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أيها املسلمون

افتتاحية العدد

ال ترتددوا يف شــــد الرحال إىل
مسجدكم األقصى يف رمضان وغريه
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
املتعطشون إىل الصالة يف املسجد األقصى املبارك من مسلمي العامل كثريون ،فتلك
أمنية لديهم ،حيول دون حتققها االحتالل البغيض ،اجلاثم على أرض فلسطني الطهور ،اليت
باركها اهلل تعاىل حني بارك املسجد األقصى وما حوله ،ومن أشد الناس شغفاً لزيارة املسجد
األقصى ،أولئك القاطنون على بعد مرمى حجر منه ،من أبناء القرى ،واملدن ،واألحياء،
واملخيمات احمليطة حبدوده املختلفة ،من الذين متنعهم حراب احملتل الظامل من الوصول إىل
مسجدهم ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ضمن إجراءات ظاملة ،تتنافى مع أبسط قيم
حفظ حقوق اإلنسان ،واحرتام كرامته ،ومراعاة حريته ،وخباصة فيما خيص لزوم إتاحة حرية
العبادة ألصحاب الديانات السماوية؛ ليؤدوا شعائرهم بأمن وسالم ،غري أن احملتل الظامل مينع
املؤمنني من أدائها على الوجه الذي طالبتهم بها أديانهم ،ويضع الشروط القاسية إلمكانية
الوصول إىل أماكن العبادة ،وعلى رأسها املسجد األقصى ،الذي يتعرض يف هذه احلقبة
التارخيية القاسية إىل مؤامرات كيدية وعاتية ،تستهدف وجوده ،وتقسيمه ،بل وضع اليد عليه
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بالكلية؛ لتحقيق أهداف يزعمون أنها توراتية ،والتوراة منها براء ،فهي يف أصلها كتاب من
اهلل مقدس ،من احملال أن ينص على معاداة الربانيني من الناس ،املؤمنني باهلل ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر.
الدعوة الدائمة إىل شد الرحال إىل املسجد األقصى:
يزداد لزوم أداء واجب املسجد األقصى املبارك من قبل املسلمني ،يف أن يشدوا الرحال
إليه؛ إلعماره ،والصالة فيه ،ومحايته من املخططات التهويدية ،يف هذا الزمان ،وخباصة يف ظل
دعوات املستوطنني املتطرفني األخرية إىل احلج اجلماعي إليه ،يف سابقة تنذر مبا خيطط له من
كيد ،يهدف إىل فرض واقع جديد فيه ،وجعله مكاناً للحج اليهودي ،وال شك يف أن هذه
الدعوات التحريضية تتعدى اخلطوط احلمراء اخلاصة مبكانة هذا املسجد العظيم ،مما يعين
ضرورة التحرك العاجل ملنع هذه االعتداءات ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته .ومن أبرز
املطلوب من املسلمني حيال ما يتهدد مسجدهم األقصى ،أن حيافظوا على دعوتهم لنصرته،
من خالل احلث على شد الرحال إليه ،وإعماره باملصلني واملعتكفني ،وطلبة العلم؛ ليبقى
منارة إسالمية ،تشع بالنور واخلري للعاملني.
وشد الرحال إىل املسجد األقصى مطلوب من مسلمي العامل ،بنية دعم وجوده ومحايته،
وتلبية لنداء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي حدد املسجد األقصى بني مساجد اإلسالم
الثالثة العظيمة ،اليت حصر شد الرحال بقصد التعبد إليها ،دون مساجد األرض مجيعها،
الر َح ُال إال إىل
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ُت َش ُّد ِّ
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الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َم ْسج ِد َ
لحْ َ
َثالَثِة َم َس ِ َ لمَْ
األْق َصى)(.)1
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
ِ
اجد؛ ا ْس ِج ِد ا َر ِ
الر َح ُال) يراد به النهي عن السفر إىل غريها ،وأن
ويف فتح الباري ،أن النفي يف قوله( :ال ُت َش ُّد ِّ
الرحال مجع رحل؛ وهو للبعري كالسرج للفرس ،وكنى بشد الرحال عن السفر؛ ألنه الزمه،
وخرج ذكرها خمرج الغالب يف ركوب املسافر ،وإال فال فرق بني ركوب الرواحل ،واخليل،
والبغال ،واحلمري ،واملشي يف املعنى املذكور.

()2

وقد ورد يف بعض الروايات قوله( :إمنا يسافر) ً
الر َح ُال) فعن أَبي
بدال من قوله (ال ُت َش ُّد ِّ

ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
اج َد؛
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إمنا ُي َساَفُر إىل َثالَثِة َم َس ِ
َم ْس ِج ِد اْل َك ْعبَِةَ ،و َم ْس ِج ِديَ ،و َم ْس ِج ِد إِيِليَاَء).

()3

و(إيلياء) بكسر اهلمزة والالم واملد ،بيت املقدس.

()4

وجاء يف فتح الباري أن االستثناء يف قوله (إال) يعين ال تشد الرحال إىل موضع غريها،
وقوله ( َو َم ْسج ِد َ
األْق َصى) أي بيت املقدس .وقال الزخمشري مسي األقصى؛ ألنه مل يكن حينئذ
ِ
وراءه مسجد ،وقيل :لبعده عن األقذار واخلبث ،وقيل :هو أقصى بالنسبة إىل مسجد املدينة؛
ألنه بعيد من مكة ،وبيت املقدس أبعد منه .وعن ابن حجر العسقالني أن هذا احلديث فيه
إشارة إىل فضيلة هذه املساجد ،ومزيتها على غريها؛ لكونها مساجد األنبياء ،وألن األول قبلة
الناس ،وإليه حجهم ،والثاني كان قبلة األمم السالفة ،والثالث أسس على التقوى.

()5

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .2فتح الباري.64/ 3 ،

 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.
 .4الديباج على مسلم.429/ 3 ،
 .5فتح الباري.65 - 64 /3 ،
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دحض حصر زيارة القدس بالفلسطينيني:
حدث لغط يف اآلونة األخرية ،ما كان له أن حيدث حول شد الرحال إىل املسجد األقصى،
وزيارة القدس ،واألراضي الفلسطينية احملتلة يف ظل االحتالل ،فاملسجد األقصى أمسى من
هذا اللغط ،ووضعه يف هذا الظرف الصعب من األسر واخلطر ،أدعى للتفكري يف محايته
ونصرته أكثر من االختالف حول سبل شد الرحال إليه ،واملسألة برمتها سياسية أكثر منها
قطعية يف صرامة احلكم الشرعي ،وقد سبق أن أصدرنا يف 2012/ 2/ 29م بياناً حول فتوى
حصر زيارة القدس بالفلسطينيني ،نوهنا فيه إىل واجب املسلمني يف أحناء العامل جتاه القدس
ومسجدها األقصى ،وفرقنا بني حكم شد الرحال إىل املسجد األقصى من مسلمي العامل
بنية دعم وجوده ،ومحايته ،وتلبية لنداء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبني زيارته بقصد
التطبيع مع احملتل ،وخدمة أهدافه ،والتآمر على القدس وأقصاها ،واملرابطني يف أكنافها ،وجاء
يف بياننا املشار إليه أن القدس وفلسطني أمانة يف أعناق العرب واملسلمني ،وينبغي القيام
بواجب نصرتهما بالسبل املتاحة واملمكنة كلها ،كما انتقد البيان املواقف السلبية اليت تشبه
يف شكلها ومضمونها موقف القاعدين من قوم موسى ،إذ أخرب اهلل تعاىل عن سلبيتهم،
وسى إِنَّا َل ْن َند ُ
ب أَن َ
ْت َو َرُّب َك َف َقاِتلاَ إِنَّا َه ُاهنَا
فقالَ{ :ق ُالوا يَا ُم َ
ْخَل َها أََب ًدا َما دَاُموا ِفي َها َفاْذ َه ْ

َقا ِع ُدو َن}(.املائدة)24 :

ففلسطني أرض باركها اهلل يف كتابه العزيز ،وأسرى إليها رسوله املصطفى ،صلى اهلل
عليه وسلم ،فقال تعاىلَ َّ َ ُ :
لحْ َ
لمَْ
َ ً
ام إِلىَ المَْ ْس ِج ِد
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْال ِم َن ا ْس ِج ِد ا َر ِ
َ
َ
َّ
ري}(اإلسراء ،)1 :وهي وقدسها
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
7
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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 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.
وأشار البيان إىل صدور فتوى سابقة عن املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 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:
 .1رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد األقصى املبارك.
 .2جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل ،الذي
يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
 .3التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املسؤولة ،اليت تتوىل املسؤولية عن زيارات األرض احملتلة.
 .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.
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أهمية شد الرحال إىل املسجد األقصى:
شد الرحال إىل املسجد األقصى أمر تعبدي ،يقوم به العابدون تقرباً إىل اهلل تعاىلً ،
وأمال يف
نيل رضاه سبحانه وتعاىل ،والفوز بثوابه وجنته ،وإضافة إىل ذلك فهو ضرورة يستدعيها اخلطر
الداهم الذي يتهدد وجوده باهلدم ،أو التقسيم ،أو التدنيس ،أو باحلصار احملكم ،واحليلولة دون
إعماره بالعبادة ،والعمران ،والصيانة ،ومن خطوات التعسف ضده إفراغه من عماره ورواده؛
ليكون لقمة سائغة للمقتحمني واملرتبصني واملنتهكني ،إضافة إىل تشديد اخلناق على أهل
فلسطني والقدس من خالل اإلجراءات املشددة اليت تفرض على دخول القدس ،وفرض
الضرائب الباهضة على سكان القدس ،ومنعهم من البناء إال برتخيص هو يف ذاته صعب
املنال ،وإن مت نيله فإنه يكون باهظ الثمن ،وحيتاج إىل السنني تلو السنني الستصداره ،وسياسة
هدم البيوت يف القدس وعرقلة التجارة فيها ،فتلك بعض عناوين اخلطر وألوانه ،مما يتهدد
القدس ومسجدها املقدس ،ويتهدد إسالميتهما وعروبتهما ،اليت يبدو أن ما مل حيصل من
عاجال أو ً
ً
آجال ،وذلك يتطلب مواجهة
خالل احلفريات حتى اآلن فهو يف طريقه إىل الوقوع
حتول دون وقوع األسوأ ،ومن أبرز أشكال املواجهة السلمية املطلوبة ،احلرص على التواجد
يف املسجد األقصى ،واحملافظة على تكثيف التواجد فيه إلعماره بالعبادة ،واالعتكاف ،ودروس
العلم وحلقاته ،اليت أسس هلا السلف الصاحل ،وما زالت بعض املدارس واملراكز العلمية
الشرعية والقرآنية واحلديثية موجودة يف رحابه الطاهرة ،وهي بال شك تشكل سهاماً يف
عيون املرتبصني به الذين يبذلون اجلهود املضنية إلفراغه من ُع َّماره ،الذين يشكل وجودهم
ً
شكال مهماً من أشكال محايته وحراسته ،والذود عنه ،واملطلوب إكثار أعداد املرابطني يف
فيه
9
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املسجد األقصى من املسلمني املخلصني هلل ،احملبني ملسجدهم األقصى ،ألبلغ احلدود ،وأعلى
الدرجات ،وذلك على مدار الساعة ،وخباصة عند أداء الصلوات اخلمس ،وأيام اجلمعة ،على
أن ال يرتك فارغاً يف ليل أو نهار ،وال يف فجر وال ظهر وال عشاء ،عسى أن يساهم ذلك يف
محايته وحتصينه بهذه الدروع البشرية املؤمنة بربها وقدرها ،وفضل رباطها فيه ،وفيما حوله
من األرض اليت باركها اهلل وإياه ،وهذا الشكل من احلماية والوجود املكثف ،ال بد أن تتضافر
جهود املسلمني كافة يف حتقيقه ،بكل طريق شرعي ،ووفق املعايري والضوابط اليت حتول دون
التقصري حبقه ،أو املساهمة يف خذالنه ،واملرابطني فيه.
نافذة شهر رمضان املبارك:
جرت العادة منذ بضع سنوات على إفساح اجملال ملسلمي الضفة الغربية للوصول إىل
املسجد األقصى أيام اجلمع من شهر رمضان املبارك ،ضمن نافذة حمصورة ومقيدة ،فبعض
أصحاب األعمار يبقون يف نطاق احلظر ،إضافة إىل حرمان بعض األشخاص من زيارته؛
ألسباب تعود ملزاجية احلاسوب الذي يفحص البطاقات الشخصية للعابرين ،وحبجة منع
هاتني الفئتني من العبور ،يقف شادوا الرحال إىل املسجد األقصى يف طوابري طويلة ،ضمن
زحام شديد ،وحتت وطأة حر الشمس الشديد؛ ليتمكنوا من العبور ،متجرعني مرارة اإلذالل
اليت يتباهى يف إيقاعها بهم الساديون ،الذين ينسون حقوق اإلنسان وكرامته ،وغري ذلك من
معاني الفضيلة.
ورغم هذه املرارة ،فإن مسلمي هذه البالد لن يستسلموا إلرادة البطش والقهر ،وإنهم
سيواصلون سعيهم بأجسادهم ،وقلوبهم ،ومشاعرهم إىل مسجدهم ،الذي باركه ربهم جل
10
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يف عاله ،ولن يدعوا فرصة تتاح هلم ،إال ويثبتوا من خالهلا للقاصي والداني أنهم أصحاب
احلق الوحيدون يف هذا املسجد ،ويف هذه األرض الطهور ،شاء من شاء ،وأبى من أبى ،واهلل
ات ممَِّّا َع ِمُلواْ َو َما َرُّب َك ِب َغاِف ٍل َع َّما يَ ْع َمُلو َن}(األنعام ،)132:وينكر
تعاىل يقولَ { :وِل ُك ٍّل َد َر َج ٌ
اهلل صد املؤمنني عن القيام بواجبات دينهم ،فيقول سبحانه وتعاىلُ{ :ق ْل يَا أَ ْه َل اْل ِكتَاب َ
ِ لمِ
ُم ُش َه َداء َو َما ُ
َ
اهلل ِب َغاِف ٍل َع َّما َت ْع َمُلو َن}.
يل اهللِ َم ْن آ َم َن َتبْ ُغوَن َها ِع َوجاً َوأَنت ْ
َت ُصدُّون َعن َسبِ ِ
(آل عمران) 99 :

ونود قبل أن خنتم أن نعيد التأكيد على دعوة املسلمني بأن ال يرتددوا يف شد الرحال إىل
مسجدهم األقصى ،يف شهر رمضان وغريه ،فهو أوىل القبلتني ،ومسرى احلبيب حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وثاني مسجد قام على وجه األرض بعد املسجد احلرام يف مكة املكرمة ،كما
دل على ذلك احلديث الذي يرويه أبو َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه ،فيقول( :قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَ ُّي
َم ْسج ٍد ُو ِض َع يف األرض أَ َّو ُل؟ قال :المَْ ْسج ُد الحْ َ َراُم ،قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :المَْ ْسج ُد َ
األْق َصى ،قلت:
ِ
ِ
ِ

الصالُة َف َص ِّلَ ،ف ُه َو َم ْس ِجدٌ).
َك ْم َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةَ ،وأَيْن َ

()1

سائلني اهلل العلي املقتدر أن يهيئ لنا ولقدسنا وأقصانا وأسرانا سبيل التحرير ،وأن
جيعلنا من جنوده األوفياء ،الصابرين على ما أصابهم ،املرابطني على ثرى هذا البلد الطيب،
الذين لن يغفلوا عن تلبية نداء ربهم ،إذا خاطبهم جل يف عالهً ،
ين آ َمنُواْ
قائال{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اص ُ واْ َو َص ِابُرواْ َو َر ِاب ُطواْ َو َّاتُقواْ هّ
اللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}(آل عمران)200:
ْ برِ

 .1صحيح مسلم ،املقدمة ،كتاب املساجد ومواضع الصالة.
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الصيام وتعزيز
الوازع الداخلي

كلمة العدد

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
السبِ َ
يل إِ َّما َشا ِكراً َوإِ َّما
هدى اهلل اإلنسان ليسلك الصراط املستقيم ،فقال تعاىل{ :إِنَّا َه َديْنَاُه َّ

َكُفوراً} (اإلنسان ،)3:وقال تعاىلَ { :و َه َديْنَاُه النَّ ْج َديْ ِن} (البلد ،)10:ووضع اهلل لإلنسان ضوابط

لسلوكه حتى يكون مستقيماً ،فأرسى له املبادئ الراسخة ،وشرع األحكام املختلفة ،والقيم
الشاملة؛ ليسلك السبيل القويم ،ويكون من املهتدين ،وأخضع اهلل سلوك اإلنسان للحساب،
والثواب والعقاب ،وجعل من نفسه رقيباً عليها ،إىل جانب الرقابة اخلارجية املتمثلة يف
الناس احمليطني به ،وبرقابة اهلل الذي حيصي عليه السكنات واحلركات ،حتى إن اإلنسان ُيعرب
يوم القيامة عن تعجبه مما جيد ،حني تعرض عليه أعماله؛ صغريها وكبريها ،ويف وصف هذا
ني ممَِّا ِفيِه َويَُق ُ
ني ُم ْش ِف ِق َ
َاب فَترََى املجُِْر ِم َ
ولو َن يَا َويَْلتَنَا
الكت ُ
االستغراب ،يقول تعاىلَ { :و ُو ِض َع ِ
اضراً َوال يَ ْظِل ُم
َما ِل َه َذا ِ
ريةً َوال َكبِ َ
َاب ال ُي َغاِدُر َص ِغ َ
ريةً إِال أَ ْح َصا َها َو َو َج ُدوا َما َع ِمُلوا َح ِ
الكت ِ
َرُّب َ
ك أَ َحداً}(.الكهف)49 :
واملقصود بوضع الكتاب الوارد يف اآلية الكرمية ،أنه يوضع يف هذا اليوم كتاب كل
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الصيام وتعزيز الوازع الداخلي

إنسان يف يده؛ إما يف اليمني ،أو يف الشمال )1(.ويف أضواء البيان أن املراد بالكتاب هنا هو
جنس الكتاب ،فيشمل الصحف مجيعها ،اليت كتبت فيها أعمال املكلفني يف دار الدنيا ،وأن
َ
ََ ْ
َاب َال ُي َغاِدُر؛ أي
اجملرمني يشفقون مما فيه؛ أي خيافون منه ،وأنهم يقولون :يا َويْلتَنَا َما لهِ ذا ال ِكت ِ

ريةً ،من املعاصي اليت عملنا ،إِ َّال أَ ْح َصا َها؛ أي ضبطها وحصرها ،وهذا
ريةً َو َال َكبِ َ
ال يرتك َص ِغ َ
املعنى الذي دلت عليه هذه اآلية الكرمية ،جاء موضحاً يف مواضع ُأخر ،كقوله تعاىلَ { :و ُك َّل

ْسا ٍن أَْل َز ْمنَاُه َطاِئ َرُه ِفى ُعُن ِقِه َونخُْ ِر ُج َلُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ِكتَاًبا يَْل َقاُه َمنْ ُشوراً * اْق َرأْ َكتَاَب َك َك َفى
إِن َ
ِبنَ ْف ِس َك اْليَ ْو َم َعَليْ َك

سيبًا}(.اإلسراء)14 - 13 :
َح ِ

()2

فاإلنسان مل يرتك مسلوب اإلرادة ،بل جعله اهلل حسيباً على نفسه يوم القيامة ،وجعل له

يف نفسه وازعاً يدفعه لالستقامة أثناء حياته الدنيا ،إال إذا غلبت عليه شقوته ،وخضع لنوازع
هواه اليت يؤازره عليها الشيطان ،منذ أن أذن اهلل له بإغواء الناس؛ ُليعرضوا عن الصراط
السوي ،وقد ورد ذكر هذا اإلذن يف القرآن الكريم ،إذ يقول تعاىلَ{ :ق َ
نظ ْرِني إِلىَ يَ ْو ِم ُيبْ َعُثو َن*
ال أَ ِ

ال َفبِ َما أَ ْغ َويْتَ َألْق ُع َد َّن لهَُ ْم ِص َر َ
َّك ِم َن املُ َ
ين* َق َ
َ
ال إن َ
يم}( .األعراف)16 - 14 :
نظ ِر َ
اط َك المُْ ْستَ ِق َ
َق ِ
نيِ

مفهوم الوازع الداخلي:
يقصد بالوازع الداخلي :ما يكون يف نفس اإلنسان من دوافع لفعل اخلري ،والكف عن
فعل الشر والسوء ،فلو أراد إنسان أن يقوم من نومه ليصلي الفجر ،فإن كان وازعه الداخلي
على ما يرام ،فسيجد قوة داخل نفسه تزين له القيام ،فينهض نشطاً ،فيتوضأ ،ويصلي ،منتظراً
أن يكون يف ذمة اهلل ،وأن يكون ممن رضي اهلل عنهم وأرضاهم ،وأما إن كان ممن طغى ،وسار
 .1التفسري الكبري.114/ 21 ،
 .2أضواء البيان.287/ 3 ،
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على غري هدى ،فسيؤثر مواصلة النوم ،واخللود إليه ،على فضل الفجر ،وثواب صالته ،ويف
وصف نتائج نوازع اإلنسان الداخلية بهذا الشأن يقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم:
ْ
(يَ ْع ِق ُد َّ َ
َ
س أَ َح ِد ُك ْم إذا هو َنا َم َث َ
الث ُع َق ٍد ،يَ ْض ِر ُب ُك َّل ُع ْق َدةٍ َعَليْ َك َليْ ٌل
الشيْط ُان على قاِفيَِة َرأ ِ

َطو ٌ
ت
ت ُع ْق َدةٌَ ،فإِ ْن صلى انحََّْل ْ
ت ُع ْق َدةٌَ ،فإِ ْن َت َو َّضأَ انحََّْل ْ
استَيْ َق َظ فذكر اهللَ ،انحََّْل ْ
يل َفا ْرُقدَْ ،فإِ ْن ْ
ِ
ُع ْق َدةٌَ ،فأَ ْصبَ َح َن ِش ً
سَ ،وإِال أَ ْصبَ َح َخبِ َ
س َك ْسال َن).
يطاَ ،طيِّ َ
يث النَّ ْف ِ
ب النَّ ْف ِ

()1

اللهم إال نوازعه الداخلية اليت
فال شرطة وال عسس جيربون النائم ليقوم لصالة الفجر،
َّ

تدفعه إىل ما حيل العقد اليت عقدها الشيطان على َقاِفيَِة َرأْ ِسه إذا هو َنا َم ،وهذا الوازع حباجة
وفاعال ،وإال أصبح ً
ً
هزال ضعيفاً ،ال يقوى على
إىل عناية دائمة ،وجهود متواصلة؛ ليبقى متقداً،
إحداث النتائج املرجوة ،هذا إن مل يصل به الرتدي ليصبح مستمرئاً للشر والسوء ،أو يعمل
لصاحلهما يف أسوأ األحوال والظروف.
من هنا؛ كانت العناية الربانية والنبوية بهذا الوازع؛ ليبقى يف خدمة اإلقدام على اخلري،
واالنصراف عن الشر ،ومما ورد يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة من إشارات إىل
الوازع الداخلي ،ما يأتي:
النفس اللوامة:
من صفات املؤمن أنه صاحب نفس لوامة ،تلومه على ترك فعل اخلري ،أو إتيان فعل
السوء ،ويف معرض الثناء على هذه النفس ،يقسم اهلل بالنفس اللوامة ،فيقول تعاىلَ { :وال

ُأْق ِس ُم ِبالنَّ ْفس َّ
الل َّوا َمِة} (القيامة ،)2 :خبالف النفس األمارة اليت تدفع صاحبها إىل فعل الشر،
ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا مل يصل بالليل.
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َ ْ
س
يزَ { :و َما ُأَب ِّر ُئ َن ْف ِسي إِ َّن النَّ ْف َ
وتنهاه عن فعل اخلري ،وفيها يقول تعاىل على لسان ا ْم َرأة ال َع ِز ِ

السوِء إِ َّال َما َر ِح َم َرِّب َي إِ َّن َرِّبي َغُفو ٌر
َأل َّما َرةٌ ِب ُّ

يم}(.يوسف)53 :
َّر ِح ٌ

ويف التسهيل لعلوم التنزيل أن النفوس على ثالثة أنواع؛ فخريها النفس املطمئنة،
وشرها النفس األمارة بالسوء ،وبينهما النفس اللوامة ،وقيل اللوامة هي املذمومة الفاجرة،
وهذا بعيد؛ ألن اهلل ال يقسم إال مبا يعظم من املخلوقات.

()1

الوازع الداخلي والقضايا احلقوقية :
حرص اإلسالم على تنمية الوازع الداخلي لدى املتخاصمني وهم يتنازعون احلقوق،
فليست القضايا كلها تثبت بالبينات ،بل يلزم يف كثري من األحيان االحتكام إىل ما يسميه
كثري من الناس الضمري ،وهو يعين يف مفهوم الشرع تقوى القلوب ،ونوازع خشية النفوس
الداخلية من اهلل ،ومن خري الشواهد هلذا املنحى ،ما جاء عن ُأ ّم َسَل َمَة َ -ز ْو َج النيب ،صلى

َ
اب ُح ْج َرِتِه،
اهلل عليه وسلم -عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَّنُه مسع ُخ ُصو َمًة ِببَ ِ
ْ
لخْ َ
َ
ُ َ ُ ََ
َ َ َّ
َ
ض،
ف َخ َر َج إِليْ ِه ْم ،فقال :إمنا أنا َب َش ٌرَ ،وإَِّنُه يَأِتينيِ ا ْص ُم ،فل َعل َب ْع َضك ْم أ ْن يَكو َن أْبل َغ من َب ْع ٍ
َفأَ ْح ِس ُب أََّنُه َصاِد ٌقَ ،فأَْق ِضي له ِب َذِل َكَ ،ف َم ْن َق َضيْ ُت له بحَِ ِّق ُم ْسِلمَ ،فإِنمََّا ِه َي ِق ْط َعٌة من النَّ ِار،
ٍ
()2
َفْليَأْ ُخ ْذ َها ،أو ِليَترُْ ْك َها).
الدافع الداخلي الحتساب أجر الصاحلات:
ال يقتصر االهتمام بدوافع األعمال والنوازع إليها على عبادة بعينها ،بل يشمل أعمال
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.163/ 4 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب من قضي له حبق أخيه فال يأخذه ،فإن قضاء احلاكم ال حيل حراماً وال حيرم
ً
حالال.
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املؤمن كلها ،ففي اتباع اجلنازة وعد ملن حركته إىل ذلك نوازعه اإلميانية احملتسبة ،فعن أبي
ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َّاتبَ َع َجنَا َزةَ ُم ْسِلم إِميَاًنا
ٍ
احتِ َساًبا ،وكان معه حتى يصلي عليهاَ ،ويَ ْفُر َغ من َدْفنِ َهاَ ،فإنَّه يَ ْر ِج ُع من َ
ري َ
اطينْ ِ ؛ ُك ُّل
األ ْج ِر ِب ِق َ
َو ْ
ِ

اط ِمث ُ
اط).
ري ٍ
ري ٍ
ْل ُأ ُح ٍدَ ،و َم ْن صلى عليهاُ ،ث َّم َر َج َع قبل أَ ْن ُت ْدَف َن ،فإنه يَ ْر ِج ُع ِب ِق َ
ِق َ

()1

فقد ربط الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أجر متبع اجلنازة باإلميان واالحتساب ،وهما
ينطلقان من مكنونات النفوس ،ويف اخلروج إىل اجلهاد يف سبيل اهلل ،ال بد من نوازع إميانية
داخلية ،فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اْنتَ َد َب اهلل
يق ِبُر ُسِلي ،أَ ْن ُأ ْر ِج َعُه بمَِا َن َ
عز وجل لمَِ ْن َخ َر َج يف َسبِيِلِه ،ال يخُْ ِر ُجُه إال إِمي ٌ
َان ِبيَ ،وَت ْص ِد ٌ
ال من

ْت َخْل َ
ف َس ِريٍَّةَ ،وَل َوِدْد ُت أَِّني
يمٍة ،أو ُأْد ِخَلُه الجْ َنََّةَ ،وَل ْوال أَ ْن أَ ُش َّق على ُأ َّمتيِ  ،ما َق َعد ُ
أَ ْج ٍر ،أو َغنِ َ
ُ ُ ْ ُ ()2
َل يف َسبِيل اهللُِ ،ث َّم ُأ ْحيَاُ ،ث َّم ُأْقت ُ
ُأْقت ُ
َلُ ،ث َّم ُأ ْحيَا ،ث َّم أقتَل).
ِ
وكذلك هنا ُربط دخول اجملاهد اجلنة ،بدوافعه الداخلية اليت انطلقت من اإلميان باهلل

والتصديق برسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وبشكل عام فإن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ربط الرب واإلثم بالنوازع الداخلية لفاعلهما ،فعن النَّ َّواس بن سمِ ْ َعا َن َ
(سأَْل ُت
األن َ
ْص ِار ِّي ،قالَ :
ِ

ِ
َ
ُ
اخلُلقَ ،واإلْث ُم ما َح َ
ْ
ْ
اك يف
اإلْثم؟ فقال :البرِ ُّ ُح ْس ُن ِ ِ
َر ُسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن البرِ ِّ َو ِ
ْر َكَ ،و َك ِر ْه َ
ت أَ ْن يَ َّطِل َع عليه الناس).
َصد ِ

()3

وتطبيقاً لذلك وضع الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قاعدة ألداء النذر ،فعن َعاِئ َشَة،

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اتباع اجلنائز من اإلميان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اجلهاد من اإلميان.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تفسري الرب واإلثم.
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رضي اهلل عنها ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من َن َذ َر أَ ْن ُي ِطي َع اهللََ ،فْلُي ِط ْعُهَ ،و َم ْن
َن َذ َر أَ ْن يَ ْع ِصيَُه ،فال يَ ْع ِصِه).

()1

فاألمر ً
أوال وأخرياً مرهون مبدى سالمة التوجه إىل اهلل ،فإن صفيت السريرة ،وحسن

العمل ،فتلك طريق احلق ،اليت ينبغي ملن عرفها أن يلزمها ،وأن ال حييد عنها قيد أمنلة ،ولو
ابتعد عنها من ضل من الناس بعد السماء عن األرض ،وينجح العمل أو يفشل يف كثري
من األحيان حسب وضع السريرة ،اليت تعتمد على الوازع الداخلي اعتماداً قوياً ورئيساً ،مما
يتطلب العناية بهذا الوازع وتقويته ،آناء الليل والنهار ،وعند القيام باألعمال والكف عنها،
والتلفظ باللسان ،وسكوته.
الصيام والقيام إميانًا واحتسابًا:
من الوظائف السلوكية للعبادات ،أنها تشد الوثاق بني أداء العبادة ،وبني الدوافع
لذلك ،فلنيل أجر الصيام والقيام ال بد من مراجعة النوايا والدوافع الداخلية للصائم
والقائم ،فإن سلمت من الرياء ،وانطلقت من اإلخالص ،ابتغاء مرضاة اهلل ،وعلى منهجه
وفق شرعه وأحكامه سبحانه وتعاىل ،كانت النتائج باهرة ،ففي صحيح البخاريَ ،باب من
ت َعاِئ َشُة ،رضي اهلل عنها ،عن النيب ،صلى اهلل عليه
احتِ َساًبا َوِنيًَّةَ ،وَق َال ْ
َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
وسلمُ ،يبْ َعُثو َن على ِنيَّاِت ِه ْم ،وفيه عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه
احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن
ْر إِميَاًنا َو ْ
وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة اْل َقد ِ

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).
إِميَاًنا َو ْ

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب النذر يف الطاعة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
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وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام َر َم َضا َن
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).
إِميَاًنا َو ْ

()1

وبهذا تسهم عبادة الصيام ،وقيام ليلة القدر ،وليالي رمضان ،يف تنمية النوازع الداخلية
وتعزيزها للصائمني والقائمني؛ لتكون نوازعهم إجيابية خرية ،وقوية يف مساندة اإلقدام على
فعل اخلريات ،واجتناب الفواحش واملنكرات ،من هنا متيز الصيام بأن اختصه اهلل لنفسه؛ ألنه
من أبعد العبادات عن خلجات الرياء ،واملظاهر اخلادعة ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن

الص ْوُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع َش ْه َوَتُه
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :يقول اهلل عز وجلَّ :
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة حني ُي ْف ِطُرَ ،وَف ْر َحٌة حني يَْل َقى
الص ْوُم ُجنٌَّةَ ،وِل َّ
َوأَ ْكَلُه َو ُش ْرَبُه من أَ ْجِليَ ،و َّ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
()2
وف َفم
َرَّبُهَ ،و ل
الصاِئم ،أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من ِريح المِْ ْس ِك).
َّ
ِ
فالصائم ميتنع عن شرب املاء ،وهو يف متناول يده ،وأمام بصره ،رغم أنه يف أمس احلاجة

إليه؛ لشدة عطشه ،وحرارة بدنه ،وهليب اجلو احمليط به ،إال أنه يبقى دون شربه ،من بزوغ
الفجر حتى مغيب الشمس ،وهكذا بالنسبة إىل تناول الطعام ،فيمتنع عنه رغم جوعه،
وتوافره بني يديه ،كل ذلك؛ ألنه صائم لربه بدافع داخلي ،ورغبة صادقة يف التزام أمر اهلل،
الذي وعد من أطاعه اجلنان ،فقال تعاىلِ{ :تْل َك ُح ُدوُد اهللِ َو َمن ُي ِطع اهللَ َو َر ُس َ
ات
ولُه ُيد ِ
ْخْلُه َجنَّ ٍ
ِ

تجَْري ِمن تحَْتِ َها َ
ين ِفي َها َوَذِل َك اْل َف ْوُز
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
ِ

يم}(.النساء)13 :
اْل َع ِظ ُ

فأداء الصيام على الوجه الذي شرعه اهلل تعاىل ،يعزز جانب اخلوف من اهلل ،ورجاء
رضاه سبحانه وتعاىل ،وذلك ينطلق من نوازع النفس ،اليت كلما كانت قوية يف توجهها حنو
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب تطوع قيام رمضان من اإلميان.
.2صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{ :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل}.
18

الصيام وتعزيز الوازع الداخلي

اخلري ،أمثرت غرساً يافعاً نافعاً ،يؤتي أكله بإذن ربه ،فيستفيد منه صاحبه والناس من حوله،
بل اخللق احمليطون به.
ومن اللفتات القرآنية الدالة على صلة الصيام بالوازع الداخلي ،الرتكيز على ذكر
التقوى يف سياق آيات الصيام ،أو التعقيب عليها ،وهذا ما كان يف عقب اآلية الكرمية من
سورة البقرة ،اليت فصلت احلديث عن بعض أحكام الصيام وحدوده ،واالعتكاف يف املساجد،
فقال تعاىلُ :
اس لهَُ َّن َعِل َم
{أ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
ُم ِلبَ ٌ
الرَف ُث إِلىَ ِن َساِئ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
اس َل ُك ْم َوأَْنت ْ
الصيَ ِام َّ
اهلل أَن ُ
ُ
وه َّن َواْبت ُ
َب
ُم خَْتتَاُنو َن أَْنُف َس ُك ْم َفت َ
اشُر ُ
َغوا َما َكت َ
َاب َعَليْ ُك ْم َو َع َفا َعنْ ُك ْم َفاآل َن َب ِ
َّك ْم ُكنْت ْ

اخليْ ِط َ
اخليْ ُط َ
ض ِم َن َ
اش َرُبوا َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم َ
ُ
األْبيَ ُ
اهلل َل ُك ْم َو ُكُلوا َو ْ
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ُث َّم
الصيَا َم إِلىَ َّ
اج ِد ِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َفال َت ْق َرُبو َها
اشُر ُ
أَتمُِّوا ِّ
الليْ ِل َوال ُتبَ ِ
وه َّن َوأَْنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ املَ َس ِ
َ َ
ُ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}( .البقرة)187 :
َكذِلك ُيبَينُِّ اهلل آيَاِتِه ِللنَّ ِ
كما كان يف اآلية األقصر ،اليت نصت على فرض الصيام على املؤمنني ،واليت يقول تعاىل

ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
فيها{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
َتتَُّقو َن}( .البقرة)183 :

هدانا اهلل لنكون ممن حسنت سريرتهم ،وطاب عملهم ،ورضي اهلل عنهم وأرضاهم.
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أه ً
ال رمضان

مناسبة العدد

أه ً
ال بشهر اخلري والغفران
الشيخ مجيل مجعة  /مفيت حمافظة سلفيت
احلمد هلل ،الذي جعل للخري مواسم ،يزداد فيها املؤمن من الفضل واخلري ،فيزيد يف حسناته،
ويكفر عن سيئاته ،وُيقبل فيها على ربه منيباً ،مستجيباً ألوامره ،ومنتهياً عن نواهيه.
أقبل رمضان خبريه العميم ،وفضله اجلزيل ،إنه شهر النور والربكات ،شهر اخلشوع والطاعات،
شهر النصر واملكرمات ،إنه شهر الذكريات ،ينتظره املؤمنون الصادقون احملبون.
إنه أحب الضيوف إىل اهلل ،وإىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإىل املسلمني مجيعهم
يف مشارق األرض ومغاربها ،كيف ال؟! وهو شهر العتق من النار ،فهنيئاً ملن أعطاه حقه،
وصام نهاره ،وقام لياليه.
لقد كان عليه الصالة والسالم يقول ألصحابه يف أول رمضانَ( :ق ْد َجاَء ُك ْم َر َم َض ُانَ ،ش ْه ٌر
َ ِ
ض ُ
ُمبَا َر ٌك ،افْترََ َ
اجل ِحيمَ ،وُت َغ ُّل ِفيِه
اب
اب الجْ َنَِّةَ ،وُت ْغَل ُق ِفيِه أَْب َو ُ
َح ِفيِه أَْب َو ُ
اهلل َعَليْ ُك ْم ِصيَا َمُهُ ،ت ْفت ُ
َّ
ف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُح ِر َم َخيرْ َ َهاَ ،ف َق ْد ُح ِر َم).
الشيَ ِ
اطنيِ ،فيِه َليَْلٌة َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ

()1

َّ
أطل علينا رمضان بنفحاته وبركاته ،ينادي فيه مناٍد من قبل اهلل عز وجل( :إَِذا َكا َن أَ َّو ُل

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وصححه األرناؤوط.
20

ال رمضان أه ً
أه ً
ال بشهر اخلري والغفران

َليَْلٍة ِم ْن َش ْه ِر َر َم َضا َنُ ،ص ِّف َد ِت َّ
َح ِمنْ َها
اجل ِّنَ ،و ُغِّل َق ْ
ت أَْب َو ُ
الشيَ ِ
اب النَّ ِارَ ،فَل ْم ُي ْفت ْ
اطنيَُ ،و َم َرَدُة ِ
ابَ ،وُينَاِدي ُمنَاٍد :يَا َبا ِغ َي َ
اب َ
اخليرْ ِ أَْقبِ ْلَ ،ويَا َبا ِغ َي
ِّح ْ
اجلنَِّةَ ،فَل ْم ُي ْغَل ْق ِمنْ َها َب ٌ
َب ٌ
ت أَْب َو ُ
ابَ ،وُفت َ

الش ِّر أَْق ِص ْر ،وَلهلِ ِ ُعتَ َقاُء ِم َن النَّ ِارَ ،وَذ َ
َّ
لك ُك ُّل َليَْلٍة).

()1

كم من أناس يف أحناء املعمورة مجيعها؛ طفل ،وامرأة ،وشيخ ،ومكلوم ،وجائع ،ومظلوم،
يصرخون :يا باغي اخلري أقبل ،ويا باغي الشر أقصر ،وال جميب ،وال مغيث ،وال منجد.
التزود بالعمل الصاحل:
َّ
استغل أيام شهر رمضان ولياليه ،وتزود فيه من العمل الصاحل ،ما يقربه إىل اهلل
فهنيئاً ملن
الصالحِِ َ
ني َما
سبحانه وتعاىل ومرضاته ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِد َي َّ
ُمَ{ :ف َ
َال َعينٌْ َرأَ ْتَ ،و َال ُأُذ ٌن سمَ ِ َع ْ َ َ َ ْ
س َما
ال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ
ب َب َش ٍرَ ،فاْق َرُءوا إِ ْن ِشئْت ْ
تَ ،وال َخط َر َعلى َقل ِ

ُأ ْخ ِف َي لهَُ ْم ِم ْن ُق َّرةِ أَ ْعينُ َجزَاًء بمَِا َكاُنوا يَ ْع َمُلو َن}(السجدةَ ).17:و َ
اجلنَِّة َش َج َرةٌ يَ ِس ُ
ري َّ
ٍ
الرا ِك ُب فيِ
فيِ
َ
ُمَ { :و ِظ ٍّل ممَ ُ
اجلنَِّة
ِظِّل َها ِماَئَة َع ٍام َال يَ ْق َط ُع َهاَ ،واْق َرُءوا إِ ْن ِشئْت ْ
ْدوٍد}(الواقعةَ )30:و َم ْو ِض ُع َس ْو ٍط فيِ
ُمَ{ :ف َم ْن ُز ْحز َح َعن النَّار َوُأْد ِخ َل َ
َخيرٌْ ِم َن ُّ
اجلنََّة َف َق ْد َفا َز َو َما
الدْنيَا َو َما ِفي َهاَ ،واْق َرُءوا إِ ْن ِشئْت ْ
ِ ِ ِ
َ
َاع ُ
احليَاُة ُّ
ور}(آل عمران.))185:
الدْنيَا إِ َّال َمت ُ
الغُر ِ

()2

َ
صلى ُ
اهلل عليه َّ
رسول اهللَِّ ،
وقد روي َّ
رب ،فقال( :آمني ،آمني ،آمني ،فقيل
أن
وسلم ،رقي املن َ

َ
ُ
جربيل :ر ِغم ُ
ُ
رسول اهللِ؛ ما َ
رمضان
أنف عب ٍد دخل عليه
تصنع هذا؟ فقال :قال لي
كنت
له :يا
ُ
ثم قال :ر ِغم ُ
فقلت:
دخاله اجلنََّةُ .
مل ُيغ َف ْر لهُ .
أنف عب ٍد أدرك أب َويْه أو أح َدهما مل ُي ِ
فقلت :آمنيَّ .
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،وصححه األلباني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب التفسري ،باب سورة الواقعة ،وحسنه األلباني.

21

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

رت عنده ،فلم ُي ِّ
ثم قال :ر ِغم ُ
أنف عب ٍد ُذ ِك َ
فقلت :آمني).
صل عليكُ .
آمنيَّ .

()1

كم مؤمل إلدراك رمضان ،ومل يدركه ،وكم من مستبشر بقدومه ،مل تتم فرحته ،فعاجله
املوت قبل أن يدركه .وكم من أناس عاشوا يف غفلتهم ،فلم ينتبهوا حتى أدركهم هادم
اللذات ،ومفرق اجلماعات ،فلم يغن عنهم أهلوهم وذووهم وإخوانهم وأحبتهم ،واهلل تعاىل
اس ِح َساُب ُه ْم َو ُه ْم فيِ َغ ْفَلٍة
يقول{ :اقْترََ َب ِللنَّ ِ

م ْع ِر ُ
ضو َن}( .األنبياء)1 :

فليس الصوم هو االمتناع عن الطعام والشراب فقط ،بل هو أمشل من ذلك وأعم ،فهو

يشمل االبتعاد عن كل ما حرم اهلل سبحانه.
التوبة واإلنابة:
إنها التوبة واإلنابة واخلشوع ،ال شهر الكسل واخلمول ،والسعيد من عرف فضل
ليالي رمضان ،فاستغلها حق االستغالل ،ورسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن َصا َم
احتِ َساباًُ ،غ ِف َر َلُه
ْر إِميَاناً َو ْ
َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِهَ ،و َم ْن َقا َم َليَْلَة اْل َقد ِ
َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه).

()2

وقال اهلل سبحانهَ { :كاُنوا َقِل ً
يال ِّم َن َّ
الليْ ِل َما

ج ُعو َن}( .الذاريات)17 :
يَ ْه َ

إن مما يؤسف له أن بعض املسلمني حاهلم يف رمضان أكل وشرب ،وسهر أمام قنوات
التلفزة؛ ليشاهدوا املسلسالت؛ حيث العري ،والفضائح املتنوعة ،واحملرمات تبث مسومها على
املسلمني الصادقني والعاملني املخلصنيَ ،
بن عب ِد اهللِ( :إَذا ُص َ
مسعك
جابُر ُ
متُ ،
فليص ْم ُ
قال ِ
 .1أخرجه البخاري يف األدب املفرد رقم  646والبزار يف كشف األستار رقم 3169 :وحسنه األرناؤوط يف تعليق على املسند.422/ 12 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب صالة الرتاويح ،باب فضل ليلة القدر.
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ال رمضان أه ً
أه ً
ال بشهر اخلري والغفران

ملحَ
َع أَذى اخلاِدم ،وليَ ُك ْن َع َ
وسكينٌة ،وال
ارم ،ولساُنك عن الك ِذ ِب ،ود ْ
ليك َوقا ٌر َ
ِ
وَبصُرك عن ا ِ

فطرك سواًء).
جت َع ْل يو َم صو ِمك ويو َم ِ

()1

من فضائل شهر رمضان:
* إنه شهر الفضل والرمحة ،فيه تهذب النفوس وتصقل ،وتد ّرب على مراقبة اهلل
َّ
جل جالله ،من أجل أن يعطف األغنياء على الفقراء واملساكني ،وعندما جيدون أمل اجلوع
والعطش ،يشعرون بغريهم ،وحيسون بهم.
* ويف هذا الشهر املبارك تضيّق جماري الشياطني ،فإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى
الدم ،وتصفد مردة اجلن ،فال تقوى على إغواء بين آدم يف هذا الشهر املبارك.
ين آ َمنُواْ
إنها التقوى اليت ُزرعت يف القلوب ،وزود اهلل بها املؤمنني ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ُكتِ َ

َتتَُّقو َن}( .البقرة)183 :

* رمضان إنه شهر اخلري والربكة ،شهر القرآن وعبادة الرمحن ،قال تعاىلَ :
{ش ْهُر َر َم َضا َن

َّ ُ
ِّ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن .}...
اس َوَبيِّن ٍ
ال ِذ َي أ ِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ

(البقرة) 185 :

* إنه الشهر الوحيد الذي ُذكر امسه يف القرآن الكريم صراحة ،وكان عليه الصالة

والسالم ،يبشر أصحابه بقدومه ،ويستنهض اهلمم الستقباله بالطاعة والعبادة ،وكان املسلمون
يستقبلونه بالفرح والسرور ،واالهتمام الكبري ،يستبشرون بقدومه ،ويستزيدون من فضله.

(كان الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،يدعون اهلل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ،ويدعونه ستة

أشهر أن يتقبله منهم).

()2

 .1معرفة علوم احلديث للحاكم.20/ 1 ،
 .2لطائف املعارج ،ابن رجب احلنبلي ،ص . 128
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َ
ََ َ
َّ َ
َّ ُ َ
ُ
ُ ُ
( َكا َن َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،أ ْج َوَد النَّ ِ
اسَ ،وكان أ ْج َوُد (أ ْج َودَ) َما يَكون فيِ
ار ُسُه اْلُق ْرآ َنَ ،فَل َر ُس ُ
ني يَْل َقاُه ِجبرْ ُ
َر َم َضا َن ِح َ
ول اهللِ،
يلَ ،و َكا َن يَْل َقاُه فيِ ُك ِّل َليَْلٍة ِم ْن َر َم َضا َنَ ،فُي َد ِ
ِ
َ ()1
َصَّلى ُ
الريح المُْْر َسلِة).
اهلل عَليه وسَّلم ،أَجود بالخْ َ من
َ ِْ َ َ َ ْ َ ُ ِ يرْ ِ ِ َ ِّ ِ
أيام معدودة متر ثم تنقضي ،ربح فيها من ربح ،وخسر فيها من خسر ،يفرح له أهل الطاعة،

ويتحسرون لذهابه؛ ألنهم فقدوا األنيس والسوق الكبري لزيادة احلسنات ،وينظر املؤمن إىل
انقضاء رمضان ،فريى كيف ُتطوى األعمار والناس ال يشعرون.
فإن أغلى أماني أهل القبور أن يعودوا إىل الدنيا ولو للحظةُ ،يسبحون اهلل فيها ،ولو
تسبيحة واحدة؛ ملواجهة املصري الذي ينتظرهم.
تزودوا أيها املؤمنون؛ فإن خري الزاد التقوى ،وإذا انقضى رمضان ،ذهب معه خري كثري،
وال ندري أيدركنا رمضان القادم أم ال؟
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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(رمضان الفضـيـل)
أ .صالح قاسم سعيد الفرا
احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،كلمًة قامت بها األرض والسماوات ،وخلقت ألجلها املخلوقات
مجيعها ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،املبعوث بالدين القويم ،والنهج املستقيم ،أرسله اهلل
رمحة للعاملني ،وإماماً للمتقني ،وحجًة على اخلالئق أمجعني وبعد؛

ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ

بشوق
َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}(البقرة ،)183 :يستقبل مئات املاليني من املسلمني يف شتى بقاع األرض
ٍ
وتلهف ضيفاً كرمياً عزيزاً عليهم ،شهراً فيه خري وإحسان وحمبة بني الناس ،فعلينا أن نستقبله
مبا يليق به؛ ألن أيامُه كلها خري ،وأن نلتزم فيه بإخراج زكاة األموال ،إضافة إىل صدقة الفطر
اليت يدفعها الفقري والغين منهم ،عن الصغري والكبري ،الرجال والنساء بصفتها صدقة واجبة،
وأيضاً إىل انتشار زيارة األرحام واألقارب واألصدقاء والفقراء ودعوتهم على موائد اإلفطار
اليومية ،فهذا كله نوع من أنواع التقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،فإن استقبال هذا الشهر
الفضيل تتجلى فيه العبادة اخلالصة هلل رب العاملني ،قال صلى اهلل عليه وسلمُ :
(ك ُّل َع َم ِل
25
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اْبن آَد َم ُي َضا َع ُف َ
فَ ،ق َ
ال ُ
الص ْو َم َفإَِّنُه
احل َسنَُة َع ْشُر أَ ْمثَالهَِا إِلىَ َسبْ ِع ِماَئِة ِض ْع ٍ
اهلل َع َّز َو َج َّل :إِ َّال َّ
ِ
()1
ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع َش ْه َوَتُه َو َط َعا َمُه ِم ْن أَ ْجِلي).
كيف نستقبل رمضان وماذا نفعل يف رمضان؟
هناك من يضيع ليالي رمضان يف اللهو والسهر ،ونهاره نوم وكسل ،فيجب على أئمة
املساجد أن يشجعوهم على استقبال رمضان يف صحوة إسالمية مباركة؛ حتى تكون لنا عزة
وكرامة ،ينبغي أن يستغل املسلمون رمضان يف إصالح ذات البني بني املتخاصمني على
الساحة الفلسطينية ،حتى ال تضيع فرصتهم ،وأن يستغلوا هذا الشهر يف العبادة والدعوة
إىل اهلل ،وال يستغلوه يف التجارة ،ورفع األسعار ،واالستغالل ،فهذا ال يليق بالشهر الفضيل،
وهكذا مير شهر رمضان دون رصد لألعمال اخلريية ،فعلينا أن نبتعد عن التقصري ،ونبدأ من
جديد؛ ألن فيه ليلة هي أفضل من ألف شهر ،وأنه الشهر الذي اختصه اهلل بنزول القرآن
الكريم ،وأنه شهر املغفرة ،وحمو الذنوب والسيئات ،مما يستدعي استغالل أيامه وساعاته ،وكل
حلظة من حلظاته يف العبادات ،وقراءة القرآن ،واإلكثار من الصدقات ،واإلحسان ،والصالة،
ارِئ ُك ْم}( .البقرة)54 :
َب ِ

والذكر ،واالعتكاف ،ومن آيات التوبةَ{ :فتُوُبوا إِلىَ
ثم قال تعاىلَ { :وُتوُبوا إِلىَ اهللِ جمَ ِي ًعا}(النور ،)31 :ثم قال تبارك وتعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذي

يَ ْقبَ ُل التَّ ْوَبَة َع ْن ِعبَاِدهِ}(الشورى ،)25 :فاعلم أخي املسلم أن الندم توبة؛ لذلك جند أن اهلل
من علينا برمحته أنه سرت عيوبنا ،وألزمنا أن نسرت أنفسنا ،ويقول تعاىل:
تبارك وتعاىل قد َّ

{َفأُ َ
ولئِ َك ُيبَ ِّد ُل ُ
اهلل َسيِّئَاِت ِه ْم

َات(.}...الفرقان)70 :
َح َسن ٍ

عزيزي الصائم؛ عليك أن تتحلى مبكارم األخالق ،حيث كان يدعو قائدنا حممد ،صلى اهلل

.1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام.
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عليه وسلمَ ...( :وا ْه ِدِني َأل ْح َسن َ
األ ْخ َ
ال ِقَ ،ال يَ ْه ِدي َأل ْح َسنِ َها إِ َّال أَن َ
اص ِر ْف عَنيِّ َسيِّئَ َها،
ْتَ ،و ْ
ِ

ْتَ ،لبَّيْ َك َو َس ْع َديْ َكَ ،والخْ َيرُْ ُكُّلُه فيِ يَ َديْ َكَ ،و َّ
َال يَ ْص ِر ُف عَنيِّ َسيِّئَ َها إِ َّال أَن َ
س إَِليْ َك ،أََنا
الش ُّر َليْ َ
()1
ت َوَت َع َاليْ َ
ِب َك َوإَِليْ َكَ ،تبَا َر ْك َ
ت).
ات َ
األ ْخ َ
ومن دعائه صلى اهلل عليه وسلم ،قولهَّ :
ال ِق،
(الل ُه َّم إِِّني أَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن ُمنْ َك َر ِ
()2
األ ْع َما ِلَ ،و َ
َو َ
األ ْه َواِء).
بد أيها الصائم الكريم أن تكون يف شهر رمضان من ذوي األخالق احلسنة؛ ألنها تتبوأ
فال َّ
يف اإلسالم موقعاً من أعظم املواقع ،وقد صح عنه ،صلى اهلل عليه وسلم( ،إمنا بعثت ألمتم
مكارم األخالق)( ،)3فالدين كله خلق ،وجيب على املسلم التحلي باخللق احلسن ،والتجمل
به ،سواء أكان داعية أم غري داعية.
إذ األخالق من مقاصد البعثة احملمدية ،اليت أكرم اهلل بها اإلنسان يف األرض كلها ،جعلنا
اهلل وإياكم هداة مهتدين ،غري ضالني وال مضلني ،وجعلنا بفضله ورمحته من أهل التقوى
واملغفرة ،يقول الشاعر:
ولو مل يعظ الناس من هو مذنب *** فمن يعظ العاصني بعد حمم ِد
فالصوم يقوي النفس ويهذبها ،فهناك بعض الصائمني متوهمون أن الصوم هو اجلوع
والعطش ،ويعطون عنايتهم لشراء ما َّ
لذ من الطعام والشراب ،ال وألف ال!!
فالصوم يف حقيقته يقودنا إىل اإلميان ،ويقوي األنفس ،فليس الصوم االمتناع عن
األكل والشرب فحسب ،بل هو ترك للصفات السيئة ونبذها ،كاللغو ،والسباب ،والكذب،
.1صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه.
.2سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب دعاء أم سلمة ،وصححه األلباني.
.3السنن الكربى للبيهقي ،191 / 10 :وصححه األلباني.
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والدجل ،والنفاق ،والغيبة ،والنميمة.

(الصيَاُم ُجنٌَّة؛ َف َ
ال يَ ْرُف ْ
ثَ ،و َال يجَْ َه ْل،
ويف ذلك يقول رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلمِّ :

َوإِ ِن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه ،أَ ْو َشاتمََُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ ).

()1

عزيزي الصائم؛ إن املراد من الصوم الوصول باملؤمن إىل مقام التقوى واملراقبة ،فليس

معنى الصوم هو االمتناع عن املفطرات فقط ،دون أن يتعدى ذلك إىل إصالح النفس ،بل

ً
وصوال إىل أخالق
الثمرة املطلوبة من الصوم االرتقاء بالنفس إىل مدارج الرقي الروحي،
أهل اإلميان.
إ ّن رمضان بهذا املعنى هو فريضة عظيمة لرتميم القلوب واألجساد ،اليت تعودت
االنكباب على الشهوات طيلة العام ،األمر الذي يؤدي بها إىل الفساد واألمراض ،فإن املعدة

ً
وصوال إىل الصحة اليت
بيت الداء ،والصوم هو الوسيلة إلعادة التوازن إىل الروح واجلسد،
حيتاجها كل مسلم.

س َلُه ِم ْن ِصيَا ِمِه إِ َّال
فإن النفس البشرية ال تنال كرامتها إال يف رمضان ( َك ْم ِم ْن َصاِئ ٍم َليْ َ
()2
وع).
الجُْ ُ
فالصوم عبادة خالصة هلل عز وجل ،ويقول عليه الصالة والسالمَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا

احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه).
َو ْ

()3

عزيزي الصائم؛ من فوائد الصيام أن هذا الشهر هو شهر الصحة ،فهو صحة لألجساد،

صوموا تصحوا ،وهو صحة للنفس ،ومسو الروح ،حتى إن بعض األطباء بدأوا ُي َّص ِومون
.1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
.2مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناد حسن.
.3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان.
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مرضاهم؛ ألن يف الصيام صحة وشفاء ،فيجب على املسلمني يف أحناء العامل كله أن يستقبلوا
هذا الشهر ،كما كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يستقبله بالعبادة بصورها املتعددة؛ من
صيام ،وقيام ،وتالوة القرآن ،وزكاة ،وصدقة ،واعتكاف.
جيب عليهم أن حيافظوا على هذه العبادة ،اليت هي ركن من أركان اإلسالم ،وأن يراعوا
حرمة هذا الشهر الكريم يف الشوارع ،واألسواق ،واألزقة ،واألماكن العامة ،وأن يظهروا
الطابع اإلسالمي احلضاري لبالدنا املباركة املقدسة ،وهي أرض الرباط اليت بارك اهلل فيها،
فكونوا صائمني منتصرين ،ال مفطرين مهزومني.
وإن هذا الشهر هو شهر التقوى ،ففيه ينصاع اإلنسان إىل أداء الشعائر الدينية بأكملها؛
كي يفوز جبنة عرضها السماوات واألرض ،أعدت للمتقني ،واإلميان هو ما وقر يف القلب،
ونطق به اللسان ،وصدقه العمل.
يقول الشاعر:
عليك بتقوى اهلل إن كنت ً
غافال *** يأتيك باألرزاق من حيث ال تدري
فكيف ختــاف الفقر واهلل رازقاً *** فقد رزق الـطري واحلوت يف البحر
النسر
ومــن ظن أن الـــرزق يأتي بقوة *** ما أكـــل العصفور شيئاً مع
ِ
تــزود من التقوى فإنــــك ال تدري *** إذا جــن ٌ
ليل هل تعيش إىل الفجر
فكم من صحيح مـات من غري علة *** وكم من سقيم عــاش حيناً من الدهر
وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً *** وأكفانُه يف الغيب تنسج وهو ال يدري
القرب
وكم من صغار يرجتى طـول عمرهم ***وقد أدخـــــلت أجسامهم ظلمة ِ
القــــــدر
وكم من عروس زينوها لزوجــــها *** وقد قبضت أرواحهم ليلة
ِ
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ً
القرب
فمن عــــــاش ألــــفا وألــــفني *** فـــــال بد من يـــوم يسري إىل ِ

فالصيام ،والصالة ،والزكاة ،واإلنفاق ،والصدقات كلها من أعمال اخلري ،وهذا كله من
فضل اهلل علينا أن هدانا لإلميان ،وجعلنا مسلمني ،فعندما نرتك املفطرات طاعة هلل ،يتحقق
الصوم ،وعلى الصائم أن حيرص على طاعة اهلل يف سلوكه مع اآلخرين؛ حتى يفوز باألجر
املوعود به من رب العاملني ،فمن يتجاوز احلق يف شعور اآلخرين ،فإن حسابه عسري.
فاإلنسان املسلم مكلف شرعاً باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وهذا كله ورد يف
القرآن الكريم واآليات كثرية ،فعلينا أن نكثر من قراءة القرآن يف كل يوم ،وخباصة يف شهر
رمضان.
فالقرآن هو خري جليس لكل مسلم مؤمن وصائم ،إن الشهر الفضيل اختصه اهلل لألمة
اإلسالمية تكرمياً وتعظيماً هلا ،فاستعدوا يا معشر املسلمني الستقبال رمضان على نهج
رسولنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واغتنموا كل عمل خري؛ ألن الثواب مضاعف يف هذا
الشهر الفضيل ،فالصوم له فوائد كثرية :يعلمنا الصرب ،وقوة االحتمال ،ويعلمنا العطف على
الفقراء واجلائعني طوال العام ،فالصوم يربي املسلم على قوة العزمية واإلرادة.
ويف اخلتام؛ أسأل اهلل تعاىل أن يكون شهر رمضان عهداً جديداً لشعبنا الفلسطيين
املرابط على أرض الكنانة ،وأكرر أننا حمتاجون إىل وحدتنا ،وبناء دولتنا الفلسطينية املباركة
وعاصمتها القدس الشريف ،حتى حنظى بالسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وفقين اهلل وإياكم ملا فيه
ورص الصفوف.
اخلري والربكة ،وأعاده اهلل علينا وعليكم وعلى األمة اإلسالمية بالنصرِّ ،
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والفتح املبني
الشيخ /عبد الكريم خليل الكحلوت
خص بها هذه األمة شهر رمضان ،ذلكم الشهر العظيم الذي
من نسائم رمحة اهلل اليت َّ

خصه اهلل بنزول كتاب اهلل اخلالد (القرآن الكريم) ،الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
َّ ُ
ِّ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
خلفه ،تنزيل من حكيم محيد ،فقال تعاىلَ :
اس
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر
َوَبيِّن ٍ
ِ
ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
ُكبرُِّ واْ اهللَ
يد ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
ٍ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َول َعلك ْم َت ْ
شكُرون }(البقرة)185:
وحلكمة أرادها اهلل نزل يف هذا الشهر القرآن الكريم على رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم،
حيث نزل الكتاب العظيم ليلة القدر من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة يف السماء الدنيا ،وقد

نزل مجلة واحدة ،وقد تنزل به الوحي خالل ثالث وعشرين سنة ،حبسب الوقائع واألحوال،

أمر ونهي ...قصة ومثل ...عربة وموعظة  ...وعد ووعيد  ..إخل

أعظم به من شهر! فيه ربطت مشيئة اهلل بني األرض والسماء ،بهذا الكتاب الكريم.

وهلل احلكمة واملشيئة ،حيث فضل خلقه بعضهم على بعض ،كما فضل اإلنسان على

اإلنسان ،ففضل األنبياء واملرسلني على سائر البشر ،وفضل املرسلني بعضهم على بعض،
الر ُس ُل َف َّضْلنَا َب ْع َض ُه ْم َعَلى َب ْعض ِّمنْ ُهم َّمن َكَّل َم ُ
اهلل َو َرَف َع َب ْع َض ُه ْم
قال تعاىلِ{ :تْل َك ُّ
ٍ
ات}( .البقرة ،)253 :كما فضل األزمنة واألمكنة ،أال له اخللق واألمر.
َد َر َج ٍ
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شهر الفضائل والقيم :
وشهر رمضان شهر اخلري والربكات ،والفضائل والقيم ،فهو عبادة ،وأخالق ،وقيم عظيمة،

مثل املؤمن فيه كنحلة يف بستان مزهر ،أينما وقعت حلت على زهرة ترشف من رحيقها،
وسن لنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قيامه،
كذلك شهر رمضان ،فرض اهلل علينا صيامهَّ ،

خري إىل خري ،فالصائم يف ضيافة اهلل من
شهر زاخر بالقيم والفضائل ،ينتقل فيه املؤمن من ٍ

طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،ما مل جيرح صومه ،ومن تلك القيم الفضائل ،التكافل
االجتماعي؛ ميرض مريضهم فيعودونه ،وال خيفى على مسلم ما أعده اهلل له من األجر العظيم
ٍ
على عيادة املريض ،ولكي حيقق املسلم الصائم ما أعده اهلل من املثوبة احلسنة ،واألجر

بد له أن يتحلى مبكارم األخالق اليت عين بها اإلسالم كل عناية ،فالصائم يف
العظيم ،ال َّ
ضيافة ربه ،حرا ٌم عليه أن خيرق صومه ،فال يكذب؛ ألن الكذب يؤدي إىل الفجور ،والفجور
يؤدي إىل النار ،ومل يكن أبغض عند رسول اهلل من الكذب.

ب
وأما الغيبة فهي من الكبائر اليت ذكرها القرآن الكريم بأبشع صورة ،قال تعاىل .. { :أَيحُ ِ ُّ
ُموُه(.}...احلجرات)12 :
أَ َح ُد ُك ْم أَن يَأُْك َل لحَ ْ َم أَ ِخيِه َميْتاً َف َك ِر ْهت ُ
وليحرص الصائم على أن يكون طعامه من حال ٍل خالص حتى جتاب دعوته ،وحفاظاً على
حلمه ودمه من النار ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :إَِّنُه َال يَ ْرُبو لحَ ْ ٌم َنبَ َ
ت
ت إِ َّال َكاَن ِ
ت ِم ْن ُس ْح ٍ
النَّاُر أَ ْولىَ ِبِه)( ،)1وقد حذر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني أن خيدشوا صومهم
مبخالفات شرعية ً
قوال أو ً
ُّور َوال َع َم َل
فعال ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ { :م ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
اجٌة فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه}( ،)2حمافظاً على فرائضه اليت فرضها اهلل عليه،
س لهلِ ِ َح َ
ِبِهَ ،فَليْ َ
ويف مقدمتها صالة الفجر والعشاء يف مجاعة؛ حيث إن هذه الصلوات ثقيلة على املنافقني،
وقد جاء يف احلديث يف فضل هاتني الصالتني ،قوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
س َصالةٌ أَْث َق َل
(ليْ َ

 .1سنن الرتمذي ،أبواب السفر ،باب ما ذكر يف فضل الصالة ،وصححه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.

32

رمضان شهر اخلري والربكات والفتح املبني

َ
َعَلى املُنَاِف ِق َ
يه َما َألَت ْو ُه َما َوَل ْو َحبْ ًوا)( ،)1فالصيام يف
ني ِم َن ال َف ْج ِر َوال ِع َشاِءَ ،ول ْو يَ ْعَل ُمو َن َما ِف ِ
مجلته عبادة ،قيم وأخالق ،سر بني العبد وربه ،وورد يف احلديث القدسي عن رب العزة قوله،
صلى اهلل عليه وسلم ،قال اهلل تعاىلُ :
الص ْو َمَ ،فإَِّنُه ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي
(ك ُّل َع َم ِل اْب ِن آَد َم َلُه إِال َّ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
()2
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح املِ ْس ِك).
وف َفم
ِبِهَ ،و ل
َّ
ِ
اإلنتصارات الرمضانية:
ذلك ألن الصيام سر بني العبد وربه ال يعلمه إال اهلل ،وما دام املسلم ينعم برمحات

اهلل يف شهر رمضان ،والصائم قريب من اهلل ،عزيز عليه بهذه املكرمات اإلهلية ،أكرم اهلل
املسلمني بانتصارات عظيمة ،سجلها القرآن الكريم ،ويف مقدمتها نزول القرآن الكريم،

والنصر األعظم يوم بدر ،يوم التقى اجلمعان ورسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يناشد ربه
وعده الذي وعد به عباده املؤمنني ،وقد علت راية اإلسالم ،واندحر العدو جبموعه ،مخُ لفاً

وراءه أسراه وقتاله ،كما أن اهلل تعاىل وعد أهل بدر باألجر العظيم ،حيث قال صلى اهلل عليه
َ
ْرَ ،ف َق َ
ْر َ
يك َل َع َّل اهللَ أَ ْن يَ ُكو َن َق ِد َّ
ُم َف َق ْد
ال :ا ْع َمُلوا َما ِشئْت ْ
اطَل َع َعَلى أ ْه ِل َبد ٍ
وسلمَ ...( :و َما ُيد ِ
()3
َغ َف ْر ُت َل ُك ْم).
العتق من النار:

وهلل يف كل ليلة من رمضان عتقاء من النار ،فإذا كانت الليلة األخرية ،أعتق اهلل فيها بعدد

ما أعتق يف الشهر كله ،ولكي حيقق املسلم الصائم ما يصبو إليه من اخلري يف شهر رمضان،
فرض اهلل فيه صدقة الفطر على املسلمني مجيعاً؛ الغين والفقري ،الصحيح واملريض ،الطفل

والكبري ،حتى من ولدته أمه يف آخر يوم من أيام شهر رمضان قبل أن تغرب مشس ذلك اليوم،
وهي يف مجلتها ُطهرة للصائم من الرفث ،واللهو ،وطعمة للمساكني.
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلماعة واإلمامة ،باب فضل العشاء يف اجلماعة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر يف املسك.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اجلاسوس.
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مناسبة العدد

يف رمضـــان
الشيخ إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خان يونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

فـها قد دخل علينا شهر رمضان ،أو أوشك ،وقد يقع بعض الناس فيما ُيبْ ِط ُل ِصيَا َمه،

ممَِّا يكون من عالقة بني الرجل وزوجه ،خاصة إذا كان زواجهما ُقبيل شهر رمضان ،وحتى ال

يحَْ ُد َث هذا ،كان لزاماً علينا أن ُنبَينَِّ َما الذي يحَِ ُّل للرجل ِم ْن زوجته ،و َما يحَ ُرُم عليهما ،و َماذا
ُ ََ
ظور.
يَترََت ُ
عل املحَ ِ
َّب على املخالفِةَ ،وِف ِ
ويمُ كننا يف هذا الصدد أن نقولَّ :
إن املعاشرة الزوجية ،فيما يتعلق بعبادة الصيام ،تنقسم
إىل قسمنيُ ،
ولك ِّل قسم منهما أحكامه اخلاصة ،وذلك على النحو اآلتي:
ٍ
أو ًال  -مقدمات اجلماع:
ُ
والـم َعانقَة ،ونـحوها.
والقـبلة،
واللمسُ ،
َ
النـ َظ َرُ ،
وتشمل َّ

كمُه بـحسب حال الشخص ،ومدى تأثري ذلك عليه أثناء الصيام:
وهذا يـختلف ُح ُ

أح ُد ُهما يَغُل ُب على َظ ِّنـه أنه ال يستطيع أن يمُ ِس َك نفسه ،ويمَ نَ َعها من
(أ) فإذا كان الزوجان ،أو َ

ُ
التقبيل
أح ُد ُهما يف ِس ِّن الشباب ،فال يحَِ ُّل له
التمادي ،والوقوع يف احملظور ،خاصة إذا كانا ،أو َ

ألنـه وسيلة إىل الوقوع يف احلرام ،ومظنة لفساد الصوم.
ونـحوه؛ َّ
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َ
ُ
التقبيل ونـحوه؛ َّ
ألن ذلك
باح له
يستطيع
(ب) وإذا كان
إمساك ِ
نفسه ،ومن َع شهوته ،فإنه ُي ُ
ُ
بمُِف َرِده ال ُي َع َّد من املفطرات.

بيِ
ودليل ذلك ما أخرج الشيخان عن أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنهاَ ( :كا َن النَّ َُّ ،صَّلى

ُ
اشُر َو ُه َو َصاِئ ٌمَ ،و َكا َن أَ ْمَل َك ُك ْم ِإل ْرِبِه).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،ي َقبِّ ُل َوُيبَ ِ

()1

واملقصود باإل ْر ُب :هو حاجة النفس وشهوتها.

القـبلة ،وال تت َو َّه ُموا أنكم ُ
مثل رسول اهلل ،صلى
واملعنى :أنه ينبغي لكم االحرتاُز من ُ

نفسه ،ويأ َم ُن أن يتولد عنها ٌ
إنزال ،أو نـحوه ،وأنتم
اهلل عليه وسلم ،يف إباحتها؛ ألنه يَـمِل ُك َ
ال تأ َمنون ذلك ،فطريقكم َك ُّ
حل َمى؛ لئال يق َع صاحبها
ومنعها من أن تَـ ُحو َم حول ا ِ
ف النفسُ ،

فس ُد َصو َمُه ،وُي َع ِّزُز هذا املعنى ما أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ،رضي اهلل عنه:
فيما ُي ِ
ِ
(أَ َّن َر ُج ً
ال َسأَ َل النَّبيِ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع ِن املُبَ َ
ص َلُهَ ،وأََتاُه َ
آخُرَ ،ف َسأََلُه
لصاِئمَ ،ف َر َّخ َ
اش َرةِ ِل َّ
يستطيع
اب)( ،)2وهو صريح يف التفرقة بني َم ْن
ص َلُه َشيْ ٌخَ ،و َّال ِذي َن َهاُه َش ٌّ
َفنَ َهاُهَ ،فإَِذا َّال ِذي َر َّخ َ
ُ
َ
اح َلُه.
اح َلُه ،وبني َم ْن ال
إمساك ِ
يستطيع فال ُيبَ ُ
نفسه ،فُيبَ ُ
ُ
أثر مقدمات اجلماع على الصيام:
أح ِد ِه َما شيٌء أو َن َ
(أ) إذا حصل بني الزوجني ٌ
زل َم ْذ ٌي ،فال
تقبيل ونـحوه ،ومل ينزل من َ

فس ُد َصوُمُه.
يَ ُ

ٌ
والـم ْذ ُي :هو ماٌء ٌ
الـمدا َعبَِة ،أو التفكري يف الشهوة ودواعي
رقيق
َ
شفاف َل ِز ٌج ،يخَ رج عند ُ

اجل َماع.
ِ ِ
ُ
الـم ُّ فقد َ َ
يوم مكانه بعد
(ب) وإذا نزل منه
فسد َصوُمُه ،وعليه إمساك بقيَِّة يو ِمِه ،وقضاُء ٍ
َ نيِ
رمضان.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب املباشرة للصائم.

 .2سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب كراهيته للشاب ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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ٌ
غليظ ٌ
الـج َس ِد،
الر ُجل :هو ماٌء
فـتوُر َ
و َمنيِ ُّ َّ
عقـُبُه ُ
دافق ،يخَ ُر ُج عند اشتداد الشهوة ،ويَ ُ
َ
لع النخل ،أو البيض ،أو ماء الرتمس.
ِ
وانكساُر الشهوة ،وله رائحة تشبه رائحة ط ِ
و َم ُّ املرأة :هو ماٌء ٌ
فـتو ٌر يف اجلسم.
رقيق أصفُر ،ينزل عند اشتداد الشهوة ،ويعقبه ُ
نيِ
جل َم ُ
اع:
ثانيًا  -ا ِ

وهو محَُ َّر ٌم يف نهار رمضان؛ لقوله تعاىلُ :
الرَف ُث إىل ِن َساِئ ُك ْم }...
{أ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
الصيَ ِام َّ

(البقرة)187 :؛ فلما قيَّد اإلباحة بالليل َّ
دل على حرمته بالنهار .

الـم َف ِّط َرات ،وهو معصيٌة عظيمٌة ،وكبريةٌ من الكبائر،
اجل ُ
أعظم ُ
ماع يف نهار رمضان َ
وُي َع ُّد ِ

َوج ُب عقوبًة شديدةً ،وهذا ما َف ِه َمُه الصحابة الكرام ،رضي اهلل عنهم؛ فقد أخرج الشيخان
تست ِ
(جاَء َر ُج ٌل إلىَ النَّبيِ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
الَ :هَل ْك ُت
عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
ِ
الَ :و َما أَ ْهَل َك َك؟ َق َ
ول اهللَِ ،ق َ
يَا َر ُس َ
الَ :وَق ْع ُت َعَلى ا ْم َرأَِتي فيِ َر َم َضا َن)1()...؛ فقد وافقه النيب،
وحسُبُه أنه َه َد َم ركناً ِم ْن أركان الدين.
صلى اهلل عليه وسلم ،على أنه َهَل َك لوال الكفارةَ ،
أثر اجلماع على الصيام:
وصو َم َها ،سواٌء َنزل ِمن
أفس َد صو َمُه َ
( )1إذا جامع الرجل زوجته يف نهار رمضان ،فقد َ

لمَْ
يوم مع الكفارة؛ وهي صيام شهرين
أح ِد ِهما َ
الـمنيِ ُّ ،أو ينزل ،ويـجب عليهما بذلك قضاُء ٍ
فم ْن مل ِ َ
ض ،أو َه َر ٍم ،ونـحوه ،أط َع َم ستني مسكيناً.
ُمتتابعنيَ ،
يستطع؛ لمِ َر ٍ
كالـم َ
الـم ِّ ،فقد
فاخ َذة ونحَ وها ،واقرتن به نزول
( )2وإذا حصل اجلماع يف غري الفرج؛ ُ
َ نيِ
أفس َد صو َمه بجِِماع
َف َس َد صياُم َمن نزل منه َ
الـمنيِ ُّ منهما ،وجيب عليه القضاء والكفارة؛ ألنه َ
ٍ
ِم ْن ُ
حيث املعنى ،وهو قضاُء الشهوة ،هذا عند املالكية ،والراجح من أقوال العلماء أن عليه
القضاء فقط دون الكفارة إضافة ،إىل االستغفار والتوبة ،واهلل تعاىل أعلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب تغليظ حتريم اجلماع يف نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة.
36

أحكام املعاشرة الزوجية يف رمضان

تنبيهان مهمان:
األول :إن إتيان املرأة يف ُدُب ِر َها حرا ٌم مطلقاً ،يف رمضان ،ويف غري رمضان ،ولكنه يف شهر

ً
وعقوبتـه ُ
رمضان ُّ
القتل؛ ألنه من
قوم لوط،
أشد ُحر َمًة،
ُ
ُ
وأعظم إثـما ،وهو املعروف بعمل ِ
لوط على هذه الفاحشة ،باستئصاهلم
أعظم الكبائر ،وأشنع املعاصي ،وقد عاقب اهلل تعاىل قو َم ٍ

مجيعاً ،وإهال ِك ِهم ،وتدمري قريتهم على رؤوسهم ،وجعلهم عربة لغريهم ،وآية على أن ما َح َّل
بهم ليس بعيداً عمن فعل فعلهم ،كما قال ربنا تبارك وتعاىلَ{ :فَل َّما َجاء أَ ْمُرَنا َج َعْلنَا َعاِليَ َها

َ َ َ
َ
نضوٍد* ُّم َس َّو َمًة ِعن َد َرِّب َك َو َما ِه َي ِم َن َّ
الظالمِِ َ
يل َّم ُ
ني
َساِفل َها َوأ ْمط ْرَنا َعليْ َها ِح َجا َرةً ِّمن ِس ِّج ٍ
ِببَ ِعي ٍد}( .هود) 83 - 82 :
و َم ْن ف َع َل ذلك فقد َ
وأفس َد صو َمُه ،ووجب عليه القضاء مع
أغض َ
ب َرَّبُه غضباً شديداًَ ،

ً
مستقبال.
النـدم ،والتوبة ،والعزم األكيد على عدم ارتكاب هذه الفاحشة
الكفارة ،بعد َّ

الثانيَّ :
إن االستمناَء (العادة السرية) حرام ،وهو يف رمضان ُّ
أشد إثمْ اً ،وعلى َمن ف َعَله يف

نهار رمضان أن يتوب إىل اهلل تعاىل توبة نصوحاً ،ويـجب عليه القضاء عند مجهور العلماء،
لتعمد إنزال الـمين.
وقال املالكية :عليه القضاء والكفارة؛ ُّ
واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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الشيخ الكبري والعجوز
الشيخ أمحد شوباش/مفيت حمافظة نابلس
معلوم َّ
أن من شروط وجوب الصيام القدرة عليه من غري مشقة ،إال مشقة معتادة لغالب
الناس ،ال تنفك عنها العبادة غالباً ،باإلضافة إىل اإلسالم والعقل والبلوغ -التكليف-
والطهارة من احليض والنفاس.
والشيخ أو العجوز أو املسن قد يفقد شرط القدرة ،أو العقل ،أو ال يفقدهما ،كما أنه قد
يصوم مبشقة بالغة ،وقد ال يستطيع الصوم ،فما البديل؟ وهذا ما سنناقشه فيما يأتي:
أو ًال  -سقوط الصيام عن الشيخ الكبري:
جيب على املسن الصحيح جسمياً وعقلياً أن يصوم؛ ألنه داخل يف قوله تعاىلَ{ :ف َمن َش ِه َد

ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه} (البقرة ،)185 :وهذا باتفاق العلماء.

وقد اتفق العلماء على عدم وجوب الصيام على املسن الذي ال يستطيعه ،أو يشق عليه
مشقة شديدة جمهدة ،أو يتضرر منه باهلالك ،أو فوات عضو من األعضاء ،أو باملرض.

()1

 .1السيواسي :كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،شرح فتح القدير ،الناشر :دار الفكر ،بريوت  ،350/ 2ابن جزي:
القوانني الفقهية  ،82املاوردي :أبو احلسن علي بن حممد ،احلاوي يف فقه الشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل 1414هـ 1994 -م ،عدد األجزاء  ،437/ 3 ،18البهوتي ،كشاف القناع.309/ 2 ،
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ونقل عن غري واحد من العلماء اإلمجاع على سقوط الصوم عن الشيخ الكبري والعجوز
واستدل العلماء على ذلك بقوله تعاىلَ :
{ال ُي َكِّل ُف ُ
َّ
اهلل َن ْفساً إِ َّال
اللذين ال يطيقان الصوم(،)1

ُو ْس َع َها} (البقرة ،)286 :وقولهَ { :و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج} (احلج ،)78 :وقولهُ{ :ي ِر ُ
يد
الد ِ
ٍ
ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
س َر}(.البقرة)185 :
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْ
فهذه اآليات تدل على أن اهلل ال يكلف نفساً اإلتيان مبا ال تستطيع من أنواع العبادات،

وأن اهلل يريد بالناس يسراً ،فإن كان املسن يشق عليه الصوم ،ويقع له به حرج شديد ،فال
جيب عليه الصوم بداللة اآليات الكرميات( ،)2كما استدلوا بقوله تعاىلَ{ :ف َمن َكا َن ِم ُ
نكم

َ
ني}(.البقرة)184 :
َّم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر َو َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ٍ

وقد اختلف العلماء يف تفسري اآلية؛ على النحو اآلتي:
فقال بعضهم :كان ذلك أول ما فرض الصوم ،وكان من أطاق الصوم من املقيمني صامه
إن شاء ،وإن شاء أفطره وافتدى ،فأطعم عن كل يوم مسكيناً ،ثم نسخ ذلك.
* وقال آخرون :هي حكم خاص للشيخ الكبري والعجوز اللذين يطيقان الصوم ،كان مرخصاً
هلما أن يفديا صومهما ،بإطعام مسكني ،ويفطرا ،ثم نسخ ذلك.
* وقال آخرون :بل هو حكم ثابت مل ينسخ ،وتأويله وعلى الذين يطيقون حال شبابهم
وصحتهم إذا مرضوا وكربوا فعجزوا ،فعليهم فدية.
* وقال آخرون :إمنا هي يف الشيخ الكبري واملرأة العجوز اللذين كربا عن الصوم ،فهما يكلفان
 .1ابن عبد الرب ،االستذكار  ،3/360ابن املنذر :أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري ،اإلمجاع ،احملقق :فؤاد عبد
املنعم أمحد ،الناشر :دار املسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل 1425هـ2004 ،م ،عدد األجزاء .50 ،1
 .2ابن عبد الرب ،االستذكار  ،364/ 3البهوتي ،كشاف القناع.309/ 2 ،
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الصوم ،وال يطيقانه ،فلهما أن يفطرا ،ويطعما عن كل يوم مسكيناً.

()1

َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة َط َعاُم
اس ،رضي اهلل عنهما ،يَ ْق َرُأ { َو َعَلى َّال ِذ َ
و َع ْن َعطاٍء ،سمَ ِ َع اْب َن َعبَّ ٍ
ريَ ،واملَْرأَُة َ
الشيْ ُخ َ
ِم ْس ِكني}(البقرةَ ،)184 :ق َ
ال اْب ُن َعبَّاسَ :
ت بمَِنْ ُس َ
وخٍةُ ،ه َو َّ
ريُةَ ،ال
(ليْ َس ْ
الكبِ َ
الكبِ ُ
ٍ
ٍ
ً ()2
َطي َعا ِن أَ ْن يَ ُصو َماَ ،فُي ْط ِع َما ِن َم َكا َن ُك ِّل يَ ْو ٍم ِم ْس ِكينا).
يَ ْست ِ
فقوله {ُي ِطيُقوَنُه} :تعين يستطيعونه مبشقة بالغة ،أو يتكلفونه مبشقة وجهد ،وقيل يف بعض
وجوه التأويل أن (ال) مضمرة ،والتقدير ال يطيقونه.
فإن صام املسن مع حصول املشقة أجزأه ،وهو صريح املذهبني احلنفي والشافعي ،ويدل
على ذلك مفهوم مذهيب املالكية واحلنابلة.

()3

وقالوا :إن الفطر رخصة له ،لرفع احلرج عنه ،فإن حتمل وأتى بالواجب ،فقد أخذ بالعزمية،
وأجزأه ذلك .ومع ذلك؛ فالفطر أوىل له؛ أخذاً بالرخصةَّ ،
وألن الدين قائم على التيسري ،وإن
كانت املشقة حمتملة ،فصيامه أفضل ،وإن كانت املشقة تفضي إىل اهلالك ،فصيامه ال جيوز.
وإذا تغري حال املسن أثناء الصيام ،فأصبح صائماً ،ثم طرأ عليه العجز الدائم ،وتغريت
حالته الصحية ،فيباح له الفطر للضرورة باتفاق العلماء ،وخيرج الفدية.

()4

وإن كان عاجزاً ثم طرأ له استطاعة وقدرة على الصيام ،فإن كان أخرج الفدية ،فال قضاء
 .1تفسري الطربي.429/ 3 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة البقرة.

 .3السرخسي ،املبسوط  ،92/ 3النووي ،اجملموع  ،258/ 6ابن عبد الرب ،االستذكار  ،305/ 3الزركشي :مشس الدين
أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،حتقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،الناشر :دار
الكتب العلمية 1422هـ 2002م ،لبنان  -بريوت ،عدد األجزاء .433/ 1 ،3
 .4الكاساني ،بدائع الصنائع  ،97/ 2حاشية الدسوقي  ،535/ 1النووي ،اجملموع  ،258/ 6ابن قدامة ،املغين .33/ 3
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عليه ،وإن مل خيرجها قضى.

()1

وإذا بلغ املسن عجزاً عقلياً ،فبلغ مرحلة َف ْقد الذاكرة إىل درجة اخلرف ،أو ما يعرف طبياً
باسم (مرض الزهامير) سقط عنه التكليف ،ومل جيب عليه صيام وال فدية ،ملا ورد َع ْن َعِل ٍّي،

ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعنُْه ،أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
َر ِض َي ُ
الُ( :رِف َع ال َقَل ُم َع ْن َثالَثٍة؛ َع ْن النَّاِئم َحتَّى

يَ ْستَيْ ِق َظَ ،و َع ْن املَْعتُوهِ ،أَ ْو َق َ
ب).
ال :املجَْنُو ِن َحتَّى يَ ْع ِق َلَ ،و َع ْن َّ
ري َحتَّى يَ ِش َّ
الص ِغ ِ

()2

ثانيًا  -مباشرة املسن لزوجته:
يقصد باملباشرة اللمس ،والضم ،والتقبيل ،وحنو ذلك من املباشرة فيما دون الفرج ،ودون
أن حترك شهوته ،فيؤدي إىل اجلماع أو اإلنزال ،فمن كان حاله هكذا ،ميلك إربه ،وال خيشى
الوقوع يف اجلماع ،أو املباشرة الفاحشة ،فقد رخص له يف ذلك احلنفية والشافعية يف قول،
واحلنابلة يف املذهب( ،)3وهو قول ابن عباس ويروى عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهم.
تَ ( :كا َن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
وقد استدلوا مبا ورد َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
()5
اشُرَ ،و ُه َو َصاِئ ٌمَ ،و َكا َن أَ ْمَل َك ُك ْم ِإل ْرِبِه).
ُي َقبِّ ُلَ ،وُيبَ ِ
()4

فاحلديث يدل على أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان ميلك إربه ،ويتمالك نفسه،

ويسيطر عليها ،والشيخ الكبري يكون كذلك لقلة شهوته.
و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُجال َسأَ َل النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( ،ع ْن املُبَ َ
اش َرةِ
 .1البهوتي :كشاف القناع.310/ 2 ،
 .2مسند أمحد ،مسند العشرة املبشرين باجلنة ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند علي بن أبي طالب ،قال شعيب
األرناؤوط :صحيح لغريه.
 .3السرخسي ،املبسوط  ،3/55الشربيين ،مغين احملتاج ،431/ 1 ،املردادي ،اإلنصاف.271/ 3 ،
 .4ابن عبد الرب ،االستذكار  ،297/ 3الرتمذي ،السنن .106/ 3
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب املباشرة للصائم.
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ِ
ص َلُهَ ،وأََتاُه َ
اب).
ص َلُه َشيْ ٌخَ ،و َّال ِذي َن َهاُه َش ٌّ
آخُرَ ،ف َسأََلُهَ ،فنَ َهاُهَ ،فإَِذا َّال ِذي َر َّخ َ
لصاِئمَ ،ف َر َّخ َ
ِل َّ

()1

الَ( :ق َ
و َع ْن َج ِابر بن َعبْ ِد اهللَِ ،ق َ
ال ُع َمُر ُ َ َّ
ابَ :ه َش ْش ُتَ ،ف َقبَّْل ُت َوأََنا َصاِئ ٌمَ ،فُقْل ُت:
بن اخلط ِ
ِ ِ

ول اهللِ؛ َصنَ ْع ُت اليَ ْو َم أَ ْمراً َع ِظيماًَ ،قبَّْل ُت َوأََنا َصاِئ ٌمَ ،ق َ
يَا َر ُس َ
ت َل ْو َم ْض َم ْض َ
ال :أَ َرأَيْ َ
ت ِم َن املَاِء،
ْت َصاِئ ٌم؟َ -ق َ
س ِبِهُ ،ث َّم َّات َف َقاَ ،ق َ
َوأَن َ
الَ :ف َمْه).
يسى ُ
بن حمَ َّاٍد فيِ َح ِديثِِه ُ -قْل ُت :ال َبأْ َ
ال ِع َ
ثالثًا  -الصوم عن املسن:

()2

اتفق أهل العلم على عدم إجزاء الصيام بالنيابة عن املسن احلي ،ونقل ابن عبد الرب
والقاضي عياض ،رمحهما اهلل تعاىل ،اإلمجاع على ذلك()3؛ ألنها عبادة بدنية حمضة ال تدخلها
النيابة.
يقض حتى مات ،فهل يصوم عنه أولياؤه ،أو خيرجون
فإذا متكن املسن من القضاء ،ومل ِ

الفدية؟ هناك قوالن للعلماء ،أحدهما يقول بالفدية أو اإلطعام ،واآلخر بالصوم عنه.
رابعًا  -إعسار املسن عن دفع الفدية:

يرى مجهور العلماء وجوب الفدية على العاجز عن الصيام؛ فإذا أعسر عن دفع الفدية،
تبقى يف ذمته ،فإن مات قبل دفعها ،وما زال معسراً مل يأثم؛ ألن اهلل سبحانه ال يكلف نفساً
إال وسعها.
خامسًا  -نذر املسن الصيام وهو غري قادر عليه:
إذا نذر املسن صياماً ،وكان عاجزاً عنه ،انعقد نذره ولزمته كفارة ميني ،ملا ورد َع ْن ُع ْقبََة
 .1سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب كراهيته للشاب (املباشرة والتقبيل أثناء الصيام) ،قال األلباني :حسن صحيح.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب القبلة للصائم ،قال األلباني :صحيح.
 .3ابن عبد الرب ،االستذكار  ،340/ 3شرح النووي على مسلم.26/ 8 ،
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َ
ابن َعا ِمرَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ني).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،قالَ ( :ك َّفا َرُة النَّ ْذ ِر َك َّفا َرُة اْليَ ِم ِ
ِ ٍ

()1

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
و َعن اْبن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
ول اللهََِّ ،صَّلى ُ
الَ ( :م ْن َن َذ َر
ِ ِ
ٍ

َ
َ
لمَ
َ
نيَ ،و َم ْن َن َذ َر
نيَ ،و َم ْن َنذ َر َن ْذراً فيِ َم ْع ِصيٍَةَ ،فك َّفا َرُتُه َك َّفا َرُة يمَِ ٍ
َن ْذ ًرا ْ ُي َس ِّمِهَ ،فك َّفا َرُتُه َك َّفا َرُة يمَِ ٍ
()2
َ
ف ِبِه).
نيَ ،و َم ْن َن َذ َر َن ْذراً أَ َطاَقُه َفْليَ ِ
َن ْذراً ال ُي ِطيُقُهَ ،فك َّفا َرُتُه َك َّفا َرُة يمَِ ٍ
كما َّ
أن للمسن أن ينتقل من الصيام إىل اإلطعام يف كفارة الظهار باتفاق أهل العلم،

ين
إذا عجز عن الصيام ،ومل جيد الرقبة ،وهو بإمجاع العلماء( ،)3وذلك لقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ

اسا َذِل ُك ْم ُتو َع ُظو َن
ُي َظا ِهُرو َن ِمن ِّن َساِئ ِه ْم ُث َّم يَ ُعوُدو َن لمَِا َق ُالوا َفت ْ
َح ِريُر َرَقبٍَة ِّمن َقبْ ِل أَن يَت َ
َم َّ
ِبِه َو ُ
اسا َف َمن لمَّْ
َاب َعينْ ِ ِمن َقبْ ِل أَن يَت َ
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
َم َّ
ري * َف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َش ْه َريْ ِن ُمتَت ِ
َط ْع َفإِ ْط َعاُم ِستِّ َ
اب
ني ِم ْس ِكيناً َذِل َك ِلُت ْؤ ِمنُوا ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َوِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َوِلْل َكاِف ِر َ
ين َع َذ ٌ
يَ ْست ِ
يم} (اجملادلة ،)4 - 3 :وكذلك يف كفارة اجلماع يف نهار رمضان.
أَِل ٌ

ت( :ال يجَِ ُدَ ،ق َ
َاب َعينْ ِ ،
بن َث ْعَلبََةَ ،ق َال ْ
ويف حديث ُخ َويَْلَة ِبنْ ِ
الَ :فيَ ُصوُم َش ْه َريْ ِن ُمتَت ِ
ت َماِل ِك ِ

ري َما ِبِه ِم ْن ِصيَامَ ،ق َ
ت :يَا َر ُس َ
الَ :فْلُي ْط ِع ْم ِستِّ َ
سكينًا).
َق َال ْ
ني ِم ِ
ول اهللِ؛ إَِّنُه َشيْ ٌخ َكبِ ٌ
ٍ

()4

سادسا  -اعتكاف املرأة املسنة:
يشرع االعتكاف للمرأة باتفاق علماء املذاهب األربعة.

()5

 .1صحيح مسلم ،كتاب النذر ،باب يف كفارة النذر.
 .2سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب من نذر نذراً ال يطيقه ،قال ابن حجر :إسناده صحيح إال أن احلفاظ
رجحوا وقفه ،وضعفه األلباني مرفوعاً.
 .3ابن قدامة ،املغين.599/ 8 ،
 .4سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب يف الظهار ،قال األلباني :حسن.

 .5بدائع الصنائع  ،13/ 2ابن رشد ،بداية اجملتهد  ،313/ 1النووي ،روضة الطالبني  ،398/ 2ابن قدامة ،املغين.129/ 3 ،
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وذهب مجهور العلماء وهم احلنفية يف قول ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،إىل أنه يشرع
للمرأة عموماً االعتكاف يف املساجد اليت يصلي فيها الرجال ،وال يصح اعتكافها يف مسجد
بيتها ،وقال احلنفية يف املذهب يكره اعتكافها يف املساجد ،إمنا تعتكف يف مسجد بيتها.

()1

اج ِد} (البقرة،)187:
والصحيح مذهب اجلمهور ،لقوله تعاىلَ { :وأَنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ املَ َس ِ

وهي املواضع اليت بنيت للصالة ،وتشمل الرجال والنساء املسنني وغري املسنني ،وقد ثبت
يف السنة النبوية أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أذن حلفصة ولعائشة ،رضي اهلل عنهما ،أن
تعتكفا معه.

()2

اهلل َعنْ َها( ،أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
و َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
َك ُف ال َع ْش َر
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَ ْعت ِ

َ
اهلل َع َّز َو َج َّلُ ،ث َّم ا ْعت َ
اخ َر ِم ْن َر َم َضا َنَ ،حتَّى َت َوَّفاُه ُ
َك َ
اجُه ِم ْن َب ْع ِدهِ).
األ َو ِ
ف أَ ْز َو ُ

()3

فهذه األدلة تؤكد على مشروعية اعتكاف النساء يف املساجد ،ولكن جيب تقييده مبنع
الفتنة؛ ألن االعتكاف سنة ،والفتنة حرام ،وإذا ترتب عليه حرام وجب أن مينع( ،)4واملسنة يف
الغالب ال تصدر عنها فتنة ،ولذلك األمر فيه أوسع من الشابة.
تقبل اهلل منا والقارئني الكرام الصالة والصيام والقيام ،ومجعنا مع املتقني األبرار،
بصحبة نبينا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته األخيار.
 .1املراجع السابقة.

 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ،باب اعتكاف النساء ،وصحيح مسلم ،كتاب االعتكاف ،باب متى يدخل من أراد

االعتكاف يف معتكفه.

 .3صحيح مسلم ،كتاب االعتكاف ،باب العشر األواخر من رمضان.
 .4ابن عثيمني :حممد بن صاحل ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،دار النشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل ،سنة
الطبع 1422هـ 1428 -هـ ،عدد األجزاء .510/ 6 ،15
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عقيدة

ما لكم ال ترجون هلل وقاراً
د .إمساعيل نواهضة  /خطيب املسجد األقصى املبارك
قال اهلل تعاىلَ { :ما َل ُك ْم ال َت ْر ُجو َن لهلِ ِ َوَقا ًرا * َوَق ْد

َخَل َق ُك ْم أَ ْط َوا ًرا}(.نوح)14 - 13 :

ً
أقواال عدة يف بيان معنى هذه اآلية الكرمية ،متقاربة املعنى ،خمتلفة اللفظ إىل
ذكر املفسرون
حد ما ،أبرز هذه األقوال:
ما لكم ال ختشون هلل عقاباً ،وترجون منه ثواباً.
ً
ما لكم ال تعلمون هلل عظمة واحرتاماً
وإجالال.
بهذه الكلمات اليت تقطع نياط قلوب املؤمنني املوحدين الصادقني ،وتهز كل من له قلب،
أو ألقى السمع وهو شهيد ،خاطب نوح ،عليه السالم ،قومه بعد أن بذل معهم كل ما يف
وسعه طيلة ألف سنة إال مخسني عاماً من الدعوة ،دعاهم ً
ليال ونهاراً ،سراً وعالنية.
{َق َ
ال َر ِّب إِّني َد َع ْو ُت َق ْو ِمي َليْ ً
ال
ِ

َوَن َهاراً}( .نوح)5 :

ألف سنة إال مخسني عاماً مل يأل جهداً هلدايتهم ،ومل جيد منهم يف املقابل إال الصدود،
واإلعراض ،واالستهزاء ،والسخرية ،باستثناء القليل منهم ،إن املرء يكاد جيزم أن هذه الكلمات
إمنا خرجت من نوح ،عليه السالم ،واألمل يعتصر قلبه ،والدهشة واالستغراب ميآلن جواحنه،
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أن يقابل رب السماوات واألرض ،املنعم املتفضل على خلقه مجيعهم بكل هذا اجلحود
والنكران ،فخريه سبحانه وتعاىل إىل اخللق نازل ،وشرهم إليه صاعد ،يتحبب إليهم بالنعم،
ويتبغضون إليه بالكفر والعصيان.
أراد نوح ،عليه السالم ،بهذا القول أن يلني القلوب القاسية ،وحيرك العقول املتحجرة،
ويذيب األحاسيس املتبلدة ،كيف ال تعظمون اهلل ،وال توقرونه ،وقد خلقكم أطواراً؟! فلو
نظر اإلنسان إىل أطوار خلقه املتعاقبة؛ من النطفة ،إىل العلقة ،إىل املضغة ،إىل أن تكتمل
عملية اخللق ،لوجد أن اهلل تعاىل هو اجلدير بالعبادة ،والتعظيم ،والتقديس ،ومن أبرز الغايات
َ
لجْ
ْس إِال
اإلن َ
اليت خلق اهلل اإلنسان من أجلها ،هي العبادة ،قال اهلل تعاىلَ { :و َما َخل ْق ُت ا ِ َّن َو ِ
يد ِمنْ ُه ْم ِم ْن ر ْزق َو َما ُأر ُ َ
الر َّز ُ
ِليَ ْعُب ُدو ِن * َما ُأ ِر ُ
اق ُذو اْلُق َّوةِ المَْتِنيُ}.
يد أ ْن ُي ْط ِع ُمو ِن * إِ َّن اهللَ ُه َو َّ
ِ ٍ
ِ
( الذاريات)58 - 56 :

إن العبادة اليت يريدها اهلل تعاىل ،جيب أن تشتمل على األمور اآلتية:
 .1األعمال الصاحلة مجيعها ،اليت حيبها اهلل تعاىل ،وحيبها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2االتصاف بالصفات احلسنة ،واألخالق النبيلة كلها.

الَ :ق َ
 .3معاملة الناس معاملة حسنة ،كما جاء يف احلديث الشريفَ ،ع ْن أَِبي َذ ٍّرَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :يَا أََبا َذر؛ اتَّق اهللَ َحيُْثما ُكنْ َ َ
َصَّلى ُ
السيِّئََة الحْ َ َسنََة تمَْ ُح َهاَ ،و َخاِل ِق
تَ ،وأْتبِ ِع َّ
ٍّ ِ
اس بخُُِل ٍق َح َس ٍن).
النَّ َ

()1

 .4حب اهلل ،وحب رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحب الصاحلني.
اهلل َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َو ُ
ُم تحُ ِبُّو َن اهللَ َفاتَّبِ ُعوِني يحُْبِبْ ُك ُم ُ
اهلل َغُفو ٌر
قال تعاىلُ{ :ق ْل إِ ْن ُكنْت ْ
 .1رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،121/ 1 ،وحسنه األلباني.
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الر ُس َ
ين}( .آل عمران)32 - 31 :
ب اْل َكاِف ِر َ
ول َفإِ ْن َت َوَّل ْوا َفإِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ
يم * ُق ْل أَ ِط ُ
َر ِح ٌ
يعوا اهللَ َو َّ

الَ :ق َ
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
و َعن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :أَ ِحبُّوا اهللَ؛
ِ ِ
ٍ

وك ْم ِبِه ِم ْن ِن َع ِمِهَ ،وأَ ِحبُّوِني لحُِ
لمَِا يَ ْغ ُذ ُ
ب اهللَِ ،وأَ ِحبُّوا أَ ْه َل َبيْ لحُِ ب).
ِّ
تيِ
بيِ
الَ :ق َ
 .5اإلخالص هلل تعاىل ،وعدم الرياء يف العبادة ،فقد ورد َع ْن َط ُاوسَ ،ق َ
ال َر ُج ٌل( :يَا َن َّ اهللِ؛
ٍ
ب أَ ْن ُي َرى َم ْو ِط َ ،ق َ
الَ :فَل ْم يَُرّد َعَليِْه َر ُس ُ
إِِّني أَِق ُف املََواِق َ
ول اهللَِ ،صَّلى
ف أَْبتَ ِغي َو ْجَه اهللَِ ،وُأ ِح
ُّ
نيِ
()2
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم َحتَّى َنزَ
ُ
تَ{ :ف َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو ِل َقاَء َرِّبِه َفْليَ ْع َم ْل َع َم ً
صالحِ ًا}) (الكهف)110 :
َل ْ
ال َ
()1

وهذه الصفات جتعل اإلنسان يف عبادة طوال حياته ،ويف تصرفاته مجيعها ،قال تعاىلُ{ :ق ْل

ني * ال َشر َ
اي َوممََاِتي لهلِ ِ َر ِّب ال َعالمَِ َ
يك َلُه َوِب َذِل َك ُأ ِم ْر ُت َوأََنا أَ َّو ُل
إِ َّن َصالِتي َوُن ُس ِكي َومحَْيَ َ
ِ
المُْ ْسِل ِم َ
ني}( .األنعام)163 - 162 :
أهداف العبادة:
 .1تصفية النفس اإلنسانية ،واحليلولة بينها وبني اتباع الشرك والوثنية ،وبينها وبني مباشرة
اجلرائم االجتماعية؛ من الفواحش واملنكرات؛ كالزنى ،والسرقة ،والقتل ،وغري ذلك.
 .2احلد من أنانية الذات ،يف السلوك والتصرفات ،وتقوية اإلحساس اجلماعي باآلخرين يف
اجملتمع؛ حتى خيرج العابد عن طريق عبادته ،من دائرة الذات يف نشاطه ،إىل دائرة اجلماعة ،فما
يصيبه من أرزاق فهو له ولآلخرين ،وما يقع به من مآس ،فعليه كما على اآلخرين.

َّ
ْرهِ
إن أمر اهلل سبحانه وتعاىل أعظم مما يتصوره البشر ،قال تعاىلَ { :و َما َق َدُروا اهللَ َح َّق َقد ِ
َو َ
األ ْر ُ
ات ِبيَ ِمينِِه ُسبْ َحاَنُه َوَت َعالىَ َع َّما ُي ْش ِر ُكو َن}.
ات َم ْط ِويَّ ٌ
الس َما َو ُ
ض جمَ ِي ًعا َقبْ َضُتُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َو َّ
(الزمر)67:

 .1املرجع السابق ،162/ 3 ،وصححه ووافقه الذهيب.

 .2املرجع السابق 366/ 4 ،وصححه وسكت عنه الذهيب.
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وهذه اآلية الكرمية ملا قرأها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو على املنرب ،جعل يقول
هكذا بيده وحيركها ،يقبل بها ويدبر -ميجد الرب عز وجل نفسه ،أنا اجلبار ،أنا املتكرب،أنا امللك ،أنا العزيز ،أنا الكريم ،فرجف برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،املنرب ،حتى قلنا
ليخرن به( ،)1وما هذا إال من شدة تعظيم أعرف اخللق بربهم ،صلوات اهلل وسالمه عليه،
لربه عز وجل ،فالتعظيم أصله :االنقياد والطاعة لكل مطاع ،فانظروا فيما حولكم شرقاً
وغرباً ،وقلبوا صفحات التاريخ ،جتدوا البشر قد انساقوا ،خلف الذين يعظمونهم وساروا،
وانقادوا هلم بالطاعة ،وتعظيم اهلل تعاىل وتوقريه ،هو مبدأ االنقياد له سبحانه ،حتقيق هذا
التعظيم والتوقري يف القلوب هو املوصل لرتبة اإلحسان ،الذي معناه :أن تعبد اهلل كأنك تراه،
فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
إن توقري اهلل عز وجل وتعظيمه يف النفوس ،فرض عني على كل مسلم ،وهو مما ينبغي
أن نعلمه أوالدنا ،حتى خيالط حلمهم ،ودمهم ،وعظمهم ،وليس املقصود أن نعلمهم القرآن
الكريم فيحفظونه فحسب ،بل الواجب أن نعلمهم العمل بأحكامه ،والتدبر آلياته ،كما أن
توقري اهلل عز وجل وتعظيمه ليس كلمات جمردة تتحرك بها األلسن بال وعي أو فهم ،وليس
حركات جمردة ،يؤديها اإلنسان يف عبادته الظاهرة.
إن اإلميان احلقيقي هو ما وقر يف القلب ،وصدقه العمل ،يصدق ذلك ما جاء يف األثرَ :ع ِن

أنس َق َ
ِّ َ
الَ :
ُْ
صدَقُه ال ْع َم ُل).
وبَ ،و َّ
(ليْ َ
اإلميَان ِبالتَّ َمنيِّ َوال ِبالتَّ َحليَ ،ول ِكن َما َوَق َر فيِ الُقل ِ
س ِ

()2

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عباس ،رضي اهلل عنه ،وقال األرناؤوط :صحيح على
شرط مسلم.

 .2كنز العمال.28/ 1 ،
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وهلل در القائل:
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه

هذا لعمري يف القياس شنيع

لو كـــان حبك صادقاً ألطعته

إن احملب ملــــــن حيب مطيع

نعم؛ إن مالك األمر ما يقوم يف القلب ،ويصدقه اللسان وبقية اجلوارح ،لكن احلال اليوم
كما باألمس ،كما يف الغد ،فكثري من الناس بصفة عامة ،وكثري من املسلمني الذين يزعمون
أنهم مسلمون مؤمنون ،بالرغم من أنهم يصلون ،ويصومون ،وحيجون ،كثري من هؤالء ال
يرجون هلل وقاراً ،حيث جند كثرياً من هؤالء -مع األسف -يفعلون الكبائر ،ويرتكبون
الفواحش ،ويأكلون أموال الناس بالباطل ،ويتعاملون بالربا ،ويأكلون أموال اليتامى ظلماً
وعدواناً ،وحيرمون أرحامهم من حقهن يف املرياث ،بل يصل بهم األمر إىل حد القطيعة
واخلصومة ،وشر من ذلك من يظهرون االستقامة أمام الناس حياء منهم ،ثم يعصون اهلل سراً،
وهلذا جيعل اهلل أعمال هؤالء -مهما كثرت وعظمت -هباًء منثوراً يوم القيامة ،فلهؤالء أقول:
ما لكم ال ترجون هلل وقاراً؟!
وأقول ملن يثريون الشبهات حول شريعة اهلل املطهرة ،وحول السنة النبوية الشريفة ،أو من

يدخلون يف اإلسالم ما ليس منه ،تذكروا ما جاء عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َصَّلى ُ
س ِمنُْه َف ُه َو َردٌّ) )1(.أي؛ مردود عليه،
الَ ( :م ْن أَ ْح َد َث فيِ أَ ْم ِرَنا َه َذا َما َليْ َ
وأقول أيضاً :ما لكم ال ترجون هلل وقاراً؟!
وأختم حديثي بقضية حرمان النساء من حقهن يف املرياث ،مبيناً أن هذا التصرف هو
من أفعال اجلاهلية األوىل ،حيث كان الناس حيرمون النساء من املرياث ،متذرعني بأن الذي
 .1صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور.
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يستحق املرياث هو من حيمي الدماء ،وحيمل السالح ،ويقاتل األعداء ،فكان الصغار والنساء
ال يرثون ،وملا جاء اإلسالم أبطل هذه العادة القبيحة ،وهذه الفعلة الشنيعة بنص القرآن
الكريم ،وبآيات قطعية الداللة ،فحرمان النساء املستحقات للمرياث من عقار ذي قيمة؛
كمحل جتاري رائج ،لكونه يف موقع مميز ،أمر خطري ،ويشكل التفافاً على حكم اهلل تعاىل،
يب ممَِّا َت َر َك ال َواِل َدا ِن َو َ
يب ممَِّا َت َر َك
ِّساِء َن ِص ٌ
لر َجا ِل َن ِص ٌ
األْق َرُبو َن َوِللن َ
وخمالفة لقوله تعاىلِ( :ل ِّ

ال َواِل َدا ِن َو َ
األْق َرُبو َن ممَِّا َق َّل ِمنُْه أَ ْو َكُث َر َن ِصيبًا َم ْفُر ً
وضا)(النساء ،)7 :املرياث مفروض من قبل
الواحد الديان ،من قبل قيوم السماوات واألرض.
فاهلل سبحانه مل يرتك لنبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يتوىل بيان توزيع الرتكة ،بل
توالها بذاته ال َعليّة ،بنص القرآن الكريم ،بواضح اآليات ذات الداللة القطعية.

ً
جهاال باحلكم الشرعي ،وليسوا
واملالحظ يف وقتنا احلاضر ،أن الذين يفعلون ذلك ليسوا

ُأميني ،بل من املتعلمني والدارسني للشريعة اإلسالمية ،وبعض هؤالء من رواد املساجد
الذين حيرصون على حضور اجلماعة ،فأقول هلم اتقوا اهلل ،واعلموا أن التدين احلقيقي ليس
يف العبادات فحسب ،وإمنا يف اتباع تعاليم الدين مجيعها ،على اختالف أنواعها ،اقرأوا قول

اهلل تعاىلَ{ :فال َو َرِّب َك ال ُي ْؤ ِمنُو َن َحتَّى يحَُ ِّك ُم َ
َه ْم ُث َّم ال يجَِ ُدوا فيِ أَْنُف ِس ِه ْم َح َر ًجا
يما َش َج َر َبيْن ُ
وك ِف َ
ممَِّا َق َضيْ َ
يما}(.النساء)65 :
ت َوُي َسِّل ُموا َت ْسِل ً
نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا والقارئني الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
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ُ
القول املب ُ
ني

عقيدة

الرب والدين
سب ِّ
كم ِّ
يف ُح ِ
الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم

وسب الدين ،ونظراً ملا هلذه الظاهرة
الربُّ ،
شتم ّ
تنتشُر يف بالدنا ظاهرةٌ قبيحة فظيعة؛ هي ُ

اخلطرية من أثر سليب على عقيدةِ املسلم؛ رأيت أن ُأ َ
الناس على
أهم أحكا ِمها؛ ليكو َن ُ
مجل َّ
ٍ

فالشتْ ُمَ :قبِ ُ َ
ُ
خطرهاَّ ،
ب
السب
وأصل
الم(.)1
ِّ
الس ُّ
ُ
القطع ،ثم َكُث َر حتى صا َر َّ
بيّنٍة من ِ
يح الك ِ
تسب
شتماً(،)2
تقبيح أَمر املشتوم باْل َق ْولَ ،وأَصُله من الشتامِةَ ،و ُه َو ُقبْ ُح ال َو ْجه(ُّ ،)3
والشتم ُ
ُ

دين اإلسالم -الذي رضيه ُ
اهلل ِللعالمَ ني ،فقال سبحانه{ :إِ َّن ِّ
اإل ْسالُم}
الد َ
ّين َ -
الد َ
ين ِعنْ َد اهللِ ِ
ِ
وجلَ { :و َر ِض ُ َ ُ
(آل عمران ،)19:وقال عز ّ
اإل ْسال َم ِدينًا}(املائدة .)3:وأهم هذه األحكام:
يت لك ُم ِ

والدين كف ٌر ٌ
الرب ِّ
بواح َوِر َّدٌة :أمج َع علماُء املسلم َ
واتفقت
واملغارب،
املشارق
ني يف
َ .1س ُّب ِّ
ْ
ِ
ِ

والدين كف ٌر بواح ،ورّدةٌ ما بعدها ِرّدة يف كالم البشر)(.)4
الرب
سب ِّ
َ
كلمتُهم قاطبًة( :أ ّن َّ
ِ
()5
ِّ
ُ
َ ِّ
الدين
وسب
الرب،
اإلميَا ِن
فشتم ِّ
فال َّ
ُّ
ردةْ :
ُ
إج َراُء َكِل َمِة الك ْف ِر َعلى الل َسا ِن َب ْع َد ُو ُجوِد ِ
ِ
 .1لسان العرب.318 /12 ،
.2غريب احلديث للخطابي.429/ 2 ،

 .3الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري.201 / 1 ،
 .4انظر :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،326/ 10 ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط .5577/ 7 ،4املوسوعة
الفقهية الكويتية ،139/ 24 ،فتح العلي املالك.347/ 2 ،
 .5بدائع الصنائع.134/ 7 ،
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ُ
وتعظيمه ،قال تعاىلَ { :ما َل ُك ْم ال َت ْر ُجو َن لهلِ ِ َوَقاراً}
وتوقريه،
يتناقض م َع اإلميا ِن باهلل تعاىل،
ِ
ِ
َ َ
خََ
ََ
ْ
َ ً
اس أَيْ ًضا
(نوح ،)13 :أي مالكم ال تاُفو َن لهلِ ِ َعظ َمة َوُق ْد َرةً َعلى أ َح ِد ُك ْم ِبال ُعُقوَبِةَ .وقال اْب ُن َعبَّ ٍ
وح ال ِعبَاَدةُِ :ه َو اإل ْج ُ
الل َواملحََبَُّةَ .فإَِذا خََتَّلى أَ َح ُد ُه َما
وجماهد( :مالكم ال َت َر ْو َن لهلِ ِ َع َظ َمًة)(َ .)1وُر ُ
ِ

َ
َع ِن َ
لك وامللكوت،
لق،
اآلخ ِر َف َس َد ْت(ّ .)2
ومالك املُ ِ
ِ
وأي كلمة أك ُ
خالق اخل ِ
رب ُج ْر َماً ِم ْن شتم ِ
ب الدّين القويم ،الذي َن َ
زل
وأي كلمٍة
وذي العزةِ واجلال ِل
واجلربوتّ ،
أعظم خطيئًة ِم ْن َس ِّ
ِ
ُ
ِ

ُ
اس أمجعني ،قال تعاىلَ { :وإِ ْن َن َكُثوا أَيمَْاَن ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد
قلب
ِ
به جربيل األمنيُ ،على ِ
أشرف النّ ِ
َهو َن}(التوبة،)12 :
َّه ْم ال أَيمَْا َن لهَُ ْم َل َعَّل ُه ْم يَنْت ُ
َع ْه ِد ِه ْم َو َط َعنُوا فيِ ِدينِ ُك ْم َف َقاِتُلوا أَِئ َّمَة اْل ُك ْف ِر إِن ُ
ُ
ُ
واإلمام
الشافعي،
باإلمام
األعالم ،الذي ُي ْع َد ُل
األئمِة
بن راهويه
قال اإلماُم
إسحاق ُ
أحد َِّّ
ِ
ِ
ِ
َ
رسوله ،أو دف َع شيئاً ممَّا أنزَل ُ
أمحد( :-أمجع املسلمون َّ
اهلل؛ أنَّه كاف ٌر بذلك،
سب اهللَ ،أو
أن من َّ

بكل ما َ
أنزل ُ
وإ ْن كان ُم ِق َّراً ِّ
ب اهللَ َت َعالىَ َ ،ك َف َر،
اهلل)( .)3وقال ُ
ابن قدامة احلنبليَ ( :و َم ْن َس َّ
استَ ْهزَأَ ِباَهللِ َت َعالىَ  ،أَ ْو ِبآيَاِتِه أَ ْو ِبُر ُسِلِه ،أَ ْو ُكتُبِِه)()4؛
َس َواٌء َكا َن َم ِاز ًحا أَم َجاّداًَ .و َك َذِل َك َم ْن ْ
َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِنمََّا ُكنَّا نخَُ ُ
ُم
لقوله تعاىلَ { :وَلئِ ْن َسأَْلت ُ
وض َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه ُكنْت ْ
الربِّ ،
أبشع
سب ِّ
َت ْستَ ْه ِزُئو َن* ال َت ْعتَ ِذُروا َق ْد َك َف ْرتمُْ َب ْع َد إِميَاِن ُك ْم}(التوبةَ ،)66 - 65:ف ُّ
ين ُ
والد ِ
مقام األلوهيِة ،والربوبيِة ،وجال ِل األمساِء والصفات.
ِم َن االستهزاِء .واعتداٌء على ِ

يتب ُ
فإن تاب ُع ّزرْ ،
يستتابْ ،
ُ
وإن مل ْ
ُ
مقرتف جرميِة
يستوجب
احلاكم املسلم:
مر
.2
ُ
يقتل َبأ ِ
ِ

الرب ِّ
ين
ين عقاباً عظيماً،
سب ِّ
يتناسب مع جرميتِه الفظيعِة ،قال اهلل تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ِّ
ُ
والد ِ
ُي ْؤُذو َن اهللَ َو َر ُس َ
َه ُم ُ
اهلل فيِ ُّ
اآلخ َرةِ َوأَ َع َّد لهَُ ْم َع َذاًبا ُم ِهينًا}(األحزاب ،)57:فاللعنُة
ولُه َل َعن ُ
الدْنيَا َو ِ
 .1تفسري القرطيب.303/ 18 ،
 .2مدارج السالكني.464 /2 ،
 .3الصارم املسلول على شامت الرسول ،ص ،512االستذكار البن عبد البرَّ.150/ 2 ،
 .4املغين.28/ 9 ،
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ُ
تتجلجل َ
ُ
ُ
ٌ
الذليل جبهنّ َم
والعذاب املُهني
ملعون يف الدنيا ،واآلخرة،
رأسه ،فهو
تتسخطه،
ُ
فوق ِ

الغفور الت ّواب ،قال تعاىلَ { :وُتوُبوا إِلىَ اهللِ جمَ ِي ًعا}
ينتظُره .فإ ْن َ
تاب وأناب؛ فأمره إىل اهللِ
ِ
ين أَ ْس َرُفوا َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم ال َت ْقن ُ
(النور ،)31:وقال ع ّز ّ
وجلُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ
َطوا ِم ْن َرحمَْ ِة اهللِ

إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
الساب
تاب
الذُن َ
فسب اهللِ ردةٌ ،فإذا َ
ُّ
يم}(الزمرُّ .)53:
الر ِح ُ
وب جمَ ِي ًعا إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر َّ
ِ
ُ
والعمل
االستغفار،
ويغتسل ،وُيكثُر من
بالنطق بالشهادتني،
ت توبتُه( ،)1وتكون التوبُة
ُقبَِل ْ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
يتب هذا اجملرُم من
الصاحل،
ّ
مثل ذلك( .)2وإن مل ْ
ويؤدب تأديبا وجيعا حتى يَ ْرَد َعه عن ال َعوِد إىل ِ
ِ
احلاكم املسلمَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن َبد َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
جرميتِه؛ فإنه ُ
يقتل ِّ
َّل
حبد السيف بأَْم ِر
ب أَ َح ًدا ِم َن َ
ِدينَُه َفاْقُتُلوُه)( .)3وَق َ
ب اهللَ َو َر ُس َ
ال عمرَ ،ر ِضي ُ
األنْبِيَاِء
ولُه ،أَ ْو َس َّ
اهلل َعنُْهَ ( :م ْن َس َّ

َفاْقُتُلوُه)(َ .)4
ُ
لمُْ
الف أ ّن َس َّ َ َ لىَ
اض( :ال ِخ َ
ََ
اضي ِعيَ ٌ
َّم)(.)5
قال اْل َق ِ
اب اهلل ت َعا ِم ْن ا ْسِل ِمني كاِف ٌرَ ،حالل الد ِ

َ
َ
َ
ابن القيمَ ( :م ْن َس َّ َ
َ َ
ض َف َساداً،
وقال ُ
ب اهلل َو َر ُسولُه ،ف َق ْد َحا َر َب اهلل َو َر ُسولُهَ ،و َس َعى فيِ األ ْر ِ
بيِ
َف َجز ُ
ب اهللَ َت َعالىَ  ،أَ ِو النَّ َّ،
َاؤُه اْل َقتْ ُل َح ّداً)( .)6وقال ُ
ابن القاسم من فقهاِء املالكيةَ ( :و َم ْن َس َّ
السالُمِ ،م َن المُْ ْسِل ِم َ
ني ُقتِ َل)(.)7
َعَليِْه َّ
ُ
ُ
مقاطعة م ْ
َ
سب َّ
َن َّ
سب اهللِ تعاىل،
والدين ،وحترم
الرب
جتب
ُ .3
جمالسته إىل َأ ْن يتوبُّ :
َاب أَ ْن
وشتم دينِه العظيم؛ يوجبان مقاط َعُة فاعلهما ،قال اهلل تعاىلَ { :وَق ْد َن َّز َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِ
الكت ِ

 .1زاد املعاد ،55/ 5،شرح العقيدة السفارينية ،ص ،391القوانني الفقهية البن ُجزي ،ص ،240وذهب بعض
الفقهاء إىل عدم قبول التوبة ،انظر :الذخرية للقرايف ،18/ 12 ،املغين.4،6/ 9 ،
 .2انظر :الصارم املسلول ،ص ،547القوانني الفقهية البن ُجزي ،ص ،240املغين.28/ 9 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ال يعذب بعذاب اهلل.
 .4زاد املعاد.55/ 5 ،
 .5الشفا بتعريف حقوق املصطفى.582/ 2 ،
 .6أعالم املوقعني عن رب العاملني.105/ 3 ،
 .7الذخرية للقرايف ،18/ 12 ،وانظر قول الشافعية ،عمدة السالك.233/ 1 ،
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ات اهللِ ُي ْك َفُر ِب َها َوُي ْستَ ْهزَُأ ِب َها َفال َت ْق ُع ُدوا َم َع ُه ْم َحتَّى يخَُ ُ
يث َغيرْ ِهِ
ُم آيَ ِ
وضوا فيِ َح ِد ٍ
إَِذا سمَ ِ ْعت ْ
ني َو َ
إن ُ
َّك ْم إِذاً ِمثُْل ُه ْم إِ َّن اهللَ َجا ِم ُع املُنَاِف ِق َ
َج َهنَّ َم جمَ ِي ًعا}( .النساء)140:
الكاِف ِر َ
ِ
ين فيِ
ُ
ُ
ُ
مات ُّ
الصاحلة السابقة :إذا َ
فره،
أعماله
حتبط
.4
املرتد على َّ
ردِته ،ومل ْ
يتب عن جرميِة ُك ِ

وحج ،وغريها ،وكأنها مل تكن؛ لقوله تعاىلَ { :و َم ْن
فيحبط عمُله الصاحل من صالةٍ،
وصومٍّ ،
ٍ
اآلخ َرةِ َوُأ َ
ت َو ُه َو َكاِف ٌر َفأُ َ
ت أَ ْع َمالهُُ ْم فيِ ُّ
ولئِ َك
ولئِ َك َحبِ َط ْ
يَ ْرَت ِدْد ِمنْ ُك ْم َع ْن ِدينِِه َفيَ ُم ْ
الدْنيَا َو ِ
ُ
يتم
وحبوط
ار ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}(البقرة،)217:
أَ ْص َح ُ
العمل الصاحل؛ َ
ذهب احلنفيُة إىل أنه ُّ
اب النَّ ِ
ِ
فبمجرِد الردةِ ُ
حيبط عمُله .وذهب الشافعيُة إىل أ ّن ذلك يكون يف حا ِل َ
مات على
س الردةِ،
َّ
بنَ ْف ِ
(حبْط اْل َع َمل ال يَ ُك ُ
الرَّدةِ َحتَّى
يتب منها( .)1قال
ُّ
املاوردي من الشافعيةَ :
الردةِ ،ومل ْ
س ِّ
ون ِبنَ ْف ِ
ِ

يَ ْقترَ ِ َن ِبالمَْْوت)( ،)2وعند املالكيةَ :
(ل ْو َح َّج َح َّجَة اإل ْسالم َقبْ َل ا ْرِت َداِدهُِ ،ث َّم ا ْرَتدَُّ ،ث َّم َر َج َع إلىَ
ِ ِ

اإل ْس َ َ َ
ُ
لىَ
والراجح
الم)(.)3
ُ
الم َح َّجًة أ ْخ َرى؛ َح َّجَة ِ
الم ،أ َّن َعليِْه أ ْن يحَُ َّج َب ْع َد ُر ُجو ِعِه إ ِ
اإل ْس ِ
اإل ْس ِ
ِ ِ

ُ
أ ّن َم ْن ارتدََّ ،
ردته ،وتاب ،وأناب؛
ومات مرتداً؛ فتحبط
أعماله الصاحلة ،أما إذا مل يبق على َّ
الرَدُة أثناء العبادة؛ فعبادُته اليت يقوم بها ُ
يسب
فال تحُ بط( .)4أما َم ْن
ْ
تبطل؛ كمن ُّ
وقعت منه ِّ
َ ْ ِْ
َ
َ
الم
َ
حجه .قال ُ
الدين يف ِّ
ابن قدامة( :ال َن ْعل ُم َبينْ َ أ ْه ِل ال ِعلم ِخالًفا فيِ أ َّن َم ْن ا ْرَت َّد َع ْن ِ
اإل ْس ِ
أَْثنَاِء َّ َ
َ
َ
لىَ
َ َ ْ
المَ .س َواٌء أَ ْسَل َم
الص ْو ِم ،أَّنُه يَ ْف ُس ُد َص ْوُمُهَ ،و َعليِْه َق َضاُء ذِلك اليَ ْو ِم ،إذا َعاَد إ ِ
فيِ
اإل ْس ِ

()5
َ َ َ
َّه ْم َكر ُهوا َما أَْنز َ
َل ُ
أَْثنَاِء اْليَ ْوم ،أَ ْو َب ْع َد اْن ِق َ
اهلل َفأَ ْحبَ َط أَ ْع َمالهَُ ْم}.
ضاِئِه)  .قال تعاىل{ :ذِلك ِبأن ُ ِ
فيِ
ِ
ِ
والسب من كراهة؟
(حممد )9 :وهل بع َد الشتم،
ِّ

 .1بدائع الصنائع ،136/ 7 ،الدر املختار ،13/ 1،احلاوي الكبري.248/ 4 ،

 .2احلاوي الكبري.248/ 4 ،
 .3املدونة.227/ 2 ،
 .4استوعب نقاش هذه املسألة ابن رشد القرطيب يف البيان والتحصيل.192 - 191/ 1 ،
 .5املغين.133/ 3 ،
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الرب ِّ
يتزوج مسلمًة ،فهو بال
عقد الزواج :حيرُم على املرت ِد أن
سب ِّ
أثر ِّ
ُ .5
ين على ِ
َ
والد ِ

ُّخو ِل ،اْن َف َس َخ الن َ
الز ْو َجينْ ِ بعد العق ِد وَقبْ َل الد ُ
َو ُجُه( ،)1وإَذا ا ْرَت َّد أَ َح ُد َّ
دين ،لمَْ يَ ِصح َتز ُّ
ِّك ُ
ٍ
اح فيِ
َ
احلال( .)2قال تعاىلَ { :وال تمُْ ِس ُكوا ِب ِع َص ِم َ
وه َّن
الك َواِف ِر} (املمتحنة ،)10 :وقال تعاىلَ{ :فال َت ْر ِج ُع ُ

إلىَ ُ
السرخسي من
الك َّف ِار ال ُه َّن ِح ٌّل لهَُ ْم َوال ُه ْم يحَُِّلو َن لهَُ َّن} (املمتحنة ،)10 :وقال اإلماُم
ُّ
ِ
ت ِمنُْه ا ْم َرأَُتُه ُم ْسِل َمًة َكاَن ْ َ
َابيًَّة ،د َ
َخ َل ِب َها ،أَ ْو لمَْ يَد ُ
ْخ ْل
احلنفيِةَ ( :وإَِذا ا ْرَت َّد املُ ْسِل ُم؛ َباَن ْ
ت ،أ ْو ِكت ِ
ِب َها ِعنْ َدَناَ ،وَق َ
ْخ ْل ِب َها َف َك َذِل َكَ ،وإِ ْن َكا َن َب ْع َد الد ُ
الشاِف ِع ُّي :إ ْن َكا َن لمَْ يَد ُ
ال اإلماُم َّ
ُّخو ِل ال

اع الن َ
والراجح من أقوا ِل الفقهاِء أ ّن الردةَ
ِّك
يض)(.)3
يَتَ َوَّق ُف اْن ِق َط ُ
اح َعَلى اْن ِق َضاِء َث ِ
ُ
الث ِح ٍ
ِ
أسباب فسخ العق ِد بني الزوجني ،وإذا ما عاَد ُ
العدةِ؛ فال يلزمه
سبب من
املرتد منهما يف أثناِء َّ
ٌ
ِ ِ
الشافعي( :ال
ردِته؛ فيلزمه عق ٌد جديد( .)4قال اإلماُم
عق ٌد جديدٌ ،وإذا انتهت ال ِعدُة ،وبقي يف َّ
ُّ

لىَ
ت
المَ ،فإَِذا اْن َق َض ْ
َه َما َحتَّى تمَْ ِض َي ِع َّدُة َّ
الز ْو َجِة َقبْل أن يَت ُ
َت َق ُع اْلُف ْرَقُة َبيْن ُ
ُوبَ ،ويَ ْر ِج ُع إ ِ
اإل ْس ِ
ت ِمنُْهَ ،وال َسبِ َ
الق)(.)5
ُوب؛ َف َق ْد َباَن ْ
ِع َّدُت َها َقبْ َل أن يَت ُ
يل َلُه َعَليْ َهاَ ،وَبيْنُوَنُت َها ِمنُْه َف ْس ٌخ ِبال َط ٍ
أقر الذين أسلموا بعد كفرهم على زوجاتهم بعد أن أسلمن،
ُّ
فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،
الردةِ على عق ِد
ومل يأمرهم بتجديد عقوِد زواجهم،
وأوضح الفقيُه البهوتي من احلنابلة أث َر َّ
َ

ارتد ُ
أسلم
الزواج؛ فقال( :إن َّ
أحدهما بعد الدخول ،وقف األمُر على انقضاِء العدة ،كما لو َ
تاب َم ْن ارت َد َ
ُ
فس َخه منذ ارتد .وإن
أحدهما ،فإن َ
قبل انقضائها؛ فعلى ِ
نكاحهما ،وإال تبينا ْ

ارتدا ،أو أحدهما قبله ،أي قبل الدخول؛ َ
الختالف الدين).
النكاح
بطل
ِ
ُ

 .1األم للشافعي ،177/ 6 ،القوانني الفقهية ،ص ،131املغين ،10/ 9 ،املهذب.438/ 2 ،
 .2املغين.370/ 6 ،
 .3املبسوط.49/ 5 ،
 .4انظر تفصيل ذلك يف املغين.175/ 7 ،
 .5األم للشافعي.173/ 6 ،
 .6الروض املربع شرح زاد املستنقع ،ص.533
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الشافعيَ ( :وال يَ ُك ُ
ون
 .6ال والية للمرتد يف تزويج امرأة هو وليها كابنته :قال اإلماُم
ُّ
َو َج اْبنَتَُه َوال أَ َمتَُه َوال ا ْم َرأَةً ُه َو َوِليُّ َها ُم ْسِل َمًة أَ ْو ُم ْش ِر َكًةَ ،وال ُم ْسِل ًما َوال ُم ْش ِر ًكا،
ِلْل ُم ْرَت ِّد أَ ْن ُيز ِّ
()1
ْك َح َفإن َ
َوإَذا أَن َ
اطل).
احُه َب ِ
ْك ُ
ِ
ِ

(ال يَر ُث املُ ْسِل ُم َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :
 .7املرتد ال يرث أحداً من املسلمنيَ :
قال َصَّلى ُ
الكاِف َرَ ،و َال
ِ
ِ
َ
ابن قدامة احلنبلي( :ال َن ْعَل ُم ِخالًفا َبينْ َ أَ ْه ِل اْل ِعْلم فيِ أَ َّن المُْْرَت َّد ال
الكاِفُر املُ ْسِل َم)( .)2قال ُ
()3
َ
يَ ِر ُث أَ َح ًداَ .و َه َذا َق ْو ُل َماِل ٍك َو َّ
الرأْ ِيَ ،وال َن ْعَل ُم َع ْن َغيرْ ِ ِه ْم ِخالَف ُه ْم).
اب َّ
الشاِف ِع ِّيَ ،وأ ْص َح ِ
ُ
ُ
ُ
ابن
الشافعي :ال
ذبيحة املرتد :قال اإلما ُم
تؤكل
 .8ال
تؤكل ذبيحة املرتد( .)4وقال ُ
ُّ
ت ِرَّدُتُه إلىَ ِد َ ْ
َابَ ،ه َذا َق ْو ُل َماِل ٍك،
يحُة املُْرَت ِّد َح َرا ٌم ،وإن َكاَن ْ
قدامة احلنبليَ( :ذِب َ
ين أ ْه ِل ال ِكت ِ
ِ
()5
َ
َو َّ
الرأْي).
اب َّ
الشاِف ِع ِّيَ ،وأ ْص َح ِ
يغس ُل ،وال َّ
يكف ُن ،وال يُصلى عليه ،وال ُ
 .9إن مات على َّ
مقابر املسلمني:
ردِته فال ّ
يدفن يف ِ
ُ
العبادات الدينيُة
واملرتد كاف ٌر باهلل تعاىل ،وبدينِه القويم؛ فال تؤّدى هذه
فهذه أمو ٌر تعبديٌة،
ُ
ِّ
الرب والدين ،قال تعاىل عن املنافقني الذين يبطنون الكفر ،ويظهرون اإلسالم:
سب َّ
حبق َم ْن َّ

{ َوال ُت َص ِّل َعَلى أَ َح ٍد ِمنْ ُه ْم َم َ
َّه ْم َك َفُروا ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َو َماُتوا َو ُه ْم
ات أََب ًدا َوال َتُق ْم َعَلى َقبرْ ِهِ إِن ُ
َ ُ َ لمَْ َ ْ لمَْ َّ َ
َ
َف ِ ُ َ
اسقون}(التوبة ،)84 :قال أبو يعلى الفراءَ ( :وإِذا قتِل ُيغ َّسلَ ،و ُي َصل َعليِْهَ ،وال ُي ْدف ُن فيِ
َم َق ِاب ِر املُ ْسِل ِم َ
الرَّدةِ عنهم)( .)6فمن أظهر الكفر ،وسب ِّ
الدين جهاراً نهاراً أوىل
وجِه ِب ِّ
ني؛ لخُِ ُر ِ
مبثل هذا احلكم من املنافقني.

 .1األم للشافعي.177/ 6 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم.
 .3املغين.370/ 6 ،
 .4األم للشافعي.177/ 6 ،
 .5املغين.13/ 9 ،

 .6األحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء ،ص ،51وانظر األحكام السلطانية للماوردي ،ص ،95كفاية األخيار ،ص.496

56

القول املبني يف حكم سب الرب والدين

ُ
ّ
كثري من الناس،
والسب يف حال الغضب :أن ّوه هنا على أَ ْم ٍر عظيم ُيلقيه
الشتم
ُ
الشيطان إىل ٍ

الغضب
بالغضب؟ فهل
َح َّججون
وهو
الرب والدين يت َ
الغضب ،فتجد كثرياً ممن يسبّو َن َّ
ُ
ُ
ِ
ُ
ُحجٌة لتسويغ هذه الكبريةِ املُكفرةِ ،والطامِة الكربى ِّ
جيب أن ُيسأل،
املنفرة؟
والسؤال الذي ُ
ِ
ُّ
ْ
وعدم
ب َخ ِر ٍب من اإلميا ِن،
الرب،
َ
ملاذا انتقى َّ
والدين ليشتمهما؟ أليس ذلك يدل على َقل ٍ
ِ
توقري للجليل العظيم الرمحن َّ
ويشتم
األرض،
يشتم كبرياً من كرباِء
ُ
جل يف ُعاله ،فلماذا ال ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
رب األرباب ،وال ُ
حيب ،أم
يسب اإلنسان َمن ُّ
َّ
خياف عذاَبه يف الدنيا ،وال يوم احلساب ،فهل ّ

أحببت اهللَ فلماذا تسبّه؟ َّ
ب ِّ
َ
ين ال يَ َق ُع إال ِم ْن َكاِف ٍرَ ،و َألَّنُه أَ َش ُّد ِم ْن
من يبغض؟ فإذا
(ألن َس َّ
الد ِ
وجب ِل ُ
الغضب فقد روى أَبو ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
ُ
اهلل َعنُْه ،أَ َّن َر ُج ً
ال
لك ْف ِر)( ،)1أما
االستِ ْخ َف ِ
ُ
ْ
اف ِبِه ،امل ِ ِ

َق َ
اهلل عَ
ال ِللنَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
فالغضب
َليِْه َو َسَّل َم( :أَ ْو ِصنيِ َ ،ق َالَ :ال َت ْغ َض ْبَ ،ف َرَّدَد ِم َراراًَ ،ق َالَ :ال َت ْغ َض ْب)(،)2
ُ

الغضب الذي يستولي على اإلنسا ِن ،وإن سألته ماذا َ
قلت؟ فال
رب يف هذه احلا ِل؛ هو
ُ
املعت ُ
يدري ما قال ،فال يفقه ِق َ
يل ِم ْن قال .وال إرادة له بالقول ،وال َق ْص َد؛ فهذا ُ
يوكل أمُره لهلِ ِ سبحانه

ارتكابه هذا ُ
ُ
ويتشهد ،وال متضي عليه بقيُة
ويتوب ،ويستغفُر،
اجلر َم،
ويؤد ُب على
وتعاىلَّ ،
ُ
ِ
الرَدةِ .وأما َم ْن َ
وجرت على
الكفر دو َن قص ٍد ،وال إرادةٍ،
سبق لساُنه ،فتل ّفظ بكلمِة
ْ
أحكام ِّ
ِ
ِ
لساِنه؛ فإ ْن ص َد َق يف دعواه ،فيستغفر ،ويتوب ،ويتشهد ،وال جتري عليه بقيُة أحكام الردة؛
يما أَ ْخ َطأْتمُْ ِبِه َوَل ِك ْن َما َت َع َّم َد ْت ُقُلوُب ُك ْم َو َكا َن ُ
اهلل َغُفو ًرا
َاح ِف َ
س َعَليْ ُك ْم ُجن ٌ
لقوله تعاىلَ { :وَليْ َ
يما}(.األحزاب)5 :
َر ِح ً

 .1فتح العلي املالك.355/ 2 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب.
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زاوية الفتاوى

أنت تسأل واملفيت جييب
دار اإلفتاء الفلسطينية

 .1حكم الصيام يف البلد الذي يطول فيه النهار
السؤال :شخص يعيش يف دولة النرويج حيث إن مدة النهار طويلة جداً ،ووقت أذان
الفجر الساعة الثانية والنصف صباحاً ،وأذان املغرب الساعة العاشرة والنصف مساًء ،فهل
جيب الصوم حتى لو زادت فرتة الصيام اليومية عن  20ساعة متواصلة ،أم أن هناك رخصة
بالصيام بوقت أقل؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان ،ومبا أن اهلل تبارك وتعاىل قالَ { :و ُكُلوا

ض ِم َن الخْ َيْ ِط َ
اش َرُبوا َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط َ
الصيَا َم إِلىَ
األْبيَ ُ
َو ْ
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ُث َّم أَتمُِّوا ِّ
َّ
الليْ ِل} (البقرة ،)187 :فإن على املكلفني أن يصوموا من طلوع الفجر إىل غروب الشمس،

حيث هم ،ما داموا مييزون الليل من النهار ،سواء قصر نهارهم أم طال.

أما من عجز عن الصوم لطول النهار ،أو غري ذلك من األسباب واألعذار ،فله أن يفطر،
58
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َات َف َمن َكا َن ِم ُ
نكم َّمريضاً
على أن يقضي ما أفطره خالل العام ،واهلل تعاىل يقول{ :أَيَّاماً َّم ْع ُدود ٍ
ِ

َ
ني َف َمن َت َط َّو َع َخيرْ اً
أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر َو َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ُم
َف ُه َو َخيرٌْ َّلُه َوأَن َت ُصوُمواْ َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ

َت ْعَل ُمو َن}(البقرة)184:

 .2حكم استخدام لصقات النيكوتني يف رمضان
السؤال :ما حكم استخدام لصقة النيكوتني يف نهار رمضان؟
اجلواب :إن لصقات النيكوتني من نوازل هذا العصر ،وهي عبارة عن شريط مطاطي
الصق ،ينبعث منه النيكوتني على هيئة مادة لزجة ميتصها اجللد ،وتدخل إىل الدم عرب
الشعريات الدموية.
وقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكمها إىل فريقني ،بني مانعني وجميزين ،ومن حجج
املانعني أن هذه اللصقات متد اجلسم بالنيكوتني ،كالتدخني متاماً ،فال فرق بينهما يف احلكم،
فال جيوز استخدامها مثله.
أما اجمليزون؛ فريون أن ما يدخل اجلسم عن طريق اجللد مثل الدهونات واملراهم
واللصقات العالجية ،كله ليس مفطراً.
والذي منيل إليه أن هذه اللصقات شبهة من الشبهات ،واملسلم مأمور باالبتعاد عن

الشبهات ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
َه َما
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
ِ

اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
استَبرْ َأَ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن
ُم ْشتَبِ َه ٌ
الشُب َه ِ
اتَ ،ال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
اتْ ،
ري ِم َن النَّ ِ
لحْ َ
الشُب َه ِ َ
َ
ُّ
وش ُك أَ ْن يَ ْرَت َع ِفيِه ،أَ َال َوإِ َّن
الرا ِعي يَ ْر َعى َح ْو َل الحْ ِ َمىُ ،ي ِ
امَ ،ك َّ
َوق َع فيِ
ات َوق َع فيِ ا َر ِ
ِل ُك ِّل َمِل ٍك حمِ ًى ،أَ َال َوإِ َّن حمِ َى اهللِ محََ ِارُمُه ،)1()...فاألحوط للدين االمتناع عن استخدام هذه
اللصقات؛ حفاظاً على سالمة العبادة.

 .1صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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 .3صيام من جيلس يف جمالس الغيبة والنميمة وذكر العورات يف رمضان
السؤال :هل ُيقبل صيام من جيلس يف جمالس الغيبة ،والنميمة ،وذكر العورات ،يف رمضان؟
اجلواب :فإن من يفعل هذه املنكرات على خطر عظيم؛ مبا اقرتف من إثم الغيبة ،والنميمة،

الَ( :ق َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ومساوئ الناس ،واهلل غين عن صيام هذا ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
ول اهللِ،

اجٌة فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه
س لهلِ ِ َح َ
ُّورَ ،واْل َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ

َو َش َراَبُه)()1؛ وذلك ألنه ال يتم التقرب إىل اهلل تعاىل بالطاعة ،إال بعد التقرب إليه برتك ما
َح َّر َم ،واجتناب ما نهى عنه ،خاصة الغيبة والنميمة؛ ألنهما آفتان خطريتان ،وإمثهما عظيم،
واملغتاب كمن يأكل حلم أخيه ميتاً ،وذلك أسوأ من أكل الطعام والشراب يف نهار رمضان،
نسأل اهلل السالمة والعافية .أما من ناحية صيام املغتاب والنمام ،فهو يسقط عنهما الفرض،
غري أنهما حيرمان فضل الصيام وثوابه ،واهلل تعاىل أعلم.
 .4حكم مشاهدة التلفاز يف رمضان
السؤال :ما حكم مشاهدة التلفاز يف رمضان؟
ستثم َر يف اخلري؛ كبث قراءة القرآن ،ودروس
اجلواب :إن التلفاز آلة ذات حدين؛ إما أن ُي َ

ً
حالال؛ بل يؤجر مشاهده إذا مل يؤخر فريضًة ،أو
العلم ،والربامج النافعة ،وهذا كثري ،فيكون
ُي َف ِّوت واجباً ،وإما أن ُيستخدم يف الشر والباطل؛ كمشاهدة املسلسالت الساقطة اهلابطة ،وما
أكثرها! فيكون حراماً ،يؤثم فاعله ،وخاصة يف رمضان الذي أصبح عند كثري من الناس شه َر

واستثمار موسم اخلريات،
ذكر اهلل،
ِ
املسلسالت ،واألفالم ،والفوازير واملسرحيات ،الصادة عن ِ
وهذا ينقص أجر الصائم؛ وقد ُيذ ِهُبه ،فالصائم يرتك بصيامه أشياء كانت مباحة له يف غري
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
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رمضان ،فمن باب أوىل أن يرتك احملرمات اليت ال حتل له يف األحوال واألوقات مجيعها؛ ليكون
يف عداد الصائمني حقاً ،فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا يف املساجد ،وقالوا :حنفظ صومنا،
وال نغتاب أحداًَّ ،
وإن الصوم احلقيقي؛ هو صوم اجلوارح عن حمارم اهلل تعاىل ،أما من ناحية
صيام املغتاب والنام ،فهو يسقط عنهما الفرض ،غري أنهما حيرمان فضل الصيام وثوابه ،واهلل
تعاىل أعلم.
 .5حكم اإلسراف يف إعداد املوائد الرمضانية
السؤال :ما حكم اإلسراف يف إعداد املوائد الرمضانية؟
اجلواب :انشغل الناس يف صنع أنواع الطعام والشراب ،وتفننوا يف إعداد األطباق،
وتنويعها ،حتى أذهب ذلك وقت ربات البيوت ،وانشغلن بذلك عن العبادة ،وصار ما ينفق
من األموال مثناً لألطعمة واألشربة أضعاف ما ينفق يف الطاعة والُقربة ،وأصبح الشهر
شه َر التخمة والسمنة وأمراض املعدة ،يأكل بعض الناس أكل املنهومني ،ويشربون شرب
الظامئني ،فإذا قاموا إىل صالة الرتاويح قاموا كساىل ،وبعضهم خيرج بعد أول ركعتني،
وآخرون خيتصمون مع اإلمام إذا أطال الصالة ً
قليال حسب تقديرهم ،فأرهق جهدهم ،الذي

أنهكته التخمة ،وأ ْوهنَه ّ
الشبَع ،وأشغله احلرص على متابعة املسلسالت الفاسدة ،والفوازير
املخجلة ،والعروض اهلابطة.

ً
وفضال عن ذلك؛ َّ
فإن هذا ُي َع ُّد إسرافاً وتبذيراً نهى عنه اإلسالم؛ فقد قال اهلل تعاىل:

ين إَِذا أَْن َفُقوا لمَْ ُي ْس ِرُفوا َولمَْ يَ ْقترُُ وا َو َكا َن َبينْ َ َذِل َك َق َوا ًما}(الفرقان ،)67:وقال جل يف عاله:
{ َو َّال ِذ َ
ني َو َكا َن َّ
ين َكاُنوا إِ ْخ َوا َن َّ
الشيْ َط ُان ِل َرِّبِه َكُفو ًرا} (اإلسراء ،)27:وقد قيل :ال
{إِ َّن املُبَ ِّذ ِر َ
الشيَ ِ
اط ِ
خري يف اإلسراف وال إسراف يف اخلري ،والعاقل من يأكل ليعيش ،ال من يعيش ليأكل ،فالذين

مثوى هلم.
يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام ،فالنار ً
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 .6حكم اجلمع بني قضاء رمضان وصيام األيام الستة من شوال
الستة من شوال ِبنِيٍَّة واحدةٍ؟
السؤال :ما حكم الـجمع بني قضاء رمضان وصيام األيام ِّ

اجلواب :ال يصح اجلمع بني قضاء رمضان ،وصيام األيام الستة من شوال ِبنِيٍَّة واحدةٍ؛
ً
استقالال ،وال تدخل
ألنهما عبادتان مقصودتان لذاتيهما ،وكل واحدة منهما مطلوبة وحدها
إحداهما يف األخرى؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َنُ ،ث َّم أَْتبَ َعُه ِستًّا

ري
ِم ْن َش َّوا ٍلَ ،كا َن َك ِصيَ ِام َّ
الد ْه ِر)()1؛ فقد وضح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن األيام الستة غ ُ
تـ َك ِّم ُل لصائمها أجر صيام الدهر.
أيام رمضان ،وأنها ُ

فاملطلوب هنا صياُم شهر رمضان ،مضافاً إليه ستة أيام من شوال؛ حتى يحَ ُص َل الصائم على
َ
السيِّئَِة
أجر صيام الدهر؛ جرياً على قوله تعاىلَ { :م ْن َجاَء ِبالحْ َ َسنَِة َفَلُه َع ْشُر أ ْمثَالهَِا َو َم ْن َجاَء ِب َّ
َفال يجُْزَى إال ِمثَ
ْل َها َو ُه ْم ال ُي ْظَل ُمو َن}(األنعام ،)159 :و َمن جمََ َع القضاء مع األيام الستة يكون
ِ

قد صام شهر رمضان فقط؛ ألن الصيام عبادة ٌ ُم َضيَّقة ،ال يتسع وقتها ألكثر من الفريضة،
صيام اثين عشر شهراً ،كما ورد يف حديث
أجُر صيام عشرة أشهر فقط ،ال ْ
فَـ َح َص َل له ْ
أج َر ِ
املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن أمثلة ذلك:
( )1من دخل املسجد لصالة الظهر عند إقامة الصالة؛ فدخل مع اإلمام بنية الفرض

والسنة ال َقبْلية معاً ،فهذا ال يصح؛ ألن كل واحدة منهما عبادة مستقلة ،مطلوبة لذاتها ،وال

تـجزئ هذه الصالة إال عن الفرض؛ ألن الفرض ُو ِج َدت
تندرج إحداهما يف األخرى ،وال ُ
ِنيَّ ُتـه ،وهو أوىل من النافلة وأل َزُم.

( )2من فاتته صالة الظهر ،فصلى العصر بنية أداء صالة العصر ،وقضاء صالة الظهر

وتـجزئ الصالة عن الظهر الفائتة؛ ألنها أوىل ،ووقت العصر
معاً ،فال يصح اجلمع بينهماُ ،

موسع.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان.
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 .7قضاء أيام من رمضان
أقض األيام اليت أفطرتها من رمضان السابق ،فماذا
السؤال :دخل َّ
علي رمضان ،ومل ِ
يلزمين؟
اجلواب :من وجب عليه قضاء شيء من رمضان ،فعليه أن يبادر بالقضاء قبل دخول
رمضان آخر؛ مسارعة إىل براءة الذمة ،واخلروج من عهدة التكليف ،وال جيوز تأخري القضاء
يقض لعذر
دون سبب؛ خمافة العوائق من مرض ،أو سفر ،أو موت ،فإن دخل رمضان آخر ،ومل ِ
شرعي؛ كمرض ،أو محل ،أو رضاع ،فعليه القضاء فقط؛ ألنه معذور بالتأخري.

أما إذا أخر القضاء بغري عذر شرعي ،فال يلزمه إال القضاء عند احلنفية؛ ألن القضاء عندهم
على الرتاخي ،وليس على الفور.
وقال مجهور العلماء :ال جيوز تأخري القضاء إىل ما بعد رمضان آخر من غري عذر؛ لقول
َط ُ َ ْ َْ
عائشة ،رضي اهلل عنهاَ ( :كا َن يَ ُك ُ
الص ْوُم ِم ْن َر َم َضا َنَ ،ف َما أَ ْست ِ
ون َعَل َّي َّ
يع أن أق ِض َي إِال فيِ
َش ْعبَا َنَ ،ق َ
الش ْغ ُل ِم َن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ال يحَْيَى ُّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم)( ،)1فلو جاز التأخري ألخرته؛ وألن

الصوم عبادة متكررة ،فلم يجَُ ْز تأخري األوىل عن الثانية ،كالصلوات املفروضة؛ فإن أخر القضاء
بغري عذر ،فعليه مع القضاء فدية طعام مسكني عن كل يوم.

ورأي احلنفية أصح وأقوى؛ ألن الفدية جتب خلفاً عن الصوم ،عند العجز عنه عجزاً ال

ترجى معه القدرة عادة على الصيام؛ كما يف حق الشيخ الفاني ،واملريض املزمن ،وهذا ليس

عاجزاً؛ ألنه قادر على القضاء ،فال معنى إلجياب الفدية عليه مع القضاء؛ ألنه يكون مجعاً بني
الشيء وبدله ،وال دليل يؤيد القول به.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب متى يقضى قضاء رمضان.
63

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

 .8املقصود بليلة القدر
السؤال :ما املقصود بليلة القدر؟
اجلواب :ليلة القدر ليلة عظيمة جليلة ،تفوق ليالي السنة كلها يف الفضل ،قال تعاىل يف
حمكم التنزيلَ :
ف َش ْه ٍر}(القدر ،)3 :والذي يدل أيضاً على رفعة هذه
ْر َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ
{ليَْلُة اْل َقد ِ
الليلة؛ امسها (القدر) ،حيث وردت مخسة أقوال يف سبب التسمية:

أحدها :أنها ليلة العظمة ،يقال :لفالن قدر ،أي منزلة وعظمة ،قاله الزهري ،ويشهد له

قوله تعاىلَ { :و َما َق َدُروا اهللَ َح َّق

ْرهِ}(.الزمر)67 :
َقد ِ

الثاني :أنه الضيق؛ أي هي ليلة تضيق فيها األرض عن املالئكة الذين ينزلون ،قاله اخلليل

ابن أمحد ،ويشهد له قوله تعاىلَ { :و َم ْن ُق ِد َر َعَليِْه
الثالث :أن القدر ُ
احلكم؛ ألن األشياء تقدر فيها ،قاله ابن قتيبة ،ويشهد له قوله تعاىل:
ِر ْزُقُه}(.الطالق)7:

{ِفي َها ُي ْف َر ُق ُك ُّل أَ ْم ٍر
ٍ
الرابع :ألن من مل يكن له قدر صار مبراعاتها ذا قدر؛ قاله أبو بكر الوراق.
َح ِكيم}(.الدخان)4 :

اخلامس :ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر ،وينزل فيها رمحة ذات قدر ،ومالئكة ذو قدر؛ حكاه
شيخ ابن اجلوزي ،علي بن عبيد اهلل.
وال مانع من اجتماع هذه املعاني كلها لليلة القدر ،فهي ليلة القضاء واحلكم ،وليلة
التدبري ،وليلة الشأن العظيم ،والشرف الرفيع ،لذلك أمر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

بالتماسها يف الوتر من العشر األواخر ،وإحيائها بالصالة والذكر والقيام والقربات؛ طلباً
للفضائل اجملتمعة فيها ،ولقولهَ ،صَّلى ُ
احتِ َساًبا،
ْر إِميَاًنا َو ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن يَُق ْم َليَْلَة اْل َقد ِ

ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه).

()1

واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قيام ليلة القدر من اإلميان.
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االعتكاف
يف املسجد األقصى املبارك
د .الشيخ ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث
كما كان الصوم عالجاً ملن ضعفت همته ،وخالطته الشهوات ،وطغت عليه الرغبة اجلاحمة
يف الزواج ،كان االعتكاف طريقاً النقطاع العبد عن اخللق ،واخللوة مع اهلل َّ
جل جالله،
ً
واالشتغال بذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،قال تعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا البَيْ َ
ات ُذوا
اس َوأَ ْمنًا َو خَِّ
ت َمثَاَبة ِللنَّ ِ

يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل أَ ْن َط ِّه َرا َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
ني
يم ُم َصلى َو َع ِه ْدَنا إِلىَ إِْب َرا ِه َ
ِم ْن َم َق ِام إِْب َرا ِه َ
تيِ
اج ِد}
اشُر ُ
الس ُجوِد} (البقرة ،)125 :وقال أيضاًَ { :وال ُتبَ ِ
الر َّك ِع ُّ
َو ُّ
وه َّن َوأَْنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ المَْ َس ِ
(البقرة ،)187 :وقد ُشرع يف أفضل ليالي السنة؛ وهي العشر األواخر من رمضان؛ فقد جاء يف

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل َعنْ َهاَ ،ز ْوج النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
احلديثَ ( :ع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
اهلل
ِ
َك ُف اْل َع ْش َر َ
اهللُ ،ث َّم ا ْعت َ
اخ َر ِم ْن َر َم َضا َن َحتَّى َت َوَّفاُه ُ
َك َ
اجُه ِم ْن
األ َو ِ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَ ْعت ِ
ف أَ ْز َو ُ
َب ْع ِدهِ)( ،)1وقد حافظ صلى اهلل عليه وسلم ،على االعتكاف حتى توفاه اهلل سبحانه ،وقد تركه
مرة فقضاه يف شوال( ،)2واعتكف مرة يف العشر األول ،ثم األوسط ،ثم العشر األخري؛ يلتمس
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ،باب االعتكاف يف العشر األواخر واالعتكاف يف املساجد كلها.
 .2زاد املعاد.51/ 1 :
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ليلة القدر ،ثم تبني له أنها يف العشر األخرية؛ فداوم على اعتكافه حتى حلق بربه عز وجل(،)1
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
وملا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
الَ ( :كا َن

بيِ َّ ُ َ
َّ
َك ُف ُك ِّل َر َم َضا ٍن َع ْش َرةَ أَيَّامَ ،فَل َّما َكا َن اْل َعاُم َّال ِذي ُقبِ َ
ض
النَّ َُّ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،يَ ْعت ِ فيِ
ٍ
ِفيِه ا ْعت َ
َك َ
ين يَ ْو ًما).
ف ِع ْش ِر َ

()2

يرغب كثري من املسلمني من أبناء الشعب الفلسطيين أداء مناسك العمرة ،وخباصة يف
بيِ
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
شهر رمضان املبارك ،للحديث َع ْن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
ال( :لمََّا َر َج َع النَّ َُّ ،صَّلى
ِ
ٍ
ال ُأل ِّم ِسنَا ٍن َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،م ْن َح َّجتِِه َق َ
ُ
ت :أَُبو ُفال ٍن،
ْص ِاريَِّةَ :ما َمنَ َع ِك ِم ْن الحْ َ ِّج؟ َق َال ْ
األن َ

َ َ
ً
َ ً َ َ َ َ َّ
َ
َت ْعنيِ َز ْو َج َهاَ ،كا َن َلُه َن ِ
اض َحا ِنَ ،ح َّج َعلى أ َح ِد ِه َماَ ،واآلخُر يَ ْس ِقي أ ْرضا لنَا ،قال :فإِن ُع ْم َرة فيِ
َر َم َضا َن َت ْق ِضي َح َّجًة ،أَ ْو َح َّجًة َم ِعي)( ،)3وقد ال يتسنى لكثري منهم السفر ألداء العمرة إما
ألسباب مادية ،وإما ألسباب أمنية من حتكم اليهود يف املعابر ،ومنع كثري من أبناء شعبنا من
السفر ،وقد غفل كثري من أبناء شعبنا عن فضل االعتكاف يف رمضان ،وبالذات يف املسجد
األقصى املبارك ،رغم قربه ،وعظيم ثوابه؛ وخباصة يف ظل هذه اهلجمة الشرسة من قبل قوات
االحتالل؛ ملنع املصلني من الوصول إليه ،والتمهيد هلدمه ،فأعداء اهلل تعاىل ال يسمحون ملعظم
املسلمني من دخوله إال يف رمضان ،ويف أيام ُ
اجلمع منه ،وملن بلغ من العمر عتياً ،ومعلوم أن
املسجد األقصى هو من املساجد اليت ال تشد الرحال إال إليها ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل
 .1خمتصر زاد املعاد ،حملمد بن عبد الوهاب.85/ 1 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ،باب االعتكاف يف العشر األوسط من رمضان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،أبواب اإلحصار وجزاء الصيد ،باب حج النساء.
66

االعتكاف يف املسجد األقصى املبارك

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َعنُْهَ ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اج َد ،المَْ ْس ِج ِد
ال( :ال ُت َش ُّد ِّ
الر َح ُال إِال إِلىَ َثالَثِة َم َس ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و َم ْسج ِد َ
لحْ َ
الر ُسو ِلَ ،صَّلى ُ
األْق َصى)( ،)1جاء يف فضل الصالة يف
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
ِ
ا َر ِ

اهلل َعنُْهَ ،ق َ
املسجد األقصى عن أَِبي َذ ٍّرَ ،ر ِض َي ُ
اهلل عَ
الَ( :ت َذا َك ْرَنا َونحَْ ُن ِعنْ َد َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
َليِْه
ت المَْْق ِدس؟ َف َق َ
اهلل عَ
ال َر ُس ُ
َو َسَّل َم ،أَيُّ ُه َما أَْف َض ُلَ :م ْس ِج ُد َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ول
َليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْو َم ْس ِج ُد َبيْ ِ
ِ
اهلل عَ
اهللَِ ،صَّلى ُ
َليِْه َو َسَّل َمَ :ص َ
ات ِفيِهَ ،وَلنِ ْع َم املُ َصَّلى،
الةٌ فيِ َم ْس ِج ِدي َه َذا أَْف َض ُل ِم ْن أَ ْرَب ِع َصَل َو ٍ

ْل َش َطن َف َر ِسِه(ِ )2م َن َ
األ ْرضَ ،حيْ ُث يَ َرى ِمنُْه َبيْ َ َ
لر ُجل ِمث ُ
َوَلُي ِ َ َ َ ُ َ
س َخيرٌْ َلُه
ِ
ت امل ْق ِد ِ
ِ
وشك َّن أ ْن ال يَكون ِل َّ ِ

الدْنيَا جمَ ِي ًعا ،أَ ْو َق َ
الَ :خيرٌْ ِم َن ُّ
ِم َن ُّ
الدْنيَا َو َما ِفي َها)( )3وهذا احلديث من دالئل نبوته ،صلى اهلل

عليه وسلم ،قال الدكتور حممد طاهر مالك يف حتقيقه مشيخة ابن طهمان( :ومن املؤسف أن
وقائع األحداث تشري إىل أننا يف طريق حتقيق هذا احلديث؛ الذي هو من دالئل النبوة ،وأن
مؤامرات األعداء على املسجد األقصى وبيت املقدس؛ ستستمر وتتصاعد وتشتد؛ لدرجة أن
يتمنى املسلم أن يكون له موضع صغري يطل منه على بيت املقدس أو يراه منه ،ويكون ذلك
عنده أحب إليه من الدنيا مجيعاً ،وال شك أن يكون بعد ذلك الفرج والنصر إن شاء اهلل ،وهلل
األمر من قبل ومن بعد ،واهلل غالب على أمره ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون).

()4

 .1صحيح البخاري ،أبواب التطوع ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .2ومعنى شطن فرسه من األرض :الشطن هو احلبل ،وقيل :احلبل الطويل الشديد الفتل ،يستقي به ،وتشد به اخليل،
واجلمع أشطان.237/ 13 .
 .3أخرجه احلاكم يف (املستدرك) 509/ 4 :وقال( :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه) ،ووافقاه الذهيب ،وقال
اهليثمي يف جممع الزوائد ،10/ 4 :رجاله رجال الصحيح ،وصححه األلباني يف السلسلة الصحيحة.954/ 6 :
األخصا بذكر صحيح فضائل الشام واملسجد األقصى ،هشام العارف.28/ 2 :
 .4إسعاد
َّ
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االعتكاف يف املسجد األقصى املبارك ضرورة:
نظراً ملا يتعرض له املسجد األقصى اليوم من اقتحامات يومية ،وخمططات تهويدية،
وحفريات تدمريية؛ فإن الواجب حيتَّم علينا حنن أهل فلسطني أن ندافع عن املسجد األقصى
بكل ما أوتينا من قوة ،واالعتكاف يف املسجد األقصى أقل ما ميكن تقدميه هلذا املسجد
األسري ،وصدق الشاعر الذي ناشد صالح الدين حتريره ،فقال:
جـــاءت إلـيـك ظالمة

*** تسعى مـــــن البيت املقـدس

كـــــل املساجد طهرت *** وأنـــــا عـلـى شـرفـي أجنس
ومن مل يستطع الوصول إليه؛ فليه ِد إليه الزيت الذي يسرج يف قناديله ،ف َع ْن َميْ ُموَنَة َم ْو َالةِ
ت المَْْق ِدسَ ،ق َ
ت( :يَا َر ُس َ
ال :اْئتُوُه
َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّن َها َق َال ْ
ول اهللِ؛ أَْفتِنَا يف َبيْ ِ
ِ

الُد إْذ َذ َ
َ
ت ُي ْس َر ُج يف
اك َح ْرًباَ -فإِ ْن لمَْ َتأُْتوُه َوُت َصُّلوا ِفيِهَ ،فاْب َعُثوا ِب َزيْ ٍ
َف َصُّلوا ِفيِه َ -و َكاَن ِ
ت البِ ِ
َقنَاِديِلِه).

()1

" .1ورد احلديث بطرق متعددة ،بعضها الصحيح واحلسن ،وبعضها الضعيف واملنكر ،فقد أخرجه أبو يعلى
( ،523/ 12رقم  ،)7088قال اهليثمي ( :)7/ 4روى أبو داود قطعة منه من حديث ميمونة موالة النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،ورواه أبو يعلى بتمامه من حديث ميمونة زوج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورجاله ثقات ،وأخرجه
أيضاً :أمحد ( ،463/ 6رقم  ،)27667وأبو داود ( ،125/ 1رقم  ،)457وإسحاق بن راهويه ( ،106/ 1رقم  ،)1قال

احملقق د .عبد الغفور البلوشي يف تعليقه على مسند إسحق :رجاله ثقات ،106/ 5 :ورواه ابن ماجه ( ، 451/ 1رقم
 ،)1407قال البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ( :)14/ 2إسناده صحيح ورجاله ثقات ،وقال
األلباني :حديث صحيح ،صححه البوصريي ،وحسنه النووي.
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من أدب االعتكاف:
ملا كان املقصود من االعتكاف االنقطاع عن البشر ،والتفرغ لعبادة اخلالق وذكره؛ كان
على املعتكف أن يراعي اآلداب اخلاصة باالعتكاف؛ من ذكر اهلل ،وتالوة القرآن ،واإلكثار من
النوافل ،وأال يكون االعتكاف مومساً لالجتماع والضحك ،واإلكثار من الطعام والشراب
والكالم؛ فكل هذا يتنافى مع احلكمة من مشروعية االعتكاف؛ من صفاء للقلب ،ونقاء
للسريرة ،نسأله سبحانه أن يوفق أهل بيت املقدس ،وأهل فلسطني بعامة ،على أداء هذه
الشعرية يف شهر الربكة ،وشد الرحال إىل املسجد األقصى.
توصية لألوقاف:
نظراً النقطاع أهل فلسطني عن املسجد األقصى ،وجهلهم ملعامله ،فأرى يف هذا املقام أن
أوصي أوقاف القدس؛ بأن تعقد الدورات والندوات العلمية لتعريف املعتكفني يف املسجد
بأهم معامله ،وبقية معامل مدينة القدس ،وأرى أن من الواجب على املعتكفني االلتحاق
بهذه الدورات؛ لالطالع على املدارس والقباب واملصاطب العلمية يف القدس ومسجدها
األقصى املبارك.
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حقوق اليتيم يف

مسائل فقهية

الشريعة اإلسالمية
د .حممد خليل حمسن
اليتيم هو من فقد أباه ،والعائل الذي يرعاه ،وهو صغري ،ويبقى اليتيم يتيماً حتى بلوغه
احللم ،أي حتى تنتهي مرحلة الطفولة ،وبانتهاء مرحلة الطفولة ،وبلوغ اليتيم سن الرشد،
يزول يتمه ،وال شك يف أن اليتم أول سهم يصيب قلب اإلنسان يف هذه الدنيا ،وأول لطمة
تصفع خده يف هذه الدار ،وأول نكبة تعرتي شخصه يف هذا الوجود ،قلما تقوم له بعدها
ً
سبيال إىل السعادة واهلناء؛ وحفاظاً على اليتيم من غوائل الدهر،
قائمة ،بل قلما جيد بعدها
ونوائب األيام ،فقد اعتنى اإلسالم باليتامى عناية فائقة ،منذ أربعة عشر قرناً ،ويف الوقت
نفسه قرر هلم حقوقاً ،أغفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وقواعد القانون الدولي ،إذ مل
يرد ذكرها يف كل منهما.
وإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم ،جند أن ذكر اليتامى ،قد ورد يف ثالثة وعشرين موضعاً،
مخسة منها وردت يف مواضع تعرب عن أحكام شرعية واجبة التنفيذ ،وأحد عشر موضعاً تكون
أحكاماً شرعية النفاذ ديانًة ،فالنوع األول يتعلق بأموال اليتامى ،والثاني يتعلق باحلفاظ على
حياة اليتيم ،وإحسان معاملته.
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ففي النوع األول ،واملتعلق بأموال اليتامى ،جند أن اإلسالم قد رسم سياسة واضحة املعامل؛
إذ وضع أحكاماً شرعية ،جيب تطبيقها قضاًء ،مبعنى أنه ميكن املطالبة القضائية بضرورة رد
أموال اليتيم إليه بعد بلوغه سن الرشد ،وضرورة حماسبة من توىل أمره أو وصيه على ما أنفق
من مال ،وأما فيما يتعلق باآليات اخلاصة حبسن معاملة اليتيم ،فإنها تتضمن أحكاماً شرعية
دينية ،جيب تطبيقها من الناحية الدينية ،وليس من الناحية القضائية.
عناية اإلسالم املتقدمة باليتيم:
لقد اعتنى القرآن الكريم باليتيم عناية فائقة ،منذ اللحظة األوىل اليت نزل فيها القرآن
الكريم ،إىل أن أمت اهلل تشريعه للمؤمنني ،ويتضح ذلك عندما عاد الوحي إىل الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،بعد فرتة انقطاع عنه؛ إذ نزل ليؤكد له حسن رعاية اهلل ،وعنايته به ،قبيل
اختياره نبياً وهادياً للبشرية ،وكان يتيماً قد حرم من عاطفة األبوة واألمومة ،فأواله اهلل العناية

واللطف والرعاية ،وعرب عن ذلك القرآن الكريم ،بقوله تعاىل{ :أَلمَْ يجَِد َ
ْك يَتِيماً َفآ َوى*
َ
َو َو َج َد َك َض ً
اال َف َه َدى* َو َو َج َد َك َعاِئ ً
الساِئ َل َفال َتنْ َه ْر*
ال َفأَ ْغنَى* َفأََّما اْليَتِ َ
يم َفال َت ْق َه ْر* َوأ َّما َّ
َوأَ َّما ِبنِ ْع َمِة َرِّب َك َف َح ِّدث} (الضحى ،)11 - 6 :ففي اآليات الكرمية توجيه إىل مجاعة املسلمني،

وحثهم على رعاية كل يتيم ،وإىل كفالة كل سائل ،وإىل التحدث بنعمة اهلل الكربى عليه،
وهذه التوجيهات بدءاً من إكرام اليتيم ،والنهي عن قهره ،وكسر خاطره وإذالله ،إىل إغناء
السائل مع الرفق به ،وحفظ كرامته ،كانت من أهم إحياءات الواقع يف البيئة اجلاحدة املتكالبة،
اليت ال ترعى حق ضعيف غري قادر على محاية حقه بسيفه ،حيث رفع اإلسالم هذه البيئة
بشريعة اهلل إىل احلق والعدل والتحرج والتقوى ،والوقوف عند حدود اهلل ،الذي حيرس
حدوده ،ويغار عليها ،ويغضب لالعتداء على حقوق عباده الضعفاء ،الذين ال ميلكون قوةً وال
71

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

سيفاً ،يذودون عن هذه احلقوق.
ففي هذا التوجيه كذلك دعوة للمسلمني بأن يعطفوا على اليتيم قدر جهدهم ،وأن
حيسنوا إليه ما استطاعوا ،وأن يتخذوا له من بينهم وصياً خيلف أباه يف رعاية شؤونه ،وتدبري
أموره ،واإلشراف على مصاحله ،حتى يبلغ أشده ،وليحفظ ماله وينميه ،ويثقف عقله ويغذيه،
وليغرس فيه األخالق العالية.
وزيادة يف احلرص على اليتيم ،فقد اعترب القرآن الكريم كل من حيتقر اليتيم ،ويهمل

أمره ،آية من آيات التكذيب بيوم القيامة (يوم الدين) ،فقال تعاىل{ :أَ َرأَيْ َ
ت َّال ِذي ُي َك ِّذ ُب
ِب ِّ
ين* َف َذِل َك َّال ِذي يَ ُد ُّع
الد ِ

يم}( .املاعون)2 - 1 :
اْليَتِ َ

احملافظة على ما اليتيم:
لقد كانت الدعوة إىل احلفاظ على اليتيم وأمواله دعوة األديان كلها ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل

َت َع َال ْوا أَْت ُل َما َح َّر َم َرُّب ُك ْم َعَليْ ُك ْم أَال ُت ْش ِر ُكوا ِبِه َشيْئًا َوِباْل َواِل َديْ ِن إِ ْح َساًنا َوال َت ْقُتُلوا أَ ْوالد ُ
َك ْم

اح َ
س
الق نحَْ ُن َن ْرُزُق ُك ْم َوإِيَّ ُاه ْم َوال َت ْق َرُبوا اْل َف َو ِ
ش َما َظ َه َر ِمنْ َها َو َما َب َط َن َوال َت ْقُتُلوا النَّ ْف َ
ِم ْن إِ ْم ٍ
ِ
اهلل إال ِبالحْ َ ِّق َذِل ُك ْم َو َّص ُاك ْم ِبِه َل َعَّل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن* َوال َت ْق َرُبوا َم َ
ُ
ال اْليَتِيم إِال ِب َّال ِه َي
َّالتيِ َح َّر َم ِ
تيِ
أَ ْح َس ُن َحتَّى يَبُْل َغ أَ ُشدَّه ُ( }...األنعام ،)152 - 151 :وقد شدد اإلسالم على عدم االقرتاب من
ِ
أموال اليتامى ،فقال تعاىلَ { :وال َت ْق َرُبوا َم َ
ال اْليَتِيم إِال ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن َحتَّى يَبُْل َغ أَ ُش َّدُه َوأَ ْوُفوا
تيِ
ِباْل َع ْه ِد إ َّن اْل َع ْه َد َكا َن َم ْسئ ً
ُوال}( .اإلسراء)34 :
ِ
ولقد حذر القرآن الكريم من أكل أموال اليتامى ظلماً ،وصور ذلك تصويراً مفزعاً؛

صوره بصورة النار يف البطون ،وصورة السعري يف نهاية املطاف ،فهؤالء الذين يأكلون أموال

ين يَأُْكُلو َن أَ ْم َو َ
ال
اليتامى مصريهم إىل النار ،اليت تشوي البطون واجللود ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
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ريا} (النساء ،)10 :بل إن القرآن
اْليَتَا َمى ُظْل ًما إِنمََّا يَأُْكُلو َن فيِ ُب ُطوِن ِه ْم َنا ًرا َو َسيَ ْصَل ْو َن َس ِع ً
الكريم قد قرن النهي عن االقرتاب من مال اليتيم بالنهي عن قتل النفس اليت حرم اهلل إال
باحلق ،كما هو واضح من اآليات املذكورة آنفاً من سورة األنعام.
وملا هاجر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املدينة املنورة ،كانت نفوس الناس آنذاك
يف مكة املكرمة ،قد تأثرت تأثراً شديداً بالوصايا القرآنية املتعلقة باليتيم وأمواله ،فوقعوا يف
حرية من أمرهم ،أيرتكونه هكذا دون رعاية ،فيفسد أمره ،وخيتل شأنه ،أم يبقون على رعايته،
مع عزله عن أبنائهم يف املأكل واملشرب؛ فيشعر بالذلة واملسكنة ،أم خيالطونه ،فيعرضون
أنفسهم ألكل شيء من ماله؟ وهكذا استمروا يف حريتهم ،حتى نزل قول احلق تبارك وتعاىل:
وه ْم َفإِ ْخ َواُن ُك ْم َو ُ
اهلل يَ ْعَل ُم المُْْف ِس َد
الح لهَُ ْم َخيرٌْ َوإِ ْن خَُتاِل ُط ُ
{ َويَ ْسأَُلوَن َك َع ِن اْليَتَا َمى ُق ْل إِ ْص ٌ
اهلل َأل ْعنَت ُ
ِم َن المُْ ْصِلح َوَل ْو َشاَء ُ
يم} (البقرة ،)220 :ففي هذا النص توجيه
َك ْم إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ِ
للجماعة املسلمة بأن تراعي مصاحل الضعفاء فيها ،وال شك يف َّ
أن اليتامى بفقدهم آباءهم
وهم صغار ضعاف ،أوىل برعاية اجلماعة ومحايتها؛ رعاية أنفسهم ،ومحاية أمواهلم.
ومن خالل النظر يف سورة النساء جند أنها قد أبرزت عناية خاصة باليتيم ،وحثت على

اس َّاتُقوا
العناية به ،وبينت أن الناس مجيعاً خلقوا من نفس واحدة ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

َ ُ
ُ َّ
اح َدةٍ( }...النساء ،)1 :فاليتيم هو أخ ألبناء اجملتمع املسلم ،ورحم
س َو ِ
َرَّبك ُم ال ِذي َخل َقك ْم ِم ْن َن ْف ٍ
هلم ،لذلك أمر اإلسالم بالقيام له حبق األخوة ،وحق الرحم ،وطالب باحملافظة على أمواله،
وتهذيب نفسه ،وعدم إهماله ،فقال تعاىلَ { :وآُتوا اْليَتَا َمى أَ ْم َوالهَُ ْم َوال َتتَبَدُ
َّلوا الخْ َبِ َ َّ
ب
يث ِبالطيِّ ِ
ريا}(النساء ،)2 :ففي اآلية الكرمية نهي عن
َوال َتأُْكُلوا أَ ْم َوالهَُ ْم إِلىَ أَ ْم َواِل ُك ْم إَِّنُه َكا َن ُحوًبا َكبِ ً
أكل أموال اليتامى بالباطل ،وفيها أمر بإعطاء اليتامى أمواهلم اليت هي بني آيادي أوصيائهم،
73

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

أو أولئك الذين يتولون أمرهم ،فكأن احلق تبارك وتعاىل يقول هلؤالء( :أعطوا اليتامى أمواهلم
اليت حتت أيديكم ،وال تعطوهم الرديء يف مقابل اجليد ،كأن تأخذوا أرضهم اجليدة ،وتبدلوهم
منها من الرديئة ،أو ماشيتهم ،أو أسهمهم ،أو نقودهم ـ ويف النقد اجليد ذي القيمة العالية،
والرديء ذي القيمة اهلابطة ـ أو أي نوع من أنواع املال فيه اجليد ،وفيه الرديء ،وكذلك ال
تأكلوا أمواهلم بضمها إىل أموالكم ،كلها أو بعضها ،إن ذلك كان ذنباً كبرياً)( ،)1فهذه اآلية
ريا}
جاءت إلعطاء اليتامى أمواهلم يف حالي اليتم والرشد ،ويف قوله تعاىل{ :إَِّنُه َكا َن ُحوًبا َكبِ ً

إشارة إىل أن أكل مال اليتيم ،أو تبدل اخلبيث بالطيب منه ،أو ما ذكر من جمموع األمرين،
وكانت تفعله اجلاهلية ،وكان يف حكم اهلل حوباً كبرياً؛ أي إمثاً عظيماً.
وأضاف احلق تبارك وتعاىل ما يؤكد على تلك الرعاية لليتيم ،واحملافظة عليه (حتى يبلغ
أشده) ،ويشتد عوده ،فيعطى له كل ما تركه له أبوه ،إال ما أنفق عليه منه ،فقد قال تعاىل:

{ َواْبتَُلوا اْليَتَا َمى َحتَّى إَذا َبَل ُغوا الن َ
ُم ِمنْ ُه ْم ُر ْش ًدا َفاْدَف ُعوا إَِليْ ِه ْم أَ ْم َوالهَُ ْم َوال
ِّك َ
اح َفإِ ْن آَن ْست ْ
ِ
َتأُْكُلو َها إِ ْس َراًفا َوِب َدا ًرا أَ ْن يَ ْكبرَُ وا َو َم ْن َكا َن َغنِيّاً َفْليَ ْستَ ْع ِف ْ
وف
ف َو َم ْن َكا َن َف ِقرياً َفْليَأُْك ْل ِبالمَْْعُر ِ

ُم إَِليْ ِه ْم أَ ْم َوالهَُ ْم َفأَ ْش ِه ُدوا َعَليْ ِه ْم َو َك َفى
َفإَِذا َدَف ْعت ْ

سيبًا}(.النساء)6 :
ِباهللِ َح ِ

ففي هذا النص دقة يف اإلجراءات اليت يتسلم بها اليتامى أمواهلم عند الرشد ،كذلك يبدو

واضحاً يف هذا النص التشديد يف وجوب املسارعة إىل تسليم أموال اليتامى إليهم ،مبجرد ظهور
عالمات الرشد -بعد البلوغ -وتسليمها إليهم كاملة ساملة ،واحملافظة عليها أثناء القيام عليها،
وعدم املبادرة إىل أكلها باإلسراف قبل أن يكرب أصحابها فيتسلموها ،مع االستعفاف عن أكل شيء
منها مقابل القيام عليها -إذا كان الولي غنياً -واألكل منها يف أضيق احلدود -إذا كان الولي
حمتاجاً -مع وجوب اإلشهاد يف حمضر التسليم.
.1سيد قطب ،يف ظالل القرآن.42/ 1 ،
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أ .كمال بواطنة
ممّا يتعلمه الطلبة يف كليات الصيدلة مقولة مفادها( :األدوية مسوم قد تنفع) ،وهذه املقولة
مل تأت من فراغ ،فهذه األدوية الكيماويّة ،اليت كثرت أصنافها ،وتعددت أشكاهلا يعرف الناس
ولكن مضارها ال تعدّ ،من هنا جند مع معظم األدوية نشرات ،تقول ً
مثال :تناولك
منافعها،
ّ
أكثر من مائة حبّة من هذا الدواء تؤّدي إىل كذا وكذا ،أو تناولك دواء كذا مع دواء كذا
يؤّدي إىل كذا وكذا ...ومعلوم أ ّن من يتناول أنواعاً كثرية من األدوية قد حتدث له اختالالت
يف جسمه يف نواح شتّى.
ٍ

ومالحظ أ ّن الذين يكثرون من الرتدد على األطباء ،وتناول أدوية كثرية من أكثر الناس مرضاً،

وحنن هنا ال ندعو املرء أال يذهب إىل الطبيب إذا مرض ،وأال يتناول الوصفة الطبيّة ،فرسولنا ،صلى
اهلل دَاًء ،إال أَْنز َ
اهلل عليه وسّلم ،حث على التداوي ،فقالَ ( :ما أَْنز َ
َل ُ
َل َلُه ِش َفاًء)( ،)1وقال صلى اهلل
ِ

يب َد َواُء الدَّاِءَ ،ب َرأَ ِبإِْذ ِن اهللِ َع َّز َو َج َّل)( ،)2ولكننا ندعو أال
عليه وسلمِ( :ل ُك ِّل دَاٍء َد َواٌءَ ،فإَِذا ُأ ِص َ
البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء.
 .1صحيح
ّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
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السن ،فهؤالء
يكون تناول الدواء بال ضابط ،وهذا ما نراه عند كثري من الناس،
وخباصة كبار ّ
ّ
ال يسمع الواحد منهم بأطباء يعاجلون جماناً ،أو بأسعار خمفضة إال ويذهبون إليهم ،ويكدّسون
يف البيت كميات من األدوية ،وقد تنتهي صالحيته دون أن ينتبه إىل ذلك ،وتراه يتناول أدوية
بال نظام ،فيجلب لنفسه أمراضاً جديدة ال حصر هلا.
الدواء يف الطعام:
من املقوالت الطبيّة القدمية ،دواؤكم يف طعامكم فالغذاء املتكامل حيمي اجلسم من
األمراض ،وال ينفع أن ير ّكز املرء على عنصر ،ويغفل عناصر أخرى كثرية ،كأن يفرط يف تناول
النشويات ،ويهمل الفيتامينات املهمة يف أداء العمليات احليوية يف اجلسم ،فاجلسم حباجة إىل
عناصر غذائية متكاملة ،ونقص هذه العناصر أو بعضها يؤّدي إىل متاعب صحيّة ،ولقد قيل:
(حنن نأكل ما نشتهي ،وغرينا يأكل ما ينفع) ،فليس ّ
كل ما يشتهى ينفع ،وحنن نرى أ ّن مريض
السكري ،والذي مبقدوره إذا راعى احلمية ،وتناول النشويات باعتدال ،وأكل وجبات قليلة
بالصحة ،ولكنّه يسرف
على فرتات ،وأكثر من اخلضار ،وتناول من األغذية بقدر ،فإنه ينعم
ّ
يف تناول ما نهي عن اإلكثار منه ،فتقع املصيبة.
السكري منذ زمن
أعرف صديقاً أظنّه دلف على التسعني أو قاربها وهو مصاب مبرض
ّ
بصحة جيّدة،
بعيد ،ولكنّه يراعي احلمية ،ويلتزم بتوجيهات الطبيب ،وهو إىل اآلن يتمتع ّ
السكري أال يتناول دواء السكري مدّة مخس
وذاكرة قويّة ،وكان يقول لي :مبقدور مريض
ّ
وعشرين سنة ،إذا راعى األسس الصحيّة ،وكان كثرياً ما يقول لي ناصحاً :السعيد يف الدنيا
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من ابتعد عن احلاكم واحلكيم؛ يعين الطبيب.
من اخلري أن نعلم أ ّن مراعاة األسس السليمة ،وتناول األغذية النافعة اليت حيتاجها اجلسم
أوفر تكلفة من الذهاب إىل األطباء ،وشراء الدواء ،ولست أدري هل تناول عدد كثري من
صحي؟ وهل تناول
صحي؟ وهل تناول عدد كثري من فناجني القهوة
أكواب الشاي يف اليوم
ّ
ّ
صحي؟ وهل تناول اللحوم احلمراء ّ
كل
عشر قطع من القطايف يف ليلة من ليالي رمضان
ّ

صحي؟ وهل اإلكثار من السموم الثالثة ،وهي :السكر ،وامللح ،والطحني ،الذي أصبح
يوم
ّ
صحي؟
بعضه مثل النشا ملا سحب منه من املواّد النافعة
ّ

الصحة ،ومت ّد
لقد لفت اإلسالم قرآناً وسنة النظر إىل كثري من األطعمة النافعة ،اليت تفيد
ّ

اجلسم بالعناصر األساسيّة ،من متور ،وزيت ،وزيتون ،وعنب ،وقضبَ ،
وخ ْضر ،وبقل وعدس
وبصل وفوم (ثوم) وموز ،...وحلوم أنعام ،وحلوم طري ،وحلوم حبر ،وعسل فيه الغذاء والشفاء.
بالصحة،
كثرياً ما يلفت نظري لقاءت مع ُم َع َّمرين ،وملا كانوا يسألون عن أسرار متتعهم
ّ
احلواس كانوا -يف معظمهم -يذكرون أنّهم يبتعدون عن احملرمات من مخور ،وحلم
وسالمة
ّ
خنزير ،وحنوهما ،ويبتعدون عن اإلسراف يف تناول الطعام ،ويأكلون األشياء الطبيعية من
خضار ،وفواكه ،وحبوب ،وحلوم ،...ومنهم من حيرص على أن يع ّد طعامه بنفسه ،ولقد كانت
صحتهم ،يوم صاروا
صحة الناس جيّدة عندما كانوا يأكلون األشياء على طبيعتها ،وتهلهلت ّ
ّ
يأخذون األغذية احملفوظة ،اليت دخلت فيها مواّد حافظة ،وأضيفت إليها عناصر ساعدت يف
زيادة الضرر ،أو يتناولون حلوم حيوانات ونباتات مهرمنة ،أو خضار وفواكه مل ّوثة مببيدات
من الصعب إزالتها.
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التوسط واالعتدال يف تناول الطعام:
ال ريب أ ّن اإلسالم دين التوسط واالعتدال يف تناول الطعام ،ووسط الشيء أفضله ،وما
ب املُ ْس ِرِف َ
أحسن أن ينطلق املسلم من قوله تعاىلَ { :و ُكُلوا َو ْ
ني}
اش َرُبوا َوال ُت ْس ِرُفوا إَِّنُه ال يحُ ِ ُّ
(األعراف ،)31:وأن يأكل بقدر ،ولو جعل ثلثاً لطعامه ،وثلثاً لشرابه ،وثلثاً للنفس ،كما هداه

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وجتنب ما حيرم ،ودائرة احلالل واسعة ،ودائرة احلرام
إىل ذلك الن ّ
ضيّقة ،وأكل ممّا تنبت األرض لتمتع بعافية ،والستغنى عن الذهاب إىل األطباء.
لقد كان مرضا السكري والضغط من األمراض غري الشائعة ،فكان مرض السكري
ولكن هذين املرضني ،ومثلهما كثري من
مرض املرتفني ،وكان مرض الضغط قليل الوجود،
ّ

األمراض استفحال ،وجتد ربع البالغني يف العامل تقريباً مصابني بهما ،وسبب ذلك الشره
البشري ،وهذه البطون اليت أصبحنا منلؤها من غري ضابط ،وال نبالي ما نأكل من حلويات
ّ
السن ،أو مدى بذل اجلهد ،مما أدى إىل السمنة ،وثقلت
وأمالح ودهون ،وال نراعي كرب
ّ
األجسام عن احلركة ،ودّبت فيها األمراض ،وقد غدا كثري من الفقراء يعانون منها كاملرتفني،
وكانوا أبعد ما يكونون عنها.
الوقاية خري من العالج:
الشر يوقه)( ،)1وغريب أمر اإلنسان
ما من ريب أ ّن الوقاية أيسر من العالج (ومن يتوق ّ

يأتيه من يبصره ِّ
وحيذره ،فيغ ّ
بصحته وشبابه ،فيجعل النصائح دبر أذنه ،ويف حلظة ما يقرع
رت ّ
سن الندم ،ويقول :ليتين ما أسرفت يف أكل وشرب! ليتين ما ّ
دخنت سيجارة وال نرجيلة! ليتين
ّ
قمت بتمارين رياضية نافعة!...
 .1أخرجه ابن عساكر ،134/ 47 :مسند للشاميني.209/ 3 :
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صوموا تصحوا:
من املنافع اليت جتتنى من رمضان ما يسبغه على الصائمني من عافية؛ ذلك حني تفرغ
املعدة ،ويتخّلص اجلسم من كثري من السموم اليت تراكمت فيه على مدار العام ،وكأنمّ ا حتدث
له عملية تنقية ،وتصفية ،وإعادة جتديد ،وترميم ،وهذا حيدث إذا ابتعدنا عن املبالغة يف األكل
يضر ،وهذا خيتلف من جسم إىل آخر.
والشرب ،وتناول ما ّ
لقد مسعت من أحدهم :كنت أعاني من أمل شديد يف املعدة ،ونصحين أحدهم أن أصوم
االثنني واخلميس ،وهكذا كان ،فشفيت معدتي ،وهذا ال يعين أال يتأّثر بعض املرضى من
الصيام ،وإال ملا أبيح الفطر للمريض ،فالصوم يف بعض احلاالت قد يهلك صاحبه ،ولكنّه
الصحة ،حتّى إ ّن كثرياً من األجانب ممّن يعايشون املسلمني يصومون يف
يف الغالب -يفيدّ
الصحة.
رمضان ألجل
ّ
إ ّن فوائد الصوم تشمل الروح والبدن ،وسنزداد سقماً إذا كان رمضان مومساً حلشو
البطون ،يف الوقت املمت ّد بني اإلفطار والسحور ،وحيزن املسلم حني يسمع عن صائمني
حيملون إىل املشايف بسبب التخمة ،أو ارتفاع الضغط ،أو ارتفاع نسبة السكر يف الدم ،أو
ضعف القلب ،فهؤالء مل يعرفوا مقاصد الصيام ،ومل ينتفعوا من خريه يف أبدانهم وصحتهم.
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روح الدعابة واملرح

من هنا وهناك

يف مؤسساتنا الفلسطينية
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم  /كلية الرتبية
متهيد:
الناس بطبيعتهم حيبون الدعابة واملرح؛ لريوحوا عن قلوبهم من عناء احلياة ،هلذا فكثري
من الدراسات احلديثة يف علم النفس اهتمت بروح املرح والدعابة ،فما املقصود بالدعابة؟
وما أهميتها؟ وما اجملاالت اليت قد تستخدم فيها الدعابة؟ وما أثر الدعابة يف اجملال الرتبوي؟
ومتى يكون استخدام الدعابة سيئاً ،ومتى ال يكون ؟ هذه تساؤالت أحاول اإلجابة عنها؛ ملا
هلذا املوضوع من أهمية خاصة على الصعيد الفردي واملؤسسي واالجتماعي.
الدعابة لغة واصطالحًا:
 لغة :دعب دعباً :مزح وتكلم مبا يستملح .ودعب الشيء :دفعه ،فهو داعب .ويقال :ريحداعبة :تذهب بكل شيء ،وأدعب :ملح يف كالمه ،قال كلمة مليحة ،وداعبه :مازحه ،وتداعب
القوم :متازحوا .والدعابة :اللعب واملمازحة.

()1

 اصطالحاً :هي كل ما يبعث على الضحك واالنبساط ،واملتعة املتسمة باالبتهاج، .1لسان العرب ،259 / 5 ،بتصرف.
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واملستندة إىل لطف املزاج.
وعرفت الدعابة يف املؤسسات :أي اتصال بني اثنني أو أكثر من الناس ،والذي يعد ليكون
ممتعاً ولطيفاً ،وينشط بيئة العمل ،وعلى ذلك؛ فإن الدعابة ذات الداللة العنصرية ،أو اجلنسية،
أو العرقية ،قد تكون ممتعة إال أن هلا آثاراً سلبية.
وذهب بعض الباحثني إىل أن الدعابة ( )Humorمن أصل التيين معناه :العصارة اليت
تفرزها غدد اجلسم ،واليت كان يظن أن هلا عالقة ،وأثراً كبرياً يف األفرحة املختلفة ،وهي اآلن
تستخدم يف وصف احلالة العقلية اليت ينزع صاحبها إىل األفكار املثرية للضحك والسرور،
أو ما يسمى روح الفكاهة.
أهمية الدعابة يف حياة الناس واملؤسسات:
يقول بعض العلماء واالختصاصيني إن حقنة من الدعابة املستخدمة بأشكاهلا املختلفة
تستطيع أن تطلق العنان لإلثارة يف املؤسسات ،وقال شارلز نايت صاحب شركة أمري شون
إلكرتيك( :إنك ال تستطيع عمل أي شيء إال إذا كان لديك قليل من املرح واملتعة).
هلذا أشارت الدراسات العديدة أن للدعابة عالقة بتشكيل القيادة ،وتشكيل سلوك
اجلماعة ،وأنها ختلق جواً يساهم يف دعم إجناز املستخدم ،ويف ختفيف التوتر ،وتغين بيئة
العمل ،وتعمل على إثارة الدافعية واإلبداع ،وتعزيز تقدير الذات ،وترفع من مستوى
الرضا املهين ،واإلنتاج ،ويرى بعض العلماء أننا جيب أال نسأل :ملاذا يكون الناس فكاهيني
يف املؤسسات ،ولكن جيب أن نسأل :ملاذا هم جديون إىل هذا احلد؟ ويرون أن األفراد يقادون
بوساطة أربع حاجات نفسية ،وهي :احلاجة إىل االنتماء ،واحلاجة إىل القوة ،واحلاجة إىل
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احلرية ،واحلاجة إىل الدعابة واملرح ،وتعترب الدعابة وسيلة لفهم ثقافة الشعوب ،وأداة لرفع
املعنويات ،وحل اخلالفات ،وتؤدي إىل التقارب بني األزواج ،وقد تكون الدعابة وسيلة نقد
لألداء السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وهلا أثر يف خفض قلق التفاعل مع األشخاص
املعوقني ،ومقاومة املزاج املكتئب.
الفوائد الطبية للمرح والدعابة:
يرى املتخصصون يف الطب أن الدعابة واملرح جيعالن الرئتني تسرعان يف إخراج
ثاني أكسيد الكربون ،ويطلقان الدموع من العينني ،فتنظفانهما ،وتساعد العضالت على
االسرتخاء ،مما يقلل الشد والتوتر ،وتزيد من إفراز األدرينالني ،ومترين جهاز الدوران ،ولعل
أهم هذه اآلثار مجيعها يف املدارس ،وهي أن الدماغ يف حالة املرح يطلق األندروفينات ،وهي
مواد كيميائية ختفف األمل ،وتظهر يف جمرى الدم ،حينما يضحك اإلنسان ،مما يؤدي إىل فائدة
كبرية للطالب ومن يقومهم.
املرح يف املؤسسات الرتبوية:
لعل املالحظة األوىل للمرح هي استخدامه كمخفف لألمل ،وهذا مفيد للطالب
واملعلم على حد سواء ،فالدعابة تؤثر يف حتويل الوضع ،فتؤثر يف أداء الطالب ،حيث تكون
استجاباتهم غري متوقعة ،وغري عادية ،وأصيلة ،فحولت الدعابة تفكريهم من اجملرى املنطقي
العادي إىل جمرى آخر يأخذ مدى أبعد ،فأصبح أحد املطالب املهمة للمجتمع هو الرتكيز
على صقل مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة وتطويرها ،وسد النقص الذي يعاني منه
الطالب يف هذا اجملال ،ومع ذلك؛ فإن تطوير مثل هذه املهارات يتنافى مع إسرتاتيجيات
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التعليم املسيطرة حالياً ،اليت تركز على التذكر واالستظهار ،أما الدعابة فتعمل على تعزيز
تطوير اإلبداع ،والتفكري التشعييب ،فتجمع املعلمني والطلبة معاً ،وختفف التوتر ،وتستجلي
املفاهيم الصعبة ،واملصطلحات التقنية ،وتؤدي دوراً حيوياً يف حل املشكالت بطريقة إبداعية،
وميكن استخدامها كأداة يف تطوير املهارات العليا يف التفكري.
إن استخدام الدعابة واملرح يف املؤسسات األكادميية ،يعمل على حتقيق التوازن بني حتقيق
أهداف املؤسسة ،وبني رضا العاملني ،ويولد باستمرار مدارس ذات جو صحي ،ويتسبب
يف تأسيس روابط اجتماعية متزايدة ،ويساهم يف حتسني اإلنتاج ،وحيل التناقضات ،ويزيد
االلتزامُّ ،
وتعد الدعابة أداة تعلم ممتازة؛ ألنها باإلضافة إىل أنها متنع امللل والتعب يف غرفة
الصف ،فإنها تؤدي أيضاً إىل نواح إجيابية للغة ،وتشجع على احملادثة بها ،وتوسع مفرداتها،
ٍ
وتنمي بناء اجلملة ،والقواعد ،وتزودنا مبعلومات ثقافية.
مساوئ استخدامات الدعابة يف املؤسسات:
َّ
إن بيئات العمل يف هذا العصر تعكس انقسامات الناس ،هلذا يكون إلزاماً على
املستخ ِدمني (بكسر الدال) واملستخ َدمني (بفتح الدال) أن يكونوا حساسني لألعراف،
واألديان ،واجلنسيات املتعددة اليت متثلهم ضمن ثقافات متعددة ،وكذلك وجود النساء،
وبنسب عالية يف أماكن العمل جنباً إىل جنب مع الرجال ،والنساء غالبيتهن من املتذوقات
للدعابة ،ونادراً ما تأخذ دور املنتج ،أو دور من يعاود إنتاج املرح والدعابة ،وبالتالي فإن
الدعابة تديم سيطرة الرجال يف مكان العمل ،من خالل إحراج النساء ،وقد تتسلل الدعابة
من خالل استخدامها كمؤشر لالستعالء على عقدة النقص لدى هؤالء الذين توجه إليهم،
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وبالتالي؛ تصبح وسيلة إذالل وتهكم ،وتقلل من منزلة األشخاص أو اجلماعات اليت توجه
إليهم ،وبالتالي تقلل فرصة هؤالء الناس من حتسني منازهلم ،والتهكم الطائفي هو فعل
مرفوض اجتماعياً وأخالقياً ،وسوء استخدام الدعابة يعيق من اإلنتاج التعاوني .كذلك
االستخدام غري املناسب للدعابة ،يؤدي إىل السيطرة على املرؤوسني ،والتنافر بني األفراد،
ويقلص فعاليات اجملموعة من خالل تثبيط معنوياتهم ،والتهريج حول العمل خيلق عادة جواً
من التوتر.
خامتة:
جيب االبتعاد وبقوة عن تلك الفكاهات والدعابات اليت تثري املشاعر العدائية ،كتلك
املتعلقة باملعتقدات ،والطوائف ،والطبقات ،واجلنس؛ ألن الدعابة إذا كانت ستؤدي فائدة يف
جماالت خمتلفة ،إال أنها يف هذه اجملاالت تؤدي إىل فتنة ،وإحباط ،ومساوئ عديدة ،تؤجج املشاعر
العدائية بني أفراد اجملتمع الواحد.
ومن هنا؛ جند أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن سار على نهجه مل ميزح إال يف صدق،
وهو القائل عليه السالم( :يَا َحنْ َظَلُة َسا َعًة َو َسا َعًة)( ،)1و يف حديث آخرَّ :
(أن امرأةً عجو ًزا جاءْتُه
َ
ُ
أم فال ٍن؛ إِ َّن اجلنََّة ال يدخُلها عجو ٌز،
تقول َلُه :يا
رسول اهللِ؛ ادع اهللَ لي أ ْن يد ِ
ْخَلين اجلنَة ،فقال لهَ ا :يا َّ
ت املرأُةَ ،
َ
تدخل اجلنَة ،فلما رأى ذِل َك منها ،بينَّ َ هلا َ
غرضُه َّ
أن
ت؛ ظنًّا منها أنها لن
وبك ْ
َ
وانزعج ِ

شابًة بك ًرا ،وَتال عليها َ
نشئُها ُ
العجو َز َل ْن ُ
قول
تدخ َل اجلنََّة عجو ًزا ،بل ُي ِ
اهلل خل ًقا آخ َر ،فتدخُلها َّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب فضل الذكر والفكر يف أمور اآلخرة وجواز ترك ذلك يف بعض األوقات
واالشتغال بالدنيا.
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ناه َّن إِ َ
اهللِ تعاىل{ :إِنَّا أَ َ
َاه َّن أْبكا ًرا * ُعُرًبا ُأْت َراًبا}( ،الواقعة  )1() 37 –35 :وقوله
نشاًء * َف َج َعْلن ُ
نشأْ ُ

صلى اهلل عليه وسلم للمرأة اليت سألت عن زوجها( :زوجك الذي يف عينه بياض)( ،)2فهو
مل ميزح إال صادقاً ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن

َكَّل ُم ِب َ
ال َعبْ َد َليَت َ
رض َوا ِن اهللِ ال ُيْل ِقي هلَا َب ً
اال ،يَ ْرَف ُعُه ُ
الكِل َمِة ِم ْن ْ
اتَ ،وإِ َّن ال َعبْ َد
اهلل ِب َها َد َر َج ٍ
َليَت َ
َكَّل ُم ِم ْن َس َخ ِط اهللِ ال ُيْل ِقي هلَا َب ً
اال ،يَ ْه ِوي ِب َها يف َج َهنَّم)( ،)3وقد قال تعاىل يف معرض ذمه
َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِنمََّا ُكنَّا نخَُ ُ
وض َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه
املشركني والكفارَ { :وَلئِ ْن َسأَْلت ُ

ُم
ُكنْت ْ

ستَ ْه ِزُئو َن}(.التوبة)65 :
َت ْ

فاملزاح الذي ال يتعارض مع معتقد ،وال ينقص من إنسان بقصد اإلنقاص ،وال جيرح
مشاعر شخص ،وال يتنافى مع الدين ال مانع منه ،بل قد يكون مطلوباً يف بعض األحيان
للتخفيف عن النفس والرتويح عنها؛ ألن اإلسالم وهو الدين احلق ،ودين اهلل الذي ارتضاه
للناس ،وهو أعلم برتكيبهم اجلسماني ،والفسيولوجي ،ال ميكن أن مينع شيئاً يتعارض مع
طبيعة تلك النفس.
املراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2أوراق غري منشورة  ،أ.د أمحد فهيم جرب  ،جامعة القدس 1999 ،م .
 .3حاسة الدعابة لدى بعض طالب اجلامعة  ،بدرية كمال أمحد  ،جملة علم النفس 1999 ،م .
 .4روح الدعابة يف املؤسسات  ،حبث غري منشور  ،داود حمارب  ،جامعة القدس 1999 ،م .
 .5صحيح البخاري .

 .1صححه األلباني يف غاية املرام رقم  ،375وانظر :السلسلة الصحيحة ،رقم .2987
 .2فيض القدير.11/ 4 :
.3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان.

85

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

من هنا وهناك

أفضل النساء
بقلم :هيام جرار
َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
َكم َّم َوَّدةً
قال تعاىلَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
ِ

ات ِّل َق ْو ٍم
َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك آليَ ٍ

يَتَ َف َّكُرو َن}( .الروم)21 :

الر َجا ِل).
وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم...( :إِ َّن الن َ
ِّساَء َش َقاِئ ُق ِّ

()1

جتمل احلياة ببسمتها احلبيبة ،وملستها الرقيقة ،وختفف من وعورة الطريق ،وأعباء
فالزوجة ّ
العمل بكلمة معبرّ ة حانية ،متأل البيت هناء وبهاء ،وتقر بها عني األبوين.
مر يف األذهان أ ّن العرب يف اجلاهلية كانوا يهينون األنثى ،وحيطون من مكانتها ،وال
ولقد ّ
قرره القرآن الكريم من كراهية العرب
يشركونها يف حياتهم العا ّمة ،ولقد ثبت ذلك مبا ّ
لوالدة األنثى ،األمر الذي جعلهم يقتلونها طفلة ،ويوارونها حتت الرتاب ،فأنكر اهلل عليهم
ذلك ً
ت * ِبأَ ِّي
قائالَ { :وإَِذا املَْو ُؤوَدُة ُسئَِل ْ

َ
ت}(.التكوير)9 - 8 :
نب ُقتَِل ْ
ذ ٍ

ومع ذلك؛ فقد كانوا قّلة من يفعلون ذلك ويفتخرون به ،ولكنّه ال يؤخذ على أنّه القاعدة

العا ّمة اليت كانت سائدة بينهم.

فيمن يستيقظ فريى ً
 .1سنن الرتمذي ،كتاب أبواب الطهارة عن رسول اهللَ ،صَّلى اهلل عليه َّ
بلال
وسلم ،باب ما جاَء ْ
وال يذكُر احتالماً ،وصححه األلباني.
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فالتاريخ حيدّثنا أن العرب كانوا شديدي االحرتام للمرأة ،كثريي احلدب عليها ،يغارون
عليها ،وحيرصون على صيانتها ،فكان فرسانهم ينزلون إىل ساحة الوغى ،وألسنتهم رطبة بذكر
منهن أن يشهدن شجاعتهم ،واقتحامهم
زوجاتهم ،أو أخواتهم ،أو أمهاتهم ،وكانوا يطلبون ّ
غمرات احلرب يف سبيل جمدهم ومفاخرهم.

ت َ
اخل َ
َه َّ
ـما لمَ َت ْعَل ِمـي
يـل يا ابنَة ماِل ٍ
ـك إ ْن ُكنْ ِ
ال سأَْل ِ
ت جــا ِهَلًة ِب َ
َ ْ ِ ()1
ــرك َم ْن َش َه َد ال َوقي َعَة َّأننِـي أَ ْغشى ال َو َغى وأَ ِع ُّ
ف ِعنْد املغنَـم
يخُْبِ ِ

وكانت قبائل بر ّمتها ،ورجال من أكابر القوم ينتسبون إىل أمهاتهم ،وحرب الفجار نشبت
من أجل امرأة ،أراد بعض ّ
الشباب كشف نقابها.
وامتازت بعض البيوت العربية بإكرام البنت ،حتّى ال يسمح بزواجها إال برضاها،
واحرتام العرب لنسائهم جاء مثرةً لنضج ال ّذكورة ،وعرفان األنثى بوظيفتها الصحيحة.
إن تصور املرأة يف البيت إنسان قاعد ،ال شغل هلا ،جهل شنيع مبعنى األسرة ،اليت تصور
ربة البيت إنساناً ،جييد الطهي واخلدمة فقط ،وإمنا هي باإلضافة إىل ذلك عنصر مهم فاعل
ومنتج يف ميادين احلياة وجماالتها املختلفة.
والقصة اآلتية تدل داللة قاطعة ،على أنه كان للمرأة كلمتها ومشورتها على زوجها ،وأخذ
رأيها عند زواجها.
قال احلارث بن عوف خلارجة بن سنان ،إّبان احلرب بني عبس وذبيان :أتراني أخطب إىل

أحد ،فريدني؟ قال :نعم ،أوس بن حارثة ّ
الطائي ،فقال احلارث لغالمه :هيئ لي مركباً ،ثم
ركب هو وغالمه ،ومعهما خارجة ،وأتوا أوساً ،فوجدوه يف داره ،فلما رأى احلارث؛ رحب به،
 .1معلقة عنرتة بن شداد ،منتديات بوابة العرب.
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وسأله عن جميئه ،فقال :جئتك خاطباً ،فقال أوس :لست هناك ،أي رفض أن يزوجه ،فانصرف
ومل يكلمه ،ثم دخل أوس على امرأته مغاضباً ،وكانت من قبيلة عبس ،فقالت :من الرجل
الذي وقف عليك فلم تطل الكالم معه؟ فقال :ذاك سيّد من سادات العرب ،احلارث بن
عوف ،قالت :فما لك مل تستنزله؟ قال :إنه استحمق ،جاءني خاطباً ،قالت :أتريد أن تزوج

بناتك؟ قال :نعم .قالت :فإذا مل تزوج سيّد العرب فمن؟ قال :لقد كان ذلك ،قالت :فتدارك
ما كان منك ،فاحلق به ،وأرجعه ،فإنه سيفعل ،فعمل أوس برأي زوجته ،ورد حارثة ومن معه،
فلما وصلوا إىل بيت أوس ،وجلسوا يف مكان الضيافة ،دخل أوس على زوجه ،وقال هلا:
ادعي لي فالنة ،أكرب البنات سناً ،فأتته ،قال :يا بنية؛ هذا احلارث بن عوف ـ سيّد من سادات
العرب ـ قد جاءني خاطباً ،وقد أردت أن أزوجك منه ،فقالت :ال تفعل ،ألني فتاة يف وجهي

عمه ،فيدّعي رمحي ،وليس جبارك يف البلد ،فيستحيي
رّدة( ،)1ويف خلقي حدّة( ،)2ولست بابنة ّ
منك ،وال آمن أن يرى مين ما يكره ،فيطّلقين .قال :بارك اهلل فيك .ثم دعا الوسطى :فأجابته مبثل
جواب أختها ،وقالت :إني خرقاء( )3وليست بيدي صناعة ،وال آمن أن يرى ما يكره ،فيطلقين،
فـلما عرض عليها قالت:
فيكون علي يف ذلك ما تعلم .ثم دعا الثالثة ،وهي
َّ
أصغرهن سناًّ ،
(أنت وذاك) ،فأخربها بإباء أخواتها .وقالت :لكنّين واهلل اجلميلة وجهاً ،الصنّاعة يداً ،الرفيعة
خلقاً ،احلسيبة أباً ،فإن طّلقين ،فال أخلف اهلل عليه خبري ،فز ّوجها احلارث ،وملا وصل ديار قومه،

قالت :أتلزم املنزل والعرب يقتل بعضها بعضاً؟ اخرج إىل هؤالء القوم ،وأصلح بينهم ،ثم
ارجع إىل أهلك ،فخرج احلارث مع خارجة بن سنان ،فأصلحا بني القوم ،ومحل الدّيات،
 .1ردة :بقعة سوداء ،أو قبح مع شيء من اجلمال.
 .2حدة :عصبية تغضب بسرعة.
 .3خرقاء :بليدة ال حتسن عملها.
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وكانت ثالثة آالف بعري يف ثالث سنوات.

()1

الصراط ،بعدما كاد
واملرء يعجب لعظمة هذا البيت العربي! زوجة ترشد رجلها إىل ّ
أصغرهن؛ لتكون
يزيغ عنه ،وبنات يعرفن بدقة أوصافهن البدنية ،وطبائع بيئتهن ،فيقدّمن
َّ
زوجة خلاطب مقبل ،وعروس تأبى أن تسعد بزوجها حتى تضع احلرب أوزارها ،وتقر السالم

َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
َكم
حوهلا ،قال تعاىلَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
ِ
ات ِّل َق ْو ٍم
َّم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك آليَ ٍ

يَتَ َف َّكُرو َن}( .الروم)21 :

ويف جو األسرة املتآلفة املتوادة يسكن اإلنسان نفسيّاً ،ويسكن روحياً ،ويسكن جسديّاً،

وجتمل
وهذا هو السكن الذي يقصده اإلسالم ،والسكن الذي ترفرف عليه أجنحة املوّدةّ ،
حلظاته شفافية احلب والعطف.
إنّها املودة والرمحة اليت فاض بها قلب زوجة احلطاب يف عصر النّبوة ،وكل زوجة صابرة
مؤمنة ،ليكون جزاؤها اجلنة.
ترى ماذا فعلت زوجة ّ
احلطاب حتى كان جزاؤها اجلنة؟
قالت زوجة ّ
احلطاب :إن زوجي يقوم بقطع األخشاب ،ومجع احلطب من اجلبل ،ثم ينزل
إىل السوق ،فيبيعه ،ويشرتي ما حيتاج إليه بيتنا ،وأحس بالعناء الذي لقيه يف سبيل رزقنا،
وأحس حبرارة عطشه يف اجلبل ،تكاد حترق حلقي ،فأع ّد له املاء البارد ،حتى إذا ما قدم وجده،
نسقت متاعي ،وأعددت له طعامه ،ثم وقفت أنتظره يف أحسن ثيابي ،فإذا ما وجل الباب،
وقد ّ
استقبلته كما تستقبل العروس عريسها الذي عشقته ،مسّلمة نفسي إليه ،فإذا أراد الراحة؛

 .1ركائز اإلميان ،الشيخ حممد الغزالي.
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أعنته عليها ،وإن أرادني كنت بني ذراعيه كالطفلة الصغرية يتلهى بها أبوها.

()1

إ ّن املرأة املطيعة لزوجها هلي أغلى الكنوز ،اليت جيب أن حيرص عليها الرجل ،وأن حييطها
بكل الرعاية واحلنان.
إن طاعة املرأة لزوجها هي قوام السعادة يف األسرة ،ومن هنا كانت وصاياه صلى اهلل

ت َف ْر َج َها،
ت َش ْه َر َهاَ ،و َح ِف َظ ْ
ت املَْرأَُة خمَ ْ َس َهاَ ،و َصا َم ْ
عليه وسلم ،واحلث عليه بقوله( :إَِذا َصَّل ِ
اجلنََّة ِم ْن أَ ّي أَْب َواب َ
يل لهََا :اْد ُخِلي َ
ت َز ْو َج َها ِق َ
ْت).
َوأَ َطا َع ْ
اجلنَِّة ِشئ ِ
ِ
ِ

()2

املرأة ووظيفتها عند أم املؤمنني السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها:
ـ من تكون املرأة املسلمة يف نظر عائشة ،رضي اهلل عنها؟ وأي األعمال ختتار هلا؟
ـ أهي املرأة اليت تهجر بيتها ،وترتك أطفاهلا ،لتساهم يف احلياة العامة؟!
ـ أم أنها املرأة اليت تدرس لتحصل على أعلى الشهادات ،وأكرب الدرجات العلمية،
متجاهلة وظيفتها األساسية ،ورسالتها يف احلياة؟!
ـ إن أم املؤمنني تهيب بالنساء املسلمات أن يعملن يف داخل بيوتهن ،والعمل الذي
يناسب وظيفتهن.
ـ إن املرأة تستطيع عن طريق املغزل ،أو الوسائل احلديثة (كالرتيكو) ،وخالفه ،أن تساهم
يف تغطية ميزانية املنزل.
بر
ـ إن املالئكة تبارك هذا العمل؛ ألنه عند اهلل عبادة ،وعند الزوج مشاركة ،وعند األوالد ّ
ووفاء.
ً .1
نقال بتصرف عن مقدمة اجلزء التاسع من كتاب نساء أنزل اهلل فيهن قرآناً للدكتور عبد الرمحن عمرية.
 .2مسند أمحد ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند باقي العشرة املبشرين باجلنة ،مسند عبد الرمحن بن عوف الزهري،
رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :صحيح حسن لغريه.
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وُتسأل أم املؤمنني عن أفضل النساء ،فتقول( :هي اليت ال تعرف عيب املقال ،وال تهتدي
الصيانة على أهلها).
ملكر الرجال ،فارغة القلب إال من الزينة لبعلها ،واإلبقاء يف ّ

()3

وإن حكمة صينية تقول( :البيت الذي تزاول فيه الدجاجة عمل الديك يصري إىل اخلراب).
ـ إن املرأة العاملة اليت تأدبت بأدب اإلسالم ،ال تعرف فحش القول ،وال سالطة اللسان،
فهي عفيفة يف قوهلا ،صادقة يف حديثها ،أمينة على عرضها ،وهي من قبل هذا ومن بعده ،تهتم
تسر مبخربها ،هذه املرأة ّ
تعف نفسها ،وتصون
تسر مبنظرها كما ّ
بزينتها من أجل زوجهاّ ،
وجتمل احلياة بأخالقها ،وحسن معاملتها لبعلها.
زوجهاِّ ،
ومن األشياء اليت ال تبلى ،وال ميكن أن تنسى على مر األيام تلك الوصية الغالية اليت
قدمتها امرأة عوف بن حملم الشيباني البنتها ،عندما زفت إىل ملك كندة.
قالت األم :أي بنية؛ إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت ،وعشك الذي فيه درجت ،إىل
وكر مل تعرفيه ،وقرين مل تألفيه ،فكوني له أمًة ،يكن لك عبداً ،واحفظي له عشر خصال ،يكن
لك ذخراً.
ـ أما األوىل والثانية :فالصحبة بالقناعة ،واملعاشرة حبسن السمع والطاعة.
ـ أما الثالثة والرابعة :فالتعهد ملوقع عينيه ،والتفقد ملوضع أنفه ،فال تقع عينيه منك على
قبيح ،وال يشم إال أطيب ريح ،والكحل أحسن احلسن ،واملاء والصابون أطيب الطيب
املفقود.
ـ وأما اخلامسة والسادسة :فالتفقد لوقت طعامه ،واهلدوء عند منامه ،فإن حرارة اجلوع ملهبة،
وتنغيص النوم مغضبة.
 .1انظر حماضرات األدباء للراغب األصفهاني ،410/ 1 ،وعيون األخبار البن قتيبة.375/ 1 ،
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ـ وأما السابعة والثامنة :فالعناية ببيته وماله ،والرعاية لنفسه وحشمه وعياله ،ومالك األمر،
فباملال حسن التدبري.
سره ،مل
ـ وأما التاسعة والعاشرة :فال تفشي له سراً ،وال تعصي له أمراً ،فإنك إن أفشيت ّ
تأمين غدره ،وإن عصيت أمره ،أوغرت صدره.
اتق مع ذلك الفرح إن كان حزيناً ،واالكتئاب عنده إن كان فرحاً ،وكوني أشد ما
ـ ثم ِ

تكونني له موافقة ،يكن أطول ما يكون لك مرافقة.

إن هذه الوصايا يف احلقيقة تعد حبق دستوراً لألسرة ،لو سارت عليها كل فتاة ،إنها مل ترتك
صغرية وال كبرية يف احلياة الزوجية إال أشارت إليها.
لقد أمرتها بطاعة زوجها ،واالستماع له ،وقد حث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على هذه
ت َز ْو َج َها
ت َف ْر َج َهاَ ،وأَ َطا َع ْ
ت َش ْه َر َهاَ ،و َح ِف َظ ْ
ت املَْرأَُة خمَ ْ َس َهاَ ،و َصا َم ْ
الطاعة بقوله( :إَِذا َصَّل ِ
اجلنََّة ِم ْن أَ ّي أَْب َواب َ
يل لهََا :اْد ُخِلي َ
ِق َ
ْت).
اجلنَِّة ِشئ ِ
ِ
ِ

()1

ـ وأمرتها أن تتزين لزوجها ،وأن تتجمل له ،وبينت هلا أساليب اجلمال ووسائله قائلة:

(الكحل أحسن احلسن ،والصابون واملاء أطيب الطيب)
وختاماً؛ نقول :املرأة جهاز روحي عجيب ،يلقي يف قلب الرجل أسرار القوة ،ومعاني الثقة
بالنفس ،واملرأة إنسان كريم ،وأمسى ما فيها إنسانيتها الرفيعة ،وقد قضت سنة اهلل أن جتعل
كرامتها منوطة برعاية أمانتها اخلاصة ،وأن جتعل سعادتها منوطة بأداء وظائف تلك األمانات،
أماً وزوجًة وربة بيت ،فإن كانت أماً؛ ففي طاعتها رضوان اهلل تعاىل ،وحتت أقدامها اجلنة ،وإن
 .1مسند أمحد ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند باقي العشرة املبشرين باجلنة ،مسند عبد الرمحن بن عوف الزهري،
رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :صحيح حسن لغريه.
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كانت زوجة صاحلة ،فهي أفضل ذخر يستفيده املرء من دنياه بعد تقوى اهلل.
وهي احلسنة اليت يطلبها املؤمن من ربه صباح مساء ،ويتمناها يف دنياه وآخرته ،بقوله تعاىل:
{ َرَّبنَا آِتنَا فيِ ُّ
اب
اآلخ َرةِ َح َسنًَة َوِقنَا َع َذ َ
الدْنيَا َح َسنًَة َوفيِ ِ

ار}( .البقرة)201 :
النَّ ِ

وإن كلمة واحدة منها لزوجها ،وهو يشكو جور الزمان ،أو منافسة األقران ،أو مكائد

الرجال ،كفيلة أن متده بطاقات عجيبة من اهلمة ،واألمل ،والثقة بالنفس.
إن املرأة هي السرت والوقاية ،هي احلفظ والرعاية ،تلتقي بزوجها ،فتكاشفه بسرها ،تعرف
ماضيه وحاضره ،وتطلع على مشاريعه ومستقبله ،وتساهم معه يف معركة احلياة الضاربة اليت
خيوضها ،بغية توفري احلياة اهلادئة ،اليت يريدانها معاً.

ُم
إن اهلل سبحانه وتعاىل عرب عن احلياة الزوجية باللباس ،فقال تعاىلُ :
{ه َّن ِلبَ ٌ
اس َّل ُك ْم َوأَنت ْ

اس لهَُّ َّن}(.البقرة ،)187 :فشبه اهلل كل واحد من الزوجني بالثياب لآلخر ،الشتمال كل واحد
ِلبَ ٌ
منهما على اآلخر ،فصار كل واحد بالنسبة إىل اآلخر كالثوب الذي يلبسه.
وفق اهلل اجلميع إىل ما فيه خري األمة اإلسالمية ،وهدى نساءها إىل الطريق السليم ...طريق
القرآن ...ونهج الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
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تكية سيدنا إبراهيم
مساهمة يف إعالة

من هنا وهناك

األســـر الفقرية

أ .حممد سليم شبانه  /دار اإلفتاء اخلليل
يعود تاريخ تكية سيدنا إبراهيم اخلليل (الشوربة) للعصر الفاطمي منذ أكثر من ألف

اهتم صالح الدين األيوبي بوضع العديد من الوقفيات اليت ُيدفع
عام ،ويف عصر األيوبينيَّ ،
ريعها للمسجد اإلبراهيمي ،وكانت التكية اإلبراهيمية إلطعام الوافدين إليها ،وصرف
القائد صالح الدين األيوبي الشعري خليوهلم؛ لتشجيعهم على الرباط يف فلسطني ،وكان ريع

هذه الوقوف يصل من مصادره يف مصر ،والشام ،وشرق األردن ،وأحناء فلسطني.

لقد اشتهر اخلليل إبراهيم ،عليه السالم ،بإكرام الضيف ،كما ورد يف سورة الذاريات،
إذ قال احلق تبارك وتعاىلَ { :ه ْل أََت َ
ني* إِْذ د َ
يم املُ ْك َر ِم َ
اك َح ِد ُ
َخُلوا َعَليِْه َف َق ُالوا
يث َضيْ ِ
ف إِْب َرا ِه َ
نكُرو َن* َف َر َ َ
ال َسال ٌم َق ْو ٌم ُّم َ
َسالماً َق َ
ني}(الذاريات.)26 - 24 :
اغ إِلىَ أ ْهِلِه َف َجاء ِب ِع ْج ٍل سمَ ِ ٍ
هلذه السنّة احلميدة ،واتّباعاً لنهج اخلليل ،وجدت تكية اخلليل يف مدينة خليل الرمحن.
متويل التكية:
أوقف على تكية سيدنا إبراهيم ،عليه السالم ،األمراء والسالطني املسلمون وقفيات كثرية،

مثبتة على لوحة رخامية على باب اإلسحاقية واإلبراهيمية ،يف املسجد اإلبراهيمي ،وهذه
أراض يف كل من دورا ،وكفر بريك (بين نعيم) ،ويف دير استيا ،ويف سائر أرض
الوقفيات هي ٍ
فلسطني؛ وذلك لزراعتها بالقمح والعدس والزيتون؛ إلنارة املسجد ،وألجل عمل السماط
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تكية سيدنا إبراهيم مساهمة يف إعالة األسر الفقرية

واخلبز ،حيث كان يوزع يف كل يوم مرتني ،ويقدم الطعام الساخن ألهل اخلليل وللزائرين،
غنيهم وفقريهم ،وكان يعمل ملصلحة هذه التكية عدد كبري من العمال والعامالت؛ من

حصادين ،ومغربلني ،وطهاة ،وعمال مطاحن ،وخبازين ،يعملون على مدار الساعة؛ إلعداد
الوجبات الساخنة اليت تقدم يومياً ،وكان يعلن عن توزيع الطعام بدق الطبول يف مكان يسمى

الطبلخانة ،قريبة من مكان الطهي ،عند باب املسجد.

أما اآلن؛ َّ
فجفت هذه املنابع ،وأصبحت املوارد من احملسنني الذين ال يقصرون يف إمداد

هذه التكية مبا حتتاجه ،ويتسابق أصحاب اخلري من األغنياء يف احلجز قبل ثبوت الشهر بأيام
عدة ،للقيام بتأمني الوجبات يف شهر رمضان ،وتكلف هذه الوجبات سنوياً مئات اآلالف من

الدنانري ،وتقوم مديرية األوقاف يف املدينة بتوفري ما ينقص عن التكية على مدار العام؛ ألنها
جزء ال يتجزأ من األوقاف.

مبنى التكية وعنوانها:
كان البناء القديم للتكية جبوار باب القلعة الذي هدم مع احلي السكين القديم عام
1965م ،وانتقلت التكية إىل بناية جبوار بركة السلطان ،ثم انتقلت أخرياً إىل بناية جديدة

نظيفة ومرتبة ،ومعدة إعداداً جيداً للطهي ،جبوار املسجد اإلبراهيمي الشريف ،على بعد
أمتار من باب اليوسفية.
الربكة:

قال تعاىلَ { :ونجََّيْنَاُه َوُلوطاً إلىَ َ
ض َّال َبا َر ْكنَا ِفي َها
األر
ِ
ْ ِ تيِ
من بركة هذه األرض؛ وجود مقامات األنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف يف قلب
ِلْل َعالمَِ َ
ني}( .األنبياء)71 :

مدينة اخلليل ،ويونس يف حلحول ،ولوط يف بين نعيم ،ونوح يف دورا.

ومن بركة اخلليل إبراهيم ،عليه السالم؛ وجود هذه التكية جبوار مقامه عليه السالم ،نسأل
اهلل تعاىل أن تستمر بركتها ،وأن يهيئ اهلل هلا ً
رجاال عاملني باذلني ،وأن يطهر اهلل مسجد خليل

الرمحن ،ومدينة اخلليل من احملتلني الغاصبني.
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اإلشراف على التكية ودورها:
تشرف وزارة األوقاف والشؤون الدينية على تكية سيدنا إبراهيم عليه السالم ،وتتكون

من مطبخ ،ومستودعات احلبوب ،واملواد الغذائية املتنوعة ،وثالجات؛ حلفظ اللحوم.

وتساهم تكية سيدنا إبراهيم ،عليه السالم ،يف توفري الوجبات اليومية املكونة من القمح

اجملروش واملطبوخ ملئات األسر على مدار العام.

ويطهى الطعام أيام اجلمعة واإلثنني على مدار العام ،ويشتمل على اللحوم ،وحساء

اخلضار أو األرز باللنب ،وباقي األيام يكون حساء القمح اجلريش املعروف (بالشوربة) ،ويف
أيام شهر رمضان يطهى اللحم يف كل أيام الشهر ،حيث متأل ثالث حلل كبرية يومياً حبوالي

نصف طن من اللحم ،وتوزع مجيعها على فقراء املدينة ،وأهل القرى اجملاورة ،الذين يأتون
ليأخذوا حاجتهم يف هذه الظروف الصعبة.

ومن اليوم األول من ثبوت شهر رمضان املبارك ،تقدم وجبات ساخنة من اللحم والدجاج
مع األرز واخلبز الطازج يومياً ملئات املواطنني ،وهذا يساهم يف سد حاجة العديد من األسر
الفقرية يف أحناء احملافظة مجيعها.

ويتوافد على التكية كثري من املواطنني من عموم احملافظات الفلسطينية؛ تيمناً بربكة سيدنا

إبراهيم ،عليه السالم.

هذا؛ وجتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات اإلسرائيلية حبق البلدة القدمية وسكانها أدت

إىل تدهور احلياة االقتصادية ،وتأثر العديد من األسر الفلسطينية اليت تستفيد من التكية

(الشوربة) كمصدر أساس لسد بعض حاجاتهم اليومية ،جراء عدم متكنهم من الوصول
إليها؛ ألنها تقع بالقرب من املسجد اإلبراهيمي الشريف ،الذي تسيطر عليه قوات االحتالل
اإلسرائيلي بشكل تام ،وخصوصاً بعد اجملزرة املشهورة اليت وقعت عام 1994م ،وحتويل
اخلليل القدمية إىل ما يشبه السجن الكبري.
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ابــتـهــال
د .عبد اهلل فنون

َ َ
ُ
تسجد
قيام
وإل��ي��ك نفسي يف ٍ

ٌ
ن��اس��ك متعبِّ ٌد
ربّ����اه إن���ي
َف����أَرى احل��ي��اةَ حم��ب��ًة وس��ع��ادةً

َو َ
أراك يف ك��ل ال��وج��وِد تمُ َّج ُد

أنت اإللُه خل ْق َ
َ
للنفس النُّهى
ت
ِ

ُ
تحُ��م��د
ف���غ���دا هل���ا ب���ه ك���م
فسالت أ ُجن ُد
سحب
أَو أمطرت
ْ
ٌ

َ
النسيم على الثَّرى
هب
لوالك ما َّ
ُ
ٌ
أرج��ل
وس��ارت
ط�ير
ْ
أو َحَّلقت ٌ

تجُ��دُد
تحَ��ت السماِء وال احل��ي��اُة
َّ

ي��ا َخالقي إنّ��ي أَ َ
تيتك راجياً

ُ
أجهد
َص ْفحاً فإِنّي من ُذنوبي

َق�� ْد َض َّ
��ل َقليب يف ِف�� َع��ال ِع��دة

إذ َك��ان َع ْقلي َغاف ً
ال ال ُ
يرش ُد
ِ

َوأَصاَبين ٌ
فحدت َعن النُّهى
جهل
ُ

الكبائر أرُق ُ
��د
حب��ر
َو
ُ
ِ
غ��رق��ت يف ِ
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ُ
ُ
أكمد
رب للهدى فاغف ْر ُذن��وب��اً ِك��دت منها
الضعيف َوأْن َ
إنّي
��ت ٌّ
َ
َ
ل��ذات��ـ��ك يعُب ُد
��ه��دت��ك رامح���اً ومكرماً للتائبني وم��ن
إنّ���ي َع
�لا فيه َط َ
وتقيم َل��يْ ً
َ
هج ُد
وإل��ي��ك َنفسي يف دع���اٍء دائ��م
���ال َت ُّ
ُ
ٍ
َ
ُّ
َ
بالقصور َو ُ
أشهد
سأظل أَشعُر
الرضا
ِ
َمهما َعبدتك َك ْي أحوز َعلى ِ

ُ
أن��ال العف َو ِمنْ َك َفأَ ْس َع ُد
��واب َوتوبًة فيها
رب��اه َفأَهلمين
ال��ص َ
َّ
َّ
��ك أَو ِب َ
اب َذاِت َ
صدت بفعلها إِ َ
دينك أَ ْج َحد
غض َ
واغف ْر َخطايا ما َق ُ
حت َف��إنّ�ني َ
ري َوإ َن َع َ
ل��ك أَ ُ
مح��د
��ف��وك َغاييت َمهما َجنْ ُ
ِّإن��ي الفق ُ
َ
َس ُّ
��اب��داً أَتعبَّ ُد
أظل َد ْوم���اً َش��ا ِك��راً ُم ْستَغفراً أَ ْس��ع��ى ِب
فضلك َع ِ
اجتِهاد أَ ُ
سجد
َوإِل��ي��ك ُيعجبين ال��دع��اُء ِبطاعٍة ِفيها تراني يف ْ
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام يعود األسري احملرر حممد التاج
رام اهلل :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بعيادة األسري احملرر حممد التاج،
الذي رقد على سرير الشفاء يف جممع فلسطني الطيب يف رام اهلل ،وكان يف استقبال مساحته والوفد
املرافق كل من الدكتور أمحد البيتاوي مدير عام اجملمع الطيب ،وأمحد أبو خليل املدير اإلداري
للمجمع ،وأكد مساحته لألسري التاج على أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيين يولون

قضية األسرى ُج ّل اهتمامهم،
مثنياً على األس��رى الذين
ضحوا بأرواحهم وحرياتهم
م��ن أج��ل ك��رام��ة الشعب
الفلسطيين ومقدساته وأرضه،

داعياً إىل رف��ع الظلم عن
األسرى وحتريرهم ،بدوره عبرّ
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األسري التاج عن تفاؤله بالتحرير القريب لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا ،وانتصار إرادة أسرانا
الذين يأملون من أمتهم مساندة حقيقية؛ ليتمكنوا من اخلالص من قيد األسر.
ورافق مساحته 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.

املفيت العام يستقبل السفري املصري
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه باملسجد األقصى ،سعادة السفري ياسر عثمان ،سفري
مجهورية مصر العربية لدى فلسطني ،يرافقه األستاذ حازم غيث مسؤول القسم السياسي يف
السفارة ،وحبضور اإلخوة النائب عبد اهلل عبد اهلل ،والسفري الدكتور أنيس القاق ،ونائب
حمافظ حمافظة القدس عبد اهلل صيام ،ويوسف خميمر رئيس جلنة املرابطني ،وعامر أبو مشس
مدير عام يف اهليئة العليا للشباب والرياضة ،حيث أشاد مساحته بالدعم املتواصل الذي
تقدمه مجهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً للشعب الفلسطيين ،مما يدعم صموده،
والتخفيف من معاناته ،وقدم مساحته شرحاً عن االنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل

ضد املقدسات اإلسالمية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،مشرياً إىل حادثة احتجازه
من قبل هذه السلطات ،باإلضافة إىل مساحها للمستوطنني باقتحام املسجد األقصى ،وإقامة
طقوسهم الدينية حبرية تامة ،وحذر مساحته من النوايا املبيتة هلذا اإلجراء ،ومن تداعيات

سياسة االعتداء على دور العبادة ،كما جيري يف املسجد األقصى املبارك ،وكنيسة القيامة ،مبيناً

أن هذه االنتهاكات خطرية ،وتنذر بصراعات دينية صعبة ،مما يتوجب على األمتني العربية
واإلسالمية واجملتمع الدولي التدخل العاجل الختاذ التدابري الالزمة لوقفها.

من جانبه شكر السفري املصري مساحته على حسن االستقبال ،مؤكداً على عمق العالقة
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حال ً
ً
بني الشعبني املصري والفلسطيين ،وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية ً
وشامال
عادال

ومشرفاً.

املفيت العام يطلع القنصل املصري على انتهاكات االحتالل حلرمة األقصى
القدس :أطلع مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه سعادة القنصل املصري همام أبو زيد ،على انتهاكات
سلطات االحتالل لقدسية املسجد األقصى املبارك.
وأشار مساحته إىل منع سلطات االحتالل املصلني من دخول املسجد األقصى للصالة فيه،

بينما يسمح للمستوطنني باستباحته ،مؤكداً إسالمية املسجد ،وذلك يشمل مبانيه وساحاته
ومساطبه.
وأش���اد مساحته مبصر

الشقيقة رئيساً وحكومة
وشعباً ،ومبواقفها البارزة يف

دعم القضية الفلسطينية،
شاكراً القنصل أبو زيد على

هذه الزيارة.
من جهته هنأ القنصل املصري،
مساحته والشعب الفلسطيين،
بالسالمة بعد حادثة احتجازه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف وقت سابق.

املفيت العام يشارك يف مؤمتر حول رعاية املسنني
ويقوم جبولة يف حمافظة نابلس
نابلس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
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خطيب املسجد األقصى
املبارك ،يف املؤمتر العلمي
الدولي الذي عقد يف جامعة
النجاح الوطنية حتت عنوان
(رعاية املسنني من منظور
إسالمي قانوني) حيث قدم
مساحته حبثاً ،بني فيه أهمية
االهتمام بكبار السن ،الذين محلوا على عاتقهم محاية أمانة األمة ،واحلفاظ على األرض

من الضياع ،مؤكداً على أن
املسنني هم كنوز ،جيب أن
حنافظ عليها ،ونعتين بها.
ثم قام مساحته بزيارة
لألستاذ غسان الشكعة
رئيس بلدية نابلس ،حيث
أشاد مساحته برئيس البلدية،

واإلجنازات اليت حققها يف سبيل خدمة الوطن واملواطن ،بدوره أكد الشكعة على ضرورة
تضافر اجلهود من أجل محاية املقدسات الفلسطينية.
بعد ذلك ،قام مساحته بزيارة اللواء جربين البكري حمافظ حمافظة نابلس ،حيث أشاد
مساحته بالتطور والتقدم الذي حدث يف احملافظة يف الفرتة األخرية ،رغم معوقات االحتالل
اإلسرائيلي.
وتوجه مساحته بعد ذلك لتقديم العزاء للطائفة السامرية بوفاة الكاهن األكرب للطائفة،
102

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

هارون أبو احلسن ،ولتقديم
التهاني للكاهن األكرب
اجلديد عبد اهلل واصف،

م���ؤك���داً مس��اح��ت��ه على
العالقات املتينة بني أتباع
الديانات يف فلسطني ،وأنه
لنموذج حيتذى به يف العامل
أمجع ،ورافق مساحته يف هذه الزيارات فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس-
وفضيلة الشيخ حممد سعيد صالح -مفيت قوى األمن الفلسطينية -واألستاذ حممد جاد اهلل
مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج نائب املدير العام للعالقات العامة
واإلعالم.
املفيت العام يلتقي وفد أمناء اللجان الوطنية العربية
القدس :أطلع مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،وفد أمناء اللجان الوطنية العربية على االنتهاكات اليت
تقوم بها سلطات االحتالل
ضد املقدسات الفلسطينية
وع��ل��ى رأس��ه��ا املسجد
األقصى املبارك ،وبني مساحته
أن هذه السلطات تعمل
على فرض سياسة األمر
الواقع على هذه املقدسات

103

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

والسيطرة عليها ،كما حدث يف املسجد اإلبراهيمي باخلليل ،وطالب مساحته األشقاء العرب
واملسلمني بضرورة دعم الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،خاصة يف ظل تصاعد هجمات
سلطات االحتالل ومستوطنيه على األرض واملقدسات.
املفيت العام يشارك يف مهرجان رياضي يف ذكرى استشهاد (أبو جهاد)
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف
املهرجان

الرياضي

الذي

أقامته األكادميية الفلسطينية
للفنون القتالية يف ذكرى
استشهاد أمري الشهداء خليل
الوزير (أبو جهاد) ،وذلك
يف قاعة نادي هالل القدس،
وبني مساحته أن القدس مدينة حممية ومصونة بعهد رباني ،وأن ما تتعرض له املدينة املقدسة
ومسجدها األقصى املبارك من غطرسة االحتالل زائل ال حمالة.
وأشاد مساحته بالشهداء الذين أناروا طريق احلرية ،وأن النصر آت آت ،وأن فرج اهلل
قريب.
املفيت العام يرتأس اجللسة اخلامسة بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،اجللسة  105من جلسات جملس اإلفتاء األعلى ،حبضور
أصحاب الفضيلة املفتني وأعضاء اجمللس من حمافظات الوطن ،وقد أدان اجمللس االعتداءات
واالنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد املقدسات الفلسطينية وعلى رأسها املسجد
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األقصى املبارك ،وناقش اجمللس
حكم الشرع يف نقل األعضاء
وزراعتها ،وحكم تلقيح زوجة
األسري من زوجها عن طريق
الزراعة ،باإلضافة إىل العديد
من املوضوعات.
وحضر جانباً من اجللسة وفد
نقابة األطباء ً
ممثال بالدكتور
غسان أبو حجلة ،والدكتور
حممود إبراهيم.

املفيت العام حيذر من أطماع املستوطنني يف برك سليمان األثرية
بيت حلم :زار مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،بلدة اخلضر إىل اجلنوب من بيت حلم ،حيث كان يف استقباله
رئيس البلدية توفيق صالح ،وأعضاء اجمللس البلدي ،وممثلو القوى واملؤسسات الوطنية.
وختلل الزيارة جولة إىل منطقة برك سليمان األثرية الواقعة بني بلدة اخلضر وقرية أرطاس،

وهي من بني املواقع املستهدفة إسرائيلياً ،واستنكر مساحته االعتداءات اليت يقوم بها
املستوطنون ضد هذا املوقع ،مشدداً على أن موقع برك سليمان التارخيي موقع عربي إسالمي،
وجنبات املكان حتكي قصة تارخيه الطويلة ،وأي حماولة لتزييف التاريخ ،ستفشل ليس فقط
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أمام احلقائق الظاهرة ،كقرص الشمس ،ولكن أيضاً أمام صمود شعبنا األسطوري على مدى
عقود الزمان الطويلة ،وسيبقى شعبنا صامداً حتى حتقيق انتصاره بإذنه تعاىل.

املفيت العام يشارك يف لقاء السفري املغربي يف دار األيتام اإلسالمية الصناعية
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف لقاء السفري املغربي لدى فلسطني السيد حممد محزاوي،
خالل زيارته لدار األيتام اإلسالمية الصناعية يف البلدة القدمية بالقدس؛ ّ
لالطالع على واقع

التعليم املهين فيها.
وأكد مساحته أن املغرب
وفلسطني ال تنفصالن يف
اجلهاد واملؤازرة وامليادين كافة،

مشيداً ب��دور املغرب قيادة
وحكومة وشعباً يف مواقفهم

السياسية ،وأن هلم دوراً كبرياً
يف دعم القطاعات الصحية
والتعليمية واإلسكانية وغريها.

بدوره أشاد سعادة السفري بالعالقات واملواقف السياسية املغربية والفلسطينية ،مبيناً أن

املغرب مهمتها األساسية الوفاء الصادق واحلقيقي للقضية الفلسطينية والقدس.
ومن بني الشخصيات االعتبارية اليت شاركت يف هذا اللقاء ،وزير شؤون القدس
وحمافظها املهندس عدنان احلسيين ،واألمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس اللواء
عثمان أبو غربية واألستاذ عبد الرحيم بربر ،واألستاذ مسري جربين ،مدير الرتبية والتعليم/
ضواحي القدس ،واألستاذ عمر غرابلي ،مدير دار األيتام.
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مفيت حمافظة خانيونس
يشارك يف يوم دراسي
حول معامالت البنوك
اإلسالمية
خانيونس :شارك فضيلة الشيخ
إحسان عاشور  -مفيت حمافظة
خانيونس -يف يوم دراسي
مفتوح حول معامالت البنوك اإلسالمية ،حيث قدم فضيلته ورقة عمل حتدث فيها عن ضرورة
التزام البنوك اإلسالمية بالشروط والضوابط الشرعية اليت قررها العلماء ،وأكدت عليها
اجملامع الفقهية ،حمذراً من الوقوع يف االحنرافات التطبيقية املخلة بالعقد عند إجراء املعاملة،

وقدم فضيلته العديد من احللول والبدائل الشرعية اليت تساعد يف التسهيل على املواطنني.
مفيت طولكرم يشارك يف ندوتني حول األسرة والسحر
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم-
يف ندوتني ،كانت األوىل يف مدرسة دير الغصون الثانوية بعنوان (أحكام

األسرة يف اإلسالم) ،مبيناً أن من مقاصد الزواج توفري حياة االستقرار
والعفاف للمجتمع ،وإنشاء أسرة متماسكة اجتماعياً وتربوياً ،أما
الندوة الثانية فكانت بعنوان (السحر والشعوذة) عقدت يف مقر جامعة القدس املفتوحة،
حرم الذهاب إىل العرافني واملشعوذين ،الذين يستغلون
وبني فضيلته فيها أن اإلسالم ّ
حاجة الناس؛ لتحقيق أطماعهم املادية ،مبيناً أن الغيب ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل،
وأن املشعوذين يعتمدون على الكذب ،وتلفيق األخبار ،واإلفساد بني الناس ،خاصة العائلة
الواحدة ،وقد أجاب فضيلته عن األسئلة اليت وردت إليه من احلضور يف نهاية الندوتني.
107

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل حول املخدرات وآثارها
وندوة حول العنف ضد األطفال
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب  -مفيت حمافظة جنني -يف
ورشة عمل عقدت يف مدرسة الزهراء اجلديدة بدعوة من املركز النسوي
يف خميم جنني ،نظمتها إدارة مكافحة املخدرات يف شرطة حمافظة جنني حول

املخدرات وآثارها ،مبيناً ضرورة حتصني اجملتمع باألخالق الفاضلة ،وأهمية التعاون بني أفراد األسرة
الواحدة حملاربة هذه اآلفة ،وبني فضيلته أن اإلسالم َح ّرم املخدرات اليت تذهب بالعقل والنفس على
السواء ،مؤكداً على ضرورة معاجلة من أصابتهم هذه اآلفة ،وإعادتهم أشخاصاً فاعلني يف اجملتمع.

كما شارك فضيلته يف ندوة حول موقف الشريعة من العنف ضد األطفال ،دعت إليها وكالة
الغوث الدولية ،من خالل دائرة خدمات اإلغاثة واخلدمات االجتماعية ،برنامج الصحة النفسية
اجملتمعية يف منطقة جنني ،وذلك يف مقر نادي الشباب االجتماعي يف خميم جنني ،بينَّ فيها أهمية رعاية
ً
مستقبال ،مبيناً أن استخدام العنف ضد
الطفل وإنشائه َمنشأً قوياً سليماً ،قادراً على حتمل املسؤولية
األطفال يؤثر سلباً على تصرفاتهم.

مفيت حمافظة نابلس يشارك يف عدد من ورشات العمل
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفيت حمافظة نابلس -يف
ورشات عمل عدة ،أقيمت يف احملافظة ،حيث شارك يف ورشة عمل حول
العالقة بني جمالس اآلباء واإلدارات املدرسية اليت عقدت يف مدرسة مسري
سعد الدين ،وكذلك ورشة بعنوان (تعزيز الدميقراطية والثقافة املدنية لطالب كليات الشريعة يف
اجلامعات الفلسطينية) وذلك يف جامعة القدس املفتوحة.
من ناحية أخرى؛ شارك فضيلته يف اليوم العلمي الذي عقدته جامعة النجاح الوطنية ،بالتعاون
مع دار اإلفتاء الفلسطينية ،واملديرية العامة للعمل النسوي ،حبضور عدد من األطباء ،وقدم ورقة
عمل حول (حتديد جنس املولود وضوابط اإلباحة) بالشراكة مع الدكتور عبد اللطيف دراغمة،
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وشارك كذلك يف األيام املفتوحة ،وتكريم أوائل الطلبة ملدارس بسام الشكعة وفهمي الصيفي،

وألقى كلمة حث فيها على العلم ،وتشجيع املتميزين ،علماً أن فضيلته يشارك يف العديد من
الربامج اإلذاعية ،اليت يرد فيها على استفسارات املواطنني ،باإلضافة إىل مساهمته يف حل اخلالفات
العائلية والعشائرية ،وكذلك إلقاء خطب ودروس يف مساجد احملافظة.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف فعاليات امللتقى العلمي األول
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت
حلم -يف فعاليات امللتقى العلمي األول الذي أقامه جممع النقابات الطبية
الفلسطينية ،حيث ألقى خطبة اجلمعة ،دعا فيها املؤمترين إىل ضرورة البحث
العلمي للتواصل مع ما يستجد من أمور يف جمال الطب ،باإلضافة إىل تقديم
أحباث علمية يف جمال األعشاب الطبية املذكورة يف القرآن الكريم ،والسنة النبوية.
كما حضر فضيلته اجتماع اجمللس التنفيذي للمحافظة ،وقدم مداخلة عن األخطار احملدقة بربك
سليمان ،وأطماع املستوطنني فيها ،وشارك كذلك يف احتفال تكريم عمال النظافة التابعني لبلدية
بيت حلم الذي أقامته مجعية تقدير يف املركز الروسي.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف ورشة عمل حول حق املرأة يف املرياث
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس -يف
ندوة بعنوان (حق املرأة يف املرياث) حيث قدم ورقة عمل ،بعنوان (علم
الفرائض وحق املرأة يف املرياث) وذلك بدعوة من مجعية طوباس اخلريية،
وشارك كذلك يف حضور افتتاح املعرض الرتاثي ،والذي أقيم يف مدرسة
بنات طوباس الثانوية ،بدعوة من مديرية الرتبية والتعليم يف احملافظة،
وكذلك شارك فضيلته يف استقبال األسري احملرر حممد التاج ابن حمافظة طوباس ،بدعوة من نادي
األسري الفلسطيين ،وكان فضيلته قد شارك يف حفل تكريم مدير شرطة حمافظة طوباس املقدم (مقداد
سليمان) ووداعه.
109

العدد  110رمضان وشوال  1434هـ  -آب وأيلول  2013م

مسابقة العدد 110
السؤال األول :ما ...؟

 .1خري النفوس وشرها
 .2معنى الرب واإلثم يف ضوء ما ورد يف احلديث الشريف
 .3الصالتان األثقل على املنافقني
ريا}
 .4معنى ُ
{حوًبا َكبِ ً
 .5معنى اإلرب يف قول عائشةَ ( :و َكا َن أَ ْمَل َك ُك ْم ِإل ْرِبِه)
 .6كفارة النذر
 .7أثر الردة على عقد الزواج ،حسب الراجح من أقوال الفقهاء
 .8حكم من دخل مع اإلمام بنية فرض الفجر وسنته القبلية
 .9اسم املشفى الذي رقد فيه األسري احملرر (حممد التاج) بعد إطالق سراحه

السؤال الثاني :من ...؟

؟

ملحَ
 .1القائل( :إَذا ُص َ
عن الك ِذ ِب)
ارم ،ولسانُك َ
متُ ،
فليص ْم ُ
مسعك وَبصُرك عن ا ِ
 .2اإلمامان من أصحاب املذاهب األربعة الذين يعدل بهما اإلمام إسحق بن راهويه
 .3النيب الذي يوجد مقام بامسه يف مدينة حلحول
ً
ً
(سا َعة َو َسا َعة)
 .4الصحابي الذي قال له النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ِ
ـرك َم ْن َش َه َد ال َوقي َعَة َّأننِـي أَ ْغشى ال َو َغى وأَ ِع ُّ
ف ِعنْد املَْغنَـم)
 .5اليت خاطبها الشاعر بقوله( :يخُ ْبِ ِ
ِ .6من بنات أوس بن حارثة الطائي قبلت بالزواج من احلارث بن عوف
أنال العف َو ِمن َ
واب َوتوبًة فيها ُ
ْك َفأَ ْس َع ُد
الص َ
رباه َفأَهلمين َّ
 .7القائلَّ :

السؤال الثالث :كم....؟

 .1سنة كان بني بناء املسجد احلرام واملسجد األقصى
 .2مرة يقول الصائم( :إني صائم) ملن قاتله أو شامته
 .3مكث نوح عليه السالم يدعو قومه قبل أن يعلن أن دعاءه مل يزدهم إال فراراً
 .4يوماً اعتكف صلى اهلل عليه وسلم يف العام الذي قبض فيه

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

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 110
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة
قيمتها  750شيك ً
ال موزعة
على ثالثة فائزين بالتساوي
لكل فائز  250شيكال
110

إجابة مسابقة العدد 108

إجابة مسابقة العدد 108
السؤال األول:
أ .عمر أبو ريشة
ب .عمر بن اخلطاب
ج .فاطمة عبد اهلل
السؤال الثاني:
أ .ابن بدر املوصلي احلنفي
ب .اهلولندي خريت فلدرز
السؤال الثالث:
أ .حسان بن ثابت
ب .الشيخ حسني عمر
السؤال الرابع:
أ .حبسها أو منعها
ب .أسلم فالن فالناً ،إذا ألقاه إىل اهللكة ومل حيمه من عدوه ،ويقال معنى(ال يسلمه) :ال يرتكه مع من يؤذيه ،بل ينصره ويدفع عنه
السؤال اخلامس:
أ .حتق املطالبة بتنفيذه ،وأخذ التعويض املنصوص عليه
ب .اليسري ال يضر ،والطويل يضر
السؤال السادس:
أ1947/ 11/ 29 .م
ب1967 /6/ 14 .م
السؤال السابع:
ً
أسر إليها حديثاً فضحكت
ثم
فبكت،
ا
حديث
فاطمة
ابنته
إىل
وسلم،
عليه
اهلل
صلى
الرسول،
أ .ملا أسر
َّ
ب .إذا أذن صاحب البيت باملكوث

الفائزون في مسابقة العدد 108
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1حنان عطا ناصر

القدس

250

 .2سامي يعقوب عيسى عابدة

بيت حلم

250

 .3حسين حممد حسن أبو سعده

رام اهلل

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

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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