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افتتاحية العدد

االقتصادية
اهللاحلج
مسائل
ميالدعينة
تأمالت يف
مبلغ ُ
للعاملني،
منهدى
ذكرى
واالجتماعية

صلى اهلل عليه وسلم
الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
الذكريات املتعلقة حبياة النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسريته ،كثرية ،والوقوف
عند أي منها يفيد يف استخالص الدروس والعرب ،واستلهام املبادئ واألحكام والقيم ،اليت
يفيد األخذ بها يف حتقيق االستقامة املنشودة على صراط الذين أنعم اهلل عليهم من عباده
املخلصني ،ويف ذكرى ميالده عليه الصالة والسالم ،اخرتنا الوقوف عند تلقيه اهلدى من ربه

ين ا َحل ِّق
عز وجل ،وتبليغه للعاملني ،حيث يقول عز وجلُ { :ه َو الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه اِبلهُْ َدى َوِد ِ
ين ُك ِّل ِه َولَ ْو َك ِرَه
ِرُه َع َلى ال ِّد ِ
لِيُ ْظه َ

ون}(التوبة،)33:
الْ ُم ْش ِرُك َ

واملرسل إليه
فاملرسل هو اهلل سبحانه،
ِ
َ

هو الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحمتوى التبليغ هو دين اهلل ورسالته ،ويف تنزيل قرآني
آخر بيان للجهة املستهدفة خبري الرسالة ،وهي الثقالن ،اإلنس واجلن ،مصداقاً لقوله تعاىل:

نص على استهداف الناس مجيعاً
{ َوَما أَ ْر َس ْلنَ َ
اك إ اَِّل َرمْ َ
ني}(األنبياء ،)107:والقرآن الكريم َّ
ح ًة لِّ ْل َعالَ ِم َ

اس َولِيُن َذ ُرواْ بِ ِه َولَِ�ي ْع َل ُمواْ أَمَّنَا ُه َو إِلَـ ٌه َو ِ
برسالة اإلسالم ،فقال عز وجلَ { :هـ َذا بَ َ
اح ٌد َولِيَ َّذَّك َر
ال ٌغ لِّلنَّ ِ
أُ ْولُواْ ا َأللْبَ ِ
اب}(إبراهيم)52:؛ أي أن هذا القرآن بالغ للناس عموماً دون حتديد ،أبلغهم اهلل به

احلجة عليهم ،وأعذر إليهم مبا أنزل فيه من مواعظ وعربِ ،لُينْ َذُروا ِبِه عقاب اهلل ،وحيذروا به
نقماته ،أنزله إىل نبيه ،صلى اهلل عليه
* تفسري الطربي ،جامع البيان.57 /17 ،

وسلم)*(.
(((
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وورد التأكيد على عموم رسالة اإلسالم للناس مجيعاً يف قوله تعاىلَ { :وَما أَ ْر َس ْلنَ َ
اك إِال َك َّاف ًة
ون}(سبأ ،)28 :وهي رسالة احلق واهلدى ،اليت أراد
اس ال َ�ي ْع َل ُم َ
اس بَ ِشرياً َونَ ِذيراً َولَ ِك َّن أَ ْكَ�ث َر النَّ ِ
لِّلنَّ ِ

ين
اهلل أن يظهرها على األديان كافة ،مصداقاً لقوله عز وجلُ { :ه َو الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه اِبلهُْ َدى َوِد ِ

ون}(الصف )9:واملعنى( :هو اهلل الذي بعث رسوله
ين ُك ِّل ِه َولَ ْو َك ِرَه الْ ُم ْش ِرُك َ
ِرُه َع َلى ال ِّد ِ
الحَْ ِّق لِيُ ْظه َ
ً
اإلسالم،
حممدا ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالقرآن الذي يهدي الناس إِىل معرفة ربهم ،وبدين ِ

املشتمل على احلق الواضح ،الذي ال يعرتيه شك ،أَرسل اهلل رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،

بذلك ،ليظهر دين احلق على َ
األديان كلها ،ولو كره املشركون ،وإِظهاره عليها إِما بالنسخ،
وإِما باحلجة والربهان ،إِىل جانب النسخ ،وإِما بالغلبة والقهر َألهلها ،وقد حدث كل هذا،
وسيحدث بعون اهلل تعاىل)(*) ،وتكرر التأكيد على هذه احلقيقة ،يف آيات قرآنية أخرى ،كما
(((

ين ُك ِّل ِه َوَكفَى اِب هَّللِ
ِرُه َع َلى ال ِّد ِ
يف قوله عز وجلُ { :ه َو الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه اِبلهُْ َدى َوِد ِ
ين الحَْ ِّق لِيُ ْظه َ
َشهِيداً}(الفتح)28:

غاية سامية وجزاء عادل:
الرسالة السماوية اليت بعث اهلل النيب حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليبلغها للعاملني،
تهدف إىل حتقيق غايات عامة بعيدة املدى ،يتلخص مؤداها يف إنقاذ اخللق من الضالل إىل
اهلدى ،وبالتالي الفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،ويكون ذلك للمستجيبني هلا ،من املؤمنني
واحملسنني وعقالء اخللق ،الذين أشار إليهم القرآن الكريم يف العديد من آياته الكرمية ،فقال
ح ًة
ني} (النملَ { ،)2 :وإِنَّ ُه لهَُ ًدى َوَرمْ َ
ني}(النملُ { ،)77 :ه ًدى َوَرمْ َ
ح ٌة لِّ ْل ُم ْؤِمنِ َ
تعاىلُ { :ه ًدى َوبُ ْش َرى لِ ْل ُم ْؤِمنِ َ
ول ا َأللْبَ ِ
اب}(غافر ،)54 :فاملؤمنون واحملسنون وأصحاب
لِّ ْل ُم ْح ِسنِ َ
ني}(لقمانُ { ،)3 :ه ًدى َوِذ ْك َرى ُأل يِ

* التفسري الوسيط.1694/ 3 ،
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األلباب ،من أصناف اخللق الذين يستجيبون للهدى ،ويتعظون بالتذكري ،وتناهلم رمحة اهلل،
اليت يفيض بها سبحانه على عباده الصاحلني ،الذين آمنوا باهلل رباً ،ومبحمد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،هادياً ومبشراً ونذيراً ،خبالف الذين تنكبوا درب اإلميان ،وأعرضوا عن اإلسالم،
فطبع اهلل على قلوبهم ،حسب سنته اليت لن تتبدل ،حيث يقول َّ
جل شأنهَ { :وَم ْن أَ ْظ َل ُم

مِمَّن ذ ِّ
هِِم أَ ِكنَّ ًة أَن َ�ي ْف َق ُهوُه َويِف
ُك َر آِباَي ِت َربِّ ِه َفأَ ْع َر َ
ض عَ�نْ َها َونَ ِس َي َما َق َّد َم ْت يَ َدا ُه إاَِّن َج َع ْلنَا َع َلى ُ�ق ُلوب ْ

آذَانهِِ ْم َوقْ راً َوإِن تَ ْد ُع ُه ْم إ ىَِل الهُْ َدى َ�ف َلن َ�ي ْهتَ ُدوا إِذاً أَبَداً}(الكهف ،)57 :وهؤالء وأمثاهلم من متنكيب

درب اإلسالم ،الذي بّلغه رسول اهلل حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ربه ،لن يفلح كيدهم

ضدهما ،وسيبطله اهلل ،مصداقاً لوعده سبحانه ،حيث يقول جل ذكره{ :إ َّ
َروا َو َص ُّدوا
ِن الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
ول ِمن َ�ب ْع ِد َما َ�تَ�بينَّ َ لهَُ ُم اهلُ َدى لَن يَ ُض ُّروا هَّ
ِيل هَّ
الر ُس َ
اللَ َش ْيئاً َو َسيُ ْحب ُ
ِط أَ ْع َمالهَُ ْم}
َعن َسب ِ
اللِ َو َش ُّاقوا َّ

(حممد ،)32:والذين يعرفون احلق ،ويزيغون عنه إىل الغواية ،وعدهم معلمهم الشيطان الرجيم،

اخلاسئ اللعني ،فأغواهم ،وقد نبه اهلل لذلك ،فقال تعاىل{ :إ َّ
ين ا ْرتَ ُّدوا َع َلى أَ ْداَب ِرِهم ِّمن َ�ب ْع ِد
ِن الَّ ِذ َ
َما َ�تَ�بينَّ َ لهَُ ُم الهُْ َدى َّ
ان َسو َ
َّل لهَُ ْم َوأَ ْم َلى لهَُ ْم}(حممد ،)25:وتوعد اهلل الغاوين وأشباههم ،فقال
الش ْي َط ُ

الر ُس َ
ني ُ�ن َولِّ ِه َما َ�ت َوىَّل
ول ِمن َ�ب ْع ِد َما َ�تَ�بينَّ َ لَ ُه الهُْ َدى َوَ�يتَّب ِْع َغ�يْ َر َسب ِ
عز وجلَ { :وَمن يُ َشا ِق ِق َّ
ِيل الْ ُم ْؤِمنِ َ
اءت
َونُ ْص ِل ِه َج َهنَّ َم َو َس ْ

َم ِ
صرياً}(النساء)115:

واجب تبليغ الرسالة وأمانته:
تكليف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتبليغ رسالة اإلسالم ،تلقاه بوعي وحرص ،وأدى
واجبه جتاهه بأمانة ،فتبليغه الدين للعاملني مل يكن تطوعياً وال مزاجياً ،وإمنا نبع من مسؤولية
سامية أنيطت به ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبوجب نص التكليف الرباني ،املتضمن يف قول

الر ُس ُ
ول َ�ب ِّل ْغ َما أُن ِز َل إِلَْي َك ِمن َّربّ َ
الباري عز وجل :اَ
ِسالَتَ ُه َواللهُّ
{ي أَُّ�ي َها َّ
ِك َوإِن لمَّْ َ�ت ْف َع ْل َف َما َ�ب َّل ْغ َت ر َ
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اس إ َّ
ين}(املائدة ،)67:فالتكليف بالتبليغ الرباني مقرون
َ�ي ْع ِص ُم َك ِم َن النَّ ِ
ِن اللهَّ َال َ�ي ْه ِدي الْ َق ْوَم الْ َكا ِف ِر َ
بالطمأنة إىل املساندة الربانية ،جاء يف التسهيل لعلوم التنزيل ،أن اهلل أمر الرسول ،صلى اهلل

عليه وسلم ،بتبليغ مجيع ما أوحي إليه ،على االستيفاء والكمال؛ ألنه كان قد بّلغ ،وإمنا ُأمر
ِسالَتَ ُه} وعيد ،على
هنا أال يتوقف عن شيء خمافة أحد ،وقوله تعاىلَ { :وإِن لمَّْ َ�ت ْف َع ْل َف َما َ�ب َّل ْغ َت ر َ

تقدير عدم التبليغ ،ويف ارتباط هذا الشرط مع جوابه ،قوالن ،أحدهما :أن املعنى إن تركت منه
شيئاً ،فكأنك مل تبلغ شيئاً ،وصار ما بلغت ال يعتد به ،فمعنى { َوإِن لمَّْ َ�ت ْف َع ْل} :إن مل تفعل إن مل
تستوف التبليغ على الكمال ،واآلخر :أن املعنى إن مل تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من
اس} وعد ،وضمان
كتمها ،ووضع السبب موضع املسبب ،وقوله تعاىلَ { :واللهُّ َ�ي ْع ِص ُم َك ِم َن النَّ ِ
للعصمة) *(.
(((

ورب لسائل أن يقول :أمل يكف األمر بالتبليغ ،فلماذا اقرتن بالوعيد على التقصري به إن
حصل ،وهو حمال أن يكون من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم؟
جييب الرازي عن مثل هذا التساؤل ،خالل تعقيبه على تفسري آية مشابهة ،واليت يقول
ني}(األنعام ،)14 :فيقول :فثبت أنه عليه الصالة والسالم،
اهلل تعاىل فيهاَ { :و َال تَ ُكونَ َّن ِم َن الْ ُم ْش ِرَك َ
منهي عن ذلك ،وأن غريه أيضاً منهي عنه؛ ألن النهي عن هذه األشياء ليس من خواص
الرسول ،عليه الصالة والسالم ،بقي أن يقال ،فلم خصه بالنهي دون غريه؟ ففيه وجوه،
أحدها :أن كل من كان نعم اهلل عليه أكثر ،كان صدور الذنب منه أقبح ،وال شك أن نعم
اهلل تعاىل على الرسول ،عليه الصالة والسالم ،أكثر ،فكان حصول الذنب منه أقبح ،فكان
أوىل بالتخصيص ،وثانيها :أن مزيد احلب ،يقتضي التخصيص مبزيد التحذير ،وثالثها :أن
* التسهيل لعلوم التنزيل.183/ 1 ،
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الرجل احلازم ،إذا أقبل على أكرب أوالده وأصلحهم ،فزجره عن أمر حبضرة مجاعة أوالده ،فإنه
يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل ،إن اختاروه وارتكبوه ،ويف عادة الناس ،أن يوجهوا
أمرهم ونهيهم إىل من هو أعظم درجة ،تنبيهاً للغري ،أو توكيداً ،فهذه قاعدة مقررة يف أمثال
هذه اآلية.

(((

ويفرق الرازي كذلك بني تبليغ الرسالة وبني النصيحة ،فيقول :إن تبليغ الرسالة معناه ،أن
يعرفهم أنواع تكاليف اهلل ،وأقسام أوامره ونواهيه ،وأما النصيحة ،فهو أنه يرغبه يف الطاعة،
وحيذره عن املعصية ،ويسعى يف تقرير ذلك الرتغيب والرتهيب ألبلغ وجوه ،وحقيقة النصح
اإلرسال إىل املصلحة ،مع خلوص النية من شوائب املكروه ،واملعنى أني أبلغ إليكم تكاليف
اهلل ،ثم أرشدكم إىل األصوب األصلح ،وأدعوكم إىل ما دعاني ،وأحب إليكم ما أحبه لنفسي.

(((

وتكليف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتبليغ دين اهلل علناً ،صدر له يف أعقاب االنتهاء من
ني}(احلجر)94 :؛ أي
اص َد ْع مِبَا ُ�ت ْؤَم ُر َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن املُ ْش ِرِك َ
مرحلة الدعوة السرية ،فقال جل شأنهَ { :ف ْ

فاجهر به وأظهره ،من قوهلم صدع باحلجة ،إذا تكلم بها جهاراً.

(((

ويف التفسري الكبري؛ أي فرق بني احلق والباطل ،وقال الزجاج :فاصدع ،أظهر ما تؤمر به،
يقال صدع باحلجة إذا تكلم بها جهاراً ،كقولك صرح بها ،وهذا يف احلقيقة يرجع أيضاً إىل
الشق والتفريق.
أما قوله تعاىل :مِ
{بَا ُ�ت ْؤَم ُر} ففيه قوالن ،األول ،أن تكون (ما) مبعنى الذي ،أي مبا تؤمر به
من الشرائع ،فحذف اجلار ،كقوله :أمرتك اخلري ،فافعل ما أمرت به ،والثاني :أن تكون (ما)
 .1التفسري الكبري.115/ 4 ،
 .2التفسري الكبري.123/ 14 ،
 .3أضواء البيان.319/ 2 ،
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مصدرية ،أي فاصدع بأمرك وشأنك ،قالوا :وما زال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مستخفياً
حتى نزلت هذه اآلية.

(((

إشهاد اخللق على البالغ والتبليغ:
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كرر التنبيه إىل دوره يف التبليغ ،فتكرر منه مراراً قول( :أَ َال َه ْل

َّ
ول هَّ
اس ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن َر ُس َ
اللِ،
َ�بل ْغ ُت) ،وذلك يف أكثر من مناسبة وظرف ،فعن ابن َعبَّ ٍ
صلى هللا عليه وسلمَ ،خ َط َب الناس يوم النَّ ْح ِر ،فقال :اي أَُّ�ي َها الناس؛ أَ ُّي َ�ي ْوٍم هذا؟ قالوا�َ :ي ْوٌم َح َرا ٌم،
قالَ :فأَ ُّي َ�ب َل ٍد هذا؟ قالوا�َ :ب َل ٌد َح َرا ٌم ،قالَ :فأَ ُّي َش ْه ٍر هذا؟ قالواَ :ش ْه ٌر َح َرا ٌم ،قال :فإن ِد َما َءُك ْم

اض ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْرَم ِة َ�ي ْوِم ُك ْم هذا ،يف َ�ب َل ِدُك ْم هذا ،يف َش ْه ِرُك ْم هذاَ ،فأَ َعا َد َها
َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
اس ،رضي هللا عنهما:
ِم َرا ًرا ،مُثَّ َرَف َع َرأْ َس ُه ،فقال :اللهم هل َ�ب َّل ْغ ُت ،اللهم هل َ�ب َّل ْغ ُت ،قال ابن َعبَّ ٍ
ْسي بيده ،إَِّ�ن َها لَ َو ِصَّ�يتُ ُه إىل أُ َّمتِ ِه�َ ،فلُْ�ي ْب ِل ْغ َّ
َ�ف َوالَّ ِذي َ�نف ِ
الشا ِه ُد الْ َغائِ َب ،ال َ�ت ْر ِج ُعوا َ�ب ْع ِدي ُك َّفا ًرا ،يَ ْض ِر ُب

ض).
اب َ�ب ْع ٍ
َ�ب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ

(((

السا ِع ِد ِّي ،رضي اهلل عنه ،قال( :اسَْ�ت ْع َم َل النيب ،صلى هللا عليه وسلمَ ،ر ُج ً
ال من
وعن أبي حمَُيْ ٍد َّ

ا َأل ْزِد�ُ ،يق ُ
َال له ابن األتبية على َّ
س
الص َد َق ِة ،فلما َق ِد َم ،قال :هذا لَ ُك ْمَ ،و َه َذا أُ ْه ِد َي يل ،قال�َ :ف َهال َج َل َ
يف َ�ب ْي ِت أبيه ،أو َ�ب ْي ِت أُ ِّم ِه�َ ،فَ�ي ْن ُظ َر�ُ ،ي ْه َدى له أَ ْم اَل؟! َوالَّ ِذي َ�نف ِ
ْسي بيده ،ال أَْي ُخ ُذ أَ َح ٌد منه شيئاً ،إال
َرًة هلا ُخ َوا ٌر ،أو شاه َ�ت�يْ َع ُر ،مُثَّ َرَف َع
جاء بِ ِه يوم ال ِقيَا َم ِة ،حَْي ِم ُل ُه على َرَ�قبَتِ ِه ،إن كان بَ ِع ًريا له ُرغَا ٌء ،أو َ�بق َ
(((
ْرَة إِبْ َط ْي ِه ،اللهم هل َ�ب َّل ْغ ُت ،اللهم هل َ�ب َّل ْغ ُتَ� ،ثلاَ ث).
بيده ،حىت َرأَ�يْ نَا ُعف َ
اهتم بقضية التبليغ ،وسأل الشهادة
فهذه أحاديث تثبت أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،
 .1التفسري الكبري.170/ 19 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،باب من مل يقبل اهلدية لعلة.
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عليه من اهلل ،ومن السامعني حلديثه ،بهدف الرباءة إىل اهلل من أداء واجب التبليغ ،وحتفيز
السامعني على االهتمام مبا بلغهم من مواعظ وتوجيهات ،وعادة ما يكون هذا التساؤل يف
سياق التطرق ألمور غاية يف األهمية.
واملسلمون وخباصة خطباء اجلمع واملناسبات الدينية ،يكررون يف فواتح خطبهم ،النطق
بالشهادة للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأنه بّلغ الرسالة ،وأّدى األمانة.
تكليف املسلمني بتبليغ الدين:
األمر بتبليغ دين اهلل للعاملني ،ال يقتصر على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا كلفت
به أمته من بعده ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمر املسلمني بالتبليغ عنه ،فقد ثبت يف
احلديث الصحيح أمره ،عليه الصالة والسالم ،لسامعيه بتبليغ توجيهاته وأوامره وموعظته
الشا ِه ُد الْ َغائِ َب ،فإن َّ
للغائبني ،الذين مل يتيسر هلم مساعها ،فقال( :لُِ�يَ�ب ِّلغ َّ
الشا ِه َد َع َسى أَ ْن ُ�يَ�ب ِّل َغ
من هو أَ ْو َعى له منه)

(((

وحث عليه الصالة والسالم املسلمني على العناية مبا يسمعون منه ،وتبليغ ذلك عنه ،فعن

عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال�َ( :ب ِّل ُغوا َع يِّن َولَ ْو آيَةًَ ،و َح ِّدثُوا عن بَ يِن
ِس َرائِ َ
يل ،وال َح َر َجَ ،وَم ْن َك َذ َب َع َل َّي ُمَ�ت َع ِّم ًدا�َ ،فلَْ�يَ�تَ�ب َّوأْ َم ْق َع َد ُه من النَّارِ)((( ،فيدل هذا احلديث على
إْ

لزوم التبليغ عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولوال هذا ملا بلغ دين اإلسالم بقاع الدنيا،
وملا مسع به العرب والعجم عرب العصور والقرون ،واحلديث الشريف اشرتط الصدق يف
التبليغ ،من خالل توعد متعمدي الكذب على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وال َّ
شك أن
البالغ الصادق ،هو املطلوب دون سواه من األكاذيب ،ومن منطلق هذا املبدأ الواضح ُحفظ
 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :رب مبلغ أوعى من سامع).
 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
10

ذكرى ميالد مبلغ هدى اهلل للعاملني ،صلى اهلل عليه وسلم

اإلسالم من التحريف ،وتناقلته األجيال بأمانة وصدق ،وسيبقى حمفوظاً على هذا النحو ،إىل
أن يرث اهلل األرض وما عليها.
فتبليغ هدى اهلل للعاملني ،مهمة أنيطت بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبأصحابه ،رضي
اهلل عنهم ،ومبن جاء بعدهم من املسلمني وجييء ،والقرآن الكريم ،احتوى البالغ املوحى به
للعاملني ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إ َّ
ين}(األنبياء)106 :
ِن يِف َه َذا لََ�بلاَ غاً لِّ َق ْوٍم َعابِ ِد َ
ويف التفسري ،أن اإلشارة يف قوله تعاىلَ { :ه َذا} للقرآن العظيم ،وما سيق يف السورة اليت
وردت فيها هذه اآلية الكرمية جزء منه ،والبالغ الكفاية ،وما تبلغ به البغية ،والقرآن فيه
الكفاية للعابدين ،وما يبلغون به بغيتهم ،أي من خري الدنيا واآلخرة ،ذكره اهلل تعاىل يف غري

اس َولِيُن َذ ُرواْ بِ ِه َولَِ�ي ْع َل ُمواْ أَمَّنَا ُه َو إِلَـ ٌه َو ِ
هذا املوضع :كقوله تعاىلَ { :هـ َذا بَ َ
اح ٌد َولِيَ َّذَّك َر أُ ْولُواْ
ال ٌغ لِّلنَّ ِ
ا َأللْبَ ِ
اب}(إبراهيم ،)52:وخص القوم العابدين بذلك؛ ألنهم هم املنتفعون

به)*(.
(((

ليس للخلق على اهلل حجة بعد أن بعث فيهم رسله مبلغني عنه:
مهمة تبليغ الوحي الرباني للخلق أنيطت بالرسل ،عليهم السالم ،من قبل بعثة خامتهم

عليه الصالة والسالم وبه ،فقال عز وجلَ { :وَق َ
ين أَ ْش َرُكواْ لَ ْو َشاء اللهُّ َما َعبَ ْداَن ِمن ُدونِ ِه ِمن
ال الَّ ِذ َ

الر ُس ِل إِالَّ
َش ْي ٍء حَّْن ُن َوال اَ
ِم َ�ف َه ْل َع َلى ُّ
آبؤاَُن َو َال َح َّرْمنَا ِمن ُدونِ ِه ِمن َش ْي ٍء َك َذلِ َك َ�ف َع َل الَّ ِذ َ
ين ِمن َ�ق ْب ِله ْ

الْبَ ُ
الغ

ني}(النحل)35:
الْ ُمبِ ُ

ويف التفسري أن املشركني احتجوا على شركهم مبشيئة اهلل ،وأن اهلل لو شاء ما أشركوا ،وال
حرموا شيئاً من األنعام اليت أحلها ،كالبحرية ،والوصيلة ،واحلام وحنوها من دونه ،وهذه حجة
باطلة ،فإنها لو كانت حقاً ما عاقب اهلل الذين من قبلهم ،حيث أشركوا به ،فعاقبهم أشد
العقاب ،فلو كان حيب ذلك منهم ملا عذبهم ،وما قصدهم بذلك إال رد احلق الذي جاءت به

* أضواء البيان.250/ 4 ،
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الرسل ،وإال فعندهم علم ،أنه ال حجة هلم على اهلل ،فإن اهلل أمرهم ونهاهم ،ومكنهم من
القيام مبا كلفهم ،وجعل هلم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعاهلم ،فاحتجاجهم بالقضاء والقدر
من أبطل الباطل ،هذا وكل أحد يعلم باحلس قدرة اإلنسان على كل فعل يريده ،من غري أن
ينازعه منازع ،فجمعوا بني تكذيب اهلل ،وتكذيب رسله ،وتكذيب األمور العقلية واحلسية،
فهل على الرسل إال البالغ املبني؛ أي البني الظاهر الذي يصل إىل القلوب ،وال يبقى ألحد
على اهلل حجة ،فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه ،واحتجوا عليهم بالقدر ،فليس للرسل
من األمر شيء ،وإمنا حسابهم على اهلل عز

وجل)*(.
(((

فليس للخلق على اهلل حجة بعد أن بلغتهم رساالته على ألسنة رسله الكرام ،عليهم
السالم ،الذين ختمهم اهلل مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،هادياً ومبشراً ونذيراً ،حيث يقول

ِين لِئَ َّ
ُّس ً
الر ُس ِل َوَك َ
ال يَ ُك َ
ان اللهُّ َع ِزيزاً
ون لِلنَّ ِ
اس َع َلى هّ
اللِ ُح َّج ٌة َ�ب ْع َد ُّ
جل شأنه{ :ر ُ
ين َوُمن ِذر َ
ال مُّبَ ِّش ِر َ
َح ِكيماً}(النساء)165:

فإن توىل اخللق بعد ذلك فعليهم وزرهم ،مصداقاً لقوله عز وجلَ { :وأَ ِطي ُعوا هَّ
اللَ َوأَ ِطي ُعوا

ني}(التغابن ،)12:وقوله سبحانهُ { :ق ْل أَ ِطي ُعوا هَّ
الر ُس َ
ول َفإِن َ�ت َولَّ�يْ تُ ْم َفإمَِّنَا َع َلى َر ُسولِنَا الْبَ ُ
اللَ
َّ
الغ املُبِ ُ
الر ُس َ
الر ُس ِ
ول
ح َل َو َع َل ْي ُكم مَّا مُ ِّ
ول َفإِن َ�ت َولَّوا َفإمَِّنَا َع َل ْي ِه َما مُ ِّ
ح ْلتُ ْم َوإِن تُ ِطي ُعوُه َ�ت ْهتَ ُدوا َوَما َع َلى َّ
َوأَ ِطي ُعوا َّ
إ اَِّل الْبَ ُ
ني}(النور)54 :
الغ املُبِ ُ
هدانا اهلل خلري اهلدى ،الذي بّلغه عنه نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأعاننا للعمل

به ،وتبليغه بنقاء ،وصفاء ،وإخالص للعاملني ،لنكون من خري اخللف ،الذين ساروا على نهج
خري سلف ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد ،يف ذكرى ميالده وبعثته ووفاته ،صالة موصولة
دون انقطاع ،إىل أن نلقاه لنشرب من حوضه ،شربة ال نظمأ بعدها أبداً.

* تفسري السعدي.440/ 1 ،
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ما أحوجنا إىل دعاء الذين
يقسمون على اهلل فيربهم

كلمة العدد

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
أما وقد ضاقت بنا األحوال ،وانقطعت السبل ،إال من فرج اهلل ،وصرنا نردد دعاء املستضعفني:
(اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا ،وقلة حيلتنا ،وهواننا على الناس ،يا أرحم الرامحني ،أنت
أرحم الرامحني ،وأنت رب املستضعفني ،وأنت ربنا ،إىل من تكلنا؟ إىل عدو بعيد يتجهمنا؟
أم إىل صديق قريب ملكته أمرنا؟ إن مل يكن بك غضب علينا فال نبالي ،غري أن عافيتك
أوسع لنا ،نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،أن
ينزل بنا غضبك ،أو حيل بنا سخطك ،ولك العتبى حتى ترضى ،وال حول وال قوة إال بك))*(.
(((

ما أصدق الدعاء حني يرفعه املضطر حلاجة ماسة وملحة ،إىل من بيده ملكوت السماوات
جُِيب
َّن ي ُ
واألرض وما فيهن ،فهو سبحانه جييب املضطر إذا دعاه ،وهو القائل سبحانه{ :أَم ْ
ض أَإِلٌَه َم َع هَّ
اللِ َق ِليلاً َما
السوَء َوجَْي َع ُل ُك ْم ُخ َلفَا َء ا َأل ْر ِ
املُ ْض َط َّر إِذَا َد َعا ُه َويَ ْك ِش ُف ُّ

ون} (النمل)62 :
تَ َذَّك ُر َ

فلن ننجو مما حنن فيه من كرب ومصائب ،إال إذا التجأنا إىل اهلل ،متضرعني خاشعني منيبني،
ً
فقد أصبحنا لقماً سائغة لآلكلني ،وطعاماً
سهال للمتوحشني ،لدينا األعداد الوافرة ،لكنها
أشبه بغثاء السيل ،ملاذا؟ ألننا تنكبنا الدرب ،وأهلتنا الدنيا عن املعالي ،وانشغلنا بأنفسنا
* تفسري ابن كثري.164/ 4 ،
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وذواتنا وأموالنا وأوالدنا عن طاعة اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحبهما ،وعمل
آبؤُُك ْم َوأَ�بْ نَآؤُُك ْم
الواجب جتاههما ،فتحقق بنا وعيد اهلل ،املتضمن يف قوله عز وجلُ { :ق ْل إِن َك َ
ان اَ
اج ُك ْم َو َع ِش َريتُ ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
ال ا� َقْ�ت َر�فْ تُ ُمو َها َوجِتَا َرٌة خَْت َش ْو َن َك َسا َد َها َوَم َس ِاك ُن َ�ت ْر َضوَْ�ن َها أَ َح َّب
َوإ ْ
ِخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ت اللهُّ أِبَ ْم ِرِه َواللهُّ َال َ�ي ْه ِدي الْ َق ْوَم الْف ِ
ني}
َّصواْ َحتىَّ أَْي يِ َ
إِلَْي ُكم ِّم َن هّ
َاس ِق َ
اللِ َوَر ُسولِ ِه َو ِج َها ٍد يِف َسبِي ِل ِه َ�فَ�ت َرب ُ
(التوبة)24:

كسب يثمر فساداً وهزائم:
ربط القرآن الكريم يف كثري من آياته ظهور الفساد يف واقع الناس بكسبهم السيئ،
ض
َسا ُد يِف الَْ�ب ِّر َوالْبَ ْح ِر مِبَا َك َسبَ ْت أَيْ ِدي النَّ ِ
اس لِيُ ِذي َق ُهم َ�ب ْع َ
وزيغهم عن احلق ،فقال تعاىلَ { :ظ َه َر الْف َ
الَّ ِذي َع ِم ُلوا

ون}(الروم)41 :
لَ َع َّل ُه ْم َ�ي ْر ِج ُع َ

والفساد بابه واسع ،وأشكاله عديدة ومتشعبة ،فاألمراض الصحية ،وضعف الروابط
األسرية ،وتسلط الظاملني ،ووقوع اهلزائم ،وهدر الثروات ،وسيادة اجلاهلني ،وفساد القضاء،
واضطراب األحوال ،وشيوع الريبة بدل الطمأنينة بني األهل واألصدقاء واجلريان ،وغريه
كثري من أشكال الفساد اليت ميكن أن يتسبب الكسب اآلثم بها ،ويصدق يف هذا احلال قوله
ُّصيبَ ٍة َفبِ َما َك َسبَ ْت أَيْ ِد ُ
تعاىلَ { :وَما أَ َصابَ ُكم ِّمن م ِ
يك ْم َوَ�ي ْعفُو

َعن َكثِريٍ}(الشورى)30:

ووفق ميزان املسلم واعتباراته ،فإن االحنراف عن طاعة اهلل بالقول أو العمل خطيئة ،قد
ً
تثمر فساداً
وخلال يصعب على غري العارفني باهلل تشخيصه ،فوكيع معلم الشافعي ،أرجع
ضعفاً عابراً انتاب حافظة تلميذه الشافعي إىل املعاصي ،وعن هذا نطق الشافعي يف أبيات
من شعر حكمته ،فقال:
ََ
لىَ
يع ُسوَء ِح ْف ِظي
شك ْو ُت إ َو ِك ٍ
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َو ْ
أخبرََ ِني بأَ َّن ال ِعــــــْل َم ُنو ٌر

ونوُر اهلل ال يهدى لعاصي

والناظر ببصرية يف أحوال العرب واملسلمني مبيزان ربط فساد أحواهلم بكسب أيديهم،
جيد مربرات مجة هلذا الربط ،على رأسها استبعاد حكم اهلل وشرعه عن تسيري أمورهم،
صغريها وكبريها ،إال على مستويات حمدودة يرتك شأنها الختيارات مريديها من املسلمني،
الذين يتعذر عليهم تسيري أمورهم كلها بالطريقة اليت ترضي اهلل ،حتى إن اإلفصاح عن بيان
حكم الشرع يف بعض القضايا يكون مستهجناً ،ويف مثل هذا احلال يصدق قوله صلى اهلل
وب لِ ْل ُغ َراَب ِء)
ِسال ُم َغ ِريبًا َو َسَ�ي ُعوُد كما بَ َدأَ َغ ِريبًاَ ،ف ُط ىَ
عليه وسلم( :بَ َدأَ اإل ْ

(((

جاء يف مرقاة املفاتيح ،أن معنى بدأ هنا أي ظهر ،قيل :إن املراد هنا أن اإلسالم ملا بدأ يف أول
الوهلة نهض بإقامته والذب عنه ناس قليلون من الصحابة ،فشردوهم عن البالد ،فأصبحوا
ً
معتزال مهجوراً كالغرباء ،ثم يعود آخراً إىل ما كان عليه ،ال يكاد
غرباء ،أو فيصبح أحدهم
يوجد من القائلني به إال األفراد ،وهذا معنى قوله( :وسيعود)؛ أي يف آخر الزمان كما بدأ،
وحيتمل أن تكون املماثلة بني احلالة األوىل واألخرية لقلة من كانوا يتدينون به يف األول ،وقلة
من يعملون به يف اآلخر.

(((

ولقن اهلل املسلمني درساً ميدانياً بفاجعتهم جبراح ُأحد ،اليت انتابتهم بعد أن تفضل عليهم

بنصره ،وعلل سبحانه سبب ما أصابهم آنذاك بالتنازع يف األمر والعصيان ،والذي وصف
َد َص َد َق ُك ُم اللهُّ َو ْع َد ُه إِ ْذ تحَُ ُّسوَ�ن ُهم بإِِ ْذنِ ِه َحتىَّ إِذَا َف ِش ْلتُ ْم
حمصلته بالفشل ،فقال جل شأنهَ { :ولَق ْ
اآلخرَة مُثَّ
الد�نْ يَا َوِم ُ
ون ِم ُ
نكم مَّن يُ ِري ُد ُّ
َوَ�تنَا َز ْعتُ ْم يِف ا َأل ْم ِر َو َع َص�يْ تُم ِّمن َ�ب ْع ِد َما أَ َر ُاكم مَّا حُتِبُّ َ
نكم مَّن يُ ِري ُد ِ َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً.
 .2مرقاة املفاتيح .361/ 1
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َد َعفَا َع ُ
نك ْم َواللهُّ ذُو َف ْض ٍل َع َلى
َص َرَف ُك ْم عَ�نْ ُه ْم لِ�يَ�بْ تَِليَ ُك ْم َولَق ْ

ني}(آل عمران)152 :
الْ ُم ْؤِمنِ َ

فالربط واضح بني سلوك العباد وكسبهم ،واالبتالء باملصيبة والشدة ،حسب دالالت اآلية
{حتىَّ إِذَا َف ِش ْلتُ ْم} ليس بشرط،
الكرمية ومناسبة نزوهلا ،ومن املفسرين من رأى أن قوله تعاىلَ :
بل املعنى ،ولقد صدقكم اهلل وعده ،فنصركم إىل أن كان منكم الفشل والتنازع؛ ألنه تعاىل كان
إمنا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصرب على الطاعة ،فلما فشلوا وعصوا ،انتهى النصر،
{حتىَّ إِذَا} إىل أن،
وعلى هذا القول ،تكون كلمة (حتى) غاية ،مبعنى إىل ،فيكون معنى قوله َ
{حتىَّ إِذَا َف ِش ْلتُ ْم} شرط ،واختلفوا يف جوابه على وجوه
أو إىل حني ،ومنهم من وجد أن قولهَ :
عديدة .وبينّ الرازي يف تفسريه ،أن املراد بالفشل ،هو الضعف ،والتنازع يف األمر ،يتعلق
مبخالفة أمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملا أمر الرماة بأن ال يربحوا عن مكانهم ألبتة،
لكنهم خالفوا األمر ملا أمدهم اهلل بالنصر ،ومل يطع معظمهم أمر أمريهم بلزوم البقاء يف
مكانهم ،فهذا هو التنازع يف األمر.
ويف املراد باألمر هاهنا ،وجهان ،أحدهما أنه مبعنى الشأن والقصة؛ أي تنازعتم فيما كنتم
فيه من الشأن ،والثاني أنه األمر الذي يضاده النهي ،واملعنى وتنازعتم فيما أمركم الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،به من مالزمة ذلك

املكان)*(.
(((

فالرباط وثيق بني بذور الكسب ،ومثار الصالح أو الفساد ،ويصدق يف هذا قوله جل شأنه:
َرٍة َخيرْ اً َ�ي َرُه* َوَمن َ�ي ْع َم ْل ِم�ثْ ق َ
{ َف َمن َ�ي ْع َم ْل ِم�ثْ ق َ
َرٍة َش ّراً َ�ي َرُه} (الزلزلة ،)8 - 7:ويف التنبيه إىل
َال ذ َّ
َال ذ َّ
حتمل املرء نتائج ما قدمت يداه ،ورد يف روائع أمثال احلكمة (يداك أَ ْو َكتا ،وفوك ن َفخ) ومن

الشعر املتضمن هذا املعنى ،قول الكميت:
* التفسري الكبري .31 - 29/ 9
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َص ٍه جَِل َو ِ
اب َما ُ�ق ْلتُ ْم َوأَ ْوَك ْت

ُخون
أَ ُك ُّف ُك ُم َع َلى َما َ�ت�نْ ف ُ
َفأَ َّي ثِيَ ِ
ـون
اب جَْم ٍد َ�ت ْلبَ ُسـ اَ

إِذَا َكـ ــانَ ْت ُج ُلوُدُك ُم لِئَا ًما

وشتان بني الذين يعملون الصاحلات ،من حيث اجلزاء والثمار ،وبني املفسدين يف األرض،
الذين يزرعون الشر واآلثام ،فيحصدون التنغيص والنكد والضنك ،واهلل جل يف عاله ربط
ض َعن ِذ ْك ِري َفإ َّ
ِن
خمرجات معيشة الضنك ،مبقدمات اإلعراض عن ذكره ،فقال تعاىلَ { :وَم ْن أَ ْع َر َ
يش ًة َضنكاً َوحَْن ُش ُرُه َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة أَ ْع َمى}(طه)124 :
لَ ُه َم ِع َ

فالفرق شاسع بني حصاد فريقي الطاعة واملعصية ،وينبه سبحانه لذلك ،فيقول عز
مَُا أَبْ َك ُم َال َ�ي ْق ِد ُر َع َل َى َش ْي ٍء َو ُه َو َك ٌّل َع َلى َموْال ُه أَ�يْ نَ َما ُ�ي َو ِّج ُّ
وجلَ {:و َض َر َب اللهُّ َمثَ ً
ال ر َُّج َلينْ ِ أَ َح ُده
هه
َال أَْي ِت خِبَيرْ ٍ َه ْل يَ ْستَوِي ُه َو َوَمن أَْي ُم ُر اِبلْ َع ْد ِل َو ُه َو َع َلى ِص َر ٍ
ُّستَ ِقي ٍم}(النحل ،)76 :ويقول جل
اط م ْ
ال أََف َ
الس ِمي ِع َه ْل يَ ْستَواَِي ِن َمثَ ً
ال
ذكرهَ {:مثَ ُل الْ َف ِري َقينْ ِ َكا َأل ْع َمى َوا َأل َص ِّم َوالْبَ ِص ِري َو َّ

ون}(هود)24 :
تَ َذَّك ُر َ

تفريج الكروب بالتقوى:
يف ظل االبتالء باملصائب واهلزائم ،يبحث العقالء وخباصة أصحاب احلاجات واملتضررين
من الويالت عن الدواء ،أو املخرج مما ينتابهم ،ولذلك سبل عديدة ،عمادها التقوى
والصالح ،فكما أن الكسب السيئ يثمر فساداً ومصائب وويالت ،فإن االستقامة واإلنابة
هلل تثمر خرياً ألصحابها ،جيدون حلو مذاقها ،وبلسمتها جلراحهم ،حني تنتابهم الشدائد،
وتعصف بهم احملن ،فقد أخرب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الثالثة نفر ،من األمم
السابقة ،الذين سقطت على باب الكهف الذي دخلوه صخرة سدت بابه ،فأصابهم لذلك
كرب شديد ،فاختاروا للخالص منه أن يدعو كل منهم اهلل متشفعاً خبري عمل قدمه يف حياته،
17
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ففعلوا ،وانفرج كربهم ،والقصة رواها َعبْد اهللِ بن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال( :مسعت َر ُس َ
ول

ِيت إىل غَار ٍ،
هللاِ ،صلى هللا عليه وسلم ،يقول :انْ َط َل َق �َثلاَثَ ُة َرْه ٍط مِمَّ ْن كان َ�ق�بْ َل ُك ْم ،حىت أَ َو ْوا الْ َمب َ

البَ ِلَ ،ف َس َّد ْت عليهم الْ َغا َر�َ ،فقَالُوا :إنه اَل ُ�ي ْن ِج ُ
َف َد َخ ُلوُهَ ،فانحَْ َد َر ْت َص ْخ َرٌة من جَْ
يك ْم من هذه َّ
الص ْخ َرِة
ان َكبِ َري ِ
انَ ،ش ْي َخ ِ
ِصالِ ِح أَ ْع َمالِ ُك ْم ،فقال َر ُج ٌل منهم :اللهم كان يل أََ�ب َو ِ
انَ ،وُك ْن ُت
إال أَ ْن تَ ْد ُعوا هللاَ ب َ
ِق َ�ق�بْ َل ُه َما أَهْلاً وال َم اًال�َ ،فنَأَى يِب يف َط َل ِب َش ْي ٍء َ�ي ْوًما ،فلم أُر ِْح َع َل ْي ِه َما حىت اَن َماَ ،ف َح َل ْب ُت
اَل أَ ْغب ُ

ِق َ�ق�بْ َل ُه َما أَهْلاً أو َم اًال�َ ،ف َلبِثْ ُت َوالْ َق َد ُح على يَ َد َّي
لهَُ َما غَبُوَ�ق ُه َما�َ ،ف َو َجدُْ�ت ُه َما اَنئِ َمينْ َِ ،وَك ِرْه ُت أَ ْن أَ ْغب َ

َج ُرَ ،فاسَْ�ت�يْ ق َ
َظاَ ،ف َش ِراَب غَبُوَ�ق ُه َما ،اللهم إن كنت َ�ف َع ْل ُت ذلك ابْتِ َغا َء
استِيقَا َظ ُه َما ،حىت َ�ب َر َق الْف ْ
أَ�نْ تَ ِظ ُر ْ

ون خُْ
َو ْجه َ
َر ْج َعنَّا ما حَْن ُن فيه من هذه َّ
وج ،قال النيب،
َر َج ْت شيئاً اَل يَ ْستَ ِطي ُع َ
ال ُر َ
الص ْخ َرِةَ ،فا�نْ ف َ
ِك�َ ،فف ِّ

صلى هللا عليه وسلم ،وقال الآْ َخر :اللهم كانت يل بِْن ُت َع ٍم ،كانت أَ َح َّب الناس َّ
إيلَ ،فأَ َردُْ�ت َها عن
ّ
ُ

َ�نف ِ
ين َوِمائَ َة ِدينَارٍ،
ْس َهاَ ،فامَْ�تَ�ن َع ْت ِم يِّن ،حىت أَلَم ْ
السنِ َ
نيَ ،ف َجا َءتْ يِنَ ،فأَ ْع َط ُ�يْ�ت َها ِع ْش ِر َ
َّت هبا َسنَ ٌة من ِّ
ْس َها�َ ،ف َف َع َل ْت ،حىت إذا َق َد ْر ُت عليها ،قالت :اَل أُ ِح ُّل لك أَ ْن َ�تف َّ
ُض خَْ
على أَ ْن تخَُ ِّل َي َ�ب ْي يِن َوَ�بينْ َ َ�نف ِ
الاتمََ
يلَ ،وَ�ترْك ُت َّ
الذ َه َب الذي
إال حِبَ ِّق ِه�َ ،فتَ َح َّر ْج ُت من الْ ُوُق ِ
وع عليهاَ ،فانْ َص َرْف ُت عنهاَ ،و ِه َي أَ َح ُّب الناس إ ّ َ
أَ ْع َط ُ�يْ�ت َها ،اللهم إن كنت َ�ف َع ْل ُت ابْتِ َغا َء َو ْجه َ
َر َج ْت َّ
الص ْخ َرةُ ،غري أََّ�ن ُه ْم
ِكَ ،فا�فْ ُر ْج َعنَّا ما حَْن ُن فيهَ ،فا�نْ ف َ

ون خُْ
استَْأ َج ْر ُت أُ َج َرا َء،
اَل يَ ْستَ ِطي ُع َ
وج منها ،قال النيب ،صلى هللا عليه وسلم :وقال الثَّالِ ُث :اللهم إين ْ
ال ُر َ

َّر ُت أَ ْج َرُه ،حىت َكُ�ث َر ْت منه الأَْ ْم َو ُ
َفأَ ْع َط ُ�يْ�ت ُه ْم أَ ْج َرُه ْم ،غري َر ُج ٍل َو ِ
ال،
اح ٍد�َ ،ت َر َك الذي له َوَذ َه َب�َ ،فثَم ْ
َف َجا َءنيِ َ�ب ْع َد ِحنيٍ ،فقال :اي َعب َد هللاِ؛ أَ ِّد َّ
ِل،
إيل أَ ْج ِري ،فقلت لهُ :ك ُّل ما َ�ت َرى من أَ ْج ِر َك من الإْ ِب ِ
ْ
يق ،فقال :اي َع ْب َد هللاِ؛ اَل تستهزىء يِب ،فقلت :إين اَل أستهزىء ب َ
ِكَ ،فأَ َخ َذ ُه
الرِق ِ
َوالَْ�ب َق ِرَ ،والْ َغنَم َِ ،و َّ
ِن كنت َ�ف َع ْل ُت ذلك ابْتِ َغا َء َو ْجه َ
ِكَ ،فا�فْ ُر ْج َعنَّا ما حَْن ُن
استَا َق ُه ،فلم �يَ�تْ ُر ْك منه شيئاً ،اللهم َفإ ْ
ُك َّل ُهَ ،ف ْ
َر َج ْت َّ
الص ْخ َرةَُ ،ف َخ َر ُجوا
فيهَ ،فا�نْ ف َ

ون)(*)
يمَْ ُش َ
(((

* صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب من استأجر أجرياً فرتك األجري أجره ...
18

ما أحوجنا إىل دعاء الذين يقسمون على اهلل فيربهم

فهذه القصة تلفت االنتباه واألنظار ،إىل أن الرب واإلحسان جيلبان الفرج ،كيف ال؟ واهلل
َّ
َّق هَّ
خَْرجاً * َوَ�ي ْرُزقْ ُه
تعاىل قرر مبدأ تفريج الكرب بالتقوى ،فقال عز وجلَ ...{ :وَمن َ�يت ِ
اللَ جَْي َعل ل ُه م َ
اللِ َ�ف ُه َو َح ْسبُ ُه إ َّ
اللَ اَبلِ ُغ أَ ْم ِرِه َق ْد َج َع َل هَّ
ِن هَّ
ِم ْن َح ْي ُث اَل حَْيتَ ِس ُب َوَمن َ�يَ�ت َوَّك ْل َع َلى هَّ
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء َق ْدراً}

(الطالق)3 - 2:

دعاء املغمورين أو املدفوعني باألبواب:
من دروب تفريج الكرب ،اللجوء إىل أولياء اهلل الصاحلني ،طلباً لدعائهم ،وهو درب
مشروع ،وثبتت جناعة سلوكه ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نبه إىل أهمية دعاء الصاحلني

يف حتقق االستجابة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ ( :ر َّب أَ ْش َع َث
اب ،لو أَقْ َس َم على هَّ
وع اِب َأل�بْ َو ِ
اللِ َألَ�ب َّرُه)
َم ْد ُف ٍ

(((

فالعربة عند اهلل واالعتبارات ليست مرهونة بأصحاب الذوات واملال واملقامات ،وإمنا هي
للمقبولني لديه سبحانه ،بتقواهم وصالحهم ،وصفاء سرائرهم ،حتى لو كانوا من شرحية
الضعفاء ،أو املدفوعني يف األبواب ،فعن َح ِارَثَة بن َو ْهب ُ
اخلزَا ِع َّي ،قال :مسعت النيب ،صلى
ٍ

يف ُمتَ َض ِّع ٍف ،لو أَقْ َس َم على هَّ
اهلل عليه وسلم ،يقول( :أال أُ ْخ رِ ُبُك ْم أِبَ ْه ِل جَْ
النَّ ِة؟ ُك ُّل َض ِع ٍ
اللِ لأَََ�ب َّرُه ،أال
أُ ْخ رِ ُبُك ْم أِبَ ْه ِل النَّارِ؟ ُك ُّل ُعتُ ٍّل َجو ٍ
َّاظ ُم ْستَ ْكبرٍِ)

(((

َ
يف ُمت َ
ف) َّال ِذي يستضعفه النَّاسَ ،ويحَْتَ ِقُروَنُه لضعف َحاله فيِ ُّ
الدْنيَا ،أو
َض ِّع ٍ
و(ض ِع ٍ

و(عت ٍّ
اظ) املختال يف
متواضع متذلل ،خامل الذكرُ ،
ُل) هو الغليظ الشديد العنفَ ،
و(ج َّو ٍ
مشيته ،واملراد أن أغلب أهل اجلنة وأغلب أهل النار ،وليس املراد االستيعاب يف الطرفني.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل الضعفاء واخلاملني.

 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة ن والقلم ،باب (عتل بعد ذلك زنيم) (القلم.)13 :
 .3عمدة القاري.140/ 22 ،
19

(((

العدد  143ربيع األول وربيع الثاني  1440هـ  -كانون األول 2018م

ون يف
وعن َس ْه ٍل ،قالَ :م َّر َر ُج ٌل على رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :ما َ�تقُولُ َ

هذا؟ قالوا َح ِر ٌّي ،إن َخ َط َب أَ ْن ُ�ي ْن َك َحَ ،وإ ِْن َش َف َع أَ ْن يُ َش َّف َعَ ،وإ ِْن قال أَ ْن يُ ْستَ َم َع ،قال :مُثَّ َس َك َت،
ون يف هذا؟ قالواَ :ح ِر ٌّي إن َخ َط َب أَ ْن اَل ُ�ي ْن َك َحَ ،وإ ِْن
ني ،فقال :ما َ�تقُولُ َ
َرا ِء الْ ُم ْس ِل ِم َ
َف َم َّر َر ُج ٌل من ُ�فق َ

َش َف َع أَ ْن اَل يُ َش َّف َعَ ،وإ ِْن قال :أَ ْن اَل يُ ْستَ َم َع ،فقال رسول هَّ
اللِ ،صلى هللا عليه وسلم :هذا َخ�يْ ٌر من

ِم ْل ِء األرض ِمثْ َل هذا)

(((

ومن املؤكد أن حتديد الذين يقسمون على اهلل فيربهم ،مرجعه إىل اهلل العامل بالسرائر ،وما
ختفي الصدور ،وليس ألحد من اخللق أن يتآىل على اهلل ،فيقرر األشخاص املقبولني عند اهلل،
واملرفوضني لديه سبحانه ،فعلم ذلك له سبحانه وحده ،وكما قيل يف الضعفاء أن منهم من
لو أقسم على اهلل ألبره ،قيل ذلك أيضاً يف بعض أصحاب املقامات واألنساب ،فعن أََنس:

الرَ�بيِّ َع َ -و ِه َي ا�بْ نَ ُة النَّ ْض ِرَ -ك َس َر ْت ثَنِيَّ َة َجا ِريَ ٍةَ ،ف َط َلبُوا الأَْ ْر َشَ ،و َط َلبُوا الْ َع ْف َوَ ،فأََ�ب ْواَ ،فأََ�ت ْوا النيب،
(أَ َّن ُّ
ول هَّ
الرَ�بيِّ ِع اي َر ُس َ
اللِ؟!
صلى هللا عليه وسلمَ ،فأَ َم َرُه ْم اِبلْ ِق َص ِ
س بن النَّ ْض ِر :أَتُ ْك َس ُر ثَنِيَّ ُة ُّ
اص ،فقال أَنَ ُ
َّ
اب هَّ
اص�َ ،ف َر ِض َي الْ َق ْوُمَ ،و َع َف ْوا،
س؛ ِكتَ ُ
اللِ الْ ِق َص ُ
اَل َوال ِذي َ�ب َعثَ َك باِلحَْ ِّق ،اَل تُ ْك َس ُر ثَنَِّ�يُ�ت َها ،فقال :اي أَنَ ُ
فقال النيب ،صلى هللا عليه وسلم :إ َّ
اللِ من لو أَقْ َس َم على هَّ
ِن من ِعبَا ِد هَّ
اللِ لأَََ�ب َّرُهَ .زا َد الْ َف َزار ُّ
ح ْي ٍد
ِي عن مُ َ

س�َ ،ف َر ِض َي الْ َق ْوُمَ ،وَقبُِلوا الأَْ ْر َش).
عن أَنَ ٍ

(((

والبحث عن املغمورين البسطاء للتشفع إىل اهلل بدعائهم ،أمر ورد يف سنة النيب ،صلى

ُ
َ
س اْل َق َرِن ِّي ،رضي
اهلل عليه وسلم ،والسلف الصاحل ،ففي صحيح مسلم ،باب ف َضاِئ ِل أ َويْ ٍ
ُ
ِم َر ُج ٌل مِمَّ ْن كان يَ ْس َخ ُر
اهلل عنه ،وفيه عن أ َسيرْ ِ بن َج ِاب ٍر( :أَ َّن أَ ْه َل الْ ُكوَف ِةَ ،وَف ُدوا إىل ُع َم َرَ ،وِفيه ْ
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب الصلح يف الدية.

20

ما أحوجنا إىل دعاء الذين يقسمون على اهلل فيربهم

الر ُج ُل ،فقال ُع َم ُر :إ َّ
ول هَّ
ِن َر ُس َ
اللِ ،صلى
أِبُ َويْ ٍ
ني؟ َف َجا َء ذلك َّ
َرنِيِّ َ
س ،فقال ُع َم ُر :هل هاهنا أَ َح ٌد من الْق َ
هللا عليه وسلم ،قد قال :إ َّ
ِن َر ُجلاً أَْيتِ ُ
يك ْم من الْيَ َم ِن�ُ ،يق ُ
س ،اَل يَ َدُع اِبلْيَ َم ِن غري أُ ٍّم له ،قد كان
َال له أُ َويْ ٌ
اضَ ،ف َد َعا هَّ
ْ�ت ْغ ِف ْر لَ ُك ْم).
بِ ِه َ�بيَ ٌ
اللََ ،فأَ ْذ َهبَ ُه عنه ،إال َم ْو ِض َع ال ِّدينَارِ ،أو ال ِّد ْرَه ِمَ ،ف َم ْن لَ ِقيَ ُه ِم ْن ُك ْم َ�ف ْليَسَ

(((

لجُْ
لخْ َ َّ
اب ،قال( :إين مسعت َر ُس َ
ول هللاِ ،صلى
وعن َس ِعي ٍد ا َريْ ِر ِّي بهذا اإلسناد عن ُع َم َر بن ا ط ِ

هللا عليه وسلم ،يقول :إ َّ
ني َر ُج ٌل ُ�يق ُ
اض َف ُم ُروُه،
سَ ،ولَ ُه َوالِ َدةٌ ،وكان بِ ِه َ�بيَ ٌ
ِن َخ�يْ َر التَّابِ ِع َ
َال له أُ َويْ ٌ
ْ�ت ْغ ِف ْر لَ ُك ْم).
َ�ف ْليَسَ

(((

خامتة:
ما أحوج العرب واملسلمني اليوم إىل إعادة قراءة أحواهلم ،وتشخيص أمراضهم ،بهدف
عالجها ،والنهوض بها ،وختليصها من مراتع اهلزائم ،ومصائب الضعف واخلوار ،وحسب
ما أسلفنا من بيان ،جند لزاماً على أمتنا أن تعود إىل اهلل بصدق وإخالص وإميان ،عودة نقية
من شوائب اخللط بني الطاعة واملعصية ،حتتكم فيها إىل أمر اهلل جل يف عاله ،مستشفعة
بالصاحلني من أبنائها ،ولو كانوا من شرحية املغمورين الضعفاء ،فقد يكون منهم من لو
أقسم على اهلل أن ينصرنا ،فيرب اهلل قسمه ،فيفرج كربنا ،ويرفع مقته وغضبه عنا ،ويعيد لنا
اجملد املوعود ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

 .1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل أويس القرني ،رضي اهلل عنه.
 .2التخريج السابق نفسه.
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سالم عليك يف ذكرى

مناسبة العدد

مولدك يا رسول اهلل
حممود حافظ إمساعيل
حاولنا يوم مولدك أن نرفع لك التحية ،حتية تليق بك ،وتليق بذكرك العطر ،وذكرى مولدك
يا رسول اهلل ،فأعوزنا كالم البشر ،فلجأنا إىل كالم اهلل نستعني به ،ونغرف من فيضه ،فوقفنا
ً
طويال عند هدية السماء ،وحتية اخلالق لإلنسان البشر الذي هيأه اهلل حلمل أعظم رسالة،
وتأدية أثقل أمانة ،قال تعاىلَ { :وإِنَّ َك لَ َع َلى ُخ ُل ٍق

َع ِظي ٍم}(.القلم)4 :

وحال نزول هذه اهلدية ،هذه التحية املباركة ،يسارع الصحابة إىل أم املؤمنني عائشة ،رضي
اهلل عنها ،يسألونها عن خلقه الكريم ،فتجيب َ
{خ ِذ ال َع ْف َو َوأْ ُم ْر
ُر َ
(ك َ
آن)((( ،قال تعاىلُ :
ان ُخ ُل ُق ُه الْق ْ
ض َع ِن
اِبل ُع ْر ِف َوأَ ْع ِر ْ

ني}(.األعراف)199 :
ا َجلا ِه ِل َ

لقد أدبك ربك يا رسول اهلل ،فأحسن تأديبك ،وما بعثت إال لتتم مكارم األخالق ،واهلل
أعلم حيث جيعل رسالته ،وسألك أحد أصحابك أن تدعو على املشركني الذين اشتطوا يف

حة).
إيذائك ،وجتاوزوا احلدود كلها يف تعذيبك ،فأجبته( :إ يِِّن لمَْ أُ�بْ َع ْث لَع اً
َّانَ ،وإمَِّنَا بُ ِعثْ ُت َرمْ َ

(((

وأشار رب العاملني إىل أنك بعثت رمحة ،فقال تعاىلَ { :وَما أَ ْر َس ْلنَ َ
ني}.
اك إِال َرمْ َ
ح ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
(األنبياء)107 :
 .1مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة ،بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،وقال األرنؤوط :حديث صحيح.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن لعن الدواب وغريها.
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وهذا هو خلق القرآن ،وهذه هي آداب القرآن ،وهذا زادك من مأدبة اهلل ،واإلحاطة بهذا
اخللق العظيم ضرب من املستحيل ،مهما أطلنا أو توسعنا ،فإنا ال نوفيك بعض حقك ،وال
نلم جبانب واسع فضلك ،ولنكتف ببعض الصور من حياة يومك ،قال أحد أصحابك( :كنا
امحر البأس نتقي به ،وإن الشجاع منّا الذي حياذي
واهلل إذا ّ

به))*(.
(((

هذا أنت يف الغزوات عندما تزيغ القلوب واحلناجر ،وترتعد الفرائس ،ويرتاجع القوم

خشية املوت ،تبقى أنت يف مكانك راسخاً كالطود ،مؤمناً بالنصر ،داعياً للثبات ،تأبى أن تدير
ظهرك لألعداء ،فيهرع املقاتلون إليك ،وحيتمي بك اجملاهدون ،ويستمد منك الناس الشجاعة،
والثبات ،والصرب على الشدة.
ما أحوجنا إليك يا رسول اهلل! لتعيد الناس إىل الطريق الصحيح املستقيم ،وتذكرهم
باحلقيقة اليت نسوها يف ظل صراع الدنيا ،وتضع طمع البشر يف حدوده احلقيقية ،حتى يتذكر
أن اإلنسان خيرج من الدنيا ،فارغ اليدين كما دخلها.
ما أحوجنا إليك يا رسول اهلل ،لتذكر الظامل بأن قوة اهلل وقدرته مع املظلوم تنصره ،وأن
الذي يظلم إمنا يعادي ،وما أبأس من عادى اهلل يف ملكوته وجربوته.
ويتذكر إذا غرته قوته البشرية على الناس قدرة اهلل ،اليت هي بال حدود وال قيود.
يا رسول اهلل؛ يا نيب الرمحة ،عليك صلوات اهلل وسالمه ،وهدانا اهلل أن نتأسى بهديك ،حتى
يتم لنا اخلالص مما حنن فيه من بالء ،وحمنة االحتالل ،والقتل ،والدمار ،واالجتياح ،وإزهاق
أرواح األطفال ،والشيوخ ،والنساء ،وهدم املنازل ،وجرف الطرق واملزارع.
وسالم عليك ...سالم ال ينقطع ،حتى يرث اهلل األرض وما عليها.
واحلمد هلل رب العاملني
* صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب يف غزوة حنني.
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يف ذكرى

مناسبة العدد

املولد النبوي الشريف
طالب أمحد علي مطلوب
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على النيب العربي األمني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وأشهد أنك بلغت الرسالة ،وأديت األمانة،
ونصحت األمة ،وجاهدت يف اهلل حق جهاده.

لقد ولد املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتيماً ،ورباه جده عبد املطلب ،حيث أرسله إىل

البادية ،حتى يتعلم الفصاحة ،فأخذته امرأة من بين سعد ،وهي حليمة السعدية ،فبارك اهلل
هلا يف لبنها ،ولنب ماشيتها ،وقد رد اهلل كيد أبرهة األشرم زمن مولده ،صلى اهلل عليه وسلم،
عندما أراد أن يهدم الكعبة املشرفة ،ولبث يف مكة يف كنف جده عبد املطلب ،وأصبح يلقب
بالصادق األمني ،وحصل قبل بعثته خالف بني قريش على من يضع احلجر األسود مكانه،

واتفقوا على أن يحُ ِّكموا َ
أول رجل يدخل عليهم ،فكان حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقالوا:
جاء الصادق األمني ،فبسط رداءه ،ووضع احلجر عليه ،ثم أمر أن ميسك كل زعيم بطرف
الرداء ،حتى وصل إىل مكانه ،فرفعه بيديه الشريفتني ،ووضعه مكانه ،وبذلك حسم اخلالف
بني القبائل املتخاصمة ،ورعى الغنم ،واشتغل بالتجارة يف مال السيدة خدجية بنت خويلد،
فلما رأت أمانته ،وربح ماهلا ،عرضت عليه الزواج منها ،فتزوجها ،وعمره مخسة وعشرون
عا ًما ،وعمرها أربعون عاماً ،وملا نزل عليه الوحي ،جاءها ،وقال :زمليين ،زمليين ،فقالتَ :
(كلاَّ ،
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يثَ ،وحَْت ِم ُل الْ َك َّلَ ،وَ�ت ْق ِري َّ
أَبْ ِش ْر�َ ،ف َوهللاِ ال خُْي ِز َ
الض ْي َف،
الر ِح َمَ ،وتَ ْص ُد ُق الحَْ ِد َ
يك هللاُ أَبَ ًدا ،إِنَّ َك لَتَ ِص ُل َّ
ني َع َلى َ�ن َوائِ ِب الحَْ ِّق)((( ،فذهبت إىل عمها ورقة بن نوفل ،وقصت عليه قصته ،فقال :إني
َوتُ ِع ُ
ني}
ألرجو أن يكون ناموس األمة ،ثم نزل عليه قوله تعاىلَ { :وأَنْ ِذ ْر َع ِش َريتَ َك ا َأل�قْ َربِ َ

(الشعراء:

 ،)214فبدأ يدعو أهل مكة لإلسالم ،وبدأت دعوته باملستضعفني ،ولقي من أهل مكة التعب،
ِيل َربّ َ
ِك اِب ِحل ْك َم ِة َواملَ ْو ِع َظ ِة
والعناء الشديد ،يف سبيل ذلك ،ونزل عليه قوله تعاىل{ :ا ْدُع إ ىَِل َسب ِ
ا َحل َسنَ ِة َو َجا ِدلهُْ ْم اِبلَّ يِت ِه َي أَ ْح َس ُن إ َّ
ِن َرب َ
َّك ُه َو أَ ْع َل ُم مِبَ ْن َض َّل َع ْن َسبِي ِل ِه َو ُه َو أَ ْع َل ُم

ين}(النحل:
اِبملُ ْهتَ ِد َ

 ،)125وكان صلى اهلل عليه وسلم ،من أولي العزم يف دعوته ،حيث مكث يدعو أهل مكة
ثالث عشرة سنة ،ومل يستجيبوا له ،بالرغم من اللطف واللني ،وكان يقولَّ :
(الل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ َق ْوِمي
ون)((( .ومن مميزات هذا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن األنبياء قبله كانوا
َفإَِّ�ن ُه ْم َال َ�ي ْع َل ُم َ
يرسلون إىل أقوامهم فقط ،أما هو فكان للبشرية كافة ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وَما أَ ْر َس ْلنَ َ
اك
ون}(سبأ)28 :؛ أي أن دعوته كانت عامة
اس ال َ�ي ْع َل ُم َ
اس بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك َّن أَ ْكَ�ث َر النَّ ِ
إِال َك َّاف ًة لِلنَّ ِ
للبشر مجيعاً ،مبشراً باخلري ،ملن أطاع اهلل ورسوله ،ومل يتعد حدود اهلل ،ونذيراً ملن عصى اهلل،
وتعدى حدوده ،وكان صلى اهلل عليه وسلم ،نعم الناصح األمني للجميع ،حيث كان يتعامل
مع الكتب السماوية باللطف واللني ،حسب ما ورد يف اآلية الكرمية ،وأحواله يف السلم
واحلرب ،كان صلى اهلل عليه وسلم ،رؤوفاً ورحيماً بالناس مجيعاً((( ،ال يفرق بني غين وفقري(((،
 .1دالئل النبوة للبيهقي.135/ 2 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار.
 .3التوبة.128:

 .4مسند أمحد ،أحاديث رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حديث رجل من أصحاب النيب ،صلى اهلل
عليه ،وسلم ،قال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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حتى إنه كان رحيماً باحليوانات ،فشكى اجلمل إليه((( ،وأرجع فراخ القربة إىل أمهم((( ،وكان
ِيل هللاِ،
صلى اهلل عليه وسلم يوصي اجليش عندما خيرج يف الغزوات( ،ا ْغ ُزوا اِب ْس ِم هللاِ يِف َسب ِ
َر اِبهللِ ،ا ْغ ُزوا َوال َ�ت ُغ ُّلواَ ،وال َ�ت ْغ ِد ُرواَ ،وال تمَُْ�ث ُلواَ ،وال َ�تقُْ�ت ُلوا َولِي ًدا)((( ،وكان نعم القائد
َقاتُِلوا َم ْن َكف َ
الصابر ،فقد قاد املسلمني يف غزوة بدر الكربى ،وأحد واخلندق ،وكان رحيماً باألسرى ،عطوفاً،

فلما وقعت سفانة بنت حامت الطائي يف األسر ،وهي غري مسلمة ،وملا جاؤوا بها إىل الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،قالت :يا حممد :إن أبي كان يكرم الضيف ،وحيمي اجلار ،ويعني الكل،
وحيفظ العهد ،فأنا ابنة حامت الطائي ،فقال :إن هذه الصفات هي من صفات األنبياء ،وأمر
هلا بعطاء ،وقال :ردوها إىل أهلها ،قالت :جئتكم من عند خري الناس ،يعطي عطاء ال خيشى
الفقر ،طيب اخللق ،فأتت هي وقومها ،وأعلنوا إسالمهم ،وقد أثنى عليه ربه ،بقوله تعاىل:
{ َوإِنَّ َك لَ َع َلى ُخ ُل ٍق َع ِظي ٍم}(القلم ،)4 :وفتح اهلل عليه ،حيث إنه يف فرتة ثالثة وعشرين عاماً ،فتح
البالد ،ودان له العباد ،حيث خضعت بعده لإلسالم أكرب دولتني آنذاك ،الفرس والروم،

وأصبح عزيزاً يف كل مكان.

ورفع اهلل ذكره يف كتابه العزيز ،حيث قال تعاىلَ { :وَرَ�ف ْعنَا لَ َك ِذ ْك َر َك}(الشرح ،)4 :وأثنى اهلل
عليه أيضاً بقوله تعاىل{ :إ َّ
ِن هَّ
ين آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا
اللَ َوَمالئِ َكتَ ُه يُ َص ُّل َ
ون َع َلى النَّبيِ ِّ اَي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
تَ ْس ِلي ًما}(األحزاب ،)56 :وكرمه اهلل بالرمحة والدعاء من املالئكة ،واملؤمنني؛ ألنه هو نيب الرمحة

للعاملني؛ اإلنس واجلان ،وتكفل اهلل قرآنه باحلفظ من الضياع إىل يوم الدين ،مصداقاً لقوله
ون}(احلجر ،)9 :فالقرآن بعون اهلل حمفوظ من اهلل إىل أن
تعاىل{ :إاَِّن حَْن ُن َ�ن َّزلْنَا ال ِّذْك َر َوإاَِّن لَ ُه لحََا ِف ُظ َ
 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل تعاىل عنه ،وصححه األرنؤوط.

.2سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف كراهية حرق العدو بالنار ،وصححه األلباني.
اب َتأِْمري اإل َمام ُ
األ َم َراَء عَ
ْو َو َغيرْ ِهَا.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسريَ ،ب ُ
َلى اْلُب ُع ِ
َاب اْل َغز ِ
وثَ ،و َو ِصيَّتِِه إِيَّ ُاه ْم ِبآد ِ
ِ ِ ِ
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يرث األرض وما عليها ،وأمرنا صلى اهلل عليه وسلم ،بأعمال اخلري ،ونهانا عن أعمال الشر،
ونذكر من وصايا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على سبيل املثال ال احلصر وصيته وخطبته
اس؛ أَ ُّي َ�ي ْوٍم َه َذا؟ َقالُوا�َ :ي ْوٌم َح َرا ٌم،
اليت قاهلا يف حجة الوداع ،حيث قال ألصحابه :اَ
(ي أَُّ�ي َها النَّ ُ
الَ :فإ َّ
الَ :فأَ ُّي َش ْه ٍر َه َذا؟ َقالُواَ :ش ْه ٌر َح َرا ٌمَ ،ق َ
الَ :فأَ ُّي َ�ب َل ٍد َه َذا؟ َقالُوا�َ :ب َل ٌد َح َرا ٌمَ ،ق َ
َق َ
ِن ِد َما َءُك ْم
اض ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْرَم ِة َ�ي ْوِم ُك ْم َه َذا ،يِف َ�ب َل ِدُك ْم َه َذا ،يِف َش ْه ِرُك ْم َه َذاَ ،فأَ َعا َد َها
َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
الل ُه َّم َه ْل َ�ب َّل ْغ ُتَّ ،
َالَّ :
اسَ ،ر ِض َي هَّ
الل ُه َّم َه ْل َ�ب َّل ْغ ُتَ ،ق َ
ِم َرا ًرا ،مُثَّ َرَف َع َرأْ َس ُه�َ ،فق َ
اللُ عَ�نْ ُه َما،
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
ْسي بِيَ ِد ِه ،إَِّ�ن َها لَ َو ِصَّ�يتُ ُه إ ىَِل أُ َّمتِ ِه�َ ،فلُْ�ي ْب ِلغ َّ
َ�ف َوالَّ ِذي َ�نف ِ
الشا ِه ُد الْ َغائِ َب ،اَل َ�ت ْر ِج ُعوا َ�ب ْع ِدي ُك َّفا ًرا يَ ْض ِر ُب
ض).
اب َ�ب ْع ٍ
َ�ب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ

(((

فلو أخذ املسلمون بهذه اخلطبة ،وطبقوها ملا حصل بينهم ما حصل ،وذكر احلبيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،أن السبب يف ذلك ،كما ورد يف احلديث( :ما مل حتكم أئمتهم بكتاب هللا إال
جعل أبسهم بينهم)((( ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم�َ( :ت َرْك ُت ِف ُ
يك ْم َما لَ ْن تَضلوا َ�ب ْعده ،إن اعتصمتم
اب هَّ
اللِ)((( ،وما حيدث اليوم من القتل بني املسلمني إال برتك حتكيم القرآن الكريم،
به ِكتَ َ

واتّباع القوانني الوضعية ،وقد أكرم اهلل هذه األمة إكراماً لرسوهلا بعدم التعذيب اجلماعي،
ان هَّ
ان هَّ
ِم َوَما َك َ
كما حصل لألمم السابقة ،حيث يقول تعاىلَ { :وَما َك َ
اللُ
اللُ لُِ�ي َع ِّذَ�ب ُه ْم َوأَنْ َت ِفيه ْ
ُم َع ِّذَ�ب ُه ْم َو ُه ْم

ون}(األنفال:
ْ�ت ْغ ِف ُر َ
يَسَ

 ،)33وهذا أيضاً تكريم لرسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه

وسلم ،وحبه لقومه والبشرية مجعاء.
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى.

 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الفنت ،باب العقوبات ،وحسنه األلباني.

 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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فقه

حكم املشاركة يف االنتخابات

البلدية يف القدس احملتلة
أ.د .حسن السلوادي  -عميد الدراسات العليا  /جامعة القدس املفتوحة
َّ
لعلنا ال جنايف الصواب إذا قلنا إن قرار اإلدارة األمريكية باالعرتاف بالقدس املوحدة
عاصمة أبدية للكيان الصهيوني ،وما تبع هذا االعرتاف من نقل لسفارتها أو (مغتصبتها)
إىل القدس ،إمنا هو تتويج جلهود صهيونية حممومة ،بذلتها احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة
ُمنذ بداية احتالهلا للقدس ،إثر كارثة حزيران عام 1967م ،إذ مل ميض سوى شهر على هذا
االحتالل ،وحتديداً يوم 1967/ 6/ 28م ،حتى بادر ما يسمى بالكنيست اإلسرائيلي إلصدار
جمموعة من املراسيم ،قضى أحدها بتطبيق القانون اإلسرائيلي على القدس الشرقية احملتلة،
ونص الثاني على ضم ما يقرب من  72200دومن إىل القدس الغربية ،وقضى الثالث
َّ
بفرض املنهاج التعليمي الصهيوني على مدارس القدس ،ولكن املقادسة ٌّ
حتدوه ،ومل يلتزموا
به ،ما أجرب سلطات االحتالل على الرتاجع عن تطبيقه.
واتضح الحقاً أن العدو الصهيوني إمنا يستهدف تهويد القدس ،وتزوير تارخيها وحضارتها،
باعتبارها -حسب زعمه -عاصمة لدولته ،ولكل يهود العامل ،وبالتالي ال ينطبق عليها
القانون الدولي بوصفها مدينة حمتلة ،وهلذا دأب منذ األيام األوىل الحتالله هلا -وما زال
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وسن القوانني والتشريعات الالزمة لتحقيق هذا
وأسرلِة سكانهاِّ ،
دائباً -على تهويدها ْ
اهلدف ،ومن الشواهد الدالة على ذلك أنها أقدمت يف األيام األوىل الحتالهلا املدينة على
وسوت أبنيتها ومساجدها وزواياها وسائر منشآتها يف األرض،
هدم حارة املغاربة العريقةَّ ،
لتجعل من حائط الرباق متعبَّداً للصهاينة ،رغم أن احلائط مبوجب قرارات اللجان الدولية
تعود ملكيته للمسلمني حصراً.
ومبوجب هذه القوانني العنصرية ،واإلجراءات القمعية ،حرمت سلطات االحتالل سكان
خاص بهم ،أسوة بسائر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة،
املدينة من تشكيل جملس ّ
بلدي ّ
وأصرت على ربطهم بالقرارات والقوانني الصادرة عن بلدية االحتالل ،دون اكرتاث للرفض
َّ
الفلسطيين والعربي والعاملي هلذه اإلجراءات غري الشرعية ،وما تضمنته ً
قوال وممارسة من
إجحاف متعمد حبق املواطنني ،وهدر حلقوقهم.
ولعل هذه األوضاع املرتديَّة اليت يعاني منها املواطنون املقدسيون حتى اليوم ،كانت
السبب الرئيس وراء مطالبة بعضهم بضرورة االخنراط يف العملية االنتخابية يف بلدية
االحتالل ،واملشاركة فيها ،حمتجني بأن عدم املشاركة إمنا جيسد سلبية املقدسيني إزاء حقوقهم،
اليت ُيفرتض أن تقدمها سلطات االحتالل هلم ،لقاء ما يدفعونه من ضرائب قسرية للبلدية؛
َّ
واملسقفات (األرنونا).
كضريبة األْبنية
ُ
وخيِّل ألولئك الداعني للمشاركة يف هذه االنتخابات ،يف ظل السيادة الصهيونية على املدينة،
أن مشاركتهم ،وإمكانية إيصال بعض املرشحني منهم ليكونوا أعضاء يف اجمللس البلدي
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املنتخب ،سيضع حداً للوضع اخلدماتي املتُدهور يف أحيائهم ،من خالل التأثري على امليزانيات
ً
جراء إحجامهم عن املشاركة يف االنتخابات،
التطويرية املقرتحة ،اليت ُحرموا منها
طويالَّ ،
ومقاطعتهم هلا ،تصويتاً وترشيحاً ،ما حرمهم  -حسب قول بعض املنظرين هلذه االنتخابات
من الدبلوماسيني الغربيني ،واإلسرائيليني كذلك  -من ثلث املقاعد اليت كان من املمكن أن
يشغلوها يف أي جملس منتخب ،األمر الذي أفقدهم فرصة التأثري املباشر يف حياتهم اليومية،
بل جنح اخليال ببعض هؤالء إىل حد القول بأن االنتخابات لو كانت جتري مبشاركة كثيفة من
املقدسيني ،لرمبا أصبح رئيس البلدية يوماً ما عربياً ،وألمكنه حينذاك من تعطيل مشروعات
االستيطان الصهيونية القائمة على قدم وساق يف شتى أرجاء املدينة ،إضافة إىل منح املقدسيني
كثرياً من حقوقهم اليت ُحرموا منها.
أما املعارضون هلذه االنتخابات ،اليت حتظى مقاطعتها بإمجاع وطين منذ أن ابتليت مدينتهم
باالحتالل الغاشم ،فريون أن املشاركة فيها خمطط صهيوني مدروس؛ الحتواء السكان
املقدسيني ،وضمان إذعانهم والتزامهم بالقوانني والتشريعات الصهيونية املفروضة عليهم،
واليت يسعى االحتالل من خالهلا إىل تهويد مدينتهم ،وتشويه تارخيهم وحضارتهم ،بدعاوى
زائفة ،وأساطري نسجتها أخيلة مريضة ،ال وجود هلا مطلقاً على أرض الواقع.
ويعلل الرافضون ملبدأ املشاركة الذي يعبرِّ عن رأي الغالبية الساحقة ألبناء اجملتمع
املقدسي ،بأن الوجود الصهيوني يف املدينة هو يف حقيقته احتالل عسكري بالقوة الغامشة،
وبناًء عليه ،فإن املشاركة يف االنتخابات مع احملتل هو مبثابة شرعنة لالحتالل ،وإقرار بواقع
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الضم ،الذي فرضته احلكومة الصهيونية قسراً على سكان املدينة األصليني خالفاً ملا تجُ مع
ّ
عليه الشرائع والقوانني الدولية.
ومن هذا املنطلق ،فإن التعويل على املشاركة يف هذه االنتخابات باعتبارها -حسب ما
يذهب إليه بعض املؤيدين هلا -وسيلة متكن أهالي القدس من حتصيل حقوقهم ،وفرض
وجهة نظرهم فيما يتعلق بالقرارات اليت متس حياتهم ومستقبل مدينتهم ،إمنا هو ضرب من
الوهم؛ ألن من َّ
يتحكم يف القضايا اإلسرتاتيجية يف املدينة كاالستيطان ،والبناء غري املشروع،
واملخططات اهليكلية ،هي حكومة االحتالل املركزية نفسها ،وليس اجمللس املنتخب يف املدينة،
الذي ال ميلك القدرة على تغيري هذه التشريعات احلكومية ،أو التدخل فيها.
ويرى هؤالء أن الواجب يقتضي عدم اخللط بني ما هو سياسي وقانوني ،وبني ما هو
ومدني ،فاجلانب اخلدماتي ميكن حتقيقه من طرف الفلسطينيني بآليات ووسائل
خدماتي
ّ
قانونية خمتلفة ،جترب حكومة االحتالل وبلديتها على تقدميها هلم ،دون الغوص يف شرعنة
الضم والتوحيد ،اليت تسعى سلطة االحتالل إىل حتقيقها على حساب الوجود الفلسطيين يف
املدينة.
وبعد ،فإذا ما تبني لنا حبكم الدليل والواقع أن السياسات اخلاصة باملدينة املقدسة
ومستقبلها ،إمنا تقررها حكومة االحتالل املركزية ،وتنفذها ،وأن اهلدف الذي تعمل له هذه
احلكومة ،وما سبقها من حكومات هو تهويد املدينة واقعاً وتارخياً وحضارة ،وتطهريها عرقياً
بشتى الوسائل والسبل من سكانها األصليني ،فإن املشاركة يف انتخابات أي مؤسسة تابعة
31

العدد  143ربيع األول وربيع الثاني  1440هـ  -كانون األول 2018م

لالحتالل يف القدس ،وعلى رأسها بلدية االحتالل يشكل يف احلقيقة إقراراً ضمنياً بواقع
الضم واالحتالل اللذين متارسهما سلطات االحتالل بشكل يومي ،ومن هنا فإن هذه املشاركة
بالرتشح أو بالتصويت حمرمة شرعاً :ملناقضتها لشرعنا احلكيم من جهة ،وملا تنطوي عليه من
خماطر جسيمة على جممل قضايانا الوطنية من جهة أخرى.
فالقدس وفق القانون الدولي ،وحسب القرارات اليت صدرت عن هيئة األمم املتحدة هي
مدينة حمتلة ،حيتم علينا الواجب العمل دائبني على حتريرها؛ إلزالة هذا االحتالل البغيض
كرس والية
عنها ،وليس تكريسه ،وإضفاء الشرعية عليه مبوافقتنا ،ومشاركتنا يف انتخابات ُت ِّ
احملتل الغاصب ،وهيمنته على املسلمني ،وذلك أمر محُ رم متفق على حترميه بني أئمة املسلمني،
ين
َروا َ�ب ْع ُض ُه ْم أَ ْولِيَا ُء َ�ب ْع ٍ
لقوله تعاىلَ { :والَّ ِذ َ
ض}(األنفال ،)73:وقوله تعاىلَ {:وال َ�ت ْرَكنُوا إ ىَِل الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
ون هَّ
َظ َل ُموا َ�فتَ َم َّس ُك ُم النَّا ُر َوَما لَ ُكم ِّمن ُد ِ
اللِ ِم ْن أَ ْولِيَا َء مُثَّ ال
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نص ُر َ
تُ َ

فقه

وضع جريد النخل على القبور
الشيخ  /عمار توفيق أمحد بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم
يلتمس األهل واألقارب َّ
كل وسيلة صاحلة ،أيام زيارة قبور ذويهم للتخفيف عنهم ،ولرفع

الضر عن ذويهم؛ فيضعون جريد النّخل على القبور ،وباقات الزهور؛ ً
ُّ
أمال يف رفع العذاب

إن ّ
حل بهم ،وطمعاً يف ُأنس الرطيب من النبات؛ فرتى األطفال ،واألبناء جيرون جريد النخل

فرحني مبا سيحققون ملوتاهم ،ويتسابقون بالتحضري ،كأنها ِع ِديّة األحياء لألموات .ودفعاً
لفتوى املنع ،يستبقون القول إننا نضع ذلك بنية صاحلة ال تشوبها شبهة التشبه بكافر قط،
فأحببت أن أعرض أقوال العلماء مبثل هذه ال ِفعال؟

الشريعة الغراء أ ّكدت االعتقاد بعذاب القرب جبملة من النصوص الشرعية ،يف القرآن

الكريم ،والسنة النبوية املطهرة ،أما القرآن الكريم ،فأشار إشارة بليغة الداللة من قوله تعاىل:
السا َع ُة أَ ْد ِخ ُلوا َ
آل ِف ْرَع ْو َن أَ َش َّد ال َع َذ ِ
اب}(غافر.)46:
{النا ُر ُ�ي ْع َر ُض َ
ون َع َل�يْ َها ُغ ُدوًّا َو َع ِشيًّا َوَ�ي ْوَم َ�تقُوُم َّ
والعشي ،والثاني:
فاآلية الكرمية حتدثت عن عذابني؛ األول :عرض النار عليهم بالغدو
ّ
عذاب يوم القيامة .فاستنبط املفسرون من العذاب األول ورود عذاب القرب يف القرآن

الكريم ،وأترك سلسلة األدلة الواردة يف عذاب القرب لغري هذا املقال.
أما مسألة هذا املقال املقتضب ،وهي جريد النخيل على القبور ،فمرّدها إىل ما رواه اْب ُن
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َعبَّاس ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،ب َقبرْ َيْنَ ،ف َق َ
الَ :م َّر النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ال( :إَِّ�ن ُه َما لَُ�ي َع َّذاَب ِن،
ِ
ٍ
ان يمَْ ِشي اِبلنَّ ِمي َم ِة ،مُثَّ أَ َخ َذ
َوَما ُ�ي َع َّذاَب ِن يِف َكبِريٍ ،أَمَّا أَ َح ُده
اآلخ ُرَ ،ف َك َ
مَُاَ ،ف َك َ
ال�ب ْو ِلَ ،وأَمَّا َ
ان َال يَ ْستَ رِ ُت ِم َن َ

ول هَّ
اللِ ،مِلَ َ�ف َع ْل َت َه َذا؟ َق َ
اح َدةًَ ،قالُوا :اَي َر ُس َ
َج ِري َد ًة َر ْطبَةًَ ،ف َش َّق َها نِ ْص َفينْ ِ�َ ،ف َغ َرَز يِف ُك ِّل َ�ق رْ ٍب َو ِ
ال :لَ َع َّل ُه

يخَُ ِّف ُف عَ�نْ ُه َما َما لمَْ َ�ي�يْ بَ َسا)((( .وإمنا خص اجلريدتني للغرز على القرب دون سائر النبات والثمار،
واهلل تعاىل أعلم ،ألنها أطول الثمار بقاًء ،فتطول مدة التخفيف عنهما ،وهي شجرة شبهها،
صلى اهلل عليه وسلم ،باملؤمن((( فعن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قالَ :ق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل

ُط َوَرُ�ق َها َو َال َ�يتَ َح ُّ
ات�َ ،فق َ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :مثَ ُل املُ ْؤِم ِن َك َمثَ ِل َش َج َرٍة َخ ْض َرا َءَ ،ال يَ ْسق ُ
َال ال َق ْوُمِ :ه َي َش َج َرُة
ْ�ي ْي ُت�َ ،فق َ
َك َذاِ ،ه َي َش َج َرُة َك َذاَ ،فأَ َرْد ُت أَ ْن أَُق َ
ال ٌم َش ٌّ
ولِ :ه َي النَّ ْخ َلةَُ ،وأَاَن ُغ َ
َالِ :ه َي النَّ ْخ َلةُ،
اب َف ْ
استَحَ

ان أَ َح َّب إ يَ َّ
ثْت بِ ِه ُع َم َر َ�فق َ
ِل ِم ْن َك َذا َوَك َذا)((( .فد ّل هذا احلديث على
َال :لَ ْو ُك ْن َت ُ�قلَْ�ت َها لَ َك َ
َف َح َّد ُ
أ ّن وضع اجلريد على القرب ،وانتفاع امليت به هو من فعلهَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،ومن دعائه

للميت ،ووضع اجلريد على القرب كان لعلة عرفها النيبَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،مبا أخربه اهلل

تعاىل أ ّن هذين امليتني يعذبان؛ فد ّل ذلك أيضاً على اخلصوصية يف تلك املعرفة ،واليت ال تكون

لبشر غريهَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم.

أما أن يقوم املسلمون بوضع جريد النخل على القبور؛ للتخفيف من عذاب القرب ،فهذا

كان ّ
حمل اختالف بني العلماء؛ فمنهم من ذهب إىل أ ّن وضع جريد النخل هلذه الغاية هو

خاص بالنيبَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،وليس ألحد غريه ،قال اخلطابي( :فإنه من ناحية التربك
بأثر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ودعائه بالتخفيف عنهما ،وكأنه صلى اهلل عليه وسلم ،جعل

 .1صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب ما جاء يف غسل البول.
 .2شرح ابن بطال لصحيح البخاري.346/ 3 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما ال يستحيا من احلق للتفقه يف الدين.
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مدة بقاء النداوة فيهما حداً ملا وقعت به املسألة ،من ختفيف العذاب عنهما ،وليس ذلك من
أجل أ ّن يف اجلريد الرطب معنى ليس يف اليابس ،والعامة يف كثري من البلدان تفرش اخلوص
يف قبور موتاهم ،وأراهم ذهبوا إىل هذا ،وليس ملا تعاطوه من ذلك وجه .واهلل أعلم)(((.
والذين حصروا وضع جريد النخل بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه عليه الصالة
والسالم ،مل يضع اجلريد على القبور كلها؛ إذ لو كان سنة لوضعه على القبور كلها ،وليس
على القربين املذكورين فقط .وقيل :جريد النخل خيفف عنهما ما مل ييبس ،قال ابن دقيق
العيدَ :
(ل َعَّلُه يخَُ َّف ُف َعنْ ُه َما َما لمَْ يَيْبَ َساَ ،
إشا َرةٌ إلىَ أَ َّن النَّبَ َ
ات ُي َسبِّ ُح َما دَا َم َر ْطبًاَ ،فإَِذا َح َص َل
الر ُطوَبِة)(((َ .وَق ْد ِق َ
يل( :إِ َّن املَْعنَى
ت َح َصَل ْ
يح بحَِ ْض َرةِ املَيِّ ِ
ت َلُه َب َر َكُتُهَ ،فِل َه َذا ُا ْخت َّ
التَّ ْسبِ ُ
ُص بحَِ َالِة ُّ

ِفيِه أََّنُه ُي َسبِّ ُح َما دَا َم َر ْطبًاَ ،فيَ ْح ُص ُل التَّ ْخ ِف ُ
يف ِببرََ َكِة التَّ ْسبِيحَ ،و َعَلى َه َذا َفيَ َّط ِرُد فيِ ُك ِّل َما ِفيِه
ِ
(((
ُر ُطوَبٌة ِم َن َ
األ ْش َج ِار َو َغيرْ ِ َهاَ ،و َك َذِل َك َما ِفيِه بر َكة؛ كالذكر ،وتالوة اْلُق ْرآن من َباب أوىل).
العَل َماُء ِق َراَءةَ اْلُق ْرآ ِن ِعنْ َد ال َقبرْ لهَِ َذا َ
يف ِم ْن
است َ
يث ،إِْذ ِتال َوُة الُق ْرآ ِن أَ ْولىَ ِبالتَّ ْخ ِف ِ
احل ِد ِ
ب ُ
َح َّ
َو ْ
ِ
َت ْسبيح َ
يث؛ َألَّنُه
است َ
العَل َماُء ِق َراَءةَ اْلُق ْرآ ِن ِعنْ َد اْل َقبرْ ِ لهَِ َذا الحْ َ ِد ِ
ب ُ
َح َّ
اجل ِري ِد((( .وقال النوويَ ( :و ْ
ِِ
(((
َ
اجلري ِد؛ َفتِال َوُة اْلُق ْرآ ِن أَ ْولىَ َ ،و ُ
إَِذا َكا َن يرجى الت ْخف ُ
اهلل أَ ْعَل ُم).
يف بتَسب
يح ِ
ُ ْ َ َّ ِ ِ ْ ِ ِ
ومنهم من جعل التخفيف عن امليت بشفاعة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،هلما ،قال العيين:
ْمول على أَنه صلى اهلل َعَليِْه َوسلمَ ،سأَ َل َّ
الش َفا َعة لهَ ما ،فأجيبت
( َوجه التَّأِْقيت ِفيِه ُه َو محَ ُ

يف َعنْ ُه َما إلىَ يبسهما)(((َ .ق َ
ال صلى اهلل عليه وسلم( :إ يِِّن َم َرْر ُت بِ َق�بْ َريْ ِن ُ�ي َع َّذاَب ِن،
َش َفا َعته ِبالتَّ ْخ ِف ِ
ِ

.1معامل السنن.19/ 1 ،
 .2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام.106/ 1 ،
 .3حاشية السيوطي على سنن النسائي.30/ 1 ،
 .4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح.376 /1 ،
 .5صحيح مسلم بشرح النووي.202/ 3 ،
 .6عمدة القاري شرح صحيح البخاري.128/ 22 .
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ِشفَا َع يِت ،أَ ْن ُ�ي َرَّف َه عَ�نْ ُه َماَ ،ما َدا َم الْ ُغ ْصنَ ِ
ان َرطَْ�بينْ ِ)((( .قال النوويَ ( :وأَ َّما َو ْض ُعُهَ ،صَّلى
َفأَحَْ�ب ْب ُت ،ب َ
َ
اجلري َدَتينْ َعَلى اْل َقبرْ َ ،ف َق َ
ْم ٌ
ول َعَلى أََّنُه َصَّلى ُ
ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ال اْل ُعَل َماُء :محَ ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ِ ،
ِ
ت َش َفا َعُتُهَ ،صَّلى ُ
َسأَ َل َّ
يف َعنْ ُه َما إِلىَ أَ ْن يَيْبَ َسا،
الش َفا َعَة لهَُ َماَ ،فأُ ِجيبَ ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،بالتَّ ْخ ِف ِ
ت َش َفا َع  ،أَ ْن ُي ْرَف َع ذلك عنهما ،ما دام القضيبان رطبني).(((.
َفأُ ِجيبَ ْ
تيِ
َوأَ ْو َصى ُب َريْ َدُة َ
األ ْسَل ِم ُّي ،رضي اهلل عنه( :أَ ْن يجُْ َع َل فيِ َقبرْ ِهِ َج ِري َدا ِن)((( .وفعل الصحابي

ُبريدة األسلمي ،رضي اهلل عنه ،يد ّل على أ ّن األمر فيه سعة ،وجيوز أن يوضع اجلريد على
ً
تأس
القبور ،وقد يقال :إ ّن فعل بريدة اجتهاد منه ،رضي اهلل عنه ،ولكن قد يقال أيضا :إنه ٍ
(((
واقتداء بفعل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،رجاء الرمحة املنشودة يف القرب.
وبالنظر إىل ما سبق عرضه من أدلة؛ جندها تتمحور حول مفاهيم؛ فجريد النخل ما دام

رطباً بتسبيحه خيفف العذاب ،وهذا اجلريد بشفاعة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،خيفف
العذاب ما دام اجلريد رطباً .وأ ّن اجلريد الرطب خيفف العذاب بإذن اهلل  ،كونه مسبحاً،

والتسبيح متن ّزل الرمحة ،ويتجلى وضع النخل بوضع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،له ،وقد
ينفع إن وضعه غري النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لفعل بريدة ،رضي اهلل عنه ،وال ّ
شك أ ّن

األقوى ً
دليال هو اختصاص وضع اجلريد من اليد الشريفة يد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
فاهلل تعاىل هو الذي أخربه بعذاب ذينك الرجلني ،وهو سبحانه وتعاىل الذي وهبه الشفاعة

هلما ما دام اجلريد رطباً .فك ّفة الدليل األرجح تثقل ميزان هذا القول ،ويف الوقت نفسه ،ال
أجد حرجاً بوضع جريد النخل على القبور ،مجعاً بني مفهوم األدلة ،وكذلك فعل بريدة ،رضي
اهلل عنه ،على أ ّن املنطوق من الدليل مقدّم على املفهوم .واهلل تعاىل أعلم.
َّ
يل َوِق َّصِة أَِبي اْليَ َس ِر.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائقَ ،ب ُ
اب َح ِد ِ
يث َج ِاب ٍر الط ِو ِ
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.201/ 3 :
َ
َ
َ
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلنائزَ ،باب اجل ِري ِد عَلى القبرْ ِ.
 .4ينظر احلكمة يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري.182/ 8 ،
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فقه

ّ
الكفارات يف اإلسالم
أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
املقدمة:
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان ،وجعله خليفة يف األرض ،وكرمه تكرمياً كبرياًَّ ،
وفضله على
كثري مما خلقّ ،
وسخر له خملوقاته اليت خلقها؛ ليعمر األرض ،ويزرع فيها اخلري ،ويبذر احملبة
والسالم ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه ،ومن اس ّ
نت بسنته إىل يوم
الدين ،وبعد؛
سأتناول يف مقالي هذا موضوع َّ
الكفارات يف اإلسالم ،من حيث تعريفها ،وطبيعتها يف
الشرائع السماوية السابقة ،ودورها ووظيفتها يف الشريعة اإلسالمية ،وأنواعها ،ومقاصدها.
الكفارة لغة واصطالحًا:
من كفر ،وك ّفر الشيء غطاه وسرته ،وتك ّفر بالشيءّ :
تغطى وتسترّ به ،والكفارة مجعها
كفارات ،وأصلها السرت ،وتغطية الشيء ،ومسيت بذلك؛ ألنها تسرت اخلطايا والذنوب اليت
ارتكبها بفعله(*).
(((

واصطالحاً :هي فرع من فروع علم الفقه ،وهي ما يستغفر به من اآلثم بصدقة ،وصوم،

وحنو ذلك ،وهي عقوبة تعبدية ،قررها الشارع للتكفري عن ذنب معني ،وال جتب إال فيما
* الك ّفارات يف ضوء القرآن والسنة ،مرجع سابق ،ص - 85ص. 87
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أوجبها اخلالق فيه بنص صريح ،فهي إذن ما يك ّفر به ،من صدقة ،أو صيام ،أو عتق ،وحنو ذلك
من األعمال اليت تك ّفر بعض الذنوب ،وتسرتها ،حتى ال يكون هلا أثر يؤاخذ به الذنب يف
الدنيا ،وال يف

اآلخرة)*(.
(((

الكفارة يف التوراة واإلنـجيل:
إ ّن التوراة اليت بني أيدي اليهود اليوم ال تعطينا صورة واضحة عن تكفري اخلطايا اليت
يرتكبها أتباع موسى ،عليه السالم ،ففي خطيئتهم الكربى ،كانت الكفارة قتل النفس اليت
أخطأت ،كذلك تكفري من قبل موسى ،عليه السالم ،عن خطايا الشعب ،وتقول توراتهم أن
سيدنا موسى صعد إىل ربه ،ليكفر خطيئة شعبه ،وتنقل التوراة أنهم كانوا يكفرون خطاياهم
باهلدايا احليوانية ،ومرت سنوات كثرية وبنو إسرائيل يف الضاللة ،بالرغم من وجود التوراة
بني أيديهم ،إىل أن جاء سيدنا عيسى ،عليه السالم ،يدعوهم إىل اهلل ،فرفضوه وقاوموه،

وحاولوا قتله ،فرفعه اهلل إليه ،وترك أتباعاً مسّوا نصارى ،قاموا من بعده بوضع أناجيل عدّة،
يقولون إنهم تلقوها من عيسى ،عليه السالم ،وهي :متّى ،ويوحنّا ،ومرقص ،ولوقا ،وبرنابا،
وتشري هذه األناجيل إىل أن الكفارة جتب على النيب فقط ،فهو املسؤول عما يقرتفه أتباعه من
خطايا ،فيك ّفر بدمه وجسده عن معاصيهم.
ويقول امليلودي يف كتابه :ومن خالل فحصي هلذه النصوص من الكتاب املقدس يف عهده
القديم واجلديد املتحدثة عن الك ّفارات ،أدركت احلقائق اآلتية:
ويتحمل نبيهم معهم
 .1تكفري اخلطايا يف الكتاب املقدس القديم تتم من طرف األتباع،
ّ

مسؤولية أخطائهم ،أما يف الكتاب املقدس اجلديد ،فيتحمل النيب فقط خطيئة أتباعه.

 .2الك ّفارات يف الكتب السماوية قبل القرآن مل تتمتع بدرجة عالية من اإلصالح النفسي ،أو
* املعجم الوسيط ،مادة كفر ،ص. 792
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التخلص من الشعور بالذنب.
 .3اجلانب االجتماعي مفقود يف كفارة الكتب السماوية قبل القرآن ،فال عتق ،وال كفارة
بالصيام ،وال بالطعام ،ويعترب إطالق كفارة على تلك األفعال ،إمنا هو إطالق جمازي ،بالنظر إىل
الكفارة اليت جاء بها اإلسالم.

(((

الكفارة يف القرآن الكريم:
تكررت لفظة الكفارة يف القرآن أربع مرات ،كلها يف سورة املائدة ،منها اثنتان وردتا يف
اص َف َم ْن تَ َص َّد َق بِ ِه َ�ف ُه َو
وح ِق َص ٌ
آية واحدة ،فالكفارة األوىل من األربع يف قوله تعاىلَ { :وا ُجل ُر َ
ني ِم ْن
َك َّفا َرةٌ}(املائدة ،)45 :والكفارة الثانية والثالثة يف قوله تعاىلَ { :ف َك َّفا َرتُ ُه إ ِْط َعا ُم َع َش َرِة َم َس ِاك َ

ون أَ ْه ِل ُ
جَِد َف ِصيَا ُم ثَالثَ ِة أَاَّي ٍم َذلِ َك َك َّفا َرُة
أَ ْو َس ِط َما تُ ْط ِع ُم َ
يك ْم أَ ْو ِك ْس َوُ�ت ُه ْم أَ ْو حَْت ِر ُير َرَ�قبَ ٍة َف َم ْن لمَْ ي ْ
ني أَ ْو َع ْد ُل
أَيمَْانِ ُك ْم إِذَا َح َل ْفتُ ْم}(املائدة  ،)89 :والكفارة الرابعة يف قوله تعاىل{ :أَ ْو َك َّفا َرٌة َط َعا ُم َم َس ِاك َ
َذلِ َك ِصيَا ًما}(املائدة ،)95 :فالكفارة األوىل كانت يف العفو يف اجلراح ،وهو جانب من جوانب
العالقات ،اليت ّ
حث اإلسالم على مراعاتها بني املسلمني ،والثانية والثالثة يف احلنث يف
اليمني ،وهو جانب من جوانب إصالح عالقة اإلنسان بربه ،والرابعة يف جزاء الصيد يف
احلج ،وهو جزء من عالقة اإلنسان مبحيطه وبيئته.
ّ
للكفارات:
الدور اإلصالحي
تتأسس التوبة يف اإلسالم على قاعدتني ،هما :رّد املظامل إىل أهلها ،والندم على الذنب.

ويأتي منطق الك ّفارات ،أن احلسنات يذهنب السيئات ،ولس ّد النواقص يف األعمال والعبادات،
وتكفر عن السيئات ،وتقوم على مبدأ نفع الناس ،والتقرب إىل اهلل ،وهذا أيضاً ما نلحظه

يف تعدد صورها ،من عتق ،وصيام ،وإطعام.

(((

 .1الكفارات يف ضوء القرآن والسنة ،امليلودي بن مجعة ،ص.14
 .2الكفارات يف ضوء القرآن والسنة ،مرجع سابق ،ص - 24ص.27
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اجلرب والزجر يف الكفارات:
يراد باجلوابر ما شرع الستدراك املصاحل الفائتة من حقوق اهلل ،وحقوق العباد ،وتقع
يف العبادات والنفوس ،واألعضاء ،واجلراح ،واألموال ،واملنافع .ومن جوابر العبادات :جرب
الطهارة املائية بالطهارة الرتابية ،وجرب النقص احلاصل يف سنن الصالة بسجدتني قبل
السالم .أو الزيادة بسجدتني بعد السالم ،وتكون جوابر العبادات بدنية ،ومالية ،وبدنية
ومالية معاً ،واجلوابر يف الصالة ،واحلج ،والعمرة ،والصوم.

اج َر ِ
والزجر يقوم على نهيه ،ومنعه من اإلقدام على الفعل ،قال تعاىلَ { :ف َّ
الز ِ
ات

ج ًرا}(الصافات)2 :
َز ْ

ويقال :كفى بالقرآن زاجراً ،بهذا يراد بالزواجر درء املفاسد املتوقعة ،أو استصالح غري
املكلفني ،وهلذا يقع الزجر بسبب العصيان يف املكلفني ،كما يقع الزجر للتأديب ،كضرب
الصبيان للحث على التعلم ،أو حلملهم على اتّباع العادات احلسنة ،والزواجر قد تكون
مقدرة كاحلدود ،وقد تكون غري مقدرة كالتعازير ،وهناك أربعة فروق بني الزواجر واجلوابر،
بينتها الشريعة اإلسالمية ،ميكن العودة إليها يف

مظانّها)*(.
(((

الدور الرتبوي للكفارات:
اهتم الشارع جبلب املصاحل ،ودرء املفاسد ،وذلك إلصالح حال اإلنسان ،ودفع فساده،
ّ

وبالتالي يصلح اجملتمع برمته ،ويشعر اإلنسان عند ارتكاب احملظور ،أو التقصري ،بعقدة
نص عليه يف كتاب
الذنب ،والقلق والتوتر ،فال يتخلص منه إال حكم على نفسه ،حسبما ّ
اهلل ،وسنة رسوله ،فبالكفارة يصلح اإلنسان نفسه ،بتعليمها االنضباط ،والصرب على امللمات،
واالقرتاب من اهلل ،وبذلك يتبع أوامره ،ويبتعد عن نواهيه ،ويتعود اإلنابة إليه ،والتوكل
عليه ،والعطاء املالي الذي تقتضيه الكفارة يقوي اإلرادة ،ويهذب الوجدان ،ويرشد الفكر إىل
* د  .القرة داغي youtube.com/watch ،نشر يف اجلزيرة يف 2016/ 10/ 21م.
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النهج القويم ،والصراط املستقيم ،وعتق الرقبة يبعث الشعور يف املك ّفر بأنّه ساهم يف حرية
أخيه اإلنسان ،بسبب خطأ ارتكبه ،فتزول مرارة الذنب حبالوة مساهمته يف سعادة اآلخرين،

وفيه داللة على حترير اإلنسان لنفسه ،وفيه أيضاً معنى الردع والزجر ،بسبب إشاعة اخلرب يف
أوساط املؤمنني ،سواء أكان خرب التكفري ،أو خرب اخلطأ الذي ارتكبه املك ّفر ،من مثل قوهلم:

فالن حلف باهلل ،ثم حنث ،أو قتل شخصاً خطأ ،أو تل ّفظ بلفظ الظهار ،ثم أراد العودة إىل
أهله ،واليوم ها هي مجوع املساكني تأكل من طعامه ليكفر عن ذنبه ،وهذا فيه تربية فردية
ومجاعية ،ودرس وعربة لآلخرين.

(((

الدور االجتماعي للكفارات:
إ ّن مقاصد الك ّفارات تدل على أ ّن هذا الدين أرسله اهلل تعاىل ،ليكون رمحة للعاملني،
ففي هذا اجلانب تأديب للجاني ،والغاية منه إصالح أفراد األمة ،إلزالة اخلبث من النفوس
املخطئة ،قال تعاىلَ { :ف َم ْن اَت َب ِم ْن َ�ب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َوأَ ْص َل َح َفإ َّ
ِن هَّ
وب َع َل ْي ِه}(املائدة ،)39 :وفيها إرضاء
اللَ َ�يتُ ُ
ني}
اجملين عليه ،كذلك زجر املقتدي باملعتدي ،قال تعاىلَ { :ولْيَ ْش َه ْد َع َذاَ�ب ُه َما َطائِ َف ٌة ِم َن الْ ُم ْؤِمنِ َ
(النور،)2 :

وأصحاب النفوس الراضية ،فإن هذه املشاهدة ،واحلضور البشري ملعاينة حكم

اهلل ينفذ يف الدنيا بوساطة أيد مؤمنة ،يزيدها إمياناً باهلل وبصالح شريعته ،ومسو مقصدها،

فالشريعة غايتها اإلنسان تهذيباً وسلوكاً ،وهدفها محاية اجملتمع من الشرور واآلفات اليت
تفتك به ،وتر ّوع اآلمنني منه ،فإ ّن أحكامها تبنى على أساس ما يف احلكم من مصلحة ،سواء

مصلحة الفرد ،أو مصلحة اجملموعة ،وبهذا تكون الك ّفارات رافداً من روافد ختفيف الويالت
على الفقراء ،وعنصراً له أهميته االجتماعية؛ ألنها واجب ،ومك ّفرة للذنوب ،ال ميكن تركها،

وال التقاعس عن أدائها.

(((

 .1الك ّفارات يف القرآن والسنة ،مرجع سابق ،ص - 47ص.48
 .2املرجع السابق نفسه ،ص - 57ص. 61
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أنواع الكفارات وخصائصها:
تقسم الك ّفارات إىل معينة ،ومرتبة ،وخمرية .املعينة :ككفارات اإلحرام يف احلج والعمرة،
واملرتبة كثالث كفارات ،كفارة الظهار ،وكفارة القتل اخلطأ ،وكفارة من أفطر يف قضاء شهر
رمضان ،واملخرية :كفارة من أفطر يف شهر رمضان ،وحلف النذر ،ويف بعض أقسام صيد
احملرم)*(.
ّ
(((

فكفارة قتل اخلطأ :هي عتق رقبة ،فإن مل يستطع القاتل صام شهرين متتابعني ،وكفارة اجلماع

يف نهار رمضان متعمداً :هي عتق رقبة ،فإن مل يستطع صام شهرين متتابعني ،فإن مل يستطع
أطعم ستني مسكيناً ،وأسباب وجوب الكفارات:

 .1فعل ما كان مباح األصل ،ثم عرض حترميه ،كالوطء يف شهر رمضان.

وتسمى حتّلة.
 .2إرادة اإلنسان حل ما انعقد هلل من جهته ،كالنذر واليمني،
ّ
 .3فعل ما ال إثم فيه ،كالقتل اخلطأ.

وشروط مستحقي الكفارة :أن يكون مسلماً ،وحراً ،وأجازها أبو حنيفة ،وحممد بن احلسن

للذمي غري احلربي ،وأن ال يكون املسكني يلزم املكفر نفقته ،وجيوز أن تدفع األخت كفارتها
ألخيها الفقري؛ ألنه ليس ممّن تلزمها نفقته.
ّ
الكفارات والنيابة فيها:
العجز عن أداء
الكفارة واجبة على من أفطر يف رمضان متعمداً دون عذر شرعي ،وعلى من حنث يف

ميينه ،ومن فاء يف إيالئه ،وعلى من عزم على العودة يف الظهار ،وعلى من قتل آدمياً خطأ،
وعلى من نذر ومل يف به ،وعلى من حلق رأسه يف إحرام أو عمرة ،وعلى من متتع بالعمرة
إىل احلج ،أو كان قارناً هلما.

* د .قرة غلي ، www.youtube.com ،مرجع سابق.
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ّ
الكفارات يف اإلسالم

جتب هذه الكفارات على املوسر واملعسر على حد سواء .فاملوسر ال خالف يف أدائه اخلصلة
من خصاهلا مرتبة إن كانت الكفارات ذات خصال مرتبة ،أما املعسر الذي مل يستطع أن يعتق
رقبة ،وال أن يصوم ،وال أن يطعم ،وال أن يكسو يف كفارة اليمني ،وال أن يذبح اهلدي يف التمتع
أو القران ،وال أن يذبح النسك يف احللق ،وال جزاء الصيد يف اإلحرام ،فتثبت الكفارة يف ذمته
عند املالكية ،واحلنفية ،والظاهرية ،واملشهور عن الشافعية إىل أن يقدر .وذهب الشيعة إىل
مذاهب شتى ،خوضها حيتاج إىل الكثري ،فال داعي لتناوهلا يف هذا

املقال)*(.
(((

اخلامتة:
خنلص يف هذا املقال إىل أن الكفارات وسيلة حلفظ حدود الشرع ،وإصالح الفرد ،ونفع
اجملتمع ،وأن استخراج بعض املقاصد اجلزئية وبيانها حباجة إىل نظرة كلية يف املوضوع ،فمعرفة
تلك املقاصد وإبرازها ،إمنا هو إبراز جلزء من حماسن هذه الشريعة املباركة ،الشريعة الشاملة

املتكاملة ،اليت تعمل دائماً لصاحل الفرد واجملتمع ،وأن الشرع حريص على معاجلة املشكالت
اليت تقع من اإلنسان .وحري بنا أن نعزز ونكثر من الدراسات الشرعية اليت تظهر عظمة
الشريعة اإلسالمية ،ومساحتها يف األبواب واجملاالت كلها ،وتعزيز الدراسات والبحوث اليت
تساهم يف رد اهلجمة الشرسة على الشريعة اإلسالمية ،وتفنيد الشبهات ،من خالل إظهار
مساحة اإلسالم ،وعدله ،ووسطيته ،وحكمته ،ورعايته ملصاحل العباد كافة ،واجملتمع العاملي برمته،
يف أمور الدين والدنيا.

* ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة ،https://ar.wikipidia.org/wiki ،كفارة ،أمكن الرجوع إليه يف 2018/ 5/ 23م.
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زاوية الفتاوى

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

 .1حكم السحر وتأثريه
السؤال :ما حكم السحر وتأثريه يف تعطيل األمور؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فالسحر موجود ،وله تأثري بإذن اهلل تعاىل ،حيث يقول ّ
جل ذكرهَ :
ون
َرُق َ
{�فَ�يَ�ت َع َّل ُم َ
ون ِم�نْ ُه َما َما ُ�يف ِّ

ِين بِ ِه ِم ْن أَ َح ٍد إِال بإِِذ ِ
ْن
بِ ِه َ�بينْ َ املَ ْرِء َوَز ْو ِج ِه َوَما ُه ْم ب َ
ِضا ّر َ

هَّ
اللِ}(البقرة)102 :

والسحر نوعان:
أحدهما ،يكون بالتخييل والتزوير على العيون ،حيث يظنه املشاهد له حقيقة ،وهو ليس
كذلك ،مثل الذي ورد ذكره يف قوله تعاىلَ { :ق َ
ال بَ ْل أَلْقُوا َفإِذَا ِحبَالهُُ ْم َو ِع ِصُّ�ي ُه ْم يخَُيَّ ُل إِلَْي ِه ِم ْن
ِس ْح ِرِه ْم أََّ�ن َها تَ ْس َعى}(.طه)66 :
والثاني ،يسمى الصرف والعطف ،ويكون بالعقد والنفث واألدوية ،اليت تصنع من وحي
الشياطني ،وحيصل به عدم التوفيق باحلياة ،وتعطيل ألمور اخلري ،لذا شرع اهلل لنا التحصن
من شروره باللجوء إىل اهلل تعاىل بالدعاء ،والرقية الشرعية ،واألوراد املأثورة ،كفاحتة الكتاب،
وآية الكرسي ،واملعوذتني ،واألحاديث النبوية الصحيحة الواردة يف ذلك.
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وال يلزم أن يكون تعطيل األمور بسبب السحر ،فرمبا يكون ذلك ألسباب أخرى ،وعلى
املرء أن يراجع نفسه ،ويصلحها من التقصري يف الطاعات ،أو ارتكاب املعاصي ،ويأخذ
باألسباب ،ويستعني باهلل تعاىل على جتاوز حمنته بالدعاء واالستغفار.
 .2حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك
السؤال :ما حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك ،حيث إنين أريد شراء شقة من البنك اإلسالمي
بهذه الطريقة؟

اجلواب :عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك له ضوابط حمددة ،إن حتققت أصبح جائزاً ،وإال فال

جيوز ،وقد نص على هذه الضوابط جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف دورته الثانية عشرة
بالرياض ،عام 1421هـ2000 /م ،وميكن إمجال هذه الضوابط باآلتي:

 .1وجود عقدين منفصلني ،يستقل كل منهما عن اآلخر زماناً ،عقد لإلجارة ،وعقد آخر للبيع،

أو وجود وعد بالتمليك يف نهاية مدة اإلجارة ،حتى ال تكون بيعتني يف بيعة ،لنهي الرسول،

فعن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال�َ( :ن َهى َر ُس ُ
ول هللاَِ ،ص َّلى
صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلكْ ،
هَّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ع ْن َ�ب�يْ َع�تَينْ ِ

يِف َ�ب�يْ َع ٍة))*(.
(((

 .2أن تكون اإلجارة فعلية ،وليست ساترة للبيع.
 .3أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك.
 .4أن تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤجر ،ال على املستأجر ،طوال مدة اإلجارة.
وعليه؛ فإن خال عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك من املخالفات الشرعية ،وحتققت فيه الضوابط

املذكورة ،يكون جائزاً.

* سنن الرتمذي ،كتاب البيوع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة،

وصححه األلباني.
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 .3حكم حتريم الزواج على النفس
السؤال :أنا شاب كنت أريد الزواج من فتاة ،وعندما ُعقد قرانها على شخص آخر ،قلت:
(حيرم على جسدي أن تلمسه فتاة غريها) ،فما حكم الشرع يف ذلك؟

ين
اجلواب :نهى الشرع عن حتريم املسلم على نفسه شيئاً مما أحله اهلل ،فقال تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اللُ لَ ُك ْم َوال َ�ت ْعتَ ُدوا إ َّ
ِن هَّ
ات َما أَ َح َّل هَّ
آ َمنُوا ال تحَُ ِّرُموا َطيِّبَ ِ
ين}(املائدة ،)87 :وقال اهلل
اللَ ال حُيِ ُّب الْ ُم ْعتَ ِد َ

اج َك َو هَّ
{ي أَُّ�ي َها النَّبيِ ُّ مِلَ تحَُ ِّرُم َما أَ َح َّل هَّ
ات أَ ْزَو ِ
ض
تعاىل :اَ
اللُ لَ َك َ�ت�بْ تَ ِغي َم ْر َض َ
يم* َق ْد َ�ف َر َ
اللُ َغفُوٌر َر ِح ٌ
اللُ لَ ُك ْم حَتَِّل َة أَيمَْانِ ُك ْم َو هَّ
هَّ
يم}(التحريم ،)2 - 1 :ومعنى {تحََِّلَة أَيمَْاِن ُك ْم}؛
يم ا َحل ِك ُ
اللُ َم ْواَل ُك ْم َو ُه َو الْ َع ِل ُ
أي كفارة أميانكم ،فتحليل اليمني كفارتها ،وحتريم الشخص الزواج على نفسه يعد مييناً،

اخ ُذُك ُم هَّ
وكفارتها ذكرها اهلل يف قوله تعاىل :اَ
اللُ اِب َّلل ْغ ِو يِف أَيمَْانِ ُك ْم َولَ ِك ْن ُ�ي َؤ ِ
{ل ُ�ي َؤ ِ
اخ ُذُك ْم مِبَا َع َّق ْدتمُُ
ون أَ ْه ِل ُ
يك ْم أَ ْو ِك ْس َوُ�ت ُه ْم أَ ْو حَْت ِر ُير َرَ�قبَ ٍة َف َم ْن
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما تُ ْط ِع ُم َ
الأَْيمَْ َ
ان َف َك َّفا َرتُ ُه إ ِْط َعا ُم َع َش َرِة َم َس ِاك َ

ي هَّ
احف ُ
آيتِ ِه
اللُ لَ ُك ْم اَ
لمَْ ي ْ
َظوا أَيمَْانَ ُك ْم َك َذلِ َك ُ�يَ�ب نِّ ُ
جَِد َف ِصيَا ُم �َثلاَثَ ِة أَاَّي ٍم َذلِ َك َك َّفا َرُة أَيمَْانِ ُك ْم إِذَا َح َل ْفتُ ْم َو ْ
ون}(املائدة ،)89 :وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َح َل َف َع َلى مَيِنيٍ�َ ،ف َرأَى
لَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
(((
َغ�يْ َرَها َخ�يْ ًرا ِم�نْ َها�َ ،ف ْليَْأ ِت الَّ ِذي ُه َو َخ�يْ ٌرَ ،ولَْ�ي�تْ ُر ْك مَيِينَ ُه).
والزواج شرعه اهلل تبارك وتعاىل ،وحث عليه نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال اهلل تعاىل:
ِن ِخ ْفتُ ْم أَال َ�ت ْع ِدلُوا َ�ف َو ِ
اب لَ ُك ْم ِم َن النِّ َسا ِء َم�ثْ ىَن َوث َ
اح َد ًة أَ ْو َما َم َل َك ْت
ُالث َوُراَب َع َفإ ْ
{ َفانْ ِك ُحوا َما َط َ
أَيمَْانُ ُك ْم َذلِ َك أَ ْد ىَن أَال

َ�ت ُعولُوا}(النساء:

(ي َم ْع َش َر
 ،)3وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :اَ

َّ
استَ َط َاع البَا َء َة َ�فلَْ�يَ�ت َزو َّْجَ ،فإِنَّ ُه أَغ ُّ
الشبَ ِ
َر ِجَ ،وَم ْن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع�َ ،ف َع َل ْي ِه
ابَ ،م ِن ْ
َض لِ ْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن لِ ْلف ْ

اِب َّ
ِجا ٌء)((( ،وإذا مل يتيسر للشخص الزواج ممن يرغب فيها ،فيمكنه البحث عن
لص ْوِم؛ َفإِنَّ ُه لَ ُه و َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب األميان ،باب ندب من حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها ،أن يأتي الذي هو خري ،ويكفر عن ميينه.

 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم.
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بديل آخر متيسر ،إذ األمور تتم وفق قضاء اهلل وقدره.
حرم الزواج على نفسه ،كما هو موضح يف السؤال أعاله ،أن يكفر عن
وعليه؛ فينبغي ملن ّ
ميينه بإطعام عشرة مساكني أو كسوتهم ،فإن مل يستطع فيصوم ثالثة أيام ،ويتزوج.
 .4حكم استخدام املاء وامللح املقروء عليه يف طرد الشياطني
السؤال :ما حكم استخدام املاء وامللح املقروء عليه يف طرد الشياطني؟
اجلواب :الرقى نوعان ،أحدهما منهي عنه؛ وهو الذي فيه شرك أو توسل بغري اهلل تعاىل ،أو
سليما من ذلك ،والنيب،
ألفاظ جمهولة ال يعرف معناها ،وثانيهما مشروع ،وهو الذي يكون ً

صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :ال أَْب َس اِب ُلرقى ما مَل يكن فيه ٌ
شرك)((( ،ويقول صلى اهلل عليه وسلم:

استَ َط َاع ِم ْن ُك ْم أَ ْن �يَ�نْ َف َع أَ َخا ُه َ�فلَْ�ي�نْ َف ْع ُه)((( ،وقد َرقى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وُرقي ،فعن
( َم ِن ْ

ول هَّ
عائشة ،رضي اهلل عنها( :أَ َّن َر ُس َ
ْرأُ َع َلى َ�نف ِ
ْس ِه
اللَِ ،صلى هللا َع َليه َو َسلمَ ،ك َ
ان إِذَا ْ
اشتَ َكى َ�يق َ
اِبملَُع ِّوذ ِ
اشتَ َّد َو َج ُع ُهُ ،ك ْن ُت أَاَن أَ�قْ َرأُ َع َل ْي ِهَ ،وأَ ْم َس ُح َع َل ْي ِه بِيَده َر َجا َء َ�ب َرَكتِ َها).
َات َوَ�ي ْن ِف ُث�َ ،ف َلمَّا ْ

(((

وبالنسبة إىل استخدام املاء وامللح املقروء عليهما يف الشرب واالغتسال والرش ،فقد
َت النَّبيِ َّ ،صلى هللا عليه وسلم،
أجازه مجهور العلماء ،فعن علي ،رضي اهلل عنه ،أنه قال( :لَ َدغ ْ
ال :لَ َع َن هَّ
ْر ٌبَ ،و ُه َو يُ َص ِّلي�َ ،ف َلمَّا َ�ف َرَغ َق َ
ْر َب َما تَ َدُع نَبِيًّا َواَل َغ�يْ َرُه إ اَِّل لَ َد َغ�تْ ُه ْم ،ا� ُقْ�ت ُلو َها يِف
اللُ الْ َعق َ
َعق َ

َّ
ون} ،و{ ُق ْل أَ ُعوُذ ب َِر ِّب
ْرأُ بِـ { ُق ْل يأََُّ�ي َها الْ َكا ِف ُر َ
الحِْ ِّل َوالحَْ َرِم ،مُث َد َعا مِبَا ٍء َوِم ْل ٍحَ ،و َج َع َل يمَْ َس ُح َع َل�يْ َها َوَ�يق َ
اس}).
الْ َف َل ِق} ،و{ ُق ْل أَ ُعوُذ ب َِر ِّب النَّ ِ

(((

 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك.

 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل املعوذات.

 .4شعب اإلميان ،كتاب يف فضل السور واآليات ،باب ختصيص املعوذتني بالذكر ،وصححه األلباني يف اجلامع
الصحيح للسنن واملسانيد.2168 /3 :
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وعليه؛ فال مانع شرعاً من رش املاء وامللح املقروء عليهما على أرض البيت ،مع جتنب
رشهما يف أماكن النجاسة.
 .5حكم اللباس الفضفاض الواسع املكون من قطعتني
السؤال :ما حكم اللباس الفضفاض الواسع املكون من قطعتني؟ وهل يغين عن اجللباب
الطويل؟
اجلواب :فرض اهلل تبارك وتعاىل احلجاب على املرأة املسلمة ،لغايات سامية ،وحكم عظيمة،
منها احلفاظ على عفاف املرأة ،وصون كرامتها ،وإظهارها يف الصورة اليت تليق بها ،فقال اهلل
{ي أَُّ�ي َها النَّبيِ ُّ ُق ْل َأل ْزَو ِ
ِن َذلِ َك أَ ْد ىَن أَ ْن
ِن ِم ْن َجالبِيبِه َّ
ني َع َل ْيه َّ
تعاىل :اَ
ني يُ ْدنِ َ
اج َك َوَ�بنَاتِ َك َونِ َسا ِء املُ ْؤِمنِ َ

ان هَّ
اللُ َغفُوًرا
ُ�ي ْع َرْف َن َفال ُ�ي ْؤَذيْ َن َوَك َ

َر ِحي ًما}(.األحزاب)59 :

َ
ووضع الشرع صفات معينة ،وشروطاً
وضوابط ثابتة مستقاة من القرآن والسنة ،للباس

املرأة املسلمة ،جيب عليها االلتزام بها ،وعدم خمالفتها ،تتمثل مبا يأتي:
ين زِيَ�نَ�ت ُه َّن إِال َما َظ َه َر
 .1أن يسرت بدنها مجيعه ما عدا الوجه والكفني ،لقوله تعاىلَ { :وال ُ�ي ْب ِد َ
ِم�نْ َها}(النور ،)31 :وقال ابن عباس{( :إ اَِّل َما َظ َه َر ِم�نْ َها} يعين الوجه والكفني واخلامت)(((.
 .2أال يكون زينًة يف نفسه ،فينبغي أن خيلو من مظاهر الزينة الالفتة ألنظار الرجال.

 .3أال يصف وال يشف ،مبعنى أن يكون مسيكاً فضفاضاً ،ال يظهر تفاصيل جسم املرأة ،وقد قال
مَُا؛ َ�ق ْوٌم َم َع ُه ْم ِسيَ ٌ
(ص�نْ ف ِ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ :
اط َكأَذاَْن ِب الَْ�ب َق ِر،
َان ِم ْن أَ ْه ِل النَّا ِر لمَْ أَ َره
اسَ ،ونِ َسا ٌء َك ِ
ات َعاراَِي ٌت)...
يَ ْض ِربُ َ
اسيَ ٌ
ون هِبَا النَّ َ
 .4أال يكون مبخراً ،أو معطراً ،فال حيل للمرأة اخلروج أمام األجانب يف البيت ،أو خارجه
(((

متطيبة ومعطرة.

 .1أيسر التفاسري.2704/ 1 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
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 .5أال يكون فيه تشبه بالرجال ،فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهماَ ( :ع ِن النَّبيِ ِّ ،صلى هللا عليه
وسلم ،أَنَّ ُه لَ َع َن الْ ُمتَ َشبِّ َه ِ
الر َج ِ
ات ِم َن النِّ َسا ِء اِب ِّلر َج ِ
ال
الَ ،والْ ُمتَ َشبِّ ِه َ
ني ِم َن ِّ

اِبلنِّ َسا ِء)(*)
(((

 .6أال يكون فيه تشبه بلباس الكافرات؛ ألن التشبه بهن خيالف توجيهات الشريعة اإلسالمية.
وبالنسبة إىل ارتداء اللباس املكون من قطعتني ،مثل اجللباب القصري ومعه بنطال واسع،
فقد ال يكون كافياً للسرت الواجب عند الظهور أمام األجانب؛ ألنه ال يغطي ما جيب سرته من
اجلسد ،وغالباً ما تكون هذه األلبسة وشاكلتها ،جمسمة ،أو زينة يف نفسها ،سائلني اهلل العلي
القدير أن يهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا ألحسن األخالق وأعظمها ،وأن يلبسهن ثوب العزة
واحلياء والعفاف.
واهلل تعاىل أعلم

تنويه
يف العدد  141من جملة اإلسراء بعد ترجيح أن طواف القدوم مستحب يف ص ،69وردت عبارة
(وطواف القدوم جيزئ عن طواف اإلفاضة ،كما أن طواف اإلفاضة جيزئ عن طواف القدوم،
فدل ذلك على أن طواف القدوم واجب) ،والصواب أن أتيت هذه العبارة تفسرياً لرأي املالكية
بوجوب طواف القدوم ،وذلك يف هناية ص ،68علماً أن إجزاء طواف القدوم عن طواف اإلفاضة
هو مذهب اإلمام مالك ،حسب رواية ابن عبد احلكم ،وعند ابن القاسم وغريه من املالكية ال
جيزئ( .الكايف يف فقه أهل املدينة.)363 - 362 /1 :
لذا اقتضى التنويه

* سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف لباس النساء ،وصححه األلباني.
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من هنا وهناك

الصدق يهدي إىل الرب
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
هدي مشهور لسيّد اخللق ،رواه الشيخان ،قال صّلى اهلل عليه وسّلم( :إ َّ
الص ْد َق َ�ي ْه ِدي
يف ّ
ِن ِّ

ون ِص ِّديقًاَ .وإ َّ
الب َ�ي ْه ِدي إ ىَِل ا َجلنَّ ِةَ ،وإ َّ
البَِ ،وإ َّ
ِن َ
الك ِذ َب َ�ي ْه ِدي إ ىَِل
الر ُج َل لَيَ ْص ُد ُق َحتىَّ يَ ُك َ
ِن رَِّ
ِن َّ
إ ىَِل رِ ّ
ُجوَر َ�ي ْه ِدي إ ىَِل النَّارَِ ،وإ َّ
ُجورَِ ،وإ َّ
الر ُج َل لَيَ ْك ِذ ُب َحتىَّ يُ ْكتَ َب ِع ْن َد
ِن َّ
ِن الف ُ
الف ُ

هَّ
اللِ َك َّذاب))*(.
(((

رب الع ّزة ،الذي
من أحسن ما ميكن أن يتّصف به مسلم ،خلق الصدق ،وهو من أخالق ّ
قال عن نفسهَ { :وَم ْن أَ ْص َد ُق ِم َن هَّ
اللِ َح ِديثًا}(النساء ،)87:ويف آية أخرى ،قال تعاىلَ { :وَم ْن أَ ْص َد ُق
ِم َن هَّ
اللِ ِقي ً
ال}(النساء ،)122 :وهذا احلديث ير ّغب ،وحي ّذر ،يرغب يف الصدق ،ويبينّ عاقبته ،وحي ّذر
من ضدّه ،وهو الكذب ،ويبينّ عاقبته ،والصدق كما يظهر من احلديث طريق املسلم إىل اجلنّة؛
فيتحرى
رب كلمة تد ّل على مجاع آداب اخلري؛ فالصادق إنسان خياف رّبه،
رب ،وال ّ
فهو يهدي إىل ال ّ
ّ
احلق ،فال
وصدقه جيعله يقول ّ
ربِ ،
الصدق فيما يقول ،وفيما يفعل ،وبالتالي تراه يف ميادين ال ّ
يغش ،وال خيادع...بل تراه مرآة ألخيه ،صادقاً
يكذب ،وال ينافق ،وال يداهن ،وال يراوغ ،وال ّ
وبره يضمنان له
واضحاً ،وهذا جيعله إنساناً مرهف اإلحساسّ ،
حيب اخلري للناسِ ،
وصدقه ّ
ين آ َمنُوا َّا�تقُوا هَّ
اللَ َوُكونُوا َم َع َّ
ني}(التوبة)119 :
اب َق ْو ِل اهللِ َت َعالىَ  :اَ
* صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
الصا ِد ِق َ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ

َو َما ُينْ َهى عَن َ
الك ِذ ِب.
ِ
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ال هَّ
دخول اجلنّة ،أما قال رّبنا يف يوم القيامةَ { :ق َ
اللُ َه َذا َ�ي ْوُم �يَ�نْ َف ُع َّ
ات
ني ِص ْدُ�ق ُه ْم لهَُ ْم َجنَّ ٌ
الصا ِد ِق َ
ين ِفي َها أَبَ ًدا َر ِض َي هَّ
يم}(املائدة)119 :
جَْت ِري ِم ْن حَْتتِ َها ا َأل�نْ َها ُر َخالِ ِد َ
اللُ عَ�نْ ُه ْم َوَر ُضوا َع ْن ُه َذلِ َك الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُ
جير صاحبه إىل احللف؛ ليقنع الناس بكذبه ،فيجمع إىل جانب
ويف املقابل؛ فإ ّن الكذب ّ
ذنب الكذب ذنب احللف الكاذب ،وتراه ينزلق إىل الفجور ،ومن طريف ما مسعت أ ّن حبوث
العلماء تؤ ّكد أ ّن خاليا الدماغ اليت تكون عند ناصية اإلنسان فوق جبينه هي املسؤولة عن
{ن ِصيَ ٍة َكا ِذبَ ٍة َخا ِطئَ ٍة}(العلق ،)16:وهذه اخلاليا ّ
تتشوه عندما
الكذب ،ومن هنا قال سبحانه :اَ
يكذب صاحبها ،وبتكرار الكذب ،يزداد تش ّوهها ،فيصبح صاحبها مسخاً فاجراً من البشر ،ال
يتو ّرع عن كذب ،وال عن شهادة زور ،وال عن إيذاء البشر ،وهذا ما بيّنه احلديث ،فالكذب
جير صاحبه إىل مساوئ األخالق ،فيتلبّس ّ
بكل فعل خسيس ،ويصبح بليد اإلحساس ،وال
ّ
استحق النار ،أما قالوا:
يرتّدد يف جلب الضرر للناس ،ودفع اخلري عنهم ،ومن كانت هذه حاله
ّ
يظن
الصدق منجاة ،والكذب مهواة؟ فهو يهوي بصاحبه يف الدنيا قبل اآلخرة ،ويتو ّهم من ّ
أ ّن الكذب خيفي احلقيقة ،فهو ال خيفيها بل ّ
يؤخر انكشافها أحياناً ،وقد قالوا :حبل الكذب
قصري.
قد يستهني بعضنا بالكذب ،وقد مسّاه بعضهم(ملح الرجال) ،ويف هذا استهانة مبا هو
خطري؛ ذلك أ ّن الكذب منبع الشرور ،ومن هنا علمنا من هدي نبيّنا ،صّلى اهلل عليه وسّلم،
أ ّن املسلم ال ميكن أن يكذب ،وحنن نرى أ ّن الك ّذاب ال يثق به أحد ،فإذا حتدث مل يصدقه
أحد ،ولو صدق أحياناً ،وإن كان تاجراً ّ
قل املتعاملون معه ،وإن كان صاحب حرفة ابتعد الناس
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عنه ،وممّا مسعت أ ّن إحدى اجلهات عملت استطالعاً مع نساء ،وكان موضوع االستطالع
الصفات اليت يكرهنها يف األزواج ،فكانت صفة الكذب من أ ّول هذه الصفات ،فاملرأة جتد
ثم تتبينّ كذبه
يقرب البعيد ،ويوهمك بالسرابّ ،
صعوبة يف التعامل مع الزوج الكاذب ،فهو ّ
ثم صدمن حني اكتشفن
وخداعه ،وكثري من النساء خدعن بكالم معسول يف فرتة اخلطبةّ ،
أزواجهن بعد الزواج.
كذب
ّ
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،الكذب عالمة دالة على النفاق ،واملنافق ك ّذاب خمادع،
لقد ع ّد الن ّ
يقول بلسانه ما خيالف ما يف قلبه ،فيظهر اإلميان ،ويبطن الكفر ،وهذا شأن الكاذب ،يقول
بلسانه شيئاً ،وينعقد قلبه على غريه.
لقد كان الصاحلون يعرفون عاقبة الكذب ،فمنهم من مل يكذب ّ
قط ،ولذا ّ
التف الناس
حوهلم ،ووثقوا بهم ،وهم بذلك ساروا على منهاج األنبياء ،الذين كان لسانهم لسان صدق،
ان ِص ْد ٍق يِف ِ
ين}
اج َع ْل يِل لِ َس َ
جرب عليهم أحد كذباً ،هذا إبراهيم يدعو رّبهَ { :و ْ
اآلخ ِر َ
وما ّ
ان َر ُسو ًال نَبِيًّا} (مريم،)54 :
ان َصا ِد َق الْ َو ْع ِد َوَك َ
(الشعراء ،)84 :وهذا إمساعيل يقول عنه رّبه{ :إِنَّ ُه َك َ
ان ِص ِّديقًا نَبِيًّا}(مريم ،)56 :وهذا سيّد اخللق
وهذا إدريس ،عليه السالم ،يقول فيه رّبه{ :إِنَّ ُه َك َ
عرف قبل الرسالة بني الناس بالصادق األمني ،وهذا لقب مل جيمع عليه الناس مع رجل
ني َع ْن ِصد ِ
غريه ،وقد أخربنا رّبنا أنّه سيسأل الصادقني عن صدقهم{ :لِيَ ْسأَ َل َّ
ِم َوأَ َع َّد
الصا ِد ِق َ
ْقه ْ
ين َع َذ اًاب أَلِي ًما}(األحزاب ،)8:وليت شعري ،إذا كان سيسأل الصادقني ،فكيف سيكون
لِ ْل َكا ِف ِر َ
سؤاله لغري الصادقني؟!
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ين آ َمنُوا َّا�تقُوا هَّ
اللَ َوُكونُوا َم َع َّ
ني}(التوبة ،)119:وهكذا ينبغي
رّبنا قال يف كتابه :اَ
الصا ِد ِق َ
{يأَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
أن يكون املسلم مع الصادقني ،جيالسهم ،وال يتح ّول عنهم ،ويرتّفع أن يكون مع الكاذبني؛
جير من جيالسهم إىل الكذب دون أن
أل ّن جمالستهم فيها الضرر ،وخالئق السفهاء تع ٍد ،وقد ّ
يشعر ،وأذكر أ ّن أحد املسؤولني كان يكذب ،ويطلب من موظفيه أن يكذبوا ،ويعادي من ال
يكذب ،وقد قال يف معرض الطعن يف أحدهم :ال يكذب؛ ولذا يوقعنا يف كثري من اإلحراجات
مع املسؤولني الكبار!
سيطمئن الناس بعضهم إىل بعض ،فال
كم ستكون احلياة هنيئة لو غلفها الصدق! عندئذ
ّ
خياف أحد من غنب ،وال خياف مشرت من ّ
غش تاجر ،وال خيلف أحد وعداً...
من طريف ما مسعت من أحدهم وقد زار اليابان وعاش فيها مدّة ،قال يف وصف اليابانيني:
اليابانيون ال يكذبون .وحنن نرى دولتهم كيف ارتقت بالصدق ،وهو من أخالق ديننا ،وكيف
احندرنا حنن بالبعد عن الصدق ،مع أ ّن ديننا قام على الصدق.
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من هنا وهناك

صفة جمتمع الصحابة الكرام
بقلم :د .حممد يوسف احلاج حممد /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،ولي املؤمنني ،واهلادي إىل سواء السبيل ،والصالة والسالم على
سيدنا حممد ،الصادق الوعد األمني ،عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني ،أفضل الصالة ،وأمت
التسليم ،وبعد:
فقد كان مولد سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بداية لسرية عطرة ألعظم رجل عرفته
البشرية ،بشهادة املؤمنني به ،وغري املؤمنني ،أما املؤمنون ،فمحمد ،صلى اهلل عليه وسلم هو
آخر األنبياء ،وأفضلهم عند اهلل تعاىل ،تكرماً من اهلل وعطاء ،أخرج مسلم عن أبي ُه َريْ َرةَ،

َق َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :أَاَن َسيِّ ُد َولَ ِد آ َد َم َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِةَ ،وأَو ُ
ال َر ُس ُ
الَ ( :ق َ
َّل َم ْن َ�ي ْن َش ُّق َع ْن ُه الْ َق�بْ ُر،

َّل َشا ِف ٍع َوأَو ُ
َوأَو ُ
َّل ُم َش َّف ٍع)((( ،يقول اإلمام النووي يف شرح احلديث( :قال العلماء :وقوله صلى
اهلل عليه وسلم :أنا سيد ولد آدم ،مل يقله فخراً ،بل صرح بنفي الفخر يف احلديث املشهور:

(أان سيد ولد آدم وال فخر)((( ،وإمنا قاله لوجهني :أحدهما امتثال قوله تعاىلَ { :وأَمَّا بِنِ ْع َم ِة
َربّ َ
ِك َف َح ِّد ْث}(الضحى ،)11 :والثاني أنه من البيان الذي جيب عليه تبليغه إىل أمته ليعرفوه،
ويعتقدوه ،ويعملوا مبقتضاه ،ويوقروه صلى اهلل عليه وسلم ،مبا تقتضي مرتبته ،كما أمرهم
َّ َ
َّ ُ َ
اب َت ْف ِض ِ َ
يع الخْ َلاَ ِئ ِق.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الفضائلَ ،ب ُ
يل نبِيِّنَاَ ،صلى اهلل عَليِْه َو َسل َم ،عَلى جمَ ِ ِ
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الزهد ،باب ذكر الشفاعة ،وصححه األلباني.
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اهلل تعاىل ،وهذا احلديث دليل لتفضيله صلى اهلل عليه وسلم ،على اخللق كلهم؛ ألن مذهب
أهل السنة أن اآلدميني أفضل من املالئكة ،وهو صلى اهلل عليه وسلم ،أفضل اآلدميني
وغريهم)(((.
أما غري املسلمني ،فال ميلك املنصفون منهم إال اإلقرار بتفوق سيدنا رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يف املقارنة مع أي كان من عظماء البشر وزعمائهم ،يقول (مايكل هارت) مؤلف

كتاب (املائة األوائل)( :حممد ،عليه الصالة والسالم ،هو اإلنسان الوحيد الذي جنح جناحاً
مطلقاً على الصعيدين الديين والدنيوي ..لقد كان حممد ،عليه الصالة والسالم ،زوجاً وأباً،

وكان يعمل يف التجارة ،ويرعى الغنم ..وملا كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قوة َجبَّا َرة،
فيمكن أ ْن ُيقال أيضاً :أنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ...االمتزاج بني الديين والدنيوي
هو الذي جعلين أؤمن بأن حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو أعظم الشخصيات أثراً يف تاريخ

البشرية كلها) (((.
فال عجب أن تتجلى عظمة نيب اهلل حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف تربية أصحابه
وتزكيتهم ،وإعدادهم لتحمل مسؤولية تبليغ دين اهلل ،ومن املنطقي أن يكون أصحاب رسول

اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أشد الناس تأثراً به ،فهم الذين استجابوا لنداء اإلميان ،فلزموا
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،خالعني عن عواتقهم عادات اجلاهلية ،منجذبني خلري اخللق
أمجعني ،عليه الصالة والسالم ،متعلمني من مدرسته احلكيمة ،متأسني بشمائله العظيمة،
مدافعني عن احلق بكل ما يستطيعون ،صابرين على البالء ،شاكرين على النعماء.

لذا؛ فإن فضل الصحابة الكرام أم ٌر َّ
شرف اهلل
دل عليه النقل والعقل ،أما النقل ،فقد َّ

تبارك وتعاىل صحابة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالثناء العطر ،والذكر احلسن ،قال تعاىل:
 .1صحيح مسلم بشرح النووي.37/ 15 ،
 .2مايكل هارت ،املائة األوائل ،ص - ،19-13باختصار بسيط -ترمجة أنيس منصور ،املكتب املصري احلديث(،دون
رقم طبعة أو تاريخ نشر).
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حَُم ٌد َر ُس ُ
ون َفضْلاً ِم َن
حا ُء َ�ب َ�يْ�ن ُه ْم َ�ت َرا ُه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا َ�ي َ�بْ�ت ُغ َ
{م َّ
ين َم َع ُه أَ ِش َّدا ُء َع َلى الْ ُك َّفا ِر ُرمَ َ
ول هللاِ َوالَّ ِذ َ
الس ُجوِد َذلِ َك َمَ�ث ُل ُه ْم يِف َّ
ِيل َك َزْرٍع
ِم ِم ْن أَثَ ِر ُّ
ال�ت ْوَرا ِة َوَمَ�ث ُل ُه ْم يِف الإْ جِْن ِ
هللاِ َور ْ
ِض َو اًان ِسي َما ُه ْم يِف ُو ُجو ِهه ْ
َّاع لِيَ ِغ َ
أَ ْخ َر َج َش ْطأَ ُه َفآ َزَرُه َفاسَْ�ت ْغ َل َظ َفاسَْ�ت َوى َع َلى ُسوِق ِه ُ�ي ْع ِج ُب ُّ
ين آ َمنُوا
الزر َ
هِِم الْ ُك َّفا َر َو َع َد هللاُ الَّ ِذ َ
يظ ب ُ
الصالحَِ ِ
َو َع ِم ُلوا َّ
ات ِم�نْ ُه ْم َم ْغ ِف َرًة َوأَ ْج ًرا َع ِظي ًما} (الفتح ،)29 :جاء يف موطأ مالك ،حتت عنوان :منزلة
الصحابة( :قرأ مالك هذه اآلية -اآلية السابقة  -فقال :من أصبح يف قلبه غيظ على أحد من

أصحاب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقد أصابته اآلية)(((.
أما العقل؛ فيحكم أن انتصار الدين ،وتبليغ الرسالة ما كانا أن يتأتيا إال بفضل اهلل
تعاىل ،الذي أيد رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،باملؤمنني ،الذين هم جمتمع األصحاب ،فآمنوا،
وهاجروا ،وجاهدوا ،وصربوا ،حتى أمثر جهدهم بانتشار اإلسالم .يقول تعاىلَ { :وإِ ْن ُي ِر ُ
يدوا أَ ْن
يخَْ َد ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك ُ
ني * َوأََّل َ
َص ِرهِ َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
وب ِه ْم َل ْو أَْن َف ْق َ
ت َما
اهلل ُه َو َّال ِذي أَيَّ َد َك ِبن ْ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
لأَْ
وب ِه ْم َوَل ِك َّن اهللَ أََّل َ
ض جمَ ِي ًعا َما أََّل ْف َ
يم} (األنفال،)63-62 :
ف َبيْن ُ
َه ْم إَِّنُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ت َبينْ َ ُقُل ِ
فيِ ا ْر ِ
يقول اإلمام ابن عاشور( :وقوله :وباملؤمنني عطف على بنصره ،وأعيد حرف اجلر بعد واو

العطف لدفع توهم أن يكون معطوفاً على اسم اجلاللة ،فيوهم أن املعنى ونصر املؤمنني ،مع
أن املقصود أن وجود املؤمنني تأييد من اهلل لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذ وفقهم التّباعه،

فشرح صدره مبشاهدة جناح دعوته ،وتزايد أمته ،ولكون املؤمنني جيشاً ثابيت اجلنان ،فجعل

املؤمنون بذاتهم تأييداً)((( .

فليس بعد هذا التكريم الرباني ألصحاب حممد ،عليه الصالة والسالم ،من مرتبة
يطمح هلا أحد ،فقد فضلهم اهلل تعاىل بأن جعلهم نصرة الدين ومحاته ،مع كونهم شهود تنزله،
وجمتمع ابتدائه ،فاستقوا من معني صحبتهم الصافية لسيد اخللق ،عليه الصالة والسالم،

 .1مالك بن أنس ،املوطأ ،بعض أقاويل مالك ،رمحه اهلل تعاىل ،منزلة الصحابة.
 .2ابن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير. 63 / 10 ،
56

صفة جمتمع الصحابة الكرام

فكانوا مناذج الرتبية النبوية ،ومنارات اهلداية الربانية ،فعظمة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
ً
نبياً
ورسوال ومعلماً ومربياً ،ال بد وأن تنعكس على خمرجات الرتبية والتعليم يف مدرسته

الفريدة.
وإنّا لنجد من مل يفهم معنى اإلميان بنبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأثر ذلك يف نفوس

املؤمنني ،فيتوهم َّ
أن انقياد الصحابة ألوامر رسول اهلل ،عليه الصالة والسالم ،ألسباب
دنيوية حبتة((( ،وهذا من الضالل املبني ،والعياذ باهلل رب العاملني ،فال يوجد سبب دنيوي يربر
احملبة القلبية الصادقة اليت جتمع الصحابة وسائر املؤمنني ،بسيدنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلم ،تلك احملبة اليت جعلت الصحابة حيتملون األذى واألمل واملوت ،دفاعاً عن رسالة حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،كما فعل آل عمار بن ياسر ،وبالل احلبشي ،وخباب بن األرت ،وسائر
األصحاب الكرام ،عليهم رضوان اهلل تعاىل.
ولذا جاء يف السنة النبوية تنويه بعظم قدر األصحاب ،رضوان اهلل عليهم ،وجليل قدرهم
مبا ال ميكن لغريهم أن يطاوهلم يف ذلك ،فقد أخرج البخاريَ ،ع ْن أَِبي َس ِعي ٍد ُ
ْر ِّيَ ،ر ِض َي
اخلد ِ
الَ :ق َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ُ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
َق ِمثْ َل أُ ُح ٍد،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :ال تَ ُسبُّوا أَ ْص َح يِاب�َ ،ف َل ْو أَ َّن أَ َح َدُك ْم أَ�نْ ف َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َذ َهبًا َما َ�ب َل َغ ُم َّد أَ َح ِد ِه ْمَ ،و َال نَ ِصي َف ُه)((( ،وأخرج البخاريَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ال:
ِ
ِق َش َها َد ُة أَ َح ِد ِه ْم مَيِينَ ُه)(((.
(خ�يْ ُر النَّ ِ
َ
ين َ�ي ُلوَ�ن ُه ْم ،مُثَّ يجَِي ُء أَ�قْ َوا ٌم تَ ْسب ُ
ين َ�ي ُلوَ�ن ُه ْم ،مُثَّ الَّ ِذ َ
اس َ�قرْنيِ  ،مُثَّ الَّ ِذ َ
ولقد أفاض أفاضل العلماء قدمياً وحديثاً يف التأليف والتصنيف يف فضل الصحابة الكرام،

 .1مثال ذلك الكاتب املصري خليل عبد الكريم الذي أفاض يف كتابه شدو الربابة يف أخبار جمتمع الصحابة يف
تنقص حق األصحاب واإلفرتاء عليهم ،ومن ذلك سرده قصص مسارعة الصحابة لطاعة أوامر سيدنا رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،وإرجاعه تلك الطاعة لنوازع اخلوف من الوصم بالنفاق ،أو الطمع يف منافع دنيوية قليلة،
انظر :عبد الكريم خليل ،شدو الربابة يف أخبار جمتمع الصحابة ،ص  189وما بعدها ،الطبعة الثانية ،دار سينا
للنشر ،القاهرة.1989 ،
بيِ
اهلل عَ
اب َق ْو ِل النَّ َِّ ،صَّلى ُ
ْت
َليِْه َو َسَّل َمَ :ل ْو ُكن ُ
 .2صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب ُ
ُمتَّ ِخ ًذا َخِليلاً .
 .3صحيح البخاري ،كتاب الشهاداتَ ،باب َال يَ ْش َه ُد عََلى َش َهاَدةِ َج ْو ٍر إَِذا ُأ ْش ِه َد.
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السابقني منهم واملتأخرين ،وبينوا وجوب رعاية حق األصحاب مجيعاً يف احملبة واالحرتام ،وأفرد
علماء احلديث أبواباً لفضائل الصحابة الكرام يغلب عليها تفصيل فضائل أهل السبق من
اإلسالم ،والقدم الراسخة يف الدفاع عن دين اهلل ،ونصرة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
بيد أنَّه جيدر الوقوف والتأمل يف فضائل جمتمع الصحابة ككل ،ففضائل األفراد ختتلف

عن فضائل اجملتمع ،باعتباره كياناً اجتماعياً متميزاً ،فنسبة اجملتمع إىل اإلسالمَ ،
وتك ُّونه على

يد خري اخللق أمجعني ،عليه الصالة والسالم ،أضفى عليه صفات عظيمة ،وخصائص فريدة،
مكنت لإلسالم يف األرض ،وأدخلت شعوباً كثرية يف دين اهلل ،ونشرت ثقافة اإلسالم يف
اآلفاق ،وكل ذلك حصل جبهد شاق ،كانت نواته الصلبة الصحابة الكرام ،فهم الذين نشروا
اإلسالم جبهدهم ،وجهادهم يف سبيل إعالء كلمة اهلل ،وتبليغ دين اهلل للعاملني ،فحملوا راية
الدعوة اإلسالمية ،وانتصروا بفضل اهلل تعاىل على أعظم اإلمرباطوريات القدمية ،بسرعة
فائقة مل يستوعبها املستشرقون ،وأتباعهم من املنافقني ،فطفقوا يفسرون ذلك بكل شيء مادي
دنيوي ،متجنبني ذكر الدافع اإلمياني األخروي ،من إخالص الصحابة الكرام هلل تعاىل يف
تبليغ دين اهلل للعاملني ،وتقدميهم أمر اآلخرة على أمر الدنيا.

إ ّن النظر إىل صفات آحاد البشر ليس كالنظر إىل جمتمعهم ككل ،فاالجتماع له ميزات

على اإلنفراد ،من حيث الداللة على حقيقة الرابطة ،اليت تشد عرى اجملتمع ،وتؤلف بني
أبنائه ،فرمبا كانت الرابطة قبلية يف بعض اجملتمعات القدمية ،أو أنها مصلحة عصبية لألفكار
أو لألشخاص أو لألشياء ،أو أنها رابطة عقدية إميانية ،كل ذلك وارد يف السياق التارخيي
للمجتمعات ،وإن الرابطة اإلميانية العقدية هي اليت ينتسب إليها املسلمون ،منذ نشأة الدعوة
اإلسالمية ،وإبان حتقيقها لالنسجام بني الطوائف والقبائل يف املدينة املنورة ،يف بدايات

تأسيس الكيان السياسي اإلسالميَّ ،
إن النظر إىل طريقة اجتماع األمة اإلسالمية يظهر ما
َك ُّن يف قلوب أفرادها من إميان وصدق ،يثمران إرادة صلبة ،ويفسران االستهانة بالدنيا
يست ِ
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دفاعاً عن الدين وما َّ
يتطلبه ذلك من واجبات كفائية جليلة وخطرية ،كالدعوة إىل اإلسالم،
واجلهاد يف سبيل اهلل ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وغريها من املهمات العظيمة ذات

البعد َ
اجل ْم ِعي.

إ ّن ميزة النظر إىل فضائل جمتمع الصحابة ال أفرادهم ،تتمثل يف كون التزكية الفردية قد

يتحصل من ذلك بالضرورة جمتمع قوي ،بدرجة القوة األخالقية
تتحصل لألفراد ،ولكن ال
َّ
َّ
نفسها ألفراده ،وال تظهر فضائل السلوك الفردي يف البناء اجملتمعي ،والعلة يف ذلك وجود
خلل يف ترتيب املسؤوليات اجلماعية ،وتقرير احلقوق الفردية ،فحقوق اجلماعة وحقوق
األفراد مكونني خمتلفني ،ومنهما معاً يتكون النظام االجتماعي ،فإن طغى أحدهما على اآلخر
فسد اجملتمع أو ضعف.
واإلسالم له قوانينه الشرعية اإلهلية اليت وازنت بني الواجبات اجلماعية ،والواجبات
الفردية ،بطريقة مثالية ،كيف ال؟! واهلل تعاىل هو من خلق الناس ،فهو أعلم مبا يصلحهم
مما يفسدهم ،فشرع هلم من الدين ما فيه صالحهم يف الدنيا ،وجناتهم يف اآلخرة ،ومن أهم
دالئل ذلك أن طريقة ترابط الصحابة الكرام فيما بينهم وتعاونهم ،وحتابهم ،أمر ال مثيل
له يف اجلماعات ،ال قدمياً وال حديثاً ،كون الرابط إميانياً ربانياً ،يقول عز من قائلَ { :وإ ِْن يُ ِري ُدوا
ِن َحسب َك هللاُ ُه َو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْص ِرِه َواِبلْ ُم ْؤِمنِ َ َّ
أَ ْن خَْي َد ُع َ
ْت َما
هِِم لَ ْو أَ�نْ َفق َ
ني * َوأَل َف َ�بينْ َ ُ�ق ُلوب ْ
وك َفإ َّ ْ َ
َّ
ض مَ ِ
يم}(األنفال ،)63-62 :هذه
يِف الأَْ ْر ِ
جي ًعا َما أَلَّف َ
هِِم َولَ ِك َّن هللاَ أَل َف َ�ب َ�يْ�ن ُه ْم إِنَّ ُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ْت َ�بينْ َ ُ�ق ُلوب ْ
اآليات الكرمية وما بعدها فيها أعظم تنويه بفضل جمتمع الصحابة ،حيث إن اهلل يقرر بأنه
عز وجل قد ألف بني قلوب الصحابة ،أي مجعها على التحاب والتآخي ،ضمن رابطة اإلميان

بأن اهلل تعاىل هو اإلله الواحد األحد ،وأن حممداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما
كان التأليف بني القلوب ربانياً كان التعاون بني الصحابة يف إقامة دين اهلل ،ونشره ،والدفاع
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عنه ،أمر ال ميكن أن حيققه أي زعيم بني أتباعه ،وال أن يصله أي قائد بني جنوده.

َّ
إن ذلك الرتابط الرباني ،وتلك الرتبية النبوية هما السبب احلقيقي الذي َم َّكن املسلمني

من نشر الدين القويم ،وحتقيق االنتصارات الساحقة يف امليادين مجيعها ،فدانت هلم الشعوب؛
ألنهم ما خرجوا الستعبادها ،وال جاؤوا إلذالهلا ،بل خرجوا خماطرين بأرواحهم هلدايتها من
الضالل ،واستنقاذها من الكفر ،وهم يف ذلك يتبعون أحكام اإلسالم الذي جيعل من الفطرة

اإلنسانية أساساً لرتتيب الواجبات ،وإحقاق احلقوق ،فساوى بني كل الناس يف معايري الكرامة
اإلنسانية ،وساوى بني كل املسلمني يف األحكام التكليفية ،واملكانة االجتماعية ،فال فرق بني
املؤمنني باللون أو العرق أو الغنى أو الفقر ،بل بالعمل الصاحل فحسب.
وهذا ما جعل انتشار اإلسالم أسرع من انتشار النار يف اهلشيم ،فالشعوب العربية يف
اجلزيرة الفراتية ،ويف العراق ،وذات األصل العربي يف مصر ،مل يكن حيجزها عن فهم حقيقة
اإلسالم إال جترب دول االحتالل الفارسي والرومي ،فلما زالت تلك الدول ،وجدت تلك
الشعوب أن اإلسالم ما أنزل إال الستنقاذ اإلنسان من الظلم والطغيان ،بصرف النظر
عن مصدر ذلك الظلم ،أو أسباب ذلك الطغيان ،لذلك أسرعت تلك الشعوب إىل اإلميان
برسالة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ثم ملا اختلطت الشعوب غري العربية باملسلمني الفاحتني،
اكتشفت هي أيضاً أن اإلسالم تكريم لإلنسان بصفته اإلنسانية ،تكريم يتضمن التحرير

من نري االستغالل ،والتنوير من ظالم اجلهل ،وظلمات الشرك ،فأسلمت الشعوب طائعة
غري مكرهة.
سر انتصارات الصحابة والتابعني ،وفتوحاتهم املذهلة ،عائد إىل
هناك من يزعم بأن َّ

عوامل نقص يف نفوس الصحابة –وحاشاهم رضي اهلل عنهم ،-فيزعمون أن الفقر واإلمالق
ونزعة العدوان واالستهانة باألرواح ،هي اليت أخرجت الصحابة لفتح البلدان واالستيالء
عليها ،وإن هذه املزاعم ضعفها ظاهر؛ ألن اإلجناز احلقيقي الذي حققه الصحابة الكرام يتعلق
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باجلانب األخالقي احلضاري ،أكثر منه باجلانب احلسي املادي ،فقد قامت دول كثرية ،وزالت

هي وآثارها؛ ألن مبناها القهر والقوة ،وهاتان ال تبقيان وال تستمران ،وال تثمران انتشاراً

معرفياً وال ثقافياً ،أما الصحابة الكرام ،فقد أقاموا دولة العدل ،وغريوا عقول الناس وقلوبهم
بنور القرآن الكريم ،فتبدلت الدول واستُعمر كثري من بالد املسلمني ،بيد أن الناس ثبتوا
على الدين؛ ألنهم آمنوا به إمياناً حقيقياً ،غيرَّ َ من توجهاتهم القلبية ،وتصوراتهم العقلية.

إن أعداء الدين يفرتقون يف منابتهم الكفرية وأسبابهم العدائية لإلسالم ،ولكنهم يتفقون

يف التشكيك بالدين واالفرتاء على نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،والكذب على الصحابة
الكرام ،محلة الدين ،وشهود التنزيل ،فالغرب يعادي اإلسالم الذي ينتشر بسرعة كبرية ،فريى
الغرب ذلك تهديداً ملستقبل الدول الغربية ،باحتمال أن تتحول شيئاً فشيئاً إىل دول إسالمية،

فاملسلمون يزيدون كماً ونوعاً لذلك فالغرب حياول تشويه اإلسالم يف نظر العامل تنفرياً عنه.
وهناك صنف امللحدين والزنادقة ،ممن يتكلمون اللغة العربية ،ولكن قلوبهم تعلقت
بالغرب ،فهو مصدر أفكارهم وحمل تطلعاتهم ،بعض أولئك الضالني ال يسترتون يف
كفرهم ،فيعلنون بكل وضوح كفرهم برسالة سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن
معظمهم ميوهون أفكارهم بستار رقيق من مزاعم املقتضيات العلمية ،والتحليالت املنطقية،
والتطورات احلضارية ،يكاد ستارهم يشف عما حتته من كفر برسالة حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،أو حتى كفر باهلل عز وجل.
إن الضوابط العلمية تقتضي اإلنصاف يف احلكم على الظواهر املدروسة ،ومن اإلنصاف
القول إن الصحابة الكرام ما أخذوا من الدنيا إال أقل القليل ،وما رتعوا فيها باحلالل ،فكيف
بالعدوان واحلرام؟! وإنهم رضوان اهلل عليهم ما استذلوا املهزومني ،وال استباحوا الشبهات،

ً
فضال عن احملرمات ،فكيف يكونون بالنظر العلمي غزاة ناهبني؟

إن شياطني اإلنس ما زالوا ينظرون بعني احلسد إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
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وصحابته واملؤمنني به وبرسالته ،حيسدون حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،على ما آتاه اهلل من

االصطفاء ،كما حسد إبليس أبانا آدم ،عليه الصالة والسالم ،ومما يزيد احلاقدين غيظاً وحنقاً
أن ينظروا يف أنباء التاريخ ،ويف أخبار الواقع ،فيجدون أن انتشار املسلمني املؤمنني برسالة

حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمُر يزيد وال ينقص ،مما يهدد عروش الكفار باالنكفاء ،وملة

الكفر -ولو بعد حني -بالفناء ،فيمكرون املكر السيىء ،وهو حائق بهم ،فيعمدون إىل إثارة
الغبار حول اإلسالم ،ونبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن آمن به ،ومحل الدعوة معه ،وهم يف
ذلك كمن ينطقه احلسد ،فال جيد من العيوب إال ما يزين وال يشني،
والعيب إن مل يشن صاحبه فهو الفضل كشفه احلسود
وإذا أراد هللا كشف فضيلة طويت أاتح هلا لسان حسود
وإن جمتمع الصحابة الكرام هلو جمتمع بشري ،ال خيلو فيه الناس من خطأ ،ولكن صفته
العظمى الغالبة هي اإلميان ،والطاعة هلل تعاىل ،واالعرتاف باخلطأ ،والتوبة من الزلل ،ولذلك
فإن اهلل أمدهم بالتوفيق ،ورعاهم بالتسديد ،حتى إنهم انتصروا على دول الكفر ،وحرروا
الشعوب ،ونشروا الدين ،فعليهم رضوان اهلل تعاىل.
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من مدرسة النبوة

مناسبة العدد

خترج ّ
الصديق والفاروق

أ .عزيز العصا  /مقرر جلنة الثقافة واإلعالم يف اهليئة اإلسالمية العليا  -القدس
مقدمة:
املكرمة ،وانتشرت بني الفئات والطبقات املختلفة من
انطلقت الدعوة ّ
احملمدية من مكة ّ
اجملتمع اجلاهلي ،وأخذت الدعوة تؤتي أكلها بسرعة أذهلت املعارضني واملعاندين والكفرة
ّ
فتشكلت حول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مجاعة من املؤمنني برسالته ،قدرت
واملنافقني،
على محايتها ،والدفاع عنها ،غري آبهني حبجم األعداء ،وقدراتهم الفائقة ،وقد وصفهم اهلل

سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز بقوله :حُّ
ين َم َع ُه أَ ِش َّدا ُء َع َلى ُ
ول هَّ
َّس ُ
الك َّفا ِر
{م َّ
َم ٌد ر ُ
اللِ َوالَّ ِذ َ
حا ُء َ�ب َ�يْ�ن ُه ْم}(الفتح.)29 :
ُرمَ َ
هكذا ،محل رسالة اإلسالم رجال أشدّاء على الكفار ،أقوياء يف ساح الوغىُ ،يقبلون على
اجلهاد يف سبيل اهلل ،والدفاع عن نبيّهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،بصدور يعتمرها اإلميان باهلل
الواحد األحد ،وكان دليلهم ،ومن يضئ هلم الطريق نبيهم ،عليه الصالة والسالم ،مبا يتن ّزل
عليه من الوحي ،فاعتمرت قلوبهم بالقرآن الكريم ،الذي يقول فيه صلى اهلل عليه وسّلم:
استَ َط ْعتُ ْم ،إ َّ
(إ َّ
آن َح ْب ُل هَّ
آن َم ْأ ُدبَ ُة هَّ
ني،
ُر َ
ُر َ
اللَِ ،والنُّوُر الْ ُمبِ ُ
اللَِ ،فا� َقْ�ب ُلوا ِم ْن َم ْأ ُدبَتِ ِه َما ْ
ِن َه َذا الْق ْ
ِن َه َذا الْق ْ
َوُمَ ،وال
ْ�ت ْعتَ َبَ ،وال َ�ي ْع َوُّج َ�فُ�يق َّ
َو ِّ
الشفَا ُء النَّا ِف ُع ِع ْص َم ٌة لِ َم ْن تمََ َّس َك بِ ِهَ ،ونجََا ٌة لِ َم ْن تَبِ َع ُه ،ال يَ ِزي ُغ َ�فيُسَ
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الرِّد ،ا�تْ ُلوُه َفإ َّ
ِن هَّ
اللَ أَْي ُج ُرُك ْم َع َلى تِال َوتِ ِه ُك َّل َح ْر ٍف َع ْش َر َح َسنَ ٍ
َ�ت�نْ ق ِ
ات،
َضي َع َجائِبُ ُهَ ،وال خَْي َل ُق ِم ْن َك�ثْ َرِة َّ
أَ َما إ يِِّن ال أَُق ُ
ول امل َح ْر ٌفَ ،ولَ ِك ْن أَلِ ٌ
يم).
ف َوال ٌم َوِم ٌ

(((

كما محل صحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،رسالة اإلسالم إىل أصقاع املعمورة ليس

كثورة مؤقتة ،وإمنا كحركة شاملة من حيث الزمن ،ومن حيث املضامني ،للتغيري لألفضل؛
فغريوا نظام اجملتمع وأعرافه ،وغريوا النفس ،واألخالق ،واالقتصاد ،والسياسة ،والعالقات...
إخل.

(((

ورسالة اإلسالم بدأت بالصادق األمني ،وتوسعت وارتفعت وترية فعلها وأثرها بصادقني
آخرين ،ألصحاب شكيمة وقوة من صحابته ،رضوان اهلل عليهم ،وأصحاب كلمة حق واضحة
جليّة يف وجه الظلم والطغيان ،أيًا كان شكله ومصدره ،وأيًا كان فاعله ،ومن أبرز قادة معركة
التغيري يف اإلسالم ،بعد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الصحابيان اجلليالن؛ الصدّيق أبو
بكر ،رضي اهلل عنه ،فكان اخلليفة األول لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،والفاروق عمر بن
اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،اخلليفة الثاني.
وألن ً
كال من هذين الصحابيني اجلليلني يشكل مدرسة قائمة بذاتها يف الفكر واإلميان،
والقدرات القيادية ،والقدرة على إدارة األزمات ،فسوف جنتهد يف الرتكيز على أبرز احملطات
يف احلياة العملية والدعوية لكل منهما.
أبو بكر :أول من أسلم من الرجالّ ..
صديق ..ورجل املهمات الصعبة
وقصة إسالمه ،حتمل من
كان أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،أول من أسلم من الرجالّ ،
 .1املستدرك على الصحيحني ،741/ 1 ،وقال احلاكم :هذا احلديث صحيح اإلسناد.
 .2خضر ،عبد العليم ( .)1993املسلمون وكتابة التاريخ :دراسة يف التأصيل اإلسالمي لعلم التاريخ .املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي .سلسلة املنهجية اإلسالمي ( .)6هريندن ،فريجينيا ،الواليات املتحدة ،ص.294 :
64

من مدرسة النبوة خترج ّ
الصديق والفاروق

املعاني والدالالت ما حيتاج إىل دراسة خاصة ،وموجزها أنه:
(ملا بعث صلى اهلل عليه وسلم انطلق رجال مع قريش إىل أبي بكر ،فقالوا :يا أبا بكر إن
صاحبك هذا قد جن ،قال أبو بكر :وما شأنه؟ قالوا :هو ذاك يدعو يف املسجد إىل توحيد إله
واحد ،ويزعم أنه نيب ،فقال أبو بكر :وقال ذاك؟ قالوا :نعم ،هو ذاك يف املسجد ،يقول :فأقبل
أبو بكر إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فطرق عليه الباب ،فاستخرجه ،فلما ظهر له ،قال
له أبو بكر :يا أبا القاسم ،ما الذي بلغين عنك؟ قال :وما بلغك عين يا أبا بكر؟! قال :بلغين
أنك تدعو لتوحيد اهلل ،وزعمت أنك رسول اهلل ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :نعم ،يا
أبا بكر ،إن ربي عز وجل جعلين بشرياً ونذيراً ،وجعلين دعوة إبراهيم ،وأرسلين إىل الناس
مجيعاً ،قال له أبو بكر :واهلل ما جربت عليك كذباً ،وإنك خلليق بالرسالة؛ لعظم أمانتك،
وصلتك لرمحك ،وحسن فعالك ،مد يدك فأنا أبايعك ،فمد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
يده ،فبايعه أبو بكر،

وصدقه)*()...
(((

يت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم (الصدق واألمانة) كانتا
يالحظ من هذه القصة أن صف ّ

الوقود الذي أدار آلة الدعوة ،بقدرة وكفاءة مل يشهد التاريخ هلما ً
مثيال.

وللقب الصديق قصة ً
أيضا ،تعددت الروايات حوهلا ،ومما قيل يف سبب هذه التسمية:
اس بِ َذلِ َكَ ،فا ْرتَ َّد
أنه (لَمَّا أُ ْس ِر َي اِبلنَّبيِ ِّ َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إ ىَِل الْ َم ْس ِج ِد الأَْقْ َصى أَ ْصبَ َح َ�يتَ َح َّد ُث النَّ ُ
ني إ ىَِل أَيِب بَ ْك ٍر َر ِض َي هَّ
اَن ٌس مِمَّ ْن كان آ َمنُوا بِ ِه َو َص َّد ُقوُهَ ،و َس َعى ر َِج ٌ
اللُ َع ْن ُه�َ ،فقَالُواَ :ه ْل
ال ِم َن الْ ُم ْش ِرِك َ

ِك َ�ي ْزُع ُم أَنَّ ُه أُ ْس ِر َي بِ ِه َّ
ال َذلِ َك؟ َقالُوا�َ :ن َع ْمَ ،ق َ
ال :أَ َوَق َ
الل�يْ َل َة إ ىَِل َ�ب ْي ِت الْ َم ْق ِد ِس؟ َق َ
لَ َك إ ىَِل َص ِ
احب ِ
ال:
َد َص َد َقَ ،قالُوا :أَ َو تُ َص ِّد ُق ُه أَنَّ ُه َذ َه َب َّ
لَئِ ْن َق َ
ِح؟
ال َذلِ َك لَق ْ
الل�يْ َل َة إ ىَِل َ�ب ْي ِت الْ َم ْق ِد ِس َو َجا َء َ�ق ْب َل أَ ْن يُ ْصب َ

َ�فق َ
ُد َوٍة أَ ْو َر ْو َح ٍةَ ،ف ِل َذلِ َك
الس َما ِء يِف غ ْ
َال�َ :ن َع ْم ،إ يِِّن لأََ ُص ِّد ُق ُه يِف َما ُه َو أَ�بْ َع ُد ِم ْن َذلِ َك أُ َص ِّد ُق ُه يِف َخ رَ ِب َّ
* الرياض النضرة يف مناقب العشرة.84 /1 :
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يق َر ِض َي هَّ
اللُ َع ْن ُه).
الص ِّد َ
سمُ ِّ َي أَاَب بَ ْك ٍر ِّ

(((

هكذا ،يكون أبو بكر الصديق قد آمن إمياًنا عمي ًقا ،وقر يف القلب ،وصدقه العمل ،وكان

مالز ًما لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم .فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :لمَْ أَ ْع ِق ْل أََ�ب َو َّي

ول هَّ
ينَ ،ولمَْ يمَُ َّر َع َل�يْ نَا َ�ي ْوٌم إِال أَْيتِينَا ِفي ِه َر ُس ُ
مَُا يَ ِدينَ ِ
ف َّ
ال�ن َهارِ:
إِال َوه
اللَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ط َريَ ِ
ان ال ِّد َ

بُ ْك َرًة َو َع ِشيَّةً).

(((

ويف احملن واألزمات واملخاطر مجيعها ،مهما كانت حدّتها ،كانا م ًعاّ ،
ولعل اهلجرة النب ّوية

كانت ذروة تلك األزمات واملخاطر ،وما تبعها من معارك وغزوات ،إىل أن قضى اهلل سبحانه

ً
مفعوال ،بوفاته صلى اهلل عليه وسّلم.
أم ًرا كان

عند اإلعالن عن وفاته صلى اهلل عليه وسّلم ،تداعى الصحابة الجتماع سقيفة بين ساعدة،

وجرى فيها ما جرى من خطابات ،وحوار ،واقرتاحات ،وعندما رأى أبو بكر الصديق ،رضي

اهلل عنه ،الفرصة ساحنة إلقفال باب النقاش ،دعا اجملتمعني إىل مبايعة عمر بن ّ
اخلطاب ،أو أبي
عبيدة بن اجلراح ،أمني هذه األمة ،ولكن عمر أبى إال أن يتوالها أبو بكر ،أفضل املهاجرين،
وثاني اثنني إذ هما يف الغار ،وخليفة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،على الصالة ،فطلب
منه أن يبسط يده ليبايعه ،فبايعه كل من هم يف السقيفة ما عدا (سعد بن عبادة)؛ الذي كان

ً
عليال ،ويف اليوم التالي بويع أبو بكر البيعة العامة يف املسجد

(((

بهذا ،أصبح الصدّيق خليفة األمة وقائدها ،بعد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،فسار

على نهج النب ّوة يف كل حركة من حركاته ،ويف كل خلجة من خلجاته ،رضي اهلل عنه .ويف

قوي اإلرادة ،مل تأخذه يف احلق
عهده ،رضي اهلل عنه ،جرت أحداث الرّدة ،فكان حاسم األمرّ ،
 .1املستدرك على الصحيحني ،للحاكم ،81/ 3 ،وصححه األلباني يف السلسلة الصحيحة.615/ 1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالةَ ،ب ُ َ
َّ
َ
ُ ُ
اس.
الط ِر ِ
يق ِم ْن غيرْ ِ َض َر ٍر ِبالنَّ ِ
اب امل ْس ِج ِد يَكون فيِ
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب رجم احلبلى من الزنا إذا أحصنت.
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لومة الئم ،فقال قولته املشهورة( :واهللِ لو منعوني ً
عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهلل ،لقاتلتهم
على منعه).

(((

وهناك أحداث أخرى عظيمة ،ذات أثر يف مسرية األمة ،جرت يف عهده ،رضي اهلل عنه،
أدارها بإميانه وما حباه اهلل من احلكمة واحلنكة ،حتى توفاه اهلل سنة 13هـ634 /م ،إثر إصابته
باحلمى ،وهو ابن ثالث وستني سنة ،وُدِف َن يف بيت عائشة ،جبانب قرب النيب ،صلى اهلل عليه
َّ
وسّلم ،بعد أن كان قد اختار عمر بن اخلطاب خليفة له ،بعد أن استشار كبار الصحابة،

وبويع عمر ،رضي اهلل عنه ،من عامة املسلمني.

(((

عمر بن اخلطاب :الفاروق ..ومؤسس اإلدارة يف الدولة اإلسالمية:
قبل أن ُيسلم عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم( :الل ُه َّم

الر ُج َلينْ ِ إِلَْي َك؛ أِبَيِب َج ْه ٍل ،أَ ْو بِ ُع َم َر بْ ِن خَْ
ان أَ َحُّ�ب ُه َما إ ىَِل هللاِ
ال َّط ِ
ابَ ،ف َك َ
ِسال َم أِبَ َح ِّب َه َذيْ ِن َّ
أَ ِع َّز اإل ْ
ُع َم َر بْ َن خَْ
ال َّط ِ
اب)((( ،وعندما أسلم عمر ،كان حصنًا مني ًعا لإلسالم واملسلمني ،ويف ذلك يقول
(((
ابن مسعود( :إن عمر كان حائطاً حصيناً يدخله اإلسالم ،وال خيرج منه).
كما هو حال أبي بكر الصديق كان عمر ،رضي اهلل عنهما ،حول رسول اهلل ،صلى اهلل

عليه وسّلم؛ مشه ًرا سيفه؛ حاميًا ومداف ًعا عن رسول اهلل وعن اإلسالم واملسلمني ،مشار ًكا يف
الغزوات واملعارك مجيعها على مستوى مقدمة اجليوش ،وصاحب رأي سديد مستمد من إميانه
برسالة اإلسالم ،وصدره معتمر بالقرآن الكريم ،وفق ما هو موصوف أعاله.

يفرق بني احلق والباطل ،أمساه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم
وملّا كان عمر ،رضي اهلل عنهّ ،

 .1السرجاني ،راغب ( ،)2008خمتصر قصة اخللفاء الراشدين ،انظر املوقع اإللكرتوني (أمكن الوصول إليه بتاريخ:
19/09/2018م) /https://islamstory.com/ar/artical/20019 :خمتصر_قصة_اخللفاء.
 .2السرجاني ،راغب  ،2008مرجع سابق.
َد َعبْ ِد اهللِ ْبن ُع َم َر َ ،ر ِض َي ُ
 .3مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ ،م ْسن ُ
ْه َما ،وقال األرنؤوط :صحيح لغريه.
اهلل َعن ُ
ِ
 .4فضائل الصحابة ،ألمحد بن حنبل.271 /1 :
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(الفاروق) ،وقال فيه( :إ َّ
ِن هللاَ َج َع َل ا َحل َّق َع َلى لِ َس ِ
ان ُع َم َر َوَ�ق ْلبِ ِه).

(((

وكما ذكرنا ساب ًقا ،تسّلم عمر ،رضي اهلل عنه ،اخلالفة من أبي بكر ،وبايعه القوم ،فباشر

أعماله أمرياً للمؤمنني ،ليقود األمة حنو العزة والسؤدد.

وعند البحث يف سرية عمر بن اخلطاب اخلليفة ،جتد فيها الكثري الكثري من حنكة القائد
والسياسي يف حوار الكفار واملنافقني وجمادلتهم .كما
العسكري يف املعارك ،وساحات الوغى،
ّ
ّ

فيها الكثري من القصص واحلوادث واألحداث اليت ال يتّسع اجملال لذكرها ،إال أن السائد يف
جوهرها هو عدل عمر ،وشجاعته ،وإميانه ،وقدرته ،اليت ال تضاهى ،على إدارة األزمات ،إىل
أن وافته املنيّة على يد أبي لؤلؤة اجملوسي سنة 23هـ644/م؛ أي بعد أن تولىّ أمور املسلمني

مدة عشر سنوات.

ين خالفته ،بقوله :لقد فتح
وخيتصر اإلمام الزهري إجنازات عمر ،رضي اهلل عنه ،خالل س ّ

اهلل الشام كله على عهد عمر ،واجلزيرة ومصر والعراق كله ..ود ّون الدواوين قبل أن ميوت

وقسم على الناس فيئهم.
بعامّ ،

(((

سلما ،دون إراقة دماء.
ويف العام  15هـ فتح عمر ،رضي اهلل عنه ،القدس ،وتسلم مفاتيحها ً

وأما البلدان األخرى املذكورة ،فبالسلم وباحلروب ،انتصرت جيوش األمة بقيادة الفاروق،
وجعلت أهلها بني مدين باإلسالم ،ودافع للجزية عن طيب خاطر .ويف عهد عمر املنتصر
يف حروبه ومعاركه كلها ،كان من أبناء األمم والشعوب من يتباهى ويتفاخر بقدر ما يعرف

من اللغة العربية ،نطقاً وكتابة؛ ألنه بذلك يستطيع أن يتحدث جليوش عمر املنتصرة ،ويأخذ
حاجته منها.
اخلالصة:
فهذه النبذة املوجزة عن هذين القائدين املتخرجني من مدرسة النبوة ،تدل على أن

َد أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ ،م ْسن ُ
اهلل َعنْهُ ،وصححه األرنؤوط.
 .2يوسف ( ،)1997مرجع سابق ،ص.16 - 14 :
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الصدق واألمانة والعدل واحلق واإلنصاف هو ديدن قادة دولة اإلسالم ،الذي أرسى بناءها
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحباه أبا بكر وعمر ،رضي اهلل عنهما ،الذين أقاموا دولة
اإلسالم ،القائمة على العزة والكرامة والسؤدد.
واختيارنا للصحابيني :أبي بكر وعمر ،رضي اهلل عنهما ،ال يعين أنهما الوحيدان اللذان

يتمتعان مبا ُذكر من مسات وخصائص ،وإمنا كان الصحابة ،رضوان اهلل عنهم ،حول الرسول،

صلى اهلل عليه وسّلم ،يشرتكون معهما يف كثري من تلك السمات؛ فأصحاب الرسول ،صلى

ين َ�ي ُلوَ�ن ُه ْم ،مُثَّ يجَِي ُء
(خ�يْ ُر النَّ ِ
اهلل عليه وسلم ،كما قال عنهمَ :
ين َ�ي ُلوَ�ن ُه ْم ،مُثَّ الَّ ِذ َ
اس َ�قرْنيِ  ،مُثَّ الَّ ِذ َ
ِق َش َها َد ُة أَ َح ِد ِه ْم مَيِينَ ُهَ ،ومَيِينُ ُه َش َها َدتَ ُه) َق َ
يمَ :و َكاُنوا يَ ْض ِرُبوَننَا َعَلى َّ
أَ�قْ َوا ٌم تَ ْسب ُ
الش َهاَدةِ
ال إِْب َرا ِه ُ
(((
َواْل َع ْه ِد)
َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ْر ِّيَ ،ر ِض َي ُ
الَ ( :ق َ
ال النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :ال تَ ُسبُّوا
و َع ْن أِبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ
(((
َق ِمثْ َل أُ ُح ٍد َذ َهبًا َما َ�ب َل َغ ُم َّد أَ َح ِد ِه ْمَ ،وال نَ ِصي َف ُه)
أَ ْص َح يِاب�َ ،ف َل ْو أَ َّن أَ َح َدُك ْم أَ�نْ ف َ
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
و َعن اْبن ُع َم َرَ ،ر ِض َي ُ
الُ :
اس يِف َزَم ِن النَّبيِ َِّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
(كنَّا نخَُ رِّ ُي َ�بينْ َ النَّ ِ
ِ ِ

َ�فنُ َخ رِّ ُي أَاَب بَ ْك ٍر ،مُثَّ ُع َم َر بْ َن خَْ
ال َّط ِ
انَ ،ر ِض َي هللاُ عَ�نْ ُه ْم)
ان بْ َن َع َّف َ
اب ،مُثَّ عُثْ َم َ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لو كنت متخذاً خلي ً
ال).
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل أبي بكر بعد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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من هنا وهناك

إقرأ ...
وتذكر....

إميان تايه  /رئيس قسم النشر والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية
من دعائه صلى اهلل عليه وسلم:
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أََّنُه َكا َن يَُق ُ
• َع ْن َعبْ ِد اهللَِ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ول( :الل ُه َّم إ يِِّن أَ ْسأَلُ َك اهلُ َدى َو ُّ
ال�تقَى،
ِ

َوال َعف َ
َاف

َوال ِغن))*(.
(((

قبس من املديح النبوي
• قال الشاعر العباسي ابن اخلياط يف مدح احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم:
ُّ
َوم َع ِي ِبهَـ َذا شَــاه ٌد َوَدِليِ ُ
ــــل
احلبيب تمَِيْ ُل
لــــوب إىل
كل الُق
ِ
ِ
ـــــوع ال َع ِارِفينْ َ ُ
الـــــدِليِ ُل إَذا َذ َ
تسيل
فَترََى ُدُم
كرت حممداً
أَ َّما
َّ
َ
َه َذا َم َقاِل ِي ِفيْ َك يَا َش َر َف اْل َو َرى

رس َ
ـول اهللِ َقِليْ ُل
َو َمد ِ
ّحي ِفيْ َك يَا ُ
ني َر ُس ُ
ــــامل َ
ــول
َه َذا ِلــ َر ِب الع َ
َ
َ ُ
ــــــاك َنز ْيـ ُ
ـل
حمِـ
يف َ
ِ
َهذا املتيَ ُم ِ
ُ
َه َذا ِّ
لكل العَــــامل َ
ـــــول
ني َر ُس
ِ
ــم ِديِــح َجزيِـ ُ
ـل
ِفيِِه َث َو ِابي َوِلْل َ ِ ِ
ــماَِء َدِليِ ُل
َمـــاَ َ
الس َ
الح َب ْد ٌر فيِِ َّ

َه َذا َر ُس ُ
ــول اهللِ هذا املُ ْص َط َف َى
َ
دى
ــلم ا ُهل َ
نني يَا َع َ
يَا َسيِّ َد الك ْو ِ
َه َ
ـــم ٌد
النيب الهَْــاَشمِ ُي محَُ َّ
ــــذا ُّ
ـت محَُ َّم َداً
يََـا َر ِّب إِِّن ِي َقْـد َم َد ْح ُ

ــل َى َعَليْ َك ُ
َص َّ
اهلل يَا َعَل َم الهُْ َد َى

* صحيح مسلم ،كتاب ِّ
الذ ْك ِر َو ُّ
اب التَّ َع ُّوِذ ِم ْن َش ِّر َما ُع ِم َل َو ِم ْن َش ِّر َما لمَْ ُي ْع َم ْل
االستِ ْغ َف ِارَ ،ب ُ
الدعَاِء َوالتَّ ْوَبِة َو ْ
70

إقرأ  ...وتذكر ...

اهلل يَاَ َع َ
َصَّل َى َعَليْ َك ُ
ــل َم ا ُهل َد َى

ٌ
َـــــاق َو َســاََر جمَ ِيْ ُل
َماَ َح َّن ُمشت
ني َر ُس ُ
َه َذا ِّ
لكل العَـــــامل َ
ـــول

َه َ
ـــذا َر َس ُ
اس ا ُهل َد َى
ول اهللِ ِنبرْ َ َ

غزالة تعظنا
• يف يوم من األيام كانت هناك غزالة حامل ،وعندما حان وقت والدتها ،انتبذت مكاناً

قصياً يف أطراف الغابة ،وفجأة حدث ما مل يكن يف احلسبان ،تلبدت السماء بالغيوم ،وتشكل
الربق والرعد ،واشتعل حريق يف الغابة.

نظرت الغزالة حوهلا ،فشاهدت عن مشاهلا صياداً حياول اصطيادها بسهمه ،وعن ميينها أسد

جائع يريد افرتاسها.
بدت الغزالة خائفة ترتقب ،ماذا تفعل ،وهي يف أضعف حاالتها ،وأحلك ظروفها؟!
هل ستقوى على اهلروب ،وهي تعاني من آالم املخاض؟!
هل ستقوى على التغلب على أسد مفرتس جائع؟!
هل تركض ،وهي ضعيفة لتبتعد عن الصياد؟!

ً
ّ
طويال ،وقررت أن تنشغل يف وضع مولودها ،رغم كل الظروف احمليطة،
فكرت الغزالة

ولسان حاهلا يقول( :انج يا ولدي وأنا خبري ...ال تلتفت خلفك حتى ال ترى أنيابه تنهش قليب
الذي احتواك)

ويف أثناء ذلك ،أعمى الربق الصياد ،فأصاب سهمه األسد اجلائع بعد أن كان موجهاً صوب

الغزالة ،فنجت من الصياد واألسد ،وأمطرت السماء مطراً غزيراً فأمخد حريق الغابة ،عندها
وضعت الغزالة مولودها بسالم.
وهكذا يف أحلك الظروف  .....اجعل رجاءك باهلل اخلالق
فإنه ال خييب من رجاه
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فرج اهلل قريب
• قال اإلمام علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه:
القلوب
اشتملت على اليأس
إذا
ْ
ُ
وأوطن��ت املكارُه واس��تقرت
الضر وجهاً
ومل ت َر النكش��اف
ِّ

الر ِحيْ ُب
َو َض��اْ َق ملَ��ا ِب��ِه َّ
الص�� ْدُر َّ

أَ َما ِكنِ َه��ا ُ
اخل ُط�� ْو ُب
َوأَ ْر َس ْ
��ت فيِ

األري��ب
وال أغن��ى حبيلت��ه
ُ

َ
قن��وط منك ٌ
غوث
أت��اك على
ٍ

ُ
املس��تجيب
اللطي��ف
مي��ن ب��ه
ُّ
ُ

ُّ
تناه��ت
احلادث��ات إذا
وكل
ْ
ِ

َف َم ْو ُص ٌ
��ب
��ول ِب َه��ا َف�� َر ٌج َق ْريَ ُ
(((

وعن قيمة العقل قال:
اعلم أن لكل فضيلة رأساً ،ولكل أدب ينبوعاً...
ورأس الفضائل وينبوع األدب هو العقل...

الذي جعله اهلل تعاىل للدين ً
أصال ،وللدنيا عماداً...
فأوجب التكليف بكماله...
وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه...
َّ
وألف به بني خلقه...

(((

 .1ديوان أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،مجع وترتيب عبد العزيز الكرم ،ص12
 .2املرجع السابق.
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حنو النهوض باللغـة العربية
بقلم :أ.د /حممد بــالسى  /عضو اجمللس العاملي للغة العربية
إ ّن النهوض باللغة العربية من النواحي كافة ،جيب أن يتصدر أولويات العمل العربي
املشرتك ،على املستويات مجيعها ،ال أقول :العمل العربي الثقايف التعليمي فحسب ،بل أقـول:
العمل العربي العام ،على خمتلف األصعدة؛ ألن النهوض باللغة ليس مسألة ثقافية ،وال هي
مسألة تربوية تعليمية فحسب ،وإمنا هي مع ذلك مسألة السيادة واألمن واالستقرار واملصري.
فاللغة العربية :هي وعاء ثقافتنا ،وعنوان هويتنـا ،واحملافظة عليها ،تع ّد حمافظة على الذات،
وعلى الوجود.
وكان علماء األمة ،رمحهم اهلل ،يف صدرها األول على وعي كامل بأثر اللغة يف تكوين

األمة ،وخطرها يف بناء شخصية املسلم؛ لذا حرصوا حرصاً شديداً على احملافظة على لغة
القرآن والسنة ،وشدّدوا النكري على من حـاد عنها إىل غريها ،واستبدل الذي هو أدنى بالذي
هو خري.
وها حنن أوالء نالحظ على الصعيد العاملي ،أنه ما من شعب أراد احلياة العزيزة الكرمية،

إ ّال ومتسك بلغته األم ،أمام اللغات الغازية.

واللغة العربية متتاز عن اللغات األخرى بأنها :لغة دين ،وتعلمها واجب ،حيث محلت
آخر الرساالت ،وأريد هلا أن تكون لسان الوحي ،وقدّر هلا أن تستوعب دليل نبوة اإلسالم،
73

العدد  143ربيع األول وربيع الثاني  1440هـ  -كانون األول 2018م

واختـزال مضامني الرساالت السابقة ،واالنطواء على املنهج الذي ارتضاه اهلل خللقه ،إىل يوم
الدين.
أبرز التحديات التى تواجهها اللّــغة العربيّـة:
ونظراً ألهمية اللغة العربية البالغة يف حياة املسلمني؛ اختذت حماربة اللغة العربية الفصيحة

ً
والتفجر املعريف،
أشكاال متعددة ،منها :وصم لغتنا بالتخلف ،وعدم مواكبة روح العصر،
ّ

وبأنها لغـة البداوة ،وليست لغة العلم ،ووصمها بالصعوبة والتعقيد؛ بسبب حنوها وصرفها،
وكثرة احلركات فيها ،وأنها تفهم لتقرأ ،خالفاً لبقية اللغات؟!

إ ّال أن أبرز هذه التحديات اليت تواجهها لغتنا اخلالدة ،وأخطرها على الصعيدين اخلارجي

والداخلي يف عصرنا احلالي ،ما يأتي:
أو ًال  -من التحديات اخلارجية:
 .1العوملة :حيث إ ّن العوملة الثقافية تروم نشر اللغة اإلجنليزية –لغة القطب الواحد-
وهيمنتها يف التعليم والتواصل.
 .2نشر اللغات األجنبية على حساب العربية.
 .3إحياء لغات األقليات :حيث يقدم الدعم السخي للقائمني بها؛ حتت شعار( :حقوق
اإلنسان)!
 .4حماولة شطب اللغة العربية من األمم املتحدة :حبجة عدم استعمال ممثلي الدول العربية
للغة العربية يف األمم املتحدة؛ فهم يستعملون اإلجنليزية أو الفرنسية يف إلقاء كلماتهم
ومناقشاتهم.
 .5ترويج املصطلحات املعادية ألمتنا العربية :حيث تروج الدوائر املعادية ألمتنا بعض
املصطلحات ،وتعمل على سريورتها وانتشارها ،ومن بني هذه املصطلحات( :منطقة الشرق
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األوسط)؛ إذ إ ّن هذا املصطلح يشمل منطقة ال هوية هلا؛ إلزالة اهلوية العربية ،وليحل هذا
املصطلح مكان (الوطن العربي) أو (البالد العربية) أو (األمـة العربية).
 .6ضعف ما ينشر باللغة العربية على شبكة اإلنرتنت :حيث إ ّن  % 80من الصفحات

املتوفرة على شبكة (الويب) مكتوبة باإلجنليزية؛ وهذا يسبب كثرياً من اإلشكاالت.

 .7إحياء الدعوة إىل استعمال اللهجات العامية جمددًا :حيث يتم تشجيع البحوث اليت ختدم
العاميات ،وتقديم الدعم املادي هلا ،ووصل األمر إىل أن بعض اجلامعات األمريكية قامت
بإلغاء تدريس اللغة العربية ،واالستعاضة عنها باللهجات العربية ،مثل :الشامية ،واملصرية،
واملغربية ،والعراقية.
ثانياً -من التحديـات الداخليـة:
 .1ضعف االنتماء للوعي اللغـوي :حيث جند هيمنة اللغات األجنبية يف اجلامعات اخلاصة،
ويف املدارس اخلاصة حتى يف رياض األطفال.
 .2وصم العربية بالتخلف ،وعدم مواكبة العصر.

 .3البيئـة العربية ملوثة لغويـــاً :من حيث استشراء اللهجات العامية ،وانتشار الكلمات
األجنبية يف احملالت التجـارية ،واملطاعم ،والفنادق ،واحلياة العامة ،والكلمات العامية ،واألخطاء
النحوية على وسائل النقل ،ويف اإلعالنات واإلعـالم.
 .4عدم وجود مشروع -يف كل قطر -لتعريب العلوم :وأؤكد على أن مستلزمات التعريب
متوفرة مجيعها ،وال حتتاج إال إىل أمرين ،هما:

أو ًال -منهجية واضحة يف التعريب ،تتضمن برناجماً زمنياً يلتزم به ويطبق ،لتعريب املراجع

األساسية والربجميات ،باستخدام املصطلحات العلمية العربية املوحدة ،وتدريب األساتذة
املعنيني على استعمال اللغة العربية يف التدريس ،والبحث العلمي.
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ثانيًا -توفر اإلرادة الصادقة ،لدى أصحاب القـرار.
ولن يتأتى هذا إال من خالل قـرار سيادي ،ومشروع يتبناه كل قطر عـربي؛ فاهلل يزع
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن! ولنا يف التجربة السورية خري شاهد يف جمال تعريب علوم
الطب.
 .5الدعوة إىل العاميـــــة:
وخلطورة هذه القضية ،فقد ّ
دق ناقوس اخلطر األستاذ حممود حممد شاكر ،منذ عشرات
السنني؛ حيث قال :تلك قضية من أعقد القضايا اليت ابتلي بها العامل العربي خاصـة ،والعامل
اإلسالمي عامة ،وما تزال حية إىل اليوم ،بل بلغت عنفوانها يف هذه السنني األخرية ،وليس
هلا شبيه يف العامل كله ،والكشف عن حقيقة هذه القضية ،وهي قضية العامية والفصحى،

ٌ
كشف عن أعظم مؤامرة خبيثة ،بدأت خافتة ،ثم عال صوتها  ...واملشرتكون يف القضية ،بني
غافل ال يدري ماذا يقول ،وال ماذا ُيراد به ،وبني ماكر خبيث ُيضرم النار يف احلطب؛ لتأكل
األخضر واليابس بعد قليل.
سبل النهوض باللغة العربيــة:
فقد ّ
سطر لنا التاريخ بأحرف من نور جهود رواد بذلوا ما يف وسعهم خلدمة هذه اللغة

ً
فمثال عندما توىل سعد زغـلول وزارة املعارف يف مصر ،أمر أن
اخلالدة (اللغة العربية)،
تدرس املقررات كلها باللغة العربية ،مما دفع أحد املفكرين املصريني إىل القول( :إ ّن سع ًدا
أحسن إىل جيلنا كله جبعلنا عرباً) ،فكم سعداً حنتاج إليه.

وتستوجب املعاجلة اجلـادة العميقة من خالل العمل على جبهات متعددة؛ مبا ميكن أن
تقوم به يف نطاق ختصصها ،على النحو اآلتي:
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أو ًال  -جمال الرتبية والتعليم:
من املمكن أن ُيعمل على تنفيذ ما يأتي:
 .1إجراء دورات تدريبية ملعلمي األطفال على استخدام العربية امليسرة يف رياض األطفال.
 .2الرتكيز يف مرحلة الطفولة –بوصفها أهم املراحل املشكلة لعقلية الطفل العربي– على
القصائد واألناشيد السهلة ،بغية تنمية مهارة التذوق ،واحلس اللغوي لدى الطفل.
 .3التزام املعلمني مجيعهم ،ويف مراحل التعليم كافة ،باستخدام اللغة العربية يف العملية
التعليمية ،وأال خيضعوا للرتقية يف وظائفهم إال إذا أثبتوا إتقانهم ألساسات لغتهم.
 .4اإلشراف الف ّعال على املدارس اخلاصة ،واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها.

 .5ضبط الكتب املؤّلفـة بالشكل يف املواد الدراسية مجيعها ،وخاصة يف مرحلة التعليم
األساسي ،واالستمرار يف عملية الضبط يف املراحل التاليــة ،على أن يضبط ما خيشى منه
اللبس بصورة خاصة.
ثانيًا  -جمال التعليم العـالي:
من املمكن القيام باآلتي:

 .1جعل مقرر اللغة العربية متطلباً جامعياً يف اجلامعات الرمسية واخلاصة ،ويف خمتلف
التخصصات.
 .2إلزام أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد باستخدام العربية الفصيحة يف
دروسهم كافة ،واالبتعاد عن استخدام العامية يف الشرح ،وتدريب طالبهم على استعمال
العربية يف أسئلتهم وإجاباتهم.
 .3تطوير املناهج بصورة مستمرة ،مواكبة لروح العصر ،واحلرص على استخدام اللغة العربية
السليمة فيها.
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ثالثاً -جمال اإلعـــالم:
ريا يف:
ميكن لإلعالم أن يلعب دو ًرا كب ً

 .1بث برامج تلفازية تعنى باللغة العربية ،من حيث مساُتها وخصائصها ومجاهلا.
 .2بث برنامج يعنى بتصويب األغالط الشائعة يف لغة احليـاة ،على أن يكون إخراجه بطريقة
غري مباشرة ،وبأسلوب شائق.
 .3رفض األعمـال الدرامية املصوغة باللهجات احمللية.
 .4عقد دورات تدريبية مستمرة للعاملني يف اإلعـالم؛ بغية حتسني أدائهم اللغوي.
 .5إجناز برامج لتعليم اللغة العربيـة ألبنائها ،ولألجانب الراغبني يف تعليم اللغة العربية،
وذلك بالتنسيق مع املعاهد املتخصصة يف هذا اجملال يف كل قطر.
 .6اإلكثار من بث الربامج النوعية اخلاصة باألطفال بالعربية املبسطة.
 .7تنظيم مسابقات دورية لإلنتـاج اإلعالمي باللغة العربية الفصيحة ،على املستوى العربي.
رابعًا -جمال الثقــافة:
ميكن للثقافة االرتقاء باللغة العربية على النحو اآلتي:
 .1تقديم العروض املسرحية املصوغة بالعربية الفصيحة ،ورفض العروض املنجزة بالعامية،
واستبعادها يف القطاعني العام واخلاص.
 .2تفعيل طباعة الكتب من الرتاث ،على أن يتم اختيارها بدقة ،وعلى أن تضبط بالشكل.
 .3إعداد معاجم مصورة لألطفال ،يف املراحل العمرية املختلفة ،لتزويد األطفال باملفاهيم
األساسية.
خامسًا  -جمال األوقـــاف:
وميكن أن يكون لألوقاف دور فاعل يف هذا امليدان ،عن طريق:
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 .1رفع املستوى اللغوي خلطباء املساجد ،وإجراء دورات تدريبية لالرتقاء باملستوى اللغوي
للخطباء ،وعدم استخدام العامية يف اخلطب ،حبجة النزول إىل مستوى لغة اجلمهور.
 .2الرتكيز يف جانب من اخلطب والوعظ على تنمية الوعي اللغوي.
وبعد؛ فيجب إيالء اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا كل اهتمامنا ورعايتنا؛

حبيث تعيش معنا يف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا – كائنا حياً ينمو ويتطور ويزدهر؛ حتى تكون
قـادرة على االندماج يف سياق التطور العلمي واملعريف يف عصر العوملة واملعلومات؛ لتصبح
أداة من أدوات التحديث ،ودرعاً متينة يف مواجهة حمـاوالت التغريب والتشويش ،اليت

تتعرض هلا ثقافتنا.
وإنين على يقني من أ ّن اجلميع إذا تكاتف ،وعمل م ًعا يف سبيل هذه اللغة؛ خدموا لغتهم
أخلص خدمة؛ ألنها لغة القرآن الكريم؛ اليت كتب اهلل هلا النماء والبقاء واخللود.
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أدب عربي

ّ
ّ
افعي والشعر
اإلمام الش ّ
الشيخ محزة ذويب  /مساعد مفيت حمافظة بيت حلم
افعي ّ
ّ
والشعر القديم:
الش ّ
إ ّن ّ
الشعر مفتاح البالغةُ ،يضبط به الكالم ،ويخُ رجه بأفصح األساليب ،وأحسن املعاني،
فهو امليدان لفرسان البالغة والفصاحة ،ويف أسواقه يتبارزون ،لُيظه َر ٌّ
كل بالغته وفصاحته،
فهو املقياس الذي يقاس به البلغاء ،وامليزان الذي يوزن به الفصحاء.
فهم بتعّلم ّ
إ ّن اإلمام ّ
الشعر؛ لمِ ا يصل من خالله إىل استقامة
افعي أدرك ذلك كّلهّ ،
الش ّ
الّلسان ،وفصاحة البيان ،وهدفه من تعّلم ّ
الصحيح.
الشعر ،االستعانة على فهم القرآن الفهم ّ
افعي يف قبيلة هذيل ليتعّلم منها ّ
فأقام ّ
الشعر والّلغة ،واختار هذه القبيلة؛ ألنّها
الش ّ
اشتهرت بفصاحتها يف نثرها وشعرها ،ولنبوغ عدد من ّ
الشعراء فيها ،يقول ابن حزم( :ويف
هذيل نيّف وسبعون شاع ًرا مشاهري)(*) ،فهذا القول يد ّل على ق ّوة شعرها ،حيث أصبحت
(((

خترج ّ
الشعراء.
مبفهومناّ -قال ال ّزبري بن ّ
عمن
عمي (مصعب) فسألته ّ
بكار :أخذت شعر هذيل ووقائعها وأيّامها عن ّ
حممد بن إدريس ّ
افعي،
شاب من قريش ،مل أر مثله فصاحةُ ،يقال لهّ :
أخذها؟ فقال :من ٍّ
الش ّ

األندلسي ،مجهرة أنساب العرب.198/ 1 ،
* ابن حزم
ّ
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افعي والشعر
الش ّ

وعن مصعب ً
افعي يتناشدان ،فأتى ّ
أيضا ،قال( :كان أبي ّ
افعي على شعر هذيل
الش ّ
والش ّ

ً
حفظا ،وقال :ال ُت ْعلم بهذا أح ًدا من أهل احلديث ،فإنّهم ال حيتملون هذا)((( ،وبدأ ّ
افعي
الش ّ
الشعر يناظر كبار ّ
بعد تعّلمه ّ
الشعراء يف عصره.
األصمعي -وهو من كبار علماء ّ
شاب من
وقال
الشعرَ :-ص ّح ْح ُت أشعار ا ُهل َذليّني على ٍّ
ّ

قريش ّ
حممد بن إدريس ّ
أئمة العلم بالّلغة ّ
والشعر،
مبكةُ ،يقال لهّ :
افعي((( ،فهذا قول أحد ّ
الش ّ
وهو من رواة العرب.
افعي بشعر هذيل فقط ،بل كان يأخذ ّ
ومل يكتف اإلمام ّ
الشعر من غريها ،فقد كان
الش ّ
األصمعي :أنشدني اإلمام ّ
افعي لثالثني شاع ًرا،
يقول :أروي لثالث مئة شاعر جمنون ،وقال
الش ّ
ّ
افعي أخذ ّ
أساميهمَ :ع ْمرو((( ،فمن هذا الكالم نستد ّل على أ ّن اإلمام ّ
الشعر عن مجع
الش ّ
كثري من ّ
الشعراء.
ً
الشنفرى((( على اإلمام ّ
األصمعي :قرأت شعر ّ
افعي
وأيضا ممّا يدّلل على ذلك ما قاله
الش ّ
ّ

ّ
افعي شعر ّ
صحح على ّ
مبكة((( ،وقد شهد عدد من ّ
الشنفرى،
الشعراء على أ ّن
األصمعي ّ
الش ّ
ّ
وغريه من ّ
الشعراء.
البيهقي ،مناقب ّ
افعي.46/ 2 ،
.1
الش ّ
ّ

 .2ياقوت احلموي ،معجم األدباء.299/ 17 ،
البيهقي ،مناقب ّ
افعي.47 ،45/ 2 ،
.3
الش ّ
ّ

الشنفرى :عمرو بن مالك األزدي من قحطان (ت  70ق.هـ) ،شاعر جاهلي ،مياني ،من فحول ّ
ّ .4
الطبقة الثانية ،كان

من فتّاك العرب ،وعدّائيهم ،له (المية العرب) املشهورة ،مطلعها :أقيموا بين أ ّمي صدور مطيّكم

انظر :الزركلي ،األعالم ،85 / 5 ،األصفهاني ،األغاني.185 / 10 ،
 .5ياقوت احلموي ،معجم األدباء.299 /17 ،
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عفراني( :ما رأيت أح ًدا ّ
قط أفصح وال أعلم من ّ
افعي ،كان أعلم النّاس،
وقال ال ّز
الش ّ
ّ
وأفصح النّاس ،وكان يقرأ عليه من ّ
كل ّ
الشعر فيعرفه)

(((

وكان يستشهد يف مواقع كثرية ّ
حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكيم( :ولدت يف
بالشعر ،يقول ّ
ذي القعدة ،ألربع عشرة بقيت من سنة ست ومثانني ومائة ،ولو أدركت ّ
افعي وأنا رجل
الش ّ
مجة ،ما كان أمتّه يف ّ
فن! لقد قرأت عليه من أشعار هذيل
الستخرجت من بني جنبيه علو ًما ّ
كل ّ
فما أذكر له قصيدة إال أنشدنيها من أ ّوهلا إىل آخرها ،على أنّه مات وله أربع ومخسون سنة)(((،
وهذا يد ّل على أ ّن ّ
افعي كان ال ينسى شيئًا ممّا كان حيفظ حلدّة ذكائه ،فكان يبدأ بالقصيدة ال
الش ّ
ينتهي إال بانتهائها ،وفيه دليل ً
أيضا على عدم إهماله ّ
للشعر إنشادًا كان أم استشهادًا وتعّل ًما.
الرشيد :كيف معرفتك ّ
بالشعر؟
وكفى بقوله مصداًقا لذلك عندما سأله اخلليفة هارون ّ
فقال :إنّي ألعرف طويله ،وكامله ،وسريعه ،وجمتثّه ،ومنسرحه ،وخفيفه ،وهزجه ،ورجزه،
وحكمه ،وغزله ،وما قيل فيه على األمثال تبياًنا لألخبار ،وما قصد به ّ
العشاق رجاء للتّالق،
رثي به األوائل ليتأّدب به األواخر ،وما امتدح به املكثرون بابتالء أمرائهم وعا ّمتها كذب
وما َ

َ
وزور ،وما نطق به ّ
طرب
الشاعر ليعرف تنبي ًها ،وحال لشيخه فوجل شاعُره ،وما خرج على ٍ
من قائله ،ال أرب له ،وما تكّلم به ّ
الشاعر ،فصار حكمة ملستمعه.

(((

افعي عن علمه يف ّ
ففي هذه الكلمات القصار أوجز ّ
الشعر ،فنجده قد مجع ومنع يف
الش ّ
تلك العبارات ،وإ ّن العلماء ليظنون أنّه أعلم من ذلك.
البيهقي ،مناقب ّ
افعي.49/ 2 ،
.1
الش ّ
ّ

العسقالني ،توالي التّأسيس ،ص .61
 .2ابن حجر
ّ
 .3أبو نعيم األصفهاني ،حلية األولياء.88 / 9 ،
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افعي والشعر
الش ّ

شعره:
ّ
باق سائر ،فذلك
الشعر كالم َح َسنه كحسن الكالم ،وقبيحه كقبيح الكالم ،غري أنّه كالم ٍ
افعي عن ّ
فضله على الكالم((( ،هكذا قال اإلمام ّ
الشعر ،ومن هذا املنظور نظر إليه،
الش ّ
فالفرق بينه وبني الكالم ،أنّه يبقى يرّدده النّاس على األلسن.
كالشعراء اآلخرين ،الذين ال يريدون إال التّسلية ّ
افعي مل يكن ّ
إ ّن ّ
مرة،
بالشعر ،فيهجون ّ
الش ّ
ومرة ميدحون ،بل كان زهده وعلمه ،وتف ّقهه يف الدّين مينعه من ذلك ،فكان يقول(((:
ّ
فلـــوال ّ
الشعُر بالعلماء ي ْز ِري

لكنت اليوم أشعر من لبي ِد

ليث
وأشجع يف الوغى من كل ٍ

وآل ُمهــّلـب وأبي يــزيد

الـــرمحن ربي
ولــــوال خشية
ّ

حشرت النّاس كّلهم عبيدي
ُ

(((

هذا هو اإلمام ّ
نظما يف
افعي ،لوال مروءة العلم والتفقه فيه ،لكان من أشعر النّاس ً
الش ّ
الشعر ،من مدح وهجاء وتشبيب ،وغريها من أغراض ّ
أغراض ّ
الشعر ،اليت ال يكاد شاعر
خيلو شعره منها.
وملّا دخل ّ
افعي مصر أ ّول قدومه إليها ،جفاه النّاس ،فقال له بعض من قدم معه :لو قلت
الش ّ
شيئًا جيتمع إليك النّاس ،فأنشأ يقول:
عم؟
أأنثر د ًرا بني ســارحة النّ ْ

َم؟
وأنظـم منثو ًرا لـــراعية ال َغن ْ

لئن ُضيّ ُ
شر بلدةٍ
لعمري ْ
ْ
عت يف ِّ

الكلم
فلست ُمضي ًعا فيهم غر َر
ُ
ْ

األئمة األربعة ،ص 120من بداية فصل اإلمام ّ
 .1عبد العزيز ّ
افعي.
الش ّ
ناويّ ،
الش ّ
البيهقي ،مناقب الشافعي.62/ 2 ،
.2
ّ

 .3عمر الطبّاع ،ديوان ّ
افعي ،ص.60
الش ّ

83

العدد  143ربيع األول وربيع الثاني  1440هـ  -كانون األول 2018م

لئن س ّهـــل اهلل العزيُز بلطفه
ْ

وصاَدْف ُت ً
وللح َك ْم
أهال للعلوم ِ

ثثت ُمفي ًدا واستفدْت ودادهم
َب ُ

ٌ
ومـــكتتم
لدي
وإال
فمـخزون َّ
ْ

َح اجل ّه َ
لما أضاعه
و َمن َمن َ
ـال ِع ً

ظلم
و َمن منع املستوجبني فقد ْ

(((

اجلراح:
وقال يشكو سوء حفظه ملعّلمه احملدّث وكيع بن ّ
شكوت إىل وكيع سوَء ِح ْفظي
ُ

املعاصي
فأرشدني إىل ت ْر ِك
ِ

وأخربني َّ
ْ
ــــــلم ُنو ٌر
بأن ال ِع
َ

عاصي
وُنوُر اهلل ال ُيه َدى ِل ِ

(((

الصاحل ،وعدم الفرح بكثرة
وقال يدعو إىل صون النّفس ،واكتساب ثقة النّاس بالعمل ّ
األصحاب:
صن النفس واحمْ لها على ما يزينها

تعش ســاملًا والقول فيك ُ
مجيل

تــــوِل َّ
جتــــمال
اس إال
ني النّ َ
ّ
وال ُ

َنبَا بـــك دهـ ٌر أو َ
جفاك ُ
خليل
عسى نكبات الدهر عنك ُ
تزول
ِ

وإن َ
ضاق ُ
رب إىل غ ٍد
رزق اليوم فاص ْ

مالت ،مال حيث ُ
متيل
الريح ْ
إذا ُ

متــلو ٍن
امــرئ
ود
وال خـــري يف ِّ
ِّ
ٍ

ولكنّهم يف النّائبات ُ
قليل

ّهم
ومـــا أكث َر اإلخوا َن حني تعد ُ
ومن أشعاره يف تقبّل أحكام القضاء:
ُ
تفــعل مـــا تشـاُء
دَع األيَّام
ِ

زع حلــــادثِة الّلــيالي
وال ْجت ْ

 .1األصفهاني ،حلية األولياء.153/ 9 ،

كم القضاُء
ْ
وطب ن ْف ًسا إذا َح َ
فما حلــــوادث الدنيا بقاُء

احملمدون من ّ
الشعراء ،ص .138
.2
القفطيّ ،
ّ
املصطاوي ،ديوان ّ
افعي ،ص.96
.3
ّ
الش ّ
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(((

اإلمام ّ
افعي والشعر
الش ّ

وك ْن ً
ُ
رجال على األ ْهوال َجل ًدا

السماحة والوفاُء
وشيْمتُك َّ

كثرت ُعُيوُبك يف الربايا
وإ ْن ْ

وســ َّرك أ ْن يكون هلا غطاُء

ُ
عيب
تسترّْ َّ
بالسخاء فــكل ٍ

ُيغطيِه -كما َ
السخاُء
قيلَّ -

خبيل
السماحة ْ
وال ت ْر ُج َّ
من ٍ

للظمآ ِن مـاُء
فــما يف النّار ْ

قصُه التّأنّي
ورزُق َك ليس ُينْ ُ

وليس ُ
يزيد يف الرزق العناٌء

و َمن نزلت بســاحتِِه املنايا

فـــال أ ْر ٌ
ض تقيه وال مســاُء

دَع األيَّاُم ت ْغدُر َّ
حني
كل ٍ
ِ

فما يغين عن امل ْوت الدَّواُء

(((

وقال مبيّنًا شروط حتصيل العلم:
َ
عن ت ْفصيل َها ببَيا ِن
سأنبيك ْ

لم إال ِبستٍّة
أخي ْ
لن تنال ال ِع َ

ُ
وطول زما ِن
وصحبة أستاٍذ،
ُ

واجتهاٌد ،وُبلغة
ذكاٌء ،وح ْر ٌ
صْ ،

(((

وقال يدعو إىل االرحتال عن موطن ّ
الضيم وال ّذ ّل:
وال ُ
رق
راق األ ْهل يف ُح ِ
تك ْن من ِف ِ

ْ
أرض تضاُم بها
ا ْرحل بنفسك من ٍ

غرب حم ٌ
ُق
ْمول عـــلى ُ
ويف التَّ ُّ
العن ِ

مــــــواطنِه
رب اخلاُم ر ْوث يف
ِ
فالعنْ ُ
األحجار تنْظُرُه
والكح ُل نـ ْو ٌع من ْ
ْ

مــرمي على الطُر ِق
أرضِه وهو
يف ِ
ٌّ

اجل ْفن َ
مل بني َ
فصـــا َر يحُ ُ
واحل َد ِق

تغـــرب حاز ْ
الفضــل أجمْــعُه
ملَّا
َّ

(((

اهلامشي ،جواهر األدب ،ص .665
 .1أمحد
ّ
املصطاوي ،ديوان ّ
افعي ،ص .122
.2
ّ
الش ّ
املصطاوي ،ديوان ّ
افعي ،ص.87
.3
ّ
الش ّ
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حتمل مصاعب التّعّلم:
وقال يدعو إىل ّ
رب على ُم ِّر اجلفا من ُمعّلم
اص ْ

َّ
فإن ُر ُسوب ال ِعلم يف َنفراِتِه

ومن مل ْ
يذق ُم َّر التَّعلم سـاعة
ْ

جترع َّ
ذل اجل ْه ِل طول حـياِتِه
َّ

عليم َ
شبابِه
و َمن فاتُه التَّ ُ
وقت ِ

فكـــبرِّ ْ عليِْه أرَب ًعا لــوفاِتِه

ِ
وذات الفتى -واهلل -بالعلم والتّقى
ُ

إذا مل ُ
يكونا ،ال ا ْعتبار لذاِته

(((

ومن شعره:
ُ
األسد يف الغابات ُجو ًعا
متوت
ُ

ْ
الضأ ِن ُ
وحل ُم َّ
الكالب
تأكلُه
ُ

حـــرير
وعبْــ ٌد ق ْد يناُم عــلى
ٍ

ُ
اب
نسب
مفارشُه الترّ ُ
وذو ٍ

األخـــالق ج ْهدي
أحب مكارم
ُ
ِ

أعيب وأ ْن أعاَبا
وأ ْكـــــرُه أ ْن َ

لما
وأصفح ْ
باب النّاس ِح ً
ُ
عن ِس ِ

السباَبا
وشر النّاس ْ
من يهوى ِّ
ُّ

(((

ومنه ً
أيضا:

من حذ َر َ
اجلوابا
سليم ال ِع ْرض ْ
ُ

ومن دارى الرجال فقد أصـاَبا
ْ

تهيُبوُه
و َم ْن هـــاب
الـــرجال َّ
ّ

فلن يهــاَبا
ومن حقر الرجال ْ
ْ

(((

الصديق:
ومن أشعاره يف ّ
َّ
ري
وإن عـــد ًوا ِ
واحــ ًدا َل َكث ُ

وليْس كث ً ُ
ـل ِلواح ٍد
ريا ألف ِخ ٍ
 .1الطبّاع ،ديوان ّ
افعي ،ص.49
الش ّ

 .2ابن حجر ،توالي التّأسيس ،ص.144
 .3األصفهاني ،حلية األولياء.83 /9 ،
 .4الطبّاع ،ديوان ّ
افعي ،ص .67
الش ّ
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(((

اإلمام ّ
افعي والشعر
الش ّ

الصمت ،وجتنب كثرة الكالم:
وقال يدعو إىل ّ
إذا اهتديت إىل ُعيوِنْه

حشو الكالم
ال خ َ
ري يف ِ
مت ُ
أمجل بالفتى
والص ُ
َّ

غري ِحينِْه
من ٍ
منطق يف ِ

لــوح على َجبينِْه
سمِ َة َت ُ

وعـــلى الفتى ِلطبا ِعِه

(((

الصداقة ،وتبينّ أهواء املتصنّعني:
وآخر ما خنتم به أبياته اليت تصف ّ
أسفا
فــــد ْعُه وال ُت ْكث ْر عليه التّ ُّ

إذا املرُء ال يرعــاك إال تكّلفا
ففي النّاس أْب ٌ
دال ويف الترّ ك راحة

للحبيب ولو َج َفا
ويف القلب صبرٌْ
ِ

فما ُك ُّل َمن ت ْهواُه يهواك قلُبُه

وال ُك ّل َمن صافيتَه لك قد َص َفا

إذا ملْ ُ
يكن ص ْف ُو الوداِد طبيعة

فــــال َخيرْ َ يف ُوٍّد جييُء تكــّل َفا

ون َ
خــل ُخي ُ
وال َخيرْ َ يف ٍّ
خليله

املــودةِ َ
باجلــ َفا
ويلقاُه مــن بع ِد
َّ

وُينْــكُر عيْ ًشا قد تقـــاَد َم ع ْه ُدُه

سرا كان باأل ْمس ق ْد َخ َفا
وُيظهُر ًّ

َسال ٌم على ُّ
يكن بها
الدنْيا إذا ملْ ْ

ديق َص ُد ٌ
وق َص ُ
َص ٌ
ادق الو ْع ِد ُمنْ ِص َفا

(((

ّ
هذه مجلة من أبيات اإلمام ّ
مستقل،
افعي املنثورة يف الكتب ،وقد جمُ عت يف ديوان شعر
الش ّ
حلكم والنّصائح واملواعظُ ،تقال يف مناسبات
ويتميّز شعره بأبيات قصرية ،يغلب عليها طابع ا ِ
خمصوصة.

 .1الطبّاع ،ديوان ّ
افعي ،ص ،114وابن حجر ،توالي التّأسيس ،ص.73
الش ّ

املصطاوي ،ديوان ّ
اهلامشي ،جواهر األدب ،ص .719
افعي ،ص  ،81وأمحد
.2
ّ
ّ
الش ّ
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أدب عربي

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

�ت قصيدتي
يف م��ول�� ِد اهل����ادي ك��ت��ب� ُ

ف��اح��ت ب��ِه َ
األش����ذاُء
م��ن وح��ي م��ا
ْ

ي��ه��ب نسيمها
ه��م��س ق��اف��ي �ٍة
م��ن
ُّ
ِ

أل���ق���اً ع��ل��ي��ه��ا وال���ش���ع���وُر رواُء

��م ل��ل��وج��وِد ق��دوم��ُه
ي����و ٌم
ت��ب��س َ
ّ

ي�ن وث�����غ�����رُه ّ
ل���ل���ع���امل� َ
وض������اُء

ي���و ٌم ب��ِه ق��د أَ
مش��س اهل��دى
ش��رق��ت
ْ
ُ

�����ن ل��ي��ُل��ُه ل��ي�لاُء
م���ن ب��ع�� ِد و ْه ٍ

وت��ش � ّق� َ
�ق ال��ق��م �ُر امل��ض��يُء مب��ا رأى

م��س��ت��ق��ب� ً
م���ن يف رؤاُه ض��ي��اُء
لا
ْ

ط����اب امل���ك���ان مب���ول��� ٍد يف ب��ق��ع�ٍة

�ب ل��ق��ائ��ِه األرج����اُء
ع��ب��ق� ْ
�ت ب��ط��ي� ِ

ين ي��ا ن���ور اهل��دى
ي��ا س��يّ��د ال��ث��ق��ل� ِ

َ
ع��ل��ي��ك ش��ري��ع��ٌة مس��ح��اُء
��ت
ن���زل� ْ

ال��ن��اس أب��ل�� َغ َ
ب�ّل��غ� َ
محُْ��ك��م
�ت فيها
َ
ٍ

ون��ط��ق� َ
�ح م��ا ت�لا الفصحاُء
�ت أف��ص� َ

َ
��ب العال
ن��س َ
��ار ي��ا َ
ي��ا خ�ي�رةَ األخ���ي� ِ

َ
ف��ي��ك واإلن���ش���اُء
����دح
ال���ض���اُد تمَ � ُ
88

يف مولد اهلادي

ب�ي ج����زاؤُه
وال��ش��ع��ُر يف م�
���دح ال���نّ� ِّ
ِ

امل���ق���ام وب��ي��ت��ُه اجل�����وزاُء
ع���ْل��� ُو
ِ

َ
ُ
ف��ي��ك ب�لاغ �ًة
ي��ق��ول ال��ش��ع��ُر
م���اذا

م��دح َ
أو ك��ي� َ
��ك ال��ش��ع��راُء
�ف ي���ويف
َ

أرس���ي� َ
��ت ف��ي��ن��ا س��نّ��ًة ت��س��م��و على

��ق ب���ِه ال��ق��دم��اُء
م��ا ك���ان م��ن خ��ُل ٍ

َ
ف��ال��ص ُ
منهج
ص��دق��ك واألم���ان���ُة
��دق
ّ
ٌ

ن��ه��ج َ
م���ن ت�� َع َّ
��ك األم��ن��اُء
��م
َ
ي��ا ْ
��ل َ

أ ّم���ا ع��ن اجل����وِد ال���ذي تسخى ب �ِه

م���ا ملْ ُجت���� ْد يف ج�����ودهِ األن�����واُء

َ
ل��دي��ك س��خ��اوةً
ك��ال��ري��ح ت��ن��ف� ُ
�ق م��ا
ِ

ج��ه��ر وال��ع��ط��اُء خ��ف��اُء
م��ن دو ِن
ٍ

وامل��ع��ج��زات ع��ل��ي� َ
ُ
ي��ن��زل وحيها
�ك
ُ

ُ
��ن وي���ش���اُء
واهلل ي���أم���ره���ا ب���ك� ْ

َ
ب���ك ُ
اهلل ال��ق��دي��ُر بليلٍة
أس����رى

مت���ك�ي�ن ب�����ِه إع��ل��اُء
إس��������راَء
ٍ

���ن احل� ِّ
وأق���م� َ
���ق ت��ع��ل��ي راي���ًة
��ت دي� َ

َ
��ام ب��ن��اُء
ل��ل��م��س��ل��م�ين ويف ال���ق���ي� ِ

َ
��ن مضى
مس��ع� ْ
ِ
�ت ب��ك األق����واُم يف زم� ٍ

ع��ن��ده��م ب��ش��راُء
ك��ت��ب ال��رس��ال��ِة
ُ
ْ

خ�ي�ر َ
ن�����ام ع��ل��ى ال���وج���ود حمم ٌد
األ
ُ
ِ

وص��ح��اب��ٌة ص��ح��ب��وا ب���ِه ف��أض��اءوا
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

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

سيادة الرئيس يلتقي وفداً من القيادات الدينية
رام اهلل :استقبل سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل يف مقر الرئاسة برام اهلل وفداً
من القيادات الدينية ،وذلك قبل توجه سيادته إىل األمم املتحدة ،إللقاء خطاب مهم هناك ،وقد
ضم الوفد ممثلني عن خمتلف األديان ،الذين أكدوا وقوفهم خلف سيادته يف مساعيه املتواصلة
ّ
للدفاع عن القضية الفلسطينية ،يف خمتلف احملافل الدولية ،وقد أشاد مساحة الشيخ حممد
حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد األقصى املبارك ،باجلهود
اليت يبذهلا سيادة الرئيس على الصعيد الفلسطيين والعربي والدولي ،للدفاع عن شعبنا
وقضيته العادلة ،ومحاية
املقدسات،

واحلفاظ

على النسيج الوطين
الفلسطيين.

90

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ودوائر اإلفتاء يف حمافظات الوطن

سيادة الرئيس يستقبل مساحة املفيت العام
رام اهلل :استقبل سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل يف مقر
الرئاسة يف رام اهلل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-

خطيب املسجد األقصى املبارك ،حيث ّ
اطلع سيادته من مساحته على أوضاع املدينة املقدسة
وصمود أهلها ،رغم كل اإلجراءات اليت يقوم بها االحتالل ،وأكد سيادته على ضرورة دعم
القدس ومقدساتها ،باإلمكانات كافة ،ورعاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية لتبقى العاصمة

األبدية لدولة فلسطني ،بدوره هنأ مساحة املفيت العام سيادته بالعام اهلجري اجلديد ،مشرياً

إىل أنه مت إحياؤه يف رحاب املسجد األقصى املبارك ،وأكد مساحته على ضرورة االستفادة من
دروس اهلجرة النبوية العظيمة ،اليت حتث على التمسك بالوطن ،واليقني باهلل أن املهاجرين
عاجال أم ً
ً
آجال.
سيعودون للوطن

املفيت العام يستنكر قرار الفيفا حبق اللواء جربيل الرجوب
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،ضمن وفد مقدسي بزيارة اللواء جربيل الرجوب  -رئيس اللجنة
األوملبية الفلسطينية ،رئيس احتاد كرة القدم ،ورئيس اجمللس األعلى للشباب والرياضة ،وذلك

تضامناً معه ضد القرار اجملحف والظامل من االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حبقه ،واستنكر

مساحته هذا القرار املسيس ،مشيداً بتطور الرياضة وتقدمها يف عهد الرجوب ،وطالب مساحته
(الفيفا) بالرتاجع عن هذا القرار الذي صدر تلبية وإرضاء لسلطات االحتالل ،حمذراً من
عواقب إرضاء اهليئات واملنظمات الدولية لرغبات االحتالل وظلمه.
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املفيت العام يؤكد دعمه لألردن يف مواجهة اإلرهاب
القدس :أكد مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب

املسجد األقصى املبارك ،على دعمه وتضامنه مع األردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً يف
مواجهة اإلرهاب ،الذي يهدف لزعزعة األمن ،واالستقرار يف املنطقة.
جاء التأكيد على ذلك خالل زيارة مساحته ملقر السفارة األردنية يف رام اهلل ،لتقديم التعازي
لنزار القيسي القائم بأعمال السفري األردني ،على رأس وفد ضم سيادة اللواء بالل النتشة،
األمني العام للمؤمتر الشعيب للقدس ،وفضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،نائب املفيت العام،

وسيادة العميد عماد عوض ،وعدداً من موظفي دار اإلفتاء الفلسطينية واملؤمتر الشعيب للقدس.
وعرب مساحته عن إدانته للعمل اإلرهابي ،الذي استهدف دورية مشرتكة للدرك واألمن

العام يف منطقة الفحيص ،وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء واجلرحى ،معرباً عن خالص

ً
سائال اهلل عز وجل
تعازيه ،وصادق مواساته ألهالي الشهداء ،وأن يلهمهم الصرب والسلوان،
أن يتغمد الشهداء بواسع رمحته ومغفرته ،وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.

وش��دد اللواء النتش��ة على استنكار هذه اجلرمية البش��عة ،مبيناً أن مثل هذه األعمال لن

تهز الشعب األردني،
وأمن��ه،

ووحدت��ه،

ومؤكداً عل��ى أن أملنا
وجرحنا واح��د ،وأن

فلس��طني
نس��يج

واألردن
اجتماع��ي

متأصل ،مؤك��داً على
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موقف الشعب الفلسطيين الرافض هلذه األعمال اإلجرامية كافة.

بدوره ،شكر القيسي مساحته والوفد املرافق على هذه اللفتة الكرمية ،مشيداً بالعالقات

األخوية اليت تربط بني الشعبني األردني والفلسطيين ،ومؤكداً على أن احلادث اإلجرامي لن
يزعزع من وحدة األردنيني ،ولن يهز نسيجهم االجتماعي ،ولن يؤثر يف استقرار وطنهم ،وأن

األردن قادر بقيادته احلكيمة وشعبه املوحد على الوصول إىل بر األمان ،بعيداً عن اإلرهاب
والتطرف.
املفيت العام يطلع السفري الرويضي على آخر املستجدات يف املسجد األقصى
رام اهلل :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خطيب املسجد األقصى املبارك ،سعادة السفري أمحد الرويضي ،ممثل منظمة التعاون اإلسالمي
لدى دولة فلسطني ،وحبث وإياه االنتهاكات اليت تتعرض هلا املدينة املقدسة بشكل عام ،وما
تتعرض له املقدسات يف القدس ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك على وجه اخلصوص،
حيث تفاقمت وترية االقتحامات املتكررة لقطعان املستوطنني للمسجد األقصى املبارك
وساحاته ،حتت محاية سلطات االحتالل ،واعتداءاتهم على املصلني والسدنة ،وحماوالت
التخريب الدائمة ملقتنياته وأروقته ،وأيضاً مطالبة احملكمة العليا اإلسرائيلية من حكومة

االحتالل بتربير منعهم لليهود من الصالة يف املسجد األقصى املبارك ،األمر الذي يعتربه
املستوطنون واليهود ضوءاً أخض َر ملمارسة طقوسهم يف املسجد األقصى املبارك وحميطه ،وذلك

يف إطار حماولة إحالل أمر واقع جديد لتغيري الوضع التارخيي والقانوني القائم يف املسجد
األقصى ،لفرض السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على املسجد األقصى املبارك ،األمر الذي من
شأنه أن يؤجج الصراع يف املنطقة بأكملها.
من جهته أكد السفري الرويضي أن املسجد األقصى املبارك من أولويات منظمة التعاون
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اإلس�ل�ام���ي ،حيث
ناقشت

يف

قمتها

اإلسالمية املنعقدة يف
 18مايو  2018يف
اسطنبول ،االعتداءات
امل��س��ت��م��رة على
املقدسات اإلسالمية،
واألوضاع اخلطرية يف القدس ،اليت تهدد اهلوية اإلسالمية والعربية للمدينة ،ومكانتها الدينية،
وتغيري وضعها القانوني والتارخيي.
وقد طالب املفيت العام منظمة التعاون اإلسالمي ،واملنظمات الدولية ذات الصلة بالتدخل

العاجل ،وأخذ موقف حاسم ضد ما حيصل بشكل يومي يف املدينة املقدسة ،إنقاذاً هلا من
األخطار احملدقة بها.

ومثّن اجلهود اليت يبذهلا السفري الرويضيً ،
ممثال عن املنظمة يف دعم املؤسسات الفلسطينية

بشكل عام ،واملقدسية بشكل خاص.
وعرب السفري الرويضي عن تقديره البالغ لسماحته على مواقفه الشجاعة يف الدفاع عن

حق املقدسيني يف مدينتهم ،وحق املسلمني يف مسجدهم األقصى املبارك ،مؤكداً على مواصلة
منظمة التعاون اإلسالمي العمل على تقديم الدعم مبختلف أشكاله وصوره لصاحل مدينة
القدس ،ومتكني أهلها من استمرار املواطنة فيها ،واحملافظة على هويتها وطابعها العربي
واإلسالمي.
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املفيت العام يتلقى رسالة من أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه سعادة السفري أمحد الرويضي ،ممثل منظمة التعاون اإلسالمي
يف فلسطني ،حيث محل سعادته رسالة من أمني عام املنظمة الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني،
جاءت رداً على الرسالة اليت وجهها مساحته للمسؤولني العرب واملسلمني يف العامل اإلسالمي،
حول مسؤوليتهم جتاه نصرة القدس ،واملسجد األقصى املبارك ،يف ظل اهلجمة املسعورة اليت
تشنها سلطات االحتالل على مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك ،وأطلعهم على آخر
املستجدات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى املبارك ،من اقتحامات يومية ،ازدادت وتريتها
يف اآلونة األخرية بشكل ملحوظ ،يف حماولة لسلطات االحتالل وقطعان مستوطنيه املتطرفني
إلحالل واقع جديد يف املسجد األقصى ،األمر الذي يستلزم وقفة حامسة يف وجه املعتدين على

حرمة املسجد األقصى ،ومقابر املسلمني وتراثهم العريق يف القدس وأكنافها ،مؤكداً على
أن املسجد األقصى املبارك ،ليس ملكاً خاصاً لشعب عربي أو مسلم دون آخر ،وإمنا خيص

مسلمي العامل عرباً وعجماً ،مما يوجب عليهم مجيعاً أن يهبوا لنجدته ومناصرته ،وأن يقفوا

صفاً واح��داً حلمايته
والذود عنه.
وتضمنت رسالة
األم�ين العام ملنظمة
التعاون

اإلسالمي

التعبري عن موقف
املنظمة

ال��راف��ض
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واملستنكر لكل املمارسات واإلجراءات االستعمارية غري املشروعة يف مدينة القدس ،مبا يف
ذلك إقامة املستوطنات غري القانونية ،ومنع الفلسطينيني مسلمني ومسيحيني من الوصول
إىل األماكن املقدسة ،وشجب مواصلة سلطات االحتالل حفرياتها أسفل البلدة القدمية
واملسجد األقصى املبارك ،مع التأكيد على أن ملدينة القدس أهمية بالغة برمزيتها ،وخمزونها
الديين ،وإرثها احلضاري والتارخيي ،لدى العرب واملسلمني كافة ،كما تضمنت الرسالة تأكيد
معاليه على أن املنظمة ستواصل جهودها حلشد الدعم الالزم للقدس واملقدسات ،وفضح
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي اليت تهدف لتهويد املدينة املقدسة وطمس طابعها العربي
واإلسالمي ،وعرقلة اجلهود الرامية إلقامة الدولة الفلسطينية ،وعاصمتها القدس الشريف.

ويف السياق ذاته ،أكد الرويضي على أن قضية فلسطني والقدس الشريف حاضرة دائماً

يف اجتماعات املنظمة ،اليت تركز على جتنيد أدواتها املختلفة يف دعم املوقف الفلسطيين

وقضيته العادلة ،والضاغطة حنو تعزيز مساهمة الدول اإلسالمية يف دعمها سياسياً وقانونياً

وتنموياً ،وإبراز قضية فلسطني كقضية مركزية للمسلمني يف اجملتمع الدولي ،األمر الذي
يهدف بالدرجة األوىل لكشف جرائم االحتالل وممارساته غري القانونية ،وفضحها يف احملافل
الدولية.
ويف نهاية اللقاء شكر مساحته ممثل منظمة العامل اإلسالمي ،السفري الرويضي على اهتمامه

يف نقل قضايا الوطن وطرحها من الناحية القانونية يف احملافل الدولية ،كما مثّن عالياً الرد
العاجل والشجاع ملعالي الدكتور يوسف العثيمني ،أمني عام املنظمة ،الذي يعرب عن موقف
منظمة التعاون اإلسالمي الداعم لشعبنا الفلسطيين ولقضيتنا العادلة ،ولقيادتنا يف مساعيها
حنو حتقيق احلرية واالستقالل.
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املفيت العام يرتأس اجللستني السادسة والستني والسابعة والستني بعد املائة
جللسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللستني السادسة والستني والسابعة والستني بعد املائة جللسات
جملس اإلفتاء األعلى،
حيث أكد مساحته على
رفض اجمللس إلخضاع
املسجد األقصى املبارك
ألي م��ن إج���راءات
سلطات
التعسفية،

االح��ت�لال
ورف��ض

مساحته أي إجراءات مهما كان مستواها فيما يتعلق بالسماح للمستوطنني بأداء صلواتهم

داخل املسجد األقصى املبارك ،مؤكداً على أن املسجد األقصى املبارك حق خالص للمسلمني
وحدهم ،وأنه ال حيق
لغريهم التدخل يف
شؤونه.
كما أدان اجمللس
قيام سلطات االحتالل
بإبعاد عدد من موظفي
األوقاف اإلسالمية يف
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القدس عن املسجد األقصى املبارك ،مبيناً أن هدف هذه السلطات هو تفريغ املسجد األقصى
املبارك ،من أجل السيطرة عليه.
ويف السياق ذاته؛ أدان اجمللس سياسة القمع اجلماعي اليت متارسها سلطات االحتالل ضد
الفلسطينيني وأمالكهم ،حيث تهدد بهدم عدد من بيوت العائالت ،وتشريد ذويها يف عدد

ً
حممال سلطات االحتالل عواقب هذه االنتهاكات اليت تشعل فتيل التوتر يف
من األحياء،
املنطقة بأكملها.
املفيت العام يشارك يف استقبال الرئيس البوسين
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك يف استقبال الرئيس البوسين بكر عزت بيجونيش ،والوفد املرافق
له ،وذلك خالل زيارته املسجد األقصى املبارك ،حيث أطلعه مساحته على آخر التطورات يف
القدس واملسجد األقصى املبارك ،وشارك يف االستقبال عدد من الشخصيات الرمسية والدينية
والشعبية ،وأشاد مساحته بعمق العالقة بني الشعبني الفلسطيين والبوسين.
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دار اإلفتاء الفلسطينية تشارك يف فعاليات نصرة اخلان األمحر
القدس :شارك وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية برئاسة مساحة الشيخ حممد حسني
 املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -يف فعاليات نصرة إخوانهم البدو القاطنني يفاخلان األمحر واملهددين بالرتحيل ومؤازرتهم ،وضم الوفد الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل،
نائب املفيت العام ،والشيخ حممد سعيد صالح ،مفيت قوى األمن الفلسطينية ،وأ .حممد جاد
اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،وأ.مصطفى أعرج ،مدير عام مكتب مساحة املفيت العام،
وعدداً من مديري دار اإلفتاء الفلسطينية وموظفيها.

وطالب مساحته بضرورة التصدي ملخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،ودعم صمود

سكان التجمع يف وجه سياسة التطهري العرقي اليت متارسها سلطات االحتالل حبقهم ،مبيناً أن
هذه القرارات ما هي إال انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني ،الذي حيظر التهجري القسري

للسكان احملليني ،واستخفاف واضح بقضيتنا الفلسطينية ،وحقوق شعبنا الشرعية ،مؤكداً

ً
حممال
على أن هذا العدوان لن يزيدنا إال إصراراً على البقاء والتمسك بالثوابت الوطنية،
حكومة االحتالل واإلدارة األمريكية املنحازة واملؤيدة لسياساته وإجراءاته التوسعية والعنصرية
امل��س��ؤول��ي��ة كاملة
عن تأجيج الوضع
السياسي والشعيب يف
املنطقة.
ون��اش��د مساحته
أحرار العامل بالوقوف
إىل جانب الشعب
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الفلسطيين

وقضيته

العادلة ،والعمل على
ب��ذل اجلهود احلثيثة
للتعريف باالنتهاكات
اإلسرائيلية وفضحها
يف احملافل الدولية،
واخت��اذ موقف حاسم
حلماية شعبنا الفلسطيين وحقوقه املشروعة من تداعيات عنصرية احملتل ،واختاذ اإلجراءات
العاجلة ملعاقبته على اخرتاقاته السافرة للقوانني الدولية وحقوق اإلنسان ،مؤكداً على حق
شعبنا يف وطنه وأرضه ،وضرورة إلغاء القرار التعسفي واجلائر حبق سكان جتمع اخلان األمحر،
الذين يعانون الكثري جراء التضييق والعقوبات املخطط هلا واملتواصلة منذ سنوات طويلة.
نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
يشارك يف مؤمتر جلامعة إينونو يف تركيا
ملطيةً :
ممثال عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية– شارك
فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -يف
مؤمتر(اجلامع من الناحية الثقافية واالجتماعية واملعمارية) الذي عقد يف مدينة ملطية يف
اجلمهورية الرتكية ،وذلك بناء على دعوة تلقاها من أ.د .أمحد قزالي ،رئيس جامعة إينونو،
وحبضور عدد من العلماء واملفكرين.
وألقى فضيلته كلمة يف حفل االفتتاح ،سلط فيها الضوء على املساجد يف فلسطني وخاصة
املسجد األقصى املبارك واملسجد اإلبراهيمي ،يف ظل اهلجمة املتصاعدة لقطعان املستوطنني
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ع��ل��ى امل��ق��دس��ات
اإلسالمية ،حتت محاية
سلطات االح��ت�لال
اإلسرائيلي.
كما تطرق فضيلته
إىل الرسائل املوجهة
من مساحة املفيت العام
ل��ل��ق��دس وال��دي��ار
الفلسطينية
العربي

للعامل
واإلسالمي

الذي يستنهض فيها
األم���ة ل��ل��دف��اع عن
الشعب

الفلسطيين

ومقدساته .والتقى فضيلته على هامش املؤمتر بعض العلماء واملسؤولني ،وقدم هلم شرحاً

عن وضع املسجد األقصى ،وما يواجهه من انتهاكات وعدوان ،مشيداً بالعالقة األخوية بني
الشعبني الرتكي والفلسطيين ،ومؤكداً على ضرورة تضافر اجلهود خلدمة اإلسالم وقضاياه يف

العامل أمجع.
نائب املفيت العام يشارك يف فعالية للبنك اإلسالمي العربي
رام اهلل :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -نائب املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية -وكيل دار اإلفتاء ،يف احلفل الذي أقامه البنك اإلسالمي العربي للسحب على
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إحدى جوائزه الشهرية ،وألقى يف احلفل كلمة بينّ فيها أهمية العمل املصريف اإلسالمي ،وضرورة
ت��ق��يّ��ده ب��األح��ك��ام
الشرعية ،متمنياً على

سلطة النقد أن تولي
مزيداً من االهتمام
بالرقابة الشرعية على
البنوك ال�تي تعمل
وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية،

لضمان

استقاللية هذه الرقابة
واحليادية والشفافية،
حتى يطمئن املواطن
على شرعية تعامله مع
تلك املصارف.
وهنّأ فضيلته الفائز باجلائزة والبنك اإلسالمي العربي على جناحه يف االستثمار يف جماالت
اخلدمة املصرفية املشروعة.
وحضر هذا احلفل من دار اإلفتاء فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح ،مفيت قوى األمن
الفلسطينية ،وأ .حممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية.
األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي يستقبل وفداً من دار اإلفتاء الفلسطينية
مكة املكرمة :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار
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الفلسطينية -خطيب
امل��س��ج��د األق��ص��ى
املبارك ،شارك وفد من
دار اإلفتاء الفلسطينية
يف مؤمتر احلج السنوي
ال��ذي نظمته رابطة
العامل اإلسالمي ضمن
مومسها العلمي ،مبشعر منى يف مكة املكرمة ،حتت عنوان (مفهوم الرمحة والسعة يف اإلسالم)،
حبضور عدد من العلماء والشخصيات اإلسالمية ،واجتمع الوفد مع الدكتور حممد العيسى،
أمني عام رابطة العامل اإلسالمي ،وقدم له درع دار اإلفتاء الفلسطينية باسم املفيت العام،
تكرمياً له على دوره البارز يف تعزيز برامج الرابطة ،اهلادفة إىل نشر الوعي الديين ،ومكافحة
التطرف واإلرهاب ،والدفاع عن اإلسالم ،من خالل تصحيح املفاهيم املغلوطة عن الدين
قنوات للتواصل والتعاون بني خمتلف
اإلسالمي يف اخلارج ،خاصة يف موسم احلج ،وفتح
ٍ
الدول اإلسالمية ،من خالل الندوات واللقاءات اإلسالمية اليت جتمع علماء املسلمني من
أحناء العامل العربي واإلسالمي ،وضم الوفد أ .حممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية
واملالية ،وأ .مصطفى أعرج ،مدير عام مكتب مساحة املفيت العام.

كما التقى الوفد على هامش املؤمتر عدداً من علماء الدين واملفكرين ،والشخصيات

اإلسالمية املشاركة فيه ،اليت أثرت بأحباثها وإسهاماتها القيمة حماور هذا املؤمتر وموضوعاته
املختلفة.
وشارك الوفد يف حضور حفل استقبال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
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ل��ع��دد م��ن ال���وزراء
ورؤساء بعثات احلج.
وقد شكر الوفد األمني
العام لرابطة العامل
اإلسالمي والعاملني
فيها كافة على الدعوة
الكرمية للمشاركة يف
هذا املؤمتر املهم ،وعلى حفاوة االستقبال ،وحسن الضيافة.
وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يشارك يف بعثة احلج الفلسطينية 1439هـ
القدس :حرصاً على نشر الوعي الديين ،وإرشاد احلجاج الفلسطينيني ألداء مناسك احلج؛
شاركت دار اإلفتاء يف بعثة احلج الفلسطينية للعام 1439هـ بوفد ضم :فضيلة الشيخ حسن
اللحام -مفيت حمافظة غزة -وفضيلة الشيخ محزة ذويب  -مساعد مفيت حمافظة بيت حلم.
وأكد مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس جملس
اإلفتاء األعلى -على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة احلج الفلسطينية يف نشر التوعية بأداء

مناسك احلج على أكمل وجه ،متمنياً للحجاج أن يكون حجهم مربوراً ،وسعيهم مشكوراً
وذنبهم مغفوراً.

وأشار مساحته إىل أن دار اإلفتاء الفلسطينية أصدرت عدداً خاصاً من جملة اإلسراء يشمل

موضوعات ومقاالت خاصة باحلج وأحكامه ،ومت توزيع كمية منه على وفود حجاج بيت
اهلل احلرام املغادرة إىل الديار احلجازية على معرب الكرامة بإشراف دائرة إفتاء حمافظة أرحيا
واألغوار ،وبالتعاون مع اإلدارة العامة للمعابر الفلسطينية.
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مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف فعاليات تضامنية
مع اخلان األمحر واألسرى ونشاطات أخرى
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -يف الوقفة التضامنية
مع أهل اخلان األمحر املهددين بالطرد من مكان سكناهم من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي،
وألقى فضيلته كلمة أكد فيها على وجوب التضامن مع أهل اخلان األمحر ضد غطرسة االحتالل،
حمذراً من ممارسات سلطات االحتالل العنصرية ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،كما شارك
فضيلته يف الوقفة التضامنية مع األسرى املضربني عن الطعام واألسرى املرضى يف سجون
االحتالل ،وذلك أمام
مقر الصليب األمحر
يف بيت حلم ،وشارك
يف احل���ف���ل ال���ذي
أقامته مديرية الرتبية
والتعليم يف بيت حلم؛
لتكريم أوائل الثانوية
العامة (اإلجناز) على
مستوى املديرية يف
الفروع مجيعها ،كما
ألقى فضيلته درس�اً
105

العدد  143ربيع األول وربيع الثاني  1440هـ  -كانون األول 2018م

دينياً يف مسجد الدهيشة الكبري ،حتدث فيه عن قضية الالجئني ،واستقبل فضيلته وفداً
من مسلمي فرنسا وسنغافورة يف مقر مجعية الرباط اخلريية يف خميم الدهيشة وفندق جاسر،
وألقى عليهم درساً عن ظروف الشعب الفلسطيين وأوضاعه ،وشارك يف لقاء مع هيئة
الرقابة الشرعية يف البنك اإلسالمي الفلسطيين ،أشاد فضيلته باخلدمات اليت تقدمها البنوك
اإلسالمية ،كما شارك فضيلته يف ندوة دينية ولقاء إرشادي حلجاج بيت اهلل احلرامّ ،نّ
بي فيها
العديد من املوضوعات اليت تهم احلاج خالل تأديته مناسك احلج.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ندوة عن اجلرمية اإللكرتونية
ويف نشاطات وفعاليات عديدة
نابلس :ش��ارك فضيلة الشيخ أمحد
شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف ندوة
بعنوان( :اجلرمية اإللكرتونية) نظمتها
هيئة التوجيه السياسي واملعنوي يف
احملافظة ،وقدم ورقة عمل بعنوان( :اجلرمية
اإللكرتونية وسبل الوقاية منها) ،وبني
فيها معنى اجلرمية اإللكرتونية ،وواجب
األهل يف تربية األبناء ،ومحايتهم منها،
وحضر الندوة العديد من الناشطني
القانونيني واحلقوقيني ورجال األمن ،كما شارك يف ندوة حول حكم املخدرات يف الشريعة
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اإلسالمية ،وموقف اإلسالم منها ،أقامتها هيئة التوجيه السياسي واملعنوي ،حيث بني فضيلته
موقف اإلسالم من املخدرات ،وشارك فضيلته يف العديد من الورشات ،منها ورشة بعنوان:
(مكافحة الفساد) اليت أقامتها دائرة اإلفتاء يف مقر العمل النسائي ،مبيناً معنى الفساد وصوره
وأشكاله ،وكذلك يف ورشة عمل بعنوان( :املرأة تستطيع) بينّ فيها فضيلته مناذج من ريادة
النساء عرب التاريخ ،وكذلك يف ورشة عقدتها جلنة خدمات خميم بالطة الشعبية ،حول تقليص
وكالة الغوث خلدماتها ،مبيناً املسؤولية الدينية والوطنية ملؤسسات املخيم ،وغريها يف املطالبة
حبقوق الالجئني.
وشارك يف مهرجان نساء مقدسيات ،واطلع على املعرض ،واملطرزات واألعمال احلرفية
املقدسية اليت عرضت على هامش املهرجان.
وشارك يف حفل ختريج أوائل الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية ،ويف حفل ختريج طالب
جامعة القدس املفتوحة ،كما شارك يف حفل تكريم جمموعة من طالب قرية مجاعني ،ممن
عم من القرآن الكريم ،مشيداً فضيلته مبكانة حفظة القرآن الكريم ،وشارك
حفظوا جزء َّ
أم فضيلته املواطنني صالة
يف وقفة اإلسناد اليت أقيمت لدعم اخلان األمحر وسكانه ،حيث َّ
العصر ،وألقى كلمة َّ
حث فيها على الوحدة والتضامن ملواجهة خطر مصادرة أرض اخلان
األمحر ،وشارك فضيلته يف إلقاء العديد من الدروس الدينية وخطب اجلمعة ،يف العديد من
املساجد ،تناول فيها خمتلف املوضوعات ،اليت تهم املواطنني يف حياتهم الدنيوية ،وشارك
كذلك يف العديد من الربامج الدينية ،وأجاب عن خمتلف األسئلة اليت وردت من املواطنني،
وشارك يف إصالح ذات البني ،وحل العديد من النزاعات العائلية والعشائرية.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوات عدة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف
العديد من الندوات ،منها ندوة حول (حقوق املرأة يف اإلسالم) ،عقدت
يف بلدية ميثلون ،وأخرى حول (الوجود املسيحي يف فلسطني ،والعالقة
مع املسلمني) ،عقدت يف بلدية الزبابدة ،وأخرى عن (صفقة القرن) ،عقدت يف حمافظة جنني،
وشارك كذلك يف ورشة عمل حول (حقوق اإلنسان وآليات احملافظة عليها) ،عقدت يف اهليئة
املستقلة حلقوق اإلنسان ،وشارك فضيلته كذلك يف العديد من الربامج اإلعالمية ،تناول فيها
خمتلف جوانب احلياة.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي العديد من احملاضرات الفقهية
والدروس الدينية
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم-
ألقاهن يف املركز الثقايف
يف العديد من احملاضرات الفقهية حول أحكام احلج والعمرة،
ّ
النسوي ،وشارك يف ندوة حول املصارف اإلسالمية ،أقامها البنك اإلسالمي الفلسطيين،
علماً أن فضيلته يلقي درسني فقهيني أسبوعياً بعد صالة املغرب يف مسجد الكوثر ،كما
يشارك فضيلته يف برنامج أسبوعي إذاعي بعنوان( :أنت تسأل واملفيت جييب) يف إذاعة القرآن
الكريم ،باإلضافة إىل برنامج تلفازي أسبوعي عرب تلفاز السالم ،حيث جييب فضيلته عن
األسئلة واالستفسارات الفقهية اليت تهم املواطنني يف حياتهم اليومية.
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مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف فعاليات مسرية الزي الشعيب
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت -يف فعاليات مسرية الزي
الشعيب ،وافتتاح معرض الزي والرتاث الذي أقيم يف بلدة دير إستيا ،وشارك يف حفل تكريم
العسكري املميز ،يف املؤسسة األمنية ،الذي أقيم يف مقر احملافظة ،وشارك كذلك يف حفل وداع
حجاج بيت اهلل احلرام ،وألقى كلمة بينّ فيها كيفية أداء مناسك احلج ،داعياً اهلل العلي القدير
أن يؤدوا هذه املناسك على خري وجه ،كما استقبل فضيلته العقيد حممود العيسى  -مدير
العالقات العامة ،والعقيد عماد دويكات -مدير العمليات يف شرطة حمافظة سلفيت.
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مسابقة العدد 143
س :1من...؟

س :3ما..........؟

 .1النيب الذي دعا اهلل تعاىل أن جيعل له لسان صدق يف اآلخرين

 .1اسم بنت حامت الطائي ،اليت وقعت أسرية لدى املسلمني

 .2أول من ينشق عنه القرب يوم القيامة

 .2الشيء الذي وضعه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،على قرب الذي

 .3الذي قيل فيهَّ :
حسن إىل جيلنا ُكله جبعلنا عرباً)
(إن َسعداً أَ َ

كان صاحبه ميشي بالنميمة

امحر البأس نتقي به
 .4الذي قيل فيه :كنا واهلل إذا َّ

 .3املصطلح الذي يطلق على الضريبة اليت تفرضها سلطات

 .5القائل:

أ .شكوت إىل وكيع سوء حفظي

ب .إذا كانت جلودكم لئاماً

فأرشدني إىل ترك املعاصي
فأي ثياب جمد تلبسونا
َّ

ت .صن النفس وامحلها على ما يزينها

ث .طاب املكان مبولد يف بقعة

االحتالل على األبنية واملسقفات يف القدس وغريها
 .4كفارة القتل اخلطأ
 .5معنى:

تعش ساملاً والقول فيك مجيل

أ .الصدع باحلجة
العتُل
بُ .

عبقت بطيب لقائه األرجاء

ت .قوله تعاىل{ :تحََِّلَة أَيمَْاِن ُك ْم}

ج( .إن عمر كان حائطاً حصيناً ،يدخله اإلسالم ،وال خيرج منه)

س :2متى......؟

س :4أين.....؟

 .1استشهد عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه

 .1بويع أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،البيعة العامة يف اليوم التالي ملبايعته

 .2عقدت منظمة التعاون اإلسالمي مؤمتراً ناقش االعتداءات

يف سقيفة بين ساعدة.

املستمرة على املقدسات واألوضاع يف القدس يف النصف األول

 .2عقد مؤمتر (اجلامع من الناحية الثقافية واالجتماعية واملعمارية)

من عام 2018

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد
ملحوظات :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 أن ال يقل عمر املتسابق عن  10سنوات. ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي:مسابقة اإلسراء ،العدد 143
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين بالتساوي
110

إجابة مسابقة العدد 141

إجابة مسابقة العدد 141
السؤال الثالث:
 .1الذي (يَأِْتي يَ ْو َم ال ِقيَا َمِة ِب َص َ
الةٍَ ،و ِصيَ ٍامَ ،و َز َكاةٍَ ،ويَأِْتي
َذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ال ه َ
َذاَ ،وَق َذ َف ه َ
َم ه َ
َذاَ ،و َس َف َك َد َم
َق ْد َشت َ
َذا ِم ْن َح َسنَاِتِهَ ،وه َ
َذاَ ،فُي ْع َطى ه َ
َذاَ ،و َض َر َب ه َ
هَ
َذا ِم ْن

السؤال األول:
 .1اإلفراد ،والقران ،والتمتع.
 .2قال لهَ( :د ْع ُهم يا ُع َمر).
( .3أال إن القوة الرمي).

ت َح َسنَاُتُه َقبْ َل أَ ْن ُي ْق َضى َما عَ
َليِْهُ ،أ ِخ َذ
( .4كفارة ملا بينهما).
َح َسنَاِتِهَ ،فإِ ْن َفنِيَ ْ
ت عَ
َليِْهُ ،ث َّم ُط ِر َح فيِ النَّ ِار).
 .5سبعة أشخاص.
ِم ْن َخ َطايَ ُاه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْ
ْل النَّ ْفس َّال َح َّر َم ُ
الس ْحُرَ ،وَقت ُ
ِّ .6
اهلل  .2عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه.
(الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
ِ تيِ
ِ
إال ب َ
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،والتَّ َوِّلي يَ ْو َم  .3أ .عباس حممود العقاد.
احل ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ِ ِ
الت).
َّ
الز ْح ِ
َات ال َغاِف ِ
َات املُ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف املحُْ َصن ِ
السؤال الثاني:

ب .د .حممد مصطفى األعظمي.

 .4أ .أبقراط.

 .1حني أرهقها اللحم.

ب .عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه.

 .3سنة 1999م.

د .زهدي حنتولي.

ج .أبو ذر الغفاري ،رضي اهلل عنه.

 .2على الفور.

الفائزون يف مسابقة العدد 141
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1عصام سليمان عبد الدامي

طولكرم

250

 .2رامة سعيد عطا هللا صاحل

رام اهلل

250

ضواحي القدس

250

 .4حممد يوسف عدوي

بيت حلم

250

 .5لينة إحسان عاشور

غزة

250

 .6سرين خليل موسى جاليطة

أرحيا

250

 .3شهد إايد شيخة
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة (اإلسراء) وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وختصص 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 مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة ،ويلزم بيان رأي علماء
احلديث يف مدى صحته ،إن مل يكن مروياً يف صحيحي البخاري ومسلم.
5 .5التوثيق عند االقتباس ،سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،أو حواشي سفلية ،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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