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يستصرخان  ...واغوثاه

افتتاحية العدد

القدس وأقصاها

 2012م

الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

إن مما يدمي القلوب ،ويهز الوجدان ،مساع صوت القدس ومسجدها األقصى وهما
يستصرخان وامنتصراه من كيد الظاملني ،واغوثاه من إجحاف املرتبصني العابثني ،فما رد
املسلمني؟ أمل يسمعوا االستنصار واالستعانة واالستغاثة؟ وهل عملوا ما يعذرهم إىل
ربهم؟ أم يتجاهلون واجب نصرة املظلوم حسب دينهم ومبادئ إسالمهم؟ حيث أوجب
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عليهم نصرة املظلوم ،كما ورد يف صحيح احلديث
الشريف عن أََنس ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول هَّ
ْص ْر
اللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ان ُ
ٍ
اك َظالمًِا أو َم ْظُلو ًما ،فقال َر ُج ٌل :يا َر ُس َ
أَ َخ َ
ْصُرُه إذا كان َم ْظُلو ًما ،أََف َرأَيْ َ
ت إذا كان
ول اهللِ؛ أَن ُ
ُّ ِ
()1
َظالمًِاَ ،كيْ َ
َعُه من
الظْلم ،فإن ذلك َن ْصُرُه).
ف أَن ُ
ْصُرُه؟ قال :حَْت ُجُزُه أو مَتْن ُ
وهل خيفى على أحد أن القدس واملسجد األقصى واملرابطني فيهما ومن حوهلما

مظلومون ،أسرى بني يدي جالد ال يرحم ،وحتت سياط ال تفرق بني أخضر ويابس ،وال
بني مقدس أو غريه.

وحني يئن املسجد األقصى ناشداً غوث املسلمني ومددهم ،فإنه ينطلق من املسؤولية

املنوطة بهم ،اليت تتجلى يف صور خمتلفة ،وجماالت عديدة ،منها وجوب االنتصار
َُ َ ُ َ
َض َع ِف َ
يل اهللِ َوالمُْ ْست ْ
الر َجا ِل
ني ِم َن ِّ
للمستضعفني ،فقال تعاىلَ { :و َما لك ْم ال ُت َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه ،ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو حنوه.
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ين يَُق ُ
ولو َن َرَّبنَا أَ ْخر ْجنَا ِم ْن َهـ ِذهِ اْل َق ْريَِة َّ
اج َعل َّلنَا
ِّساء َواْل ِوْل َدا ِن َّال ِذ َ
الظالمِِ أَ ْهُل َها َو ْ
َوالن َ
ِ
اج َعل َّلنَا ِمن َّل ُد َ
ِمن َّل ُد َ
صرياً}(.النساء)75 :
نك َوِليّاً َو ْ
نك َن ِ
والقدس وأهلها واملسجد األقصى ورواده يعانون من حالة االستضعاف الصعبة ،اليت

توجب على األمة بأكملها مد يد العون احلقيقي ،الذي يكفل حتقيق اإلنقاذ املطلوب هلذا
اجلزء املهم من مكونات األمة وعناصر وجودها ،وإال فالطامة صعبة ،والنهاية مأساوية،
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
املسجد األقصى يف عقيدة املسلمني وعبادتهم ووجدانهم:
ترتبط القدس واملسجد األقصى على مدار الزمان بعقيدة املسلمني وإميانهم
ووجدانهم ،حيث أسرى اهلل تعاىل برسوله حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من
املسجد احلرام يف مكة املكرمة إىل املسجد األقصى يف القدس ،وسطر اهلل خرب اإلسراء
تعاىل{:سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال ِّم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام إِلىَ
يف قرآنه الكريم ،فقال
ُ
ِ
َ
َ
لمَْ
َّ
ري}(.اإلسراء)1 :
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ا ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ومحُ ال أن يكون هذا الربط بني طريف رحلة اإلسراء صدفة أو عبثاً أو دومنا هدف،

وإمنا حيرك هذا الربط يف وجدان املسلم الشوق الدائم إىل هذين املسجدين العظيمني،
فاملنطلق قبلتهم ،ومقصد حجهم ،ومنبت دعوتهم ،واملنتهى قبلتهم األوىل ،وإليهما وإىل
املسجد النبوي يف مدينة رسوهلم الكريم حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،تشد

الر َح ُال إال إىل َثالَثِة
رحاهلم ،استجابة حلثه صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال( :ال ُت َش ُّد ِّ
()1
الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َم ْسج ِد َ
لحْ َ
َم َس ِ َ لمَْ
األْق َصى).
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
ِ
اجد؛ ا ْس ِج ِد ا َر ِ
ويف هذه املساجد الثالثة يتضاعف أجر أداء الصالة وثوابها ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي
ف
اهلل عنه ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(صالةٌ يف َم ْس ِج ِدي هذا َخيرٌْ من أَْل ِ
يما ِس َواُه إال المَْ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم)( ،)2واملسجد األقصى ثاني املساجد اليت وضعت يف
َصالةٍ ِف َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
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األرض لعبادة اهلل ،فعن أَبي َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه ،قال( :قلت :يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ؛ أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع
يف األرض أَ َّو َل؟ قال :المَْ ْسج ُد الحْ َ َراُم ،قال :قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :المَْ ْسج ُد َ
األْق َصى ،قلت:
ِ
ِ
الصالُة َب ْع ُد َف َصِّلْه ،فإن اْل َف ْض َل
َك ْم كان َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ
فيه)( ،)1فهذه داللة مهمة على ما للقدس ومسجدها األقصى املبارك من أهمية بالغة
يف عقيدة اإلسالم وشريعته ،مما يستدعي العناية بهما ،والذود عن حياضهما ،مهما بلغ
املدى ،وعظم الثمن.
تشبث املسلم بقدسه وأقصاه:
إن املسلم الذي يؤمن بهذه العقيدة ،ال يتزعزع عن شيء منها ،فال يقيل وال يستقيل،
فيبقى املسجد األقصى مسرى نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقبلة املسلمني األوىل
يف وجدانه ،ويسري حبه يف قلبه سريان الدم يف عروقه ،رغم أنف الكارهني املرتبصني،
الذين يظنون أنه بإجراءاتهم القمعية ،وقراراتهم التسلطية الظاملة ،وبطش جربوتهم،
سيستطيعون حمو وجود املسجد األقصى والقدس من ذاكرة املسلمني الصادقني ،فهم

واهمون ،خيدعون أنفسهم بأضاليل باطلة ،وظنون ال تغين من احلق شيئاً ،فالقدس يف
عقيدة املسلم إسالمية الوجود والقداسة ،باركها اهلل يف قرآنه الكريم ،الذي يتعبد املسلم
بتالوته آناء الليل وأطراف النهار ،وإن وقوعها ومسجدها يف أسر الظلمة ما هو إال
ملرحلة عابرة ،يبتلي فيها اهلل عقيدة املؤمنني ،وخيترب صربهم ،فمن زاغ عن يقينه؛ فقد

خاب وخسر ،ومن ازداد ثقة بعقيدته ودينه ،وبقي مصراً على محل العقيدة اليت تربطه
باملسجد األقصى وبيت املقدس وما حوهلما؛ فقد ربح البيع بإذن اهلل.
تواصل الصراع على القدس:
إن املعركة على القدس قدمية جديدة ،حيث كان االهتمام بها على أشده ،وتعددت
صوره وأشكاله ،وقد دخلت القدس ومسجدها األقصى على خط الصراع بني اإلميان
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىلَ { :و خََّ
يم َخِل ً
يال}.
ات َذ ال ّلهُ إِْب َرا ِه َ
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لىَ
َ ْ
َاب َلُت ْف ِس ُد َّن
والكفر ،كما ُيفهم من سياق قوله تعاىلَ { :وَق َضيْنَا إِ َبنيِ إِ ْس َراِئيل فيِ ال ِكت ِ
َ
واله َما َب َعثْنَا َعَليْ ُك ْم ِعبَادًا َلنَا
ض َم َّرَتينْ ِ َوَلتَ ْعُل َّن ُعُل ًّوا َكبِرياً * َفإَِذا َجاَء َو ْع ُد ُأ ُ
فيِ األ ْر ِ
ُ
ْ
الديَ ِار َو َكا َن َو ْع ًدا َم ْف ُع ً
اسوا ِخ َ
الل ِّ
وال * ُث َّم َرَدْدَنا َل ُك ُم اْل َك َّرةَ َعَليْ ِه ْم
س َش ِدي ٍد َف َج ُ
أوِلي َبأ ٍ
ني َو َج َعْلن ُ
َوأَ ْم َدْدَن ُاك ْم ِبأَْم َوا ٍل َوَبنِ َ
ُم َألْنُف ِس ُك ْم َوإِ ْن
َاك ْم أَ ْكثَ َر َن ِف ً
ُم أَ ْح َسنْت ْ
ريا * إِ ْن أَ ْح َسنْت ْ
ْخُلوا المَْ ْس ِج َد َك َما د َ
اآلخ َرةِ ِليَ ُسوُءوا ُو ُجو َه ُك ْم َوِليَد ُ
َخُلوُه أَ َّو َل
أَ َسأْت
مُْ َفَل َها َفإَِذا َجاَء َو ْع ُد ِ
ريا * َع َسى َرُّب ُك ْم أَ ْن يَ ْر ُ
مُْ ُع ْدَنا َو َج َعْلنَا َج َهنَّ َم
حمََك ْم َوإِ ْن ُعدْت
َم َّرةٍ َوِلُيتَبرُِّ وا َما َعَل ْوا َتتْبِ ً
ريا}(اإلسراء ،)8 - 4 :وكان من عون اهلل لنبيه الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم،
ِلْل َكاِف ِر َ
ين َح ِص ً
أن ساق له املسجد األقصى؛ ليتمكن من وصفه على الوجه املطلوب ،خالل حماججة
منكري حدث اإلسراء اخلارق للعادة واملألوف ،وستبقى املعركة قائمة يف جماالت أخرى،
من أبرزها تلك اليت يتنطع فيها من ينكر حق املسلمني يف مسجدهم وقدسهم اليت
أكرمهم اهلل بهما.
املطلوب من املسلمني جتاه قدسهم وأقصاهم:
لقد طال زمن القهر الذي أصاب املسجد األقصى والقدس وما حوهلما من األرض

املباركة وأهلها ،ومتادى الظاملون يف غيهم ،فقد مضى ما يزيد عن أربعة وأربعني عاماً
على حرب 1967م ،اليت انتكس فيها العرب واملسلمون ،بسقوط القدس ومسجدها
األقصى وما جاورهما من األرض املباركة ،فوقعوا أسرى وسبايا يف يد عدو قتله اجلشع

والطمع األعمى يف قلب احلقائق ،وتزييف األمور والوثائق ،زاعماً حقه األبدي يف
القدس وما جاورها من األرض الفلسطينية ،وما فيها من مقدسات ،وعلى رأسها

املسجد األقصى ،الذي يكيدون له كيداً ،وميكرون له السوء ،مبتغني هدمه ،وإقامة

اهليكل املزعوم على أنقاضه ،واهلل هلم باملرصاد ،وهو القائل سبحانه وتعاىلَ { :وإْذ ُ
يمَْكُر
ِ
وك أَ ْو يخُْر ُج َ
ُوك أَ ْو يَ ْقُتُل َ
ين َك َفُرواْ ِلُيثْبِت َ
يمَْكُرو َن َو ُ
وك َو ُ
اهلل َو ُ
يمَْكُر ُ
ين}
ِب َك َّال ِذ َ
اهلل َخيرُْ المَْا ِك ِر َ
ِ
َّه ْم
(األنفال ،)30 :ويتوعد اهلل الظاملني الذين يكيدون للحق كيداً ،فيقول سبحانه{ :إِن ُ
7
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يدو َن َكيْداً * َوأَ ِك ُ
يَ ِك ُ
ين أَ ْم ِهْل ُه ْم
يد َكيْداً * َف َم ِّه ِل اْل َكاِف ِر َ
ويستدعي هذا احلال من املسلمني قادة وشعوباً ،وأفراداً ومجاعات ،وأحزاباً ومستقلني،
ُر َويْداً}(.الطارق)17 - 15 :

وعرباً وعجماً أن يهبُّوا لنجدة قدسهم ومسرى نبيهم ،منافحني بذلك عن عقيدتهم،
وحيث إن احلال على ما هو عليه اآلن ،من استفراد احملتل بأسر أرض املسلمني
ومسجدهم األقصى ،وجزء من مجاعاتهم ،فهم مطالبون بأن يقوموا بواجبهم الذي ميليه
عليهم دينهم الذي ارتضاه اهلل هلم ،وإال فالويل هلم ،من يوم تشخص فيه األبصار هلل
الواحد األحد ،الفرد الصمد ،حني حياسبهم على ما قصروا جتاه عقيدتهم اليت ربطتهم
مبسجدهم األقصى ،وما حوله من األرض اليت باركها اهلل ،فالواجب عظيم ،واخلطب

جلل ،وسؤال احملاسبة سيكون صعباً ،حني يقف املسلمون للحساب بني يدي العزيز
َّهم
اجلبار ،تنفيذاً ألمر اهلل تعاىل ،حيث يقول سبحانهَ { :وِقُف ُ
وه ْم إِن ُ

َّم ْسئ ُ
ُولو َ
ن}(.الصافات)24 :

التحذير من خذالن القدس واملسجد األقصى واملرابطني فيهما

ُيربز الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجهاً مهماً من وجوه عالقة املسلم باملسلم،

فيبني أن املسلم يرتبط بغريه من املسلمني برابط األخوة ،اليت قررها اهلل تعاىل يف كتابه

العزيز ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا المُْ ْؤ ِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ (}...احلجرات ،)10 :وعن َعبْد هَّ
اللِ بن ُع َم َر ،رضي اهلل
ِ
عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
ول هَّ
اللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال

اجتِِه)( ،)1ويف رواية عن أبي هريرة،
اجِة أَ ِخيِه ،كان اهلل كان يف َح َ
ُي ْسِل ُمُهَ ،و َم ْن كان يف َح َ
ِ
()2
رضي اهلل عنه ...( :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال يخَْ ُذُلُه ،وال يحَْ ِقُرُه.)...
ويقتضي هذا الرابط العظيم من األخوة حنو بعضهم بعضاً لوازم جتب مراعاتها

والعناية بها من قبلهم ،ومنها ما قرره هذا احلديث النبوي الشريف ،حيث ينفي عليه
الصالة والسالم ،عن املسلم ظلمه أو تسليمه أو خذالنه أو احتقاره ألخيه املسلم،
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلكراه ،باب ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو حنوه.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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ويشري هذا النفي إىل معنى النهي والذم ،فال يصح للمسلم أن يقع يف خطأ مقصود،
أو غري مقصود يف سلوكه مع أخيه ومواقفه من قضاياه ،فيما يتعلق خبذله أو تسليمه أو
ظلمه أو احتقاره .ومعنى ال خيذله أي ال يرتك نصرته.

()1

ويف شرح النووي على صحيح مسلم :اخلذل ترك اإلعانة والنصر ،ومعناه إذا استعان

به يف دفع ظامل وحنوه لزمه إعانته إذا أمكنه ،ومل يكن له عذر شرعي مينعه من ذلك،
وال حيقره :هو بالقاف واحلاء املهملة؛ أي ال حيتقره ،فال ينكر عليه وال يستصغره.

()2

فإذا كان هذا حال املسلم مع أخيه وواجبه حنوه ،فكيف إذا كان املستعني وطالب النصرة
املسجد األقصى والقدس واملرابطون فيهما؟! فهل يعذر من خيذهلم أو يسلمهم أو
يتقاعس عن أداء الواجب املشروع هلم؟!!!
املوقف من فتوى حصر زيارة القدس بالفلسطينيني:
إن القدس وفلسطني أمانة يف أعناق العرب واملسلمني ،وينبغي القيام بواجب

نصرتهما بكل السبل املتاحة واملمكنة ،بعيداً عن املواقف السلبية اليت تتقاطع مع
وسى إِنَّا َل ْن َند ُ
ْخَل َها أََب ًدا َما دَاُموا ِفي َها
موقف القاعدين من قوم موسى إذ {َق ُالوا يَا ُم َ
ْت َو َرُّب َك َف َقاِتال إِنَّا َه ُاهنَا َقا ِع ُدو َ
ب أَن َ
ن}(.املائدة)24 :
َفاْذ َه ْ
ففلسطني أرض باركها اهلل يف كتابه العزيز ،وأسرى إليها رسوله املصطفى ،صلى
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال ِم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام إِلىَ
اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىلُ :
ِ
المَْ ْسج ِد َ
األْق َصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه (}...اإلسراء ،)1 :وهي وقدسها وأهلهما يعانون من وطأة
ِ
االحتالل وقسوته.
ومن أبرز واجبات األمة اإلسالمية أن تعمل جهدها لتحرير هذه األرض املباركة،
ومسجدها األقصى ،حتى تكون مفتوحة ملن يشد الرحال إليهما ،ابتغاء رضوان اهلل
 .1عمدة القاري.105/ 24 ،

 .2صحيح مسلم بشرح النووي.120/ 16 ،

9

العدد  102جمادى األولى وجمادى اآلخرة  1433هـ  -نيسان وأيار

 2012م

وثوابه ،ومن املؤكد أن شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل خيتلف عنه يف
ظل احلرية واألمان ،وأهل القدس أدرى حباهلا ،ومبا خيدم مصاحلها ،ويعزز صمودها.
وقد سبق أن أصدرنا فتوى نشرتها بعض وسائل اإلعالم ،ومنها جريدة الوسط

البحرينية ،وذلك جواباً لسؤال حول حكم الشرع يف زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية
بعامة ،واملسجد األقصى املبارك خباصة ،يف ظل الظروف احلالية ،جاء فيها:
إذا أدرك املسلمون مدى مسؤوليتهم وواجبهم حنو األرض الفلسطينية والقدس ،فال
يوجد مانع من زيارتهما ،ضمن الضوابط الواجب مراعاتها ،ومنها:
1 .1رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد األقصى
املبارك.
2 .2جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل،
الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
3 .3التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املسؤولة ،اليت تتوىل املسؤولية عن زيارات األرض
احملتلة.

4 .4أن تكون الزيارة لألرض الفلسطينية تأكيداً هلويتها العربية واإلسالمية ،ورفضاً
لالحتالل ،وعوناً للمرابطني فيها على الصمود حتى التحرير.

مشريين إىل مناشدتنا املسلمني مراراً وتكراراً ُ
باخلطب والفتاوى والبيانات بضرورة
احلفاظ على املسجد األقصى املبارك والقدس واألرض الفلسطينية ،وعمارتها ومحايتها
من االستيطان والتهويد ،سائلني اهلل العلي القدير أن مين على املسلمني بتحرير
مسجدهم األقصى من نري االحتالل البغيض ،وأن ييسر هلم سبل إعماره ،وشد الرحال
إليه ،وإقامة العدل يف أكنافه.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
10
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كلمة العدد

انتصار إرادة املؤمنني

الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

إن أصحاب اإلرادة املؤمنني بعقيدة ال إله إال اهلل ،الواحد األحد ،الفرد الصمد،

واملؤمنني حبقهم يف احلياة الكرمية ،وحبق مبادئهم يف الوجود والبقاء ،والصابرين يف

سبيل ربهم ،حمتسبني أجره وثوابه ،ومنتظرين نصره املؤزر ،هم أصحاب العزائم القوية،

الذين حيملون قضاياهم املصريية بعزم وشجاعة وثبات ،مستأنسني برتبيتهم اإلميانية،
وبثقافتهم اإلجيابية ،اليت جيدون فيها من حيثهم على العزمية ً
قائال:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

فإن فساد الرأي أن ترتددا

ومدرسة اإلسالم غنية بثروة توطيد العقيدة ،وتوثيق عرى اإلرادة لدى املؤمنني
واملسلمني ،فاهلل تعاىل خياطب نبيه الكريم ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
قائال :
َ
َ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ني}
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى ال ّلهِ إِ َّن ال ّلهَ يحُ ِ ُّ
{َ ...وش ِاو ْر ُه ْم فيِ

(آل عمران)159:

َه ْم} { َو َش ِاو ْر ُه ْم يف الأَْ ْم ِر}
وورد يف صحيح البخاري َباب َق ْو ِل ال ّلهِ َت َعالىَ { َوأَ ْمُر ُه ْم ُشو َرى َبيْن ُ

الر ُس ُ
َوأَ َّن المُْ َشا َو َرةَ قبل اْل َع ْز ِم َوالتَّبَينُّ ِ ِل َق ْوِلِه {فإذا َع َز ْم َ
ول ،صلى
ت َفتَ َو َّك ْل على ال َّلهِ} (فإذا َع َز َم َّ

اهلل عليه وسلم ،مل يَ ُك ْن ِلبَ َش ٍر التَّ َق ُّدُم على اللَّهِ َو َر ُسوِلِهَ ،و َشا َو َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
س لأَْ َمتَُه َو َع َز َم ،قالوا :أَِق ْم فلم
أَ ْص َحاَبُه يوم ُأ ُح ٍد يف المَُْقام والخُْ ر
وجَ ،ف َرأَ ْوا له الخُْ ُر َ
وج ،فلما َلبِ َ
َِ ُ ِ
بيِ
()1
س لأَْ َمتَُهَ ،فيَ َض ُع َها حتى يحَْ ُك َم اهلل).
يمَِ ْل إَِليْ ِه ْم َب ْع َد اْل َع ْز ِم ،وقال :لاَ يَنْبَ ِغي ِلنَ ٍّ يَْلبَ ُ
َه ْم).
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول اهلل تعاىلَ ( :وأَ ْمُر ُه ْم ُشو َرى َبيْن ُ
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ولوال أصحاب العزائم ما بقيت مبادئ الرسل ،وال انتشرت يف ربوع الدنيا األديان

السماوية ،وخامتها اإلسالم ،رغم كيد املعتدين ومكرهم ،وقوة بطشهم ،حيث أعلنها اهلل حرباً
ضروساً على الذين يكيدون املكر ألصحاب اإلرادات املؤمنة ،وما حيملون من حق ومبادئ،
يدو َن َكيْداً* َوأَ ِك ُ
َّه ْم يَ ِك ُ
م ُر َويْداً}(.الطارق .)17 - 15 :
يد َكيْداً* َف َم ِّه ِل اْل َكاِف ِر َ
فقال تعاىل{ :إِن ُ
ين أَ ْم ِهْل ُه ْ
والذين يكيدون املكر للحق هم األخسرون ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وأَ َراُدوا ِبِه َكيْداً
َاه ُم َ
َاه ُم
األ ْخ َس ِر َ
ين}(األنبياء ،)70 :وهم األسفلون ،لقوله تعاىلَ{ :فأََراُدوا ِبِه َكيْداً َف َج َعْلن ُ
َف َج َعْلن ُ
َ
األ ْس َفِل َ
ني}(الصافات ،)98 :وهم املكيدون يف اجململ ،على طريقة اجلزاء من جنس العمل ،كما
ين َك َفُروا ُه ُم المَْ ِك ُ
ورد يف قوله تعاىل{ :أَ ْم ُي ِر ُ
يدو َن}(.الطور.)42 :
يدو َن َكيْداً َف َّال ِذ َ

خضر عدنان وهناء شليب شاهدان لإلرادة املؤمنة باحلق املشروع:

من الشواهد املعاصرة لإلرادة اليت حنسبها مؤمنة صابرة حمتسبة ،تلك اليت مثلها

األسريان خضر عدنان وهناء شليب ،اللذان أعلنا رفضهما االستسالم لظالم السجن،
سجانيهما ،فمارسا الكف عن
مستخدمني ما توافر لديهما من إمكانات الضغط على ّ
تناول الطعام ،تعبرياً عن إنكارهما لظلم
األحكام اإلدارية ،اليت طال جترع مرارتها،
وعانى من قسوة ظلمها عدد ال يستهان به

من أبناء شعبنا الصابر املرابط ،غري أن خضر
عدنان وهناء شليب ،بصربهما وجلدهما،

وقوة عزميتهما ،وإرادتهما املؤمنة حبقهما يف
نيل احلرية ،استطاعا أن يسجال موقفاً مشرفاً

يف إعالن رفض االنصياع ألوامر جتديد
االعتقال اإلداري ،وعمال ببطولتهما هذه
حراكاً حملياً وعربياً وعاملياً ،حتى يف أوساط
وتوج صمود خضر عدنان
قوم سجانيهماِّ ،
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السجان إىل وقف مسلسل
األسطوري ،بقطف مثار عديدة ،كان منها رضوخ مؤسسات
ّ

جتديد االعتقال اإلداري ضده ،ومنها إثارة قضية هذا النوع من االعتقاالت على العديد
من األصعدة ،عسى أن تستثمر هذه اإلثارة لوضع حد قاطع هلذه الظاهرة ،اليت حيكمها
املزاج والتجرب والظلم ،حتت ستار القانون ومظلته.

وال تقف شواهد اإلرادة املؤمنة عند هذا املوقف الفذ ،بل إن لدى شعبنا الصابر
املرابط بشيبه وشبانه ،ورجاله ونسائه ،وصغاره وكباره ،كثرياً من املواقف على هذا
الصعيد ،اليت ميثل جانباً مهماً منها أسرانا البواسل ،الذين دفعوا حريتهم ،ومتاع دنياهم،
والتواصل مع أحبابهم وأهليهم وأبنائهم ،مثناً مشرفاً لقضيتهم وأرضهم ومقدساتهم
وكرامتهم ،فحق هلم وللشهداء أن يكونوا األكرم منا مجيعاً ،وأن يبقوا دوماً حمل اعتزازنا

وفخرنا ،وحمط اهتمامنا وتكرمينا ،لنكون وإياهم على درب من قال اهلل فيهمِ { :م َن
ني ِر َج ٌ
المُْ ْؤ ِمنِ َ
َظُر
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا ال َّلهَ َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى نحَْبَُه َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ
َو َما َبدُ
َّلوا َتبْ ِد ً
يال}(األحزاب ،)23 :والذين أثنى عليهم رب العاملني بقوله سبحانه وتعاىل:
ين َص َدُقوا َوُأ َ
ني اْلبَأْس ُأ َ
والض َّراء َو ِح َ
ين فيِ اْلبَأْ َساء َّ
ولـئِ َك ُه ُم
ولـئِ َك َّال ِذ َ
الص ِاب ِر َ
{َ ..و َّ
ِ
المُْتَُّقو َ
ن}(.البقرة)177 :
وقد يكون من حسن املقام هنا استذكار أبيات شعرية لعنرتة بن شداد العبسي،

عساها تعرب عن بعض حال املناضل خضر عدنان وهناء شليب وإخوانهما األسرى ،وهم

يواجهون ظالم السجن ،وقسوة السجان وبطشه ،بإرادة أقوى من الفوالذ ،فيقول عنرتة:
ِّ
َ
الع َّذ ِل َوإِذا َنز َ
دار ُذ ٍّل َفارحــــَـ ِل
قاب ُ
َلت ِب ِ
َحكم ُسيوَفك يف ِر ِ
يك ِم َن اِزِدحام َ
َوإذا َ
بان َن َ
َخوفاً َعَل َ
اجل ُ
اجلح َف ِل
هاك يَو َم َكــري َهٍة
ِ
ِ
ــق الِلقا يف َ
َفاِعص َم َ
األ َّو ِل
قالتَُه َوال حَت ِفل ِبــها َواقــ ِدم إِذا َح َّ
ِ
ـت ِظ ِّل ال َق َ
َواِخترَ ِلن ِ َ
نز ًال َتعلو ِبِه أَو ُمت َكرمياً حَت َ
سط ِل
َفسك َم ِ
ــصن َوَلــو َشيَّدَتُه ب َ
وت ال ُي َ
اجلنــ َد ِل
َفاملَ ُ
نجيك ِمن آفـــاِتِه ِح ٌ
ِ
13
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ري َلـــُه ِمن أَن يَ َ
كح ِل
َم ُ
رف أَ َ
ري َط ٍ
بيت أَس َ
وت ال َفتى يف ِع َّزةٍ َخ ٌ
مــاك َ
نت يف َع َدِد ال َعبي ِد َف ِه َّميت َف َ
األعـ َز ِل
إِن ُك ُ
وق الُث َريّا َو ِ
الس ِ
َ
نازل َ
يار َت َقلُقلي
ني َعلى ا ِ
يــارهِ َهـلاّ َرأيتُم يف الـــ ِد ِ
حلمى َوِد ِ
يا ِ
َقد َ
َ
طال ِعز ُ ُ ّ
ب ِعز ُ
ُّكم َوَت َذُّللي
ُّكم َوذلي يف اهلوى َو ِم َن ال َعجاِئ ِ
أس َ
ال َتس ِقين مــاَء َ
احل َ
نظ ِل
احلـــياةِ ِب ِذَّلٍة
َبل َفاِس ِقين ِبال ِع ِّز َك َ
أصحاب اإلرادة املؤمنة يأبون االستسالم للوهن واألحزان:

إن املؤمن الذي يرتبى على موائد الصرب واملصابرة واملرابطة ،يأبى اخلنوع واالستسالم
لظروف قاهرة ،أو ألحوال قاسية ،مستهدياً بفحوى قوله تعاىلَ { :و َال َت ِهنُوا َو َال حَْت َزُنوا
ُم َ
األ ْعَل ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني}(آل عمران ،)139 :وبقوله تعاىلَ { :و َال َت ِهنُواْ فيِ اْبتِ َغاء اْل َق ْو ِم
َوأَنت ُ
َّه ْم يَأْلمَُو َن َك َما َتأْلمَ و َن َوَت ْر ُجو َن ِم َن اهللِ َما َال يَ ْر ُجو َن َو َكا َن ُ
اهلل َعِليماً
إِن َت ُكوُنواْ َتأْلمَُو َن َفإِن ُ
كيماً}(.النساء)104 :
َح ِ
فصاحب هذه اإلرادة يوقن بأنه يف صربه ومرابطته يرجو أن حيظى بنصر من عند اهلل
نص ْر ُك ُم ال ّلهُ َف َ
ب َل ُك ْم
ال َغاِل َ
قريب ،إمياناً بوعد اهلل ،حيث يقول سبحانه وتعاىل{ :إِن يَ ُ
نصُر ُكم ِّمن َب ْع ِدهِ َو َعَلى ال ّلهِ َفْليَتَ َو ِّك ِل المُْ ْؤ ِمنُو َن}(آل عمران،)160 :
َوإِن يخَْ ُذْل ُك ْم َف َمن َذا َّال ِذي يَ ُ
ويقول تعاىلَ { :و َمن يَتَ َو َّل ال ّلهَ َو َر ُس َ
ين آ َمنُواْ َفإِ َّن ِح ْز َب اهللِ ُه ُم اْل َغاِلُبو َ
ن}(.املائدة)56 :
ولُه َو َّال ِذ َ
وفوق هذا وذاك ،فإن صاحب اإلرادة الصادقة يؤمن بأن اهلل سيشكر سعيه ،وجيزيه
اآلخ َرةَ َو َس َعى لهََا َس ْعيَ َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُ َ
ولئِ َك َكا َن
مثوبته ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َم ْن أَ َراَد ِ
َس ْعُي ُهم َّم ْش ُكوراً}.

(اإلسراء)19 :

بينما أصحاب اإلرادة الطاغية العاصية يرعبهم وعيد اهلل ،إذ يقول سبحانه وتعاىلَ {:و َمن
يَ ْع ُ
َن ُن َقيِّ ْ
ين}(.الزخرف)36 :
ض َلُه َشيْ َطاناً َف ُه َو َلُه َق ِر ٌ
ش َعن ِذ ْك ِر الرَّحمْ ِ
وج
ومثلهم أصحاب اإلرادة املخادعة ،الذين قال اهلل يف أمثاهلمَ { :وَل ْو أَ َراُدواْ الخُْ ُر َ
َ
َ
َ
ـكن َكرهَ ال ّلهُ انبِ َعاَث ُه ْم َفثَبَّ َط ُه ْم َوِق َ
ين}(.التوبة)46 :
يل اْق ُع ُدواْ َم َع اْل َقا ِع ِد َ
أل َعدُّواْ لُه ُع َّدةً َول ِ ِ
فما أروع أن يكون املرء من جند اهلل األوفياء ،الصابرين يف الضراء ،الشاكرين يف
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السراء ،الذين جزم اهلل بنصرهم ،فقال سبحانه وتعاىلَ { :وإِ َّن ُجن َدَنا لهَُ ُم اْل َغاِلُبو َن}
(الصافات ،)173 :فالغلبة جلند اهلل األوفياء ،بإذن اهلل وعونه ،شاء من شاء ،وأبى من أبى،
مصداقاً لوعد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لصحابته الذين جاءوه يشكون قسوة
اب ابن
احملن ،وضغط الظروف القاهرة وصعوبتها ،كما جاء يف احلديث الصحيح عن َخبَّ ِ
َ
األ َر ِّت قالَ :
(ش َك ْوَنا إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو ُمتَ َو ِّس ٌد ُب ْرَدةً له يف ِظ ِّل

يم ْن َقبَْل ُك ْم يحُْ َفُر
اْل َك ْعبَِةُ ،قْلنَا له :أال َت ْستَنْ ِصُر لنا؟! أال َتد ُ
الر ُج ُل ِف َ
ْعو اهللَ لنا؟! قال :كان َّ
له يف األرضَ ،فُي ْج َع ُل فيهَ ،فُي َجاُء ِبالمِْنْ َش ِارَ ،فُي َ
وض ُع على َرأْ ِسِهَ ،فُي َش ُّق ِباْثنَتَينْ ِ  ،وما يَ ُص ُّدُه
يمُْش ُط بأَْم َش ِ لحْ َ
لحَ ْ
ْ
ب ،وما يَ ُص ُّدُه ذلك
ذلك عن ِدينِِهَ ،و َ ِ
اط ا ِدي ِد ما ُدو َن ِمِه من َعظ ٍم أو َع َص ٍ
عن ِدينِِه ،واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا َ
الرا ِك ُب من َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت ال يخََ ُ
اف
األ ْم َر حتى يَ ِس َ
ري َّ
إال اهللَ أو ِّ
َمِهَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم َت ْستَ ْع ِجُلو َن)( ،)1فقد عرب صلى اهلل عليه وسلم،
الذْئ َ
ب على َغن ِ
يف رده على هذه الشكوى عن عزميته الصلبة وإرادته املؤمنة ،وعن يقينه بانتصار حقه

ودينه ،مهما بلغ ظالم الليل ودلسه ،ويف حتمية الفرج ،وانبالج الصبح ،قال الشاعر:
والبد للقيد أن ينكسر

وال بد لليل أن ينجلي

والشاعر الفلسطيين العنبتاوي عبد الرحيم حممود ،نظم قصيدته (الشهيد) ،وكان

عمره حوالي أربعة وعشرين عا ًما ،عرب فيها عن اإلرادة الصلبة للمواطن الفلسطيين

تص ِّوره الشهيد كما يتمنَّاه:
األبي ،من خالل َ
سأمحل روحــــي على راحيت

فإما حــياةٌ تســـر الصــديق

ونفس الشـــريف هلا غـايتان

لعمـرك إنــــي أرى مصرعي

أرى مقتلي دون حقي السليب
َل َع ْمُر َك هذا ممـــات الرجـــال
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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وألقي بها يف مهاوي الردى
وإما ممـــات يغيظ العدا
ُ
ونيـل املنى
ورود املنـــايا

ولكـن أَ ُغ ُّ
ـذ إلـيـه اخلطى
ودون بالدي هـو املُبتــغى

ومن َرا َم موتـاً شـريفاً َف َذا
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أصحاب اإلرادة املؤمنة يرفضون مداهنة الباطل:
خري ما يذكر من شواهد على رفض مداهنة الباطل من أصحاب العزائم الصادقة

املنافحة عن نقاء مبادئها ،وصفاء سريرتها ،ما جاء يف القرآن الكريم ،من إعالنات عن
هذا الرفض ،الذي متثله سورة (الكافرون) بتأكيدها رفض املساومة على املبدأ ،فقال
ُم َع ِاب ُدو َن َما أَ ْعُب ُد * َوال أََنا
تعاىلُ{ :ق ْل يَا أَيُّ َها اْل َكاِفُرو َن * ال أَ ْعُب ُد َما َت ْعُب ُدو َن * َوال أَنت ْ
َ
ُ
َُ
َع ِاب ٌد َّما َعبَ مُّ
ي ِدين}(.الكافرون)6 - 1:
دتْ* َوال أَنت ْ
ُم َع ِاب ُدو َن َما أ ْعُب ُد* لك ْم ِدينُك ْم َوِل َ ِ
ونهى اهلل نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن مداهنة فريق الباطل يف سياق

إخباره سبحانه عن رغبتهم يف نيل مداهنته وحرصهم عليها ،فقال تعاىلَ{ :فال ُت ِط ِع
ني* َودُّوا َل ْو ُت ْد ِه ُن َفُي ْد ِهنُو َ
المُْ َك ِّذِب َ
ن}(.القلم)9 - 8 :

وأصحاب اإلرادة املؤمنة ال خيشون جربوت الباطل ،وال يرتعشون من أراجيفه ،ألنهم
على ربهم يتوكلون ،وبه يؤمنون ،ويف أسالفهم قال رب الربية سبحانه وتعاىلَّ :
ين
{ال ِذ َ

َق َ
جمََعواْ َل ُك ْم َف ْ
َه ْم إِميَاناً َوَق ُالواْ َح ْسُبنَا ال ّلهُ َوِن ْع َم
اخ َش ْو ُه ْم َفزَاد ُ
اس إِ َّن النَّ َ
اس َق ْد ُ
ال لهَُ ُم النَّ ُ
اْل َو ِك ُ
يل}(.آل عمران)173 :
ومن أهم ما جتب مراجعته عند تشخيص حال األمة جراء ما تعانيه من هزائم وخوار،

هو فحص وضع إرادتها؛ إذ إن اخللل فيها يؤدي إىل اضطراب حاهلا ،واستئساد اجلبان
وش ُك ُ
عليها ،فعن َث ْوَبا َن قال :قال رسول هَّ
األ َم ُم أَ ْن َت َدا َعى
اللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :ي ِ

َعَليْ ُك ْم كما َت َدا َعى َ
ُم
األ َكَلُة إىل َق ْص َعتِ َها ،فقال َقاِئ ٌلَ :و ِم ْن ِقَّلٍة نحَْ ُن يَ ْو َمئِ ٍذ؟ قالَ :ب ْل أَْنت ْ
ور َع ُد ِّو ُك ْم المََْهاَبَة ِمنْ ُك ْم،
يَ ْو َمئِ ٍذ َكثِ ٌ
ريَ ،وَل ِكنَّ ُك ْم ُغثَاٌء َك ُغثَاِء َّ
السيْ ِلَ ،وَليَنْ َز َع َّن اهلل من ُص ُد ِ
وب ُك ْم اْل َو ْه َن ،فقال َقاِئ ٌل :يا َر ُس َ
ب ُّ
الدْنيَا،
ول اهللِ؛ وما اْل َو ْه ُن؟ قالُ :ح ُّ
َوَليَ ْق ِذَف َّن اهلل يف ُقُل ِ
()1
َو َك َرا ِهيَُة المَْْو ِت).
مشهد من سرية الصحابة يعرب عن اإلرادة املؤمنة وتضحيات أصحابها ونصرتهم:
ث رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع َش َرةَ
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ب َع َ
 .1سنن أبي داود ،كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم ،وصححه األلباني.
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ت َ
اص ِم بن ُع َم َرَ ،فان َ
ْطَلُقوا
األن َ
اص َم بن َث ِاب ٍ
ْص ِار َّي َج َّد َع ِ
َر ْه ٍط َس ِريًَّة َعيْنًاَ ،وأَ َّم َر عليهم َع ِ
حتى إذا َكاُنوا ِبالهَْ َدأَةِ ،وهو بني ُع ْس َفا َن َو َم َّكَةُ ،ذ ِكُروا لحِ َ ٍّي من ُه َذيْ ٍلُ ،ي َق ُال هلم َبنُو لحَ ْيَا َن،
َصوا آَثا َر ُه ْم حتى َو َج ُدوا َمأْ َكَل ُه ْم مَتْراً
َ
ََ
َ
امَ ،فاْقت ُّ
فنَفُروا هلم ق ِريبًا من ِمائتيَْ َر ُج ٍل كلهم َر ٍ
لمَْ
ُ
مَ
اص ٌم َوأَ ْص َحاُبُه،
َصوا آَثا َر ُه ْم ،فلما َر ُ
ْر َبَ ،فاْقت ُّ
َتز َّ
آه ْم َع ِ
َوُدوُه من ا ِدينَِةَ ،ف َقالوا :هذا تُْر يَث ِ
(َ َ )1
اط ِبه ْم اْل َق ْوُمَ ،ف َق ُالوا هلم :انْزُلوا َوأَ ْع ُطوَنا ِبأَيْ ِد ُ
يك ْمَ ،وَل ُك ْم اْل َع ْه ُد
جلؤوا إىل َف ْدَف ٍد َ ،وأ َح ِ
ِ
اق ،وال َن ْقت ُ
َوالمِْيثَ ُ
هلل ال َأ ْنِز ُل
الس ِريَِّةَ ،أمَّا أنا َف َوا ِ
اص ُم بن َث ِاب ٍ
ت أَ ِم ُ
ُل ِمنْ ُك ْم أَ َح ًدا ،قال َع ِ
ري َّ
اصماً يف َسبْ َعٍةَ ،فنَز َ
َّة َكاِفٍر ،اللهم َأ ْخبرِ ْ َع َّنا َنِبي َ
َل
ْال َي ْو َم يف ِذمِ
َّكَ ،ف َر َم ْو ُه ْم ِبالنَّبْ ِلَ ،ف َقتَُلوا َع ِ
ب َ
ْص ِار ُّي وابن َدِثنََة َو َر ُج ٌل َ
آخُر ،فلما
األن َ
اق ،منهم ُخبَيْ ٌ
إَِليْ ِه ْم َثالَثُة َر ْه ٍط ِباْل َع ْه ِد َوالمِْيثَ ِ
الر ُج ُل الثَّاِل ُث :هذا َأو ُ
َّل ْال َغ ْدِر،
َم َكنُوا منهم ،أَ ْطَلُقوا أَ ْوَتا َر ِق ِسيِّ ِه ْمَ ،فأَ ْوَثُق ُ
ْ
است ْ
وه ْم ،فقال َّ
ُ
واهلل ال َأ ْص َحب ُ
َع جَ ُ
ُر ُ
الو ُه على َأ ْن ي ْ
َص َح َب ُه ْم،
يد ْال َق ْتَلىَ ،ف َج َّرُروهُ ،و َ
ُك ْمِ ،إ َّن يف َه ُؤالِء أل ْس َو ًة يِ

َ
ََ
وه َما بمِ َّ
ُ
َاع ُخبَيْباً
ْرَ ،فاْبت َ
ب وابن َدِثنََة حتى َب ُاع ُ
َكَة َب ْع َد وقعة َبد ٍ
َفأَبىَ ،ف َقتَلوُهَ ،فانْطلُقوا بخُِبَيْ ٍ
ب هو َقت َ
َل الحْ َ ِار َث بن َعا ِم ٍر يوم
َبنُو الحْ َ ِار ِث بن َعا ِم ِر بن َن ْوَف ِل بن عبد َمن ٍ
َاف ،وكان ُخبَيْ ٌ
ب ِعنْ َد ُه ْم أَ ِس ً ََ
ْرَ ،فَلبِ َ
اض أَ َّن ِبنْ َ
ت الحْ َ ِار ِث أَ ْخبرََ ْتُه
ث ُخبَيْ ٌ
َبد ٍ
ريا ،فأ ْخبرََ ِني ُعبَيْ ُد اهللِ بن ِعيَ ٍ
َح ُّد بهاَ ،فأَ َعا َرْتُهَ ،فأَ َخ َذ اْبنًا لي ،وأنا َغاِفَلٌة،
أَن ُ
وسى يَ ْست ِ
استَ َعا َر منها ُم َ
َّه ْم حني ْ
اجت َ
َم ُعوا ْ

ب
وسى بيدهَ ،ف َف ِز ْع ُت َف ْز َعًة َع َرَف َها ُخبَيْ ٌ
حني أََتاُه ،قالتَ :ف َو َج ْدُتُه مجُِْل َسُه على َف ِخ ِذهَِ ،والمُْ َ
يف َو ْج ِهي ،فقال :خَْت َشينْ َ أَ ْن أَْقتَ
ريا َق ُّط َخيرْ ًا من
ُلُه ما كنت َألْف َع َل ذلك ،واهلل ما رأيت أَ ِس ً
َدِهَ ،وِإَّن ُه لمَُ َ
يد ،وما
ب ،واهلل لقد و َ
وث ٌق يف الحْ َ ِد ِ
َج ْد ُت ُه َي ْو ًما ي َْأ ُك ُل من ِق ْط ِف ِع َن ٍب يف يِ
ُخبَيْ ٍ
مِب َّ
َك َان ْت َت ُق ُ
َك َة من ثَ َمرٍ ،و َ
هلل َر َز َق ُه ُخ َب ْي ًبا ،فلما َخ َر ُجوا من الحْ َ َرِم
ول :إنه َلِر ْز ٌق من ا ِ
ْبَ :ذُروِني َأر َ
ِل َي ْق ُتُلو ُه يف الحْ ِ ِّل ،قال هلم ُخ َبي ٌ
ْك ْع َر ْكعَتَينْ ِ  ،فَترََ ُكوهَُ ،ف َر َك َع َر ْكعَتَينْ ِ ُ ،ث َّم
قال :لو ال َأ ْن َت ُظُّنوا َأ َّن ما ِبي َج َز ٌع َل َطو َّْل ُتهَا ،اللهم َأ ْح ِصِه ْم َع َددًا.
ولست ُأَباِلي حني ُأْقت ُ
َل ُم ْسِل ًما على أَ ِّي ِش ٍّق كان لهلِ ِ َم ْص َر ِعي

ُوحتَينْ َوُم ْه َمَلتَينْ ُ ،
الر ِابيَة المُْ ْشرَفُةَ ،ق َ
ال اْبن الأَِْثريُ :ه َو المَْْو ِض ُع المُْْرَت ِف ُعَ ،وُي َقال :الأَْ ْرض
األولىَ َسا ِكنَةَ ،و ِه َي َّ
ِ
 .1فدفدِ :ب َفاَءيْ ِن َم ْفت َ ِ
ِ
لمُْ
َويَةَ .والأَْ َّو ُل أَ َص ُّح( .فتح الباري.)420/ 11 ،
ا ْست ِ
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اإلَلِه َوإِ ْن يَ َشــأْ ُيبَ ِار ْك عـلى أَ ْو َصا ِل ِشْل ٍو ممََُّزع
َوَذِل َك يف َذ ِ
ات ِ
ِ
َف َقتَ
الر ْك َعتَينْ ِ ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ُم ْسِلم ُقتِ َل َصبرْ ًا،
َلُه ابن الحْ َ ِار ِثَ ،ف َكا َن ُخبَيْ ٌ
ب هو َس َّن َّ
ٍ
اس َت َج َ
يبَ ،فأَ ْخبرََ النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْص َحاَبُه
َف ْ
َاصِم بن َثاِب ٍت يوم ُأ ِص َ
اب اهلل ِلع ِ
َخبرََ ُهم ،وما ُأ ِصيبواَ ،وَبع َ
اص ٍم ،حني ُح ِّد ُثوا َأَّن ُه ُقِت َلِ ،لي ْ
َث َن ٌ
ُؤ َتوْا
اس من ُك َّفاِر ُق َر ْي ٍش إىل َع ِ
ُ
ْ
ال من ُع َظ َماِئِه ْم يوم ب ْ
ِب َش ْيٍء منه ُي ْع َر ُف ،وكان قد َق َت َل َر ُج ً
اص ٍم ِم ْث ُل
َدٍرَ ،ف ُبِع َث على َع ِ
ً ()1
الد ْبِرَ ،ف َح َم ْت ُه من َر ُسولهِِ ْم ،فلم ي ْ
الظَّلِة من َّ
ُّ
َقِدُروا على َأ ْن يقطعوا من لحَ ْ ِم ِه شيئا).
فهذا املشهد يتضمن دالالت على اإلرادة املؤمنة ،وما يقدم أصحابها من تضحيات

بسبب التشبث بها ،وما يلقون يف املقابل من عون إهلي ،ومدد رباني ،ومن مواطن تلك

الدالالت املتضمنة يف هذا املشهد ما يأتي:

* إصرار قائد اجملموعة (أمري السرية) على رفض النزول يف ذمة كافر ،وهو يعلم
باحتمال تصفيته جسدياً من قبلهم ،بدليل أنه دعا اهلل أن يبلغ خربهم لنبيه ،صلى اهلل
عليه وسلم.

* رفض األسري الثالث مطاوعة آسريه ،متحدياً رغبتهم ليصحبهم ،وتهديدهم بقتله،

حتى قتلوه.

* ثناء بنت احلارث على أخالق الصحابي األسري خبيب األنصاري وحسن سلوكه،

وهو يف أسر قومها ،وشهادتها مبشاهدته يأكل من قطف عنب وهو موثوق يف احلديد،
وما مبكة متر ،وكانت تقول :إنه لرزق من اهلل رزقه خبيباً.

* طلب الصحابي خبيب السماح له بأن يصلي ركعتني قبل إعدامه ،ومل يطل فيهما
خمافة أن يظنوا أنه يصنع ذلك ج ّزعاً.
* دعاء خبيب على أعدائه وهو يواجه مصريه احملتوم على أيديهم ،بأن حيصيهم
اهلل عدداً ،وإنشاده بيتني اليت أصبح يرددهما املسلمون عرب الزمان وخمتلف األجيال
واملستويات واملناسبات.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب هل يستأسر الرجل ومن مل يستأسر ومن ركع ركعتني عند القتل.
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انتصار إرادة املؤمنني بعقيدتهم وحقوقهم املشروعة

* استجابة اهلل دعاء عاصم – أمري السرية -فأخرب اهلل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،خبربهم.

* حفظ اهلل جثمان الشهيد عاصم بن ثابت األنصاري ،فبعث عليه مثل ُ
الظلة من

ُ
الدبر ،فحمته من كفار قريش ،الذين سعوا للحصول على شيء منه يعرف ،بعد أن

عرفوا أنه ُقتل ،فحماه اهلل ممن أوفدوهم كفار قريش لتحقيق غايتهم ،فلم يقدروا أن
يقطعوا من حلمه شيئاً.
فهذا مشهد يؤكد بدالالته ووقعه على مكانة اإلرادة املؤمنة اليت متثلت يف مواقف هذا

النفر من صحابة الرسول ،صلى اهلل عليه سلم ،وأقواهلم ،وما حباهم اهلل به من تكريم

وحفظ ،سواء بنيل الشهادة ،أم باستجابة دعائهم ،وحفظ جثامينهم ،أم مبا نالوا من ِنعم،
ٍ
خالل أسرهم وخريات ،وشهادة عدوهم حبسن سلوكهم ،وكرم أخالقهم.
عسى أن يكون يف تدبر هذا املشهد ودالالته إيناساً للقابضني على مجر الصرب ،الذين

حيتسبون ثواب إصرارهم على محل مبادئهم ،ومتثل أحكام ربهم وهم يواجهون قسوة
احملن ،وظلم البشر بإرادة مؤمنني بعقيدتهم وحقوقهم املشروعة ،أبيون على اخلنوع

واخلضوع إال لربهم الذي خلقهم.

هدانا اهلل لنكون من أصحاب اإلرادة املؤمنة ،حبتمية انتصار حقها على باطل أعدائها،
بعون ربها صاحب اإلرادة األقوى ،والقدرة األعظم ،اليت ميثلها قوله سبحانه وتعاىل{ :إِنمََّا

اب َ
أَ ْمُرُه إَذا أَ َراَد َشيْئاً أَ ْن يَُق َ
ول َلُه ُك ْن َفيَ ُك ُ
األ ِشُر}
و{سيَ ْعَل ُمو َن َغداً َّم ِن اْل َك َّذ ُ
ون}(يسَ ،)82 :
ِ
َظُرواْ إِنَّا
س ُّ
(القمر ،)26 :و{ ...إِ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم ُّ
يب}(هود ،)81 :و{ُ...ق ِل انت ِ
الصبْ ُح أََليْ َ
الصبْ ُح ِب َق ِر ٍ
َظُرو َ
ن}( .األنعام)158 :
ُمنت ِ
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الدكتور الشيخ ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث

حظيت فلسطني بالتكريم والقدسية يف حشد كريم من اآليات واألحاديث ،ففي

تكرميها يقول تعاىلَ َّ َ ُ :
َ
َ
َ ً
ام إِلىَ المَْ ْس ِج ِد
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْال ِم َن امل ْس ِج ِد احل َر ِ
َ
َ
َّ
ري} (اإلسراء ،)1 :ويقول
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ

َض َعُفو َن َم َشار َق َ
ين َكاُنوا ُي ْست ْ
األرض وم َغاربها ال
سبحانه وتعاىلَ { :وأَ ْو َرْثنَا ال َق ْو َم َّال ِذ َ
ِ
ْ ِ َ َ ِ َ َ َّتيِ
ت َكِل َم ُت َرِّب َك الحُْ ْسنَى َعَلى َب إِ ْس َراِئ َ
َع
َبا َر ْكنَا ِفي َها َوتمََّ ْ
َم ْرَنا َما َكا َن يَ ْصن ُ
يل بمَِا َصبرَُ وا َود َّ
نيِ
ِف ْر َع ْو ُن َوَق ْوُمُه َو َما َكاُنوا يَ ْعر ُشو َن} (األعراف ،)137 :ويقول سبحانهَ { :وجََّنيْنَاُه َوُل ً
وطا إِلىَ
ِ

َ
ض ال َبا َر ْكنَا ِفي َها ِلْل َعالمَِ َ
يح
األر
الر َ
ني} (األنبياء ،)71 :وقال يف السورة نفسهاَ { :وِل ُسَليْ َما َن ِّ
ْ ِ َّتيِ
اص َفًة تجَْري بأَْمرهِ إلىَ َ
ض ال َبا َر ْكنَا ِفي َها َو ُكنَّا ِب ُك ِّل َش ْيٍء َعالمِِ َ
ني} (األنبياء ،)81 :وقال:
األر
َع ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ ِ َّتيِ
ريوا ِفي َها
{ َو َج َعْلنَا َبيْن ُ
َه ْم وَبَيْنَ اْلُق َرى الَّتيِ َبا َر ْكنَا ِفي َها ُق ًرى َظا ِه َرةً َوَق َّد ْرَنا ِفي َها السَّيرْ َ ِس ُ
َليَاِل َي َوأَيَّا ًما آمِنِنيَ}(سبأ ،)18 :ويقول يف قدسيتها{ :يَا َق ْوم اْد ُخُلوا َ
األ ْر َ
َب
َّسَة الَّتيِ َكت َ
ض املَُقد َ
ِ
ين} (املائدة ،)21 :وغري ذلك آيات القرآن
اس ِر َ
ال َّلهُ َل ُك ْم َوال َت ْرَتدُّوا َعَلى أَْدَب ِار ُك ْم َفتَنْ َقِلُبوا َخ ِ
الكريم.

أما السنة النبوية الشريفة؛ فوردت فيها أحاديث كثرية ال يتسع املقام لسردها ،منها:
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يف ذكرى نكبتنا
نرنو لعزتنا

يف ذكرى نكبتنا نرنو لعزتنا

* عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم( :ال ُت َش ُّد

َ
الر َح ُال إال إلىَ َثالَثِة َم َس ِ َ َ
الر ُسو ِلَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
ِّ ِ ِ
اجد؛ امل ْس ِج ِد احل َر ِ
َو َم ْسج ِد َ
األْق َصى)(.)1
ِ
* وعن عبد اهلل بن عمرو ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسّلم( :أن سليمان بن داود،

ً
خالال ثالثة؛ سأل اهلل عز
صلى اهلل عليه وسلم ،ملا بنى بيت املقدس ،سأل اهلل عز وجل
وجل ،حكماً يصادف حكمه فأوتيه ،وسأل اهلل عز و جل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده
فأوتيه ،وسأل اهلل عز وجل حني فرغ من بناء املسجد أن ال يأتيه أحد ال ينهزه

()2

إال

الصالة فيه أن خيرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه)( ،)3وعند ابن ماجة :أخرب رسول اهلل،

صلى اهلل عليه وسّلم( :أما اثنتان فقد أعطيهما ،وأرجو أن يكون قد ُأعطي الثالثة) (.)4

* وعن أبي الدرداء ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :بينا
أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من حتت رأسي ،فظننت أنه مذهوب به ،فأتبعته
فعمد به إىل الشام ،أال وأن اإلميان حيث تقع الفنت بالشام)(.)5
بصريُ ،

* وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،قال( :ال َتز ُ
َال

ِع َصاَبٌة ِم ْن ُأم ُي َقاِتُلو َن َعَلى أَْب َواب ِد َم ْش َق َو َما َح ْولهََاَ ،و َعَلى أَْب َواب َبيْ ِ لمَْ
س َو َما
ِ
ِ
ت ا ْق ِد ِ
َّتيِ
َ
السا َعُة)(.)6
َح ْوَلُه ،ال يَ ُض ُّر ُه ْم ِخ ْذال ِن َم ْن َخ َذلهَُ ْمَ ،ظا ِه ِر َ
ين َعَلى الحْ َ ِّق إِلىَ أ ْن َتُقو َم َّ
واألحاديث الواردة كثرية ،وخالصة هذه النصوص توضح أن هذه البالد مكرمة برتابها

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.

 .2النهز :أنه من خرج إىل املسجد أو حج ،ومل ينو خبروجه غري الصالة واحلج ،من أمور الدنيا ،ومنه احلديث :أنه نهز راحلته ،أي
دفعها يف السري .النهاية يف غريب األثر البن اجلزري.135/ 5:

 .3سنن النسائي ،كتاب املساجد ،باب فضل املسجد األقصى والصالة فيه ،وصححه األلباني.

 .4سنن ابن ماجة ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف الصالة يف مسجد بيت املقدس ،وصححه األلباني.
 .5مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث أبي الدرداء ،وقال األرناؤوط :إسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال الصحيح.
 .6رواه أبو يعلى ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :رجاله ثقات.60/ 10 ،
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ومائها ،بسهوهلا وجباهلا ،بنباتها وهوائها ،بل مكرمة أيضاً بشعبها ،فعن عبد اهلل بن
حوالة األزدي ،أنه قال( :يا رسول اهلل؛ ِخ ْر لي بلداً أكون فيه ،فلو علمت أنك تبقى ،ما
اخرتت على قربك شيئاً ،قال( :عليك بالشام) .فلما رأى كراهيت للشام ،قال( :أتدرون
ما يقول اهلل تعاىل يف الشام؟ يقول :يا شام أنت صفوتي من بالديُ ،أْد ِخ َل فيك خريتي

من عبادي ،إن اهلل تعاىل قد تكفل لي بالشام وأهله) (.)1
وربط اإلمام ابن تيمية ،رمحه اهلل ،بني عودة قيادة اإلسالم إىل الشام وبني اإلسراء
واملعراج ،فقال( :ودّلت الدالئل املذكورة على أن (ملك النبوة) بالشام واحلشر إليها،
فإىل بيت املقدس وما حوله يعود اخللق واألمر ،وهناك يحُ شر اخللق ،واإلسالم يف آخر
ري من
الزمان يكون أظهر بالشام ،كما أن مكة أفضل من بيت املقدس ،فأول األمة خ ٌ
آخرها ،كما أن يف آخر الزمان يعود األمر إىل الشام ،كما أسري بالنيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،فخيار أهل األرض يف آخر الزمان
ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السالم ،وهو بالشام) (.)2
وقد تعرضت فلسطني للعديد من النكبات ،فتداعى الفرجنة على هذه البالد ،واحتلوا
بالد الشام ،ومنها فلسطني عشرات السنني ،ثم هيأ اهلل تبارك وتعاىل هلذه البالد صالح
الدين ،رضي اهلل عنه ،الذي طهر األرض من رجسهم ،ثم جاء التتار ،فأحرقوا األخضر
واليابس ،وفر الناس إىل الكهوف واآلبار ،ومكث بعضهم شهوراً داخلها ،حتى إذا
خرج فقد بصره من طول مكثه يف ظلمة الكهوف ،ثم بعث اهلل عليهم القائدين قطز
وبيربس؛ اللذين متكنا من دحرهم والقضاء عليهم ،ومن هذه النكبات ما تعرضت له
 .1تاريخ مدينة دمشق ،علي بن احلسن بن هبة اهلل ،60 /10 ،والطرباني يف مسند الشاميني حنوه ،345/ 1 ،وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد( :58 /10 ،رواه الطرباني باختصار كثري من طريقني ،ورجال أحدهما رجال الصحيح غري صاحل بن رستم ،وهو ثقة).

 .2جمموع الفتاوى.43/ 27 :
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يف ذكرى نكبتنا نرنو لعزتنا

فلسطني عام 1948م ،حيث ُشرد معظم هذا الشعب من أرضه ،وُقتل الرجال ،وُيتم
األطفال ،وُرملت النساءُ ،
وصودرت األراضي ،وُدنست املقدسات،
وخلعت األشجارُ ،
وظن األعداء أنهم قادرون عليها ،ولكن هذه الديار بالد إسالمية ال ميكن للكفار
ّ
واملنافقني أن يظهروا على املؤمنني فيها ( ،)1فهي سوط اهلل يف األرض ،ينتقم بها وبأهلها
ممن يشاء ،وكيف يشاء.
وإن تعرض فلسطني هلذه السلسلة من النكبات السابقة والالحقة؛ ال يعين أن اهلل
تبارك وتعاىل يبغض أهل هذه الديار؛ بل إن ذلك دليل حبه هلم ،فاهلل عز وجل إذا أحب
عبداً ابتاله ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال( :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

ب ِمنُْه ())2
َم ْن ُي ِرِد اللَّهُ ِبِه َخيرْ ًا ُي ِص ْ

()3

وبهذا التكريم لفلسطني يف هذا احلشد الكبري من اآليات واألحاديث ،ما يمُ لي على

أهل هذه األرض أن يعودوا إىل دينهم ،ويتمسكوا مبصدر عزتهم ،كما قال اخلليفة
الراشد عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه( :إنا كنا أذل قوم ،فأعزنا اهلل باإلسالم ،فمهما
نطلب العز بغري ما أعزنا اهلل به ،أذلنا اهلل)( ،)4فإذا أراد هذا الشعب أن يتخلص من
أعدائه ،فعليه السري على ُخطى أسالفه ،فيتمسك بكتابه الكريم ،وصراطه املستقيم،
وسنة املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 .1عن خريم بن فاتك األسدي ،قال( :أهل الشام سوط اهلل يف األرض ،ينتقم بهم ممن يشاء ،كيف يشاء ،وحرام على منافقيهم أن
يظهروا على مؤمنيهم ،ولن ميوتوا إال هماً أو غيظاً أو حزناً)[مسند أمحد ،مسند املكيني ،بقية حديث خريم بن فاتك ،وقال األلباني
يف الضعيفة ،حديث :13أخرجه أمحد وسنده صحيح ،أي موقوفاً].

 .2أي ابتاله باملصائب ليثيبه عليها( .النهاية يف غريب األثر.)57/ 3 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرضى.

 .4أخرجه احلاكم يف املستدرك .130/ 1 ،وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني.
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يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي

ملف العدد

الالجئون

 2012م

أ .زكريا السرهد
ُّ
تعد قضية الالجئني الفلسطينيني من القضايا الرئيسة يف الصراع العربي اإلسرائيلي ،بل
ُّ
تعد من أوىل القضايا اليت برزت عشية احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية عام 1948م،
إثر صدور قرار جملس األمن رقم  ،194الذي يدعو إىل عودة الالجئني الفلسطينيني إىل
األراضي اليت ُهجروا منها ،وتعويضهم عن اخلسائر اليت حلقت بهم نتيجة هذا التهجري،
لذا؛ وجدت إسرائيل نفسها ،ومن اللحظة األوىل الحتالهلا األراضي الفلسطينية عام
1948م ،يف مواجهة ملف سياسي ال بد أن تتعاطى معه.
اخلطاب السياسي املراوغ:
واجهت إسرائيل اجملتمع الدولي منذ بداية نشأتها خبطاب سياسي يتسم بدرجة عالية
من املراوغة والتحايل ،وذلك إثر صدور قرار جملس األمن رقم  ،194الداعي إىل عودة
الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم .وكانت إسرائيل يف تلك الفرتة تسعى للحصول على
اعرتاف بها من األمم املتحدة ،وكانت قضية الالجئني الفلسطينيني تشكل عقبة أمام مترير
هذا االعرتاف ،وفق خطة تكتيكية ،فقد اختذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك (ديفيد بن

غورويون) قراراً باملوافقة على عودة مائة ألف الجئ فلسطيين للحصول على االعرتاف
24
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الدولي بها كدولة ،إال أن إسرائيل وبعد حصوهلا على االعرتاف تراجعت عن قرارها ،ومل
ُتعد أي الجئ فلسطيين.

()1

وجنحت إسرائيل يف التحايل على الضغوط األمريكية بهذا اخلصوص ،بعد أن طالب
الرئيس األمريكي (ترومان) يف تلك الفرتة بضرورة إعادة حوالي ثالمثائة ألف الجئ إىل
ديارهم ،يف رسالة بعثها إىل (بن غورويون) ،أعرب فيها عن شعوره باالستياء من إحباط
إسرائيل للجهود ،وعدم تقديم أي تنازالت بشأن قضية الالجئني ،إال أنه ويف الوقت ذاته،
رفض توصية بتجميد تقديم قرض إلسرائيل مببلغ  100مليون دوالر بسبب موقفها.

()2

املسؤولية عن نكبة الالجئني الفلسطينيني:
أخذ اجلدل حول املسؤولية عن نكبة الالجئني الفلسطينيني حيزاً واسعاً من اخلطاب
السياسي اإلسرائيلي ،حيث إن هذا اخلطاب كان ،وال يزال لغاية يومنا هذا ،ينكر أي

مسؤولية إلسرائيل عن حدوث النكبة ،وبالتالي ،فهي مراراً وتكراراً تقدم يف خطابها
السياسي رواية خمالفة لكل الروايات ،اليت تتحدث عن أن اهلجمات العسكرية للعصابات
الصهيونية يف تلك الفرتة ،كانت هي السبب الوحيد وراء إجبار الفلسطينيني على ترك
أراضيهم ،وفق خطة مسبقة ،إال أن إسرائيل تصر على تقديم رواية أخرى ،وهي أن الدول
العربية هي اليت تتحمل كامل املسؤولية ،وتدعي يف خطابها السياسي أن الفلسطينيني
غادروا أراضيهم بناًء على طلب من الدول العربية نفسها( .)3ورغم أن معظم املؤرخني
يؤكدون على أنه كانت خطة عسكرية إسرائيلية مرسومة مسبقاً ،واليت تضمنت تنفيذ

جمازر وقعت فع ً
ال ،وهي اليت أدت إىل تهجري الفلسطينيني عن أراضيهم .وهذا أيضاً ما
يشري إليه املؤرخ اإلسرائيلي (بيين موريس) ،حيث وصل إىل استنتاج مفاده أن إسرائيل
 .1شعبان ،فاطمة( ،الالجئون يف املشاريع اإلسرائيلية بعد العام  ،)1967جملة صامد ،العدد  ،106عمان ،1996 ،ص.199
 .2املوعد ،محد سعيد( ،الثوابت واملتغريات يف موقف الواليات املتحدة من قضية الالجئني) ،جملة صامد ،العدد  ،106عمان .1996 ،ص.218
 .3حسن ،عصام الدين حممد .جسر العودة – حقوق الالجئني الفلسطينيني يف ظل مسارات التسوية .مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،القاهرة2002 :م .ص .179
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تتحمل املسؤولية الكربى عن تهجري الفلسطينيني ،فبعد رفع احلظر عن احملفوظات املركزية
إلسرائيل ،والسماح للباحثني باالطالع عليها ،يؤكد (بيين موريس) على سبيل املثال أن أمر

طرد أهالي اللد صدر عن (ديفيد بن غورويون) شخصياً .وأصدر (يتسحاق رابني) رئيس
أركان عملية (داني) يف تلك الفرتة األمر امليداني بأنه( :جيب طرد سكان اللد بسرعة،
وبصرف النظر عن العمر ،وينبغي توجيههم حنو بيت نباال).

()1

الجئون يهود من الدول العربية:
استمر اخلطاب السياسي اإلسرائيلي يف مواجهته للمطالبة حبق عودة الالجئني
الفلسطينيني يف استخدام اليهود ،الذين قدموا من الدول العربية إىل إسرائيل ،على أنها
حالة مماثلة لتهجري الفلسطينيني عن أراضيهم ،وحياول هذا اخلطاب إظهارها على أنها
قضية جلوء لليهود من بطش الدول العربية ،يوازي ما حدث من خروج للفلسطينيني من
أراضيهم عام 1948م .وما زالت إسرائيل تستخدم هذا االّدعاء ملواجهة قضية الالجئني
الفلسطينيني ،بل تذهب يف خطابها إىل أكثر من ذلك ،مطالبة الدول العربية حبل هذه
القضية املزعومة لليهود ،باعتبار أنهم ُهجروا من تلك الدول ،وصودرت أمالكهم.

()2

ومل يقف األمر عند حد التنصل من املسؤولية عن نكبة الالجئني الفلسطينيني ،بل
تعداه إىل إدخال مفاهيم جديدة إىل اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن الالجئني ،وهو
إلقاء اللوم على الدول العربية ،ليس فقط بتحميلها مسؤولية قضية الالجئني ،بل تعداه
إىل َز ْعم (شامري) رئيس احلكومة يف العام 1989م ،وزعيم حزب الليكود بأنهم (يطيلون

مشكلة الالجئني) وهو يدّعي يف خطابه السياسي ،أن إسرائيل قامت باستيعاب مئات
اآلالف من اليهود يف األراضي احملتلة عام 1948م ،فيما أن الدول العربية مل تقم بتوطني
الالجئني الفلسطينيني الذين يقيمون لديها.

()3

 .1يعقوب ،حممد حافظ .بينان ضد األبارتايد .دار كنعان للدراسات والنشر ،دمشق2000 :م .ص.56
 .2مشعون ،هداية( ،قراءة يف املوقف اإلسرائيلي من قضية الالجئني) ،جملة تسامح ،العدد  ،29رام اهلل .2010 ،ص.59
 .3شعبان ،فاطمة ،مصدر سابق ،ص.206

26

الالجئون يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي

مقرتح التوطني:
على الرغم من أن مقرتح التوطني ظهر يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي منذ قيام

دولة إسرائيل ،إال أنه أصبح أكثر حضوراً بعد احتالل إسرائيل لألراضي العربية عام
1967م ،إىل جانب استمرار الرفض املطلق يف إقرار حق الالجئني يف العودة إىل األراضي
الفلسطينية احملتلة عام 1948م .فقد وجدت إسرائيل نفسها تسيطر على جزء من الالجئني
الفلسطينيني الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،واضطرت إىل البدء
يف البحث عن حلول تقدمها للمجتمع الدولي بشأن الالجئني ،ووجدت فرصة مناسبة
للتعامل بشكل أبرز مع قضية الالجئني يف خطابها السياسي على أنها قضية إنسانية ،حباجة
إىل حلول اقتصادية معيشية ،يف حماولة إلقصاء هذه القضية عن إطارها السياسي ،الذي يع ّد
هو األساس واملقدمة ألي حلول هلذه القضية ،ومن هنا بدأ تكرار مصطلح (التوطني) يف

اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشكل أكثر تركيزاً عن ذي قبل ،وقد حاولت إسرائيل أن
تظهر نفسها كمساهم يف السعي إىل احلل كغريها من الدول األخرى ،مستمرة يف نفي
مسؤوليتها عن نشوء قضية الالجئني ،وبالفعل ُط ِرحت حلول ملشكلة الالجئني ضمن
ما مسي (خطة ألون) عام 1968م ،والقاضية بتوطني الالجئني يف الضفة الغربية وقطاع

غزة ،وكانت إسرائيل تهدف من وراء ذلك إىل الرتويج لطروحاتها السابقة حول توطني
الالجئني يف الدول اليت يقيمون فيها ،وهي ستعمل وفق هذه الرؤية على توطني الالجئني
املوجودين يف األراضي اليت أصبحت حتت سيطرتها.
كما تال ذلك ما مسي (مبشروع ديان) وزير الدفاع اإلسرائيلي يف تلك الفرتة ،والذي
ارتكز على ختفيف كثافة سكان املخيمات الكبرية يف قطاع غزة ،وإقامة وحدات سكنية
جديدة لالجئني يف املخيمات ،ويف الضفة الغربية ،ويف العريش ،مؤكداً على أنها لن تكون
يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948م.

كما قدّمت إسرائيل مشروعاً محل اسم (الالجئون الفلسطينيون والتطوير للمناطق
27
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احملتلة) ،وكان يرتكز على تطوير قدرة السكان الفلسطينيني االقتصادية ،باإلضافة إىل إجياد

حل عملي لقضية الالجئني ،حبيث يتم إخالء ما بني  5 - 4آالف الجئ سنوياً من
املخيمات ،وتوطينهم خارجها ،ضمن مناطق أخرى يف الضفة الغربية ،ووفقاً هلذه اخلطة؛
حتل مشكلة الالجئني يف غضون مثاني سنوات( ،)1إال أن هذه املشاريع كتب هلا الفشل،
حيث إنه مل يتم التعاطي معها من قبل الالجئني الفلسطينيني ،الذين ما زالوا يصرون على
العودة إىل ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية واملواثيق الدولية األخرى اخلاصة حبقوق
اإلنسان.
اخلطاب السياسي بعد (أوسلو):
كانت قضية الالجئني الفلسطينيني من ضمن القضايا األساسية يف املفاوضات اإلسرائيلية
الفلسطينية ،إال أنه تأجل البحث فيها إىل املرحلة النهائية .وقد استغلت إسرائيل هذا
التأجيل ،حيث بدأت تقدم خطاباً سياسياً ،يتناول موضوع عودة الالجئني على أنه يقع

يف دائرة االستحالة ،واالستعاضة عنه بإمكانية حتقيق العودة اجلزئية والرمزية لالجئني
الفلسطينيني إىل األراضي احملتلة عام 1948م ،حيث إن (مشعون برييس) يقول إنه ليس
باإلمكان عودة الالجئني إىل إسرائيل ،ولكن هناك إمكانية لعودة جزئية ورمزية كجزء من
احلل ،واعرتاف إسرائيل باملسؤولية اجلزئية...

()2

وقد ساهم (مشعون برييس) يف تلك الفرتة يف الرتويج ضمن خطابه السياسي إىل
أن إسرائيل تسعى للبحث عن حلول لقضية الالجئني الفلسطينيني ،حيث طرح فيما
بعد اتفاق أوسلو الرتكيز على حتسني احلياة املعيشية واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني
يف املخيمات ،وخلق هياكل ارتكازية اقتصادية ،والتحول من أيديولوجية اإلغاثة إىل
أيديولوجية التأهيل يف خميمات الالجئني )3(.وكان يهدف من وراء هذه الرؤية السعي إىل
 .1شعبان ،فاطمة .مصدر سابق ،ص .203 - 202
 .2مشعون ،هداية ،مصدر سابق ،ص .194
 .3شعبان ،فاطمة ،مصدر سابق ،ص .206
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حتويل قضية الالجئني من قضية سياسية إىل قضية إنسانية حبتة.
كما برز جديد يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن قضية الالجئني ،الذي متثل يف
اإلعالن عن التزام إسرائيلي حبصة من الالجئني الفلسطينيني العائدين ،ولكن على
أساس إنساني ،ومبحددات إسرائيلية حبتة ،وذلك ضمن (مشروع غازيت) ،الذي تضمن

أيضاً تقديم إسرائيل تعويضاً معنوياً – تصرحيياً للفلسطينيني عن احملنة اليت تعرضوا
هلا كالجئني ،دون أن يتطرق املشروع صراحة إىل اعرتاف إسرائيل مبسؤوليتها عن نكبة
الالجئني.

()1

السالم أو ًال:
برزت مالمح جديدة يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي ،لكنها مل خترج عن دائرة املراوغة
وااللتفاف على حق عودة الالجئني الفلسطينيني .ويف إطار تفسري جديد لقرار جملس األمن
 ،194الذي يتحدث عن عودة الالجئني ،وإعادة من يرغب منهم يف أقرب وقت ،والعيش
بسالم مع جريانهم ،مما يعين أن شرط حتقيق السالم مع الدول العربية جيب أن يستبق أي
حديث عن قضية الالجئني ،وبالتالي حاولت إسرائيل يف خطابها وضع شروط مستحيلة

التحقيق ،وهي السالم ً
أوال ،ومن ثم البحث يف القضايا األخرى مبا فيها قضية الالجئني،
األمر الذي يراه اجلميع أنه مراوغة إسرائيلية للتنصل من تطبيق قرار جملس األمن ،194
وإن الدول العربية جممعة أن استجابة إسرائيل هلذا القرار واعرتافها به ،وإقرارها حبق
الالجئني الفلسطينيني يف العودة غري املشروطة ،وحتقيق املطالب السياسية األخرى اخلاصة
بالقضية الفلسطينية ،هو األساس إلبرام معاهدة سالم مع إسرائيل.
يهودية الدولة:
يف اآلونة األخرية شكل مفهوم (يهودية الدولة) العنصر األساس يف اخلطاب السياسي
اإلسرائيلي بشأن قضية الالجئني الفلسطينيني ،وإن كان هذا املفهوم ليس وليد اللحظة،
 .1املصدر السابق ،ص .210
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بل له جذور تارخيية ،حتى قبل قيام دولة إسرائيل ،فقد تطرق مؤمتر الصهيونية األول عام
1897م ،إىل اهلدف األساس ،وهو إقامة دولة يهودية على أراضي فلسطني ،تكون دولة لكل
يهود العامل .وحتويل فلسطني إىل بلد ذي أغلبية يهودية متجانسة ،وكانت القيادة الصهيونية
تروج ملبادئها ،يف أن احلقوق الوطنية يف فلسطني تعود حصراً إىل الشعب اليهودي ككل،

وإنشاء دولة ذات إثنية واحدة( ،)1إال أن اجلديد يف هذا اخلطاب ليس يف حمتواه ،بل يف
توجيهه كآلية لالنقضاض على حق العودة لالجئني الفلسطينيني ،وليس هذا فحسب ،بل
احلصول على ذريعة بشأن السياسات اليت تنفذها إسرائيل بشأن السكان الفلسطينيني
الذين يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام  ،1948حيث إن هذا اخلطاب مل يقتصر

على الرتويج لفكرة (يهودية دولة إسرائيل) ،بل مطالبة القيادة الفلسطينية االعرتاف رمسياً
بيهودية الدولة ،أي ختليها عن حق العودة لالجئني الفلسطينيني ،األمر الذي رفضته القيادة
الفلسطينية مراراً وتكراراً.

إن إسرائيل قد أخذت تعلن يف خطابها السياسي أن حق عودة الالجئني إىل األراضي

الفلسطينية احملتلة عام 1948م ،يعين ضمنياً القضاء على دولة إسرائيل ،وهي تقدم
تفسريات لذلك إىل اجملتمع الدولي بأن عودة مخسة ماليني الجئ فلسطيين ،يعين أن
الفلسطينيني سيشكلون أغلبية يف إسرائيل مبا ميكنهم من انتقال احلكم إليهم.

()2

إن قضية الالجئني الفلسطينيني مل تشكل قضية خالف بني األحزاب اإلسرائيلية ،بل
إن هناك شبه إمجاع على رفض حق عودة الالجئني الفلسطينيني من معظم هذه األحزاب،

وبالتالي؛ فإن اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن قضية الالجئني كان موحداً منذ النكبة

ولغاية يومنا هذا .ولكن ما كان يقدم يف هذا اخلطاب بشأن قضية الالجئني جاء وفقاً

لألحداث اليت حتصل ،وحيمل يف طياته على األغلب مراوغات وحماوالت الحتواء ما
يستجد لدى الرأي العام العاملي ،واجملتمع الدولي بشكل عام بشأن هذه القضية.
 .1مصاحلة ،نور الدين .طرد الفلسطينيني .مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت1992 :م .ص.8 - 7
 .2مشعون ،هداية ،مصدر سابق ،ص.65
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أ .عودة عريقات
منذ النكبة؛ سنوات عديدة مضت ،واالنتظار سيد املوقف ،ومع بداية كل عام جديد،
يتجدد األمل املدعوم باإلميان يف القلوب بالوعد الرباني اآلتي بتحرير البالد املقدسة
من الغزاة واحملتلني ،الذين ارتكبوا أفظع اجلرائم ضد البشر والشجر واحلجر ،وختليص
أوىل القبلتني ،وثالث احلرمني ،وأرض احملشر واملنشر ،ومسرى رسول اهلل ومعراجه،
صلى اهلل عليه وسلم ،من االحتالل البغيض.
حيث بات حق العودة قناعة مقدسة ،وإمياناً كبرياً يف ضمري الشعب الفلسطيين وقلبه
ووجدانه ،وال يستطيع أحد مهما عال شأنه يف السياسة والقيادة؛ سواء أكان عربياً أم
غربياً ،إلغاء هذا احلق أو إنقاصه ،فهو يتعلق مبصري املاليني من الفلسطينيني املشتتني يف
بقاع األرض ومستقبلهم ،الذين ُهجروا ،وهجر آباؤهم وأجدادهم من ديارهم فلسطني
يف نكبة عام 1948م ،وهو أهم عناوين الثوابت الفلسطينية وأصعبها ،ألن العودة تعين
انتهاء االغتصاب واالحتالل ،وتعين أيضاً احلرية.
أما تقبل الوقائع اليت خلفها االحتالل على األراضي الفلسطينية احملتلة ،فهي خميفة،
31
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وهي إجراءات تهويد عملية للهوية الفلسطينية والعربية واإلسالمية يف القدس
والرتاث الفلسطيين ،واالستيالء على نسبة كبرية من أراضي الضفة الفلسطينية احملتلة،
وبناء املستعمرات االستيطانية عليها ،وبقاء جيش االحتالل على احلدود بني فلسطني
واألردن ،أما خبصوص فكرة تبادل األراضي ،أو رمبا تبادل السكان أيضاً؛ فتبقى غامضة
وملغومة ،وال تفاصيل دقيقة معروفة لعامة الشعب الفلسطيين حوهلا ،والفكرة حبد ذاتها
خطرية ،وصدرت فتوى دينية من فلسطني بتحريم فكرة التبادل ،ويثبت خطورتها ما
ورد يف الصحافة أن وزير اخلارجية اإلسرائيلي ليربمان ،كرر موقفه بأن حل الصراع
الفلسطيين اإلسرائيلي ليس ممكناً يف السنوات املقبلة ،وأنه جيب تكريس هذه السنوات
إلدارة الصراع ،وليس حله ،وكرر رؤية حزبه القائلة إن احلل النهائي للصراع جيب أن
يشمل تبادل سكان مع الدولة الفلسطينية.
ومر على النكبة سنوات متالحقة طويلة ،والطفل الذي ولد خالل أحداثها أو حتى

بعدها ،دخل سن الشيخوخة منذ زمن ،وأصبح ج ّداً جيرت الذكريات ،والالجئون ينتظرون
اخلالص والتحرير والعودة؛ ألن حق العودة ورمزه املفتاح ،مفتاح املنزل الذي هجره
الالجئ الفلسطيين مرغماً ،لن يتحقق بسهولة أبداً ،فكل فلسطيين يعيش بالشتات

اليوم يقابله يهودي صهيوني ،يعيش على أرض فلسطني التارخيية ،لذلك؛ فإن اليهود
ينظرون إىل حق العودة كخطر كبري يهدد وجودهم ،ألنه -وفقاً لرؤيتهم -يتناقض مع

وجودهم ،وهلذا؛ فإنهم ينظرون إىل العودة بصورة جدية على أنه صراع بقاء ،وحتى
النازحني الذين نزحوا يف حرب عام 1967م ،حيث يرى اليهود خطراً يف عودتهم إىل

الضفة الغربية ،وهذا اخلطر من مجلة أسباب اهلجمة االستعمارية اإلسرائيلية يف الضفة
الغربية والقدس.
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ولو افرتضنا على سبيل املثال أن احملتلني مسحوا من خالل إطار التفاهمات واملفاوضات
للسالم املوعود بالعودة لالجئني ،بغض النظر عن العدد املسموح له بعودته ،فهل
سيقبل العائدون العودة إىل الضفة الغربية وغزة؟ وإذا مسح هلم بالعودة إىل داخل اخلط
األخضر (حدود عام 1948م) ،فهل سيقبلون اجلنسية اإلسرائيلية ،والسكن يف مناطق
أخرى غري بلداتهم ،اليت ُه ّجروا منها؟ ألن كثرياً من البلدات الفلسطينية والبيوت
أزيلت عن اخلارطة ،واستبدلت مبواقع إسرائيلية ،وشقت الطرق الكبرية يف أراضي
البيوت الفلسطينية وجتمعاتهاُ ،
وغريت معامل البالد والسكان بصورة جذرية ،وإن حصل
ذلك؛ فهذا خيالف ما رمسه الالجئ الفلسطيين يف ذهنه من صور بهيجة حلق العودة ،فهو
إن قبل؛ سيكون إسرائيلياً وفقاً لقانون اجلنسية اإلسرائيلي ،ولن يعود ألرضه ومنزله
الذي ُأخرج منه هو ،أو ُأخرج منه آباؤه.

وبالتالي؛ فإن العودة اجملتزئة إن حتققت َف َر َضاً عن طريق املفاوضات والسالم ،فهي

ً
طويال
لن تعرب عن احللم املوجود يف خلجات الالجئ الفلسطيين ووجدانه ،الذي حلم
حبقه يف العودة إىل بيته وأرضه وبلده ،يف ظل راية دولته املستقلة ،ورغم ذلك؛ فاخليار
يبقى لالجئني لكي خيتاروا الوضع الذي يناسبهم وفقاً للظروف والوقائع املفروضني،
وال يستطيع أحد التدخل يف رغبتهم وإرادتهم ،أو اإلمالء عليهم ما يفعلونه وخيتارونه.
يف ظل انعدام االستعداد والرغبة لدى معظم الدول العربية احمليطة بفلسطني حملاربة
إسرائيل بسبب ظروف متعددة ،وبسبب معاهدات السالم املعقودة أو االتفاقات
والتحالف مع الغرب ،وبسبب عدم حتقيق التوازن اإلسرتاتيجي الالزم للحرب ،وأيضاً
بسبب غياب الظهري الفاعل للمقاومة الفلسطينية يف األرض احملتلة ،وبسبب اهليمنة
33
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اإلسرائيلية الكاملة ،فإن املفاوضات من وجهة نظر قسم غري قليل من رجال السياسة
العرب والفلسطينيني ،تبقى كخيار سياسي لنفي املزاعم اإلسرائيلية بغياب الشريك
الفلسطيين للسالم ،وأيضاً من وجهة نظر أخرى الستمرار الدعم السياسي املعنوي
واملادي من قبل قسم كبري من الغرب للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ألن الغرب ومعظم
العرب خيارهم الوحيد هو السالم ،بوساطة املفاوضات اليت مل تثمر حتى اآلن.
ً
شلال ومجوداً يعوق أفق حل القضية ويغيبها ،بسبب
إن غياب املفاوضات ،يعين
استمرار احملتل يف تنفيذ خمططاته لتهويد بقية األراضي واألماكن الفلسطينية ،ولذلك
فالتعويل على شعب األرض احملتلة مبفرده فقط لتحرير البالد من االحتالل بالسالم أو
املقاومة ،أمر صعب؛ ألن اجلندي اإلسرائيلي هو املستعمر ،وهو املستوطن الذي حيارب،
ويقمع املواطن الفلسطيين ،وتقيم عائلته على بعد عشرات أو مئات األمتار من منزل
املواطن الفلسطيين ،والدولة العربية متلك القوة العسكرية واالقتصادية والتنظيمية،
وهي حليفة ألقوى دولة يف العامل وسفنها وطائراتها احلربية جتول يف البحار احمليطة
بالعرب وبالفضاء العربي ،وما هي القوة الفلسطينية أمامها ،وخاصة يف ظل التشرذم
والضعف العربي ،وتقبل قسم من األنظمة العربية للرؤيا السياسية املفروضة من قبل
أمريكا حليف إسرائيل اإلسرتاتيجي.
إن حتميل فشل أمة يف حترير فلسطني وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئني املنتظرين
للعودة منذ النصف األول للقرن املاضي إىل شخص أو جمموعة أشخاص ال حول هلم
وال قوة ،أو حتميله لسلطة ضعيفة ،أو جهة معينة واحدة ،ووفقاً ملنظور ضعف األمة
القائم اليوم ،هو استهتار بالعقل العربي ،وبعيد عن الواقع ،ويعرب عن ضعف يف الرؤيا
34

حق العودة إميان راسخ وواقع مؤمل

لقائله ومصدره ،ألن لكل قطر عربي شأناً يغنيه ،ويشغله عن القضية الفلسطينية ،وإذا
توافرت الرغبة لدى األمة الكبرية إلعادة شأنها بني األمم ،فلن يعوقها أي عالقات أو
اتفاقات أو تفاهمات أو حوارات أو معاهدات دولية.
ووفقاً للرؤيا األيديولوجية اإلسرائيلية النافية حلقوق العرب واملسلمني والفلسطينيني
يف أرض فلسطني ،وانسجاماً مع عجز األمة الظاهر عن فعل الالزم املطلوب منها،
ومن منطلق احلقيقة املرة املعاشة ،فإن كل من يرغب يف العودة إىل فلسطني التارخيية من
الالجئني يف ظل املعطيات احلالية القائمة ،فإنه حباجة إىل أن يركب صاروخاً عابراً ليحط
به على البلد الفلسطينية اليت خيتارها .ومن تصرحيات رئيس وزراء إسرائيل السابقة،
اليت كانت ممزوجة باستهزاء ،ووفقاً للتوجهات الفلسطينية ،فإنه سيكون هناك دولتان
لفلسطني؛ واحدة يف حدود عام 1967م ،واألخرى يف الداخل ،وفقاً لطلب تنفيذ حق
العودة ،وهذا وفقاً لرؤيته ،يتعارض مع املخططات الصهيونية ،ويسبب ً
خلال يف توازن
العامل الدميغرايف لصاحل الفلسطينيني ،وأيضاً مع استمرار وجود إسرائيل ،باإلضافة
إىل إصرار نتنياهو على الطلب املتواصل من الفلسطينيني االعرتاف بيهودية الدولة،
رغم الرفض الواضح والقاطع الذي أعلنته السلطة الوطنية الفلسطينية هلذا الطلب،
ألن هذا االعرتاف حيمل يف طياته تبعات خطرية ،تؤدي إىل طرد العرب الفلسطينيني
من الداخل احملتل عام 1948م ،أو من خالل إجراء عملية تبادل سكان بينهم وبني
املستعمرين يف الضفة الغربية الفلسطينية ،وأيضاً تعين إلغاًء ضمنياً لقرار حق العودة
رقم ( )194إىل داخل املناطق الفلسطينية احملتلة عام 1948م ،إن جرى هذا االعرتاف.
ورغم أن احلقيقة مرة تؤمل النفس ،لكنها تبقى حقيقة ،ال مفر من البوح بها،
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ورمبا ال يرغب قسم من الناس مساعها لكي ال يحُ بط ،ولكنها جيب أن تكون حمفزة
لفض االختالف ،واالشتباك ،واالستناد إىل أرض صلبة واضحة املعامل بتحقيق املصاحلة
والوحدة دون تأخري ،وبناء القوة الالزمة؛ لرد الكرامة واألرض العربية اإلسالمية
الفلسطينية املسلوبة.
لذلك؛ ما مل نرتك القول ،ونتجه للفعل احلقيقي ،الذي جيب أن نبدأه بفك اخلصام
واالشتباك بني كل األطراف املتشابكة ،والسري خبطوات حثيثة على طريق الوحدة؛ ألن
يف االحتاد قوة ،والبيعة جيب أن تكون هلل ثم للوطن ،وهذا أمر أوىل اتّباعه ،وإال فإننا
سنبقى مكاننا نرى مأساتنا ،ومع ذلك نتجادل ونتأمل فقط ،وهلذا؛ جيب االنتقال إىل مرحلة
العمل اجلدي املنتج ،وتغيري الفكر وتعديله وتصويبه ،والنظر إىل الصراع بصورة جدية،
وعلى رأي شاعر احلكمة املتنيب ،رمحه اهلل:
وإذا كانت النفوس كباراً

تعبت يف مرادها األجسام

والعودة حباجة إىل عمل جدي مجاعي عربي وإسالمي موحد وخملص ،والرجوع إىل

نصُروا
تعاليم الدستور اإلهلي ،للعمل بهديه ،واهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِن َت ُ

نص ْر ُك ْم
اهللَ يَ ُ

ت أَْق َدا َم ُك ْم}(حممد)7:
َوُيثَبِّ ْ
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عقيدة وقيم

من وحي القرآن الكريم
د .إمساعيل نواهضة  /أستاذ التفسري وعلوم القرآن يف جامعة القدس

يف ظل انتشار ظاهرة الغش واخلداع واخليانة بني بعض أفراد اجملتمع ،ويف ظل
التنافس على أكل أموال الناس بالباطل ،ويف ظل حرمان النساء من حقوقهن يف
املرياث ،وكثرة النهب والسلب خلريات اجملتمع ،ويف ظل ازدياد بطش احلكام وأعوانهم،
والفتك بشعوبهم ومواطنيهم ،ويف ظل انتشار الظلم جبميع أشكاله على مستوى احلكام
واحملكومني ،ومن قبل اآلباء واألمهات ،ويف ظل االحنراف عن منهج القرآن الكريم
والسنة النبوية ،واتباع غري سبيل اإلسالم يف حل املشكالت االجتماعية والسياسية
واالقتصادية ،يف ظل ذلك كله؛ يأتي األمر اإلهلي والتوجيه الرباني للمؤمنني وغريهم،
كرتبية وقائية وعالجية للنفوس البشرية على مستوى األفراد واجلماعات واجملتمعات،
إذ يقول اهلل تعاىل{ :إ َّن ال َّلهَ يَأُْمُر ُك ْم أَ ْن ُت َؤدُّوا َ
اس
األ ِ
مانات إِىل أَ ْهِلها َوإِذا َح َك ْمت ْ
ِ
ُم َبينْ َ النَّ ِ
ين آ َمنُوا
أَ ْن حَْت ُك ُموا ِباْل َع ْد ِل إِ َّن اللَّهَ ِن ِع َّما يَ ِع ُظ ُك ْم ِبِه إِ َّن اللَّهَ كا َن سمَ ِيعاً َب ِصرياً * يا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ول َوُأوِلي َ
الر ُس َ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ ال َّلهِ
يعوا ال َّلهَ َوأَ ِط ُ
أَ ِط ُ
األ ْم ِر ِمنْ ُك ْم َفإِ ْن َتنا َز ْعت ْ
يعوا َّ
اآلخر ذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
ْ
يال}(.النساء)59 - 58 :
الر ُسو ِل إِ ْن ُكنْت ْ
َو َّ
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن بِاللَّهِ َواليَ ْو ِم ِ ِ
قال ابن كثري عند تفسريه لآلية األوىل( :ذكر كثري من املفسرين أن هذه اآلية نزلت

يف شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة ،وسبب نزوهلا فيه :حني أخذ رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،مفتاح الكعبة منه يوم الفتح ،ثم رده عليه ،ثم قال :قال حممد بن إسحاق:
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حدثين حممد بن جعفر ،عن عبيد اهلل بن أبي ثور ،عن صفية بنت شيبة ،أن رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،ملا نزل مبكة واطمأن الناس ،خرج حتى أتى إىل البيت ،فطاف
به سبعاً على راحلته ،يستلم الركن مبحجن يف يده ،فلما قضى طوافه ،دعا عثمان ابن
طلحة ،فأخذ مفتاح الكعبة منه ،ففتحت له ،فدخلها ،ثم قام على باب الكعبة ،فقال :ال
إله إال اهلل وحده ال شريك له ،صدق وعده ،ونصر عبده ،وهزم األحزاب وحده ،أال إن
كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو حتت قدمي هاتني ،إال سدانة البيت ،وسقاية احلاج،
ثم قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له .فقال :هاك
مفتاحك يا عثمان!! اليوم يوم بر ووفاء).

()1

هذا؛ وإن نزول اآلية الكرمية يف هذا السبب اخلاص ال مينع عمومها ،إذ العربة بعموم
اللفظ ال خبصوص السبب ،واألمانات :مجع أمانة ،وهي مصدر مسي به املفعول ،فهي
مبعنى ما يؤمتن اإلنسان عليه ،واملعنى :إن اهلل تعاىل يأمركم ،أيها املؤمنون ،أن تؤدوا ما
ائتمنتم عليه من احلقوق ،سواء أكانت هذه احلقوق هلل تعاىل أم للعباد ،وسواء أكانت
فعلية أم قولية أم اعتقادية ،وأسند سبحانه األمر إليه مع تأكيده ،بقوله{ :إِ َّن اهللَ يَأُْمُر ُك ْم}
اهتماماً باملأمور به ،وحضاً للناس على أداء ما يؤمتنون عليه من علم ومال ،وودائع،
وأسرار ،وغري ذلك مما يقع يف دائرة االئتمان ،وتنبغي احملافظة عليه ،ومعنى أدائها إىل
أهلها :توصيلها إىل أصحابها كما هي من غري خبس ،أو تطفيف ،أو حتريف ،أو غري ذلك،
مما يتنافى مع أدائها بالطريقة اليت ترضي اهلل تعاىل.
ومن اآليات القرآنية اليت نوهت بشأن األمانة ،وأمرت بأدائها وحفظها ،قوله تعاىل:

الس ِ َ
{إنَّا َع َر ْضنَا َ
األ ْرض َوالجْ ِبا ِل َفأََبينْ َ أَ ْن يحَْ ِمْلنَها َوأَ ْش َف ْق َن ِمنْها َو َ
األماَنَة عَ
حمََل َها
َلى َّ
ِ
ماوات َو ِ

اإلن ُ
ين ُه ْم ِب َشهاداِت ِه ْم
راعو َن * َو َّال ِذ َ
ين ُه ْم َألماناِت ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم ُ
ْسان}(األحزاب ،)72 :وقوله تعاىلَ {:و َّال ِذ َ
ِ
ات ُم ْ
ك َرُمو َن}(.املعارج)35 - 32 :
قاِئ ُمو َن * َو َّال ِذ َ
ين ُه ْم عَلى َصالِت ِه ْم يحُ اِف ُظو َن * ُأولئِ َك فيِ َجنَّ ٍ
 .1تفسري ابن كثري ،515/ 1 ،بتصرف ،والتفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي ،وانظر السرية النبوية البن هشام.73/ 5 ،
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وأما األحاديث؛ فمنها ما رواه البخاري وغريه عن عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل عنهما،

أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :املُ ْسِل ُم َم ْن َسِل َم املُ ْسِل ُمو َن ِم ْن ِل َساِنِه َويَ ِدهِ،
اجُر َم ْن َه َج َر َما َن َهى اللَّهُ َعنُْه)( ،)1وروى أبو داود عن أبي هريرة ،أن رسول اهلل،
َواملُ َه ِ

صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَِّد َ
َمن َ
َكَ ،وال خَُت ْن َم ْن َخاَن َك).
األ َماَنَة إِلىَ َم ْن اْئت َ
اس أَ ْن حَْت ُك ُموا ِبال َع ْد ِل} أمر بإيصال احلقوق املتعلقة بذمم
وقولهَ { :وإِذا َح َك ْمت ْ
ُم َبينْ َ النَّ ِ
اآلخرين إىل أصحابها ،إثر األمر بإيصال احلقوق املتعلقة بذممهم.
ُم} من احلكم ،ومعناه :الفصل بني املتنازعني ،وإظهار احلق لصاحبه.
وقولهَ :
{ح َك ْمت ْ
()2

{باْل َع ْد ِل} أي باحلق الذي أوجبه اهلل عليكم ،وأصل العدل :التسوية ،يقال :عدل
وقولهِ :

كذا بكذا ،أي سواه به.
ُم} كما أمركم اهلل تعاىل أيها املؤمنون بأداء األمانات إىل أهلها،
ومعنى قولهَ { :وإِذا َح َك ْمت ْ
فإنه يأمركم ،أيضاً إذا حكمتم بني الناس أن جتعلوا حكمكم قائماً على احلق والعدل.
ويرى بعض العلماء :أن اخلطاب يف هذا النص موجه إىل الذين حيكمون ،وهم احلكام

من والة وقضاة وغريهم ممن يلون احلاكم ،وال مانع عندنا من أن يكون اخلطاب موجهاً

إىل األمة كلها ،ألن األمة العزيزة اليت تتوىل أمور نفسها من غري حتكم من ملك أو طاغ
قاهر ،هي حمكومة وحمكمة ،فهي اليت ختتار حاكمها ،وهي يف هذا حمكمة ،مطلوب منها

العدل ،فال ختتار هلوى ،أو لعطاء ،أو ملصلحة شخصية أياً كان نوعها .وهي حمكمة يف

حاكمها ،فال تقول فيه إال حقاً ،وال تطالبه إال مبا هو حق ،ال جور فيه ،وال تشتط يف نقده،

وال تسكت عن نصيحته ،فإن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولِّ :
يحُةُ ،قْلنَا:
(الد ُ
ين النَّ ِص َ
()4( )3
لمَِ ْن؟ َق َ
َابِهَ ،وِل َر ُسوِلِهَ ،و َألِئ َّمِة المُْ ْسِل ِم َ
ني َو َع َّامتِ ِه ْم) .
ال :لِلَّهَِ ،وِل ِكت ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.

 .2سنن أبي داودِ ،كتَاب اإلجارة ،باب يف الرجل يأخذ حق من حتت يده ،وصححه األلباني.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
 .4جملة السنة  ،15العدد الرابع ،للشيخ حممد أبي زهرة.
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وحديث القرآن عن وجوب إقامة العدل ،ودفع الظلم حديث مستفيض .قال تعاىل:
َ ْ ْ
ْ َ َ ًَ
اإل ْحسا ِن}(النحل ،)90 :وقال تعاىل{ :يا ُ
{إِ َّن اهلل يَأُمُر ِبال َع ْد ِل َو ِ
داوُد إِنَّا َج َعلناك خِليفة فيِ
َ
األ ْرض َف ْ ُ
ُم َفا ْع ِدُلوا
اس ِبالحْ َ ِّق َوال َتتَّبِ ِع الهَْوى}(ص ،)26 :وقال تعاىلَ { :وإِذا ُقْلت ْ
احك ْم َبينْ َ النَّ ِ
ِ

َوَل ْو كا َن ذا ُق ْربى}.

(األنعام)152 :

وأما حديث السنة النبوية عن ذلك فهو أيضاً مستفيض ،ومن األحاديث اليت وردت

يف هذا املعنى؛ ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،قال:

قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن املُْق ِس ِط َ
ني
ني ِعنْ َد اللَّهِ َعَلى َمن ِ
َاب َر ِم ْن ُن ٍ
ورَ ،ع ْن يمَِ ِ
()1
َ
يه ْم َو َما َوُلوا).
َن َع َّز َو َج َّلَ ،و ِكْلتَا يَ َديِْه يمَِنيٌَّ ،ال ِذ َ
ين يَ ْع ِدُلو َن فيِ ُح ْك ِم ِه ْمَ ،وأ ْهِل ِ
الرَّحمْ ِ
وقوله{ :إِ َّن اللَّهَ ِن ِع َّما يَ ِع ُظ ُك ْم ِبِه} مجلة مستأنفة مقررة ملضمون ما قبلها ،متضمنة ملزيد

اللطف باملخاطبني ،وحسن استدعائهم إىل االمتثال ملا أمروا به ،وقولهِ{ :ن ِع َّما} أصله

نعم ما ،فركبت نعم مع ما ،واملعنى :نعم الشيء الذي يعظكم به.
وهو أداء األمانة إىل أهلها ،واحلكم بني الناس بالعدل.

والوعظ :التذكري باخلري ،والتحذير من الشر ،بأسلوب يرق له القلب ،واملعنى :إن اهلل
تعاىل قد أمركم ،يا معشر املؤمنني ،بأداء األمانة ،وباحلكم بالعدل ،ولنعماهما شيء جليل
يذكركم به ،ويدعوكم إليه.

وقوله تعاىل{ :إِ َّن ال َّلهَ كا َن سمَ ِيعاً َب ِصرياً} وعد للطائعني ،ووعيد للعاصني؛ أي :إن اهلل

تعاىل كان مسيعاً ألقوالكم يف األحكام ويف غريهاَ ،ب ِصرياً بكل أحوالكم وتصرفاتكم،

وسيجازيكم مبا تفعلونه من خري أو شر ،وبعد أن أمر سبحانه بأداء األمانة وباحلكم
بالعدل ،عقب ذلك بأمر املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله ووالة أمورهم ،فقال تعاىل{ :يا
ول َوُأوِلي َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِمنْ ُك ْم} ،وطاعة اهلل وطاعة
أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا أَ ِط ُ
يعوا ال َّلهَ َوأَ ِط ُ
يعوا َّ
الر ُس َ
طاع اللَّهَ} .ومعنى طاعتهما :التزام
ول َف َق ْد أَ َ
رسوله متالزمتان ،قال تعاىلَ { :م ْن ُي ِط ِع َّ
الر ِعيَِّة َوالنَّ ْه ِي َع ْن إْد َخا ِل المَْ َش َّقِة عَ
ث عَ
َ َ
اإل َمام اْل َعاِد ِل َو ُعُقوَبِة الجَْاِئ ِر َوالحَْ ِّ
َليْ ِه ْم.
َلى ِّ
الرْف ِق ِب َّ
ِ
 .1صحيح مسلمِ ،كتَاب ِ
اإل َما َرةَِ ،باب ف ِضيلِة ِ ِ
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أوامرهما ،واجتناب نواهيهما.

قال صاحب الكشاف :واملراد بـ{ َوُأوِلي َ
األ ْم ِر ِمنْ ُكم} :أمراء احلق ،ألن اهلل ورسوله

بريئان من أمراء اجلور ،فال يعطفون على اهلل ورسوله بوجوب الطاعة هلم ،وإمنا جيمع بني
اهلل ورسوله واألمراء املوافقني هلما يف إيثار العدل ،واختيار احلق واألمر بهما ،والنهي
عن أضدادهما كاخللفاء الراشدين ،ومن تبعهم بإحسان ،وكان اخللفاء يقولون :أطيعوني
ما عدلت فيكم ،فإن خالفت؛ فال طاعة لي عليكم ،وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد
امللك قال له :ألستم أمرمت بطاعتنا يف قولهَ { :وُأوِلي َ
األ ْم ِر ِمنْ ُك ْم} ،فقال له :أليس قد
الر ُسو ِل}.
نزعت عنكم إذا خالفتم احلق بقولهَ{ :فإِ ْن َتنا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ اهللِ َو َّ
وقيل :هم العلماء الدينيون الذين يعلمون الناس ،ويأمرونهم باملعروف ،وينهونهم
يعوا
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
يعوا مع الرسول ،فقال{ :أَ ِط ُ
عن املنكر( ،)1وأعاد سبحانه الفعل أَ ِط ُ

الر ُس َ
ول} ،ومل يعده مع أولي األمر ،لإلشارة إىل استقالل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
َّ
بالطاعة ،حتى لو كان ما يأمر به ليس منصوصاً عليه يف القرآن ،ألنه ال ينطق عن اهلوى،

ولإليذان بأن طاعة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أعلى من طاعة أولي األمر.

وقولهِ { :منْ ُك ْم} يف حمل نصب على احلال من أولي األمر ،أي :أطيعوا اهلل ،وأطيعوا

الرسول ،وأولي األمر حال كونهم كائنني منكم؛ أي من دينكم وملتكم ،ويف ذلك إشارة
إىل أنه ال طاعة ملن يتحكمون يف شؤون املسلمني ممن ليسوا على ملتهم.

ُم ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم
الر ُسو ِل إِ ْن ُكنْت ْ
وقولهَ{ :فإِ ْن َتنا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ اهللِ َو َّ
اآلخ ِر} بيان ملا جيب على املؤمنني أن يفعلوه ،إذا ما حدث بينهم اختالف يف أمر من
ِ
األمور الدينية ،واملراد بالتنازع هنا :االختالف ،واجلدال مأخوذ من النزع مبعنى اجلذب.

فكأن كل واحد من املختلفني جيذب من غريه احلجة لدليله ،ومنه قول النيب ،صلى اهلل
عليه وسلمَ ( :ماِلي ُأَنا َز ُع اْلُق ْرآ َن)( ،)2أي ينازعين غريي ،وجياذبين يف القراءة .وذلك أن
 .1تفسري الكشاف ،للزخمشري.524/ 1 ،

َ
ْ
َْ
اإل َماُم ِباْل ِق َراَءةِ ،وصححه األلباني.
 .2سنن الرتمذيِ ،كتَاب َّ
اإل َم ِام إِذا َج َه َر ِ
الصالةَِ ،باب َما َجاَء فيِ َت ْر ِك ال ِق َراَءةِ َخلف ِ
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بعض املأمومني جهر خلفه ،فنازعه قراءته فشغله ،فنهاه عن اجلهر بالقراءة يف الصالة
خلفه.

ُم فيِ َش ْيٍء} أي جتادلتم واختلفتم يف شيء من أمور دينكم
قال القرطيب :قولهَ{ :فإِ ْن َتنا َز ْعت ْ
َفُردُّوُه إِلىَ هَّ
الر ُسو ِل ،أي ردوا ذلك احلكم إىل كتاب اهلل ،أو إىل رسوله ،بالسؤال يف
اللِ َو َّ
حياته ،أو بالنظر يف سنته بعد وفاته .وهذا قول جماهد واألعمش وقتادة .وهو الصحيح،
ومن مل ير هذا،

قولهَ{ :فُردُّوُه إِلىَ
()1
وميتثل ما فيها.

اآلخ ِر} ،ويف
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
اختل إميانه ،لقوله تعاىل{ :إِ ْن ُكنْت ْ
هَّ
الر ُسو ِل} دليل على أن سنته صلى اهلل عليه وسلم ،يعمل بها،
اللِ َو َّ

قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما َن َهيْت ُ
اجتَنُِبوُهَ ،و َما أَ َم ْرُت ُك ْم ِبِهَ ،فاْف َعُلوا ِمنُْه َما
ُك ْم َعنُْه َف ْ
()2
است َ
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َكثْ َرُة َم َساِئِل ِه ْمَ ،و ْ
اختِالُف ُه ْم َعَلى أَنْبِيَاِئ ِه ْم).
ُمَ ،فإِنمََّا أَ ْهَل َك َّال ِذ َ
ْ
َط ْعت ْ
اآلخ ِر} شرط جوابه حمذوف اكتفاًء بداللة املذكور
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
وقوله{ :إِ ْن ُكنْت ْ

عليه ،أي :إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر حق اإلميان ،فارجعوا فيما تنازعتم فيه من
أمور دينية إىل كتاب اهلل ،وسنة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،واآلية الكرمية حتريض
للمؤمنني ،ودعوتهم لالمتثال لتعاليم اإلسالم وآدابه ،ألن اإلميان احلق يقتضي ذلك.
واسم اإلشارة يف قوله{ :ذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
يال} يعود إىل الرد إىل الكتاب والسنة،
وقوله {َتأْ ِو ً
يال} من آل هذا األمر إىل كذا ،أي رجع إليه ،فيكون املعنى :ذلك الذي أمرتكم
به ،من رد ما اختلفتم فيه إىل الكتاب والسنة خري لكم ،وأمحد مغبة ،وأمجل عاقبة.

ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه ،}...هذا أمر من اهلل تعاىل بأن كل شيء
قال ابن كثري :قوله {َفإِ ْن َتنا َز ْعت ْ
تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه ،أن يرّدوا التنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنة،
اختَ
كما قال تعاىلَ { :و َما ْ
ُم ِفيِه ِم ْن َش ْيٍء َف ُح ْك ُمُه إِلىَ اهللِ} ،فما حكم به القرآن والسنة،
َل ْفت ْ

 .1هامش تفسري القرطيب.261/ 5 ،
 .2صحيح مسلمِ ،كتَاب اْل َف َضاِئلَ ،باب َت ْوفريه ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وَت ْر ِك إِ ْكثَ ِار ُس َؤاِلِه َع َّما ال َضُرو َرةَ إَِليِْه أَ ْو ال يَتَ َعَّل ُق ِبِه َت ْكِل ٌ
يف
ِ
ِ
َو َما ال يَ َق ُع.
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ُم
وشهد له بالصحة فهو احلق ،وماذا بعد احلق إال الضالل ،وهلذا قال تعاىل{ :إِ ْن ُكنْت ْ
اآلخ ِر} .أي :ردوا اخلصومات إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ،فتحاكموا
ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواليَ ْو ِم ِ
إليهما فيما شجر بينكم ،إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،فدل على أن من مل يتحاكم

يف حمل النزاع إىل الكتاب والسنة ،وال يرجع إليهما يف ذلك ،فليس مؤمناً باهلل ،وال
باليوم اآلخر.

()1

وقال بعض العلماء :قد يؤخذ من اآلية اليت معنا أن أدلة األحكام الشرعية أربعة،
وهي :الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياس؛ ألن األحكام إما منصوصة يف الكتاب أو
الر ُس َ
ول} ،وإما جممع عليها من أولي األمر بعد
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
السنة ،وذلك قوله{ :أَ ِط ُ
يعوا َّ
استنادهم إىل دليل علموه ،وذلك قوله { َوُأوِلي َ
األ ْم ِر ِمنْ ُك ْم} ،وإما غري منصوصة وال
جممع عليها ،وهذه سبيلها االجتهاد ،والرد إىل اهلل والرسول ،وذلك هو القياس ،فما أثبته
الفقهاء واألصوليون غري هذه األربعة ،كاالستحسان الذي يراه األحناف ً
دليال.

وإثبات األحكام الشرعية متاشياً مع املصاحل املرسلة الذي يقول به املالكية ،واالستصحاب
الذي يقول به الشافعية ،كل ذلك إن كان غري هذه األربعة ،فمردود بظاهر هذه اآلية ،وإن
كان راجعاً إليها ،فقد ثبت أن األدلة أربعة.

()2

ما ترشد إليه هاتان اآليتان:
 .1وجوب رد األمانات إىل أهلها بعد احملافظة عليها ،وعدم التصرف بها ،إال بإذن من

أصحابها .واملؤمتن إذا مل يفرط باألمانة ويضيعها ،فال ضمان عليه إمجاعاً ،لقوله َصَّلى ُ
اهلل

َعَليِْه َو َسَّل َمَ :
(ال َض َما َن َعَلى ُمؤْتمََ ٍن).

()3

 .2وجوب العدل يف احلكم ،وحرمة احليف واجلور فيه.
 .3وجوب طاعة اهلل ،وطاعة الرسول ،ووالة املسلمني من حكام وعلماء وفقهاء؛ ألن

 .1تفسري ابن كثري.518/ 1 ،

 .2تفسري آيات األحكام ،للشيخ حممد السايس.119/ 3 ،

 .3رواه الدارقطين يف كتاب البيوع ،حديث  ،41/ 3 ،167وحسنه األلباني يف صحيح اجلامع ،حديث رقم .7518
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طاعة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من طاعة اهلل ،وطاعة الوالي من طاعة الرسول،
َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،قال سهل بن عبد اهلل :ال يزال الناس خبري ما عظموا السلطان

والعلماء ،فإن عظموا هذين ،أصلح اهلل دنياهم وأخراهم ،وإن استخفوا بهذين ،فسدت
دنياهم وأخراهم.

وللحديث الذي رواه الشيخان أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من أَ َطاع
َ ْ َ نيِ
اع اهللََ ،و َم ْن َع َصاِني َف َق ْد َع َصى اهللَ)( ،)1وروي يف الصحيح أيضاً أن عبد اهلل ابن
َف َق ْد أَ َط َ
حذافة األنصاري البدري ،وكان به دعابة ،بعثه رسول اهللَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،على

سرية ،فأمرهم يوماً أن جيمعوا حطباً ،ويوقدوا ناراً ،ففعلوا ،ثم أمرهم أن يدخلوها ،حمتجاً
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن أَ َط َ َ
بقوله َصَّلى ُ
اع اهللَ َع َّز
ريي َف َق ْد أَ َطا َع َ ،و َم ْن أَ َطا َع َف َق ْد أَ َط َ
اع أ ِم ِ
نيِ
نيِ
َو َج َّل)( )2فلم يستجيبوا له ،وقالوا له :إمنا آمنا وأسلمنا ،لننجو من النار ،فكيف نعذب
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،فقالَ :
أنفسنا بها؟ وذكر ذلك لرسول اهللَ ،صَّلى ُ
(ل ْو د َ
َخُلو َها َما َخ َر ُجوا
ِمنْ َها إِلىَ يَ ْوم اْل ِقيَا َمِةَّ ،
وف).
الطا َعُة فيِ المَْْعُر ِ
ِ
 .4وجوب رد املتنازع فيه عقيدة ،أو عبادة ،أو قضاء إىل الكتاب والسنة ،ووجوب الرضا
()4( )3

بقضائهما.
 .5العاقبة احلميدة ،واحلال احلسنة السعيدة يف رد أمة اإلسالم ما تنازعت فيه إىل كتاب

ربها وسنة نبيهاَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم.

السيرَ ِ ،باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به.
 .1صحيح البخاريِ ،كتَاب الجْ ِ َهاِد َو ِّ

 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح على شرط

الشيخني.

 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب سرية عبد اهلل بن حذافة السهمي وعلقمة بن جمزز املدجلي ،ويقال إنها سرية األنصاري.
 .4انظر أيسر التفاسري للجزائري.498 / 1 :
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عقيدة وقيم

مساجدنا:
أ .عزيز العصا  /مدير دائرة دمغ ومراقبة املعادن الثمينة  /اخلليل

بسقف وأربعة جدران ،بل َّ
ختطى ذلك ملا
مل يكن املسجد يف اإلسالم جمرد مكا ٍن حمصور
ٍ

هو أوسع وأرحب ،جبعل األرض الطهور اخلالية من اخلبائث ،أينما وجدت ،مكاناً للصالة.
ويف ذلك ميزة لإلسالم على غريه من الديانات .فاإلسالم يسهل على املؤمن ،وييسر له أمر

ركن أساس من أركان الدين احلنيف ،ويف ذلك يقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
إقامة ٍ
ُ
ت ِل َي َ
األ ْر ُ
ض
(أ ْع ِط ُ
ريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِعَل ْ
ب َم ِس َ
يت خمَ ْ ًسا لمَْ ُي ْع َط ُه َّن أَ َح ٌد َقبِْلي؛ ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ
ت ِلي المََْغ ُ
انَ ،ولمَْ حَِت َّل َأل َح ٍد
الصالُة َفْلُي َص ِّلَ ،وُأ ِحَّل ْ
َم ْس ِج ًدا َو َط ُهو ًراَ ،فأَيمَُّا َر ُج ٍل ِم ْن ُأمَّتيِ أَْد َر َكتُْه َّ
مِ
َّبيِ
ً ()1
اصًةَ ،وُب ِعث ُ لىَ
يت َّ
َامة).
َقبِْليَ ،وُأ ْع ِط ُ
الش َفا َعَةَ ،و َكا َن الن ُّ ُيبْ َع ُث إِلىَ َق ْو ِمِه َخ َّ
اس ع َّ
ْت إِ النَّ ِ
أما املسجد  -املكان ،فورد ذكره يف القرآن الكريم يف احلقب الزمانية اليت سبقت اإلسالم،
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى
يف وصف الرحلة املباركة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال تعاىلُ :

َ
َ
ال ِّم َن املَ ْس ِج ِد الحْ َ َر لىَ َ
ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
َّ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو
ام إِ امل ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ْخُلواْ المَْ ْس ِج َد َك َما د َ
ري}(اإلسراء ،)1 :ويف قولهَ ...{ :وِليَد ُ
َخُلوُه أَ َّو َل َم َّرةٍ َوِلُيتَبرُِّ واْ َما
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
َّ
عَ
َل ْوا َتتْبِرياً}(اإلسراء .)7 :وهناك ٌ
دليل آخر على أن املسجد -املكان -موجوٌد قبل اإلسالم بقوله
تعاىل{ :يَا َب آَد َم ُخ ُذواْ ِزينَت ُ
ج ٍد (.}...األعراف)31 :
َك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس ِ
نيِ
ً
ودليال قاطعاً من أدلة
شرف املسجد احلرام ،بوصفه بيتاً من بيوت اهلل،
كما أن اخلالق ،جل شأنهّ ،

قدرته ،بقوله تعاىل:

{َفْليَ ْعُب ُدوا َر َّب ه َ
ف}(.قريش)4 - 3 :
َذا اْلبَيْت* َّال ِذي أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُجوع َوآ َمن ُ
َهم ِّم ْن َخ ْو ٍ
ٍ

ت ِل َي َ
األ ْر ُ
ض َم ْس ِجدًا َو َط ُهو ًرا).
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب املساجد ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :و ُج ِعَل ْ
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ويع ّرف املسجد بأنه :بيت الصالة ،أو البناء الذي يؤدي املسلم صالته فيه ( .)1وهو مؤسسة

إسالمية أريد بها يف عهد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن ختدم األمة يف كل تفاصيلها

الدقيقة ،فكان للمسجد يف ذلك الزمان جمموعة من اخلصائص ،منها (:)2
• مكان العبادة ،واالعتكاف ،والتعليم ،والتوجيه.

• مكان تشاور املسلمني وتناصحهم فيما بينهم من األمور (الربملان).
• مقر القيادة العسكرية وعقد ألوية اجليوش اجملاهدة يف سبيل اهلل.

• مكان الضيافة واستقبال الوفود القادمة على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،راغبة يف

اإلسالم؛ أي أنه مقر احلاكم املسلم ،ودار حكومته.

ومل يقتصر األمر يف صدر اإلسالم على بناء املساجد لألغراض الدينية ،بل ألسباب سياسية

واجتماعية ،فكانت تستخدم كمقر لعلماء التفسري واحلديث ،وكمكا ٍن تذاع منه األخبار
املهمة اليت تتعلق بالصاحل العام ،ثم استخدمت بعد ذلك للتعليم (.)3
بهذا تتجلى لنا ،مبا ال يدع ً
جماال للشك ،أهمية املسجد -املكان -يف حياة األمة عقائدياً،
وسياسياً ،واجتماعياً ،وأمنياً ،وعلى مستوى العالقات العامة؛ الداخلية واخلارجية ...إخل ،منذ ما

قبل اإلسالم إىل يومنا هذا .األمر الذي جعل املسجد جزءاً من العقيدة ،ال جيوز التهاون فيه،
أو التنازل عنه.

اهتمام اجملتمع املسلم باملسجد:
أخذ اجملتمع املسلم على املستويني الشعيب والرمسي ،يهتم باملسجد من حيث التشييد

والتفنن يف البناء ،والعمران ،ووضع اللمسات احلضارية عليه ،عرب العصور ،حتى أضحى
مدى تشييد املساجد وإعمارها ،يف عصر ما ،يشري إىل املستوى احلضاري والعمراني لألمة يف

ذلك العصر .كما أن املؤرخني واملتابعني للشأن العمراني يستدلون على املراحل احلضارية
املختلفة من خالل الفن املعماري ،الذي حتمله املساجد التارخيية اليت تشري أمساؤها إىل احلقب
 .1السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية ( .)2008مساجدنا:
صورة أخرى للنكبة (اهلوية) .نشرة خاصة بذكرى مرور ستني عاماً على النكبة .مطابع دار األيتام الصناعية ،القدس.
 .2قطب ،حممد ( .)1977رسالة املسجد ،دار األنصار ،ص.48
 .3السلطة الوطنية الفلسطينية ،مرجع سابق ص.14 - 13 :
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اليت بنيت فيها ،وأزمان اخللفاء والقادة ،الذين ُأجنزت يف عهدهم كاألمويني ،والعباسيني،
واأليوبيني ،والعثمانيني ...إخل.

وهذا ما جعل الفيلسوف الفرنسي الشهري( :أرنست رينان) ،يقول( :ما دخلت مسج ًدا إ ّال
مسلما) ( ،)1ويف ذلك تعبري عن األثر البالغ الذي تركته مساجد
وندمت على أني مل ُأخلق
ً

إبداعات فنية ،وهندسية ،ومجالية ،تشري إىل املستوى
ذلك الزمن يف نفسه؛ ملا تتمتع به من
ٍ

الراقي واملتقدم الذي وصل إليه مصممو املكان ،واملشرفون عليه.

ألن املسجد مؤسسة من مؤسسات اجملتمع والدولة اإلسالميني ،فقد انعكست عليه أحوال

األمة ،فعندما انقسمت األمة ،انقسم معها املسجد ،وعندما تبعثرت شيعاً وقبائل ،وتقطعت

بينها سبل اإلمجاع على رأي فقهي جيمع الشتات ،أصبح املسجد جمرد مكان يستثمره اخلطيب؛
الذي يعلو درجات املنرب ،يف خطبة فيها الكثري من (سياسة حزبه) ،وفيها القليل من العقيدة

والفقه ،وما يفيد الناس ،وما ميكث يف أرضهم اجلافة املتشققة من أهوال اخلالف ،واالختالف

اليت ابتليت بها األمة.

أما يف واقعنا املعيش ،فإن حال املسجد يرتاوح بني املبالغة يف الرعاية والعمران ،على حساب

قضايا جمتمعيٍة أخرى أكثر أهمية ،وأكثر تأثرياً وذات صبغة مطلبية ،تصرف عليها األموال
ً
مطوال
كالتعليم ،والصحة ،والفقر املدقع ...إخل ،وبني اإلهمال الشديد لدرجة جتعلك تتوقف
أمام الظاهرة بتشخيصها ،ووضع احللول الكفيلة بالتخلص منها.
وقفة عند بعض القضايا اخلاصة باملسجد يف وقتنا احلاضر:
سنقوم فيما يأتي ،بالتوقف عند بعض مكونات تلك الظاهرة بالنقد والتحليل استناداً إىل

شامل؛ يضع املسجد يفجامع
ٍ
ثوابت املسجد يف اإلسالم ،وفق ما هو موصوف أعاله ،كمفهوم ٍ
ملتق مع ذاته ،يعي دوره اجتاه دينه وشعبه وأمته.
طليعة املؤسسات اليت تسهم يف صياغة إنسا ٍن ٍ
مكون رئيس من مكونات املسجد ،يعلو املكان ،فيصبح من يقف عليه مط ً
ال
أو ًال :املنرب؛ ِّ

عل ،واملنرب ملك أبناء األمة ،سواء الذين يصلون يف ذلك املسجد ،أم أولئك
على املصلني من ٍ

الذين ينتظرون يف البيوت من نساٍء وأطفا ٍل ومرضى ،عاجزين عن الوصول إليه.

 .1عمارة ،حممد ( ،)2010القدس ،صحيفة املصريون ،انظرhttp://www.almesryoon.com/news.aspx?id=25955 :
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وعليه؛ فإن املنرب ليس ملك اخلطيب الواقف عليه ،بل هو أمانة يف عنقه ،عليه أن يؤدِّيها إىل
أهلها ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إ َّن اهللَ يَأُْمُر ُك ْم أَ ْن ُت َؤدُّوا َ
ات إِلىَ أَ ْهِل َها} (النساء ،)58 :وعلى
األ َماَن ِ
ِ
اخلطيب أن يدرك الدور املطلوب منه جتاه أولئك املصلني ،الذين حضروا للمكان بهدف
العبادة ،والتَّ َف ّقه يف دينهم ،الذي ارتضاه اهلل ،جل شأنه ،هلم.
خصائص اخلطيب الناجح:
اخلطيب الناجح ال يقل أهمية عن املقاتل يف صدر اجليش ،يذود عن أمته بروحه؛ ألنه

حيمي عقائدها من الدخن والدخل( ،)1ويتمتع مبجموعة من اخلصال واخلصائص اليت جتعل
منه القدوة احلسنة مبستوى القائد االجتماعي-العقائدي ،الذي ُّ
يعد مصدراً ،ال ينضب ،للثقة

يف آرائه وأطروحاته التوفيقية ،اليت جتمع الشمل ،وتوحد الكلمة .ومن أهم تلك اخلصائص،

اليت جيب أن يتحلى بها:

()2

 .1أن يفهم اإلسالم بشموله ومجيع حمتوياته ،من عبادات ،وآداب ،ومعامالت ،وعقائد،

وأخالق ،وتشريعات .فيدرك آالم أمته وآماهلا؛ لينفث يف اآلمال ،لينتشي بها ويرتقي ،حنو آفاق

رحبة عالية.

 .2أن حيدد الظاهرة اليت يريد أن يتناوهلا ،فيعيش معها سحابة النهار وجزءاً من الليل،

فتستغرق جل همه ،وحمتوى فكره ،حتى إذا غمرت عقله ،حترك قلمه الدافئ حيفر أفكاراً ،حتى
إذا وقف على املنرب فاسرتجع ما كتب ،كان مصيباً يف حسن األداء ،وعمق الربط بني الفكرة

واليت تليها ،دون أن ينسى استمالة القلوب ،أو تهييج املشاعر ،وإيقاظ الوجدان.

وهنا؛ ال بد من التذكري بأن املنرب عنوان رئيس ومهم من عناوين وعي أبناء األمة ،أفراداً

عز وفخار له ،وألبنائه
ٍ
ومجاعات ،لدور كل منهم جتاه نفسه وجتاه أمته ،اليت ينتمي إليها كعنوان ٍ

من بعده ،وبالتالي؛ فال جيوز أن يعلو هذا املنرب إال من كان يتمتع مبستوى عا ٍل من العلم،
واملعرفة ،وصاحب فقٍه ،يكفي ألن يرفع املستوى املعريف والثقايف الدينيني للمصلني؛ ألن
 .1املدني ،علي ( .)2010صفات خطيـب اجلمعة الناجح .املوقع اإللكرتوني حلركة التوحيد واجلهادhttp://www.alislah. :
ma/2010-04-01-00-34-32/item/16732
 .2املرجع السابق نفسه.
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س
املصلي الذي َق ِدم للمسجد ليس (كيس ُقطن) كما قرأها أحد اخلطباء يوماً ما ،بل هو كيِّ ٌ
َف ِطن()1؛ يتمتع بذكاٍء ومعرفٍة وثقافٍة ،تستحق من اخلطيب تقديرها ،وجعل خطبته مصدر
معرفة ،تجَُ ِّمل اجلميل ،حُ
وت ِّسن احلسن.

ثانيًا :نظافة املرافق؛ فاملسجد هو بيت اهلل ،الذي يستوجب على ِّ
كل مسلم أن يرعاه ،وحيافظ
ٍ
على مجاليته وبهائه ،وعزة املسلم واإلسالم ،الذي هو دين اهلل جل يف عاله ،فيقول تعاىل يف
َ
ح ًدا}(.اجلن)18 :
اج َد لهلِ ِ َفال َتد ُ
ْعوا َم َع اهللِ أَ َ
حمكم كتابه العزيزَ { :وأ َّن املَ َس ِ
وعليه؛ فإنه من غري الالئق ،بل إن يف املستوى املتدني ،الذي تتصف به مرافق مساجدنا،

محلنا
خمالفة لكتاب اهلل وسنته ،فاإلسالم دين النظافة لكل من اإلنسان ،واملكان ،والبيئة اليت ّ

الدين احلنيف مسؤولية احملافظة عليها من كل ما يلوثها ،ويحُ دث فيها أي خلل يف توازنها.

ولعل من اجلميل أن نتساءل أمام صانعي القرار يف مساجدنا :هل هو قدر املسلم أن

ال يستخدم محامات املسجد وهي يف حا ٍل حسن ،حيفظ للمستخدم إنسانيته ،بتوفري املياه

اليت ميكن استخدامها كما ينبغي االستخدام ،وكذلك وسائل التنظيف األخرى كالصابون

واملناشف وغريهما؟ هل جيوز أن يكون جزءاً من ثقافتنا (أن محامات املساجد تعين الوساخة
والقذارة)؟!

خطيب ال يرعوي عن
ثالثًا :سلوكيات املصلني وتصرفاتهم؛ بقدر ما نشعر باملرارة من
ٍ
االستخفاف باملُ َصِّلني ،فإننا نسجل غضبنا وامتعاضنا من أولئك املُ َصِّلني الذين يزعجون

بشكل واضح ،على حق اآلخرين من احلضور
احلضور ،وال يراعون قدسية املكان ،كما يعتدون،
ٍ
ٍ
يف اجللوس يف مساحة حتفظ لكل منهم راحته وخصوصيته ،اليت حتفظ له الطمأنينة وعدم
القلق .وإنه من املؤمل أن نالحظ العديد من السلوكيات والتصرفات اليت تعكر األجواء ،وتثري

االمشئزاز يف نفس املُ َصِّلي؛ منها :اصطحاب األطفال دون مراقبة وال ضبط ،وعدم مراعاة آداب
اجللوس يف املسجد؛ فال أعتقد أن أحداً منا مل يصادفه ُم َص ٍّل ،يتعسف يف استخدام حريته ،دون
مراعاة حرية اآلخرين من املصلني ،وينسى قول النَّبيَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أَ َك َل اْلبَ َص َل
س َف ِطن َح ِذر) الفتح الكبري،240/ 3 ،
 .1جاء يف الفتح الكبري ،عن أنس ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم أنه قال( :املؤمن كيِّ ٌ
وضعفه العجلوني يف كشف اخلفاء.293/ 2 ،
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ال يَ ْق َرَب َّن َم ْس ِج َدَناَ ،فإِ َّن المَْ َ
اثَ ،ف َ
َوالثُّو َمَ ،واْل ُك َّر َ
الِئ َكَة َتتَأََّذى ممَِّا يَتَأََّذى ِمنُْه َبنُو آَد َم).

()1

ومنهم من يقفز فوق األكتاف ،لكي يستقر يف الصف األول؛ خلف اإلمام مباشرة .وأخال

(جاَء َر ُج ٌل يَت َ
اس يَ ْو َم
َخ َّطى ِرَق َ
أن هذا املصلي مل يعلم مبا فعله أحد الصحابة ،من أنه َ
اب النَّ ِ
َّبيِ
الجُْ ُم َعِة ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يخَْ ُط ُبَ ،ف َق َ
س،
ال َلُه الن ّ ،صلى اهلل عليه وسلمْ :
اجِل ْ

َف َق ْد آَذيْ َ
ت).

()2

االستنتاجات واخلامتة؛ بقي القول إن يف هذا املقال املتواضع تطرقاً إىل مقارنة بني املسجد

يف العقيدة اإلسالمية ،كمؤسسة تربوية يرتبى فيها الصغار والكبار؛ لينهلوا من العلم واملعرفة ما
ينفعهم يف دينهم ودنياهم وآخرتهم ،يف حني أن واقع عالقة املسلمني باملساجد ،وتعاملهم معها ،يشري
تنافس يف التشييد والبنيان ،ما يعين االهتمام باملظهر اخلارجي؛ برفع املآذن اليت تناطح السحاب،
إىل
ٍ

وزخرفة البنيان وتلوينه .وجيري هذا كله دون العمل اجلاد والفاعل على إعمار اإلنسان املسلم ،القادر
على ممارسة حياته وفق السلوكيات اإلميانية ،اليت يأمره بها دينه احلنيف.

كما تطرق املقال إىل السلوكيات اخلاطئة من قبل املصلني ،األمر الذي يعين أن هناك

مسؤولية ملقاة على عاتق صانعي القرار ،كل من موقعه ،لكي يغرسوا يف نفوس شبابنا السبل
سلوكيات تستجيب لقدسية املكان يف أجواء من احملافظة على حرية اآلخرين،
الكفيلة بضمان
ٍ
نعرج على
واحرتام حقهم يف أداء عباداتهم ،يف أجواء إميانية ال تشوبها شائبة .ومل َ
ننس أن ّ
ضرورة احملافظة على نظافة مرافق املساجد ،مبا جيعلها حتفظ ملستخدميها إنسانيتهم وحقهم يف

كامل.
استخدامها يف أجواء صحية
بشكل ٍ
ٍ

وأختم بالقول :إن املوضوع حباجة إىل حماضرات ،وندوات ،ودروس ،وخطب ،وتوجيهات،

وإرشادات ...إخل ،تتطرق مجيعها إىل ضرورة متكني العالقة بني الفرد املسلم واملسجد ،بأن

يندفع متطوعاً ،وال يطلب أجراً ،يف احملافظة عليه ،وإعماره بالصالة ،وحسن العبادة فيه ،ورعايته
اآلخ ِر َوأََقا َم
اج َد اهللِ َم ْن آ َم َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
واحملافظة عليه ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِنمََّا يَ ْع ُمُر َم َس ِ
الز َكاةَ َولمَْ يخَْ َ
ين}(.التوبة)18 :
الصالةَ َوآَتى َّ
ش إِ َّال اهللَ َف َع َسى ُأ ْوَلئِ َك أَن يَ ُكوُنواْ ِم َن المُْ ْهتَ ِد َ
َّ
ً
بصال أو كراثاً أو حنوهما.
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب نهي من أكل ثوماً أو
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة ،وصححه األلباني.
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عقيدة وقيم

ُ
ألفاظ ُ
الك ْفِر تخُ ِر ُج ِم َن املَِّلِة ا َ
َّة
حلِنيِفيِ
اة ُ
ُ
حل َي َ
وت َه ِّد ُد ا َ
األ َس ِّر َّي َة
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خان يونس

الـذ َ َ
نسمع بعض الناس يتلفظون بألفاظ ُ
ـب َّ
ـهيَّـَة،
ـكـم َم ْن َس َّ
الكفرَ ،ف َمـا ُح ُ
ات اإلل ِ

الر ُس َ
أو ِّ
ول ،صلى اهلل عليه وسلم ،و َماذا يَترَََُّتب َعلى ذلك ؟
الـديْ َن ،أو َشـتَـ َم َّ
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛
فإن بيان حكم هذه القضية يندرج يف ثالثة بنود:
أو ًال حكم التلفظ بألفاظ الكفر ،وما يرتتب عليه من أحكام:

اب واملرتد،
بالس ِّ
ميكن تفصيل حكم التلفظ بألفاظ الكفر يف إطار األحكام اخلاصة ّ
وذلك على النحو اآلتي:
ب اهلل ،أو الدين ،أو استهزأ باهلل تعاىل ،أو آياته ،أو ُر ُسِله ،أو
الس ِّ
اب؛ َم ْن َس َّ
(أ) ُح ُ
كم َّ

ُكتُبِه ،أو َ
أنك َر معلوماً من ِّ
الدين بالضرورة؛ كالصالة ،والزكاة ،واحلج ،أو غري ذلك من

وارتد عن اإلسالم ،جاّداً كان أم مازحاً؛ لقوله تعاىلَ { :وَلئِن
نواقض التوحيد ،فقد َكف َر
َّ
َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِنمََّا ُكنَّا خَُن ُ
ُم َت ْستَ ْه ِز ُؤو َن * َال
َسأَْلت ُ
وض َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه ُكنت ْ
َت ْعتَ ِذُرواْ َق ْد َك َف ْرمُت َب ْع َد إميَاِن ُك ْم إن َّن ْع ُف َعن َطآِئ َفٍة ِّم ُ
َّه ْم َكاُنواْ
نك ْم ُن َع ِّذ ْب َطآِئ َفًة ِبأَن ُ
ِ
ِ
مجُْر ِم َ
ني} (التوبة ،)66 - 65 :وذلك يف َح ِّق املنافق الذي قال يف غزوة تبوك عن الصحابة:
ِ
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(ما رأينا مثل ُق َّراِئنا هؤالء؛ أرغب بطوناً ،وال أكذب ألسنة ،وال أجنب عند اللقاء).

تلف َظ املسلم بألفاظ ُ
(ب) أحكاُم املرَت ِّد؛ إذا َّ
الرَّدةِ،
الكفر ،أو أتى شيئاً من موجبات ِّ

َ
علن رجو َعه إىل اإلسالم من جديد؛ بالنطق
ومات قبل أن يَن َد َم،
َ
ويتوب إىل اهلل تعاىل ،وُي َ
وتضر ُب َو ْج َهُه وُدُب َرُه عند
وتـ َوبخُُِّه املالئكة،
يمَُوت كافراً ُم َّ
بالشهادتني ،فإنه ُ
رتداًُ ،
ِ

ين َك َفُروا املَالِئ َكُة يَ ْض ِرُبو َن
وفاته؛ كما ذكر القرآن الكريمَ { :وَل ْو َت َرى إِْذ يَتَ َوَّفى َّال ِذ َ

ُو ُجو َه ُه ْم َوأَْدَبا َر ُه ْم َوُذوُقوا َع َذ َ َ
ت أَيْ ِد ُ
س
يق* َذِل َك بمَِا َق َّد َم ْ
يك ْم َوأَ َّن اهللَ َليْ َ
اب الحْ ِر ِ
َ
ً
فضال عن
ألنـه ِمنْ ُهم،
الم ِلْل َعبِي ِد}(األنفال ،)51 - 50 :ويحُ َشُر مع أهل الكفر والشرك؛ َّ
ِبظ ٍ
َلعنِه ُ
ين َوأَ َع َّد
وخُلوِدهِ يف النار أبداً؛ إذ يقول َر ُّب العزة َج َّل و َعال{ :إِ َّن اهللَ َل َع َن اْل َكاِف ِر َ

وه ُه ْم فيِ النَّ ِار
لهَُ ْم َس ِعرياً * َخاِل ِد َ
ين ِفي َها أََبداً ال يجَِ ُدو َن َوِليّاً َوال َن ِصرياً * يَ ْو َم ُت َقَّل ُب ُو ُج ُ
َ
َ
يَُق ُ
سوال}(.األحزاب)66 - 64 :
الر ُ
ولو َن يَا َليْتَنَا أ َط ْعنَا اهللَ َوأ َط ْعنَا َّ
الرَّدة أحكام كثرية أخرى؛ تتعلق ببعض القضايا احلياتية يف الدنيا؛
وترتتب على ِّ
أ َه ُّمها ما يأتي:
ُ
سقوط ِواليَِة املرتد على غريه؛ فال ُيولىَّ على القاصرين من أوالده ،أو أوالد غريه ،وال
()1

ً
لكافر على
ألنـه ال ِواليََة
ُي ِّ
غري ِه َّن ْ
ٌعليه َّن قبل ِرَّدِته؛ َّ
ممَِّن له ِواليَة ِ
ٍ
زو ُج أحدا من بناِتِه ،أو ِ
مسلم.
ٍ

ثــونُه ،ويكون َم ُالُه فَـيْئاً لبيت مال
()2
ُ
ثــهم ،وال يَ ِر ُ
امتناع التواُر ِث بينه وبني أقاربه؛ فال يَ ِر ُ

املسلم)(.)1
املسلم الكاف َر ،وال الكافُر
املسلمني؛ لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال يَ ِر ُث
َ
ُ

ذبيحتِه؛ ألنه يشرتط يف املذكي الذي حَِت ُّل ذبيحته أن يكون مسلماً ،أو
()3
تـحريم َ
ُ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم.
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دين انتقل إليه،
لـة َلُه ،وال ُي ُّ
كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) ،أما املرتد واملشرك فال ِم َّ
قر على ٍ

أهل الكتاب.
حتى ولو كان َ
دين ِ

(ُ )4حرمة ُد ُخوِله َ
احل َر َم ِّ
َ ُ
س َفال
املك َّي؛ لقوله تعاىل{ :يَا أيُّ َها َ
شركو َن جََن َ
الذين آ َمنُوا إنمَّ ا امل ِ

املس ِج َد َ
احل َرا َم َب ْع َد َعا َم ُه ْم َه َذا .}...
يَ ْق َرُبوا ْ

(التوبة)28 :

تـحريم الدُّعاء له باملغفرة والرمحة ،وتـحريم الصالة عليه إذا مات قبل التوبة
()5
ُ

والرجوع إىل اإلسالم؛ لقوله تعاىلَ { :وال ُت َص ِّل َعَلى أَ َح ٍد ِمنْ ُه ْم َم َ
ات أََبداً َوال َتُق ْم َعَلى

َّه ْم َك َفُروا ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َو َماُتوا َو ُه ْم
َقبرْ ِهِ إِن ُ

اسُقو َ
ن}(.التوبة)84 :
َف ِ

ُ
ُ
بطالن أعماِله الصالحِ ة ،وفساُد طاعاِته وعباداِته ،إ ْن َم َ
فر؛ لقوله
()6
ات على الك ِ
ت َو ُه َو َكاِف ٌر فأُ َ
تعاىلَ ...{ :و َم ْن يَ ْرَت ِدْد ِم ُ
ت أ ْع َمالهُُ ْم يف ُّ
الدْنيَا
ولئِ َك َحبِـ َط ْ
نك ْم َع ْن ِديْنِِه َفيَ ُم ْ

اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدون}.
أص َح ُ
ِ
واآلخ َرةِ وأولئِ َك ْ

(البقرة)217 :

وجوب إقامِة َ
القتل؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َبد َ
احل ِّد عليه ،و ِعقاُبُه ُ
َّل
()7
ُ

س ثالثة أيام ،وُيع َر ُ
ض عليه اإلسالُم ،فإن
ِدينَُه َفاقُتُلوُه)( ،)1ولكنه ُي ُ
ستتاب قبل قتِله؛ فُيحبَ ُ

أص َّر على ُ
قـتِ َل.
َ
الكفر ُ

رتد ،سواء أكان ً
رجال أم أنثى؛ َّ
الـم ِّ
ألن
كاحه؛ فال يَ ِص ُّح
()8
تـحريـم ِن ِ
ُ
الزواج من ُ
ُ

لكافر ،كما ال يحَِ ُّل ملسلم أن يتزوج من امرأة كافرة.
املرأة املسلمة ال تَـ ِح ُّل
ٍ

َّة بعد َّ
َاش َرِة َّ
أثر الرِّ َّدِة على عقد َّ
كم املُع َ
اظ ُ
التَلُّف ِظ َ
واجُ ،
الك ْفِر:
وح ُ
ثانيًا ُ
بألف ِ
وجيِ
الز ِ
الز ِ
(أ) إذا تلفظ أحد الزوجني بألفاظ ُ
رتداً ،وانفسخ عقد الزواج
الكفر ،أصبح كافراً ُم َّ

ت عليهما الـخلوة ،واملعاشرة الزوجية؛
وح ِّر َم ْ
بينهما فوراً ،ووقعت الُفرقة يف الـحالُ ،
الـجماع وُم ِّ
قدماته ،وإن حصل شيء من ذلك بينهما فهو ِزنَـى ،وعالقةٌمحَُ َّر َمةٌ؛ فال
ِم َن ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ال يعذب بعذاب اهلل.
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الـم ِّ
تـ َم ِّكنَُه ِمن نفسها ،كما ال يحَِ ُّل
يحَِ ُّل المرأة مسلمة أن تَـختِل َي بزوجها ُ
رتد ،وال أ ْن ُ

اش َر زوجته املرتدَّة ،أو يخَ تَِل َي بها.
ملسلم أن ُي َع ِ

الـم ُّ
الزواج بينهما إال بعقد ومهر جديدين.
رتد منهما إىل اإلسالم ،فال يعود
ُ
(ب) وإذا عاد ُ

ٌ
ب،
ألنـه
زنديق متال ِع ٌ
(ج) أما إذا َّ
تكر َر منه ذلك مراراً ،فال معنى لبقاء النكاح بينهما؛ َّ

قيم لإلسالم يف نفسه وزناً ،وال يَ َض ُع لعقي َدِته يف قلبه اعتباراً ،فال توبة له عند
ال ُي ُ
دق على
مجهور العلماء ،وذهب بعضهم إىل قبو ِل توَبتِه إذا َ
تاب توبًة خالصًة ،عازماً ِ
بص ٍ
ين
ترك هذه املعصية ،وهذا ما ُأ َر ِّج ُحُه؛ واهلل تعاىل أعلم ،لقوله تعاىلُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ

َطوا ِمن رَّحمَْ ِة اهللِ إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
أَ ْس َرُفوا َعَلى أَنُف ِس ِه ْم ال َت ْقن ُ
وب جمَ ِي ًعا إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر
الذُن َ
ِ
يم}(.الزمر)53 :
الر ِح ُ
َّ

َن َ
ثالثًا م ْ
ص يف توبته :ولجََأ إىل اهلل نادماًُ ،مستكثراً من الطاعات ،و َع َم ِل الصالحِ ات،
أخل َ

فلُه الُبشرى من َر ِّب األرض والسماوات ،بتبديل السيئات إىل حسنات؛ حيث يقول

ال َصالحِ ًا َفأُ ْوَلئِ َك ُيبَ ِّد ُل ُ
َم َل َع َم ً
َات
سبحانه وتعاىل{ :إِال َمن َت َ
اهلل َسيِّئَاِت ِه ْم َح َسن ٍ
اب َوآ َم َن َوع ِ

َو َكا َن ُ
ُوب إِلىَ اهللِ َمتَاباً}(الفرقان،)71 - 70 :
يما * َو َمن َت َ
اب َو َع ِم َل َصالحِ اً َفإَِّنُه يَت ُ
اهلل َغُفو ًرا َّر ِح ً

راج َع دار اإلفتاء فوراً؛
إلصالح َما فَـ َس َد ،وإعادةِ
وننصح من ارتكب هذه املعصية أن ُي ِ
ِ

الشرعي الصحيح.
األمور إىل ِن َص ِاب َها
ِّ
ِ
سائلني اهلل اهلداية والرشاد ،وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

من األحاديث اليت تقرع أجراس اخلطر ،وتنبئ بقرب الساعة ،وينبغي أن تتفهمها

يب،
دول العامل
اإلسالمي ،اليت يغرق معظمها يف اجلهالة والتخّلف واحملسوبية ،قول الن ّ
ّ
َظ ِر
صلى اهلل عليه وسّلم ،فيما يروي اإلمام
ّ
ت األماََنةَ ،فاْنت ِ
البخاري ،رمحه اهلل( :إَِذا ُضيَّ َع ِ
ف إضاَ َعتُهاَ ياَ َر ُس َ
َ
َظ ِر
ول اهللِ؟ قال :إَِذا ُأ ْسنِ َد األ ْمُر إِلىَ َغيرْ ِ أ ْهِلِهَ ،فاْنت ِ
َّ
السا َعَةَ .قالَ :كيْ َ ِ
السا َعَة) (.)1
َّ
يوسد ّ
كل أمر إىل أهله؛
وال ريب أ ّن من الدعائم القوية اليت تنهض بها الدول أن ّ

مبعنى أن يكون الشخص املناسب يف املكان املناسب ،ويف ذلك حفظ لألمانة ،ومحاية
يوسد إليه أمر
لأل ّمة من التدهور ،واالندثار ،والفوضى ،والتسيب ،والظلم...؛ أل ّن الذي ّ
وهو له أهل ،ومن ذوي الكفاءة واألمانة ،يتخذ القرار الصائب بعد دراسته من جوانبه

كافة ،ويكون قادراً على متابعته ،وتوّقع نتائجه.

اليوم كثر الناس ،وتش ّعبت األعمال ،واتسعت دائرة املعارف ،وترتّب على ذلك
كثرة التخصصات ،واملرء يعجز أن حييط مبعارف كثرية وختصصات ،ومن هنا ال ب ّد من
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب رفع األمانة.
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البحث ّ
لكل عمل عن الشخص املناسب الذي حيسنه.

ومالحظ أ ّن سيّدنا يوسف ،عليه السالم ،ملّا تصدّى للمنصب قدّم احلفظ والعلم
اج َعْل َعَلى َخزَاِئن َ
على النب ّوة ،فيذكر اهلل تعاىل قولهَ{ :ق َ
األ ْرض إِّني َح ِف ٌ
ال
يم}
يظ َعِل ٌ
ِ ِ
ِ
ْ نيِ
(يوسف ،)55 :واألمانة وإن كانت ركناً أساسيّاً يف اختيار األفراد للمناصب ،إال أنها ال تكفي
إن مل يكن صاحبها حفيظاً عليماً قويّاً ،والالفت أ ّن ابنة الشيخ من قوم شعيب ،قدّمت
اه َما
الق ّوة يف سيدنا موسى ،عليه السالم ،على األمانة ،واهلل تعاىل يذكر قوهلاَ{ :ق َال ْ
ت إِ ْح َد ُ

استَأْ َج ْر َت اْل َقو ُّي َ
األ ِمنيُ} (القصص ،)26 :والق ّوة تعين الكفاءة
يَا أََب ِ
ت ْ
استَأْ ِج ْرُه إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ
ِ
للقيام باملهمات.

ّ
ولعل من أكرب مآسينا اليوم ،أن تسند الوظائف إىل من ال يصلحون هلا ،وجتد بعض

جلان املقابالت ،وجهات التوظيف ينقصها الدراية واخلربة ،وينقصها األمانة ،فكثري منها،
أو من أعضائها مييلون مع اهلوى ،ويتقبّلون الوساطة ،وينفذون رغبات رؤسائهم من
أهل الزيغ واهلوى ،ومنهم من يقبل الرشى ،والنتائج تكون مهلكة؛ فاملوازين تنقلب،
ّ
يتضخم،
تتحجر ،والفهم الصحيح يغيب ،وجيش املنافقني
واحلقوق تضيع ،والعقول
ّ
يعم.
والفساد ّ

يتم متابعة أدائهم ،وأال يوافق
ويف رأيي أنّه ال ب ّد بعد اختيار األشخاص للوظائف أن ّ

على تصنيفهم وتثبيتهم يف وظيفة دائمة قبل التأ ّكد من حسن أدائهم ،وعجيب أ ّن

ثم جتدهم مجيعاً
اآلالف ّ
يستمرون يف وظائفهم ،مع أ ّن
يوظفون يف الوظيفة العموميةّ ،
ّ
أداء بعضهم يسوء يوماً بعد يوم ،وإن ُف ِص َل نفر قليل منهم ،فهم-يف الغالب -ممّن ال
الوظيفي بسوء
يسممون اجلهاز
يسندهم أحد من ذوي قرابة أو نفوذ ،ويبقى كثريون ممّن ّ
ّ
فعاهلم ،وال جتد من حياسب ،أو يعاقب.
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ّ
واملوظفون الصغار
وأرى أ ّن من احلكمة أيضاً أن خيتار من هم أهل للمناصب العليا،

ينظرون إىل الرأس ،فإذا رأوه فاسداً جرؤوا على االحنراف والفساد ،وإن رأوه قدوة

ً
علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،للفاروق ،رضي اهلل عنه:
عدال حسن أداؤهم ،وقاهلا ّ
(عففت فعفت رعيتك يا أمري املؤمنني ،ولو رتعت لرتعوا) ملّا مسعه يقول وهو يقلب
كنوز كسرى اليت وصلت املدينة بقضيب كان يف يده( :إ ّن قوماً أّدوا هذا ألمناء)!!(.)1

إ ّن مراقبة األداء مهمة ج ّداً يف تطوير العمل وتصويبه ،وليس من احلكمة أن ّ
يظل

ّ
خاصة،
املوظف يعمل ما يريد من دون حسيب أو رقيب ،وكأنّه
يتصرف بإقطاعية ّ
ّ
ثم يبدأ باالحنراف شيئاً فشيئاً،
والالفت أ ّن بعض العاملني يكون ّ
سوي السلوكّ ،

ثم خيبو نشاطه رويداً رويداًّ ،
ولعل مرّد ذلك يعود
وبعضهم يكون شعلة من النشاطّ ،
إىل عدم متابعة أدائه وحتفيزه.

مرة( :أرأيتم إن استعملت عليكم خري
الفاروق ،رضي اهلل عنه ،سأل من حوله ذات ّ

علي؟ قالوا :نعم .قال :ال .حتى أنظر
ما أعلم ،ثم أمرته بالعدل فيكم ،أكنت قضيت ما ّ

يف عمله أ َع ِمل مبا أمرته أم ال)( ،)2ولكم كان الفاروق وغريه من اخللفاء الراشدين
يستدعون الوالة يف األمصار للمساءلة!!

رب الع ّزةّ ،
جل وعال ،وهو يعّلمنا ،أخربنا يف كتابه العزيز أنّه اخترب أبا األنبياء
ّ

أداهن على الوجه
إبراهيم ،عليه السالم ،بكلمات ،فنجح يف االختبار ،فأمتّهن؛ أي
ّ
ات َفأَتمََُّه َّن َق َ
األكمل ،فجعله للناس إماماً ،قال تعاىلَ { :وإِذ اْبتَ
ال
يم َرُّبُه ِب َكِل َم ٍ
َلى إِْب َرا ِه َ
ِ
ال َو ِم ْن ُذ ِّري َق َ
إِّني َجا ِعُل َك ِللنَّاس إ َما ًما َق َ
ال ال يَن ُ
َال َع ْه ِدي َّ
الظالمِِ َ
ني} (البقرة ،)124 :ويف
ِ ِ
ِ
َّتيِ
هذا تعليم للبشر أال خيتاروا دون متحيص واختبار ،وهناك لفتة مهمة نقتبسها من اآلية،
 .1السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ،ابن تيمية ،ص.50
 .2فصل اخلطاب يف سرية ابن اخلطاب.367/ 1 ،
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وهي أ ّن اهلل أخرب إبراهيم ،عليه السالم ،بأ ّن املسألة ليست وراثة ملا قال إبراهيمَ { :و ِم ْن

يب أو أنبياء ،وإنمّ ا يناله الصاحلون
ُذ ِّريَّت} ،فعهد اهلل ال ينال الظاملني ،وإن كانوا من نسل ن ّ
دون النظر إىل حسبهم ونسبهم ،ويف هذا واعظ ملن يو ّرثون الوظائف ،وإن كان الوارث

سفيهاً أو ضعيفاً أو فاسداً!!

عن يزيد بن أبي سفيان ،قال :قال لي أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،حني بعثين إىل
الشام :يا يزيد ،إ ّن لك قرابة ،عسيت أن تؤثرهم باإلمارة ،وذلك أكثر ما أخاف عليك
بعدما قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َوِل َي ِم ْن أَ ْم ِر المُْ ْسِل ِم َ
ني َشيْئًاَ ،فأََّم َر
اهلل ِمنُْه َص ْرًفا َوال َعد ً
َعَليْ ِه ْم أَ َح ًدا محَُاَباةًَ ،ف َعَليِْه َل ْعنَُة اهللَِ ،ال يَ ْقبَ ُل ُ
ْخَلُه َج َهنَّ َم)(،)1
ْالَ ،حتَّى ُيد ِ

ّ
ثم ال تلبث أن جتد ذوي
ولعل يف هذا زاجراً ألولئك الذين يتولون املناصب القياديةّ ،

قراباتهم يظفرون ّ
بكل الوظائف ،وإذا ما أعلنوا عن الوظيفة ،وعن موعد املقابلة ،كان
ذلك مسرحية هزلية ،يراد منها الضحك على الذقون ،بل لنقل :االستخفاف بالناس،
ومع هذا يزعم هؤالء أنّهم يراعون النزاهة ،ويسريون على الصراط املستقيم!!
فيا من ائتمنوا على اختيار الناس للوظائف ،أنتم مبتلون ،ومصيبتكم عند اهلل كبرية
إن خنتم وحابيتم ،وأنتم محقى ،إذا ضيعتم دينكم وآخرتكم بدنيا غريكم ،وإذا كان من
يبيع دينه بدنياه من احلمقى ،فإ ّن من يبيع دينه بدنيا غريه أش ّد محاقة منه ،ومن اخلري أن
تعلموا أ ّن اهللّ ،
يموا َّ
الش َهاَدةَ لِلَّهِ} (الطالق ،)2 :واختياركم الناس
جل جالله ،يقولَ { :وأَِق ُ
للوظائف شهادة ،فال جتعلوها شهادة زور ،تنجرفون فيها وراء عصبية قبلية ،أو كراهية،

يشم رائحة اجلنة من
أو حزبية مقيتة ،أو مصاحل شخصيّة ،ومن اخلري أن تعلموا؛ أنّه ال ّ
ً
ولىّ
رجال وهو يعلم أ ّن يف الناس خرياً منه!!

 .1مسند أمحد بن حنبل ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند أبي بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده ضعيف.
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اإلعالم اإلسالمي
وضرورة انسجامه
إعداد :أ.د حسن السلوادي
عميد البحث العلمي والدراسات العليا /جامعة القدس املفتوحة

بد أن نعرتف ،وحنن يف صدد احلديث عن منطلقات اإلعالم اإلسالمي ومراميه،
ال َّ
أن هناك إشكالية تتعلق مبصطلح اإلعالم اإلسالمي ،وأن هناك أسئلة عديدة تثار حول
ماهيته وآليات عمله ،ومن ميثله وينهض به ،لعل من أبرزها تساؤل يشكل العنصر
الرئيس يف هذه الورقة ،ويتعلق بطبيعة الرسالة اليت يتبناها هذا اإلعالم وفحواها.
فهل يقصد من اإلعالم اإلسالمي نقل املعلومة اإلسالمية إىل املتلقي؟ أو نقل املعلومة
بطريقة إسالمية؟( )1ومن املؤكد أن هناك فرقاً بني احلالني ،ويف ضوء هذا الفرق تتحدد
طبيعة اإلعالم ومهمته ودواعيه.
أو ًال تعريف اإلعالم اإلسالمي ودواعيه:
يرى بعض الباحثني واملتخصصني يف اجملال اإلعالمي أن اإلعالم اإلسالمي مرتبط
إىل حد كبري بالدعوة والتبليغ ،وإيصال رسالة اإلسالم إىل أكرب شرحية ممكنة من املتلقني،
فالدعوة يف حقيقتها –كما يذهب هؤالء– إعالم ،كما توضحها جذور الكلمة وأصوهلا:
دعا ،يدعو ،فهو داع وداعية.
ٍ
يقول د .حميي الدين عبد احلليم :إن املهمة الرئيسة لإلعالم اإلسالمي تنحصر يف
 .1إبراهيم الزيادي ،مقاربات يف اإلعالم اإلسالمي (.)www.ahewar.org
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جانبها الدعوي ً
أوال ،والتكويين يف مرحلة الحقة؛ إذ يقوم هذا اإلعالم بتزويد اجلماهري
حبقائق الدين اإلسالمي املستمدة من كتاب اهلل ،وسنة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،من خالل وسيلة إعالمية عامة ،وبوساطة قائم باالتصال،
لديه خلفية واسعة ومتعمقة يف موضوع الرسالة اليت يتناوهلا ،وذلك بغية تكوين رأي
عام صائب يعي احلقائق ،ويرتمجها إىل واقع يف سلوكه ومعامالته.

()1

وهناك من الباحثني من تناوهلا من زاوية أخرى تتعلق باهلوية والبعد اجلغرايف أو
املكاني ،ومن هؤالء حممد راتب النابلسي ،الذي أوضح هذا املنحى بقوله( :إن مبادئ
اإلعالم اإلسالمي ليست قاصرة على أجهزة إعالم دينية متخصصة ،بل هي خطة عمل
كل أجهزة اإلعالم يف الدول اإلسالمية)( ،)2ويؤيده يف ذلك حممد أمني يونس ،الذي يرى
أن اإلعالم اإلسالمي (إعالم عام يف حمتواه ووسائله ،يلتزم يف كل ما ينشر ،أو يذاع ،أو

يعرض على الناس ،بالتصور اإلسالمي لإلنسان ،املستمد أساساً من القرآن الكريم،
وصحيح السنة النبوية ،وما ارتضته األمة من مصادر التشريع يف إطارها).

()3

يتضح مما سبق أن مصطلح اإلعالم اإلسالمي يطلق -وفق الفهم األول -على نوع
من اإلعالم متخصص يف شؤون الدعوة ،مبعنى أنه إعالم دعوي ،يستخدم التقنيات
املعاصرة إليصال مبادئ اإلسالم ،وقواعده األساسية ،وقيمه الثقافية واحلضارية ،إىل أكرب
شرحية ممكنة من البشر :مسلمني أو غري مسلمني؛ لتصحيح الواقع السيء ،وهداية

الضال .يف حني أن اإلعالم اإلسالمي -وفق الفهم الثاني -إعالم عام ،وليس متخصصاً
يف الشؤون الدينية ،لكنه ينضبط بأصول اإلسالم ،وقواعده العامة ،فال يقدم ما خيالف
 .1عبد اهلادي الزيدي ،اإلعالم اإلسالمي تعريفه ونشأته.) www.baaennews.com(،

 .2د .حممد غياث مكتيب ،اإلعالم اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة ( ،دمشق :دار املكتيب ،ط2010 1م) املقدمة.
 .3املرجع نفسه ،ص .54
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ذلك مما اتفق عليه ،وإن كانت املادة اإلعالمية اليت يقدمها ثقافية أو تربوية أو سياسية
أو حتى ترفيهية حبتة.

()1

وانطالقاً من هذا الفهم؛ ميكن تعميم مصطلح اإلعالم اإلسالمي ليشمل كل احملطات

والفضائيات العربية واإلسالمية ،شريطة التزامها باملعايري والضوابط اإلسالمية ،وهذا
النوع من اإلعالم العام هو املقصود ،وال شك يف أن ذلك يعد طموحاً مشروعاً ،نأمل

أن يتحقق على مستوى العامل العربي واإلسالمي؛ لتالؤمه ً
أوال مع السياق الفكري
واالجتماعي والسياسي واالقتصادي للمجتمعات اإلسالمية ،وتصديه من جهة ثانية
لإلعالم اهلابط ،الذي تقدمه العديد من القنوات الفضائية ،اليت ال ختضع ألي معيار
أخالقي ،وإمنا تعتمد على اإلثارة ،ودغدغة الغرائز ،مما جعلها تنتشر يف أوساط العديد
من شرائح اجملتمع ،وال سيما قطاع الشباب والناشئة ،الذين أقبلوا عليها مستهلكني،
دون مباالة لقيمهم وأفكارهم ومبادئهم وتارخيهم.
من هنا؛ تكمن أهمية وجود إعالم إسالمي ،حيقق رسالة اإلسالم اإلنسانية واحلضارية،
ويعرب عن منطلقاتها الفكرية واملعرفية ،ومنهجها املؤسس على الوسطية واالعتدال،
الذي يهدف يف بعده اإلنساني واالجتماعي إىل حتقيق اخلري والصالح للفرد واجملتمع،
سواًء بسواء ،وهو ما عرب عنه القرآن الكريم يف آيتني جامعتني هلذا املنحى من القيم
والثوابت اليت تستطيع األمة -إن تسلحت بها -أن تتجاوز العثرات اليت تعرتض
سبيلها ،وخترج ظافرةً من أي صراع مستقبلي ختوضه إلثبات ذاتها ،وحتقيق حريتها،
وجتسيد مبادئها اإلسالمية السمحة يف احلرية ،والعدل ،واملساواة ،والكرامة اإلنسانية،

يقول تعاىلَ { :وْلت ُ
وف َويَنْ َه ْو َن َع ِن المُْنْ َك ِر
َك ْن ِمنْ ُك ْم ُأ َّمٌة يَد ُ
ْعو َن إِلىَ الخْ َيرْ ِ َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
 .1د .مالك األمحد ،اإلعالم اإلسالمي ،الواقع واملستقبل ،جملة الدعوة العدد  ،2166ذو القعدة 1429 ،للهجرة ،ص .22
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َوُأ َ
ممَِّن َد َعا إِلىَ ال َّلهِ
ولئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن} (آل عمران ،)104 :ويقول تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْح َس ُن َق ْو ًال ْ
َو َع ِم َل َصالحِ ًا َوَق َ
ال إِن ِم َن المُْ ْسِل ِم َ
ني}(.فصلت ،)33 :ومن الواضح أن اآليتني الكرميتني
َّنيِ
لهماً لرسالة اإلعالم اإلسالمي وغاياته ،وأهدافه اليت ينبغي أن
تتضمنان تلخيصاً ُم ِ
تكون صياغاتها النهائية متطابقة مع املنهج الشمولي اإلسالمي وتكامله.

وسأتناول فيما يأتي بعض حماور هذه الرسالة اإلعالمية الشاملة ،فيما يتعلق باجلانب
العقدي والقيمي ،الذي مييز اجملتمع املسلم عما سواه من اجملتمعات.
ثانيًا  -اإلعالم اإلسالمي يف خدمة العقيدة والقيم اإلسالمية:
يرتبط اإلعالم اإلسالمي بالعقيدة اإلسالمية بوشائج ال تنفصم عراها ،وال جيف نبعها
ما دام هذا اإلعالم يعرب بصدق أدائه ،ومسو رسالته عن توجهات هذه العقيدة ،وغاياتها
الدعوية واإلميانية ،اليت حيفل بها القرآن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة ،فالقرآن
الكريم نفسه كتاب إعالمي معجز يف رسالته ،وأسلوب دعوته ،وطريقته يف تثبيت
عقيدة التوحيد ،وإرساء قواعد الشرع احلكيم اليت تنظم حياة البشر ،وهلذا عدّه كثري
من املفسرين ورجال اإلعالم رسالة إعالمية خالدة ،حتقق وحدة الفكر للمسلمني ،فهو
يف مصاف اإلعالم الفضائي العاملي ،منافساً ومتحدياً ،وناهضاً من خالل فقه اإلسالم،
وقواعده األصولية والفقهية واملقاصدية.

وتأسيساً على ذلك؛ ميكن القول إن لإلسالم فلسفته اإلعالمية اخلاصة به .فقد وضع

ً
أصوال عامة ،وقواعد كلية جلوانب العملية اإلعالمية ،بل إنه رسم معامل
القرآن الكريم
نظرية إعالمية متكاملة ،وقد أحملت أم املؤمنني السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،إىل شيء

َل أَ َّو َل َما َنز َ
من مسات هذه النظرية اإلعالمية ،حني قالت( :إنمََّا َنز َ
َل ِمنُْه ُسو َرةٌ ِم َن المَُْف َّص ِل،
ِ

ال ُل َوالحْ َ َراُمَ ،وَل ْو َنز َ
المَ ،نز َ
َل الحْ َ َ
َ
اب النَّ ُ لىَ
َل
ِفي َها ِذ ْكُر الجْ َنَِّة َوالنَّ ِارَ ،حتَّى إَِذا َث َ
اس إِ ِ
اإل ْس ِ
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أَ َّو َل َش ْيٍء َال َت ْش َرُبوا الخْ َ ْم َرَ ،ل َق ُالواَ :ال َن َد ُع الخْ َ ْم َر أََب ًداَ ،وَل ْو َنز َ
َل َال َت ْزُنواَ ،ل َق ُالواَ :ال َن َد ُع
الزَنا أََب ًدا)(.)1
ِّ

قال ابن حجر العسقالني يف الفتح( :أشارت السيدة عائشة إىل احلكمة اإلهلية يف
ترتيب النزول ،وإن أول ما نزل من القرآن الدعاء إىل التوحيد ،والتبشري للمؤمن

واملطيع باجلنة ،وللكافر والعاصي بالنار ،فلما اطمأنت النفوس على ذلكُ ،أنزلت
األحكام ،وهلذا قالت :ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا :ال ندعها ،وذلك لمِ ا
عت عليه النفوس من النفرة عن ترك املألوف)(.)2
ُطبِ ْ

فاإلسالم يقدم للناس (أمنوذجاً إلعالم يقوم على العلم والثقة باملصدر ،والتوازن

بني احلرية واملسؤولية ،وبني املعنى احلق والشكل اجلميل ،فهو ال يتوسل للغاية النبيلة
واملقاصد احلسنة بالوسائل أو األساليب امللتوية ،اليت تتناقض مع املعنى احلق ،وااللتزام
باملعايري اخللقية؛ ألنه إعالم يعرف هلل ح ًقه ،ولإلنسان حده وقدره ،فيصون وسائل اإلعالم
من اللغو ،ويبعدها عن الزيف والبهتان)(.)3
وإذا كان اإلعالم اإلسالمي يتميز عن غريه ،بأنه إعالم يهدف إىل حتقيق اخلري للمجتمع

اإلسالمي خاصة ،واجملتمع اإلنساني عامًة ،فإن الواجب يقتضي أن تكون مادته اإلعالمية
اجملرد من أهواء التضليل وأوهام التخييل ،مع االلتزام املطلق بصدق
مرآة صادقة للواقع ّ
اخلرب ،ومجال الصياغة ،اليت تتوافر يف مضامينها أمانة الكلمة ،والبعد عن التهويل

والتمويه ،وتزيني القبائح ،والرتويج هلا باإلثارة تارةً ،وبالتلقني أخرى .وقد أرسى القرآن
ين آ َمنُوا َّاتُقوا ال َّل َه َوُق ُ
ولوا َق ْو ًال
الكريم مبدأ أمانة الكلمة يف قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف القرآن.

 .2ابن حجر العسقالني ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري. 40 /9 ،

 .3د .سعيد بن علي بن ثابت ،اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ص .20
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َس ِدي ًدا * ُي ْصِل ْح َل ُك ْم أَ ْع َم َال ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم}(األحزاب .)71 - 70:والقول السديد

بد أن يقرتن بالصدق واإلميان والكلمة الطيبة ،اليت
الذي تتبعه الفكرة الواعية ،ال َّ
تتالءم مع الفطرة البشرية واحلياة اإلنسانية.

وإذا كان اإلعالم اإلسالمي عقائدياً يف جوهره ،وإعالمياً يف دعوته ،فإن من أوجب

الواجبات على القائمني عليه أن يكونوا دعاة معتدلني ،تزينهم األخالق احلسنة؛
ليستوعبوا اآلخر ،وخياطبوه بلغة العصر ،ومبنهج الوسطية الذي يتبناه اإلسالم،

ويتخذه منهجاً وسلوكاً لألفراد واجلماعات ،وأن يتوجهوا إىل الناس كافًة ،مستلهمني
املنهج القرآني ،كما أوضحته اآلية الكرمية{ :اْد ُع إِلىَ
الحْ َ َسنَِة َو َجاِدلهُْ ْم ِبال ِه َي أَ ْح َس ُن إِ َّن َرَّب َك ُه َو أَ ْعَل ُم
َّتيِ

يل َرِّب َك ِبالحْ ِ ْك َمِة َوالمَْْو ِع َظِة
َسبِ ِ
َن َض َّل َع ْن َسبِيِلِه وَهُوَ َأعْ َلمُ
بمِ ْ

بِالْمُهْ َتدِينَ}(النحل ،)125 :أو كما بينته السنة الشريفة يف قوله ،صلى اهلل عليه ً
وسلم:

(َبِّل ُغوا عَنيِّ َوَل ْو آيًَة).

()1

وإضافة إىل ذلك ،فإنه من أوكد الواجبات على اإلعالمي املنضبط بقواعد اإلسالم

وقيمه وأخالقياته أن يتسلح يف مهماته اإلعالمية بالكلمة النافذة ،واملوقف الواضح،
واحلجة الساطعة ،وأن يكون على وعي تام أن هويته اإلسالمية اخلالقة ،وشخصيته
املتميزة ،حتفزانه على العطاء ،والبذل ،واالبتكار ،واإلبداع ،واالنفتاح على اآلخرين،
فبقدر ما يندمج اإلعالمي يف حياة الناس ويعايشهم ،ويستجيب هلمومهم وأحالمهم،
ويستمع إىل شكاويهم ،بقدر ما تكون رسالته اإلعالمية ناجحة ومؤثرة ،جتذب إليه
النفوس ،فتنقاد له طواعية ،وتتبنى ما يدعو إليه دون ضغط أو إكراه ،يقول تيسري
الفتياني( :فرجل اإلعالم املسلم بهذه العقيدة متميز عن شخصية غريه ،فهو شخصية
 .1صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
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والسداد ،ويهتدي بنور اإلميان يف سلوكه،
مؤمنة مهتدية ،يستلهم من خالقه الرشاد َ
ويتخذ الشريعة اإلسالمية نرباساً له يف تصرفاته ،وحيتكم إليها يف كل شأن من شؤون

احلياة).

()1

وبعد؛ فنستطيع القول؛ إنه إذا ما حتقق لدى اإلعالميني املسلمني قد ٌر من االلتزام ،بهدي
اإلسالم ،وأحكامه ،وتشريعاته ،ومنهجه القيمي واألخالقي ،الذي جاله القرآن الكريم،
وأشرقت به السنة النبوية الشريفة ،فسيؤدي ذلك بالقطع إىل بناء كيان مؤسساتي ،ينفرد
بالطرح والكلمة ،ويتألق باألهداف السامية ،والقيم السلوكية النبيلة ،اليت يعمل من
أجل جتسيدها واقعاً ملموساً يف حياة الناس ،واجملتمع ُثّلٌة من اإلعالميني املبدعني الذين
ميتلكون زاداً من العلم الشرعي ،وميتلكون معه زاداً ثرياً من العلم اإلعالمي ،يف جانبيه
النظري والتطبيقي ،وحيملون يف قلوبهم رسالة اإلسالم ،ومنظومته الثقافية واحلضارية
واالجتماعية ،وقد تعاهدوا على تقديم جواهر تلك املنظومات ،خبطاب عصري مميز،
منهج وسطي رشيد ،ال تعقيد فيه وال تشديد،
تزينه بالغة القول ،وسحر الصورة ،ويجُ ِّمُله ٌ
منهج ينأى بصاحبه عن مؤثرات الغلو والتطرف ،فيختار من اآلراء واملواقف ما يعزز
منحى التيسري والتبشري ،ويبتعد عن التعسري والتنفري ،ويدعو صاحبه إىل التمسك
بطرق احلق ،وسبيل املؤمنني ،حيث يوصل املؤمنني إىل غايتهم ،وحيقق أهدافهم يف إقامة
النموذج احلضاري املنشود ،الذي خيلص اإلنسانية من أدرانها وأوبائها ،وجيمعها على

قاعدة من احملبة والتعاون والسالم ،وصدق اهلل تعاىل حيث يقولُ{ :ق ْل َه ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو

ريةٍ أََنا َو َم ِن َّاتبَ َع َو ُسبْ َحا َن ال َّلهِ َو َما أََنا ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني}.
إِلىَ ال َّلهِ َعَلى َب ِص َ
نيِ
 .1تيسري الفتياني ،مقومات رجل اإلعالم اإلسالمي ،ص.12
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زاوية الفتاوى

ه َل ِّ
الذ ْ
كرِ إِن ُ
اسأَلُواْ أَ ْ
َعلَ ُمونَ
قال تعاىل َ  :ف ْ
كنت ْ
ُم الَ ت ْ

(النحل)43:

الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1بيع عضو من أعضاء اجلسم
علي ،وبعد أن رأيت أنه ال يوجد حل ،قررت أن
السؤال :أنا موظف ،تراكمت الديون ّ
أقوم بعرض كلييت للبيع ،فهل هذا حرام ،مع العلم أنين متزوج ،ولي مخسة أطفال؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد اتفق الفقهاء على حرمة بيع األعضاء البشرية؛ ملا فيه من تعريض النفس لإلتالف،
ولكنهم أجازوا التربع باألعضاء اليت هلا بديل كالكلية ،واعلم أخي السائل ،أن احلياة
َّكم ب َشيء من الخْ َوف والجُْ
الدنيا هي دار اختبار ،لقوله تعاىل{ :وَلنبُلون ُ
ص ِم َن
وع َوَن ْق ٍ
َ َْ َ ْ ِ ْ ٍ ِ َ ْ ِ َ ِ
َ
َ
ين} (البقرة ،)155 :فيجب على املسلم أن يصرب
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
األ ْم َوا ِل َواألْنُف ِ
على مصائب الدنيا ،وضيق ذات اليد.
فالفقر ليس حتماً الزماً ،فكم من أناس أصبحوا فقراء ،وأمسوا أغنياء ،وكم من أناس
أصبحوا أغنياء ،وأمسوا فقراء ،واهلل تعاىل يقولُ{ :قل َّ
الل ُه َّم َماِل َك المُْْل ِك ُت ْؤِتي المُْْل َك َم ْن
ِ
66

أنت تسأل واملفيت جييب

ممَِّن َت َشاُء َوُت ِع ُّز َم ْن َت َشاُء َوُت ِذ ُّل َم ْن َت َشاُء ِبيَ ِد َك الخْ َيرُْ إن َ
َّك َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء
َت َشاُء َوَتنْ ِز ُع المُْْل َك ْ
ِ
َق ِدي ٌر} (آل عمران ،)26 :ويف السنة؛ أن علياًَ وفاطمة ،رضي اهلل عنهما ،اشتكيا إىل الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،شدة الفقر واحلاجة إىل اخلادم ،فأرشدهم إىل التسبيح والتهليل والتكبري،
اط َمُة مجَ َ
ْل يَ َديْ َها ِم ْن َّ
فعن علي ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
ت
(ش َك ْ
ت إَِل َّي َف ِ
نيَ ،فُقْل ُتَ :ل ْو أََتيْ ِ
الط ِح ِ

ال :أَال أَُدُّل ُك َما َعَلى َما ُه َو َخيرٌْ َل ُك َما ِم ْن َ
اكَ ،ف َسأَْلتِِه َخاِد ًماَ ،ف َق َ
اخلاِد ِم ،إَِذا أَ َخ ْذتمَُا َم ْض َج َع ُك َما،
أََب ِ
ْ
ني ،وأَربعا وَثالث َ
نيَ ،وَثالًثا وَثالث َ
َتُقوال ِن َثالًثا َوَثالِث َ
ني ،من حَْتميد وَتسب
ري)(،)1
يح َوَتكبِ ٍ
َ ِ َ َْ ً َ ِ ِ ْ ِ ٍ َ ْ ِ ٍ
فعليك أيها السائل الكريم بكثرة التحميد والتسبيح والتكبري ،والصرب ،والسعي املباح يف
طلب الرزق ،وأن تتجنب احلرام الذي منه اللجوء إىل بيع أجزاء من اجلسم ،أو األبناء ،أو
الدين ،مقابل عرض من الدنيا زائل.
 .2زكاة الذهب
السؤال :ما املعتمد يف زكاة الذهب؟ وهل جيوز إرسال شيء بديل عن نقود الزكاة مثل
كروت جوال أو مواد بناء؟ وهل إخراج زكاة الذهب تكون مرة واحدة يف العمر؟
اجلواب :إذا كان الذهب معداً للتجارة ،فإنه جتب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ،وقدره
ً
مثقاال ،أي ما يعادل  85غراماً ،وبالنسبة إىل كيفية إخراج زكاة الذهب ملن وجبت
عشرون
عليه ،فتكون بتقويم وزن الذهب بسعر السوق احلالي ،ثم خيرج من تلك القيمة ربع
العشر؛ أي .% 2.5
واختلف الفقهاء يف زكاة الذهب إذا كان ُحلياً ،فقال اجلمهور من املالكية والشافعية
واحلنابلة :إنه ال جتب فيه الزكاة ،وذهب األحناف إىل أن احللي جتب فيها الزكاة كل سنة،
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء يف التسبيح والتكبري والتحميد عند املنام ،وصححه األلباني.
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وذهب بعض أهل العلم إىل إخراجها مرة يف العمر؛ كما ورد يف رواية للبيهقي عن أنس،
والراجح عدم وجوب الزكاة يف احللي املع ّد لالستعمال ،ألنه متاع شخصي ،وليس ً
ماال
مرصداً للنماء ،حيث من شروط وجوب الزكاة أن يكون املال نامياً.
واختلف العلماء يف حكم إخراج القيمة بدل العني الواجبة يف الزكاة ،كمواد البناء أو
كروت اجلوال ،فذهب اجلمهور أن ذلك ال جيوز؛ ألمور عدة ،منها :أن الزكاة عبادة ،وال يصح
أداء العبادة إال على الوجه املأمور به شرعاً ،ملا رواه أبو داود من أن النيب ،صلى اهلل عليه

ِ
وسلم ،قال ملعاذ حني بعثه إىل اليمنُ :
بَ ،و َّ
ري ِم َن
ب ِم َن الحْ َ ِّ
الشاةَ ِم َن اْل َغنَمَ ،واْلبَ ِع َ
(خ ِذ الحْ َ َّ
اإلِب ِلَ ،واْلبَ َق َرةَ ِم َن اْلبَ َقر).
ِ

()1

وذهب اإلمام أبو حنيفة ،والبخاري ،وأشهب ،وابن القاسم ،يف رواية عنه ،إىل جواز
إخراج القيمة بدل العني.
وهناك مذهب ثالث وسط ميثله شيخ اإلسالم ابن تيمية ،الذي يرى أن إخراج القيمة
لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع ،أما إن كان حلاجة أو مصلحة راجحة ،تعود على
الفقري فال بأس به ،قال رمحه اهلل( :إخراج القيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع
منه ،...وألنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً ،فقد يعدل املالك إىل أنواع رديئة ،وقد يقع يف
التقويم ضرر ،وألن الزكاة مبناها على املواساة ،وهذا معترب يف قدر املال وجنسه ،وأما إخراج
القيمة للحاجة أو املصلحة أو العدل ،فال بأس به).

()2

ونرى واهلل أعلم أن الراجح يف املسألة ،حاجة الفقري؛ فإن كانت املصلحة أن ترسل
 .1سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الزرع ،وضعفه األلباني.
 .2جمموع الفتاوى.82/ 25 ،
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إليه املواد العينية ،بعثت إليه ،وإن كان غري ذلك؛ بعثت إليه النقود ،وقد جاء يف صحيح
َ
ْ
ٌ
اب
ض ِثيَ ٍ
البخاري( :وقال طاووس :قال ُم َعاذ ،رضي اهلل عنه ،أل ْه ِل اليَ َم ِن :اْئتُوِني ِب َع ْر ٍ
ُّ َ
َ
َ
َُ
خمَ
الص َدَقِة َم َكا َن َّ
اب النيب،
يس يف َّ
ري َوالذ َرةِ ،أ ْه َو ُن َعليْك ْمَ ،و َخيرٌْ أل ْص َح ِ
يص ،أو لبِ ٍ
ِ ٍ
الش ِع ِ

صلى اهلل عليه وسلمِ ،باملَِدينَِة).

()1

 .3االشرتاك يف املسابقات
السؤال :ما حكم االشرتاك يف مسابقة تعرضها إحدى الفضائيات ،علماً أن سعر الرسالة
إىل هذه الفضائية  3.12شيك ً
ال ،يف حني أن سعر الرسالة العادية  0.22أغورة؟
اجلوابَّ :
إن بعض الفضائيات تعمد لعمل مسابقات ثقافية ،هدفها جين األموال الطائلة
من جيوب املتصلني ،وذلك عن طريق شراء خطوط معينة من شركات االتصال ،حبيث
يكون مثن الدقيقة على هذه اخلطوط أضعافاً مضاعفة لألسعار العادية ،وهذا يبدو واضحاً
يف نص السؤال ،حيث إ ّن سعر الدقيقة على هذه اخلطوط  3.12شيك ً
ال ،يف حني أن
سعر الدقيقة العادية  0.22أغورة ،وبالتالي؛ فإن املسابقة املذكورة تندرج ضمن مسابقات
ين آ َمنُوا إِنمََّا الخْ َ ْمُر
اليانصيب ،وهو امليسر احلرام (القمار) ،واهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اب َو َ
َوالمَْيْ ِسُر َو َ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
اجتَنُِبوُه َل َعَّل ُك ْم
األن َ
ْص ُ
الشيْ َطا ِن َف ْ
األ ْزالُم ِر ْج ٌ

ُت ْفِل ُحو َ
ن}( .املائدة)90 :

وجاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم 78/ 1أنه (إذا كان املشرتك يف املسابقات
الثقافية ال يدفع شيئاً من املال مقابل الدخول يف املسابقة ،مبا يف ذلك أجرة االتصال من
أجل املشاركة ،حيث ُيظن بوجود تنسيق بني اجلهة املنظمة للمسابقة وبني بعض شركات
االتصاالت ،وكذلك املوقع املنظم للمسابقة ال يروج لفتنة أو بدعة ،واإلعالنات املدفوعة
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب العرض يف الزكاة.
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ال يوجد فيها أي شبهة ،فال حرج وال مانع من االشرتاك يف هذه املسابقات الثقافية ،وما عدا
ذلك فهو حرام شرعاً).
وعليه؛ فينبغي االبتعاد عن هذا النوع من املسابقات ،ملا فيه من حرمة أو شبهة على أقل
تقدير ،إال إذا تأكد أنها مسابقات خالية من املوبقات واآلثام.

 .4التوارث بني املسلمني وغريهم
السؤال :فقدت االتصال بأخي ،وكان قد سافر مع والدي إىل فنزويال ،وتزوج من أجنبية،
وله منها أوالد ،والراجح أنهم غري مسلمني ،وتويف أخي بعد والدي ،فهل يرث أبناؤه من
تركته؟
اجلواب :إ ّن اختالف الدين بني القريب وقريبه مانع من موانع اإلرث ،فإذا كان أحد الورثة
مسلماً ،واآلخر غري مسلم فال توارث بينهما ،وهذا هو مذهب مجهور فقهاء الصحابة
والتابعني وأئمة املذاهب ،للحديث الصحيح عن ُأ َسا َمَة بن َزيْ ٍد ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال يَ ِر ُث المُْ ْسِل ُم اْل َكاِف َر ،وال اْل َكاِفُر المُْ ْسِل َم)(.)1
وعليه؛ فيمكن أن ُينفق على دفن أخيك من تركته ،ويحُ ج عنه منها ،أما أوالد أخيك؛
فُينظر ،فإن كانوا مسلمني ،فيحق هلم املرياث من تركة أبيهم ،أما إن كانوا غري مسلمني،
فال حيق هلم من تركة أبيهم شيئاً ،بل توزع الرتكة على ورثته اآلخرين حسب املقرر يف
شريعة اإلسالم وفقهه.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم.
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 .5إزالة الشعر بالليزر
السؤال :ما حكم إزالة الشعر باستخدام الليزر عند النساء يف املراكز املخصصة لذلك،
علماً َّ
أن الذي يقوم بهذا العمل سيدات؟
اجلواب :إ ّن من خصال الفطرة يف اإلسالم إزالة الشعر من األماكن احلساسة ،لقول
خلت ُ
االستِ ْح َداُد،
س ِم ْن اْل ِف ْط َرةِ؛ ا ِ
َانَ ،و ْ
س ،أَ ْو خمَ ْ ٌ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :اْل ِف ْط َرُة خمَ ْ ٌ
َوَت ْقِل ُ َ ْ
ص َّ
الش ِار ِب)( ،)1غري أنه ال جيوز شرعاً كشف العورة أمام
اإلِب ِطَ ،وَق ُّ
يم األظ َف ِارَ ،وَنتْ ُف ِ

من حيرم عليهم رؤيتها من أجل إزالة الشعر ،أو غري ذلك من األسباب ،سوى يف حاالت
الضرورة القصوى.
وعورة املرأة على املرأة هي من السرة إىل الركبة ،فال جيوز للمرأة أن تكشف عورتها
لغريها من النساء إال للضرورة ،كالعالج وغريه ،وال تع ّد إزالة الشعر من هذه األماكن من
الضرورات اليت ُتباح بسببها احملظورات.
وعليه؛ فإنه جيوز إزالة الشعر عن جسد املرأة بشكل عام ،وجيوز هلا أن تزيل هذا الشعر
بنفسها ما بني السرة والركبة ،أما خارج هذه العورة؛ كاليدين والساقني ،فيجوز إزالته عن
طريق نساء ثقات متخصصات يف هذا اجملال ،مع مراعاة جتنب ما يسبب األضرار الصحية،
أو األعراض اجلانبية ،من منطلق وجوب حفظ السالمة لألبدان ،ودفع الضرر عنها.
 .6األطعمة إذا خالطها شيء من الكحول
السؤال :نعلمكم أن هناك منتجاً لبنياً يسمى (الكفري) ،ويعرف أيضاً بالفطر اهلندي ،وهو
ناتج من ختمر احلليب املضاف إليه الفطر اهلندي ،وهو عبارة عن جمموعة من البكترييا
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة.
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واخلمائر ،ولكن الناتج اللبين النهائي حيتوي يف مكوناته على نسبة من الكحول تصل إىل
 ،% 1وهذا نتيجة ختمر احلليب ،لذا نرجو من حضرتكم اإلفتاء باستخدامه؟
اجلوابَّ :
إن األصل يف األشياء اإلباحة ،حتى يرد دليل التحريم ،وح ّرم اهلل تعاىل اخلمر

اب َو َ
اخل ْمُر َواملَيْ ِسُر َو َ
ين آ َمنُوا إنمََّا َ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
الشيْ َطا ِن
بقوله{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
األن َ
ْص ُ
األ ْزالُم ِر ْج ٌ
ِ

اجتَنُِبوُه َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن} (املائدة ،)90 :وكل مسكر مخر ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
َف ْ
وسلمُ :
(ك ُّل ُم ْس ِك ٍر خمَ ْ ٌرَ ،و ُك ُّل خمَ ْ ٍر َح َرا ٌم)( ،)1وقليل اخلمر وكثريه حرام ،لقوله عليه الصالة
ريُهَ ،ف َقِليُلُه َح َرا ٌم)( ،)2والعلماء بينوا أن ما حيدث لألشياء املباحة من
والسالمَ ( :ما أَ ْس َك َر َكثِ ُ
خمالطة املواد املسكرة يؤثر على حكمها ،فتصبح حمرمة ،ملا خالطها من املسكر احلرام ،لوجود
علة حتريم اخلمر فيه ،وهو اإلسكار ،واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،أما إذا كانت
املادة املخمرة املخالطة للطعام أو الشراب ناجتة من طبيعة املكونات املباحة لتلك املواد،
وكانت قليلة حبيث ال يكون هلا أثر يف تغيري حال الطعام أو الشراب إىل حال اإلسكار ،فإن
هذه املخالطة ال تؤثر ،ألنها تستهلك يف الكمية األكرب ،وال يبقى هلا أثر يف وجود اإلسكار
فاحلكم للغالب ،ومثل ذلك املاء الذي خالطته جناسة مل تغري خصائصه ،فإنه ال يتأثر بها.
ً
حالال ،واهلل تعاىل أعلم؛ ألن ما خالطه هو من
وعليه؛ فإن املنتج اللبين املذكور أعاله يعد
مكوناته الطبيعية ،وكانت نسبته وأثره يسريين ،ومل يؤثرا على طبيعته.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1صحيح مسلم ،كتاب األشربة ،باب بيان أن كل مسكر مخر ،وأن كل مخر حرام.

 .2سنن ابن ماجة ،كتاب األشربة ،باب ما أسكر كثريه فقليله حرام ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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يف ظالل فقه

املطالبة جبعل الطالق
الدكتور شفيق موسى عياش  /جامعة القدس

جعلت الشريعة اإلسالمية الطالق بيد الرجل ،فال جيوز إيقاعه إال بتوكيل منه أو

تفويض ،وجيوز للزوجة إيقاع الطالق إذا كانت العصمة بيدها ،وكان ذلك سائداً يف
اجلاهلية ،فقد طلقت مارية بنت عفر زوجها حامتاً الطائي ملا أسرف يف ماله على الناس ،ومل

يبق ألوالده ما يكفيهم.

ويف غري هذه احلالة؛ ال جيوز للزوجة أن توقع طالقاً بنفسها ،بل ال بد أن ترفع األمر

للقاضي.

وقد خرجت دعوات يف هذه األيام إىل ضرورة جعل الطالق بيد القاضي ،ومنع الزوج

من إيقاعه إال يف ساحة القضاء ،ومعنى ذلك أن الزوج ال ميلك أن يطلق زوجته منفرداً ،وال

ميلك الزوجان أن يرتاضيا ويتفقا على الطالق فيما بينهما ،بل ال بد من رفع دعوى الطالق
أمام القضاء إليقاعه ،فإذا اقتنعت احملكمة باألسباب اليت تدعو للطالق ،أوقع القاضي

الطالق ،كما جتري عليه بعض القوانني يف الدول الغربية ،وقالوا :إن يف ذلك مساواة بني
الرجل واملرأة يف الطالق ،وضمان استقرار األسرة ،وعدم إساءة الرجل استعمال هذا احلق،

ألن القاضي غري متحيز فيما يقدم له من أسباب ،فإن كانت تصلح سبباً للطالق حكم بها،
وإن كانت خالف ذلك ال حيكم بالتفريق ،وألن العقد الذي ينشئ حقوقاً الزمة ال تبطله
اإلرادة املنفردة ،وألنه لو جعل الطالق بيد أحدهما النفصم العقد بثورة غضب عارضة،
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فإذا جاء الندم بعدها ،كان يف غري وقته.

ولكن هذه دعوى واّدعاءات غري صحيحة؛ ألنها حتكم على الرجال بسوء التصرف،

وعدم التقدير ،وتسلب الثقة منهم يف أمر خاص بهم دون تفريق بني سفيه وعاقل،
وبني مثقف وجاهل ،ومن ثم جيب احلجر عليهم مجيعاً يف الطالق؛ صيانة لرابطة العالقة

الزوجية من العبث ،وسوء االستعمال الذي صار من خصائص الرجال ،وهذا عبث جيب

أن يصان عند العقالء ،وجيعلون الطالق بيد القضاة ال بيد الرجل ،يف حني أن اهلل سبحانه
وتعاىل أعطى الرجل حق الطالق ،ال ميلك إيقاعه أحد سواه ،إال بتوكيل منه أو تفويض.

كما دلت على ذلك النصوص الشرعية اليت ال تقبل تأوي ً
ال ،وهو حكم إهلي ،وتشريع

مساوي ،وال جيوز للقاضي أن يتدخل يف التفريق بني الزوجني ،إال إذا فات اإلمساك باملعروف،

وامتنع األزواج عن التسريح بإحسان ،فيقوم القاضي بالتفريق بينهما يف هذه احلالة؛ رفعاً
للظلم عن الزوجة.

فسلب األزواج هذا احلق يف مجيع احلاالت أمر خمالف لتعاليم الشريعة اإلسالمية ،وهذا

أمر ال جيوز ،كيف ال؟! وقد جعل سبحانه وتعاىل الطالق بيد الرجل ،وأكدته سنة الرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،وأمجع عليه صحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعملت به
الر ُس َ
ول ِمن َب ْع ِد َما َتبَينَّ َ
األمة حتى وقتنا احلاضر ،حيث قال سبحانه وتعاىلَ { :و َمن ُي َشاِق ِق َّ
َ لهُْ
َ
يل المُْ ْؤ ِمنِ َ
صرياً}( .النساء)115 :
ني ُن َوِّلِه َما َت َولىَّ َوُن ْصِلِه َج َهنَّ َم َو َس ْ
اءت َم ِ
لُه ا َدى َويَتَّبِ ْع غيرْ َ َسبِ ِ
ثم ماذا يفعل القاضي إذا كان سبب الطالق هو عدم التوافق الطبيعي ،وحصول النفور،

وعدم تناسب األخالق بني الزوج وزوجته ،وهذه األمور نفسية يصعب إثباتها ،فإذا جعل
الطالق بيد القاضي ،وتقدم الزوج بطلب الطالق؛ ألنه أصبح يبغض زوجته ،وأن حبل

املودة بينهما قد انقطع ،وأنه حاول اإلصالح فلم يستطع ،فما الوسيلة اليت يستطيع الزوج
بها إثبات بغضه ،وهل يطلق القاضي حينئذ أم ال يطلق؟ وإذا طلق ،فما الفرق بني طالق

القاضي وطالق الزوج نفسه؟ وإن مل يأخذ القاضي بقوله ومل يطلق ،ساءت احلياة الزوجية،
وخيم عليها الشقاء ،وتأثر بنار الضغينة األوالد ،ومل تستقم هلم حياة زوجية ،وال عشرة
74
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حسنة ،وكانت احلياة جحيماً ال يطاق ،فاملصلحة تقتضي أن يكون الطالق بيد الرجل،

وأيضاً إذا كان فساد العالقة الزوجية له سبب آخر غري احلب والكراهية ،كسوء سلوك
الزوجة ،أو وجود عيب خلقي فيها ،فهل من املصلحة االجتماعية واألسرية أن تكشف

أسرار البيوت ،وتفضح أمور األسر يف ساحات القضاء ،وعلى مرأى من الناس ،وبهذا

يلصق العار بأوالدهما مدى احلياة ،وُيقضى على مستقبل الزوجة ،إذا عرف سر طالقها،

فال يقدم على الزواج منها أحد بعده.

ال شك أن ذلك أمر له خطره ،جيب أن تصان األسرة واجملتمعات من شروره ،وحتفظ

من ضرره )1(.ووسائل العالج للحد من الطالق كثرية ،وأوالها باالعتبار وأجدرها بالتنفيذ
نشر الوعي الديين ،وتعريف الناس أن الطالق أبغض احلالل إىل اهلل سبحانه ،وأنه ضرورة

عند احلاجة فقط.

ومن ناحية أخرى؛ يكون العالج أيضاً بنشر الوعي بني األسر املسلمة ،وإفهام الراغبني

يف الزواج ،واملقبلني عليه ،أن عقد الزواج ميثاق غليظ ،ينبغي على األزواج احملافظة عليه،

فإن قيل :إن ذلك لن يؤتي مثاره الشرعية واملرجوة يف العالج املنشود ،فريد على أمثال هؤالء
أن الثمرة وإن جاءت مثارها بطيئة من هذا العالج ،فإنها خري مليون مرة من أخذ احلقوق

وسلبها من أصحابها.

سائ ً
ال املوىل عز وجل أن جيعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم ،واحلمد هلل رب

العاملني.

 .1ينظر يف ذلك األحكام الشرعية لألحوال الشخصية لألستاذ زكي الدين شعبان ،ص  ،353والزواج والطالق يف اإلسالم،
د.بدران أبو العينني بدران ،ص .309
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يف ظالل الفقه

الفرح بني
املشروع واملمنوع
الشيخ أمحد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛ فإن الفرح صفة تنتاب اإلنسان نتيجة

مواقف مير بها ،وقد يكون الفرح حمموداً أو ممدوحاً ،كما يكون مذموماً ،وقد يكون مشروعاً،
كما قد يكون ممنوعاً.

وقد وردت كلمة الفرح وتصريفاتها يف كتاب اهلل تعاىل يف ثالثة وعشرين موضعاً ،كما وردت

عشرات ،بل مئات املرات يف السنة النبوية املطهرة.
والفرح أمر مطلوب ،وهدف منشود ،وغاية مقصودة ،وكل إنسان يسعى إليه ،إلزالة همه
وغمه ،ومفارقة أمله وحزنه ،فمن الناس من يصل إىل الفرح احلقيقي ،وينجو من األتراح،
وحيصل على السعادة ،ومنهم من يبقى حياول ،وبعضهم يعيش ظاهراً من الفرح املادي العاجل.
الفرح يف لغة العرب:
الفرح يف لسان العرب نقيض احلزن ،وهو أن جيد اإلنسان يف قلبه خفة ،ويطلق الفرح
على البطر واألشر ،كما يطلق على اإلثقال ،فالفاء والراء واحلاء أصالن :األول :خالف احلزن،
والثاني :اإلثقال.

()1

وقال األصفهاني :الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة ،وأكثر ما يكون يف اللذات البدنية.
 .1ابن منظور ،لسان العرب  ،542/ 2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة  ،499/ 4ابن دريد ،مجهرة اللغة .263/ 1
 .2املفردات يف غريب القرآن.375 ،
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فالفرح لذة تقع يف القلب بإدراك احملبوب ،ونيل املطلوب ،وهو أعلى نعيم القلب؛ ألنه
فوق الرضا ،فالرضا سكون الصدر وانشراحه ،والفرح لذة وبهجة وسرور.

()1

الفرح يف معاني القرآن:
استعمل القرآن الكريم الفرح مبعنى السرور ،واملقصود :شعور النفس باالرتياح والسرور،

ً
انفعاال نفسياً يرتتب على نعمة حسية أو معنوية ،يَِل ُّذ القلب ،ويشرح الصدر ،والفرح
وعدّه
كالسرور ،وهما ضد احلزن واألسى ،والفرح والسرور من الوجدان الطبيعي ال ميدحان وال
يذ ّمان لذاتهما ،بل حكمهما حكم سببهما ،أو أثرهما يف النفس والعمل ،فقد أمر اهلل بالفرح

َص ِر
بفضله ورمحته ،ومدح املؤمنني لفرحهم بنصر اهلل ،كما قالَ ...{ :ويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح المُْ ْؤ ِمنُو َن* ِبن ْ
يم}(الروم.)5 - 4 :
اهللِ يَ ُ
الر ِح ُ
نصُر َمن يَ َشاُء َو ُه َو اْل َع ِزيُز َّ
وهذا فرح بأمر ديين دنيوي ،كما أخرب عن فرح الناس برمحة اهلل ،وفرح أهل الكتاب الذين

يؤمنون برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبا أنزل إليه ،بينما ذم اهلل سبحانه الفرح بالباطل،
فرح البطر والغرور باملال ومتاع الدنيا وشهواتها ،وجعل االعتدال بني الفرح واألسى واحلزن
من صفات املؤمنني )2(.فالقرآن استخدم الفرح مبعنى السرور ،والبطر ،والرضا.

وقد يقع الفرح يف القرآن مطلقاً ،وقد جاء يف الذم ،كما يف قوله تعاىل{ :ال َت ْف َر ْح إِ َّن اهللَ ال

ب اْل َف ِر ِح َ
ني}(القصص ،)76 :وقوله{ :إَِّنُه َل َف ِر ٌح َف ُخو ٌر}.
يحُ ِ ُّ

(هود)10 :

كما يقع الفرح مقيداً ،وهو نوعان؛ مقيد بالدنيا ينسي فضل اهلل ومنّه ،وهو مذموم ،كما

{حتَّى إَِذا َف ِر ُحواْ بمَِا ُأوُتواْ أَ َخ ْذَن ُاهم َب ْغتًَة}(األنعام ،)44 :والثاني مقيد بفضل اهلل
يف قوله تعاىلَ :

ورمحته ،كما قال تعاىلُ{ :ق ْل ِب َف ْض ِل اهللِ َوِب َرحمَْتِِه َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحواْ ُه َو َخيرٌْ ممَِّّا يجَْ َم ُعو َن}(يونس،)58 :
ني بمَِا آَت ُاه ُم ُ
وهذا فرح بالسبب ،وقد يقع باملسبب ،كما يف قوله تعاىلَ{ :ف ِر ِح َ
اهلل ِمن َف ْضِلِه}.

 .1حممد احلمد ،دروس رمضان ،13/ 1 ،املكتبة الشاملة.
 .2حممد رشيد رضا ،تفسري املنار.333/ 11 ،

 .3ابن القيم ،مدارج السالكني ،158 /3 ،واآلية  170من سورة آل عمران.
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الفرح املذموم يف القرآن الكريم:
أكثر املواضع اليت ُذكر فيها الفرح يف القرآن الكريم جاءت بالذم ،باعتباره أثراً ملكاسب
مادية أو جناة حلظية غري حقيقية.
فمن الفرح املذموم باملكاسب املادية ،ما ورد يف وصف املكذبني رسلهم ،إذ يقول تعاىل:

َحنَا عَ
اب ُك ِّل َش ْيٍء َحتَّى إَِذا َف ِر ُحواْ بمَِا ُأوُتواْ أَ َخ ْذَن ُاهم َب ْغتًَة
َليْ ِه ْم أَْب َو َ
{َفَل َّما َن ُسواْ َما ُذ ِّكُرواْ ِبِه َفت ْ

َفإَِذا ُهم

سو َن}(األنعام.)44 :
ُّمبِْل ُ

ويقول تعاىلُ :
الدْنيَا َو َما الحْ َيَاُة ُّ
الر ْز َق لمَِ ْن يَ َشاُء َويَ َق ِدُر َوَف ِر ُحواْ ِبالحْ َيَاةِ ُّ
{اهلل يَبْ ُس ُط ِّ
الدْنيَا فيِ
َاع}(الرعد ،)26 :ومثله قوله تعاىلِ{:ل َكيْال َتأْ َس ْوا عَ
َلى َما َفاَت ُك ْم َوال َت ْف َر ُحوا بمَِا آَت ُاك ْم
اآلخ َرة إِ َّال َمت ٌ
ِ
َو ُ
ور}(احلديد.)23 :
اهلل ال يحُ ِ ُّ
ب ُك َّل مخُْتَا ٍل َف ُخ ٍ

ومنه الفرح بشيء من الدنيا ،كما قال تعاىلَ{ :فَل َّما َجاء ُسَليْ َما َن َق َ
ال أَمُتِدُّوَن ِن بمَِا ٍل َف َما آَتاِن َي
ُ
اهلل َخيرٌْ ممَِّّا آَت ُاكم َب ْل أَنتُم ِب َه ِديَّتِ ُك ْم َت ْف َر ُحو َن}(النمل ،)36 :أي :تفرحون باهلدايا حلبكم الدنيا،
وقلة ما بأيديكم بالنسبة إىل ما أعطاني اهلل ،فليست هديتكم تقع عندي موقعاً ،وال أفرح بها،

علي النعم.
فقد أغناني اهلل عنها ،وأكثر ّ

()1

وذم اهلل املنافقني على فرحهم حبلول املصائب باملسلمني ،ظانني أنهم بذلك حيصلون على

َ
ْه ْم َوإن ُت ِصبْ َك ُم ِصيبٌَة يَُق ُ
ولواْ َق ْد أَ َخ ْذَنا
بعض املكاسب ،فقال سبحانه{:إِن ُت ِصبْك َح َسنٌَة َت ُسؤ ُ ِ

أَ ْم َرَنا ِمن َقبْ ُل َويَتَ َوَّلواْ َّو ُه ْم َف ِر ُحو َن}(التوبة ،)50 :فهذا نوع من كيد املنافقني وخبث بواطنهم،
وإذا كانت اآلية السابقة يف ذكر فرح املنافقني مبا أصاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من شدة

ْه ْم َوإِن
أو نكبة ،فقد ورد يف فرحهم مبا يصيب املؤمنني ،قوله تعاىل{ :إِن مَتْ َس ْس ُك ْم َح َسنٌَة َت ُسؤ ُ
ُت ِصبْ ُك ْم َسيِّئٌَة يَ ْف َر ُحواْ ِب َها َوإن َت ْص ُ واْ َوَتتَُّقواْ َال يَ ُض ُّر ُك ْم َكيْ ُد ُه ْم َشيْئاً إ َّن اهللَ بمَِا يَ ْع َمُلو َنُ ِحم ٌ
يط}
ِ
ِ
برِ
(آل عمران.)120 :

ومن الفرح املرتتب على جناة حلظية ظاهرة غري حقيقية ،الفرح بالريح الطيبة يف البحر،
 .1السعدي ،تيسري الكريم الرمحن.605 ،
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ُم فيِ اْلُفْل ِك َو َج َريْ َن ِب ِهم ِب ِريح
حيث قال تعاىلُ :
{ه َو َّال ِذي ُي َسيرُِّ ُك ْم فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر َحتَّى إَِذا ُكنت ْ
ٍ
َّه ْم ُأ ِح َ
َاص ٌ
يط ِب ِه ْم َد َع ُواْ
ف َو َج ُ
اءه ُم المَْْو ُج ِمن ُك ِّل َم َكا ٍن َو َظنُّواْ أَن ُ
َطيِّبٍَة َوَف ِر ُحواْ ِب َها َجاءْت َها ِر ٌ
يح ع ِ
ين َلئِ ْن أَ َجنيْتَنَا ِم ْن َهـ ِذهِ َلن ُ
اهللَ مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
َكوَن ِّن ِم َن َّ
ين}(يونس ،)22 :فهؤالء فرحوا
الشا ِك ِر َ
الد َ
بالريح الطيبة املطلوبة للسفر ،لكن ملا بدت عالمات اهلالك يف العواصف واألمواج العظيمة

وتوّقعه ،وصاروا يف خوف عظيم ورعب شديد ،تذكروا موالهم ،فلما أجناهم ،عادوا إىل ما
كانوا عليه من الكفر.

اس
حتى الفرح بآثار رمحة اهلل إن حصل بطراً ،فهو مذموم ،كما قال تعاىلَ { :وإَِذا أََذْقنَا النَّ َ

َرحمَْ ًة َفر ُحوا ب َها َوإن ُت ِصبْ ُه ْم َسيِّئٌَة َا َق َّد َم ْ َ
يه ْم إَذا ُه ْم يَ ْقن ُ
َطو َن}.
بمِ
ت أيْ ِد ِ ِ
ِ ِ ِ

(الروم)36 :

فالناس إذا أصابهم خصب ورخاء وعافية يف األبدان واألموال فرحوا بذلك ،وإن تصبهم

شدة من جدب ،أو سخط وبالء يف األموال واألبدان ،بسبب ما قدمت أيديهم ،ومبا أسلفوا
من سيء األعمال بينهم وبني اهلل ،إذا هم ييأسون من الفرج( ،)1كما قال تعاىلَ { :وإِنَّا إَِذا أََذْقنَا

نسا َن ِمنَّا َرحمَْ ًة َفر َح ب َها َوإن ُت ِصبْ ُه ْم َسيِّئٌَة َا َق َّد َم ْ َ
نسا َن َكُفو ٌر}(الشورى،)48 :
اإل َ
اإل َ
بمِ
ت أيْ ِد ِ
ِ ِ ِ
يه ْم َفإِ َّن ِ
ِ

فإن قيل :الفرح بالرمحة مأمور به ،كما يف قوله تعاىلُ{ :ق ْل ِب َف ْضل اهللِ َوِب َرحمَْتِِه َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحواْ
ِ

ُه َو َخيرٌْ ممَِّّا ْجي َم ُعو َن}(يونس ،)58 :وهنا ذمهم على الفرح بالرمحة؟

أجيب :بأنهم هناك فرحوا برمحة اهلل من حيث إنها مضافة إىل اهلل ،وهنا فرحوا بالرمحة نفسها،
حتى لو كان املطر من غري اهلل ،لكان فرحهم به مثل فرحهم إذا كان من اهلل.

()2

َه ْم َو َكاُنوا ِشيَعاً ُك ُّل ِح ْز ٍب بمَِا َل َديْ ِه ْم َف ِر ُحو َن}(الروم،)32 :
ويف قوله تعاىلِ { :م َن َّال ِذ َ
ين َف َّرُقوا ِدين ُ

ذم للسرور والفرح لكل قوم فارقوا دينهم احلق ،وحيسبون أن الصواب معهم ،وهم معجبون

َات َف ِر ُحوا
به ،راضون به ،ال يرون أن احلق يف سواه ،هلذا قال تعاىلَ{ :فَل َّما َجاءت ُ
ْه ْم ُر ُسُل ُهم ِباْلبَيِّن ِ
بمَِا ِعن َد ُهم ِّم َن اْل ِعْل ِم َو َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئون}(غافر ،)83 :أي العلم املناقض لدين الرسل.
 .1الطربي ،جامع البيان.102/ 20 ،

 .2حممد بن أمحد الشربيين ،تفسري السراج املنري.225/ 3 ،
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ولقد جاء النهي عن الفرح املذموم صرحياً يف كتاب اهلل على لسان الفئة املؤمنة من قوم

موسى ،عليه الصالة والسالم ،حمذرة قارون من بطره وأشره ،قال تعاىل{ :إِ َّن َقاُرو َن َكا َن ِمن َق ْو ِم
َليْه ْم َوآَتيْنَاُه ِم َن اْل ُكنُوز َما إ َّن َم َف حَِ
اتُه َلتَنُوُء ِباْل ُع ْصبَِة ُأوِلي اْلُق َّوةِ إْذ َق َ
ال َلُه َق ْوُمُه
ُم َ
وسى َفبَ َغى عَ ِ
ِ
ِ ِ

ب اْل َف ِر ِح َ
ني}.
ال َت ْف َر ْح إِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ

(القصص)76 :

ُم
وأصحاب هذا الفرح املذموم لن ينجوا من العذاب ،كما قال تعاىلَ{ :ذِل ُكم بمَِا ُكنت ْ
َ
األ ْرض ب َغيرْ َ
َْ َ
ْس
ُم مَتَْر ُحو َن * اْد ُخُلوا أَْب َو َ
اب َج َهنَّ َم َخاِل ِد َ
ين ِفي َها َفبِئ َ
احل ِّق َوبمَِا ُكنت ْ
ِ ِ ِ
تف َر ُحون فيِ
َمثْ َوى املُت َ
ين}(غافر ،)76 - 75 :وكما قال جل شأنهَ :
ين يَ ْف َر ُحو َن بمَِا أََتواْ َويحُ ِبُّو َن
{ال حَْت َسبنََّ َّال ِذ َ
َكبرِّ ِ َ
ال حَْت َسبَنَّ ُه ْم بمََِفا َزةٍ ِّم َن اْل َع َذاب َولهَُ ْم ع َ
أَن يحُْ َم ُدواْ بمَِا لمَْ يَ ْف َعُلواْ َف َ
يم}(آل عمران ،)188 :فهم
َذ ٌ
اب أَِل ٌ
ِ
يفرحون مبا أتوا من القبائح والباطل القولي والعملي ،ويطلبون احلمد على خري مل يفعلوه،
فليسوا ناجني من العذاب.

()1

الفرح املمدوح يف القرآن:
عند مقابلة اآليات اليت تذكر الفرح باملدح بتلك اليت تذم الفرح ،فهي أقل منها بكثري،
إذ إنها ال تتجاوز أربع آيات ،وهذا يفهم منه أن األصل ذم الفرح إذا ما استعمل يف البطر
واألشر ،أو مبتاع الدنيا الزائل ،وهو الغالب ،فيكون مدحه استثناء.
وعند استعراض هذه اآليات ،جيد القارئ أنها تتحدث عن الفرح خاصة بنصر اهلل للمؤمنني،
أو جزاء الشهداء ،أو الفرح مبا نزل على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من آيات ،ثم الفرح
بفضل اهلل ورمحته عموماً.

َ لأَْ
ض َو ُهم ِّمن َب ْع ِد َغَلبِ ِه ْم َسيَ ْغِلُبو َن * فيِ ِب ْض ِع
فقوله تعاىل{ :امل * ُغِلبَ ِ
ت ُّ
الروُم * فيِ أْدَنى ا ْر ِ
ِسنِ َ
نصُر َمن يَ َشاُء َو ُه َو اْل َع ِزيُز
َص ِر اهللِ يَ ُ
ني لهلِ ِ الأَْ ْمُر ِمن َقبْ ُل َو ِمن َب ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح المُْ ْؤ ِمنُو َن * ِبن ْ
يم}(الروم ،)5 - 1 :إشارة إىل الفرح بانتصار اإلميان على الكفر ،وهو من أحسن الفرح.
الر ِح ُ
َّ

وإذا كان موعود اهلل للفئة املؤمنة يف قتال األعداء النصر أو الشهادة ،ففرح املؤمن بالشهادة

 .1السعدي ،تيسري الكريم الرمحن.160 ،
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ين ُقتُِلواْ َسبِيل اهللِ أَ ْم َواتاً
يفوق فرحه بالنصر ،وهو فرح بعد املوت ،قال تعاىلَ {:و َال حَْت َسبنََّ َّال ِذ َ
ِ
فيِ
ني بمَِا آَت ُاه ُم ُ
ين لمَْ يَْل َحُقواْ
َب ْل أَ ْحيَاء ِعن َد َرِّب ِه ْم ُي ْر َزُقو َن* َف ِر ِح َ
اهلل ِمن َف ْضِلِه َويَ ْستَبْ ِشُرو َن ِب َّال ِذ َ
ِب ِهم ِّم ْن َخْل ِف ِه ْم أَ َّال َخ ْو ٌف عَ
َليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}(.آل عمران )170 - 169 :فقوله :فرحني مبا آتاهم
اهلل من فضله؛ هو التوفيق يف الشهادة ،وما ساق إليهم موالهم من الكرامة والتفضيل على
غريهم ،كونهم أحياء مقربني ،عجل إليهم رزق اجلنة ونعيمها قبل البعث.

()1

َ
َاب يَ ْف َر ُحو َن بمَِا ُأ َ َ َ
نكُر َب ْع َضُه
َاه ُم اْل ِكت َ
وقال تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
ين آَتيْن ُ
َاب َمن ُي ِ
ِ
نزل إِليْك َو ِم َن األ ْحز ِ

ُق ْل إِنمََّا ُأ ِم ْر ُت أَ ْن أَ ْعُب َد اهللَ َوال ُأ ْش ِر َك ِبِه إَِليِْه أَْد ُعو َوإَِليِْه

آب}(.الرعد)36 :
َم ِ

فبعض أهل الكتاب ممن أسلم من اليهود كعبد اهلل بن سالم وكعب ،ومن أسلم من

النصارى يف عهد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهم مثانون ً
رجال يفرحون بتنزل آيات القرآن،
ومنهم من حتزب لعداوة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأنكر بعض القرآن ،ومل ينكر بعضه حنو
القصص ،وبعض األحكام الواردة يف كتبهم مما مل حيرف.

()2

اس َق ْد َجاءت ُ
ْكم َّم ْو ِع َظٌة ِّمن
وما أمجل الفرح بفضل اهلل ورمحته ،كما قال عز وجل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

ني* ُق ْل ِب َف ْضل اهللِ َوِب َرحمَْتِِه َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحواْ
ور َو ُه ًدى َو َرحمَْ ٌة ِّلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َّرِّب ُك ْم َو ِش َفاء لمَِّا فيِ ُّ
الص ُد ِ
ِ
ُه َو َخيرٌْ ممَِّّا يجَْ َم ُعو َن}(يونس ،)58 - 57 :ففضل اهلل اإلسالم أو القرآن ،وبرمحته أن جعلكم من
وبصركم مبعامل دينكم ،فاملوعظة وشفاء الصدور والرمحة خري مما جيمعون
أهله بعد أن عّلمكم ّ
من األموال ومطامع الدنيا وكنوزها.

()3

ومن هذا الفرح ما حيصل للصائم من جزاء يفرح به ،فعن ِأبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال:

ِ
لصائم َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إَِذا أَْف َط َر َف ِر َحَ ،وإَِذا َل ِق َي َرَّبُه َف ِر َح ِب َص ْو ِمِه).
(ِ ...ل َّ

()4

وفرح املؤمن باهلل والسرور به رباً وإهلاً ومنعماً ومربياً من أعظم مقامات اإلميان؛ ألنه يدفع

 .1الزخمشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل.467/ 1 ،
 .2الزخمشري ،الكشاف  ،501/ 2الرازي ،مفاتيح الغيب.48/ 19 ،
 .3الطربي ،جامع البيان ،106/ 15 ،ابن كثري :تفسري القرآن العظيم.275/ 4 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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()1

الفرح صفة من صفات اهلل تعاىل:
ورد يف السنة الصحيحة وصف اهلل جل يف عاله بالفرح ،فروى الشيخان عن َعبْ ِد اهللِ اْب ِن
(هلل أَْف َر ُح ِبتَ ْوَبِة العبدِ ،م ْن َر ُجل َنز َ
َليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
الل عَ
الُ :
َم ْس ُعوٍد ،عَن النَّبيِ َِّ ،صَّلى هَُّ
َل َمنْ ِز ًال،
ِ
ٍ
احَلُتُه ،عَ
ت
استَيْ َق َظَ ،وَق ْد َذ َهبَ ْ
َوِبِه َم ْهَل َكٌةَ ،و َم َعُه َر ِ
َليْ َها َط َعاُمُه َو َش َراُبُه َف َو َض َع َرأْ َسُهَ ،فنَا َم َن ْو َمًةَ ،ف ْ

اهللَ ،ق َ
َد عَ
ش ،أَ ْو َما َشاَء ُ
َليِْه الحْ َ ُّر َواْل َع َط ُ
احَلُتُه َحتَّى ْ
ال :أَ ْر ِج ُع إِلىَ َم َكاِني َف َر َج َعَ ،فنَا َم َن ْو َمًة،
اشت َّ
َر ِ

احَلُتُه ِعنْ َدُه) ،ويف رواية ملسلم :هلل أشد فرحاً.
ُث َّم َرَف َع َرأْ َسُهَ ،فإَِذا َر ِ

()2

وفرح اهلل رضاه ،يف قول كثري من أهل العلم ،أي أنه سبحانه أرضى بالتوبة وأقبل بها؛ ألن

الفرح قد يأتي مبعنى السرور أو البطر ،وهذا ال يوصف به اهلل ،وقد يطلق على الرضا فهو
املقصود هنا.

()3

وهناك طائفة من العلماء عدّوا هذه الصفة صفة فعليه خربية ،فإذا تاب من عباد اهلل من

تاب ،تقبل اهلل توبتهم ،وفرح بها فرحاً شديداً ،ولطيفاً يف آن واحد ،والصفة تدل بالتضمن
على لطف اهلل بعباده ورمحته بهم ،ومعنى الفرح معلوم ،والكيف جمهول ،ألنه اهلل؛ ليس
كخلقه ،جل يف عاله ،وإذا كان الفرح يف املخلوق ،قد يكون فرح خفة ،وقد يكون فرح أشر
وبطر ،فاهلل منزه عن ذلك كله ،ففرح اهلل ال يشبه فرح أحد من خلقه ،ال يف ذاته وال أسبابه،
يتعرضوا هلا ،وغايته إمتام نعمته
وال غاياته ،فسببه كمال رمحته وإحسانه ،اليت حيب من عباده أن َّ

على التائبني املنيبني ،أما تفسري الفرح بالرضا ،فنفي وتعطيل وتأويل.

()4

 .1ابن القيم ،مدارج السالكني ،106/ 3 ،ومفتاح دار السعادة.162/ 1 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التوبة ،وصحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب يف احلض على التوبة والفرح بها.

 .3النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم ،60/ 17 ،البيهقي ،األمساء والصفات ،421/ 2 ،ابن حجر ،فتح الباري.106/ 11 ،

هراس ،شرح العقيدة الواسطة البن تيمية ،ص ،200املكتبة الشاملة ،الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية ،51/ 8 ،علوي
ّ .4
السقاف ،صفات اهلل الواردة يف الكتاب والسنة.162/ 1 ،
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من أعظم أسباب ختلف الشعوب واجملتمعات

مواقف وآراء

السياسات الدكتاتورية
د .محزة ذيب مصطفى  /مستشار يف جامعة القدس
و عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني /الرباط

معلوم أن سياسات التطور وبداياتها إمنا تبدأ بالفرد ،كما تقوم هذه العملية التنموية
على أكتاف الفرد يف نشأتها وتكوينها ،حتى يف كل مراحلها حتى تتكامل وتنضج ،ألن
األفراد هم الذين يعملون ويكدحون ويفكرون وينشطون ،وما الشعوب واجملتمعات
إال جمموعة من األفراد ،يصطلحون على نظام ينظم حياتهم ،وقانون يديرون من خالله
أنفسهم ومعايشهم ،فالعملية التطورية والتنموية عمادها وأساسها الفرد ،فإذا ما وجد
الفرد اهتماماً وتطويراً وتنشيطاً ودعماً ،وإذا ما أتيحت له فرص اإلبداع واالبتكار،
ووجد املعني واملؤازر واملشجع ،فإنه ال حمالة سيبدع ،وأقل ما يف شأنه وأمره أن يكون

عنصراً منتجاً ،بل سيكون معطاء ،وهذا سيخلق أمامه مساحة وفرصاً أكرب؛ ملعرفة قدر
احلياة وقيمة العمل والنشاط فيها ،ألن عمله مقدر ،وعمله مشكور ،إذ سيجد من يقدر

له هذا اجلهد ،وهذا النشاط ،وهذا النتاج ،وهذا بال ريب سيزيده نشاطاً إىل نشاط ،وهمة
إىل أخرى ،وعزماً على عزم ،مما جيعله يف حراك مستمر ،وعمل دؤوب.

وحينما تكون هذه هي السياسات جتاه األفراد كلهم ،وتوضع مثل هذه الوسائل من

املنشطات واملؤيدات أمام كل أفراد اجملتمع ،فإن هذا اجملتمع ال حمالة سيصبح جمتمعاً
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عملياً ومنتجاً ،وسيتقدم يوماً إثر آخر ،وسيتطور سنة بعد سنة ،حتى يغدو من اجملتمعات
اليت يشار إليها بالبنان .وهذا هو الفارق متاماً ،بني الشعوب واجملتمعات والدول املتقدمة،
واملتطورة واملنتجة واملصدرة ،وبني الشعوب النامية واملستهلكة ،أو الشعوب املتخلفة
والفقرية ،اليت ال يؤبه بها ،وال تذكر إن غابت ،وال تستشار إن حضرت.
مبعنى إذا توافرت املناخات املناسبة لتنمية العقول واملهارات ،وتوافرت األجواء
املالئمة لشحذ اهلمم وإبراز الطاقات ،وإخراج ما يف النفوس والعقول من فنية وإبداع
واخرتاع ،تطور اجملتمع حينئذ ال حمالة ،وتقدمت الشعوب ،واستطاعت أن تفيد من
مكنونات النفوس ،ومكنونات األرض ،ومكنونات العقول ،ومن كل ما هو كامن يف

الكون واحلياة .متاماً كما منكن للتعليم ،ونسهل طرائقه وأساليبه ،ونيسر أمره من الناحية
املادية واالقتصادية ،ونفتح كثرياً من املدارس واملعاهد واجلامعات ،وكلما كان األمر مع

التعليم على هذه الشاكلة ،كلما كان لدينا أكرب قدر من املتعلمني ،وأقل قدر من األميني
واجلاهلني.
وحتى تبدع العقول وتثمر؛ ال بد من أن يتوافر هلا أجواء احلرية ،سيما يف جمال
الدراسات واألحباث ،ويوفر هلا املال الالزم ،وتوافر املناخات السياسية املرحية ،وأجواء
الدميقراطية وكي ال تهاجر العقول املميزة؛ ال بد من توفري األرضية واألجواء املناسبة
هلا ،من النواحي املختلفة؛ من علمية ،وحبثية ،واقتصادية ،وسياسية ،وال بد من أن تشعر
العقول ،وحتس النفوس باألمن واألمان والطمأنينة وحسن العاقبة ،إن هي خالفت
الرأي السياسي الذي عليه النظام احلاكم .وال بد أن حتس وتدرك وتلمس أن املواطن
له كرامته ،وهو نفس إنسانية ال بد من احرتامها وتقديرها ،وتقديم ما يلزم هلا من كل
متطلبات احلياة احلرة والكرمية ،وإن خالفت ما عليه رغبة احلاكم أو املسئول وهواهما.
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ولو أردنا أن نعمل دراسات للرأي واستطالعات يف العقول النظيفة املبدعة
واملتميزة ،اليت هاجرت وطننا العربي ،وتركته ،واستقرت يف أمريكا أو دول أوروبا أو يف
سواها من األقطار اليت أبدعوا فيها ،وجنحوا ،ومتيزوا ،لوجدنا أن معظم األسباب تتجمع
يف شيئني ،وتتمركز يف أمرين ،هما:
األول جانب الدميقراطية وحقوق اإلنسان وكرامة املواطن.
الثاني توفري األجواء واملناخات املناسبة للظهور والتميز واإلبداع.
فحينما افتقرت هذه العقول ملا يناسب تطويرها ،وتطوير ما لديها من عقول
وكفاءات يف بالدها وأوطانها ،ورأت كيف أن الفرد ممتهن الكرامة يف دياره ،وُتصادر
حريته وإنسانيته ،ويفتقر إىل كثري من احلقوق املرتتبة له على النظام الذي حكمه،
وال يشعر بالعزة واألنفة يف دياره ،ويرى غريه ممن آثروا احلرية والكرامة كيف هم يف
ومر سواهم ممن هو على هذه الشاكلة يف مراحل من التعذيب ،بل التصفية
السجونَّ ،
اجلسدية وراء القضبان الظاملة عرب السياسات األمنية املرعبة واملرهبة ،ومن خالل أجهزة

األنظمة القمعية والبوليسية ،والنظام نفسه يتجسس عليه حلساب دول أخرى ،تصور
نظم أوطانهم وبالدهم هلؤالء الناس ،وهذه الدول على أنهم من األشخاص اخلطرين
على أمن الدول والشعوب .وكل ذلك ظلم وعدوان ،واهلدف الوحيد واملقصود جراء
هذه السياسات من التجسس واملالحقة ،إمنا هو إبقاء النظام احلاكم ،والزمرة الطاغية،
والعصابات املنظمة يف أجهزة هذا احلكم ،الذين استأثروا خبريات البالد والعباد جليوبهم
اخلاصة ،ومصاحلهم الفردية ،واقتصادهم الشخصي ،وانفرادهم بالنظام وأجهزته وكبار
الوظائف فيه.
بل من خالل هذه السياسات الدكتاتورية والرؤى األحادية الضيقة ،ونتيجة البعد
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عن النهج الدميقراطي ونهج الشورى؛ تدخل البالد جراء هذه السياسات غري احلكيمة
واملتحكمة يف مصاحل العباد ورقابهم حروباً ومنازعات وفتناً داخلية ،تؤدي يف نهاية املطاف
ً
تدخال حمموداً يف ظاهره ،بسبب سياسات
إىل التدخل األجنيب ،الذي يراه بعض الناس

التعسف والقتل الشرس للمعارضة من قبل هذه النظم الدكتاتورية احلاكمة ،وكل
الذي جرى يف الوطن العربي ،وجيري على الساحة اآلن ،هو نتيجة سياسات األنظمة
احلاكمة البعيدة كل البعد عن الدميقراطية أو الشورى .فقد رأينا كيف دمرت دول يف
الوطن العربي نتيجة الدكتاتورية ،ومن ثم الفنت الداخلية ،ومن بعدها التدخالت
وتعرض أمن البلد
اخلارجية ،فأصاب هذه البالد العنت والقتل ،والتخريب والفقرّ ،
وخرياته للخطر والسلب والنهب ،وفواتري احلروب املستعرة ،فأقفرت البالد وفقرت،

وختلفت سنني للوراء ،وكم حتتاج دولنا يف الوطن العربي اليت تعرضت الهتزازات
واختالالت واضطرابات وحروب وويالت جسام من جهود جبارة ،وأموال باملليارات،
حتى تلتقط أنفاسها ،وتعود املياه إىل جماريها من االنتعاش والبناء االقتصادي وحتقيق
الرفاهية لشعوبها ،وتطور الدولة وحلوقها بركب األمم والشعوب املتحضرة واملتقدمة؟
ما اخلري والفضل يف سياسة الفرد الواحد واحلزب الواحد؟ ملاذا نرفض تداول السلطات
يف أقطارنا العربية؟ ملاذا ال منارس الدميقراطية أو الشورى يف أوطاننا عربًا ومسلمني؟
ما الذي يضري بعض أنظمتنا لو فتحت أبواب احلريات لشعوبها؟ ما الذي تفقده أو ختسره
بعض نظمنا لو آثرت مصلحة شعبها ،ومنحت مساحة كافية من الدميقراطية ،وتعدد
األحزاب ،ومسحت مبمارسة حق الرتشح واالنتخاب احلر اآلمن؟ إىل متى سنبقى يف ذيل
القائمة ،أو من أواخر الشعوب املصنفة على اخلريطة الدولية؟

ً
طويال ،وكان من
قبل أيام قالئل التقيت بعض املفكرين العرب ،فتحدثنا وتناقشنا
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ضمن ما قاله لي أحدهم :يقول عن نفسه :التقيت بعض اخلرباء واملفكرين األملان ،فقال
لي :الشعوب العربية خارج تصنيف الشعوب بسبب ختلفها وتأخرها.
هذا هو الرأي فينا كشعوب ودول عربية ،من الذي أحلنا هذه املكانة؛ ووضعنا عرب
هذه القناعات لدى اآلخرين؟ من الذي أجربنا كي نكون عرب هذه املعادالت الظاملة
لذواتنا وأنفسنا؟
مل يستطع الغرب أن يضع قدمه على جادة التطور والتمكني يف األرض ،والنجاح يف
احلياة ،إال بعد أن عرف طريق الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان ،مل تتطور أوروبا يف
العصور الوسطى وال أثناء تسلط الكنيسة وحتكمها يف رقاب البالد والعباد ،أو يف أثناء
حرب املائة عام وخالهلا ،إمنا تطورت وتطور الغرب بشكل عام حينما استطاع أن يعرف
السبيل والطريق الذي من خالله يتنفس أجواء احلرية ،كانت الدميقراطية وحقوق

اإلنسان الذي عرفها الغرب ،ومارس هذه املعرفة سلوكاً ومنهج حياة ،سبباً رئيساً لتقدمه
وتطوره ،واستكشاف طاقات عقوله ومهارات أفراده ،فخلق فرص اإلبداع وأوجدها،
وفسح اجملال ،وفتح الباب على مصراعيه للمواهب أن تنضج وتكرب ،وتتفتح قرائحها
على كل ما هو نافع وخري.
كما استطاع أن خيلق األجواء واملناخات السياسية احلكيمة لشعوبه وأفراد جمتمعاته،

فصنع من نفسه ً
دوال وشعوباً متحضرة وناضجة وواعية ،أما حنن؛ فما زلنا يف طريق
املخرتة والعشرية والقبيلة واحلمولة والعصبية البغيضة ،اليت ما أنزل اهلل بها من سلطان،
َعو َها َفإَِّن َها ُمنْتِنٌَة)( ،)1فرتكنا
بل حاربها اإلسالم وقاومها ،فقال صلى اهلل عليه وسلم( :د ُ

هذه املبادئ ،وخالفناها نظرياً وعملياً ،فضللنا الطريق ،وختلفنا ،وأصابنا ما أصابنا ،وال
حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب تفسري سورة املنافقون.
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ضد املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

مواقف وآراء

تقرير عن ردود األفعال احمللية والعربية على
السياسة التحريضية اإلسرائيلية

أ.هيا القاسم و أ.إميان تايه

يف غمار اهلجمة االحتاللية على املدينة املقدسة باستهداف أرضها وإنسانها وحجرها
وشجرها ،تأتي اهلجمة اإلعالمية املفتعلة من خالل وسائل إعالم االحتالل على لسان
مسؤولني إسرائيليني كبار ،بالتحريض على شخص مفيت القدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى باتهامه مبعاداة السامية ،متناسني أننا ساميون فكيف نعادي أنفسنا؟.
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وعقب مساحة املفيت العام على احلملة التحريضية ضده ،قائ ً
ال :إن هذه احلملة الظاملة تأتي
يف سياق اإلجراءات االحتاللية اليت تستهدف النيل من عزمية املواطنني املرابطني يف القدس،
إلي من قولُ ،فهم يف غري
ومالحقة القيادات الدينية لتنفيذ خمططات التهويد ،وأن ما نسب ّ
ذكرت نصاً دينياً ،يتحدث عن عالمات آخر الزمان وقيام الساعة ،وينبغي
سياقه وزمانه ،حيث ُ

أن ال حيمل االستشهاد بهذا النص الديين على مفهوم التحريض على القتل ألي إنسان،
بسبب دينه أو لونه أو عرقه ،وبني مساحة الشيخ حممد حسني أنه جرى حتريف أقواله ،وأنه
أضيف إليها ما ليس منها.
وتوالت الردود اخلارجية معلنة تضامنها مع مساحة املفيت العام ،فجامعة الدول العربية أدانت
بشدة محلة االتهامات اإلسرائيلية الباطلة والظاملة حبق مساحة مفيت القدس والديار املقدسة،
خطيب املسجد األقصى الشيخ حممد حسني ،وصرح األمني العام املساعد لشؤون فلسطني
واألراضي العربية احملتلة يف اجلامعة العربية السفري حممد صبيح بأن هذا الكالم الصادر عن
أعلى مستوى يف احلكومة اإلسرائيلية يقع يف دائرة االبتزاز واإلرهاب الفكري ،والشيخ حممد
حسني هو عامل دين مناضل وطين ،ومواقفه يف الدفاع عن القدس معروفة ،وهلذا السبب؛
يستهدف من قبل إسرائيل بهذا الشكل البشع وغري األخالقي.
وتعددت الردود احمللية املتضامنة مع مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
فحضر وفد من الرئاسة الفلسطينية للتضامن مع مساحة املفيت العام ،برئاسة املستشار القانوني
يف مكتب سيادة الرئيس معالي د .حسن العوري ،الذي عرب ومرافقوه عن تضامنهم مع
مساحته ،وأكد مساحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس احملكمة العليا الشرعية ورئيس اجمللس
األعلى للقضاء الشرعي على أن قرار دعوة رئيس حكومة االحتالل نتنياهو لفتح حتقيق ضد
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد حسني بأنه إساءة للمسلمني ،وتصعيد
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لإلجراءات اإلسرائيلية حبق الشعب الفلسطيين ،وحماولة إلسكات الصوت املدافع عن
القدس واملسجد األقصى.
وبني جملس اإلفتاء األعلى واجمللس األعلى للقضاء الشرعي أن األقوال املنسوبة إىل مساحة
املفيت العام مأخوذة من حديث نبوي شريف للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ح ّرف خدمة
ألغراض عدوانية وأجندة خاصة؛ للنيل من مساحة املفيت العام ،والتطاول على النصوص
الدينية.
واستنكر املفتون احلملة التحريضية ضد مساحة املفيت العام ،حيث اعترب فضيلة الشيخ
حممد أبو الرب ،مفيت حمافظة جنني ،أن احلملة تستهدف الرموز الدينية الفلسطينية،
واملقدسات اإلسالمية خاصة ،ملا للمفيت العام من دور يف الدفاع عن القدس واملسجد األقصى
وفلسطني.
واستنكر فضيلة الشيخ مجيل مجعة مفيت حمافظة سلفيت مجيع املؤامرات اليت تهدف إىل
النيل من رموزنا الدينية والوطنية املدافعة عن مسرى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
وقال فضيلة الشيخ على مصلح ،مفيت حمافظة قلقيلية :إن املوقف الذي يقفه رئيس وزراء
دولة االحتالل ما هو إال استكمال للمخططات اإلسرائيلية اهلادفة إىل تهويد املدينة املقدسة،
وعزهلا عن طابعها العربي واإلسالمي.
وعرب فضيلة الشيخ إبراهيم بوبداين ،مفيت جنوب اخلليل عن تضامنه مع مساحة املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد حسني يف وجه االتهامات الظاملة ،اليت تهدف إىل
النيل من الرسالة اليت حيملها مساحة املفيت العام يف احلفاظ على هوية القدس عربية إسالمية.
كما أدان فضيلة الشيخ حسني حممد عمر ،مفيت حمافظة طوباس ،اهلجمة التحريضية من
قبل االحتالل اليت تستهدف تهويد القدس ،وتهجري أهلها وإقامة املستوطنات عليها.
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وجاء يف بيان للهيئة اإلسالمية وجملس األوقاف يف القدس( :يف سياق اهلجمة االستيطانية

على مدينة القدس ،ومقدساتها ،ورموزها الدينية ،وحقوق مواطنيها خترج هذه السلطات

حبملة إعالمية حتريضية بتوجيه االتهامات لسماحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
الشيخ حممد حسني ،بتهمة معاداته للسامية ،واالتهامات الباطلة اليت تروج حوله ،واليت ينفيها
ً
وتفصيال).
مجلة
وشجبت حمافظة القدس على لسان معالي املهندس عدنان احلسيين /حمافظ القدس،
التحريف املتعمد ألقوال مساحة املفيت العام ،وأكد أن هذه احلملة الشرسة املسمومة اليت تشنها
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وسائل اإلعالم إمنا تأتي يف سياق احلملة التحريضية ،واهلجمة اإلسرائيلية املمنهجة اليت
تستهدف املدينة املقدسة ورموزها.
وقال خطيب املسجد األقصى املبارك مساحة الشيخ يوسف مجعة سالمة :إن قرار سلطات
االحتالل فتح حتقيق ضد مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد حسني،
يأتي ضمن خمطط سلطات االحتالل اهلادف إىل التضييق على اخلطباء والعاملني يف املسجد
األقصى.
وتناول فضيلة الشيخ يوسف أبو سنينة هذه املسألة يف مستهل خطبة املسجد األقصى املبارك
ليوم اجلمعة 2012/ 1/ 27م ،حيث أدان مالحقة مساحة الشيخ حممد حسني ،وحماولة املس به
من على منرب املسجد األقصى املبارك.
واستنكر عضو اهليئة العليا ملقاومة اجلدار واالستيطان يف القدس الشيخ عبد اهلل علقم
اهلجمة الظاملة اليت يتعرض هلا مساحة مفيت القدس الشيخ حممد حسني ،الذي كان يذكرنا حبرمة
االعتداء على دور العبادة واملقابر واألعراض واملمتلكات ،مؤكداً أن الشيخ حسني حرفت
أقواله وتصرحياته ،وأكد على أن سياسة االحتالل تهدد كل صوت يرفض االحتالل وممارساته
وسياساته ،ويدافع عن القدس واألقصى.
وأعرب وفد من جلنة املرابطني يف القدس عن تضامنه مع مساحة املفيت العام ،مستنكراً محلة
التهديد حبق مساحة املفيت حسني ،وأكد أنها محلة حاقدة تستهدف النيل من مواقفه الشجاعة،
الداعمة للحق الفلسطيين املشروع يف احلياة فوق أرضه بدون احتالل.
كما استهجن وفد مقدسي من ممثلي مؤسسات القدس إساءة بعض املسؤولني اإلسرائيليني،
لرمز من رموز علماء الدين يف العامل اإلسالمي ،واستغربوا الصمت الدولي جتاه ممارسات
السلطات اإلسرائيلية ،ومساحة املفيت العام ال ميثل شخصه ،بل هو رمز ديين ميثل القدس
وأهلها واملقدسات اإلسالمية واملسيحية.
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ووجه آل احلسيين رسالة إىل نتنياهو صرحوا فيها أن ما تفوه به رئيس الوزراء نتنياهو
من موقعه الرمسي هو اتهامات حتريضية غاية يف اخلطورة ،وهي تفتقر إىل أي سند أو دليل
من أي نوع كان ،وهي اتهامات حتريضية تغذي مشاعر الكراهية ضد الفلسطينيني ،وتبث
أجواء خبيثة ،فاألمر يتخطى شخص مساحة املفيت العام ،حيث ميس الشعب الفلسطيين بأكمله،
ويتنكر ملأساته ،ويزور رواياته التارخيية ،ويفرتي بالكذب والتضليل على قيادته.
وأكد سعادة األستاذ غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دائرة العالقات الدولية يف املنظمة أن تلك التصرحيات اليت صدرت عن نتنياهو
تشكل عدواناً دينياً وسياسياً على شعبنا ،وحماولة إلسكات األصوات الشريفة اليت تدافع بقوة
وبإخالص عن القدس واملقدسات.
ومل تقتصر ردود األفعال على املسلمني فحسب ،بل وقف ممثلو الطوائف املسيحية من أبناء
شعبنا وقفة مشرفة ،عربوا فيها عن عمق العالقة بني املسلمني واملسيحيني ،فقد عرب نيافة
املطران عطا اهلل حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس وباسم مجيع رؤساء الكنائس
يف أرضنا املقدسة عن التضامن الكامل مع مساحة الشيخ حممد حسني أمام ما يتعرض له من
استهداف وحتريض وتهديد باحملاكمة ،وقال يف تصريح خاص( :إننا نستنكر بشدة التطاول
على شخصية املفيت ،وهو من الشخصيات الدينية والوطنية البارزة يف املدينة املقدسة ،مضيفاً:
إن استهداف فضيلتكم هو استهداف لكافة رجال الدين ،ولكافة الشخصيات الوطنية يف
القدس).
ويف إطار محلة التضامن مع مساحة املفيت العام اعترب الوكيل التنفيذي للمؤمتر الوطين
الشعيب للقدس يونس العموري أن تصرحيات رئيس الوزراء نتنياهو ضد مساحة املفيت العام ما
هي إال استكمال للمخططات االحتاللية اهلادفة إىل تهويد املدينة املقدسة.
كما حذرت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات من اهلجوم املباشر الذي
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يشنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو على الرئيس املسلم للهيئة مساحة املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد حسني ،واعتربت تصرحيات نتنياهو ضد املفيت
ً
استكماال للمخططات اإلسرائيلية اهلادفة إىل تهويد املدينة املقدسة ،وعزهلا عن طابعها العربي
اإلسالمي املسيحي ،كما حذرت إسرائيل من املساس بشخص املفيت أو حياته ،أو التعرض
له بأي شكل من أشكال االعتقال أو اإلبعاد أو احملاكمة.
وأدان التجمع الوطين املسيحي يف األراضي املقدسة على لسان أمينه العام دميرتي دلياني
هجوم حكومة إسرائيل على مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد
ً
شكال من أشكال االضطهاد الديين والوطين والسياسي الذي متارسه حكومة
حسني ،معترباً إياه
نتنياهو كسابقاتها ضد أبناء شعبنا ورموزه الوطنية والثقافية والدينية ،وشدد دلياني على أن أي
مساس بسماحة املفيت سيعترب مساساً جبميع الفلسطينيني ،مسيحيني كانوا أم مسلمني.
وعرب كثري من الكتاب عن تضامنهم مع مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
من خالل نشر مقاالت حول احلملة اإلسرائيلية املمنهجة ضد مساحة الشيخ حممد حسني،
فجاء حديث جريدة القدس ليوم األربعاء بتاريخ 2012/ 1 /25م ،ومما تضمنه هذا احلديث:
(ليست هذه املرة األوىل اليت توجه فيها السلطات اإلسرائيلية اتهامات أقل ما يقال عنها إنها
مفتعلة جتاه أحد رجال الدين املسلمني ،وقد وضعت السلطات اإلسرائيلية على لسان املفيت
كالماً انتزع من سياقه ،وزيدت عليه من أمامه ومن خلفه كلمات غريت معناه ،والغريب أن
هذه االتهامات توجه ليس لرجل دين ربطت هذه املزاعم به ،وإمنا للدور الذي يقوم به كإمام
وخطيب للمسجد األقصى ،فاالستهداف إذن موجه للمسجد األقصى نفسه بكل ما يعنيه
للشعب الفلسطيين خاصة ،واألمة اإلسالمية عامة ،وبكل املخططات واألطماع اإلسرائيلية
اليت جسدتها تلك الصورة اليت بثتها جهات إسرائيلية ،ظهر فيها جبل احلرم خالياً من قبة
الصخرة املشرفة ،وتلك الصور االفرتاضية اليت ّ
حل فيها جمسم ملا يسمى باهليكل الثالث
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حمل املسجد األقصى نفسه ،ويف هذا اإلطار؛ ال بد من التأكيد على ضرورة احرتام ما يعرف
بالسلطة الزمنية لرجال الدين ،الذين هلم مهمة جليلة يف نشر املشاعر الروحانية السامية،
واملطلوب هو أن ترتك السلطات اإلسرائيلية رجال الدين وشأنهم ،وأن ال حتصي عليهم
حركاتهم وسكناتهم ،وتراقب حروف الكلمات اليت ينطقون بها ،ثم ال تكتفي بذلك ،بل
حتمل هذه الكلمات ما ال حتتمل ،وتزيد فيها وعليها حتى خترج بها عن املعنى املقصود).
والكاتب إبراهيم دعيبس يف جريدة القدس بتاريخ 2012/ 1/ 29م وحتت عنوان (عن العودة
للدفاتر القدمية واحلملة ضد املفيت) أشار إىل أن احلملة اليت تشنها إسرائيل ضد مساحة املفيت
العام الشيخ حممد حسني تتجاوز شخصه إىل حماولة إلظهار أن العرب واملسلمني متطرفون
عموماً منذ أيام أمني احلسيين ،وتعاونه مع النازية كما يقولون حتى اليوم ،وإن إسرائيل حمقة يف
مواقفها املتطرفة واملنافية لكل احلقوق والقوانني واملعاهدات الدولية ،ولذلك؛ فإنهم يف هذا
السياق يسعون لتسويق االتهامات دولياً ،وأثاروها حتى يف لقاءات عمان.
ويف مقال ورد يف صحيفة الوسط البحرينية بتاريخ 2012/ 1/ 31م حتت عنوان (حني
يستصرخ القدس) جاء فيه( :الكيان الصهيوني ما انفك يكيل التهم جزافاً ضد الرموز
الفلسطينية ،ويتحني هلم الفرص لتقدميهم إىل القضاء اإلسرائيلي ،وليست احلملة الصهيونية
الشعواء على الشيخ حممد حسني مفيت القدس الشريف إال ً
دليال على هذه السياسة التهويدية
العنصرية حلكومة االحتالل).

وكتب الكاتب نواف الزرو ً
مقاال بتاريخ 2012/ 1/ 26م نشر يف عدد من وسائل اإلعالم

املختلفة حتت عنوان (حينما تستنفر إسرائيل ضد املفيت) بينّ فيه أ ّن املؤسسة الصهيونية
السياسية واألمنية واإلعالمية استنفرت ضد املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ
حممد حسني أثناء استحضاره حديثاً نبوياً ،وقال( :فإذا كانت إسرائيل تستنفر وحتاكم مفيت
القدس على تصريح كهذا -رغم نفي املفيت -فكيف ميكن إذن التعامل مع كبار ساسة
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إسرائيل وحاخاماتها ،الذين يفتون منذ أكثر من سبعني عاماً بذبح العرب وقتلهم وترحيلهم).
كما عقدت مؤمترات صحفية يف إطار التضامن مع مساحة املفيت ،كاملؤمتر الذي عقدته
هيئة العمل الوطين واألهلي يف القدس بتاريخ 2012/ 2/ 2م ،حول سياسات سلطات االحتالل
يف القدس املتعلقة باختطاف أعضاء اجمللس التشريعي ،واالتهامات املوجهة لسماحة املفيت
العام.
كما عقدت جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان يف القدس مؤمتراً صحافياً حضره عدد من
املتضامنني األجانب وشارك فيه العديد من الشخصيات الوطنية واإلسالمية ،منهم عبداهلل
علقم ،عضو اهليئة العليا ملقاومة اجلدار ،واملطران عطا اهلل حنا ،واحملامي أمحد الرويضي ،وحامت
عبد القادر مسؤول ملف القدس يف مكتب التعبئة والتنظيم يف حركة فتح ،حيث عربوا
عن استهجانهم مجيعاً من احلملة ضد مساحة املفيت العام  ،وحذروا من املساس به ،وطالبوا
مؤسسات حقوق اإلنسان بفضح تلك السياسات اهلادفة
إىل تهويد مدينة القدس.

96

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

نشاطات

من نشاطات مكتب املفيت العام

نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام يشارك يف حفل توقيع العاهل األردني لوقفية اإلمام الغزالي
عمان :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك  -يف حضور حفل توقيع العاهل األردني امللك عبد اهلل
الثاني على إنشاء وقفيتني لدراسة فكر اإلمام الغزالي والرازي يف الديوان امللكي اهلامشي،
وبني مساحته أن هذه القضية املتعلقة باإلمام الغزالي ،الذي نظر إليه كثري من علماء
املسلمني كمجدد القرن اخلامس اهلجري ،مشيداً باختيار هذا العامل الكبري ،الذي مجع بني
علم النقل وما يوافق صحيح العقل ،وأنه ترك للمكتبة اإلسالمية أكثر من  400مؤلف،
وأضاف أنه من حسن الطالع أن يأتي تأليف هذه املوسوعة العلمية الكبرية يف رحاب
املسجد األقصى املبارك،
وت��أت��ي ه��ذه الوقفية
لتخليد ذكرى هذا اإلمام
اجلليل.
وأش����ار مس��اح��ت��ه إىل
انعكاسات هذه الوقفية
97

العدد  102جمادى األولى وجمادى اآلخرة  1433هـ  -نيسان وأيار

 2012م

على رواد املسجد األقصى املبارك ،الذي تقع يف جنباته الكثري من املدارس اإلسالمية،
خرجت على مر العصور العلماء ،والفقهاء ،وأصحاب العلم ،مشيداً بهذه املكرمة
اليت ّ

اهلامشية.

املفيت العام يدعو إىل ضرورة الرباط والدفاع عن املقدسات
رام اهلل :دعا مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -إىل ضرورة الرباط يف فلسطني من أجل محاية املقدسات
وعد مساحته
اإلسالمية واملسيحية؛ ملا تتعرض له من اعتداءات من قبل املستوطننيَّ ،
استهداف املساجد من قبل
املستوطنني

وق��وات

االحتالل مؤشراً خطرياً
وانتهاكاً صارخاً حلرمة

املساجد ودور العبادة،
اليت نصت على احرتامها
ال��ق��وان�ين وامل��واث��ي��ق
واألعراف الدولية كافة،

داعياً األمتني العربية واإلسالمية ،وأحرار العامل كافة إىل التحرك العاجل من أجل نصرة
فلسطني وشعبها ومقدساتها ،جاء ذلك خالل مشاركة مساحته يف مؤمتر محاية املساجد
من إرهاب املستوطنني الذي عقدته وزارة األوقاف الفلسطينية يف قاعة سليم أفندي
يف مدينة البرية ،مبشاركة العديد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني ،وأئمة املساجد
ووعاظها.
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املفيت العام يستقبل السفري املغربي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك  -سعادة السيد حممد احلمزاوي ،سفري
اململكة املغربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،يرافقه نائبه السيد إسعيد أعمار،

الذي جاء مهنئاً بذكرى املولد النبوي الشريف ،وذلك حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم
خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،ومدير عام الشؤون اإلدارية
واملالية السيد حممد جاد اهلل ،ونائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم السيد مصطفى
أعرج ،حيث رحب مساحته بالوفد الضيف ،وأشاد بالدعم الذي تقدمه اململكة املغربية

ملكاً وحكومًة وشعباً للشعب الفلسطيين يف مجيع اجملاالت ،حاّثاً العرب واملسلمني
على القيام مبسؤولياتهم جتاه الشعب الفلسطيين وقضيته؛ للوصول إىل نيل الشعب
الفلسطيين أمانيه يف احلرية واالستقالل.
وعرب سعادة السفري عن تهانيه القلبية للشعب الفلسطيين وقيادته بذكرى املولد

النبوي الشريف ،مؤكداً على أن اململكة املغربية ملكاً وحكومة وشعباً تقف إىل جانب
الشعب الفلسطيين ،وأن املغاربة مبختلف فئاتهم يشعرون مبعاناة الشعب الفلسطيين،
ويتحركون على مجيع
املستويات لدعمه ،وأنه

يبذل جهوداً كبرية لدعم
القدس وأهلها ،كما
أشار إىل عمق الروابط
التارخيية بني الشعبني
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الشقيقني املغربي والفلسطيين ،مشيداً مبا كان للمغاربة من نضال يف القدس ،ويف محاية
املسجد األقصى ،ويف نهاية اللقاء؛ شكر سعادة السفري مساحته على حسن الضيافة،
وأبدى تطلعه إىل مزيد من التعاون والتنسيق مع دار اإلفتاء الفلسطينية.
املفيت العام يستقبل ممثل النرويج
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك -سعادة السيد هانس جاكوب فريدنلوند،
ممثل حكومة النرويج اجلديد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،وذلك حبضور فضيلة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،وقد رحب مساحة
الشيخ بالضيف ،وأثنى على عمل السفري السابق ،وأشاد بالدعم الذي تقدمه النرويج
ودول االحتاد األوروبي للشعب الفلسطيين ،وتطرق مساحته إىل اهلجمة اإلسرائيلية اليت

استهدفته ،مبيناً أن الكالم يدور حول حديث نبوي شريف ،يتعلق بعالمات آخر الزمان،
إال أنه ُح ّرف عن سياقه ،وأضاف أن الفلسطينيني قيادة وشعباً يتطلعون إىل حتقيق السالم
العادل والشامل ،واالستقرار يف املنطقة بأكملها ،مشرياً إىل أن التعايش اإلسالمي
املسيحي يف فلسطني أمنوذج حيتذى به يف العامل أمجع ،وبني أن الدين اإلسالمي يقوم
على احرتام اآلخر ،وهو
دين حمبة وتسامح ،وال
يدعو للقتل كما يدعي
املرتبصون ،من جانبه
شكر السيد فريدنلوند
مس��اح��ت��ه ع��ل��ى حسن
االستقبال ،متطلعاً إىل
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استمرار التواصل مع مساحة املفيت العام.
خالل استقباله وفداً من اجمللس األعلى للقضاء الشرعي
املفيت العام يدين اقتحام جنود االحتالل ساحات املسجد األقصى املبارك
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -مساحة الشيخ يوسف دعيس ،رئيس اجمللس األعلى
للقضاء الشرعي ،القائم بأعمال قاضي القضاة ،يرافقه الشيخ مصطفى الطويل ،عضو
احملكمة العليا الشرعية ،والشيخ صالح أبو زيد ،عضو حمكمة االستئناف الشرعية،
والشيخ طاهر القوامسي ،مدير عام ديوان قاضي القضاة ،وحضر اللقاء عن دار اإلفتاء
الفلسطينية فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،واألستاذ حممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون
اإلدارية واملالية ،وفضيلة الشيخ حممد سعيد صالح ،مدير عام البحوث والتخطيط،
واألستاذ مصطفى أعرج ،نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،وحبث الفريقان
سبل التعاون املشرتك يف جمال اإلفتاء والقضاء الشرعي ،وحتقيق مصلحة املواطنني ،وحل
مشاكلهم اخلاصة يف هذا امليدان.
وأدان مساحته خالل اللقاء
قيام جمموعات من جنود
االحتالل باقتحام ساحات
املسجد األقصى املبارك
حت��ت محاية السلطات
اإلسرائيلية،

وأض��اف
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مساحته أن هذا االقتحام مؤشر خطري للمؤامرات اليت حتاك ضد املسجد األقصى املبارك،

الذي أصبح مستهدفاً أكثر من أي وقت مضى ،وبشكل خطري يهدد وجوده -ال مسح
اهلل ،-وبني مساحته أن هذا االقتحام تزامن مع قيام عدد من احلاخامات بتوزيع صور على
جنود االحتالل ملوقع املسجد األقصى يظهر فيها اهليكل املزعوم مكان املسجد األقصى
املبارك ،وإخفاء قبة الصخرة املشرفة منها ،وأضاف أن مثل هذه الصور جتسد التهديد
احلقيقي الذي يرتبص املسجد األقصى املبارك.
خالل اجتماع مشرتك جمللس اإلفتاء األعلى واجمللس األعلى للقضاء الشرعي
دعوة إىل وقف السياسة التحريضية لسلطات االحتالل ضد املفيت العام
القدس :شجب جملس اإلفتاء األعلى ،واجمللس األعلى للقضاء الشرعي يف فلسطني،
خالل اجتماع مشرتك عقد بينهما احلملة املغرضة ضد مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك  -اليت تستند إىل

اتهامات باطلة ،وصدر عن االجتماع بيان ،ح ّذر من مغبة العمل االستفزازي ضد الرموز
الفلسطينية ،وخباصة علماء الدين ،مؤكداً على أن لسماحة املفيت العام حق التحدث
واإلدالء باآلراء اليت تستند إىل أدلة شرعية من منطلق ختصصه وجمال عمله ،وإن التعرض

يعد عدواناً
لسماحة املفيت العام بصفته االعتبارية والشخصية بأي مضايقة أو اعتداء ُّ

دينيّاً وأخالقيّاً على شعبنا
الفلسطيين ،ويف هذا

اإلطار تأتي الدعوة إىل
تقديم مساحته للتحقيق
ال����ذي ي��ع��د سابقة
خطرية يف التعامل مع
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الشخصيات الدينية واالعتبارية الفلسطينية.
وأشاد اجملتمعون باملواقف الوطنية املؤازرة لسماحة املفيت العام ،اليت تدل على
وحدة الشعب الفلسطيين أمام هذه التخبطات والغطرسة اإلسرائيلية ،ومحلوا سلطات
االحتالل عواقب التعرض لسماحة املفيت العام.
هلذا كله؛ فقد توجه اجمللسان إىل الرأي العام احمللي والعربي واإلسالمي والدولي ،وإىل
املؤسسات واملنظمات العاملية املدافعة عن حقوق اإلنسان للتصدي حملاوالت إسرائيل
خنق حرية الفلسطينيني ،وقمع قياداتهم الدينية ،حمذرين سلطات االحتالل من عواقب
هذا النهج القمعي اهلادف إىل تفريغ القدس من قياداتها وسكانها الفلسطينيني العرب.
ضمن وفد رئاسي ،املفيت العام يقدم التهاني للطوائف املسيحية يف القدس
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك  -ضمن وفد رئاسي بتقديم التهاني للطوائف املسيحية
يف مدينة القدس اليت تسري حسب التقويم الشرقي ،مبيالد نيب اهلل املسيح ،عليه السالم،
ومثن مساحته العالقة التارخيية اليت تربط املسلمني واملسيحيني يف هذه املدينة املقدسة،
ومتانة العالقات ،واجلهود املشرتكة اليت تبذل حلماية املقدسات ،ويف مقدمتها املسجد
األقصى املبارك ،وكنيسة القيامة ،وأضاف أننا الشعب الفلسطيين يف هذه املدينة محاة هلا
وملقدساتها اإلسالمية
واملسيحية،

وضم

الوفد معالي الدكتور
حسني األعرج رئيس
دي����وان ال��رئ��اس��ة،
وم��ع��ال��ي املهندس
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عدنان احلسيين ،حمافظ القدس ،وزياد البندك ،مستشار سيادة الرئيس للشؤون املسيحية،
وعدد من الشخصيات الرمسية والوطنية والدينية.
املفيت العام يشارك يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك  -يف االحتفال الديين ،الذي أحيته مفوضية اإلعالم يف
التوجيه السياسي والوطين بذكرى املولد النبوي الشريف ،حبضور العديد من الشخصيات
الرمسية والوطنية والدينية ومنتسيب األجهزة األمنية ،وبني مساحته أن اإلسالم يتعرض
بشكل مستمر لالعتداءات املختلفة ،منها ما توجه له مباشرة كما حصل يف قضية الرسوم
املسيئة للرسول الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،كذلك إحراق املصحف الشريف،
واإلساءة إىل دور العبادة ،كما حيصل من قبل املستوطنني على املساجد يف الضفة وإحراق
بعضها ،وأشار مساحته إىل
أن دار اإلفتاء رصدت
العديد من اإلس��اءات
تعرض هلا النيب
ال�تي َّ
الكريم حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،والشعارات
املسيئة حبقه يف أماكن
خمتلفة من العامل ،وحث مساحته املسلمني على االلتزام بسنة الرسول الكريم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،واتباع هديه.
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دار اإلفتاء تقدم التعازي بضحايا حادث جبع املأساوي
القدس :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك – قام فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد
لدار اإلفتاء الفلسطينية ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بتقديم واجب العزاء ألهالي
ضحايا حادث جبع املأساوي ،الذي وقع بتاريخ 2012/ 2/ 16م حيث ألقى فضيلته كلمة ،بني
فيها فضل الصرب على االبتالء ،وثواب االحتساب على املصائب واحملن ،وشاطر عائالت ضحايا
احل���ادث احل��زن لفقدان
فلذات أكبادهم ،وأبناء
شعبنا مجيعاً ،داعياً اهلل أن

يتغمدهم بواسع رمحته
ورض��وان��ه ،ويسكنهم

وذويهم فسيح جناته ،متمنياً

الشفاء العاجل للجرحى.
وضم الوفد فضيلة الشيخ
حممد سعيد صالح ،مدير عام البحوث ،والسادة حممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية
واملالية ،و مصطفى أعرج ،نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم ،وبالل الغول ،املدير
املالي ،ويوسف تيسري ،مدير املعلومات واحلاسوب ،وعدد آخر من موظفي اإلدارة العامة لدار
اإلفتاء الفلسطينية.

مفيت طوباس يشارك يف ندوة ملناهضة العنف ضد املرأة
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس-
يف ندوة ملناهضة العنف ضد املرأة ،اليت عقدت يف جامعة القدس
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املفتوحة يف احملافظة ،حيث قدم ورقة عمل بعنوان( :دور الشريعة اإلسالمية يف مناهضة
العنف ضد املرأة ومحايتها) ،وكان فضيلته قد شارك يف االحتفاالت الدينية اليت أقامتها
مديرية أوقاف طوباس والتوجيه السياسي والوطين يف احملافظة ،حيث ألقى كلمات

َّ
بني فيها دروساً من السرية النبوية الشريفة ،كما حتدث عن القيم واألخالق واملثل
العليا ،اليت أرسى قواعدها رسولنا الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،باإلضافة إىل
مشاركة فضيلته يف افتتاح معرض الرتاث الشعيب للمنتجات الغذائية النسائية ،وكذلك
املشاركة يف حفل استقبال األسرى احملررين وتكرميهم.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك احتفاالت الذكرى  47النطالقة الثورة الفلسطينية
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت  -يف
فعاليات الذكرى  47النطالق الثورة الفلسطينية اجمليدة واحتفاالتها
حتت عنوان (عام احلرية لألسرى) ،اليت أقيمت يف املركز اجلماهريي
يف احملافظة ،حيث ُك ِّر َم عدد من األسرى احملررين ،وكان فضيلته قد شارك

يف حفل تكريم قائد املنطقة ووداعه ،واستقبال القائد اجلديد للمنطقة ،باإلضافة إىل إلقاء

فضيلته خطبة اجلمعة على األراضي املصادرة من قبل سلطات االحتالل يف كفر الديك،
وبني فيها همجية االحتالل ،وأهمية الوحدة والتوحد العام ضد العدو الغاشم.
مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ حممد ماهر مسودة – مفيت حمافظة اخلليل-
يف االحتفال الديين بذكرى املولد النبوي الشريف ،الذي عقد يف املسجد
اإلبراهيمي يف اخلليل بدعوة من مديرية أوقاف اخلليل ،وبني فضيلته
إسالمية املسجد اإلبراهيمي الشريف ،الذي هو حق للمسلمني فقط،
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مستنكراً اإلج���راءات
التعسفية اليت تطاله،
وال�تي ه��ي تع ٍد على
ال��دي��ان��ات السماوية

ال��ث�لاث ،وعلى حرية
ال��ع��ب��ادة ال�تي كفلتها
ال��ش��رائ��ع

والقوانني

الدولية ،وكان فضيلته

اختري عضواً يف هيئة حمافظة خليل الرمحن لإلرشاد والتوجيه الديين.

من جانب آخر؛ شارك فضيلة الشيخ يسري عيدة ،مساعد مفيت حمافظة اخلليل ،يف ورشة
عمل حول خماطر اإلنرتنت ،عقدتها مديرية الشرطة مع عدد من أولياء أمور الطالبات
يف مدرسة غازي احملتسب الثانوية للبنات يف احملافظة ،حيث حتدث فضيلته عن فضائل

ديننا احلنيف ،داعياً إىل حسن استخدام أساليب الرتبية الدينية جتاه أبنائنا ،مشرياً إىل
أن الرتبية السليمة يف الصغر ،تساعد يف نقاء اجملتمع من مظاهر اجلرمية واجملرمني كافة.
مفيت حمافظة جنني يلقي حماضرة حول حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية
جنني :ألقى فضيلة الشيخ حممد أبو الرب  -مفيت حمافظة جنني -
حماضرة حول حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية ،وذلك يف (دورة
القدس التثقيفية الثالثة) ،اليت عقدتها مديرية شرطة حمافظة جنني،

بالتعاون مع دار اإلفتاء الفلسطينية يف احملافظة ،مبيناً فضيلته أهمية

العناية باحرتام كرامة اإلنسان ،اليت ال تتحقق إال باحملافظة على حياته ودينه
وعرضه وماله ،وأن الشريعة اإلسالمية دعت إىل احملافظة على هذه احلقوق لإلنسان
كإنسان ،دون النظر إىل عرقه أو لونه ،وأن الشريعة اإلسالمية شرعت العقوبات ملن
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يعتدي على هذه احلقوق.
من جانب آخر؛ استقبل فضيلته السيدة وفاء زكارنة ،رئيسة االحتاد العام للمرأة يف
احملافظة ،والسيد عبد الكريم أبو العرايس ،مدير البنك اإلسالمي الفلسطيين ،كل
على حدة ،حيث أطلعهم على عمل الدار وإجنازاتها ،علماً أن فضيلته زار املستشفى

امليداني األردني يف احملافظة ،مقدماً الشكر لألخوة األردنيني ملكاً وحكومًة وشعباً على
ما يقدمونه للشعب الفلسطيين من خدمات يف شتى اجملاالت.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ندوة حول العنف األسري
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – مفيت حمافظة بيت
حلم -يف ندوة بعنوان (العنف األسري) ،وذلك يف مؤسسة إبداع ،دعا من
خالهلا إىل االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ،اليت فيها إنصاف للرجل
واملرأة على السواء ،وكان فضيلته قد ألقى حماضرة دينية على وفد أمريكي يف
مسجد عمر بن اخلطاب ،حتدث فيها عن اإلسالم عقيدةً وعبادة ومنهاج حياة ،وعن القضية
الفلسطينية ،معرفاً احلضور حبقوق الشعب الفلسطيين ،وعدالة قضيته.

وشارك فضيلته كذلك يف تشييع جثمان الشهيد زكريا عيسى احملرر من سجون االحتالل،
وألقى كلمة بني فيها منزلة الشهداء ،كما شارك يف يوم دراسي بعنوان (العيش املشرتك يف
الدولة القادمة) وقدم ورقة عمل بعنوان (اخلطاب الديين – مستقبل العيش املشرتك يف
الدولة القادمة) دعا فيها إىل االستفادة من أسلوب اخلطاب الديين القرآني يف مراعاة التنوع
والتعددية الدينية يف اجملتمع الفلسطيين.
مفيت حمافظة نابلس يزور مستشفى االحتاد
نابلس :زار فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -مستشفى

االحتادّ ،
واطلع على سري العمل ،وأحوال املستشفى ،مشيداً باخلدمات اليت
يقدمونها للمواطنني.
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كما قام فضيلته بإلقاء خطب اجلمعة يف مساجد عدة يف احملافظة ،مبيناً فيها أهمية التعاون
والتكافل بني املسلمني ،وحقوق اإلنسان ،ومكانة املسجد يف اإلسالم ،وضرورة احلفاظ على
األميان واملواثيق ،والتحذير من األميان غري املشروعة ،من جانب آخر؛ قدّم فضيلته العديد من
الربامج الدينية ،اليت تساهم يف نشر الوعي الديين عرب حمطات اإلذاعة والتلفزيون.

كما شارك فضيلته يف حل العديد من النزاعات واخلالفات األسرية والعشائرية ،مساهماً يف

حتقيق السلم واألمن للمجتمع.
مدير عام البحوث يشارك يف ورشة عمل ويف اعتصام األسرى أمام الصليب األمحر يف جنني
جنني :شارك فضيلة الشيخ  -حممد سعيد صالح  -مدير عام اإلدارة العامة
للبحوث والتخطيط يف دار اإلفتاء الفلسطينية يف ورشة عمل السلم
األهلي ،اليت أقامتها حمافظة جنني ،حيث حتدث عن السلم األهلي ودوره يف
حياة اجملتمع الفلسطيين ،وأكد على دور العلماء يف حل النزاعات والقضايا،
وهم رأس هرم السلم اجملتمعي من على املنابر ،والدروس ،واللقاءات ،والكلمات املشرقة
املضيئة يف حياة شعبنا ،ونقل حتيات مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية  -لعطوفة احملافظ ،الذي يسعى دائماً لنشر السلم اجملتمعي.
كما شارك فضيلته ذوي أسرى احلرية يف اعتصامهم أمام الصليب األمحر ،وألقى كلمة

ناشد فيها اجملتمع الدولي ،الداعي إىل احلرية واالستقالل إىل ضرورة التدخل؛ إلطالق سراح

أسرانا البواسل ،مستغرباً الصمت العاملي على ظلم االحتالل ،واستخفافه حبق أسرانا
البواسل.
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السؤال األول :من القائل...؟
أ .وإذا كانت النفوس كباراً

تعبت يف مرادها األجسام.

وإمـــا ممات يغيظ العدا.
ب .فإما حياة تسر الصديق
ج( .ما دخلت مسجداً إال وندمت على أني مل أخلق مسلماً).

نشاطات

مسابقة العدد 102

؟

علي؟).
د( .أرأيتم إن استعملت عليكم خري ما أعلم ،ثم أمرته بالعدل فيكم ،أكنت قضيت ما ّ

السؤال الثاني :ما اسم...؟
ً
أ .الرجل الذي أخذ منه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مفتاح الكعبة ،ثم رده إليه ،قائال( :اليوم يوم بر ووفاء).
ب .العامل الذي ربط بني عودة قيادة اإلسالم إىل الشام وبني اإلسراء واملعراج.

ج .األسري الفلسطيين الذي صرب دون طعام مدة جتاوزت الشهرين  ،وذلك خالل النصف األول من عام 2012م.

السؤال الثالث :كم....؟

أ .الفرتة اليت كانت بني بناء كل من املسجد احلرام يف مكة ،واملسجد األقصى يف القدس.
ب .يبلغ نصاب الذهب حسب كل من املثقال والغرام.

ج .عدد اآليات القرآنية اليت تنص على ذم الفرح.

السؤال الرابع :اذكر....؟

أ .الضوابط اليت ينبغي مراعاتها عند زيارة القدس يف الوقت احلاضر من قبل العرب واملسلمني القاطنني خارج

األراضي الفلسطينية ،وذلك يف ضوء الفتوى اليت أصدرتها دار اإلفتاء الفلسطينية باخلصوص.

ب .ما قالته السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،خبصوص احلكمة اإلهلية يف ترتيب نزول آيات القرآن الكريم.
ج .تاريخ عقد املؤمتر الصهيوني األول.

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
اجلائزة األوىل 300 :شيكل
اجلائزة الثانية 250 :شيكل
اجلائزة الثالثة 200 :شيكل

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 102
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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السؤال األول :

1 .1أن رج ً
ال من األنصار من بين سامل بن عوف ،يقال له احلصني ....

2 .2نزلت يف أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،حني حلف أن ال ينفع مسطح بن أثاثة.
3 .3ألن ديار العرب كانت تصفر؛ أي ختلو من أهلها للحرب.
.1814 .4

5 .5مشتقة من اجلزاء ،وهي مبلغ من املال يوضع على من دخل يف ذمة املسلمني من أهل الكتاب وغريهم.
السؤال الثاني:

.1
.2
.3
.4
.5

1أبو نواس.
2ابن القيم.
3الكرماني.
4مصعب بن عمري.
5السيد جون روتر.

السؤال الثالث:

 18-231 .1صفر 1408هـ ،املوافق  6-11شباط 1988م.
2 .2سنة  46ق.م.

الفائزون في مسابقة العدد 100
املرتبة

العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

حممد لؤي طالب بواطنة

رام هلل

300

الثانية

خليل كامل أمحد الصويص

طولكرم

250

غزة

200

الثالثة زينب مهدي عبد القادر الكحلوت
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب

األقالم من األدباء واملفكرين وأصحاب الفضيلة العلماء أن يثروا جملتهم بالكتابة،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث
والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة

متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل

موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،
أو باليد.

2 .2أال يزيد املقال عن  4صفحات حجم  A4مبا يقارب ( )1500كلمة ،والبحث
عن  10 - 8صفحات ،مبا يقارب ( )3000كلمة

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

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