروطه اليت تكفل احلوار البنّاء وتضمنه ،وفق أسس

علمية تستند إىل ختصص املتحاورين يف موضوع احلوار ،وإحاطتهم الكافية بتفاصيله ،مصداًقا
اس َم ْن يجَُا ِد ُل يِف هَّ
اللِ بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َولاَ ُه ًدى َولاَ ِكتَ ٍ
اب ُمنِريٍ}(احلج.((()8 :
لقوله تعاىلَ { :وِم َن النَّ ِ
وعلى مستوى الدول ،حتول احلوار إىل وسيلة للتفاهم بينها أو بني احلكومات والشعوب،
بهدف حتقيق املصاحل ،وإرضاء النزوات ،وتقاسم املنافع املتبادلة ،ولو أدى ذلك إىل طمس
احلقيقة ،أو ظلم احملق ،أو هضم

احلقوق(((.

 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.17 - 16 :
 .2املرجع السابق ،ص.25 :
 .3املرجع السابق ،ص.20 - 18 :
 .4املرجع السابق ،ص.26 :
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احلوار النبوي :السمات واخلصائص:
ال شك يف أن ما كان يقوم به رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،من قو ٍل أو عمل أو فعل ،مل

يكن لينبع من علمه ومعرفته وثقافته –اخلاصة والعامة ،-وإمنا هو تنفيذ ألوامر اهلل سبحانه
وتعاىل ،لقولهَ { :وَما يَ ِ
نط ُق َع ِن الهَْ َوى * إ ِْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي

وحى} (النجم.)4 - 3 :
يُ َ

وأما بشأن احلوار ،فقد بين اإلسالم ،منذ فجر النب ّوة ،على احلوار؛ فكانت أول آية يف القرآن
الكريم ،حني نزل الوحي عليه ،صلى اهلل عليه وسلم( :اقرأ) ،فقال :ما أنا بقارئ ،فقال الوحي:

ْ
{ا�ق َرأْ اِب ْس ِم َربّ َ
ِك الَّ ِذي َخ َل َق} (العلق.((()1 :

وبذلك ،يكون صلى اهلل عليه وسّلم أسوة حسنة للمسلمني يف زمانه ،وإىل أن يرث اهلل

األرض وما عليها .وخيتلف مفهوم احلوار السياسي عن مفهوم احلوار القرآني والنبوي
اختالفاً عميقاً وكلياً ،فاحلوار القرآني موجه من اهلل تعاىل إىل عباده ،ليتجاوبوا مع نداء ربهم،
أي مصلحة .ومن أهم ما يتسم به احلوار النبوي(((:
ين عن ّ
واهلل من ّزه غ ّ

 )1العفو والتسامح :فكان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتصف عموماً بالعفو والصفح

عمن أسرفوا يف إيذائه ،وخري دليل على ذلك أنه صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن د َ
َخ َل دَا َر
أبي ُسفيان َفهو آمن)((( ،وأعطاه مع غريه ،من غنائم حنني ما أعطاهم من املال كثرياً.

 )2التواضع والتنازل للمحاور ودفع السيئة باحلسنة :فلم يكن صلى اهلل عليه وسلم ،يتعاىل
على أحد ،أو يرى ميزةً لنفسه على الفقراء واملساكني ،وهذا كان من أسرار تعلقهم به ،وحبهم
له ،وسرعة دخوهلم يف اإلسالم .كما قابل خصومه من أهل مكة الذين آذوه وحاربوه ،وحاولوا
 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.27 :
 .2املرجع السابق ،ص.25 - 22 :
والسري ،باب فتح مكة.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد ّ
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قتله مراراً باحلسنى ،واإلحسان إليهم.

 )3النزول للخصم :كان صلى اهلل عليه وسلم ،ينزل حملاوريه ،متواضعاً ،ليتم اإلفهام ،والتأثري
اإلجيابي املباشر يف نفسه ،وكان حينما يأتيه أحد املشركني ليعرض عليه التنازل أو املساومة يف
دعوته ،كان يستمع لرأيه حتى يفرغ من عرض طلباته ،دون كلل أو ملل ،ثم يقوم صلى اهلل

عليه وسلم ،بالرد بهدوء ،وغالباً ما يكون رده تالوة آيات من القرآن الكريم؛ فيقوم اخلصم
من عنده ،وهو مشبع بسماع القرآن الكريم ،وقد بلغته احلجة اإلهلية على أحسن وجه ،فرمبا
ذهب إىل قومه ،وهو يدافع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعن القرآن الكريم.

 )4البدء يف احلوار بعرض النقاط القريبة من ذهن اآلخر :وذلك الستدراجه إىل احلق ،شيئاً
فشيئاً ،وعدم إثارة املواضيع اليت يعاند فيها اخلصم.

 )5إمهال اخلصم أحياناً ولو كان مغلوباً :وذلك ملنحه فرصة التفكري واالقتناع؛ ولكي ال يقهره
وال يذله.
 )6احرتام رأي اآلخر وقبوله عند تبني الصواب فيها.
صور حية للحوار مع اآلخر يف ضوء احلوار النبوي:
وحنن نعيش أجواء من اإلرباك واالرتباك يف احلوار الداخلي القائم بني أبناء األمة أنفسهم،
واحلوار اخلارجي بينهم وبني األمم األخرى ،فإنه من األهمية مبكان التعرف إىل حوارات

الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مع الناس مبشاربهم الفكرية وشرائحهم اجملتمعية ،ومهما
كان قربهم من اإلسالم حلد اإلميان مبحمد ورسالته ،واالستشهاد دفا ًعا عنه ،ومهما كان بعدهم
عن رسالة اإلسالم وتناقضهم معها حلد الكفر بها ،وحماربتها واملوت من أجل إيقافها عن
االمتداد بكل السبل .وسوف نستعرض ،فيما يأتي ،مناذج من تلك احلوارات اليت تشكل ،يف
جمموعها ،صورة حية لسمات وخصائص احلوار النبوي املذكورة أعاله:
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اً
أول  -احلوار مع األقربني:
األقربون أوىل باملعروف والتبليغ ،وقد أمر اهلل نبيّه حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأن يبلغ
ني}(الشعراء ،)214 :فدعا رسول
أهله وعشريته برسالته ،بقوله تعاىلَ { :وأَن ِذ ْر َع ِش َريتَ َك ا َألْ�ق َربِ َ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
قريشا ،وأوضح هلم أهمية التصديق بهذه الرسالة اليت هي حياة
الصالت بينه وبينهم ،ليعلموا أن عصبية القرابة اليت كانت تقوم عليها حياة العرب قد
ذابت يف هليب هذا اإلنذار اإلهلي العظيم(((.

وتبع ذلك حوارات فردية ومجاعية ،لعل أشهرها ،حواره صلى اهلل عليه وسّلم ،مع عمه

(أبي طالب) الذي اقتنع بأن دعوة ابن أخيه ليست دعوة دنيوية ،القصد منها كسب املال أو
اجلاه ،ولكنها دعوة إهلية ،وأنه من واجبه الدفاع عنه إىل آخر نفس يف حياته ،وهو ما كان منه
فيما بعد ،لكن شاء اهلل سبحانه أن ال يعلن إسالمه حلكمة يعلمها اهلل ،قيل حتى ال حتسب
أنها دعوة قبلية(((.
ثان ًيا  -احلوار مع املشركني:
عندما بدأ رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأهله من قريش ،ارتبك املشركون من قريش
الكبرْ  ،ورفضهم
ارتبا ًكا شدي ًدا ،وأخذوا يدورون حول أنفسهم؛ بسبب وقوعهم حتت نزعة ِ
النزول عن اجلبل (الوهمي) الذي وضعوا أنفسهم على قمته ،وبني قناعتهم (التا ّمة) بصدق
رب العباد إىل العباد الذين يعبدون
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأمانته يف نقل الرسالة من ّ
غري اهلل .ففي حني أنه صلى اهلل عليه وسلم ،كان حياورهم برباعة واحرتام لآلخر ،وفق املنهج
النبوي ،وهو مؤمن مبا جاء به ،ولن يثنيه عنه عروضهم مهما بلغت ،أخذوا هم يساومونه
 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.32 - 31 :
 .2املرجع السابق ،ص.37 - 35 :
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بعروض تثري الشفقة عليهم ،منها:
 )1اعرتضه جمموعة من قادتهم ،وهو يطوف بالكعبة ،فقالوا له :يا حممد ،هلم فلنعبد ما تعبد

وتعبد ما نعبد ،فنشرتك حنن وأنت يف األمر ،فإن كان الذي تعبد خرياً مما نعبد ،كنا قد أخذنا

حبظنا منه ،وإن كان ما نعبد خرياً مما تعبد ،كنت قد أخذت حبظك منه ،فأنزل اهلل تعاىل:
دت * َولاَ
ون َما أَ ْعبُ ُد * َولاَ أَناَ َعابِ ٌد مَّا َعبَ مُّ ْ
ون * َولاَ أَنتُ ْم َعابِ ُد َ
ون * لاَ أَ ْعبُ ُد َما �َت ْعبُ ُد َ
{ ُق ْل اَي أَُّ�ي َها الْ َكا ِف ُر َ
ون َما أَ ْعبُ ُد * لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َويِ َ
ل
أَنتُ ْم َعابِ ُد َ

ين} (الكافرون.((()6 - 1 :
ِد ِ

 )2عندما عرض عليه عتبة بن ربيعة املال وامللك وغري ذلك ،على أن يرتاجع عن دعوته،
فصلت ،ثم
انتظر صلى اهلل عليه وسلم ،حتى فرغ عتبة ،فتال عليه أول ست آيات من سورة ّ

نزلت اآليات الكرمية ( )22 - 18من سورة امل ّدّثر تصدح باحلق راّدة على عتبة ومجاعته
محلوه وزر تلك العروض واملساومات الباطلة(((.
الذي ّ
ثالثًا :احلوار مع املنافقني:
مل يكن اجملتمع يف عهد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،خالياً من املنافقني (منهم من
كان على عالقة وثيقة باليهود) ،ومل يكن من السهل جتاوزهم إىل آفاق اإلسالم الرحبة
واالنضباط بتعاليمه؛ فهذه سنة اهلل يف الكون ،وقد آذى هؤالء حركة اإلسالم كثرياً ،ووقفوا

عائقاً أمام انتشاره وتبليغه ،واستغلوا تسامح رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعفوه يف
كثري من املواقف ،لكنهم كانوا يفشلون يف كل مرة ،وقد كان رغم كل ما يعاملهم به رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اللني والرقة واملساحمة ،ال يتوانون عن املكائد ،وإثارة الفتنة،
وإيقاد نار احلرب.

لقد وضع صلى اهلل عليه وسّلم لكل حالة من املنافقني خطة تتناسب متاماً وحجم احملاولة

 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.44 - 43 :
 .2املرجع السابق ،ص.47 - 45 :
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التخريبية ،وتكبتها قبل أن جتين مثارها املرة ،وقبل أن تزرع شوكها يف طريق الدعاة والرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،بينهم ،تتنزل عليه اآليات من اهلل تعاىل ،حمللة التكوين النفسي
للمنافقني ،ومشخصة مناذج منهم ،نكاد نلمسها بأيدينا ،وهي تتلى علينا فاضحة خططهم
اللئيمة قبل أن تقع ،منددة بأساليبهم املرذولة وهم يعملون يف الظالم دساً ووقيعة ومكراً (((.
وكان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعاجل املوقف باحلكمة واملرونة ،وإذا استدعى األمر

شدة شدد ،فكان يضع لكل موقف حّله املناسب حتى يؤتي مثاره الطيبة ،من نشر الدين،
وبلوغ اإلميان ،دون حقد ،وال ثأر ،وال كراهية(((.
راب ًعا  -احلوار مع أهل الكتاب:
كان أول حوار لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع أهل الكتاب ،وقبل بعثته بسنوات،
مع الراهب حبريى ،الذي قال ألبي طالب :ارجع بابن أخيك إىل بلده ،واحذر عليه يهود،
فواهلل لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ،ليبلغنه شراً ،فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم(((.
وعندما صدح صلى اهلل عليه وسلم ،بدعوته ،كان يؤكد يف حواره مع أهل الكتاب أنه صلى
اهلل عليه وسلم ،مل يأت بدين جديد غريب على الناس ،وورد عنه أنه قال( :مثلي ومثل األنبياء
من قبلي ،كمثل رجل بىن بيتاً ،فأحسنه وأمجله ،إال موضع لبنة من زاوية عليه الصالة والسالم،
فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له ويقولون :هال وضعت هذه اللبنة ،قال :فأان اللبنة ،وأان خامت
النبيني)((( (((.
املعمق يشري املؤلف إىل متيز عالقة املسلمني بالنصارى (أتباع املسيح عليه
وبالبحث ّ

 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.166 - 165 :
 .2املرجع السابق ،ص.171 :
 .3املرجع السابق ،ص.53 - 52 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب خامت النبيني ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .5املرجع السابق ،ص.56 :
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السالم) ،فللمسيح يف القرآن الكريم مقام عال ،وأشاد القرآن الكريم بشهداء النصارى
يف العهود القدمية ،من الذين كانوا على الدين احلق كشهداء األخدود((( ،كما أثنى على
القسيسني والرهبان الذين حني مسعوا القرآن الكريم آمنوا به ،قال تعاىل{ :لَتَ ِج َد َّن أَ َش َّد
ين َقالُ َواْ إِناَّ
النَّ ِ
ين آ َمنُواْ الَّ ِذ َ
ين أَ ْش َرُكواْ َولَتَ ِج َد َّن أَْ�ق َر�َب ُه ْم َّم َوَّد ًة لَِّّل ِذ َ
ين آ َمنُواْ الَْ�ي ُهوَد َوالَّ ِذ َ
اس َع َدا َوًة لَِّّل ِذ َ
نَ َصا َرى َذلِ َك أِبَ َّن ِمْ�ن ُه ْم ِق ِّس ِ
ون}(املائدة ،)82 :واآلية واردة يف النجاشي
ني َوُرْهبَاناً َوأََّ�ن ُه ْم َال يَ ْستَ ْك رِ ُب َ
يس َ
وحاشيته ،الذي كان خروج صحابة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إليه يف أول هجرة يف
اإلسالم(((.
بشأن احلوار مع اليهود ،فقد كانوا جريان املسلمني ،وكان حواره صلى اهلل عليه وسلم،
معهم خيتلف عن حواره مع املشركني؛ فيدعو صلى اهلل عليه وسلم ،املشركني إىل الدين ،وترك

ً
حماوال
عبادة األصنام ،ويذكرهم باهلل خالق السماوات واألرض ،وخياطب عقوهلم ،ويستثريها،
إخراجهم من التقليد األعمى آلبائهم ،وإيقاظ التفكري السليم يف داخلهم .وأما مع اليهود،

فاألمر خمتلف كل االختالف؛ ألن مرضهم خيتلف عن غريهم اختالفاً كبرياً ،فقد كان التكرب
واهلوى والعصبية العرقية غالبة عليهم .لذلك كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقوم

بتذكريهم كلما سنحت الفرصة أنهم مسئولون أمام اهلل عن االعرتاف باحلق ،وكان كثرياً ما
يذكرهم مبا يف كتبهم ،فيتعجبون من اطالعه على ذلك ،ويعلمون أنه رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،حقاً ،لكنهم ال يذعنون للدين الذي جاء به(((.
وحني قدم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املدينة كان من األعمال املهمة اليت قام بها

إبرام معاهدة جوار مع اليهود ،فامتنعوا عن اتّباعه ،فكتب بينهم كتاباً ،وكانوا ثالث قبائل

.1انظر سورة الربوج.10 - 4 :
 .2احلوار يف السرية النبوية ،ص.61 - 57 :
 .3املرجع السابق ،ص.119 :
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فمن على بين قينقاع،
(قينقاع ،والنضري ،وقريظة) فنقض الثالثة العهد ،طائفة بعد طائفةّ ،
وأجلى بين النضري ،واستأصل بين قريظة((( .وقد ُروي أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
كلم رؤساء من أحبار يهود ،فقال هلم :يا معشر يهود اتقوا اهلل وأسلموا فواهلل إنكم لتعلمون
أن الذي جئتكم به احلق ،قالوا :ما نعرف ذلك يا حممد ،فجحدوا ما عرفوا ،وأصروا على
الكفر((( (((.
خامسا :احلوار التعليمي الرتبوي مع الصحابة:
ً
كان أول ما دعا إليه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عند وصوله إىل املدينة إفشاء السالم،
وإطعام الطعام ،وكان ذلك عالمة على اخلري ،ونشر الفضيلة ،واحملبة بني الناس((( .ويف جمال
تعامله مع صحابته كان صلى اهلل عليه وسلم ،يستعمل احلوار التعليمي والرتبوي بشكل

كبري؛ وذلك لتوجيه الصحابة واألمة من بعدهم إىل جتنب بعض األعمال املكروهة أحياناً
اليت تؤدي إىل إيذاء اجملتمع أو إىل إفساد العبادة

(((

ويتجلى األسلوب التعليمي يف حماوراته صلى اهلل عليه وسلم ،مع صحابته بطريقة تتسم
باملرونة يف األخذ والرد؛ ليتناسب اخلطاب مع قدرة اآلخر ،ومدى استعداده لتلقي األمر
الرباني ،واحلوار بطرح األسئلة على السامعني؛ وذلك ليهيئ األذهان لتلقي ما سيقوله،
 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.117 :
 .2املرجع السابق ،ص.138 :
َّ
ون مَ ِ
ون الْ َك ِل َم َعن َّم َو ِ
مَْع َغْ�ي َر ُم ْس َم ٍع َوَرا ِعنَا
اض ِع ِه َوَ�يقُولُ َ
حَُرُف َ
س ْعنَا َو َع َصْ�ينَا َواس ْ
 .3أنزل اهلل فيهم قوله تعاىلِّ { :م َن ال ِذ َ
ين َها ُدواْ ي ِّ
ان َخْ�ي ًرا لهَُّ ْم َوأَْ�ق َوَم َولَ ِكن لَّ َعَ�ن ُه ُم اللهُّ ب ُ
مَْع َو ُ
ين َولَ ْو أََّ�ن ُه ْم َقالُواْ مَ ِ
ِك ْف ِرِه ْم َف َ
ال
انظ ْرناَ لَ َك َ
ِم َو َط ْعنًا يِف ال ِّد ِ
س ْعنَا َوأَ َط ْعنَا َواس ْ
لَيًّا أِبَلْ ِسنَتِه ْ
ون إِالَّ َق ِلي ً
س ُو ُجو ًها َ�فَ�ن ُرَّد َها َع َلى أَ ْداَب ِرَها
ُ�ي ْؤِمنُ َ
ين أُوتُواْ الْ ِكتَ َ
ال * يأَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اب آ ِمنُواْ مِبَا َ�ن َّزلْنَا ُم َص ِّد ًقا لِّ َما َم َع ُكم ِّمن َ�ق ْب ِل أَن نَّ ْط ِم َ
اللِ َم ْف ُعو ًال}(النساء ،)47 - 46 :العجاب يف بيان األسباب .881/ 2
الس ْب ِت َوَك َ
ان أَ ْم ُر هّ
اب َّ
أَ ْو َ�ن ْل َعَ�ن ُه ْم َك َما لَ َعنَّا أَ ْص َح َ
 .4احلوار يف السرية النبوية ،ص.78 :
 .5املرجع السابق ،ص.84 :
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وليحدث لدى السامع استعداداً نفسياً وروحياً لفهم األمر الشرعي وإدراكه ،وقبوله عن
رضا تام وإميان ال يتزعزع(((.
ومن املبادئ اإلسالمية األصيلة ،حوار الشورى ،الذي مارسه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلم ،بصفته لوناً من ألوان احلوار ال يستغين عنه املسلمون يف شؤون حياتهم ،مصداًقا
لقوله تعاىلَ { :و َشا ِوْرُه ْم يِف ا َأل ْم ِر}(آل عمران ،)159 :فكان حوار الشورى يف معركة بدر

(((

،

وحوار معركة أحد ورأي األكثرية يف اخلروج للحرب(((  ،ومعركة األحزاب وقبول الرأي
الصائب حبفر اخلندق((( .
سادسا :أشكال أخرى من احلوار:
ً
هناك العديد من احلوارات اليت حاورها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،واليت ال يتسع

اجملال لذكرها ،فقد حاور األسرى واألسريات ،وقال( :استوصوا باألسارى خرياً)((( حتى إن
منهم من أسلم تأث ًرا يف طيب احلديث وصدقه وبعمق اإلميان((( .وقبل برأي املرأة ،كأخذه برأي
أم سلمة بعد صلح احلديبية عندما أشارت بنحر البدن ،وحلق الرؤوس((( .وحاور بالكتب
والرسائل؛ عندما أرسل كتباً عدة للملوك واألمراء ،يدعوهم فيها إىل اإلسالم وإىل سبيل ربه

ً
رسوال يليق به ،ويعرف بالده ،ولغته على
باحلكمة واملوعظة احلسنة ،فاختار لكل واحد منهم
 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.88 :
 .2املرجع السابق ،ص.90 :
 .3املرجع السابق ،ص.103 - 100 :
 .4املرجع السابق ،ص.107 - 104 :
 .5املعجم الكبري للطرباني  393 / 22وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :إسناده حسن.
 .6احلوار يف السرية النبوية ،ص.100 - 94 :
 .7املرجع السابق ،ص.152 - 151 :
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األغلب ،منهم :النجاشي (ملك احلبشة) ،وهرقل الروم ،واملقوقس (ملك مصر)(((.

وهناك حوارات فردية ،يصعب حصرها يف هذه العجالة ،تهدف إىل توبة العاصي ،وتشري
إىل أن املسلم ال حيمل حق ًدا ألحد ،والوفاء بالعهد((( .كما كان للحوارات بعد فتح مكة،

واليت كانت السمة األساسية فيها تعامل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع الناس عامة،

ومع األقربني على وجه اخلصوص التسامح والعفو؛ ألن الغاية من دعوته تبليغ دين اهلل ،وما
زالت الغاية قد حتققت ،فال ميكن االلتفات إىل األمور األخرى اليت قد تنطوي على شهوات
النفس وحظوظها ،بل قد حتمل كثرياً من رغبات اهلوى اليت نهى اهلل عنها(((.
ختا ًما:
السرية النبويّة ،من خالل تتبع الصور
لقد جاءت هذه املراجعة الشاملة للحوار يف ّ
واملشاهد احلية من سرية رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف إنعاش الفؤاد ،وإراحة النفس،
وحنن حنيا نشوة التجوال بني ثنايا سرية سيد البشرية مجعاء ،وخري خلق اهلل وأفضلهم ،وإمام

األنبياء والرسل أمجعني .فوجدنا رسائل ال حتصى ،محلتها تلك احلوارات املشبعة باهلدى
واهلداية ،والعطف واحلنو والرمحة ،دون إغفال الشدّة واحلزم ،كلما تطلب األمر ذلك.

فكانت النتيجة ،واستنادًا إىل هذه الواحة الواسعة الفسيحة ،أن انتشر اإلسالم يف األرض،

وامتدت أنواره لتضيء املظلم من دروب البشرية ،وتفتح املغلق من أبواب العدل والرمحة،
ّ
وتفك أيادي املظلومني والبؤساء الذين كبّلتهم قيود الظلم والطغيان من قادتهم وسادتهم.

هذا الدين القيّم الذي على أبنائه احملافظة عليه من شرور املدّعني؛ الذين ليسوا من رسول
النبوي يف شيء!
اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،ومنهجه الدّعوي
ّ
وال ميكنين املغادرة قبل أن أتوجه بالشكر ملؤلف الكتاب (عبد الباقي أمحد خلف) ،وملؤسسة

(دار الفكر) ،وللصديق وحيد تاجا ،الذي ال يبخل يف تلبية طلبات تزويدي بإصدارات هذه
الدار من إنتاجها من الكتب الدينية واألدبية والفكرية.

 .1احلوار يف السرية النبوية ،ص.164 - 154 :
 .2املرجع السابق ،ص.185 - 176 :
 .3املرجع السابق ،ص.207 :
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مناسبة العدد

سبيل االستغاثة يف ذكرى
مولد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
الشيخ شريف مفارجة  /باحث شرعي  -دار اإلفتاء الفلسطينية
كثري من الناس يقعون يف اإلثم ،أو يصل بهم األمر إىل الكفر ،وذلك بسبب غلوهم يف
مدح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واالستغاثة به يف تلبية حاجاتهم ،بعبارات وألفاظ وأوصاف
ال تطلق إال على اهلل تعاىل؛ ألن املخلوقات مجيعها ضعيفة ليس بيدها شيء ،مبا فيهم الرسل
واألنبياء ،عليهم السالم ،فال جيوز أن ننسب إليهم ما فوق طاقتهم من القدرات ،أو نعظمهم
فوق املطلوب ،أو نطلب منهم النصر ،وتفريج الكروب واهلموم ،وحل املشكالت ،وتغيري
األحوال ،وما إىل ذلك؛ ألن االستغاثة باخللق فيما ال يقدرون عليه ،ال جتوز إال باهلل تعاىل القادر
على كل شيء.
فاحلياة والرزق والنصر بيد اهلل وحده ،ليس ذلك بيد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

وال غريه من املخلوقات ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَما النَّ ْص ُر إِال ِم ْن ِع ْن ِد هَّ
اللِ الْ َعزِي ِز الحَْ ِكي ِم}
(آل عمران ،)126 :ويقول أيضاًَ { :فا ْعبُ ِد هَّ
ص}
ين الخَْالِ ُ
ين* أَال للِهَِّ ال ِّد ُ
اللَ خُْم ِل ًصا لَ ُه ال ِّد َ

(الزمر ،)3 – 2 :فهذه اآليات وغريها تدل على وجوب إخالص العبادة هلل وحده ،وترك عبادة ما
سواه من األنبياء وغريهم ،والدعاء من أهم أنواع العبادة ،وهو مخ العبادة ،كما يقال ،فوجب

إخالصه هلل وحده ،كما قال عز وجل:

{ َفا ْد ُعوا هَّ
ون}(غافر.)14 :
ين َولَ ْو َك ِرَه الْ َكا ِف ُر َ
اللَ خُْم ِل ِص َ
ني لَ ُه ال ِّد َ

االستغاثة يف املوالد:
تكثر االستعانة بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واالستغاثة به ،يف مولده يف ربيع األول ،وكذلك
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يف األوقات واملناسبات اليت تقام فيها املوالد النبوية يف بعض البلدان ،حيث تقام اجتماعات
يف أماكن خمتلفة ،تعقد حتت شعار ذكرى املولد النبوي الشريف ،وتلقى القصائد واملدائح يف
املوالد اليت تشتمل على ألفاظ الكفر والشرك ،وعبارات الغلو اليت نهى عنها رسول اهلل ،صلى

ونَ ،ك َما أَ ْط َر ِت النَّ َصا َرى ابْ َن َم ْريمَََ ،فإمَِّنَا أَناَ َع ْب ُد ُه�َ ،فقُولُوا َع ْب ُد هللاِ
اهلل عليه وسلم ،بقوله( :لاَ تُ ْط ُر يِ
َوَر ُسولُ ُه)(*) واإلطراء معناه :الغلو يف املدح ،ويقام يف هذه االجتماعات حلقات ذكر وأدعية ال
ختلو من التوسالت املنكرة ،والعبارات أو الكلمات الشركية اآلمثة ،واألناشيد اجلماعية املرافقة
للمعازف ،وضرب الطبول ،وغري ذلك.
االستغاثة املسموحة واملمنوعة:
صدرت فتوى عن دار اإلفتاء الفلسطينية حتمل رقم/2/ 11/ 2015 /1122 :ف بتاريخ

2015/ 8/ 9م خاصة حبكم االستغاثة باألنبياء أو غريهم من املخلوقات ،تبني املمنوع واملسموح
يف هذا اجملال ،ونصها( :جيب على املسلم أن يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئاً ،ويعبده مبا شرع

لريضي اهلل
يف كتابه العزيز ،أو على لسان نبيه حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديث صحيح،
َ

تعاىل عنه ،وُيدخله يف رمحته ،ويُبعده عن عذابه ،فيفوز الفوز العظيم ،واالستغاثة نوع من أنواع
الدعاء الذي يعترب من أشرف العبادات ،الشتماله على الذل هلل ،واخلضوع إليه سبحانه ،فهي

طلب الغوث ،لكشف كربة ،أو جلب رزق ،أو غريه.

وقد بينّ الشرع حتريم دعاء غري اهلل يف كثري من النصوص ،والتصريح بأن ذلك من الشرك
ون هَّ
الذي ال يغفره اهلل ،حيث قال تعاىلَ { :وَم ْن أَ َض ُّل مِمَّ ْن يَ ْد ُعو ِم ْن ُد ِ
يب لَ ُه إ ىَِل َ�ي ْوِم
اللِ َم ْن ال يَ ْستَ ِج ُ

ون}(األحقاف.)5 :
ِم غَا ِف ُل َ
الْ ِقيَا َم ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعائِه ْ

واالستغاثة منها اجلائز ،ومنها املمنوع ،أما اجلائز ،فيكون التوجه فيه إىل احلي القادر ،كما صنع
اسَ�ت َغاثَ ُه الَّ ِذي ِم ْن ِشي َعتِ ِه َع َلى الَّ ِذي ِم ْن َع ُد ِّوِه َ�ف َوَك َزُه
الرجل الذي من شيعة موسى ،قال اهلل تعاىلَ { :ف ْ
َضى َع َل ْي ِه}(القصص ،)15 :وكاستغاثة الناس من كرب يوم القيامة باألنبياء ليشفعوا هلم
وسى َ�فق َ
ُم َ

عند اهلل.
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وأما املمنوع منها ،فهو الذي يعد من الشرك باهلل ،مثل االستغاثة بالغائبني وباألموات ،لكشف
الشدائد ،وجلب املنافع ،وهو الذي كان يفعله املشركون ،فيستغيثون باملالئكة ،وباألنبياء ،وكما

ون هَّ
اللِ
فعل أهل الكتاب وأشباههم من أهل الغلو يف الصاحلني ،حيث قال تعاىلَ { :وال تَ ْدُع ِم ْن ُد ِ
ِن َ�ف َع ْل َت َفإِنَّ َك إِذًا ِم َن َّ
ني}(يونس ،)106 :فعلم أن مرادهم وغايتهم
َما ال َ�يْ�ن َف ُع َك َوال يَ ُض ُّر َك َفإ ْ
الظالِ ِم َ
التقرب إىل اهلل عن طريق الوسطاء والشفعاء ،مثل ما يفعل بعض جهلة الناس اليوم.
وعليه؛ فإن كانت االستغاثة بغري اهلل يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل ،فهي من الشرك األكرب

املخرج من ملة اإلسالم ،وال فرق بني أن يكون املستغاث به ملكاً أم إنساناً حياً أو ميتاً ،أم جنياً أم
((( ((
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
مجاداً ،فعن النَّبيِ َ ،صَّلى ُ
ات َو ْه َو يَ ْد ُعو ِم ْن ُد ِ
ون هللاِ نِ ًّدا َد َخ َل النَّار).
الَ ( :م ْن َم َ
ليس ألحد من اخللق شيء من صفات اهلل وخصائصه:
اهلل وحده هو الكايف ،وال تلزم حمبة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن جنعله كاإلله ،بل جيب أن
تكون هذه احملبة يف املسار الصحيح الذي جعله اهلل فيه من غري غلو أو تفريط ،وال ننكر أن منزلة
سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،كانت أشرف منزلة حيصل عليها خملوق ،إال أن ذلك ال خيرجه

عن كونه بشراً ،ليس بيده شيء حيققه للخلق من االحتياجات واملطالب الدنيوية واألخروية
اليت ال يقدر على تلبيتها ،إال أن يسأل اهلل تعاىل حصوهلا ،فهو كغريه جتري عليه السنن الكونية

من احلياة ،واملوت ،واملرض ،وغري ذلك من سنن اهلل يف البشر ،قال تعاىلُ { :ق ْل إمَِّنَا أَناَ بَ َش ٌر ِمْ�ث ُل ُك ْم
وحى إ يَ َّ
ال َصالحِ اً َوال يُ ْشر ْ
ِل أَمَّنَا إِلهَُ ُك ْم إِلٌَه َو ِ
ان َ�ي ْر ُجوا لِقَا َء َرِبّ ِه َ�ف ْلَ�ي ْع َم ْل َع َم ً
ِك بِ ِعبَا َد ِة َرِبّ ِه أَ َحداً}
اح ٌد َف َم ْن َك َ
يُ َ
(الكهف.)110 :

سبيل اخلالص من البدع املنكرة:
جند من أهل البدع والغالة من أساءوا إىل اإلسالم واملسلمني ،وإىل شخصية رسول اهلل،
َّاس َمن َ�يت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
اللِ أَن َداداً حُيِبُّوَ�ن ُه ْم
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب قولهَ { :وِم َن الن ِ
ون هّ
اللِ} (البقرة.)165 :
َك ُح ِّب هّ
 .2دار اإلفتاء الفلسطينية.www.darifta.org ،
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سبيل االستغاثة يف ذكرى مولد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -

صلى اهلل عليه وسلم ،مبا يفعلونه يف أنفسهم من ضرب أو لطم أو رقص أو غري ذلك ،دلي ً
ال
منهم على إظهار احتفاهلم باملولد النبوي ،وحبهم للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومبا ينسبون

إليه من األحاديث واألخبار الكاذبة ،اليت توصله إىل مقام اإلله ،وهذا فتح باباً ينفذ منه األعداء
للسخرية ،والتطاول على اإلسالم واملسلمني ،واإلساءة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
وحتى نتجنب الوقوع يف البدع واملنكرات ،علينا أن خنلص الدعاء إىل اهلل تعاىل وحده ،وال

نشرك به أحداً ،فهو على كل شيء قدير ،يسمع دعاء عباده بغري وساطة من أحد ،يقول اهلل تعاىل:

يب َد ْع َوَة َّ
الد ِاع إِذَا َد َع ِ
ان َ�ف ْليَ ْستَ ِجيبُوا يِل َولُْ�ي ْؤِمنُوا بيِ لَ َع َّل ُه ْم
{ َوإِذَا َسأَلَ َك ِعبَا ِدي َع ّيِن َفإ ّيِِن َقر ٌ
ِيب أُ ِج ُ

ون}(البقرة ،)186 :ويستجيب اهلل تعاىل لعباده يف كل زمان ومكان على اختالف أجناسهم
َ�ي ْر ُش ُد َ
وحاجاتهم ،وحتى يقبل الدعاء جيب أن يكون مبا شرع اهلل تعاىل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،

ومن ذلك دعاء اهلل بأمسائه احلسنى وصفاته العليا؛ ألن من الضالل والظلم والشرك دعاء غري
ِن َ�ف َع ْل َت َفإِنَّ َك إِذًا ِم َن َّ
ون هَّ
اهلل ،القائل جل ذكرهَ { :وال تَ ْدُع ِم ْن ُد ِ
ني}
اللِ َما ال َ�يْ�ن َف ُع َك َوال يَ ُض ُّر َك َفإ ْ
الظالِ ِم َ
(يونس.)106:

فحري بنا أن نأخذ من ذكرى املولد النبوي درساً يف شحن اهلمم ،وحمبة اهلل تعاىل ورسوله،

صلى اهلل عليه وسلم ،وااللتزام بكتابه سبحانه وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه يذكرنا
بسرية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،العطرة ،ذات الشمائل واألخالق احلميدة ،والصفات
النبيلة ،وال جنعله سبباً لنا يف ارتكاب اآلثام واملنكرات والبدع ،أو الوقوع يف أمور الشرك أو
الكفر ،والعياذ باهلل تعاىل.
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مسألة فقهية

َس ُج َد)
( َوال َت ْس ُج ُدوا َح َّتى ي ْ
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خان يونس وعضو جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

أنـ ُهم يَدَف ُعوَنُه دَف َعاً
َّ
فإن كثرياً ِم َن المَْأُمو ِمني المَْْه ُمو ِمينْ َ ِب ُدْنيَ ُاهم ،يَكاُدو َن ُي َس ِابقو َن اإلما َم؛ َك َّ

ازيِه ،يف
للتعجيل يف الصالة،
والفراغ منها أو االسرتاحة ،ومنهم َم ْن يَسبِ ُق اإلما َم ،أ ْو ُي َو ِ
ِ
فع والُق ُعوِد؛ فما ُح ْك ُم َصنِي ِع ِه ْم َهذا؟
الر
كوع ُّ
والسجوِد ،ويف َّ
الر ِ
ُّ ِ
أقول يف بيان حكم هذا الصنيع ،وباهلل التوفيق:
َّ
اس ُب عليه العبد يوم القيامة؛ فإن صلحت صلح
أو ُل ما يحَُ َ
إن الصالة عماد الدين ،وهي َّ

سائر عمله ،وإن فسدت فسد سائر عملهَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَّ ،
النيب ،صلى
أن َّ
اهلل عليه وسلمَ ،
بوا َح ىَّت يُ َك ّرِ َبَ ،وإِذَا َرَك َع
قال( :إمَِّنَا ُج ِع َل اَ ِإل َما ُم لُِ�ي ْؤمَتَّ بِ ِهَ ،فإِذَا َكَّ�ب َر َف َك ّرِ ُبواَ ،وال تُ َك ّرِ ُ

ح َد ُه�َ ،فقُولُوا :ا َّ
س َع ا هَّ
َفا ْرَك ُعواَ ،وال �َت ْرَك ُعوا َح ىَّت َ�ي ْرَك َعَ ،وإِذَا َق َ
َللُ لِ َم ْن مَ ِ
ال :مَ ِ
َلل ُه َّم َر�َّبنَا لَ َك اَلحَْ ْم ُد َ ،...وإِذَا

اس ُج ُدواَ ،وال تَ ْس ُج ُدوا َح ىَّت يَ ْس ُج َدَ ،وإِذَا َص َّلى َقائِماً َف َص ُّلوا ِقيَاماًَ ،وإِذَا َص َّلى َقا ِع ًدا َف َص ُّلوا
َس َج َد َف ْ

ُ�ق ُعوداً أمجعون)(*) وقد اشتمل هذا الحْ ديث على مجلة من األحكام والفوائد ،أِق ُف على أ َه ِّمها
(((

يف ِس ِّ
اط:
ت ِن َق ٍ

وب م َ
حيث أفاَد ُ
الصالة؛ ُ
ُج ُ
أفعال َّ
أو ًال :و ُ
قولُه :صلى اهلل عليه وسلم:
ُتاَبعِ
َة المَْأموِم إلمَاِم ِه يف ِ

* سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب اإلمام يصلي من قعود ،وصححه األلباني.
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َس ُج َد)
( وَال َت ْس ُج ُدوا َح َّتى ي ْ

ِّ َ
(إمَِّنَا ُج ِع َل اَ ِإل َما ُم لُِ�ي ْؤمَتَّ بِ ِه) َّ
تاب َعه ،وقد َص َّر َح
أن
الواج َ
ِ
أموم أ ْن يَقتَ ِد َي بإ َما ِمِه ،وُي ِ
ب يف َحق امل ِ
العلماُء َّ
واجبٌَة.
بأن ُمتاَب َعَة
املأموم إل َما ِمِه يف الصالة ِ
ِ
عل املَأموم ُمترََ ِ ً
ثانيًا :ضابط املُتابعة :املُتابعة هي أ ْن يَكو َن ِف ُ
اإلمام؛ بحِ يث يَش َر ُع
اخيَا َع ْن ِف ِ
عل ِ
ِ

لمَْ
وقبل َف َرا ِغِه ِمنُْه ،وهذا ما أفاَدُه ُ
الر ْكن بعد ُشروع إ َما ِمِه فيهَ ،
النيب ،صلى اهلل عليه
قول ِّ
ا أموُم يف ُّ ِ
ِ
اس ُج ُدوا) ،وعند الشيخني َبع َد ُركنيَ
وسلمَ ( :فإِذَا َكَّ�ب َر َف َك ّرِ ُبواَ ،وإِذَا َرَك َع َفا ْرَك ُعواَ ،وإِذَا َس َج َد َف ْ

والسجوِدَ ( :وإِذَا َرَف َع َفا ْرَ�ف ُعوا)(((؛ َّ
بوا،
الر ُك
وع ُّ
فإن ال َفاَء يف قوِلِه صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ف َك ّرِ ُ
ُّ ِ
أي يَنبَ ِغي أ ْن يَكو َن ِف ُ
اس ُج ُدوا) ُ
عل المَْأموم
يب؛ ْ
تفيد الرتتيب والتـَّع ِق َ
َفا ْرَك ُعواَ ،فا ْرَ�ف ُعوا ـ َ�فقُولُوا ـ َف ْ

عل اإل َمام َلُه ُمبَ َ
اش َرةً.
للر ْك ِن َع ِق َ
ُّ
ب ِف ِ
ِ

الصالةُ ،
قوله
وي يف التحذير من خمالفة
النـبَ ِّ
اإلمام يف أف َعا ِل َّ
وهلذا كان ِم ْن تَـ َم ِام ِ
التوجيِه َّ
ِ

صلى اهلل عليه وسلمَ (:وال تُ َك ّرِ ُبوا َح ىَّت يُ َك ّرِ َبَ ،وال �َت ْرَك ُعوا َح ىَّت َ�ي ْرَك َعَ ،وال تَ ْس ُج ُدوا َح ىَّت يَ ْس ُج َد)،

َ
احتمال إراَدةِ المُْقا َرَنِة ِم ْن َقوِلِهَ ( :فإِذَا َكَّ�ب َر َف َك ّرِ ُبواَ ،وإِذَا َرَك َع َفا ْرَك ُعواَ ،وإِذَا
وهي زياَدةٌ َح َسنٌَة تنفي
تـواِفُقوُه فيها.
اس ُج ُدوا)؛ ْ
أيَ :ف ْ
َس َج َد َف ْ
اج َعُلوا َح َر َكاِت ُك ْم َبع َد ح َركاِتِه ،وال ُ

وقد كان الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،يحَ ِر ُصو َن على ُمتاَب َعِة إ َما ِمهم ،وال يَت َع َّجلو َن يف
ول هَّ
ان َر ُس ُ
َح َركاِت ِهم َخْل َفُه؛ فعن الرباء ،رضي اهلل عنه ،أنه قالَ :
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم ،إذَا
(ك َ

س َع هَّ
َق َ
اللُ لِ َم ْن مَ ِ
ال :مَ ِ
حَْن أَ َح ٌد ِمنَّا َظ ْه َرُه َح ىَّت َ�ي َق َع النيب ،صلى هللا عليه وسلمَ ،س ِ
اج ًدا ،ثـَُّم
ح َد ُه ،لمَْ ي ِ
ول هَّ
(ح ىَّت يَ َض َع َر ُس ُ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،جْ�ب َهتَ ُه
َ�ن َق ُع ُس ُجوداً �َب ْع َد ُه)((( ،ويف رواية عند مسلمَ :
حَْن َر ُج ٌل ِمنَّا
ثَ ( :وَك َ
َع َلى ا َأل ْر ِ
ض ،ثـَُّم خَيِ ُّر َم ْن َوَرا َء ُه ُس َّجداً)((( ،ويف حديث َع ْم ِرو ْب ِن ُح َريْ ٍ
ان ال ي يِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،وصحيح مسلم ،كتاب
الصالة ،باب ائتمام املأموم باإلمام.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب متى يسجد من خلف اإلمام.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب متابعة اإلمام والعمل بعده.
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األحاديث َشا ِه َدةٌ على َّ
َظ ْه َرُه َح ىَّت يَ ْستَتِ َّم َس ِ
ُ
حيح عدُم رْب ِط المُْتاَب َعِة ِب َس َماع
الص
أن
اجداً)((( ،فهذه
َ
َّ
ِ
مخُ
ري االنتقا ِل ِعن َد َما
تكبري
انتهاِء
بعض األِئ َّمِة الذين يجَ َعلو َن تكب َ
اإلمام؛ َوِب َهذا َتظ َهُر الفُة ِ
ِ
ِ

الر ْك ِن؛ ِليَ ُحولوا بذلك ُدو َن ُم َساَب َقِة المَْأموم َ
ني لهَُم.
يَ ِصُلو َن إىل ُّ
ثالثًا :إذا َ
واف َق المَْأمو ُم إمام ُ
أفعال َّ
الصالة؛ َفَل ُه َحاَل َتان:
َه يف ِ

وينتهي ِمنُْه قبَْلُه ،فتلك ُمساَبقٌة محَُ َّر َمٌة،
كنَ ،فيَش َر َع المَْأموُم فيه َم َعُه،
(أ) أ ْن يَش َر َع اإلماُم يف ُّ
َ
الر ِ

ت َصالُتُه ،وقد َن َهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن
َم ْن َف َعَلها ذا ِكراً عالمِ اً بالتحريـم َب َطَل ْ

خَْشى الَّ ِذي َ�ي ْرَف ُع َرأْ َس ُه َ�ق ْب َل ا ِإل َما ِم أَ ْن يحَُ ّو َ
حارٍ؟)
ذلك؛ فقال( :أَ َما ي َ
ِل هللاُ َرأْ َس ُه َرأْ َس مِ َ

(((

وينتهي ِمنُْه َم َعُه كذلك ،فتلك
كنَ ،فيَش َر َع المَْأموُم فيه َم َعُه،
(ب) أ ْن يَش َر َع اإلماُم يف ُّ
َ
الر ِ
ُمواَف َقة َمكرو َهٌة.

ابَ ،و َسري ِع ْي َ
رابعًا :حتذير لسريعي احلركةَّ :
إن َّ
احل َر َكِة ،قد يَسبِقو َن إما َمهم يف
الشبَ َ
ِ
ً
ض ،أو َب َداَنٍة ،حتى ولو َب َدؤوا باالنتقا ِل
حركات الصالة؛ خاصة إذا كان َب ِطيئا؛ ِل ِكبرَ ٍ ،أو َم َر ٍ
اب إ َما ِم ِهم
كن َبع َدُهَ ،ف َعَليْ ِهم أ ْن يَنْتَبِ ُهوا لذلكَ ،فيَج َعلوا ابت َداَء انتقالهِِم ُّ
ُّ
كن ِعنْ َد اقترِ َ ِ
للر ِ
للر ِ
تقدير ـ؛ بحِ يث ال يَ ِصلو َن إليه َقبَْلُه ،وقد َح َّذ َر النيب ،صلى اهلل
الوصو ِل إليه ـ على أقل
ِم َن ُ
ٍ

عليه وسلم ،من هذه المُْ َخ َال َفِة؛ فقال( :إ ّيِِن َق ْد بَ َّدنْ ُت؛ َفال �ُتبَا ِد ُروين اِبلْ ِقيَا ِم يِف َّ
وع،
الصال ِةَ ،و ُّ
الرُك ِ
الس ُجوِد).
َو ُّ

(((

ُّ
ً
الصالة
كن َع َمِل ٍّي يف َّ
خامسا :حتذير من نقل ذكر خاص بركن إىل الذي يليهُ :كل ُر ٍ
وك ُّل ُر ْكن َقوِل ّي ُمقترَ ِ ٌن ِب ُسنٍَّة َع َمِليٍَّة؛ فت ْ
َم ٌل َعَلى ِذ ْك ٍر َقوِل ّيُ ،
ريُة اإلحرام ُمقترَ ِ َنٌة ِب ُس َّنـِة
َكب َ
ُمشت ِ
ٍ ٍ
ٍ
اإل َم ِام َواْل َع َم ِل َب ْع َدُه.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب ُمتَاَب َعِة ِ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب النهي عن سبق اإلمام بركوع أو سجود وحنوهما.
 .3املعجم الكبري للطرباني ،137/ 2 ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :رجاله رجال الصحيح.
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َس ُج َد)
( وَال َت ْس ُج ُدوا َح َّتى ي ْ

َ
صاحُبُه
كن االنتقا ِل إىل الر ُك
كن ال ِقيَ ِام ،وُر ُ
وع ُي ِ
ين ،وُر ْك ُن ِق َراَءةِ ال َفاتحِ ِة ُم ِ
قرت ٌن ِبُر ِ
فع اليَ َد ِ
َر ِ
ُّ ِ
ٌ
التسميع (سمَ ِ َع
صاحُبُه
فع من الر ُك
مشغول
الر ُكوع
التكبري ،ور ْكن
وع ُي ِ
ُ
بالتسبيح ،وُر ْك ُن َّ
الر ِ
ِ
ُّ ِ
ُ ُ ُّ ِ
ٌ
ُ
مشغول بالتحميد ( َرَّبنَا لك الحْ َ ْم ُد) ،وُر ْك ُن ا ُهل ِو ِّي
الر ُكوع
اهلل لمَِ ْن حمَ ِ َده) ،وُر ْك ُن االعتدال من
ِ ِ َ ُّ ِ
ٌ
الس ُجوِد
الس ُجوِد
السجوِد ُي ِ
الرْف ِع ِم َن ُّ
صاحُبُه التكبري ،وُر ْك ُن ُّ
إىل ُّ
مشغول بالتسبيح ،وُر ْك ُن َّ
ٌ
ُُ
السجوِد
وس بني السجدتني
ُي ِ
صاحُبُه التكب ُ
مشغول بالدعاء ،وُر ْك ُن القيام من ُّ
ري ،وُر ْك ُن اجلل ِ
صاحُبُه تحَ ُ
صاحُبُه التكبري ،وُر ْك ُن التشهد ُم ِ لجُْ ُ
ريك ال َو ْجِه يمَِينَاً
وس ،وُر ْك ُن التسليم ُي ِ
ُي ِ
قرت ٌن با ل ِ
َ ً
ُّ
الر ْك ِن الذي
كن َعا ِم َراً ِب ِذ ْك ٍر يخَُ ُّصُه ،وال يجَ وز َن ْق ُل ِذ ْك ِرهِ إىل ُّ
وشمِ اال ،وهذا يعين أ ْن يَكو َن ُكل ُر ٍ
يَِليِْه؛ فال يجَ وز ً
مثال أ ْن تجَ َ
السجودَ ،
وأنت َرا ِك ٌع أو ساجدٌ؛
عل تكب َ
الركوع أو ُّ
ريةَ النزو ِل إىل ُّ
النـزُول خاليًة ِم َن ِّ
التـكب َ َ
وج َعْل َ
ألنك َج َعْل َ
وض ِعِه.
الذ ْك ِرَ ،
ري َم ِ
ت َح َر َكَة ُّ
ت َّ
ري يف غ ِ

يد ُ
سادسًا :يصلي املأموم القادر على القيام قائمًا ،حتى لو صلى إمامه قاعداً :هل ُي ِف ُ
قولُه
ني)
صلى اهلل عليه وسلمَ ( :وإِذَا َص َّلى َقائِماً َف َص ُّلوا ِقيَاماًَ ،وإِذَا َص َّلى َقا ِع ًدا َف َص ُّلوا ُ�ق ُعوداً أَ مْ َ
ج ِع َ
ذر؟
َ
وجوب صالةِ املأمومني قعوداً إ ْن َصَّلى إماُم ُهم قاعداً ِم ْن ُع ٍ

أن هذا األم َر كان يف مرض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،القديمَّ ،
الصحيح َّ
كم
ُ
وأن هذا الحُْ َ
منسوخ ِب ِفعِلِه صلى اهلل عليه وسلم؛ حيث َّ
ٌ
إن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،صَّلى بعد ذلك

ره ْم بالقعود ،وإنمَّ ا ُي َ
عل النيب،
الناس َخْل َفُه قياماً ،ولمَْ يَأُم ُ
جالساًَ ،
ؤخ ُذ ِ
وصَّلى ُ
بآخ ِر األم َرين ِم ْن ِف ِ
صلى اهلل عليه وسلم .

وآخُر األ ْم َرين ِمنُْه ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنَّه َصَّلى جالساً ،والناس خلفه قياماً مل يأمرهم
ِ

بالقعود(*).
(((

وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله ،وصحبه ،وسلم

* صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به.
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زاوية الفتاوى

أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم الغسل ،والوضوء من املاء املسروق
السؤال :رجل يسرق املاء والكهرباء ،فما حكم غسله ووضوئه من املاء املسروق؟ وما حكم
صالته حتت اإلنارة املسروقة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فال خالف بني العلماء يف حتريم الطهارة مباء مغصوب ،وإمنا اختلفوا يف صحة الطهارة،
فذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة -يف رواية -إىل صحة
ب على الغصب ال على الطهارة ،والطهارة هنا واجبة من حيث
الطهارة؛ ألن التحريم ُمنْ َص ٌّ
إنها طهارة ،وحرام باعتبارها غصبًا مللك الغري ،وال تنايف بني األمرين ،لعدم االحتاد بني متعلق
اإلجياب الذي هو الطهارة ،ومتعلق التحريم الذي هو الغصب.

(*)
(((

وذهب احلنابلة -يف الصحيح من املذهب -إىل بطالن الطهارة؛ ألنه استعمل يف شرط
العبادة ما حيرم عليه استعماله ،فلم تصح ،وألن النهي يقتضي حتريم الفعل واجتنابه ،والتأثيم
* اجلوهرة النرية  ،46 :1الشرح الكبري  ،144 :1اجملموع  ،251 :1املوسوعة الفقهية الكويتية .190 - 189 :30
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بفعله ،فكيف يكون مطي ًعا مبا هو عاص به؛ ممتثلاً مبا هو حمرم عليه؟! فإن حركاته وسكناته
من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية ،وهو عاص بها منهي عنها ((( ،وفرق بعض
احلنابلة بني الطهارة من اخلبث ومن احلدث ،فذهبوا إىل أن املاء املغصوب يرفع اخلبث ،وال
يرفع احلدث.

(((

ومنيل إىل ترجيح القول بصحة الطهارة يف هذه احلالة ،مع التأكيد على حتريم سرقة املاء
واستعماله يف الطهارة وغريها.
وبالنسبة إىل الصالة يف ضوء اإلنارة املسروقة؛ فال جيري فيها اخلالف السابق ،وهي صحيحة
عند سائر الفقهاء؛ ألن الغصب يف هذه احلالة مل يتعلق بشرط من شروط العبادة ،قال ابن
قدامة ،رمحه اهلل( :وأما إذا صلى يف عمامة مغصوبة ،أو يف يده خامت من ذهب ،فإن الصالة
تصح؛ ألن النهي ال يعود إىل شرط الصالة ،إذ العمامة ليست شرطاً فيها).

(((

 .2حكم حتريم الزواج بشكل عام
حرم
السؤال :ما حكم حتريم الزواج بشكل عام؟ وهل جيوز احلنث بذلك؟ ويف حال ّ

الشخص الزواج على نفسه وتزوج ،فهل يعد آمثاً؟ وهل يكون الزواج صحيحاً؟

اجلواب :نهى الشرع عن حتريم املسلم على نفسه شيئاً مما أحله اهلل ،فقال تعاىل{ :ي أَُّ�ي َها

اللُ لَ ُك ْم َوال �َت ْعتَ ُدوا إ َّ
ِن هَّ
ات َما أَ َح َّل هَّ
ين آ َمنُوا ال تحَُ ِّرُموا َطيِّبَ ِ
ين}(املائدة ،)87 :وقال
اللَ ال حُيِ ُّب الْ ُم ْعتَ ِد َ
الَّ ِذ َ

اج َك َو هَّ
اهلل تعاىل{ :ي أَُّ�ي َها النَّبيِ ُّ مِلَ تحَُ ِّرُم َما أَ َح َّل هَّ
ات أَ ْزَو ِ
ض
اللُ لَ َك �َتْ�بتَ ِغي َم ْر َض َ
يم* َق ْد َ�ف َر َ
اللُ َغفُوٌر َر ِح ٌ
اللُ لَ ُك ْم حَتَِّل َة أَيمَْانِ ُك ْم َو هَّ
هَّ
يم} (التحريم ،)2 - 1 :ومعنى حَ
{تَِّل َة أَيمَْانِ ُك ْم}؛
يم الحَْ ِك ُ
اللُ َم ْولاَ ُك ْم َو ُه َو الْ َع ِل ُ
 .1املغين  ،421 :1اإلنصاف  ،29 28- :1املوسوعة الفقهية الكويتية .190 - 189 :30
 .2منار السبيل .8 :1
 .3املغين 421 /1
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أي كفارة أميانكم ،فتحليل اليمني كفارتها ،وحتريم الشخص الزواج على نفسه يعد مييناً،
اخ ُذُك ُم هَّ
اللُ اِب َّلل ْغ ِو يِف أَيمَْانِ ُك ْم َولَ ِك ْن ُ�ي َؤ ِ
وكفارته ذكرها اهلل تعاىل يف قوله{ :ال ُ�ي َؤ ِ
اخ ُذُك ْم مِبَا َع َّق ْدتمُُ
ون أَ ْه ِل ُ
يك ْم أَ ْو ِك ْس َو�ُت ُه ْم أَ ْو حَْت ِر ُير َرَ�قبَ ٍة َف َم ْن
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما تُ ْط ِع ُم َ
الأَْيمَْ َ
ان َف َك َّفا َرتُ ُه إ ِْط َعا ُم َع َش َرِة َم َس ِاك َ

َظوا أَيمَْانَ ُك ْم َك َذلِ َك ُ�يَ�بيّنِ ُ هَّ
احف ُ
اللُ لَ ُك ْم آياَتِ ِه
لمَْ ي ْ
جَِد َف ِصيَا ُم َ�ثلاَ ثَ ِة أَاَّي ٍم َذلِ َك َك َّفا َرُة أَيمَْانِ ُك ْم إِذَا َح َل ْفتُ ْم َو ْ
ون} (املائدة ،)89 :وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َح َل َف َع َلى يمَِنيٍ�َ ،ف َرأَى
لَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
َغْ�ي َرَها َخْ�ي ًرا ِمْ�ن َها�َ ،ف ْليَْأ ِت الَّ ِذي ُه َو َخْ�ي ٌرَ ،ولَْ�يْ�ت ُر ْك يمَِينَ ُه)((( ،بل إن اهلل تبارك وتعاىل ،ونبيه صلى
اب لَ ُك ْم ِم َن الِنّ َسا ِء
اهلل عليه وسلم قد حثَّا على الزواج ،ورغبَّا فيه ،فقال اهلل تعاىلَ { :فانْ ِك ُحوا َما َط َ
ِن ِخ ْفتُ ْم أَال �َت ْع ِدلُوا َ�ف َو ِ
اح َد ًة أَ ْو َما َم َل َك ْت أَيمَْانُ ُك ْم َذلِ َك أَ ْد ىَن أَال �َت ُعولُوا}(النساء ،)3 :وقال
َمْ�ثنىَ َوُ�ثلاَ َث َوُراَب َع َفإ ْ

(ي َم ْع َش َر َّ
استَ َط َاع البَا َء َة َ�ف ْلَ�يَ�ت َزو َّْجَ ،فإِنَّ ُه أَغ ُّ
الشبَ ِ
َض
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :اَ
ابَ ،م ِن ْ
َرجَ ،وَم ْن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع�َ ،ف َع َل ْي ِه اِب َّ
ِجا ٌء).
لص ْوِمَ ،فإِنَّ ُه لَ ُه و َ
لِ ْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن لِ ْلف ْ

(((

وعليه؛ فينبغي ملن حرم الزواج على نفسه ،كما هو موضح يف السؤال أعاله أن يكفر
عن ميينه بإطعام عشرة مساكني أو كسوتهم ،فإن مل يستطع ،فيصوم ثالثة أيام ،ويعد زواجه
صحيحاً بإذن اهلل.
 .3حكم وضع احللي يف السرة
السؤال :هل جيوز وضع احللي يف السرة إذا كان لغرض التزين للزوج ،واليت تقوم بوضعه
امرأة؟

اجلواب :جيوز شرعاً للمرأة أن تتزين بأنواع الزينة املباحة ،ومنها التزين باحللي كالذهب

 .1صحيح مسلم ،كتاب األميان ،باب ندب من حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها ،أن يأتي الذي هو خري ،ويكفر عن ميينه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم.
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والفضة وغريهما ،ووضع هذه احللي يف السرة جائز بشرط أن ال يؤدي استعماهلا إىل أضرار
أو مضاعفات صحية ،وأال يكون فيها تشبه بالكافرات ،مع احلذر من كشف العورات
الواجب سرتها ،سواء ما كان من ذلك أمام النساء أم الرجال.
 .4حكم اختاذ أخ يف عهد اهلل
السؤال :أنا فتاة لي أخ بعهد اهلل ،ونتعامل سويَّة من منطلق هذه األخوة ،وليس بيننا غريها،
وال تشوبها شائبة أب ًدا ،وال ميكن أن يفكر أحدنا باآلخر ،وهي أخوة صادقة بنية حسنة،
وأهلي يعلمون بذلك ،وكذلك زوجته ،وحنن نتصافح ونسأل عن بعضنا ،ويساندني وأسانده،
وأساعده يف كثري من األمور ،كاألمور العلمية واملالية ،وهو يساعدني أيضاً ،ويوجه لي النصح
واإلرشاد ،فما حكم ذلك؟
اجلواب :املسلمون مجي ًعا تربطهم أخوة إميانية ،تقتضي اجتماعهم وتناصرهم وتآزرهم

ِخ َوةٌ(}...احلجرات ،)10 :وقال النيب ،صلى اهلل عليه
وتواددهم ،فاهلل تعاىل يقول{ :إمَِّنَا الْ ُم ْؤِمنُ َ
ون إ ْ
ِم َمثَ ُل جَْ
ني يِف �َت َوا ِّد ِه ْمَ ،و�َت َر مُ ِ
اشتَ َكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو تَ َدا َعى لَ ُه
ال َس ِد إِذَا ْ
وسلمَ ( :مثَ ُل الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِمَ ،و�َت َعا ُط ِفه ْ
احه ْ
َسائِ ُر جَْ
لس َه ِر َوالحُْمَّى).
ال َس ِد اِب َّ

(*)
(((

لكن هذه األخوة ال يصح أن تبين عليها عالقة خاصة مع رجل ليس من حمارمك ،وال هو
زوج لك ،فهذا الرجل حكمه حكم سائر الرجال األجانب عنك ،فال جيوز لكما أن تتصافحا،
وال أن ْ
تتكشفي أمامه ،فاألحكام الشرعية ال تزيلها هذه املؤاخاة.
وعليه؛ ينبغي أن تتجنيب هذه العالقة ،وتستعيضي عنها مبؤاخاة نساء صاحلات ،تنتفعني بهن
يف الدنيا واآلخرة.
* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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 .5حكم االستخارة بعد طلب الزواج
السؤال :أنا شاب أحببت فتاة ،وعرضت عليها الزواج ،وطلبت مين مهلة أسبوع للرد ،واآلن
أنا مرتدد؛ ألن وضعي املادي غري مستقر ،فهل جيوز لي أن أصلي صالة االستخارة بعد أن
سألت الفتاة الزواج؟
عن َج ِابر ْبن َعبْ ِد اهللَِ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُه َما،
اجلواب :صالة االستخارة مشروعة بدليل ما جاء ْ ِ ِ

َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :
السوَرَة
(ك َ
االستِ َخا َرَة يِف ا ُأل ُموِر ُك ِّل َهاَ ،ك َما ُ�ي َع ِّل ُمنَا ُّ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم�ُ ،ي َع ِّل ُمنَا ْ
ُر ِ
آن)(*) ،فإذا احتار املسلم يف أمر ،ومل جيزم ما إذا كان هذا األمر خرياً له أم شراً ،فله أن
ِم َن الْق ْ
(((

يلجأ إىل صالة االستخارة بعد أن يتخلص من حظوظ نفسه ،وبهذا يكون قد توكل على اهلل،
واعتمد عليه يف أخذ القرار الصائب ،وبعدها قد ينشرح صدره لألمر وُيقدم على إمتامه إن

كان خرياً ،أ ّما إن كان شراً ،فإنه يسأل اهلل تعاىل أن يصرفه عنه ،وجيب أن يكون املستخري موقناً

بأن اهلل قد اختار له األفضل ،حتى وإن كره هذا األمر فيما بعد؛ أل ّن االستخارة هي تفويض
األمر هلل تعاىل ،واهلل سبحانه يقولَ { :و َع َسى أَ ْن تَ ْك َرُهوا َشْ�يئًا َو ُه َو َخْ�ي ٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن حُتِبُّوا َشْ�يئًا
َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم َو هَّ
اللُ َ�ي ْع َل ُم َوأَْ�نتُ ْم

ون}(البقرة)216 :
ال �َت ْع َل ُم َ

وعليه؛ فبإمكانك أن تصلي صالة االستخارة يف الزواج ،الذي مل يتم بعد ،واإلسالم شرع
اخلطبة للتعارف بني الزوجني ،ومل يلزمهما بالزواج فيها ،وميكن للمرء إعادة االستخارة مرات
عدة ،إضافة إىل أخذه املشورة من أهله وأهل العلم ،وأن يعلم أن اهلل يدبر له اخلري ،وال تقلق
لعدم قدرتك املادية ،فاهلل جيعل بعد العسر يسراً.
واهلل تعاىل أعلم
* صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب ما جاء يف التطوع مثنى مثنى.
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مستحيل األمنيات
يف يوم الندامة واحلسرات
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
وبعد؛
فاالنشغال يف الدنيا مبتاعها الزائل ،ونسيان اآلخرة ،يؤدي بالعبد إىل احلسرة والندامة عند
املوت ،كما يف اآلخرة ،ويعقبه دخول النار ،واهلل سبحانه مسى يوم القيامة يوم احلسرة ،فقال:
{ َوأَنْ ِذ ْرُه ْم َ�ي ْوَم ا َحل ْس َرِة إِ ْذ ُق ِض َي ا َأل ْم ُر َو ُه ْم يِف َغ ْف َل ٍة َو ُه ْم

ون}(مريم)39 :
ال ُ�ي ْؤِمنُ َ

(((

وكل من عاش ً
غافال الهياً يف دنياه عن آخرته ،سيقع يف احلسرة والندامة ،وسيقع يف تبكيت

نفسه وتقريعها ،ومتين األمنيات اليت يستحيل حتققها.
واحلسرة هي بلوغ النهاية يف التلهف حتى يبقى القلب حسرياً ال موضع فيه لزيادة التلهف،
كالبصر احلسري ال قوة فيه للنظر.

(((

والتمين :تقدير شيء يف النفس وتصويره فيها ،وذلك يكون عن ختمني وظن ،ويكون عن
ر ّوية وبناء على أصل ،لكن ملا كان أكثره عن ختمني ،صار الكذب له أملك ،فأكثر التمين
 .1ومن أمساء يوم القيامة :يوم احلسرة ويوم الندامة ،ابن القيم ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،التذكرة بأحوال املوتى
وأمور اآلخرة ،مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع ،ط 1425 ،1هـ ،ص .569
 .2اجلرجاني ،علي بن حممد ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،ط 1403 ،1هـ 1983م ،ص.87
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تصور ما ال حقيقة له ،واألمنية :الصورة احلاصلة يف النفس من متين الشيء ،وملا كان الكذب
فصح أن يعرب عن الكذب
تصور ما ال حقيقة له ،وإيراده باللفظ ،صار التمين كاملبدأ للكذبَّ ،
بالتمين.

(((

والتمين معنى يف النفس ،يقع عند فوت فعل كان للمتمين يف وقوعه نفع ،أو يف زواله

ضرر ،أو هو قول القائل ليت األمر كذا ،فجعل ً
قوال ،وقد يكون مع القول إضمار معناه يف
القلب ،لكن يتعلق باملستحيل ،أما الرجاء ،فيختص باملمكن.

(((

والقرآن الكريم ذكر يف آيات عدة جانباً من هذه األمنيات املستحيلة ،اليت ينطق بها بعض
املتمنني ،واليت سأوردها يف هذا املقال ،وأبينّ مناسباتها وشخوصها.
وأبرز تلك اآليات جاءت بفعل التمين ليت.
ومتن.
وليت من الته عن كذا يليته ،صرفه عنه ،ونقصُه حقاً له ،وليت طم َع ّ

(((

متن وحسرة ،واليت جاءت حبرف النداء (يا) مع ليت ،وليتين ،وليتنا،
وسأذكر اآليات اليت فيها ٍّ
مما خيتص ذكره بيوم القيامة.
وقد تقع للعبد حسرة وندامة يف الدنيا بفوات اخلري ،فهل يدرك نفسه بالرجوع إىل احلق،
واللحاق بأهل اخلري والصالح ،أو يبقى يف غفلته وهواه ،ليقع له الندم من جديد يوم القيامة،
لكن عندها ال ينفع الندم.
أوىل هذه األمنيات تقع من املشركني الذين قال اهلل يف حقهمَ { :ولَ ْو �َت َرى إِ ْذ ُوِقفُوا َع َلى النَّا ِر
 .1األصفهاني ،أبو القاسم احلسن بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،دار القلم ،الدار الشامية ،ط 1412 ،1هـ،

ص .780
 .2العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل ،معجم الفروق اللغوية ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،ط 1412 ، 1هـ ،ص
.306 ،142 ،74
 .3األصفهاني ،املفردات يف غريب القرآن ،ص .749
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ني}(األنعام ،)27 :فاملشركون ملا حيضرون
َ�فقَالُوا اَيلَْ�يَ�تنَا ُ�ن َرُّد َوال نُ َك ِّذ َب آِباَي ِت َرِبّنَا َونَ ُك َ
ون ِم َن املُ ْؤِمنِ َ
النار يوم القيامة ليدنوا ويقربوا ،يقرون على أنفسهم بالكفر والفسوق ،ويتمنون الرد إىل
الدنيا ،ولكنهم يكذبون يف أمنيتهم ،إمنا أرادوا دفع العذاب بها عن أنفسهمَ { :ولَ ْو ُرُّدوا لَ َعا ُدوا
لِ َما ُ�ن ُهوا َع ْن ُه َوإَِّ�ن ُه ْم

ون} (األنعام)28 :
لَ َكا ِذبُ َ

(((

ويف أمنية ثانية للظامل لنفسه بالشرك والكفر ،الذي يأكل يديه ندماً وحتسراً وحزناً وأسفاً،

ً
سبيال وطريقاً باإلميان والتصديق ،ويا ليته مل جيعل من شيطان
متمنياً أنه اختذ مع الرسول
ً
خليال ورفيقاً ،أو حبيباً ومصافياً ،يف مقابل معاداة أبر الناس وأرفقهم ،فيقع يف
اإلنس أو اجلن

ض َّ
الشقاء واخلسار ،واخلزي والبوار (((.قال تعاىلَ { :وَ�ي ْوَم َ�ي َع ُّ
الظ مِالُ َع َلى يَ َديْ ِه َ�يق ُ
ُول اَيلَْ�يتَ يِن خَّاتَ ْذ ُت
ول َسبِي ً
الر ُس ِ
ان
َد أَ َض َّل يِن َع ِن ال ِّذْك ِر �َب ْع َد إِ ْذ َجا َء يِن َوَك َ
ال * اَي َوْ�ي َلتَا لَْ�يتَ يِن لمَْ أَخَّتِ ْذ ُ�فلاَناً َخلِيلاً * لَق ْ
َم َع َّ

َّ
لنْ َس ِ
ان
ان لِ إْ ِ
الش ْي َط ُ

َخ ُذوال} (الفرقان)29 - 27 :

ف َو ُع ْقبََة ْب َن أَِبي ُم َعيْ ٍط َكاَنا
ومن أصح ما ورد يف سبب نزول هذه اآليات( :إِ َّن ُأَب َّي ْب َن َخَل ٍ

َحاِل َفينْ ِ َ ،و َكا َن ُع ْقبَُة ال يَ ْقدُم ِم ْن َس َف ٍر إِال َصنَ َع َط َعا ًماَ ،ف َد َعا إَِليِْه أَ ْش َر َ
اف َق ْو ِمِهَ ،و َكا َن ُي ْكثُِر
ُمت َ
مجَُ َال َسَة النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق ِد َم ِم ْن َس َف ِرهِ َذ َ
اسَ ،وَد َعا
ات يَ ْو ٍمَ ،ف َصنَ َع َط َعا ًما َف َد َعا النَّ َ
الط َعا َمَ ،ق َ
َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،إِلىَ َط َعا ِمِهَ ،فَل َّما َق َّر َب َّ
اهلل
ول اهللِ)َ ،ف َق َ
اهللَ ،وأَِّني َر ُس ُ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :ما أََنا ِبآ ِكل ِم ْن َط َعا ِم َك َحتَّى َت ْش َه َد أَ ْن ال إَلَه إال ُ
ال
ِ ِ
ٍ
ول اهللَِ ،فأَ َك َل َر ُس ُ
اهللَ ،وأَ َّن محَُ َّم ًدا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ُع ْقبَُة :أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إلَه إال ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ِ ِ
الَ :صبَأْ َت يَا ُع ْقبَُةَ ،ف َق َ
ف َغاِئبًاَ ،فَل َّما ُأ ْخ َ ِب ِق َّصتِِهَ ،ق َ
الَ :واهللِ َما
ِم ْن َط َعا ِمِهَ ،و َكا َن ُأَب ُّي ْب ُن َخَل ٍ
برِ
 .1السعدي :عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ-
2000م  /ص .254
 .2السعدي ،تيسري الكريم الرمحن ،ص .581
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َصبَأْ ُتَ ،وَل ِك ْن د َ
َحيَيْ ُت أَ ْن
است ْ
َخ َل َعَل َّي َر ُج ٌلَ ،فأََبى أَ ْن يَ ْط َع َم ِم ْن َط َعا ِمي إِال أَ ْن أَ ْش َه َد َلُهَ ،ف ْ

ْت َلُه َف َط ِع َمَ ،ف َق َ
ال ُأَب ٌّيَ :ما أََنا ِب َّال ِذي أَ ْر َضى َعنْ َك أََب ًدا إِال
خيرج من بيت َولمَْ يَ ْط َع ْمَ ،ف َش ِهد ُ
أَ ْن َتأِْتيَُهَ ،فتَبْز َ
َابٍةَ ،فأَْل َقا َها َبينْ َ َكتِ َفيِْه،
ُق فيِ َو ْج ِهِهَ ،وَت َطأَ ُعُن َقُهَ ،ف َف َع َل َذِل َك ُع ْقبَُةَ ،فأَ َخ َذ َر ِح َم د َّ
َف َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :ال أَْل َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ف،
السيْ ِ
اك َخ ِار ًجا ِم ْن َم َّكَة إِال َعَل ْو ُت َرأْ َس َك ِب َّ
ُ
ْر َصبرْ ًاَ ،وأَ َّما ُأَب ُّي ْب ُن َخَل ٍ َ َ َ بيِ َّ ُ َ
َّ
َفُقتِ َل ُع ْقبَُة يَ ْو َم َبد ٍ
ف ،فقتَلُه النَّ َُّ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،يَ ْو َم أ ُح ٍد فيِ
املُبَا َر َزةَِ ،فأَْنز َ
َل ُ
يه َما َه ِذهِ اآليََة.
اهلل َت َعالىَ ِف ِ

َوَق َ
َق ُع ْقبَُة َو ْجِه َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
الض َّح ُ
اك :لمََّا َبز َ
ال َّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،عاَد ُبزَاُقُه فيِ َو ْج ِهِه،
فيِ
(((
َفت َ
ب ُش ْعبَتَينْ ِ َ ،فأَ ْح َر َق َخ َّديِْهَ ،و َكا َن أََثُر َذِل َك ِفيِه َحتَّى َم َ
ات.
َش َّع َ
وكل من أطاع شيطاناً من اإلنس أو اجلن ،وأعرض عن أمر اهلل ،فسيكون حاله الندم،

ين* َوإَِّ�ن ُه ْم لَيَ ُص ُّدوَ�ن ُه ْم َع ِن
كما قال تعاىلَ { :وَم ْن َ�ي ْع ُ
الرمْ َ
ش َع ْن ِذ ْك ِر َّ
ح ِن ُ�ن َقيّ ْ
ِض لَ ُه َش ْي َطاناً َ�ف ُه َو لَ ُه َق ِر ٌ
ون * َح ىَّت إِذَا َجا َءناَ َق َ
ين}
ون أََّ�ن ُه ْم ُم ْهتَ ُد َ
حَْسبُ َ
َّ
السب ِ
س الْ َق ِر ُ
ِيل َوي َ
ال اَيلَْي َت �َب ْي يِن َو�َبْ�ينَ َك �ُب ْع َد الْ َم ْش ِرَ�قينْ ِ َفبِْئ َ
(الزخرف)38 - 36 :

فمن أعرض عن القرآن الكريم ،وصد عنه ،خاب وخسر خسارة فادحة ،وقيض له الرمحن
شيطاناً يصاحبه ،ويقارنه ،ويعده ومينيه ،ويصده عن طريق اهلل ،فيظن أنه على احلق بتزيني
الشيطان طريق الباطل له ،لكن مثل هذا حاله يف الدنيا الغي والضالل وانقالب احلقائق،
وحاله يف اآلخرة حال الندم والتحسر والتربء من قرينه ،والتمين لو أنه كان بعيداً عنه.

(((

ويف أمنية أخرى مستحيلة ،بعد ولوج الكافر النار ،كما قال تعاىل{ :إ َّ
اللَ لَ َع َن َ
ِن هَّ
ين َوأَ َع َّد
الكا ِف ِر َ
 .1الواحدي ،أبو احلسن علي بن أمحد ،أسباب نزول القرآن ،احملقق عصام احلميدان ،دار اإلصالح ،ط 1412 ،2هـ-
1992م ،ص  ،234قال احملقق :صححه السيوطي ،وهو يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الفكر.250/ 6 ،
 .2السعدي ،تيسري الكريم الرمحن ،ص .766
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ون اَيلَْ�يَ�تنَا
ون َولِيًّا َوال نَ ِص ًريا* َ�ي ْوَم �ُتق ََّل ُب ُو ُجو ُه ُه ْم يِف النَّا ِر َ�يقُولُ َ
ين ِفي َها أَبَ ًدا ال جَيِ ُد َ
لهَُ ْم َس ِع ًريا* َخالِ ِد َ

أَ َط ْعنَا هَّ
السبِيال* َر�َّبنَا آتهِِ ْم ِض ْع َفينْ ِ ِم َن
الر ُسوال* َوَقالُوا َر�َّبنَا إِناَّ أَ َط ْعنَا َسا َد�َتنَا َوُكَ�ب َرا َءناَ َفأَ َض ُّلوناَ َّ
اللَ َوأَ َط ْعنَا َّ
الْ َع َذ ِ
ريا} (األحزاب.)68 - 64 :
اب َوالْ َعْ�ن ُه ْم لَ ْعنًا َكبِ ً

ملا يدخل الكافرون النار ،وال جيدون ولياً وال نصرياً ،تقلب وجوههم فيها ً
حاال بعد حال،

عندها يتمنون أنهم لو أطاعوا اهلل يف الدنيا ،وأطاعوا رسوله يف أمره ونهيه ،عندها سيكونون
مع أهل اجلنة ،يا هلا من حسرة وندامة ،لكنهم أطاعوا أئمتهم يف الضالل ،وكرباءهم يف
الشرك ،فأزلوهم عن طريق اهلدى ،وحجة احلق ،واإلميان باهلل ،واإلقرار له بالوحدانية.

(((

وعند تطاير الصحف يتمنى أهل الشقاء أنهم ما تناولوا كتبهم ،وال بعثوا وال حوسبوا،
ِش َمالِ ِه َ�فَ�يق ُ
وت ِكتَابَ ُه ب ِ
وت ِكتَابِيَ ْه* َولمَْ أَ ْد ِر َما
وال قاموا من موتتهمَ { :وأَمَّا َم ْن أُ يِ َ
ُول اَيلَْ�يتَ يِن لمَْ أُ َ
ِح َسابِيَ ْه* اَيلَْ�يَ�ت َها َكانَ ِت الْق ِ
َاضيَ َة * َما أَ ْغنىَ َع ّيِن َمالِيَ ْه* َه َل َك َع ّيِن

ُس ْل َطانِيَ ْه} (احلاقة.)29 - 25 :

قال قتادة :متنوا املوت ،ومل يكن شيء يف الدنيا أكره عندهم من املوت.

(((

وليس أبلغ من ذلك املوقف ،عندما يتمنى الكافر يوم القيامة أن يصري تراباً ،قال تعاىل:
ُول َ
{إِناَّ أَنْ َذ ْرناَ ُك ْم َع َذ اًاب َق ِريبًا َ�ي ْوَم َ�ي ْن ُظ ُر املَ ْرُء َما َق َّد َم ْت يَ َدا ُه َوَ�يق ُ
الكا ِف ُر

ت �ُت َراب}(النبأ)40 :
اَيلَْ�يتَ يِن ُك ْن ُ

وأنى له ذلك ،إمنا تصري الدواب تراباً ،فعن عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل عنه ،قال( :إذا

كان يوم القيامة مد األدمي ،وحشر الدواب والبهائم والوحش ،مث حيصل القصاص بني الدواب ،يقتص
للشاة اجلماء من الشاة القرانء نطحتها ،فإذا فرغ من القصاص بني الدواب ،قال هلا :كوين تراابً ،قال:

 .1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار هجر للطباعة والنشر ،ط 1422 ،1هـ 2001م
.188/ 19
 .2السيوطي ،الدر املنثور .273/ 8
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فعند ذلك يقول الكافر :اي ليتين كنت تراابً).

(((

وملا يدعى جبهنم يوم القيامة تقودها املالئكة بالسالسل ،يتذكر اإلنسان ما قدم من خري
وشر ،لكن هل تنفعه الذكرى ،فقد فات أوانها ،وذهب زمانها ،عندها يقول متحسراً على ما
فرط يف جنب اهلل�َ{ :يق ُ
ُول اَيلَْ�يتَ يِن َق َّد ْم ُت

لحَِيَات}(الفجر)24 :

ً
عمال صاحلاً ،ينفعين يف دار اخللود
واحلياة هنا هي الدائمة الباقية ،فيا ليتين قدمت هلا

والقرار ،والبقاء بال زوال.

(((

عن حممد بن أبي عمرية ،وكان من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :لَ ْو أَ َّن َع ْب ًدا
وت َهرًما يِف َطا َع ِة هَّ
ولود أَنَّ ُه ُرد إ ىَِل ُّ
قره ذلك اليومَّ ،
الدْ�نيَا
َخ َّر َع َلى َو ْج ِه ِه ِم ْن َ�ي ْوِم ُولِ َد إ ىَِل أَ ْن يمَُ َ
اللِ ،لحََ َ
َك ْي َما َ�ي ْزَدا ُد ِم َن ا َأل ْج ِر َو َّ
ال�ث َو ِ
اب).

(((

هذا كله يقع يف الدار اآلخرة ،وقد تصدر األمنيات بفوات اخلريات يف الدنيا ،وأحب أن

ً
وبذال للنصيحة.
أذكرها يف نهاية مقاليت مجعاً للخري،

ً
أعماال صاحلة ،لكن من غري إميان وال نية صاحلة صادقة ،فتنوا أنفسهم،
فاملنافقون وإن عملوا

وغرتهم األماني الباطلة ،ومتنوا أن ينالوا منال املؤمنني ،حتى جاء املوت وهم يف حالة غرور
من الشيطان ،الذي زين هلم الكفر والريب ،كما قال تعاىل�َ{ :ي ْوَم َ�يق ُ
َات
ُول املُنَا ِفق َ
ُون َواملُنَا ِفق ُ
ِس ِم ْن نُورُِك ْم ِق َ
ِسوٍر لَ ُه اَب ٌب
لَِّل ِذ َ
يل ا ْر ِج ُعوا َوَرا َءُك ْم َفالْتَ ِم ُسوا نُوًرا َف ُض ِر َب �َبْ�يَ�ن ُه ْم ب ُ
ين آ َمنُوا انْ ُظ ُروناَ َ�ن ْقتَب ْ

ُس ُك ْم
الرمْ َ
اَب ِطنُ ُه ِفي ِه َّ
ح ُة َو َظا ِه ُرُه ِم ْن ِقبَِل ِه الْ َع َذ ُ
اب* ُ�ينَا ُدوَ�ن ُه ْم أَلمَْ نَ ُك ْن َم َع ُك ْم َقالُوا �َب َلى َولَ ِكنَّ ُك ْم َ�فَ�تْ�نتُ ْم أَْ�نف َ
ان َح ىَّت َجا َء أَ ْم ُر هَّ
َرتْ ُك ُم ا َأل َم يِ ُّ
َرُك ْم
اللِ َوغ َّ
َّصتُ ْم َوا ْر�َتْ�بتُ ْم َوغ َّ
َو�َت َرب ْ

اِب هَّ
للِ ال َغ ُروُر} (احلديد)14 - 13 :

 .1تفسري الطربي ،جامع البيان ،55 - 54/ 24 ،ومثله عن أبي هريرة ،والسيوطي يف الدر املنثور ،401/ 8 ،وقد
صححه األلباني يف السلسلة الصحيحة برقم  .465/ 4 ،1966والشاة اجلماء :اليت ال قرن هلا.
 .2السعدي ،تيسري الكريم للرمحن ،ص  ،924السيوطي ،الدر املنثور.512/ 8 ،
 .3مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عتبة بن عبد السلمي ،أبي الوليد ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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واملنافق عند انتصار املؤمنني ،وتوزيع الغنائم ،يتمنى لو أنه كان معهم من أجل الفوز
بالغنيمة ،قال تعاىلَ { :ولَئِ ْن أَ َصابَ ُك ْم َف ْض ٌل ِم َن هَّ
اللِ لََ�يقُولَ َّن َكأَ ْن لمَْ تَ ُك ْن �َبْ�ينَ ُك ْم َو�َبْ�ينَ ُه َم َوَّد ٌة اَي لَْ�يتَ يِن
ُك ْن ُت َم َع ُه ْم َفأَ ُفوَز َ�ف ْوًزا

َع ِظي ًما}(النساء)73 :

فهو يتمنى لو كان حاضراً لينال من الغنيمة ،ليس له رغبة وال قصد يف غري ذلك ،فهو

يتمنى الدنيا فقط ،وهو يف حسرة وندامة لفوات شيء من الدنيا ،وكان األحرى أن يكون يف
حسرة وندامة لفوات االشرتاك مع املؤمنني يف مجع مصاحلهم ،ودفع مضارهم.

(*)
(((

وعند النظر يف قصة صاحب اجلنة ،الذي قّلب كفيه حسرة وندامة على فوات النعمة اليت
كفرها ،ومل يؤد حقها ،ومل ينسبها إىل خالقها { َوأُ ِح َ
َق ِفي َها
يط بِثَ َم ِرِه َفأَ ْصبَ َح ُ�ي َق ِّل ُب َك َّف ْي ِه َع َلى َما أَْ�نف َ
ون هَّ
وش َها َوَ�يق ُ
َو ِه َي َخا ِويٌَة َع َلى ُع ُر ِ
ُول اَيلَْ�يتَ يِن لمَْ أُ ْش ِر ْك ب َِربّيِ أَ َح ًدا* َولمَْ تَ ُك ْن لَ ُه ِفئَ ٌة َ�ي ْن ُص ُرونَ ُه ِم ْن ُد ِ
اللِ َوَما

ان ُمْ�نتَ ِص ًرا* ُهنَالِ َك الْ َواليَ ُة للِهَِّ ا َحل ِّق ُه َو َخْ�ي ٌر َ�ث َو اًاب َو َخْ�ي ٌر
َك َ

ُعقْبًا} (الكهف.)44 - 42 :

فهو نادم متحسر على هالك جنته ،بعد أن أنفق عليها ،لكنها اضمحلت وتالشت ،فصار
يتمنى أنه مل يشرك ،وأنه لو اعرتف باحلق خلالقه ومواله.
وبعد ،فهذه أمنيات ذكرها القرآن الكريم تدل على ندم أصحابها وخسرانهم ،وأنهم لو
رجعوا إىل الدنيا للسري يف طاعة اهلل ومنهجه ،فما أمجل أن نقرأها ،ونتدبر يف معانيها ،وننتفع
منها ،فنعترب ونتعظ ،ونسري يف طاعة اهلل؛ لئال نكون مثل أصحاب هذه األمنيات ،يف يوم ال
تنفع فيه احلسرات ،وال يفيد الندم.
واهلل املستعان

* السعدي ،تيسري الكريم الرمحن ،ص .186
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مواعظ وقيم

القيم واألخالق أهم وآكد
من العلوم واملعارف والصناعات
د .محزة ذيب  /جامعة القدس  /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي
تأتي هذه املقالة يف زمن تطورت فيه اإلنسانية والبشرية يف جمال العلوم والتكنولوجيا

والتصنيع والتقنيات تطوراً مل تعهده البشرية من قبل ،ويف املقابل احنسر لدى هذه اإلنسانية
كثري من القيم واألخالق ،وكثرت اجلرمية واحلروب والفنت الداخلية ،وأصبحت حياة اإلنسان
يف مهب الريحُ ،يقتل ،وُتزهق روحه ألتفه األسباب .كما ابتليت البشرية يف سقوطها يف محأة
تسابق التسلح.

فها هو التصنيع العسكري ،والتفنن يف صناعة آالت القتل لإلنسان ،قتل أكرب عدد ممكن

يف أقل ضربة أو صاروخ ممكن ،لقد تطورت البشرية علمياً وتكنولوجياً وصناعياً ،فصنعت
القنابل الذرية واهليدروجينية واألسلحة الكيميائية والصواريخ بأشكال وأحجام خمتلفة،

ومنها عابرة القارات ،وهناك تصنيع الرباميل املتفجرة ،والقنابل أيضاً ،بأشكاهلا وأنواعها
املتعددة ،فمنها العنقودية والفراغية والنابامل احلارقة ،والفسفورية وغريها .ميلك العامل من
الصناعات احلربية والعسكرية والذرية ما ينهي مخسني عاملاً كعاملنا يف مخس دقائق ،أي علم
هذا تفيد منه البشرية؟! وأي تقدم وتطور تنعم به اإلنسانية ويهدأ به باهلا ؟! أي علوم يرتقي
بها بنو البشر ،وفيها هالكها وفناؤها ؟!
ليبق اإلنسان بغري هذا التطور العلمي ،ويسلم حاله ،وتنعم حياته ،ويهنأ عيشه ،خري له
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من أن يكون ضمن هذا التطور ،وأن يصل إىل هذه املستويات العلمية ،وهو خيرب بيته بيده،
ويزهق روحه بعلمه ومداده ،ويعمل على تدمري البشرية شر تدمري .بئس هذا العلم ،وبئس

هذا التقدم ،وتعس هذا التطور .هذا يف حقيقته دمار ووبال وهالك ،ليس علماً وال تقدماً

وال تطوراً.

وحوش كاسرة وسلوك منحدر:
مباذا سيكفر نوبل عن خطيئته الكربى اليت ارتكبها حني اخرتع الديناميت املتفجر
وصنعه؟ هل يكفر عن خطيئته يف ضحكته على العامل جبائزته الرمزية ،واليت تعرف بـ
جائزة نوبل للسالم؟ إن احلديث عن جرائم احلروب واألعداد املذهلة ،اليت تزهق أرواحها

ً
وأطفاال شيوخاً وشباباً ال تعد وال حتصى.
عسكريني ومدنيني نساء

لقد غدا اإلنسان يف هذه احلروب وحشاً كاسراً ،وليت األمر يقف عند هذه الوحشية،

هلان اخلطب ،بل غدا الوحش الكاسر اليوم أرحم على اإلنسان من أخيه اإلنسان ،وأقل فتكاً
ووحشية ،فكم من إنسان تزهق روحه على يد وحش كاسر ،إذا قابلنا ذلك باحلروب اليت
يشنها اإلنسان على أخيه اإلنسان ،وإذا قابلنا ذلك بأعداد القتلى اليت يتسبب بها اإلنسان
جتاه أخيه اإلنسان؟
كما أن البشرية اليوم قد هبطت يف أدنى مستويات هلا يف جمال القيم واألخالق ،فها هو عامل
اجلرمية ،وعصابات اإلجرام والولوغ يف املخدرات بأشكاهلا وأنواعها املختلفة ،وعامل تصنيع
امليكروبات واجلراثيم.
وعن احندارها يف جمال السلوك النوعي فحدث وال حرج ،ومل يعد شيء من ذلك يف جمال
احملرمات أو احملظورات ،ومما يندى له اجلبني ،إال وأتاه اإلنسان اليوم .إسفاف ما بعده إسفاف،
وهبوط ما بعده هبوط ،وخروج املرأة واختالطها بالرجال االختالط املفتوح ،وبغري ضوابط
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مما عرض املرأة والرجل واألسرة إىل الضياع ،والتفكك ،واالحنراف واالحنالل ،فهو الداء
العضال اليوم.
كل ذلك سببه التطور والتقدم ،سببه ادعاء العلم واملعرفة ،وقد غدا من يدعو إىل

األخالق والقيم والسلوك النبيل يف زمن العلم واملعرفة تأخراً وختلفاً ،وصار العري والفساد
واالحنطاط والشذوذ وتدمري الرباط املقدس (األسرة) تقدماً وسلوكاً حضارياً ووعياً ونضجاً.
َّت الخَْ ْم َر،
وهذا ما أخرب به املصطفى ،صلوات اهلل عليه وسالمه ،يف قوله( :لَيَ ْش َربَ َّن ناَ ٌس ِم ْن أُم يِ
يُ َس ُّموَ�ن َها بِ َغيرْ ِ مْ ِ
اس َها)؛(*) فاخلمر مشروبات روحية ،والزنى حرية شخصية ،والربا فائدة ،وهكذا،
(((

غدا املعروف منكراً واملنكر معروفاً .وهذا ما جاءت به صحاح األحاديث عن الذي ال ينطق
عن اهلوى ،بل هو وحي يوحى.
كل هذه املفاهيم املغلوطة والسلوك املشني ،واالحنراف البشري والثقافة اخلاطئة حيدث
يف ظل العلم والتطور اإلنساني .واليوم خترج مظاهرات باسم احلرية الشخصية واحلرية
اإلنسانية تدعو إىل الشذوذ ،وتدافع عنه ،وجتوب الشوارع تأييداً هلذا السلوك املنحرف الذي
ال يرتضيه دين مساوي ،وال خلق قويم ،وال منطق سليم ،وال إنسانية على اجلادة البشرية سائرة.
أي علم هذا؟ وأي تقدم يف هذا االحنراف اخلطري؟ أمل ينع القرآن الكريم على األقوام اليت
تنحرف باسم العلم أو بسبب العلم؟ أمل يلم القرآن الكريم األقوام اليت رفضت رساالت
رسلها حبجة أن لديها العلم واملعرفة؟ أمل يخَُ ِّطئ القرآن الكريم األقوام اليت تستند إىل العلم

ريوا
بعيداً عن هدي السماء ،ورسله صلوات اهلل عليهم؟ أمل يقل رب العزة سبحانه { :أََ�ف َل ْم يَ ِس ُ
ض َف َما
ِم َكانُوا أَ ْكَ�ث َر ِمْ�ن ُه ْم َوأَ َش َّد ُ�ق َّوًة َو اَ
ض َ�فَ�ي ْن ُظ ُروا َك ْي َف َك َ
آث ًرا يِف الأَْ ْر ِ
يِف الأَْ ْر ِ
ان َعا ِقبَ ُة الَّ ِذ َ
ين ِم ْن َ�ق ْب ِله ْ
َيّنَ ِ
ات َف ِر ُحوا مِبَا ِع ْن َد ُه ْم ِم َن الْ ِع ْل ِم َو َح َ
ون* َ�ف َلمَّا َجا َءْ�ت ُه ْم ُر ُس ُل ُه ْم اِبلْ�بِ
هِِم َما
أَ ْغنىَ َعْ�ن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْك ِسبُ َ
اق ب ْ
ني* َ�ف َل ْم يَ ُك َ�يْ�ن َف ُع ُه ْم
َكانُوا بِ ِه يَ ْسَ�ت ْه ِزئ َ
َرناَ مِبَا ُكنَّا بِ ِه ُم ْش ِرِك َ
ُون* َ�ف َلمَّا َرأَ ْوا أَْب َسنَا َقالُوا آ َمنَّا اِب هَّللِ َو ْح َد ُه َوَكف ْ

* سنن أبي داود ،كتاب األشربة ،باب يف الداذي ،وصححه األلباني.
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إِميَاُ�ن ُه ْم لَمَّا َرأَ ْوا بأَْ َسنَا ُسنَّ َت هَّ
اللِ الَّ يِت َق ْد َخ َل ْت يِف ِعبَا ِد ِه َو َخ ِس َر ُهنَالِ َك الْ َكا ِف ُرونَ}

(غافر)85 - 82 :

تبًا لعلم مفسد ألهله وأصحابه ،وبئس العلم الذي يقود إىل الدمار واهلاوية:
قد ال يعيش العامل اليوم أزمة األميّة ،لكنه يعيش أزمة العلم .قد ال يعيش العامل اليوم أزمة

تعليم ،لكنه يعيش أزمة أخالق ،وأزمة األخالق أخطر على البشرية ،وعلى اإلنسان من أزمة
األمية .األزمات األخالقية أشد خطورة من أزمة األمية ،رحم اهلل أمري الشعراء ،الذي أشار إىل
خطورة األخالق على الفرد واجملتمعات ،فقال:
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

إمنا األمم األخالق ما بقيت

إن أكثر االنهيارات يف احلضارات وإنهائها من مسارات البشرية ،كان بسبب انهيارات
األخالق واألزمات األخالقية ،ومل يكن سببها يف وقت من األوقات قلة العلم واملعرفة ،وإذا ما
تفحصنا احلضارات اليت سادت ثم بادت ،وحبثنا عن أسباب انهيارها وإنهائها لوجدناها من
جانب األخالق ،فمثال واحد يقودنا إىل ما حنن بصدده ،لننظر إىل حضارة املصريني القدماء،
فهي حضارة أربت على كل احلضارات ،ومن املمكن القول حتى على حضارتنا املعاصرة يف
بعض اجلوانب ،فما الذي أنهاها؟ العلم واملعرفة؟ كال ،وها هي احلضارة اليونانية واحلضارة
البابلية ،وسواها من احلضارات ،وحضارتنا املعاصرة لن تنهيها األمية ،أو انعدام الثقافة
واملعرفة ،وإمنا اليت ستنهيها أزمة القيم واألخالق ،ال شيئاً آخ َر.

يل ُمَ�ب َّوأَ
ِس َرائِ َ
حينما تعرض القرآن الكريم لبين إسرائيل ،قال يف حقهمَ { :ولَق ْ
َد �َب َّوأْناَ بَ يِن إ ْ
ِص ْد ٍق َوَرَزْ�قنَا ُهم ِم َن َّ
اخَ�ت َلفُوا َح ىَّت َجا َء ُه ُم الْ ِع ْل ُم إ َّ
الطيِّبَ ِ
ِن َرب َ
َّك َ�يق ِ
ْضي �َبْ�يَ�ن ُه ْم َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة ِفي َما
ات َف َما ْ
ْ
ُون}(يونس ،)93 :ويف كثري من األحيان قد يكون العلم يف بعض مراحله أخطر
َكانُوا ِفي ِه خَْيتَِلف َ
على اإلنسان من أي شيء سواه ،ناهينا عما يصاحب اإلنسان حني اغرتاره بالعلم من
الكربياء والصلف ،والبعد عن احلق ،والعدل ،وبطر احلق ،وغمط الناس والغرور .وكل ذلك
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مهلك لإلنسان ،ومزيل له عن اجلادة ،واملسار اإلنساني.
وكم حنن حباجة ماسة إىل أن نكثر القول يف هذا الشأن املهم واملسار اخلطري من
شأن البشرية ومساراتها ،كما يلزمنا أن نسلط عليه الضوء يف أكثر من جانب وزاوية،
كالرتبية والتوجيه ،ويف اإلعالم بوسائله املختلفة من مرئية ومسموعة ،ومقروءة ،واحملاضرات
واملؤمترات العلمية.
وما املؤمترات العلمية اليت تعقد هنا وهناك ،ما بني الفينة والفينة ،واملتعلقة بالبيئة منذرة
ومشرية إىل خطورة ما جيري اليوم على ظهر كوكبنا من قبل عبث اإلنسان ،أو إفساد هذه
احلياة ،من خالل ما يدعيه علماً ومعرفة ،ومن خالل ما وصل إليه من صناعات وتفجريات،

حبجة األحباث العلمية ،والتوصل من خالل العلم إىل أشياء كثرية ،وخمرتعات متنوعة ،خلدمة

البشرية واإلنسانية ،علماً أن هذه الصناعات والتفجريات وما ينتج عن ذلك من أخبرة
وعوادم ،وخملفات كيميائية ،وغازات سامةُ ،تبَ ُّ
ث يف الكون ،مما كان سبباً يف إفساد ظهر على

هذا الكوكب ،أو سيكون.

وبالتالي جأر العلماء مبلء أفواههم ،وصوبوا األنظار ،ولفتوا االنتباه ،وأشاحوا بوجوه

السياسيني إىل هذا اخلطر احملدق بالبيئة ،وبالتالي سيؤثر سلباً يف حياة اإلنسان ما يتهددها
بالكامل .مثل هذه املؤمترات بال شك أنها من األهمية مبكان ،غري أننا مل نسمع مبؤمتر على

مستوى العامل يشري وينبه وينذر مبا هو أخطر ،ويقرع األجراس على ما هو أشد ،وأكثر ضرراً

وفتكاً باإلنسانية من عبث الصناعات والتفجريات النووية ،وعوادم السيارات ،وما تبثه

املصانع وما ختلفه املختربات من السموم واألخبرة ،وما يتسرب أحياناً نتيجة خلل معني من
أحد املصانع الضخمة ،السيما ما كان منها يف اجملال النووي ،كتشرينوبل يف بداية مطلع
الثمانينيات من القرن املاضي ،ومفاعل فوكوشيما يف اليابان قبل قرابة الثالث أو أربع
سنوات ،وزلزال تسونامي بسبب التفجريات اليت تتم هنا وهناك ،فتحدث ً
خلال يف القشرة
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األرضية مما يَنتج عنه الزالزل املدمرة .مل نسمع عن مؤمتر دولي يشري إىل خطورة األزمات

واحندار شديد يف عامل القيم اإلنسانية والسلوكات البشرية املنحرفة اخلاطئة ،واليت
األخالقية
ٍ
انهيار كبري لدى احلضارة املعاصرة ،وإنهائها ،أو إنهاء كثري منها.
ستكون سبباً يف
ٍ

أيهما أخطر على جمتمع تشرينوبل هذا؟ االنفجار ،أو هذا التسريب يف املفاعل ،أو عدم قلة

العلم واملعرفة يف هذا احمليط؟ مل نسمع عن مؤمتر دولي يشري إىل خطورة األزمات األخالقية،

واحندار العلم واملعرفة يف هذا احمليط؟ أيهما أشد فتكاً يف جمتمع فوكوشيما ،االنفجار ،أو
التسريب النووي من هذا املفاعل ،أو قلة العلم واملعرفة يف هذا الوسط اجملتمعي؟.
خامتة:
يا قوم :ال يصح حبال أن نهتم بالعلم وحده ،دون النظر إىل معايري أخرى ال تقل أهمية
عن العلم يف بناء اإلنسان واجملتمعات البشرية .ال جيوز أن نركن إىل العلم وحده يف بناء
الشخصية اإلنسانية ،دون املقومات األخر للنفس والروح.
ليس من احلكمة وال من الصواب مبكان أن نهتم جبانب من جوانب التنمية الشخصية،

ونرتك أموراً أخرى تفتك بهذه الشخصية.

إذا كنت تبنيه وغريك يهدمه

لعمرك متى يبلغ البنيان متامه

إذا مل يكن هناك االهتمام التام باإلنسان من اجلوانب كافة ،فلن نستطيع إخراج املواطن
الصاحل الذي يصلح للحياة من جوانبها املتعددة.

جيب أن نلفت أنظار العامل إىل هذا اخلطر الداهم واحملدق بنا مجيعاً ،عّلنا نستطيع أن

نتجاوز شره وآثاره ونتائجه الوخيمة .يتوجب أن تعقد املؤمترات احمللية والدولية هلذا الغرض
املهم والسامي والضروري ملسار البشرية بوجه عام.
اللهم إني قد بلغت .اللهم فاشهد.

استَ َط ْع ُت َوَما �َت ْوِفي ِقي إِال اِب هَّللِ َع َل ْي ِه �َت َوَّك ْل ُت َوإِلَْي ِه
{إ ِْن أُرِي ُد إِال اإل ْ
الح َما ْ
ِص َ
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مواعظ وقيم

ب ّر األبوين بعد موتهما
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
الساعدي ،رضي اهلل عنه ،قالَ�( :بْ�ينَا
روى أبو داود يف سننه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة
ّ

ول هَّ
ول هَّ
َال :اَي َر ُس َ
اللَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،إِ ْذ َجا َء ُه َر ُج ٌل ِم ْن بَ يِن َس َل َمةَ�َ ،فق َ
حَْن ُن ِع ْن َد َر ُس ِ
اللَِ ،ه ْل بَ ِق َي

مَُا بِ ِه �َب ْع َد َم ْوتهِِ َما؟ َق َ
ال�َ :ن َع ْم؛ َّ
الصلاَ ُة َع َل ْي ِه َماَ ،والاِ ْستِ ْغفَا ُر لهَُ َماَ ،وإِْ�نفَا ُذ َع ْه ِد مِهَا
ِم ْن ب ِِّر أَ�َب َو َّي َش ْي ٌء أَ�َب ُّره

وص ُل إِال بهِِ َماَ ،وإ ِْك َرا ُم َص ِدي ِق ِه َما)(*) يستدل بهذا احلديث على
ِم ْن �َب ْع ِد مِهَاَ ،و ِص َل ُة َّ
الر ِح ِم الَّ يِت ال تُ َ
(((

بر الوالدين ،الذي هو من الطرق اليت تس ّهل السبيل إىل اجلنّة ،وقد خاب وخسر من أدرك
ّ

أبويه أو أحدهما ومل يدخل بهما اجلنّة ،وإذا كانت بضدّها تتبينّ األشياء ،فإ ّن عقوق الوالدين
من أكرب الكبائر ،ومن املهلكات ،ومن أكثر ما يدخل النّاس النار.
ح َل ْت ُه أُ ُّم ُه َو ْهنًا
لقد جاء اإلسالم فأوصى بالوالدين خرياً ،فقال تعاىلَ { :وَو َّصْ�ينَا ا ِإلنْ َس َ
ان بِ َوالِ َديْ ِه مَ َ

اش ُكر يِل َولِ َوالِ َديْ َك إ يَ َّ
ري}(لقمانَّ ،)14:
بر الوالدين،
ِل املَ ِص ُ
وحث على ّ
َع َلى َو ْه ٍن َوِف َصالُ ُه يِف َعا َمينْ ِ أَ ِن ْ ْ
وقد جاء هذا ّ
احلث يف القرآن الكريم مقروناً بتوحيد اهلل وعبادته يف معظم اآليات ،قال تعاىل:

{ َوا ْعبُ ُدوا هَّ
ِح َسان}(النساء ،)36 :وقال تعاىلَ { :وإِ ْذ أَ َخ ْذناَ ِميثَ َ
اق بَ يِن
اللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َشْ�يئًا َواِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
ِح َسان}(البقرة ،)83:وقال تعاىلُ { :ق ْل �َت َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َح َّرَم َرب ُ
ون إِال هَّ
ِس َرائِ َ
ُّك ْم
يل ال �َت ْعبُ ُد َ
اللَ َواِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
إْ
بر الوالدين ،وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب :إسناده صحيح أو حسن.298 / 3 ،
* سنن أبي داود ،كتاب األدب ،أبواب النوم ،باب ّ
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ِح َسان}(األنعام ،)151:وهذا يد ّل على أ ّن الوالدين هلما
َع َل ْي ُك ْم أَال تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َشْ�يئًا َواِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
الفضل على اإلنسان بعد اهلل ،وهما ال ينتظران على صنيعهما ألوالدهما محداً ،بل يقدّمان ما
يقدمانه هلم حمبّة خالصة ،خالية من ّ
كل غرض ،ولكن ليس من املروءة يف شيء أن يسيء املرء
إىل َم ْن أحسن إليه ،فيقابل اإلحسان بالعقوق ،ونكران اجلميل ،وليس من املروءة يف شيء أن
خيرج من أفواههم كلمة ّ
أف ،قال تعاىلَ { :وَق َضى َرب َ
ِح َساناً إِمَّا
ُّك أَال �َت ْعبُ ُدوا إِال إاَِّي ُه َواِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
مَُا َ�فلاَ �َتق ْ
ض
ُل لهَُ َما أُ ٍّف َولاَ �َتْ�ن َه ْره
مَُا أَ ْو ِكلاَ ه
َ�يْ�ب ُل َغ َّن ِع ْن َد َك الْ ِكَ�ب َر أَ َح ُده
مَُا َوُق ْل لهَُ َما َ�ق ْولاً َك ِرميًا* َو ْ
اخ ِف ْ
اح ُّ
ح ُه َما َك َما َر�بَّيَ يِان َص ِغ ًريا}(اإلسراء ،)24 - 23:فقد قضى اهلل؛
ح ِة َوُق ْل َر ِّب ا ْرمَ ْ
الرمْ َ
الذ ِّل ِم َن َّ
لهَُ َما َجنَ َ

وخباصة عندما يكربان ويضعفان،
رب الوالدين ،وأال تقال هلما كلمة فيها تضجر،
ّ
أي حكم ب ّ

ويصبحان يف حاجة إىل اخلدمة ،وهذا يسبّب هلما أملاً نفسيّاً كبرياً.
واجبات لآلباء بعد موتهم:

يف احلديث الذي أوردته يف صدر كالمي ،جند كيف أ ّن الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،كانوا
الصحابي من بين سلمة مل
يتهربون من واجباتهم ،بل يسألون عن هذه الواجبات ،وهذا
ال ّ
ّ

يب،
بر الوالدين يف حياتهما؛ فهذه مسألة مسّلم بها ،وال نقاش فيها ،بل جاء يسأل الن ّ
يسأل عن ّ
ربهما به ،فيذكر له
صّلى اهلل عليه وسّلم ،ما إن كان قد بقي عليه شيء لوالديه بعد وفاتهما ،ي ّ
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،مخسة واجبات ،ينبغي أن يعرفها ّ
كل من فقد والديه ،أو أحدهما.
الن ّ

وأ ّول هذه اخلمسة ،الصالة عليهما ،واملقصود بالصالة عليهما ،الدعاء هلما ،وطلب الرمحة
هلما ،و(صلي) عند أهل اللغة تعين اقرتب من الشيء ،والتزمه ،واعتين به .وهذا االقرتاب
وااللتزام يد ّل على عناية ،واملعنى املقصود ،الدعاء هلما بأن يرمحهما اهلل ،وواقع األمر أ ّن
69

العدد  137ربيع األول وربيع الثاني  1439هـ  -كانون األول وكانون الثاني 2017م 2018 -م

األحياء يغفلون عن الدعاء آلبائهم ،وهم الذين هلم الفضل الكبري عليهم بعد اهلل ،وواجب
املسلم أال ينسى والديه من الدعاء ،وأن جيعل من دعائه نصيباً وافراً لوالديه ،فيدعو هلما
حترك األبناء إىل الدعاء.
حيّني وميتني ،وإنّي أرى أ ّن زيارة قبور اآلباء ّ

والواجب الثاني ،االستغفار هلما ،وهو دعاء أيضاً ،ولكنّه منصرف إىل طلب املغفرة هلما،

ً
عمال صاحلاً
وما من عبد غري األنبياء خرج من الدنيا بال ذنوب ،وما من إنسان إال وخلط
حي ،وإذا ما مات فعلى قريبه وصديقه أن
وآخر سيئاً ،فعليه أال يغفل عن االستغفار وهو ّ

يستغفر لهّ ،
فلعل اهلل جيود بفضله ،فيغفر ،ويسامح ،وميحو السيئات ،فالدعاء للموتى هو هدية
تقدّم إليهم.
والواجب الثالث ،إنفاذ عهدهما ،وهذا ميثّل درجة عالية من الوفاء للوالدين ،فقد يكون
الوالدان أو أحدهما قد قطع على نفسه عهداً ،ولكنّه مل يوف ،كأن قال :سأتربع يف مشروع
ربع ،أو قال :سأصلح بني فالن وفالن ،ومات قبل
كذا بكذا وكذا ،ولكن عاجلته املنية فلم يت ّ
رب الذي جيازون عليه عند اهلل.
أن يفعل ،...وإذا فعل األبناء ما تع ّهد به اآلباء ،فهذا من ال ّ
والواجب الرابع ،صلة الرحم اليت ال توصل إال بهما ،ومن املالحظ أ ّن اآلباء ميوتون،
حبجة أ ّن
ويكون هلما قرابات يصلونهم ،فرتى األبناء يقطعون الصلة مباشرة بعد موتهم ّ
بر الوالدين أن تصل من
القرابة َب ُع َدت ،وهنا جند احلديث ينبّهنا إىل هذا األمر ّ
املهم ،فمن ّ
كان أبوك وأ ّمك يصالنهم قبل موتهما ،وأنت ترى ما يرتك ذلك من عظيم األثر يف الرحم
اليت توصل ،وال سيما يف العيدين واملناسبات االجتماعيّة ،فتفرح وهي ترى األبناء يسريون
على نهج اآلباء يف الصلة.
رب للوالدين ،وعلى األبناء أال
والواجب اخلامس ،إكرام صديقهما ،وهذا لون من ألوان ال ّ
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رب أن يعرف االبن أصدقاء والديه ،فيكرمهما ،وقد مسعنا وقرأنا
ينسوا أصدقاء آبائهم ،فمن ال ّ
عن ذلك األعرابي الذي لقي عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما ،بطريق مكة ،فسأله عبد اهلل:
الَ� :ب َلىَ ،ق َ
(أَلَ ْس َت ُ�فلاَ َن بْ َن ُ�فلاَ ٍن؟ َق َ
ِيح َع َل ْي ِه إِذَا َم َّل َر ِ
اح َلتَ ُهَ ،و ِع َما َم ٍة
حا ٍر َك َ
الَ :فانْ َط َل َق إ ىَِل مِ َ
ان يَ ْس رَت ُ
حار َ
بيِّ�َ ،ف َلمَّا انْ َط َل َق َق َ
ِك الَّ ِذي ُك ْن َت
َك َ
ْت إ ىَِل مِ َ
ال لَ ُه �َب ْع ُضنَا :انْ َط َلق َ
ان يَ ُش ُّد هِبَا َرأْ َس ُهَ ،ف َدَ�ف َع َها إ ىَِل ا َأل ْع َرا ِ

ان َه َذا َ�ي ْر َضى
ِيح َع َل ْي ِهَ ،و ِع َما َمتِ َك الَّ يِت ُك ْن َت تَ ُش ُّد هِبَا َرأْ َس َكَ ،فأَ ْع َطْ�يَ�ت ُه َما َه َذا ا َأل ْع َرابيِ ََّ ،وإمَِّنَا َك َ
تَ ْس رَت ُ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم�َ ،يق ُ
س ْع ُت َر ُس َ
بِ ِد ْرَه ٍمَ ،ق َ
ال :إ ّيِِن مَ ِ
ب ِص َل ُة الْ َم ْرِء أَ ْه َل ُوِّد أَبِي ِه �َب ْع َد
ُول :أَ�َب َّر الْ ِرِّ

أَ ْن ُ�ي َوّيِ َ
ل)(*)؛ أي بعد أن ميوت ،وهنا جند ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،يكرم ابن صديق والده،
(((

متجاوزاً بذلك االقتصار على إكرام صديق الوالد إىل ابنه.
مجيل بنا أن نعرف واجباتنا حنو آبائنا وهم أحياء ،وأن نعرف واجباتنا جتاههم وهم أموات،
يف ،ال ّ
رب ال ينتهي مبوتهم ،وهذا شأن املسلم الو ّ
يتنكر للمعروف ،وال ينسى من أحسن
وأن ال ّ
رب
إليه ،ومن ّ
رب آباءنا ،فإنّنا نأمل أال ينسانا أبناؤنا من ال ّ
رب من الوالدين؟ وحنن إذ ن ّ
أحق بال ّ
بعد أن نلقى رّبنا.

َد َعبْ ِد اهللِ ْبن ُع َم َرَ ،ر ِض َي ُ
* مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ ،م ْسن ُ
ْه َما ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
اهلل َعن ُ
ِ
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مواعظ وقيم

مرياث ّ
النساء بني احلق واحلرمان
الشيخ محزة ذويب  /باحث شرعي  -دار إفتاء بيت حلم
املهمة يف اجملتمع ،ولكن لألسف ساء فهمها،
إ ّن مسألة املرياث وما يتعّلق بها ،من املسائل ّ
واستخدامها وتطبيقها على أرض الواقع ،فأصبحت أداة للظلم واجلور ،والقطيعة بني األقارب.
فنظرة النّاس للمرياث ما زالت تشوبها كثري من ّ
وخاصة يف توريث النّساء ،وهذا ما
الشوائب،
ّ

مفص ً
ال ال
نلمسه ونشاهده يف جمتمعنا ،رغم أ ّن اهلل ع ّز وجل يف كتابه بينّ أحكام املرياث بياًنا ّ

لبس فيه ،فال حيتمل ال ّزيادة أو النّقصان ،ففي احلديث عن َر ُسول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،قال:

(إ َّ
ِن هَّ
ِث)(*)؛ أي أ ّن اهلل تعاىل بينّ نصيب ّ
اللَ َق ْد أَ ْع َطى ُك َّل ِذي َح ٍّق َح َّق ُهَ ،فال َو ِصيَّ َة لِ َوار ٍ
كل وارث
(((

أن أنصبة النّساء أكثر تفصيلاً
يف آيات املواريث ،بل نالحظ يف آيات املواريث َّ
وتوضيحا ،حيث
ً
فهن من أصحاب الفروض اليت تخُ رج من أصل الرتكة.
أنصبتهن مقدّرة ومعلومةّ ،
ّ

مرياث ّ
النساء يف القرآن:
وجل مرياث النّساء مستق ً
عز َّ
لر َج ِ
يب
ذكر اهلل َّ
ال نَ ِص ٌ
ال عن مرياث ال ّرجال ،فقال تعاىل{ :لِّ ِّ

يب ّمِمَّا �َت َر َك ال َوالِ َد ِ
ّمِمَّا �َت َر َك الْ َوالِ َد ِ
ون مِمَّا َق َّل ِم ْن ُه أَ ْو َكُ�ث َر نَ ِصيبًا
ان َوا َألْ�ق َربُ َ
ان َوا َألْ�ق َربُ َ
ون َولِلِنّ َسا ِء نَ ِص ٌ
وضا}(النّساء)7 :
ْر ً
َّمف ُ

عز َّ
للرجال والنّساء؛ لبيان أصالتهن
ففرق اهلل َّ
الرجال والنّساء يف ال ّذكر ،ومل يقل ّ
وجل بني ّ
ّ

* سنن أبي داود ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف الوصية للوارث ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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ِّساِء َب ْع َد ِذ ْك ِر
يف هذا احلكم ،كما أشار إىل ذلك اإلمام الشوكاني ،فقالَ ( :وأَْف َرَد ُسبْ َحاَنُه ِذ ْك َر الن َ
يبِ ،لإل َ
ت َعَليِْه
يذا ِن ِبأَ َص َالتِ ِه َّن فيِ َه َذا الحُْ ْكمَ ،وَدْف ِع َما َكاَن ْ
ِّساِء ِ
لر َجا ِل َوالن َ
الر َجا ِلَ ،ولمَْ يَُق ْلِ :ل ِّ
ِّ
نص ٌ ِ
(((
ِّساِء).
الجْ َا ِهِليَُّة ِم ْن َع َد ِم َت ْو ِر ِ
يث الن َ
أن نصاب النّساء مقياس ،وأصل لباقي األنصبة؛ أي أ ّن ّ
ونالحظ أيضاً يف آيات املرياث َّ
حظ

حلظ األنثى ،قال تعاىل{ :لِ َّ
ال ّذكر تاليًا ّ
لذَك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ الأُْْ�نَ�ثَ�يي}(النّساء ،)11 :ففي هذه اآلية لطيفة
بيانيّة ملانعي مرياث النّساء!.
حممد سعد( :كثري جدًّا من املعاني اإلحسانيّة املبثوثة فيما جاء عليه
قال الدّكتور حممود توفيق ّ

النّظم القرآني{ :لِ َّ
لذَك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ ا ُألْ�نَ�ثَ�يي} ال جتدها يف قولنا :لألنثى نصف ّ
حظ ال ّذكر :البيان
ّ

حظ األنثيني مشبّهاً بهّ ،
حبظ األنثيني ،فجعل ّ
حظ ال ّذكر ّ
القرآني شبّه ّ
وع ْر ُف
وحظ ال ّذكر مشبّ ًهاُ ،
ّ
البيان بالعربيّة أ ّن املشبّه به هو األصل يف املعنى ،وهو األعرف واألشهر واألقوى ،فأشار بهذا إىل
أنّه ينبغي أن يكون ّ
حظ األنثيني يف املرياث هو األشهر واألقوى ثبوًتا ،واألقوى تقريراً ...وجعل
حظ ال ّذكر يف املرياث تاليًا ّ
ّ
حلظ األنثى).

(((

حظ ال ّذكر ،ومل جيعل ّ
فحظ األنثيني هو املقدار الذي يقدّر به ّ
ّ
حظ ال ّذكر هو املقياس ،كأن

أيضا إمياء للنّاس وإحياء بأ ّن ّ
يقول لألنثى نصف ّ
حظ ال ّذكر ،وفيه ً
األهم يف نظر
حظ األنثى هو
ّ

ّ
الرجل؛ أل ّن املرأة كانت مهضومة اجلانب عند أهل اجلاهليّة.
الشرع ،وهو مقدّم على ّ
حق ّ

حق يف املرياث ،على الرغم من أن ح ّقها أثبت
ثم يأتيك بعد ذلك َمن يقول :ليس لألنثى ّ
ّ

حق ال ّذكور.
يف كتاب اهلل من ّ

 .1حممود توفيق حممد سعد ،داللة األلفاظ على املعاني عند األصوليّني ،ص.560
 .2الشوكاني ،تفسري فتح القدير.493/ 1 ،
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دعاوى باطلة حول مرياث ّ
النساء:
يتحجج بها مانعو النّساء من املرياث ،أنّه قليل،
• املرياث القليل :إ ّن من احلجج الواهية اليت ّ
وال يستحق التّقسيم.
فيقول األخ ألخته :إ ّن املرياث قليل! ومل يرتك أبوك إال ّ
الشيء اليسري!

َّ
واهلل ع ّز ّ
ْروضاً} (النّساء)7 :؛ أي إ ّن القليل ذكر قبل
وجل يقول{ :مِمَّا َقل ِم ْن ُه أَ ْو َكُ�ث َر نَ ِصيبًا َّمف ُ
الكثري ،فقدّم القليل على الكثري؛ ملزيد اهتمام به ،ولبيان أنّه كالكثري يف احلكم ،وأل ّن النّاس ال
تتح ّرز وال تتو ّرع – عادة  -عن القليل.

بل إ ّن اهلل ع ّز ّ
وجل تو ّعد َمن أكل القليل ظلماً وعدواناً ،فجاء يف احلديثَ ( :م ْن َظ َل َم قي َد ِش رْ ٍب

ني)(*)؛ أي مقدار شرب من األرض ،فما بالك باألمتار والدّومنات
ِم َن األ ْر ِ
سب ِع أ َرض َ
ضُ ،ط ِّوَق ُه ِم ْن ْ
(((

والعقارات؟!
• املرياث سيذهب إىل غريب :من أعجب تلك الدعاوى ،أ ّن املرياث سيذهب إىل عائلة غريبة،
ويقصدون بذلك الزوج وأبناءه ،أي أبناء أختهم.
األهم :أمل يكن غريبًا عندما جاء ليطلب عرضهم (أي أختهم)؟ أم إ ّن املال
ولكن السؤال
ّ
ّ
عندهم أغلى من أعراضهم؟ أليس العرض عند املسلم أغلى من ماله؟
يتحجج بها إال ساقط مروءة ،حيث ُيقدّم املال على عرضه،
فهذه دعوى غريبة ،وباطلة ال
ّ
فالعرض أغلى من املال ،وكما قيلَ :من ُيؤمتن على ال ِعرض ال ُيطالب باملال.
يتحجج بعضهم عندما حيرم ابنته أو أخته من املرياث أ ّن زوجها غين،
• زوج الوارثة غين:
ّ
وهذا الشرط ،أي شرط الفقر يف املرياث ،ال أدري من أين جاؤوا به ،فليس يف آيات املرياث ،وال
أحكامه اشرتاط فقر الوارث أو غناه ،الستحقاق املرياث أو املنع منه.

* صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب إثم َمن ظلم شيئًا من األرض.
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مرياث ّ
النساء بني احلق واحلرمان

فمتى كان املرياث للفقراء؟! وإ ْن قلنا بذلك فهل هذا الشرط يشمل النّساء وال ّرجال ،أم النّساء
ين ،فهل يحُ رم من املرياث بناًء على هذا الشرط؟
فقط؟ وإ ْن كان األخ هو الغ ّ

حقوقهن ّ
بل هذه دعوة باطلة ،هدفها أكل مرياث ّ
ّ
ّ
الشرعيّة.
ومنعهن من
النساء،
• دعوى املساحمةُ :تع ّد دعوى املساحمة من أكثر الدّعاوى اليت ُيعّلق عليها اإلخوة تنازل
حصتها ،وهي يف احلقيقة مل تسامح املساحمة احلقيقيّة
أخواتهم عن املرياث ،فيقولون :ساحمت يف ّ
أي شبهة.
اليت ال تشوبها ّ
أخت ّ
الصدقة وال ّزكاة ،ويقول بأنّها ساحمت يف مرياثها! كيف تسامح وهي
أحدهم له ٌ
حتل هلا ّ
وبأمس احلاجة إىل املال؟
تستحق الزكاة،
ّ
ّ

وإ ْن تنازلت عن مرياثها! أليس األوىل أن تتنازل ألوالدها بدل إخوتها؟ أل ّن أبناءها أقرب إليها

من إخوتها ،وهم مطالبون منها.
واملساحمة ال تكون إال عن ملك تا ّم ،أي أ ّن من شروط املساحمة يف املرياث أن تقبض املرأة

مرياثها كام ً
ال ،وتمُ ّكن من التّص ّرف فيه بشكل تا ّم.

أي إكراه ،ومن صور اإلكراه املنتشرة تعنيف
وكذلك البد أن تكون املساحمة عن إرادة تا ّمة ،دون ّ
املرأة املطالبة حب ّقها يف املرياث ،وتوبيخها ،وهنا لو حصل التنازل ،فال عربة به ،وال يكون هذا املال
ً
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم( :ال حَيِ ُّل ال ْم ِر ٍئ ِم ْن
حالال آلخذه؛ ألنّه مل يكن عن طيب نفس ،قال النّ ّ

ال أَ ِخي ِه َش ْي ٌء ،إِلاَّ ب ِ
َم ِ
ِط ِ
أي أنّه حيرم ذلك.
يب َ�نف ٍ
ْس ِم ْن ُه)((( ،ولفظة (ال حيل) من ألفاظ التحريمّ :
وقال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
يب َ�نف ِ
لر ُج ِل أَ ْن يأَْ ُخ َذ َع َصا أَ ِخي ِه بِ َغيرْ ِ ِط ِ
ْس ِه)(((؛ َوَذِل َك
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :ال حَيِ ُّل لِ َّ
ِ
ِ
ِل ِش َّدةِ َما َح َّر َم َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،م ْن َما ِل المُْ ْسِلم َعَلى المُْ ْسِلم.
 .1مسند أمحد ،مسند البصريني ،حديث عمرو بن يثربي ،وقال األرنؤوط :صحيح لغريه.
 .2مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث أبي محيد الساعدي ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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فالتنازل إن حصل ،ال ب ّد أن يكون صر ًحيا ال حياًء؛ ألن ما أخذ بسيف احلياء فهو حرام ،قال ابن

ِيل ا َحليَا ِءِ ،م ْن َغيرْ ِ
حجر اهليتمي( :أَال �َت َرى ىَإل ِح َكايَ ِة اإل مْ َ
ِج ِاع َع َلى أَ َّن َم ْن أُ ِخ َذ ِم ْن ُه َش ْي ٌء َع َلى َسب ِ

اآلخ ُذَ ،و َع َّل ُلوُه أِبَ َّن ِفي ِه ْ
ِضا ِم ْن ُه بِ َذلِ َك ال يمَِْل ُك ُه ِ
لس ْي ِف ا ِحل ِّس ِّي،
ِس ْي ِف ا َحليَا ِء�َ ،ف ُه َو َكاإل ِْك َرا ِه اِب َّ
رَ
إك َرا ًها ب َ

ون الأَْو َ
َّلَ ،خ ْوًفا َع َلى ُم ُروَءتهِِ ْم
ون ِم َرا َر ُج ْر َح ُهَ ،ولاَ ُ�يقَابُِل َ
الس ْي َفَ ،وَ�يتَ َح َّم ُل َ
ون ُ�يقَابُِل َ
ري َ
ون َه َذا َّ
بَ ْل َكثِ ُ
َ َّ َ ِ (((
ون َع َلْ�ي َها أمَت اخل ْوف).
ِم الَّ يِت ُ�ي ْؤثِ ُرَها الْ ُعقَال ُءَ ،ويخََا ُف َ
َوَو َجا َهتِه ْ
وعيد مانع مرياث ّ
النساء:
إ ّن حرمان النّساء من املرياث جاهلية حاربها اإلسالم وهدمها ،فاملال مال اهلل تعاىل ،واإلنسان

قسم سبحانه املرياث بنفسه ،وح ّذر من التعدّي
مستخلف فيه ،يقوم فيه مبا ُيرضي اهلل تعاىل ،وقد ّ

اللِ َوَم ْن يُ ِط ِع هَّ
على حدوده ،فقال بعد ذكر آيات املواريث{ :تِ ْل َك ُح ُدوُد هَّ
اللَ َوَر ُسولَ ُه يُ ْد ِخ ْل ُه َجنَّ ٍ
ات
ص هَّ
اللَ َوَر ُسولَ ُه َوَ�يَ�ت َع َّد ُح ُدوَد ُه يُ ْد ِخ ْل ُه
يم* َوَم ْن َ�ي ْع ِ
جَْت ِري ِم ْن حَْتتِ َها ا َألْ�ن َها ُر َخالِ ِد َ
ين ِفي َها َوَذلِ َك ال َف ْوُز ال َع ِظ ُ
ني} (النساء.)14 – 13 :
ناَ ًرا َخالِ ًدا ِفي َها َولَ ُه َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ
ففي هذا التعقيب -بعد بيان أحكام املرياث -التحذير والوعيد ملن خالف أحكام اهلل يف
ّ
فليتفكر مانع املرياث يف هذه اآليات قبل االسرتسال يف ظلمه.
املرياث،
الس ّن–
وال أعجب بعد ذلك إال من هذا اإلنسان –يكون على فراش املوت ،أو قد طعن يف ّ

يوصي حبرمان البنات أو إعطائهن ّ
هن ،فيختم حياته بظلم ومعصية ،ويأبى إال أن
أقل من ح ّق ّ
ميوت وقد خّلف وراءه ّ
الظلم واحلرمان والقطيعة ،والظلم ظلمات يوم القيامة.
كنت ُمقتدراً
من إذا ما َ
ال تظِل ّ

مرتعه ُيفضي إىل الن َدم
فالظلم ُ
ُ
َ ِ (((
يدعو عليـــك وع ُ
ني اهلل مل تنَم

تنــام عينُك واملظلــوم منتبُه
 .1ابن حجر اهليتمي ،الفتاوى الفقهيّة الكربى.30/ 3 ،
 .2ديوان علي بن أبي طالب ،ص.93
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مواعظ وقيم

النساء شقائق الرجال
الشيخ كايد حسن جاليطه  /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
لقد أثنى اهلل تعاىل على عدد من النسوة يف القرآن الكريم ،منهن آسية زوجة فرعون ،ومريم

ابنه عمران ،فقال تعاىلَ { :و َض َر َب هَّ
ين َآ َمنُوا امرأت ِف ْرَع ْو َن إِ ْذ َقالَ ْت َر ِّب ابْ ِن يِل ِع ْن َد َك
اللُ َمَ�ثلاً لَِّل ِذ َ
النَّ ِة َونجَّ يِِن ِم ْن ِفرَع ْو َن َو َع َم ِل ِه َونجَّ يِِن ِم َن الْ َق ْوِم َّ
�َبْ�يتًا يِف جَْ
ان الَّ يِت أَ ْح َصنَ ْت
ني * َوَم ْريمََ اْ�بنَ َت ِع ْم َر َ
الظالِ ِم َ
ْ
وحنَا َو َص َّد َق ْت ب َ
َخنَا ِفي ِه ِم ْن ُر ِ
ِك ِل َم ِ
ني}(التحريم،)12 - 11 :
َ�ف ْر َج َها َ�فَ�نف ْ
ات َرّهِبَا َوُكتُبِ ِه َوَكانَ ْت ِم َن الْقَانِتِ َ
وأول من نصر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وخفف عنه ،وأعانه بنفسه وماله امرأة ،وهي أم

وقص عليها ما كان ،قال هلا
املؤمنني خدجية ،رضي اهلل عنها ،فعندما جاءه الوحي ،وهرع هلاَّ ،

ِيك هَّ
ْسي�َ ،فقَالَ ْت َخ ِدجيَةَُ :كلاَّ َو هَّ
يت َع َلى َ�نف ِ
اللَِ ،ما خُْيز َ
اللُ أَبَ ًدا،
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لَق ْ
َد َخ ِش ُ

الر ِح َمَ ،وحَْت ِم ُل َ
الك َّلَ ،وتَ ْك ِس ُب املَ ْع ُدوَمَ ،و�َت ْقرِي َّ
ني َع َلى َ�ن َوائِ ِب ا َحل ِّق)(*) ،وكان
إِنَّ َك لَتَ ِص ُل َّ
الض ْي َفَ ،وتُ ِع ُ
(((

أحب الناس إليه امرأة ،وهي عائشة ،رضي اهلل عنها ،وأول شهيدة واجهت الظلم والعدوان،
وحتدت جربوت الطغيان ،هي مسية وزوجها ياسر ،رضي اهلل عنهما.
املرأة مكلفة بالواجب كما الرجل:
اهلل سبحانه وتعاىل بينَّ يف كتابه العزيز أن املرأة مكرمة كما الرجل ،ومطالبة بالتكاليف كما

ح ْلنَا ُهم يِف ال�ب ِر َوالب ْح ِر َوَرَزْ�قنَا ُهم ِم َن َّ
الطيِّبَ ِ
ات َوَف َّض ْلنَا ُه ْم
الرجل ،قال تعاىلَ { :ولَق ْ
ْ
َد َك َّرْمنَا بَ يِن َآ َد َم َومَ َ ْ َ ّ َ
* صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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ْضي ً
َع َلى َكثِ ٍري مِمَّ ْن َخ َل ْقنَا �َتف ِ
ال}(اإلسراء.)70 :

اس ا�َّتقُوا َرب ُ
َّك ُم الَّ ِذي
وخطاب اهلل للمكلفني يشمل الذكر واألنثى ،قال تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها النَّ ُ

اح َد ٍة َو َخ َل َق ِمْ�ن َها َز ْو َج َها َوبَ َّث ِمْ�ن ُه َما ر َِجا ًال َكثِ ًريا َونِ َسا ًء َوا�َّتقُوا هَّ
َخ َلق ُ
ْس َو ِ
ون
اللَ الَّ ِذي تَ َسا َءلُ َ
َك ْم ِم ْن َ�نف ٍ
بِ ِه َوا َأل ْر َحا َم إ َّ
ِن هَّ
ان َع َل ْي ُك ْم َرِقيبًا}(النساء ،)1 :وهذا يعين أن املرأة مكلفة كالرجل ،من هنا
اللَ َك َ

ذكرت املرأة مقرتنة بالرجل عند تعداد صفات التكليف باإلميان واإلسالم والقنوت والقيم

والعبادات ،فقال تعاىل{ :إ َّ
ني َوالْقَانِتَ ِ
ني َوالْ ُم ْؤِمنَ ِ
ني َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ات
ات َوالْقَانِتِ َ
ات َوالْ ُم ْؤِمنِ َ
ِن الْ ُم ْس ِل ِم َ
ني َوالخَْ ِ
ات َوالخَْ ِ
ني َوالْ ُمتَ َص ِّد َق ِ
اش َع ِ
الصاب َِر ِ
الصا ِد َق ِ
ين َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
َو َّ
ات
ات َوالْ ُمتَ َص ِّد ِق َ
اش ِع َ
الصا ِد ِق َ
الصابِ ِر َ

اللَ َكثِ ًريا َو َّ
ات َو َّ
ات أَ َع َّد هَّ
ين هَّ
الذ ِاك َر ِ
وج ُه ْم َوالحَْا ِف َظ ِ
الصائِ َم ِ
ني َو َّ
َو َّ
اللُ لهَُ ْم
ات َوالحَْا ِف ِظ َ
الصائِ ِم َ
ني ُ�ف ُر َ
الذ ِاك ِر َ
َم ْغ ِف َرًة َوأَ ْج ًرا َع ِظي ًما}(األحزاب.)35 :
واملرأة شقيقة الرجل ،ورفيقة دربه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إمَِّنَا الِنّ َسا ُء َشقَائِ ُق

الر َج ِ
ال)((( ،فاملرأة مسؤولة عما اسرتعاها اهلل تعاىل كما الرجل مسؤول ،فعن عبد اهللِ بن
ِّ
ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،أََّنُه مسع َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولُ :
(ك ُّل ُك ْم َر ٍاع ومسئول
الر ُج ُل يف أَ ْه ِل ِه َر ٍاع وهو مسئول عن َرِعيَّتِ ِهَ ،والْ َم ْرأَ ُة يف
عن َرِعيَّتِ ِهَ ،فا ِإل َما ُم َر ٍاع وهو مسئول عن َرِعيَّتِ ِهَ ،و َّ

�َب ْي ِت َز ْو ِج َها َرا ِعيَ ٌة َو ِه َي مسئولة عن َرِعيَّتِ َهاَ ،والخَْا ِد ُم يف َم ِ
ال َسِيّ ِد ِه َر ٍاع وهو مسئول عن َرِعيَّتِ ِه ،قال:
َف َس ِم ْع ُت َه ُؤال ِء من رسول هَّ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،وأَ ْح ِس ُب النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،قال:
الر ُج ُل يف َم ِ
ال أبيه َر ٍاع وهو مسئول عن َرِعيَّتِ ِهَ ،ف ُك ُّل ُك ْم َر ٍاع َوُك ُّل ُك ْم مسئول عن َرِعيَّتِ ِه)
َو َّ

(((

صفات املرأة املسلمة:
من منطلق وعي املرأة املسلمة مبا عليها من واجب ،فإنها تتميز بصفات عدة ،منها:
 .1طاعة ربها وااللتزام بأوامره وجتنب نواهيه ،وأداء الفرائض والقيام بالسنن ،واحلفاظ
 .1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب يف الرجل جيد البلة يف منامه ،وصححه األلباني يف السلسلة الصحيحة.219/ 5 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب العبد راع يف مال سيده ،وال يعمل إال بإذنه.
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على اللباس الشرعي ،وعدم التبذل واللني يف الكالم ،وغض البصر .وتدعو اهلل تعاىل أن

اب لهَُ ْم َر�ُّب ُه ْم أَّيِن لاَ أُ ِضي ُع َع َم َل
استَ َج َ
يسعد بيتها ،ويدخل عليه الفرح والسرور ،قال تعاىلَ { :ف ْ

َعا ِم ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن ذ ََك ٍر أَ ْو أُْ�نثَى �َب ْع ُض ُك ْم

ض}(آل عمران)195 :
ِم ْن �َب ْع ٍ

 .2طاعة الزوج مبا ال يغضب اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال يتعارض مع أحكام

الشريعة ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ال َطا َع َة يِف َم ْع ِصي ٍة ،إمَِّنَا َّ
الطا َع ُة يِف املَ ْع ُر ِ
وف)(((،
َ

ومن الطاعة حفظ الرجل يف غيبته ،وحفظ ماله ،قال تعاىلَ { :ف َّ
ات لِ ْل َغ ْي ِب
ات َحا ِف َظ ٌ
ات َقانِتَ ٌ
الصالحَِ ُ

مِبَا َح ِف َظ الل}(النساء ،)34 :وقال صلى اهلل عليه وسلم( :إِذَا َص َّل ِت الْ َم ْرأَ ُة مَ ْ
خ َس َهاَ ،و َصا َم ْت َش ْه َرَها،
اب جَْ
يل لهََا :ا ْد ُخ ِلي جَْ
َو َح ِف َظ ْت َ�ف ْر َج َهاَ ،وأَ َطا َع ْت َز ْو َج َها ِق َ
النَّ َة ِم ْن أَ ِّي أَْ�ب َو ِ
النَّ ِة ِش ْئ ِت)

(((

 .3احلفاظ على النظافة ،وحسن املظهر ،والتجمل للزوج ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

(خْ�ي ُر الِنّ َسا ِء تَ ُس ُّر َك إِذَا أَبْ َص ْر َتَ ،وتُ ِطي ُع َك إِذَا أَ َم ْر َتَ ،وحَْتف ُ
َظ َغْ�يَ�بتَ َك يِف َ�نف ِ
ْس َها َوَمالِ َك)
وسلمَ :

(((

 .4أن حتسن مودتها إىل زوجها ،فتحرص على استقباله عند دخوله البيت بالتأهيل

والرتحيب ،وأن تتجنب إثارة غضبه ،فإن غضب تبادر إىل إرضائه ،قال تعاىلُ { :ه َو الَّ ِذي
َخ َلق ُ
ْس َو ِ
اح َد ٍة َو َج َع َل ِمْ�ن َها َز ْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْ�ي َها}(األعراف ،)189 :وقال رسول اهلل ،صلى
َك ْم ِم ْن َ�نف ٍ

اهلل عليه وسلم( :أَلاَ أُ ْخ رِ ُبُك ْم بِنِ َسائِ ُك ْم ِم ْن أَ ْه ِل جَْ
النَّ ِة؟ الْ َوُدوُد ،الْ َولُوُد ،الْ َع ُؤوُد َع َلى َز ْو ِج َها ،الَّ يِت إِذَا
(((
َت أَ ْو أُوِذيَ ْتَ ،جا َء ْت َح ىَّت تأَْ ُخ َذ بيد َز ْو ِج َها ،مُثَّ �َتق ُ
ُولَ :وهللاِ ال أَذ ُ
ُوق ُغ ْم ًضا َح ىَّت �َت ْر َضى)
آذ ْ
 .5الرضا والقناعة مبا رزق اهلل :القناعة كنز ال يفنى ،والرضا هو السعادة احلقيقية ،واملرأة

 .1صحيح البخاري ،كتاب أخبار اآلحاد ،باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم والفرائض
واألحكام.

 . 2مسند أمحد ،مسند باقي العشرة املبشرين باجلنة ،مسند عبد الرمحن بن عوف الزهري ،رضي اهلل عنه ،وقال األلباني يف

صحيح الرتغيب :حسن لغريه.1932 ،

 . 3املعجم الكبري ،للطرباني ،338/ 14 ،وصححه األلباني يف صحيح اجلامع.3299 ،

 .4السنن الكربى ،للنسائي ،كتاب عشرة النساء ،باب شكر املرأة لزوجها ،وحسنه األلباني يف صحيح اجلامع ،وصححه أمحد
الغماري يف املداوي لعلل اجلامع الصغري.159/ 3 ،

79

العدد  137ربيع األول وربيع الثاني  1439هـ  -كانون األول وكانون الثاني 2017م 2018 -م

الصاحلة تسعى إىل زيادة فرص النجاح لدى زوجها ،وتسهل له سبل النجاح.
 .6الواقعية ،فتعرف إمكاناته وأحواله ،ومدى استطاعته وقدراته ،فال تقارنه بأحد ،وال تطلب
منه فوق ما يطيق.
 .7أن تعلم أنها مسؤولة يف بيت زوجها ،وكما هلا واجبات عليها حقوق ،فاملرأة املسلمة

ين َآ َمنُوا
كالرجل ،مطالبة برتبية أوالدها الرتبية احلسنة ،واملراعاة الطيبة ،قال تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
ون هَّ
ُس ُك ْم َوأَ ْه ِل ُ
اللَ َما أَ َم َرُه ْم
اس َوالحِْ َجا َرُة َع َلْ�ي َها َملاَ ئِ َك ٌة غِلاَ ٌظ ِش َدا ٌد لاَ َ�ي ْع ُص َ
يك ْم ناَ ًرا َوُقوُد َها النَّ ُ
ُقوا أَْ�نف َ

ون}(التحريم ،)6 :فاخلطاب يف اآلية يشمل املكلفني الذكور واإلناث مجيعهم،
ون َما ُ�ي ْؤَم ُر َ
َوَ�ي ْف َع ُل َ

يقول ابن القيم( :قد استقر يف عرف الشارع أن األحكام املذكورة بصيغة َّ
املذكرين إذا
أطلقت ،ومل تقتـرن باملؤنث ،فإنـها تتناول الرجال والنساء؛ ألنه ُيغّلب َّ
املذكر عند االجتماع،
الصيَا ُم}(البقرة ،)183 :وملا كان األمر كذلك فإنه
كقوله تعاىل :اَ
ين َآ َمنُوا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اختص به الرجل).
جيب على املرأة عامًة ما جيب على الرجل ،إال فيما
ّ

(((

 .8كتم أسرار الزوج ،وعدم إفشائها حتى ألقرب املقربني .وعدم وصف حماسن زوجها وما

يكون منه المرأة أخرى ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّ
اس ِع ْن َد هللاِ َم ْن ِزلَ ًة
ِن ِم ْن أَ َش ِّر النَّ ِ
ْضي إ ىَِل ا ْم َرأَتِ ِهَ ،و�ُتف ِ
الر ُج َل ُ�يف ِ
ْضي إِلَْي ِه ،مُثَّ َ�ي ْن ُش ُر ِس َّرَها)(((.
َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِةَّ ،
 .9يزداد احرتام الرجل للمرأة وتقديره هلا إذا راعت أهله ،واحرتمتهم وودتهم ،ودعته إىل

صلتهم.
 .10بر الوالدين وتوقريهم واحرتامهم ،وتفقد أحواهلم.
ِيل
 .11الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،والنصح للمسلمني ،قال تعاىل{:ا ْدُع إ ىَِل َسب ِ
َربّ َ
ِك باِلحِْ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة الحَْ َسنَ ِة َو َجادِلهُْ ْم اِبلَّ يِت ِه َي أَ ْح َس ُن}(النحل ،)125 :والدعوة إىل اخلري ،قال
 .1ابن القيم ،أبو عبد اهلل حممد بن بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،75/ 1 ،الطبعة األوىل1418 ،هـ -
1997م ،شركة دار األرقم بن األرقم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ـ لبنان.
 .2صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم إفشاء سر املرأة.
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رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َد َّل َع َلى َخيرْ ٍ َ�ف َل ُه ِم ْث ُل أَ ْج ِر َفا ِع ِل ِه)((( ،وقال رسول اهلل،

يحةُ�ُ ،ق ْلنَا :لِ َم ْن؟ َق َ
ني
ال :للِهَِّ َولِ ِكتَابِ ِه َولِ َر ُسولِ ِه َولأِ َئِ َّم ِة الْ ُم ْس ِل ِم َ
ين النَّ ِص َ
صلى اهلل عليه وسلم( :ال ِّد ُ

ِم).
َو َع َّامتِه ْ

(((

 .12احلرص على العلم والتعلم ،واستغالل أوقات الفراغ يف النافع املفيد من القراءة

ول هَّ
تَ ( :د َخ َل َع َل َّي َر ُس ُ
والدراسة وغري ذلكَ .ع ِن ِّ
اللَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه
ت َعبْ ِد اهللَِ ،ق َال ْ
الش َفاِء ِبنْ ِ
ْصةَ�َ ،فق َ
ني َه ِذ ِه ُرْ�قيَ َة النَّ ْم َل ِة(((َ ،ك َما َع َّل ْمتِي َها الْ ِكتَابَةَ)
َال يِل :أَلاَ �ُت َع ِّل ِم َ
َو َس َّل َمَ ،وأَناَ ِع ْن َد َحف َ

(((

 .13تصحيح النية بإخالص الطاعة هلل تعاىل ،وجتديدها باستمرار ،والعمل على تنقية
النفس وتزكيتها ،قال تعاىلَ { :وَما أُ ِم ُروا إِلاَّ لَِ�ي ْعبُ ُدوا هَّ
ين ُحَ�نفَا َء َويُ ِقي ُموا َّ
الصلاَ َة
اللَ خُْم ِل ِص َ
ني لَ ُه ال ِّد َ
ِ ِ (((
ين الْ َقِيّ َم ِة}(البينة ،)5 :وقال صلى اهلل عليه وسلم( :إمَِّنَا ا َأل ْع َم ُ
َوُ�ي ْؤتُوا َّ
ال اِبلنّيَّات)
الزَكا َة َوَذلِ َك ِد ُ
يقول ابن القيم( :وأما تصفية األعمال ابإلخالص فهو جتريدها عن أن يشوهبا ابعث لغري هللا ،وهي

عبارة عن توحيد املراد ،وجتريد الباعث إليه)

(((

 .14التمسك باملبادئ الشرعية ،والقيم احلضارية املستمدة من تعاليم الدين احلنيف،
والعناية باألخالق ،وأن تبقى على حياء دائم ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ا َحليَا ُء َال
(((
يأَْ يِت إِلاَّ خِبَيرْ ٍ)
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهلل مبركوب وغريه وخالفته يف أهله خبري.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
 .3النملة  :قروح خترج يف اجلنب وغريه من اجلسد.
 .4سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب ما جاء يف الرقى ،وصححه األلباني.

 .5صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 . 6ابن القيم ،أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،476 /1 ،طبعة
1416هـ -1996م ،دار الكتاب العربي.
 . 7صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلياء.
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حماسبة النفس:
من أبرز واجبات املرأة املسلمة حماسبة نفسها ،والوقوف عند أعماهلا ،ذلك َّ
أن من طبيعة
فيقومها ويؤدبها
النفس امليل إىل اهلوى ،فعلى املسلم واملسلمة أن خيلو كل منهما بنفسهِّ ،
اب
وحياسبها ،قال تعاىلَ { :وَ�نف ٍ
ْس َوَما َسوَّا َها* َفأَلهَْ َم َها ُف ُجوَرَها َو�َت ْق َوا َها* َق ْد أَْ�ف َل َح َم ْن َزَّكا َها* َوَق ْد َخ َ
َم ْن

َد َّسا َها}(الشمس7 :

هللا ابملعصية).

 .)10 -قال القرطيب( :فاز من زكى نفسه ابلطاعة ،وخسرت نفس دسها

(((

وقال عمر بن اخلطاب (زِنوا أنفسكم قبل أن تُوزنوا ،وحاسبوها قبل أن حُتاسبوا ،وتزينوا للعرض

ون ال خَْتفَى ِم ْن ُك ْم َخا ِفيَةٌ}(احلاقة ،)((()18 :وقال احلسن البصري( :إن العبد ما
األكرب�َ{ :ي ْوَمئِ ٍذ �ُت ْع َر ُض َ

يزال خبري ما كان له واعظ من نفسه ،وكانت احملاسبة من مهته)((( ،وقال مالك بن دينار( :رحم هللا
عب ًدا قال لنفسه :ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ مث ذمها ،مث خطمها ،مث ألزمها كتاب هللا
عز وجل ،فكان هلا قائ ًدا)(((.
فاليقظة املستمرة يف تدريب النفس ،وصيانتها على طاعة اهلل تنجي اإلنسان من اخلسران

ً
رجاال ونساء على حسن طاعته ،والعمل بسنة نبيه ،صلى
يوم القيامة ،أعاننا اهلل جل شأنه
اهلل عليه وسلم ،وااللتزام بأحكام دينه القويم ،حتى نلقاه سبحانه ،بقلوب سليمة ،ونفوس
مطمئنة ،راضية مرضية.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 .1القرطيب ،حممد بن أمحد بن أبي بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،314/ 22 ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 :هـ 2006 -م.

 .2أبو نعيم ،أمحد بن عبد اهلل ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،52/ 1 ،دار الفكر ،طبعة 1416هـ 1996 -م.
 .3أبو نعيم ،حلية األولياء وطبقات األصفياء.143/ 2 ،
 .4اخلرائطي ،حممد بن سهل بن شاكر السامري ،اعتالل القلوب ،باب (إلزام القلوب ما يشغلها) رقم ،28/ 1 ،3
الطبعة الثانية1420 ،هـ 2000 -م  .مكتبة نزار مصطفى الباز ،الرياض.
82

قصيدة

ُ
ُ
قنديل
الكون ِم ْن نوِر اهلدى
أ .زهدي حنتولي  /موظف إداري  /مكتب نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

ُولِ���������� َد ال�������ذي َم َ
���ل���أ ال ُّ
�������ن ن�����وره
���������دان ِم ْ

��������ن ن��������وِر اهل��������دى ق���ن���دي ُ
���ل
وال������ك ُ
������ون ِم ْ

ك ُّ
���������ك ح��������ول�������� ُه ل����ت����ح َّ
����������ل امل����ل����ائ ِ
����ف���� ُه

�������امل���ي���ن رس ُ
�������������ول
إ ْذ إنّ�������������������� ُه ل�������ل�������ع
َ

��������ن مب������ول َ
ّ���ن���ت
������دك ال�����سّ�����م�����ا ُء ت���زي ْ
اي َم ْ

�����و َع�����ه�����ا ه َ
ُ
مج���ي���ل
������ن������اك
واألرض ض َّ
ُ

����رىب
وت���ش���ق َ
ّ���ق ال���ق���م ُ���ر امل����ض����ي ُء ع��ل��ى ال ُّ

������ن ال�����سّ�����م�����ا ِء ه���ط ُ
���ول
وامل�����ع�����ج�����ز ُ
ات م َ

�������ر ِب ال���ب���ل���ي���غ ب��ق��ول��ه
اي أف�����ص َ
�����ح ال������� َع َ

������ي������ف أق ُ
أ ْان اي رس َ
�������������ول هللاِ ك َ
���������ول

م��ع َ
���م يف س��ب ِ��ل امل���دى
��ك اهل����دى ق���د ع َّ

�����������ج ل�����ل�����ن�����ج�����ا ِة س���ب ُ
���������ن ك ِّ
���ي���ل
م ْ
�����������ل ف ٍّ

وص������ف������ ُه
��������ح ْ
�������ي�������ر ت�����ب�����ع�����ث����� ُه ك��������ري ٍ
واخل ُ

�������ف أب�����ل����� ُغ وال�����ع�����ط�����ا ُء ج����زي ُ
وال�������وص ُ
����ل

���ت ب���ك األق��������وا ُم يف ع���ه��� ٍد مضى
مس���ع ْ

�������ت َ
ُ
جن�������ي�������ل
ب���������ك ال���������ت���������وراة واإل
وت�������ل ْ

��������ت ف����ي����ن����ا س�������نّ������� ًة أح����ك����ا ُم����ه����ا
وت��������رك َ

م��������وس��������وع�������� ٌة وت�����������ب َ
�����������ارك ال�����ت�����ن�����زي ُ
�����ل
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وهللاُ أع�������ط َ
������ق ف�����ي�����ه�����ا ل��������ل��������ورى ت����ف����ص ُ
����ي����ل
�������رس�������ال������� َة م�����رش�����داً ل������ل������ح ِّ
�������اك ال ّ
�����ي�����ب وم��������ا أق ُ
������ك ص ٌ
اي س������يّ������دي يّإن مب������دح َ
������������ول ق���ل ُ
���ي���ل
��������ادق أن َ
����������ت احل�����ب ُ
���س ت�����ش ُ
ايب����������س وع����ل ُ
����ي����ل
�����رق م���ه���ج�ت�ي وك����أنّ��ن�ي م������ن ق����ب����ل ِذ ْك������������������ ِر َك
ك���ال���ش���م ِ
ٌ
َ
ابمس���������ك وال�������ص���ل���ا ُة دل ُ
����ي����ل
���������اح
������اب ال���ل���س ُ
ط َ
���ان وص�������ا َر ع����ط����راً ع��اب��ق��اً إِ ْذ ف َ
�����ي�����ن�����اي ش������وق������اً ل����لّ����ذي دم����������� ُع ال������ل������ق������ا ِء إذا رأت������������� ُه ت���س ُ
���ي���ل
������ت ع
وت������رق������رق ْ
َ
وم������ك������ارم األخ�����ل����اق م َ
����ت وف���������ض���������ائ ٌ
���������ل وم�������������������������وّد ٌة وف������ض ُ
������ي������ل
����ن����ك ت����ك���� ّون ْ
األخ�����ل����اق واخل�����ل�����ق ال�����ذي يف ال�������ك ِ
���������ت ض�������ي�������اؤُه وم���ث ُ
ِ
���ي���ل
اي أح����س����ن
�������ون أن َ
ُ
����������رف َ
ت������ن������ول
����������ك ال������������ ّدع������������ا َء
ت�����دع�����و ال����ب���ريّ�������� َة وال���������� ّدع����������ا ُء م�����ن����� ّز ٌل وهللا ش ّ
مح�������ن حن�������� َو م����دي����ن���� ٍة امل�����س�����ج����� ُد األق�������ص�������ى هب�������ا م����ك����ح ُ
أس����������رى َ
����ول
ب��������ك ال�������ر ُ
ب�����ي����ن امل���������دائ���������ن ف����ض����ل����ه����ا م����ف����ض ُ
����ول
������������ق هب���ا
ق��������د زدهت������������ا أل��������ق��������اً ع�����ل�����ى أل ٍ
َ
�������م م�����ق�����ب ُ
إن ذ ِ
اي إخ����������وَة اإلمي ِ
�����ول
�����������ان ْ
ُك����������ر ال����نّ��ب�ي يف جم��������ل ٍ
��������س ف�������ل�������ق�������اؤك ْ
ص����لّ����وا ع���ل���ي��� ِه وس����لّ����م����وا ع������د َد ال������ ّذرى َّ
�������ول ك��ف ُ
�������رس ِ
��ي��ل
إن ال������صّ���ل��ا َة ع���ل���ى ال ّ
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شخصية العدد

عاصم بن أبي النجود عمدة سند أهل
املشرق يف تالوة القرآن
الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
كلنا يتلو القرآن الكريم بآياته وحروفه ،ونعلم أ ّن قراءتنا للقرآن الكريم وصلتنا بالرواية
املتواترة إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مروراً بطبقة تابعي التابعني ،والتابعني ،والصحابة،
مصر قراء ،أصبحوا أعالماً للرواية املتواترة عن النيب،
رضي اهلل عنهم ،إىل أن اشتهر يف كل ٍ
صلى اهلل عليه وسلم ،ومن هؤالء القراء؛ السبعة املشهورون :ثالثة يف الكوفة؛ وهم عاصم،

ومحزة ،والكسائي ،وواحد يف مكة؛ هو عبد اهلل بن كثري ،وواحد يف املدينة؛ هو نافع الليثي ،وواحد
يف البصرة؛ هو أبو عمرو بن العالء ،وواحد يف الشام؛ هو عبد اهلل بن عامر .قال السيوطي
القراء للقرآنُ( :ث َّم تجََ َّرَد َق ْو ٌم ِلْل ِق َراَءةِ َوالأَْ ْخ ِذَ ،وا ْعتَنَ ْوا ِب َضبْ ِط
ملخصاً ما آلت إليه رواية َّ
اْل ِق َراَءةِ أَتمََّ ِعنَايٍَةَ ،حتَّى َصاُروا َذِل َك أَِئ َّمًة ُي ْقتَ َدى ِب ِه ْمَ ،وُي ْر َح ُل إَِليْ ِه ْمَ ،وُيؤ َ
ْخ ُذ َعنْ ُه ْم ،أَجمَْ َع أَ ْه ُل
فيِ

َبَل ِد ِه ْم َعَلى َتَل ِّقي ِق َراَءِت ِه ْم ِباْل َقُبو ِلَ ،ولمَْ يخَْتَِل ْ
ف َعَليْ ِه ْم ِفي َها اْثنَا ِن)(*) .وقلة قليلة هي اليت تعلم
(((

أ ّن أهل املشرق يف العامل اإلسالمي ،تدور ألسنتهم ،وتتحرك شفاههم بالتالوة مبا نقله إلينا
اإلمام عاصم بن أبي النجود ،عن شيوخه ،حتى يصل إىل الدوحة النبوية املطهرة .فأحببت أن
أجّل َي البحث يف التعريف بهذا اإلمام الرباني الكبري ،فقد كان عمدة السند يف رواية القرآن،
* اإلتقان يف علوم القرآن ،73/ 1 .والنشر يف القراءات العشر.8 /1 .
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وعنه أخذ الراوية حفص بن سليمان ،اإلمام الشهري ،الذي نقرأ القرآن بروايته عن عاصم.
الفرق بني القراءة والرواية والطريق:
هناك فرق بني القراءة ،والرواية ،والطريق ،قال عبد الفتاح القاضي( :خالصة ما قاله علماء
القراءات يف هذا املقام ،أن َّ
كل خالف ُنسب إلمام من األئمة العشرة مما أمجع عليه الرواة
وكل ما نسب إىل الراوي عن اإلمام ،فهو روايةّ .
عنه ،فهو قراءةّ ،
وكل ما نسب إىل األخذ عن
الراوي وإ ْن َسفل ،فهو طريق)(((.
امسه:
عاصم بن أبي النّجود األسدي اخليّاط ،والنَّجود بفتح النون ال غري ،وكان موىل لبين جذمية
ين بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد((( .واسم أبي النجود
ابن مالك بن النّضر بن قعي ّ
اس ُم أَِبيِْهَ :ب ْه َدَلُةَ .وِقيْ َل:
بهدلة ،وقيل :بهدلة اسم أمه ،وأبو النجود امسه((( .قال الذهيبَ :و ْ

س ِب َش ْيٍءَ ،ب ْل ُه َو أَُب ْوُه(((.
َب ْه َدَلُة ُأ ُّمُهَ ،وَليْ َ
مولده:

حرة بين سليم بن منصور ،وهو موىل لبين جذمية بن مالك بن نصر بن
كان مولده يف ّ
قعني ،ثم من بين أسد بن خزمية بن مدركة(((.
 .1البدور الزاهرة.10 /1 ،
 .2طبقات القراء السبعة ،وذكر مناقبهم وقراءاتهم .ص  ،84والطبقات الكربى ،16/ 6 ،ومعرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار ،ص  ،51والوايف بالوفيات326 /16 ،؛ غاية النهاية يف طبقات القراء ،346 /1 ،ومغاني األخيار
يف شرح أسامي رجال معاني اآلثار .26 /2 ،والكنز يف القراءات العشر ،149 /1 ،وحفص بن سليمان راوية أهل
املشرق .عمار توفيق بدوي ،ص.25
 .3معجم األدباء.1474/ 4 ،
 .4سري أعالم النبالء.256 /5 ،
 .5معجم األدباء.1474 /4 ،
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كنيته:
أبو بكر(((.
منزلته وعلمه:
العلم مبكراً ،وتلقى القرآن الكريم حفظاً ورواية منذ صغره .قال عاصمُ :كنَّا َنأِتي
تلقى
َ

َ
السَل ِم ِّي
السَل ِم ّي(((ََ ،ونحَْ ُن ِغْل َمٌة أَي َف ُ
اع((( .ف َه َذا ُي ِ
َن ُّ
وض ُح أََّنُه َق َرأَ الُق ْرآ َن َعَلى ُّ
أَبا َعبْ ِد َّ
الرحمْ ِ
فيِ ِص َغ ِرهِ .وتد ّرج يف مدارج العلم حتى وصل الغاية القصوى فيه ،فكان من أكثر القراء
السلمي ،وجلس
السبعة رواية للحديث واآلثار((( .وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ُّ

يف موضعه ،ورحل إليه العالمَ من األقطار ،ومجع بني اإلتقان ،والفصاحة ،والتجويد ،وحسن
الصوت(((.
تابعي أدرك عدداً من الصحابة:
عاصم تابعياً من الطبقة الثانية ،روى عن عدد من الصحابة ،رضي اهلل عنهم(((.
ويع ّد
ُ
 .1مشاهري علماء األمصار ،ص  ،261وسراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي ،ص ،11ومغاني األخيار يف شرح
أسامي رجال معاني اآلثار.26 /2 ،
 .2أبو عبد الرمحن السلمي ،هو( :أبو عبد الرمحن السلمي مقرئ الكوفة ،عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة ،وألبيه صحبة.
وولد هو يف حياة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقرأ القرآن وج ّوده ،وبرع يف حفظه ،وعرض على عثمان ،وعلي ،وابن
مسعود ،رضي اهلل عنهم ،وغريهم .وحدّث عن عمر وعثمان ،رضي اهلل عنهما .قال أبو عمرو الداني :أخذ القراءة
عرضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي اهلل عنهم .وقال أبو إسحاق السبيعي:
(إ ّن أبا عبد الرمحن كان يقرئ الناس يف املسجد األعظم أربعني سنة) ،ومعرفة القراء الكبار .ص ،27وغاية النهاية
يف طبقات القرآن.413/ 1 ،
 .3سري أعالم النبالء ،258 /5 ،ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص.52
 .4طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ،ص .84
 .5شرح طيبة النشر ،البن اجلزري ،ص .11
 .6الكنز يف القراءات العشر.149 /1 ،
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وأدرك أربعة وعشرين من الصحابة((( .قال الذهيبَ :و ُه َو َم ْع ُد ْوٌد فيِ ِص َغ ِار التَّ ِاب ِعينْ َ ((( .قال أبو

السبيعي :وهو من أجالء التابعني(((.
إسحاق ّ
ثناء العلماء عليه:

السبيعي :ما رأيت ً
رجال أقرأ للقرآن من عاصم ،ما أستثين أحداً .وقال حييى
قال أبو إسحاق ّ

ابن صاحل :ما رأيت أفصح من عاصم .وكان إذا تكّلم يكاد يدخله اخليالء((( .وكان فصيحاً
حنويّاً((( .وكان عاصم قد مجع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويد ،وكان أحسن الناس
صوتاً بالقرآن((( .وكان صاحلاً خيرّ اً حجًة يف القرآن((( .وهو ُّ
أجل مقرئ بالكوفة ،وقدم البصرة

رأسا يف القرآن((( .وَق َ
س ِبِه
فأقرأهم((( .وكان صاحب ُسنّة وقراءة ،وكان ثقة ً
ال ابن م ِعنيَ :ليْ َ

َبأْس( .((1وكان ثقة يف احلديث( .((1وقيل :اإل َماُم َ
اسُة
الكبِيرُْ ُ ،م ْق ِر ُئ ال َع ْصر(َ .((1و ْ
انتهت إَِليِْه ِرَئ َ
ِ
ال َعبْ ُد اهللِ ُ َ
َ
السَل ِم ِّي َشيْ ِخه(َ .((1ق َ
بن َحنْبَ ٍلَ :سأَْل ُت أَِبي
َن ُّ
اإلْق َراِء َب ْع َد أِبي َعبْ ِد َّ
ِ
بن أحمَْ َد ِ
الرحمْ ِ

 .1طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ،ص .84
 .2سري أعالم النبالء.256 /5 ،
 .3الكنز يف القراءات العشر ،149/ 1 ،طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ،ص ،84سري أعالم النبالء.
 ،257 /5معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص .52غاية النهاية يف طبقات القراء.347/ 1،
 .4طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ،ص ،84وسري أعالم النبالء ،257 /5 ،ومعرفة القراء الكبار على
الطبقات واألعصار ،ص ،52وغاية النهاية يف طبقات القراء ،347/ 1 ،والكنز يف القراءات العشر.149 /1 ،
 .5طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ،ص  ،84وسري أعالم النبالء.258 /5 ،
 .6غاية النهاية يف طبقات القراء ،347/ 1 ،واملكرر فيما تواتر من القراءات السبع وحترر ،ص.23
 .7العرب يف خرب من غرب.128 /1 ،
 .8الثقات للعجلي ،ص .239
 .9الثقات للعجلي ،ص ،240ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص.52
 .10تاريخ أمساء الثقات ،ص .150
 .11الثقات للعجلي ،ص.240
 .12سري أعالم النبالء.256 /5 ،
 .13سري أعالم النبالء ،257/ 5 ،ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص ،51وغاية النهاية يف طبقات
القراء.346 /1 ،
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َ َ
اص ُم ُ َ
اصم بن َب ْه َدَلَةَ ،ف َق َ
دب،
الَ :ر ُج ٌل َصالحٌَِ ،خيرٌِّ ِث َقٌة((( .و َكا َن َع ِ
بن أِبي النَّ ُج ْوِد ذا أ ٍ
َع ْن َع ِ ِ
احٍةَ ،و َص ْو ٍت َح َس ٍن((( ،مثبتاً يف القراءة .وقال أمحد وأبو زرعة :ثقة((( .وقيل:
َوُن ُس ٍكَ ،وَف َص َ
(((
اإلمام َ
خمر ٌج يف الكتب الستة(((.
احلرب أبو بكر األسدي الكويف  .وحديثه َّ

قراءته:
كان عاصم أفصح الناس يف القراءة ،وأوثقهم يف الرواية((( .روي عنه أنه قال :كنت أقرأ
السلمي ،وأرجع فأعرض على ِز ّر بن حبيش((( ،فقال له أبو
القرآن على أبي عبد الرمحن ّ
بكر :لقد استوثقت((( .وأخذ القراءة عن أبي عبد الرمحن عبد اهلل بن حبيب السلمي ،وقرأ
علي بن أبي طالب
أبو عبد الرمحن على عثمان ،رضي اهلل عنه ،ومنه تعلم القرآن ،وعلى ّ
وأبي بن كعب ،وعبد اهلل بن مسعود ،وزيد بن ثابت ،رضي اهلل عنهم((( .قال عاصم :كنت
ّ
أقرأ على أبي عبد الرمحن ،فإذا رجعت من عنده عرضت ذلك على ِز ّر بن حبيش .وكان ِز ّر
قد قرأ على عبد اهلل بن مسعود .وكان أبو عبد الرمحن السلمي جليل القدر ،عظيم اخلطر،
أقام بالكوفة أربعني سنة يقرئ الناس يف مسجدها األعظم ،يف أيام عثمان بن عفان ،ثم

 .1سري أعالم النبالء ،257/ 5 ،ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص ،52وتاريخ أمساء الثقات ،ص
.150
 .2سري أعالم النبالء ،259 /5 ،ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص.53
 .3ميزان االعتدال.357 2 ،
 .4ديوان اإلسالم.261 /3 ،
 .5غاية النهاية يف طبقات القراء.348 /1 ،
 .6الكنز يف القراءات العشر.149 /1 ،
ِ .7ز ّر بن حبيش بن خباشة أبو مريم ،ويقال :أبو مطرف األسدي الكويف أحد األعالم ،عرض على عبد اهلل بن
مسعود ،وعثمان بن عفان ،وعلي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنهم .وعرض عليه عاصم بن أبي النجود ،وسليمان
األعمش ،وأبو إسحاق السبيعي ،وحييى بن وثاب ،قال عاصم :ما رأيت أقرأ من ز ّر .وكان عبد اهلل بن مسعود يسأله
عن العربية؛ يعين عن اللغة ،مات يف اجلماجم سنة اثنتني ومثانني ،وغاية النهاية.294/ 1 ،
 .8الكنز يف القراءات العشر.149 /1 ،
 .9سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي ،ص  ،11واملكرر فيما تواتر من القراءات السبع وحترر ،ص.23
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وأبي بن كعب ،وزيد بن ثابت(((.
عرضه على علي بن أبي طالب ،وعبد اهلل بن مسعودّ ،
َ
َق َ
اسَ ،و َكا َن أَ ْح َس َن
ال أَُبو َب ْك ٍر ُ
قر ُئ النَّ َ
س َع ِ
َنَ ،جَل َ
اش :لمََّا َهَل َك أُبو َعبْ ِد َّ
اص ٌم ُي ِ
الرحمْ ِ
بن َعيَّ ٍ

النَّاس َص ْوتاً ِبالُق ْرآ ِنَ ،حتَّى َكأَ َّن ُحنْجرِته َج َ
ال َ
النجود من
اصم بن أبي ُ
جل((( .وقيلَ :ع ِ
ِ
فيِ
مفاخر اْل ُكوَفة((( .وقال أمحد بن حنبل(:لوال ُخلف بني أصحاب عاصم؛ ملا وس َع أحد أن يقرأ
بغري قراءته)(((.
الرواة عنه:
روى عنه عدد كبري من التالميذ ،وأبرزهم راويان ،هما حفص بن سليمان ،وشعبة ،أبو
بكر بن عياش(((.
وفاته:
مات بالكوفة ،سنة 128هـ ،وقيل 127هـ((( .وقال ابن عياش :دخلت على عاصم وقد

احتضر ،فجعل يردد هذه اآلية :مُ
{ثَّ ُرُّدوا إ ىَِل هللاِ َم ْوال ُه ُم الحَْ ِّق} (األنعام .)62:وتويف بالكوفة آخر
سنة سبع وعشرين ومائة ،وقيل :سنة مثان وعشرين ،وال اعتبار بقول من قال غري ذلك(((.
رحم اهلل عاملنا عاصم بن أبي النجود ،عمدة السند يف قراءة القرآن الكريم.

 .1سري أعالم النبالء ،258/ 5 .ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص ،52ومعجم األدباء.1475 - 1474/ 4 .
 .2سري أعالم النبالء ،257 /5 ،ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص.51
 .3اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية.547 /2 ،
 .4تاريخ دمشق.234 /25 ،
 .5الكنز يف القراءات العشر.150 /1 .
 .6الكنز يف القراءات العشر ،150/ 1 ،وطبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ،ص  ،84وسري أعالم النبالء.260/ 5 ،
 .7معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ص ،53غاية النهاية يف طبقات القراء ،348 /1 ،ووفيات األعيان.9 /3 ،
والوايف بالوفيات ،327/ 16 ،واملكرر فيما تواتر من القراءات السبع وحترر ،ص .23
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تهاني وتربيكات
يسر أسرات دار اإلفتاء الفلسطينية وحترير جملة اإلسراء أن تتقدما أبحر التهاين والتربيكات
من:
مساحة الشيخ حممد أمحد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /املشرف العام
مبناسبة حصوله على جائزة اإلجناز السنوية من مؤسسة الشهيد ايسر عرفات هلذا العام 2017م.

و فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل
نائب املفيت العام ورئيس التحرير
لصدور قرار رائسي بناء على تنسيب مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس
والداير الفلسطينية ،بتعيينه انئباً للمفيت العام للقدس والداير الفلسطينية بدرجة وكيل .A1
وفضيلة د .الشيخ أمحد حممد حسني
قاضي شرعي
مبناسبة حصوله على درجة الدكتوراه يف القضاء الشرعي من جامعة العلوم اإلسالمية
قاض شرعي ،الذي انتقل مبوجبه من مالك دار اإلفتاء
العاملية يف عمان ،وتوليه منصب ٍ
الفلسطينية إىل القضاء الشرعي.
فبارك هللا لكم
وعلى طريق اخلري واهلدى سدد خطاكم
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل
يلتقي فعاليات القدس ومساحة املفيت العام
رام اهلل :التقى سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل يف مقر الرئاسة
يف رام اهلل ،حبضور دولة الدكتور رامي احلمد اهلل -رئيس جملس الوزراء -وأعضاء القيادة
الفلسطينية ،وقادة األجهزة األمنية ،وعلماء دين مسلمني ومسيحيني ،باملئات من فعاليات القدس،
حيث ألقى سيادته كلمة ،أكد فيها أن مدينة القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلسطني،
وال ش��يء غ�ير ذل��ك،
مؤكداً على أن القيادة
الفلسطينية لبت نداء
املقدسيني،

وستبقى

كذلك ،مشيداً حبكمة
املقدسيني وإرادت��ه��م،
وشجاعتهم ،وصمودهم.
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من جانب آخر؛ التقى سيادته مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية -يف مقر الرئاسة برام اهلل ،حيث استمع سيادته من مساحته لشرح حول آخر
تطورات األوضاع يف املسجد األقصى املبارك بشكل خاص ،ومدينة القدس بشكل عام،
ومعاناة أهلنا يف املدينة املقدسة.
دولة رئيس الوزراء يستقبل مساحة املفيت العام
رام اهلل :استقبل دولة الدكتور رامي احلمد اهلل -رئيس جملس الوزراء -يف مكتبه يف رام
اهلل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -حيث أطلعه على
آخر التطورات يف القدس ،وما تواجهه من تصعيد االحتالل ومستوطنيه ،وحذر دولته من
مواصلة اإلجراءات التعسفية لالحتالل يف املدينة املقدسة ،واقتحامات املستوطنني لساحات
املسجد األقصى املبارك ،جمدداً دعوته ملؤسسات اجملتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها األخالقية
والقانونية يف تأمني محاية دولية لشعبنا ،يف ظل تصعيد االحتالل من انتهاكاته حبق أبنائنا
ومقدساتنا.
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جاللة امللك عبد اهلل الثاني يلتقي وفداً مقدسيًا فلسطينيًا
عمان :استقبل جاللة امللك عبد اهلل الثاني-ملك اململكة األردنية اهلامشية -يف العاصمة

األردنية عمان وفداً ،ضم ممثلني عن أوقاف القدس ،وشخصيات مقدسية فلسطينية ،حبضور
مسو األمري غازي بن حممد ،كبري مستشاري جاللة امللك للشؤون الدينية والثقافية ،ومبعوثه
الشخصي حيث حيّا جاللته صمود املقدسيني الدائم يف الدفاع عن املسجد األقصى املبارك،

مؤكداً على وقوف األردن وبذله اجلهود يف الدفاع عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف
القدس الشريف ،واحلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني يف مدينة القدس ،ومواجهة أي
حماوالت تستهدف التقسيم الزماني أو املكاني يف املسجد األقصى املبارك ،حمذراً من خطورة
املس به.
من جانب آخر؛ بينّ مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
أن رعاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس اليت يتوالها جاللته هي مسؤولية تارخيية
دينية للهامشيني بهدف احلفاظ على املقدسات ،واألردن يؤديها نيابة عن األمة اإلسالمية،
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وخاطب جاللته ً
قائال( :أنتم يا جاللة امللك نذرمت أنفسكم حلماية املقدسات ودعم الشعب
الفلسطيين) ،ولفت مساحته إىل املوقف األردني الفلسطيين املشرتك يف الدفاع عن املسجد

األقصى املبارك ،خالل األزمة األخرية ،مشرياً إىل العراقيل اليت تضعها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ،واليت تسعى من خالهلا إىل نزع صالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية ،من خالل
منع احلراس وموظفي األوقاف من دخول املسجد األقصى املبارك ،واستهداف الوصاية
اهلامشية ،لفرض السيادة اإلسرائيلية.

املفيت العام يلتقي السفري الروسي
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،سعادة الدكتور حيدر أغانني ،السفري الروسي لدى دولة
فلسطني ،حيث أطلعه على آخر التطورات واالنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل
ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،كما حذر مساحته من أي تغيري للوضع القائم يف املسجد
األقصى املبارك ،خاصة بعد وصول غالة املتطرفني إىل أماكن صنع القرار ،يف واحدة من أكثر
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احلكومات تطرفاً يف تاريخ املنطقة،
واليت أخذت على عاتقها تهويد
املدينة املقدسة ،وغمرها بالبؤر
االستيطانية ،لتغيري طابعها التارخيي
وهويتها العربية اإلسالمية.
وحضر اللقاء فضيلة الشيخ عزام
اخلطيب ،مدير عام دائ��رة أوقاف
القدس ،والكاتب واحمللل الصحفي
راسم عبيدات.
املفيت العام يشارك يف ملتقى الوسطية والتسامح يف مكة املكرمة
شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك يف أعمال (ملتقى الوسطية والتسامح يف اإلسالم  ...نصوص ووقائع)
الذي أقامته رابطة العامل اإلسالمي ،حيث قدم مساحته ورقة عمل ،بعنوان (تعزيز الوسطية
والتسامح ...مسؤولية من؟)
والتقى مساحته على هامش أعمال امللتقى بالعديد
من الوفود الرمسية والشعبية املشاركة فيه ،أطلعهم
خالهلا على الظروف الصعبة اليت يعاني منها أبناء
الشعب الفلسطيين جراء السياسات العنصرية اليت
تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

داعياً األشقاء العرب إىل تقديم ما يلزم لشعبنا
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لتعزيز صموده وثباته على أرضه ،وقد أشاد مساحته باململكة العربية السعودية على الدعم

واملساندة للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،مثنياً على املكرمة امللكية خلادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ألسر الشهداء ألداء فريضة احلج.

املفيت العام يؤم املصلني أمام منزل عائلة مشاسنة يف القدس
أم مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
القدسَّ :
املسجد األقصى املبارك ،املصلني يف صالة اجلمعة ،أمام منزل عائلة مشاسنة ،بعد االستيالء
عليه من قبل سلطات
االح��ت�لال ،وتسليمه
للمستوطنني املتطرفني يف
القدس ،وطالب مساحته
أهل القدس التمسك
بأرضهم الطاهرة املباركة،
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اليت كرمها اهلل سبحانه وتعاىل ،وأضاف أن استمرارية إقامة صالة اجلمعة أمام منزل عائلة
مشاسنة ،هي رد على االحتالل بأن أهل القدس متمسكون بها ،ولن يغادروها ،أو يفرطوا
بشرب من أرضهم ،مهما كانت إجراءات االحتالل.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر التعليم الشرعي وسبل تطويره
نابلس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف أعمال املؤمتر الدولي بعنوان (التعليم الشرعي وسبل تطويره)،
والذي عقدته كلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية ،يف مدينة نابلس ،حيث ألقى مساحته
كلمة يف افتتاح املؤمتر ،ركز فيها على أهمية تطوير العلوم الشرعية ،لكي تستوعب تطورات
العصر ،واحتياجات اجملتمع املسلم ،واالستفادة من منجزات العصر احلديث يف وسائل التعليم
خلدمة العلوم الشرعية ،كما أشار إىل دور املرأة يف العلوم اإلسالمية وأهمية مشاركتها ،ونوه
متكن من إفشال
إىل أهمية دورها يف اجملتمع ككل ،مستشهداً باملرابطات املقدسيات اللواتي َّ
املشروع اإلسرائيلي الصهيوني ضد املسجد األقصى واملقدسات اإلسالمية يف القدس ،إىل
جانب الشباب ورجال العلم الشرعي يف القدس ،كما دعا مساحته إىل الرتكيز على املفاهيم
اليت توجه الناس ،وجتنب
األفكار اليت تفرق األمة،
ومتزقها ،أو تلك اليت
تؤدي إىل جعل املسلمني

فرقاً متباينة ،وذلك من
خ�لال ال�ترك��ي��ز على
املفاهيم اجملتمعية ،كما
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مثن مساحته دور كلية الشريعة وجامعة النجاح الوطنية على ما عقدتاه من مؤمترات عرب

السنوات السابقة ،داعياً إىل االستمرار يف عقد مثل هذه املؤمترات ،اليت ختدم مصاحل الدين
والوطن واملواطن.

املفيت العام يشارك يف توسعة مسجدين يف عناتا وبري نباال
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف أعمال توسعة ملسجدي عناتا الكبري ومسجد عمار بن ياسر
يف بلدة بري نباال ،يف حمافظة
القدس ،وقد أشاد مساحته
بهذه التوسعة ،وتأثريها
اإلجيابي يف املواطنني ،يف
خمتلف نواحي احلياة ،وأن
هذه األبنية تضيف لبنة
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جديدة من لبنات التعاون املشرتك خلدمة الوطن واملواطن.
املفيت العام :انتصار هبة األقصى بفضل اهلل ثم بالتفاف اجلماهري حوهلا
القدس :أكد مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،أن انتصار هبة األقصى بفضل من اهلل ثم بالتفاف اجلماهري حوهلا،
جاء ذلك خالل استقبال مساحته لوفد مقدسي لتهنئته بالعام اهلجري اجلديد ،ضم رجال أعمال
وحقوقيني وإعالميني ،مهتمني بالشأن املقدسي ،وأكد مساحته على ضرورة تضافر اجلهود
للمحافظة على املقدسات ودرتها املسجد األقصى املبارك.

املفيت العام يرتأس ثالث جلسات جمللس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللسات؛ ( )155 + 154 + 153ثالث ومخسني وأربع ومخسني
ومخس ومخسني بعد املائة ،من جلسات جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،حبضور أصحاب
الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة ،حيث أكد اجمللس أن املسجد األقصى
املبارك خاص باملسلمني وعبادتهم وحدهم ،وأن مدينة القدس عربية اهلوية ،إسالمية االنتماء،
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رافضاً ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من فرض السيادة اإلسرائيلية على القدس،
اليت هي احتالل قائم بالقوة ،وحماوالت شرعنته بكل الوسائل ،كما حذر اجمللس من حماوالت

هذه السلطات السيطرة على أمالك الفلسطينيني العزل يف املدينة املقدسة ،واليت كان آخرها
االستيالء بالقوة على منزل عائلة مشاسنة يف حي الشيخ جراح يف القدس احملتلة ،حبجة االستناد
إىل قانون أمالك الغائبني العنصري ،الذي يستهدف املقدسيني الفلسطينيني ،كما أشاد اجمللس

جبهود املصاحلة الوطنية الفلسطينية اليت تأتي استجابة لطموحات شعبنا ،املنادي بالوحدة،
وإنهاء االنقسام ،وتوافقه
مع الرؤية الثاقبة للقيادة
الفلسطينية برئاسة سيادة

األخ

الرئيس

حممود

عباس (أبو مازن) حفظه
اهلل ،الذي قاد احلراك حنو
املصاحلة ،ال�تي مل ولن
ترضخ للضغوطات ،كما

ناقش اجمللس العديد من املوضوعات الفقهية املدرجة على جدول أعمال اجمللس.
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املفيت العام يشارك يف اجتماع املرجعيات الدينية يف القدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  /خطيب
املسجد األقصى املبارك  -يف اجتماع املرجعيات الدينية يف القدس ،لبحث استمرار العدوان
الذي تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد املسجد األقصى املبارك ،وقد أكد مساحته
واملرجعيات الدينية أن حقوقنا الشرعية الثابتة ال بديل عنها ،ولن نرتاجع عنها ،ولن نفاوض

عليها أي طرف ،مطالباً بإعادة مفاتيح باب املغاربة اليت صادرها االحتالل منذ حرب حزيران
1967م ،إىل دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،وكذلك ضرورة إيقاف حاالت االنتهاكات
من قبل املستوطنني ،وعدم منع أي مواطن مقدسي من دخول املسجد األقصى املبارك ،وغري
ذلك من املطالب اليت تضمنها الشرائع السماوية والقوانني الدوليةً ،
حممال سلطات االحتالل

املسؤولية عن حالة التأزم،
وج��ر املنطقة بأكملها
إىل ما ال حيمد عقباه،
مضيفاً أن احلفاظ على
الواقع التارخيي والديين
والقانوني يف املسجد
األقصى هو ثابت من
ثوابتنا ولن نتنازل عنه.
املفيت العام يشارك يف مهرجان نصرة القدس يف نابلس
نابلس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
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املسجد األقصى املبارك ،يف مهرجان نصرةً للقدس ،ورفضاً إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي حبق
املسجد األقصى املبارك واملقدسات ،وقد دعت إىل هذا املهرجان جلنة املؤسسات والفعاليات
الوطنية

يف

احملافظة،

بعنوان( :مستمرون ...
ص��ام��دون  ...فلسطني
ال���دول���ة ،وال��ق��دس
العاصمة) حبضور العديد
من الشخصيات الوطنية
وال��رمس��ي��ة

والشعبية

وعلماء الدين ،حيث أكد
مساحته يف كلمته على أن الشعب التحم بكامل مكوناته يف شوارع القدس وأزقتها ،وأن
انتصار القدس جزء مهم يف معركتها من أجل حرية الوطن واملواطن واملقدسات ،وشدد
مساحته على أن ما أجنزه الشعب الفلسطيين مبعركة القدس عجزت عن حتقيقه جيوش العرب
واملسلمني.
املفيت العام يشارك يف االحتفاالت برأس السنة اهلجرية
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك  -يف االحتفال الديين بذكرى رأس السنة اهلجرية ،الذي
أقامته مديرية األوقاف اإلسالمية يف القدس ،حبضور عدد من الشخصيات الدينية املقدسية،
وشدد مساحته على أن املسجد األقصى املبارك مسجد إسالمي خالص للمسلمني ،وغري قابل

للتقسيم ،معرباً عن رفضه لكل حماوالت االحتالل املساس بالسيادة اإلسالمية عليه ،مشيداً
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بوقفة املقدسيني حني حاول االحتالل تركيب بوابات وكامريات إلكرتونية على أبوابه،
وأضاف أن الكلمة يف القدس ألهلها ،وال والية ألحد عليهم ،مؤكداً على أن شعار( :لن

تركع أمة قائدها حممد) الذي تردد خالل هبة األقصى املبارك ،سيبقى يصدح يف رحاب املسجد
األقصى والقدس.

قرار رئاسي بتعيني الشيخ إبراهيم عوض اهلل نائبًا للمفيت العام
رام اهلل :أصدر سيادة الرئيس  /حممود عباس (أبو مازن) مشكوراً وبتنسيب من مساحة
الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -قراراً رئاسياً يقضي بتعيني
فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /نائباً للمفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

بدرجة وكيل ،يف دار اإلفتاء الفلسطينية.

يذكر أن فضيلة الشيخ عوض اهلل كان يشغل وظيفة الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،
ومفتياً حملافظة رام اهلل والبرية ،ونائباً لرئيس جملس اإلفتاء ،ورئيس حترير جملة اإلسراء ،منذ
عشر سنوات.

وقد عرب مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -عن سروره

بهذا التعيني ،راجياً لنائبه التوفيق والسداد ،وأن ينفع اهلل به أبناء وطنه ودينه.

وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يزور املعهد الفلسطيين للمالية العامة والضرائب
رام اهلل :على رأس
وف��د م��ن دار اإلف��ت��اء
الفلسطينية ،قام املدير
العام للشؤون اإلدارية
واملالية أ .حممد جاد
اهلل ،يرافقه رئيس قسم
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التخطيط غادة جنيب ،واملساعد اإلداري يف الدار أمحد كميل ،بزيارة رمسية للمعهد الفلسطيين
للمالية العامة والضرائب ،حيث التقى الوفد مدير عام املعهد أ.نهاد يونس ،وقد نقل جاد

اهلل حتيات مساحة املفيت العام حفظه اهلل ملدير عام املعهد ،مشيداً بالقائمني عليه والعاملني فيه،
وكل من يساهم يف تدريب املوظف الفلسطيين ورفع كفاءته ،وشرح جاد اهلل بإجياز دور دار
اإلفتاء ورسالتها السامية املتمثلة يف بيان احلكم الشرعي ،ونشر الوعي الديين وهيكليتها
وبراجمها الرمسية املعتمدة ،وحبث الطرفان سبل التعاون املشرتك من خالل انتداب موظفني
من دار اإلفتاء للحصول على دورات يف املعهد املالي ،بدورها رحبت أ .نهاد يونس بالوفد،
مثنية على هذه الزيارة ،مؤكدة على أهمية التعاون املشرتك بني اجلانبني .
مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف أمسية شعرية
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -يف
أمسية شعرية عقدها النادي الثقايف الرياضي يف دير الغصون ،ومكتب
وزارة الثقافة ،حيث ألقى فضيلته العديد من القصائد الشعرية ،وحماضرات
فقهية عدة ،تناولت العديد من املوضوعات املختلفة اليت تهم املواطنني يف حياتهم اليومية،
وكان ذلك يف قاعة مكتبة دار احلديث الشريف ،وقاعة مسجد الروضة ،وقاعة دار القرآن

الكريم ،علماً أن فضيلته يشارك يف برنامج إذاعي أسبوعي يف إذاعة القرآن الكريم ،بعنوان
(أنت تسأل واملفيت جييب) ،كما يشارك يف برنامج لتلفاز السالم ،جييب خالله فضيلته عن

األسئلة اليت تصل من املشاهدين ،علماً أن هذا الربنامج أسبوعي.
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مفيت حمافظة طوباس يشارك يف حفل تأبني حمافظ طوباس
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمرو  -مفيت حمافظة طوباس -يف
حفل التأبني الذي أقيم يف قاعة حياة طوباس حملافظ طوباس ،اللواء ربيح
اخلندقجي ،وكان فضيلته قد شارك يف اجتماع اجمللس التنفيذي للمحافظة،
كما شارك يف إحياء ذكرى اهلجرة النبوية الشريفة ،ويف الوقفة التضامنية مع
األسرى أمام ميدان الشهداء ،إضافة إىل الوقفة االحتجاجية على ممارسات سلطات االحتالل
يف القدس واملسجد األقصى املبارك ،وشارك يف ندوة حول قانون السري واملنطلقات الشرعية،
ووسائل السالمة العامة ،اليت أقامتها مديرية أوقاف طوباس يف مقر احملافظة.
مفيت حمافظة بيت حلم يستقبل وفوداً عدة
بيت حلم :استقبل فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت حلم -العديد من الوفود ،منها
وفد أمريكي ،وكذلك وفد من مسلمي فرنسا ،ووفد من مسلمي بريطانيا ،ووفد من مسلمي سنغافورة ،ووفد
من الدعاة من جنوب إفريقيا ،حيث أطلعهم فضيلته على املمارسات واالعتداءات اليت متارسها سلطات
االح��ت�لال ض��د الشعب
الفلسطيين

ومقدساته،

وع��ل��ى رأس��ه��ا املسجد
األقصى املبارك ،كما ألقى
فضيلته العديد من الدروس
على ن��زالء مركز التأهيل
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واإلصالح تناول فيها موضوعات تهم النزالء يف حياتهم الدينية والدنيوية.

كما شارك فضيلته يف استقبال جثامني شهداء بيت حلم ،ويف تقديم العزاء ،وألقى كلمة
أم فضيلته صالة اجلمعة بالقرب من
بينّ فيها منزلة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،كما َّ
مسجد بالل بن رباح ،وذلك احتجاجاً على املمارسات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى
املبارك ،وشارك كذلك يف حفل تكريم شخصيات (مشوع من بلدي) اجلزء الثالث ،بدعوة من
مركز اخلضر للدراسة واألحباث ،ويف احتفال مجعية الرمحة لرعاية األيتام يف بيت حلم ،مؤكداً
على أهمية كفالة اليتيم ،وشارك يف معرض املنتوجات الريفية الفلسطينية ،الذي عقد يف
جامعة بيت حلم ،وشارك يف اللقاء اجملتمعي األول بعنوان( :التخطيط اإلسرتاتيجي التنموي
ملدينة بيت حلم ،لألعوام 2021 - 2018م) بدعوة من بلدية بيت حلم.
وشارك كذلك يف االحتفال بذكرى اهلجرة النبوية الشريفة ،بدعوة من املركز النسوي
التابع لوزارة األوقاف الفلسطينية ،كما ألقى العديد من الدروس الدينية يف مساجد عدة يف
احملافظة ،تناول فيها موضوعات فقهية ،كما استقبل فضيلته وفداً من الصليب األمحر ،وحبث
معهم سبل التعاون املشرتك مع دار اإلفتاء الفلسطينية.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ندوة حول العيش املشرتك بني أتباع الديانات
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف ندوة
حول العيش املشرتك بني أتباع الديانات ،حيث قدم فضيلته ورقة عمل
بعنوان (األدلة الشرعية على معاملة املسلمني السمحة ألتباع الديانات)
واليت عقدت يف مكتبة البلدية ،وشارك فضيلته كذلك يف مهرجان القدس،
الذي أقيم على دوار الشهداء حبضور عدد من الشخصيات الدينية والوطنية ،كما استقبل
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فضيلته العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،وحبث معها سبل التعاون املشرتك ،وتوطيد
العالقات مع دار اإلفتاء الفلسطينية ،كما ألقى فضيلته العديد من احملاضرات والدروس
الدينية ،وخطب اجلمعة يف العديد من املساجد ،تناول فيها موضوعات تهم املواطنني يف
حياتهم الدينية والدنيوية ،كما شارك فضيلته يف برامج إعالمية عدة اليت ُتبث عرب وسائل
اإلعالم احمللية ،أجاب فيها عن استفسارات املواطنني وأسئلتهم يف خمتلف جوانب احلياة.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف العديد من الندوات وورشات العمل
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف العديد من الندوات
وورشات العمل اليت عقدت يف احملافظة ،فشارك فضيلته يف ندوة حول (دور األب واألم يف تربية
األوالد على القيم واألخالق واملراجعة الذاتية وأهميتها) ،واليت عقدت يف مقر بلدية يعبد،
حيث دعا فضيلته إىل الرفق باألبناء
من أجل تقوية شخصياتهم ،وشارك
كذلك يف ن��دوة دينية عقدت يف
مدرسة بنات فقوعة الثانوية ،بعنوان
(التنمر املدرسي) حيث بني فضيلته
أهمية الرفق وحماربة العنف ،سواء
داخل األسرة أو يف املدرسة ،داعياً إىل
تنمية األخالق الفاضلة وغرسها بني
أبناء الشعب الفلسطيين الواحد،
وشارك يف ندوتني ،بعنوان (اهلجرة
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دروس وعرب) عقدت يف حرش السعادة ،شارك فيها عناصر األمن الوطين ،وأخرى يف مقر
الشرطة اخلاصة ،حيث حتدث فضيلته عن اهلجرة النبوية الشريفة ،اليت كانت تضحية بكل
ما ميلك املسلم يف عهد النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
من جانب آخر؛ شارك فضيلته يف العديد من ورشات العمل ،منها ورشة عن (دور اجمللس
الوطين الفلسطيين ،كأحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ،املمثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيين) مؤكداً على أهمية إعادة اللحمة بني أبناء الشعب الفلسطيين ،وكذلك
شارك فضيلته يف ورشة عمل عقدت يف قاعة بلدية يعبد ،حول خماطر اإلنرتنت ،مؤكداً على
ضرورة االستفادة من إجيابيات اإلنرتنت ،واالبتعاد عن سلبياته ،وكان فضيلته قد شارك يف
حفل تكريم الكاتبة إميان مصاروة ،والذي أقيم يف مركز حممود درويش يف مدينة الناصرة،
كما استقبل فضيلته العديد من الوفود ،اليت حبث معها توطيد العالقات والتعاون املشرتك.
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مسابقة العدد 137
 .2القائل:

السؤال األول :ما...؟
 .1داللة اسم اإلشارة (ذلك) يف قوله تعاىلَ{ :ذِل َك لمَِ ْن َخ ِش َي اْل َعن َ
َت
ِمن ُ
ْك ْم}

أ .زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ،وحاسبوها قل أن حتاسبوا ،وتزينوا
للعرض األكرب {يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية}
ب .ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم مرتعه يفضي إىل الندم

 .2رأي:

ت .مسعت بك األقوام يف عهد مضى وتلت بك التوراة واإلجنيل

أ .املستشرق األمريكي (املسرت سنكس)بالدين اإلسالمي

 .3مؤلف كتاب:

ب .أبي إسحاق السبيعي يف عاصم بن أبي النجود
 .3احلكم الشرعي يف الوضوء والغسل من املاء املسروق

أ( .مشس الدين تسطع على الغرب)

 .4عنوان ورقة العمل اليت قدمها مساحة الشيخ حممد أمحد حسني-

ب( .شرح طيبة النشر)

املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -إىل (ملتقى الوسطية

السؤال الثالث :كيف ...؟

والتسامح يف اإلسالم ...نصوص ووقائع) والذي أقامته رابطة العامل

 .1يكون بر األبوين بعد موتهما يف ضوء حديث أبي أسيد مالك

اإلسالمي

ابن ربيعة الساعدي

السؤال الثاني :من ...؟

 .2فسر اإلمام الشوكاني قوله تعاىل{ :للرجال نصيب مما ترك

 .1الفائز جبائزة اإلجناز من مؤسسة الشهيد ياسر عرفات هلذا العام

الوالدان واألقربون وللنساء نصيب}...

2017م

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 137
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين ابلتساوي
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إجابة مسابقة العدد 135
السؤال األول:

السؤال الثاني:

1 .1رجع كيوم ولدته أمه

أ .زهدي حنتولي

2 .2التقوى

ب .الذي عاد بالطري دون أن يذحبه

3 .3لعتقه من اجلبابرة

ت .رياض بيدس

4 .4جنوب إفريقيا

ث .د .إمساعيل راجي الفاروقي

5 .5كري احلداد حيرق بدنك أو ثوبك ،أو جتد منه رحياً
خبيثة ،وكذلك صديق السوء

السؤال الثالث:

6 .6مطلق السفر وأقله ميل
7 .7حج عن نفسك ،ثم حج عن شربمة
8 .8اليت ذهب أكثر أذنها أو قرنها

 .1ملبياً
 .2عن طريق النفخ احلر ،بوساطة أنبوب من املعدن

9 .9أرسل إىل اخللق كافة
1010أي نقص

الفائزون يف مسابقة العدد 135
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1كفاية حممد حممود

طوباس

250

 .2انتصار عبد احلي بكر

أرحيا

250

 .3أكرم مجعة سعيد

أرحيا

250

 .4إخالص عدنان عبيد اهلل

بيت حلم

250

 .5يسرى حممد عيسى عياد

اخلليل

250

 .6حممد حممود ناصر

رام اهلل

250
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني ،أو باليد.
2 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.

3 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة.

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها ،سواء يف جملة اإلسراء
أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية
نستقبل املراسالت على العنوان اآلتي :
القدس  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org
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