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القدس تزهو بأهلها
ُ
وحمبيها يف رمضان

افتتاحية العدد

الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
ت و َز ْهرُه ْ
وإشراَقه،
يقصد بزهو القدس هنا ،املعنى احلسن َّ
للز ْهو ،والذي يعين لغًةَ :ن ْو َر النَّبْ ِ

والناضر منه ذا املَنْ َظر َ
احل َسن.

(*)
(((

القدس دائماً مشرقة وناضرة ،إال أنها يف شهر رمضان املبارك ،تزداد إشراقاً ونضارة،
ً
رجاال
بروادها الذين تزدحم بهم شوارعها وأزقتها ،كباراً وصغاراً ،شيباً وشباناً،
تزهو َّ
ونساء ،يتقاطرون من كل جنباتها صوب قبلتهم األوىل ،ومسرى نبيهم حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فإذا ما وصلوه فرشوا سجاجيدهم على املساحات املتاحة من أرضه الطاهرة ،موجهني
صدورهم حنو بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،ثم تراهم قائمني راكعني ساجدين ،يتقربون
إىل اهلل بالنوافل ،قبل أن حيني موعد أداء صالة اجلمعة ،اليت يصطفون ألدائها مجاعة ،حرصاً
منهم على نيل حمبة ربهم ،وتسديد خطاهم ،جزاء أدائهم الفرض ،والزيادة عليه بالنوافل،
منصاعني بذلك إىل هدي اهلل الذي أرشدهم إليه نبيهم الكريم ،خامت النبيني حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،كما جاء يف احلديث القدسي ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
* لسان العرب.74/ 7 ،
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َر َب َّ
وسلم( :إ َّ
ِش ْي ٍء أَ َح َّب إ ّ
يل
إيل َع ْب ِدي ب َ
ِن هللاَ قال :من َعا َدى يل َولِيًّا�َ ،فق ْ
َد آ َذْ�نتُ ُه اِب حَْل ْر ِب ،وما �َتق َّ
َر ُب َّ
مِمَّا اْ�فَ�ت َر ْض ُت عليه ،وما �َي َز ُ
إيل اِب َّل�ن َوا ِف ِل حىت أُ ِحبَّ ُه ،فإذا أَ ْحَ�بْ�بتُ ُه كنت مَْس َع ُه الذي
ال َع ْب ِدي �َيَ�تق َّ
ش هباَ ،ور ِْج َل ُه اليت يمَْ ِشي هباَ ،وإ ِْن َسأَلَ يِن ُأل ْع ِطَ�ينَّ ُه،
يَ ْس َم ُع بِ ِهَ ،وبَ َص َرُه الذي �ُي ْب ِص ُر بِ ِهَ ،ويَ َد ُه اليت �َي ْب ِط ُ
ْس املُ ْؤِم ِن ،يَ ْك َرُه املَ ْو َت ،وأان
َن ُأل ِعي َذنَّ ُه ،وما �َت َرَّد ْد ُت عن َش ْي ٍء أان َفا ِع ُل ُهَ� ،ت َرُّد ِدي عن �َنف ِ
اسَ�ت َعاذ يِ
َولَئِ ْن ْ
أَ ْك َرُه َم َسا َءتَ ُه)

(*)
(((

القدس واملرابطني يف أكناف مسجدها األقصى املبارك ،نيلكم سداد اهلل
فطوبى لكم رواَد
ِ
وتوفيقه خلطاكم وأقوالكم ومواقفكم ،فاهلل معكم ولن يرتكم أعمالكم.
القدس تزهو مبحركي سواكنها باخلري
احلشود الوافدة إىل القدس حترك سواكن شوارعها ،وأسواقها باخلري ،فرتى حمالتها التجارية
ومطاعمها تعج بالرواد ،الذين يتزودون منها حباجاتهم وهداياهم ،ملن ينتظرون عودتهم من
هذه الزيارة امليمونة ،وهذا حيدث حراكاً اقتصادياً يف القدس ،وتبقى مربوطة بقلوب وأنظار
القاطنني حوهلا ويف أكنافها ،فهي الوهج املتقد الذي يشع منه نور خاص ،جيد فيه املؤمنون دفئاً
لقلوبهم وأرواحهم ،ما جيعل الفصل بني القدس وحمبيها صعب املنال ،وليس أدل على ذلك
من ازدحام احلواجز الظاملة اليت من خالهلا يعرب الذين يشدون الرحال إىل القدس ومسجدها
األقصى من خمتلف الشرائح واألعمار ،فعلى الرغم من املشاق اليت تواجههم ،جتد البسمة
بادية على وجوههم؛ ألنهم يف طريقهم إليها ،وأبسط قراءة ملشاهد حضورهم إليها تشري إىل
تعطش من ِقبلهم ،واندفاع منقطع النظري لزيارتها ،والعجيب يف األمر أن قيامهم بذلك يتم
اب التَّ َو ُ
اض ِع.
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاقَ ،ب ُ
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بدوافع ذاتية ،دون أن يفرضه عليهم تشريع وال قانون ،حتى إن الدين حثهم عليه دون فرض،
فهم إذن يندفعون إىل هذه الزيارة بدوافع قلبية خمتلطة مبزيج من اإلميان ،واحلب ،واإلصرار،
والعزمية ،فهم مؤمنون حبقهم التليد يف القدس واملسجد األقصى املبارك ،وإميانهم هذا راسخ
رسوخ اجلبال الراسيات ،ال يتزعزع ،وال ميلك أحد أن ميحوه ،مهما أوتي من قوة وبطش،
وحذلقة وذكاء ،أما حبهم للقدس ،فينبع من عشق أبدي ،أسبابه دينية ،ووطنية ،وتارخيية،
وذاتية ،فكيف ملن له هذا التاريخ كله يف القدس أال حيبها ،وأال حين إليها؟! وهي القبلة
األوىل لصالة املسلمني ،وأسري بنبينا احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إليها ،وعرج منها إىل
السماء ،وجاءها اخلليفة الراشدي الثاني فاحتاً ،وتسلم مفاتيحها من بطريركها صفرونيوس،
بود وسالم ،دون قتال ،وال سفك دماء ،وأرسى فيها ً
عدال عربت عنه العهدة العمرية ،ويتغنى
ٍّ
به العرب؛ املسيحيون ،واملسلمون ،وحني وضع احملتل الغاصب يده الظاملة على القدس ،عاث
فيها فساداً ،وانتهك احلرمات ،وَقيَّّد احلريات ،وأذاقها وأهلها وحمبيها الويالت ،فأحدث فيها
عليهم املصاعب اجلمة ،واملشاق الصعبة ،مما قوى فيهم العزمية ،واإلصرار على اسرتدادها
إىل حيث الطهر والعدل ،كما أعادها خيار األسالف من أمثال القائد الفذ صالح الدين
األيوبي ،حني حررها من يد الظاملني الذين اغتصبوها ،وانتهكوا فيها احلرمات ،ومكثوا فيها
وهب لنجدتها جبيشه املظفر،
على هذا احلال ما يقارب قرناً من الزمان ،فقلق بسبب أنَّاتهاَّ ،
وحني يستذكر املؤمنون حقهم يف القدس ،هذا التاريخ يتعزز لديهم اإلصرار على التمسك
بها ،وتقوى عزميتهم أكثر على التشبث بها ،ونبذ التفريط فيها ،مهما بلغت املصاعب ،أو
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تعاظمت املغريات ،اليت تعرض مقابل التهاون باحلق يف القدس ،والتمسك باملسجد األقصى
املبارك ،الذي تشد إليه رحال املسلمني من أقطار الدنيا؛ تلبية للتوجيهات النبوية الشريفة،
الر َح ُ
ال
حيث يروي أبو ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال تُ َش ُّد ِّ
إال إىل ثَالثَ ِة َم َس ِ
الر ُس ِ
ول ،صلى هللا عليه وسلمَ ،وَم ْس ِج ِد ا َأل ْق َصى)
اج َد؛ املَ ْس ِج ِد ا َحل َرا ِمَ ،وَم ْس ِج ِد َّ

(((

القدس تزهو مبحبيها وعلمائها وشبابها
القدس األبيّة تزهو بأهلها الذين حيبونها من هذه املنطلقات ،بعيداً عن مقاصد الالهثني
وراء مكاسب اجليوب ،وتضخيم أرصدة البنوك ،فما يريد حمبو القدس من املؤمنني حبقهم
املشروع فيها من وراء ذلك جزاء مادياً ،وال شكراً من اخللق فرادى وال جمتمعني.
القدس يف رمضان وسواه تزهو بعلمائها األفذاذ ،الذين يبذلون اجلهود املضنية يف توعية
مجاهري القدس ،والوافدين إليها بدينهم ،وحقهم املشروع واألزلي فيها ،العلماء أصحاب
املواقف الشجاعة ،والباسلة يف الذود الواعي عن حياض القدس ومقدساتها ،وعلى رأسها
املسجد األقصى املبارك ،هذا الصنف من العلماء كان عرب تاريخ القدس ،و ِكرامهم اآلن على
اخلطى نفسها يسريون ،ولن ينضب معني هذا الصنف من العلماء بإذن اهلل ورعايته وعونه،
ما دام اخلري ال ينقطع من أمة اإلسالم وأهلها ،مصداقاً للحديث الشريف الصحيح الذي
رية بن ُش ْعبََة ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قالَ ( :ال �َي َز ُ
ال
يرويه الصحابي اجلليل املُ ِغ َ
ينَ ،حتىَّ يأَْتَِ�ي ُه ْم أَ ْم ُر هَّ
ون)
اللِ َو ُه ْم َظا ِه ُر َ
ناَ ٌس ِم ْن أُ َّمتيِ َظا ِه ِر َ

(((

الص َ
الةِ فيِ َم ْس ِج ِد َم َّكَة َواملَِدينَِة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينةَ ،ب ُ
اب َف ْض ِل َّ
 .2صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب منه.
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القدس يف رمضان تزهو بشبابها امليامني ،الذين يصرون على محايتها ،والذود عن حياضها،
مهما بلغت بها الصعاب وبهم ،وازداد الكيد واملكر ،وكيف هلا أ ّال تزهو بفتية آمنوا بربهم،
وحبقهم يف قدسهم ،وبذلوا الدماء زكية يف سبيل ربهم ودينهم القويم؟ فغادر بعضهم الدنيا،
ني ر َِج ٌ
ال
رافعي اهلامات ،وآخرون ينتظرون ،تيمناً مبن قال فيهم منزل الفرقان الكريمِ { :م َن املُ ْؤِمنِ َ
َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا هَّ
اللَ َع َل ْي ِه َف ِمْ�ن ُهم مَّن َق َضى حَْنبَ ُه َوِمْ�ن ُهم مَّن يَنتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا �َت ْب ِدي ً
ال}(.األحزاب)23 :

فهم الذين تشرئب أعناقهم للمسجد ،والذود عن قدسهم ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه
وسلم ،ووطنهم الغالي ،مستأنسني بقول أمري الشعراء أمحد شوقي يف أمثاهلم:
وح ْولي فتيٌة
َ
بالد

مات

ُغ ٌّر

ُ
وسبق
غايات
باح *** هلم يف الفضل
ٌ
ِص ٌ

ِفتيتُها

ِلتَحيا *** وزالوا دون قو ِم ِه ُم ليبقوا

َ
فكيف على قناها ُتسترَ ُّق
الشعوب على قناها ***
رت
ُ
ُ
وح ِّر ِ
كل ُحر *** ي ٌد َ
ودين
فت
سل ْ
ٌ
ولألوطا ِن يف دم ِّ ٍّ

ستح ُّق
ُم َ

ومن يسقى ويش َر ُب باملنايا *** إذا األحراُر مل ُي ْس َق ْوا ويَ ْسُقوا
َ
َ
احلقوق وال ُّ
حيق
املمالك كالضحايا *** وال يدْني
وال يبين
ففي القتلى ألجيا ٍل
وللحريِة

احلمراِء

دى هلم وعتق
حياةٌ *** ويف األسرى ِف ً
باب *** بكل
ٌ
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َ
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ُي َد ُّق
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القدس تزهو باملرابطني على ثغورها
كل واحد من ال َفريقني َ
يقصد بالرباط واملُراَبطةُ :مالزمة َث ْغر ال َع ُد ِّو ،وأَصله أَن يَ ْرِب َط ُّ
خيله،

ثم صار لزوُم الثَّ ْغ ِر ِرباطاً.

(((

{ي
ومما ورد يف احلث على الرباط يف القرآن الكريم ،قوله تعاىل يف ختم سورة آل عمران :اَ
اص رِ ُبواْ َو َصاب ُِرواْ َوَراب ُ
ِطواْ َوا�َّتقُواْ
ين آ َمنُواْ ْ
أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ

ون}(آل عمران)200:
اللهَّ لَ َع َّل ُك ْم �ُت ْف ِل ُح َ

جاء يف التفسري الكبري :أن قوله تعاىلَ { :وَراب ُ
ِطواْ} فيه قوالن ،األول :تعبري عن ربط هؤالء
خيلهم يف الثغور ،وربط أولئك خيلهم أيضاً ،حبيث يكون كل واحد من اخلصمني مستعداً
ون بِ ِه َع ْد َّو
لقتال اآلخر ،قال تعاىلَ { :وِمن اَرب ِط ا َخل ْي ِل �ُت ْرِهبُ َ

هَّ
اللِ َو َع ُدوَُّك ْم}(األنفال)60:

الثاني :أن معنى املرابطة انتظار الصالة بعد الصالة ،فعن أبي هريرة ،قال :مَ
كن يف َز ِ
مان
(ل يَ ْ
النَّيبَ ،ص َّلى هللاُ َعلي ِه َو َس ّلمَ ،غ ْزو يُر ُ
الصال ِة َ�ب ْع َد َّ
ابط ِفيهَ ،ولكن انتِظار َّ
الصالة)

(((

ويضيف الرازي يف التفسري الكبري ً
قائال( :واعلم أنه ميكن محل اللفظ على الكل ،وأصل
الرباط من الربط ،وهو الشد ،يقال لكل من صرب على أمر ربط قلبه عليه ،وقال آخرون:
الرباط هو اللزوم والثبات ،وهذا املعنى أيضاً راجع إىل ما ذكر من الصرب ،وربط النفس ،ثم
هذا الثبات والدوام جيوز أن يكون على اجلهاد ،وجيوز أن يكون على الصالة ،واهلل أعلم).

(((

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني فضل الرباط يف سبيل اهلل وأهميته ،فعن َس ْه ِل بن

السا ِع ِد ِّي ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ِيل
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :راَِب ُط �َي ْوٍم يف َسب ِ
َس ْع ٍد َّ
 .1لسان العرب.82/ 6 ،
 .2املستدرك على الصحيحني  ،329/ 2وقال:هذا حديث صحيح اإلسناد ،وصححه الذهيب.
 .3التفسري الكبري.127/ 9،
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هَّ
الدْ�نيَا وما عليهاَ ،وَم ْو ِض ُع َس ْو ِط أَ َح ِدُك ْم من ا َجلنَّ ِة َخْ�ي ٌر من ُّ
اللَِ ،خْ�ي ٌر من ُّ
الر ْو َح ُة
الدْ�نيَا وما عليهاَ ،و َّ
ِيل هَّ
اللِ ،أو ال َغ ْد َوُة َخْ�ي ٌر من ُّ
الدْ�نيَا وما عليها)
وح َها ال َع ْب ُد يف َسب ِ
�َي ُر ُ

(((

وعن َسْل َما َن قال :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :راَِب ُط �َي ْوٍم َولَْ�ي َل ٍة َخْ�ي ٌر من
َّان)(((.
ات َج َرى عليه َع َم ُل ُه الذي كان �َي ْع َم ُل ُه ،وأجري عليه ِرْزُق ُهَ ،وأَ ِم َن الْ َفت َ
ِصيَا ِم َش ْه ٍر َوِقيَا ِم ِهَ ،وإ ِْن َم َ
فطوبى للمرابطني يف القدس ،ويف املسجد األقصى املبارك ،الذين حيافظون على البقاء
فيهما ،بقصد محايتهما؛ ألن فراغهما من أهلهما يتيح اجملال للعابثني بهما ،الطامعني يف وضع
اليد عليهما ،وحني تتجمع يف القدس ومسجدها املبارك احلشود يف رمضان ،تزهو القدس،
بل تنتعش ،وتتنفس الصعداء ،وكأن حاهلا ينطق عوضاً عن لسانها :أنا يف حاجة إليكم ،ال
ترتكوني مباحاً ملغتصب ،وال نهباً لعدو جشع.
القدس تزهو باملعتكفني يف مسراها
املعتكفون ،وخباصٍة يف شهر رمضان املبارك ،هلم مع القدس موعد ،فرتاهم ،يف النصف
الثاني منه خاصة ،يقطنون القدس ،ويلزمون مسجدها األقصى املبارك ،بنية تعبدية خاصة،
يقصدون من خالهلا لزوم املسجد؛ تقرباً إىل اهلل جل يف عاله ،فيجتهدون يف أداء نوافل
الصالة النهارية والليلية ،إىل جانب أدائهم الفرائض اخلمس مجاعة فيه ،مقتدين يف اعتكافهم
برسوهلم ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي كان حيرص على االعتكاف يف العشر األواخر من
رمضان ،فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها( :أَ َّن النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،كان �َي ْعتَ ِك ُف الْ َع ْش َر ا َأل َو ِ
اخ َر
يل اهللِ.
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسريَ ،ب ُ
اب َف ْض ِل ِرَب ِ
اط يَ ْو ٍم فيِ َسبِ ِ
يل اهللِ َع َّز َو َج َّل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارةَ ،ب ُ
الرَب ِ
اب َف ْض ِل ِّ
اط فيِ َسبِ ِ
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القدس تزهو بأهلها وحمبيها يف رمضان

اج ُه من َ�ب ْع ِد ِه)
من َرَم َض َ
ان ،حىت �َت َوَّفا ُه هللا ،مُثَّ ا ْعتَ َك َف أَ ْزَو ُ

(((

وختم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،رحالته الرمضانية السنوية ،مع االعتكاف مبضاعفة
عدد لياليه يف السنة األخرية قبل وفاته ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان النيب ،صلى
هللا عليه وسلمَ� ،ي ْعتَ ِك ُف يف كل َرَم َض ٍ
ين
ان َع ْش َرَة أَاَّي ٍم ،فلما كان ال َعا ُم الذي ُقب َ
ِض فيه ،ا ْعتَ َك َف ِع ْش ِر َ
�َي ْوًما)

(((

فاملشهد يف القدس خالل شهر رمضان رائع بها ،وباحملتشدين فيها ،من املؤمنني الوافدين
إليها ،فحق هلا أن تزهو بهم ،وهم مزدمحون يف جنباتها ،وهم قائمون راكعون ساجدون يف
مسجدها األقصى املبارك ،درتها وتاج رأسها.
عسى أن يالمس زهو القدس يف رمضان ،نبض مسلمي العامل ،ليدركوا واجبهم حنوها،
ودورهم يف تعزيز نضارتها ،ومحايتها من قاصديها بالشر والقهر والغصب.

اف ال َع ْشر َ
َ
اج ِد ُكِّل َها.
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتكافَ ،ب ُ
األ َو ِ
اخ ِرَ ،واال ْعتِ َك ِ
اف فيِ املَ َس ِ
ِ
اب اال ْعتِك ِ فيِ
اف ال َع ْشر َ
َ
األ ْو َس ِط ِم ْن َر َم َضا َن.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتكافَ ،ب ُ
ِ
اب اال ْعتِك ِ فيِ
11
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كلمة العدد

الصائمون والصائمات

ما هلم وما عليهم

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
أثنى اهلل َّ
جل يف عاله على أصحاب صفات إميانية تدل على أدائهم ما أمروا به من واجبات،
ومن ذلك الصائمون والصائمات ،فقال عز وجل{ :إ َّ
ني َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ني
ات َوالْ ُم ْؤِمنِ َ
ِن الْ ُم ْس ِل ِم َ
ني َوالخَْ ِ
ات َوالخَْ ِ
اش َع ِ
الصاب َِر ِ
الصا ِد َق ِ
ني َوالْقَانِتَ ِ
َوالْ ُم ْؤِمنَ ِ
ين َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
ات
اش ِع َ
الصا ِد ِق َ
ات َوالْقَانِتِ َ
الصابِ ِر َ

ات َو َّ
ين هَّ
وج ُه ْم َو حَْ
ات َو حَْ
الا ِف َظ ِ
الصائِ َم ِ
ني َوالْ ُمتَ َص ِّد َق ِ
ني َو َّ
ات َو َّ
اللَ
الا ِف ِظ َ
الصائِ ِم َ
َوالْ ُمتَ َص ِّد ِق َ
ني ُ�ف ُر َ
الذ ِاك ِر َ
َكثِرياً َو َّ
ات أَ َع َّد هَّ
الذ ِاك َر ِ
اللُ لهَُم َّم ْغ ِف َرًة َوأَ ْجراً َع ِظيماً}(األحزاب)35:
ني َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ات}؛ أي الداخلني يف السلم،
جاء يف تفسري أبي السعود ،أن املراد من {الْ ُم ْس ِل ِم َ
ني َوالْ ُم ْؤِمنَ ِ
ات} املصدقني مبا جيب أن
املنقادين حلكم اهلل تعاىل ،من الذكور واإلناثَ { ،والْ ُم ْؤِمنِ َ
ني َوالْقَانِتَ ِ
ات}املداومني على الطاعة ،القائمني بهاَ { ،و َّ
ني
يصدق به من الفريقنيَ { ،والْقَانِتِ َ
الصا ِد ِق َ
الصاب َِر ِ
الصا ِد َق ِ
ين َو َّ
ات} يف القول والعملَ { ،و َّ
َو َّ
ات}على الطاعات ،وعن املعاصي،
الصابِ ِر َ
ني َوالخَْ ِ
{ َوالخَْ ِ
ني َوالْ ُمتَ َص ِّد َق ِ
اش َع ِ
ات} مبا
ات} املتواضعني هلل بقلوبهم وجوارحهمَ { ،والْ ُمتَ َص ِّد ِق َ
اش ِع َ
وج ُه ْم َو حَْ
ات} الصوم املفروضَ { ،و حَْ
الا ِف َظ ِ
الصائِ َم ِ
ني َو َّ
وجب يف ماهلمَ { ،و َّ
ات} عن
الا ِف ِظ َ
الصائِ ِم َ
ني ُ�ف ُر َ
اللَ َكثِرياً َو َّ
احلرامَ { ،و َّ
ين هَّ
ات} بقلوبهم وألسنتهم{ ،أَ َع َّد هَّ
الذ ِاك َر ِ
اللُ لهَُم} بسبب ما عملوا من
الذ ِاك ِر َ
{م ْغ ِف َرةً} ما اقرتفوا من الصغائر؛ ألنهن مكفرات مبا عملوا من األعمال
احلسنات املذكورةَّ ،
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الصاحلةَ { ،وأَ ْجراً َع ِظيماً} على ما صدر عنهم من الطاعات ،وعطف اإلناث على الذكور
الختالف اجلنسني ،وهو ضروري ،وأما عطف الزوجني على الزوجني ،فلتغاير الوصفني ،فال
يكون ضرورياً ،ولذلك ترك يف قوله تعاىل{ :مسلمات مؤمنات} وفائدته الداللة على أن مدار
إعداد ما أعد هلم مجعهم بني هذه النعوت اجلميلة.

(((

الصائِ َم ِ
ني َو َّ
يف قوله تعاىلَ {:و َّ
ات} وجهان :أحدهما :اإلمساك عن املعاصي والقبائح.
الصائِ ِم َ
والثاني :عن الطعام والشراب ،وهو الصوم الشرعي .وفيه وجهان :أحدهما :صوم الفرض.
أيام من كل شهر.
الثاني :شهر رمضان ،وثالثة ٍ

والصائِ َم ِ
ني َّ
َّ
ات} إشارة إىل الذين ال متنعهم
ويف التفسري الكبري ،أن يف قوله تعاىل:
{والصائِ ِم َ

وج ُه ْم َو حَْ
الشهوة البطنية من عبادة اهلل ،ثم قال تعاىلَ { :و حَْ
الا ِف َظ ِ
ات}؛ أي الذين ال
الا ِف ِظ َ
ني ُ�ف ُر َ
متنعهم الشهوة الفرجية.

(((

معنى الصيام يف اللغة واالصطالح:
ُ
اإلمساك عن الشيء ،والترَّْ ُك له،
الص ْوم يف اللغة
جاء يف لسان العرب عن التهذيب :أن َّ

صائم؛ إل ْمسا ِكه عن املَ ْط َعم واملَ ْش َرب واملَنْ َكح ،وقيل للصامت صائم؛ إلمساكه
وقيل للصائم ٌ
ف مع قيا ِمه.
عن الكالم ،وقيل للفرس صائم؛ إلمساكه عن ال َعَل ِ

الص ْوُم َت ْر ُك َ
والص ْوُم قيا ٌم بال عمل ،قال أَبو عبيدةُّ :
ممُْسك
كل ٍ
األكل .قال اخلليلَّ :
وفيه أن َّ
َ
َ
(((
صائم.
سري فهو ٌ
طعام أو كالم أو ٍ
عن ٍ
فالصوم لغة :لفظ ُّ
ُ
إمساكُه
الصائم ،هو
يدل على إِ ٍ
مساك وركوٍد يف مكان .من ذلك َصوم َّ
وسائر ما ُمنِ َعُه.
عن َمط َعمه و َمشربه
ِ

 .1تفسري أبي السعود 103 /7ـ .104
 .2التفسري الكبري .182 /25
 .3لسان العرب.309/ 8 ،
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محن َص ْوماً} (مريم،)26 :
لر ِ
ويكون اإلمساك عن الكالم صوماً ،قالوا يف قوله تعاىل{ :إ يِِّن نَ َذ ْر ُت لِ َّ

ُ
الريح.
اإلمساك عن
إنَّه
والصمتَّ .
الكالم َّ
والصومُ :ركود ِّ
ِ

(((

والصوم اصطالحاً :هو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع ومجيع املفطرات املقررة

شرعاً ،من طلوع الفجر ،حتى مغيب الشمس ،بنية التقرب إىل اهلل تعاىل.
مشروعية الصيام وحكمه:
الصيام ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول

ِسلاَ ُم على مَ ْ
حَُم ًدا رسول
س؛ َش َها َد ِة أَ ْن لاَ إِلَ َه إال هللاَ ،وأَ َّن م َّ
خٍ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :بُ يِ َ
ن إْال ْ

هَّ
الزَكا ِةَ ،و حَْ
الصلاَ ِةَ ،وإِيتَا ِء َّ
اللَِ ،وإَِقا ِم َّ
ان)
ال ِّجَ ،و َص ْوِم َرَم َض َ

(((

وأداء صيام رمضان فرض عني على املسلم البالغ العاقل املقيم ،القادر عليه ،أما املسافر،
فيصح له أن يفطر ويقضي فيما بعد ،وكذلك السقيم العاجز عن الصيام مؤقتاً ،يفطر ثم
يقضي ،أما العاجز عجزاً دائماً ،فعليه الفدية ،عن كل يوم مل يصمه هلذه العلة ،واملرأة تفطر
خالل فرتتي احليض والنفاس ،ثم تقضي ما فاتها الحقاً.
أما الصيام يف غري رمضان ،فيتفاوت حكمه بني الواجب ،والسنة ،واملكروه واحلرام ،فأداء
واجب ،ويسن صيام أيام من األسبوع واألشهر والعام،
صوم النذر والكفارة حني تتعني صوم
ٌ
ويكره صيام أيام معينة ،مثل يوم الشك ،وإفراد يوم اجلمعة أو السبت بصوم.

الصيَا ُم َك َما ُكتِ َب َع َلى
ومن أدلة فرض الصوم ،قوله تعاىل :اَ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
ين ِمن َ�ق ْب ِل ُك ْم
الَّ ِذ َ

ُون}(البقرة)183 :
لَ َع َّل ُك ْم �َتَّ�تق َ

{ي أَ�ُّي َها
وصوم هذه األمة ،ليس كصيام األمم السابقة ،والتشبيه الوارد يف قوله تعاىل :اَ
 .1مقاييس اللغة.323/ 3 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :بين اإلسالم على مخس).
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ُون}(البقرة ،)183 :يبني
ين ِمن َ�ق ْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم �َتَّ�تق َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َب َع َلى الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ

أصل الصوم ال يف كيفيّته ،أو يف كيفيّة اإلفطار ،ففي أول األمر كان اإلفطار مباحاً من غروب

اش َربُوا
الشمس إىل وقت النوم فقط ،كما كان يف صوم من قبلنا ،ثم نسخ بقوله تعاىلَ { :وُك ُلوا َو ْ
الصيا َم إِلىَ َّ
(((
الل ْي ِل}(البقرة.)187 :
َحتىَّ �َيَ�تَ�بينَّ َ لَ ُك ُم الخَْ ْي ُط الأَْْ�بيَ ُ
َج ِر مُثَّ أَمِتُّوا ِّ
ض ِم َن الخَْ ْي ِط الأَْ ْس َوِد ِم َن الْف ْ
وعن َطْل َحَة بن ُعبَيْ ِد اهللِ( :أَ َّن أَ ْع َرابِيًّا جاء إىل رسول هَّ
الرأْ ِس،
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم ،اَثئِ َر َّ
ول هَّ
فقال :اي َر ُس َ
الص َل َو ِ
الصلاَ ِة؟ فقالَّ :
ض هللا َع َل َّي من َّ
س ،إال أَ ْن تَ َّطوََّع
اللِ ،أَ ْخ رِ ْبيِن َماذَا َ�ف َر َ
ات الخَْ ْم َ

ان ،إال أَ ْن تَ َّطوََّع شيئاً ،قال :أَ ْخ رِ ْبيِن
الصيَا ِم؟ قالَ :ش ْه َر َرَم َض َ
شيئاً ،فقال :أَ ْخ رِ ْبيِن مبا َ�ف َر َ
ض هللا َع َل َّي من ِّ

الزَكا ِة؟ قالَ :فأَ ْخَ�ب َرُه رسول هَّ
ض هللا َع َل َّي من َّ
ِسلاَ م ِ ،قال:
مبا َ�ف َر َ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،ش َرائِ َع إْال ْ
ض هللا َع َل َّي شيئاً ،فقال :رسول هَّ
اللِ ،صلى هللا عليه
ُص مِمَّا َ�ف َر َ
َوالَّ ِذي أَ ْك َرَم َك لاَ أَتَ َطوَُّع شيئاً ،وال أَْ�نق ُ

وسلم ،أَْ�ف َل َح إن َص َد َق ،أو دخل الجَْنَّ َة إن َص َد َق)

(((

وقد سئلت َعاِئ َشة ،رضي اهلل عنها ،عن َص ْو ِم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت( :كان

ْط ُر حىت �َنق َ
يَ ُصوُم حىت �َنق َ
ُول قد َصا َم قد َصا َمَ ،و�ُيف ِ
ُول قد أَ ْف َط َر قد أَ ْف َط َر ،قالت :وما َرأَْ�يتُ ُه َصا َم َش ْه ًرا
ان)
ون َرَم َض َ
َكامِلاً ُم ْن ُذ َق ِد َم الْ َم ِدينَةَ ،إال أَ ْن يَ ُك َ

(((

فضائل الصائمني والصائمات وميزاتهم:
الصيام من خري األعمال اليت تقرب العبد لنيل مرضاة اهلل ومثوبته سبحانه ،ومن فضائل
الصائمني ،وعلو منازهلم ،تولي اهلل جزاء الصيام ملن صامه على الوجه الذي شرعه اهلل تعاىل،
وخلوف فم الصائم أطيب من ريح املسك ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى
 .1املوسوعة القرآنية ،خصائص السور ،املبحث السابع ،لكل سؤال جواب يف سورة (البقرة)  ،269/ 1املكتبة الشاملة.

 .2صحيح البخاري ،كتاب احليل ،باب يف الزكاة وأن ال يفرق بني جمتمع.

 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب صيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف غري رمضان.
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الص ْوَم ،فإنه يل ،وأان أَ ْج ِزي بِ ِهَ ،ولخَُ ُل ُ
اهلل عليه وسلم ،قالُ :
وف َف ِم َّ
(ك ُّل َع َم ِل ابن آ َد َم له إال َّ
الصائِ ِم
أَ ْطيَ ُب ِع ْن َد هَّ
ِيح الْ ِم ْس ِك)
اللِ من ر ِ

(((

ويف رواية صحيحة يقسم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أن خلوف فم الصائم

أطيب عند اهلل تعاىل من ريح املسك ،فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ،

الصيَا َم ،هو يل ،وأان أَ ْج ِزي
صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :قال هللا عز وجلُ :ك ُّل َع َم ِل ابن آ َد َم له إال ِّ

َّ
الصائِ ِم أَ ْطيَ ُب ِع ْن َد هَّ
حَُم ٍد بيده ،لخَُ ْل َف ُة َف ِم َّ
ِيح الْ ِم ْس ِك)
ْس م َّ
اللِ من ر ِ
بِ ِه�َ ،ف َوال ِذي �َنف ُ

(((

والصائمون هلم يف اجلنة باب امسه الريان ،خصصه اهلل سبحانه لدخول الصائمني منه
إىل خري املثوى واملصري ،اجلنة اليت أعدها اهلل لعباده املتقني ،ومنهم الصائمون ،فعن َس ْه ِل
ابن َس ْع ٍد ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّ
ِن يف الجَْنَّ ِة اَباًبُ� ،يق ُ
َال

ون يوم الْ ِقيَا َم ِة ،لاَ يَ ْد ُخ ُل َم َع ُه ْم أَ َح ٌد غَْ�ي ُرُه ْمُ� ،يق ُ
َال :أَيْ َن َّ
الراَّي ُن ،يَ ْد ُخ ُل منه َّ
ون؟
الصائِ ُم َ
الصائِ ُم َ
لهَّ :

ون منه ،فإذا دخل ِ
آخ ُرُه ْم ،أُ ْغ ِل َق فلم يَ ْد ُخ ْل منه أَ َح ٌد)
َ�فيَ ْد ُخ ُل َ

(((

ومن حسن جزاء الصائمني ،صرفهم عن نار جهنم ،وإبعاد وجوههم عنها ،فعن أبي َس ِعي ٍد

ْر ِّي ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ما من َع ْب ٍد يَ ُصوُم �َي ْوًما يف
الخُْ د ِ
ِيل هَّ
ني َخ ِريفًا)
َسب ِ
اللِ ،إال اَب َع َد هللا بِ َذلِ َك الَْ�ي ْوِم َو ْج َه ُه عن النَّا ِر َس ْب ِع َ

(((

ومن تكريم الصائمني ،أن الذي خيطئ منهم بتناول طعام أو شراب ،ناسياً خالل نهار

الصوم الصائم حيل ضيفاً على اهلل تعاىل ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال النيب ،صلى
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر يف املسك.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
 .3التخريج نفسه.

 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام يف سبيل اهلل ملن يطيقه ،بال ضرر وال تفويت حق.
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اهلل عليه وسلم( :من أَ َك َل ناَ ِسيًا وهو َصائِ ٌم�َ ،ف ْليُتِ َّم َص ْوَم ُهَ ،فإمَِّنَا أَ ْط َع َم ُه هللا َو َسقَا ُه)

(((

وباإلضافة إىل هذه الفضائل اليت يتميز بها الصائمون ،فإن صيامهم يشكل حاجزاً حيول

دون دخوهلم نار جهنم؛ ألنه مينعهم من ارتكاب اخلطايا والذنوب ،فالصوم وقاية ،كما جاء يف
معنى احلديث الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
(الصيَا ُم ُجنَّةٌ)
وسلمِّ :

(((

فالصوم إمنا كان جنة من النار؛ ألنه إمساك عن الشهوات ،والنار حمفوفة بالشهوات،
فاحلاصل أنه إذا كف اإلنسان نفسه عن الشهوات يف الدنيا ،كان ذلك ساتراً له من النار يف
اآلخرة.

(((

واجبات الصائمني والصائمات والتزاماتهم:
يف مقابل فضائل الصائمني ومكارمهم ،تأتي واجباتهم جتاه الصوم ،فهم الذين ميتنعون
عن تناول الشراب والطعام املتاحينْ هلما ،وكذلك يكفون عن املعاشرة الزوجية ،خالل نهار
الصوم ،الذي يبدأ من طلوع فجر اليوم ،حتى مغيب مشسه ،استجابة ألمر ربهم ،حسب

الرَف ُث إِلىَ نِ َسآئِ ُك ْم ُه َّن
الصيَا ِم َّ
تفصيل أمره سبحانه الوارد يف قوله جل شأنه{ :أُ ِح َّل لَ ُك ْم لَْ�ي َل َة ِّ
اب َع َل ْي ُك ْم َو َعفَا َع ُ
اآلن
نك ْم َف َ
اس هَّلُ َّن َع ِل َم اللهُّ أَنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم خَْتتانُ َ
ُس ُك ْم َ�فتَ َ
اس لَّ ُك ْم َوأَنتُ ْم لِبَ ٌ
لِبَ ٌ
ون أَنف َ

ض ِم َن الخَْ ْي ِط ا َأل ْس َوِد ِم َن
اَب ِش ُرو ُه َّن َواْ�بَ�ت ُغواْ َما َكتَ َب اللهُّ لَ ُك ْم َوُك ُلواْ َو ْ
اش َربُواْ َحتىَّ �َيَ�تَ�بينَّ َ لَ ُك ُم الخَْ ْي ُط ا َألْ�بيَ ُ
الصيَا َم إِلىَ الَّ ْلي ِل َو َال �ُتبَ ِ
اللِ َف َ
ُون فيِ الْ َم َس ِ
ْربُو َها
اش ُرو ُه َّن َوأَنتُ ْم َع ِاكف َ
اج ِد تِ ْل َك ُح ُدوُد هّ
َج ِر مُثَّ أَمِتُّواْ ِّ
الْف ْ
ال �َتق َ
ُون}(البقرة)187:
اس لَ َع َّل ُه ْم �َيَّ�تق َ
ي اللهُّ آياَتِ ِه لِلنَّ ِ
َك َذلِ َك �ُيَ�ب نِّ ُ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب إذا حنث ناسياً يف األميان.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
 .3فتح الباري.104/ 4 ،

17

العدد  140رمضان وشوال  1439هـ  -حزيران ومتوز 2018م

وال رقيب على الصائمني سوى اهلل ،فال أحداً ميكن له التأكد من أن املرء الذي أمامه
صائم أم ال ،غري اهلل واملرء نفسه ،ما دام ال يظهر انتهاكه حلرمة الصيام ،وإىل جانب اإلمساك
احملدد الذي يلزم التزامه من قبل قاصد الصيام عن مفطراته احملددة ،فإن التزام سلوكات اخللق
الكريم ،متطلب الزم التقيد به من قبل املسلم يف ظروفه وأحواله كلها ،ومما ال شك فيه أن
تأكيد التحلي باملكارم يزداد خالل أداء عبادة الصيام ،ليكون بذلك مدرسة تهذيبية للسلوك،
يتعزز من خالهلا اإلقبال على جيده وحسنه ،ويطفئ يف املقابل سيئه وفاسده ،ومن الشواهد
الدالة على دور مدرسة الصيام يف تهذيب السلوك ،ما جاء عنه ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف
احلث على الصيام كبديل َخ َّ
الق عن الزواج لدى العاجز عن حتصيله ،فعن َعْل َق َمَة قال�َ( :بْ�ينَا

أان أَ ْم ِشي مع عبد هَّ
استَ َط َاع
اللِ ،رضي هللا عنه ،فقال :كنا مع النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،فقال :من ْ
الْبَا َء َة َ�ف ْلَ�يَ�ت َزو َّْج فإنه أَغ ُّ
َر ِج َوَم ْن مل يَ ْستَ ِط ْع َ�ف َع َل ْي ِه اِب َّ
ِجا ٌء)
لص ْوِم؛ فإنه له و َ
َض لِ ْلبَ َص ِر َوأَ ْح َص ُن لِ ْلف ْ

(((

وبهذا الصدد ميكن التأمل جيداً يف التوجيهات النبوية لسلوك الصائم ،الواردة يف احلديث

الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
(الصيَا ُم
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالِّ :
ُجنَّةٌ؛ فال �َي ْرُف ْث ،وال جَْي َه ْلَ ،وإِن ا ْم ُرٌؤ َقا�َت َل ُه ،أو َشاتمََ ُه�َ ،ف ْلَ�يق ْ
ُل :إين َصائِ ٌم َم َّر�َتينْ ِ)

(((

فالعربة يف الصيام ال تقتصر على جمرد الكف عن مفطرات الصيام اخلاصة بالطعام والشراب
واملعاشرة اجلنسية ،وإمنا تتعدى ذلك لتشمل مثالب السلوك ،مثل؛ الرفث ،واجلهالة ،والسب
والشتم ،وكذلك الغيبة والنميمة ،وقول الزور ،والعمل به ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه،

قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :من مل يَ َد ْع َ�ق ْو َل ُّ
اج ٌة
س للِهَِّ َح َ
الزورَِ ،والْ َع َم َل بِ ِه�َ ،ف َل ْي َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الصوم ملن خاف على نفسه العزبة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
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يف أَ ْن يَ َدَع َط َعا َم ُه َو َش َرابَ ُه)

(((

فاملفلس الذي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،وخيسر ثواب ذلك ،بسبب مثالب

السلوك اليت تفسد بره ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ون ما
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَتَ ْد ُر َ

س ِفينَا من لاَ ِد ْرَه َم له ،وال َمتَ َاع ،فقال :إ َّ
س من أُ َّمتيِ يأَْ يِت يوم الْ ِقيَا َم ِة
ِن الْ ُم ْف ِل َ
س؟ قالوا :الْ ُم ْف ِل ُ
الْ ُم ْف ِل ُ
ِصلاَ ٍةَ ،و ِصيَا ٍمَ ،وَزَكا ٍةَ ،ويأَْ يِت قد َشتَ َم هذاَ ،وَق َذ َف هذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ال هذاَ ،و َسف َ
َك َد َم هذاَ ،و َض َر َب
بَ
ْضى ما عليه أُ ِخ َذ
هذا�َ ،فُ�ي ْع َطى هذا من َح َسنَاتِ ِهَ ،و َه َذا من َح َسنَاتِ ِهَ ،فإ ْ
ِن َفنِيَ ْت َح َسنَاتُ ُه ،قبل أَ ْن �ُيق َ
من َخ َط اَاي ُه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْت عليه ،مُثَّ ُط ِر َح يف النَّارِ)

(((

هدانا اهلل جل يف عاله إىل حسن القول ،وصاحل العمل ،لنكون من عباده املخلصني ،الذين
عرفوا احلق والتزموه ،وأعاننا على أداء الصيام ،والصالة ،وسائر العبادات على الوجوه
املشروعة ،لتقبل منا ،ونثاب عليها ،ما عدنا يف شرعنا وديننا ،يف إطار قوله تعاىلَ�{ :ي ْوَمئِ ٍذ
َرٍة َخيرْ اً �َي َرُه* َوَمن �َي ْع َم ْل ِمْ�ثق َ
اس أَ ْشتَااتً لُِّ�ي َر ْوا أَ ْع َمالهَُ ْم* َف َمن �َي ْع َم ْل ِمْ�ثق َ
َرٍة َش ّراً �َي َرُه}
َال ذ َّ
َال ذ َّ
يَ ْص ُد ُر النَّ ُ
(الزلزلة)8 - 6:

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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مناسبة العدد

نظرة يف حديث
(من فطر صائمًا كان له مثل أجره)
الشيخ شريف مفارجة  /باحث شرعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية
َّ
ب
حث اإلسالم املؤمنني على التعاون على الرب والتقوى ،فقال تعاىلَ { :و�َت َعا َونُوا َع َلى الْ رِ ِّ
اللَ إ َّ
ِن هَّ
ان َوا�َّتقُوا هَّ
َوالَّ�ت ْق َوى َوال �َت َعا َونُوا َع َلى اإل مِْثِ َوال ُع ْد َو ِ
اللَ َش ِدي ُد ال ِعق ِ
َاب}(املائدة ،)2 :ورتب عليه
األجر والثواب ،وكذلك جعل أجراً لفاعل اخلري ،أو ملن يدل عليه ،خاصة يف شهر رمضان
املبارك ،الذي تضاعف فيه األجور أضعافاً كثرية ،وتفطري الصائمني من أعمال الرب واخلري،
ومن الصفات احلميدة ،واألخالق النبيلة ،واملسلم الذي يفطر صائماً ينال من األجر مثل أجر
نقص من أجره شيء ،سواء أكان يف صيام نافلة أم فريضة ،وسواء أكان الصائم
الصائم ،ال يَ ُ
غنياً أم فقرياً؛ ألن اإلفطار للغين يكون هدية ،وللفقري يكون صدقة ،ففضل اهلل سبحانه وتعاىل
على عباده واسع ،لذلك على املسلم أن يكون دائماً حريصاً على اغتنام الفرص الذهبية اليت
يتحصل من خالهلا على أكرب قدر ممكن من فضل اهلل تعاىل وثوابه ،فيجمع بني الصيام يف
رمضان ،وتفطري الصائمني ،وأعمال اخلري األخرى املختلفة.
وحديث من فطر صائماً كان له مثل أجره ،هو حديث صحيح ،وإن ضعفه بعض العلماء،
إال أنه يتقوى بأحاديث أخرى صحيحة ،تفيد أن الذي يدل على اخلري كفاعله ،وإليكم بيان
20
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درجة األحاديث اليت تتحدث عن هذا املوضوع ،وبيان داللتها:
احلديث األقوى عن موضوعنا ،هو :عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين :قال :قال رسول
ُص ِم ْن أَ ْج ِر َّ
الصائِ ِم
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َف َّط َر َصائِ ًما َك َ
ان لَ ُه ِم ْث ُل أَ ْج ِرِه ،غَْ�ي َر أَنَّ ُه ال �َيْ�نق ُ
َشْ�يئًا)((( ،وذهب بعض احملدثني إىل أن هذا احلديث يف سنده انقطاع ،فإن عطاًء مل يسمع من
زيد بن خالد((( ،وخلص بعض احملدثني إىل أن ضعفه ليس بالشديد؛ إلخبار الرتمذي عن أن
رجاله ثقات ،وقد صححه هو ،وابن خزمية ،وابن حبان؛ واأللباني ،وغريهم ،وألن هناك من
األدلة اليت تدل على صحة معناه ،كهذا احلديث الذي ورد يف صحيح مسلم ،عن أبي مسعود
األنصاري ،رضي اهلل عنه ،قال :قال 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)((( ،قال ابن رجب معقباً على هذا احلديث( :ومنها إعانة الصائمني والقائمني
والذاكرين على طاعتهم ،فيستوجب املعني هلم مثل أجرهم ،كما أن من جهز غازايً ،فقد غزا ،أو من
خلفه يف أهله ،فقد غزا)((( ،واستدلوا أيضاً حبديث زيد بن خالد اجلهين ،عن النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،قال( :من جهز غازايً يف سبيل هللا فقد غزا ،ومن خلف غازايً يف سبيل هللا خبري فقد
غزا)(((.

 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف فضل من فطر صائماً ،وقال

الرتمذي عنه :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب ،1078 :وقال شعيب
األرنؤوط :حسن لغريه.
 .2ابن املديين يف (العلل) /66 :رقم . 88
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهلل مبركوب وغريه ،وخالفته يف أهله خبري.
 .4لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف ،البن رجب احلنبلي.166/ 1 :
 .5صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري.
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املقصود من تفطري الصائم:
اختلف العلماء يف داللة املعنى املقصود من تفطري الصائم ،هل هو إشباعه؟ أم بأقل من
ذلك ،ولو بشيء يسري؟
فذهب بعض العلماء إىل أن املراد بتفطريه أن يشبعه؛ ألن هذا هو الذي ينفع الصائم طول
ليله ،إىل وقت السحور ،حيث قال ابن تيميَّة ،رمحه اهلل( :واملراد بتفطريه أن يشبعه)((( ،وأخذ
بهذا ابن مفلح يف كتاب الفروع(((.
وذهب أكثر أهل العلم إىل أن التفطري حيصل من أدنى ما يفطر به الصائم ،ولو بتمرة
واحدة ،أو شربة لنب ،حيث جاء يف نزهة املتقني( :من فطر صائماً؛ أي قدم له شيئاً يفطر عليه
ولو مترة أو شربة ماء)((( ،واستدلوا على ذلك بظاهر احلديث ،وهو اإلطعام الذي يتحصل
بالقليل منه ،والكثري ،ولو بشربة ماء وغريها((( ،وحبديث ضعيف ،رواه البيهقي يف صحيحه،
عن سلمان ،رضي اهلل عنهَّ ،
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ذكر فضائل شهر رمضان ومنها:
أن النَّ َّ

(من َّ
فطر فيه صائ ًما كان مغفرة لذنوبه ،وعتق رقبته من النَّار ،وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص

الصائم ،فقال :يُعطي هللا هذا الثَّواب من َّ
من أجره شيء ،قالوا :ليس ُّ
كلنا جند ما ِّ
يفطر َّ
فطر صائ ًما
على مترة ،أو شربة ماء)((( ،وهذا الرأي جيعل تفطري الصائمني أمراً متاحاً للناس على اختالف
 .1الفتاوى الكربى.377 /5 :
 .2الفروع البن مفلح.37/ 5 :
 .3نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني.890/ 2 :
 .4شرح رياض الصاحلني البن عثيمني315/ 5 :
 .5ابن اجلوزي يف املوضوعات ،554/ 2 :سلسلة األحاديث َّ
الضعيفة.1333 :
22

نظرة يف حديث (من فطر صائمًا كان له مثل أجره)

مستوياتهم املادية ،الغين والفقري؛ لنيل هذا األجر العظيم؛ ألنه حيصل بأقل شيء من الطعام.
وأرى أن األفضل يف القيام بالتَّفطري ،للخروج من اخلالف ،وللحصول على األجر ً
كامال،
الصائم ،ويأخذ كفايته ،ال أن يأكل مترات،
هو اإلطعام حتى اإلشباع للقادر عليه ،وهو أن يأكل َّ
أو حلوى ،أو يشرب شربة لنب ،أو غري ذلك ،مما ال يسد جوعه ،أو يكفيه يف ليلته ،أما غري
القادر على تقديم إفطار يشبع الصائم به ،فيقدم ما يتيسر له ،عسى اهلل تعاىل أن يكتب له
أجر تفطري صائم ،ويف كال احلالني اخلري -إن شاء اهلل تعاىل -فمن يقدم اخلري قليله وكثريه له
األجر على قدر ما قدم من عمل ،سواء أكان بتفطري الصائم حتى اإلشباع ،أم بأقل من ذلك؛
بتمرة أو فاكهة ،أو ما شابه ذلك؛ ألن كل ذلك يؤدي إىل زيادة التآلف واملودة بني املسلمني،
للم َف ِّطر أج ٌر عظيم ،وهو مثل أجر الصائم؛ ألن أجر
واجتماعهم مع بعضهم بعضاً ،وحيصل ُ
الصائم مرتوك هلل تعاىل ،هو جيازيه به ،خاصة يف شهر رمضان ،شهر اجلود والرمحة ،واملغفرة،
والعتق من النار ،ومضاعفة األجور.
وحتى حيصل املُط ِعم على أجر إطعام الصائمني ،جيب أن تكون نيته خالصة هلل تعاىل ،يبتغي
بذلك األجر والثواب ،وليس املفاخرة واملباهاة ،أو أي مصاحل دنيوية أخرى ،وال يسرف يف
الطعام ،ويركز أكثر على إطعام الفقراء واحملتاجني ،أو بإعطائهم ً
ماال يشرتون به طعاماً ،ويقدم
أولي األرحام من األقارب ،لتقوية الصلة بهم ،خاصة الفقراء منهم ،وإيثار إطعام األقرب
فاألقرب ،مثل اجلريان ،على غريهم؛ ألن هذا من باب الصدقة واهلدية ،كما يؤدي ذلك إىل
زيادة التكافل االجتماعي بني الناس ،والتأسي بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي كان يواسي
بالصدقة الفقراء يف الشهر الفضيل خاصة ،ويف غريه عامة ،وبالسلف الصاحل الذين كانوا
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حيرصون على تفطري الصائمني ،ويؤثرون بفطورهم غريهم وهم صائمون ،رغم أنه ليس
لديهم طعام آخر ،كعبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما ،وأمحد بن حنبل ،وداود الطائي ،ومالك
ابن دينار ،وغريهم ،ملا كانوا يعلمون ما يف ذلك من تكفري اخلطايا ،ورفع الدرجات عند اهلل
تعاىل ،بل كانوا خيدمون إخوانهم وهم صائمون ،كاحلسن البصري ،وعبد اهلل بن املبارك،
وغريهم.
الدعاء ملن فطر صائمًا:
أخرياً نذكر أنه من السنة الدعاء ملن ّ
فطر صائماً ،حسب ما ورد عن أنس ،أن النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،كان إذا أفطر عند أهل بيت ،قال( :أَ ْف َط َر ِع ْن َدُك ُم َّ
ونَ ،وأَ َك َل َط َعا َم ُك ُم
الصائِ ُم َ
ا َألْ�ب َرا ُرَ ،و َص َّل ْت َع َل ْي ُك ُم الْ َملاَ ئِ َكةُ)(*).
(((

فنسأل اهلل تعاىل أن يعيننا على الطاعات ويتقبلها منا ،إنه هو السميع العليم ،وصلى اهلل
على حممد ،وعلى آله ،وصحبه أمجعني.

* سنن أبي داود ،كتاب األطعمة ،باب ما جاء يف الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ،وصححه األلباني.
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تزكية النفس يف رمضان
األستاذ :كايد عوده براهمة /أرحيا
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد؛
فكلنا يطمح أن تكون نفسه خالية من شهوات الدنيا ،وأن تصل إىل أعلى درجات الطهارة،
واالبتعاد عن الفواحش واملنكرات.
يأتي شهر رمضان املبارك ليحقق لنا ما نطمح إليه ،فيغرس يف نفوسنا اإلخالص هلل ،ويرتفع
بالعبد عن شهوات النفس ،ويكبح مجاح نفسه ،ويدفعها إىل العبادة بأنواعها كلها.
فالعبد يتفانى من أجل إرضاء ربه ،فيمتنع عن املباحات من حاجاته الفطرية؛ من طعام
الصيَا ُم
وشراب وشهوة ،فهو يصوم هلل ،ويصوم بأمر اهلل القائل :اَ
ين آ َمنُوا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
{يأَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
ين ِم ْن َ�ق ْب ِل ُك ْم
َك َما ُكتِ َب َع َلى الَّ ِذ َ

ُون}(البقرة.)183 :
لَ َع َّل ُك ْم �َتَّ�تق َ

فاملقصود بعبادة الصوم أن يتوجه اإلنسان بعبادته إىل اهلل ـ عز وجل ـ دون سواه ،وهو
جيزي عليها جزيل الثواب ،يقول صلى اهلل عليه وسلمُ :
(ك ُّل َع َم ِل ابْ ِن آ َد َم لَ ُه إِال َّ
الص ْوَمَ ،فإِنَّ ُه
ليِ َوأَناَ أَ ْج ِزي بِ ِه)(*).
(((

* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر يف املسك.
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فالصوم من أحب العبادات إىل اهلل عز وجل؛ ألن الصائم يراقب جوارحه مجيعاً ،حتى ال
تقع يف املعاصي ،يقول صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن لمَْ يَ َد ْع َ�ق ْو َل ُّ
اج ٌة
س لهلِ ِ َح َ
الزوِر َوالْ َع َم َل بِ ِه�َ ،ف َل ْي َ
فيِ أَ ْن يَ َدَع َط َعا َم ُه َو َش َرابَ ُه)(((.
وهذه املراقبة للجوارح هي جزء من التزكية ،اليت هي من أعمال القلوب اليت يندرج فيها
أنواع العبادات مجيعها ،واجلوانب اخللقية والروحية اليت تشمل قضايا اإلميان ،واإلخالص،
والرضا ،والصدق ،واخلشوع ،والتوكل ،كما تشمل النواهي اليت نهى اهلل ـ تعاىل ـ اإلنسان
من االتصاف بها؛ كالكفر ،والنفاق ،والتكرب ،والغرور ،واحلقد ،واحلسد وغريها ،يقول صلى
اهلل عليه وسلم( :أَال َوإ َّ
ِن فيِ ا َجل َس ِد ُم ْض َغةً ،إِذَا َص َل َح ْت َص َل َح ا َجل َس ُد ُك ُّل ُهَ ،وإِذَا َف َس َد ْت َف َس َد
ا َجل َس ُد ُك ُّل ُه ،أَال َو ِه َي ال َق ْل ُب)(((.
ومبقدار ما يستطيع العبد أن ينجح يف تزكية نفسه ،مبقدار ما تكون له السعادة يف الدارين،
اب َم ْن
قال تعاىلَ { :و�َ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 َ
َد َّسا َها}(الشمس.)10 - 7 :

سبل تزكية النفس يف رمضان:
إن تزكية النفس يف رمضان تتطلب أن يرتب العبد لنفسه برناجماً رمضانياً أليام هذا الشهر
الفضيل ولياليه مجيعها ،يشمل اإلخالص يف العبادة ،واحملافظة على الصلوات ،والتعامل
حبسن اخللق ،وكثرة الذكر ،والتهجد ،والدعاء ،وتالوة القرآن الكريم ،وحنو ذلك ،فهذا كله
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب فضل من استربأ لدينه.
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ُّ
ِم
يعد أول الطريق لتزكية النفس ،قال تعاىلُ { :ه َو الَّ ِذي َ�ب َع َث فيِ ا ُأل ِّميِّ َ
ني َر ُسو ًال ِمْ�ن ُه ْم �َيْ�ت ُلو َع َل ْيه ْ
ِم َو�ُي َع ِّل ُم ُه ُم ِ
اب َوا ِحل ْك َم َة َوإ ِْن َكانُوا ِم ْن َ�ق ْب ُل لَ ِفي َض ٍ
الل
الكتَ َ
آياَتِ ِه َو�ُي َزِّكيه ْ

ُمبِنيٍ}(اجلمعة.)2 :

سبل التزكية:
ألهمية التزكية ،علينا أن نتعرف إىل سبلها على النحو اآلتي:
 .1اإلخالص ،فهو يتجلى يف عبادة الصوم ليصل بالعبد إىل درجة اإلحسان ،يقول ابن
عثيمني :أما الصوم؛ فإنه سر بني العابد واملعبود ،فيه يتحقق مقام اإلحسان الوارد يف احلديث:
(أَ ْن �َت ْعبُ َد هَّ
ِن لمَْ تَ ُك ْن �َت َرا ُه َفإِنَّ ُه �َي َر َ
اك)(((.
اللَ َكأَنَّ َك �َت َرا ُه َفإ ْ
استَ ِعينُوا اِب َّ
لص رْ ِب
 .2الصرب ،فالصوم يعلم الصرب ،وهو من مقاصد دالالت قوله تعاىلَ { :و ْ
َو َّ
الصال ِة َوإِ�َّن َها لَ َكبِ َريٌة إِال َع َلى

الخَْ ِ
ني}(البقرة.)45 :
اش ِع َ

 .3تالوة القرآن الكريم ،فالذي مييز الشهر الفضيل ،أنه جيعل العبد يعشق القرآن ،ويعظمه
آن
ُر َ
يف نفسه ،ويتلوه حق تالوته ،فيكون هلذا القرآن األثر يف قلبه ،قال تعاىل{ :لَ ْو أَْ�ن َزلْنَا َه َذا الْق ْ
اس لَع َّل ُهم �ي�تف َّ
اش ًعا ُمتَ َص ِّد ًعا ِم ْن َخ ْشيَ ِة هَّ
اللِ َوتِ ْل َك ا َأل ْمثَ ُ
َع َلى َجبَ ٍل لَ َرأَْ�يتَ ُه َخ ِ
ون}(احلشر.)21 :
َك ُر َ
ال نَ ْض ِرُ�ب َها لِلنَّ ِ َ ْ َ َ

ويقول أحد الصحابة( :أهنم كانوا أيخذون من رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،عشر آايت ،فال
أيخذون من العشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل ،قال :فتعلمنا العلم والعمل)(((.
وتروي السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
آن).
ُر َ
(ك َ
ان ُخ ُل ُق ُه الْق ْ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب سؤال جربيل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن اإلميان واإلسالم واإلحسان
وعلم الساعة.
 .2الدر املنثور يف التفسري باملأثور.69 / 2 :
ِّيقَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ َها ،وقال األرنؤوط :حديث صحيح.
ْت ِّ
 .3مسند أمحد ،مسند النساءُ ،م ْسنَد ِّ
الصدِّي َقِة عَاِئ َشَة ِبن ِ
الصد ِ
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العدد  140رمضان وشوال  1439هـ  -حزيران ومتوز 2018م

ون
َّر َ
ويشري القرآن الكريم إىل وجوب التدبر والتفكر يف آياته ،فيقول تعاىل{ :أََفال �َيتَ َد�ب ُ
آن أَ ْم َع َلى ُ�ق ُل ٍ
وب
ُر َ
الْق ْ

أَْ�قفَالهَُا}(حممد.)24 :

فتالوة القرآن الكريم ،وتدبر آياته سبيل من سبل حتصيل التزكية ،وخاصة يف شهر رمضان.
 .4التوبة واالستغفار ،وهما من األمور اليت جيب أن يقوم بهما اجلميع ،ولكن هناك
بعض العباد قلوبهم خاوية ،استعبدتها الدنيا وحب الشهوات ،وضعف اإلميان ،فعليهم أن
يصلحوا هذا اخللل بالتوبة ،وكثرة االستغفار ،ويؤيد ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :والَّ ِذي
َّ
حَُم ٍد بِيَ ِد ِه  -لَ ْو أَ ْخ َط ْأمُت َحتىَّ تمَْ أََ
�َنف ِ
ض،
ْس م َّ
الس َما ِء َوا َأل ْر ِ
ل َخ َط اَاي ُك ْم َما َ�بينْ َ َّ
ْسي بِيَ ِد ِه  -أَ ْو َوال ِذي �َنف ُ
َّ
ْسي بِيَ ِد ِه  -لَ ْو لمَْ خُْت ِطئُوا لجََا َء هللاُ
حَُم ٍد بِيَ ِد ِه  -أَ ْو َوالَّ ِذي �َنف ِ
ْس م َّ
مُثَّ ْ
َر لَ ُك ْمَ ،وال ِذي �َنف ُ
َرتمُُ هللاَ لَ َغف َ
اسَ�ت ْغف ْ
بِ َق ْوٍم ي ِ
ون هللاَ�َ ،فَ�ي ْغ ِف ُر لهَُ ْم)(((.
ون ،مُثَّ يَ ْسَ�ت ْغ ِف ُر َ
خُْطئُ َ
ويستفاد من هذا احلديث ،أن اإلنسان ميكن أن يقع منه اخلطأ يف كل شيء ،وهلذا يتوجه
إىل خالقه ـ سبحانه ـ يسأله املغفرة ،وشهر رمضان فرصة ذهبية لذلك ،فاهلل ـ تعاىل ـ يفتح
له باب التوبة ما دام على استغفاره ،يقول صلى اهلل عليه وسلمُ :
(ك ُّل ابْ ِن آ َد َم َخ َّطا ٌء َو َخْ�ي ُر
ون)(((.
ني ال�تَّوَّابُ َ
ا َخل َّطائِ َ
وخياطب اهلل ـ تعاىل ـ اخلائفني ،ويطمئنهم بأنه التواب الرحيم الذي يغفر الذنوب مجيعاً،
اللِ إ َّ
ِن هَّ
ِم ال �َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َرحمْ َ ِة هَّ
ين أَ ْس َرُفوا َع َلى أَْ�نف ِ
اللَ �َي ْغ ِف ُر
فيقول سبحانهُ { :ق ْل اَي ِعبَا ِد َي الَّ ِذ َ
ُسه ْ

َد أََنس ْبن َماِل ٍكَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َت َعالىَ َعنْهُ ،قال األرنؤوط :إسناده صحيح
 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ ،م ْسن ُ ِ ِ
على شرط الشيخني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وحسنه
األلباني.
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ُّ
وب مَ ِ
جي ًعا إِنَّ ُه ُه َو الْ َغفُوُر
الذنُ َ

يم}(الزمر.)53 :
َّ
الر ِح ُ

وشهر رمضان يقبل فيه الناس على العبادة ،حيث متتلئ املساجد باملصلني ،فهو فرصة
لدعوتهم إىل التوبة الصادقة ،واحتساب الصيام هلل ،يقول صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َصا َم
احتِ َس اًاب ُغ ِف َر لَ ُه َما �َتق َّ
َد َم ِم ْن َذنْبِ ِه)(((.
َرَم َض َ
ان إِميَاناً َو ْ
اخلامتة:
ليكن شهر رمضان قفزة نوعية يف عالقتك مع اهلل ،حتى حنيي اهلمم الغافلة ،والقلوب
الصدئة ،كيف ال ؟! ورمضان حمطة ربانية للتغيري ،والتزود بزاد التقوى ،وفتح صفحة جديدة
يف احلياة ،قال تعاىلُ { :ق ْل إ َّ
مََات للِهَِّ َر ِّب
الت َونُ ُس ِكي َومحَْيَ َ
اي َوم يِ
ِن َص يِ

ني}(األنعام.)162 :
الْ َعالَ ِم َ

فإذا وصلنا يف رمضان إىل تربية النفس وتزكيتها لتلتزم أحكام الشرع ،فعند ذلك تتحقق
لصائِ ِم َ�ف ْر َحتَ ِ
لنا الفرحة احلقيقية ،اليت نبتغي الوصول إليها ،يقول صلى اهلل عليه وسلم( :لِ َّ
ان
ِص ْوِم ِه).
ْر ُح ُه َما؛ إِذَا أَ ْف َط َر َف ِر َحَ ،وإِذَا لَ ِق َي َربَّ ُه َف ِر َح ب َ
�َيف َ

(((

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
29
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من مدرسة الفقه اإلسالمي

آثار الزكاة على
الصحة النفسية
الشيخ كايد جاليطة  -مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد؛

فالزكاة خلق إسالمي عظيم ،فيه تتحدى النفس أطماعها ،وتظهر فيها فضيلة السخاء
واجلود ،وفيها الشكر واحلمد للمنعم ،وفيها اإلحسان والصدق مع النفس .وفيها الشعور
بقيمة الفرد يف جمتمعه ،وفيها الصالح والتعاون والصلة ،قال تعاىلَ { :وأَ ِقي ُموا َّ
الصلاَ َة َوَآتُوا
َّ
لصلاَ ِة َو َّ
ني}(البقرة . )43 :وقال سبحانهَ { :وأَ ْو َص يِان اِب َّ
الزَكا ِة َما ُد ْم ُت َحيًّا}.
الزَكا َة َوا ْرَك ُعوا َم َع َّ
الر ِاك ِع َ
(مريم)31 :

من معاني الزكاة يف اللغة :الطهارةُ ،يقال :زكى نفسه؛ أي طهرها .قال تعاىلَ { :ق ْد أَْ�ف َل َح َم ْن

ُّ
َّ
ُس ُك ْم ُه َو أَ ْع َل ُم بمَِ ِن
َزكا َها} (الشمس ،)9 :ومنها ،املدح ،قال تعاىل {َ�فلاَ �ُت َزكوا أَْ�نف َ
ومنها ،الصالح ،قال تعاىلَ { :فأَ َرْدناَ أَ ْن �ُي ْب ِدلهَُ َما َرُّ�ب ُه َما َخْ�ي ًرا ِم ْن ُه َزَكا ًة َوأَْ�ق َر َب

ا�َّتقَى}(النجم،)32 :

ُرحمْ ً ا}(.الكهف)81 :

الزكاة اصطالحًا :اسم ملا خيرجه اإلنسان من حق اهلل تعاىل إىل املصارف اليت حددها
سبحانه ،ومسيت زكاة؛ ملا يكون فيها من رجاء الربكة ،وتزكية النفس ،وتنمية املال ،فإنها مأخوذة
ِم
من الزكاة ،وهو النماء ،والطهارة والربكة ،قال اهلل تعاىلُ :
ِرُه ْم َو�ُت َزِّكيه ْ
{خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم َص َد َق ًة تُ َط ّه ُ
بهَِا}(.التوبة)103 :
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والزكاة من الفرائض اخلمس اليت أوجبها اهلل يف مال األغنياء ،فعن ابن عمر ،رضي اهلل
عنهما ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :بين اإلسالم على مخس ،شهادة أن ال إله إال
هللا ،وأن حممداً رسول هللا ،وإقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم رمضان)((( .وعن جرير بن
(ب�َي ْع ُت َر ُس َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ع َلى إِ َقا ِم َّ
الصلاَ ِةَ ،وإِيتَا ِء
عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قال :اَ
َّ
الزَكا ِةَ ،والنُّ ْص ِح لكل مسلم).

(((

فوائد الزكاة:
للزكاة فوائد مجة على الفرد واجلماعة ،فعلى املستوى الفردي تقوي يف املسلم الشعور
باملشاركة الوجدانية مع احملتاجني ،وتبث فيه الشعور باملسؤولية ،وحب اآلخرين ،وتدفعه إىل
العمل على إسعادهم ،والرتفيه عنهم ،وختّلصه من األنانية ،وحب الذات ،والبخل ،والطمع.
وعلى املستوى االجتماعي تنمي الزكاة يف املسلمني روح املسؤولية والعطاء ،يقول حممد
جناتي( :إن قدرة الفرد على حب الناس ،وإسداء اخلري إليهم ،والعمل على إسعادهم ،يقوي
فيه الشعور باالنتماء االجتماعي ،ويشعره بدوره الفعال املفيد يف اجملتمع ،مما جيعله يشعر
بالرضا عن نفسه ،وهو أمر له أهمية كبرية يف صحة اإلنسان النفسية)(((.
والزكاة فيها روح اإلعمار واالستثمار ،ففرض الزكاة يأتي إلشباع حاجة املعطي واآلخذ يف
آن واحد ،وهو نفع متبادل ،فاآلخذ يقضي حاجاته من طعام وشراب ولباس وغريها ،واملعطي
عز وجل ،كما ينال االستقرار النفسي ،والسعادة القلبية .ويشعر
ينال األجر والثواب من اهلل َّ
بأنه واحد يف مجاعة ،يفكر بهموم الناس ،ويعمل على حلها .فالزكاة حل لقضايا اجتماعية
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :بين اإلسالم على مخس).
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :الدين النصيحة ...
 .3حممد عثمان جناتي ،القرآن وعلم النفس ،ص.295 :
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وروحية وإنسانية ،حيث إن سعادة الروح تضفي سعادة على اجملتمع ،فعندما يشعر أهل احلاجة
والعوز أن املال الذي أخذوه من األغنياء ليس منة وال عطية ،وإمنا هو حق هلم ،فرضه اهلل تعاىل
يف أموال األغنياء ،فتعلو نفوسهم ،ويصبحون فاعلني حمبني ألوطانهم ،وللناس من حوهلم.
قال تعاىل{ :إ َّ
ين َما َآتاَ ُه ْم َرُّ�ب ُه ْم إِ�َّن ُه ْم َكانُوا َ�ق ْب َل َذلِ َك م ِ
ني فيِ َجنَّ ٍ
ات َو ُعيُ ٍ
ني *
حُْسنِ َ
ِن الْ ُمتَّ ِق َ
ون * َآ ِخ ِذ َ
َكانُوا َق ِليلاً ِم َن َّ
لسائِ ِل َوالْ َم ْح ُروِم}
الل ْي ِل َما �َي ْه َج ُع َ
ون * َوباِلأَْ ْس َحا ِر ُه ْم يَ ْسَ�ت ْغ ِف ُرون * َوفيِ أَ ْم َوالهِِ ْم َح ٌّق لِ َّ

(الذاريات ،)19-15 :و َع ْن َج ِابر َق َ
ال َر ُج ٌل ِم َن الْ َق ْوِم :اَي َر ُس َ
الَ ( :ق َ
ول هللاِ ،أَ َرأَيْ َت إِذَا أَ َّدى َر ُج ٌل َزَكا َة
ٍ
َال َر ُس ُ
َمالِ ِه؟ َ�فق َ
َد َذ َه َب َع ْن ُه َش ُّرُه)
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :م ْن أَ َّدى َزَكا َة َمالِ ِه�َ ،فق ْ

(((

وعن معاذ بن جبل ،قال( :كنت مع النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،فقلت :اي رسول هللا أَ ْخ رِ ْبيِن بِ َع َم ٍل
يُ ْد ِخ ُل يِن الجَْنَّةََ ،و�ُيبَا ِع ُد يِن ِم َن النَّارَِ .ق َ
َد َسأَلْ َت عظيماًَ ،وإِنَّ ُه لَيَ ِسريٌ َع َلى َم ْن يَ َّس َرُه هللاُ َع َل ْي ِهَ� ،ت ْعبُ ُد
ال :لَق ْ
الصلاَ ةََ ،و�ُت ْؤيِت َّ
يم َّ
عز وجل
الزَكاةََ ،وتَ ُصوُم َرَم َض َ
انَ ،وتحَُ ُّج الَْ�ب ْي َت)((( فاهلل َّ
هللاَ لاَ تُ ْش ِر ُك بِ ِه َشْ�يئًاَ ،وتُ ِق ُ
ُون
ين �ُي ْن ِفق َ
جعل أجر اإلنفاق والتصدق يف سبيله سبباً ملضاعفة احلسنات ،قال تعاىلَ { :مثَ ُل الَّ ِذ َ
ِيل هللاِ َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَْ�نَ�بتَ ْت َس ْب َع َسنَاب َ
ِل فيِ ُك ِّل ُسْ�نُ�ب َل ٍة ِمئَ ُة َحبَّ ٍة َوهللاُ يُ َضا ِع ُف لِ َم ْن يَ َشا ُء
أَ ْم َوالهَُ ْم فيِ َسب ِ
َوهللاُ َو ِ
ون َما أَْ�ن َفقُوا َمنًّا َولاَ أَذًى لهَُ ْم أَ ْج ُرُه ْم
ِيل هللاِ مُثَّ لاَ �ُي ْتبِ ُع َ
ين �ُي ْن ِفق َ
ُون أَ ْم َوالهَُ ْم فيِ َسب ِ
يم * الَّ ِذ َ
اس ٌع َع ِل ٌ
ون}
ِم َولاَ ُه ْم حَْي َزنُ َ
هِِم َولاَ َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْ
ِع ْن َد َرّب ْ

(البقرة.)262-261 :

قوله :مُ
ون َما أَْ�ن َفقُوا َمنًّا َولاَ أَذًى}؛ أي ال يقصدون بإنفاقهم إال وجه اهلل ،وال يعقبون
{ثَّ لاَ �ُي ْتبِ ُع َ
ما أنفقوا من اخلريات والصدقات باملن على من أحسنوا إليه وال باألذى.
ُون أَ ْم َوالهَُ ْم اِب َّلل ْي ِل َو َّ
هِِم َولاَ َخ ْو ٌف
ين �ُي ْن ِفق َ
قال تعاىل{ :الَّ ِذ َ
ال�ن َها ِر ِس ًّرا َو َعلاَنِيَ ًة َ�ف َل ُه ْم أَ ْج ُرُه ْم ِع ْن َد َرّب ْ
 .1املعجم األوسط ،161/ 2 :قال اهليثمي يف جممع الزوائد :إسناده حسن.66 / 3 ،
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الفنت ،باب كف اللسان يف الفتنة ،وصححه األلباني.
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{ب َّلل ْي ِل َو َّ
ون}(البقرة ،)274 :اِ
ال�ن َها ِر ِس ًّرا َو َعلاَنِيَةً} :ذلك حرصهم على اخلري ،بالليل
ِم َولاَ ُه ْم حَْي َزنُ َ
َع َل ْيه ْ
والنهار ،ويف األوقات كلها ،يبحثون عن حاجات احملتاجني ويقضونها ،فال َّ
يتعللون حبال وال
وقت.
والزكاة تطهري للمال وتنميته ،فاملسلم عندما يؤدي زكاة ماله إىل من يستحقه ،يشعر أنه
عضو متعاون وفعال يف اجملتمع ،وأنه ساهم بشكل من األشكال يف التخفيف عن بعض
الناس ممن هم يف حاجة ،وهلذا أهميته على نفس املؤمن ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

الميَ ِ
انَ :م ْن َعبَ َد هللاَ َو ْح َد ُه َوأَنَّ ُه لاَ إِلَ َه إِلاَّ هللاَُ ،وأَ ْع َطى َزَكا َة َمالِ ِه
َد َط ِع َم َط ْع َم إْ ِ
(َ�ثلاَ ٌث َم ْن َ�ف َع َل ُه َّن َ�فق ْ

الشر َط َّ
ْس ُهَ ،را ِف َد ًة َع َل ْي ِه ُك َّل َعا ٍمَ ،ولاَ �ُي ْع ِطي الهَْ ِرَمةََ ،ولاَ َّ
اللئِي َمةَ،
الد ِرنَةََ ،ولاَ الْ َم ِر َ
َطيِّبَ ًة بهَِا �َنف ُ
يضةََ ،ولاَ َّ َ
َولَ ِك ْن ِم ْن َو َس ِط أَ ْم َوالِ ُك ْمَ ،فإ َّ
ِش ِّرِه).
ِن هللاَ لمَْ يَ ْسأَلْ ُك ْم َخْ�ي َرُهَ ،ولمَْ يأَْ ُم ْرُك ْم ب َ

(*)
(((

يقول سعيد حوى :تشكل الزكوات واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل الوسيلة الثانية يف باب
تزكية النفس؛ ألن النفس جمبولة على الشح ،وهو رذيلة جيب تطهري النفس منها ،إمنا تؤدي
الزكوات واإلنفاق دوراً يف تزكية النفس إذا لوحظ فيها الظاهر والباطن.
ويتصف هذا السلوك جبملة من املفهومات والصفات أهمها:
 .1قيمة املال ... .الزكاة طهارة للمال باملعنى الديين.
 .2قيمة التكافل االجتماعي من أفراد اجملتمع غنيهم وفقريهم.
 .3قيمة اإليثار.
 .4التعود على األخذ والعطاء .
ويدخل يف عموم ما جيلب السعادة ،ويزيل اهلم والكدر ،فعل اإلحسان من الصدقة والرب،
الساِئ َمِة ،وقال األلباني :إسناده صحيح ،ورجاله ثقات.
* سنن أبي داود ،كتاب الزكاةَ ،ب ٌ
اب فيِ َز َكاةِ َّ
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وإسداء الرأي للناس ،فإن هذا من أفضل ما يوسع به الصدر .
أهمية الزكاة يف اإلسالم:
 .1ألهمية الزكاة ،قرنها اهلل تعاىل بالصالة يف اثنتني ومثانني آية ،فهي ال تقل أهمية عن
ص َّلى}(األعلى:
اس َم َربِّ ِه َف َ
الصالة ،اليت هي عمود هذا الدين ،قال تعاىلَ { :ق ْد أَْ�ف َل َح َم ْن �َت َزَّكى* َوذ ََك َر ْ

ُس ُك ْم ِم ْن َخيرْ ٍ جَتِ ُدوُه ِع ْن َد هللاِ إ َّ
الزَكا َة َوَما �ُت َق ِّد ُموا لأِ َْ�نف ِ
الصلاَ َة َوَآتُوا َّ
 )15-14وقالَ { :وأَ ِقي ُموا َّ
ِن هللاَ بمَِا
ون بَ ِصريٌ}( .البقرة ،)110 :وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( ،رأس األمر اإلسالم ،وعموده
�َت ْع َم ُل َ
الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد)

(*).
(((

ين ُه ْم فيِ َصلاَ تهِِ ْم
 .2جعلها اهلل سبباً يف الفالح والنجاح ،قال تعاىلَ { :ق ْد أَْ�ف َل َح الْ ُم ْؤِمنُون* الَّ ِذ َ
ين ُه ْم َع ِن َّ
َخ ِ
ين ُه ْم لِ َّ
ون}.
لزَكا ِة َفا ِع ُل َ
الل ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ
ون* َوالَّ ِذ َ
اش ُعون* َوالَّ ِذ َ

(املؤمنون)4-1 :

 .3بني اهلل تعاىل أن الذين يؤتون أمواهلم ويعطون احلق فيها للفقراء ،هم الفئة اليت ال تقنط
وال تيأس ،قال تعاىل{ :إ َّ
ان ُخ ِل َق َه ُلو ًعا * إِذَا َم َّس ُه َّ
الش ُّر َج ُزو ًعا * َوإِذَا َم َّس ُه الخَْْ�ي ُر َمنُو ًعا *
ِن إْ ِ
النْ َس َ
لسائِ ِل
ين ُه ْم َع َلى َصلاَ تهِِ ْم َدائِ ُم َ
ين فيِ أَ ْم َوالهِِ ْم َح ٌّق َم ْع ُلوٌم * لِ َّ
ون * َوالَّ ِذ َ
إِلاَّ الْ ُم َص ِّلني * الَّ ِذ َ

َوالْ َم ْح ُروِم}.

(املعارج)25-19 :

 .4أثنى اهلل على عباده الذين مكن هلم يف األرض أنهم يقيمون الصالة ،فقال تعاىلَ { :ولََ�ي ْن ُص َر َّن

هللا َم ْن �َي ْن ُص ُرُه إ َّ
ِن هللا لَ َقو ٌّ
الصلاَ َة َوَآ�َت ُوا َّ
ض أََقا ُموا َّ
الزَكا َة َوأَ َم ُروا
ين إ ِْن َم َّكنَّا ُه ْم فيِ الأَْ ْر ِ
ِي َع ِزيز * الَّ ِذ َ

اِبلْ َم ْع ُر ِ
وف َو�َن َه ْوا َع ِن الْ ُم ْن َك ِر وهلل َعا ِقبَ ُة الأُْ ُمورِ}

(.احلج)41-40 :

فكنز املال ،وادخاره ،وعدم تشغيله ليس وضعاً صحيحاً للمال ،بل يف تشغيله النماء

* سنن الرتمذي ،كتاب اإلميان عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف حرمة الصالة ،وقال الرتمذي:
حديث حسن صحيح.
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والزيادة ،إذ إن صاحب املال الذي يكنز ماله ال يزيده ،بل ينقصه ،ألن القيمة األساسية يف
تنمية املال ال يف اّدخاره ،واملال ليس من حقه الربح فقط؛ ألنه رأس مال جمرد ،بل لآلخرين
ون َّ
ِيل هللاِ
ين يَ ْكنِ ُز َ
الذ َه َب َوالْ ِف َّض َة َولاَ �ُي ْن ِفقُو�َن َها فيِ َسب ِ
فيه حق ،قال تعاىلَ ...{ :والَّ ِذ َ
َ�فبَ ِّش ْرُه ْم بِ َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم* �َي ْوَم حُْي َمى َع َلْ�ي َها فيِ ناَ ِر َج َهنَّ َم َ�فتُ ْك َوى بهَِا ِجبَا ُه ُه ْم َو ُجنُوُ�ب ُه ْم َو ُظ ُهوُرُه ْم َه َذا َما
َكَ�ن ْزمُْت لأِ َْ�نف ِ
ون}(التوبة . )35-34 :يقول الشيخ أمحد الدهلوي( :واعلم أن
ُس ُك ْم َف ُذوُقوا َما ُكْ�نتُ ْم تَ ْكنِ ُز َ
عمدة ما روعي يف الزكاة مصلحتان؛ مصلحة ترجع إىل تهذيب النفس ،وهي أنها أحضرت
الشح ،والشح أقبح األخالق ،ضار بها يف املعاد ،ومن كان شحيحاً ،فإنه إذا مات بقي قلبه
متعلقاً باملال ،وعذب بذلك ،ومن مترن بالزكاة ،وأزال الشح من نفسه ،كل ذلك نافع له .....

ولو مل يكن أسهل ،وال أوفق باملصلحة من أن جتعل إحدى املصلحتني مضمومة باألخرى،
أدخل الشرع إحداهما باألخرى)(*).
(((

فاإلسالم بوساطة نظامه ،وضع املال يف وضع لن يكون هناك أعدل منه ،لألسباب اآلتية:
 .1املال يربح يف مقابل حتمله اخلسارة.
 .2صاحب رأس املال يربح يف مقابل إدارته وحتمله اخلسارة.

 .3على صاحب رأس املال أن يدفع سنوياً ،ال من األرباح وحدها ،بل من األرباح ورأس

املال ،هذه النسبة املئوية الثابتة ،ألصناف من البشر معينني.
فالزكاة من أعظم ما جياهد به املرء نفسه ،إذ إن النفس جمبولة على حب املال ،وهذا أمر
فطري يف اإلنسان ،فإذا ما أخرج زكاة ماله عن طيب نفسه ،وشعر أنه حل معضلة يف اجملتمع،
وساعد الغري ،وفرج عنه كربه ،هدأت نفسه ،وارتاح عقله ،فيا ليت أرباب األموال يفقهون!!
واهلل من وراء القصد
* األركان األربعة (الصالة ،الزكاة ،الصوم ،احلج) يف ضوء الكتاب والسنة ،ص.113
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من مدرسة الفقه اإلسالمي

حماريب مساجد فلسطني
معامل الصحابة والتابعني
الشيخ  /عمار توفيق أمحد بدوي  /مفيت حمافظة طولكرم
ما بني فرتة وأخرىُ ،يثري بعض الناس كالماً يشكك يف ِقبلة املسلمني يف فلسطني ،مما
ُيسبِّب فوضى يف املساجد ،وشكوكاً حول صحة الصالة ،وهناك من سعى إىل تغيري ما تعاهده
املسلمون بالنقل املتواتر من مئات األلوف ،عن مئات األلوف من لدن الصحابة والتابعني،
رضي اهلل عنهم ،إىل يومنا ،وقد تعاقب فيهم فطاحل العلماء ،ونوابغ الفقهاء ،واملفسرون
ِّ
واحملدثون ،فما سجلت هلم كتب الرواية اعرتاضاً على اجتاه القبلة يف بالد الشام ،ومنها
فلسطني؛ لذلك كتبت هذا البحث ،أوضح بالدليل ،وبالنقل عن كبار الفقهاء ،أ ّن حماريب
املساجد القدمية هي يف اجتاه القبلة ،وعليها االعتماد يف معرفتها.
التوجه إىل القبلة شرط من شروط صحة
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصالة :إن ّ
الصالة ،قال تعاىل�َ{ :ف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَ ْس ِج ِد ا َحل َرا ِم َو َحْ�يثُ َما ُكْ�نتُ ْم َ�ف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم

َش ْط َرُه} (البقرة:

 ،)144وَق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الص َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إذَا ُق ْم َت إِلىَ َّ
ِل
اسَ�ت ْقب ِ
ال ِةَ ،فأَ ْسبِ ِغ ال ُو ُضوَء ،مُثَّ ْ
ال ِقْ�ب َل َة َف َك ْب).

(*)
(((

* صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،باب من رد فقال عليك السالم.
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ومن صلى يف املسجد احلرام؛ فعليه أن يتحرى عني الكعبة ،والتوجه إليها؛ ألن الكعبة
املشرفة أمامه .أما من سكن يف اآلفاق البعيدة؛ فاملطلوب منه استقبال جهة الكعبة؛ لقوله
تعاىلَ { :وِم ْن َح ْي ُث َخ َر ْج َت َ�ف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر املَ ْس ِج ِد ا َحل َرا ِم َو َحْ�يثُ َما ُكْ�نتُ ْم َ�ف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم َش ْط َرُه}
(البقرة )150 :والشطر هو اجلهة والناحية((( .وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل
(((
املشرفة ،يستقبل جهتها
عليه وسلم( :ما بني الْ َم ْش ِر ِق َوالْ َم ْغ ِر ِب ِقْ�ب َلةٌ)  .فالبعيد عن الكعبة ّ

ال عينها ،قال ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما( :إذا َج َع ْل َت املَ ْغ ِر َب عن مَيِينِ َكَ ،واملَ ْش ِر َق عن يَ َسار َ
ِك،
وسئل أَحمْ َد بن َحنْبَ ٍل عن َم ْعنَى احلديث ،فقال( :هذا
اسَ�تقَْ�ب ْل َت الْ ِقْ�ب َلةَ)(((ُ .
فما َ�بْ�يَ�ن ُه َما ِقْ�ب َل ٌة إذا ْ

ت ،فإنه إ ْن َز َ
يف كل اْلُبْل َدا ِن إال بمِ َّ
ال عنه شيئاًَ ،وإِ ْن َق َّل َف َق ْد َت َر َك ال ِقبَْلَةُ ،ث َّم قال:
َكَة ِعنْ َد اْلبَيْ ِ
َه َما ِقبَْلٌةُ ،قْلت لهَ :ف َصالُة من
هذا المَْ ْش ِر ُق َوأَ َشا َر بيدهَ ،و َه َذا المَْْغ ِر ُب َوأَ َشا َر بيده ،وما َبيْن ُ

َح َّرى اْل َو َس َط)((( .و َع ْن أَِبي َحنِي َفَة :املَ ْش ِر ُق ِقبَْلُة
َه َما َجاِئزٌ ،قال :نعمَ ،ويَنْبَ ِغي أَ ْن يَت َ
صلى َبيْن ُ

أَ ْهل املَْغربَ ،واملَْغر ُب ِقبَْلُة أَ ْهل املَ ْشر ِقَ ،و َ
الش َما ِلَ ،و ِّ
ُوب ِقبَْلُة أَ ْه ِل ِّ
الش َم ُال ِقبَْلُة أَ ْه ِل
اجلن ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
لجْ َ
ُوب((( .فاجتاه القبلة للبعيد عنها واسع ما بني املشرق والغرب ما دام يف جهتها.
ا ن ِ

وكانت اجلهات حتدد بطريق حركة الشمس ،والنجوم والرياح ،وأكثر االجتاهات أهمية
 .1تفسري القرطيب.159/ 2 .

 .2سنن الرتمذي ،كتاب الصالة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء أن ما بني املشرق واملغرب قبلة،

وصححه األلباني.

 .3التخريج نفسه.

 .4االستذكار البن عبد الرب.458/ 2 ،

 .5تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق.101/ 1 ،

37

العدد  140رمضان وشوال  1439هـ  -حزيران ومتوز 2018م

ب}(البقرة:
شروق الشمس وغروبها ،وذكرهما القرآن الكريم ،فقال تعاىلُ { :ق ْل للِهَِّ املَ ْش ِر ُق َواملَ ْغ ِر ُ

 .)142وحتدد القبلة بعالمات الفلك ،قال تعاىلَ { :و ُه َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم النُّ ُجوَم لَِ�ت ْهتَ ُدوا بهَِا فيِ
ً
ُظ ُل َم ِ
مستقبال للقبلة.
ات الَْ�ب ِّر َوالْبَ ْح ِر}(األنعام ،)97 :وجنم القطب من جعله يف الشام وراءه كان
وبعد انتشار البوصلة ،وفحص القبلة على أساسها يف املساجد؛ تبني أ ّن بعض املساجد يف
قبلتها احنراف ،ومنها ما هو صحيح ،فإذا كان االحنراف حبيث يبقى الصدر متجهاً حنو القبلة؛
يضر ،فعموم الناس ليسوا مبطالبني بالصالة حسب البوصلة ،فهذا حرج ،رفعه الشرع
فهذا ال ّ
و(االنِ َر َ
حْ
اف
يتجه املصلي حنو جهة القبلة ،دون حتديد عني الكعبة املشرفة.
عنهم؛ إذ يكفي أن ّ
املُف ِ
ْس َد أَ ْن يجَُا ِوَز املَ َشار َ
ِب).
ِق إلىَ املََغار َ

(((

حماريب املساجد القدمية يف فلسطني ،هي معامل الصحابة والتابعني يف حتديد القبلة:
بنيت املساجد القدمية يف فلسطني ،ووجهت حماريبها حنو جهة القبلة؛ وهي اجلنوب ،وليس
إىل عني الكعبة ،وهي من وضع الصحابة ،قال املقريزي( :وضع الصحابة ،رضي اهلل عنهم،
حماريب الشام)((( .ونصبت حماريبها يف اجلهة الصحيحة؛ أل ّن البعيد عن الكعبة ليس مأموراً
أن يتجه إىل عينها ،عن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما�َ( :بْ�ينَ َما الناس يف ُّ
الص ْب ِح بِقُبَا ٍءَ ،جا َء ُه ْم َر ُج ٌل،
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم ،قد أُنْ ِز َل عليه َّ
فقال :إ َّ
ول هَّ
ِن َر ُس َ
اللْ�ي َل َة ُ�ق ْرآنٌَ ،وأُ ِم َر أَ ْن يَ ْسَ�ت ْقب َ
ِل الْ َك ْعبَةَ ،أال
ِم إىل الْ َك ْعبَ ِة)((( .فد ّل احلديث على
اسَ�ت ْقبُِلو َها ،وكان َو ْج ُه الناس إىل الشأمَ ،ف ْ
َف ْ
استَ َدا ُروا بِ ُو ُجو ِهه ْ

 .1الدر املختار ،وحاشية ابن عابدين.430/ 1 ،

 .2املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار.26/ 4 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب َ
(ولئِ ْن أََتيْ َ
َاب ِب ُك ِّل آيٍَة ما َتبِ ُعوا
ين ُأوُتوا اْل ِكت َ
ت َّال ِذ َ
ِقبَْلت َ
َك)(البقرة.)145:
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أ ّن املصلني استقبلوا جهة الكعبة ،ومل يستقبلوا عينها ،إذ لو مت استقبال عني الكعبة الحتاج
األمر منهم أن يرتكوا الصالة ،وحيددوا عني الكعبة ،ثم يصلوا على ذلك ،ومل يفعلوا؛ فد ّل
أ ّن املطلوب هو استقبال اجلهة ،وليس عني الكعبة .وال يطلب من البعيد عني الكعبة؛ فإ ّن
ذلك فيه مشقة و َعنَت؛ ألنه ال يتحصل إ ّال بالوسائل اهلندسية ،وما شابه ،وهذا حرج مرفوع
عنا؛ لقوله تعاىلَ { :ما يُ ِري ُد هَّ
اللُ لِيَ ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج}(املائدة ،)6 :فكيف يصنع من هو يف بيته،
أو يف عمله ،أو مزرعته؟ من أين يأتي بالوسائل اهلندسية؟! فهذا بال شك مل نكلف به شرعاً،
كاف الستقباهلا.
فتكفي اجلهة؛ لألدلة السابقة .وما دام الصدر متجهاً إىل القبلة فهذا ٍ
الق ُ
بلة حتدد بناء على اجتاه حماريب املساجد القدمية:
ِ
اتفقت كلمة الفقهاء من مذاهب األئمة األربعة على أ ّن حماريب املساجد القدمية ،ال تتغري،
وهي وسيلة من خالهلا تعرف القبلة .ومع وجودها ال يتحرى املصلي القبلة ،ويف فلسطني
وجدت احملاريب من الصحابة الفاحتني ،ومن معهم من التابعني اجملاهدين يف عهد اخلليفة
الص َحاَبِة
الراشد ،عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه .قال ابن عابدين احلنفي( :ومحََ ِار ُ
يب َّ
َوالتَّ ِاب ِع َ
ني َفال يجَُ وُز التَّ َح ِّري َم َع َها)(*) .وقال( :محََ ِاريب ُّ
ت ِبالتَّ َح ِّري َحتَّى ِمنًى
الدْنيَا ُكّل َها ُن ِصبَ ْ
(((

َك َما َن َقَلُه اْلبَ ْحرَ ،وال يخَْ َفى أَ َّن أَْق َوى َ
ُّجوُمَ .و َّ
خل َ
الف فيِ َع َد ِم ا ْعتِبَ ِار َها
الظا ِهُر أَ َّن ا ِ
األِدَّلِة الن ُ
ِ
فيِ
ملحََ
َ
يب ال َق ِدميَِة ،إْذ ال يجَُ وُز التَّ َح ِّري َم َع َها َك َما َق َّد ْمنَاُهِ ،لئَال يَْل َز َم تخَْ ِطئَُة
إنمَّ ا ُه َو ِعنْ َد ُو ُجوِد ا ِار ِ
نيَ .ف َصا َر َ
االستِد َ
ري املُ ْسِل ِم َ
ْالل َعَلى ال ِقبَْلِة فيِ الحْ َ َض ِر ،إنمََّا
السَل ِ
ف َّ
احل ِ
اص ُل أَ َّن ْ
َّ
الصالحِِ َوجمََا ِه ِ
* الدر املختار وحاشية ابن عابدين.430 /1 ،
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يَ ُك ُ لمْحََ
الس َؤا ِل ِم ْن أَ ْه ِل َذِل َك المَْ َكا ِنَ ،و المََْفا َ
ومَ ،فإِ ْن
ُّج
الن
ب
ة
ز
يب اْل َق ِدميَِةَ ،فإِ ْن لمَْ ُت َ
ِ
ُ
وج ْد َفبِ ُّ
ِ
ون ِبا ِار ِ
فيِ
ِ
َح َّرى)(((.
الس َؤا ِل ِم ْن اْل َعالمِِ ِب َهاَ ،فإِ ْن لمَْ يَ ُك ْن َفيَت َ
لمَْ يَ ُك ْن ِل ُو ُجوِد َغيْ ٍم ،أَ ْو ِل َع َد ِم َم ْع ِرَفتِِه ِب َهاَ ،فبِ ُّ
وعند احلنابلة( :إن أمكنه معرفة القبلة خبرب ثقة عن يقني ،أو استدالل مبحاريب املسلمني،

لزمه العمل به .وإن كان يف مصر أو قرية من قرى املسلمني ،ففرضه التوجه إىل حماريبهم؛ أل ّن
هذه القبلة ينصبها أهل اخلربة واملعرفة ،فجرى ذلك جمرى اخلرب ،فأغنى عن االجتهاد)((( .قال
َْ
يب املُ ْسِل ِم َ
نيَ .فُي ْستَ َد ُّل ِب َها
ب :أََّنُه يَْل َزُمُه ال َع َم ُل بمِ َ
املرداوي احلنبليَّ :
(الص ِح ُ
َح ِار ِ
يح ِم ْن املذ َه ِ

َعَلى ال ِقبَْلِةَ ،و َس َواٌء َكاُنوا ُع ُد ً
وال أَ ْو ُف َّساًقا)((( .ويف حاشية الروض املربع (أو وجد حماريب
إسالمية عمل بها؛ أل ّن اتفاقهم عليها مع تكرار األعصار إمجاع عليها ،فال جتوز خمالفتها)(((.
حماريب إسالميَّة ،فإنه يعمل بها؛ ألن الغالب بل اليقني أن ال
وقال ابن عثيمني( :فإذا وجد
َ
ُتبنى إال إىل جهة ال ِقبْلة)((( .وعند الشافعية :قال الشريازي( :وإن رأى حماريب املسلمني يف
موضع صلى إليها ،وال جيتهد؛ ألن ذلك مبنزلة اخلرب)((( .وإن عرف أنها من بناء املسلمني،
فإن كان ذلك البلد من البالد اليت صلى فيها النيبَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أو الصحابة،
ِر ْض َو ُ
ان اهللِ َعَليْ ِه ْم ،وجب اتباعهم .وإن كانوا مل يصلوا فيها ،فإن كان القوم الذين بنوها يف
 .1الدر املختار وحاشية ابن عابدين.431 /1 ،
 .2الشرح الكبري على منت املقنع.485/ 1 .

 .3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف.11 /2 .
 .4الروض املربع شرح زاد املستقنع ،ص.82
 .5الشرح املمتع على زاد املستقنع.275 /2 .
 .6املهذب يف فقه اإلمام الشافعي.130/ 1 .
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الكثرة ،حبيث يقع التواتر يف خربهم ،ويصري إمجاعهم قاطعاً لوجوه االجتهاد ..صلى إليها(((.
َ
يب املُ ْسِل ِم َ
َه ُدَ ،أل َّن َذِل َك مبنزلة اخلرب(((.
َه ُدَ ،وإِ ْن َرأَى محََ ِار َ
ني فيِ َبَل ٍد َصَّلى إليْ َهاَ ،وال يجَْت ِ
َوال يجَْت ِ
ِ
ِ
يب املُ ْسِل ِم َ
اه ْم ال َق ِدميَِة
يب َج َّادِت ِه ْم ِبالجْ ِيم؛ أَ ْي ُم ْع َظم َط ِري ِق ِه ْم َوُق َر ُ
َوال ْ
ني َومحََ ِار ِ
اجتِ َهاَد فيِ محََ ِار ِ
ون ِم ْن املُ ْسِل ِم َ ((( َ
َ
ِبأَ ْن َن َشأَ ِب َها ُقُر ٌ
ريا ،بحَِيْ ُث ال ُي ِق ُّرو َن َعَلى
يق يَ ْسُل ُكُه املُ ْسِل ُمو َن َكثِ ً
ني  .أ ْو فيِ ط ِر ٍ
الك َوا ِكب َو َ
َ
ت َ
األِدَّلِةَ ،ف َج َرى َذِل َك
ب إال بحَِ ْض َرةِ جمَْ ٍع ِم ْن أَ ْه ِل املَْع ِرَفِة ِب َس ْم ِ
اخل َطإِ؛ َألَّنُه لمَْ ُين َّ
َص ْ
ِ
بيِ
َ (((
ُ َ
يب
مجَْ َرى الخْ برَ ِ َ .وال يجَْت ِ
اب النَّ َِّ ،صَّلى اهلل َعليِْه َو َسَّل َم ،يمَْنًَة َوال يَ ْس َرةًَ ،وال فيِ محََ ِار ِ
َه ُد فيِ محِْ َر ِ
املُ ْسِل ِم َ
االجتِ َهاُدَ ،وَن َق َل
ني ِج َهًة((( .وقال النووي :أَ َّما املحَِْر ُ
اب َفيَ ِج ُب ا ْعتِ َماُدُهَ ،وال يجَُ وُز َم َعُه ْ
َاع املُ ْسِل ِم َ
اح ُب َّ
يب ال ُتنْ َص ُب إال
الشا ِم ِل إجمْ َ
َج َلُه أَ ْص َحاُبنَاِ ،بأَ َّن املحََ ِار َ
َص ِ
ني َعَلى َه َذاَ ،و ْ
احت َّ
َ (((
ت اْل َك َوا ِكب َو َ
األِدَّلِةَ ،ف َج َرى َذِل َك مجَْ َرى اخلبرَ ِ.
بحَِ ْض َرةِ جمََا َعٍة ِم ْن أَ ْه ِل المَْْع ِرَفِة ِب َس ْم ِ
ِ

يب اْلبِالِد ال َعا ِم َرةِ َّال َتت َ
الصالُة ِفي َهاَ ،وُي ْعَل ُم
وعند املالكية ،قال القرايفُ( :ي َقَّل ُد محََ ِار ُ
َك َّرُر َّ
تيِ
َم َع أَ ْه ُل اْلبَْل َدةِ َعَلى ِبنَاِئ َهاَ ،ق َ
أَ َّن إِ َما َم املُ ْسِل ِم َ
الَ :ألنَّه َق ْد َعِل َم أََّن َها
ني َبنَا َها َوَن َصبَ َها ،أَ ِو ْ
اجت َ
العَل َماِء َذِل َكَ ،وُي َقِّل ُد َها ال َعا ُ َو َ
اجلا ِه ُل)((( .وعند املالكية أيضاً:
اجتِ َهاِد ُ
ب إِال َب ْع َد ْ
لمَْ ُتنْ َص ْ
فيِ
لمِ
 .1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي.148/ 2 ،
 .2اجملموع شرح املهذب.200/ 3 ،

 .3أسنى املطالب يف شرح روض الطالب.137 /1 ،
 .4الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية.284/ 1 .
 .5فتح الوهاب بشرح منهج الطالب.45 /1 .
 .6اجملموع شرح املهذب.201/ 3 .
 .7الذخرية للقرايف.142 /1 .
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يد محََاريب اْلبلاَ ِد َّال َت َك َّر َر ْت َصَل َواُت َها َوَن َصبَتْ َها َ
األِئ َّمُة)((( ،وأصدر جملس اإلفتاء
(يجَُ وُز َت ْقِل ُ ِ ِ ِ
تيِ
األعلى يف فلسطني قراراً جاء فيه( :أما بالنسبة إىل املساجد القدمية ،فإ ّن جملس اإلفتاء األعلى
يرى أن تبقى على حاهلا ،ما دامت قبلتها جهة الكعبة املشرفة؛ أل ّن أي تعديل فيها سيؤدي
إىل فتنة بني املسلمني ،وخاصة أ ّن هذه املساجد بنيت منذ مئات السنني ،وال داعي إلحداث
تغيري فيها) [قرار رقم 8/ 1بتاريخ .]1996/ 12/ 4وأصدرت جلنة اإلفتاء يف األردن فتوى عن
حتديد القبلة ،جاء فيها( :فإن كان املصلي يف مدينة أو قرية ،فعليه العمل مبحاريب املسلمني،
وال جيوز له االجتهاد فيها ،وال الطعن أو االعرتاض عليها ،ال سيما إذا وضعت مبعرفة أهل
اخلربة ،وهذا ما نص عليه العلماء) [فتوى رقم  ،599بتاريخ  .]2010 - 04 - 11وأختم
ب َ
اضي ُمنْ ِذ ٍر البَُّل ْو ِط ِّيَ ،وَق ْد َه َّم
مبا قاله الذهيبَ ( :ر ِك َ
احل َك ُم املُ ْستَنْ ِصُر ِباهللِ َم َع ال ُو َز َراِء َوال َق ِ
ف ال ِقبَْلِةَ ،ف َق ُالوا :يَا أَ ِميرْ َ املُ ْؤ ِمنِينْ َ َ ،ق ْد َصَّلى ب َه ِذهِ ال ِقبَْلِة ِخيَاُر َ
األِئ َّمِة َوالتَّ ِاب ُع ْو َنَ ،وإِنمََّا
َح ِريْ ِ
ِبت ْ
ِ

ُف ِّض َل َم ْن ُف ِّض َل ِب ِّ
االتبَاعَ ،وأَ ِميرُْ املُ ْؤ ِمنِينْ َ أَ ْولىَ َم ِن َّاتبَ َع ،فَترََ َك ال ِقبَْلَة بحَِالهَِا)(((.
ِ

 .1التاج واإلكليل ملختصر خليل .198 /2
 .2سري أعالم النبالء .249/ 8
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وديان النار

من فقه القرآن الكريم

واملعذبون فيها من الفجار
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
وبعد؛
فأعد اهلل للكفار داراً مسّاها النار ،وجعلها مستقراً للمتمردين على شرعه ،املكذبني لرسله،
س فيه اجملرمني ،وُي ِّ
عذ ُب فيه أعداَء الدين.
وهي سجنه الذي يحَ بِ ُ
والنار دار اخلزي األكرب ،واخلسران العظيم ،ال خزي أكرب منه ،وال خسران أعظم منه { َرَّ�بنَا

َد أَ ْخ َزْ�يتَ ُه َوَما لِ َّ
ني ِم ْن
إِنَّ َك َم ْن تُ ْد ِخ ِل النَّا َر َ�فق ْ
لظالِ ِم َ

صارٍ}(.آل عمران)192 :
أَنْ َ

ووصف اهلل النار مبا فيها من عذاب وآالم وأحزان ،تعجز ألسنتنا عن كشفه ،وال تستطيع
أقالمنا نعته وتبيينه ،بئس الدار ،وبئس املهاد ،وبئس املقام واخللود.
وهي شاسعة واسعة ،مرتامية أطرافها ،بعي ٌد قعرها ،فيها دركات ،وهلا أبواب ،وقودها الناس
حرها ،وما أسوأ لباسها وطعامها وشرابها!
واحلجارة ،ما أشد ّ
وفيها جبال وخنادق ،وأودية وحبار ،وصهاريج وآبار ،وجبال ،وسجون ،وبيوت ،وجسور،
وأرجاء وقصور ،ونواعري ،وحيّات.

(*)
(((

* ابن القيم ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ،مكتبة دار املنهاج ،ط 1425 ،1هـ .24/ 2
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ويف هذا املقال أسلط الضوء على ما جاء يف كتاب اهلل ،وسنة رسوله ،عليه الصالة والسالم،
من وديان النار ،وملن أعدها اهلل من عصاة وفجار.
وادي الويل:
التحسر ،ومن قال :ويل واد يف جهنم ،فإنه مل يرد
بح ،وقد يستعمل على
الويل يف اللغةُ :ق ٌ
ُّ

أن ً
ويال يف اللغة هو موضوع هلذا ،وإمنا أراد من قال اهلل تعاىل ذلك فيه ،فقد استحق مقراً من
النار ،وثبت ذلك له يف بعض اآليات القرآنية.

(((

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أََّنُه َق َ
وقد ورد يف احلديثَ ،ع ْن أَِبي َس ِعي ٍدَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ ( :ويْ ٌل:

ني َخ ِريفًا َ�ق ْب َل أَ ْن �َيْ�ب ُل َغ َ�ق ْع َره).
َوا ٍد فيِ َج َهنَّ َمَ� ،ي ْهوِي ِفي ِه الْ َكا ِف ُر أَ ْربَ ِع َ

(((

وعن ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،قال( :ويل :وا ٍد فيِ َج َهنَّم يسيل من صديد أهل النَّار).

(((

وعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :ويل :سيل من صديد فيِ أصل َج َهنَّم) ،ويف لفظ ( َواد
يسارَ ،ق َ
ال( :ويل َواد فيِ َج َهنَّم لَو سريت ِفي ِه الجْ بَال،
فيِ َج َهنَّم يسيل ِفي ِه صديده)(((.و َعن َعطاء بن َ
ملاعت من َّ
شدة حره ).

(((

ين
وقد ورد لفظ (ويل) يف القرآن الكريم سبع عشرة مرة ،منها قوله تعاىل�َ{ :ف َويْ ٌل لَِّل ِذ َ
 .1الراغب األصفهاني ،املفردات يف غريب القرآن ،ط دار القلم 1412 ،هـ ،ص .888
 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،وعلق عليه األرنؤوط :ضعيف.
سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة األنبياء ،وقال حديث غريب وضعفه األلباني ،إال أن ابن حبان
رواه يف صحيحه ،كتاب صفة النار وأهلها ،باب ذكر األخبار عن وصف الويل ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك ،كتاب
التفسري ،تفسري سورة املدثر ،وصححه ووافقه الذهيب.
 .3السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،ط دار الفكر ،202/ 1 ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ،رواه الطرباني
احلماني وهو ضعيف.
وفيه حييى ّ
 .4السيوطي ،الدر املنثور.202/ 1 ،
 .5السيوطي ،الدر املنثور ،202/ 1 ،والبيهقي يف البعث والنشور ،باب ما جاء يف أودية جهنم ،ص .272
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ون َه َذا ِم ْن ِع ْن ِد هَّ
اللِ لِيَ ْشَ�ت ُروا بِ ِه ثمََنًا َق ِليلاً َ�ف َويْ ٌل لهَُ ْم مِمَّا َكَ�تبَ ْت
ِم مُثَّ �َيقُولُ َ
يَ ْكُ�تبُ َ
ون الْ ِكتَ َ
اب أِبَيْ ِديه ْ
ين ِم ْن َع َذ ٍ
اب َش ِدي ٍد}(إبراهيم،)2:
ِم َوَويْ ٌل لهَُ ْم مِمَّا يَ ْك ِسبُ َ
ون}(البقرة ،)79 :وقولهَ { :وَويْ ٌل لِ ْل َكا ِف ِر َ
أَيْ ِديه ْ
ني}(فصلت ،)6 :ومنها عشر مرات يف سورة املرسالت ،بلفظ { َويْ ٌل �َي ْوَمئِ ٍذ
وقولهَ { :وَويْ ٌل لِ ْل ُم ْش ِرِك َ
ني})املرسالت ،)49 ،47 ،45 ،40 ،37 ،34 ،28 ،24 ،19، 15 :وباللفظ نفسه يف
لِ ْل ُم َك ِّذبِ َ

ني}(املطففني ،)10 :وقال تعاىلَ { :ويْ ٌل لِ ُك ِّل أََّف ٍ
اك أَثِي ٍم}(اجلاثية،)7:
سورة املطففنيَ { :ويْ ٌل �َي ْوَمئِ ٍذ لِ ْل ُم َك ِّذبِ َ
ه َزٍة
ني}(املطففني ،)1 :وقال جل شأنهَ { :ويْ ٌل لِ ُك ِّل مَُ
وقالَ { :ويْ ٌل لِ ْل ُم َط ِّف ِف َ

لُ َم َزٍة}(اهلمزة)1 :

ِم
وجاءت مسبوقة حبرف الفاء (فويل) يف مثانية مواضع ،قال تعاىل�َ{ :ف َويْ ٌل لهَُ ْم مِمَّا َكَ�تبَ ْت أَيْ ِديه ْ
َروا ِم ْن َم ْش َه ِد �َي ْوٍم َع ِظي ٍم}(مريم،)37 :
َوَويْ ٌل لهَُ ْم مِمَّا يَ ْك ِسبُ َ
ون}(البقرة ،)79 :وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل لَِّل ِذ َ
ين َكف ُ
َاسيَ ِة ُ�ق ُلوُ�ب ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر هَّ
َروا ِم َن النَّارِ}(ص ،)27 :وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل لِ ْلق ِ
اللِ} (الزمر:
وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل لَِّل ِذ َ
ين َكف ُ
ين َظ َل ُموا ِم ْن َع َذ ِ
َروا ِم ْن
 ،)22وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل لَِّل ِذ َ
اب �َي ْوٍم أَلِي ٍم}(الزخرف ،)65 :وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل لَِّل ِذ َ
ين َكف ُ
ني}(الطور ،)11 :وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل
ِم الَّ ِذي يُو َع ُد َ
ون}(الذاريات ،)60 :وقوله�َ{ :ف َويْ ٌل �َي ْوَمئِ ٍذ لِ ْل ُم َك ِّذبِ َ
�َي ْوِمه ُ
ون}( .املاعون)5 - 4 :
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ تهِِ ْم َسا ُه َ
لِ ْل ُم َص ِّل َ
ني * الَّ ِذ َ
ني}
ووردت من اآليات ستة بلفظ (يا ويلنا) كما يف قوله تعاىلَ { :قالُوا اَي َوْ�ي َلنَا إِناَّ ُكنَّا َظالِ ِم َ

{ي َوْ�ي َلنَا َق ْد ُكنَّا فيِ َغ ْف َل ٍة
ني}(األنبياء ،)46 :وقوله :اَ
(األنبياء)14 :وقوله{ :لََ�يقُولُ َّن اَي َوْ�ي َلنَا إِناَّ ُكنَّا َظالِ ِم َ
الرحمْ َ ُن
ني}(األنبياء ،)97 :وقولهَ { :قالُوا اَي َوْ�ي َلنَا َم ْن َ�ب َعَ�ثنَا ِم ْن َم ْرَق ِدناَ َه َذا َما َو َع َد َّ
ِم ْن َه َذا بَ ْل ُكنَّا َظالِ ِم َ
ين}(الصافات ،)20 :وقولهَ { :قالُوا
َو َص َد َق الْ ُم ْر َس ُل َ
ون}(يس ،)52 :وقولهَ { :وَقالُوا اَي َوْ�ي َلنَا َه َذا �َي ْوُم ال ِّد ِ

اَي َوْ�ي َلنَا إِناَّ ُكنَّا

ني}(.القلم)31 :
َطا ِغ َ

وعدد من هذه اآليات يدل على أنها وردت للتحسر ،أو الدعاء بالثبور واهلالك ،أو
االستغاثة من وادي جهنم.
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ومن األحاديث النبوية اليت ذكرت الويل مما يوافق موضوعها ما جاء يف القرآن ،ما ورد
عن بهز بن حكيم ،قال ،حدثين أبي عن جدي قال :مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:

( َويْ ٌل لَِّل ِذي يحَُ ِّد ُث ب َ
اِحل ِد ِ
يث لِيُ ْض ِح َك بِ ِه ال َق ْوَم َ�فيَ ْك ِذ ُبَ ،ويْ ٌل لَ ُهَ ،ويْ ٌل لَ ُه).

(((

وعن عبد اهلل بن احلارث ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ويْ ٌل
لِ َ
َاب َوبُ ُط ِ
أل ْعق ِ
ون ا َأل ْق َدا ِم ِم َن النَّارِ)((( ،يقصد من ال يغسل عقبه ،أو بطن قدمه عند الوضوء.
وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ويل للعراقيب من
النار)((( ،والعراقيب :مجع عرقوب وهو العصبة اليت فوق العقب.

(((

وعن أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال:
ال َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا ،أَ ْربَ ٌعَ :ع ْن مَيِينِ ِهَ ،و َع ْن مِ َ
ين ،إِال َم ْن َق َ
ال اِبلْ َم ِ
شالِ ِهَ ،وِم ْن
( َويْ ٌل لِ ْل ُم ْكثِ ِر َ
ُق َّدا ِم ِهَ ،وِم ْن َوَرائِ ِه).

(((

ت َج ْحش ،رضي اهلل عنها :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،د َ
َخ َل َعَليْ َها
و َع ْن َزيْن َ
َب ِبنْ ِ
ٍ

َفز ًعا ،يَُق ُ
ولَ ( :ال إِلَ َه إِال هَّ
وج ِم ْث ُل
وج َوَم ْأ ُج َ
ال�ي ْوَم ِم ْن َرْد ِم يأَْ ُج َ
اللَُ ،ويْ ٌل لِ ْل َع َر ِب ِم ْن َش ٍّر َق ِد ْا�قَ�ت َر َبُ ،فتِ َح َ
ِ
ول هَّ
ش�َ :ف ُق ْل ُت :اَي َر ُس َ
اللِ؛ أهنلك
إِِصَ�ب َع ِه ا ِإلْ�ب َها ِمَ ،والَّتيِ تَِلي َهاَ ،قالَ ْت َزْ�ينَ ُب بِْن ُت َج ْح ٍ
َه ِذ ِهَ ،و َح َّل َق ب ْ

ون؟ َق َ
الص حُِ
َوِفينَا َّ
اخلبث).
ال َ
الَ� :ن َع ْم إِذَا َكُ�ث َر ُ

(((

 .1سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس
وقال :حديث حسن ،وحسنه األلباني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الطهارة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء ويل لألعقاب من النار ،وصححه
األلباني.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب غسل الرجلني بكماهلما.
 .4التخريج نفسه.
 .5سنن ابن ماجة ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب يف املكثرين ،وقد صححه شعيب األرنؤوط
يف حتقيق سنن ابن ماجة ،واأللباني يف السلسلة الصحيحة.
 .6صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قصة يأجوج ومأجوج.
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وعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّ
ِن ِم ْن
لش ِّرَ ،وإ َّ
يح لِ َّ
يق لِ َّ
وب لِ َم ْن َج َع َل هَّ
ِن ِم ْن النَّ ِ
النَّ ِ
اللُ
لش ِّرَ ،م َغالِ َ
يح لِ ْل َخيرْ ِ َم َغالِ َ
يق لِ ْل َخيرْ َِ ،ف ُط ىَ
اس َمفَاتِ َ
اس َمفَاتِ َ
يح َّ
يح الخَْيرْ ِ َع َلى يَ َديْ ِهَ ،وَويْ ٌل لِ َم ْن َج َع َل هَّ
الش ِّر َع َلى يَ َديْ ِه).
اللُ َمفَاتِ َ
َمفَاتِ َ

(((

وادي الغي:
الغي :الشر واخلسران ،أو هو واد يف جهنم.

(((

وعن الرباء بن عازب ،يف قوله { َف َس ْو َف �َي ْل َق ْو َن َغيًّا}(مريم ،)59 :قال :نهر يف جهنم ،ويف رواية
احلسن ،واد يف جهنم بعيد القعر ،مننت الريح.

(((

وعن ابن عباس ،مرفوعاً ،الغي :واد يف جهنم.

(((

فالذين أضاعوا الصالة ،وأخروها عن مواقيتها ،أو تركوها يف قول بعض السلف ،واتبعوا
الشهوات واحملرمات ،سيدخلون الغي ،وهو واد يف نار جهنم ،أو نهر فيها.

(((

قال سعيد بن املسيب ،إمام التابعني :هو أال يصلي الظهر حتى يأتي العصر ،وال يصلي
العصر إىل املغرب ،وال يصلي املغرب إىل العشاء ،وال يصلي العشاء إىل الفجر ،وال يصلي
بغي ،وهو
الفجر إىل طلوع الشمس ،ثم مات وهو مصر على هذه احلالة ،ومل يتب ،أوعده اهلل ّ
واد يف جهنم.

(((

 .1سنن ابن ماجة ،كتاب املقدمة ،باب من كان مفتاحاً للخري ،وحسنه األلباني.
 .2الكندي ،أبو البقاء ،الكليات ،معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،مؤسسة الرسالة ،ص .674
 .3البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسن ،البعث والنشور ،مركز اخلدمات واألحباث الثقافية ،ص .273
 .4ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ،التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار ،مكتبة املؤيد ،ط / 2
 ،116قال :وال يصح رفعه.
 .5الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ط هجر.572/ 15 ،
 .6البيهقي أمحد بن حممد ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،دار الفكر ،ط .230/ 1 ،1987 – 1407 /1
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قال ابن القيم :وإن يف جهنم سبعني داًء ألهلها ،كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم ،وأن يف
جهنم وادياً ،يدعى غياً ،يسيل قيحاً ودماً ،فهو ملا خلق له.

(((

ُجب احلزن:
عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ�( :ت َع َّوذُوا اِب هَّللِ ِم ْن
ول هَّ
احلزن؟ َق َ
ُج ِّب احل ْز ِنَ ،قالُوا :اَي َر ُس َ
اللِ! َوَما ُج ُّب ِ
تتعوُذ ِم ْن ُه َج َهنَّ ُم ُك َّل �َي ْوٍم مائة
الَ :وا ٍد فيِ َج َهنَّ َم َّ
ول هَّ
َم َّرٍة) قلنا :اَي َر ُس َ
اللِ؛ ومن يدخله ،قال :القراءون املراءون أبعماهلم).

(((

الوديان :موبق ،أثام ،سحق ،مللم ،هبهب.
املوبق :من وبق ،أي تثبط فهلك َوبقاً و َم ْوبقا.

(((

وقد أخرج اإلمام أمحد يف الزهد ،قال :سئل ٌ
نوف عن قولهَ { :و َج َع ْلنَا َ�بْ�يَ�ن ُه ْم َم ْوبِقًا}((( ،قال:

( َوا ٍد َ�بينْ َ أَ ْه ِل َّ
الضاللَ ِة َوأَ ْه ِل ا ِإلميَ ِ
ان)((( ،وعن أنس ،رضي اهلل عنه ،قالَ�( :ن ْه ٌر فيِ َج َهنَّ َم ِم ْن َ�ق ْي ٍح
َوَد ٍم) وعنه (واد من قيح يف جهنم) (((.ومثله عن جماهد((( ،وعنه أيضاً إن أثاماً واٍد يف جهنم.

(((

 .1ابن القيم ،التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ،ص  ،874ونسبه السالمي إىل شقي بن ماتع يف التخويف من
النار ،ص  ،116وابن أبي الدنيا يف صفة النار ،دار ابن حزم1417 ،هـ 1997م ،ص .40
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف الرياء والسمعة ،وقال :غريب،
وضعفه األلباني .ورواه ابن ماجة يف السنن ،املقدمة ،باب االنتفاع بالعلم والعمل به ،لكن بدل مائة مرة أربع
مائة مرة ،وضعفه األرنؤوط واأللباني ،وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة :وله شاهد من حديث ابن عباس :رواه
الطرباني يف األوسط ،ونقل عن املنذري يف الرتغيب والرتهيب :رفعه غريب ولعله موقوف.
 .3األصفهاني ،املفردات.825 ،
 .4أمحد بن حنبل ،الزهد ،ط دار الكتب العلمية ،ط 1420 /1هـ 1999م ،ص .252
 .5املرجع السابق  ،252السالمي ،التخويف من النار.117 ،
 .6ابن القيم ،التذكرة.873 ،
 .7البيهقي ،البعث والنشور  ،274السيوطي ،الدر املنثور.277/ 6 ،
 .8تفسري القرطيب.76 / 13 :
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وديان النار واملعذبون فيها من الفجار

اب َّ ِ
ويف قوله تعاىلَ { :ف ُس ْحقًا َأل ْص َح ِ
السعريِ}(امللك ،)11 :عن سعيد بن جبري ،قالَ ( :واٍد فيِ

َج َهنَّ َم ُي َق ُال َلُه ُس ْح ٌق)(((.

وأخرج ابن أبي الدنيا ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
حره).
وسلم( :إن يف جهنم وادايً يقال له مللم ،إن أودية جهنم لتستعيذ ابهلل من ّ

(((

وأخرج أيضاً عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إ َّ
ِن فيِ َج َهنَّ َم َوا ِداًي �ُيق ُ
َال لَ ُه َهْ�ب َه ُب،
َح ًّقا َع َلى هَّ
اللِ أَ ْن يُ ْس ِكنَ ُه ُك َّل َجبَّارٍَ ،فإاَِّي َك اَي ب ُ
ون مِمَّ ْن يَ ْس ُكنُ ُه).
ِالل أَ ْن تَ ُك َ

(((

وبعد ،فهذه أمساء وديان النار كما وردت يف املقال ،وهي تدلل على شدة عذاب النار فيها،
كل ،فالنار دار بوار وهالك ،ودار عذاب
مع ضرورة حتذير العباد مما يتسبب يف دخوهلا ،وعلى ٍ
الكفرة الفجار ،نسأل اهلل أن جيرينا واملؤمنني مجيعاً من عذاب النار ،وولوج أوديتها.

 .1السيوطي ،الدر املنشور  ،236/ 8ابن أبي الدنيا ،صفة النار.42 ،
 .2ابن املبارك ،الزهد ،ط دار الكتب العلمية ،ص  ،95ابن أبي الدنيا صفة النار ،ص  ،38وقال السالمي يف
التخويف من النار :وحييى :أحد الرواة ضعفوه ،ص .120
 .3ابن أبي الدنيا ،صفة النار ،38 ،ويف رواية البيهقي :إن يف جهنم وادياً ويف الوادي نهر يقال له هبهب  ...إىل آخره،
البعث والنشور ،ص .276
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من فقه القرآن الكريم

الفقراء يف القرآن الكريم:
ٌ
وعالج ٌ
ٌ
جذري لفقرهم
ضمان لكرامتهم ..
أ .عزيز العصا  /مقرر جلنة الثقافة واإلعالم يف اهليئة اإلسالمية العليا  -القدس
ِمن سنّة اهلل سبحانه وتعاىل يف خلقه أن جعل الناس خمتلفني فيما ميلكون من قدرات
وحسيّة ،كما أنهم منتشرون على هذه اجلغرافيا الواسعة ،اليت تشكل
وإمكانات عقليّة وجسديّة ّ
لكل منهم حاضنته البيئيّة اليت يكون فيها خمتل ًفا عن غريه يف املالمح والسمات والسلوكات،

ما جيعلنا نقول :اإلنسان ابن بيئته؛ اليت متيّزه عن غريه ،فنشأت األمم واحلضارات ،وتصارعت
للقوي مبا ميلك من السالح،
فيما بينها حتى وصلنا ملا حنن عليه اآلن من حال السيطرة فيه
ّ
واملال ،والقدرة على الفعل.
أما داخل اجملتمع نفسه ،فقد اقتضت إرادته سبحانه أن هناك اختالًفا يف األرزاق ،واختالًفا
يف مصادر الرزق .وتعود جذور هذه االختالفات إىل عوامل متعددة ،يطول احلديث عنها ،فمنها
ما يتعلق بناموس من نواميس الكون ،كقوله تعاىلَ { :وفيِ

ون} (الذاريات:
الس َما ِء ِرْزُق ُك ْم َوَما تُو َع ُد َ
َّ

 ،)22ومنها ما يتعلق باإلنسان نفسه ،ومدى جدّه واجتهاده ،لقوله تعاىلُ { :ه َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم
ض َذلُو ًال َفا ْم ُشوا فيِ َمنَ ِاكبِ َها َوُك ُلوا ِمن ِّرْزِق ِه َوإِلَْي ِه النُّ ُشوُر}(امللك ،)15 :ففي هذه اآلية الكرمية
ا َأل ْر َ
إهلي لبين البشر بالسعي واجلد واالجتهاد ،وعدم الركون إىل النوم والراحة على
أم ٌر وتوجيه ّ
حساب طلب الرزق والكسب.
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ين ،سعى وج ّد واجتهد وجنى وكسب،
بني هذه وتلك من نواميس اهلل ،يتو ّزع الناس بني غ ّ
أو اغتصب أموال الغري بغري وجه حق ،وبني فقري ،تقاعس عن طلب الرزق ،أو بسبب
مرض ،أو عاهٍة ،أو حصار ،أو خوف ،أو حرب ...إخل.
لذلك ،نشأت اجملتمعات  -منذ اخلليقة ،وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها  -على شكل
طبقات وشرائح جمتمعية ،ختتلف فيما بينها ،مبا ميلك الفرد من املال واجلاه ،وأشكال امللكيّة
املسميات والتصنيفات.
املختلفة؛ فكان الغ ّ
ين والفقري واملسكني والبائس ،وغري ذلك من ّ

عندما أرسل اهلل سبحانه وتعاىل رسوله حممداً ،صلى اهلل عليه وسّلم ،إىل البشريّة مجعاء،

اجملتمعي واإلنصاف ،وجعل الناس سواسية يف احلقوق والواجبات،
قامت رسالته على العدل
ّ
وحماربة الفساد والظلم ،الذي كان سائ ًدا يف اجملتمعات البشرية ،على طول العامل وعرضه،
ين حَْ
ين ُك ِّل ِه َوَكفَى اِب هَّللِ َشهِي ًدا}
ِرُه َع َلى ال ِّد ِ
لقوله تعاىلُ { :ه َو الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه اِبلهُْ َدى َوِد ِ
ال ِّق لِيُ ْظه َ
(الفتح .)28 :ومن بني الظواهر اجملتمعيّة ظاهرة وجود الفقر والفقراء ،اليت سعى اإلسالم إىل
معاجلتها ،بل القضاء عليها؛ باعتبارها آفة جمتمعيّة ّ
تشكل خط ًرا على اجملتمع ،فتضعفه ،وتهد

أركانه ،وتهدد متاسكه.

هدى للناس ،ورمحة بهم؛ ملا
وحنن يف شهر رمضان املبارك ،الشهر الذي ُأنزل فيه القرآن ً

فيه من الق ْول احلق الذي يرتقي بالنفس البشريّة ،وحيفظ هلا كرامتها اإلنسانيّة ،فقد ارتأيت
يف هذا املقال تتبّع موضوع الفقر والفقراء ،كما وردت يف القرآن الكريم ،من حيث نظرة
اإلسالم هلذه الشرحية اجملتمعيّة ،وسبل العالج اجلذري لظاهرة الفقر ،وحماصرة أضرارها على
مستوى الفرد ،وعلى مستوى اجملتمع املسلم.
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للفقراء كرامتهم عند اهلل سبحانه وتعاىل:
هناك من الفقراء من جاء فقرهم و َعوزهم وحاجتهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم؛
َرا ِء
داهمتهم ،فحرموا من املال الذي يقتاتون به؛ فأصبحوا يف خانة الفقراء ،كقوله تعاىل{ :لِ ْل ُفق َ
ِيل هَّ
حَْسُ�ب ُه ُم ا َجلا ِه ُل أَ ْغنِيَا َء ِم َن الَّ�ت َع ُّف ِف �َت ْع ِرُ�ف ُهم
اللِ ال يَ ْستَ ِطي ُع َ
ون َض ْراًب فيِ ا َأل ْر ِ
ين أُ ْح ِص ُروا فيِ َسب ِ
الَّ ِذ َ
ضيَ
اس إِ َحلا ًفا َوَما تُن ِفقُوا ِم ْن َخيرْ ٍ َفإ َّ
ِن هَّ
بِ
اللَ بِ ِه
ِسي َما ُه ْم ال يَ ْسأَلُ َ
ون النَّ َ

يم}(البقرة.)273 :
َع ِل ٌ

بالقياس على ذلك ،ميكننا القول إن هناك فئة من الفقراء ،هم من خرية القوم ،ومن أنبلهم،
ميس جوهر قيمهم ،ومبادئهم ،وع ّفتهم ،وكرامتهم ،كما أن هناك فئات أخرى
وأن فقرهم ال ّ
من الفقراء ،وصلوا حلد العوز واحلاجة ،ألسباب خمتلفة؛ كاملرض ،أو وفاة املعيل ،أو عجزه عن
القيام بواجباته اجتاه أسرته ،أو غري ذلك من األسباب.
الفقر والفقراء يف القرآن ،معاجلات حتفظ الكرامة:
جاءت األوامر اإلهليّة يف القرآن الكريم واضحة وجليّة فيما يتعلق بالفقراء ،وسبل
احملافظة على حقوقهم يف أموال األغنياء ،ففي باب صرف الصدقات انفردت شرحية الفقراء
الص َد َق ِ
بها ،لقوله تعاىل{ :إِن �ُت ْب ُدوا َّ
َرا َء َ�ف ُه َو َخْ�ي ٌر لَّ ُك ْم}(البقرة:
ات َفنِ ِعمَّا ِه َي َوإِن خُْتفُو َها َو�ُت ْؤتُو َها الْ ُفق َ
 ،)271وعندما أمر سبحانه وتعاىل بصرف الصدقات لتعم أوسع الشرائح يف اجملتمع املسلم،
كانت شرحية الفقراء على رأس الفئات اجملتمعيّة الثماني اليت جيب أن تصرف إليها ،لقوله

َّ
تعاىل{ :إمَِّنَا َّ
الرَق ِ
َرا ِء َواملَ َس ِاك ِ
الص َد َق ُ
ني َوفيِ
اب َوال َغا ِرِم َ
ني َوال َعا ِم ِل َ
ني َع َلْ�ي َها َواملُ َؤل َف ِة ُ�ق ُلوُ�ب ُه ْم َوفيِ ِّ
ات لِ ْل ُفق َ
اللِ َو هَّ
يض ًة ِّم َن هَّ
ِيل هَّ
يم}(التوبة.)60 :
اللِ َوابْ ِن َّ
السب ِ
َسب ِ
ِيل َف ِر َ
يم َح ِك ٌ
اللُ َع ِل ٌ

ال شك يف أن هذه اآلية الكرمية تشريع إهلي يف كيفيّة معاجلة حاجات اقتصادية ،تتعلق بثماني
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فئات من اجملتمع ،من خالل توزيع الصدقات والزكوات ،اليت تجُ مع من أغنياء املسلمني ،وما
يتم التصدق به من عموم اجملتمع املسلم يف مناسبات خمتلفة .وأما تلك الفئات ،وحبسب
التفسري هلذه اآلية ،فهي:
 )1الفقراء؛ الذين ال ميلكون شيئًا.
 )2املساكني؛ الذين ال ميلكون كفايتهم.
 )3العاملني عليها؛ السعاة الذين جيمعونها.
شر أحد عن
 )4املؤلفة قلوبهم؛ الذين تؤلف قلوب من ُي ْر َجى إسالمهم بها ،أو يدفع بها َّ
املسلمني.
 )5يف الرقاب؛ أي يف عتق رقاب األرقاء واملكاتبني.
 )6الغارمني؛ أي يف إصالح ذات البني ،وملن َ
أثقلتْهم الديون يف غري فساد ،وال تبذير ،فأعسروا.
 )7يف سبيل اهلل؛ أي للغزاة يف سبيل اهلل.
 )8ابن السبيل؛ أي للمسافر الذي انقطعت به النفقة.
لكي تكتمل عمليّة املعاجلة ،جند أن القرآن الكريم ّ
حيث على الزكاة ،والصدقات يف
العشرات من اآليات الكرمية ،اليت تو ّزعت على ( )39سورة من سور القرآن ألـ ()114؛
أي أنّه يف أكثر من ثلث سور القرآن الكريم ،هناك أوامر إهليّة لكل من يؤمن باهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،بأن إميانه هذا ال يكتمل إال بالتصدق ،وبإخراج الزكاة .فكانت الزكاة الركن
الثالث من أركان اإلسالم؛ بعد الشهادتني والصالة ،وجاءت يف معظم املواضع يف القرآن
الكريم مرتبطة بالصالة.
جاءت الزكاة والصدقات -وما يتصل بهما -يف باب تزكية النفس وتطهريها ،لقوله تعاىل:
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ِم إ َّ
ِن َصالتَ َك َس َك ٌن هَّلُ ْم َو هَّ
اللُ مَ ِ
يم}
ُ
سي ٌع َع ِل ٌ
ِرُه ْم َو�ُت َزِّكيهِم بهَِا َو َص ِّل َع َل ْيه ْ
{خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم َص َد َق ًة تُ َط ّه ُ
ين آ َمنُوا إِذَا ناَ َجْ�يتُ ُم
(التوبة ،)103 :وتكون هذه الصدقة قدر االستطاعة ،لقوله تعاىل :اَ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
ول َ�ف َق ِّد ُموا َ�بينْ َ يَ َد ْي نجَْ َو ُاك ْم َص َد َق ًة َذلِ َك َخْ�ي ٌر لَّ ُك ْم َوأَ ْط َه ُر َفإِن مَّلْ جَتِ ُدوا َفإ َّ
ِن هَّ
الر ُس َ
يم}
َّ
اللَ َغفُوٌر ر َِّح ٌ
(اجملادلة .)12 :وقوله صلى اهلل عليه وسّلمَّ :
(الص َد َق ُة تُ ْط ِف ُئ الخَْ ِطيئَةََ ،ك َما يُ ْط ِف ُئ الْ َما ُء النَّار).

(*)
(((

بهذا ،ترتبط بالزكاة والصدقة ّ
الطهارة ،وتزكية النفس ،وكذلك يرتبط بها حسن اخللق،
وطيب التعامل بني أبناء اجملتمع ،وغري ذلك من الصفات ،اليت جتعلها واحدة من العبادات
يتوجه بها املسلم إىل اهلل ،كعبادة ماليّة ،يؤديها جتاه جمتمعه ،وفق نظام ُص ِّم َم من قبل علماء
اليت ّ
حمتاجا يتس ّول الناس.
األمة ،مبا جيعل لإلسالم منظومة اقتصاديّة متكاملة ،ال ترتك ً
فقراء فلسطني؛ القرآن ينصفهم ،والنكبات حترمهم:
منذ حادثة اإلسراء واملعراج ،كان بيت املقدس وفلسطني بؤرة احلضارة اإلسالمية ،ومتيّزت
عن غريها من أمصار األمة وأقطارها باهتمام كبري ،من قبل اخللفاء والقادة املسلمني على
مر العصور .وقد تنافس هؤالء ،فيما بينهم ،على إعمارها وبناء املؤسسات فيها؛ فعمرت
ّ
بالوقفيّات ،مبختلف األشكال ،واملستويات؛ كاملدارس ،والُرُبط والزوايا ،واألنزال ،والسبل،
واملشايف ،واحلماماتُ ،
وخصص لإلنفاق عليها من عوائد املزارع واملتاجر األموال الوفرية.
لقد أدى هذا االهتمام إىل انتشار األوقاف على أرض فلسطني ،بشكل مكثف ،حتى أضحى
 % 16من مساحتها الكلية وقفاً خريياً؛ لدرجة أن هناك قرى بكاملها هي وقف خريي ،ومن
أشهر األوقاف يف فلسطني :وقف بيت املقدس ،ووقف متيم الداري ،ووقف خليل الرمحن،
َد َج ِابر ْبن َعبْ ِد اهللَِ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْهُ ،وقال األرنؤوط :إسناده قوي
* مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ ،م ْسن ُ ِ ِ
على شرط مسلم ،ورجاله ثقات.
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ووقف أمحد باشا اجلزار ،ووقف النيب روبني.

(((

بنظرة تارخييّة على تلك األوقاف والوقفيّات ،جند أنها كانت تطعم اجلائع ،والفقري،
كثري من الفئات والشرائح اجملتمعيّة احملتاجة.
واملسكني ،وتعاجل شؤون ٍ

واستمر هذا احلال حتى نكبة عام 1948م ،اليت جنم عنها سرقة ما يزيد عن مخسمائة
ّ

قرية ومدينة وناحية ونهبها وتدمريها ،ومتت إزالة تراثها املعماري ضمن سياسة تهويد
اجلغرافيا والسكان والتاريخ ،وفق موازين قوى الغاب ،وشهوة املستكربين للسيطرة على
موارد اآلخرين ،وثرواتهم ،ومقدراتهم ،واستعبادهم ،وتدمري تراثهم.

(((

لقد تعامل االحتالل مع األوقاف (بشراسة) ،مبا يضمن عدم قدرة املسلمني على حتقيق
أي حالة (حراك) مناوئ لالحتالل ،ونشر ظاهرة الفقر ،والفاقة ،والعوز بني أبناء الشعب
التشرد والضياع ،الذي ابتلي به حنو مليون فلسطيين.
الفلسطيين ،لكي يضاف ذلك كّله إىل
ّ
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد ،وإمنا جاءت (النكسة) يف العام 1967م؛ اليت جنم عنها احتالل
واملتحرك على األرض ،ليزداد
ما تب ّقى من فلسطني ،فأحكم االحتالل هيمنته على الساكن
ّ
وتتعمق حاالت اإلفقار اليت يحُ دثها االحتالل يف أوساط الشعب الفلسطيين الذي بقي
الفقر،
ّ

على أرضه.
أمنوذجا:
حلول إبداعيّة  ..صندوق الزكاة الفلسطيين
ً
اقتصادي حيقق نو ًعا
ألي حراك
رغم شظف العيش ،وقسوة االحتالل ،ومراقبته الشديدة ِّ
ّ
من االستقاللية االقتصاديّة ،كانت هناك جلان منتشرة هنا وهناك جلمع الزكاة والصدقات،
 .1صالحات ،سامي ( ،)2011األوقاف اإلسالمية يف فلسطني ودورها يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،مركز

الزيتونة للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان .ص.37 - 34 :

 .2موقع مشروع األرشيف الفلسطيين /جامعة بري زيت .انظر.http://awraq.birzeit.edu/?q=node/1687 :
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وإعادة صرفها وفق الشرع احلنيف .ويف العام 2007م قامت وزارة األوقاف والشؤون
الدينية الفلسطينيّة بتوحيد جهود جلان الزكاة ،وتأطري عملها يف احملافظات الشمالية (الضفة
الغربية) ،حتت (صندوق الزكاة الفلسطيين) ،الذي وضع جمموعة من املعايري والضوابط
املتعلقة جبمع الزكوات والصدقات ،وحتديد مصارفها .ومتكن الصندوق من الوصول إىل
التجمعات السكانية يف خمتلف مواقع اجلغرافيا اليت يتمكن من الوصول إليها ،وذلك بهدف
التعرف إىل األسر اليت تنطبق عليها معايري الصندوق .وتقوم اللجان التابعة للصندوق
َ
باألعمال اآلتية(*):
(((

أول :مجع الزكاة والصدقات والتربعات.
ثان ًيا :البحث االجتماعي.
ثالثًا :كفالة األيتام.
راب ًعا :تقديم املساعدة املالية :وتكون بناء على املسح االجتماعي ،ويتم ذلك بتقديم العون
املادي للعائالت احملتاجة والفقرية.
خامسا :املساعدات املالية التعليمية.
ً
سادسا :املساعدات الصحية.
ً
ساب ًعا :املشروعات التأهيلية ملساعدة العائالت الفقرية إلخراج احملتاجني من طور الرعاية
االجتماعية إىل طور التنمية االجتماعية.
ثام ًنا :مشروعات الصدقة اجلارية ،واليت توقف وقفاً خريياً ،مثل :عمارة الزكاة والنور يف
* العصا ،عزيز ( .)2016الزكاة :منّة من األغنياء ،أم عبادة مالية؟! جملة اإلسراء ،دار اإلفتاء الفلسطينية ،العدد ،130
ص.91 - 85 :
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نابلس ،وعمارة اجلمل يف طولكرم.
تاس ًعا :إقامة مصانع تأهيلية يعود ريعها للفقراء.
ليس هذا وحسب ،بل هناك العديد من اجلمعيّات اخلرييّة ،املنتشرة على طول الوطن
وعرضه ،اليت تعنى بالفقري واليتيم وعابر السبيل ،كما ُتعنى بأسر الشهداء واألسرى
واجلرحى ،واحملتاجني من طلبة العلم ،وغري ذلك من األفراد واألسر الذين ط ّوحت بهم األيّام
والظروف ،حنو الفقر والفاقة واحلاجة.
اخلامتة والتعليق:
يب اهلل حممد ،صلى اهلل
يتضح مما سبق ،أن القرآن الكريم ،ذلك الكتاب البينّ  ،نزل على ن ّ

عليه وسّلم ،ليكون دستو ًرا للبشريّة يف معاجلة كل خواجل النفس البشريّة ودواخلها ،عندما
ّ
أي أثر لفقر ،أو فاقة ،أو حاجة ،عندما جعل من الصدقة،
يشكل هلا احلماية التا ّمة والكاملة من ّ
تقرًبا إىل اهلل سبحانه وتعاىل عن طيب نفس ،ودون منّة منه،
والزكاة عبادة يؤديها من ميتلكهاّ ،
يت
احلق فيها ،ليأخذها دون حرج أو
ثم ُتنقل إىل الفقري واحملتاج ،وصاحب ّ
خجل؛ ألن عملي ّ
ٍ
ٍ

األخذ والعطاء تأتيان ضمن منظومة متكاملة ،جاءت من لدن خالق البشر مجي ًعا ،ومقدّر
أرزاقهم وأعمارهم.
استيطاني-استعماري
ين ،فإننا يف فلسطني اليت ختضع الحتالل
ّ
وأما على املستوى الوط ّ
ّ
إحاللي ،يقع علينا واجب احملافظة على إنساننا ،ومتابعة هموم أصحاب احلاجات والفقراء،
ّ
من خمتلف الفئات والشرائح اجملتمعيّة ،واإلبداع يف ابتكار احللول واملعاجلات ،وفق ما يرمسه
لنا القرآن الكريم ،والسنّة النبويّة الشريفة؛ القوليّة والفعليّة ،وباتّباع القياس الذي فيه
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املخارج جلميع ما يعرتضنا من معضالت يف هذا الشأن ،ال سيما أننا حنظى بوجود من حيمل
همنا ،وينري الطريق أمامنا بفتاوى ،ووفق شريعة اإلسالم السمحة ،اليت تستند إىل القرآن
عنا ّ
الكريم والسنّة النبوية.
وأما شهر رمضان ،وهو شهر القرآن الكريم ،فإنه من الواجب علينا االبتعاد فيه عن أي
ني}.
اشربوا َوال تُس ِرفوا إِنَّ ُه ال حُيِ ُّب املُس ِرف َ
سلوكات ميكن أن تبتعد بنا عن قوله تعاىلَ { :وُكلوا َو َ
(األعراف)31 :

فلتكن بهدف إطعام الفقراء ،واأليتام ،والشرائح اجملتمعية
وأما الوالئم الرمضانية-اخلريية،
ْ
األخرى ،وعدم جعلها (ترتد) عن اهلدف الذي ُتقام من أجله ،بأن تتحول إىل إفطارات
(مهرجانية-احتفالية) يتخللها مصروفات و(بهرجات) ،ليست من عبادة الصوم يف شيء،
وال تتعلق بإشباع حاجة امللهوفني ،واجلوعى ،والفقراء ،واملعوزين.

58

زاوية الفتاوى

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

 .1حكم اإلفطار يف رمضان بسبب األعمال الشاقة
السؤال :أنا رجل متزوج ،وأعمل يف البناء ،وأتعب كثرياً من الصوم ،وال أملك القوت
اليومي لي ولزوجيت ،فهل حيق لي أن أفطر؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاألعمال الشاقة ليست مربراً لإلفطار ،فهنالك املاليني من املسلمني يعملون يف األعمال
الشاقة من بناء وجنارة وغريها ويصومون ،وحيتسبون صيامهم هلل عز وجل ،وال ُّ
تعد األعمال
الشاقة ذريعة لإلفطار إال بشروط ،منها:
 .1إذا كان الصائم ال ميلك قوت شهر رمضان ،وإذا مل يعمل مل جيد قوت يومه.
 .2إذا كان الصائم ال ميكنه العمل إال وهو مفطر.
 .3إذا كانت صحته ال تساعده على الصيام ،نظراً لإلرهاق الذي يلحقه من الصيام.
فإذا وجدت هذه الشروط ،فعليه أن يصوم ،وحني يشق عليه ذلك يفطر ويقضي ،واهلل
تعاىل املعايف.
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 .2هل نزف األنف والقيء يفطران
السؤال :هل يفطر نزف األنف إذا كانت كمية الدم كبرية بسبب حرارة اجلو؟ وهل القيء
يفطر أم ال؟
اجلواب :نزف األنف ال يفطر ،بغض النظر عن كمية الدم النازف ،أما بالنسبة إىل القيء،
فإذا كان خارجاً عن إرادة الشخص ،فإنه ال يفطر ،ويبقى الصيام صحيحاً ،أما القيء عمداً،
فإنه يفطر ،وجيب على الصائم قضاء اليوم الذي أفطره ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
ْض).
اسَ�تقَا َء َع ْم ًدا َ�ف ْلَ�يق ِ
س َع َل ْي ِه َق َضا ٌءَ ،وَم ْن ْ
َي ُء�َ ،ف َل ْي َ
وسلمَ ( :م ْن َذ َرَع ُه الق ْ

(*)
(((

 .3حكم اإلفطار بسبب االمتحانات
السؤال :عندي امتحانات الثانوية العامة يف شهر رمضان ،وأحتاج خالهلا إىل تركيز ودراسة
وبذل جهد كبري ،فهل جيوز لي اإلفطار يف أيام االمتحانات وأقضيها بعد رمضان؟
اجلواب :ال جيوز اإلفطار يف رمضان بسبب االمتحان ،فقلة الرتكيز ،ليست عذراً من األعذار
اليت يباح لصاحبها الفطر يف رمضان ،ومن املعلوم أن ِصيَام َر َم َضا َن َف ْر ٌ
ض َعَلى ُك ِّل ُم ْسِلم
ٍ
ف ،وال جيوز أن يفطر فيه إال أَ ْص َح َ َ
ص لهَُ ْم فيِ ال ِف ْط ِر ،كاملسافر ،واملريض،
ار املَُر َّخ َ
ُم َكَّل ٍ
اب األ ْع َذ ِ

{ش ْهر َرَم َض َ َّ
اس َوَ�بيِّنَ ٍ
ُرَق ِ
ان َف َم ْن َش ِه َد
ُر ُ
آن ُه ًدى لِلنَّ ِ
ات ِم َن اهلُ َدى َوالف ْ
ان ال ِذي أُنْ ِز َل ِفي ِه الْق ْ
لقوله تعاىلُ َ :
ِم ْن ُك ُم َّ
اللُ ب ُ
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر يُ ِري ُد هَّ
ِك ُم الْيُ ْس َر َوال يُ ِري ُد
الش ْه َر َ�ف ْليَ ُص ْم ُه َوَم ْن َك َ
ان َم ِر ً

بُ
ِك ُم

ال ُع ْس َر}(البقرة)185 :

والصائم الذي يواجه أسباباً ملجئة تضطره إىل الفطر ،يفطر دون تهاون ،سواء أكان ذلك
اهلل عَ
َن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
استَ َقاَء َع ْمدًا ،وصححه
الص ْو ِم ع ْ
* سنن الرتمذيِ ،كتَاب َّ
َليِْه َو َسَّل َمَ ،باب َما َجاَء ِف َ
يم ْن ْ
األلباني.
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بسبب الدراسة أم غري ذلك ،أما الفطر جملرد ضمان القدرة على الرتكيز يف الدراسة ،فال جيوز.
وبإمكان السائل الكريم أن يستغل األوقات املناسبة للدراسة يف رمضان ،مثل أوقات ما بعد
اإلفطار ،وأوقات الصباح يف أول النهار.
 .4حكم األكل والشرب ً
خطأ
السؤال :شربنا املاء بعد أذان الفجر ،ظانني عدم طلوعه ،بسبب حدوث خطأ يف وقت
الساعة على اهلاتف احملمول ،فهل جيوز صيامنا؟

اجلواب :األكل أو الشرب بعد طلوع الفجر عمداً يفسد الصوم ،ولو كان اآلكل أو

الشارب خمطئاً بالوقت ،وجيب على من فعل ذلك أن يمُ سك بقية يومه إن كان يف رمضان؛

مراعاة حلرمة الشهر ،وعليه أن يقضي بعد انقضاء رمضان يوماً مكانه.

 .5حكم استخدام البخاخ وقطرة األنف للصائم
السؤال :أعاني من مشكلة يف التنفس تتطلب مين استخدام خباخ أو قطرة لألنف كل ست
ساعات ،فأقوم باستخدامها قبل صالة الفجر ،ولكن بعد مثاني ساعات تعود لي مشكلة ضيق
التنفس ،فما حكم استخدام البخاخ يف هذه احلالة؟
اجلواب :اتفق مجهور الفقهاء على أن ما يدخل إىل اجلوف بتعمد عن طريق األنف مفطر،
سواء أكان دواًء أم خبار ماء؛ ألن األنف منفذ للجوف ،فقد قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
االستِْن َش ِ
ون َصائِ ًما)(*) ،أما اجلهاز الذي يستعمله
اق ،إِال أَ ْن تَ ُك َ
وسلم( :أَ ْسبِ ِغ ال ُو ُضوَءَ ،واَبلِ ْغ فيِ ْ
(((

مرضى اجلهاز التنفسي ،واملسمى بالبخاخ ،فال يفطر ،إال إذا اشتمل على غري اهلواء ،ووصل
عرب الفم إىل اجلوف ،فيفطر ،وبالنسبة إىل قطرة األنف فهي مفطرة؛ ألنها تصل إىل اجلوف،
أما وضع املرهم يف منفذ األنف فال يفطر؛ ألنه ال يصل إىل اجلوف ،وهو ما ذهب إليه جملس
اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،يف قراره رقم 152 / 1 :بتاريخ 2017/ 5/ 18م.
* سنن ابن ماجة ،كتاب الطهارة وسننها ،باب املبالغة يف االستنشاق واالستنثار ،وصححه األلباني.
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 .6حكم رفض الزوجة اجلماع خوفًا من دخول وقت الفجر
السؤال :طلبين زوجي للجماع قبل أذان الفجر بعشر دقائق ،أو أقل ،فرفضت خوفاً من
دخول الوقت وفوات الصيام ،فهل أكون آمثة؟
اجلواب :األصل يف املعاشرة الزوجية أن تقوم على املعروف ،لقوله تعاىلَ { :و َع ِ
اش ُرو ُه َّن
اِبلْ َم ْع ُر ِ
وف}(النساء ،)19 :واإلسالم َّ
حث املرأة على طاعة زوجها باملعروف ،ومبوجب ميثاق عقد
الزواج جيب على املرأة أن متلك نفسها لزوجها ،وال متنعه منها إال لسبب شرعي يستدعي
ذلك ،وإن دعاها إىل الفراش ،فعليها اإلجابة ،وإال أمثت ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِذَا
الر ُج ُل ا ْم َرأَتَ ُه إِلىَ ِف َر ِ
ِح).
َضبَ َ
اش ِهَ ،فأَبَ ْت�َ ،فبَ َ
َد َعا َّ
ات غ ْ
ان َع َلْ�ي َها ،لَ َعَ�نْ�ت َها املَالئِ َك ُة َحتىَّ تُ ْصب َ

(*)
(((

ولكن يف حال أدى اجلماع إىل حمظورات شرعية ،فال تكون الزوجة آمثة برتكها له،
وعليه؛ فال تأمثني برفضك املعاشرة الزوجية بسبب اقرتاب دخول وقت الفجر؛ خشية إفساد
صومكما ،ولكن من حماسن أخالق الزوجني أن يسرتضي أحدهما اآلخر بالكالم اللطيف،
وباألسلوب احلسن.
 .7حكم العجز عن إخراج فدية الصوم الواجبة على كبري السن
كبري يف السن ،يعيش مبساعدات شهرية من أوالده؟
السؤال :هل جتب الفدية على ٍ

اجلواب :من أفطر بسبب اهلرم أو كرب السن ،وكان ال يقوى على الصوم ،فتجب عليه حينئذ

ين يُ ِطيقُونَ ُه
الفدية ،لقوله تعاىلَ { :ف َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر َو َع َلى الَّ ِذ َ
ِف ْديٌَة َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ون}
ني َف َم ْن تَ َطوََّع َخْ�ي ًرا َ�ف ُه َو َخْ�ي ٌر لَ ُه َوأَ ْن تَ ُصوُموا َخْ�ي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُكْ�نتُ ْم �َت ْع َل ُم َ

(البقرة:

 ،)184والفدية إطعام مسكني وجبتني من أوسط طعام خمرجها ،عن كل يوم يفطر فيه ،على

* صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء آمني فوافقت إحداهما األخرى
غفر له ما تقدم من ذنبه.
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أن ال تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر يف حدها األدنى ،أو ما يعادهلا بالعمالت األخرى،
حسب ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم  140/ 1بتاريخ 2016/ 5/ 26م،
واهلل تعاىل أعلم.
أما إذا عجز املكلف عن إخراج الفدية ً
أيضا؛ فقد ذهب احلنفية والشافعية  -يف وجه-
واحلنابلة إىل أنها تسقط عنه ،وال يلزمه شيء ،ألنه ال واجب مع العجز ،واإلطعام ليس له
بدل ،واهلل سبحانه وتعاىل يقول{ :ال يُ َك ِّل ُف هَّ
ْسا إِال ُو ْس َع َها (}...البقرة ،)286 :وقال عز وجل:
اللُ �َنف ً
{ال يُ َك ِّل ُف هَّ
ْسا إِال َما آتاَ َها}(الطالق ،)7 :وذهب الشافعية -يف وجه -إىل أنها تبقى يف ذمته
اللُ �َنف ً
قياسا على الكفارة ،وأل ّن حق اهلل تعاىل املالي إذا عجز عنه العبد
حتى يتمكن من إخراجهاً ،
وقت الوجوب استقر يف ذمته((( ،ومنيل إىل ترجيح قول اجلمهور بسقوط الفدية عن العاجز
عنها ،ونرى أن قياسها على صدقة الفطر اليت تسقط بالعجز ،أوىل من قياسها على الكفارة.
وعليه؛ فإذا مل يستطع املكلف إخراج الفدية ،فال شيء عليه ،وجيوز ألبنائه أو غريهم من
احملسنني معاونته على إخراجها ،وهلم األجر يف ذلك ،إن شاء اهلل.
 .8حكم قضاء صيام أيام من رمضان الفائت
السؤال :أفطرت يف رمضان املاضي بسبب احلمل ،وقمت بقضاء بعض األيام منه ،وبقي
علي قضاء وكفارة؟ وهل آثم بتأخريي القضاء؟
علي  26يوماً مل أقضها ،فهل يرتتب ّ
ّ

اجلواب :على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل جميء رمضان التالي ،فعن عائشة،

ون َع َل َّي َّ
ان)((( ،قال
انَ ،ف َما أَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن أَ ْق ِض َي إِال فيِ َش ْعبَ َ
الص ْوُم ِم ْن َرَم َض َ
ان يَ ُك ُ
رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :ك َ
 .1تبيني احلقائق ،337 :1 ،روضة الطالبني ،382 :2 ،نهاية احملتاج ،193 :3 ،املغين.151 :3 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب متى ُيقضى قضاء رمضان.
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ابن حجر ،رمحه اهلل( :ويؤخذ من حرصها على ذلك يف شعبان أنه ال جيوز أتخري القضاء حىت يدخل
رمضان آخر)(*) ،فمن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان التالي ،فإما :أن يكون تأخري القضاء
(((

بعذر ،كاملرض وغريه ،فهذا ال إثم عليه بالتأخري؛ ألنه معذور ،فيقضي عدد األيام اليت أفطرها،
وليس عليه كفارة ،أما من أخر القضاء حتى أتى رمضان اآلخر دون عذر ،فللعلماء فيه قوالن:
القول األول :ما ذهب إليه املالكية والشافعية واحلنابلة ،وهو أنه آثم بتأخريه القضاء ،وجيب
عليه القضاء والكفارة ،والقول الثاني؛ أنه ال يلزمه إال القضاء ،إال أنه آثم بالتأخري ،لقوله
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر} (البقرة ،)184 :فقد ذكر اهلل تعاىل
تعاىلَ { :ف َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
القضاء ،ومل يذكر اإلطعام ،وهذا مذهب احلنفية وبعض العلماء.
وعليه؛ فاألوىل املبادرة إىل القضاء حرصاً على العبادة ،وعدم التهاون فيها ،وأنت تأمثني إن
كان تأخريك القضاء تهاوناً ودون عذر ،فيجب عليك االستغفار ،وقضاء ما فاتك من الصيام،
ً
عمال برأي احلنفية ومن وافقهم؛ ألنه ال يلجأ إىل إخراجها إال
وال يلزمك إخراج الكفارة،
إذا كان اإلنسان مصاباً مبرض مزمن ال يرجى برؤه؛ فتكون على من عجز عن الصيام ،واهلل
ين يُ ِطيقُونَ ُه ِف ْديٌَة َط َعا ُم
تعاىل يقولَ { :ف َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَاَّي ٍم أُ َخ َر َو َع َلى الَّ ِذ َ
ِم ْس ِكنيٍ}(البقرة)184 :

 .9حكم إقامة صالة العيد يف موضعني يف البلد الواحد
السؤال :ما حكم إقامة صالة العيد يف موضعني يف البلد الواحد؟
اجلواب :من شروط صحة صالة اجلمعة أو العيد أن ال تتعدد يف املكان الواحد لغري حاجة
أو ضرورة؛ ألن صالة اجلمعة أو العيد شرعت الجتماع الناس عليها قدر اإلمكان ،فلو صلت
* فتح الباري.191/ 4 :
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كل طائفة يف مسجدها ،أو يف أي مكان آخر مع إمكان اجتماعهم يف مسجد واحد أو يف مكان
واحد ،مل حيصل املقصود منها ،لذلك فقد واظب رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،على إقامة
َّ
واسنت الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،بسنته ،صلى
صالة مجعة واحدة يف املسجد طيلة حياته،
اهلل عليه وسلم ،وما عليه إمجاع األمة إىل يومنا هذا ،أنه ال تعدد يف البلدة الواحدة لصالة
بد منها ،كسعة البلد ،وكثرة سكانه ،أو ُبعد املسجد ،أو ضيقه،
اجلمعة أو العيد ،إال حلاجة ال َّ
أو خوف الفتنة.
وعليه؛ نوصي بإقامة صالة العيد يف موضع واحد يف البلدة الواحدة قدر اإلمكان؛ ليكون
بذلك مدعاة جلمع الكلمة ،ووحدة الصف ،وزيادة يف األلفة واحملبة.
واهلل تعاىل أعلم
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سلوكات

السلوك ليس له لغة
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
أصيب اإلسالم يف زماننا بنكبتني ُكربيني :النكبة األوىل تتعلق بضعف أهله ،والنكبة
الثانية تتعّلق بسلوك أهله ،وبينهما ارتباط ،وقد يكون سوء السلوك من أسباب الضعف،
وواقع احلال أ ّن املسلمني يعيشون يف القرون األربعة األخرية ضعفاً ،جعلهم ألعوبة بأيدي
الدول املتنفذة ،فبعد أن كانوا الق ّوة األوىل لعشرة قرون متتالية ،بدأوا بعدها باالحندار ،بسبب
ابتعادهم عن منهج رّبهم ،فأصابهم الضعف والوهن ،وأصبح حاهلم يصدق فيه ما أنشد
جرير:
وُي ْق َضى األمُر ح َ
تيم
ني ُ
تغيب ٌ

وهم ُشهوُد
وال يستأمرون ْ

وُن ّصب عليهم حكام ضعفاء ،يأمترون بأمر من نصبوهم ،وهذا انعكس على الشعوب

اليت حيكمونها ،فأصبحوا أناساً يشعرون بالضعة ،وأخذوا يقلدّون األقوياء يف املظاهر ،ومثل
هذا ال يط ّور أ ّمة ،بل ميضي بها يف طريق اهلاوية ،وحنن نرى بوناً شاسعاً يفصلنا عن الدول
املتط ّورة ،ولن نستطيع أن نبلغ معشار ما وصلوا إليه ،وحنن يف هذه احلال.
اإلسالمي هي
وأرى أ ّن النكبة الكربى يف حياة املسلمني ،واليت ساهمت يف وقف امل ّد
ّ

احنراف السلوك ،وهو وسيلة جذب لغري املسلمني ،وحقيقة األمر أ ّن السلوك ال يعرف لغة،
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ومن املمكن أن جيذب نظر ّ
كل من يشاهده.
يف بالد املسلمني ،نرى مظاهر من السلوك ال جندها يف دول الكفر ،بل إنّنا لشعورنا
بالضعف ،قد نزيد عن أهل الكفر ،حيزن املسلم وهو يسري يف شوارعنا ،فريى السفور،
والعري ،وما يصف ،وما ّ
التكسر يف
قصات الشعر املزرية ،ويرى من
ربج،
ّ
يشف ،ويرى ّ
والت ّ
ّ

املشية ما يعيب الرجولة واألنوثة معاً ،وحتّى اللباس الذي يسمونه اليوم شرعيّاً ،قد ال تربطه
صلة بالشرع.
يف العصور الزاهرة كان املسلم كالشامة بني الناس ،يراه الناس فيعرفونه مبظهره وسلوكه،
وهناك بالد بعيدة فسيحة ،مل تطأها قدم فاتح ،دخل الناس فيها يف دين اهلل أفواجاً؛ ملا رأوه من
سر هذا
مست التجار ،وسلوكهم وصدقهم ،ومجال السلوك جيذب األنظار ،فيسأل من يرى عن ّ
ثم يضطر ألن يقرأ ،أو يسأل عن الدين الذي ينتمي إليه أصحاب هذا السلوك،
السلوكّ ،
وسرعان ما ينخرط معهم يف دينهم.
وحيج،
بعض الناس حيصر الدين يف املظهر ،ولكنّه يتعامى عن اجلوهر ،فيصلي ،ويصومّ ،
ويعتمر ،ويزكي ،وقد يكون حافظاً لكتاب اهللّ ،...
وكل هذه العبادات ال جتد هلا أثراً يف سلوكه،
سب وشتم ،وإذا ُأ ِّمن على مال ضعف وسرق منه ،وإذا كان يف وظيفة سلك سبل
فإذا تكلم ّ
هن،
الفساد ،وإذا كان ّ
قسم املرياث سلب أخواته ح ّق ّ
رب عائلة كان قدوة سيئة يف سلوكه ،وإذا ّ
حق إخوته...
وحاول أن يستحوذ على ّ
َروا}
لقد كان من دعاء املؤمنني ،وهذا ما حكاه القرآن الكريمَ { :رَّ�بنَا ال جَْت َع ْلنَا ِفْ�تنَ ًة لَِّل ِذ َ
ين َكف ُ

(املمتحنة ،)5 :وورد أيضاًَ { :رَّ�بنَا ال جَْت َع ْلنَا ِفْ�تنَ ًة لِ ْل َق ْوِم َّ
ني}(يونس ،)85 :ومتى يكون املسلم
الظالِ ِم َ
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فتنة؟ عندما ُين ّفر بسلوكه غري املسلم من اإلسالم .بالد املسلمني اليوم كثرية ،ويدخلها آالف
الز ّوار والسيّاح يوميّاً ،ولكنّهم -يف الغالب -يرون سلوكاً مشيناً ،فيسمعون الكذب ،ويرون
ّ
الغش ،واإلقبال على فعل املنكرات ،...ويصلون إىل قناعة أ ّن دين املسلمني لو كان فيه خري
لظهر عليهم.
الدبلوماسي،
كم للمسلمني من سفارات يف اخلارج! إنّها كثرية ،ومليئة برجال السلك
ّ
ليتهم يعملون وفق اإلسالم حتى يرى فيهم غري املسلم القدوة .حدّث أحد السفراء :كان
كثري من سفراء دولتنا يف مؤمتر ،وحدث أن حان وقت الصالة فما صّلى سوى اثنني منهم!
غري املسلمني يعرفون ق ّوة اإلسالم ،وأنّه إذا انتفض ح ّقق يف أيام ما ال حي ّققه غريه يف أعوام،
وقد وجد هؤالء أنّهم ال يستطيعون أن يزيلوا القرآن ،وال يستطيعون أن جيعلوا املسلمني
يعودون إىل الكفر ،والسبيل الوحيد أمامهم أن يغيرّ وا سلوك املسلم ،ولو كان التغيري
بطيئاً ،وهم يتحّلون بالصرب واألناة يف حتقيق ما يريدون ،أشاعوا فيما بيننا مظاهر حضارتهم
الزائفة ،فوجدتنا ّ
حتل عرى اإلسالم منّا عروة عروة ،وما كنّا نثور عندما كنا نراه قدمياً ،أصبحنا
نعايشه يف أوقاتنا كّلها ،وأصبح املسلم ال يرى بأساً يف أن يشاهد يف وسائل اإلعالم العورات
نتمعر إن وجدنا بناتنا يواظنب على النت ،ويتواصلن مع
واملشاهد الفاضحة ،وأصبحنا ال ّ
واخلاصة ،ولو
الغرباء ،وأصبحنا ال نتو ّرع أن نسعى بدأب ،لتدخل نساؤنا الوظائف العا ّمة
ّ
تطّلبت الوظيفة منهن أن يغنب عن البيت ساعات كثرية ،وأن خيتلطن باألجانب ،وخيلون
بهم ،ويسافرن معهم خارج الوطن أياماً وشهوراً بال حمرم ،وأن يشاركن يف احلفالت املختلطة،
68
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اليت جتعل املسلم ينسلخ من دينه انسالخ احليّة من جلدها.
حدّث أحدهم :كنت عائداً إىل بلدي يف إحدى الطائرات ،وكنت أجلس إىل جانب صبيّة،
كرسي آخر بعيد عنها ،فقلت للذي
شاب جيلس على
وكانت طوال الوقت تتحدّث مع ّ
ّ
كانت تتحدّث معه :يا أخي ،تعال اجلس مع زوجتك ،وأنا سأجلس مكانك ،فقال :هذه ليست
زوجيت ،وفهمت أنّها كانت معه يف دورة تدريبيّة لشهور عدة ،وكانت قد تز ّوجت قبل ذهابها
إىل دورتها التدريبية يف اخلارج بوقت قصري؛ أي كانت عروساً!
حيزن املسلم وهو يرى بعض والة األمر قساة عتاة مع من يتديّن ،فقد حيرمونه من السفر
والوظيفة ،...ولكنّهم يف الوقت نفسه يشجعون من يسريون يف طرق الضالل ومينحونهم
ولكن
شاب على صالة الفجر سبباً كافياً ليقدّم حب ّقه الئحة اتهام،
اجلوائز ،وقد تكون مواظبة ّ
ّ
يشجعه وحيميه!
احملرمات جيد من ّ
الذي يسهر إىل الفجر وهو يعاقر أ ّم اخلبائث ،ويقرتف ّ

69

العدد  140رمضان وشوال  1439هـ  -حزيران ومتوز 2018م

سلوكات

هل خيتلف
عرب اليوم عن عرب األمس؟
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي

سبق لي أن كتبت كثرياً عن العرب تارخياً وحضارةً ،وفصلت القول يف كثري من جوانب
حياتهم ،كما كتب غريي من املؤرخني والباحثني ،والكتاب ،واألدباء واملصنفني :فتاريخ
العرب يف املاضي ،مل يعد خافياً على أحد.
ومن املمكن أن نلخصه يف بضعة أسطر فقط ،حيث نأخذ ما يتناسب ومقالتنا القصرية
هذه ،ألننا لسنا بصدد تأريخ ،وال كتابة تأريخ العرب ،وليس موضوعنا تفصيل القول يف
جوانب حياة العرب املختلفة .أما حاضر العرب البئيس التعيس ،فال حيتاج منا إىل مزيد من
التفصيل ،وكثري من القول ،وزيادات يف التحليل والتعليل.
نوّد أن نأخذ جزءاً من حياة العرب يف ماضيهم قبل اإلسالم ،ونسقطه على أرض الواقع،
كي نرى :هل تغري حال العرب وتبدل واختلف عما كان عليه يف املاضي؟ هل هناك فوارق
كبرية بني عرب اليوم وعرب اجلاهلية قبل اإلسالم؟ لقد كان العرب قبل اإلسالم قبائل
مشتتة ومتحاربة ومتنازعة ومتطاحنة ،يقتتلون على أتفه األسباب ،وتشتعل يف أوساطهم
احلرب الضروس سنني طوال ،وما حرب داحس والغرباء إال مثل ومنوذج.
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وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا احلال ،وذكره بصريح العبارة ،فقال سبحانهَ { :واذ ُْك ُروا

اللِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكْ�نتُ ْم أَ ْع َدا ًء َفأَلَّ َف َ�بينْ َ ُ�ق ُلوب ُ
نِ ْع َم َت هَّ
ِك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه

ِخ َوان}(آل عمران)103 :
إْ

من اهلل على العرب ،كانت
كما مل تهدأ نريان احلرب بني األوس واخلزرج إال بعد أن َّ
العرب بال قيمة بني األمم ،ال فارس حترتمها وتقدرها ،وال الروم تهابها وختشاها.
كانت تعيش العرب حياة التخلف مقارنة مبا كانت عليه األمم األخرى من الفرس والروم
واهلنود والصينيني وغريهم ،مما لديهم الصناعات املتعددة ،حتى سيوفهم كانوا يستوردونها
ويشرتونها من سواهم من األمم.
ال شيء عند العرب كان هلم حمل وفخار واعتزاز بني األمم ،سوى ما كان لقريش من
مكانة عند القبائل العربية حبكم وجود البيت العتيق يف بلدهم وأرضهم ،وقد امنت اهلل تبارك
وتعاىل عليهم يف ذلك يف القرآن الكريم ،ومسيت إحدى سور القرآن الكريم باسم قريش
(سورة قريش) قال تعاىل{ :إل ِ
الشتَا ِء َو َّ
الص ْي ِف * َ�ف ْلَ�ي ْعبُ ُدوا َر َّب َه َذا
ِم ر ِْح َل َة ِّ
ِيالف ُ�ق َريْ ٍ
ش * إِيال ِفه ْ
وع َوآ َمَ�ن ُه ْم ِم ْن
الَْ�ب ْي ِت * الَّ ِذي أَ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍ

َخ ْو ٍ
ف}( .سورة قريش)

يقول العالمة املفسر الشهري ،قتادة بن دعامة السدوسي -وهو سيد من سادات التابعني،
ْرٍة ِم َن النَّا ِر َفأَْ�ن َق َذُك ْم ِمْ�ن َها}.
وعامل من أعالم العرب -عند قوله تعاىلَ { :وُكْ�نتُ ْم َع َلى َشفَا ُحف َ
(آل عمران)103 :

كان هذا احلي من العرب أكثر الناس ً
ذال ،وأشقاه عيشاً ،وأبينه ضاللة ،وأعراه جلوداً،
وأجوعه بطوناً ،معكومني  -أي حمبوسني مشدودين  -على رأس حجر بني األسدين :فارس
والروم.
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ال واهلل ما يف بالدهم يومئذ من شيء يحُ سدون عليه ،من عاش منهم عاش شقياً ،ومن مات
ردي يف النار ،يؤكلون وال يأكلون ،واهلل ما تعلم ً
قبيال يومئذ من حاضر األرض ،كانوا فيها
أصغر حظاً ،وأرق فيها شأناً منهم ،حتى جاء اهلل عز وجل باإلسالم ،فورثكم به الكتاب ،وأحل
لكم به دار اجلهاد ،ووسع لكم به الرزق ،وبعثكم به ملوكاً على رقاب الناس.

(*)
(((

ومما يؤيد ما رواه املؤرخ الطربي وذكره يف تارخيه الكبري ،احلوار الذي جرى ما بني رسول
سعد بن أبي وقاص ،وهو املغرية ،وبني رستم ،فقال رستم للمغرية قبل املواجهة يف املعركة
الشهرية القادسية( :إن ُ
اج ٍر
ُم أَ ْه َل َش َقاٍء َو َج ْه ٍدَ ،و ُكنْت ْ
َّك ْم َم ْع َش َر ال َع َر ِبُ ،كنْت ْ
ُم َتأُْتوَننَا ِم ْن َبينْ َ َت ِ
ِ
َ
است ْ
ُمَ ،ف َد َع ْوتمُْ
ُم ِم ْن َش َر ِابنَاَ ،و ْ
ُم ِم ْن ِظالِلنَاَ ،ف َذ َهبْت ْ
َظَلْلت ْ
ُم ِم ْن َط َعا ِمنَاَ ،و َش ِرْبت ْ
ري َو َواِف ٍدَ ،فأَ َكْلت ْ
َوأ ِج ٍ

َ
َ ُُ
ٌ
ُ
َبَ ،ف َرأَى ِفيِه َث ْعَلبًا
أَ ْص َحاَب ُك ْمُ ،ث َّم أََتيْت ُ
ُموَنا ِب ِه ْمَ ،وإِنمَّ ا َمثَلك ْم َمثَل َر ُج ٍل َكا َن لُه َحاِئط ِم ْن ِعن ٍ
ب إلىَ َ
اح ًداَ ،ف َق َ
َ
ََ
َم ْع َن ِفيِه
ب َو ِ
َو ِ
الَ :ما َث ْعَل ٌ
احلاِئ ِطَ ،فَل َّما ْ
اجت َ
احدٌ! َفانْطل َق الثَّ ْعل ُبَ ،ف َد َعا الثَّ َعاِل َ ِ

الر ُج ُل َف َس َّد ُ
َخْل َن ِمنُْهُ ،ث َّم َقتَ
اجل ْح َر َّال ِذي د َ
َل ُه َّن جمَ ِي ًعا.
َجاَء َّ

حمََل ُك ْم َعَلى َه َذا َم ْع َش َر ال َع َرب َ
َوَق ْد أَ ْعَل ُم أَ َّن َّال ِذي َ
اجل ْه ُد َّال ِذي َق ْد أَ َصاَب ُك ْمَ ،فا ْر ِج ُعوا َعنَّا
ِ

َعا َم ُك ْم َه َذاَ ،فإن ُ
ُموَنا َع ْن ِع َما َرةِ ِبالِدَناَ ،و َع ْن َع ُد ِّوَناَ ،ونحَْ ُن ُنوِقُر َل ُك ْم َر َكاِئبَ ُك ْم
َّك ْم َق ْد َش َغْلت ُ
ِ
اهلل! َف َق َ
َق ْم ًحا َوتمًَْراَ ،وَنأُْمُر َل ُك ْم ِب ِك ْس َوةٍَ ،فا ْر ِج ُعوا َعنَّا َعاَف ُاك ُم ُ
ريُة ْب ُن ُش ْعبََة :ال َت ْذ ُك ْر َلنَا
ال املُ ِغ َ
َج ْه ًدا إِال َوَق ْد ُكنَّا ِمثِْلِه ،أَ ْو أَ َش َّد ِمنُْه ،أَْف َضُلنَا أَْنُف ِسنَا َعيْ ًشا َّال ِذي يَ ْقت ُ
ُل اْب َن َع ِّمِهَ ،ويَأْ ُخ ُذ
فيِ
فيِ
اهلل ِفينَا َنبِيًّاَ ،وأَْنز َ
ث ُ
الد َم َوال ِع َظا َمَ ،فَل ْم َن َز ْل َك َذِل َك َحتَّى َب َع َ
َل َعَليِْه
َم َالُه َفيَأُْكُلُهَ ،نأُْك ُل املَيْتََة َو َّ

َابَ ،ف َد َعاَنا إِلىَ اهللَِ ،وإِلىَ َما َب َعثَُه ِبِهَ ،ف َص َّدَقُه ِمنَّا ُم َص ِّد ٌقَ ،و َك َّذَبُه ِمنَّا َ
آخُرَ ،ف َقاَت َل َم ْن َص َّدَقُه
الكت َ
ِ

* انظر مقدمة ابن خلدون يف الصفحات التالية. 152 ، 151 ، 149 :
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َم ْن َك َّذَبُهَ ،حتَّى د َ
استَبَا َن َلنَا أََّنُه َصاِد ٌقَ ،وأََّنُه
ورَ ،حتَّى ْ
َخْلنَا فيِ ِدينِِهِ ،م ْن َبينْ َ ُموِق ٍن ِبِهَ ،وَبينْ َ َم ْق ُه ٍ
َر ُس ٌ
ول ِم ْن ِعنْ ِد اهللِ.
َفأََم َرَنا أَ ْن ُن َقاِت َل َم ْن َخ َال َفنَاَ ،وأَ ْخبرََ َنا أَ َّن َم ْن ُقتِ َل ِمنَّا َعَلى ِدينِِه َفَلُه َ
اجلنَُّةَ ،و َم ْن َع َ
اش َمِل ٌك،

ْع َ
وك إِلىَ أَ ْن ُت ْؤ ِم َن ِباهللِ َو َر ُسوِلِهَ ،وَتد ُ
ْخ َل فيِ ِدينِنَاَ ،فإِ ْن َف َعْل َ
ت
َح ُن َند ُ
َو َظ َه َر َعَلى َم ْن َخ َال َفُهَ ،فن ْ
الز َكاُة َو ُ
ت َل َك ِبالُد َك ،ال يَد ُ
سَ ،وإِ ْن أََبيْ َ
ْخ ُل َعَليْ َك ِفي َها إِال َم ْن أَ ْحبَبْ َ
ت
َكاَن ْ
تَ ،و َعَليْ َك َّ
اخل ُم ُ
ت َذِل َكَ ،قاَتْلن َ
اهلل َبيْنَنَا َوَبيْن َ
َاك َحتَّى يحَْ ُك َم ُ
َذِل َك َفالجْ ِ ْزيَُةَ ،وإِ ْن أََبيْ َ
َك.
َق َ
ُمَ :ما ُكنْ ُت أَ ُظ ُّن أَِّني أَ ِع ُ
يش َحتَّى أَسمْ َ َع ِمنْ ُك ْم َه َذا َم ْع َش َر ال َع َر ِب.
ال َلُه ُر ْست ُ

َ
َ
ُ
ُ
ُ َ َُ
يق أَ ْن يسكرَ ،فبَ َ
ات َليَْلتَُه يسكر.
ال أ ْم ِسي َغ ًدا َحتَّى أْف َر َغ ِمنْك ْمَ ،وأْقتُلك ْم ُكَّلك ْمُ ،ث َّم أ َم َر ِباْل َعتِ ِ

(*)
(((

ويقول الع ّ
المة ابن خلدون عربي النسب والنشأة ،يف مقدمته ،حتت (فصل يف أن العرب

إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها اخلراب):
وحش وأسبابه فيهم ،فصار
(والسبب يف ذلك أنّهم أ ّمة وحشيّة؛ باستحكام عوائد التّ ّ
ّ

وجبّلة ،وكان عندهم ملذوذاً ملا فيه من اخلروج عن ربقة احلكم ،وعدم االنقياد
هلم ُخلقاً ِ

للسياسة ،وهذه ّ
الطبيعة منافية للعمران ،ومناقضة له ،فغاية األحوال العاديّة كلها عندهم
ّ
للسكون اّلذي به العمران ،ومناف
الرحلة والتّغلب  -مبعنى التنقل  -وذلك مناقض ّ
ّ

له ،فاحلجر ً
مثال ،إنمّ ا حاجتهم إليه لنصبه أثا ّ
وخيربونها عليه،
يف القدر ،فينقلونه من املبانيّ ،
ليعمدوا -عمد السقف :دعائمه وركائزه-
ويعدّونه لذلك ،واخلشب أيضاً ،إنمّ ا حاجتهم إليه ّ
السقف عليه ،لذلك فصارت طبيعة
به خيامهم ،ويتّخذوا األوتاد منه لبيوتهم
فيخربون ّ
ّ
* انظر حبث :ملاذا ال يصلح العرب إال باإلسالم  :احللقة اخلامسة.
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وجودهم منافية للبناء اّلذي هو أصل العمران ،هذا يف حاهلم على العموم)(*).
(((

ويقول العالمة مؤسس علم االجتماع حتت فصل آخر ،وهو (فصل يف أن العرب أبعد
األمم عن سياسة امللك) ،وذلك بعد أن علل مل العرب أبعد األمم عن سياسة امللك ،وأن
الدين هو الذي نظم حياة العرب ،وجعل فيها روحاً وقانوناً ،قال :كان رستم إذا رأى املسلمني
ثم إنّهم بعد ذلك انقطعت
جيتمعون ّ
للصالة ،يقول :أكل عمر كبدي ،يعّلم الكالب اآلدابّ ،
السياسة ،ورجعوا إىل قفرهم ،وجهلوا شأن
منهم عن الدّولة أجيال نبذوا الدّين ،فنسوا ّ
فتوحشوا كما كانوا ،ومل
عصبيّتهم مع أهل الدّولة ،ببعدهم عن االنقياد ،وإعطاء النّصفةّ ،
يبق هلم من اسم امللك إال أنّهم من جنس اخللفاء ،ومن جيلهم ،وملّا ذهب أمر اخلالفة ،انقطع
األمر مجلة من أيديهم ،وغلب عليهم العجم دونهم ،وأقاموا يف بادية قفارهم ،ال يعرفون
امللك ،وال سياسته ،بل قد جيهل كثري منهم ،أنّهم قد كان هلم ملك يف القديم ،وما كان يف
القديم ألحد من األمم يف اخلليقة ،ما كان ألجياهلم من امللك ،ودول عاد ،ومثود ،والعمالقة،
ثم دولة مضر يف اإلسالم بين أميّة وبين العبّاس ،لكن بعد
ومحري والتّبابعة شاهدة بذلكّ ،

بالسياسة ملّا نسوا الدّين ،فرجعوا إىل أصلهم من البداوة ،وقد حيصل هلم يف بعض
عهدهم ّ
األحيان ،غلب على الدّول املستضعفة ،كما يف املغرب هلذا العهد ،فال تكون غايته إال ختريب
ما يستولون عليه من العمران ،كما قدّمناه ،قال تعاىلَ { :وهللا �ُي ْؤيِت ُم ْل َك ُه من يَشا ُء}( .البقرة)247 :

وقد عقبت على أقوال ابن خلدون هذه وسواها ،يف حبثي الذي نشرته منذ مثانية عشر
عاماً ،وحتديداً سنة  1421هـ 2000 -م وكان بعنوان( :ملاذا ال يصلح العرب إال باإلسالم؟)
قلت فيه:
* مقدمة ابن خلدون ،ص.149:
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قال ابن خلدون مثل هذه األقوال ،وكان لدولة العرب واإلسالم يف زمانه صولة وجولة ،ال
يف املغرب فحسب ،بل يف املشرق أيضاً ،وقد تنقل ابن خلدون بني أرجاء الوطن اإلسالمي،
فكان يف حضرة سلطان املغرب أبي عنان ،حيث أحلقه مبجلس العلماء عنده سنة  755هـ،
حتى أصبح كاتبه ،ويوقع بني يديه.
ثم سافر إىل القاهرة ،ووفد على امللك الظاهر برقوق ،حيث كان األخري ملكاً على مصر
والشام آنئذ ،فأكرم وفادته ،وجعله على القضاء يف مصر ،إىل أن مات فيها ،رمحه اهلل تعاىل،
الرمحة الواسعة ،وذلك سنة  808هـ.
ذكر ابن خلدون ما ذكر والعرب يف عزهم وسلطانهم  ،....فكيف به لو عاش يف زماننا،
فماذا سيقول عن غلبة العجم علينا ،ورأى كثرياً من أبناء العروبة واإلسالم ال يعرفون
ألنفسهم تارخياً جميداً ،وال حضارة عظيمة عمالقة ،وال سؤدداً ما بعده ملك وسؤدد؟
وحري بالعرب أن يعودوا ،ويثوبوا إىل اإلسالم ،فبه يعزون ،وبسببه تنتظم أمور حياتهم
يف كل اجلوانب ،وتلقى عليهم به املهابة ،فيحسب هلم عدوهم ألف حساب وحساب،
وبنصرهم لدين اهلل ،ينصرهم ربهم ،ويثبت أقدامهم ،قال تعاىل{ :إ ِْن �َت ْن ُص ُروا هَّ
اللَ �َي ْن ُص ْرُك ْم
ِت
َو�ُيَ�ثبّ ْ

أَ ْق َدا َم ُك ْم}( .حممد)7 :

ومما قلته أيضًا يف هذا البحث:
هلل در اإلسالم ما أعظمه من مبدأ ،ونظام وقانون ،كيف ال؟! وهو القانون اإلهلي الرباني،
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ،وال من خلفه ،إذ كله عدالة ،واستقامة ونهج قويم ،فكما
أسلفنا بعد هذه املبادئ املوقظة دائماً للضمائر ،واليت جتعل منها دوماً ضمائر حية ،ال ولن
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هج النهج الدميقراطي،
تستقيم أمور العرب ،فها هو الغرب حينما أسقط كل املعايري ،وَن َ
العوار الكثري،
استطاع أن يضع لنفسه نظاماً وقانوناً ،ينظم به حياته ،ويسري على نهجه ،وفيه ُ
والثغرات الكبرية ،فكيف بنا معشر العرب لو َّ
حكمنا اإلسالم يف حياتنا ،وسرنا وفق املنهج
الرباني املعصوم ،كيف ستكون حينئذ حياتنا من كل جانب؟ إنها العظمة من كل نواحيها،
واحلياة اهلانئة يف كل جوانبها ،والعزة ،والذكر احلسن على الدوام ،وصدق اهلل العظيم ،حيث
قالَ { :وإِنَّ ُه لَ ِذْك ٌر لَ َك َولِ َق ْوِم َك َو َس ْو َف

ون}(.الزخرف)44 :
تُ ْسأَلُ َ

إن اإلسالم يكسب العرب القوة واألنفة والشجاعة ،كما كان األمر مع األسالف ُ
األول،
وسيبقى العرب يف ضعف ،وعجز ،وتفرق ما مل يعودوا إىل اإلسالم احلنيف ،وقول الفاروق
عمر يف هذا األمر دستور وقاعدةَ ،ح ِريٌَّة أن تكتب مباء الذهب (حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم،

ً
بديال)(*) ،حيث قال تعاىلَ { :وا ْعتَ ِص ُموا حِب َْب ِل هَّ
اللِ مَ ِ
َرُقوا َواذ ُْك ُروا
فال نطلب بغري اهلل
جي ًعا َولاَ �َتف َّ
(((

اللِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكْ�نتُ ْم أَ ْع َدا ًء َفأَلَّ َف َ�بينْ َ ُ�ق ُلوب ُ
نِ ْع َم َت هَّ
ْرٍة
ِك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إ ْ
ِخ َواناً َوُكْ�نتُ ْم َع َلى َشفَا ُحف َ
ي هَّ
اللُ لَ ُك ْم آياَتِ ِه
ِم َن النَّا ِر َفأَْ�ن َق َذُك ْم ِمْ�ن َها َك َذلِ َك �ُيَ�ب نِّ ُ

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

لن خيتلف عرب اليوم عن عرب األمس ،إال إذا اختلفت فلسفتهم احلياتية ،كما لدى
السلف الصاحل ،ولن يصلح آخر هذه األمة ،إال مبا صلح به أوهلا.
فرفقاً يا معشر العرب باإلسالم احلنيف ،سبب منعتكم وقوتكم وسيادتكم العاملية.

* البداية والنهاية .70 / 76
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الطنطورة املنكوبة واملهجرة

وجمزرتها الرهيبة
أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
علي من أبواب
املقدمة :احلمد هلل الذي هداني وأعانين ،وعلمين ،وأنار طريقي ،وما فتح َّ
علمه ،ورمحته ،ورزقه ،وما كنت ألهتدي لوال أن هداني اهلل ،والصالة والسالم على سيدنا
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه ،ومن َّ
اسنت بسنته إىل
يوم الدين ،وبعد؛
فإن احلديث والكتابة عن قرية الطنطورة له طابع خاص ،ملا يثري يف النفوس من أمل شديد،
هلول ما تعرضت له هذه القرية العريقة ،واملتميزة يف موقعها اإلسرتاتيجي من جمزرة رهيبة،
تعد من اجملازر الكبرية واملوجعة اليت تعرض هلا الشعب الفلسطيين ،واخلطرية دولياً ،الرتكابها
على يد جيش االحتالل اإلسرائيلي ،بعد أسبوع من إقامة كيان االحتالل اإلسرائيلي كما قال
املؤرخ (إيالن بابه) مؤلف الكتاب الشهري (التطهري العرقي يف فلسطني).
الطنطورة موقع وتاريخ :الطنطورة تعين املسكن ،وهي قرية على ساحل البحر املتوسط،
تبعد حنو ( )30كم جنوب حيفا ،وهي عريقة يف القدم ،ففيها آثار تعود إىل العصر الربونزي
احلديث واحلديدي ،مساحة أراضيها (  14520دومناً) بلغ عدد سكانها (  750نسمة) سنة
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1922م و( 1940نسمة) سنة 1944م ،شرد الصهاينة سكانها سنة 1948م ،ودمروها
وأقاموا يف موقعها املستعمرة االستيطانية (دور) واملستعمرة (حنشوليم)((( ،وتعد القرية حمطة
من حمطات سكة حديد مصر فلسطني ،على الكيلو ( )382من حمطة القنطرة ،ومساحة
القرية ( 120دومناً)((( ،سكن التجيكر (مجاعة فلسطينية قدمية) القرية يف القرن الثاني عشر
قبل امليالد ،ويف القرن الثاني قبل امليالد احتلها اإلغريق ،وشيد فيها الصليبيون قلعة أمسوها
(مريل) مر نابليون جبنوده املنسحبني من الطنطورة ،وأحرقوها يف آب من العام 1799م(((،
وحتيط بالقرية أراضي كفر الم ،والفريديس ،وعني غزال ،وعرب الغوارنة ،واملستعمرات.

(((

املواقع األثرية يف القرية:
( )1خربة املزرعة :فيها أنقاض برج مربع معقود ،وجمموعة من املغر.
( )2قرية أم الطوس :وتعرف باسم قرية الشيخ ،وحتتوي على أساسات ومدافن منقورة يف
الصخر ،وصهاريج وحوض.
( )3قرية السليمانيات :فيها أساسات قدمية ،ومعاصر وصهاريج.
( )4قرية حنانة :بها آبار ومغائر.
( )5خربة دريهمة :فيها أساسات ومدافن صخرية ،وأعمدة.
( )6خربة حيدرة :فيها بقايا مدافن وحماجر وفسيفساء.
 .1املوسوعة الفلسطينية امليسرة ،هيئة جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة ،ص 407عمان ،2013 ،وانظر بالدنا

فلسطني ،مصطفى الدباغ. 605 / 7 ،
 .2معجم بلدان فلسطني ،حممد حممد شراب ،ص. 503
 .3كي ال ننسى ،وليد اخلالدي ،ص. 107
 .4املدن والقرى العربية املنهوبة واملدمرة ،أمحد العلمي ،ص. 124
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( )7تل عبدون :وفيه آثار وجدران وصهريج.

(((

تنقيبات اجلامعة العربية يف القرية:
بعد أن أخرجت التنقيبات األثرية اليت أجريت حتت املياه قرب شاطئ الطنطورة مراسي
سفن ،يعود تارخيها إىل معظم احلقب التارخيية ،والكشف عن كنيسة بيزنطية يف املنحدرات
الشمالية لتل الربج خالل 1980 – 1979م ركزت اجلامعة العربية منذ 1980م بالتنقيب يف
هذا التل سنوياً ،ومثة جنوبي خربة املزرعة بقايا القلعة الصليبية املسماة (كزال دوشاتيون)

(((

ميناء الطنطورة:
يقع امليناء مشال القرية احلديثة مباشرة ،وهو خليج شبه مربع ،أبعاده 100م ×100م ،وتوجد
جتاه الطنطورة جمموعة من اجلزر الصغرية جداً ،متتد من (الشمال إىل اجلنوب).
سكان الطنطورة والتعليم:
حال التعليم يف القرية مل خيتلف كثرياً عن باقي القرى الفلسطينية ،سوى يف أن الطنطورة
قرية ساحلية ومشالية ،وهلا تاريخ وحركة اقتصادية نشطة إىل حد جيد ،فتأسس فيها عام 1889م
أيام العهد العثماني مدرسة صغرية ،ويف العام 1943م كان أعلى صف فيها هو السابع
االبتدائي ،ويف سنة 1937م أنشئت مدرسة للبنات ،وكان أعلى صف فيها الرابع االبتدائي.
سكان القرية عرب فلسطينيون ،حسب إحصائية سنة 1931م ،كانت نسبة املسلمني من عدد
سكان القرية  % 99,20واملسيحيني  % 0,62واليهود % 0,18
 .1بالدنا فلسطني ،مرجع سابق ،ص. 608
 .2كي ال ننسى ،مرجع سابق ،ص.107
 .3بالدنا فلسطني ،مرجع سابق ،ص.610
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اقتصاد القرية:
اعتمد اقتصاد القرية على الزراعة ،وصيد السمك ،ويف فرتة االنتداب ازداد صيد السمك
من( )6أطنان يف سنة 1928م إىل ( )1622طناً سنة 1944م  .وكانت احلبوب واخلضراوات
والفاكهة ،أهم الغالل الزراعية .ويف عام 1944م1945 /م كان ما جمموعه ( 26دومناً) خمصصاً
للحمضيات واملوز ،و( 6593دومناً) للحبوب ،و(  287دومناً) مروياً ،أو مستخدماً للبساتني،
منها ( 270دومناً) للزيتون ،وذاعت شهرة الطنطورة بنسج احلرير ،وصبغة األرجوان (((،الذي
ورثته من أجدادنا الكنعانيني.
احتالل القرية وتهجري سكانها:
يشري املؤرخ الفلسطيين مصطفى كبها إىل أن اجليش اإلسرائيلي اختار اهلجوم على
قرية الطنطورة اليت بلغ عدد سكانها أكثر من ( 1500نسمة) ،كونها اخلاصرة األضعف
ضمن املنطقة اجلنوبية حليفا ،بسبب موقعها على ساحل البحر املتوسط ،ولكونها سهلة
االحتالل ،بعكس سائر القرى اجملاورة على قمم جبل الكرمل ،ولكونها مرفأ كان يصل منه
السالح للفلسطينيني((( ،ووصفت الدكتورة رضوى عاشور احتالل القرية ،واجملزرة الرهيبة
اليت تعرض هلا سكانها ،يف روايتها (الطنطورية) الصادرة عن دار الشروق بطبعتها األوىل
عام 2010م ،والسادسة عام 2014م ،وكيف أن فتاة فلسطينية من الطنطورة جنت من
اجملزرة الرهيبة ،وتسكن صيدا بلبنان ،فتقول يف روايتها (كان صوت االنفجارات وصليات
 .1كي ال ننسى ،مرجع سابق ،ص ، 107وانظر املوسوعة الفلسطينية ،ص. 122
 https:ar.wikpedia.org/wiki9 .2أمكن الرجوع إليه يف 2016\8\1م .
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الرصاصات ،يأتينا من الشرق من جهة املدرسة ،ومن جهة الربج يف الشمال ،وجهة الكراكون
يف اجلنوب ،ويبدو أنهم يضربون من البحر أيضاً  ...اقتحم الدار ثالثة رجال مسلحني،
وساقونا إىل دار املختار ،كانوا يهددوننا بأعقاب البنادق ،ويطلقون النار فوق رؤوسنا ...يف
الطريق شاهدنا حسن عبد العال الضرير ،وزوجته عزة احلاج اهلنديُ ،ملقيينْ بالقرب من
بيتهما ،حتيط بهما بركة من الدم ،أخذوا حلي النساء ،وما وجدوه معهن من النقود ،ساقونا
إىل الشاطئ ،قسمونا إىل جمموعتني :الرجال يف ناحية ،والنساء واألطفال واملسنني من الرجال
يف ناحية أخرى ،قتلوا املئات ،وكانوا على شكل أكوام ،واألطفال الرضع كانوا يتساقطون
بشكل غري مفهوم ،كل يوم ميوت رضيع أو رضيعان ،ويف طولكرم ،وحنن مشردون قصفنا
الطريان اإلسرائيلي  ...قالت أمي :إننا سنذهب إىل صيدا عند عمي .)...

(((

شرد الصهاينة سكان القرية العرب ،ودمروها خالل النكبة يف أواخر شهر أيار من العام
1948م ،ويف العام التالي أسس صهاينة مهاجرون من اليونان دورا يف موقع القرية ،وبلغ
عدد السكان هناك (170نسمة) عام 1970م ،وأسس صهاينة قدموا من أمريكا وبولندا
عام 1948م كيبوتز حنشوليم ،على بعد كيلومرت مشال القرية ،وكان املهاجرون ( )253عام
1970م ،ومن املعلوم أن العرب خسروا مدينة حيفا ،ومجيع قراها البالغ عددها ( 52قرية)
خالل اتفاق اهلدنة بني الدول العربية وإسرائيل عام 1948م.

(((

 .1الطنطورية ،رضوى عاشور. 67 – 58 ،
 .2املوسوعة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص ،122وانظر :نكبة فلسطني والفردوس املفقود ،عارف العارف.1059 /5 ،
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جمزرة القرية:
ارتكبت احلركة الصهيونية مئات اجملازر واملذابح ضد الشعب الفلسطيين ،مل يشهد التاريخ
ً
مثيال يف بشاعتها وخطورتها على اإلنسانية ،بدافع اإلرهاب والقتل والرتويع ،وتشريد
الناس ،ودفعهم لرتك بيوتهم وأراضيهم ،ليجعلوا فلسطني فارغة من أصحابها احلقيقيني،
ويطبقوا مقولة( :إن فلسطني أرض بال شعب ،لشعب بال أرض) .وهذه اجملازر ابتداء من
جمزرة قرية الشيح يف 1947\12\31م ،مروراً مبجزرة الطنطورة يف 1948\5\23م ،حتى
جمزرة املسجد اإلبراهيمي يف 1994\2\25م ،وجمازر انتفاضة القدس سنة  ،2015وسنة
2016م ،وجمازر العدوان املتكرر على قطاع غزة ( ،2008و ،2012و2014م) تدل على
همجية هذا االحتالل ،وإرهابه ،وعنصريته ،وعشقه للقتل ،والذبح والرتويع.
اختذت العصابات الصهيونية اإلرهابية -خاصة شترين -شعارها( :حنن حنارب إذن نكون)
زعم هذه العصابة مناحيم بيغن ،وتشمل ثالث فرق للمجازر ،ارتكبوا جمزرتي دير ياسني
وَت َّ
وكفر قاسم ،وأطلق على هذه الفرق اسم (البلماخ) ،ويقول مناحيم بيغن بعد طرد السكان
الفلسطينيني (لقد كنا مقتنعني بالشرعية املطلقة ألعمالنا غري الشرعية).

(*)
(((

تعد جمزرة الطنطورة من أبشع اجملازر ،اليت ارتكبتها الصهيونية يف فلسطني ،فكانت وحدة
إلكسندروني يف اجليش اإلسرائيلي قد اقرتفت يف 1948\5\23م اجملزرة ،حبق أهالي هذه
القرية غداة احتالهلا ،وقامت بتهجري السكان منها ،وتركت اجملزرة أثراً بالغاً على الفلسطينيني
يف القرى اجملاورة للطنطورة ،ومهدت لتهجريهم ،وأكد املؤرخ اإلسرائيلي (تيدي كاتس)
الذي تعرض لدعوى تشهري من قبل وحدة إلكسندروني بعد كشفه عن مالبسات اجملزرة
* مرجع سابق https:ar.wikpedia.org/wikiأمكن الرجوع إليه يف 2016\8\17م.
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بدراسة ماجستري يف جامعة حيفا عام 1998م ،أن الشهادات اليت حاز عليها تشري لسقوط
( 230فلسطينياً) يف اجملزرة ،واعترب املؤرخ (إيالن بابه) أن خطورة جمزرة الطنطورة ،واختالفها
عن سائر املذابح يف فلسطني ال يعود فقط حلجم ضحاياها ،بل الرتكابها على يد جيش
إسرائيل ،بعد أسبوع من إعالن قيام دولة إسرائيل ،وقال( :إن جمزرة الطنطورة اليت وقعت
بعد حنو شهر من جمزرة دير ياسني ،استهدفت حتقيق اهلدف املركزي املتمثل يف تطهري البالد
عرقياً بقوة السالح ،وترهيب املدنيني ،وتهجريهم).

(((

مل حتظ جمزرة الطنطورة شهرة وتعريفاً وحديثاً وكتابة ما حظيت به جمزرة دير ياسني ،بالرغم
من أنها تفوقها بشاعة وحجماً يف اخلسائر باألرواح ،فأكثر من ( 230فلسطينياً) مدنياً عزل
قتلوا ودفنوا يف قبور مجاعية ،أرغموا على حفرها بأيديهم ،وهذه املشاهد لن ينساها فوزي
حممود أمحد طنجي؛ أبو خالد أبداً ،فلغاية اليوم ،وبعد مرور( 70سنة) جتتاح جسمه قشعريرة،
عندما يتذكر كيف ُذبح أبناء عائلته وأصدقاؤه أمام عينيه ،فيقول( :أخذونا إىل مقربة القرية،
وهناك أوقفونا يف صفوف ،ثم جاء قائد اليهود ،وخاطب جنوده خذوا عشرة ،وقد انتقوا منا
عشرة ،واقتادوهم بالقرب من شجريات الصبار ،وهناك أطلقوا النار عليهم ،وبعد ذلك
عادوا وأخذوا عشرة آخرين ،وهكذا ،ويقول العجوز أبو خالد وهو جيهش بالبكاء :كان من
األفضل لو أنين مت هناك دون أن أمحل معي هذه القصة حتى اليوم).

(((

ً
ً
متجوال منقباً
متسائال باحثاً عن هذه اجملزرة وطبيعتها،
عمل تيدي كاتس أكثر من سنتني
وسأل العشرات من اليهود والعرب ممن عايشوها ،سواء أكانوا جنوداً صهاينة ،أم ناجني من
 .1املوساد واإلخفاقات األخرية ،حقائق تكشف ألول مرة ،مروان النمر ،ربيع رشيد ،ص،28ص.217
 .2مذحبة طنطورة ،تيدي كاتس ،جريدة احلياة اجلديدة ،السبت 2000\1\22م .
83

العدد  140رمضان وشوال  1439هـ  -حزيران ومتوز 2018م

اجملزرة .وتوصل يف حبثه إىل نتيجة قاطعة ،أن ما حصل يف الطنطورة كان مذحبة بشعة على
نطاق واسع من قبل كتيبة ( )33التابعة للواء إلكسندروني ،ويف 1948\5\27م بعد أيام
من اجملزرة سجل نفتالي توليك ماكوبسكي أحد جنود الكتيبة ( )33الذي شارك يف العملية
يف يومياته( :ما تعلمته هنا هو أن اجلنود يتقنون حرفة القتل بشكل جيد) ويقول شهود
فلسطينيون ،منهم :مصطفى املصري ،وأمحد صاحل زراع وزوجته :لوال سكان مستوطنة زفروم
يعقوب اليهود لذبح اجلنود الصهاينة مجيع سكان القرية((( .وأيضاً تساءل الباحث كاتس
عن سبب قلة اهتمام الفلسطينيني بهذه اجملزرة ،كذلك بالكثري من اجملازر اليت حدثت سنة
1948م ،واحنصر الرتكيز بشكل كبري على جمزرة دير ياسني ،وأسهب املؤرخ إيالن بابه يف
كتابه عن جمزرة الطنطورة ،ونقل على لسان أحد اجلنود الصهاينة عن اجملزرة( :إن ما جرى كان
واحدة من املعارك األشد خزياً اليت قادها اجليش اإلسرائيلي)(((ويقول بابه :أتى اهلجوم على
القرية من أربع جهات ،على غري املألوف ،فاللواء كان يهاجم من ثالث جهات ،تاركاً اجلهة
الرابعة لغرض تكتيكي كبوابة مفتوحة للهرب ،فيبدو أن اجملزرة كانت مبيتة ،واليوم يقطن
كثريون من الناجني من اجملزرة يف خميم الريموك لالجئني يف سوريا ،وجيدون صعوبة شديدة يف
التغلب على الصدمة النامجة عن مشاهدتهم اإلعدامات ،ويقول إيالن بابه( :إن اجلنود اليهود
كانوا يراقبون اإلعدامات ،وقائد الكتيبة مششون ماشفيتس يشرف شخصياً على القتل).

((( ((

 .1مذحبة طنطورة ،مرجع سابق ،تيدي كاتس جريدة احلياة اجلديدة ،السبت 2000\1\22م .
 .2التطهري العرقي يف فلسطني ،إيالن بابه ،ص. 146
 .3انظر الصفحات من ( )150 - 145من التطهري العرقي يف فلسطني ،مرجع سابق (.)5
قررت حديثاً كدرس من دروس املطالعة ،لطلبة الصف العاشر وفق املنهاج الفلسطيين
 .4للعلم :فإن جمزرة الطنطورة ِّ
اجلديد.
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مهمــات اجملالس البلدية الفلسطينية من منظار
اإلصالحات اإلدارية العثمانية1918 - 1864( :م)
أ.مجال قاسم حبش /عضو هيئة تدريسية سابق يف جامعة القدس املفتوحة  /منطقة جنني التعليمية

متهيد:
مارس اإلنسان القديم ،اإلدارة احمللية ،وذلك من خالل نشوء وحدات سكانية حملية ،على
ضفاف األنهار ،كحكومات املدينة املصرية القدمية ،اليت نشأت على ضفاف نهر النيل ،واليت
عرفت باسم (جمالس العشر العظام) ،حيث كان رئيس القبيلة ،أو جملس الكبار فيها ،هو الذي
يدير شؤون أفرادها وسكانها((( ،وقد كان هذا النمط من التنظيم اإلداري ،يؤدي إىل تسهيل
عملية درء اخلطر ،الذي يواجه أولئك األفراد ،ويساعد يف تنفيذ املشاريع املشرتكة ،مثل إقامة
املعابد ،واملنازل ،واملشاغل الصغرية ،األمر الذي سهل على هذه التجمعات حتقيق االكتفاء
الذاتي ،نتيجة تقديم أفرادها خدمات لبعضهم بعضاً.

(((

ومع مرور الزمن ،وتقدم درجة التطور اإلنساني ،ونشوء حاجات مستجدة تتطلبها احلياة
البشرية ،فقد تطورت نظم اإلدارة احمللية للتجمعات السكانية ،وانتقلت من مرحلة حدود املدينة
الواحدة ،إىل مرحلة جتمعات مؤلفة من مدن عدة ،حيث برزت حكومات تضم تلك التجمعات،

اليت تآلفت فيما بينها ،لتحقيق مصاحل مشرتكة ومتكاملة هلا ،مع بقاء التنظيم احمللي موجوداً
 .1حبش ،مجال(:)2006تقييم دور اجلهات املاحنة يف دعم ومتويل املشاريع من وجهة نظر جمالس اخلدمات املشرتكة،
جامعة القدس (أبو ديس) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ص.15:
 .2مكي ،عبد الناصر :)1998(،العالقة بني السلطة املركزية وهيئات السلطة احمللية ،جامعة بري زيت ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،ص.1:
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ومتمث ً
ال بوجود حكام وجمالس حملية ،تتمتع بصالحيات حمددة يف إدارة مناطقها احمللية ،ضمن
السياسة العامة للدولة ،ومع حلول القرن الثامن عشر ،وبروز عصر النهضة يف أوروبا ،فقد
تبلورت فكرة(املدينة الدولة) ،حيث حصلت كثري من املدن األوروبية على إجازات وصالحيات
من حاكم الدولة؛ لتدير شؤونها بذاتها بوساطة هيئات وجمالس حملية متثلها.

(((

ومع نهاية عصر اإلقطاع ،وانتشار الثورة الصناعية ،وتدفق املهاجرين من الريف إىل املناطق
الصناعية يف املدن ،بهدف العمل يف اجملال الصناعي ،واستقرارهم يف تلك املدن ،ظهرت احلاجة
امللحة إىل توفري اخلدمات الالزمة هلم ،وقد اقتضت هذه الضرورة إجياد إدارات حملية لتلك املدن،
وذلك بهدف تنظيمها ،وتوفري اخلدمات لسكانها ،ولتحقيق ذلك ،قامت احلكومات املركزية تارة
بتعيني بعض املوظفني احلكوميني إلدارة تلك املدن ،وتارة بانتخابهم من قبل السكان احملليني،
وقد أدى ذلك إىل إصدار قانون البلديات يف إجنلرتا عام(1835م) ،والذي مبوجبه يتم انتخاب

جمالس حملية إلدارة تلك البلديات ،وإلغاء ُأسلوب إدارتها بوساطة مندوب عن امللك نهائياً
عام(1888م) ،وكذلك األمر يف فرنسا ،إذ مت تشكيل اجملالس البلدية فيها منذ عام(1831م)،
ملندوب عن حاكم فرنسا ،حتى عام(1881م) ،حيث
ولكن هذه اجملالس بقيت تابعة يف إدارتها
ٍ

ُأعطيت البلديات صالحيات واسعة ،وأصبحت إدارتها تتم من قبل جمالس بلدية منتخبة من
السكان.

(((

ونتيجة لتلك التغريات اإلدارية اليت شهدتها الدول األوروبية يف العقود األخرية ،من القرن
التاسع عشر ،فقد لفتت هذه التغريات أنظار احلكومة العثمانية ،وهلذا؛ فإن األقطار كافة اليت
كانت تابعة لإلمرباطورية العثمانية ،مبا فيها أقطار الوطن العربي مجيعها ،بدأت تشهد ً
حتوال حنو

 .1قدومي ،منال( :)2008دور املشاركة الشعبية يف تنمية وتطوير اجملتمع احمللي ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،ص.18 - 17:
 .2العكش ،فوزي ،وآخرون ( :)1996اإلدارة احمللية يف فلسطني والعامل العربي ،الطبعة األوىل ،منشورات :جامعة
القدس املفتوحة ،األردن ،ص.12 - 11:
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احلياة املدنية واإلدارة احمللية منذ عام(1839م) ،ولكن هذه احلياة اإلدارية واملدنية مل تتبلور بشكل
واضح إال بعد صدور قانون تشكيل الواليات عام(1864م) ،ومن ثم صدور قانون البلديات
العثماني عام (1877م) ،وبهذا حتول النظام اإلداري احمللي العثماني يف البالد العربية  -ومنها
فلسطني-من إدارة ملراكز نفوذ اجليش وأمراء اإلقطاع ،إىل إدارات حملية ُتدار من قبل السكان
احملليني((( ،أي أن فلسطني كغريها من تلك الواليات العثمانية شهدت يف تلك الفرتة تشكيل
اجملالس البلدية واحمللية يف مراكز األلوية واألقضية ،واملدن الكبرية.
األهداف اليت سعت إىل حتقيقها احلكومة العثمانية من خالل تشكيل اجملالس البلدية:
كان نظام احلكم العثماني يف القرن الثامن عشر ،يرتكز على نظام اإلقطاع ،والوالة ،وأمراء

املناطق ،واملشايخ ،وقد كانت بالد الشام وفلسطني جزءاً أساس منها ،حيكمها جمموعة من أمراء
اإلقطاع ،والعديد من املشايخ الذين كل منهم حيكم منطقته ،ويقوم جبيب الضرائب ،فيقدم املَُق َّرر
عليه للوالي ،ويأخذ ما زاد عن ذلك خلزينته ،وقد كان كل شيخ منهم حيكم منطقة نفوذه ،كما

حيكم األمري منطقة سلطانه ،وكثرياً ما كان يستبد هؤالء املشايخ بالفالحني ابتغاء مرضاة األمراء
والوالة ،مما أدى إىل انتشار الفوضى ،واختالل األمن ،وقد عاد ذلك كله على احلكومة العثمانية
خبسارة كبرية يف األموال والرجال((( ،كما أدى هذا الوضع إىل تفكك أوصال الدولة العثمانية،
وضعف نفوذها وسيطرتها ،وبروز نزعات انفصالية من بعض املناطق اخلاضعة حلكم هذه
الدولة.

(((

ونتيجة هلذا الوضع ،فقد أدرك سالطني الدولة العثمانية ،حساسية هذه املظاهر االنفصالية

وخطورتها ،إذ تهدد وحدة الدولة ومتاسكها ،مما وّلد لدى أولئك السالطني قناعة (أن استمرارية
 .1عمرو ،عدنان(ب.ت) :اإلدارة احمللية يف فلسطني ( ،)1850-1991جمهول جهة النشر ،ص.13:
 .2الدباغ ،مصطفى :)1965(،بالدنا فلسطني ،اجلزء الثامن ،منشورات :دار الطليعة ،لبنان ،ص.44:
 .3جرباوي ،علي( :)1996أي نوع من السلطات احمللية نريد؟ ،الطبعة األوىل ،مركز البحوث الفلسطينية ،نابلس ،ص.32:
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الدولة تعتمد على إدخال إصالحات بنيوية على النظم العثمانية املختلفة((( ،ولتحقيق هذه
اإلصالحات-والسيما يف فلسطني-فقد عمدت إىل إضعاف قوة املشايخ وأمراء املناطق،
وأوعزت إىل حاكم عكا (أمحد باشا اجلزار)بإبادة املتنفذين من الشيوخ واألمراء ،وتقديم العون
للوالة املخلصني لسلطانها ،واملنفذين لسياساتها ومناصرتهم ،ومل ُتوفق يف ذلك إال يف بدايات
عام(1873م) ،إذ (ألغت اإلمارات ومناطق النفوذ ،وأدارت البالد مبوظفيها).

(((

وإزاء حتقيق هذه السياسة اإلدارية اجلديدة للدولة ،فقد صدر يف الفرتة الواقعة بني(1864
  )1877العديد من القوانني والتشريعات القاضية بتطبيق قوانني وأنظمة (إدارة الواليات)،وتعد هذه القوانني األساس الذي بنيت عليه معامل اإلصالح اإلداري احمللي من قبل الدولة
العثمانية يف ذلك الوقت ،وإن هذا اإلصالح مل يكن يهدف إىل خدمة املواطنني اخلاضعني حلكم
السلطة العثمانية ،وتطوير مناحي حياتهم املتنوعة ،وتعزيز درجة تنمية اجملتمع احمللي ،بل كان
اهلدف من وراء تطبيق تلك النظم اإلدارية اجلديدة ،هو إحكام قبضة الدولة على مناطق سلطتها
ونفوذها((( ،وقد شكلت عملية تغيري النظم اإلدارية ،أحد أهم املداخل إىل حتقيق اخرتاق
السلطة املركزية جملاالت سيطرة األمراء ،ونفوذ املشايخ ،وكانت إحدى أهم ركائز اإلصالح
اإلداري لسيطرة الدولة ،تتمثل يف استحداث نظام حكم حملي يرتكز على اجملالس البلدية.

(((

املرجعيات القانونية اليت اعتمدت عليها احلكومة العثمانية يف استحداث البلديات:
من أجل إحكام سيطرة احلكومة العثمانية على كامل أحناء فلسطني ،وإحكام قبضتها على
إدارة أمور البالد ،وفق سياستها الرامية إىل إضعاف نفوذ اإلقطاعيني ،وشيوخ النواحي ،فقد
شكلت الدولة العثمانية يف فلسطني-كغريها من الواليات العثمانية -جمالس بلدية ،لتتمكن
 .1سعيد ،نادر( :)1996املرأة الفلسطينية وجمالس احلكم احمللي ،الطبعة األوىل،طاقم شؤون املرأة ،رام اهلل ،ص.13:
 .2الدباغ ،مصطفى( :)1965بالدنا فلسطني ،مرجع سابق.44 /8 ،
 .3جرباوي )1996( ،مرجع سابق ،ص.29:
 .4سعيد ،)1996(،مرجع سابق ،ص.14:
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من إحكام قبضتها على إدارة مناطق الدولة مرتامية األطراف بشكل مركزي ،ولذلك ،فإن
اجملالس البلدية الفلسطينية ،تأثرت بشكل مباشر باألوضاع السياسية ،والتشريعية ،واالجتماعية
اليت مرت عليها ،منذ عام( ،((()1877فقد كانت احلكومة املركزية محُ كمَة القبضة على هذه
اجملالس ،وكانت تستخدمها أداةً ف ّعالة جلباية الضرائب ،والرسوم ،والغرامات لصاحل احلكومة،
كما أنها عملت على تسخريها لتنفيذ سياساتها املركزية ،ولتحقيق ذلك ،فقد كانت تحُْ َك ُم

هذه اجملالس البلدية ،من خالل ربطها بوزارات ومؤسسات رمسية تابعة للدولة((( ،وإن من
الشواهد على ذلك ،أن ًّ
كال من املنشور السلطاني الصادر عام(1856م) ،وكذلك النظام

الصادر عام(1284هـ1869/م) ،والذي محل يف طياته أصول تأليف اجملالس البلدية ،قضى
بوجوب إحداث جملس بلدي يف كل مركز من مراكز الوالة ،واملتصرفني ،وُق ّوام املَقاماتُ ،م َؤلف
من(ستة أعضاء) ،ومن رئيس ،ومعاون ،ومن طبيب البلدة واملهندس بصفتهما  -عضوين
تارين(الع َمد) ،والشيوخ املوجودة يف املراكز،
ُمشاورين -وكاتب ،وحماسب ،وإن هيئات املُ ْخ
ُ

هي اليت حيق هلا انتخاب أعضاء اجملالس البلدية ،وأن احلكومة احمللية تصادق على انتخابهم
منصب الرئيس ،فيجب أن يق ّره املتصرف والوالي.
وتنصيبهم ،وأ ّما
ُ

(((

ُص بشكل صريح ،على أن للحكومة املركزية احلق التام يف تعيني
إن هذا النظام املذكور ،ين ّ

رئيس اجمللس البلدي من جمموع املُنْت َ
َخبني من قبل السكان ،وذلك مبعزل عن رغبة بقية األعضاء
املنتخبني ،وبعيداً عن صالحياتهم يف متثيل الناخبني الذين منحوهم ثقة التمثيل اإلداري،

والنيابة العامة عنهم يف إدارة الشؤون احمللية املتعلقة بهم ،وهذا يعين أن احلكومة تعمل على
تابع هلا ،ومن الذين يلتزمون
تنصيب الرئيس من األعضاء الذين ترى فيهم احلكومة خري ٍ
 .1وزارة احلكم احمللي( :)1988التقرير السنوي لعام  ،1998وزارة احلكم احمللي ،رام اهلل ،ص18:
 .2وزارة احلكم احمللي ،)1998( ،مرجع سابق ،ص.9 - 7:

 .3علي كرد ،حممد ( :)1983خطط الشام ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة األعلمي ،بريوت.132 - 131 / 5 ،
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بتنفيذ رغباتها وسياساتها ،وبالتالي يصبح رئيس اجمللس البلدي موظفاً مرتبطاً بسياسة الدولة،
وينفصل عن االهتمام بهموم الناخبني ،وعن احتياجاتهم اخلدماتية والتنموية ،وكل ما يتعلق
بهم من قضايا وشؤون حملية ،وهذا كله عمل على حتويل هذه اجملالس إىل هيئات (شكلية ،شبه
عدمية الصالحية والفاعلية).

(((

وكذلك األمر فيما يتعلق بـ(قانون البلديات العثماني)،الصادر عام(1877م) ،الذي يعد
(األساس التنظيمي لعمل البلديات)((( .فقد نص على (منح السلطة املركزية حق تعيني رئيس
مبهمات
البلدية من بني األعضاء املنتخبني من ِقبَل دافعي الضرائب فقط) ،وأما ما يتعلق َّ
اجملالس البلدية ،فقد منح تلك اجملالس صالحيات ضيقة يف إطار اخلدمة احمللية ،ويف املقابل ،فقد

عمل على إحكام قبضة السلطة املركزية على اجملالس البلدية ،وتوظيفها ،لبسط سيطرة الدولة
على السكان احملليني.

(((

الصالحيات اليت منحتها احلكومة العثمانية للمجالس البلدية الفلسطينية:
ألقت احلكومة العثمانية -وفق نصوص قانون البلديات الصادر عام  - 1934على كاهل

اجملالس البلدية كثرياً من املسؤوليات املتعلقة بدوائر احلكومة العثمانية ،ومنها مسؤولية اإلشراف
على بناء مق ّرات الدوائر احلكومية ،كدار احلكومة ،والسجن ،ومراقبة الباعة وموازينهم ،وكذلك

توفري مستلزمات الفرق العسكرية كافة ،اليت متر من منطقة البلدية ،أو تقيم فيها ،وكذلك مراقبة
السلوك واآلداب العامة ،والقبض على املُ َع ْربدين ،وبشكل عام ،فقد كان اجمللس البلدي ،عبارة

عن دائرة حكومية مسئولة عن فرض األمن واستتبابه ،وضبط النظام العام.

(((

 .1جرادات ،ياسر( :)1999اإلدارة واحلكم احمللي يف فلسطني يف عهد االنتداب الربيطاني ،جملة احلكم احمللي ،العدد الثاني ،ص:
 .40 - 36جرادات ،1999 ،ص39
 .2وزارة احلكم احمللي( :)2003احلكم احمللي الفلسطيين يف مثاني سنوات ،وزارة احلكم احمللي ،ص.8:

 .3جرباوي ،1996 ،مرجع سابق ،ص.31:
 .4النمر ،إحسان( :)1975تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،اجلزء الثالث ،الطبعة األوىل ،مطبعة مجعية عمال املطابع التعاونية،
نابلس ،ص.34 - 33:
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وانطالقاً من هذه املسؤوليات ،اليت عمدت الدولة العثمانية منها إىل إلقاء مسؤولية القيام

ت يف فلسطني يف ذلك العهد ،مل تكن
بها إىل اجملالس البلدية ،فإن اجملالس البلدية اليت ُش ِّكَل ْ
مستقلة ،ومدافعة عن حتقيق مصاحل املواطنني الذين كانوا يسكنون داخل إطار صالحيات هذا
اجمللس أو ذاك ،ومما يدلل على ذلك ،أن احلكام العثمانيني كانوا يعتربون (رئيس البلدية)
موظفاً ،وكانوا يدخلونه يف أعداد مأموري احلكومة ،ويذكرون امسه يف السجل السنوي الذي
كانت تصدره احلكومة ،وكان هذا السجل حيتوي على أمساء موظفي احلكومة كلهم ،من السلطان
إىل الوزراء ،إىل الوالة واملتصرفني ،وإىل أصغر ُ
الكتّاب يف خمتلف الدواوين احلكومية((( ،فقد

كان رئيس البلدية فقط ،يتقاضى راتباً من احلكومة ،وأما باقي األعضاء ،فلم تكن هلم مكافآت
مالية ،بل كانوا يعتاشون على جتارتهم وأعماهلم املتنوعة ،وقد كان رئيس اجمللس البلدي يعني
من قبل املتصرف ،وتصديق الوالي العثماني ،حيث كان مركزه مهماً (حكومياً وبلدياً) وقد

كان من مهماَّته اإلشراف على نظافة البلدة وإنارتها ،وطرقها وحوانيتها ،وصناعتها ،ومراقبة
األسعار ،وتنظيم ذلك كله ،وهلذا فإن مقر البلديات كان غالباً ما يكون جزءاً من مقر الدوائر

احلكومية العثمانية(السراي)((( ،ومما ُي َدِّلل على أن رؤساء البلديات يف العهد العثماني ،كان يتم
التعامل معهم باعتبارهم موظفي دولة ،ينفذون تعليماتها ،أنه عندما انسحبت اجليوش العثمانية
من القدس يف احلرب العاملية األوىل ،فوضت مهمات تسليم املدن والقرى الفلسطينية ،إىل
رؤساء بلديات املدن الفلسطينية ،فقد قام متصرف القدس(عزت بيك) آنذاك ،بتاريخ (/12/ 8
1917م) ،بتكليف رئيس بلدية القدس مبهمة تسليم املدينة إىل القوات الربيطانية ،قائ ً
ال له:
(قد أحاط اجلنود اإلجنليز بالقدس ،وال بد من أن تسقط يف أيديهم ،وأنا سأترك املدينة بعد
 .1العارف ،عارف( :)2007املفصل يف تاريخ القدس ،الطبعة الرابعة ،منشورات :املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بريوت ،ص.532 :
 .2دروزة ،حممد( :)1993مخسة وتسعون عاماً يف احلياة ،الطبعة الثانية ،منشورات :امللتقى الفكري العربي ،القدس،
ص.133 - 129:
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نصف ساعة ،سألقي بني أيديكم هذا احلمل األدبي العظيم؛ أي تسليم املدينة)(((.
وقد قام رئيس بلدية القدس(حسني سليم احلسيين) ،وبرفقته جمموعة من وجهاء القدس ،بتاريخ
(1917 /12/ 9م) ،برفع راية االستسالم البيضاء ،اليت كانت عبارة عن مالءة بيضاءُ ،أخذت من
األس ّرة من املشفى الطلياني يف املدينة ،حيث ُربطت على عمود خشيب ،وما تزال حمفوظة يف
أحد ِ
املتحف احلربي الربيطاني يف لندن.

(((

ووقع رئيس البلدية وثيقة استسالم املدينة للجيش الربيطاني ،وذلك بتاريخ (12/ 13

1917/م)((( ،وعندما انسحب اجليش العثماني من منطقة نابلس ،قام املتصرف العثماني(حقي
بهيج) ،بتكليف رئيس بلدية نابلس(عمر زعيرت) بتسليم املدينة وقراها إىل قائد الفرقة
العسكرية الربيطانية ،اليت قامت باحتالل نابلس((( ،كما أوكل املتصرف العثماني إىل رئيس
بلدية (حيفا)( ،حسن شكري) مهمة تسليم املدينة إىل اجليش الربيطاني.

(((

اخلامتة:
مما تقدم عرضه ،يتبني بوضوح ،أن البلديات يف العهد العثماني ،وبصفتها مؤسسات حملية ،مت
استخدامها والتعامل معها على أنها (ذراع ف ّعال ،لبسط سيطرة السلطة املركزية على السكان،
وتأمني والئهم من جهة ،وزيادة العائدات الضريبية من جهة أخرى)((( ،وبعبارة أخرى ،فإن نشأة
 .1الدباغ ،مصطفى( :)1965بالدنا فلسطني ،اجلزء العاشر ،ص.172:
 .2املرجع السابق ،ص.172 :

 .3جملة املنارة للبحوث والدراسات2014 ،م ،اجمللد العشرون ،العدد  ،1صادرة عن:جامعة آل البيت ،األردن ،ص.15:
 .4النمر ،إحسان( :)1975تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،مرجع سابق ،ص.151:

 .5مي( :)2011حيفا العربية ( 1939 - 1918 -التطور االجتماعي واالقتصادي) ،الطبعة الرابعة ،منشورات:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام اهلل،ص.259:

 .6عمرو ،عدنان(ب.ت) :اإلدارة احمللية يف فلسطني ،مرجع سابق،ص.35 - 33 :
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اهليئات احمللية واجملالس البلدية يف فلسطني كانت كباقي مناطق نفوذ اإلمرباطورية العثمانية ،إذ
مت إرساء قواعد هذه اهليئات وتنظيمها ،من أجل إجياد آليات لنفاذ احلكم املركزي على الصعيد
احمللي ،وليست مؤسسات للحكم احمللي ،أو حتى لإلدارة احمللية ،وهلذا فإن مفهوم كلمة (البلدية)
مل يكن يعين أكثر من كونها (دائرة رمسية) ،كانت رئاستها تهدف إىل تقوية نفوذ األعيان ،ومراكز
النفوذ ،ومن هذا املنطلق ،فقد كان (رئيس البلدية وأعضاؤها يتصرفون كموظفني يقومون
بتنفيذ أوامر مدير الناحية ،أو القائم مقام أو املتصرف ،حرفياً بال اعرتاض،...ومل يكن يتعدى
دورها املذاكرة واملناقشة وإصدار التوصيات)((( ،وعندما غادر العثمانيون فلسطني بعد نهاية
احلرب العاملية األوىل ،فقد كان عدد اجملالس البلدية ،اليت شكلتها احلكومة العثمانية يف فلسطني،
( )22جملساً بلدياً((( ،وهي( :عكا ،وحيفا ،وشفا عمرو ،وصفد ،والناصرة ،وطربيا ،وبيسان،
وجنني ،وطولكرم ،ونابلس ،ورام اهلل ،والقدس ،والّلد ،والرملة ،ويافا ،وبيت جاال ،وبيت حلم،
واخلليل ،وبئر السبع ،واجملدل ،وغزة ،وخان يونس)((( ،وكانت هذه اجملالس نتاجاً للتحوالت
اإلدارية اليت شهدتها فلسطني يف املرحلة األخرية لوجود سلطة الدولة العثمانية على ترابها.

 .1عمرو ،عدنان(ب.ت) :اإلدارة احمللية يف فلسطني ،مرجع سابق ،ص.36 :
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رمضان ...
شهر يفوح بالرحيان

شعر

الشاعر  :زهدي حنتولي  /موظف إداري  /مكتب نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

أط�����ل ه�ل�ال���ُه م��ت��ه �ّل ً
َّ
�لا
ش���ه��� ٌر

ب��ض��ي��ائ��ِه امل���ت�ل�أل���ئ األل������وا ِن

��ن��ت ب��ق��دوم �ِه
ال��س��م��اُء ت��زيّ ْ
ه���ذي ّ

َ
م��ش��اع��ل اإلمي����ا ِن
ض��ي��ف �اً ي���ض���يُء

ال��ق��ل��ب امل���ل���يُء ه��داي��ًة
��م
ُ
وت��ب��س َ
ّ

�رم��ض��ان��ي
ب��ث��ب��وت رؤي���ة وج��ه��ِه ال� ّ

ش���ه��� ٌر ت���ب���ارك وق���ت���ُه وح��ل��ول��ُه

ل��ل��م��س��ل��م�ين جب������ ّوهِ ال��روح��ان��ي

رك����ن ع��ل��ي��ه ال���دي���ن ق���ام ب��ن��اؤه
ٌ

راب������ع األرك������ا ِن
إذ إن�����ُه ه���و
ُ

ٌ
ُ
فضائل
رم��ض��ان شهر ال��ص��وم فيه

ق���د ف����از م���ن ق���د ص���ام���ُه جب��ن��ا ِن

��اب جم��ت��ه�� ٌد ب����ِه ب��ص��ي��ام �ِه
ف���ي���ث� ُ

وق���ي���ام���ِه أج������راً
��ن
َ
م����ن ال���رمح� ِ

ت��ت��ف �تّ��ح اجل���نّ���ات ي��دخ��ل روض��ه��ا

ال���ري���ا ِن
ودخ����ول����ُه م���ن ب��اب��ه��ا
ّ

ت��ت��ن�� ّز ُل ال���رمح���ات وال�ب�رك���ات يف

ـ���ِه م��ن ف��ات��ُه ق��د ب���اء ب��اخل��س��را ِن

وت��ق��رب
رم���ض���ان ش��ه��ر ع���ب���ادةٍ
ٍ

ع��ل��ى ال��ع��ب��اِد س��ك��ي��ن�َة اط��م��ئ��ن��ا ِن
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رمضان  ...شهر يفوح بالرحيان

ي���ا ش���اه���داً
ل��ل��ش��ه��ر يف أي���ام���ِه
ِ

س�����ارع مل���غ���ف���رةٍ م���ن ال���غ���ف���را ِن

أك��ث��ر م���ن اخل�ي�ر ال��ع��ظ��ي��م مب��وس��م
ٍ

ر ف��ي��ِه م��ص�� ّف ُ
��د ال��ش��ي��ط��ا ِن
اخل��ي� ُ

واخ��ش��ع ل��رّب��ك يف ال��ص�لاةِ ب��ذك��رهِ

وادع������وه م��ع��ت��ك��ف �اً وراَء أذا ِن

األواخ��ر جاهداً
العشر
واح��رص على
ِ
ِ

ن��ف��س��اً ل��ت��ح��ي��ي ل��ي��ل��ه��ا ب���أم���ا ِن

َ
وب�����ذاك ت��ل��ق��ى ل��ي��ل �َة ال��ق��در ال�تي

ب��ال��ف��وز ب��ال��رض��وا ِن
ّرت
ق��د ق�����د ْ
ِ

�ل يف
أك��ث��ر م��ن
التسبيح وال��ت��ه��ل��ي� ِ
ِ

واغ��ت��ن��م لثواني
ع��م��رك
س��اع��ات
ِ
ِ
ْ

ق��م يف ال��دج��ى م��ت��ف� ّ
�ك��راً م��ت��دّب��راً

وم�����رّت� ً
�ل��ا ب�����ق�����راءةِ ال����ق����رآ ِن

واع��ط� ْ
واألي��ت��ام من
�ف على ال��ف��ق��راِء
ِ

ال������رازق امل���نّ���ا ِن
ال��ع��زي��ز
ف��ض��ل
ِ
ِ
ِ

��ري���ح م��ع��ط��اًء هلم
ك��ن م��ث��ل ج���ود ال�
ِ ّ ِ

م��ت��ص��دّق��اً
ب���اخل�ي�ر واإلح����س����ا ِن
ِ

م���ر ع��ن��ك حبسنِه
ْ
أح��س��ن مل��ن ق��د َّ

الت ل��ل��خ�ّل�اّ ِن
��ح ع��ن ال������ ّز ِ
واص���ف� ْ

َّ
���وع ل��ل�� ّذةٌ
إن ال���ع���ب���ادةَ واخل����ش� َ

��ف��س ك��ال��رحي��ا ِن
وت��ط��ي� ُ
�ب منها ال��نّ ُ

ُ
وال��ع��ب��د ي��ف��رح ف���رح���ًة ب��ص��ي��ام�ِه

وك������ذاك ع��ن��د ل��ق��ائ��ه ال����دّي����ا ِن

ّ
مضت
ك���ل ث��ان��ي��ٍة
س��ب��ح��ان رّب����ي
ْ

أو س���وف مت��ض��ي يف م���دى األزم����ا ِن
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شعر

يف ذكرى النكبة
( ُس ً
جان )
حقا ملقاِم َّ
الس ِ
يوسف شحادة

���������راك ي�������ؤرق وج����دان����ي
ذك�
ِ

وال����دم����ع����ة ت���س���ب���ق أحل���ان���ي

يف ذك������رى ال���ن���ك���ب���ة يحُ ���زن�ن�ي

َّ
ح������ل ب���أوط���ان���ي
ت���ق���س���ي���م
ٌ

ٌ
�������ر َق ش��ع�بي
م���ل���ع���ون م����ن ف�
َّ

ب���ف���ت���ات ال���دُّن���ي���ا ال��� َف���تَّ���ا ِن

ح����س����رات ث��ك��ل��ى م���ع ج��رح��ى
ٌ

���ي���ل ُي��� َق���ت ُ
ُ
َّ
ِّ���ل إِخ���وان���ي
وال���ل

ال��ل�اج����ئ أض���ح���ى م���ق���ه���وراً

��م��م اجل��ان��ي
وَت����� َر َّص����� َد ل��ل�� ِق َ

��ص��ارع��ن��ا
��ن ُي
وظ���ل��اُم ال� ِّ
ِ
��س���ج� ِ

َّ
���ي���غ���م غ�����ادر ُب��س��ت��ان��ي
وال���ض
ُ

ت��� ْع���س���اً جل��م��ي��ع م���ن اب��ت��س��م��وا

ُ
واجل����������رح ب���ق���ل�ب�ي وزم����ان����ي

ُ
ي���ق���ت���ل ح���اض���رن���ا
�����ج�����ان
َس َّ

ُس���ح���ق���اً
ال���س���ج���ا ِن
مل����ق����ام
َّ
ِ

يف ذك������رى ال���ط���اب���ون األول

ي��ن��ت��ف��ض ال���ق���اص���ي وال����دَّان����ي

ي�ن ان��ت��ك��ب��ت ده����راً
وِف���ل���س���ط� ُ

(وال���ف���ي���ت���و) ي��ن��ظ��م أك��ف��ان��ي
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يف ذكرى النكبة (سحقًا ملقام السجان)

ِّ
���ل���ط ُ
���س ل����ش����رائ����ك ي����ا وط�ن�ي وال����ط��ي� ُ
���خ ُع����دوان����ي
ن ُي
ف����ل� ٌ
َ
ِّ��ي��ن ث���وان���ي
وس�����ت
ص�����اف�����رُة
���ع ِ
ِ
اإلن�����������ذار ت���ن���ادي يف ت����س� ٍ
ُ
ُ
ب������ال
م����ا
ال����ع����امل ال ي��س��م�� ْع أ ْم

ُأذ َن

دون

األذن��������ا ِن

�������رح امل�����ي�����دا ِن
حم����������رو ٌم أن أرث���������ي اب��ن�ي وأق������بِّ������ل ج�
َ
أ ْم

َّ
أن

ك��ل�ام����ي

م����أس����و ٌر! ول���ب���اس���ي ودم���������اُء ج���ن���ان���ي!

َّ
ي����ا
ه�������د َم ُب��ن��ي��ان��ي
امل����دف����ع
ك�����ل ال�����ع�����امل ف��ل��ت��س��م�� ْع ذا
َّ
ُ
ِ
يف ح���ي���ف���ا ع���ك���ا ن���اُب���ُل���س���ي وب��ل�اط����ة ع���س���ك���ُر ُع���ن���وان���ي
ُ
وخم�����يَّ�����م ف���ي���ح���ائ���ي ي��ب��ك��ي وج�����ن� ُ
ب���������ذ ٍّل وه����وان����ي
�ي��ن
ي��ن��س��ى ال� ِّ
��ط���ف���ل م��راب��ع��ن��ا وس���ي���ح���م� ُ
��ل ع��ل��م��ي وب��ي��ان��ي
ل���ن
َ
ِّ
ال�����ذك�����رى أك��ت��ب��ه��ا يف ح���ج���ر امل����رم����ر ب��ل��س��ان��ي
ِّإن������ي يف
ال� َّ
���ص ي���ا وط�ني ي����ا حل���ن���اً ُي����� ْع�����ز ُ
َف ب��ك��ي��ان��ي
����ب اخل����ال� ُ
����ذ َه� ُ
ال�����ق�����دس م�����ن�����ارُة ت���ي���ج���ا ٍن ع���اص���م���ُة ال����ت����اري����خ اهل���ان���ي
ُ
ِ
وط������ن ال� ُّ
��ش���ج���ع���ا ِن
������ر ي����ا
��ت���ب ب���دم���ائ���ك ي����ا ش��ع�بيُ :ح
ف���اك�
َ
ْ
ٌّ
ال����ق����دس ب��أج��ف��ان��ي
س���ي���ع���ود ال��ل�اج����ئ واألس������رى وس��ت��ب��ق��ى
ُ
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

ودوائر اإلفتاء يف حمافظات الوطن
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

املفيت العام يلتقي املرجعيات الدينية اللبنانية
بريوت :التقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خطيب املسجد األقصى املبارك ،املرجعيات الدينية اللبنانية ،وأطلعهم مساحته على األوضاع
يف فلسطني وآخر التطورات ،حيث التقى مساحة الشيخ عبد اللطيف دريان  -مفيت اجلمهورية
ً
اللبنانية -وقدم له شرحاً
مفصال عن آخر االنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد
املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،ويف املقابل شكر الشيخ دريان

مساحته على هذه الزيارة ،متطلعاً إىل مزيد من التعاون املشرتك ،كما التقى مساحته بالشيخ األمري
قبالن  -رئيس اجمللس
اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى – فقد أثنى
مساحته على مواقف
الشعب

اللبناني

الشقيق جتاه إخوتهم
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الفلسطينيني ،مؤكداً
على وح��دة املوقف
اللبناني والفلسطيين
امل��ش�ترك ض��د ق��رار
الرئيس

األمريكي

الباطل دونالد ترامب،
ال��ذي يعترب القدس
عاصمة لدولة االحتالل ،وكذلك نقل السفارة األمريكية إليها ،حمذرين من خطورة هذا القرار
على املنطقة بأكملها ،كما التقى مساحته شيخ طائفة الدروز نعيم عقل ،وحبث معه االنتهاكات
اليت ميارسها االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،مؤكدين على
ضرورة توحيد املواقف مجيعها لوقف ممارسات االحتالل وغطرسته ،والتقى مساحته البطريرك
املاروني الكاردنيال بشارة بطرس الراعي ،الذي عرب له عن استنكاره وإدانته لقرار سلطات

االحتالل بفرض الضرائب على الكنائس املسيحية يف فلسطني ،معترباً هذا القرار خطرياً
ً
حممال سلطات
ج��داً،
االح��ت�لال عواقب
ه���ذه االع���ت���داءات
وخ��ط��ورت��ه��ا على
املنطقة برمتها ،وقدم
مساحته للراعي درع
دار اإلفتاء الفلسطينية،
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وقد رافق مساحته خالل هذه الزيارات سعادة السفري أشرف دبور -سفري دولة فلسطني يف
اجلمهورية اللبنانية  -ومستشار أول يف السفارة حسان ششنية ،ومصطفى أعرج -مدير عام
مكتب مساحة املفيت العام.

املفيت العام يلتقي وفداً كنديًا
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف استقبال وف ٍد كندي ،زار القدس واملسجد األقصى
100
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امل��ب��ارك ،وق��د رحب

مساحته بالوفد ،مبيناً
أن هناك بصيصاً من

متبق للشعب
األمل
ٍ

الفلسطيين ،واملتمثل
يف تعاظم التعاطف
ال��دول��ي مع احلقوق
الوطنية الفلسطينية ،خاصة يف أوروبا وأمريكا الالتينية ،مما يدعو إىل ممارسة الضغوطات على
سلطات االحتالل لكبح مجاحها على أرض الواقع ،واستعرض مساحته املخاطر اليت حتيط

باملقدسات اإلسالمية واملسيحية ،وحتديداً املسجد األقصى املبارك الذي يتعرض هلجمة غري

مسبوقة ،وتسارع وترية تغيري طابعه اإلسالمي ،والعمل على تقسيمه زمانياً ومكانياً ،ما يؤدي
إىل إشعال حرب دينية يف املنطقة برمتها ،وأشار مساحته إىل املخططات االستيطانية وأهدافها

املبيتة يف القدس ،مبيناً أن املسجد األقصى املبارك ،هو وقف إسالمي ال جيوز لغري املسلمني

التدخل يف شؤونه ،حمذراً من أن املمارسات اليت تقوم بها سلطات االحتالل يف القدس ما هي
إال تطهري عرقي ،وخلق لنظام فصل عنصري ،ترفضه الشرائع السماوية والقوانني الدولية
كافة ،كما حذر مساحته من الدعوات اليت يطلقها املستوطنون القتحامات املسجد األقصى

املبارك ،وإقامة طقوس تلمودية فيه ،مؤكداً على أن املسجد األقصى املبارك هو جزء من عقيدة

املسلمني ووجدانهم يف العامل أمجع ،حمذراً من دعوات هدم املسجد األقصى املبارك والسيطرة
عليه من قبل املستوطنني املتطرفني.
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املفيت العام يرتأس اجللستني الواحدة والثانية والستني بعد املائة
من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس
جملس اإلفتاء األعلى -اجللستني الواحدة والثانية والستني بعد املائة جللسات جملس اإلفتاء
األعلى ،حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة ،وقد أدان مساحته
القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،ونقل سفارتها إىل القدس،

مبيناً أن هذا القرار خمالف للقوانني الدولية اليت تعترب القدس أرضاً حمتلة ،كما دعا مساحته
أبناء الشعب الفلسطيين إىل املشاركة يف الفعاليات الرمسية والشعبية بيوم األسري الفلسطيين،

مؤكداً على ضرورة رص الصفوف والوحدة ملواجهة ممارسات سلطات االحتالل وانتهاكاتها،
كما استضاف اجمللس جمموعة من األطباء الفلسطينيني ملناقشة حكم الشرع يف عالج العقم
باخلاليا اجلذعية ،اليت بينّ اجمللس أنه من السابق ألوانه البدء بهذا العالج ،وأنه ما زال حتت
التجريب ،ومن الضيوف الذين حضروا اجللسة وشاركوا يف املناقشات د .نظام جنيب – نقيب

األطباء ،ود .عدوان الربغوثي ،ود .جهاد اخلطيب ،ود .أمحد أبو خيزران ،ود.سامي الشنار ،مشيداً

مساحته

باإليضاحات

اليت قدمها األطباء،
وم��رح��ب�اً

بالتعاون

املشرتك مع الدار.
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نائب املفيت العام يشارك يف مؤمتر (األمن اجملتمعي وأثره يف وحدة األمة) يف عمان
عمانً :
ممثال عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،شارك
نائبه فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،يف مؤمتر (األمن اجملتمعي وأثره يف وحدة األمة)،
الذي عقدته رابطة العامل اإلسالمي بالتعاون مع املنتدى العاملي للوسطية ،يف عمان عاصمة
اململكة األردنية اهلامشية ،وذلك يف الفرتة من  5 - 4نيسان 2018م ،حتت رعاية دولة رئيس
الوزراء األردني السيد هاني امللقي ،وحبضور عدد من العلماء واملفكرين.
وخالل مداخلة لفضيلته أمام املشاركني يف املؤمتر ،أعرب عن األمل يف أن تكون القدس

حاضرة دائماً يف وجدان العرب واملسلمني وخطاباتهم ومنتدياتهم ،مشرياً إىل أهمية الوصاية
اهلامشية على مقدسات القدس اإلسالمية واملسيحية يف جانب محايتها من املرتبصني بها ،مع
التأكيد على أن القدس تئن من الصعاب واألخطار احملدقة بها ،ومبيناً من جانب آخر أن ديننا

احلنيف هو دين الوسطية واالعتدال ،وأن ما يواجهه الشعب الفلسطيين من ظلم وجرائم
وطغيان ينبغي أن ال ينسينا منهج الوسطية الذي قرره اهلل جل يف عاله يف كثري من آياته القرآنية،

آن َ�ق ْوٍم
ني للِهَِّ ُش َه َدا َء اِبلْ ِق ْس ِط َوال جَْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَ ُ
اليت منها قوله سبحانه :اَ
ين آ َمنُوا ُكونُوا َ�قوَّا ِم َ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
َع َلى أَال �َت�� ْع�� ِدلُ��وا ا ْع�� ِدلُ��وا

ُه َو أَْ�ق َر ُب لِلَّ�ت ْق َوى َوا�َّتقُوا
اللَ إ َّ
ِن هَّ
هَّ
اللَ َخِ���بٌ�ي�ر بمَِ���ا

ون}(املائدة.)8:
�َت ْع َم ُل َ
فليس م��ن نهج
اإلس����ل���ام ق��ت��ل
امل���س���ت���ج�ي�ري���ن
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بالصوامع ،وال األطفال والنساء والشيوخ غري احملاربني ،كما يفعل بعض الذين يشوهون

صورة اإلسالم من املغالني واملتطرفني ،منبهاً بهذا الصدد إىل أن استمرار اغتصاب فلسطني
وت��واص��ل اجل��رائ��م
الدموية ضد شعبها
وأبنائها ومقدساتها،

يشكل مغذياً جلذوة
اإلرهاب الذي يرتكبه
بعض الناس كردة
ف��ع��ل مل��ا حي���دث يف
فلسطني.
ومتنى هلذا املؤمتر التوفيق يف حتقيق غاياته النبيلة اليت ترنو إىل إظهار الصورة احلقيقية
عن اإلسالم دين الرمحة والعدل والوسطية واحرتام كرامة الناس وحفظ حقوقهم املشروعة.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف يوم تعليمي مفتوح ويقوم بنشاطات أخرى
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -يف اليوم
التعليمي املفتوح لألطفال املنتسبني ملشروع التعليم املساند للطلبة األيتام يف حمافظة بيت
حلم ،وألقى فضيلته خطبة اجلمعة على الطلبة واملدرسني ،أشاد فيها بهذا املشروع املهم ،كما

استقبل فضيلته وفوداً أجنبية عدة من فرنسا والفلبني وكندا وأمريكا ،وقدم هلم شرحاً عن
مساحة اإلسالم وعدالته ،وشارك يف املؤمتر السنوي الثامن للنيابة العامة ،والذي عقد بعنوان:
(النيابة العامة  ...حارسة العدالة)
وألقى العديد من الدروس واحملاضرات الدينية يف مركز التأهيل واإلصالح ،تناول فيها
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العديد من املوضوعات املختلفة ،وألقى درساً دينياً بعنوان( :إخالص النية هلل شرط لقبول
العمل الصاحل) ،وذلك يف مركز شباب عايدة االجتماعي ،وآخر بعنوان (االستعداد للقاء
اهلل) يف مسجد صالح الدين يف بيت حلم ،وآخر بعنوان (األخالقيات يف عصر التكنولوجيا)
يف جامعة فلسطني األهلية ،وآخر بعنوان( :استثمار عاطفة احلب يف تقوية اإلميان باهلل تعاىل
ورسله)يف مدرسة بنات الفردوس الثانوية.

واستقبل وفداً كورياً من مؤسسة  Hwplالكورية ،مشيداً جبهود املؤسسة إلحقاق السالم

يف املنطقة ،وزار جامعة بيت حلم ،والتقى مسؤولي العالقات العامة يف اجلامعة ،وعمادة
شؤون الطلبة ،ودائرة
ال��دراس��ات الدينية،
ورئيس جملس طلبة
اجل���ام���ع���ة ،وحب��ث
معهم سبل التعاون
املشرتك ،كما شارك
فضيلته يف العديد
من الربامج الدينية
عرب وسائل اإلعالم
احمللية املختلفة ،أجاب
فيها عن العديد من
استفسارات املواطنني
يف خمتلف اجملاالت.
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إذاعة القرآن الكريم يف نابلس تكرم مفيت حمافظة طولكرم
طولكرم :مبناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها ،قامت إذاعة
القرآن الكريم يف نابلس بتكريم فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت
حمافظة طولكرم -تقديراً ملشاركة فضيلته يف أول برنامج إذاعي يبث
مباشرة عرب أثريها بعنوان( :أنت تسأل واملفيت جييب) ،وذلك خالل حفل أقامته اإلذاعة،
وكان فضيلته قد ألقى العديد من احملاضرات الدينية يف مكتبة دار احلديث الشريف ،وقاعة
مسجد الروضة ،وقاعة مركز حتفيظ القرآن الكريم ،تناول فيها العديد من املوضوعات ،منها
(أحكام الصالة) (وأحكام العدة والرجعة) (وأحكام الزواج) ،وشارك يف تكريم حفظة
القرآن الكريم لطالب امللتقى القرآني جبامعة فلسطني التقنية ،علماً بأن فضيلته يلقي دروساً
فقهية أسبوعية يف مسجد الكوثر.
ويشارك يف برنامج إذاعي أسبوعي يف إذاعة القرآن الكريم ،وبرنامج تلفازي أسبوعي آخر
يف تلفاز السالم ،جييب خالهلما عن أسئلة املستمعني ،واملشاهدين ،يف خمتلف جوانب احلياة.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف العديد من الندوات
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني-
يف العديد من الندوات اليت تناولت خمتلف املوضوعات ،فقد شارك
فضيلته يف ندوة حول (أهمية وسائل التكنولوجيا احلديثة كضرورة من
ضرورات احلياة) ،عقدت يف مدرسة بنات قاد الثانوية ،بني فيها أهمية الرتبية اإلميانية عرب
االبتكار ،وشارك يف ندوة بعنوان( :أهمية الوقت وإدارته) عقدت يف مدرسة وليد أبو مويس،
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ً
مستدال باآليات القرآنية الكرمية ،وداعياً إىل استغالل الوقت
بني فيها فضيلته أهمية الوقت،
مبا يعود بالنفع ،بعيداً عن امللهيات ،وشارك يف ندوة أخرى عقدت يف القاعة الكورية ،بعنوان:
(اإلنرتنت اآلمن) حتدث فيها عن فوائد اإلنرتنت ،حمذراً من خطورته إذا أسيء استغالله،
وندوة أخرى ،بعنوان( :املعامالت يف اإلسالم) عقدت يف مدرسة اإلبراهيميني ،وكذلك ندوة
حول (حقوق املرأة يف اإلسالم) ،عقدت يف مدرسة بنات جلقموس الثانوية ،وندوة أخرى
بعنوان( :االقتصاد يف اإلسالم) عقدت يف مدرسة بنات فقوعة الثانوية ،كما شارك يف إطالق
اخلطة التنموية اإلسرتاتيجية اليت أطلقتها بلدية جنني ،وزار كذلك مقر مديرية املخابرات
العامة ،مهنئاً بنجاة دولة رئيس الوزراء رامي احلمد اهلل ،واللواء ماجد فرج ،من حادث تفجري
املوكب يف غزة.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف ندوة تلفازية حول زراعة األعضاء ونشاطات أخرى
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس-
يف الندوة التلفازية اليت عقدتها قناة وتلفاز فلسطني الفضائية بعنوان:
(زراعة األعضاء والتربع بها) وذلك يف املشفى الرتكي ،حيث بني
فضيلته موقف اإلسالم من هذا املوضوع ،وشارك فضيلته يف الوقفة االحتجاجية السرتداد
جثامني الشهداء على دوار الشهداء ،كما شارك يف وقفة الدعم والتأييد لفخامة الرئيس
الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل ،واليت أقيمت يف مدرسة أبي ذر الغفاري
األساسية ،وشارك يف اجتماع اجمللس التنفيذي للمحافظة ،وكذلك يف تشييع جثمان املرحوم
اللواء ذياب العلي (أبو الفتح) قائد قوات األمن الوطين السابق.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف مسرية تضامنية السرتداد جثامني الشهداء ونشاطات أخرى
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس-
يف مسرية تضامنية السرتداد جثامني الشهداء ،وشارك يف إجراءات

عطوة عشائرية يف خربة أبو فالح ،داعياً أهل املتوفى نتيجة حادث سري
إىل العفو والصلح ،وشارك يف االجتماع مع أهالي دير احلطب حول

مشروع حمطة التنقية فيها ،مؤكداً على ضرورة االلتزام مبا فيه مصلحة اجلميع ،وشارك يف
فعاليات يوم األرض اليت أقيمت يف مدرسة فدوى طوقان ،حيث متت زراعة األشجار ،كما
استقبل السيد فهد وهبة ،مسؤول ملف اإلعالم يف الصليب األمحر ،وحبث معه عقد ورشة
عمل حول القانون الدولي اإلنساني يف احملافظة ،كما شارك يف العديد من الندوات ،منها
ندوة سياسية ،نظمها ملتقى رجال األعمال ،بعنوان( :حمكمة اجلنايات الدولية) وندوة أخرى
دينية اجتماعية ،حول مكانة املرأة يف اإلسالم ،وألقى حماضرة دينية ،بعنوان( :تنمية العقيدة
يف النفوس ،وسلوكات الطالب) وذلك يف املدرسة اإلسالمية ،وألقى فضيلته العديد من
الدروس وخطب اجلمعة يف العديد من مساجد احملافظة ،تناولت خمتلف القضايا واملوضوعات
اليت تهم املواطنني يف حياتهم اليومية ،وشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية واإلذاعية،
عرب العديد من وسائل اإلعالم املتنوعة ،أجاب فيها عن استفسارات املواطنني وأسئلتهم،
باإلضافة إىل قيام فضيلته بالعديد من املشاركات االجتماعية ،واملساهمات يف اإلصالح بني
املتخاصمني ،وإصالح ذات البني.
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مساعد مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف لقاء حول االستخدام اآلمن لإلنرتنت
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ يسري عيدة -مساعد مفيت حمافظة
اخلليل -يف لقاء ألولياء األمور ،عقد يف مدرسة الريان ،حول االستخدام
اآلمن لإلنرتنت ،يف مدينة اخلليل ،والذي نظمته إدارة العالقات العامة
واإلعالم يف الشرطة ،بالتعاون مع وحدة النوع االجتماعي ،وأكد فضيلته
خالل كلمته ،على ضرورة االلتزام باألوامر والتشريعات الدينية ،خالل استخدام اإلنرتنت،

الذي هو غري حمرم ،ولكن يفرض علينا بعض القيود األخالقية ،بهدف محايتنا ،مؤكداً على
ضرورة االستخدام األمثل واآلمن لإلنرتنت ،بهدف توفري احلماية من االستغالل واخلداع.
مفيت حمافظة سلفيت يلتقي قائد منطقة سلفيت ويشارك يف ندوة حول زراعة األعضاء
سلفيت :قام فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -بزيارة
لقيادة األمن الوطين يف احملافظة ،والتقى بقائد منطقة سلفيت ،العقيد
أركان حرب ،إيهاب السعيدني ،حيث أشاد فضيلته بالدور اإلنساني
واألخالقي الذي تقوم به قوات األمن الوطين ،من خالل تقدميها

اخلدمات اإلنسانية واملساعدات ألبناء شعبنا الفلسطيين ،مبيناً أن هذه األعمال واملساعدات
حث عليها اإلسالم احلنيف ،وأكد عليها؛ ألنها تعود بالفائدة على أبناء اجملتمع ،من جانبه

أشاد العقيد السعيدني بالرسالة اليت تؤديها دار اإلفتاء الفلسطينية.

ومن جانب آخر؛ شارك فضيلته يف ندوة حول التربع باألعضاء ،مبيناً فضيلته حكم الشرع

يف التربع باألعضاء من احلي للحي ،ومن امليت للحي ،مبيناً موقف الشرع يف ذلك.
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مسابقة العدد 140
( .7أنهلك وفينا الصاحلون).

س :1ماذا...........؟

( .8أكل عمر كبدي).

 .1يكون اهلل تعاىل ملن حيبه؟

س :5ما....؟

س :2كم...؟

 .1جزاء رباط يوم وليلة ،يف ضوء ما ورد يف األحاديث الشريفة الصحيحة

أ .مرة ذكر لفظ (ويل) يف القرآن الكريم.

 .2حكم استعمال البخاخ من قبل املريض الصائم يف جهازه التنفسي

ب .كان عدد قرى (حيفا) قبل عام 1948م.

 .3املقصود بفدية الصيام.

س :3متى.......؟

 .4مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل ،يف ضوء ما جاء يف القرآن

 .1يفرح الصائم.

الكريم.

 .2وقعت جمزرة املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل.

 .5معنى القانتون.

س :4من القائل...؟
 .1ولألوطان يف دم كـــــــل حر

ودين مستحق.
يد ســلفت ٌ

 .2ويقضى األمر حني تغيب تيم

وال يســتأمرون وهم شهود.

 .7اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون إىل اجلنة.

 .3سبحان ربي كل ثانية مضت

أو سوف متضي يف مدى األزمان.

 .8اسم متصرف القدس يف أواخر عام 1917م.

 .4القــــدس منــارة تيجـــان

عــاصمة التـــاريخ اهلاني.

 .9اسم النقيب احلالي ألطباء فلسطني.

 .6معنى لفظ الصوم يف قوله تعاىل{ :إني نذرت للرمحن صوماً}(مريم.)26 :

( .5من َّ
دل على خري ،فله مثل أجر فاعله).
( .6إذا قمت إىل الصالة ،فأسبغ الوضوء.)...

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 140
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 بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 138
السؤال األول:

السؤال الثاني:

 .1عبد اهلل بن عباس ،رضي اهلل عنهما.

 .1يف متوز من العام 2017م.

 .2أ .رجل أعطى باهلل ثم غدر.
ب .رجل باع حراً فأكل مثنه.

 .2حني يرتك قبله ،أو يأذن له.

 .3من1917/ 12/ 9م 1948 /5 /15 -م.

ج .رجل استأجر أجرياً فاستوفى منه ومل يعطه أجره.

السؤال الثالث:
 .1أ .قيل وقال .ب .وكثرة السؤال .ج .وإضاعة املال.

 .3لقمان احلكيم.
 .4أ .قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور  .2سنة مؤكدة.
 .3السماحة.
الناس.
 .4صلة الرحم.
ب .نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت.
 .5صوت احلمري.
 .5مؤسسة الشهيد ياسر عرفات.
السؤال الرابع:
 .6الشيخ حسن جابر.
 .1يف رأسه وحليته.
 .7أ .أبو الفتح البسيت.
 .2يف القاهرة.
ب .زهدي حنتولي.
 .3يف طولكرم.

الفائزون يف مسابقة العدد 138
االسم

العنوان

 .1منال أمحد سلمان

رام اهلل

250

 .2تسنيم بسام إدريس حرابوي

اخلليل

250

 .3بشار حسام الناجي

طولكرم

250

 .4نور أمحد املغريب

بيت حلم

250

أرحيا

250

ضواحي القدس

250

 .5سرين خليل موسى جاليطة
 .6ميار شريف مفارجة
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قيمة اجلائزة بالشيكل

العدد  140رمضان وشوال  1439هـ  -حزيران ومتوز 2018م

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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