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التأكيد على حرمة

افتتاحية العدد

الــدماء واألمـــوال
يف خطبة حجة الـوداع
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
تقع بني احلني واآلخر جرائم قتل ضد أناس أبرياء مصونة دماؤهم ،والرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،حذر يف خطبة حجة الوداع أشد التحذير من مغبَّة االعتداء على أرواح الناس

وأمواهلم إال حبق ،فعن ابن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ٍ
ب الناس يوم النَّ ْح ِر ،فقال( :يا أَيُّ َها الناس؛ أَ ُّي يَ ْو ٍم هذا؟ قالوا :يَ ْو ٌم َح َرا ٌم ،قالَ :فأَ ُّي َبَل ٍد
َخ َط َ
هذا؟ قالواَ :بَل ٌد َح َرا ٌم ،قالَ :فأَ ُّي َش ْه ٍر هذا؟ قالواَ :ش ْه ٌر َح َرا ٌم ،قال :فإن ِد َماَء ُك ْمَ ،وأَ ْم َو َال ُك ْم،
َوأَ ْع َر َ
اض ُك ْمَ ،عَليْ ُك ْم َح َرا ٌم َك ُح ْر َمِة يَ ْو ِم ُك ْم هذا ،يف َبَل ِد ُك ْم هذا ،يف َش ْه ِر ُك ْم هذاَ ،فأَ َعاَد َها ِم َرا ًرا،

ُ َ ْ
َّ
َّ
اس ،رضي اهلل عنهما:
ث َّم َرف َع َرأ َسُه ،فقال :اللهم هل َبل ْغ ُت؟ اللهم هل َبل ْغ ُت؟ قال ابن َعبَّ ٍ
َف َو َّال ِذي َن ْف ِسي بيده؛ إَِّن َها َل َو ِصيَُّتُه إىل ُأ َّمتِِهَ ،فْلُيبِْل ْغ َّ
ب ،ال َت ْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفا ًرا،
الشا ِه ُد اْل َغاِئ َ

ض).
يَ ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ
اب َب ْع ٍ

()1

واهلل تعاىل ذكر يف قرآنه الكريم قصة ابين آدم اللذين قتل أحدهما أخاه بغري حق ،فقال

تعاىلَ { :واْت ُل َعَليْ ِه ْم َنبَأَ اْبنيَْ آَد َم ِبالحْ َ ِّق إِْذ َق َّرَبا ُق ْرَباناً َفُتُقبِّ َل ِمن أَ َح ِد ِه َما َومَلْ ُيتَ َقبَّ ْل ِم َن َ
اآلخ ِر
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى.
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َ َ َ َ َ
اهلل ِم َن المُْتَّ ِق َ َ
طت إَل َّي يَ َد َك ِلتَ ْقتَ
ال إمَّنَا يَتَ َقبَّ ُل ُ
اس ٍط يَ ِد َي
ُلنيِ َما أََناْ ِببَ ِ
ني* لئِن َب َس َ ِ
َقال ألْقتُلنَّك َق ِ
َ
ني* إِّني ُأر ُ َ
مْ مْ َ ُ
إَليْ َك َألْقتَ
ُل َك إِِّني أَ َخ ُ
اب
اف اهللَ َر َّب اْل َع مَالِ َ ِ ِ
ِ
يد أن َتُبوَء ِبإِثِي َوإِثِك َفتَكو َن ِم ْن أ ْص َح ِ
ت َلُه َن ْف ُسُه َقتْ َل أَ ِخيِه َف َقتَ
النَّ ِار َوَذِل َك َجزَاء َّ
ين* َفبَ َع َ
الظالمِِ َ
ث
ني* َف َط َّو َع ْ
اس ِر َ
َلُه َفأَ ْصبَ َح ِم َن الخْ َ ِ

َ
اري َس ْوءةَ أَ ِخيِه َق َ
ال يَا َويَْلتَا أَ َع َج ْز ُت أَ ْن أَ ُكو َن ِمث َ
ُُ ً
األ ْرض ِليرُ يَُه َكيْ َ
ْل
ف ُي َو ِ
ِ ِ
اهلل غ َرابا يَبْ َح ُث فيِ
ـذا اْل ُغ َر ُ
َه َ
ار َي َس ْوءةَ أَ ِخي َفأَ ْصبَ َح ِم َن النَّاِد ِم َ
ني}( .املائدة)31 - 27 :
اب َفأ َو ِ
ِ
وأرسى اهلل تعاىل عقب هذا السرد القرآني قاعدة وزر قاتل النفس اإلنسانية بغري حق،

َ َ
َ
َ َ َ
ََ
ً
س أَ ْو َف َساٍد
فقال تعاىلِ { :م ْن أ ْج ِل ذِلك َكتَبْنَا َعلى َبنيِ إِ ْس َراِئيل أَّنُه َمن قتَل َن ْفسا ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ
َ
األ ْرض َف َكأَمَّنَا َقت َ
جيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا
جيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَمَّنَا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
اس مَ ِ
اس مَ ِ
ِ
فيِ
َ
َ َ
ً
ِبالبَيِّن ِ ُ
س ِرُفو َن}( .املائدة)32 :
ض لمَُ ْ
َات ث َّم إِ َّن َكثِريا ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ األ ْر ِ
وأدرج الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،جرمية قتل النفس بغري حق ،ضمن كبائر الذنوب،

َ
س ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف اْل َكبَاِئ ِر ،قالِّ :
(الش ْر ُك ِباهللِ،
فعن أَن ٍ
ُ ْ
َُ
ُّور)(.)1
سَ ،وَق ْو ُل الز ِ
َو ُعُقوق ال َواِل َديْ ِنَ ،وقتْل النَّ ْف ِ
وتتضافر كثري من آيات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة يف بيان حتريم قتل النفس

الربيئة ،فاهلل تعاىل ينهى عن اقرتاف جرمية قتل النفس الربيئة ،فيقول تعاىلَ { :و َال َت ْقُتُلواْ

اهلل إ َّال ب َ
احل ِّق َو َمن ُقتِ َل َم ْظُلوماً َف َق ْد َج َعْلنَا ِل َوِليِِّه ُسْل َطاناً َف َ
ال ُي ْس ِرف فيِّ اْل َقتْ ِل
النَّ ْف َ
س َّاليِت َح َّر َم ُ ِ ِ
صوراً}( .اإلسراء)33 :
إَِّنُه َكا َن َمنْ ُ
التحذير من االعتداء على أموال الناس
حني يقتل إنسان أخاه اإلنسان بسبب السرقة والسطو ،جتتمع على القاتل جمموعة من
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان الكبائر وأكربها.
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املفاسد واملنكرات العظيمة ،وقد يشرتك يف حتمل وزر هذا النوع من اجلرائم شخصان فأكثر،
لتشكل وصمة عار يف جبينهم ،فيأتون مفلسني ،فاقدين أرصدة األجور والثواب ،بدليل ما جاء
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن َر ُس َ
س؟
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :أََت ْدُرو َن ما المُْْفِل ُ

س من ُأ َّمت يَأِْتي يوم اْل ِقيَا َمِة ِب َصالةٍ،
س ِفينَا من ال ِد ْر َه َم له وال َمت َ
َاع ،فقال :إِ َّن المُْْفِل َ
قالوا :المُْْفِل ُ
يِ
َم هذاَ ،وَق َذ َف هذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ال هذاَ ،و َس َف َك َد َم هذاَ ،و َض َر َب هذا،
َو ِصيَ ٍامَ ،و َز َكاةٍَ ،ويَأِْتي قد َشت َ

ت َح َسنَاُتُه قبل أَ ْن ُي ْق َضى ما عليهُ ،أ ِخ َذ
َفُي ْع َطى هذا من َح َسنَاِتِهَ ،و َه َذا من َح َسنَاِتِهَ ،فإِ ْن َفنِيَ ْ
ت عليهُ ،ث َّم ُط ِر َح يف النَّ ِار).
من َخ َطايَ ُاه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْ
اص ُد
ويف صحيح مسلمَ ،باب َّ
يل على أَ َّن من َق َص َد أَ ْخ َذ َما ِل َغيرْ ِهِ ِب َغيرْ ِ َح ٍّق كان اْل َق ِ
الدِل ِ
َ
َّم يف َح ِّقِهَ ،وإِ ْن ُقتِ َل كان يف النَّ ِارَ ،وأَ َّن من ُقتِ َل ُدو َن َماِلِهَ ،ف ُه َو َش ِهيدٌ ،وفيه عن أبي
ُم ْهد َر الد ِ
ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :جاء َر ُج ٌل إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛
()1

ت إن جاء َر ُج ٌل ُي ِر ُ
يد أَ ْخ َذ َماِلي؟ قال :فال ُت ْع ِطِه َم َال َك ،قال :أَ َرأَيْ َ
أَ َرأَيْ َ
ت إن َقاَتَل ؟ قالَ :قاِتْلُه،
نيِ
()2
ت إن َقتَ
ْت َش ِهيدٌ ،قال :أَ َرأَيْ َ
َل ؟ قالَ :فأَن َ
قال :أَ َرأَيْ َ
ت إن َقتَْلُتُه ،قال :هو يف النَّ ِار).
نيِ
وقد نهى اهلل تعاىل أشد النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ،فقال جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها

اطل إ َّال أَن َت ُكو َن تجَِا َرةً َعن َت َراض ِّم ُ
ُ
َ ْ َ َُ
نك ْم َو َال َت ْقُتُلواْ
َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ال َتأ ُكُلواْ أ ْم َوالك ْم َبيْنَك ْم ِباْلبَ ِ ِ ِ
ٍ

أَنُف َس ُك ْم إِ َّن هّ
اللَ َكا َن ِب ُك ْم َر ِحيماً}(النساء ،)29 :وسلب أموال الناس بالسرقة وغريها هو
الباطل بعينه ،والسطو املقرون بالقتل ال حيتاج إىل دليل على بشاعة جرميته ،وفظاعة إمثه ،وإن

املقتولني على هذا النحو اآلثم حنسبهم عند اهلل شهداء ،ينطق حاهلم مبكتاً قاتليهم ،فيسأل
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه...

6

التأكيد على حرمة الدماء واألموال يف خطبة حجة الوداع

منكراً :بأي ذنب قتلتمونا أيها القتلة؟! أهان عليكم إزهاق أرواحنا الربيئة لتلقوا بعدنا
خزي الدنيا واآلخرة ،وعذابهما الوخيم؟! فتباً لكم ،وسحقاً لصنيعكم وجرائمكم ،والويل
ب اهللَ َغاِف ً
لكم من خزي يوم تشخص فيه األبصار ،واهلل تعاىل يقولَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
ال َع َّما يَ ْع َم ُل

َّ
ص ِفيِه
الظ مِالُو َن إِمَّنَا ُي َؤ ِّخُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم َت ْش َخ ُ

َ
صاُر}( .إبراهيم)42 :
األْب َ

تبشري من قتل دون ماله بالشهادة
من لفتات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،الكرمية جتاه املعتدى عليهم من الناس ،تبشريه
من قتل دون ماله بالشهادة ،فعن عبد اللهَِّ بن َع ْم ٍرو ،رضي اهلل عنهما ،قال( :مسعت النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يقول :من ُقتِ َل ُدو َن َماِلِهَ ،ف ُه َو َش ِهيدٌ).

()1

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث الشريف ،مينح وسام الشهادة ملن ُقتِ َل

دون ماله ،سواء خالل الدفاع عنه ،أم ُقتِل ِغيلة من قبل لصوص استهدفوا سرقة ماله،
والشهادة وسام رفيع ،حيظى مستحقه جبنة عرضها السماوات واألرض ،ينزل يف خري منازهلا،

الرَبيِّ ِع ِبنْ َ
ت اْلبرََاِء َ -و ِه َي ُأ ُّم
مصداقاً ملا روي عن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن ُأ َّم ُّ
بيِ
ت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا َن َّ اهللِ؛ أال تحَُ ِّدُث عن َح ِارَثَة؟
َح ِارَثَة بن ُس َراَقَة -أََت
ْ
نيِ
وكان ُقتِ َل يوم َبدْر ،أَ َصاَبُه َس ْه ٌم َغ ْر ٌبَ ،فإ ْن كان يف َ
ْت
اجتَ َهد ُ
اجلنَِّة َصبرَ ْ ُتَ ،وإِ ْن كان غري ذلك ْ
ٍ
ِ

عليه يف اْلُب َكاِء ،قال :يا ُأ َّم َح ِارَثَة؛ إَِّن َها ِجن ٌ
س األعلى).
َك أَ َص َ
َان يف الجْ َنَِّةَ ،وإِ َّن اْبن ِ
اب اْل ِف ْرَد ْو َ

()2

ب َّال ِذ َ ُ ُ ْ
وعن منازل الشهداء ،يقول تعاىلَ { :و َال تحَْ َس نَ َّ
يل اهللِ أَ ْم َواتاً َب ْل أَ ْحيَاء
ين قتِلوا فيِ َسبِ ِ
ِعن َد َرِّب ِه ْم ُي ْر َزُقو َن}(.آل عمران)169 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب من قاتل دون ماله

 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من أتاه سهم غرب فقتله.
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فهنيئاً للذين ُي ْقتَلون دون أمواهلم وأعراضهم الفوز بالشهادة ،خبالف قاتليهم الذين
يرتكبون أفظع الذنوب وأوبقها ،مبا يقرتفون من جرائم القتل الظامل ضد أناس أبرياء حرم
(اجتَنُِبوا
اهلل دماءهم ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالْ :

ات ،قالوا :يا َر ُس َ
َُ
ول اهللِ؛ وما ُه َّن؟ قالِّ :
س اليت
وب َق ِ
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
َّ
السبْ َع المُْ ِ
الس ْحُرَ ،وقتْل النَّ ْف ِ
ِ
َات
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،والتَّ َوِّلي يوم َّ
الز ْح ِ
فَ ،وَق ْذ ُف املحُْ َصن ِ
َح َّر َم اهلل إال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
الت).
َات اْل َغاِف ِ
املُ ْؤ ِمن ِ

()1

وهذا احلديث الشريف يشري إىل االهتمام الذي يوليه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،جتاه
احلرص على حفظ دماء الناس وأمواهلم ،ومحايتها من أن ُيعتدى عليها من قبل أي عابث،
أو مستهرت حبرمتها ،فاإلسالم مينع بكل حزم وإصرار إزهاق األرواح الربيئة ،وسلب أموال
الناس ،ويؤكد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على هذا االهتمام يف أكثر من حديث وموقف،

ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ :
فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
(أ ِم ْر ُت أَ ْن ُأَقاِت َل
الز َكاةَ،
الصالةََ ،وُي ْؤُتوا َّ
يموا َّ
الناس حتى يَ ْش َه ُدوا أَ ْن ال إَِلَه إال اهللَ ،وأَ َّن حَُم َّم ًدا رسول اهللَِ ،وُي ِق ُ
ُ
َ لهَُ
المَ ،و ِح َساُب ُه ْم على اهللِ).
فإذا َف َعلوا ذلكَ ،ع َص ُموا ِمنيِّ ِد َماَء ُه ْم َوأ ْم َوا ْم إال بحَِ ِّق ِ
اإل ْس ِ

()2

مبدأ اإلسالم يف احملافظة على األرواح واألموال
األدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة تتضافر يف التأكيد على حرمة
ُل ُم ْؤ ِمناً ُّمتَ َع ِّمداً
النفس ،ولزوم احلفاظ عليها ،ومنع قتلها بغري حق ،فقال تعاىلَ { :و َمن يَ ْقت ْ

ب ُ
َف َجز ُ
اهلل َعَليِْه َوَل َعنَُه َوأَ َع َّد َلُه
َآؤُه َج َهنَّ ُم َخاِلداً ِفي َها َو َغ ِض َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،باب رمي احملصنات.

َع َذاباً َع ِظيماً}(.النساء)93 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب{فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.
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ين
وأثنى اهلل تعاىل على عباد الرمحن؛ ألنهم ال يقتلون النفس الربيئة ،فقال تعاىلَ { :و َّال ِذ َ

س َّالت َح َّر َم ُ
ْعو َن َم َع اهللِ إِلهَ اً َ
اهلل إِال ِبالحْ َ ِّق َوال يَ ْزُنو َن َو َمن يَ ْف َع ْل
آخ َر َوال يَ ْقُتُلو َن الن ْف
ال يَد ُ
َّ َ يِ
َذِل َ
ك يَْل َق أََثاماً}( .الفرقان)68 :
ومن فظاعة جرائم القتل ،أن اهلل تعاىل جعل الدماء من أبرز القضايا اليت يتم الفصل
القضائي بها يوم القيامة ،بل هي أوىل قضايا قضاء ذلك اليوم العظيم ،فعن عبد اللهَِّ ،قال :قال

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َّو ُل ما ُي ْق َضى بني الناس يف ِّ
الد َماِء) )1(.فاالعتداء على األرواح
الربيئة من أكرب الكبائر اليت توقع يف أعظم اآلثام ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال يَز َ
ب َد ًما َح َرا ًما).
َال املُ ْؤ ِم ُن يف ُف ْس َحٍة من ِدينِِه ما مل ُي ِص ْ
واملال شقيق النفس ،من حيث إنه سبب لقوامها ،وحتصيل كماالتها ،واستيفاء فضائلها.

()2
()3

والنفس واملال يف اإلسالم من الضرورات اخلمس ،اليت أتت الشريعة ـ بل الشرائع
مجيعهاـ لرعايتها ،واحملافظة عليها ،وهذه الضرورات ِه َيِّ :
سَ ،والنَّ ْس ُلَ ،و مْالَ ُال،
الد ُ
ينَ ،والنَّ ْف ُ

َواْل َع ْق ُل.

عقوبة القاتل والسارق يف اإلسالم
حدد اإلسالم عقوبات حمددة للقاتل والسارق ،فلم يرتك اهلل تعاىل من تسول له نفسه
االعتداء على حياة الناس ،أو اإلقدام على سرقة أمواهلم ،دون عقاب ،بل شرع اهلل تعاىل يف
قرآنه الكريم عقوبات صارمة للقاتل ظلماً ،وللسارق ،وقاطع الطريق ،فالقاتل يف اإلسالم
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصاص يوم القيامة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الديات.
 .3روح املعاني.16/ 5 ،
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ُ
َُ
ً
َْ
اب َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}.
اص َحيَاةٌ يَاْ أوِل ْي األلبَ ِ
يقتل قصاصا ،واهلل تعاىل يقولَ { :ولك ْم فيِ ال ِق َص ِ
(البقرة)179 :

والقصاص هو عقوبة اإلسالم للقتل العمد ،الذي يكون عن سبق اإلصرار ،والقتل بآلة

َ
س بن َماِل ٍك( :أَ َّن َج ِاريًَة ُو ِج َد َرأْ ُس َها قد ُر َّ
ض بني َح َج َريْ ِنَ ،ف َسأَُلو َها:
يقتل مبثلها عادة ،فعن أَن ِ

الن؟ ُف ٌ
من َصنَ َع هذا ِب ِك؟ ُف ٌ
ت ِب َرأْ ِس َهاَ ،فأُ ِخ َذ اْليَ ُهوِد ُّيَ ،فأََق َّرَ ،فأََم َر
الن؟ حتى َذ َكُروا يَ ُهوِديًّاَ ،فأَ ْو َم ْ
ِبِه رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْن ُي َر َّ
ض َرأْ ُسُه ِبالحْ ِ َجا َرةِ).

()1

والسرقة لغة :األخذ خفية ،ويف االصطالح الشرعي :أخذ مال الغري خفية؛ ظلماً من

حرز مثله ،بشروط معينة ،وقد حرمها اإلسالم حترمياً قاطعاً ،كونها متثل صورة واضحة ألكل
أموال الناس بالباطل ،وملعون مقرتفها ،كما جاء يف احلديث الشريف عن أبي ُه َريْ َرةَ ،عن

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
الس ِار َق ،يَ ْس ِر ُق اْلبَيْ َضَةَ ،فُت ْق َط ُع يَ ُدُهَ ،ويَ ْس ِر ُق الحْ َبْ َل،
(ل َع َن اهلل َّ
َفُت ْق َط ُع يَ ُدُه ،قال َ
األ ْع َم ُ
شَ :كاُنوا يَ َر ْو َن أََّنُه َبيْ ُ
ض الحْ َ ِدي ِدَ ،والحْ َبْ ُل َكاُنوا يَ َر ْو َن أََّنُه منها ما يساوي

َد َرا ِه َم).

()2

وأنزل اهلل تعاىل قرآناً يتلى يف قطع يد السارق ،ضمن حدود اهلل اليت أمرنا بتنفيذها ،فقال

الس ِارَقُة َفاْق َط ُعوا أَيْ ِديَ ُه َما َجزَاًء بمَِا َك َسبَا َن َك ً
اال ِم َن اهللِ َو ُ
يم}.
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
الس ِار ُق َو َّ
تعاىلَ { :و َّ
(املائدة)38 :

ونفذ الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إيقاع عقوبة قطع اليد على املدان بالسرقة ،فعن

تَ ،ف َق ُالواَ :و َم ْن
َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها( :أَ َّن ُق َريْ ًشا أَ َه َّم ُه ْم َشأْ ُن مْالَْرأَةِ مْالَ ْخزُو ِميَِّة اليت َس َرَق ْ
 .1صحيح مسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب لعن السارق إذا مل يسم.
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ُي َكِّل ُم فيها َر ُس َ
ب
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم؟ َف َق ُالواَ :و َم ْن جَْيترَ ِ ُئ عليه إال ُأ َسا َمُة بن َزيْ ٍدِ ،ح ُّ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َكَّل َمُه ُأ َسا َمُة ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أََت ْش َف ُع

اخت َ
يف َح ٍّد من ُح ُدوِد اهللِ؟ ُث َّم قام َف ْ
َّه ْم َكاُنوا إذا َس َر َق
بُ ،ث َّم قال :إمنا أَ ْهَل َك َّال ِذ َ
ين َقبَْل ُك ْم أَن ُ
َط َ

الض ِع ُ
الش ِر ُ
يه ْم َّ
يه ُم َّ
اط َمَة ِبنْ َ
ت
يف أََقاُموا عليه الحْ َدَّ ،وأيم اهللِ؛ لو أَ َّن َف ِ
يف َت َر ُكوُه ،وإذا َس َر َق ِف ِ
ِف ِ

تَ ،ل َق َط ْع ُت يَ َد َها).
حَُم َّم ٍد َس َرَق ْ

()1

واألمة اإلسالمية جممعة على حتريم السرقة ،وعلى وجوب قطع يد السارق وفق الشروط
َ َ بيِ
ال النَّ ُّ،
اليت حددها الشرع احلنيف ،فال تقطع اليد دون سرقة أقل من ربع دينار ذهب؛ ق

َصَّلى ُ
َار َف َصا ِع ًدا).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ( :ت ْق َط ُع اْليَ ُد فيِ ُرُب ِع ِدين ٍ
وروي عن أبي العالء املعري انتقاده لذلك ،فقال:

()2

دينار
ما بالهُ ا ُقط َع ْ
ربع ِ
ت يف ِ
()3
وأن َنعــوَذ مبَوالنا من النّ ِار

عسج ٍد ُف ِديت
مس مئني َ
ي ٌد َخب ِ

ٌ
السكوت له
تناقض ما لنا إ ّال
ُ

ورد عليه شعراء آخرون ،فقال عبد الوهاب املالكي:
َّ
للمعري َعار أَميا عـــــار
ُق ْل َ
ِع ّز َ
األماَنة أَ ْغالها َوأَ ْر َخصها

َج ْهل ال َفتى َو ْهو َعن َث ْو ِب التُقى عار
ُ
ْ
ـــــكمة البَ ِاري
خلــيانة َفافهم ِح
ذل ا ِ

وأضاف بهذا الصدد :ملا كانت أمينة كانت مثينة ،وملا خانت هانت

()4

ومن جرائم السرقة ما يكون جهاراً دون سرت وال خفية ،وهو ما يطلق عليه (احلرابة)،
ً
وس ْف ِك
اليت ختلق حالة من االضطراب،
وخلال يف األمن اجملتمعي ،وتتحقق بإحداث الفوضىَ ،
 .1صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}.

 .2صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب قول اهلل تعاىل{ :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
 .3ديوان أبي العالء املعري.570/ 1 ،
 .4شرح ابن أمية الوردي.96/ 1 ،
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ال ِّد َماء ،وسْلب األموال ،وهتك األعراض ،وإهالك َ
احل ْر ِث والنَّسل ،من قبل فرد أو مجاعة ،من
خالل االستقواء بالسالح أو اجلربوت ،وعقوبتها يف اإلسالم تتفاوت حسب حجم الضرر
َ
الناتج عنها ،ويف حدها نزل قوله تعاىل{ :إمَّنَا َجزَاء َّال ِذ َ يحَُ َ َ
َ
ِ
ين ِارُبون اهلل َو َر ُسولُه َويَ ْس َع ْون فيِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يه ْم َوأَ ْر ُجُل ُهم ِّم ْن ِخ ٍ َ َ
ض
ض َف َساداً أن ُي َقتَُّلواْ أ ْو ُي َصَّلُبواْ أ ْو ُت َق َّط َع أيْ ِد ِ
الف أ ْو ُينف ْواْ ِم َن األ ْر ِ
األ ْر ِ
َذِل َك لهَُ ْم ِخ ْز ٌي فيِ ُّ
يم}( .املائدة)33 :
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
الدْنيَا َولهَُ ْم فيِ ِ
اب َع ِظ ٌ
ويف صحيح البخاري ،باب احملاربني من أهل الكفر والردة ،وفيه َع ْن أََنسَ ،ر ِض َي ُ
اهلل
ٍ

َعنُْهَ ،ق َ
الَ( :ق ِد َم َعَلى النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اجتَ َو ْوا مْالَِدينََة،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ن َف ٌر ِم ْن ُع ْك ٍلَ ،فأَ ْسَل ُمواَ ،ف ْ
الص َدَقِةَ ،فيَ ْش َرُبوا ِم ْن أَْب َوالهَِا َوأَْلبَاِن َهاَ ،ف َف َعُلواَ ،ف َص ُّحواَ ،فا ْرَتدُّواَ ،وَقتَُلوا
َفأََم َر ُه ْم أَ ْن يَأُْتوا إِِب َل َّ

اإلِب َلَ ،فبَ َع َ
َه ْم،
ث فيِ آَث ِار ِه ْمَ ،فأُِت َي ِب ِه ْمَ ،ف َق َط َع أَيْ ِديَ ُه ْم َوأَ ْر ُجَل ُه ْمَ ،وسمََ َل أَ ْعُين ُ
ُر َعاَت َهاَ ،و ْ
استَاُقوا ِ
()1
ُث َّم مَلْ يحَْ ِس ْم ُه ْم َحتَّى َماُتوا).
نسأل اهلل العلي القدير أن جينبنا شر القتل اآلثم ،وشرور االعتداء على أموال الناس
وأعراضهم ،وأن يهيئ ألمتنا األمن واالستقرار؛ ليعيشوا آمنني مطمئنني ،وصلى اهلل وسلم
على رسولنا املصطفى األمني ،وعلى آله وأزواجه الطيبني ،وعلى أصحابه الغر امليامني ،ومن
تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب احملاربني من أهل الكفر والردة.
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كلمة العدد

ومشكلة الزحام
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
يواجه احلاج ثالثة أنواع من الزحام ،يتعّلق أوهلا بالزحام خالل أداء املناسك والشعائر
داخل احلرم املكي وخارجه ،أما الثاني فيتعلق بالتمكن من نيل فرصة احلج من بني مجع
املتقدمني لذلك من املتلهفني للحصول على هذه الفرصة ،اليت يتشوق إليها عموم املسلمني
يف أحناء الدنيا ،ويتعلق الزحام الثالث مبا يكون يف الشوارع واملمرات واملعابر واألسواق،
ونود هنا أن نقف يف عجالة عند كل نوع من أنواع الزحام هذه ،بهدف حماولة تشخيص
مشكلته وحتليلها ،ووصف عالجها ،وإبداء النصح املفيد -إن شاء اهلل  -جتاهها ،حتى يتعداها
احلاج بأقل اخلسائر ،وبأبسط املصاعب واملعاناة.
دراسات سابقة ملشكلة الزحام يف احلج
جيدر التنويه بداية إىل أن مشكلة الزحام يف احلج سبق أن بحُ ِثت من قبل اجلهات الغيورة
على احلج واحلجيج ،وخباصة يف ديار احلج؛ اململكة العربية السعودية وغريها من بلدان العامل
اإلسالمي ،فمجلـس اجملمـع الفقهـي اإلسالمـي فـي دورته السابعة عشرة ،املنعقـدة مبكـة
املكرمـة ،يف الفرتة من 1424/ 10 /23 - 19هـ وفق 2003/ 12/ 17 - 13مّ ،
اطلـع على
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البيان اخلتامي والتوصيات الصادرة عن (ندوة :مشكلة الزحام يف احلج وحلوهلا الشرعية)
اليت عقدتها األمانة العامة للمجمع ،ومتحور النقاش فيها حول بيان أسباب الزحام يف احلج،
وعرض احللول العملية والفنية ملعاجلة مشكالت الزحام يف احلج ،والتخفيف من آثارها،
والعناية بإرشاد وفود احلجيج ،وتثقيفهم ،وتوجيههم مبا يساعدهم على أداء مناسكهم على
الوجه الشرعي الصحيح ،وتعاون املؤسسات واحلمالت الداخلية واخلارجية املشاركة يف
احلج بهذا الشأن ،وتعاون وسائل اإلعالم مع اجلهات املسؤولة عن احلج يف إرشاد احلجاج.
ومن الدراسات اليت أجريت حول مشكلة الزحام يف احلج ،دراسة رجاء حييى أمحد
الشريف ،من جامعة امللك عبد العزيز ،بعنوان :دور التوعية يف منع الزحام ،أولويات التنفيذ،
وأشارت الدراسة إىل أن الزحام يف املشاعر املقدسة من أخطر املشكالت وأكثرها تكراراً،
وخاصة يف أثناء رمي اجلمرات الذي هو أكثر مناسك احلج تكراراً ،وأشدها خطورة ،مما جيعل
وادي منى أثناء موسم احلج أكثر بقعة على األرض ازدحاماً.
وقد وصلت نتائج الزحام يف بعض السنوات إىل درجة الكارثة ،حيث تويف مئات احلجاج،
وقد أجريت العديد من الدراسات واألحباث والندوات؛ ملناقشة هذه املشكلة ،واخلروج حبلول
فاعلة للقضاء عليها؛ ألن االعرتاف باملشكلة بداية الطريق حللهاً ،
بدال من االستسالم هلا،
واعتبارها قضاًء وقدراً.
وانتهت الدراسة إىل بعض املقرتحات ،ومن أهمها إعطاء األولوية يف تنفيذ برامج التوعية
للدول اليت يتعرض العديد من حجاجها للموت ،واإلصابة يف حوادث الزحام ،وكذلك جعل
عملية التوعية مستمرة ،تستهدف توعية األجيال القادمة يف سن مبكرة ،والرتكيز على اجلانب
العملي التطبيقي يف التوعيةً ،
بدال من التوعية النظرية ،كما أوصت الدراسة بأن تكون
14
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عملية التوعية إلزامية للدول مجيعها ،وبضرورة أن تشمل برامج التوعية حجاج الداخل
والعاملني باحلج ،إضافة إىل توصيات أخرى.
املباشرة حبل مشكلة الزحام خالل أداء املناسك والشعائر داخل احلرم املكي وخارجه
منذ أن أصدر اهلل تعاىل أمره احلكيم ،امللزم للمسلمني باحلج إىل بيته العتيق يف مكة
املكرمة ،والناس يتوافدون إىل تلك البقعة الطاهرة املباركة من كل حدب وصوب ،بل
يتنافسون فيما بينهم على نيل فرصة احلج من بني الراغبني يف أدائها ،واملتشغفني هلا يف
بلدانهم ،وأماكن سكناهم ،ال فرق يف ذلك بني رجاهلم ونسائهم ،وصغارهم وكبارهم،
شيوخهم وشبانهم ،فقرائهم وأغنيائهم ،فحال كلهم يقول قبل مقاهلم( :لبيك اللهم لبيك)؛

وك ِر َج ً
استجابة لنداء ربهم عز وجل الوارد يف قوله تعاىلَ { :وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
اال َو َعَلى
ِ
فيِ
ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
يق}( .احلج)27 :
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
واحلج له زمان عام خمصص ،أشار إليه القرآن الكريم ،وورد ذكره يف السنة النبوية

ات َف َمن َف َر َ
يه َّن
املطهرة ،ففي صحيح البخاريَ ،باب َق ْو ِل اهللِ َت َعالىَ { :الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
ال الحْ َ ِّج ( }...البقرة ،)197:و{يَ ْسأَُلوَن َك عن َ
لحْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
األ ِهَّلِة ُق ْل ِه َي
ا َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َد فيِ
يت ِللنَّاس َوالحْ َ ِّج} (البقرة ،)189:وقال ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما( :أَ ْش ُهُر الحْ َ ِّج؛ َش َّو ٌ
ال،
َم َواِق ُ
ِ
لحْ َ
ُ ْ
السنَِّة أَ ْن ال يحُْ ِر َم
اس ،رضي اهلل عنهما :من ُّ
َوذو ال َق ْع َدةَِ ،و َع ْش ٌر من ِذي ا َّجِة ،وقال ابن َعبَّ ٍ
َ ()1
اسا َن ،أو َك ْر َمان).
ْم ُان ،رضي اهلل عنه ،أَ ْن يحُْ ِر َم من ُخ َر َ
ِبالحْ َ ِّج إال يف أَ ْش ُه ِر الحْ َ ِّجَ ،و َك ِرهَ ُعث َ
فاحلج يكون يف أماكن خمصصة وأوقات حمددة ،وبعض أعماله ومناسكه فيها سعة من

 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب قول اهلل تعاىل{ :احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال
فسوق وال جدال يف احلج }(البقرة{ ، )197 :يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج} (البقرة.)189 :
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بد هلا من
الوقت ،وجمال لألداء ،خيتاره احلاج ضمن وقت احلج العام ،غري أن بعض املناسك ال َّ
أن تؤدى يف أوقات حمددة ،مما يضطر احلجاج إىل االلتقاء فيه على صعيد واحد يف وقت حمصور،
مما يولد حالة من الزحام الشديد ،وأمام ظاهرة اإلقبال الشديد على احلج ،فإن أماكن الشعائر
تكتظ باحلجيج إىل درجة االختناق بالزحام الشديد ،مما جعل هذه املشكلة صعبة وعسرية،
ومن احللول اليت سبق طرحها ملشكلة الزحام يف احلج ،إجراء توسعة للحرمني الشريفني،
وتوسعة جسر اجلمرات وتطويره والطرق املؤدية إليه ،وهذا ما جرى العمل عليه يف السنوات

األخرية ،من قبل حكومة اململكة العربية السعودية ،حيث ُأجنزت توسعة منطقة اجلمرات،

ُ
حد من مشكلة الزحام خالل رمي اجلمرات الذي
نشئت جسور عمالقة هلذه الغاية ،مما َّ
وأ ِ
يكون فيما بني ثالثة أيام إىل أربعة من كل عام ،متتد من يوم النحر إىل ثالث أيام التشريق
اليت تليه ،والعمل اآلن جيري على قدم وساق لتوسعة منطقة الطواف يف احلرم املكي ،واليت
ستتم على مراحل متعاقبة.
وإن من احللول املقرتحة هلذه املشكلة أن يتم التحكم بالدخول إىل املسجد احلرام ألداء
الطواف والصالة ،حبيث يتم ترتيب ذلك مبا يناسب الطاقة االستيعابية يف أماكن الطواف
والسعي ،وأن ال يسمح باملكوث يف هذه األماكن لغري الطائفني والساعني.
الزحام اخلاص بنيل فرصة احلج
من حلول مشكلة الزحام يف احلج أن يقيد الناس بعدد حمدد ضمن ما ميكن استيعابه يف
أماكن أداء الشعائر ،وخباصة منطقة الطواف ،والسعي داخل احلرم املكي ،وهذا ما جلأت إليه
احلكومة السعودية بالتنسيق مع خمتلف بلدان العامل اإلسالمي ،فحددت عدد حجاج الداخل
القادمني من خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية ،وحددت عدد احلجاج الوافدين من
16
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دول العامل اإلسالمي حسب عدد سكان كل بلد ،وخلق هذا احلل مشكلة مستعصية على
احلل ،متثلت يف جعل احلج صعب املنال ،بل ينتظر بعض املسلمني سنوات حتى تتاح هلم
فرصة أدائه ،وتلبية نداء اهلل.
ويتوقع ملشاريع التوسعة أن حتد إىل حد ما من تداعيات هذه املشكلة ،إىل جانب قيام
اجلهات املسؤولة يف البلدان اإلسالمية باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتنظيم محالت احلج وفق
معايري عادلة ومنصفة ومنطقية ،يتم فيها اعتبار صاحب الدور والسبق يف التسجيل ،إىل
جانب مراعاة احلاالت اإلنسانية اخلاصة بكبار السن واملرضى ،وإغالق باب احملسوبية واحملاباة،
الذي يولد غضباً وحنقاً لدى الناس الذين يشاهدون احملاباة بأم أعينهم ،دون أن يستطيعوا
إنكارها ،مما ينذر حبلول غضب اهلل وسخطه ،وقد جاء يف احلديث الصحيح ،عن َعاِئ َشَة ،رضي

َّه ْم َكاُنوا إذا
اهلل عنها ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال ... ( :إمنا أَ ْهَل َك َّال ِذ َ
ين َقبَْل ُك ْم أَن ُ

الض ِع ُ
الش ِر ُ
يه ْم َّ
يهم َّ
يف ،أََقاُموا عليه الحْ َدَّ ،وأيم اهللِ؛ لو أَ َّن
يفَ ،ت َر ُكوُه ،وإذا َس َر َق ِف ِ
َس َر َق ِف ِ
()1
اط َمَة ِبنْ َ
ت َل َق َط ْع ُت يَ َد َها).
ت حَُم َّم ٍد َس َرَق ْ
َف ِ
الزحام يف الشوارع واملمرات واملعابر واألسواق وغريها
يضاف إىل مشكالت الزحام اخلاصة باحلج ،مشكلة الزحام العامة اليت يتصور إمكانية
وجودها خالل موسم أداء احلج ،يف أسواق مكة واملدينة وشوارعهما واملعابر املؤدية إليهما،
مما يتطلب التعامل مع هذه املشكلة بأساليب حضارية ،تراعي الدور ،وأدب االصطفاف
أمام شبابيك ختم جوازات السفر على املعابر ،وخالل انتظار احلصول على الوجبات من
املطاعم ،والشراء من األسواق ،وركوب احلافالت ،ومما يلفت األنظار على هذا الصعيد أن
 .1صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب { أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم } (الكهف.)9:
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بعض الوافدين من مناطق معينة من العامل يتمتعون بلياقة مجة ،وأدب حسن يف مراعاة األحق
بالدور ،والصرب على االنتظار ،خبالف كثري من احلجاج الذين يتدافعون بصور مؤذية وخمزية،
منطلقني من أنانية مقيتة ،يعربون عنها حبرصهم على سرقة حق غريهم بالدور ،وخلق أشكال
من الفوضى واالضطراب ،مما يولد التوتر ،وخيلق املشكالت ،والتدافع على غري هدى اهلل،
الذي يعلمنا أدب النظام واللياقة يف االصطفاف ،من خالل األمر باالستقامة يف الصالة،
وذلك يتكرر يومياً مخس مرات يف اليوم الواحد ،لكن بعض الناس ولألسف الشديد ينطبق
على حاهلم قول الشاعر:
لقد أمسعت لو ناديت حيًّا  ....ولكن ال حياة ملن تنادي
فيصرون على سلوك دروب الفوضى ،بعيدين عن النظام وآدابه.
وجيدر التنبيه يف هذا املقام إىل ضرورة تركيز احلاج على أداء املناسك ،والصالة يف
املسجدين؛ احلرام والنبوي ،واملكث فيهما أطول وقت؛ ألنها فرصة قد ال تتاح ثانية ،أما ما

يشاهد من كثري من احلجاج أنهم يقضون جل وقتهم يف األسواق ،مما يفوت عليهم كثرياً

من اخلري واألجر ،إضافة إىل خلق حالة من الزحام الشديد يف بعض األسواق القريبة من
املسجدين ،وكأنهم بهذا آثروا األسواق على املساجد ،خمالفني بذلك هدي الرسول ،صلى اهلل

عليه وسلم ،إذ جاء يف احلديث النبوي الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ،
اج ُد َهاَ ،وأَْب َغ ُ
ض اْلبِالِد إىل اهللِ أَ ْس َواُق َها).
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ َح ُّ
ب اْلبِالِد إىل اهللِ َم َس ِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح وفضل املساجد.
18

()1

شرط االستطاعة

مناسبة العدد

لوجوب احلج

الشيخ حممد يوسف احلاج حممد  /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني؛
فإن احلج ركن من أركان اإلسالم ،ومعلم من معامل اإلميان برسالة حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،اليت جاءت خامتة للرساالت السماوية ،ومكملة لبنيان األخالق النبوية ،ومهيمنة
على الشرائع السابقة ،بتأكيد األحكام االعتقادية الصحيحة مجيعها ،وإخراج الزائف منها
والدخيل واملبتدع ،وإقرار األحكام التعبدية العملية .ومنسك احلج من أحكام اإلسالم ،وهو
معلم من معامل شرع اهلل سبحانه ،ال ينكره إال كافر ،وال يتهاون فيه إال ضال ،قال تعاىل{ :وَلهلِ ِ

ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
يال َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اهللَ َغ
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
َعلى النَّ ِ
نيِ
ومن أبرز صفات الشرع اإلسالمي احلنيف؛ السماحة والتيسري ،فالسماحة تعين عدم
ٌّ َع ِن ال َع مَالِ َ
ني}(.آل عمران)97 :

التكليف مبا ال يستطاع ،والتيسري يعين رفع املشقة الواقعة على املكلف ،بصرف النظر عن
أسباب وقوعها ،ومن هنا صاغ العلماء بعض القواعد الفقهية املهمة ،مثل( :املشقة جتلب
التيسري)( ،)1و(إذا ضاق األمر اتسع).

()2

فمن مساحة اإلسالم أنه عندما فرض احلج ،ورفع منزلته ،جعله ركناً من أركان اإلسالم

 .1الُبو ْرُنو ،حممد صدقي أمحد ،موسوعة القواعد الفقهية ،جزء  ،9صفحة  ،632ط  1مؤسسة الرسالة  -بريوت 2003م.

 .2السيوطي ،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الفقه الشافعي ،جزء  ،1صفحة  ،139ط ،2مكتبة نزار مصطفى الباز ،السعودية 1997م.
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اخلمسة ،إمنا َّ
علق ذلك اإلجياب باالستطاعة ،فما معناها وما ضوابطها؟
االستطاعة لغة مبعنى اإلطاقة ،وهي القدرة على أداء الشيء ،وحتمل املشاق املرتتبة على

ذلك ،جاء يف تاج العروس للزبيدي عن أصل كلمة االستطاعة( :أصلها من ّ
الطوا ِعيَِة)،
قولَ :
عامٌةَ ،ت ُ
طيق لحِِمِلهَ ،وال ْ
اجل َم ُل ُم ٌ
تقل:
ثم يقول( :االستطا َعَة لإلنسا ِن َّ
خاصًة ،واإلطاَقَة َّ

ُمستَطي ٌعَ ،ف َه َذا ُ
الرا ِغ ُب :أن االستطا َعة عن َد املحَُِّقق َ
اسم
الفرق َما بين ُ
نيٌ :
َهما ،ونقل الزبيدي عن َّ
ُ
اإلنسان ممِّا ُي ُ
الفعل).
إحداث
ريده من
َم َّك ُن
ِ
للمعاني َّاليِت ب َها يَت َ
ِ
()2
أما االستطاعة شرعاً؛ فهي القدرة التامة اليت جيب عندها صدور الفعل.
()1

وقد َّ
دلت نصوص شرعية عدة واضحة على شرطية االستطاعة لوجوب احلج على

املسلمني ،فقال عز وجلُ{ :ق ْل َص َد َق ُ
يم َحنِي ًفا َو َما َكا َن ِم َن املُ ْش ِر ِك َ
ني*
اهلل َفاتَّبِ ُعوا ِمَّلَة إِْب َرا ِه َ

اس َلَّل ِذي ِببَ َّكَة ُمبَا َر ًكا َو ُه ًدى ِلْل َع مَالِ َ
يم
ات َبيِّن ٌ
ني * ِفيِه آيَ ٌ
إِ َّن أَ َّو َل َبيْ ٍ
َات َم َقاُم إِْب َرا ِه َ
ت ُو ِض َع ِللنَّ ِ

ت َمن ْ َ
يال َو َم ْن َك َف َر َفإ َّن اهللَ
َ
َو َم ْن د َ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
ِ
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
َخلُه َكا َن آ ِمنًا وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ
ات اهللِ َو ُ
َغ ٌّ َع ِن ال َع مَالِ َ
اهلل َش ِهي ٌد َعَلى َما َت ْع َمُلون}( .آل
ني* ُق ْل يَا أَ ْه َل ِ
َاب مِلَ َت ْكُفُرو َن ِبآيَ ِ
الكت ِ
نيِ

عمران)98 - 95 :

وموضع الشاهد يف هذه اآلية الكرمية قوله عز وجلَ { :من ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
يال} جاء يف
استَط َ ِ
ِ

َطاع إَليِْه َسبِ ً
يال} فيِ حََم ِّل
تفسري فتح القدير للشوكاني عن هذه اآلية الكرميةَ ،وَق ْوُلُهَ { :م ِن ْ
است َ ِ
َ َ
ُ
َ َ َ ْ
َْ ُ َ
َ َ ََْ
ض ِم َن النَّ ِ
َج ٍّرَ ،على أَّنُه َب َدل َب ْع ٍ
اسَ ،وِبِه قال أكثُر النَّ ْح ِويِّنيَ ،وأ َجاز ال ِك َساِئ ُّي :أن يَكون فيِ
َ
ت َمن ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
يالَ ،وِق َ
ْ
يل :إِ َّن َم ْن َح ْر ُف َش ْر ٍط،
استَط َ ِ
َم ْو ِض ِع َرْف ٍع بحِِ ٍّجَ ،والتَّ ْق ِديُر :أ ْن يحَُ َّج البَيْ َ ِ

 .1الزبيدي ،تاج العروس ،462/ 21 ،مادة :طوع.
 .2املناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،48 / 1 ،ط ،1عامل الكتب -
القاهرة 1990 -م.
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َو َ
وف ،أَ ْيَ :من ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
اجلزَاُء حَم ُ
ْذ ٌ
يال َف َعَليِْه الحْ َ ُّج.
استَط َ ِ
ِ

()1

وأخرج اإلمام مسلمَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
(خ َطبَنَا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ :
اهلل َعَليِْه
ال َر ُج ٌل :أَ ُك َّل َعام يَا َر ُس َ
اهلل َعَليْ ُك ْم الحْ َ َّج َف ُح ُّجواَ ،ف َق َ
َو َسَّل َمَ ،ف َق َ
ض ُ
اس؛ َق ْد َف َر َ
ول
ال :أَيُّ َها النَّ ُ
ٍ
ت َحتَّى َقالهََا َثالًثاَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ،اهللِ َصَّلى ُ
اهللِ؟ َف َس َك َ
ت،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ل ْو ُقْل ُت َن َع ْم َل َو َجبَ ْ
است َ
ُمُ ،ث َّم َق َ
الَ :ذُروِني َما َت َر ْكت ُ
ُك ْمَ ،فإِمَّنَا َهَل َك َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم ِب َكثْ َرةِ ُس َؤالهِِ ْم َو ْ
اختِالِف ِه ْم
َولمََا ْ
َط ْعت ْ

َعَلى أَنْبِيَاِئه ْمَ ،فإَذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِب َش ْيٍءَ ،فأُْتوا ِمنُْه َما ْ َ
ُمَ ،وإَذا َن َهيْت ُ
ُك ْم َع ْن َش ْيٍء َف َد ُعوُه).
ِ ِ
استَط ْعت ْ ِ
يقول اإلمام النووي يف شرح هذا احلديث :قوله صلى اهلل عليه وسلمَ( :فإَِذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِب َش ْيٍء،
است َ
ُم) هذا من قواعد اإلسالم املهمة ،ومن جوامع الكلم اليت أعطيها صلى
َفأُْتوا ِمنُْه َما ْ
َط ْعت ْ
()2

اهلل عليه وسلم ،ويدخل فيه ما ال حيصى من األحكام؛ كالصالة بأنواعها ،فإذا عجز عن بعض
أركانها ،أو بعض شروطها أتى بالباقي ،ومل يأمر سبحانه وتعاىل إال باملستطاع ،قال اهلل تعاىل:

{ال ُي َكِّل ُف ُ
اهلل َن ْف ًسا إِال ُو ْس َع َها}(البقرة ،)286 :وقال تعاىلَ { :و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن
الد ِ
َح َرج}(.احلج)78 :

()3

ٍ
وكون االستطاعة شرطاً لوجوب احلج ،ال يعين أنها شرط لصحة احلج ،فلو َت َكَّل َ
ري
فغُ

املستطيع للحج أداءه ،فاستدان أو قبل هبة من أي أحد ،أو منحة من جهة رمسية ،فأمت أداء تلك

الفريضة ،فإنها تقبل منه ،ويقع أداؤه صحيحاً جمزئاً ،فاالستطاعة شرط للوجوب ،وليست
شرطاً لألداء ،وهذا عند املذاهب األربعة.

()4

 .1الشوكاني ،تفسري فتح القدير.416 / 1 ،

 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب فرض احلج مرة يف العمر.
 .3صحيح مسلم بشرح النووي ،كتاب احلج ،باب فرض احلج مرة يف العمر.

 . 4انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،458 /2 ،والباجي ،املنتقى شرح املوطأ ،269 / 2 ،ابن قدامة ،املغين،85 / 3 ،
واخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج.210 / 2 ،
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واالستطاعة اليت هي شرط لوجوب احلج تتمثل يف القدرة على حتمل تبعات احلج
البدنية واملالية ،مع حتقق األمن يف الطريق ،أما عن ضوابط حتقق هذه االستطاعة ،ففي املسألة
تفصيل ،وهلا تفريع ،مذكورة يف كتب الفقه.
أما عن القدرة البدنية؛ فرياد بها السالمة من العيوب البدنية ،اليت متنعه من أداء احلج،

المَة الب َدن من َ
جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية( :إ َّن س َ
ات َّالت َت ُع ُ
وق َع ْن
األمراض والعاه
ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ يِ

َ
احل ِّج َش ْر ٌط ِل ُو ُجوب َ
َ
صَ ،و ُه َو َم ِر ٌ
يض
احل ِّجَ ،فَل ْو ُو ِج َد ْت َساِئُر ُشُر ِ
وط ُو ُج ِ
ِ
وب احل ِّج فيِ َش ْخ ٍ
وب ِبنَ ْف ِسِه،
َز ِم ٌن ،أَ ْو ُم َص ٌ
اب ِب َعا َهٍة دَاِئ َمٍة ،أَ ْو ُم ْق َعدٌ ،أَ ْو َشيْ ٌخ َكبِ ٌ
ريَ ،ال يَثُْب ُت َعَلى َآلِة ُّ
الر ُك ِ

اختَ
َف َ
ِّي ِبنَ ْف ِسِه َف ِر َ
يضًة ِّات َفاقاًَ ،ل ِك ِن ْ
َلُفوا َهل ِص َّحُة اْلبَ َد ِن َش ْر ٌط ِأل ْصل
ال جَِي ُب َعَليِْه أَ ْن ُي َؤد َ
()1
َ
ٌ َْ
ْ
س؟).
ال ُو ُج ِ
وب ،أ ْو ِه َي َش ْرط ِلألدَاِء ِبالنَّ ْف ِ
ويقصد باجلملة األخرية أن الفقهاء مل خيتلفوا يف حال من كان سقيم البدن ،فهو باتفاقهم

ال يكلف بأداء احلج بنفسه؛ ألنه تكليف باملتعذر ،وهذا من احلرج املرفوع عن املسلمني،
ولكن السادة الفقهاء اختلفوا يف هذه احلالة ،هل جيب عليه أن ينيب من حيج عنه؟ والراجح

اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
وجوب ذلك ،ملا أخرجه اإلمام البخاريَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
الَ ( :كا َن
ِ
ٍ

يف َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال َف ْض ُل َرِد َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َجاَء ِت ا ْم َرأَةٌ ِم ْن َخثْ َع َمَ ،ف َج َع َل ال َف ْض ُل يَنْ ُظُر
إَليْ َهاَ ،وَتنْ ُظُر إَليِْهَ ،و َج َع َل النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
الش ِّق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْص ِر ُف َو ْجَه ال َف ْض ِل إِلىَ ِّ
اآلخ ِر،
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ
رياَ ،ال يَثُْب ُت
احل ِّج ،أَْد َر َك ْ
َف َق َال ْ
ت أَِبي َشيْ ًخا َكبِ ً
ت :يَا َر ُسول اهللِ؛ إِن ف ِريضة اهللِ َعلى ِعبَاِدهِ فيِ
()2
احَلِة ،أََفأَ ُح ُّج َعنُْه؟ َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،وَذِل َك فيِ َح َّجِة ال َودَاع).
الر ِ
َعَلى َّ
ِ
 .1املوسوعة الفقهية الكويتية.33 /17 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب وجوب احلج وفضله.
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أما من حيث القدرة املالية ،فقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

()1

والشافعية

()2

واحلنابلة( )3إىل أن ضابط ذلك حتصيل الزاد والراحلة -وهي اجلمل أو الناقلة اليت يركبها
املسافر ،وقد كانت هي وسيلة النقل يف زمن تنزل الرسالة -وذهب املالكية إىل وجوب احلج
حيصل الراحلة ،يقول القاضي عبد الوهاب( :فأما االستطاعة فمعتربة
للقادر عليه ،حتى وإن مل ِّ
حبال املستطيع ،فمن قدر على الوصول إىل البيت من غري تكلف بذلة خيرج بها عن عادته
لزمه ذلك).

()4

ويقول ابن رشد يف بداية اجملتهد منوهاً ألسباب االختالف بني املالكية واجلمهور يف هذه

ارِد َت ْف ِسري ْ َ
َ ُ ََ
وم َل ْف ِظ َها)(،)5
السبَ ُب فيِ َه َذا ا ِ
خل ِ
املسألةَ ( :و َّ
ِ
الف ُم َعا َرضة األث ِر ال َو ِ فيِ
االستِطا َعِة ِل ُع ُم ِ
وهو يشري بذلك إىل ما ورد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أنه فسر االستطاعة

بالزاد والراحلة ،بيد أن هذا األثر يقول فيه األلباني( :ليس يف تلك الطرق ما هو حسن ،بل
وال ضعيف منجرب).

()6

ويقول الباحث يوسف عبد الرحيم سالمة بعد عرضه للمسألة ،ومناقشة آراء الفقهاء
فيها( :يرتجح -واهلل أعلم -أن االستطاعة عامة ،وأنها ال ختتص بشيء دون آخر ،وأنها
 .1السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل ،املبسوط ،110 /4 ،دار املعرفة ،بريوت 1993م.

 .2املاوردي ،علي بن حممد بن حممد بن حبيب ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزني،4/6 ،
ط  ،1دار الكتب العلمية1999 ،م.

 .3ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،465 /1 ،ط  ،1دار الكتب العلمية1994 ،م.

 .4القاضي عبد الوهاب ،عبد الوهاب بن علي بن نصر ،التلقني يف الفقة املالكي ،78 / 1 ،ط  ،1دار الكتب العلمية2004 ،م.
 .5ابن رشد –احلفيد ،-حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،84 /2 ،دار احلديث – القاهرة

2004م.

 .6األلباني ،حممد ناصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،167 /4 ،ط  ،2املكتب اإلسالمي -بريوت

1985م.
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من األمور اليت يتصرف فيها فقه احلال ،وأنها ختتلف باختالف األشخاص ،فليس الكبري
بد أن
كالصغري ،وليس القوي كالضعيف ،وليس الغين كالفقري ،وليس الرجل كاملرأة ،بل ال َّ
تكون صاحلة ملثله ،وال يكفي لوجوب احلج القدرة على املشي إىل مكة ،ألن تكليف الناس
باحلج مشياً على األقدام فيه حرج شديد ،والشريعة قائمة على التيسري ورفع احلرج).

()1

ومن فروع االستطاعة املالية أن املسلم الذي ميلك بيتاً كبرياً ،يزيد عن حاجته األصلية يف

السكن ،ومل يكن ميلك املال الكايف للحج ،فقد ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية
واحلنابلة( )2إىل وجوب بيع ذلك اجلزء الزائد عن حاجته األصلية ،وهذا فيه داللة على عظيم
أهمية هذا الركن ،ووجوب املسارعة ألدائه عند أول فرصة ساحنة ،فإن الفرص من قدرة مالية
وبدنية وأمنية ال تدوم ألحد ،فعلى املسلم املسارعة ألداء ذلك الركن ،وّفق اهلل املسلمني
مجيعهم ألداء فريضة احلج ،وغفر لنا ولوالدينا أمجعني.

 .1سالمة ،يوسف عبد الرحيم ،أحكام االستطاعة يف احلج يف ضوء املستجدات املعاصرة ،صفحة  ،25رسالة ماجستري ،نوقشت

يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس سنة  ،2003وأجيزت.

 .2انظر :عليش ،حممد بن أمحد ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،192 / 2 ،النووي ،اجملموع ،56 /7 ،املغين .88/ 3 ،ولتفصيل

ذلك راجع :سالمة ،يوسف عبد الرحيم ،أحكام االستطاعة يف احلج يف ضوء املستجدات املعاصرة ،ص .139
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شعائر احلج

مناسبة العدد

وأثرها يف تعزيز اإلميان
أ .زكريا السرهد
يم َو َمن د َ
َخَلُه
ات َبيِّـن ٌ
فرض اهلل احلج يف قرآنه الكريم ،فقال تعاىلِ{ :فيِه آيَ ٌ
َات َّم َقاُم إِْب َرا ِه َ

ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ً
ْ
يال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغ ٌّ َع ِن
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
َكا َن آ ِمنا وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ
نيِ
اْل َع مَالِ َ
ني}(آل عمران ،)97 :وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة ،ويتوجب على كل مسلم بالغ عاقل
قادر أن يؤدي هذه العبادة مرة واحدة على األقل يف حياته.
ُّ
ويعد احلج مرحلة فاصلة يف حياة املسلم ،حيث فرض اهلل تعاىل هذه العبادة بهدف تطهري
النفوس من الذنوب ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يقولَ ( :م ْن َح َّج هلل َفَل ْم يَ ْرُف ْ
ثَ ،ومَلْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيْوم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه)( ،)1وقال تعاىل{ :الحْ َ ُّج

لحْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
ات َف َمن َف َر َ
ال الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َعُلواْ
أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
يه َّن ا َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َد فيِ
ُ
ِم ْن َخيرْ يَ ْعَل ْمُه ُ
َْ
اب }(البقرة،)197 :
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
اهلل َوَتز َّ
الزاِد التَّ ْق َوى َو َّاتُقو ِن يَا أ ْوِلي األلبَ ِ
ٍ
فأراد اهلل من عبادة احلج أن تؤدي إىل تعديل سلوك املسلمني ،وإعادة صياغة التزامهم بتعاليم
.1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
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اإلسالم؛ وذلك بتعزيز االلتزام بأوامره ،وجتنب نواهيه.
فالطهارة اليت يريدها اهلل لإلنسان املسلم عند أدائه مناسك احلج هي اليت جتعل منه إنساناً
آخر ،خيتلف عما كان عليه من قبل ،وهي متنح اإلنسان املسلم فرصة للتوبة ،وتعديل السلوك
باجتاه إجيابي ،حيث وعده اهلل سبحانه وتعاىل بأن يغفر له ذنوبه ،وأن يعود نقياً من الذنوب
كيوم ولدته أمه ،لذا أراد اهلل تعاىل أن ُتؤدى مناسك احلج بانشغال تام من احلاج يف تأديتها
على أمت وجه ،وذلك عرب عزله نفسه مكانياً عن العامل اخلارجي ،وأيضاً عزل نفسه ذهنياً عن
اهلل اْل َك ْعبََة اْلبَيْ َ لحْ َ
ً ِّ
{ج َع َل ُ
اس َو َّ
الش ْه َر
الدنيا ومشاغلها ومتاعبها ،يقول تعاىلَ :
ت ا َرا َم ِقيَاما للنَّ ِ

َ
َ
َ
األ ْرض َوأَ َّن اهللَ
ْي َوال َق َ
احل َرا َم َواهلَد َ
الس َما َو ِ
الِئ َد َذِل َك ِلتَ ْعَل ُمواْ أ َّن اهللَ يَ ْعَل ُم َما فيِ َّ
ِ
ات َو َما فيِ

يم
ِب ُك ِّل َش ْيٍء َعِل ٌ

}( .املائدة)97 :

إن درجة انسجام احلاج مع املكان ،ودرجة متثله لشعائر احلج يف بيت اهلل احلرام كفيالن
بتحقيق درجة عالية من العزل الذهين عن اخلارج؛ وذلك لرهبة املكان وقدسيته وطهارته،
ويكفي أن يشعر احلاج بأنه يتواجد يف املكان نفسه الذي تواجد فيه رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم.
إن نية اإلحرام هي مبثابة إعالن عن االنتقال من مرحلة إىل أخرى ،وهي مرحلة ما قبل
اإلحرام إىل مرحلة ما بعد اإلحرام ،وهذا يتعلق بأن السلوك ما قبل اإلحرام خيتلف عن
السلوك املفرتض من احلاج أن ميارسه بعد اإلحرام ،وهو مينح احلاج دافعاً قوياً للبدء بعملية
التعديل يف سلوكه ،والتغيري فيه.
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كما أن اللباس األبيض غري املخيط الذي يرتديه احلاج له تأثري إجيابي كبري على إضفاء
مزيد من اهلدوء النفسي واالستقرار ،وتكون درجة االنسجام مع هذا الفعل اجلمعي كبرية،
مما خيلق ً
تقبال عالياً لدى احلاج ،وخيلق لديه دافعية كبرية للبدء بأداء شعائر احلج املختلفة،
فهو يصبح وسط مساحة بيضاء نقية ،واللون األبيض من أكثر األلوان راحة للنفس ،حيث
يعين الرباءة ،والنقاء ،والوضوح ،ويوحي إىل االستقرار ،والدميومة ،والسالم ،والتفاؤل ،واحملبة،
ين} (األعراف .)108 :وقد أوصى رسول اهلل ،صلى
قال تعاىلَ { :وَنز َ
اظ ِر َ
َع يَ َدُه َفإَِذا ِه َي َبيْ َضاء ِللنَّ ِ
اهلل عليه وسلم ،بارتداء الثياب البيضاء؛ فقال عليه الصالة والسالم( :اْلبَ ُسوا ِم ْن ِثيَ ِاب ُك ُم

اْلبَيَ َ
اضَ ،فإَِّن َها ِمن َخيرْ ِ ِثيَ ِاب ُك ْمَ ،و َك ِّفنُوا ِفي َها َم ْوَت ُاك ْم)( ،)1وذكرت الباحثة (ليو نوركنت) يف
كتابها (قوة األلوان) واألثر السيكولوجي لأللوان ،بأن اللون األبيض يشري إىل ثالثة أشياء:
الطهارة ،والنقاء ،والصفاء.

()2

وهكذا ،فإن احلاج لن يلتفت إىل تعدد األلوان ،والتفكري يف انعكاس الفروق االجتماعية
بني الناس اليت ستعكسها ألوان األلبسة ،وتصاميمها املختلفة ،فهي مجيعها بيضاء غري خميطة،
ويرتديها احلجاج مجيعهم بالطريقة نفسها ،فهي متثل ً
حاال واقعية من املساواة بني املسلمني،
ويف إحدى سنوات احلج ،كان األمري الغساني (جبلة بن أيهم) الذي كان قد أسلم حديثاً
يطوف حول الكعبة ،فوطئ أعرابي من (فزارة) إزاره خطأً ،فغضب األمري ،ولطم األعرابي
على وجهه أمام املأل ،فذهب األعرابي إىل عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،يشكو األمري،
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الطب ،باب يف َ
األمر ِبالكحل ،وصححه األلباني.

 .2املوقع اإللكرتوني.www.r-warsh.com :
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ويطالب بالقصاص ،فقضى عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أن يلطم األعرابي األمري متاماً
كما لطمه ،فدهش األمري ،وقال( :أيضربين وأنا أمري وهو سوقة؟! .فقال عمر ،رضي اهلل عنه:
(لقد سوى اإلسالم بينكما) .حاول كثريون أن يثنوا األعرابي عن حقه يف القصاص عساه
يرضى بعوض من املال ،فلم يقبل ،قال جبلة( :أمهلين يا أمري املؤمنني إىل غد ،فأُمهل ،ويف
ظالم الليل ،وىل األمري الغساني األدبار فاراً إىل أرض ال مساواة فيها وال قصاص ،فكان يف
بالد الروم).

()1

كما أن الطواف حول الكعبة ،وهي أطهر بقعة على األرض ،تشعر احلاج بأن صوته،
وكلماته ،وعمله ،هو أقرب من أي وقت ،وأي مكان آخر إىل اهلل تعاىل ،وبالتالي يشعر بأن
نداءه هلل سيكون أقرب لالستجابة ،يقول تعاىلَ { :وإلىَ مَُثوَد أَ َخ ُاه ْم َصالحِ اً َق َ
ال يَا َق ْوم ا ْعُب ُدواْ اهللَ
ِ
ِ

َما َل ُكم ِّم ْن إَلـٍه َغيرُُْه ُه َو أَ َ َ
َ
استَ ْغ ِفُروُه ُث َّم ُتوُبواْ إَِليِْه إِ َّن
استَ ْع َم َر ُك ْم ِفي َها َف ْ
ض َو ْ
ِ
نشأ ُكم ِّم َن األ ْر ِ
يب}(هود ،)61 :كما أن فعل الطواف حبد ذاته وتالزمه مع التلبية جيعل وقعه أكثر
يب مجُِّ ٌ
َرِّبي َق ِر ٌ
تأثرياً ودميومة واستمرارية إىل ما بعد االنتهاء من احلج ،فهو خيتزن يف ذاكرة املسلم مبعززات
املكان والفعل اجلمعي ،فيعاوده بني احلني واآلخر؛ ليظل يف ارتباط دائم ووثيق مع اهلل تعاىل،
وجيعله يبذل جهداً أكرب لإلبقاء على ذروة االتصال مع اهلل من خالل اتّباع أوامره ،واجتناب

ً ِّ
نواهيه .يقول تعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا اْلبَيْ َ
يم ُم َصًّلى
اس َوأَ ْمناً َواتخَِّ ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِْب َرا ِه َ
ت َمثَاَبة للنَّ ِ
يم َوإِسمْ َا ِع َ
ت ِل َّ
ني َوال َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
الس ُجوِد}(.البقرة)125 :
يل أَن َط ِّه َرا َبيْيِ َ
َو َع ِه ْدَنا إِلىَ إِْب َرا ِه َ
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
 .1ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8جبلة بن أيهم الغساني.
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وللتأكيد على وجوب إخالص املسلم يف أدائه ملناسك احلج ،فقد حرم اهلل عليه الصيد،
َلُه ِم ُ
ُم ُحُر ٌم َو َمن َقتَ
نكم ُّمتَ َع ِّمداً َف َجزَاء
لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َال َت ْقُتُلواْ َّ
الصيْ َد َوأَنت ْ

َل ِم َن النَّ َع ِم يحَْ ُك ُم ِبِه َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُ
ْل َما َقت َ
ِّمث ُ
نك ْم َهدْياً َباِل َغ اْل َك ْعبَِة أَ ْو َك َّفا َرةٌ َط َعاُم َم َسا ِك َ
ني أَو
ً ِّ ُ َ َ
َُ َ
اهلل ِمنُْه َو ُ
اهلل َع َّما َسَلف َو َم ْن َعاَد َفيَنتَ ِق ُم ُ
ال أَ ْمرهِ َع َفا ُ
اهلل َع ِزي ٌز ُذو
َعدْل ذِلك ِصيَاما ليَذوق َوَب ِ
اْنتِ َق ٍام} (املائدة ،)95 :فالصيد عمل من أعمال اإلنسان اليومية اليت تشغله عن التفرغ لعبادته،
كما أنها تبعد احلاج عن بيئة السالم ،والطهارة ،والنقاء ،والطمأنينة .كما أمر اهلل تعاىل احلاج

أن يبتعد أيضاً عن استخدام الطيب ،وحلق الشعر ،وقص األظافر ،وهو يريد بذلك أن جيعل
املسلم يف حالة استثنائية ،خصصت ألداء مناسك احلج ،وبالتالي يتوجب عليه أن ال ينشغل
بأمور نفسه اجلسمانية من تشذيب وجتميل ،وإمنا االنشغال فقط بنظافته وطهارته.
كما أن بعض الشعائر اليت يؤديها احلاج ،واليت هلا دالالتها الرمزية ،كانت على هذا النحو
الص َفا
من أجل أن تنقل املسلم من احلال النظرية إىل حال التمثل الواقعية ،يقول تعاىل{ :إِ َّن َّ
َم َر َف َ
َواملَْر َوةَ ِمن َش َعآِئ ِر اهللِ َف َم ْن َح َّج اْلبَيْ َ
َاح َعَليِْه أَن يَ َّط َّو َف ِب ِه َما َو َمن َت َط َّو َع
ال ُجن َ
ت أَ ِو ا ْعت َ

يم} (البقرة ،)158 :فالسعي بني الصفا واملروة من الشعائر املرتبطة بقصة
َخيرْ اً َفإِ َّن اهللَ َشا ِك ٌر َعِل ٌ
سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وابنهما إمساعيل ،عليهم السالم ،واحلاج يكون لديه خلفية
معرفية حول القصة ،وما وراءها من حكمة ،إال أنه هنا ينتقل من املستوى املعريف اجملرد ،إىل
املستوى احملسوس ،حيث يتمكن من متثل تلك اللحظات وبعودته آالف السنني إىل الوراء،
وبسعيه يف املكان ذاته الذي سعت فيه سيدتنا هاجر ،عليها السالم ،حبثاً عن املاء ،وتدفق ماء
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زمزم الذي ما زال يشرب منه املسلمون إىل اآلن ،وهذا يرتك أثراً إميانياً عميقاً يف نفس احلاج،
فهو يسعى بني الصفا واملروة من أجل الفوز مبغفرة الذنوب والرمحة ،كما رحم اهلل إمساعيل
وأمه ،وكأنه يطلب الرمحة واملغفرة من اهلل من خالل هذا السعي( ،)1ويشري الباحث (ديفيد
نوغل) إىل أن أي أفكار نتخيلها ،أو قصص نسمعها ،نستطيع فهمها بشكل أفضل من خالل
تصورها يف إطار مكاني واضح.

()2

وميثل الوقوف بعرفة وحدة للسلوك اإلمياني لدى املسلمني ،حيث إنهم جيتمعون يف مكان
واحد ،وهلدف واحد ،وهو طلب املغفرة ،ويعزز هذا األمر شعور احلاج بأنه أقرب ما يكون
إىل اهلل تعاىل يف هذا املكان ،الذي مينحه الثقة بأن اهلل سيستجيب لدعواه ،ويغفر له ذنوبه،
مما مينحه دافعية أكرب لتعديل سلوكه اإلمياني؛ ليصبح أكثر التزاماً بتعاليم اهلل ورسوله ،فهذه
الوقفة ملاليني املسلمني سوف تبقى مؤثرة وحمفورة يف الذاكرة ،وتدفعه للمحافظة على إميانه
وسلوكه املستقيم ،يقول تعاىلَ :
َغواْ َف ْض ً
َاح أَن َتبْت ُ
ال ِّمن َّرِّب ُك ْم َفإَِذا أََف ْضتُم ِّم ْن
س َعَليْ ُك ْم ُجن ٌ
{ليْ َ

ات َفاْذ ُكُرواْ اهللَ ِعن َد املَ ْش َعر َ
احل َرام َواْذ ُكُروُه َك َما َه َد ُ
الض ِّآل َ
اك ْم َوإِن ُكنتُم ِّمن َقبِْلِه مَلِ َن َّ
ني}
َع َرَف ٍ
ِ
ِ

(البقرة ،)198 :فيوم عرفة يوم عظيم ،وما رئي الشيطان أصغر ،وال أحقر ،وال أدنى منه يف يوم
كيوم عرفة ،فيما يرى من تن ّزل الرمحة ،وجتاوز اهلل عن ذنوب عباده( ،)3ويكون املسلمون يف
هذا اليوم قد خرجوا من قبضة الشيطان إىل ربهم.

 .1الفوزان ،صاحل بن فوزان بن عبد اهلل ،شرح مناسك احلج ،ص .95

 .2د .ناصر حجيالن( ،األلفة بني اإلنسان واملكان) ،املوقع اإللكرتوني.www.mcdialogue.org :
 .3أخرجه مالك يف املوطأ ،باب جامع احلج.422/ 1 ،
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شعائر احلج وأثرها يف تعزيز اإلميان

وُي ُّ
عد املبيت يف مزدلفة مبثابة التحلل من متطلبات احلياة اليومية االعتيادية ،حيث املبيت
بال فراش ،وبال غطاء ،وهذا خيلق شعوراً قوياً لدى احلاج بأنه يعيش حياة بسيطة طبيعية دون
تعقيدات ،ودون حواجز بينه وبني خالقه ،ويكثف تأمله يف السماء وما حتمله من معا ٍن لعظمة
َ
َ
يم
ض إَِلٌه َو ُه َو الحْ َ ِك ُ
اخلالق سبحانه ،واهلل تعاىل يقولَ { :و ُه َو َّال ِذي فيِ َّ
الس َماء إِلٌه َوفيِ األ ْر ِ

يم}(الزخرف ،)84 :فهي فرصة للتأمل الروحاني ،والتحلل من العبء املادي ،يقول تعاىل:
اْل َعِل ُ
الس َماء ُبُروجاً َو َزيَّنَّا َها
{ َوَل َق ْد َج َعْلنَا فيِ َّ

ين}( .احلجر)16 :
اظ ِر َ
ِللنَّ ِ

كما أن رمزية رمي اجلمرات تعبري عن االنتقال من مرحلة االستعاذة من الشيطان
الرجيم باللسان ،إىل االستعاذة منه باجلوارح ،عن طريق رميه باحلصا ،وهي مبثابة تفريغ
نفسي ،يعرب عن رفض هيمنة الشيطان اليت هلا تأثري كبري على سلوك احلاج ،ويف استمرارية
نشوة االنتصار عليه ،مما يعزز السلوك اإلمياني لدى احلاج ،حيث تبقى تلك الصورة ماثلة يف
{الشيْ َط ُان يَ ِع ُد ُك ُم اْل َف ْق َر َويَأُْمُر ُكم ِباْل َف ْح َشاء َو ُ
ذاكرته ،تعزز سلوكه اإلمياني ،يقول تعاىلَّ :
اهلل
ال َو ُ
يَ ِع ُد ُكم َّم ْغ ِف َرةً ِّمنُْه َوَف ْض ً
اس ٌع
اهلل َو ِ

يم}( .البقرة)268 :
َعِل ٌ

31

العدد  111ذو القعدة وذو احلجة  1434هـ تشرين األول وتشرين الثاني  2013م

مناسبة العدد

يف فريضة احلج:
األجور واملثوبات على قدر النفقات واملشقات
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
وبعد؛
فتتنوع العبادات يف اإلسالم ،فمنها عبادات بدنية؛ كالصالة ،والصيام ،ومنها عبادات مالية؛
كالزكاة ،والصدقة باملال ،وهناك عبادات جتمع بني العمل البدني والبذل املالي ،ومن ذلك

ً
وبذال كثرياً حتى علقه اهلل باالستطاعة،
احلج إىل بيت اهلل احلرام ،الذي يوجب جهداً كبرياً،

است َ
َ
اع إَِليِْه
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
فقال تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ

َسبِ ً
يال}( .آل عمران)97 :

ومواسم احلج يف هذه األزمنة غدت تتطلب نفقات كثرية ،عدا عن جهد كبري قد ال

خيتلف كثرياً عن اجلهد املطلوب منذ وقت فرض احلج ،لكن مع كثرة أعداد احلجيج والزحام
الشديد ،فإن األمر يزداد معاناة ومشقة.
وللتعب واملشقة أجر عظيم إذا كانا يبذالن يف طاعة اهلل ،ولإلنفاق أجر كبري حني يكون
هلل تعاىل ،فإذا تعلق األمر باحلج ،فهو بال شك باب فضل راجح ،ومتجر رابح مع اهلل تعاىل،
املنعم املتفضل على عباده.

ولقد جاء يف احلديث عن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :يَا َر ُس َ
اس
ول اهللِ؛ يَ ْص ُدُر النَّ ُ
32
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ِ
َظري َفإَذا َط َه ْر ِت َ
ُس ٍكَ ،ف ِق َ
(ط ُه ْر ِت) َف ْ
اخُر ِجي إِلىَ التَّنْ ِعيمَ ،فأَ ِهِّلي
ُس َكينْ ِ َ ،وأَ ْص ُدُر ِبن ُ
ِبن ُ
يل لهََا :اْنت ِ ِ ِ

َ
ْر َن َف َقتِ ِك أَ ْو َن َصبِ ِك).
ُث َّم اْئتِينَا بمَِكا ِن َك َذاَ ،وَل ِكنَّ َها َعَلى َقد ِ
وقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :وَل ِكنَّ َها) -أي؛ ولكن عمرتك -على قدر نفقتك
()1

أو نصبك؛ أي تعبك ،و(أَ ْو) للتنويع ،أو شك من الراوي ،وقد روي يف السنة ما يدل على

األمرينَّ ،
ولعل الصواب أنها للتنويع ،كما جاء يف رواية الدارقطين واحلاكم بلفظ (أن لك
من األجر على قدر نصبك ونفقتك) بواو العطف ،ومعنى ذلك أن الثواب يف العبادة يكثر
بكثرة النصب والنفقة املشروعة طبعاً.

()2

قال النووي ،رمحه اهلل :هذا ظاهر يف أن الثواب والفضل يف العبادة يكثر بكثرة النصب
والنفقة ،واملراد النصب الذي ال يذمه الشرع ،وكذا النفقة.

()3

ويشرتط العلماء أداء احلج واإلنفاق عليه من املال احلالل؛ إذ ال جيوز أن حيج املسلم

ً
حالال؛ إذ النفقة احلرام حترم
مبال حرام ،ومن أحسن ما ينبغي االعتناء به أن تكون نفقة احلج
احلاج من جزاء احلج املربور.
وللعلماء يف احلج مبال حرام قوالن؛ األول :إن احلج صحيح ،ويأثم احلاج لإلنفاق من
مال حرام ،وهو مذهب مجهور العلماء ،وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ،والثاني :إن
احلج باطل ال يصح ،وهو األظهر من مذهب احلنابلة( ،)4والواجب على من صار إليه مال
حرام أن يتعجل يف التخلص منه ،ورده إىل أصحابه ،فإن مل يعرف أصحابه أخرجه إىل فقراء
 .1صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،باب أجر العمرة على قدر النصب.
 .2عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 415/ 15 ،
 .3شرح النووي على صحيح مسلم.229 /4 ،

 .4حاشية ابن عابدين ،456/ 2 ،وأسرار احلج ،ص ،154 - 153واإلنصاف  ،151/ 6وأوضح املسالك ،ص.28
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احلج من
املسلمني ،وإعادة املال إىل أهله شرط من شروط التوبة من الكسب احلرام ،وألن َّ
بد فيه من نفقة طيبة حالل ،بل من أطيب الكسب وأحله ،قال تعاىل:
أعظم القربات ،فال َّ

الزاِد التَّ ْق َوى}(البقرة ،)197 :وقال{ :إمَّنَا يَتَ َقبَّ ُل ُ
اهلل ِم َن املُتَّ ِق َ
ني}(املائدة،)27 :
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
{ َوَتز َّ
ِ
ً
وعليه؛ َّ
مقبوال عند اهلل ،وهو إما باطل ال جيزى فاعله ،كأنه مل
فإن احلج من مال حرام ال يقع
حيج عند بعض العلماء ،أو أنه ال أجر له عليه ،وهو غري مربور ،ويبعد قبوله عند اآلخرين.
حد
بد من البيان أن بعض النفقات يف احلج من اإلنفاق املبالغ فيه الذي قد يصل َّ
وال َّ

التبذير غري املشروع ،واإلسراف املمقوت شرعاً ،وذلك باملبالغة يف اهلدايا ،واإلعالنات
الصحفية ،والتلفازية ،ويافطات التهاني ،واألنوار الكثرية ،حتى َّ
إن بعض الناس يؤخر احلج
ً
مسوغاً
مقبوال لتأجيل
لعدم توافر املبالغ الالزمة لتلك النفقات ،وهذا ليس عذراً مشروعاً أو ِّ
بد منها يف احلج -ما
احلج ،قال ابن عابدين ،رمحه اهلل( :ليس من احلوائج األصلية -اليت ال َّ
جرت به العادة احملدثة برسم اهلدية لألقارب واألصحاب ،فال يعذر برتك احلج لعجزه عن
ذلك ،وهذا ال يتصور فيه خالف ،وهو يدل على إثم َمن ّ
أخر احلج بسبب هذه التقاليد).

()1

فعلى احلجاج أال يبالغوا يف شراء اهلدايا ،وهلم أن حيملوا معهم ما هو أنفع لدينهم،
وضيوفهم ،من ماء زمزم ،ومطوية نافعة ،أو كتاب فيه خري ،ومع هذا يستحب للقادر على

تقديم اهلدية أن يهدي لضيوفه من غري مبالغة وال مفاخرة ،ويستحب قبوهلا أيضاً ،ملا ورد عن
أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ت َهاُدوا تحََاّبوا).

()2

ومن اإلنفاق املشروع الذي يؤجر عليه احلاج التوسعة على أقرانه وإخوانه وخ ّ
النه ،وسد

 .1حاشية ابن عابدين ،461/ 2 ،املوسوعة الفقهية الكويتية.33/ 17 ،

 .2رواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب النفقات برقم  ،11726وحسنه ابن حجر يف التلخيص احلبري ،برقم

 ،163/ 3 ،1315وحسنه األلباني يف صحيح األدب املفرد ،كتاب املريض ،برقم .594
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حاجاتهم ،وبذل الطعام والشراب هلم ،والتصدق على حمتاجهم ،واإلهداء لغري احملتاج منهم،
َّ
فإن ذلك من بر احلج الذي جزاؤه اجلنة ،فعن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلمَ :
س َلُه َجزَاٌء إ َّال َ
الع ْم َرةُِ ،ي َك َّفُر
اجلنََّةَ ،واْل ُع ْم َرَتا ِن أَ ِو اْل ُع ْم َرُة إِلىَ ُ
(احل ُّج املَبرُْ وُر َليْ َ
ِ

َه َما).
َما َبيْن ُ

()1

وما أحسن ما قال ابن عبد الرب( :وأما احلج املربور ،فقيل هو الذي ال رياء فيه وال مسعة،

وال رفث وال فسوق ،ويكون مبال حالل).

()2

واحلج ُيع ّود املسلم على ركوب املشاق ،وحتمل الصعاب؛ إذ فيه مفارقة األهل واألحباب،

ً
فضال عن األموال؛ طلباً ملرضاة اهلل تعاىل ،فكان األجر على قدر
والتضحية بالراحة والدعة،

النصب واملشقة ،وهذا يتطلب من املسلم قدراً من الصرب والتحمل ،وبذل اخللق الكريم
باحللم ،والصفح ،والعفو عن اآلخرين ،كما يتطلب من املسلم احلفاظ على ما حصل عليه
من األجر والثواب ،فال يضيع احلاج تعبه هناك ،أو بعد عودته إىل دياره ،وقد قال اهلل تعاىل:

َ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
ات َف َمن َف َر َ
{احل ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
يه َّن احل َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َدال فيِ
 ،)197ويف احلديث الصحيح عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
الحْ َ ِّج} (البقرة:

وسلم ،قالَ ( :م ْن َح َّج لهلِ ِ َفَل ْم يَ ْرُف ْ
ثَ ،ومَلْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيَ ْو ِم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه).

قال الشاعر:

()3

حج يف الـــدهر حجة

حــج فيها وأحرمـا

وأتـانـا مـن احلـجــاز

كــما راح حمــــرما

فهو ذو احلجة الــذي

حمرمــا
مــــا ت ّوقى ّ

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح

على شرط الشيخني.

 .2التمهيد ،39/ 22 ،واالستذكار.104/ 4 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
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واملشقات
وتشرين الثاني
األولالنفقات
تشرينقدر
واملثوبات على
األجور  1434هـ
وذو احلجة
احلج :
القعدة
فريضة
 111ذو
العدد يف

فما فائدة من ضيع تعبه ،وقد طاف وسعى ،ووقف بعرفات ،وبات باملزدلفة ،ورمى
قصر ،وذهب وأتى ،ثم مل ُيتبع ذلك بتحقيق التقوى ،واحلفاظ على
اجلمرات ،وحنر ،وحلق أو ّ
مثرة تعبه ونصبه.

ت( :يَا َر ُس َ
ولعل احلج يفوق اجلهاد يف األجر ،ف َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
َّ
ول اهللِ؛
اهلل َعنْ َها ،أََّن َها َق َال ْ

َ
اجل َهاَد أَْف َض َل ال َع َمل ،أََفال نجَُا ِه ُد؟ َق َ
اجل َهاِد َح ٌّج مَبرُْ و ٌر).
الَ :ل ِك َّن أْف َض َل ِ
ُت َرى ِ
ِ

()1

وختاماً؛ فأجر النفقة واملشقة يف احلج أجر عظيم ،والواجب على املسلم أن يبذل فيه ما

هو مشروع ،وأن يتجنب ما هو خمالف للشرع ،وعليه أن حيافظ على عمله ،وحيتسبه عند اهلل
تعاىل.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل اجلهاد والسري.
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يف الفقه اإلسالمي
د .شفيق عياش  /جامعة القدس

وصل الشعر :يعين الزيادة فيه من غريه؛ ليكثر به ويزيد ،والواصلة :هي اليت تصل شعرها

بشعر من امرأة أخرى ،أو بشعر آخر زوراً ،واملستوصلة :اليت تطلب وصل شعرها .ووصل
شعر بشعر حرام ،لألحاديث اآلتية:
اشَة َواملُ ْستَ ْومِ َ
اصَلَة َواملُ ْستَ ْو ِصَلَةَ ،وال َو مِ َ
• قوله صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ل َع َن ُ
شَة)(،)1
اهلل ال َو ِ

واللغة الواردة يف احلديث هي من أقوى الدالالت على التحريم ،بل عند بعضهم إنه من
عالمات الكبرية.

()2

• ما روي عن سعيد بن املسيبَ ،ق َ
آخ َر َق ْد َمٍة َق ِد َم َها،
الَ :ق ِد َم ُم َع ِاويَُة ْب ُن أَِبي ُس ْفيَا َن املَِدينََة ِ

َف َخ َطبَنَاَ ،فأَ ْخ َر َج ُكبًَّة ِم ْن َش َعرَ ،ف َق َ
الَ ( :ما ُكنْ ُت أ َرى أَ َّن أَ َحداً يَ ْف َع ُل َه َذا َغيرْ َ اليَ ُهوِدَ ،وإِ َّن النَّبيِّ،
ٍ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،سمَ َّاُه الزُّو َر ،يَ ْع الو َص َ
َصَّلى ُ
ال فيِ َّ
الش َع ِر).
نيِ ِ
وعلى هذا؛ ال جيوز وصل شعر املرأة بشعر آخر ،وذلك للحديثني الشريفني السابقني،
()3

وقد جاء يف الفتاوى اهلندية يف فقه احلنفية :ووصل الشعر بشعر اآلدمي حرام ،سواء أكان
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
 .2فتح الباري.377/ 10 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}.
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شعرها أم شعر غريها.

()1

وقال النووي :قد فصله أصحابنا ،فقالوا :إن وصلت شعرها بشعر آدمي ،فهو حرام بال
خالف ،سواء أكان شعر رجل أم امرأة.

()2

وجاء يف اجملموع :حيرم وصل الشعر بشعر على الرجل واملرأة.

()3

وكذلك املالكية واحلنابلة وأهل الظاهر ،ذهبوا إىل أن وصل الشعر بشعر اآلدمي حرام،
سواء أكان شعرها أم شعر غريها.

()4

قال القرضاوي :وتسمية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هذا العمل زوراً ،يومئ إىل

حكمة حترميه ،فهو ضرب من الغش ،والتزييف ،والتمويه ،واإلسالم يكره الغش ،ويربأ من

س
الغاش يف كل معاملة ،مادية كانت أم معنوية ،فقال ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َغ َّشنَا َفَليْ َ
ِمنَّا).

()5

قال اخلطابي :إمنا ورد الوعيد الشديد يف هذه األشياء؛ ملا فيها من الغش واخلداع ،ولو
رخص يف شيء منها ،لكان وسيلة إىل استجازة غريها من أنواع الغش ،وملا فيها من تغيري

اهلل ال َو مِ َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
الَ :
(ل َع َن ُ
اخللقة ،وإىل ذلك اإلشارة يف حديث اْبن َم ْس ُعوٍدَ ،ر ِض َي ُ
ات،
اش ِ
ِ
َواملُ ْستَ ْومِ َ
ات َخْل َق اهللِ ،)6()...أما إذا وصلته
ات ِل ُ
لح ْس ِن ،املُ َغيرَِّ ِ
اتَ ،واملُتَ َفِّل َج ِ
َم َص ِ
ش ِ
اتَ ،واملُتَن ِّ

بشعر غري شعر اآلدمي ،وهو طاهر ،فقد اختلف الفقهاء يف ذلك إىل ما يأتي:
 .1الفتاوى اهلندية يف مذهب أبي حنيفة النعمان.358/ 5 :
 .2شرح النووي على صحيح مسلم.103/ 14 :

 .3اجملموع.354/ 1 :
 .4املغين ،93/ 1 :احمللى.74/ 10 :
 .5صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :من غشنا فليس منا).
 .6صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب املوصولة.
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ذهب الشافعية على الصحيح عندهم ،إىل حرمة الوصل إن مل تكن ذات زوج ،وعلى
القول الثاني يكره ،أما إذا كانت ذات زوج ،فثالثة أوجه:
 - 1وهو الوجه األصح ،إن وصلت بإذنه جاز ،وإال حرم.
 - 2حيرم مطلقاً.

 - 3ال حيرم ،وال يكره مطلقاً.
أما إذا كان الوصل برضا الزوج ،فهذا يفنده احلديث الذي ذكرته أمساء ،رضي اهلل
عنها؛ إذ فيه أن زوجها طلب ذلك ،فعن أمساء بنت أبي بكر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن ا ْم َرأَةً
ت :إِّني أَن َ
َ
ْك ْح ُت اْبنَتُ ،ث َّم أَ َصاَب َها َش ْك َوى،
َجاَء ْت إِلىَ َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َقال ْ ِ
يِ
ب َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
َم َّر َق َرأْ ُس َهاَ ،و َز ْو ُج َها يَ ْست ِ
َفت َ
َحثُّنيِ ِب َها ،أََفأَ ِص ُل َرأْ َس َها؟ َف َس َّ
َ َ ()1
اصَلَة َواملُ ْستَ ْو ِصلة).
ال َو ِ
وذهب املالكية إىل عدم التفريق يف التحريم بني الوصل بالشعر وبغريه ،قال القاضي

عياض :قال مالك :الوصل ممنوع بكل شيء ،سواء وصلته بشعر أم صوف أم خرق ،واحتجوا
مبا أخرجه مسلم عن جابر ،قالَ ( :ز َج َر النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْن َت ِص َل املَْرأَُة ِب َرأْ ِس َها
َشيْئًا)( ،)2وهذا أيضاً مذهب أهل الظاهرية ،وذهب احلنفية ،وهو املنقول عن أبي يوسف إىل

أنه يرخص للمرأة يف غري شعر اآلدمي ،تتخذه لتزيد قرونها.

وقال اإلمام الكاساني :وال بأس بذلك؛ أي وصل الشعر بشعر البهيمة وصوفها؛ ألنه
انتفاع بطريق التزين مبا حيتمل ذلك ،وهلذا احتمل االستعمال يف سائر وجوه االنتفاع ،فكذا
يف التزين.

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة
واملتنمصة واملغريات خلق اهلل.
 .3بدائع الصنائع 127/ 5 :وما بعدها.
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ويف الفتاوى اهلندية :وال بأس للمرأة أن جتعل يف قرونها وذوائبها شيئاً من الوبر.
ويرى احلنابلة حتريم وصل الشعر بشعر ،سواء أكان شعر آدمي أم شعر غريه ،وسواء
أكان بإذن الزوج أم من غري إذنه ،قالوا :وال بأس مبا تشد به املرأة شعرها ،أي من غري الشعر
للحاجة ،ويف رواية :ال تصل املرأة برأسها الشعر ،وال القراميل ،وال الصوف ،وإذا وصلته
بشعر غري شعر اآلدمي وكان جنساً ،وهو شعر امليتة ،وشعر ما ال يؤكل إذا انفصل يف حياته،

فهو حرام؛ وألنه محل جناسة يف صالته وغريها عمداً ،وسواء يف هذين النوعني املمزوجة
وغريها ،من النساء والرجال.

()1

ويف وصل شعر املرأة بغري الشعر ،كأن تصله خبيوط أو صوف ،أو خرق ،الراجح يف وصله
بهذه األشياء ،ما ذهب إليه ابن قدامة بقوله :والظاهر أن احملرم إمنا هو وصل الشعر بشعر ،ملا
فيه من التدليس ،واستعمال شيء خمتلف يف جناسته ،وغري ذلك ،أما وصله بغري شعر ال حيرم
لعدم هذه املعاني فيها ،وحصول املصلحة من حتسني املرأة لزوجها من غري مضرة.

()2

الشعر الصناعي(الباروكة):
إن اإلسالم حرم بعض أشكال الزينة اليت فيها خروج عن الفطرة ،وتغيري خللق اهلل تعاىل،
الذي هو من وسائل الشيطان يف إغوائه ،وتزيينه الشر للناس ،ويف هذا صح عن النيب ،صلى
اشَة َواملُ ْستَ ْومِ َ
اصَلَة َواملُ ْستَ ْو ِصَلَةَ ،وال َو مِ َ
اهلل عليه وسلمَ :
(ل َع َن ُ
شَة) ،وعلى ذلك؛ فإن لبس
اهلل ال َو ِ

الباروكة حمظور شرعاً؛ ألنها توضع على رأس املرأة ،وتربط شعرها ،واّدعاء أنها جمرد غطاء
للرأس للكذب ،والتضليل خيالف الواقع؛ فهي زينة وحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسه،
مع ما فيها من الغش ،والتدليس ،والتزوير ،واإلسراف ،والتبذير ،والتربج ،واإلغراء ،فكل
 .1الفقه اإلسالمي وأدلته.314 /3 :
 .2املغين  ،94/ 1وانظر :املفصل يف أحكام املرأة.380/ 3 :
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هذه األمور مؤكدة للتحريم.
وقد جاء يف حديث مسلم عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وفيه قوله صلى اهلل عليه وسلم:

ٌ َ
مَْ َ
َ
اسَ ،وِن َساٌء
اب البَ َق ِر ،يَ ْض ِرُبو َن ِب َها النَّ َ
ِ
(صنْ َفا ِن ِم ْن أ ْه ِل النَّ ِار ل أ َر ُه َما؛ َق ْو ٌم َم َع ُه ْم ِسيَاط َكأْذَن ِ
ْخْل َن َ
ت املَاِئَلِة ،ال يَد ُ
اجلنََّةَ ،وال جَِي ْد َن
يالت َماِئ ٌ
ات ،ممُِ ٌ
ات َع ِاريَ ٌ
اسيَ ٌ
َك ِ
وس ُه َّن َكأَ ْسنِ َمِة الُب ْخ ِ
التُ ،رُء ُ

ريةِ َك َذا َو َك َذا).
ِر َحي َهاَ ،وإِ َّن ِر َحي َها َلُي َ
وج ُد ِم ْن َم ِس َ

()1

قال النووي :يعين يكربنها ويعظمنها بلف عمامة ،أو عصابة ،أو حنوهما ،ويف احلديث

ذم ذلك.
وقال القرطيب :البخت مجع خبيتة ،وهي ضرب من اإلبل ،عظام األسنمة ،وهي مجع سنام؛
وهو أعلى ما يف ظهر اجلمل ،شبه رؤوسهن هلا؛ ملا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط
شعورهن؛ تزيناً وتصنعاً ،وقد يفعلن ذلك مبا يكثرن شعورهن.

()2

واهلل سبحانه يقول احلق ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 .1صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
 .2فتح الباري شرح صحيح البخاري ،375/ 10 :وانظر :تفسري القرطيب.311/ 12 ،
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متى تستحق

مسائل فقهية

الزوجة النفقة ؟

الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي -مفيت حمافظة طولكرم
نفقة الزوجة فريضة شرعية على زوجها ،واختلف الفقهاء يف الوقت الذي تستحق
الزوجة نفقتها ،هل تستحقها من وقت كتابة عقد الزواج ،وانعقاد العقد ،أم تستحقها من
وقت انتقاهلا إىل بيت الزوجية ،وحصول الدخول بينها وبني زوجها ،ويف هذا املقال املختصر

ُأجّلي أقوال الفقهاء يف املسألة ،وأبني الراجح منها ،واهلل تعاىل أعلم.
حكم نفقة الزوجة على الزوج:

جتب نفقة الزوجة على الزوج(َّ ،)1
الز ْوج
الز ْو َجِة َعَلى
وق
وات َفق الفقهاء َعَلى أَ َّن ِم ْن ُحُق
َّ
َّ
ِ
ِ
َ ()2
النَّ َف َقَة َواْل ِك ْس َوة.
أدلة وجوب نفقة الزوجة:
من القرآن الكريم :قال َت َعالىَ

وف} (البقرة:
َ { :و َعَلى مْالَْوُلوِد َلُه ِر ْزُق ُه َّن َو ِك ْس َوُت ُه َّن ِب مْالَْعُر ِ

َ
َّ َ
وب
 ،)233وقال تعاىلَ{ :ق ْد َعِل ْمنَا َما َف َر ْضنَا َعَليْ ِه ْم فيِ أ ْز َو ِ
اج ِه ْم}(األحزابَ ،)50 :ف َدل َعلى ُو ُج ِ
 .1السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل ،املبسوط ،180 /5 ،املغين.195/ 8 ،
 .2ابن رشد ،حممد بن أمحد ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد.76/ 3 ،
42

َ َ
َْ
ض.
النَّف َقِة؛ ألَّن َها ِم َن الف ْر ِ

متى تستحق الزوجة النفقة ؟
()1

من السنة النبوية املطهرة :دّلت أحاديث كثرية على وجوب النفقة للزوجة على الزوج،

َ
ِّساِءَ ،فإن ُ
منها :قول َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ َ
وه َّن ِبأََما ِن
َّك ْم أَ َخذْتمُُ ُ
اهلل َعليِْه َو َسَّل َمَ( :ف َّاتُقوا اهلل فيِ الن َ ِ
ْن ُفُر َش ُك ْم أَ َح ًدا َت ْك َر ُهوَنُه،
وطئ َ
ُم ُفُر َ
وج ُه َّن ِب َكِل َمِة اهللَِ ،وَل ُك ْم َعَليْ ِه َّن أَ ْن ال ُي ِ
است ْ
اهللَِ ،و ْ
َحَلْلت ْ
َفإِ ْن َف َعْل َن َذِل َكَ ،ف ْ
وف).
اض ِرُب ُ
وه َّن َض ْرًبا َغيرْ َ مُبرَِّ ٍحَ ،ولهَُ َّن َعَليْ ُك ْم ِر ْزُق ُه َّن َو ِك ْس َوُت ُه َّن ِب مْالَْعُر ِ
وف).
وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ولهَُ َّن َعَليْ ُك ْم ِر ْزُق ُه َّن َو ِك ْس َوُت ُه َّن ِب مْالَْعُر ِ

()2

()3

َ
َ ُ ْ ْ َ
اج ِه َّن ،إَذا َكاُنوا َباِل ِغ َ
ني،
ات َّ
وب َن َف َق ِ
الز ْو َجات َعَلى أ ْز َو ِ
اإلمجاعَ :ف َّات َف َق أ ْهل ال ِعلم َعلى ُو ُج ِ

اش َز ِمنْ ُه َّن.
إال النَّ ِ

()4

َستَ ْو ِج ُب اْل ِك َفايََة َعَليِْه فيِ ماله،
وسٌة لحِ َ ِّق َّ
املعقولَ :ألَّن َها حَْمُب َ
الز ْو ِجَ ،وُم َف ِّر َغٌة َن ْف َس َها َلُهَ ،فت ْ
َ
الص َدَق ِ مَ
اضي
استَ ْو َج َ
َكاْل َعا ِم ِل َعَلى َّ
ب ِك َفايَتَُه فيِ َمالهِِ ْمَ ،وال َق ِ
ني ْ
ات ،لَّا َف َّر َغ َن ْف َسُه ِل َع َم ِل امل َسا ِك ِ
ب اْل ِك َفايََة َمالهِِ ْم( .)5قال الكاسانيَ ( :وأَ َّما مْالَْعُق ُ
مَلَّا َف َّر َغ َن ْف َسُه ِل َع َمِلِه ِلْل ُم ْسِل ِم َ
ول
استَ ْو َج َ
ني ْ
فيِ
وسٌة بحَِبْس الن َ
اب بحَِ ِّقِهَ ،ف َكا َن َن ْف ُع َحبْ ِس َها
ِّك
اح َح ًّقا ِل َّ
َف ُه َو أَ َّن مْالَْرأَةَ حَْمُب َ
لز ْو ِج ،ممَْنُو َعٌة َع ْن اال ْكتِ َس ِ
ِ
ِ
وسًة بحَِبْ َسٍة ممَْنُو َعٍة َع ْن الخُْ ُر ْ َ
ب
ت ِك َفايَُت َها َعَليِْهَ ،و َألَّن َها إَذا َكاَن ْ
َعاِئ ًدا َإليِْهَ ،ف َكاَن ْ
ت حَْمُب َ
وج ِللك ْس ِ
ِ
ولَ ،ف َ
ت)(َ ،)6وأَ َّما املَْعُق ُ
اس،
بحَِ ِّقِهَ ،فَل ْو مَلْ يَ ُك ْن ِك َفايَُت َها َعَليِْه لهَََل َك ْ
أل َّن النَّ َف َقَة تجَِ ُب َجزَاَء ْ
االحتِبَ ِ
 .1املاوردي ،علي بن حممد :احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزني ،حتقيق علي حممد
معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود.414/ 11 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .4املغين ،195/ 8 ،بدائع الصنائع.16/ 4 ،
 .5السرخسي ،املبسوط.181/ 5 ،
 .6بدائع الصنائع.16/ 4 ،
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اجِة َن ْف ِسِه.
صَ ،كاَن ْ
ت َن َف َقُتُه َعَليِْه ِل َع َد ِم َت َف ُّر ِغِه لحِ َ َ
َو َم ْن َكا َن حَْمُب ً
وسا بحَِ ِّق َش ْخ ٍ

()1

متى تستحق الزوجة النفقة؟
جَلُة َ
إيصا ِل النَّ َف َقِة َإليْ َها َشيْئَا ِن؛ التَّ ْم ِكنيُ ،أَ ْو التَّ ْمِل ُ
َط ِر ُ
األ ْم ِر أَ َّن املَْرأَةَ إَذا
يكَ )2(.ومُْ
يق َ
اجتِ َها؛ ِم ْن َمأُْكو ٍل،
َسَّل َم ْ
ت َن ْف َس َها إلىَ َّ
يع َح َ
جُ
ب َعَليْ َهاَ ،فَل َها َعَليِْه مَ ِ
الز ْو ِجَ ،عَلى اْل َو ْجِه اْل َو ِ
اج ِ
ْ
وسَ ،و َم ْس َك ٍن( ،)3وهناك تساؤل يف وقت استحقاق نفقة النكاح ،هل تقع هذه
َو َم ْشُر ٍ
وبَ ،و َملُب ٍ

النفقة واجبة مبجرد العقد ،وقبل الدخول ،أم هي واجبة بالنكاح وبالدخول احلقيقي؟ فالفقهاء
هلم أقوال يف وقت وجوب النفقة للزوجة ،وهذه األقوال ،هي:
القول األول :مذهب احلنفية :تستحق الزوجة النفقة ،حبق احلبس الثابت للزوج بالنكاح،
َ َ
لحْ َ
َ
ب
ت ِل َّ
َّاب ِ
س الث ِ
لز ْو ِج َعليْ َها ِب َسبَ ِ
ومبجرد العقد الصحيح ،قال الكاسانيَ ( :ولنَا أ َّن َح َّق ا بْ ِ
اق النَّ َف َقِة لهََا َعَليِْه)( ،)4وقال الزيلعيَ :
الن َ
ت َجزَاَء
ِّك
(أل َّن النَّ َف َقَةَ ،وإِ ْن َكاَن ْ
اح ُم َؤِّث ٌر فيِ ْ
استِ ْح َق ِ
ِ
اس
اسِ ،بأَ ْن يَنُْقَل َها إلىَ َبيْتِِهَ ،ب ْل ْ
اس ِعنْ َدَناَ ،ل ِك ْن ال ُي ْشترََ ُط ِفي َها َح ِقي َقُة ْ
ْ
االحتِبَ ُ
االحتِبَ ِ
االحتِبَ ِ

َاع ُظْل ًما).
وج ْد ِمنْ َها اال ْمتِن ُ
نيَ ،ما مَلْ ُي َ
وج ُد بمِ َ
وب َهاَ ،وَذِل َك ُي َ
املَُق َّدُر َك ٍ
اف ِل ُو ُج ِ
ُج َّرِد اْل َع ْق ِد َوالتَّ ْم ِك ِ

()5

القول الثاني :مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة :تستحق الزوجة
النفقة بالدخول ،ومتكني الزوج من االستمتاع بها بالعقد الصحيح ،قال الشريازي( :إذا
سلمت املرأة نفسها إىل زوجها ،ومتكن من االستمتاع بها ،ونقلها إىل حيث يريد ،وهما من
 .1تبيني احلقائق.51/ 3 ،

 .2املبسوط للسرخسي.181/ 5 ،
 .3املغين البن قدامة.195 /8 ،
 .4بدائع الصنائع.16 /4 ،
 .5تبيني احلقائق.52/ 3 ،
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متى تستحق الزوجة النفقة ؟

أهل االستمتاع يف نكاح صحيح ،وجبت نفقتها).

()1

أدلة اجلمهور( :أل ّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،تزوج عائشة ،رضي اهلل عنها ،ودخلت
عليه بعد سنتني ،ومل ينفق إال من حني دخلت عليه ،ومل يلتزم نفقتها ملا مضى؛ وألنه مل يوجد
التمكني التام فيما مضى ،فلم جيب بدله كما ال جيب بدل ما تلف من البيع يف يد البائع قبل
(جَلُة َ
ت َن ْف َس َها إلىَ
الز ْوجَ ،عَلى
األ ْم ِر أَ َّن مْالَْرأَةَ إَذا َسَّل َم
التسليم)( ،)2وقال ابن قدامة احلنبلي:
ْ
َّ
مُْ
ِ
ْ
ْ
وسَ ،و َم ْس َك ٍن)(،)3
يع َح َ
جُ
ب َعَليْ َهاَ ،فَل َها َعَليِْه مَ ِ
اْل َو ْجِه اْل َو ِ
اج ِ
اجتِ َها؛ ِم ْن َمأ ُكو ٍلَ ،و َم ْشُر ٍ
وبَ ،و َملُب ٍ
()4
وعند املالكية( :الن َ
ني).
وج ُب النَّ َف َقَة ِب ُشُر ِ
ِّك ُ
اح ُي ِ
وط التَّ ْم ِك ِ
القول الثالث :القول القديم عند الشافعية( :)5تستحق الزوجة النفقة بالعقد ،وتستقر
بالتمكني.
جاء يف حاشية عمرية( :الجْ َ ِد ُ َ َ
تجَ
ني ال ال َع ْق ِد)
يد أَّن َها) أ ْي النَّ َف َقَة ( ِ ُب) يَ ْو ًما َفيَ ْو ًما ِ
(بالتَّ ْم ِك ِ

َ
َوال َق ِد ُ تجَ
ت (َفإِ ْن ْ َ َ
ت ِمنُْه َس َق َط ْ
نيَ ،فَل ْو ا ْمتَنَ َع ْ
يم ِ ُب ِباْل َع ْق ِدَ ،وَت ْستَ ِق ُّر ِبالتَّ ْم ِك ِ
اختَلفا ِفيِه) أ ْي فيِ
َ َْ ِ
يم؛ َأل َّن َ
(ص ِّد َق) َعَلى الجْ َ ِدي ِد؛ َأل َّن َ
األ ْص َل َب َقاُء َما
ت َعلى الق ِد
األ ْص َل َع َدُمُهَ ،و ُص ِّدَق ْ
ني ُ
التَّ ْم ِك ِ

()6
ني).
َو َج َ
ب وقال الشربيينِ :
(جت ُب ِباْل َع ْق ِدَ ،وَت ْستَ ِق ُّر ِبالتَّ ْم ِك ِ

()7

 .1الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي.148/ 3 ،
 .2املهذب.148/ 3 ،
 .3املغين.195/ 8 ،

 .4العبدري الغرناطي ،حممد بن يوسف :التاج واإلكليل ملختصر خليل.541/ 5 ،

 .5القليوبي :أمحد سالمة ،وعمرية ،أمحد الربسلي :حاشيتا قليوبي وعمرية ،78/ 4 .احلاوي الكبري.22/ 6 ،
 .6حاشيتا قليوبي وعمرية.78/ 4 ،

 .7الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج.
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رأي قانون األحوال الشخصية ،وبيان القول الراجح:
تبنى قانون األحوال الشخصية أن نفقة الزوجة جتب بوجود عقد النكاح ،جاء يف
املادة(( :)67جتب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدين من حني العقد الصحيح،
ولو كانت مقيمة يف بيت أهلها ،إال إذا طالبها بالنقلة ،وامتنعت بغري حق شرعي).

()1

قال الدكتور حممد عقلة :وتستحق الزوجة النفقة متى وجد العقد والتسليم ،سواء سلمت
نفسها حقيقة؛ بأن انتقلت إىل بيت الزوجية ً
فعال ،أو ُحكماً؛ بأن يكون هلا االستعداد ،وأن ال
متتنع من االنتقال إىل بيت الزوجية بغري عذر شرعي ،فإن امتنعت بغري عذر ،سقط حقها يف
النفقة ،أما إذا كان بعذر كعدم تقديم معجل املهر ،أو توفري املسكن الشرعي ،فيكون امتناعها
بعذر ،وعندها تستحق النفقة.

()2

والراجح من األقوال هو قول املذهب احلنفي؛ أل ّن الزوجية تثبت بالعقد الصحيح .وعليه؛
تستحق الزوجة حقوقها مبقتضى العقد ،واهلل تعاىل أعلى وأعلم.

 .1قانون األحوال الشخصية األردني املعمول به يف الضفة الغربية.
 .2عقلة ،د .حممد :نظام األسرة يف اإلسالم.92/ 2،
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ُجوب حُ
و ُ
املا َربَة

مسائل فقهية

لمِا ي َ
َة
هاك ألحكاِم املُ َضا َربِ
َق ُع من انِت ٍ
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خانيونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

ً
أمواال ال يقدرون على تشغيلها واستثمارها؛ حيث
َّن ميلكون
فهذه مشكلة يقع فيها كثري ممِ ْ

الناس بإعطاِء أموالهِ م َ
يَقوُم ُ
آلخرين؛ للتجارة فيها ،يف مقابل ربح شهري غري حَُم َّدٍد وال
بعض ِ
ٍ
ت ،مع أخـ ِذ َسـنَ ٍد ِب َديْن ِلضمان رأس املال َ
حـال اخلسارة ،وهذه املعاملة بالصورة اليت
ثاب ٍ
ِ
ٍ
جتري بني الناس فيها كثري من األخطاء ،اليت تؤدي إىل كسب املال بطريقة غري مشروعة،
وميكن بيان أحكام هذه املعاملة يف النقاط الست اآلتية:
أو ًال  -التكييف الفقهي هلذه املعاملة:
تـ َس َّمى شركَة املضاربِة ،أو ال ِق َر َ
اض ،وهي( :أ ْن
هذه املعاملة ٌ
نوع من أنواع الشركاتُ ،

شخص مبلغاً من املال َ
تاج َر فيه ،ويكون الربح مشرتكاً بينهما بـحسب ما
يدف َع
ٌ
آلخ َر ِلُي ِ
ُ
ضار ُب منها شيئاً،
يتحم ُل
يتفقان عليه ،وأما الـخسارة ف َعلى ِ
ب املال َوح َدُه ،وال َّ
العامل املُ ِ
صاح ِ
وج ْه َده).
وإنـما يخَ َسُر َع َمَله ُ
ّ
وينبغي أن يكون العا ِم ُل أميناً ِثقًة خبرياً مجَُ َّرباً؛ حتى ال يحَ َ
عطيَِه
تال على صاحب املال فُي ِ
زع َم َّ
ئات من
أشه ٍر ،ثـم يَ ُ
أرباحاً َموهو َمًة ِلبِ ْض َعِة ُ
أن التجارة قد َخ ِس َر ْت ،كما َح َص َل مع املِ ِ
ت املأساُة َتت َ
ضحايا تشغيل األموال ،وما َ
َك َّرُر ُمنْ ُذ ِسنِينْ َ عدة.
زال ِ
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ثانيًا  -املضاربة نوعان:
شخص َم ً
األول :املُضاربة املُ َ
اال َ
تاج َر فيه ،ومل ُيبَينِّ ْ للعامل نوع
طلقة؛ وهي أن يدف َع
ٌ
آلخ َر ِلُي ِ

تاج َر يف حرام؛ كتجارة الدخان ،واملخدرات ،واألدوية
التجارة اليت يقوم بها ،وعلى العامل أال ُي ِ

الع ْمَلة بالطرق املمنوعة شرعاً؛ كشراء الشيكات،
املمنوعة أو الضارة ،أو يف البورصة ،وجتارة ُ
ً
مؤجال؛ فإنه ِرَبا.
العملة
وبيع ُ

آخ َر ً
شخص إىل َ
تاج َر فيه يف
النوع الثاني :املُضاربة املَُقيَّدة؛ وهي أن يدف َع
ٌ
ماال ،على أن ُي ِ

َ
تاجر ُمعينَّ ٍ ،
َبل ٍد ُمعينَّ ٍ  ،أو يف بضاعة ُمعيَّنة ،أو يف وقت معني ،أو أال يبي َع وال يشرتي إال من ٍ
أو شركٍة ُمعيَّنة ،وعلى العامل حينئ ٍذ أال يخُ اِل َ
ف ما اتفق عليه ،وإال كان ضا ِمناً للخسارة ،أو

هالك املال.

ثالثًا  -صور املضاربة :
س؛ هي:
للمضاربة ُص َو ٌر خمَ ْ ٌ

رأس املال من شخص ،والعمل من شخص آخر ،وهي أكثر صور املضاربة
 .1أن يكون ُ

شيوعاً.

 .2أن يكون العامل مشاركاً يف رأس املال ،فله جزء من الربح نظري عمله ،وجزء آخر مقابل

َماِلِه.

ُ
والعامل فيه أكثر من واحد.
 .3أن يكون رأس املال كله من شخص،
 .4أن يكون رأس املال من أكثر من شخص ،والعامل فيه شخص واحد.
 .5أن يكون رأس املال من أكثر من شخص ،والعامل فيه أكثر من شخص واحد.
رابعًا  -شروط صحة املضاربة:
يشرتط لصحة املضاربة شرطان ،يتعلق أحدهما برأس املال ،والثاني بالربح ،وذلك على

النحو اآلتي:
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ُجوب حُ
املا َربَة لمِا ي َ
و ُ
َة
هاك ألحكاِم املُ َضا َربِ
َق ُع من انِت ٍ
(أ) يشرتط يف رأس املال ثالثة شروط؛ هي:

بعروض التجارة من عقار أو منقول؛ كاألراضي ،والعمائر،
 1ـ أن يكون نقداً؛ فال يصح ُ

والسيارات.

آالف ً
بالعملة اليت سيجري التعامل
 2ـ أن يكون معلو َم املقدار؛ كعشرة ٍ
مثال ،ويكون ُ

بها يف املضاربة؛ حتى ال حيتاج العامل إىل صرفها؛ ليسهل التعامل بها ،فيحصل خالف بني
الشريكني عند اختالف سعر الصرف بني ابتداء العمل وانتهائه.

َّ
ليتمك َن من العمل
 3ـ أن يكون حاضراًُ ،م َسَّلماً إىل العامل قبل الشروع يف عمل املضاربة؛

غائب.
فيه؛ فال ِ
تص ُّح ِب َديْ ٍن ،وال بمِ ا ٍل ٍ

ْرَ ،م َشا َعاً؛ كالنصف ،أو الثلث ،أو
(ب) ويشرتط أن يكون
ُ
الربح ِل ُك ٍّل منهما معلو َم ال َقد ِ
الربع ،أو نسبًة معينًة منه؛ مثل  ،% 30أو  ،% 40أو ُ ،% 50
وأَنبُِّه هنا إىل ضرورة أن يكون

نصيب ُك ٍّل منهما نسبة مئوية من الربح ،ال نسبًة على رأس املال؛ َّ
ألن النسبة على رأس املال
ُ
ربا.

خامسًا  -الشروط املفسدة للمضاربة:
ُ
صاحب املا ِل( :كل شهر أعطيك
العامل ِل
 1ـ الشرط املؤدي إىل جهالة الربح؛ كأن يقول
ِ

شهر مبلغاً من املال ،وإن كان
الذي فيه النصيب) ،أو (رزقنا ورزقك على اهلل)؛ فُي ِ
عطيِه ُك َّل ٍ

متغرياً غري ثابت ،فهذا ٌ
فس ٌد للعقد؛ الختالل املقصود منه ،وهو الربح ،وألنه َغ َر ٌر
شرط ُم ِ

خلصام والنزاع.
فضي إىل ا ِ
ُي ِ

ُ
ت
شيكل شهرياًَ ،ف َس َد
ب املال؛ كألف
 2ـ إذا َعينَّ َ املتعاقدان مبلغاً حَُم َّدَداً ِل َص ِ
العقد ،وَب َطَل ِ
اح ِ
ٍ
الربح املحَُ َّدَد على املال ربا ،وهو كالفائدة اليت تقدمها البنوك الربوية لعمالئها.
املضاربة؛ ألن َ
العقد؛ الحتمال أال َّ
ُ
ربح غري هذا
 3ـ إذا عني املُتعاقدان مبلغاً حَُم َّدَداً للعاملَ ،ب َط َل
يتحق َق ٌ

ُ
ُ
ُ
العامل من رأس املال
العامل على الربح مجيعه ،أو أال يرَب َح شيئاً ،فيأخذ
فيحصل
املقدار،
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جزءاً ،أو أن يرَب َح ً
َ
العامل متى َش َر َط لنفسه مبلغاً
ُ
العامل ب ِقَّلة ِربحِِْهَّ ،
وألن
فيتضر َر
ماال كثرياً،
َّ

ََ
َ
ً
ب الربح؛ لعدم فائدته فيه ،وحصو ِل َنف ِعِه لغريه،
معلوماُ ،ربمََّا تَـوانى أو أ ْه َمل يف العمل ،وطل ِ
خبالف ما إذا كان له جزء من الربح؛ فإنه يَ َ
ص على املال.
نش ُط يف العمل ،ويحَ ِر ُ

ب نسبة الربح؛
 4ـ اشرتاط ِ
صاحب املا ِل أن تكون اخلسارة على العامل ،أو عليهما بحَِ َس ِ

ث ،فهذا ٌ
ُ
الثـُل َ
الثـُل َ
ُ
العقد
شرط فاسدٌ ،يَبْ ُط ُل وُيْلغي ،ويَبْ َقى
كأن يرَب َح
ث ،ويخَ َس َر ُّ
العامل ُّ
ب املال
قس ُم الربح بينهما بحِ سب ما اتفقا عليه ،وإ ْن َح َصَل ْ
ت خسارةٌ ،ف َعلى ِ
صحيحاً؛ فُي َ
صاح ِ

وج ْه َدُه.
وح َدُه ،وال َ
يتح َّم ُل العا ِم ُل منها شيئاً؛ ألنه يخَ َسُر َع َمَلُه ُ

ُ
الشرط؛
العامل ضما َن رأس املال يف حال الـخسارةَ ،ف َس َد
صاحب املال على
 5ـ إذا اشرتط
ُ
ِ

ألنه حينئ ٍذ يكون َق ْر َضاً يف الـحقيقة ،ال ِق َراضاً ومضاربة ،وما يرتتب عليه من ربح فهو ربا،
ٍ
الشرط ويَ ُ
ُ
صاحب املال َوح َدُه ،ويكفي العامل خسارة
ت خسارةٌ تحََ َّمَلها
فُيل َغى
بط ُل ،وإ ْن َح َصَل ْ
ُ
ُج ْه ِدهِ و َع َمِلِه.

وبهذا يظهر لنا بطالن ما يقوم به بعض أصحاب رؤوس األموال ،عندما يعطون أمواهلم

يعمل بها ،ويكتبون على العامل وثيقَة َديْن ،أو َسنداً ُم َّ
مِلَ ْن ُ
نظماً بمِ ا َدَف ُعوه له؛ ِليَحفظوا أمواهلم
ٍ
حال اخلسارة.

ُ
صاحِبه ؟:
سادسًا  -متى يضمن
العامل َ
رأس املال ِل ِ

ني على مال املُضا َرَبة؛ فال يضمنُه إال إذا َت َعدَّى ،أو َف َّر َط وَق َّص َر ،أو َ
ضار ُب أم ٌ
أخ َّل
العا ِم ُل املُ ِ

يركب به بحَ راً ،أو َ
يعمل به بالتهريب ،ومل
صاحب املال؛ كأن ُيساف َر باملال ،أو
بمِ ا َش َر َط عليه
َ
ُ

ُيؤَذ ْن له بذلك ،أو أن ُيؤَذ َن له بالتجارة يف األقوات واملواد الغذائية ً
تاج َر يف املالبس،
مثال ،فُي ِ
أو األحذية ،أو األجهزة الكهربائية ،فإن َخ ِس َر أو َهَل َك ُ
املال ،فهو َضا ِم ٌن له؛ ألنه تَـ َعدَّى وأَ َخ َّل
اتـ ِف َق عليه.
بالشرط الذي ُّ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
50
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دار اإلفتاء الفلسطينية

 .1حج املرأة مع عصبة من النساء
السؤال :ما حكم حج املرأة مع عصبة من النساء؟ وهل لعمر املرأة عالقة بذلك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فإن سفر املرأة لتأدية فريضة احلج مع الصحبة املوثوقة من النساء جائز شرعاً عند بعض

الفقهاء ،كاإلمام الشافعي واإلمام أمحد يف إحدى رواياته ،وكذلك اإلمام مالك بشرط أمن
الفتنة ،ووجود الرفقة الصاحلة من النساء املأمونات ،وهذا ما ذهب إليه ،وأقره جملس اإلفتاء
األعلى يف فلسطني يف قراره رقم (.)68/ 2
وفرق اإلمام أمحد يف رواية بني الشابة والعجوز ،قال املروزي :وسئل عن امرأة عجوز
َّ
كبرية ،ليس هلا حمرم ،ووجدت قوماً صاحلني؟ قال :إن تولت هي النزول والركوب ،ومل يأخذ
رجل بيدها ،فأرجو؛ ألنها تفارق غريها يف جواز النظر إليها ،لألمن من احملظور ،فكذا هنا،
ونقلها كذلك املرداوي يف اإلنصاف ،فقال :وعنه :ال يشرتط احملرم يف القواعد من النساء
الالتي ال يخُ شى منهن وال عليهن فتنة.
 .1اإلنصاف.411/ 3 :

()1
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 .2انتظار قرعة احلج
السؤال :هل جيب أن أنتظر قرعة احلج ،أم أسجل عن طريق احلج املميز؟
اجلواب :احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،فرضه اهلل تعاىل على املستطيع مرة يف

ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِ ً
يال} (آل عمران،)97 :
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
العمر ،يقول اهلل تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ
ومن االستطاعة صحة البدن ،وملك زاده وزاد أهله حتى يعود ،وملك ما يستطيع به السفر
والرجوع من حجه ،واحلصول على إجازة بالسفر وعبور احلدود ،فمن مل يتمكن من ذلك،

فال يعد مستطيعاً.

وبالنسبة إىل احلج املميز؛ فيمكن احلج عرب هذا الطريق ،إن توافرت القدرة املالية الالزمة،
على أن ال يكون يف األمر استغالل من قبل الشركة ،يتحمل فيها احلاج أعباء مالية زائدة
بشكل فاحش ،فعندها ال حيبذ احلج عن هذا الطريق ،وإال فاملسارعة إىل أداء احلج مطلوبة؛

لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أَ َراَد َ
احل َّج َفْليَتَ َع َّج ْل؛ َفإَِّنُه َق ْد يمََْر ُ
ض املَِر ُ
يض،
ض َ
الض َّالُةَ ،وَت ْع ِر ُ
َوَت ِض ُّل َّ
اجُة).
احل َ

()1

 .3إحرام املسافر بالطائرة إىل مكة
السؤال :كيف حيرم املسافر يف الطائرة؟

اجلواب :من ركب الطائرة مريداً احلج أو العمرة ،أو هما معاً ،إن نزل يف مطار املدينة

املنورة ،ثم تابع سفره براً ،فهو ال خيتلف عن حجاج الرب يف اإلحرام من ذي احلليفة ،وإن
َّ
كانت الطائرة متوجهة به إىل جدة ،فيجب عليه اإلحرام عند حماذاة امليقات؛ أي ينوي اإلحرام

بالنسك املطلوب ،ويكون جاهزاً بلبس مالبس اإلحرام وهو يف الطائرة؛ ألن جدة داخل
املواقيت يف قول مجهور أهل العلم ،فإن مل جيد مالبس اإلحرام كشف رأسه ،وأحرم بالسراويل
.1سنن ابن ماجة ،كتاب املناسك ،باب اخلروج إىل احلج ،وحسنه األلباني.
52

أنت تسأل واملفيت جييب

(البنطلون) ،فإن مل يكن معه سراويل أحرم بالقميص الطويل (الثوب أو الدشداش) ،فإذا
نزل اشرتى مالبس اإلحرام ولبسها ً
حاال.

وإذا نزل يف املطار وهو غري حمرم ،فال جيوز له أن حيرم منه ،وعليه الرجوع إىل أقرب ميقات

لإلحرام منه ،فإن أحرم من املطار ،فنسكه صحيح ،وكان آمثاً؛ لتجاوز امليقات من غري إحرام،
وهل عليه دم للعلماء يف ذلك قوالن ،قيل جيب ،وقال بعض العلماء :ال جيب.

عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال(:سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و ُه َو يخَْ ُط ُب

يَُق ُ
الس َر ِ ُ َ مَْ
اإل َزا َرَ ،والخُْ َّفا ِن مِلَ ْن مَلْ جَِي ِد النَّ ْعَلينْ ِ ).
ولَّ :
اويل مِل ْن ل جَِي ِد ِ

()2()1

 .4قطع الطواف ألداء الصالة املفروضة
السؤال :ما حكم قطع الطواف ألداء الصالة املفروضة ؟
اجلواب :يسن عند مجهور العلماء قطع الطواف ألداء الصالة املفروضة ،ثم يبين على ما
سبق ،وال يعيد األشواط السابقة ،وقال مالك :ميضي يف طوافه ،لكن يقطع الطواف خشية
فوات الصالة .ويرى الشافعية أن تفريق الطواف لصالة الفريضة تفريق لعذر ،ويكره قطع
الطواف لغريها ،وقال احلنابلة :ينبغي قطع الطواف ألداء صالة اجلماعة ،وقطع السعي ألداء
الصالة مثل قطع الطواف ،ويبين بعد الصالة من حيث قطع باتفاق العلماء ،وانفرد احلسن
البصري ،فقال :يبدأ من جديد.

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح وبيان حتريم.

 .2خمتصر الفقه اإلسالمي ،ص ،665وتيسري العالم شرح عمدة األحكام ،ص ،405وأسئلة وأجوبة يف منسك احلج،
ص  ،12وتبصري الناسك بأحكام املناسك ،ص .12

 .3االستذكار ،208/ 4 ،والشرح الكبري الدردير ،2/32 ،واإلمجاع ابن املنذر ،54 ،الرقم  ،172وروضة الطالبني ،84/ 3واملغين،
 ،280/ 3وبصري الناسك بأحكام املناسك ،ص.64
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 .5رمي اجلمرات يوم النحر
السؤال :أي اجلمرات يرمي احلاج يوم النحر ،ويف أي وقت ؟
اجلواب :يرمي مجرة العقبة الكربى بسبع حصيات ،وأفضل وقت لرميها من طلوع الشمس
إىل الزوال -الظهر.-
وأما وقت اجلواز ،فيبدأ من طلوع فجر يوم النحر عند احلنفية واملالكية ،ومن منتصف
ليلة النحر عند الشافعية واحلنابلة ،وآخره عند الشافعية واحلنابلة يف رواية آخر أيام التشريق.
وأما عند احلنفية ،فآخره فجر اليوم التالي ،وعند املالكية واحلنابلة يف رواية ثانية حتى مغرب
يوم النحر.

()1

وقد تبنى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني جواز الرمي يف هذا اليوم من فجر يوم النحر
إىل فجر اليوم التالي.

()2

وثبت أن هذه اجلمرة ترمى من بطن الوادي ،ومعناه؛ أن جيعل مكة عن يساره ،ومنى عن
ميينه ،كما ثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن جيوز من كل جهة مع الكراهة؛ ملخالفة
السنة ،وجيوز من غري كراهة عند الزحام .وليس على احلجاج صالة العيد ،فإن النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وخلفاءه ،مل يصلوا العيد مبنى.

()3

 .6حكم اإلنابة يف الرمي
السؤال :هل جتوز اإلنابة يف رمي اجلمرات؟
اجلواب :رمي اجلمرات واجب من واجبات احلج ،تدخله اإلنابة للعذر ،كاملريض ،والصيب
والعجوز ،واملرأة لضعف ،أو عجز ،أو محل ختشى عليه ،عند مجهور العلماء.
 .1املبسوط ،22/ 4 ،وبداية اجملتهد ،290/ 1 ،ومواهب اجلليل ،569/ 2 ،ومغين احملتاج.504/ 1 ،

 .2خمتارات من قرارات جملس اإلفتاء األعلى ،دار اإلفتاء الفلسطينية ،ج1430-2009 ،3م ،ص.46
 .3جمموع الفتاوى.170/ 26 ،
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وجيوز هلؤالء املعذورين أن ينيبوا من يرمون عنهم ،والصيب يرمي عنه وليه باإلمجاع ،واملغمى
عليه يرمي عنه رفاقه.

وجيب على النائب أن يرمي عن نفسه ً
أوال اجلمرات مجيعها ،ثم يرمي عمن أنابه ،ولو

رمى حصاة عن نفسه ،وأخرى عمن أنابه جاز مع الكراهة ،وأوىل أقوال العلماء بالتيسري أن
يرمي اجلمرة عن نفسه بسبع حصيات ،ثم يرمي عمن أنابه وهكذا ،وليس هناك دليل يوجب
خالف هذا .

()1

وكل من ميكنه الرمي من غري ضرر ،وجب عليه الرمي بنفسه يف قول أغلب العلماء،
أما من خشي الضرر من الزحام ،فله اإلنابة.

()2

 .7طواف الوداع قبل مغادرة مكة
السؤال :ماذا جيب على احلاج قبل مغادرة مكة؟

اجلواب :جيب عليه أن يطوف بالبيت مودعاً له ،ملا روى ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال:

ُ
لحْ َ
َ ِّ َ
ض).
اس أَ ْن يَ ُكو َن ِ
آخُر َع ْه ِد ِه ْم ِباْلبَيْ ِ
(أ ِم َر النَّ ُ
ت ،إِال أَّنُه ُخفف َع ْن ا اِئ ِ

()3

وطواف الوداع واجب عند احلنفية واحلنابلة والشافعية يف األظهر من املذهب ،أما عند

املالكية فهو سنة ،ويسمى طواف الصدر ،وطواف آخر العهد ،وهو كأي نوع من أنواع
الطواف يف شروطه وآدابه وسننه ،غري أنه ال رمل فيه وال اضطباع.

()4

 .1املبسوط ،236 /1 ،واالستذكار ،352/ 4 ،واإلمجاع  58برقم  ،202وروضة الطالبني ،115/ 3 ،والشرح الكبري
ابن قدامة481/ 3 ،

 .2الزحام وأثره ،ص  ،71ومسائل يكثر السؤال عنها يف احلج ،ص 28
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب طواف الوداع.

 .4اللباب ،90/ 1 ،والقوانني الفقهية ،ص ،90واجملموع ،20/ 8 ،والشرح الكبري ابن قدامة ،469/ 2 ،واملسالك
يف املناسك633/ 1 ،
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 .8التمتع بالعمرة إىل احلج
السؤال :كيف يتمتع احلاج بالعمرة إىل احلج؟
اجلواب :وذلك بأن ُتؤدى يف أشهر احلج وهي شوال ،وذو القعدة ،والعشرة األوائل من ذي
احلجة عند مجهور العلماء ،ثم يتحلل بعد الطواف ،والسعي بالتقصري ،وحيل له احملظورات
ً
حالال حتى يوم الرتوية ،فيحرم باحلج .
كلها ،ويبقى
تعرفنا أنواع احلج ،فمن قرنها باحلج مسي حج القران ،ومن متتع بها إىل
وحاالت العمرة ّ

احلج مسي حج التمتع ،وقد حيج املسلم حجاً مفرداً من غري عمرة.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
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قيم ومبادئ

اإلميان القوي
ال تزعزعه احلوادث
الشيخ  /حسن أمحد جابر  -مفيت حمافظة رفح

وعظم النفوس باإلسالم ،فقال تعاىل{ :يَ ْرَفع ُ
احلمد هلل الذي ن ّور القلوب باإلميانّ ،
اهلل
ِ

ات َو ُ
ري} (اجملادلة ،)11 :وأشهد
ين آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم َو َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
ين ُأوُتوا ال ِعْل َم َد َر َج ٍ
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له ،أكرم مسئول ،وأعظم مأمول ،ولسان حال املؤمن به على
الدوام ،يقول :إن أعطيتين قبلت ،وإن منعتين رضيت ،وإن تركتين عبدت ،وإن دعوتين أجبت،
وأشهد أن سيدنا حممداً رسول اهلل ،أرسخ الناس إمياناً ،وأقواهم يقيناً ،وأمجلهم إحساناً ،وقال:
َع َن ْف ُسُه ِم ْن َبينْ ِ َجنْبَيِْهَ ،و ُه َو يحَْ َم ُد اهللَ َع َّز َو َج َّل).
(املُ ْؤ ِم ُن بخَِيرْ ٍُ ،تنْز ُ

()1

أيها األخوة املؤمنون؛ َّ
إن سلفنا الصاحل ،رضي اهلل عنهم ،كانوا يؤمنون باهلل حق اإلميان،

فيؤمنون بالقدر خريه وشره ،وحلوه ومره ،فكانوا إذا أصابتهم مصيبة محدوا اهلل عز وجل،
وإذا أصابتهم نعمة شكروا اهلل على ما أنعم عليهم ،فكانوا يصربون على الباليا واملصائب،
فُيكافأون بالثواب اجلزيل ،واألجر العظيم ،من اهلل عز وجل ،من ذلك ما روى أنس بن

مالك ،رضي اهلل عنه ،حيث قالَ ( :م َ
ت َأل ْهِل َهاَ :ال تحَُ ِّدُثوا
ات اْب ٌن َألِبي َطْل َحَة ِم ْن ُأ ِّم ُسَليْمَ ،ف َق َال ْ
ٍ
 .1مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وحسنه األرناؤوط.
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َ َ ُ
َ َ
ت إَليِْه َع َشاًءَ ،فأَ َك َل َو َشر َبَ ،ف َق َ
َ
الُ :ث َّم
أَبا طْل َحَة ِباْبنِِه َحتَّى أ ُكو َن أَنا أ َح ِّدُثُهَ ،قالَ :ف َجاَء َف َق َّرَب ْ ِ
ِ
اب ِمنْ َها،
َت َصنَّ َع ْ
ت َلُه أَ ْح َس َن َما َكا َن َت َصنَّ ُع َقبْ َل َذِل َكَ ،ف َوَق َع ِب َهاَ ،فَل َّما َرأَ ْت أََّنُه َق ْد َشبِ َع َوأَ َص َ
ت :يَا أََبا َطْل َحَة؛ أَ َرأَيْ َ
َه ْم ،أَلهَُ ْم أَ ْن
َق َال ْ
تَ ،ف َطَلُبوا َع ِاريَت ُ
ت َل ْو أَ َّن َق ْو ًما أَ َعاُروا َع ِاريَت ُ
َه ْم أَ ْه َل َبيْ ٍ
بَ ،وَق َ
َكَ ،ق َ
وه ْم؟ َق َ
َسب اْبن َ
الَ :ت َر ْكتِ َحتَّى َتَل َّط ْخ ُتُ ،ث َّم
الَ :الَ .ق َال ْ
َع ُ
الَ :ف َغ ِض َ
يمَْن ُ
تَ :ف ْ
احت ِ ِ
نيِ
أَ ْخبرَ ْ ِت ِباْب َ ،فان َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأَ ْخبرََُه بمَِا َكا َنَ ،ف َق َ
ْطَل َق َحتَّى أََتى َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ول
نيِ نيِ
تَ ،ق َ
اهلل َل ُك َما َغ ِابر َليَْلتِ ُك َماَ ،ق َ
الَ :ف َكا َن َر ُس ُ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :با َر َك ُ
ول
الَ :ف َح َمَل ْ
ِ
فيِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،س َفرَ ،و ِهي َم َعُهَ ،و َكا َن َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إَِذا
ٍ
فيِ
أََتى املَِدينََة ِم ْن َس َف ٍر َال يَ ْطُرُق َها ُطُروًقاَ ،ف َدَن ْوا ِم َن املَِدينَِةَ ،ف َض َرَب َها املَ َخ ُ
س َعَليْ َها أَُبو
اضَ ،ف ْ
احتُبِ َ

َطْل َحَةَ ،وان َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
ول أَُبو َطْل َحَة إن َ
ال :يَُق ُ
ْطَل َق َر ُس ُ
َّك َلتَ ْعَل ُم يَا َر ِّب إَِّنُه
ِ

احتُبِ ْس ُت بمَِا َت َرىَ ،ق َ
الَ :تُق ُ
ُي ْع ِجُب أَ ْن أَ ْخُر َج َم َع َر ُسوِل َك إَِذا َخ َر َجَ ،وأَْد ُخ َل َم َعُه إَِذا د َ
ول
َخ َلَ ،وَق ِد ْ
نيِ
ْطِل ْقَ .فان َ
ُأ ُّم ُسَليْم يَا أََبا َطْل َحَةَ ،ما أَ ِج ُد َّال ِذي ُكنْ ُت أَ ِج ُد ،ان َ
ْطَل ْقنَاَ ،ق َ
الَ :و َض َرَب َها مْالَ َخ ُ
اض ِح َ
ني
ٍ
َق ِد َماَ ،ف َوَل َد ْت ُغ َ
ال ًما ،)1()...فأجنب عبد اهلل تسعة أوالد ،كلهم حفظوا القرآن الكريم ،كل هذا
أيها األخوة املؤمنون كان نتاجاً لقوة إميان سلفنا الصاحل ،الذين كانوا ال تزعزعهم احلوادث،

وال تؤثر يف نفوسهم النوائب ،بل إنها كانت تزيدهم عزماً وصالبة على مواجهة التحديات
واملصاعب ،اليت كانوا يتعرضون إليها ،فهكذا حال من رسخ اإلميان يف قلبه ،وختلل جوارحه،
وكان مؤمناً خملصاً ،يرضى بالقضاء ،ويصرب على البالء ،فقد جاء يف احلديث أن رسول اهلل،
الس َخ ُط).
صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ف َم ْن َر ِض َي َفَلُه ِّ
الر َضاَ ،و َم ْن َس ِخ َط َفَلُه َّ

()2

ولنا يف هذا املقام أن نذكر شيئاً من سرية صحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

 .1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،باب من فضائل أبي طلحة األنصاري ،رضي اهلل عنه.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب الصرب على البالء ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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وما كانوا عليه من إميان قوي ال يتزعزع ،وعقيدة راسخة ال تؤثر فيها النوائب ،وال تهزها
املصاعب وال املصائب ،ومن هؤالء األبطال بالل بن رباح ،مؤذن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،الذي كان مملوكاً ألمية بن خلف ،حيث تعرض لصنوف شتى من العذاب تنوء عن
محلها اجلبال ،فكان أمية يطرحه على رمال مكة الساخنة ،ويضع احلجر على صدره ،وهو حممى
حبر الشمس ،ويأمره أن يكفر باهلل ومبحمد ،فما كفر بالل ،ولكن هذا العذاب زاده صالبة
ومتسكاً بدينه ،وبقي حمافظاً على عقيدته ،وهو يردد( :أحد أحد فرد صمد) حتى اشرتاه أبو
بكر الصديق ،وأعتقه ،فلما كانت غزوة بدر ،مكن اهلل ً
بالال من أمية فقتله ،فهنأه أبو بكر
ً
الصديقً ،
فضال ،فقد أدركت ثأرك يا بالل ،وهذا جزاء من
قائال له :هنيئاً لك ،زادك الرمحن
يصرب وحيتسب ،ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل.
وحتت ظالل اهلداية حييا املؤمن قوي اإلميان ،وميوت مرضياً للواحد الديّان ،الذي عرف

َ
س َعن اهلَ َوى * َفإ َّن َ
َ
اجلنََّة ِه َي املَأْ َوى}.
ِ
مقامه وخافهَ { :وأ َّما َم ْن َخاف َم َقا َم َرِّبِه َوَن َهى النَّ ْف َ ِ
(النازعات.)41 - 40 :

أال وإن عبد اهلل املؤمن باهلل تعاىل إمياناً صادقاً ،خالصاً قوياً ،يرى ويعلم يقيناً أن كل ما يناله

من خري ،وما يصيبه من شر هو ممتحن به من اهلل تعاىل ،الذي وصف نفسه{ :ال إَِلَه إِال ُه َو
َخاِل ُق ُك ِّل َش ْيٍء} (األنعام ،)102 :فاألسباب واملسببات كلها بيد اهلل خالق اخلري والشر ،واليسر

والعسر ،واجلوع والشبع ،والري والعطش ،والطعام واملاء ،والذل والسعادة ،والشفاء والداء،
والدواء ،والشقاء ،واحلرمان ،والقوة ،والعافية ،والكساء ،كل ذلك بيد اهلل ،وال حيكم احلاكم
راد لقضائه.
إال بإذن اهلل ،وال يقضي القاضي إال بإرادة اهلل الذي ال َّ
وما السبب الذي يأخذ العبد به لينال مراده إال العالقة اليت تربط العبد خبالقه الذي
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خيلق األسباب واملسببات ،ولذلك ملا ألقي إبراهيم ،عليه السالم ،يف النار اليت أوقدها له

قومه مل حترقه؛ َّ
ألن اهلل مل يرد إحراقه ،فقال اهلل تعاىل للنارُ{ :قْلنَا يَا َناُر ُكوِني َب ْردًا َو َسال ًما َعَلى

يم} (األنبياء ،)69 :ولذلك جيب على املؤمن قوي اإلميان إذا َّ
حلت به نائبة أو مصيبة ،أو
إِْب َرا ِه َ
تعرض ملوقف جلل ،فعليه أن يتجه إىل اهلل؛ لتهون عليه مصائبه ،فإن هذا األمر كان دأب عباد
اهلل املؤمنني الصادقني ،الذين مل تزعزع إميانهم احلوادث ،ومن ذلك ما روي عن عبد اهلل بن
عباس ،رضي اهلل عنهما ،ملا علم بوفاة ابنته مل حيزن ،ومل تهزه املصيبة ،بل قام يصلي هلل؛ رجاء
ين
أن يهون عليه مصائب فراقها ،مهتدياً بقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه العزيز{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

الصالةِ إِ َّن اهللَ َم َع
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُوا ِب َّ
آ َمنُوا ْ

ين}(.البقرة)153 :
الص ِاب ِر َ
َّ

ومل ُ
خيل زماننا هذا من عباد اهلل املؤمنني ،الذين ال تزعزع إميانهم احلوادث ،وال تؤثر

فيهم النوائب ،فها هو رجل استشهد ابنه يف انتفاضتنا املباركة ،وهو يقارع األعداء ،فلما علم
الوالد باستشهاد ولده ،مل يهن ،ومل يستكن ،ولكنه صام اليوم الذي استشهد فيه ابنه ،وصلى
ً
متمثال حديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
هلل ركعتني؛ شكراً هلل على أن رزق اهلل ابنه الشهادة،
وسلم ،حيث إذ يقول( :ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد ،فتمسه النار ،إال حتلة
القسم)( ،)1ويا أخوتي؛ ما أحوج األمة اليوم يف بناء نهضتها ،ونيل عزتها ،إىل قوة اإلميان ،فال
نضعف أمام ضغط األعداء ،وال نذل ،وإمنا نعمل بنشاط وجد؛ لنوفر اإلنتاج ،واحلياة الكرمية
ألبناء شعبنا ،فإن ضعفاء اإلميان هم الذين يتعرضون للضرر الشديد يف الدنيا واآلخرة ،روي
أن مسلماً وقع يف شراك امرأة غري مسلمة ،فأرادها لنفسه ،فأرادت أن تساومه على دينه ،فوافق
على أن يرتك دينه من أجل الزواج منها؛ وذلك لضعف إميانه ،فلما علمت املرأة بضعف
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه.
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إميانه ،خشيت أن يفرط بها كما فرط يف دينه ،فاحتقرت الرجل ،فخرجت إىل جملسه ،ونظرت
إليه باستهزاء وتهكم ،وقالت له( :ملا تركت دين احلق لشهوة ،فكيف ال أترك أنا دين الباطل
لنعيم اآلخرة ،فدخلت يف اإلسالم ،وقالت :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل).
أيها املسلمون؛ إن الدنيا مملوءة باحلوادث واملصائب ،واملؤمن معرض هلا أكثر من غريه،

لذلك جاء يف احلديث أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ع َجبًا َأل ْم ِر المُْ ْؤ ِم ِن؛ إِ َّن أَ ْم َرُه

س َذ َ
اك َأل َح ٍد إِ َّال ِلْل ُم ْؤ ِم ِن ،إِ ْن أَ َصاَبتُْه َس َّراُء َش َك َرَ ،ف َكا َن َخيرْ ًا َلُهَ ،وإِ ْن أَ َصاَبتُْه
ُكَّلُه َخيرٌَْ ،وَليْ َ

َض َّراُء َصبرَََ ،ف َكا َن َخيرْ ًا َلُه)(.)1

وحنن معاشر الشعب الفلسطيين يف هذه األيام الدقيقة من تاريخ شعبنا اليت نودع فيها
كواكب الشهداء ،الذين دافعوا عن كرامة األمة وعزتها ،جدير بنا أن نصرب ونصمد أمام
ما يواجهنا من حتديات خطرية ،فنوحد صفوفنا ،وجنمع على اخلري كلمتنا ،وبذلك نتمكن
من استخالص حقوقنا كافة ،ويف طليعتها بناء صرح دولتنا الفلسطينية ،وعاصمتها القدس
الشريف ،وما ذلك على اهلل بعزيز.
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن يقوي إمياننا ،ويؤمننا يف أوطاننا ،ويرحم شهداءنا،
ويشفي جرحانا ،ويفك أسرانا ،وينصرنا على أعدائنا ،إنه على كل شيء قدير ،وباإلجابة
جدير.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خري.
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قواعد يف أدب اخلطاب

قيم ومبادئ

مع اهلل تبارك وتعاىل
د .الشيخ ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث
اهلل سبحانه اخلالق الباسط املتفضل بوافر نعمه على اإلنسان ،هذه النعم اليت ال تعد

يم}
وال حتصى ،وهو القائل سبحانه وتعاىلَ { :وإِ ْن َت ُعدُّوا ِن ْع َمَة اهللِ ال تحُْ ُصو َها إِ َّن اهللَ َل َغُفو ٌر َر ِح ٌ

السوي أن يرد باحلمد والشكر على املنعم عز وجل ،بالقول
(النحل ،)18 :واألصل يف اإلنسان ّ
والفعل؛ من صالة ،وتسبيح ،وتهليل ،وغريها ،وقد سلك األنبياء ،عليهم السالم ،والصاحلون
هذا الدرب ،فقدسوه سبحانه ،ونزهوه عما ال يليق به من األمساء والصفات ،فمن هذا الباب
مل ينسبوا الشر إليه سبحانه؛ والشر إما أن يكون شراً حمضاً ،أو شراً نسبياً إضافياً ،والشرور
تنسب إىل مفعوالت اهلل ،ففعل اهلل تعاىل كله خري وكمال ،ومفعول اهلل سبحانه وتعاىل قد
يكون فيه شر ،قال ابن القيم( :وهو سبحانه خالق اخلري والشر؛ فالشر يف بعض خملوقاته ال
يف خلقه وفعله؛ وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خري كله ،وهلذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي
حقيقته وضع الشيء يف غري موضعه).

()1

أدب األنبياء والصاحلني:
طريق األدب هذه قد استنبطت من فعل األنبياء والصاحلني ،وأمثلة ذلك كثرية ،منها:
 .1شفاء العليل.179/ 1 ،
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٭ إبراهيم ،عليه السالم ،عندما تكلم عن الشر نسبه إىل نفسه ،وهذا هو األدب يف نسبه

الشر إىل املخلوق ال للخالق ،قال تعاىلَّ :
{ال ِذي َخَل َق
نيِ
ني} (الشعراء)80 - 78 :؛ فنسب
َوإَِذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِ

ني*
ين* َو َّال ِذي يمُِيُتنيِ ُث َّم يحُْيِ ِ
َف ُه َو يَ ْه ِد ِ
املرض إىل نفسه ،ونسب الشفاء إىل

اهلل ،وإن كان اجلميع منه سبحانه ،قال ابن كثري( :أسند املرض إىل نفسه ،وإن كان عن قدر

اهلل وقضائه َ
وخل ْقه ،ولكن أضافه إىل نفسه أدباً ،كما قال تعاىل آمراً املصلي أن يقول{ :ا ْه ِدَنا

يم* ِص َر َ
الص َر َ
مَْ
ين أَْن َع ْم َ َ
وب َعَليْ ِه ْم َوال
اط َّال ِذ َ
ِّ
اط املُ ْستَ ِق َ
ت َعليْ ِه ْم َغيرْ ِ ال ْغ ُض ِ

الض ِّال َ
َّ
ني}(الفاحتة:

 ،)7 - 6فأسند اإلنعام إىل اهلل ،سبحانه وتعاىل ،والغضب ُحذف فاعله أدباً ،وأسند الضالل
إىل العبيد).

()1

٭ ومنها قوله عليه الصالة والسالمَ ،ع ْن َعِلي َ َ
بَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل
بن أِبي طاِل ٍ
ِ

ات َو َ
الةِ َق َ
الص َ
األ ْر َ
ض
الس َم َو ِ
عليه وسلم ،أََّنُه َكا َن إَِذا َقا َم إِلىَ َّ
الَ ( :و َّج ْه ُت وجهي للذي َف َط َر َّ
نيَ ،ال َشر َ
ني ،إِ َّن صالتي َوُن ُس ِكي َوحَْميَاي َوممََاِتي لهلِ ِ َر ِّب اْل َع مَالِ َ
َحنِي ًفاَ ،و َما أََنا ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
يك َلُه،
ِ

نيَّ ،
َوِب َذِل َك ُأ ِم ْر ُت َوأََنا ِم َن املُ ْسِل ِم َ
ْت ،أَن َ
ْت املَِل ُك َال إَِلَه إِ َّال أَن َ
الل ُه َّم أَن َ
ْت َرِّبي َوأََنا َعبْ ُد َك،
ََ
جي ًعا ،إَّنُه َال يَ ْغ ِفُر ُّ
وب إِ َّال أَن َ
ْتَ ،وا ْه ِدِني
الذُن َ
ظل ْم ُت نفسيَ ،وا ْعترََ ْف ُت بذنيب؛ َفا ْغ ِف ْر لي ذنوبي مَ ِ ِ
َأل ْح َسن َ
األ ْخ َ
ال ِقَ ،ال يَ ْه ِدي َأل ْح َسنِ َها إِ َّال أَن َ
اص ِر ْف عَنيِّ َسيِّئَ َهاَ ،ال يَ ْص ِر ُف عَنيِّ َسيِّئَ َها إِ َّال
ْتَ ،و ْ
ِ
ْتَ ،لبَّيْ َك َو َس ْع َديْ َكَ ،والخْ َيرُْ ُكُّلُه يف يَ َديْ َكَ ،و َّ
أَن َ
س إَِليْ َك ،أََنا ِب َك َوإَِليْ َكَ ،تبَا َر ْك َ
ت
الش ُّر َليْ َ
َوَت َع َاليْ َ
وب إَِليْ َك)( ،)2فمن أدبه ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع ربه أنه مل ينسب
ت ،أَ ْستَ ْغ ِفُر َك َوأَُت ُ

الشر إليه.

َ
لس ْم ِع
٭ وهذا األدب جنده كذلك عند مؤمين اجلن؛ إذ قالواَ { :وأنَّا ُكنَّا َن ْق ُع ُد ِمنْ َها َم َقا ِع َد ِل َّ

 .1تفسري ابن كثري.146/ 6 ،

 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه.
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َ
َ
ض أَ ْم أَ َراَد
ْري أَ َش ٌّر ُأ ِري َد بمِ ْ
َف َم ْن يَ ْست ِ
َم ِع اآل َن جَِي ْد َلُه ِش َهاًبا َر َص ًدا* َوأنَّا ال َند ِ
َن فيِ األ ْر ِ
ِب ِه ْم َرُّب ُه ْم َر َش ًدا} (اجلن ،)10 - 9 :فنسبوا الرشد إىل اهلل جل وعال ،والشر ُبين الفاعل فيه
للمجهول؛ تأدباً مع اهلل جل وعال.

٭ وكذلك قصة الرجل الصاحل يف سورة الكهف ،حيث يظهر فيها التأدب مع اهلل كما يف

قوله تعاىل ،حاكياً عن الرجل الصاحل وجوابه عن أسئلة موسى ،عليه السالمَ { :وأَ َّما اْل ُغالُم

َف َكا َن أََب َواُه ُم ْؤ ِمنَينْ ِ َف َخ ِشينَا أَ ْن ُي ْر ِه َق ُه َما ُط ْغيَاًنا َو ُك ْف ًرا* َفأََرْدَنا أَ ْن ُيبْ ِدلهَُ َما َرُّب ُه َما َخيرْ اً ِمنُْه َز َكاةً
َوأَْق َر َب ُرحمْ اً} (الكهف ،)81 - 80 :وملَّا ذكر اخلري والرب والرمحة أضاف إرادتها إىل اهلل عز وجل،

َه َما َرحمَْ ًة ِم ْن َرِّب َ
َّه َما َويَ ْست ْ
ك} (الكهف:
َخ ِر َجا َكنز ُ
فقال عن الغالمنيَ{ :فأََراَد َرُّب َك أَ ْن يَبُْل َغا أَ ُشد ُ
 ،)82فنسب إرادة بلوغ الغالمني أشدهما إىل اهلل تعاىل؛ ألنه خري ،ولكنه يف خرق السفينة،

قالَ{ :فأََرْد ُت أَ ْن أَ ِعيبَ َها} (الكهف ،)79 :فنسب إرادة العيب من خرق السفينة إىل نفسه؛ تأدباً
مع اهلل تعاىل ،قال القرطيب( :ملا كان ذلك خرياً كله أضافه إىل اهلل تعاىل ،وأضاف عيب السفينة
إىل نفسه؛ رعاية لألدب؛ ألنها لفظة عيب ،فتأدب بأن مل يسند اإلرادة فيها إال إىل نفسه ،كما
ني} (الشعراء ،)80 :فأسند الفعل
تأدب إبراهيم ،عليه السالم ،يف قولهَ { :وإِذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِ

قبل وبعد إىل اهلل تعاىل ،وأسند إىل نفسه املرض ،إذ هو معنى نقص ومصيبة ،فال يضاف إليه
{بيَ ِد َك
سبحانه وتعاىل من األلفاظ إال ما يستحسن منها دون ما يستقبح ،وهذا كما قال تعاىلِ :
الخْ َيرُْ } (آل عمران ،)26 :واقتصر عليه ،فلم ينسب الشر إليه ،وإن كان بيده اخلري والشر ،والضر

والنفع ،إذ هو على كل شي قدير ،وهو بكل شي خبري).

()1

٭ وقد َعّلمنا اهلل جل وعال يف سورة الفلق األدب معه يف مسألة الشرور ،وأنه ال ينبغي
 .1اجلامع ألحكام القرآن.40 - 39/ 11 ،
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أن ننسبها إليه ،بل ننسبها إىل املخلوق نفسه ،فإن النقص صفة الزمة للمخلوق ،فقال تعاىل:

{ُق ْل أَ ُعوُذ ِب َر ِّب اْل َفَل ِق* ِم ْن َش ِّر َما َخَل َق} (الفلق ،)2 - 1:أي :من شر هذه املخلوقات ،فالشر
يكون يف املفعوالت ،ال يف فعل اهلل تعاىل.

قلة أدب إبليس والكفرة والفاسقني:

َ
ْ
ْ َ ُ
اس
اس* ِم ْن َش ِّر ال َو ْس َو ِ
اس* إِلِه النَّ ِ
اس* َمِل ِك النَّ ِ
قال اهلل تعاىلُ{ :قل أ ُعوذ ِب َر ِّب النَّ ِ

َ
اس} (الناس ،)4 - 1:فالشر صفة الزمة للشيطان اللعني ،وقد علمنا النيب ،صلى اهلل عليه
اخلنَّ ِ

الص ِّد َ
يق ،رضي
وسلم ،أن نتأدب بهذا األدب ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن أََبا َب ْك ٍر ِّ
َ َ
ول اهللِ؛ مرني ب َكِل َم ٍ َُ لهُُ َ َ
ََ
ال( :يَا َر ُس َ
اهلل عنهَ ،ق َ
الُ :قل َّ
الل ُه َّم
ِ
ات أقو َّن إِذا أ ْصبَ ْح ُت َوإِذا أ ْم َسيْ ُت ،ق ِ
الس َم َو ِ َ
الش َهاَدةَِ ،ر َّب ُك ِّل شيء َو َمِل َ
َ ْ
ب َو َّ
يكُه ،أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إَِلَه إِ َّال
َف ِ
اط َر َّ
ضَ ،ع مِال ال َغيْ ِ
ات َواأل ْر ِ
الشيْ َطا ِن َو ِش ْر ِكِهَ ،ق َ
ْت ،أَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن َش ِّر نفسيَ ،و َش ِّر َّ
تَ ،وإَِذا أَ ْم َسيْ َ
الُ :قْل َها إَِذا أَ ْصبَ ْح َ
أَن َ
ت،
َوإَِذا أَ َخ ْذ َت َم ْض َج َع َك)( ،)1فنسب الشر والشرك إىل الشيطان ،مع أن اهلل هو خالق كل شيء،
خبالف قول ،قليل األدب ،إبليس ،حيث قالَ{ :فبِ َما أَ ْغ َويْتَن} ،فنسب الغواية إىل اهلل ،مع أنه هو
الذي غوى ،بل إن بعض الفسقة يتطاول على الذات اإلهلية بالسباب والشتم؛ بدل احلمد

والشكر لصاحب النعم وموجدها.
اخلالصة:

* إما أن ُيبنى الفاعل للمجهول ،كقوله تعاىل{ :أَ َش ٌّر ُأ ِري َد بمِ ْ
َن فيِ
ني}( .الشعراء)80 :
* أو ينسب الشر إىل نفسه ،كما قال تعاىلَ { :وإَِذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِ

َ
ض}( .اجلن)10 :
األ ْر ِ

* أو ينسب الشر إىل خلقه ،كقوله تعاىلِ { :م ْن َش ِّر َما َخَل َق}(الفلق ،)2 :وقولهِ { :م ْن َش ِّر

 .1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب ما يقول إِذا أَصبح ،وصححه األلباني.
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لخْ َ
اس}(الناس:
ا نَّ ِ

 ،)4وقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن َش ِّر

اس
ال َو ْس َو ِ
نفسيَ ،و َش ِّر َّ
الشيْ َطا ِن َو ِش ْر ِكِه).

* وإما أن يدخله يف العموم( ،)1كقوله تعاىلُ :
{اهلل َخاِل ُق ُك ِّل

َش ْيٍء}( .الرعد)16 :

واحلاصل أن اهلل تعاىل ال ُينسب إليه الشر؛ ألنه إن أريد بالشر وضع الشيء يف غري موضعه
منزه عن الظلم؛ فقد حرم الظلم على نفسه ،وجعله بني
فهو الظلم ،ومقابله العدل ،واهلل َّ
بيِ
يما
الناس حمرماً ،ففي احلديث َع ْن أَِبي َذ ٍّر ،رضي اهلل عنهَ ،ع ِن النَّ  ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ف َ
َر َوى َعن اهللِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  ،أََّنُه َق َ
الظْل َم َعَلى َن ْف ِسيَ ،و َج َعْلُتُه َبيْن ُ
ال( :يَا ِعبَاِدي؛ إِّني َح َّر ْم ُت ُّ
َك ْم
ِ
ِ
حَُم َّر ًماَ ،ف َ
ال َت َظالمَُوا)( ،)2وإن ُأريد به األذى الالحق باحملل بسبب ذنب ارتكبه ،فإجياد اهلل للعقوبة
شراً له؛ بل ذلك ٌ
اس َرحمَْ ًة َف ِر ُحوا ِب َها َوإِ ْن
عدل منه ،قال تعاىلَ { :وإَِذا أََذْقنَا النَّ َ
على ذنب ال ُيعد َّ
ُت ِصبْ ُه ْم َسيِّئٌَة َا َق َّد َم ْ َ
يه ْم إَذا ُه ْم يَ ْقن ُ
َطو َن}(الروم ،)36 :قيل يف التفسري( :أسند الفعل
بمِ
ت أيْ ِد ِ ِ
إليه يف مقام العظمة إشارة إىل سعة جوده ،فقال{ :أََذْقنَا} ،وجرى الكالم على النمط املاضي

اس َرحمَْ ًة} أي:
يف العموم ملناسبة مقصود السورة يف أن األمر كله له يف كل شيء ،فقال{ :النَّ َ
نعمة من غنى وحنوه ،ال سبب هلا إال رمحتناَ{ ،ف ِر ُحوا ِب َها} أي فرح مطمئن بطر آمن من زواهلا،

ناسني شكر من أنعم بها ،وقالَ { :وإِ ْن} بأداة الشك داللة على أن املصائب أقل وجوداً ،وقال:

{ُت ِصبْ ُه ْم}غري مسند هلا إليه تأديباً لعباده ،وإعالماً بغزير كرمه ،وإن ُأريد به عدم اخلري ،وأسبابه
املوصلة إليه ،فال َع َدُم ليس ً
فعال حتى ينسب إىل اهلل ،وليس للعبد على اهلل أن يوفقه ،فهذا

فضل اهلل يؤتيه من يشاء).

()3

 .1تنزيه اهلل عن نسبة الشر إليه ،للشيخ حممد حسن عبد الغفار .http://audio.islamweb.net
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.

 .3نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،برهان الدين أبي احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي.626/ 5 ،
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يب
الن ّ

قيم ومبادئ

صلى اهلل عليه ّ
وسلم

زوجًا

أ .كمال بواطنة
البشري يف أوضح صوره،
الرسول اخلامت ،صلى اهلل عليه وسّلم ،ميثل أمنوذج الكمال
ّ

فليتأس بسيّد اخللق ،سواء أكان قائداً أم رئيس دولة أم زوجاً
التأسي
َ
وأبهى مساته ،ومن أراد ّ

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،زوجاً ،ومعروف أ ّن
أم أباً ،...وأريد يف مقاليت هذه أن أقف مع الن ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،تز ّوج النساء ،بل إ ّن النساء والطيب ممّا حبِّب إليه من دنيانا،
الن ّ

ِّساُءَ ،و ِّ
ب إَِل َّي ِم َن ُّ
ت ُق َّرُة
يبَ ،و ُج ِعَل ْ
(حبِّ َ
مصداقاً لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
الط ُ
الدْنيَا الن َ
الص َ
الةِ).
َعيْنيِ فيِ َّ

()1

يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،أن جيمع عدداً من النساء حلكم
ومعروف أ ّن اهلل ع ّز شأنه أباح للن ّ

يريدهاّ ،
يب ،صلى اهلل
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،إىل
ّ
غريهن ما يستحيي الن ّ
ولعل منها أن تنقل نساء الن ّ

عليه وسّلم ،من اإلفصاح به أمام النساء؛ ليعلمن ،ويتفقهن ،ويعملن ،ولقد كانت السيدة عائشة،
رضي اهلل عنها ،بعد وفاة النيب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مرجعاً علمياً ،يرجع إليها الصحابة والتابعون،
يستفتونها يف أمور دينهم فتفتيهم ،وكذلك كانت بعض نسائه.

يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،تز ّوج خدجية ،رضي اهلل عنها ،وهي أ ّول نسائه،
ومالحظ أ ّن الن ّ
 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل تعاىل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط:
إسناده حسن ورجاله ثقات.
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أحب نسائه
وكانت ثيِّباً ،وتكربه خبمس عشرة سنة ،ومل يتز ّوج معها أخرى يف حياتها ،وكانت ّ

إليه حيّة وميِّتة ،وكان يكرم ألجلها صديقاتها ،وبعد وفاتها تز ّوج نساءه األخريات ،ومل يكن

فيهن بكر غري عائشة ،رضي اهلل عنها.
ّ

بيئاتهن،
أعمارهن ،وتعدّدت
النبوي اجتمع فيه عدد من الزوجات ،تفاوتت
والبيت
ّ
ّ
ّ

بينهن ،وأن جيعل البيت
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مبا آتاه اهلل من احلكمة أن يوّفق ّ
واستطاع الن ّ
النبوي أمنوذج البيت السعيد.
ّ

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مثله مثل البيوت األخرى ،حيدث فيه ما حيدث يف
وبيت الن ّ

بينهن...
أمزجتهن ،وحدوث اخلالفات
وكيدهن ،وتعدّد
غريه من غرية الضرائر
ّ
ّ
ّ

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مع نسائه حتري العدل
ومن املالمح اليت تظهر من تعامل الن ّ

بينهن يف النفقة واملنام ،وهذا ما ميلكه ،أ ّما امليل القليب؛ فهذا ممّا ال يتحكم به أحد ،وكان عليه
ّ

يما أَ ْمِل ُكَ ،ف َ
الصالة والسالم يقولَّ :
يما تمَِْل ُك َو َال أَ ْمِل ُك)
ال َتُل ْمنيِ ِف َ
(الل ُه َّم َه َذا َق ْس ِمي ِف َ
حيب عائشة ،رضي اهلل عنها ،كثرياً ،وليس هذا يعين أنّه
يَ ْعنيِ اْل َقْل َ
ب ،ومن هنا؛ نرى أنّه كان ّ
ويساعدهن مجيعاً يف أعمال البيت ،كما روت السيّدة
كان يكره األخريات ،بل كان حيبّهن،
ّ

()1

الص َ
الص َ
الةِ).
الُة َقا َم إِلىَ َّ
عائشة ،رضي اهلل عنهاَ ( :كا َن فيِ ِم ْهنَِة أَ ْهِلِهَ ،فإَِذا َح َض َر ِت َّ
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،الصرب على طيش
كذلك؛ فمن مالمح احلياة الزوجية عند الن ّ
()2

منهن كلمات قد تكون غري مقصودة ،فيها طيش عند الغضب ،ويف
النساء ،والنساء تن ّد ّ
اخلصام ،ويف مواضع الغرية ،وال غرو؛ فاملرأة خلقت من ضلع أعوج ،وال ب ّد للزوج أن يتعايش

يقومها كسرها ،وكسرها طالقها ،ويف هدي نبيّنا صلى اهلل
معها مع عوجها؛ ألنّه إن أراد أن ِّ

َّ َ
َ
َ
ِّ
الضَل ِع أَ ْعالُه،
ِّساِء؛ َفإِ َّن املَْرأَةَ ُخِل َق ْ
عليه وسّلمْ :
(استَ ْو ُصوا ِبالن َ
ت ِم ْن ِضل ٍعَ ،وإِن أ ْع َو َج ش ْيٍء فيِ
 .1سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب يف القسم بني النساء ،وضعفه األلباني.
البخاري ،كتاب األدب ،باب كيف يكون الرجل يف أهله.
 .2صحيح
ّ
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النيب صلى اهلل عليه وسلم زوجًا

َفإِ ْن َذ َهبْ َ
ِّساِء َخيرْ اً).
ت ُت ِق ُ
يمُه َك َس ْرَتُهَ ،وإِ ْن َت َر ْكتَُه مَلْ يَ َز ْل أَ ْع َو َجَ ،ف ْ
استَ ْو ُصوا ِبالن َ

()1

ومالحظ أ ّن كثرياً من الرجال يتعاملون مع النساء دون أن يكونوا على علم بهذه احلقيقة،

فينفسخ رباط الزوجية ألتفه األسباب ،وما أكثر ما ينفرط رباط الزوجية يف هذه األيام بسبب
وخباصة الشباب ،ولقد ساءني أن مسعت أنّه حيدث يف مصر
عدم وجود الوعي بني األزواج،
ّ
حالة طالق ّ
كل ست دقائق ،ولقد أخربني أحدهم يف هذه البالد ،وهو من بلد يسافر غالب

أهله إىل أمريكا أ ّن أكثر من  % 70من حاالت الزواج تؤول إىل الطالق.

متر به املرأة من السأم يف بيتها ،ومدى حاجتها
كان الن ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،يعرف ما ّ

ألن ير ّوح عنها ،ومن هنا نفهم كيف أنّه مسح لعائشة ،رضي اهلل عنها ،أن تنظر إىل احلبشة،
مرة
وهم يلعبون باحلراب يف املسجد حتى مّلت ،ونفهم كيف سابق عائشة فسبقته ،وسابقها ّ
السبْ َقِة)( ،)2ونفهم كيف كان يصحب إحدى زوجاته يف
أخرى فسبقها ،فقال هلاَ ( :ه ِذهِ ِبتِْل َك َّ

ّ
كل غزوة.

حق املرأة أن تسمع من زوجها الكالم الطيّب ،والكالم الرقيق ،ولقد كان
كذلك فمن ّ

شربهن مبالغة يف إظهار
يب ،صلى اهلل عليه وسّلمُ ،يقبّل نساءه ،وكان يشرب من مكان
ّ
الن ّ
احلب،
احلب ،وكان يستمع
ّ
إليهن ،واملرأة حباجة إىل أن يسمع هلا زوجها ،وأن يسمعها كالم ّ
ّ

وإال كانت هدفاً ألصحاب النفوس املريضة ،الذين قد يسمعونها مثل هذا الكالم ،ومن
أخطر ما أفرزته احلضارة املعاصرة وجود خمرتعات تساعد على ذلك .أحدهم سئل :هل تستمع
إىل زوجتك؟ فقال :أنا رجل أعمال ،وال أجد وقتاً لذلك ،فقيل له :وهل وقتك أضيق من

وهم الدعوة ،وكان يستمع إىل
هم األ ّمةّ ،
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،الذي كان حيمل ّ
وقت الن ّ

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،أخذ برأي زوجه أم سلمة ،رضي
نسائه؟! وهنا نتذ ّكر كيف أ ّن الن ّ
البخاري ،كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء.
 .1صحيح
ّ
جل ،وصححه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف ّ
السبق على ال ّر ِ
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شق
اهلل عنها ،ملّا أشارت إليه بعد صلح احلديبية أن خيرج إىل الناس ،ويتحّلل ويذبح ،بعدما ّ
حبق املسلمني،
على املسلمني أن يفعلوا ذلك يف البداية؛ ذلك أنّهم رأوا أ ّن يف الصلح إجحافاً ّ
ومل يكونوا يعرفون أنّه كان فتحاً لإلسالم.

يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،كانت حتدث املمازحات واملداعبات ،وحتدث
يف بيت الن ّ

ولكن هذه اخلالفات كانت تدفن يف مهدها ،وهذه اهل ّزات
اخلالفات ،وحتدث اهل ّزات العنيفة،
ّ

تعاجل باحللم ،واحلكمة ،والصفح ،وليس أد ّل على ذلك من حادثة اإلفك ،تلك احملنة القاسية

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،يف أهله وبيته ،واليت اتهمت فيها السيدة عائشة،
اليت ّ
مست الن ّ
رضي اهلل عنها ،بالفاحشة ،ومع هذا ّ
ويظن بها
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،يالطفها،
ّ
ظل الن ّ

خرياً ،حتى نزلت براءتها من اهلل.

يظن أ ّن الزواج يقوم على اجلمال وحده ،وهذا
وممّا جتدر اإلشارة إليه أ ّن بعض الناس ّ
ممّا جيانب الصواب ،فالزواج له مق ّومات كثرية ،منها ما يعتمد على الزوج ،ومنها ما يعتمد

على الزوجة ،ومنها ما يعتمد عليهما معاً ،فال ب ّد من التع ّقل ،وال ب ّد من أن يبصر ّ
كل من
الزوجني الصفات اإلجيابية يف صاحبه ،وال ب ّد من حسن القوامة ،وال ب ّد من طيب العشرة،
وال ب ّد من املصاحبة باملعروف ،وال ب ّد من أن يلتمس ّ
كل من الزوجني لآلخر األعذار ،وأن

كل منهما رباط الزوجية ،وال ب ّد أن حيتمل ّ
الظن باآلخر ،وال ب ّد أن يصون ّ
كل
حيسن أحدهما ّ
منهما اآلخر ،ويف هذا عظيم األجر ،وينبغي أال يغيب عن أذهاننا هدي نبيّنا ،صّلى اهلل عليه

وسّلم ،الذي بينّ لنا ،أ ّنَ :
(خيرُْ ُك ْم َخيرُْ ُك ْم َأل ْهِلِهَ ،وأََنا َخيرُْ ُك ْم َأل ْهِلي).

()1

 .1سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب فضل أزواج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصححه األلباني.
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من هنا وهناك

معامل الشخصية اإلنسانية يف القرآن الكريم

كيف ميكن فهم
قصة السيدة مريم كحالة فكرية خاصة؟
أ .فراس حج حممد
حتيل قصة السيدة مريم العذراء إىل أفق خاص من املعرفة املتمثلة يف أنها حالة إنسانية
خاصة ،اختارها اهلل سبحانه وتعاىل لتكون أ ّماً لنيب اهلل عيسى ،عليه السالم ،ولتكون آية من
آيات اهلل؛ ولذلك فإن جزءاً من حياتها هو معجزة ،ال يصح أن يندرج ضمن التمثل الفكري
يف حياة الناس.
ولكن هل جوانب حياتها كلها ،عليها السالم ،كانت معجزة؟ ال شك بأن هلا جانباً
بشرياً إنسانياً هو حمل للتجريد الفكري ،ليحيل إىل أفق معريف قابل للتجسيد ،والتمثل يف
حياة الناس يف كل زمان ومكان ،وإال لفقدت الواقعة والنموذج القدوة ،وهذا ما مل يكن يف
قصص القرآن الكريم ،ولذلك لن أناقش هنا مسألة محلها ووالدتها لسيدنا املسيح ،عليه
السالم ،ملعرفيت أن هذا األمر آية من آيات اهلل ،وهو معجزة ،ولذلك فهو خاص.
أما بقية اجلوانب؛ فلها سند من التعميم الفكري عرب حمطات حياة السيدة مريم البتول،
عليها السالم ،كما عرضها لنا القرآن الكريم ،وأول هذه احملطات ما جاء من أن السيدة مريم
قد انقطعت للعبادة يف بيت املقدس؛ نتيجة نذر نذرته أمها ،يف أنها ستهب ما يف بطنها هلل
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الذ َكُر َك ُ
س َّ
األْنثَى}
سبحانه وتعاىل ،فتفاجـأت األم بأن املولود أنثى وليس ذكراً ،فتقولَ { :وَليْ َ

(آل عمران ،)36 :وليس معنى هذا مطلقاً أنها كانت تفضل الذكر على األنثى ،ولكنها يف حدود
ما تعلم أن األنثى لن تكون مثل الذكر يف انقطاعها ،وتبتلها يف العبادة يف بيت املقدس.
وهنا جيب أن أشري إىل أن البيت الذي عاشت فيه السيدة العذراء هو بيت صالح وتقوى،
حبيث يكون هاجس األسرة قائماً على :كيف ترضي اهلل سبحانه وتعاىل؟ وال أغلى من الولد؛
ليكون هبة هلل سبحانه ،وهذا أول معلم فكري جيب أن ننتبه إليه ،وهو تأسيس األسرة على
اإلميان والتقوى؛ لتكون كلها يف رعاية اهلل ،وقد حدثت هذه الرعاية احلقيقية أن َتكفل اهلل
مبريم عند محلها ووالدتها ،فكان هلا وحده من الناصرين ،يف أصعب املواقف وأحرجها ،وهذا
درس جيب أن يفهمه الناس كلهم يف كل زمان ومكان ،وهو مصداق للقول املعروف الشائع
(تعرف على اهلل يف الرخاء ،يتعرف عليك يف الشدة).

()1

وتظهر رعاية اهلل هلا كذلك يف أثناء تبتلها وانقطاعها يف بيت املقدس ،عندما كان يدخل
عليها زكريا ،فيجد عندها ما لذ وطاب ،ويف القرآن الكريم ذكر سؤاله ،إياها عنه ،فقال تعاىل:
{َق َ
َ
اب}(آل عمران:
ال يَا َم ْريَ ُم أَنَّى َل ِك َه َذا َق َال ْ
ت ُه َو ِم ْن ِعنْ ِد اهللِ إِ َّن اهلل يَ ْرُز ُق َم ْن يَ َشاُء ِب َغيرْ ِ ِح َس ٍ

 ،)37فعلى الرغم من أن سياق اآلية فيه إخبار بأن هذا الرزق منزل من اهلل ،ولكن ليس شرطاً
أن يكون هذا مانعاً لغريها من أن يرزقه اهلل رزقاً حسناً ،فقد سخر اهلل الناس للناس ،يرزقهم
اهلل حباالت ظاهرة بأسباب مقنعة بينة وظاهرة ،ولكنها كلها بتقدير اهلل سبحانه وتعاىل ،وهنا
اهلم يف حياته ،وما
لفتة قرآنية عظيمة ،وتتمثل يف أن من كانت حياته هلل ،فإن اهلل سيكفيه َّ
 .1رواه الرتمذي واحلاكم ،قال احلاكم :صحيح ،وأقره الذهيب ،وقال األلباني( :حسن) ،حديث  6290يف صحيح اجلامع.

72

معامل الشخصية اإلنسانية يف القرآن الكريم

أعظم من أن يس ّد اإلنسان جوعه ،وأن يكون يف مأمن من براثن اجلوع والعطش والتشرد،
فإنها واهلل من خري النعم ،وقد حتقق كل ذلك للسيدة مريم العذراء ،فقد كانت تسكن يف
آمن بيت ،وهو بيت املقدس ،وكانت حتت رعاية النيب زكريا ،عليه السالم ،وكان رزقها يأتيها
بكرة وعشية ،فليس بعد هذه النعم من نعم.
ولننتقل اآلن إىل وقت احملنة والشدة ،وهو وقت الوالدة ،وسأقفز عن املشاهد املؤثرة كلها
ألصل إىل حلظة املخاض العسري ،فقد خاطبها اهلل تعاىل بقولهَ { :و ُهزِّي إَِليْ ِك بجِِ ْذع النَّ ْخَلِة
ِ
اش َرِبي َوَق ِّري َعيْنًا}(مريمَّ ،)26 - 25 :
ُت َساِق ْط َعَليْ ِك ُر َطبًا َجنِيًّا * َف ُكِلي َو ْ
إن هذا احلديث حباجة
إىل تأمل ،وتأمل كبري جداً ،فاملرأة يف املخاض ،تكون أضعف ما تكون ،مستلقية على ظهرها،

ال حول هلا وال قوة ،استسلمت خلروج روح أخرى من روحها ،ويأتي كالم رب العاملني طالباً
منها أن تهز جذع النخلة ،يف الوقت الذي ال يستطيعه أعتى الرجال بعضالتهم املفتولة،
كيف لنا أن نستوعب ذلك؟!
إنه توجيه رباني يف أن اإلنسان حتى يف أحلك ظروفه ،وهو يف أشد حاالت ضعفه ويأسه
املطلق من انعدام وسائل العمل ،والفعل اجملدي املفضي ألي نتيجة ،عليه أن يقوم مبا
يستطيعه ،أو حياول ذلك ما استطاع ،وعليه أال يستسلم للخور والضعف ،فإن اهلل مل خيلقه
ليقضي عليه اليأس ويستسلم ،بل عليه أن يفعل ،فأي فعل من العبد مهما كان هو عند اهلل
عظيم ،فلنحاول وال نستيئس ،وليكن بعد ذلك ما يكون ،فإن اهلل لن خيذل عبده ،ولكن إن
استكان وضعف خاب وخسر ،ولن يكون اهلل معه ،هذا هو درس إنساني آخر من دروس
قصة السيدة العذراء جدير بالتأمل.
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وأخرياً؛ فلنجمل خالصة الشخصية اإلنسانية املتمثلة يف قصة السيدة العذراء ،عليها
السالم:
 إن تربية اإلنسان يف أسرة قائمة دعائمها على التقوى والعمل الصاحل ،هو أهم ركيزة يفبد ملن يسعى إىل تكوين أسرة أن يأخذ هذا يف احلسبان؛ ألنه األساس
حياة الناس ،ولذلك ال َّ
ليكون األفراد صاحلني ،مشمولني بالرعاية والعناية الربانية.
 أن تكون مع اهلل ،يعين ذلك أن ال تفكر بغريه ،وأن يكون حمور حياتك هو اهلل سبحانهوتعاىل ،وسيكفيك شر الناس وكيدهم وحديثهم وأباطيلهم ،كما حدث مع السيدة العذراء،
وقد اتهمت اتهامات باطلة ،فردها اهلل عنها أحسن رد وأفحمه.
 أن يقوم اإلنسان مبا جيب القيام به ،وأن يتحمل املسؤولية كاملة عن أفعاله ،وال يركن إىلاالستسالم والضعف يف أوقات الشدة ،بل عليه أن يناضل مبا توافر له من وسائل وإمكانات،
فال يضعف ،ويركن إىل املوت ،أو يستسلم إىل أن اهلل سيفعل كذا وكذا ،صحيح أن اهلل
َّ
حيقرن أي عمل
سيفعل ما يريده ولكن على اإلنسان األخذ باألسباب ،وأن يبادر بالعمل ،فال
يف تلك الظروف ،حتى ولو كان يف نظره حقرياً تافهاً ،فهو منه وهو خائر القوى ،ينزل عند
اهلل املنزلة الكربى ،ويكون سبباً يف اخلالص ،وتغيري الظروف لصاحله.
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د .حممود أمحد أبومسرة  /عميد كلية العلوم اإلنسانية ـ جامعة االستقالل

النشاط اإلداري قديم ِقدم اإلنسان ،نشأ معه وكرب ،فكانت احلضارات القدمية ،والدول
العظمى البائدة ،اليت حكمت وسادت ،وكانت هلا قوانينها ،وأنظمتها وإداراتها ،فهناك اإلدارة
املصرية ،اليت تعود إىل القرن الثالث عشر قبل امليالد ،واإلدارة الصينية ،وكذلك اإلدارة اليونانية،
والرومانية ،والفارسية ،وغريها ،وكذلك كان للعرب قبل اإلسالم ،أنظمتهم اإلدارية ،اليت حتكم
سلوكهم كجماعات وأفراد ،وتطبق وقت السلم واحلرب.
ولكن هذه األنظمة يف األحوال مجيعها ،كانت من وضع البشر ،يغريونها ،ويعدلونها متى
شاءوا ،بناًء على اعتبارات وظروف ،كان أغلبها يعود ملصاحل القوى املتنفذة.

وعندما جاء اإلسالم ،فكان عقيدة وشريعة ،ديناً ودولة ،دستور حياة للناس مجيعاً ،جاء ليحدد

السلوك اإلنساني واإلداري يف احلياة اخلاصة والعامة ،ويف املؤسسات واجملتمعات .ونظر ألمور

احلياة نظرة مشولية ،بصفته فلسفة شاملة ،ودستور حياة ،صاحلاً لكل زمان ومكان ،وسبق غريه من
النظريات واملدارس والنماذج ،يف جماالت احلياة ،وحقول املعرفة كافة.

()1

َّ
إن الفكر اإلداري اإلسالمي ،كما يقول أبو سن ،تفوق على النظريات اإلدارية املعاصرة،
واليت برهنت على عجزها؛ كونها عجزت عن تفسري مقنع وعملي لسلوك الفرد يف املؤسسات
 .1ناصر حممد العديلي ،السلوك اإلنساني والتنظيمي ،ص.64
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اإلدارية؛ ألن الفكر البشري مهما مسا وارتقى ،فهو يف واقع أمره فكر قاصر وحمدود ،غري صاحل
إلدراك حقائق اخلري دفعة واحدة ،وغري صاحل أيضاً إلدراك حقائق النفس البشرية ومكنونها ،ولو

كان الفكر البشري صاحلاً إلدراك الكمال دفعة واحدة ،ملا استدرك فكر على فكر ،وملا جاء فكر
ينسخ فكراً آخر ،أو ينسخ نظرية سادت فرتة من الزمن ،والفكر اإلداري اإلسالمي هو جزء من

اإلسالم ،الذي ال يستدرك عليه أبداً( ،)1قال تعاىل{ :اْليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت َعَليْ ُك ْم
يت َل ُك ُم اإل ْس َ
ال َم ِديناً}(.املائدة)3 :
ِن ْع َميِت َو َر ِض ُ
ِ
ولقد سادت دولة اإلسالم ما يقارب أربعة عشر قرناً من الزمان ،كانت دولة فريدة ومتميزة،
وصلت إىل حدود فرنسا غرباً ،وحدود الصني واهلند شرقاً ،ما كانت لتكون لو مل يكن هلا نظام
سياسي وإداري متميز.
يقول املزجاجي( :إن احلضارة اإلسالمية مل تتحقق دون توافر تنظيم إداري ف ّعال للدولة
اإلسالمية ،له من الصفات السامية واملقومات األساسية ما جعله يتفوق على غريه من التنظيمات
السابقة والالحقة كفاءة وكفاية).

()2

ُّ
يعد التنظيم اإلداري يف اإلسالم وسيلة ال غاية يف حد ذاته ،ويسعى هذا التنظيم إىل تنظيم
شؤون العباد على أسس وقواعد متيز بها عن غريه من النظم اإلدارية ،والتزم بها املسلمون برضا
وطمأنينة؛ كونها من عند خالقهم ،فجاء االلتزام بها كجزء من العبادة املطلوبة شرعاً ،يف السر
والعلن ،وكانت الرقابة اإلدارية يف اإلسالم جزءاً من النظام اإلداري اإلسالمي ،وساهمت يف تدعيم
بنيانه ،وكانت ً
مثاال يتفوق ويتميز على أرقى نظم الرقابة اإلدارية يف العصور مجيعها.

()3

بد من
وعند النظر يف واقع النظام اإلداري يف اإلسالم ،ميكن مالحظة ثالث ركائز ،ال َّ
 .1أمحد إبراهيم أبو سن ،اإلدارة يف اإلسالم ،ص ،23ص.153
 .2أمحد بن داود املزجاجي ،التنظيم اإلداري يف اإلسالم مفهومه وخصائصه ،جملد  ،3ص.53
 .3علي حممد حسنني ،الرقابة اإلدارية يف اإلسالم ،املبدأ والتطبيق ،ص.240
76

اإلدارة يف اإلسالم

توافرها حتى يستقيم أمر التنظيم ،وحتى يكون إسالمياً ،وهي:

ً
أوال :الضرورة الشرعية للقيادة :فقد أكد اإلسالم على وجوب القيادة وضرورتها يف املنظمات

واملؤسسات اإلسالمية ،حتى تستقيم أمورها ،فكان وجودها ضرورة شرعية بالدرجة األوىل ،قال

عليه الصالة والسالم( :إَذا َخ َر َج َث َ
الَثٌة فيِ َس َف ٍرَ ،فْلُي َؤ ِّمُروا أَ َح َد ُه ْم)( ،)1يعلق اإلمام الشوكاني
ِ
على هذا احلديث ،بقوله( :إن يف ذلك دلي ً
ال على أنه يشرع لكل عدد يبلغ ثالثة فصاعداً أن
خيتاروا من بينهم من يتوىل قيادتهم؛ ألن يف ذلك السالمة من اخلالف الذي قد يؤدي إىل اهلالك،
ويقول( :وإذا شرع هذا لثالثة يف فالة من األرض أو يسافرون ،فشرعيته لعدد أكثر يسكنون
القرى واألمصار ،وحيتاجون إىل دفع املظامل ،أوىل وأحرى).

()2

وقال الشاعر:
ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم

وال سراة إذا جهاهلم سادوا

فقد أيقن ذلك األعرابي وبفطنته ،أنه ال بد ألي مجاعة من القيادة أو اإلمارة ،بل أيقن أيضاً

بعضاً من خصائص القادة الذين تسند إليهم هذه املهمة ،واملتمثلة يف العلم واحلكمة.

ثانياً :ضرورة االستناد إىل دستور عند تطبيق األنظمة والقوانني اإلدارية ،والرجوع إليه يف أثناء
املمارسة الفعلية لإلدارة ،واحلالة هذه يف اإلسالم ،يكون املرجع والسند هو القرآن الكريم،

والسنة النبوية ،وما يرشدان إليه من أحكام ،جيتهد اجملتهدون من خالل نصوص القرآن والسنة
لكل ما يستجد من مسائل عصرية ،وهكذا كان احلال ،فسارت أمور املسلمني على هذا األساس،
دومنا حتريف يف الشريعة أو اخلروج عنها ،مع ضرورة االنفتاح على العلم والتكنولوجيا ،ومواكبة
كل ما هو جديد ،ومعرفة حكم الشرع فيه.
فكانت للمسلمني مؤسساتهم اإلدارية ،واليت هي جزء من دولتهم اإلسالمية ،فنهضوا
 .1سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .2حممد بن علي بن حممد الشوكاني ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار ،شرح منتقى األخبار.
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وعمروا ،وحكموا وسادوا ،وكانوا كما أراد هلم اهلل أن يكونوا ،خري أمة أخرجت للناس ،حتى
جاء الكافر املستعمر ،بكفره ومكره ،وثقافته املسمومة ،وجيوشه احلاقدة ،فقضى على دولة
املسلمني ،وحاربهم يف دينهم وعقيدتهم ،حتى حياتهم االجتماعية اخلاصة مل تسلم من حربه
وحقده ،وفرق بني بالد املسلمني ومزقها ،وترك أمة اإلسالم حائرة ،فال هي أخذت بإدارة اإلسالم
كما كانت ،وال هي أخذت بإدارة الغرب كما جاءت ،فضاعوا بني هذه وتلك.

ثالثاً :متيزت اإلدارة اإلسالمية بصفات وخصائص ،مجعت بني ثناياها أفضل ما يكون للبشرية،

كونها من عند رب العاملني ً
أوال ،وكون التطبيق العملي هلا أثبت ذلك على مر العصور.

وعند احلديث عن هذه اخلصائص وامليزات ،واليت اقرتنت بنموذج اإلدارة يف اإلسالم ،ميكن
تقسيمها إىل جمموعتني:

اجملموعة األوىل :وهي ما كانت خصائص للفرد املسلم بغض النظر عن كونه رئيساً أو

بد من مالزمتها له أينما حل أو ارحتل ،كجزء من منط حياته اإلسالمية ،واليت
مرؤوساً ،وال َّ
ال جيوز أن تنفصل عنه ،وهذه اجملموعة تضم قائمة طويلة من الصفات اخللقية واإلنسانية،
َّ
وحض عليها ،وطلب االلتزام بها ،ويصعب حصرها يف هذا املقام،
اليت نادى بها اإلسالم،
ومنها :الصدق ،واألمانة ،والعدل ،واحللم ،والرفق ،والتواضع ،وحفظ اللسان ،والكرم ،وااللتزام

باملوعد ،والوفاء بالعهد ،والصرب ،وعدم الغضب ،إ ّال عندما تنتهك حمارم اهلل ،واألمر باملعروف
ولكن الناس متفاوتون يف هذه السمات ،ولن جتدهم
والنهي عن املنكر ،وإتقان العمل وغريها،
َّ
بد أن نبحث
على قدر واحد فيها مجيعها ،وعند احلديث أو البحث عن اإلداري أو القائد ،فال َّ

عن الشخص الذي تتوافر فيه هذه الصفات بدرجة أعلى من زمالئه يف اجلماعة ،فال جيوز شرعاً
أن يتوىل رعاية شؤون جمموعة أو مجاعة من الناس شخص ،وفيهم من ميلك من السمات الوارد
ذكرها ،بدرجة أعلى من هذا الشخص.
اجملموعة الثانية :وهي ما كانت خصائص سلوكية وميزات ،اتصفت بها اإلدارة اإلسالمية،
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أو القائمون عليها ،ابتداًء من عالقة أجري مبستأجر ،ومروراً برئيس يف مؤسسة مبرؤوسيه ،وانتهاًء
بعالقة احلاكم مع الرعية ،وحتاول النظريات احلديثة يف اإلدارة أن تبحث عن نظرية تستجيب
حلاجات املؤسسة (اإلنتاج) ،وحاجات الفرد (املرؤوسني) ،لعلها تهتدي إىل األفضل يوماً.

يشري عبد اهلل يف ورقة له بعنوان (التكنولوجيا والبيئة واإلدارة الرشيدة ،رؤية إسالمية)
إىل حماولة ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل مدرسة إدارية تسمى (اإلدارة العامة
اجلديدة) حيث نادت هذه املدرسة بنبذ اإلدارة القائمة على العقالنية الوظيفية ،وضرورة تطعيم
اإلدارة ،وربطها بالقيم واملعنويات ،ويكون احلرص من خالهلا على العمل (الصواب) ،ال على
العمل (الكفؤ) ،ولكن هذه املدرسة وطروحاتها مل تتجاوز التصورات حتى اآلن.

()1

َّ
إن اإلدارة اإلسالمية فهمت معنى القيادة وأهميتها ،وعرفت النمط الشوري التشاركي يف
اإلدارة والقيادة ،قبل أن يعرف الغرب النمط الدميقراطي ،ويسوقوه ألحناء العامل مجيعها ،وقام
املسلمون بتطبيق النمط الشوري يف حياتهم ،فكان االحرتام والود واملشاركة واجملادلة باحلجة،
للوصول إىل القرار الذي خيدم اجملتمع اإلسالمي بالدرجة األوىل ،وعرف املسلمون كذلك أن
للسمات أهمية يف تولي املسؤولية ،قبل كالتون ودز ( ،)C.Woodsوتيد (.)Tead
أنصار نظرية السمات:
الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،رفض أن يولي أبا ذر الغفاري اإلمارة ،وقال له :إنك
ضعيف ،يف حني و ّ
ىل أسامة بن زيد قيادة اجليش وهو مل يتجاوز الثامنة عشرة ،ويف صفوف ذلك

اجليش من هم أكرب عمراً ،وأطول خربة ،ولكن عليه الصالة والسالم ،رأى فيه قائداً يناسب
هذه املهمة ،وكذلك حرص املسلمون على األخذ ببعض السمات عند اختيار أشخاص ملهمات
معينة ،كقضاة ،أو والة.

 .1اهلادي عبد الصمد عبد اهلل ،التكنولوجيا والبيئة واإلدارة الرشيدة ،رؤية إسالمية ،ورقة مقدمة لندوة تقييم منو
العالقات بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع يف الدول العربية ،نظمها مركز البحوث العلمية والتطبيقية ،جامعة
قطر ،باالشرتاك مع اليونسكو يف الفرتة ( ،)4 - 1ص.576
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ولقد كان السبق لإلسالم ،ونظرياته اإلدارية والقيادية أيضاً ،عندما أخذ بنظرية املوقف ،اليت

طرحها مؤخراً فيدلر ( ،)Fiedlerفاإلسالم وضع أنظمة وقوانني وعقوبات لألوضاع العادية،
وأخرى للمواقف الطارئة ،وكان ذلك أيضاً يف العبادات واحلدود ،ومل يقتصر على اجلوانب
اإلدارية فقط ،وهذا ال يعين أن أحكام اإلسالم تتغري وتتبدل وفق الظروف ،بل املقصود أن لكل
حالة حكمها ،ولكل ظرف حكمه اخلاص به ،ومن شواهد ذلك:

• أن املقيم يصوم رمضان ،واملسافر واملريض هلما أن يفطرا يف رمضان ،ويقضيا الحقاً.
• والطهارة باملاء أص ً
ال ،وبالرتاب تيمماً ملن مل جيد املاء.

• ويصلي املسلم واقفاً ،ومن مل يستطع يصلي جالساً ،أو مضجعاً ،أو بعينيه ،كل حسب ظروفه.
• والقاعدة الفقهية (ادرأوا احلدود بالشبهات) ،نصها ومفهومها يتعلق بتطبيق احلدود ضمن
ظروف ومواقف معينة ،ففي عام الرمادة ،أخذ اخلليفة عمر بن اخلطاب بهذه القاعدة ،ومل يطبق
حد السرقة؛ لوجود ظرف معني أو شبهة ،أال وهو اجلوع الذي دفع الناس للسرقة.
واملدقق يف منهج اإلسالم ،يالحظ أنه احتوى كل ما هو نافع للناس ،يف جماالت احلياة مجيعها،
وليست اإلدارية وحدها ،ويكفيه فخراً أنه من عند رب العاملني ،الذي يعلم حقيقة النفس

البشرية وكنهها ،وما يرضيها ،وما يزجرها ،وما ينفعها ،وما يضرها ،فجاء هذا التشريع الرباني
ال متكام ً
كام ً
ال ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وما كان أجدادنا ليكونوا سادة ،لوال

هذا الدين ،بأنظمته وقوانينه ،عقيدته وشريعته ،ديناً ودولة ،وصدق الفاروق إذ قال( :إنا كنا أذل
قوم ،فأعزنا اهلل باإلسالم ،فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهلل به ،أذلنا اهلل).

 .1الرتغيب والرتهيب للمنذري ،35/ 4 :وقال إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.
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منهج علمي ونظرات ثاقبة
يف علم االجتماع
أ .معني رفيق  /مشرف اللغة العربيّة -تربية جنني
عجب بهذه
ال ميلك َمن يقرأ مقدّمة ابن خلدون -املتوفى سنة 808هـ1406 ،م -إ ّال أن ُي َ

َ
اتفقت أم اختلفت مع االستنتاجات
العقليّة الف ّذة اليت سبقت عصرها بعشرات السنني ،وسواء

توصل إليها ،فليس لك إ ّال أن تسّلم باملنهج العلمي اّلذي يعتمد عليه يف قبول املنقوالت
اليت َّ

التارخيية أو رفضها ،ويغوص من خالله يف أعماق الظواهر االجتماعية؛ باحثاً عن أسبابها

املُ ِّ
حبق -املؤسس الفعلي لعلم االجتماع ،واملبتكر لقواعده وقوانينه.
شكلة هلا؛ وهو لذلك ُعدَّّ -

وفيما يأتي بعض اللمحات املوجزة من منهج ابن خلدون املثري للدهشة واإلعجاب ،والذي
املسمى( :كتاب العرب ،وديوان املبتدأ
ورد يف مقدّمته الشهرية ،اليت هي بدورها جزء من كتابه ّ
واخلرب ،يف أيام العرب والعجم والرببر ،و َمن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب).
يرفض التقليد األعمى
عمن سبقهم دون أن ُيعملوا عقوهلم
يعيب ابن خلدون على املقّلدين ،الذين ينقلون األخبار ّ

يف متحيص ما وصلهم؛ ليميّزوا ّ
(ثم مل يأت من بعد هؤالء (يقصد
الغث من السمني ،فيقولّ :
املؤرخني املتخصصني) ،إ ّال ُم ِّ
ليد ّ
قلدٌ ،وَب ُ
الطبع والعقل ،أو ُمتبّلد ينسج على ذلك املنوال.)...

 .1مقدّمة ابن خلدون ،ص.14
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يطالب بثقافة موسوعيّة لدارس التاريخ:
يطالب ابن خلدون املتصدّين لكتابة التاريخ ونقله أن يكونوا من أصحاب املعارف ،وأن

يكون لديهم باع طويل يف أحوال الدّين والدّنيا ،وإ ّال وقعوا يف املغالطات واألخطاء؛ (أل ّن
ُمد فيها على جمرد النقل ،ومل حتكم أصول العادة ،وقواعد السياسة ،وطبيعة
األخبار إذا اعت ِ
العمران واألحوال يف االجتماع اإلنساني ،وال قيس الغائب منها بالشاهد ،واحلاضر بالذاهب،

فرمبا مل ُيؤ َمن فيها من العثور ،ومزلة القدم ،واحليد عن جادة الصدق).

()1

يعرض للمؤ ّرخني من املغالطات واألوهام ،وحياول
ولذلك نراه يف بداية كتابه ُيشري إىل ما قد ِ

أن يقف على أسبابها ،ويرى أ ّن بعضاً منها متعّلق بطبيعة النفس البشريّة ،املولعة بالغرائب
واملبالغات ،فيقول( :وما ذلك إ ّال لولوع النّفس بالغرائب ..وال ُيرجعها (أي صاحبها) إىل حبث

وتفتيش ،فريسل عنانه ،ويسيم يف مراتع الكذب لسانه.)...

()2

يدعو إىل حتكيم العقل وسنن احلياة:
يدعو ابن خلدون إىل حتكيم العقل ،وقوانني العمران يف كشف زيف هذه األخبار ،إىل درجة
أنّنا ال جيوز -من وجهة نظره -أن نبحث يف سند اخلرب ،ومدى صدقيّة ناقليه إذا ما كان منت
رجع إىل تعديل ال ّرواة حتى ُي َ
علم أَ ّن ذلك
اخلرب نفسه ال يعدو كونه جم ّرد خرافات ،فيؤ ّكد أنّه( :ال ُي َ
()3
اخلرب يف نفسه ممكن أو ممتنع ،وأ ّما إذا كان ُمستحي ً
ال ،فال فائدة يف النظر يف التعديل والرتجيح)
وبعد أن يعرض صوراً من األخبار اخليالية املستحيلة اليت وردت يف بعض كتب املؤرخني،

يعرتف باإلطناب يف ذلك ،ولكنّه يبينّ السبب الذي دفعه إىل ذلك اإلطناب ،أال وهو احلالة اليت
آل إليها علم التاريخ ،حبيث صار ُيفيت فيه العوام ال العلماء ،واختلطت فيه احلقائق باألوهام،

(فقد زّلت أقدام كثري من املؤ ّرخني احل ّفاظ يف مثل هذه األحاديث واآلراء [الواهية] ،ونقلها
 .1املرجع السابق ،ص21
 .2املرجع السابق ،ص.25
 .3املرجع السابق ،ص.58
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فن التاريخ واهياً خمتلطاً ،وناظره
عنهم الكافة من ضعفة النّظر ،والغفلة عن القياس ..حتى صار ّ

وع ّد من مناحي العا ّمة).
ُمرتبكاًُ ،

()1

ونراه ينتقد املسعودي -صاحب كتاب مروج ال ّذهب -لعدم حت ّققه من بعض األخبار اليت

َ
صادف حتقيقاً وال
يوردها يف كتابه؛ وألنّه نقلها عن غري ذوي االختصاص ،فيقول عنه( :فما

إصابًة ،ويظهر من كالم ال ّرجل أنّه كان بعيداً عن ال ّرسوخ يف املعارف ،فينقل ما مسع من أهله،
ومن غري أهله.)...

()2

وال ب ّد لنا من اإلفادة من هذا املنهج يف مدارسنا وجامعاتنا ،حبيث ال يقوم تعليمنا على

ولا قيل ،وليس ذلك من باب النقض والتهديم ،مّ
وإنا من
التلقني ،والتسليم األعمى للموروث مِ
باب النقد والتطوير ،وإن مل نفعل ،نكن كمن ينشغل باحلرث على املاء.
يكتشف بعضًا من قوانني علم االجتماع:
أ ّما على املستوى االجتماعي ،فقد أبدع ابن خلدون حني راح يرصد النتائج املرتتبة على

طريقة معاملة النّاس ،من قبل الرؤساء واملسؤولني ،ذلك( :أ ّن الرؤساء واألمراء املالكني ألمر
النّاس قليل بالنّسبة إىل غريهم[ ،ولذلك] فمن الغالب أن يكون اإلنسان يف ملكة غريه [حتت
حكم غريه])( ،)3ويف هذه احلال قد تكون إدارة هؤالء الرؤساء قائمة إ ّما على الشدّة والعقوبة،

أو على الرفق والعدالة.
أثر الرفق والعدالة:

حي ّذر ابن خلدون من كوارث السياسة األوىل ،القائمة على قهر املرؤوسني وصدّهم ،بينما

يشيد بنتائج السياسة األخرى ،املنبسطة بالرفق والعدالة؛ أل ّن السياسة الرفيقة العادلة جتعل
خارجي يثري فزعهم،
النّاس واثقني من أنفسهم ،مظهرين ملا يف دواخلهم ،ال خيشون من وازع
ّ
 .1املرجع السابق ،ص.47
 .2املرجع السابق ،ص.145
 .3املرجع السابق ،ص.167
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فيقول( :فإن كانت امللكة رفيقة وعادلة ،ال يعاني منها حكم ،وال منع وصدّ ،كان من حتت يدها
[أي املرؤوسني] مدلني [واثقني] مبا يف أنفسهم من شجاعة أو جنب ،واثقني بعدم الوازع ،حتى

صار هلم اإلدالل ِجبِّلة [خلق] ال يعرفون سواها)

()1

خماطر القهر والعقاب:
وعلى النّقيض من ذلك ،يعتقد ابن خلدون أ ّن اإلدارة إذا كانت قائمة على القهر والعقاب،

فستعمل على كسر نفوس النّاس ،وتثبيط هممهم( :فتكسر-حينئذ -من شدّة ق ّوتهم ،وُتذ ِه ُب
املَنَعَة عنهم ،مِلا يكون من التكاسل يف النفوس املضطهدة  ،)2()...وفقدان الدافعيّة للعمل،
واإلحساس بالالمباالة ،بسبب شعور تلك الن ّفوس باإلذالل.

العقاب واإلذالل يحُ ّطمان شخصيّة اإلنسان ،ويورثانه صفة
وحي ّذر ابن خلدون من أ ّن
َ
َ
ّ
العقاب
وقوع
فمذهبٌة للبأس بالكّلية؛ أل ّن
َ
قابُ ،
ِ
الذل ،فيقول( :وأ ّما إذا كانت األحكاُم بال ِع ِ

بأسه [تحُ ِّطم
نفسهُ ،يكسُبه املَذّلَة اليت تكسُر ِمن َسورة ِ
به [بالشخص املُعاَقب] ومل يداف ْع عن ِ
شخصيّته] بال شك .)3()..وهو بهذا التحذير يسبق األفكار احلديثة كّلها اليت حتدّثت عن خطورة
التعامل القائم على أساس القهر والعقوبات مع النّاس.

ونراه يرصد اآلثار السلبيّة األخرى لسياسة العقوبات اجملحفة يف جمالي السياسة والتعليم؛

فهي من جهة -كما أشارُ -تكسب املعاَقب صفة اخلنوع وعدم القدرة على الدفاع عن نفسه،

املعرضني للعقاب ،لن يكون نابعاً من قناعاتهم ،بل من شيء
ومن جهة أخرى؛ فإ ّن سلوك النّاس َّ
يب ،مفارق لوجدانهم ،خييفهم ويردعهم( ،فقد تبينّ أ ّن األحكام السلطانيّة والتعليميّة
خارجي أجن ّ
ّ

يب.)...
مفسدة للبأس؛ أل ّن الوازع فيها أجن ّ

()4

 .1املرجع السابق ،ص.167
 .2املرجع السابق ،ص.168
 .3املرجع السابق ،ص168
 .4املرجع السابق ،ص.169
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يصده سعد ّ
ّ
جندي مبادرّ ،
ّ
يستدل ّ
ويعززه عمر
بقصة
يستشهد ابن خلدون مبا ورد عن اخلليفة العادل عمر بن ّ
اخلطاب ،ليدّلل على خطورة قهر

النّاس ،وكبح مجاح مبادراتهم ،وذلك حينما نهى عمر ،رضي اهلل عنه ،سعداً بن أبي وّقاص عن
جندي مقدام ،استطاع بعد خماطرة كبرية َقتْل القائد جالنوس ،ومصادرة ما ميتلكه،
مصادرة ما غنمه ٌ
فيقول( :وقد نهى عمر سعداً ،رضي اهلل عنهما ،عن مثلها [عن مثل سياسة القهر] ،ملّا أَ َ
خذ زهرُة
بن جوية َسَلب اجلالنوس ،وكانت قيمته  75ألفاً من الذهب).

[اجلندي زهرة] اتّبع اجلالنوس يوم القادسيّة فقتله ،وأخذ َسَلبه ،فانتزعه منه سعد [صادره
وكان
ّ

منه] ،وقال له :ه ّ
َ
انتظرت يف اتباعه إذني؟ [كان عليك أن حتصل على موافقيت قبل مالحقته]،
ال
وكتب سعد إىل عمر يستأذنه [يطلب إذنه يف مصادرة غنائم اجلندي زهرة] ،فكتب إليه عمر

معاتباً ،ورافضاً لقرارهَ :ت ُ
عمد إىل مثل زهرة ،وَقد ُصلي مبا ُصلي به؛ أي قاسى شدائد احلرب،
َ
همته]،
وبقي
بقي من َحربك [مل تستكمل بعد قتال األعداء] ،وتكسر َقرَنه [ُتثبّط ّ
عليك ما َ

وُتفسد قلبَه ،وأمضى له عمُر سلبه[ .أعاد لزهرة غنيمته على كثرتها].

()1

ويف ذلك عربة للقادة والرؤساء ،حتثّهم على تعزيز أصحاب املبادرة ّ
والطموح ومكافأتهم،

ّ
وحتذر من خذالنهم ،ومن كسر الروح الوّثابة اخل ّ
القة يف نفوسهم؛ أل ّن بهؤالء املبادرين

-صنّاع احلياة -تنهض األمم ،وترتقي الشعوب ،وترتفع املعنويّات.

تلك كانت جم ّرد ومضات من منهج ابن خلدون العلمي واالجتماعي ،وهي غيض من فيض

معني منهجه املدهش ،ونظراته الثاقبة ،وقوانينه املدهشة يف العمران البشري ،وهي اليت منحت
املؤسس الفعلي لعلم االجتماع.
صاحبها الريادة ،وجعلته ّ
حبق ّ

 .1املرجع السابق ،ص.168

85

العدد  111ذو القعدة وذو احلجة  1434هـ تشرين األول وتشرين الثاني  2013م

من هنا وهناك

من (بين إسرائيل)  ..إىل (كيان إسرائيل):

آال ٌم تتكرر ..وظلم يتكرس
أ .عزيز حممود العصا
مقدمة:
ال شك يف أن مسمى (إسرائيل) الذي يعين الكيان السياسي املوجود على أرض
فلسطني التارخيية ،هو مصطلح ُق ِص َد منه استخدام جمموعة من الدالالت الدينية والتارخيية
والعقائدية ،أو ركوب موجات تلك املصطلحات بهدف (جتييش) الغرب والشرق لصاحل
هذا الكيان ،أما أهم املصطلحات اليت تتداخل ،ويكثر استخدامها يف الصراع القائم على
أرض فلسطني منذ أكثر من قرن من الزمن ،فهي( :إسرائيل) ،اليهودية ،الصهيونية .وأما
األنبياء والرسل الذين يتم تنازع االنتماء إليهم من قبل املتصارعني على أرض فلسطني
التارخيية ،فهم كثر ،أهمهم :حممد ،وعيسى ،وإبراهيم ،ويعقوب ،وسليمان ،وداوود ،عليهم
الصالة والسالم أمجعني.
َّ
ألن اجملال ال يتسع للغوص يف هذه املفاهيم واملصطلحات ،وما حتمل من دالالت،
فسنقوم ،باملرور عليها مبا يربط احلاضر باملاضي السحيق ،وذلك على النحو اآلتي:

ُ
ولوا آ َمنَّا ِباهللِ َو َما ُأن َ
قال تعاىلُ{ :ق ُ
يم َوإِسمْ َا ِعيل َوإِ ْس َح َ
اق
ْزل إِلىَ إِْب َرا ِه َ
ْزل إِليْنَا َو َما أن ِ
ِ
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وب َو ْ
يسى َو َما ُأوِت َي النَّبِيُّو َن ِم ْن َرِّب ِه ْم َال ُن َف ِّر ُق َبينْ َ أَ َح ٍد
َويَ ْعُق َ
األ ْسبَ ِ
اط َو َما ُأوِت َي ُم َ
وسى َو ِع َ

ِمنْ ُه ْم َونحَْ ُن َلُه ُم ْسِل ُمو َن} (البقرة ،)136 :ويف ذلك أمر لنا؛ أعين املسلمني ،أن نؤمن باألنبياء
والرسل على درجتني :اجململ والتفصيلي.

()1

أي أن اإلسالم وكتابه القرآن الكريم منزالن لبين البشر من لدن خالقهم ،وأن يف اإلسالم

َاب ب َ
ً
رسلوا ً
احل ِّق ُم َص ِّدًقا لمَِّا
الذي ندين به،
قبال ،لقوله تعاىلَ{ :ن َّز َل َعَليْ َك ِ
استكماال ملن ُأ ِ
الكت َ ِ

َبينْ َ يَ َديِْه َوأَنز َ
َل التَّ ْو َراةَ َواإل ِجن َ
يل} (آل عمران ،)3 :لذلك؛ ُح َّق لنا أن نستشهد مبا ورد يف النص
ِ

ص َعَليْ َك ِم ْن أَنبَاِء
القرآني بشأن قصص األولني وأخبارهم ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :ك َذِل َك َنُق ُّ

َما َق ْد َسبَ َق َوَق ْد آَتيْن َ
َاك ِمن َّل ُدنَّا

ِذ ْك ًرا}(.طه)99 :

املفاهيم واملصطلحات:
(إسرائيل)( ،اليهود) و/أو (اليهودية) (والصهيونية املنبثقة عنها)؛ مصطلحات بعضها
متداول منذ البدايات األوىل لبزوغ رسالة اإلسالم ،ومما قمت جبمعه بهذا اخلصوص:
( .1إسرائيل)؛ هو لقب نيب اهلل يعقوب ،عليه السالم ،وهو حفيد أبي األنبياء إبراهيم،

ت َفبَ َّش ْرَنا َها ِبإِ ْس َح َق َو ِمن َو َراء إِ ْس َح َق
عليه السالم( )2لقوله تعاىلَ { :وا ْم َرأَُتُه َقآِئ َمٌة َف َض ِح َك ْ

وب}( .هود)71 :
يَ ْعُق َ

 .2اليهودية؛ هي امللة اليت يدين بها اليهود؛ وهم أمة موسى ،عليه السالم ،ومسوا يهوداً نسبة

 .1موقع إسالم ويب .مركز الفتوى ( .)2009اإلميان بالرسل :األنبياء والرسل الذين بعثوا لبين إسرائيل ،الفتوى
رقم .119371 :إميان جممل :وذلك بأن يؤمن بكل نيب ورسول ،سواء علمنا امسه أو مل نعلمه .وإميان مفصل :وذلك
بأن يؤمن بأن نوحاً بعينه نيب ورسول ،وكذا إبراهيم وسائر األنبياء املقطوع بنبوتهم .انظر:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=119371

" .2عمر ،حسن أمحد ( .)2007إسرائيل هو يعقوب ،عليه السالم .موقع أهل القرآن .املقال رقم .1628 :انظر:
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1628
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إىل (يهوذا) بن يعقوب الذي ينتمي إليه (بنو إسرائيل)( .)1ويرى القفازي والعقل (،)1992
أن مصطلح اليهودية أمشل من (بين إسرائيل)؛ ألنه يطلق على كل الذين اعتنقوا الديانة
اليهودية ،من بين إسرائيل وغريهم ،يف حني أن (بين إسرائيل) ،قد يكون منهم النصارى أو
املسلمون )2(،ويف عصرنا احلالي؛ يقول املسريي (( :)1999اكتشفنا احلقيقة البديهية ،واليت
غابت عن الكثريين ،أن الظاهرة اليهودية ابتداًء من عصر النهضة يف الغرب حتولت تدرجيياً،
إىل ظاهرة غربية بالدرجة األوىل ،أي أن السياق األساسي للجماعات اليهودية يف العامل أصبح
هو احلضارة الغربية احلديثة).

()3

 .3الصهيونية؛ مصطلح حديث؛ فهي حركة برزت يف أواخر الثمانينيات من القرن
التاسع عشر ،يف أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ،كحركة إحياء قومي( ،)4وقامت على فلسفة
تستمد أصوهلا من الفكر اليهودي.

()5

بنو إسرائيل واليهود يف القرآن الكريم:
ورد ذكر (إسرائيل) يف القرآن الكريم ثالثاً وأربعني مرة؛ منها مرتان فقطُ ،ذكر (إسرائيل)
نفسه؛ كنيب صاحب رسالة لبين قومه ،والباقي يتعلق مبصطلح (بين إسرائيل) ،فقد ورد يف
قوله تعاىلَّ :
{إن هذا اْلُقرآ َن يُقص عَلى ب
ْ َ ُّ َ َنيِ

إِ ْس َراِئ َ
يل أَ ْكثَ َر َّ
ال ِذي ُه ْم ِفي ِه يخَْتَِلُفو َن}( .النمل)76 :

 .1القفازي ،ناصر ،والعقل ،ناصر ( .)1992املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة .دار الصميعي ،الرياض ،ط،1
ص.18
 .2املرجع السابق ،ص.19
 .3املسريي ،عبد الوهاب ( ،)1999موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،اجمللد األول ،دار الشروق ،القاهرة ،ط،1
ص.37
 .4بابه ،إيالن ( .)2007ترمجة :أمحد خليفة ،التطهري العرقي يف فلسطني ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت،
لبنان ،ط ،1ص.19
 .5دياب ،حممود ( ،)1976الصهيونية العاملية والرد على الفكر الصهيوني ،مطبوعات الشعب ،ص.13
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كما أن يعقوب ،وهو نفسه (إسرائيل) ،ورد ذكره ست عشرة مرة ،وأينما ورد ذكره ،فهو
نيب اهلل الذي يؤمن املسلمون برسالته ،وبالرساالت السماوية اليت محلها النبيون من ذريته،

ُم
كإمياننا جبده؛ نيب اهلل إبراهيم ،عليه السالم ،الذي هو (حنيفاً مسلماً)( ،)1فقال تعاىل{ :أَ ْم ُكنْت ْ

وب مْالَْو ُت إْذ َق َ
ال ِلبَنِيِه َما َت ْعُب ُدو َن ِم ْن َب ْع ِدي َق ُالوا َن ْعُب ُد إِلهََ َك َوإَِلَه آَباِئ َك
ُش َه َداَء إِْذ َح َض َر يَ ْعُق َ
ِ

يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل َوإِ ْس َح َ
اح ًدا َونحَْ ُن َلُه
اق إِلهًَا َو ِ
إِْب َرا ِه َ

سِل ُمو َن}( .البقرة)133 :
ُم ْ

أما اليهود؛ مبا يفعلون ويقولون ،فقد وردت (مثاني) مرات ،من بينها ما جاء يف اآلية

يم يَ ُهوِديًّا
الكرمية اليت تنفي يهودية نيب اهلل إبراهيم ،عليه السالم ،فقال تعاىلَ { :ما َكا َن إِْب َرا ِه ُ

َوال َن ْص َراِنيًّا َوَل ِك ْن َكا َن َحنِي ًفا ُم ْسِل ًما َو َما َكا َن ِم َن

املُ ْش ِر ِك َ
ني}( .آل عمران)67 :

يتبني من اآليات القرآنية العديد من اخلصائص ،والبيانات ،والبينات اليت تصف (بين
إسرائيل) أو اليهود ،واليت تستحق منا التوقف عندها؛ ملا هلا من أهمية قصوى يف واقعنا
احلالي يف تعاملنا مع من يطلقون على أنفسهم (اإلسرائيليني) ،منها:
َّ
وأحل هلم من الطعام إال ما حرم (إسرائيل) على
 .1لقد أحاطهم اهلل برعايته وِن َع ِمِه،
نفسه ،وفضلهم على العاملني.
 .2أرسل إليهم الرسل الذين حيملون هلم البيِّنات والشواهد الدالة على منة اهلل سبحانه

عليهم وفضله ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وَل َق ْد آَتيْنَا َب إِ ْس َراِئ َ
َاب َوالحُْ ْك َم َوالنُُّب َّوةَ
يل اْل ِكت َ
نيِ
َاهم ِّم َن َّ
َاه ْم َعَلى اْل َع مَالِ َ
ني}(اجلاثية ،)16 :كما ورد عن ابن عباس ،رضي
ات َوَف َّضْلن ُ
َو َر َزْقن ُ
الطيِّبَ ِ
اهلل عنهما ،أنه قال( :كل األنبياء من بين إسرائيل إال عشرة :نوح ،وهود ،ولوط ،وصاحل،
 .1ورد يف موقع :اإلسالم /سؤال وجواب ،الفتوى رقم :149310 :إبراهيم أبو العرب ،وأبو اإلسرائيليني ،وهو
ص بأنه أبو األنبياء ،وأنه صاحب احلنيفية ،وأمرنا باتباعه؛ ألننا حنن أوىل به ،انظر:
يدعو إىل التوحيد اخلالص ،وقد ُخ َّ
http://islamqa.info/ar/ref/149310
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وشعيب ،وإبراهيم ،وإمساعيل ،ويعقوب ،وعيسى ،وحممد ،صلوات اهلل عليهم).

()1

 .3منهم من مل يستجب لرسل اهلل؛ بل سخروا منهم ،ومتادوا يف طلباتهم من أولئك
الرسل ،حتى إنهم كذبوا الرسل الذين ال تهواهم أنفسهم وقتلوا بعضهم ،مصداقاً لقوله

تعاىلَ :
ال ُكَّل َما َجاَء ُه ْم َر ُس ٌ
يل َوأَ ْر َسْلنَا إَليْ ِه ْم ُر ُس ً
اق َب إِ ْس َراِئ َ
{ل َق ْد أَ َخ ْذَنا ِميثَ َ
ول بمَِا ال َت ْه َوى
ِ
نيِ
أَنُف ُس ُه ْم َف ِري ًقا َك َّذُبوا َوَف ِري ًقا يَ ْقُتُلو َن}(املائدة ،)70 :ومن األمثلة على تصرفاتهم تلك مع األنبياء
والرسل:

أ .نيب اهلل داوود ،عليه السالم ،الذي يدعون انتماءهم إليه ،قد لعن الفئة من (بين إسرائيل)
بالزبور الذي أنزل عليه؛ فطردها اهلل من رمحته ،لقوله تعاىلُ :
ين َك َفُروا
اليت كفرت َّ
{ل ِع َن َّال ِذ َ

ِمن َب إِ ْس َراِئ َ
يل َعَلى ِل َسا ِن
نيِ
يسى
ب .عندما جاء عيسى ،عليه السالم؛ انقسم بنو إسرائيل إىل طائفتني :طائفة آمنت ِب ِع َ
َاوودَ}( .املائدة)78 :
دُ

الس َماء ،وطائفة َ َك َف َر ْت؛ ِل َق ْولهِِ ْم َّإنُه اْبن اللهَّ َرَف َعُه َإليِْه ،اْقتَتَ
ت
َل ْ
َوَق ُالوا َّإنُه َعبْد اللهَّ ُرِف َع إلىَ َّ
الطاِئ َفتَا ِن ،فأيد اهلل سبحانه الطائفة املؤمنة على َّ
َّ
ين) َغاِلبِني(،)2
الطاِئ َفة اْل َكاِف َرة (َفأَ ْصبَ ُحوا َظا ِه ِر َ
ال الحْ َ َواريُّو َن نحَْ ُن أَ
فقد قال تعاىلَ{ :ق َ
نصاُر اهللِ َفآََمنَت َّطاِئ َفٌة ِّمن َب إِ ْس َراِئ َ
يل َو َك َف َرت َّطاِئ َفٌة
َ
ِ
نيِ
ين} (الصف ،)14 :وقال تعاىلَ { :وإْذ َق َ
يسى
ين آَ َمنُوا َعَلى َع ُد ِّو ِه ْم َفأَ ْصبَ ُحوا َظا ِه ِر َ
َفأَيَّ ْدَنا َّال ِذ َ
ال ِع َ
ِ

يل إِّني َر ُس ُ
ول اهللِ إَِليْ ُكم ُّم َص ِّدًقا لمَِّا َبينْ َ يَ َد َّي ِم َن التَّ ْو َراةِ َوُمبَ ِّش ًرا ِب َر ُسو ٍل
اْب ُن َم ْريَ َم يَا َبنيِ إِ ْس َراِئ َ ِ
يَأِْتي ِمن َب ْع ِدي اسمُْ ُه أَحمْ ُ
ح ٌر ُمبِنيٌ}(.الصف)6:
َد َفَل َّما َجاَء ُهم ِباْلبَيِّن ِ
َات َق ُالوا َه َذا ِس ْ
ين َهاُدوا يحَُ ِّرُفو َن
{م َن َّال ِذ َ
ت .ويف عالقتهم مع حممد ،صلى اهلل عليه وسلم؛ يقول تعاىلِّ :

 .1موقع إسالم ويب ،مركز الفتوى ( .)2009اإلميان بالرسل :األنبياء والرسل الذين بعثوا لبين إسرائيل .الفتوى
رقم.119371 :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=119371

 .2انظر تفسري اجلاللني لآلية  14من سورة الصف.
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َ
اض ِعِه َويَُق ُ
ولو َن سمَ ِ ْعنَا َو َع َصيْنَا}(النساء ،)46 :ويف التفسري امليسر هلذه اآلية :من
الكِل َم َعن َّم َو ِ
عما هو عليه؛ افرتاء على اهلل ،ويقولون
اليهود فريق دأبوا على تبديل كالم اهلل وتغيريه َّ
للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم :مسعنا قولك ،وعصينا أمرك ،يلوون ألسنتهم بذلك ،وهم
يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم ،والطعن يف دين اإلسالم.
 .4وفر هلم اخلالق ،سبحانه ،سبل احلفظ واحلماية من الكوارث الطبيعية ،كما يف قوله تعاىل:

َ
َ
َ نجََّ
ني}(الدخان ،)30 :كما حفظهم سبحانه ،حبفظه ،من
اب املُ ِه ِ
{ َول َق ْد يْنَا َبنيِ إِ ْس َراِئيل ِم َن ال َعذ ِ
خصومهم وأعدائهم ،كفرعون وجنوده ،قال تعاىلَ { :و َجا َو ْزَنا ِببَ إِ ْس َراِئ َ
يل اْلبَ ْح َر َفأَْتبَ َع ُه ْم
نيِ
ِف ْر َع ْو ُن َو ُجنُوُدُه َب ْغيًا َو َع ْد ًوا َحتَّى إَذا أَْد َر َكُه اْل َغ َر ُق َق َ
َت ِبِه َبنُو
ال آ َم ُ
نت أََّنُه ال إَِلَه إِال َّال ِذي آ َمن ْ
ِ

إِ ْس َراِئ َ
يل َوأََنا ِم َن

المُْ ْسِل ِم َ
ني}( .يونس)90 :

 .5يف املراحل كلها ،كان غالبية (بين إسرائيل) خيرجون عن املعاهدات واملواثيق ،مبستوياتها

كلها ،وخيادعون اهلل ورسله ،وال يعبدون اهلل ،وال يأمترون بأوامره ،مثل :إقامة الصالة ،وإيتاء
الزكاة ،والتحلي باخللق احلسن؛ كاإلحسان إىل الوالدين ،واليتامى ،واملساكني ،فيقول تعاىل:

اق َب إِ ْس َراِئ َ
{ َوإِْذ أَ َخ ْذَنا ِميثَ َ
يل ال َت ْعُب ُدو َن إِال اهللَ َوِباْل َواِل َديْ ِن إِ ْح َساًنا َوِذي اْلُق ْرَبى َواْليَتَا َمى
نيِ
يال ِّم ُ
َواملَ َسا ِك ِ ُ
ُم إال َقِل ً
نك ْم َوأَنتُم
الصالةَ َوآُتوا َّ
يموا َّ
اس ُح ْسنًا َوأَِق ُ
الز َكاةَ ُث َّم َت َوَّليْت ْ ِ
ني َوُقولوا ِللنَّ ِ

ُّم ْع ِر ُ
ضو َن}( .البقرة)83 :

وواضح هلم بتحريفهم ملا نزل على نبيهم موسى ،عليه السالم،
صريح
 .6هناك اتهام
ٌ
ٌ

ين يَ ْكُتُبو َن اْل ِكت َ َ
ولو َن َ
يه ْم ُث َّم يَُق ُ
هذا ِم ْن ِعن ِد اهللِ} (البقرة)79 :
فيقول تعاىلَ{ :ف َويْ ٌل ِّلَّل ِذ َ
َاب ِبأيْ ِد ِ

بذلك؛ فإن البيانات واملعلومات الواردة يف (التوراة) اليت هي بني أيدي البشر اآلن ليست

حقيقية؛ بل ُح ِّرفت.
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 .7كما أن اهلل سبحانه ،يف حمكم كتابه العزيز ،حيذر من عداوة (اليهود) ،فيقول تعاىل:

ين آ َمنُوا اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ َ
َ
َ
ين
َج َد َّن أَْق َرَب ُهم َّم َوَّدةً ِّلَّل ِذ َ
اس َع َدا َوةً ِّلَّل ِذ َ
ين أ ْش َر ُكوا َوَلت ِ
{لت ِ
َج َد َّن أ َش َّد النَّ ِ

َّه ْم ال يَ ْست ْ
يس َ
َكبرُِ و َن}
آ َمنُوا َّال ِذ َ
ني َوُر ْهبَاًنا َوأَن ُ
ين َق ُالوا إِنَّا َن َصا َرى َذِل َك ِبأَ َّن ِمنْ ُه ْم ِق ِّس ِ

(املائدة:

ين أَ ْش َر ُكوا أعظم الناس معاداة لإلسالم واملسلمني،
 ،)82وتعين هذه اآلية أن اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ

وأكثرهم سعياً يف إيصال الضرر إليهم؛ وذلك لشدة بغضهم هلم؛ بغياً وحسداً وعناداً وكفراً،
أما النصارى ،فإن من موجب قربهم من املسلمني ،كما ورد يف اآلية الكرمية ما يأتي:
يس َ
ني َوُر ْهبَاًنا؛ مما يلطف القلب ويرققه ،ويزيل عنه ما فيه من اجلفاء والغلظة،
ِ )1منْ ُه ْم ِق ِّس ِ
فلذلك ال يوجد فيهم غلظة اليهود ،وشدة املشركني.
 )2أنهم ال يَ ْست ْ
َكبرُِ و َن؛ أي :ليس فيهم تكرب ،وال عتو عن االنقياد للحق.

()1

الكيان اإلسرائيلي :يف الواقع؛ إننا يف مواجهة مباشرة مع (إسرائيل) ككيان سياسي-

عسكري يدين بالعقيدة الصهيونية؛ اليت يتجلى فيها االرتباط الوثيق بني الدين والتاريخ؛ مما
أكسبه تقديساً كبرياً لدى اإلسرائيليني( .)2وقد َّ
مكنها ود ّعمها مؤسسها (هريتزل) مبجموعة
من الشعارات ،تشكل اإلسرتاتيجيات الراسخة اليت تسريها يف الظروف واألزمان كلها،
ومن تلك الشعارات:

()3

 .1إن أرض سيناء والعريش هي أرض اليهود العائدين إىل ديارهم.
 .2سيناء هي فلسطني املصرية.
 .3قربص جزء من فلسطني.
 .1انظر :تفسري السعدي لآلية 82 :من سورة املائدة.
 .2دياب ،حممود ( .)1976الصهيونية العاملية والرد على الفكر الصهيوني ،مطبوعات الشعب ،ص.5
 .3املرجع السابق ،ص.7
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 .4مساحة (إسرائيل) هي من نهر مصر إىل الفرات.
 .5ال بد من فرتة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا ،يكون احلاكم فيها يهودياً.
كما أن الرتبية الصهيونية لألفراد واجلماعات ،اليت تشكل هيكل (الكيان اإلسرائيلي) ،يتم
ً
بفكر؛ يشكل وقوداً
صياغتها يوميا ،باالرتكاز إىل جمموعة من املفاهيم والرؤى اليت تغذيهم ٍ
حقيقياً هلم ،ميكنهم من الصمود يف صراعهم مع أصحاب األرض الشرعيني.

يكتف صانعو القرار العقائدي-السياسي الذي يدير دفة اجملتمع (اإلسرائيلي) باالبتعاد
فلم ِ
عن التوراة احلقيقية ،اليت مل تعد موجودة بني أيدينا وال بني أيديهم ،بل هناك اعتماد ،شبه
مطلق ،على (التلمود)؛ الذي هو أقوال احلاخامات ،باعتبارها هي قول اهلل احلي ،وأن اهلل
يستشري احلاخامات عندما توجد معضلة ال ميكن حلها يف السماء ،وإذا خالف أحد اليهود
أقوال احلاخامات يعاقب أشد العقاب؛ ألن الذي خيالف شريعة موسى خطيئته قد تغتفر ،أما
من خيالف التلمود فيعاقب بالقتل).

()1

واحلالة هذه؛ لعل من املهم مطالعة أقوال حاخامات (إسرائيل) ،والتوقف عندها بالقراءة
والتحليل ،وقد أردت ،يف هذا املقام ،تناول منوذج هلم؛ كحالة دراسية ،وهو :احلاخام (عوفاديا
يوسيف) ،الذي ميثل ثنائية العقيدة السياسية يف (إسرائيل)؛ فهو ينتمي إىل حزب شاس
الديين الذي شارك يف معظم احلكومات اإلسرائيلية.
وقد اخرتت هذا احلاخام لتبيان طبيعة التلمود ،املوصوف أعاله ،والذي يدين به (الكيان
اإلسرائيلي).
لذلك؛ فقد حرصت على عرض مقوالت هذا احلاخام اليت يقوهلا ألبناء الكيان ،واليت تشكل
 .1املرصفي ،سعد ( )1992الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واليهود وجهاً لوجه ،ج :2الفكر اليهودي ،مكتبة املنارة
اإلسالمية ،حولي ،الكويت ،ط ،1ص.82
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يف جمموعها املعتقدات اليت تدير العجلة الفكرية-السياسية هلذا الكيان .ومما استطعت مجعه
من مقوالته(.)1
• املسلمون أغبياء ،ودينهم بشع مثلهم.
• ليختفي كل هؤالء األشرار الذين يكرهون إسرائيل ،مثل (أبو مازن) والفلسطينيني عن
وجه األرض ،وليضربهم الطاعون.
بد من قصفهم بالصواريخ ،وإبادة هؤالء األشرار
• إن العرب (جيب أال نرأف بهم ،وال َّ
وامللعونني).
• (إن العرب يتكاثرون يف املدينة املقدسة كالنمل ،عليهم أن يذهبوا إىل اجلحيم).
• (أكثروا من ذكر هذه اآلية (من التوراة)( :صب غضبك على األغيار (غري اليهود)؛
فهذه مناسبة جداً ألوضاعنا؛ ألن أعداءنا حياولون القضاء علينا منذ خروجنا من مصر وحتى
اليوم ،دون توقف).
• ادعو اهلل أن (ينتقم من العرب ،ويبيد ذ ّريتهم ،ويسحقهم ،وخيضعهم ،وميحوهم عن
وجه البسيطة).
• أوصي اليهود بالشدة مع العرب؛ (ممنوع اإلشفاق عليهم ،جيب قصفهم بالصواريخ
بكثافة وإبادتهم ،إنهم لشريرون)
هذا هو احلاخام الذي يقول فيه مجال زحالقة (النائب العربي يف الكنيسيت)(( :)2ليس
حاخاماً جمنوناً ،بل زعيماً روحياً شديد النفوذ) ،وهذا غيض من فيض مما يقوم به حاخامات
" .1املعرف��ة ،انظ��ر ،http://www.marefa.org/index.php :وصحيف��ة األي��ام ،بتاري��خ2009/ 12/ 15 :م.
انظ��ر ،http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=128961&date=12/15/2009 :وانظ��رhttp:// :
www.palestine-diplo.com/spip.php?article364
 .2وكالة أنباء مسا اإلخبارية ،بتاريخ2010/ 10/ 29 :م .انظرhttp://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=79969 :
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(الكيان اإلسرائيلي) من أقوا ٍل وأفعال ،إذا ما أضفناها لشعارات هريتزل املذكورة آنفاً ،وإذا
شعب آخر غري
ما أضفنا إليها ما قاله بن غوريون(( :)1مل يكن هذا البلد ملكاً خاصاً ألي
ٍ
الشعب اليهودي)؛ يتبني لنا مدى ضخامة حجم الصراع الذي خنوضه مع هذا الكيان على
أرض فلسطني ،اليت ُش ِّرد شعبنا منها بالقوةُ ،
وشتّت يف بقاع األرض ،وبهذا؛ نستطيع التنبؤ
بطبيعة هذا الصراع ،وأدواته املختلفة ،اليت يديرها االحتالل.
تلمودية (الكيان اإلسرائيلي) ها هم حاخامات (إسرائيل) ،وها هو (تلمودهم) ،بل
حتى هذه هي (توراتهم) اليت يدعون بها ،يعيدون أمامنا صفاتهم ،وخصائصهم ،وطباعهم
املوصوفة يف كتاب اهلل عز وجل ،كتعبري عنهم آلالف السنني.
تلك اخلصائص اليت تتجلى يف اجليل املعاصر واألجيال القادمة اليت يتم (حقنها)
باحلقد والبغضاء والكراهة ،واملزيد من هذا كله ،وأما النتيجة (العملية) فهي أن األجيال،
املتعاقبة( ،ترضع) خالصة عقيدة حاخاماته ،وتقوم بتنفيذها ،على األرض ،وفق ما (خيتزن) يف
عقلها الباطين من األفكار واملفاهيم الشريرة ،اليت بتكرارها ،تصبح هي اليت تقود باجتاه كره
اآلخرين ،وعدم الرمحة بهم.
دليل على صحة قولنا ذلك؛ ما تنفذه جمموعات (اإلسرائيليني) ،حتت جنح
ولعل أوضح ٍ

الظالم ،وبغطاٍء من أجهزة أمن االحتالل ،منها:

• حرق أشجار الزيتون ،خباصة املعمرة منها؛ بهدف طمس االرتباط التارخيي بني الفلسطيين
وأرضه،املتجذر منذ آالف السنني.
• حرق كل ما يتمكنون من الوصول إليه وتدمريه؛ من مساجد ،وكنائس ،وترك شعاراتهم،
 .1دياب ،حممود ( .)1976الصهيونية العاملية والرد على الفكر الصهيوني ،مطبوعات الشعب ،ص.35
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وما جيول يف عقلهم الباطين من معتقدات ،وأفكار ،وآراء مكتوبة على اجلدران .واليت كان
آخرها ما قاموا به من كتابة شعارات على جدران كنيسة (رقاد السيدة العذراء) بالقدس،
تضمنت :املسيحيون عبيد ،املسيحيون قردة ،انتقام ،يسوع قرد ،جيل العبيد ،وعبارة (تدفيع
الثمن)؛ يستخدمها (املستوطنون) واليهود املتطرفون كأسلوب انتقام ،وللتعبري عن كراهتهم
للعرب.

()1

• االستيالء على مساكن الفلسطينيني أو حماوالت االستيالء ،وما يرافق ذلك من إهانات
أصحاب املساكن ،وإذالهلم ،وانتهاك حقوقهم مبمارسات وحشية وغري إنسانية ،مثل :االقتحام،
وما يرافقه من ختريب املمتلكات ،وكتابة شعارات عنصرية ،الرشق باملياه العادمة و/أو الغاز
السام والرشق باحلجارة ...إخل

()2

• استعدادهم التام ملمارسة البلطجة والقتل ،كلما سنحت هلم الفرصة لذلك؛ واليت راح
ضحيتها العديد من الشهداء واجلرحى ،كما فعل مستوطنان حبق سائق فلسطيين مسن ،عند
حماولتهما قتله ،بعد استدراجه فجر  3حزيران2013 ،م ،إىل مستوطنة (جيلو).

()3

اخلامتة:
إذا كانت الرتبية التلمودية تصيغ سكان (الكيان اإلسرائيلي) ،وفق األوصاف أعاله،
فإن حكومات هذا الكيان هي النتاج األكثر شراسة لتلك الرتبية؛ ألنها تنفذ سياسة ممنهجة
للقضاء على (األغيار)؛ مادياً ،ومعنوياً ،ووجوداً تارخيياً ،وينفذ هذا من خالل املساس املباشر،
 .1القدس دوت كوم ،بتاريخ2013/ 5/ 31 :م.
 .2االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية يف األرض والسكن ،التقرير اإلحصائي ،شباط  ،2013الصادر عن
مجعية الدراسات العربية /القدس ،مركز أحباث األراضي ،ص.19
 .3القدس دوت كوم ،بتاريخ2013/ 6/ 4 :م.
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والعدواني ،بأراضي الفلسطينيني الذين مل يعد لديهم أكثر من  % 15من أرض فلسطني
التارخيية ،ومصادرة حقوقهم يف السكن والتعليم وفق الشروط اإلنسانية ،وباألماكن املقدسة،
وعلى رأسها املسجد األقصى ،الذي يتم العمل اجلاد واملتواصل هلدمه ،بال أي وازع أخالقي،
وما يتم على املسرح السياسي بالعمل على تنفيذ مبدأ يهودية الدولة؛ الذي يعين جتديد
التهجري ،والتشريد ،لكل من هو غري يهودي على أرض فلسطني.
بهذا؛ يتجلى لنا أن (الكيان اإلسرائيلي) ميارس (إرهاب الدولة) املمنهج املؤدي إىل أن
يأخذ دور االحتالل -اإلحاللي الذي يصب نقمته ،ذات العمق العقائدي ،ضد (األغيار)؛
غري اليهود ،األمر الذي يعين أن هذا الكيان مستمر يف غيه ،مبا ميتلك من القوة املفرطة ،النامجة
عن إغداق املال ،والعتاد ،والدعم املطلق من قبل اإلمربيالية العاملية ،اليت تتحالف معه على
حساب احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين يف العودة ،والدولة ،وتقرير املصري ،بذلك؛ هل
يستطيع أحد إقامة سالم مع هذا الكيان ،وهو بكامل قوته وجربوته؟!
اب عن هذا السؤال ،نذكر بأن (بين إسرائيل) كانوا ينقضون العهود؛ فرتاهم
إىل أن جُي َ

يُبرْ ِمون العهد اليوم ،وينقضونه غ ًدا؛ مصداقاً لقوله تعاىل{ :أَ َو ُكَّل َما َعا َه ُدوا َع ْه ًدا َّنبَ َذُه َف ِر ٌ
يق
ِّمنْ ُهم}( .البقرة)100 :

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،واهلل املستعان على ما يصفون.
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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 يلقي خطبة مجعة ويلقي درسًا دينيًا يف عمان
عمان :ألقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،خطبة اجلمعة يف مسجد الراحل امللك احلسني بن طالل ،حبضور جاللة
امللك عبد اهلل الثاني عاهل األردن حفظه اهلل ،واألمري احلسني بن عبد اهلل الثاني ولي العهد،
واألمري فيصل بن احلسني ،وعدد من كبار رجال الدولة ،ومجوع املصلني ،وأثنى مساحته على
دفاع امللك عبد اهلل الثاني عن قضايا األمة اإلسالمية ،وتعزيز وحدة صفها ،والدفاع عن القدس

واملقدسات ،ثم ألقى مساحته درساً دينياً ،حتدث فيه عن فضائل صحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
وذلك ضمن الدروس الدينية
اهلامشية ،واليت كانت بعنوان
رجال رباهم رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم.
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املفيت العام يشارك يف الدروس ا َ
حل َسنية باململكة املغربية
الرباط :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب

املسجد األقصى املبارك ،يف الدروس َ
احل َسنية املنيفة اليت عقدت يف الرباط يف اململكة املغربية،

حبضور صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ملك اململكة املغربية ،حتدث فيها مساحته عن
االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى املبارك ،واملعاناة اليت يعانيها الشعب الفلسطيين

ومقدساته ،مذكراً بفضل شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك ،ومثنياً على الدعم املتواصل

الذي تقدمه اململكة املغربية ملكاً وحكومة وشعباً ،إضافة إىل وكالة بيت مال القدس الشريف.
املفيت العام يشارك يف إنشاء وقفية تركية للتضامن مع األسرى الفلسطينيني
إسطنبول :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف حفل إنشاء وقفية تضامن تركية لألسرى الفلسطينيني ،وذلك خالل فعاليات
شعبية وإفطار رمضاني ،حضره العديد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني عن اجلانبني الفلسطيين
والرتكي ،وذلك بدعم من رئاسة الوزراء الرتكية ورئاسة الشؤون الدينية الرتكية ،وبالتنسيق مع
السفارة الفلسطينية يف تركيا ،ثم قام مساحته بزيارة لسفينة مرمرة اليت سبق أن هامجها االحتالل خالل
حماولتها دخول قطاع غزة ملناصرة أهله ،وسقط وقتها عدد من ركابها شهداء ،ممن هبوا لدعم الشعب
الفلسطيين ،وف��ك احلصار
الظامل على أهلنا يف قطاع غزة،
وأشاد مساحته بالدعم الرتكي،
مثنياً على العالقات الطيبة
الفلسطينية الرتكية.
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املفيت العام يشارك يف استقبال دولة رئيس الوزراء الفلسطيين
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،برفقة عدد من الشخصيات الوطنية واإلسالمية يف مدينة القدس يف
استقبال الدكتور رامي احلمد اهلل رئيس الوزراء الفلسطيين ،وذلك خالل جولة قام بها دولته يف
املسجد األقصى املبارك ،ومستشفى املقاصد ،وأشاد مساحته بهذه الزيارة املهمة ،مثنياً على اجلهود

اليت تقوم بها القيادة الفلسطينية لدعم أبناء الشعب الفلسطيين ومقدساته وخاصة يف مدينة
القدس.

املفيت العام يشارك يف محلة مقدسية للتربع والتضامن مع الشعب املصري
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد
األقصى املبارك ،يف املؤمتر الصحفي الذي عقده املؤمتر الوطين الشعيب للقدس بالتعاون مع اهليئة
اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات للتضامن مع الشعب املصري ،وبني مساحته أن الشعب

الفلسطيين يتأمل كثرياً ملا حيصل يف مجهورية مصر العربية قلب األمة النابض ،داعياً إىل حقن
الدماء ،ومشيداً بالدور الفعال الذي تقوم به مصر لنصرة الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة.
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املفيت العام يشارك يف افتتاح مسجد احلسني يف حزما
حزما :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب

املسجد األقصى املبارك ،يف افتتاح مسجد احلسني بن علي يف حزما ،مبيناً مساحته أن قرية حزما
اليت صادر االحتالل جزءاً من أراضيها لبناء املستوطنات ،تؤكد أن هذه األرض إسالمية ،يقام فيها
مسجد يرفع منه أذان التوحيد والتكبري ،والدعوة إىل الصالة ،وشارك يف حفل االفتتاح عدد من
الشخصيات الرمسية والدينية والشعبية ،إضافة إىل مجهور غفري من أبناء القرية.
املفيت العام يرتأس جلستني من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
رام اهلل :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللسة  106و 107من جلسات جملس اإلفتاء األعلى حبضور أصحاب
الفضيلة أعضاء اجمللس ،حيث حذر اجمللس يف اجللسة  106من تداعيات التوسع االستيطاني يف
القدس ،أما يف اجللسة  107فقد استضاف اجمللس الدكتور جمدي اجلالد ،والدكتور مسري سرطاوي
من نقابة األطباء الفلسطينية ،لالستفادة من علمهم وخربتهم خالل مناقشة املسائل الفقهية
اخلاصة بالصيام.
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املفيت العام يشارك يف جولة تفقدية ألسواق الرام
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،وعدد من الوزراء والشخصيات الوطنية والدينية يف جولة تفقدية
ألسواق حمافظة القدس ،وخاصة يف بلدة الرام ،حيث أشاد مساحته باجلهود اليت تبذهلا الوزارات
واملؤسسات الرمسية والشعبية ،وعلى رأسها وزارة االقتصاد الوطين ومحاية املستهلك حلماية
األسواق الفلسطينية ودعمها ،خاصة يف ظل األوضاع الصعبة اليت يعانيها أبناء الشعب
الفلسطيين يف ظل ممارسات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته.
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املفيت العام يؤدي واجب العزاء بشهداء خميم قلنديا
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم الشيخ إبراهيم خليل
عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -وحممد جاد اهلل
مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية والشيخ حممد سعيد صالح مفيت قوى األمن الفلسطينية وعدد
من املوظفني بأداء واجب العزاء لذوي الشهداء روبني عبد الرمحن زايد ويونس مجال أبو الشيخ
(جحجوح) وجهاد منصور أصالن الذين استشهدوا يف خميم قلنديا ،وش ّد مساحته من أزر ذوي

الشهداء مشرياً إىل مكانة
الشهيد عند اهلل سبحانه
وتعاىل ،فهو عند ربه يرزق
يف جنات عرضها السماوات
واألرض ،ودعا مساحته أن
يتقبل اهلل هؤالء الشهداء
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مع النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني
وحسن أولئك رفيقاً،

وحث املواطنني على
زي��ارة منازل الشهداء
وال��وق��وف إىل جانب
ذويهم ،كما قام مساحته
والوفد املرافق بزيارة اجلرحى املصابني الذين يرقدون على أس ّرة الشفاء يف جممع فلسطني الطيب
وذلك لالطمئنان على أحواهلم والدعاء هلم بالشفاء العاجل ،وصحب مساحته ومرافقيه يف هذه
الزيارة من وزارة الصحة كل من سلطان الرمياوي وأمحد أبو خليل املدير اإلداري جملمع فلسطني
الطيب.
املفيت العام يستقبل األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية –
خطيب املسجد األقصى املبارك برفقة عدد من الشخصيات الرمسية يف مدينة القدس أمني
ع��ام منظمة التعاون
اإلس�ل�ام���ي أك��م��ل
الدين إحسان أوغلي،
الذي أكد على قدسية
املدينة لكل املسلمني،
معترباً أن تلك الزيارة

دعماً حلقوق الشعب

104

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

الفلسطيين وواجباً دينياً ،داعياً العرب واملسلمني لزيارة املدينة املقدسة من باب الواجب الديين
واحلفاظ على هويتها اإلسالمية.

وقد رحب مساحته بتلك الزيارة التارخيية ،مبيناً أنه ينبغي تشجيع مثل تلك الزيارات الداعمة

واملؤيدة ملدينة القدس ،وأطلع مساحته معاليه على األخطار احملدقة باملدينة املقدسة واالعتداءات
واالنتهاكات اليت تتعرض هلا املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.
دار اإلفتاء تعقد ورشة عمل لتدقيق الربيد اإلداري الشهري
الرام :حتت رعاية مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
وحبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،
ومبشاركة حممد جاد اهلل -مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،وموظفي الشؤون اإلدارية واملالية،
ومساعدي مفتيي احملافظات ،عقدت دار اإلفتاء يف مقر اإلدارة العامة ورشة عمل حول (آليات
تدقيق الربيد اإلداري الشهري ومراجعته) واستهلت الورشة برتحيب من مساحة املفيت العام،
وفضيلة الوكيل املساعد ،اللذين عربا عن حرص الدار على النهوض بالعمل اإلداري ،وتقديم
اإلمكانات كافة لتسهيل عمل الدار ،وقد نوقشت آليات عمل الربيد الشهري من املراكز إىل
اإلدارة العامة ،والعمل على
جتنب بعض األخطاء اليت
تقع ،وذل��ك بهدف إجناز
العمل بأسرع وقت ممكن
وبأكرب دقة وإتقان.
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مفيت جنوب اخلليل يشارك يف مهرجان احلرية لألسرى
دورا :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم بو يداين -مفيت جنوب اخلليل -يف
فعاليات مهرجان احلرية لألسرى ،والذي أقامته مديرية الرتبية والتعليم
يف جنوب اخلليل ،كما شارك يف املعرض الزراعي التسويقي الثاني الذي
أقامته مديرية زراعة جنوب اخلليل يف مركز شهداء دورا الثقايف ،وشارك كذلك يف ورشة عمل
ُعقدت يف قاعة بلدية دورا حول (العنف األسري).
مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف ورشة عمل ألئمة املساجد
اخل��ل��ي��ل :ش���ارك فضيلة ال��ش��ي��خ حم��م��د م��اه��ر م��س��ودة
-مفيت حمافظة اخلليل -يف ورشة عمل ألئمة املساجد ،عقدها املركز

الفلسطيين للدميقراطية وحل النزاعات ،وذلك تأكيداً على الوحدة
الوطنية ،وتوحيد الصف بني أبناء الشعب الفلسطيين من خالل خطب
اجلمعة ،كما شارك يف حفل تكريم العقيد رمضان عوض ،الذي أقامته مديرية شرطة اخلليل

تقديراً جلهوده املتميزة يف خدمة أبناء شعبه ،وشارك كذلك يف حفل تكريم عدد من موظفي
املؤسسة األمنية يف حمافظة اخلليل.
مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف ورشة عمل يف جامعة فلسطني التقنية
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -يف
ورشة عمل بعنوان( :دور املواصفات وضبط اجلودة يف تنمية الصناعة
الوطنية ومحاية املستهلك) اليت عقدت يف جامعة فلسطني التقنية ،بني فيها
فضيلته دور الشريعة اإلسالمية يف ضبط املواصفات يف الطعام والشراب
والذبائح وعقود البيع والشرائع وحتى العبادات ،وكان فضيلته قد ألقى حماضرة عن جرمية
القتل على خلفية الشرف ،بني فيها أن القتل أبشع جرمية يرتكبها اإلنسان ،وأن اجملرم يعاقب
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بقرار قضائي ،وليس باألهواء والعادات الفاسدة ،كما شارك يف حماضرة عن العالج بالقرآن

الكريم ،حذر فيها من الذهاب للسحرة واملشعوذين ،مبيناً أن هذا التصرف حرام شرعاً.

باإلضافة إىل ذلك شارك فضيلته يف ندوة عن مكافحة التدخني ،مبيناً أن كثرياً من العلماء

ذهبوا إىل حتريم التدخني.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ندوة دينية حول التقاتل بني األخوة
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة
بيت حلم -يف ندوة دينية بعنوان( :نداء إىل األخوة املتقاتلني يف هذا
الشهر الفضيل) بني فيها األحوال الصعبة اليت مير بها العرب واملسلمون
واملكائد والفنت اليت يبثها أعداء اإلسالم واملسلمني من أجل استمرار الفرقة بينهم؛ بهدف نهب
مكتسباتهم وثرواتهم ،مبيناً أن احلل للخروج من تلك األزمات هو التوسل إىل اهلل سبحانه
وتعاىل بالدعاء إلخراج العرب واملسلمني من تلك األزمات ،وشارك فضيلته يف االعتصام

التضامين مع األسرى بعنوان( :أسرانا ليسوا أرقاماً وال مشاريع موت) وذلك يف ساحة املهد،
بدعوة من نادي األسري ،باإلضافة إىل مشاركته يف فعاليات إحياء مناسبة (اليوم العاملي للبيئة
 )2013بدعوة من وزارة شؤون البيئة.
مفيت حمافظة سلفيت يلقي حماضرة دينية لعدد من منتسيب الشرطة
سلفيت :ألقى فضيلة الشيخ
مجيل مجعة -م��ف�تي حمافظة
سلفيت -حماضرة دينية لعدد
من منتسيب الشرطة الفلسطينية
ح��ول فضائل شهر رمضان
املبارك ،مبيناً النفحات اإلميانية
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للشهر الفضيل ،كما شارك يف مهرجان الطفولة الذي أقامته قيادة األمن الوطين يف احملافظة.
مفيت حمافظة نابلس يلتقي عدداً من منتسيب الشرطة اخلاصة
نابلس :التقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس-
عدداً من ضباط الشرطة اخلاصة وأفرادها ،حيث بني فضيلته فضائل
شهر رمضان املبارك وكرامته ،مبيناً أن الصوم يهذب النفوس ويصونها،
ويقربها من اهلل سبحانه وتعاىل ،حيث يرتاحم الناس ويتعاونون ويتحابون،
ويساعدون الفقراء واحملتاجني واأليتام وأبناء الشهداء واألسرى ،وكانت دار اإلفتاء قد نظمت
ندوة فقهية حول أحكام الزكاة بالتعاون مع مجعية مركز حواء ،بني فيها فضيلته حكم الزكاة
ومانعها ،باإلضافة إىل ذلك نظمت الدار ندوة بعنوان (قضايا رمضانية وأحكام الزكاة) بالتعاون
مع نادي املرأة الفلسطينية ،جدير بالذكر أن فضيلته استقبل ممثلني عن اهليئة اإلدارية وجملس
األمناء لتجمع دواوين نابلس ،حيث بحُ ثت العديد من املوضوعات املشرتكة ،علماً أن فضيلته
شارك يف حل عدد من اخلالفات العائلية والعشائرية ،باإلضافة إىل مشاركته يف عدد من الربامج
اإلعالمية ،وإلقائه خطب اجلمعة.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل حول املخدرات
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف ورشة عمل حول خماطر
املخدرات ،حتدث فيها عن أهمية حتصني اجملتمع باألخالق الفاضلة ،وأهمية التعاون بني أفراد
األسرة يف تربية األبناء ،ومراقبة سلوكهم ،مبيناً أن اإلسالم ح ّرم هذه اآلفة؛ ملا فيها من أضرار

على الفرد واجملتمع ،كما شارك يف ندوة حول األمراض الوراثية املزمنة ،مبيناً أن اإلسالم دعا إىل
التداوي ،واألخذ بأسباب العالج ،مبيناً أهمية الوقاية من األمراض ،وضرورة الفحص الطيب،
108

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

والكشف املبكر لتسهيل عملية العالج.
وشارك كذلك يف ورشة عمل حول عقوبة اإلعدام ،وبني أن اإلسالم يؤيد العقوبات
الشديدة؛ حلماية املواطنني اآلمنني ،وعدم ترويعهم ،مبيناً أن اإلسالم كذلك حيدد شروطاً لتطبيق
العقوبات ،خاصة إذا كانت هناك شبهة خاصة يف جرائم القتل ،وكان فضيلته قد التقى مدير
شرطة حمافظة جنني ،مشيداً بالعمل املتواصل الذي تقوم به الشرطة حلماية اجملتمع ،مؤكداً على
التعاون املشرتك بني الشرطة ودار اإلفتاء الفلسطينية.
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مسابقة العدد 111
السؤال األول :من  ...؟

؟

 .1أم حارثة بن سراقة.
 .2الصحابي الذي صرف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجهه عن املرأة من خثعم اليت جاءت تستفيت.
فر إىل بالد الروم بعد إصرار عمر بن اخلطاب على القصاص منه ملصلحة أعرابي.
 .3األمري الغساني الذي َّ
 .4الذي يتحمل اخلسارة يف حال الشراكة بني العامل وصاحب املال.
 .5الصحابية اليت أجلت إخبار زوجها بوفاة ابنهما إىل ما بعد عشائه وقضاء بعض حاجاته.
 .6الذي نسب اهلل إليه قولَ{ :فبِ َما أَ ْغ َويْتَن}.
 .7الصحابي الذي رفض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يكلفه بالوالية لضعفه.
َّخَلِة ُت َساِق ْط عَ
 .8املخاطبة يف قوله تعاىلَ { :و ُهزِّي إَِليْ ِك بجِِ ْذع الن ْ
َليْ ِك ُر َطبًا َجنِيًّا}.
ِ
العقاب واإلذالل يحُ ّطمان شخصيّة اإلنسان ،ويورثانه صفة الذ ّل.
 .9الذي حذر من أ ّن
َ
.10القائل:
(أ)ِ .ع ّز َ
ُ
خليانة َفافهم ِح ْكمة البَ ِاري
األماَنة أَ ْغالها َوأَ ْر َخصها
ذل ا ِ
اط َمَة ِبن َ
تَ ،ل َق َط ْع ُت يَ َد َها)
حَُم ٍد َس َرَق ْ
(ب)َ ( .وأيم اللهَِّ؛ لو أَ َّن َف ِ
ْت م َّ

السؤال الثاني :ما ...؟

 .1أول األمور اليت يقضى فيها بني الناس يوم القيامة.
 .2أبغض البالد إىل اهلل.
 .3حكم االستطاعة للحج.
 .4آراء العلماء يف حكم احلج مبال حرام.
ت).
 .5معنى( :أَ ْسنِ َمِة الُب ْخ ِ
 .6الفرتة الزمنية ما بني عقد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على عائشة والدخول بها.
 .7حكم احلاج الذي نزل يف مطار جدة وهو غري حمرم.
 .8املقصود بالتلمود.
 .9اسم السفينة اليت اشتهرت بعد أن هامجها االحتالل خالل حماولتها دخول غزة للمناصرة.
 .10اسم املخيم الذي استشهد على ثراه روبني زايد وجهاد منصور ويونس مجال.

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 111
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
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إجابة مسابقة العدد 109
السؤال األول:
أ .الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
ب .أمحد شوقي.
ج .علي بن أبي طالب.
د .أبو متام.
السؤال الثاني:
أ .ابن القيم.
ب .الشوكاني.
ج .الربوفيسور أنيس اخلوري املقدسي.
السؤال الثالث:
أ .صالح الدين األيوبي.
ب .أبو املعالي حممد بن علي بن حممد.
ج .أبو ذر الغفاري.
د .عمر بن اخلطاب.
هـ .الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
السؤال الرابع:
أ .الدين ،والعقل ،والنفس ،واملال ،والنسل.
ب .األزد.
السؤال اخلامس:
أ .سبعون ألف ملك.
ب.)10 - 5( .
السؤال السادس:
أ15 .هـ636 ،م.
ب .بعد البلوغ .

الفائزون في مسابقة العدد 109
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1تسنيم أمحد هماش

بيت حلم

250

 .2براءة عادل إدريس

اخلليل

250

خانيونس

250

 .3حممد إحسان عاشور
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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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