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يوم األرض يف ظالل معاني

افتتاحية العدد

التمكني فيــــها
وحتريم اغتصابها
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
األرض مسرح يقوم بنو البشر عليها بأدوار خمتلفة ،فاملصلح يزرعها ،ويعمرها بالبناء،
وإقامة احلياة ،وينتفع من خري اهلل الذي أودعه فيها ،ويقيم العدل يف ربوعها بالقول والعمل،
وأما املفسد ،فيغتصبها من أهلها ،ويشيع فيها القتل ،والفواحش ،وينشر الفساد ،ولو أتيحت

ب عاليها سافلها ،والخرتق حمظورات أمنها ،فمنذ أن صدر األمر اإلهلي ألبي
له القدرةَ ،ل َقَل َ
البشر آدم ،عليه السالم ،وزوجه باهلبوط إىل األرض ،واستخالفه فيها ،أفصحت املالئكة
عما سيكون من اإلنسان خالل خالفته على األرض ،من إفساد ،وسفك دماء ،ويف هذا يقول

َ
ََْ َ ْ َ َ
ٌ
ض َخِلي َفًة َق ُالواْ أَجَْت َع ُل ِفي َها َمن ُي ْف ِس ُد ِفي َها
تعاىلَ { :وإِذ قال َرُّبك ِلل َمالِئكِة إِِّني َجا ِعل فيِ األ ْر ِ
ال إِّني أَ ْعَل ُم َما َ
الد َماء َوحَْن ُن ُن َسبِّ ُح حَِب ْم ِد َك َوُن َق ِّد ُ َ َ َ
َويَ ْس ِف ُك ِّ
ال َت ْعَل ُمو َن}(.البقرة)30 :
س لك َق ِ

والذي قالته املالئكة مل يكن ختميناً ،وإمنا كان بعلم من اهلل تعاىل ،ووقع يف األرض سفك

الدم يف العهد األول للخالفة البشرية ،فطوعت البن آدم نفسه أن يقتل أخاه ظلماً ،ومنذ

وقوع هذا احلادث املأساوي ،شدد اهلل على حتريم القتل ،وتغليظ إمثه ،فقال تعاىلِ { :م ْن أَ ْج ِل
َ
األ ْرض َف َكأَمَّنَا َقت َ
يل أََّنُه َمن َقت َ
َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َبن إِ ْس َراِئ َ
َل َن ْفساً ِب َغيرْ َن ْف َ َ
َل
ِ
ِ ٍ
س أ ْو ف َساٍد فيِ
يِ
َات ُث َّم إِ َّن َكثِرياً
جيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ
جيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَمَّنَا أَ ْحيَا النَّ َ
النَّ َ
اس مَ ِ
اس مَ ِ
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َ
َ َ
ض
ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ األ ْر ِ
وموقف اإلسالم مما حيدث على األرض كلها ،واضح أشد الوضوح ،فهو يساند إعمارها،
س ِرُفو َن}(.املائدة)32 :
لمَُ ْ

ً
سبيال،
وإصالح شأنها ،والعدل فيها ،والعمل على حفظ البقاء عليها ،ما أمكن لذلك
وحيارب اإلفساد فيها ،والظلم ،واجلرائم .واحلديث عن األرض وما عليها يطول ،ويتشعب

بني قضايا رئيسة وكثرية ،منها السليب؛ كاإلفساد ،واالغتصاب؛ واإلجيابي ،كالتمكني ،واإلعمار،
واالستخالف ،واإلصالح ،ومبناسبة الذكرى (الثامنة والثالثني) ليوم األرض الفلسطيين
الذي انطلق عام  ،1976حناول استذكاره هذا العام  2014يف إطار إمجالي هلذه القضايا ذات
العالقة.
التمكني يف األرض وإصالحها:
لقد امنت اهلل على بين البشر أن َّ
مكنهم يف األرض ،وأسبغ عليهم فيها نعمه الظاهرة

َ
ش َقِل ً
َ َّ
ض َو َج َعْلنَا َل ُك ْم ِفي َها َم َعايِ َ
يال َّما َت ْش ُكُرو َن}
والباطنة ،فقال تعاىلَ { :ول َق ْد َمكنَّ ُاك ْم فيِ األ ْر ِ
شكر اهلل املنعم الذي بيده التمكني ،أن يقيم الناس العدل بني أهلها،
(األعراف ،)10 :و ِم ْن ِ
ويسعون إىل إصالحها وحفظها من الفساد ،على خالف نهج املفسدين الذين يكفرون باهلل
ورسله وكتبه ،فيمارسون على األرض صنوف الفساد اليت نهاهم اهلل عن اقرتافها ،فاهلل تعاىل

َ
األ ْرض َب ْع َد إ ْص َ
َ ُْ ْ
ال ِح َها َواْد ُعوُه َخ ْوفاً َو َط َمعاً إِ َّن َرمْح َ
يب ِّم َن
َت اهللِ َق ِر ٌ
ِ
ِ
يقولَ { :وال تف ِس ُدوا فيِ
مْحُْ ِسنِ َ
ني}(.األعراف)56 :
ال

ودأب األنبياء ،عليهم السالم ،على الدعوة إىل إصالح األرض ،فقال تعاىلَ { :وإِلىَ َم ْديَ َن
أَ َخ ُاه ْم ُش َعيْباً َق َ
ال يَا َق ْوم ا ْعُب ُدواْ اهللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَِلـٍه َغيرُُْه َق ْد َجاءْت ُكم َبيِّنٌَة ِّمن َّرِّب ُك ْم َفأَ ْوُفواْ
ِ
َ
األ ْرض َب ْع َد إ ْص َ
َ ُْ ْ
ال ِح َها َذِل ُك ْم
اس أَ ْشيَ ُ
اْل َكيْ َل َوالمِْيزَا َن َو َال َتبْ َخ ُسواْ النَّ َ
ِ
ِ
اءه ْم َوال تف ِس ُدوا فيِ
َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ني}(األعراف ،)85:ووصية شعيب ،عليه السالم ،هذه تضمنت مسارين؛
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أحدهما ذو عالقة باإلصالح يف األرض ،ويتمثل يف إخالص العبودية هلل ،واالستقامة يف
املعامالت اليت جتري بني الناس ،واليت من عناوينها العدل يف الكيل ،وامليزان ،أما املسار
الثاني؛ فيتعلق بالنهي عن اإلفساد يف األرض ،ومن أشكاله خبس الناس أشياءهم ،وال ريب
يف أن اإلصالح خري من اإلفساد ،وإن ظن بعض قصار النظر ،وضيقي األفق ،أنهم باإلفساد

جينون أرباحاً ،فهي غالباً ما تكون قصرية املدى ،وعواقبها وخيمة ،واهلل جل يف عاله نبه
املؤمنني إىل ظاهرة تقلب الظاملني املفسدين يف األرض ،وحتصيلهم بعض منافعها ،فحذرهم

من االخنداع بهذا الربيق الزائف ،فقال تعاىلَ :
{ال يَ ُغ َّرن َ
ين َك َفُرواْ اْلبِ َ
الِد *
َّك َت َقُّل ُب َّال ِذ َ
فيِ
َاع َقِل ٌ
ات جَْت ِري ِمن تحَْتِ َها
ين َّات َق ْواْ َرَّب ُه ْم لهَُ ْم َجنَّ ٌ
َمت ٌ
ْس المَِْهاُد * َل ِك ِن َّال ِذ َ
يل ُث َّم َمأْ َو ُ
اه ْم َج َهنَّ ُم َوِبئ َ
َ
ين ِفي َها ُنز ً
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
ُال ِّم ْن ِعن ِد اهللِ َو َما ِعن َد اهللِ َخيرٌْ

َ
ار}( .آل عمران)198 - 196 :
ِّلألْب َر ِ

ووعد اهلل املصلحني يف األرض باالستخالف فيها ،والتمكني ،فقال تعاىلَ { :و َع َد ُ
ين
اهلل َّال ِذ َ

َ
آ َمنُوا ِم ُ
َخَل َ
ات َليَ ْست ْ َ
است ْ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم
ف َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
نك ْم َو َع ِمُلوا َّ
ض َك َما ْ
َخِلفنَّ ُهم فيِ األ ْر ِ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَنن ال ُي ْش ِر ُكو َن
َن لهَُ ْم ِدين ُ
َوَلُي َم ِّكن َّ
يِ
اسُقو َن}(النور ،)55 :ومن مستلزمات التمكني
ِبي َشيْئاً َو َمن َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َف ِ
يف األرض ،عبادة اهلل فيها ،والقيام مبهمة األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،مصداقاً لقوله
َ
َّ
تعاىلَّ :
وف َوَن َه ْوا َع ِن
الصالةَ َوآَت ُوا َّ
{ال ِذ َ
الز َكاةَ َوأَ َمُروا ِباملَْعُر ِ
ض أََقاُموا َّ
ين إِن َّمكنَّ ُاه ْم فيِ األ ْر ِ
ُ
َ
ور}(.احلج)41 :
املُنك ِر وَلهلِ ِ َعاِقبَُة األُم ِ
فهناك تالزم بني التمكني يف األرض ،وبني إصالحها ،فال يتحقق بقاء التمكني إال بالتزام

الصالح واإلصالح ،وإخالص العبودية هلل ،والساعون إىل نيل التمكني بغري سالح الصالح
واهمون ،ويركضون وراء سراب بقيعة ،ألنهم َّ
يتنكبون سنة اهلل ،اليت ال يوجد هلا تبديل وال

حتويل.
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من هنا؛ ينعقد األمل على حتقق التمكني يف األرض ألصحابها الشرعيني؛ كونهم األحق
ربهم يف
بها ،واألوىل بعمارتها ،وإقامة العدل فيها ،منطلقني من إميان راسخ ،ويعبدون َّ
صالتهم ،وزكاتهم ،وعمارة أرضهم.
جرمية اغتصاب األرض:
من أبشع صور اإلفساد يف األرض ،تلك املتمثلة يف اغتصابها من أهلها الشرعيني ،فمن
خصه اهلل بامتالك شرب من األرض ،تعلقت به حقوق ملكيته ،والتصرف فيه ،وبعض الناس
يسرقون أرض غريهم ،أو بعضها بأساليب خمتلفة ،وقد خص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،

مغتصب األرض ظلماً بوعيد خاص ،تقشعر هلوله األبدان ،فعن َس ِعي ِد بن َزيْ ٍد ،قال :مسعت
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :من أَ َخ َذ ِشبرْ ًا من األرض ُظْل ًما ،فإنه ُي َط َّوُقُه يوم اْل ِقيَا َمِة
َ ()1
من َسبْ ِع أَ َر ِضني).
واغتصاب األرض قد يصدر عن فرد أو مجاعة ،أو شعب أو دولة ،ويف احلاالت كلها ،فإن
مصريهم يف اآلخرة جهنم وبئس املصري ،وهلم اخلزي يف الدنيا؛ ألنهم لصوص امتدت أيديهم
إىل ملك غريهم دون حق ،فعاثوا يف األرض الفساد ،ونشروا فيها القهر والظلم ،وأقاموا
عيشهم على معاناة غريهم من بين البشر ،فاستحقوا سخط اهلل وعقابه؛ ألنهم باغتصابهم
أرض غريهم ظاملون ،والظلم عاقبته وخيمة ،وفيه ورد احلديث القدسي عن أبي َذ ٍّر ،عن النيب،

يما َر َوى عن اهللِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  ،أََّنُه قال( :يا ِعبَاِدي؛ إني َح َّر ْم ُت ُّ
الظْل َم
صلى اهلل عليه وسلمِ ،ف َ

على َن ْف ِسيَ ،و َج َعْلُتُه َبيْن ُ
َك ْم محَُ َّر ًما ،فال َت َظالمَُوا).

()2

والشاعر ينصح من تسول له نفسه استسهال ظلم اآلخرين ،فيقول:
كنت ُمقتدراً
من إذا ما َ
ال تظِل ّ

مـــرتعه ُيفضي إىل الن َد ِم
فالظلم
ُ
ُ

 .1صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب حتريم الظلم وغصب األرض وغريها.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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تنام عينُك واملظلــــوم منتبٌه

يدعــــــو عليك وع ُ
ني اهلل مل َتنَم

واحذر أخيّا من املظلوم دعوته

وإن تصبك سهام الليل يف الظلم

فقد يغرت بعض الناس بقوتهم ،فيسرقون حقوق الناس ،ويعتدون على األموال واألعراض،

ْ
يز إِلىَ َعا ِم ٍل َلُه:
دون أن يأخذوا باعتبارهم اخلوف من اهلل ،ويف األثر َكت َ
َب ُع َمُر ْب ُن َعبْ ِد ال َع ِز ِ
َ
َ َ
َ
ََ
اس َعَلى ُظْل ِم ِه ْمَ ،فاْذ ُك ْر ُق ْد َرةَ اهللِ َعَليْ َك)( ،)1وتوعد اهلل
(أ َّما َب ْع ُد؛ فإِذا َد َعتْك ُق ْد َرُتك َعلى النَّ ِ
ب اهللَ َغاِف ً
ال َع َّما يَ ْع َم ُل َّ
الظاملني ،فقال تعاىلَ { :و َال تحَْ َس نََّ
ص
الظالمُِو َن إِمَّنَا ُي َؤ ِّخُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم َت ْش َخ ُ
ِفيِه َ
صاُر}(.إبراهيم)42 :
األْب َ
وهجروا أصحابها الشرعيني من بيوتهم ،وعاثوا
والذين اغتصبوا األرض الفلسطينيةّ ،
يف األرض الفساد وما يزالون ،ال يتعظون من أحداث التاريخ ،وال يستهدون مبضامني رساالت
السماء ،فاهلل حرم الظلم على نفسه ،وحرمه على العاملني ،إنسهم وجنهم ،فمن يقرتف الظلم

جيرم يف حق نفسه ً
أوال ،ويعادي قيم السماء ورساالت اهلل اليت جاء بها النبيون عن ربهم،
وصدق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذ يقولُّ :
ات يوم اْل ِقيَا َمِة).
(الظْل ُم ُظُل َم ٌ

()2

األرض املباركة:
األرض الفلسطينية باركها اهلل تعاىل مبعية املسجد األقصى املبارك الذي أسرى بنبيه

شأنه{:سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى
املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،إليه من املسجد احلرام ،فقال جل
ُ

َ
َ
ال ِّم َن املَ ْس ِج ِد الحْ َ َر لىَ َ
ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
َّ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو
ام إِ امل ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ري}(اإلسراء ،)1:وأظهرت التفسريات يف معنى {َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه}؛ أي أكثرنا حوله
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
َّ
اخلري ،والربكة باألشجار ،والثمار ،واألنهار ،وقد وردت آيات تدل على هذا ،كقوله تعاىل:

 .1شعب اإلميان.517/ 9 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب الظلم ظلمات يوم القيامة.
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يوم األرض يف ظالل معاني التمكني فيها وحتريم اغتصابها

ض ال َبا َر ْكنَا ِفي َها ِلْل َعالمَِ َ
يح
{ َوجََّنيْنَاُه َوُلوطاً إِلىَ األر
الر َ
ني}(األنبياء ،)71:وقولهَ { :وِل ُسَليْ َما َن ِّ
ْ ِ َّتيِ
ض ال َبا َر ْكنَا ِفي َها َو ُكنَّا ِب ُك ِّل َشيٍء َعالمِِ َ
ني} (األنبياء ،)81:فإن املراد
اص َفًة جَْت ِري ِبأَْم ِرهِ إِلىَ األ ْر
َع ِ
ِ
َّتيِ
بتلك األرض الشام ،واملراد بأنه بارك فيها ،أنه أكثر فيها الربكة ،واخلري ،باخلصب ،واألشجار،
والثمار ،واملياه ،كما عليه مجهور العلماء ،وقال بعض العلماء املراد بأنه بارك فيها ،أنه بعث
األنبياء منها ،وقيل غري ذلك ،والعلم عند اهلل تعاىل.

()1

والصراع على هذه األرض املباركة ما زال قائماً ،بني أصحابها الشرعيني ،ومغتصبيها

الظاملني ،وهلذا الصراع وجوه عديدة ،أبرزها املسلح ،الذي زمامه بيد حمتلها بقوته ،غري
أن أهلها لن يفرطوا بذرة من ترابها الطاهر ،مهما كلفهم التشبث بها من تضحيات يف
األنفس ،واألموال ،وتقييد احلريات ،وهم يدركون أن من مستلزمات احملافظة على أرضهم،
أن يقوموا على حفظها ورعايتها .واأليدي اآلمثة اليت تقتلع زيتونها ،وحترق زرعها ،وخترب
تربتها ،وتدمر أبنيتها ،وتقتل أبناءها ،وأطفاهلا ،لن تثين املرابطني على أرضهم عن االستبسال
يف رباطهم ،فهم يفدونها باملهج واألرواح ،وارتوى ثراها بأزكى الدماء ،ويف مثلها يقول أمري
الشعراء أمحد شوقي:
بالد

مات

فتيتُها

قومهم ليبقوا
لتحيا *** وزالوا دون
ُ

وحررت الشعوب على قناها *** فكيف على قناها َت ُّ
سرتق
يا صاحب األرض:
يف ختام هذه الوقفة املختارة عند بعض قضايا األرض؛ مبناسبة ذكرى يومها الفلسطيين،

نهمس لصاحب األرض ،أن حافظ على زراعة أرضك واستصالحها ،وال تبقها مواتاً ،فعن
ف ،فقال النيب ،صلى اهلل
ِّص ِ
الرُب ِعَ ،والن ْ
َج ِاب ٍر ،رضي اهلل عنه ،قالَ :كاُنوا يَ ْز َر ُعوَن َها ِبالثُُّل ِ
ثَ ،و ُّ
 .1أضواء البيان.10/ 3 ،
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عليه وسلم( :من كانت له أَ ْر ٌ
َح َها؛ َفإِ ْن مل يَ ْف َع ْلَ ،فْلُي ْم ِس ْك أَ ْر َضُه).
ضَ ،فْليَ ْز َر ْع َها ،أو ِليَ ْمن ْ

()1

واعلم أن الربيع يبتهج ملن له أرض ،وليس ملن يبيع ،كما قال الشاعر النابلسي إبراهيم

طوقان:
فرح الربيع ملن له
ُ

ٌ
أرض ،وليس ملن يبيع

يا صاحب األرض؛ وطد نفسك على حبها ،والدفاع الدائم عن حياضها ،واعلم أنك
على ثغرة ،فال يؤتني من قبلك ،وال تقل من شدة الضيق أف هلذا الوطن ،بل مرحى له،
وحنن فداه ،مع املنتظرين على درب الذين صدقوا اهلل العهد ،من الذين يقول سبحانه وتعاىل

ني ِر َج ٌ
فيهمِ { :م َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َظُر
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا اهللَ َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى حَْنبَُه َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ
َو َما َبدُ
َّلوا َتبْ ِد ً
يال}(األحزاب ،)23 :فقد ارتقى شهداء من سلف هذه األمة وخلفها قادة وأفراداً

ومجاعات ،وهم ينافحون عن هذه األرض ويدافعون ،فنالوا أومسة العز ،والكرامة ،والفخر

عند اهلل ،وأحرار الناس ،وأبناء هذه األمة ،وهذا الشعب األبي ،فهنيئاً هلم منازهلم اليت نالوها.
سائلني اهلل العلي القدير أن يهيئ ألرضنا الطاهرة املباركة التحرر من ربقة االحتالل،

ومن قيد السجان ،وأن يقبل شهداءنا ،ويثبت أقدامنا وقلوبنا ،فال نقيل وال نستقيل ،وال ُّ
نكل
وال نهون ،لنكون ممن وعدهم اهلل عز وجل باالستخالف يف األرض والتمكني.

 .1صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب ما كان أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يواسي بعضهم بعضاً يف
الزراعة والثمرة.
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كلمة العدد

اإلعانة على النوائب
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
خربان ُنشرا على موقع إخباري يف يوم واحد ،يتعلقان بسلوكني متناقضني يف الداللة
على املوقف من النوائب اليت تنزل باآلخرين ،أحد هذين اخلربين ،نقل عن مصادر إعالمية
كردية يف العراق ،ويفيد أن ستة شباب تناوبوا على اغتصاب الجئة سورية يف السادسة عشرة
من عمرها ،عندما كانت الفتاة عائدة من العمل يف السابعة مساء ،سابع أيام العام امليالدي
وزجوا بها إىل داخل
اجلديد ،فاعرتضها ثالثة شباب يستقلون سيارة (هونداي) بيضاءّ ،
السيارة ،وقاموا بتعصيب عينيها ،وربط قدميها ،وبدأوا باالعتداء عليها جنسياً.
ثم شارك ثالثة آخرون يف جرمية االغتصاب الحقاً يف ضواحي املدينة ،ثم فروا من املكان
لتجدها عائلة كردية من أربيل عارية ،فقامت بتغطية جسدها ،وتسليمها للشرطة ،وأفاد الجئ
سوري أن الفتاة تنتمي إىل عائلة حمدودة الدخل ،جلأت إىل أربيل قبل فرتة ،بسبب احلرب
الدائرة يف سوريا ،وهي تعمل يف أحد مراكز التسوق يف عاصمة اإلقليم ،وكانت تقارير
ملنظمات حملية وأجنبية أشارت إىل أن عددًا من الالجئات السوريات تعرضن إىل االستغالل
11
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اجلنسي خالل الفرتة املاضية.

()1

ويف اليوم الذي نشر فيه اخلرب عن حادثة االغتصاب املزرية هذه ،نشر خرب آخر مناقض
متاماً لصفاقة االعتداء اآلثم الذي تعرضت له تلك الفتاة ،حيث كان للخرب الثاني وجه آخر
للتعاطي مع النوائب اليت حتل بالناس ،عماده قيم الشجاعة والشهامة ،والتفاني يف احملافظة
على النفس البشرية ،وإنقاذها عندما حتل بها النوائب ،وذلك مبا يتماشى مع داللة قوله تعاىل:
َ
يل أََّنُه َمن َقت َ
{ ِم ْن أَ ْجل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َبن إِ ْس َراِئ َ
َل َن ْفساً ِب َغيرْ َن ْف َ َ
ض َف َكأَمَّنَا
س أ ْو ف َساٍد فيِ األ ْر ِ
ِ ٍ
ِ
يِ
َقت َ
َات ُث َّم إِ َّن
جيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ
جيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَمَّنَا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
اس مَ ِ
اس مَ ِ
َ
َ َ
األ ْرض لمَُ ْسرُفو َن}(املائدة ،)32 :ويفيد اخلرب أن ً
َ ً
رجال صينياً كان يقود
ِ
ِ
كثِريا ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ
سيارته يف منطقة (ليبوهراي بوكيت تيمه) شاهد حادث تصادم مر ّوعاً بني سيارة وشاحنة،

فهرع إىل السيارة املشتعلة ليجد زوجني عالقني بداخلها ،يف البداية متكن من إخراج السيدة
من النافذة ،ولكن زوجها كان عالقاً داخل الشاحنة ،ومن ثم مل يتمكن من الوصول إىل
نافذته ،فاستعان بسائق الشاحنة ،ومن ثم زحف إىل داخل السيارة من املقعد اخللفي ،ومتكن
من محل السائق الفاقد للوعي إىل اخلارج ،وبعد إنقاذه بثالث دقائق ،انفجرت السيارة برمتها،
وجنا الزوجان.

()2

سجل طالبان فلسطينيان موقفاً مشرفاً يف جمال اإلعانة على
وعلى صعيد آخر؛ فقد ّ
النوائب ،حني سلما مبلغاً مالياً وجهازاً خلوياً مثيناً إىل الشرطة الفلسطينية يف نابلس ،بعد
عثورهما عليهما مؤخراً ،مما استدعى تكرميهما من قبل شرطة حمافظة نابلس ،اليت أشارت
 .1موقع دنيا الوطن ،تاريخ النشر 2014-01-10 :م.
 .2موقع دنيا الوطن ،تاريخ النشر 2014-01-10 :م.
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إىل األثر الطيب لفعلهما ،الذي أفضى إىل عودة املال واجلهاز ألصحابهما ،بعد أن فجعوا
بفقدهما ،وأشار املقدم عبد اللطيف القدومي بالدور الذي تقوم به األسرة يف تربية أبنائها
على األخالق احلميدة واألمانة ،ودور أفراد اجملتمع ومساهمتهم الفاعلة يف االرتقاء يف تعزيز
احلالة األمنية.

()1

فكيف يتساوى من يهب إىل إغاثة امللهوف ،مع االنتهازي الذي يستغل ضعف املشرد
ليضيف إىل معاناته املزيد بأفعاله الشائنة؟؟!!! حتماً ال يستويان عند اهلل وخلقه ،فشتان بني
َ
َ
ْ
ُ َْ
يع َه ْل
ري َو َّ
الثرى والثريا ،واهلل تعاىل يقولَ { :مثَل الف ِري َقينْ ِ َكاأل ْع َمى َواأل َص ِّم َوالبَ ِص ِ
الس ِم ِ
ال أََف َ
يَ ْستَويَا ِن َمثَ ً
ال َت َذ َّكُرو َن}(.هود)24 :
ِ
اإلعانة على النوائب من شيم الكرام:
مما ال شك فيه أن إعانة صاحب احلاجة من شيم الكرام ،ومن خري األعمال ،اليت يتقرب
بها الناس إىل اهلل ،فعن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :على كل ُم ْسِلم َص َدَقٌةَ ،ف َق ُالوا:
ٍ
 .1جريدة القدس ،2014/ 2/ 25 ،ص.8
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َصد ُ
َّق ،قالواَ :فإِ ْن مل يجَِدْ؟ قالُ :ي ِع ُ
ني
يا َنبيَِّ اهللِ؛ َف َم ْن مل يجَِدْ؟ قال :يَ ْع َم ُل بيدهَ ،فيَنْ َف ُع َن ْف َسُهَ ،ويَت َ
اجِة المَْْل ُه َ
وفَ ،وْلُي ْم ِس ْك عن َّ
الش ِّرَ ،فإَِّن َها له
َذا الحْ َ َ
وف ،قالواَ :فإِ ْن مل يجَِدْ؟ قالَ :فْليَ ْع َم ْل ِبالمَْْعُر ِ
َص َدَقٌة).

()1

َ
ني،
وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(السا ِعي على األ ْر َمَلِة َواملِ ْس ِك ِ

ِ
َكاملجَُا ِه ِد يف َسبِيل اهللِ ،أو ال َقاِئ ِم َّ
والصاِئم النَّ َها َر).
الليْ َلَّ ،
ِ

()2

وأفعال الكرام يف هذا اجملال ختتلف عن بشائع انتهازيِّي الظروف القاهرة ،كما يشاهد من

انتشار السرقة والنهب ،عند نزول النكبات والزالزل يف بعض البالد ،فما أن حتل الكارثة
الطبيعية ،أو ينقطع التيار الكهربائي ،وحيل الظالم ،حتى تبدأ عمليات النهب ،والسرقة،
والتخريب ،من قبل أناس ،جعبهم خاوية من مكارم األخالق ،والقيم النبيلة ،وال يقل سلبية
عن هذا املستوى استغالل نوائب الفلسطينيني وأمثاهلم من الشعوب ،واجلماعات البشرية
خالل معاناتهم من ظروف القهر البشري ،اليت فرضت عليهم على مسع العامل وبصره،
وكان من أبرز إفرازات تلك املعاناة وجود مشكلة التشريد والتشتيت عن الديار ،والبيوت،
واألراضي ،مبا أضحى يعرف مبشكلة الالجئني ،الذين ينتظرون عوناً الستعادة حق عودتهم
إىل بلداتهم ومساكنهم ،اليت أخرجوا منها عنوة ،وظلماً ،وعدواناً.
يف كل زمن تقع نوائب ببعض الناس ،يتجند الكريم النبيل لإلعانة عليها ،خبالف من
يقف حياهلا متفرجاً ،أو يف احلال األسوأ يعمل على مضاعفة آثارها؛ ليكون جزءاً من ُمركباتها
ً
بدال من العون عليها ،وقد ُشهد للرسول األكرم ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى قبل تكليفه
.1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب على كل مسلم صدقة فمن مل جيد فليعمل باملعروف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة على األهل.
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حبمل رسالة اهلل للعاملني ،أنه كان يعني على نوائب احلق ،فلما تلقى الوحي أول مرة ،رجع
إىل زوجه خدجية ،رضي اهلل عنها ،يرتعد من مفاجأة ما لقي ،فقال قولته اليت نزل فيها قرآن
كريم ،ومسيت سورتان منه مبتعلقات ذلك ،وهما :املزمل واملدثر؛ ختليداً لقوله صلى اهلل عليه
دثروني ِّ
زملونيِّ ،
دثروني ،والشاهد هنا من بعض ما ردت به تلك املرأة الوفية
زملوني ِّ
وسلمِّ :
واحلكيمة يف أثناء تلك احلادثة ،فعملت على تهدئة روع زوجها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
يك اهلل أََب ًدا؛ إن َ
قائلة( :واهلل ما خُْيز َ
الر ِح َمَ ،وتحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،وَت ْك ِس ُب المَْْع ُدو َمَ ،وَت ْق ِري
َّك َلت ِ
َص ُل َّ
ِ
ِ

الضيْ َ
فَ ،وُت ِع ُ
َّ
ب الحْ َ ِّق).
ني على َن َواِئ ِ

()1

ويف شرح النووي على صحيح مسلم أن النوائب مجع نائبة ،وهي احلادثة ،وإمنا قالت
نوائب احلق؛ ألن النائبة قد تكون يف اخلري ،وقد تكون يف الشر ،قال لبيد:
وشر كالهما
ُ
خري ٍ
نوائب من ٍ

فال اخلري ممدود وال الشر الزب

قال العلماء ،رضي اهلل عنهم ،معنى كالم خدجية ،رضي اهلل عنها ،أنك ال يصيبك مكروه؛
ملا جعل اهلل فيك من مكارم األخالق ،وكريم الشمائل ،وذكرت ضروباً من ذلك ،ويف هذا
داللة على أن مكارم األخالق ،وخصال اخلري ،سبب السالمة من مصارع السوء ،واهلل أعلم.

()2

ومل يقتصر الثناء على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لعونه على النوائب ،وإمنا كان
لصحابته األخيار نصيب منه ،كونهم من أصحاب املكارم ،املساهمني يف العون اجلاد على
النوائب حني تنزل بأهلها ،وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،الذي ملا َخ َر َج

الد ِغنَِة ،وهو َسيِّ ُد اْل َقا َرةِ ،فقال( :أَيْ َن
اج ًرا ِقبَ َل الحْ َبَ َشِة ،حتى إذا َبَل َغ َب ْر َك اْل ِغ َماِدَ ،ل ِقيَُه ابن َّ
ُم َه ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.202/ 2 ،
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يد يا أََبا َب ْك ٍر؟ فقال أبو َب ْك ٍر :أَ ْخ َر َجن َق ْو ِميَ ،فأََنا ُأ ِر ُ
ُت ِر ُ
يح يف األرضَ ،فأَ ْعُب َد َرِّبي ،قال
يد أَ ْن أَ ِس َ
يِ
ْل َك ال خَْيُر ُج ،وال خُْي َر ُجَ ،فإن َ
الد ِغنَِة :إ َّن ِمثَ
الر ِح َمَ ،وتحَْ ِم ُل اْل َك َّل،
َّك َت ْك ِس ُب المَْْع ُدو َمَ ،وَت ِص ُل َّ
ِ
ابن َّ ِ
الضيْ َ
فَ ،وُت ِع ُ
َوَت ْق ِري َّ
ب الحْ َ ِّق ،وأنا لك َجا ٌرَ ،فا ْر ِج ْع َفا ْعُب ْد َرَّب َك ِببِالِد َكَ ،فا ْرتحََ َل
ني على َن َواِئ ِ
الد ِغنَِةَ ،ف َر َج َع مع أبي َب ْك ٍرَ ،ف َط َ
ش ،فقال هلم :إِ َّن أََبا َب ْك ٍر ال خَْيُر ُج
ابن َّ
اف يف أَ ْش َر ِ
اف ُك َّف ِار ُق َريْ ٍ
ِمثُْلُه وال خُْي َر ُج ،أَتخُْر ُجو َن َر ُج ً
الضيْ َ
الر ِح َمَ ،ويحَْ ِم ُل اْل َك َّلَ ،ويَ ْق ِري َّ
ف،
ال ُي ْك ِس ُب المَْْع ُدو َمَ ،ويَ ِص ُل َّ
ِ

َوُي ِع ُ
ب الحْ َ ِّق).
ني على َن َواِئ ِ

()1

وأثنى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على األشعريني؛ لتعاونهم يف مواجهة نوائب
وسى ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
الفقر ،واحلاجة ،والظروف الصعبة ،فعن أبي ُم َ

وسلم( :إن َ
األ ْش َع ِريِّ َ
مََعوا ما كان ِعنْ َد ُه ْم
ني إذا أَ ْر َمُلوا( )2يف اْل َغ ْز ِو ،أو َق َّل َط َعاُم ِعيَالهِِ ْم ِبالمَِْدينَِة ،ج ُ

الس ِويَِّةَ ،ف ُه ْم ِميِّن ،وأنا منهم).
َس ُموُه َبيْن ُ
َه ْم يف إناء َو ِ
يف َث ْو ٍب َو ِ
اح ٍدُ ،ث َّم اْقت َ
اح ٍد ِب َّ

()3

وحث اإلسالم على تفريج كرب املكروبني بالنوائب وغريها ،فعن َعبْد اهللِ بن ُع َم َر،
ِ
رضي اهلل عنهما ،أخربه أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال

اجتِِهَ ،و َم ْن َف َّر َج عن ُم ْسِلم ُك ْرَبًة،
اجِة أَ ِخيِه ،كان اهلل يف َح
َ
يَ ْظِل ُمُه ،وال ُي ْسِل ُمُهَ ،و َم ْن كان يف َح َ
ٍ
()4
ات يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِةَ ،و َم ْن َسترََ ُم ْسِل ًماَ ،سترََُه اهلل يوم اْل ِقيَا َمِة).
َف َّر َج اهلل عنه ُك ْرَبًة من ُكُرَب ِ
ومن سبل اإلعانة على النوائب ،رفع الشرع الرباني احلرج عن املبتلني بها ،فاهلل تعاىل

 .1صحيح البخاري ،كتاب الكفالة ،باب جوار أبي بكر يف عهد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعقده.
 .2أَ ْر َمُلوا :نفذ زادهم ،فتح الباري ،تعليق ابن باز.125 / 1 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب ِم ْن َف َضاِئل َ
األ ْش َع ِريِّ َ
ني ،رضي اهلل عنهم.
ِ
 .4صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
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األ ْع َمى َح َر ٌج َوال َعَلى َ
س َعَلى َ
األ ْع َرج َح َر ٌج َوال َعَلى المَْريض َح َر ٌج َو َمن ُي ِطع اهللَ
يقولَ :
{ليْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ات جَْتري ِمن تحَْتِ َها َ
َو َر ُس َ
األْن َهاُر َو َمن يَتَ َو َّل ُي َع ِّذْبُه َع َذاباً أَِليماً}(.الفتح)17 :
ولُه ُيد ِ
ْخْلُه َجنَّ ٍ ِ
اهلل املستعان و عنده املخرج:
اإلعانة األعظم على النوائب تكون من اهلل العلي القدير ،الذي يكشف الضر عن عباده،
ين َز َع ْمتُم ِّمن ُدوِنِه َف َ
ال يمَِْل ُكو َن َك ْش َ
ف ُّ
الض ِّر
دون سواه ،ويف هذا يقول تعاىلُ{ :ق ِل اْد ُعواْ َّال ِذ َ
َع ُ
نك ْم َو َال

تحَْو ً
يال}(.اإلسراء)56 :
ِ

الُم ،إِّني ُأعِّ
َ
اح َف ْظ اهللَ يحَْ َف ْظ َك،
َل ُم َك َكِل َم ٍ
اتْ ،
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول ( :يَا ُغ ِ

استَ َعنْ َ
اح َف ْظ اهللَ جَِت ْدُه جَُتا َه َك ،إَِذا َسأَْل َ
استَ ِع ْن ِباهللَِ ،وا ْعَل ْم أَ َّن األمة َل ْو
ْ
تَ ،ف ْ
اسأَ ْل اهللََ ،وإَِذا ْ
ت َف ْ
َم َع ْ َ َ
لمَ
َلى أَ ْن يَ ُض ُّر َ
َ
َ
َم ُعوا عَ
وك إ َّال ِب َش ْيٍء َق ْد َكتَبَُه ُ
وك
اهلل َل َكَ ،وَل ْو ْ
ْ
اجت َ
اجت َ
ت عَلى أ ْن يَنْ َف ُعوك ِب َش ْيٍء ْ يَنْ َف ُع ِ
لمَ
َ
اهلل عَ
وك إ َّال ِب َش ْيٍء َق ْد َكتَبَُه ُ
ت الأَْْق َ
الص ُح ُف)
الُم َو َج َّف ْ
َليْ َكُ ،رِف َع ْ
ت ُّ
ِب َش ْيٍء ْ يَ ُض ُّر ِ

()1

ومن شعر اإلمام الشافعي يف ذلك ،قوله:

ت ُع ٌ
يون
َس
ــــــه َر ْت أَعنيٌَ ،وَنا َم ْ
ِ

َذرعــاً َو ِعن َد اللهَِ ِمنها املَخ َر ُج
نت أَ ُظنُّها ال ُتف َر ُج
ُف ِر َجت َو ُك ُ
ُ
ُ
التكون
تكـــون أو
أمور
يف ٍ

نازَلٍة يَ ُ
ضيق لهَ ـــــا ال َفتى
َوَلُر َّب ِ
ضاَقت َفَل ّما است َ
َحك َمت َحَلقاُتها

إن َّرباً َ
باألمس مـــا كــــا
كفاك
ِ

َن َسيَ ْك ِف َ
يك يف َغــ ٍد َما يَ ُك ُ
ون

َ
فحمالنك اهلمو َم ُ
جنون
ــس

اهلم مَـا استَط ْع َ
ت َع ْن النَّ ْفـ
َفاْد َرأ َّ

 .1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ال يؤمن أحدكم

حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني.
17
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وكان رمحه اهلل تعاىل يناجي ربه ً
قائال:
يــا من تحَُ ُّل بذكره

عقد النوائب والشدائد

يا من إليه املشتكى

اخللق عائ ْد
وإليه أمـــُر ِ

َ
العليم مبا ُبليـ
أنت
ُ

ُت ِبِه وأَ َ
نت عليِه شاه ْد

يا صم ٌد َتنَزهَ عن مصادد

حي يا قيوُم
يــــــا ُّ

وأنت يف امللكوت واحد

أنت الرقيب على العباد
أنت املنزُه يا بـــــــديـ

اخللق عن ول ٍد ووالد
َع ِ

إني دعوتك واهلمو

ُم ُ
جيوشها قليب ُتطارد

عك ُ
واملذل لكل جاحد

أنت املعُز ملن أطا

يا من َلُه ُح ْس ُن العوائد

فرج حبوْل َك ُكربيت
ْ

الزمن املعاند
ُن ِبِه على
ِ

فخفي لطفك يستعا

أنت امليسر واملسبب واملساعد

يسر لنا فـــــرجاً قريـ

باً يا إهلي ال تبـــــــاعد

كـــن رامحي فلقد يئسـ

األقارب واألباع ِد
ُت من
ِ

ثـــم الصالة على النيب

خر ساجد
وآله مــــــا َّ

فرج اهلل كرب املبتلني بالنوائب ،وأجزل هلم ثواب الصرب عليها ،وجزى املعينني عليها
خري اجلزاء.

18

قيم ومواعظ

كتمان السر
هيا القاسم
إن كتمان األسرار أمر مهم وضروري يف حياة اإلنسان ،فال ميكن أن تشعر باألمان والراحة
بد من وجود الذي تثق
النفسية إن وجدت أن أسرارك وما يتعلق بك منشو َرة على املأل ،فال َّ
بد للموظف أن
به ،فيحفظ سرك ،حينما تبوح له مبشكالتك الشخصية؛ كاألصدقاء ،وال َّ
حيفظ أسرار عمله ،فالطبيب يف مهنته حيفظ أسرار مريضه ،والضابط يف اجليش حيفظ األسرار
العسكرية ،وكل عامل يف مؤسسة أو وزارة مسؤول عن حفظ األسرار اليت تتعلق باملواطنني
أو غريهم ،كما أن األسرار بني الزوجني جيب أن ُتكتم ،فال يبوح أحد الزوجني بها للخارج،
بد للحكومة والدولة أن تضع أسرارها
سواء حال قيام زواجهما ،أو حتى بعد طالقهما ،وال َّ

يف أيد أمينة عند القيام باحلروب ،أو بأي ختطيطات عسكرية ،فكتمان السر قد يكون الزماً

على كل فرد يف اجملتمع ،مهما كانت الفئة العمرية اليت ينتمي إليها ،أو مستواه العلمي أو
املهين ،أو مكانته االجتماعية ،فيؤدي كتمان السر إىل الثقة املتبادلة بني الناس ،ونشر األمن
واألمان بينهم ،يف اجملتمع ككل ،ورسول اهلل هو قدوتنا يف حياتنا الدنيا ،نتعلم منه ما فيه خري
لنا وجملتمعنا ،فلنستعرض بعض املواقف اليت وردت يف السرية النبوية ،وجتلى فيها كتمان
السر بوضوح:
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ت َع ْن أََنسَ ،ق َ
هللَ ،صَّلى ُ
ال:
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ َح ًدا ،أَ ْخبرََ َنا َث ِاب ٌ
ول ا ِ
( )1ال تحُ َ ِّد َث َّن ِب ِس ِّر َر ُس ِ
ٍ

اهلل َعَليِْه َو َسَّلمَ ،وأََنا أَْل َع ُب َم َع اْل ِغْل َما ِنَ ،ق َ
(أََتى َعَل َّي َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ :ف َسَّل َم َعَليْنَاَ ،فبَ َعثَن
يِ
تَ :ما َحبَ َسك؟ ُقْل ُتَ :ب َعثَن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل
اجٍةَ ،فأَْب َطأْ ُت َعَلى ُأ ِّميَ ،فَل َّما ِجئ ُ
ْت َق َال ْ
إِلىَ َح َ
يِ
ت :ال تحَُ ِّدَث َّن ِب ِس ِّر َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى
اجُتُه؟ ُقْل ُت :إَِّن َها ِس ٌّرَ ،ق َال ْ
اجٍةَ ،ق َال ْ
تَ :ما َح َ
َعَليِْه َو َسَّل َم ،لحِ َ َ

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم أَ َح ًداَ ،ق َ
سَ :واهللِ َل ْو َح َّدْث ُت ِبِه أَ َح ًدا ،لحََ َّدْثت َ
ُ
ُك يَا َث ِاب ُت)( ،)1و َع ْن َعبْ ِد اهللِ
ال أََن ٌ
اْبن َج ْع َفرَ ،ق َ
ال( :أَ ْرَدَفن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ذ َ
ات يَ ْو ٍم َخْل َفُهَ ،فأَ َس َّر إَِل َّي َح ِديثًا ال
ٍ
ِ
يِ
ُأ َح ِّد ُث ِبه أَ َح ًدا ِم ْن النَّاس)( ،)2نيب اهلل يرسل أنساً يف حاجة ،وخيربه بسر ،فتسأله أمه عن ذلك،
وهي أقرب الناس إليه ،لكنه ال خيربها به ،وتوصيه أمه بأن ال حيدث أحداً بذلك ،هذه هي
الرتبية العظيمة ،فاألم تربي ولدها على كتمان السر ،وال تلح عليه ليخربها به ،ويذكر عبد

اهلل بن جعفر ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أركبه خلفه ،وأخربه بسر مل خيرب به أحداً من

الناس حتى اآلن ،ما هو السر الذي خيرب به النيب ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
طفال صغرياً؟ عادة ال
خنرب الصغار بأسرارنا ،لكين أرى أن هذا أمر يسلكه النيب مع األطفال ،كأنه يريد أن يعلمهم
أنهم رجال قادرون على حتمل املسؤولية ،وحفظ األسرار ،وهذا جلي من كالم عبد اهلل ،فالسر
مل يبح به ألحد ،وهذه دعوة لآلباء لتعويد أطفاهلم على ذلك من الصغر ،فهم يشعرون بهذه
املسؤولية ،ويقدرون أهميتها ،لكن على اآلباء أن يعطوهم هذا االهتمام ،وأن يثقوا بهم.
( )2جهزينا وأخفي أمرك:
عن الزهري قال( :ملا قدم أبو سفيان املدينة ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يريد غزو مكة،
فكلمه يف أن يزيد يف اهلدنة ،فلم يقبل عليه ،فقام فدخل على ابنته أم حبيبة ،فلما ذهب
 .1صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،باب من فضائل أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه.
 .2صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل عبد اهلل بن جعفر ،رضي اهلل عنهما.
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ليجلس على فراش النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،طوته دونه ،فقال :يا بنية؛ أرغبت يف هذا
الفراش عين ،أم بي عنه ،قالت :بل هو فراش رسول اهلل ،وأنت امرؤ جنس مشرك ،فقال:
يا بنيه؛ لقد أصابك بعدي شر)( ،)1ويف موقف آخر( :أمر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
الناس باجلهاز ،وأمر أهله أن جيهزوه؛ أي قال لعائشة :جهزينا وأخفي أمرك ،فدخل أبو بكر،
رضي اهلل عنه ،على ابنته عائشة ،رضي اهلل عنها ،وهي حترك بعض جهاز رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم؛ أي جتعل قمحاً سويقاً ودقيقاً ،ويف لفظ :وجد عندها حنطة تنسف وتنقى،
فقال :أي بنية؛ أمركن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتجهيزه؟ قالت :نعم ،فتجهز ،قال:
فأين ترينه يريد؟ قالت :ال واهلل ما أدري ،وإن ذلك قبل أن يستشري أبا بكر ،وعمر ،رضي اهلل
عنهما ،يف السري إىل مكة ،ثم إنه أعلم الناس أنه سائر إىل مكة ،وأمرهم باجلد والتجهيز).

()2

إن كتمان أم حبيبة السر عن أبيها ،وعدم إبالغه أن املسلمني سيخرجون إىل فتح مكة،
لدليل كبري على أن رابطة الدين أقوى من أي رابطة أخرى ،فهذا والدها يستنجد املسلمني؛
ليجددوا البيعة بعد أن نقضها هو ومشركو مكة ،ويلجأ إىل ابنته ليجد الراحة عندها،
لكنها ،وبعد هذه املعاناة الطويلة ،وغياب أبيها عنها لسنوات ،وهي تشهد عدوانه لدين اهلل،
وعدوانه ألحب اخللق إليها حممد رسول اهلل ،جعلها تنسى أي احرتام له ،تتوجه إليه قائلة:
إنك مشرك جنس ،هذه القسوة دخلت إىل قلبها جتاه أبيها بسبب حرمانها من عطفه طوال

عشر سنوات تقريباً ،أحترمين من عطفك وتعاديين ألنين اخرتت السجود هلل وحده ،ال لن
أسجد ألصنام تعبدها أنت وقومك؟ فلم جتد سوى عطف زوجها حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
 .1أصح الكالم يف سرية خري األنام ،السرية النبوية :عرض وقائع وحتليل أحداث ،تأليف الدكتور علي حممد
الصالبي ،الطبعة األوىل 1424هـ2003 -م ،اجلزء الثاني ،ص.508
 .2السرية احللبية ،علي برهان الدين احلليب.9/ 3 ،
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وهذا كله ألكرب دافع ألن تكتم السر ،وختفي أمر خروج املسلمني إىل مكة ،وعائشة الزوجة
الذكية ختفي األمر ،وتكتم السر ،كما طلب منها زوجها وحبيبها حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
إن كتمان السر يف هذه األحداث يتعلق بكيان األمة ومصريها ،وكم من أسرار تسربت إىل
النساء ،أدت إىل انهيارات األمم ،وهزائم يف املعارك ،ونالحظ كم يلجأ أعداؤنا إىل احلصول
على املعلومات االستخباراتية عن طريق النساء.
َّ
إن احلاجة إىل الثقة املتبادلة بني األزواج من أهم مقومات جناح األسرة واستمرارها،
تذيع سره ،وال تنتهك سرته ،ال بد أن تكون زوجة صاحلة
فالزوجة اليت حتفظ أمانة زوجها ،وال ُ
حمبة لزوجها وتقدره ،وترفع من شأنه ،حتى لو كان بينهما بعض اخلالف ،أو عدم التوافق،

فهي حترص على بقاء األساس متيناً من خالل حفاظها على بيتها ،وزوجها ،وسرهما ،فهذا
سيزيد من حمبة الزوج هلا ،وثقته بها ،وترابط األسرة ومتاسكها ،أما إن كانت الزوجة مفشية
ألسرار زوجها ،فاضحة لسرتهما ،فهي ختون أمانة الزوج ،وعهد الزواج ،وتزعزع الثقة
بينهما ،وتوجد الشكوك والتوتر داخل أسرتها ،أو إن غضبت الزوجة ،تسرع إلفشاء ما
تعلمه عن زوجها ألهلها ،أو تهدده أن خترب ما تعلمه ألهله وأهلها ،فهذا ليس من أخالق
الزوجة الصاحلة ،وإمنا يكون هدماً لألسرة ،وضياعاً لبقائها وتشتتها ،كما أن هذا ينطبق على
الزوج أيضاً ،حيث جيب أن يلتزم الزوجان بعالقة قائمة على الثقة واالحرتام ،وحفظ األمانة
الزوجية ،وعدم إفشاء سرهما ،مهما بلغت اخلالفات بينهما ،حتى لو أدت إىل الطالق ،ال
جيوز أن يفشي أي منهما سر ما علمه عن صاحبه ،وجيب السرت عليه ،وحفظ سره ،وال جيعل
غضبه ،وحقده ،وانفعاله ،يؤذي صاحبه ،ثم يندم بعد ذلك ،على ما كان منه.
(ِ )3م ْن َأ ْع َظم َ
األم َ
هلل:
َانِة ِع ْن َد ا ِ
ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إ َّن ِم ْن أَ ْع َظ ِم َ
َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الر ُج َل
األ َماَنِة ِعنْ َد اهللِ يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِةَّ ،
ِ
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ُي ْف ِضي إِلىَ ا ْم َرأَِتِهَ ،وُت ْف ِضي إَِليِْهُ ،ث َّم يَنْ ُشُر ِس َّر َها)( ،)1يف هذا احلديث حتريم إفشاء الرجل ما
جيري بينه وبني امرأته من أمور االستمتاع ،ووصف تفاصيل ذلك ،وما جيري فيه من قول أو

فعل وحنوه( ،)2إن قضية إفشاء التفاصيل للعالقة احلميمة بني املرأة وزوجها ،يؤدي إىل تدمري
األسرة ،فأين القدسية يف هذا الزواج إذا كانت تفاصيل أخص عالقة بينهما تذاع على املأل؟!
فتغار املرأة من املرأة ،وحتسد وتقارن؛ ألن زوجها ال يقدم هلا ما ال يقدمه زوج األخرى ،وكذلك
بالنسبة إىل الرجل ،قد جيد عند زوجة اآلخر ما ليس موجوداً يف زوجته ،وهذا أمر ال بد من

توافر القناعة فيه ،والرضا مبا لديه ،فما أهمية حتريم الزنى ،وغض البصر ،واالحتشام يف
اللباس؟! أال خيجل الرجل من نفسه حينما يعرض جسد امرأته وتصرفاتها أمام اآلخرين؟!
أال ختجل املرأة من نفسها حينما تصف مالمح ما حيدث بينها وبني زوجها أمام األخريات؟!

هناك من يتخذون احلديث عن عالقاتهم الزوجية اخلاصة داخل غرف نومهم حديثاً للتسلية،
والضحك ،والتباهي ،أمام األصدقاء والصحبة ،فبعض الرجال يقومون باحلديث يف جتمعاتهم
عما حيدث مع زوجاتهم ،ويفتخرون بذلك ،إن كانوا سعداء ،أو يلعنون حظهم عندما يستمعون
ّ

جيتمعن يف جملس صديقاتهن ،فتخرب الواحدة األخرى عن
لتجارب غريهم ،وكذلك النساء،
َ
عالقتها اخلاصة واحلميمة مع زوجها ،وتصف ما يتم بينهما بتفاصيله ،مباهية ،منتشية بذلك،
إن هذا ُّ
يعد من أعظم ما يكشف السرت ،ويظهر العورات ،ويزيد الفنت بني الناس ،فاهلل
سبحانه مجع الزوجني على كلمة منه .وسرت عليهما ببيت خيلو به الزوجان معاً؛ ليفضي

كل منهما لآلخر ما يف نفسه ،ويسكن كل منهما لآلخر ،فإن خرج ذلك السكن واإلفضاء
لغريهما ،مل تعد خصوصية العالقة موجودة ،بل هي على ألسنة األصدقاء ،واألهل ،ولعلها
 . 1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم إفشاء سر املرأة.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.10/8 ،
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تنتقل من لسان إىل آخر ،فيسخرون ،ويضحكون ،أو حيسدون ،ويتمنون ما حيدث هلم مما يثري
الغرائز والفنت بني الناس ،فاهلل أمر بالسرت ،وجعل تلك العالقة قائمة على السرت ،فاملؤمن

الصاحل حيرص على السرت يف بيته ،ويغار على أهله حتى من أقرب الناس إليه ،ال خيرب أحداً
عما جيري داخل عشهما وغرفتهما ،وال حيق ألحد أن يتدخل ،أو يسأل عن أسرار الزوجني
اخلاصة ،فهذه هلا قدسيتها وحرمتها ،اليت جيب أن حيرص كل إنسان على احلفاظ عليها ،حتى
ال تشيع الفاحشة ،والفوضى ،وأسرار الناس ،وكثرة احلديث ،مبا ال يأتي بفائدة يف اجملالس،
بل يثري الفنت ،والغرائز ،وانفعاالت الغرية ،والتحاسد ،وغريها من السلبيات اليت ستنعكس
على األسرة واجملتمع ،وحتى احنراف األوالد داخل األسرة ،فاألبناء الذين يسمعون آباءهم،

بد أن يثري ذلك
يتحدثون عن أسرارهم داخل غرفة النوم ،ويتخذون ذلك مزاحاً وهلواً .ال َّ
رغبة الولد أو البنت يف معرفة ما حيدث ،فإما أنه سرياقب تصرفاتهم عند دخول غرفتهم،
ويتلصص النظر إليهم ،وهذا من أخطر ما يصل إليه األبناء ،ويؤدي إىل االحنراف والضياع،
أو سيذهب ويبحث عن طرق أخرى من خالل اإلنرتنت ،أو جمالت ساقطة ،أو االعتداء على

فتيات ،أو يصل به األمر إىل االعتداء على األخت ،أو األم أحياناً؛ ألجل أن يشبع رغبته اليت
تفجرت من خالل ما يسمع من حديث والديه عن هذا األمر ،فيضيع األبناء بسبب جهل
اآلباء ،وإهماهلم ،واستخفافهم بهذا األمر.

يف النهاية؛ إن كتمان السر أمر عظيم وضروري ،وعلى الفرد أن يكون حذراً يف اختيار

األفراد الذين يأمتنون على األسرار ،فيجب أن يكونوا من األتقياء الذين خيافون اهلل ،ومن
الذين يتحملون املسؤولية ،ويقدرون املهمة اليت توكل إليهم ،فينعكس ذلك على اجملتمع
بأكمله ،وتسود الثقة بني الناس.
24

قيم ومواعظ

ضنك يف الــدنيا
وعمى يف اآلخرة
أ .كمال بواطنة
احلق ّ
جل وعالَ { :و َم ْن أَ ْع َر َ
ض َع ْن ِذ ْك ِري َفإِ َّن َلُه َم ِع َ
يشًة
يف كتاب رّبنا سبحانه نقرأ قول ّ
ريا * َق َ
َضنْ ًكا َوحَْن ُشُرُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة أَ ْع َمى * َق َ
ال َك َذِل َك
ال َر ِّب لمَِ َح َش ْرَتيِن أَ ْع َمى َوَق ْد ُكنْ ُت َب ِص ً
سى} ( .طه)126 - 124 :
أََتتْ َك آيَاُتنَا َفن ِ
َسيتَ َها َو َك َذِل َك اليَ ْو َم ُتنْ َ
غريب شأن اإلنسان ،وهبه اهلل ً
عقال ،ومنحه اختياراً؛ كي يعبد رّبه غري مكره ،وقد ّ
بث

اهلل تعاىل يف كونه املنظور ،ويف كتابه املسطور من اآليات الكرمية الداّلة ،والرباهني الساطعة،

اليت تد ّل على أ ّن هلذا الكون إهلاً عظيماً ،بيده اخللق واألمر ،ومل يرتك اهلل ع ّز شأنه اإلنسان بال
دليل ،فاصطفى من اخللق ً
رسال ،وأنزل عليهم وحي السماء ،الذي يرسم هلم طريق السعادة

يف الدنيا واآلخرة.

ّ
رت بعقله ،ومبا نال من علم قليلّ ،
وعجيب أمر اإلنسان ،اغ ّ
وأضل ،وبدل أن يكون
فضل

ً
سبيال إىل زيادة اإلميان ،فقد كان عند بعضهم مدعاة للضالل ،فأضلهم اهلل على علم؛
العلم
احلجة دامغة عليهم عند اهلل يوم احلساب ،قال سبحانه وتعاىل{ :أََف َرأَيْ َ
ت َم ِن اتخََّ َذ إِلهََُه
لتكون ّ
َه َواُه َوأَ َضَّلُه ُ
َم َعَلى سمَ ْ ِعِه َوَقْلبِِه َو َج َع َل َعَلى َب َص ِرهِ ِغ َشا َوةً َف َم ْن يَ ْه ِديِه ِم ْن
اهلل َعَلى ِعْل ٍم َو َخت َ
َب ْع ِد اهللِ أََفال َت َذ َّكُرو َن} (.اجلاثية)23:
ً
حاصال على أعلى الدرجات
ال ريب أ ّن الذي يزيغ عن املنهج اإلهلي ضا ّل ،ولو كان
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العلمية؛ إذ ما فائدة علم ال يهدي إىل اإلميان؟!

الغربي ،ويف بعض الدول اآلسيوية وغريها ،قطع شوطاً بعيداً يف
اإلنسان يف العامل
ّ
العلم ،فاكتشف واخرتع وط ّور يف امليادين كاّفة ،ولكنّه -ولألسف -يبتعد عن منهج اهلل،

وكان من نتائج ذلك أ ّن اهلل سّلط عليه األرق ،والقلق ،ومعيشة الضنك ،وإن كان ميتلك
األموال ،والعقارات ،والعمارات ،واملعارف ،والعلوم ،...وليس أد ّل على ذلك من ارتفاع
نسب االنتحار ،وكثرة املرتّددين على العيادات النفسيّة ،وانتشار اجلرائم.

اإلهلي ،مثل املالح التائه يف حميط واسع األرجاء ،أو كمن هو
إ ّن اإلنسان من دون اهلدي
ّ

يف ظلمات مرتاكمة ،ليس ينفذ إليها شعاع من نور.

يتبجح ،والرذائل
اليوم لو نظرت إىل واقعنا ،لوجدت أ ّن الفجور ُيستعلن ،والكفر َّ

ّ
تتفشى ،وأعمال املسلمني تكشف عن غربة عن اإلسالم ،والنتيجة واضحة ،فاملسلمون من
أكثر األمم ضعفاً واستخذاء ،وليس هلم قيمة وال وزن يف عامل اليوم ،وهذا جزاء من ّ
يتنكب

الطريق ،ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري ،ويتبدّل الكفر باإلميان ،والضاللة باهلدى.

اآلية اليت أوردتها يف صدر كالمي واضحة الداللة ،فمن أعرض عن ذكر رّبه ،فإ ّن له

معيشة َّ
منغصة شاّقة شكسة نكدة ،...ويف اآلخرة حيشر أعمى ،بعد أن كان بصرياً يف الدنيا،
وجزاء تركه آيات اهلل يف الدنيا ،الرتك ،واإلهمال يف اآلخرة.

ومن املشاهد أ ّن املُعرض عن ذكر اهلل قد يكون من األغنياء ،ولكنّه بإعراضه من أشقى

األشقياء ،وقد جتد أناساً فقراء ،ولكنّهم بإقباهلم على اهلل سعداء ،واهلل ع ّز شأنه أخربنا أنّه

ين َن ُسوا
سُينْسيه نفسه من نسي رّبه ،وهذا ما ح ّذرنا منه يف قوله تعاىلَ { :وال َت ُكوُنوا َك َّال ِذ َ
ْس ُاه ْم أَْنُف َس ُه ْم ُأ َ
اسُقو َن} (احلشر ،)19:ولك أن تبصر بؤس حال من أنساه
ولئِ َك ُه ُم اْل َف ِ
اهللَ َفأَن َ
اهلل نفسه ،فأصبح حائراً تائهاً ،كريشة تتقاذفها الريح ،أو كمن جرفه سيل هادر ،أو كطيار فقد

السيطرة على طائرته ،فهوت به على األرض.
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ال :يَا َر ُس َ
ال َق َ
وما من ريب أ ّن ذكر اهلل سبحانه قارب النجاة ،ومما يروى :أَ َّن َر ُج ً
ول اهللِ؛ إِ َّن
الَ :
الم َق ْد َكُث َر ْت َعَل َّيَ ،فأَ ْخ ْ ِني ِب َش ْيٍء أََت َشبَّ ُث ِبِهَ ،ق َ
(ال يَز ُ
َ
َال ِل َساُن َك َر ْطبًا ِم ْن
َش َراِئ َع ِ
برِ
اإل ْس ِ

ِذ ْكر اهللِ)( ،)1فذكر اهلل ينري القلوب والدروب ،ويقهر الصعاب ،ويعطي املسلم شيئاً غالياً
ِ
ال يعرف قيمته كمن افتقده ،وهو طمأنينة القلب ،وسكينة النفس ،قال تعاىلَّ :
ين آ َمنُوا
{ال ِذ َ
وب}(الرعد ،)28 :كما أنّه جيعل املسلم يف
َوَت ْط َمئِ ُّن ُقُلوُب ُه ْم ِب ِذ ْك ِر اهللِ أَال ِب ِذ ْك ِر اهللِ َت ْط َمئِ ُّن الُقُل ُ
دائرة االهتمام عند رّبه ،فمن ذكر اهلل يف نفسه ،ذكره اهلل يف نفسه ،ومن ذكر اهلل يف مأل ،ذكره
اهلل يف مأل خري منه ،ويف كتاب رّبناَ{ :فاْذ ُكُروِني أَْذ ُك ْر ُك ْم َو ْ
اش ُكُروا ِلي َوال َت ْكُفُرو ِن} (البقرة:
 ،)152ويا هلناءة من كان اهلل يذكره!!

ليغوين ابن آدم ،وليقعد ّن له
كذلك؛ فإ ّن ذكر اهلل ُيباعد املسلم عن الشيطان ،الذي أقسم
ّ
الصراط املستقيم ،وهو املستعد دوماً لإلغواء ،قال تعاىلَ { :واْت ُل َعَليْ ِه ْم َنبَأَ َّال ِذي آَتيْنَاُه آيَاِتنَا
ْسَل َخ ِمنْ َها َفأَْتبَ َعُه َّ
ين}(األعراف ،)175:ويف آية أخرى قال سبحانه:
الشيْ َط ُان َف َكا َن ِم َن اْل َغ ِاو َ
َفان َ
{ َو َم ْن يَ ْع ُ
َن ُن َقيِّ ْ
ين} (الزخرف)36 :؛ فالشيطان مبجرد
ض َلُه َشيْ َطاًنا َف ُه َو َلُه َق ِر ٌ
ش َع ْن ِذ ْك ِر َّ
الرمْح ِ

إعراض املرء عن ذكر اهلل ،يتبعه ويالزمه؛ ليصدّه عن الذكر.
عن ُسَليْ َما َن بن ُص َرٍدَ ،ق َ
الُ :كنْ ُت َجاِل ًسا َم َع النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و َر ُجال ِن يَ ْستَبَّا ِن،
ْ
ِ
َ
َاجُهَ ،ف َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إِِّني َأل ْعَل ُم َكِل َمًة
َر َو ْج ُهُهَ ،واْنتَ َف َخ ْ
ت أَ ْود ُ
َفأ َح ُد ُه َما مْاح َّ
ب َعنُْه َما يجَِ ُدَ ،ل ْو َق َ
ال :أَ ُعوُذ ِباهللِ ِم َن َّ
ب َعنُْه َما يجَِ ُدَ ،ف َق ُالوا َلُه :إِ َّن النَّبيَِّ،
الشيْ َطا ِنَ ،ذ َه َ
َل ْو َقالهََاَ ،ذ َه َ
()2
الشيْ َطا ِنَ ،ف َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َصَّلى ُ
الَ :و َه ْل ِبي ُجن ٌ
الَ :ت َع َّوْذ ِباهللِ ِم َن َّ
ُون؟).
إنّك لو سرت يف شوارعنا ،ودخلت األسواق ،وعاشرت الناس ،لوجدت أ ّن كثرياً من

الناس َتلبسهم الشيطان ،ولعب بهم لعب الغلمان بالكرة ،فسيطر عليهم النزق والطيش،
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب ما جاء يف فضل الذكر ،قال الشيخ األلباني :صحيح.
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.
27

العدد  114مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1435هـ  -آذار ونيسان 2014م

دام،
ونظرة بسيطة ال يقصد منها شيء ،قد ّ
تفسر على غري وجهها ،ويشتعل بسببها اقتتال ٍ

تصرف من سائق مع آخر على الطريق خصاماً يفضي إىل جرمية قتل ،وقد يؤّدي
وقد يسبّب ّ
تفاوض على سعر سلعة يف سوق اخلضار إىل خصام يتوّلد منه قتلى ومصابون ،...واحلقيقة

أ ّن هؤالء لو ذكروا اهلل ،واستعاذوا من الشيطان الرجيم ،هلدأت أنفسهم ،وكظموا الغيظ،
ولسامح أحدهم أخاه.
ولو كان املسلمون يف معية رّبهم ،لكان اهلل معهم ،ولكنّهم اغ ّ
رتوا بأنفسهم ،فوكلوا إليها،

وتبعهم الشيطان ،فأنساهم ذكر اهلل ،وحنن يف هذه الديار من أكثر الناس حاجة إىل معية اهلل،
ٍّ
مبحتل سلبنا أرضنا ،وأزهق أرواحنا ،وشتت مشلنا ،وسجن أبناءنا ،وضيّق علينا يف
فقد ابتلينا

معايشنا ،ودنّس مقدساتنا ،...ولو كنّا من أولي األلباب ،العتصمنا حببل رّبنا املتني ،وحرصنا
على مرضاته ،ولكنّنا اتبعنا السبل املضّلة ،وهذا ما ح ّذرنا منه رّبنا بقوله تعاىلَ { :وأَ َّن َه َذا
السُب َل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َع ْن َسبِيِلِه َذِل ُك ْم َو َّص ُاك ْم ِبِه َل َعَّل ُك ْم
ِص َر ِ
اطي ُم ْستَ ِق ً
يما َفاتَّبِ ُعوُه َوال َتتَّبِ ُعوا ُّ
َتتَُّقو َن}( .األنعام)153 :
لقد كان من مثرات اتباعنا السبل أن أصبحنا شيعاً وأحزاباً متطاحنة ،وال نستطيع أن

وحنرر وطناً ،أو نقهر عد ّواً ،تفرقنا عن
جنتمع على طاولة تفاهم ،فكيف يؤمل منّا أن ّ
نتوحدّ ،

احلق ،واجتمع غرينا على الباطل ،وهذا يتطّلب حماسبة النفس ،وأوبة إىل اهلل ،وذكراً دائماً
ّ
هلل يف أوقاتنا مجيعها ،وسنجد من اهلل سبحانه العون والفرج ،أ ّما ما عند غري اهلل ،فهو املعيشة

الضنك يف الدنيا ،والعمى والنبذ يف دار اخللود ،قال تعاىلَ { :وِق َ
ُم
يل اليَ ْو َم َننْ َس ُاك ْم َك َما َن ِسيت ْ
ِل َقاَء يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا َو َمأْ َو ُ
ين}(.اجلاثية)34 :
اص ِر َ
اك ُم النَّاُر َو َما َل ُك ْم ِم ْن َن ِ
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الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

هلبة
 .1حكم الرجوع عن ا ِ
السؤال :ما حكم رجوع أحد الورثة عن هبته ألخيه ،حيث تنازل عن حصته يف إرث أبيه
عطية دون مقابل ،وذلك قبل مثاني سنوات ،من خالل توقيعه على ورقة تنازل عن حصته يف
األرض ،ويريد اآلن الرجوع عن هبته ألخيه ،فهل حيق له ذلك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد اتفق اجلمهور على جواز الرجوع عن اهلبة قبل القبض ،فاألمر يرجع إىل الواهب،
إن شاء أمت العقد ،وسلم املوهوب ،وإن شاء رجع.
أما بالنسبة إىل الرجوع عن اهلبة بعد القبض ،أو بعد إمتام العقد ،فقد اختلف الفقهاء
يف ذلك ،فذهب مجع من الصحابة ،واإلمام أمحد إىل أن الواهب إذا أقبض هبته ،فليس له
الرجوع فيها مطلقاً ،وذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل حتريم الرجوع يف
اهلبة بعد قبضها ،واستثنوا من ذلك األب؛ لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ال يحَِ ُّل

يما ُي ْع ِطي َوَل َدُهَ ،و َمثَ ُل َّال ِذي ُي ْع ِطي ال َع ِطيََّة
لر ُج ِل أَ ْن ُي ْع ِط َي َع ِطيًَّة ُث َّم يَ ْر ِج ُع ِفي َها ،إِ َّال ال َواِل َد ِف َ
ِل َّ
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َْ
ب ،أَ َك َل َحتَّى إَِذا َشبِ َع َقاَءُ ،ث َّم َعاَد فيِ َقيْئِِه)( ،)1وعليه؛ فبما أن األخ
ُث َّم يَ ْر ِج ُع ِفي َهاَ ،ك َمثَ ِل الكل ِ
الواهب تنازل عن حصته ألخيه بشكل رمسي؛ فذلك مبثابة العقد ،وال جيوز له الرجوع عنه.
 .2حكم رسم الوجوه وذوات األرواح
السؤال :شخص لديه موهبة الرسم ،وخباصة رسم الوجوه ،فما حكم رسم ذوات األرواح؟
اجلواب :ذهب اجلمهور إىل جواز رسم ما ال روح له ،كالشجر ،واحلجر ،والشمس ،والقمر،
واقتنائه وتعليقه ،أما بالنسبة إىل صناعة الصور اجملسمة والتماثيل ،ورسم ذوات األرواح
املكتملة ،اليت هلا ظل ،فقد أمجع اجلمهور على حترميها ،قال النووي( :وأمجعوا على منع ما كان
له ظل ،ووجوب تغيريه)( ،)2واستثنوا من ذلك ما كان مصنوعاً لعبة للصغار ،أو كان ممتهناً؛

كالبساط والوسادة ،أو مقطوعاً منه جزٌء ال يعيش دونه ،أو كان مما ال يدوم؛ كصور احللوى،
أو العجني.

واختلف فيما كان مرسوماً باليد على اجلدار ،والورق ،والثياب ،وحنو ذلك ،فحرمه

اجلمهور؛ من احلنفية والشافعية واحلنابلة؛ ألن األحاديث جاءت مطلقة يف حتريم الصور ،ومل

َعو َن
تفرق بني اجملسم ،وغري اجملسم ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن َّال ِذ َ
ين يَ ْصن ُ

ُم)( ،)3وقال ابن عباس :مسعت رسول
َه ِذهِ ُّ
الص َو َرُ ،ي َع َّذُبو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِةُ ،ي َق ُال لهَُ ْم :أَ ْحُيوا َما َخَل ْقت ْ

وح،
الر َ
اهلل؛ صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن َص َّو َر ُصو َرةًَ ،فإِ َّن اهللَ ُم َع ِّذُبُه َحتَّى يَنُْف َخ ِفي َها ُّ
ت إِ َّال أَ ْن َت ْصنَ َعَ ،ف َعَليْ َك ِب َه َذا َّ
س ِبنَاِفخ ِفي َها أََب ًدا) ،قال ابن عباس( :إِ ْن أََبيْ َ
الش َج ِر؛ ُك ِّل
َوَليْ َ
ٍ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الوالء واهلبة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية الرجوع يف اهلبة،
وصححه األلباني.

 .2صحيح مسلم بشرح النووي.14/82 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب عذاب املصورين يوم القيامة.
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وح).
س ِفيِه ُر ٌ
َش ْيٍء َليْ َ

()1

أما املالكية وبعض السلف وابن محدان من احلنابلة ،فذهبوا إىل أن الصورة إذا كانت

مسطحة مل حيرم عملها ،كاملنقوش يف جدار ،أو ورق ،أو قماش ،بل هو مكروه.
أما بالنسبة إىل حكم رسم الصورة غري التامة ،كأن يكون الرأس بال جسد ،أو جسد بال

رأس ،فقد منع فريق من العلماء مطلقه ،وأجازه فريق آخر ،ورأى فريق آخر أنه إذا كان ممتهناً

جاز ،وإن مل يكن ممتهناً فال جيوز ،وفريق قال :إن كانت الصورة باقية اهليئة ،قائمة الشكل،
فهي مكروهة ،وجيوز إذا كانت مقطوعة عضو ال تبقى احلياة مع فقده ،كمقطوعة الرأس ،أو
متفرقة األجزاء ،وهو مذهب املالكية وبعض احلنابلة ،ورأى ابن حجر ،أن هذا هو الراجح
واألصح ،واهلل تعاىل أعلم.

()2

ومن حكمة هذا التحريم أن يف هذا التصوير مضاهاة ،وتشبيهاً خبلق اهلل تعاىل ،وعائشة،

َ
اس َع َذاًبا يَ ْو َم
رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن ِم ْن أ َش ِّد النَّ ِ

ين ُي َشبِّ ُهو َن بخَِْل ِق اهللِ) ،ويف روايةَّ :
ين ُي َض ُاهو َن بخَِْل ِق اهللِ).
(ال ِذ َ
اْل ِقيَا َمِةَّ ،ال ِذ َ

()3

فاألحوط االبتعاد عن رسم ذوات األرواح وجتسيمها ،واالكتفاء مبا ال روح له كاألبنية،

والشجر ،واحلجر ،واألنهار ،وغريها؛ خروجاً من اخلالف ،وأخذاً برأي مجهور الفقهاء ،وابتعاداً
عن شبهة احلرام.
 .3حكم إجهاض جنني بعد أربعة أشهر
السؤال :امرأة قامت بإجهاض جنينها بعد أربعة أشهر من محلها دون مسوغ شرعي ،فهل تلزم
بدفع الدية يف هذه احلالة ،وما مقدارها ،وملن تدفع الدية يف حالة موافقة الزوج على اإلجهاض؟
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك.
 .2فتح الباري.66/ 17 :

 .3صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة.
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اجلواب :حرم اإلسالم اإلجهاض ،ما مل تكن هناك ضرورة ملحة تستدعيه ،ويأثم من يشارك
فيه ،وعلى املباشرين له الغرة؛ يشرتكون فيها ،وتوزع على الورثة سوى املتسببني به ،وتدفع
للذكر واألنثى ،إال أن يعف َو الورثة ،والغرة هي نصف ُعشر دية الرجل احلر؛ ألن النيب ،صلى

اه َما ُ
اهلل عليه وسلمَ( :ق َضى ا ْم َرأََتينْ ِ ِم ْن ُه َذيْل اْقتَتَ
اب
َلتَاَ ،ف َر َم ْ
األ ْخ َرى حَِب َج ٍرَ ،فأَ َص َ
ت إِ ْح َد ُ
ٍ
فيِ
َب ْطنَ َها َو ِه َي َحا ِم ٌلَ ،ف َقتَ
َص ُموا إلىَ النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ت َوَل َد َها َّال ِذي فيِ َب ْطنِ َهاَ ،ف ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
َل ْ
اخت َ
ِ
َ َ ٌ ()1
َف َق َضى أَ َّن ِديََة َما فيِ َب ْطنِ َها ُغ َّرةٌ؛ َعبْدٌ ،أ ْو أ َمة).
 .4حكم حتويل جزء من بيت اهلل إىل مغسل لألموات

السؤال :مجاعة من املسلمني يف بلجيكا ميلكون مسجداً ،قاموا بشرائه من أجل الصالة،
وتعليم أبنائهم القراءة والكتابة ،وحفظ القرآن الكريم ،خصص الطابق األرضي للتعليم،
ً
مغسال لألموات ،على الرغم
وأيام االزدحام كاألعياد واجلمع يستخدم للصالة ،واآلن ُحول
من أن تغسيل امليت جيري يف املستشفيات ،ثم يؤتى به إىل املسجد من أجل الصالة عليه،
فما حكم حتويل جزء من بيت اهلل إىل مغسل لألموات؟
اجلواب :األصل يف املسلمني أن يتفقوا على أمورهم العامة ،دون أن يوسعوا نطاق الشقاق
واخلالف بينهم ،وبالنسبة إىل املساجد ،فهي تقام لعبادة اهلل تعاىل ،وميكن استخدامها ،أو
مرافقها ملا خيدم هذه الغاية ،سواًء يف جمال التعليم والدعوة ،أو من خالل القيام بأي أمور
مشروعة تتطلبها املصلحة العامة ،فيما ميكن عمله من خالل مرافق املسجد ،وذلك حال
تعذر أداء تلك املصاحل يف أماكن خمصصة أخرى ،وحيث إن غسل املوتى ،ميكن أن يتم بيسر
يف املشايف ،فال حاجة لتخصيص أجزاء من املسجد أو مرافقه هلذا الشأن.
أما لو تعذر أداء هذا احلق ملوتى املسلمني هناك يف األماكن املخصصة هلذه الغاية،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الكهانة.
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فيشرع وقتها استخدام مرافق املسجد؛ لتحقيق هذه املصلحة املشروعة ،واملطلوبة للمسلمني
وموتاهم.
 .5حكم أخذ قرض من بنك إسالمي واملراحبة اإلسالمية
السؤال :احتاج شخص إىل مبلغ  10000دينار؛ إلكمال بناء بيت ،فاجته إىل بنك إسالمي،
وبعد استيفاء الشروط املطلوبة ملنح التمويل ،طلب منه البنك إحضار فاتورة باملشرتيات من

املُورد فأحضرهاُ ،
وأص ِدر شيك من البنك لذلك املُورد باملبلغ ً
كامال ،وقام بسحب املبلغ من
البنك ،ثم قام بعدها بسحب البضاعة الالزمة إلكمال البناء ،وبعد االنتهاء منه تبقى مبلغ مع

املُورد كان فائضاً عن البضاعة املشرتاة ،فأعاده إليه نقداً ،فهل تنطبق صفة املراحبة اإلسالمية
على هذه املعاملة؟
اجلواب :األصل يف معامالت البنوك اإلسالمية أن تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
فبيع املراحبة لآلمر بالشراء عن طريق بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،جائز وفق
شروط وضوابط معينة ،منها:
 .1أال تشتمل عملية الشراء على الربا ،كأن يشرتط البنك على املشرتي زيادة يف الثمن

عند التأخر عن سداد بعض األقساط ،واهلل تعاىل يقولَّ :
الرَبا ال يَُقوُمو َن إِال
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ
الرَبا َوأَ َح َّل ُ
َّه ْم َق ُالوا إِمَّنَا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
اهلل
س َذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
ْل ِّ

اْلبَيْ َع َو َح َّر َم

الرَبا}(.البقرة)275 :
ِّ

 .2أن يكون البنك مالكاً للسلعة ،أو اشرتاها ،ودخلت يف حيازته ،ثم ميلكها للمشرتي

عن طريق عقد املراحبة ،وليس مقرضاً للثمن مقابل فائدة شهرية حمرمة.

 .3أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.
فإن وجدت هذه الضوابط يف عملية الشراء املذكورة ،فإنها تكون مباحة ،وإال فتكون حمرمة
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شرعاً ،وذلك مبوجب ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم .26/ 2
 .6حق املطالبة بالشفعة
السؤال :شخص له شريك يف حمل جتاري ،قام ببيع جزء من حصته لشخص آخر دون
علمه ،وقد تبني له بعد وقت طويل أنه فعل ذلك ،فسكت ومل يناقش شريكه يف هذا األمر،

ً
جهال منه بوجود شيء امسه حق الشفعة بني الشركاء ،وقد عرف عن هذا احلكم من أسابيع
فقط ،فهل له أن يرجع إىل شريكه ويطالبه بهذا احلق؟ وهل شريكه اقرتف حراماً عندما مل
يشاوره؟ وما كفارة عمله هذا؟
اجلواب :تقتضي الشراكة يف اإلسالم حسن النية بني أصحابها ،وعدم اخليانة ،فرسول اهلل،

ُ َُ
الشر َ
احبَُهَ ،فإَِذا َخا َن
يكينْ ِ َما لمَْ خَُي ْن أَ َح ُد ُه َما َص ِ
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :يَُقول اهلل :أَنا َثاِل ُث َّ ِ
َخ َر ْج ُت ِم ْن َبيْنِ ِه َما)

()1

وعليه؛ فال جيوز ألحد الشركاء االنفراد بالتصرف فيما مل يأذن له يف ذلك شريكه ،وحق

الشفعة واجب عند اجلمهور على الفور ،فإن علم الشريك بالبيع ،ثم تأخر يف طلب الشفعة
بطل حقه فيها ،وذهب املالكية إىل أن حقه ينقطع بعد علمه بالبيع بعد مضي سنة فعن جابر،

رضي اهلل عنه ،قالَ( :ق َضى َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ب ُّ
الش ْف َعِة فيِ ُك ِّل ِش ْر َكٍة لمَْ ُت ْق َس ْم
َرْب َعٍة أَ ْو َحاِئ ٍطَ ،ال يحَ ُّل َلُه أَ ْن يَبِي َع َحتَّى ُي ْؤِذ َن َشر َ
اع َولمَْ
يكُهَ ،فإِ ْن َشاَء أَ َخ َذَ ،وإِ ْن َشاَء َت َر َكَ ،فإَِذا َب َ
ِ
ِ
()2
ُي ْؤِذْنُه َف ْه َو أَ َح ُّق ِبِه).
واهلل تعاىل أعلم

 .1أخرجه احلاكم يف املستدرك ،60/ 2 :وقال :صحيح اإلسناد ،ووافقه الذهيب.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب الشفعة.
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مقرئ فلسطي ّ
ين صدح بالقرآن يف فضاء الوطن
وعمدة السند املتصل برواية حفص يف ضفيت ّ
ُ
النهر
عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
مولده ونشأته :ولد الشيخ سعيد مسور ،يف مدينة طولكرم ،سنة 1917م .وعرف والد ه
بالتدين ،فهو ينحدر من أسرة كرمية متدينة ،كسائر العائالت الفلسطينية آنذاك.
حسه ،فكان
نداوة صوته أشهرته بني الناس :اشتهر الشيخ سعيد حبالوة صوته ،ونداوة ّ

يتلو القرآن الكريم يف بين قومه ،ويقدّم يف االحتفاالت قارئاً يفتتحها.

رحلته إىل مصر حمطة التحول الكربى يف حياته :التفتت األنظار إىل الفتى الكرمي
سعيد ،وتالوته العطرة جذبت النفوس والقلوب ،وشاءت األقدار أن يلتقي الشاب مسور،
وثري من أثريائها ،ذي صبغة دينية ،أال وهو احلاج منر
مع أحد أكرب وجهاء مدينة نابلسّ ،
الشجي يف حفل مهيب ،وقيل له :عندكم
النابلسي ،رمحه اهلل ،فاستمع لتالوة بذلك الصوت
ّ
مثل هذا ،وال ينال حقه من العناية ،فقرر احلاج النابلسي أن يتربع بتكاليف السفر ،ونفقة

تعليم وابتعاث الشاب مسّور إىل األزهر مبدينة القاهرة مبصر( ،)1ورحل إىل مصر ما بني عامي
لسمور ،والتقى بشيخه العالمة الشهري
1937م ،و1938م ،وهناك فتحت أبواب العلم ّ
عثمان سليمان مراد ،رمحه اهلل ،حيث كان الشيخ مراد من أركان العلم باألزهر يف مصر(،)2

 .1أخربني بذلك ابنه رضوان يف مقابلة أجريتها معه.
 .2وكان شيخاً ملقرأة مسجد لإلمام احلسني بن علي بالقاهرة .وتويف سنة 1966م .ووصف املرصفي السلسبيل:

شرح بديع .انظر :هداية القاري ،لعبد الفتاح املرصفي ،طبع على نفقة حممد بن الدن ،السعودية ،ص.683
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فالتزمه الشيخ سعيد ،وأخذ عنه رواية حفص عن عاصم ،من طريق الشاطبية ،ومكث يقرأ
القرآن بني يديه إىل أن أتقن الرواية ،وأخذ السند املتصل إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
قال الشيخ مراد يف إجازته للشيخ مسور( :وكان ممن انتظم يف هذا السلك األبهى النضري،

وحتّلى بشرف جوهر العقد النظري ،راجي عفو ربه الغفور ،الشيخ سعيد حسن مسور ،املولود

يف طولكرم ،سنة 1917م بفلسطنيّ ،
ومشر عن ساعد اجلد واالجتهاد ،وحبث يف دقائق هذا
علي القرآن العظيم ختمتني كاملتني ،يف األزهر
الفن ،ففاز بتحقيق املأمول واملراد .وقرأ ّ

الشريف مبصر ،على رواية حفص بن سليمان ،عن عاصم بن أبي النجود).

()1

براعة الشيخ سعيد بالتلمذة على شيخه يف األزهر :برع الشيخ سعيد برواية حفص عن
عاصم ،يف تلقيه هلا عن شيخه عثمان سليمان مراد ،وكان يع ّد ضمن قائمة أوائل التالميذ
ّ
مصاف
البارعني عنه ،فما من كاتب كتب عن الشيخ عثمان ،إال ذكر الشيخ سعيد مسور يف

كبار القراء املصريني ،الذين تتلمذوا على شيخهم مراد ،منهم الشيخ أبو العينني شعيشع،
والشيخ املقرئ الشهري حممود علي البنا ،واملقرئ حممد الطوخي ،كما كانت زمالة للشيخ
مسور مع الشيخ املقرئ مصطفى إمساعيل.

ثناء الشيخ عثمان على تلميذه الشيخ مسور :بعد عودة الشيخ مسور إىل ربوع الوطن ،شادياً

ً
بالقرآن الكريم ،بقي ُ
موصوال بينه وبني شيخه مراد ،فتواصلت املراسلة بينهما،
الود
حبل ِّ

ود بينهما وحمبة ،ودّلت رسائل الشيخ مراد على ُوٍّد وتقدير ،قال( :حضرة
وهذا يد ّل على ٍّ
النجيب ،والشهم اللبيب ،صاحب الفهم الفطن ،والصوت احلسن ،الشيخ سعيد أفندي
حسن مسور ،منحه اهلل القوة .سيدي العزيز؛ تشرفت خبطابك الكريم الذي رقمته األنامل
اللطيفة ،وكونته األفكار الثقيفة ،مل يعرب إال عن آداب كاملة ،وأخالق فاضلة ،وإخالص قوي،
 .1مقتبس من إجازة الشيخ عثمان لتلميذه الشيخ مسور ،وهي تقع يف سبع صفحات ،ومؤرخة  20شعبان 1357هـ،
املوافق 1937م.
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َ
وصلت
وحب متني)( .)1ويثين الشيخ على جنابة تلميذه مسور ،فيقول( :ولوال عناية اهلل بك ،ما
ّ

إىل هذا احل ّد البعيد يف ذلك الظرف القريب ،وهذا من فضل اهلل علينا).

رحلته إىل الشام ومكثه فيها سنوات طوال ،وقصة لبسه العمامة :شاءت األقدار أن
يرحل الشيخ مسور إىل الشام يف أواسط األربعينيات من القرن املنصرم ،ومكث فيها عقدين
شجي يف
من الزمن ،وهناك توثقت عالقته بأهل القرآن وأحبابه ،فج ّود القرآن بصوت
ٍّ
اإلذاعة العربية السورية ،كما د ّرس الشيخ يف مدرسة إسعاف اخلريية بدمشق .وكذلك يف

معهد إحياء العلوم الشرعية بدمشق .ذكرت أ ّن الشيخ تعلم جتويد القرآن برواية حفص
يف األزهر مبصر ،وكان وقتها يرتدي ُ
اجلبّة والعمامة ،وكانتا على َن َس ِق لباس أهل الشام ،ال

على نسق عمائم األزهر ،ويف الشام حيتاج لبس العمامة إىل إذن خاص من مفيت اجلمهورية
يصرح له فيها ارتداء اجلبة ،ولبس
السورية ،ومرتدي اجلبة والعمة ،حيمل وثيقة مبثابة رخصة ّ

العمامة ،ويسمى هذا اإلذن كما اطلعت عليه( :وثيقة ارتداء كسوة رجال الدين املسلمني)،
وهو صادر مبرسوم تشريعي رقم  33سنة 1951م .ويف وثيقة ارتداء الكسوة يظهر أ ّن الشيخ

مسور ارتداها بتاريخ  /23آب 1952/م ،ويف الشام انتسب إىل نقابة القراء ،وسكن يف منطقة

الديوانية بدمشق ،إىل أن اشرتى بيتاً بركن الدين بدمشق بشارع املقاومة الشعبية.

()2

الوظائف واألعمال اليت قام بها :اشتغل الشيخ إماماً مبساجد عدة ،يف األردن والضفة

الغربية؛ منها مسجد احلاج منر النابلسي يف نابلس ،واملسجد اجلديد (مسجد عثمان بن
عمان ،ومسجد عمر بن اخلطاب،
عفان) يف طولكرم ،ومسجد أبي درويش ،والسعدي ،يف ّ

وعثمان بن عفان يف الزرقاء يف األردن ،وعمل مأذوناً شرعياً يف عقود الزواج باحملكمة

الشرعية ،ومدرساً للتجويد بكلية الشريعة باجلامعة األردنية ،وعمل خطيباً يف وزارة األوقاف،
 .1أطلعين على هذه الرسائل ابنه رضوان مسور.
 .2أخربني بذلك ابنه رضوان مسور.
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كما عمل خطيباً أيضاً على حساب اجلمعيات اخلريية.

()1

دوره يف نشر علم التجويد برواية حفص عن عاصم وخدمة القرآن الكريمُ :يعد الشيخ

سعيد مسور من الرعيل األول ،ومن أوائل القراء الفلسطينيني الذين نالوا شرف تعلم رواية
حفص عن عاصم ،بالسند املتّصل إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهذه مفخرة متيّز بها،
وتلك املنقبة حاز شرفها يف الثالثينيات من القرن املنصرم ،ما بني عامي 1937م ،وعام

1938م ،وأسس ُدور القرآن الكريم يف األردن ،ود ّرس فيها علم التجويد ،ود ّرس الذكور
واإلناث ،فد ّرس يف معهد عالية للطالبات ،وعهد إليه تدقيق طباعة املصحف الشريف(.)2

كما ساهم يف تدقيق مصحف احلسني ،مبوجب تكليف من وزارة األوقاف( ،)3وكان

عضواً يف جلنة القرآن الكريم فيها( ،)4مل يقتصر دَور الشيخ مسور باإلشراف على دور القرآن
التابعة لوزارة األوقاف ،وإمنا أ ّهلته مكانته العلمية باإلشراف أيضاً على دور القرآن التابعة

للجمعيات اخلريية ،كما أ ّن الشيخ كان َّ
حمل استشارة وزارة األوقاف األردنية بكل ما خيص
خترج على يديه ،وأخذ عنه العديد من الطلبة ممن اتصل
دور القرآن الكريم ،والنهضة بهاّ ،
سندهم به ،وامتدت مساحة طالبه لتشمل أراضي اململكة األردنية اهلامشية بضفتيها الغربية

والشرقية ،وقد أخذ عنه عدد من الطالب العرب أيضاً ،وأجازهم بالرواية عنه.

الشيخ ّ
مسور ُعمدة اإلسناد برواية حفص باململكة األردنية اهلامشية بضفتيها الشرقية
والغربية :كان الشيخ عمدُة اإلسناد يف الضفتني ،وذلك حبكم تلقيه السند املتصل برواية

حفص يف فرتة مبكرة جداً ،وذلك يف العام 1937م ،ومن ّ
أجل إسهاماته يف خدمة علم
 .1قرأت يف مفكرة الشيخ خبط يده ،أنه خطب مبسجد السعدي بعمان ،بتكليف من السيد فريز جرار عن جلنة الزكاة،
وتقاضى أجراً مقابل ذلك.
 .2قال الشيخ يف مفكرته :إنه تلقى عن ذلك أجراً من مناهج الرتبية.
 .3منقول عن مفكرة الشيخ.
 .4مفكرة الشيخ مسور.
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التجويد ما قام به من نشر لكتاب (السلسبيل الشايف) ،وهو نظم من الشعر مع شرحه
لشيخه عثمان مراد ،وقد ُنشر الكتاب يف عدد من الدول العربية.

متثيله اململكة األردنية اهلامشية بعدد من املؤمترات :كانت ضفتا نهر األردن بلداً

واحداً قبل فك االرتباط بينهما ،وقد أسندت وزارة األوقاف إليه متثيل األردن يف عدد من
املؤمترات اخلاصة بالقرآن الكريم ،منها متثيل األردن يف تركيا عام 1976م ،ويف ليبيا عام
1978م.
سجل الشيخ تسجيالت
تسجيالته للقرآن الكريم يف عدد من اإلذاعات والتلفزةّ :

فسجل يف اإلذاعة األردنية ،والسورية ،والكويتية ،وإذاعة لندن ،وله
من ّوعة للقرآن الكريمّ ،

تسجيالت يف التلفزيون األردني.

تالوته القرآن يف اجملامع الكربى :تال الشيخ مسور القرآن الكريم يف االحتفاالت
الكربى ،واختري هلا؛ حلسن أدائه ،وق ّوة حضوره ،فتال القرآن يف سوريا أيام الوحدة مع مصر،

حبضور الرئيس مجال عبد الناصر ،كما ج ّود القرآن الكريم يف قصر رغدان يف األردن ،أمام

امللك حسني بن طالل ،وولي عهده آنذاك األمري احلسن بن طالل.

()1

وفاته :تويف الشيخ ،رمحه اهلل ،بتاريخ  11ذي القعدة 1402هـ ،وفق  30آب 1982م،
ودفن يف مقربة صويلح يف األردن ،رحم اهلل الشيخ رمحة واسعة ،وأسكنه فسيح جنّاته ،ورفع
درجته يف عليني ،إنه مسيع قريب جميب الدعاء.

 .1انظر جريدة الرأي األردنية ،بتاريخ1977/ 3/ 21م.
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من مسات االنسان وعالقاته

طول العمر بني املدح والذم
وزيادته بني احلقيقة واجملاز
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
قد يظهر ملطالع النصوص القرآنية والسنة النبوية بادئ األمر بعض التعارض فيما
يتعلق بطول العمر ،فما املوقف الشرعي من طول العمر ،وهل هو أمر ممدوح وحممود ،أم
غري حمبذ ومذموم؟
كما تشري بعض النصوص الشرعية إىل وسائل تطويل العمر ،فهل ذلك على وجه
احلقيقة أو اجملاز؟
كثري من اآليات الواردة يف مرحلة الشيخوخة وطول العمر ،وصفت تلك املرحلة بأوصاف
نكم َّمن ُيتَ َوَّفى َو ِم ُ
مذمومة ،فمن ذلك وصفها بقوله تعاىلَ { :و ِم ُ
نكم َّمن ُي َرُّد إِلىَ أَ ْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر
ِل َكيْال يَ ْعَل َم ِمن َب ْع ِد ِعْلم َشيْئاً}(احلج )5 :وقولهُ{ :ث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد ُق َّوةٍ َض ْعفاً َو َشيْبًَة خَْيُل ُق
ٍ
يم ال َق ِديُر}(الروم ،)54 :مروراً بالتنكيس ،كما يف قوله تعاىلَ { :و َم ْن ُن َع ِّم ْرُه
َما يَ َشاُء َو ُه َو ال َعِل ُ
ُنن ِّ
َك ْسُه فيِ الخْ َ ْل ِق أََفال يَ ْع ِقُلو َن}(يس ،)68 :واالرتداد إىل أسفل سافلني ،كما يف قوله تعاىل:
{ُث َّم َرَدْدَناُه أَ ْس َف َل َساِفِل َ
ني}(التني ،)5 :كما استعاذ النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اهلرم ،أو أن
َ
س بن َماِل ٍك رضي اهلل عنه قال :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
يرد إىل أرذل العمر .فعن أَن ِ
َ
َ
َ
بَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من
وسلم ،يَتَ َع َّوُذ ،يقول (اللهم إني أ ُعوُذ ِب َك من اْلك َس ِلَ ،وأ ُعوُذ ِب َك من الجُْ نْ ِ
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الهَْ َر ِمَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من اْلُب ْخ ِل)( )1و َع ْم َرو بن َميْ ُمو ٍن الأَْ ْوِد َّي قال( :كان َس ْع ٌد ُي َعِّل ُم َبنِيِه َه ُؤلاَ ِء
ول :إ َّن َر ُس َ
ِّ
ِّ
ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان
اْل َكِل َم ِ
ات ،كما ُي َعل ُم المُْ َعل ُم اْل ِغْل َما َن اْل ِكتَاَبَةَ ،ويَُق ِ
َ
بَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك أَ ْن ُأ َرَّد إىل أَ ْرَذ ِل اْل ُع ُم ِر،
يَتَ َع َّوُذ ِمنْ ُه َّن ُدُب َر الصَّلاَ ةِ ،اللهم إني أ ُعوُذ ِب َك من الجُْ نْ ِ
َ ()2
َ
َ ُ َ
َوأَ ُعوُذ ِب َك من ِفتْنَِة ُّ
اب اْل َقبرْ َِ ،ف َح َّدْث ُت ِبِه ُم ْص َعبًا َف َص َّدقُه)
الدْنيَاَ ،وأ ُعوذ ِبك من َعذ ِ
كما أن هناك آيات ذكرت أقواماً عمروا يف األرض ،ومل يستفيدوا من أعمارهم ومل ينتفعوا
اءه ْم َحتَّى َط َ
ال
بها ،فعابت عليهم تلك اآليات أحواهلم ،قال اهلل تعاىلَ{ :ب ْل َمتَّ ْعنَا َه ُؤالء َوآَب ُ
َعَليْه ُم اْل ُع ُمُر أََفال يَ َر ْو َن أَنَّا َنأِْتي َ
األ ْر َ
ض َننُق ُص َها ِم ْن أَ ْط َراِف َها أََف ُه ُم اْل َغاِلُبو َن}(األنبياء،)44 :
ِ
فاهلل تعاىل متَّع املشركني باحلياة الدنيا ،ومتَّع آباءهم من قبلهم حتى طال عليهم العمر ،وهم

على كفرهم مقيمون؛ ال يتعظون بواعظ وال يزدجرون ،ومع كفرهم وعبادتهم األوثان حتى
نسوا عهد اهلل ،ومواضع نعمه عليهم ،فاستحقوا ختريب األرض عليهم من نواحيها مجيعها،
مع قتلهم بالسيوف.

()3

َ
األ ْرض َفيَ ُ
نظُروا َكيْ َ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َكاُنوا
ف َكا َن َعاِقبَُة َّال ِذ َ
وقال اهلل تعاىل{ :أَ َولمَْ يَ ِس ُ
ِ
ريوا فيِ
أَ َش َّد ِمنْ ُه ْم ُق َّوةً َوأََثاُروا َ
األ ْر َ
َات َف َما َكا َن
ض َو َع َمُرو َها أَ ْكثَ َر ممَِّا َع َمُرو َها َو َجاءْت ُه ْم ُر ُسُل ُهم ِباْلبَيِّن ِ
ُ
اهلل ِليَ ْظِل َم ُه ْم َوَل ِكن َكاُنوا أَنُف َس ُه ْم يَ ْظِل ُمو َن}(الروم ،)9 :فاآلية تدعو إىل السري يف األرض
بالبصائر والقلوب ،للنظر يف عاقبة األمم املاضية،اليت عمرت األرض أكثر من أهل مكة ،فلم
تنفعهم عمارتهم ،وال طول مدتهم ،فاستحقوا اهلالك بسبب الشرك ،والظلم ،والعصيان.

()4

وحب العمر الطويل مسة من مسات الكفار ،الذين يظنون أنهم ينجون بذلك من عذاب
ين أَ ْش َر ُكواْ يَ َوُّد
اس َعَلى َحيَاةٍ َو ِم َن َّال ِذ َ
َّه ْم أَ ْح َر َ
َج َدن ُ
اهلل ،وهو القائل جل شأنهَ { :وَلت ِ
ص النَّ ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من أرذل العمر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما يتعوذ من اجلنب.
 .3تفسري الطربي.449/ 18 ،
 .4تفسري القرطيب.14/12 ،
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َحز ِحِه ِم َن اْل َع َذاب أَن ُي َع َّم َر َو ُ
أَ َح ُد ُه ْم َل ْو ُي َع َّمُر أَْل َ
ري بمَِا يَ ْع َمُلو َن}.
اهلل َب ِص ٌ
ف َسنٍَة َو َما ُه َو بمُِز ْ ِ
ِ
(البقرة)96 :

واآلية جاءت يف وصف يهود ،وحرصهم البالغ على احلياة ولو يف ذلة ،أو يف مسكنة ،أو
أي نوع من احلياة ،وحرصهم على احلياة أبلغ من حرص املشركني الذين ال يؤمنون باحلياة
بعد املوت ،حتى يتمنى أحدهم لو عاش ألف سنة ،لكن هل هذا التعمري ينجيهم من عذاب
اهلل يوم القيامة؟( ،)1ومل يعلم الكافر أن اهلل ميلي له ،ويطيل يف عمره ،ويستدرجه كي يزداد
إمثاً ،ويأخذه أخذةً شديدةَ { :و َال يحَْ َس نََّ
ين َك َفُرواْ أَمَّنَا نمُِْلي لهَُ ْم َخيرٌْ َألنُف ِس ِه ْم إِمَّنَا نمُِْلي لهَُ ْم
ب َّال ِذ َ
اب ُّم ِهنيٌ}(.آل عمران)178:
ِليَ ْزدَاُدواْ إِثمْ اً َولهَْ ُم َع َذ ٌ
فهذه اآليات تكاد تتفق يف جوهرها على ذم مرحلة ما يسمى بـ (أرذل العمر) كما سيقت

يف معرض النقص والعيب على أولئك األقوام املعمرين من غري انتفاع حبياتهم.
رد إىل أرذل العمر ،وهي أفسده
إال أن عظمة القرآن ،ودقة تصويره حلال اإلنسان ،عندما ُي ُّ

وآخره وأدونه ،حيث تفسد احلواس ،وتضعف القوى ،وخيتل النطق والفكر ،وحيصل فيه قلة
العلم ،وسوء احلفظ واخلرف ،وخصه اهلل بالرذيلة؛ ألنه حال ال رجاء بعده إلصالح ما فسد،
وهذا أمر مذموم بال شك ،إال أنه يرد عليه استثناءات ،منها؛ أن بعض املؤمنني يستثنون من
حالة الرّد إىل أرذل العمر ،كما جاءت بعض األدلة اليت متدح طول العمر ،فيكون املذموم طول
العمر مع عدم االنتفاع به ،وهو يتعلق بالكفار والعصاة ،أو من يرد إىل حالة أرذل العمر،

بضعف عقله وحواسه ،قال القرطيب :قولهِ{ :ل َكيْال يَ ْعَل َم ِمن َب ْع ِد ِعْلم َشيْئاً}؛ أي يرجع إىل
ٍ
حالة الطفولة ،فال يعلم ما كان يعلم قبل من األمور؛ لفرط الكرب ،وقد قيل( :هذا ال يكون
للمؤمن؛ ألن املؤمن ال ينزع عنه علمه)( ،)2وقال ابن عباس ،رضي اهلل عنهما( :ليس هذا
 .1تفسري الشعراوي.280/ 1 ،
 .2تفسري القرطيب.141/ 10 ،
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ً
وعقال ،ومعرفة)،
يف املسلمني؛ ألن املسلم ال يزداد يف طول العمر والبقاء إال كرامة عند اهلل،

وقال عكرمة( :من قرأ القرآن مل يرد إىل أرذل العمر؛ حتى ال يعلم من بعد علم شيئاً)( ،)1وقال
طاووس( :إن العامل ال خيرف)( ،)2وعن عبد امللك بن عمري ،قال :كان يقال( :إن أبقى الناس

ً
قراء القرآن)( ،)3وذكر ابن أبي الدنيا عن الشعيب ،قال( :من قرأ القرآن ،مل خيرف).
عقوال ّ

()4

وقال الشنقيطي :قال بعض العلماء :إن العلماء العاملني ال يناهلم هذا اخلرف ،وضياع

العلم والعقل من شدة الكرب ،ويسرتوح هلذا املعنى من بعض التفسريات يف قوله تعاىلُ{ :ث َّم
َرَدْدَناُه أَ ْس َف َل َساِفِل َ
ات َفَل ُه ْم أَ ْج ٌر َغيرُْ ممَْنُو ٍن} (التني،)6 - 5 :
ني * إِال َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ين آ َمنُوا} فإنهم ال يصلون إىل حالة اخلرف ،وأرذل العمر ،وألن املؤمن
وأن االستثناء {إِال َّال ِذ َ
مهما طال عمره ،فهو يف طاعة اهلل ،ويف ذكره ،فهو كامل العقل ،وقد تواتر عند العامة واخلاصة

أن حافظ كتاب اهلل ،املداوم على تالوته ،ال يصاب باخلرف ،وال باهلذيان( ،)5وعن عكرمة ،قال:

(وال ينزل تلك املنزلة  -من عدم العلم شيئاً -أح ٌد قرأ القرآن).

()6

ونقل عن حممد بن كعب القرطيب ،قوله( :من قرأ القرآن ،متع بعقله ،وإن بلغ من العمر

 .1اخلازن :عالء الدين علي بن حممد البغدادي ،تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاني التنزيل ،دار النشر :دار
الفكر-بريوت/لبنان 1399هـ 1979 -م ،عدد األجزاء .103/ 4 ،7

 .2الشوكاني ،فتح القدير .257/ 3

 .3السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،دار الفكر ،بريوت1403 ،هـ،
 ،146/ 5ابن أبي الدنيا :أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد ،العمر والشيب ،الناشر :مكتبة الراشد  -الرياض،
الطبعة األوىل1412 ،هـ ،حتقيق :د .جنم عبد اهلل خلف ،عدد األجزاء ،1 ،ص.75

 .4ابن أبي الدنيا ،العمر والشيب.75 ،

 .5الشنقيطي :حممد األمني بن حممد بن املختار ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الناشر :دار الفكر للطباعة

والنشر والتوزيع -لبنان1415 ،هـ 1995 -م ،املكتبة الشاملة .165/ 17
 .6السيوطي ،الدر املنثور.515/ 15 ،
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مائيت سنة)( ،)1وجزم ابن فورك( :إن صاحب الرب تنفى عنه اآلفات يف فهمه وعقله ،حال
كربه).

()2

وما تقدم ذكره يتناول حفظ اهلل لعقل املسلم العامل ،احلافظ للقرآن ،أما حفظ اهلل لقوة
اس ،حيث
املسلم يف بدنه عند كربه ،فهو مشمول بقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الْب َن َعبَّ ٍ

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْو ًماَ ،ف َق َ
َق َ
ف َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال( :يَا ُغ َ
الُ :كنْ ُت َخْل َ
ات،
الُم؛ إِِّني ُأ َعِّل ُم َك َكِل َم ٍ
استَ َعنْ َ
اح َف ِظ اهللَ جَِت ْدُه جَُتا َه َك ،إَِذا َسأَْل َ
استَ ِع ْن ِباهللِ،
اح َف ِظ اهللَ يحَْ َف ْظ َكْ ،
ْ
ت َف ْ
اسأَ ِل اهللََ ،وإَِذا ْ
ت َف ْ
َم َع ْ َ َ
َوا ْعَل ْم أَ َّن ُ
لمَ
َ
َ
وك إ َّال ِب َش ْيٍء َق ْد َكتَبَُه ُ
اهلل َل َك،
األ َّمَة َل ْو ْ
اجت َ
ت َعلى أ ْن يَنْ َف ُعوك ِب َش ْيٍء ْ ،يَنْ َف ُع ِ

َ َ
ت َ
لمَ
َ
َ
وك إ َّال ِب َش ْيٍء َق ْد َكتَبَُه ُ
األْق َ
الُم،
اهلل َعَليْ َكُ ،رِف َع ِ
َوَل ْو ْ
اجت َ
َم ُعوا َعلى أ ْن يَ ُض ُّروك ِب َش ْيٍء ْ ،يَ ُض ُّر ِ
الص ُح ُف).
َو َج َّف ْ
ت ُّ

()3

قال ابن رجب :من حفظ اهلل يف صباه وقوته حفظه اهلل يف حال كربه وضعف قوته ،ومتعه

بسمعه ،وبصره ،وحوله ،وعقله .وكان بعض العلماء قد جاوز املائة سنة ،وهو صحيح بقوته،

فوثب يوماً وثبة شديدة ،فعوتب يف ذلك ،فقال( :هذه جوارح حفظناها عن املعاصي يف
الصغر ،فحفظها اهلل علينا يف الكرب) ،وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخاً يسأل الناس

فقال( :إن هذا ضعيف ،ضيع اهلل يف صغره ،فضيعه اهلل يف كربه).

()4

 .1ابن اجلوزي :أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ،صفة الصفوة ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت ،الطبعة الثانية،
1399هـ 1979 -م ،حتقيق :حممود فاخوري ،د .حممد رواس قلعة جي ،عدد األجزاء .133/ 2 ،4

 .2ابن حجر :حممد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت،

1379هـ ،عدد األجزاء .416/ 10 ،13

 .3سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ال يؤمن أحدكم
حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وصححه األلباني.

 .4ابن رجب :أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي ،جامع العلوم واحلكم ،الناشر :دار املعرفة -بريوت ،الطبعة
األوىل1408 ،هـ ،عدد األجزاء .186 ،1
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اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ال ٍل ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
و َع ْن ِب َ
الَ ( :عَليْ ُك ْم ِب ِقيَام َّ
الليْ ِل؛ َفإَِّنُه دَأَ ُب
ِ
ِ
لىَ
ني َقبَْل ُك ْمَ ،وإِ َّن ِقيَا َم َّ
اتَ ،و َم ْط َرَدةٌ
الصالحِِ َ
لسيِّئَ ِ
َّ
اإلْثمَ ،وَت ْك ِف ٌ
ري ِل َّ
الليْ ِل ُق ْرَبٌة إِ اهللَِ ،و َمنْ َهاةٌ َع ِن ِ
()1
ِللدَّاِء َعن َ
اجل َس ِد).
ِ
فقيام الليل عافية للبدن ،ويطرد الداء عن اجلسد ،كما أظهرت الدراسات الطبية احلديثة

أن الصوم يطيل مرحلة الشباب ،ويؤخر أعراض الشيخوخة.

()2

وغالب املسلمني ال يصلون إىل مرحلة أرذل العمر ،وما حيدث فيها من تغريات ،وتدهور،
واعتالل جسمي وبدني ونفسي؛ ألن أعمارهم ما بني الستني إىل السبعني ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ،
الَ :ق َ
رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ني إِلىَ
الستِّ َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :أَ ْع َماُر ُأمَّتيِ َما َبينْ َ ِّ
يجَُ ُ َ َ ()3
السبْ ِع َ
نيَ ،وأََقُّل ُه ْم َم ْن وز ذِلك).
َّ
كما أن من وصل من املسلمني إىل مرحلة الشيخوخة والكرب ،فإنه مل تصبه التغريات

اليت تصيب عامة الناس ،فيما يتعلق بالنواحي اجلسمية ،والعقلية ،والنفسية ،إذا كان حافظاً
لكتاب اهلل وحدوده ،وإن حدثت فهي أقل مما يصيب اآلخرين ،بل إن النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،علمنا أن ندعو بأن حيفظ اهلل علينا حواسنا ،وقوانا العقلية ،ف َعن اْبن ُع َم َرَ ،ق َ
الَ( :قَّل َما
ِ ِ
َّ ُ َ
ُ
َّ
ات َأل ْص َح ِابِه:
ْع َو ِب َه ُؤالِء َّ
س َحتَّى يَد ُ
الد َع َو ِ
َكا َن َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،يَُقوُم ِم ْن مجَِْل ٍ

يكَ ،و ِم ْن َطا َعتِ َك َما ُتبَِّل ُغنَا ِبِه َجنَّت َ
اص َ
الل ُه َّم اْق ِس ْم َلنَا ِم ْن َخ ْشيَتِ َك َما يحَُ ُ
َّ
َك،
ول َبيْنَنَا َوَبينْ َ َم َع ِ
ات ُّ
الدْنيَاَ ،و َمتِّ ْعنَا ِبأَسمْ َا ِعنَاَ ،وأَْب َص ِارَناَ ،وُق َّوِتنَا َما أَ ْحيَيْتَنَا،
ني َما ُت َه ِّو ُن ِبِه َعَليْنَا ُم ِصيبَ ِ
َو ِم َن اليَ ِق ِ
ْص ْرَنا َعَلى َم ْن َعادَاَناَ ،وال جَْت َع ْل ُم ِصيبَتَنَا
اج َع ْل َثأَْرَنا َعَلى َم ْن َظَل َمنَاَ ،وان ُ
ار َث ِمنَّاَ ،و ْ
َو ْ
اج َعْلُه ال َو ِ

فيِ ِدينِنَاَ ،وال جَْت َع ِل ُّ
حنَا)( ،)4ودعاء
الدْنيَا أَ ْكبرََ َه ِّمنَاَ ،وال َمبَْل َغ ِعْل ِمنَاَ ،وال ُت َسِّل ْط َعَليْنَا َم ْن ال يَ ْرمَُ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرمحة.
 .2السدحان ،رعاية املسنني.10 ،
 .3املستدرك على الصحيحني :ج  ،463/ 2وقال احلاكم حديث صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهيب.
 .4سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب  ،80وقال الشيخ األلباني :حسن.
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النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بإبقاء احلواس والقوى ،واستمرار التمتع بها إىل آخر حلظة يف
العمر ،شاهد على إمكانية حصول ذلك ،والواقع يؤكده.
كما دعا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لبعض أصحابه بطول العمر ،فعن أنس ،رضي اهلل
دخل َعلينَا أَهل البَيتَ ،ف َ
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ُ
دخل يوماً َفدعا َلنا،
عنه ،قالَ ( :كان الن ُ
(الله َّم أكثر َم َاله َ
وولدُه ،وأَطل َحياَتُه ،واغ ِفر
َفقالت ُأم ُسليمُ :خوي ِدُم َك؛ أَال َتدعو َله؟ قالُ :

السنِة َمرَتنيَ ،
وطالت َحياتي
َلهَ ،فدعا ِلي ِبثالثَ ،ف ُ
دفنت َمائًة وَثالثٍة ،وإن ثمَ رِتي لتُط ِع ُم فيِ َ
ِ
ولَ :ق َ
ال َر ُس ُ
رجو املَغ ِفرةَ) ( ،)1وعن َج ِابر ْبن َعبْ ِد اهللِ ،يَُق ُ
ول اهللِ،
َحتى استحيَ ُ
يت ِمن النَّاس ،وأَ ُ
الس َعاَدةِ أَ ْن يَ ُط َ
َصَّلى ُ
ول ُع ْمُر
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :ال تمََنَّ ْوا املَْو َت؛ َفإِ َّن َه ْو َل املَ ْطَل ِع َش ِديدٌَ ،وإِ َّن ِم ْن َّ
َ َ ()2
ُ
ْ
اإلناَبة).
ال َعبْ ِدَ ،ويَ ْرُزَقُه اهلل ِ
َّ
استدل أكثر العلماء على جواز الدعاء بطول العمر ،بل إن من طال
وبهذه األحاديث
ال :يَا َر ُس َ
عمره ،وحسن عمله ،كان خري الناس ،ف َع ْن َعبْ ِد اهللِ ْبن ُب ْسر ،أَ َّن أَ ْع َر ِابيًّا َق َ
ول اهللِ؛ َم ْن
ٍ
ُ ()3
الَ ( :م ْن َط َ
َخيرُْ النَّاس؟ َق َ
ال ُع ُمُرُهَ ،و َح ُس َن َع َملُه).
ِ
ولقد دلنا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،على بعض الوسائل الشرعية اليت تطيل األعمار،

فهل يقع ذلك حقيقة أو جمازاً؟ فورد أن بر الوالدين ،وصلة الرحم ،وحسن ُ
اخللق ،وحسن
اجلوار ،وتقوى اهلل ،كلها أعمال تسبب طول العمر.

ص ِم ْن ُع ُم ِرهِ إِال
على أن ذلك قد يتعارض مع اآلية القرآنيةَ { :و َما ُي َع َّمُر ِمن ُّم َع َّم ٍر َوال ُين َق ُ
ري} (فاطر ،)11 :فاآلية تبني أن املعمر الذي يعيش العمر الطويل،
َاب إِ َّن َذِل َك َعَلى اهللِ يَ ِس ٌ
فيِ ِكت ٍ
إمنا يعيشه بقدر اهلل وبأمره ،وأن إنقاص العمر ،أو زيادته غري ممكن؛ ألن العمر مكتوب عند
 .1األدب املفرد ،باب من دعا بطول العمر ،227 / 1 ،وصححه األلباني.

 .2مسنذ أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :حسن لغريه.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب ما جاء يف طول العمر للمؤمن ،وقال األلباني :صحيح.
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اهلل تعاىل.

()1

و َع ْن َعبْ ِد اهللَِ ،ق َ
ت ُأ ُّم َحبِيبََة َ -ز ْو ُج النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الله َّم أَ ْمتِ ْعن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:-
الَ :ق َال ْ
ُ
يِ
َ َ َ َ َ َ َّبيِ
ِب َز ْو ِجي َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال الن ُّ،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،وِبأَِبي أَِبي ُس ْفيَا َنَ ،وِبأَ ِخي ُم َع ِاويَة ،قال :فق
َ
َ
َصَّلى ُ
اق َم ْق ُسو َمٍةَ ،ل ْن
ت اهللَ َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ( :ق ْد َسأَْل ِ
آلجا ٍل َم ْضُروَبٍةَ ،وأيَّ ٍام َم ْع ُدوَدةٍَ ،وأ ْر َز ٍ
ت َسأَْل ِ َ َ
َ
َ
ُي َع ِّج َل َشيْئًا َقبْ َل ِحِّلِه ،أَ ْو ُي َؤ ِّخ َر َشيْئًا َع ْن ِحِّلِهَ ،وَل ْو ُكنْ ِ
ت اهلل أ ْن ُي ِعيذ ِك ِم ْن َعذ ٍ
اب فيِ
َْ َ َ ()2
َ َ
اب فيِ اْل َقبرْ َِ ،كا َن َخيرْ ًا َوأفضل).
النَّ ِار ،أ ْو َعذ ٍ
ال :سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ويف احلديث َع ْن أََنس ْبن َماِل ٍكَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه
ِ ِ
َو َسَّل َم ،يَُق ُ
حُه)( ،)3فقوله:
ولَ ( :م ْن َس َّرُه أَ ْن ُيبْ َس َط َلُه فيِ ِر ْزِقِه ،أَ ْو ُينْ َسأَ َلُه فيِ أََث ِرهَِ ،فْليَ ِص ْل َرمِ َ
(ُينْ َسأَ َلُه فيِ أََث ِرهِ)؛ أي يؤخر له يف أجله ()4؛ أي الزيادة يف العمر ،و َع ْن َعاِئ َشَة ،أَ َّن النَّبيََِّ ،صَّلى
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ُ
الرْف ِقَ ،ف َق ْد ُأ ْع ِط َي َح َّظُه ِم ْن َخيرْ ِ ُّ
اآلخ َرةِ،
الدْنيَا َو ِ
ال لهََا( :إَِّنُه َم ْن ُأ ْع ِط َي َح َّظُه ِم ْن ِّ
َ
الر ِح ِمَ ،و ُح ْس ُن الخُْ ُل ِقَ ،و ُح ْس ُن الجْ
َ
ِّ
ن
ا
د
ي
ز
ي
و
،
ر
ا
ي
الد
ن
ا
ر
م
ع
ي
،
ار
و
األ ْع َم ِار) ،)5(.و َع ْن َث ْوَبا َن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ
َ
َو ِصَلُة َّ
ِ
ِ
ِ
فيِ

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،رَف َعُه إلىَ النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
َم ْولىَ َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال( :ال يَُرُّد
ِ
يد اْل ُع ُم ِر إِال اْل َُّ ،وإِ َّن اْل َعبْ َد َلُي ْح َرُم ِّ َ َّ
اْل َق َد َر إِال ُّ
ْب ُي ِصيُبُه)(،)6
الر ْزق ِبالذن ِ
برِ
الد َعاُءَ ،وال يَ ِز ُ فيِ
وغري هذا كثري.
ولقد فسر بعض العلماء زيادة العمر بربكته ،أو بالذكر احلسن بعد املوت ،وقال بعضهم:
 .1ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،احملقق :سامي سالمة ،الناشر :دار

طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 ،هـ 1999 -م ،عدد األجزاء .539/ 6 ،8

 .2صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب أن اآلجال واألرزاق وغريها ال تزيد وال تنقص عما سبق به القدر.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم.
 .4فتح الباري.75/ 1 ،

 .5مسند أمحد ،حديث السيدة عائشة ،قال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح.

 .6املستدرك على الصحيحني ،كتاب الدعاء والتكبري برقم  ،1814قال احلاكم :حديث صحيح اإلسناد.
47

العدد  114مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1435هـ  -آذار ونيسان 2014م

هي الذرية الصاحلة من بعد اإلنسان يدعون له ،وقيل :املقصود بزيادة العمر نفي اآلفات،
والزيادة يف األفهام ،والعقول ،والبصائر ،أو السعة يف الرزق ،والزيادة فيه.

()1

وذهب بعض أهل العلم إىل القول إن الزيادة على حقيقتها ،بسبب العمل الصاحل،
فيحصل التغيري بالنسبة إىل امللك ،أو اللوح احملفوظ ،ال بالنسبة إىل علم اهلل يف األزل ،وعلم
اهلل ال يتغري وال يتبدل ،فهو كأنه يأمر امللك أن يكتب عمر فالن مخسني سنة ،فلما تنتهي،
ويأتي امللك ليقبض الروح ،فيأمره اهلل أن يؤخره ً
أجال معيناً مع علم اهلل املسبق مبا جيري

يمَْحو ُ
اهلل َما يَ َشاُء َوُيثْبِ ُت َو ِعن َدُه ُأ ُّم
موافق لقوله تعاىلُ { :

ْ
َاب}(.الرعد)39 :
ال ِكت ِ

وهو القول الذي رجحه ابن تيمية ،وابن حجر ،والسيوطي ،وابن فورك ،وابن السعدي،

()2

()3

وغريهم ،وهو الصحيح إن شاء اهلل.

 .1فتح الباري.416/ 10 ،

 .2النووي :أبو زكريا حييى بن شرف ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت،

الطبعة الثانية1392 ،هـ ،عدد األجزاء .114/ 16 ،18

 .3ابن تيمية :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،احملقق أنور الباز ،عامر اجلزار ،الناشر :دار

الوفاء ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ 2005م ،540/ 8 ،وفتح الباري  ،416/ 10والسيوطي :عبد الرمحن بن أبي بكر،

إفادة اخلرب بنصه يف زيادة العمر ونقصه ،دار ماجد عسريي للنشر والتوزيع  -جدة ،الطبعة األوىل 26 ،2000 ،وما

بعدها ،والسعدي :عبد الرمحن بن ناصر ،بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار ،احملقق:
أسامة آل عطوة ،الطبعة الرابعة ،الناشر :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  -اململكة العربية السعودية،

تاريخ النشر 1423هـ ،عدد األجزاء  .271 ،1الكرمي :مرعي املقدسي الكرمي ،إرشاد العرفان ملا للعمر من الزيادة

والنقصان ،حتقيق :مشهور حسن سليمان ،دار عمار -عمان 1408هـ .66 - 58
48
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العالقة الزوجية وحمظوراتها
أ .الشيخ حممد سعيد صالح
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على إمام األولني واآلخرين ،سيدنا حممد ،وعلى
آله وصحابته أمجعني ،أما بعد؛
فلحكم جليلة ،وآالء عظيمة ،ال ميكننا حتصيلها كاملة ،خلق اهلل تبارك وتعاىل آدم ،عليه
َ
ال َرُّب َك ِل َ َ َ
السالم ،قال تعاىلَ { :وإْذ َق َ
ٌ
ض َخِلي َفًة َق ُالواْ أَجَْت َع ُل ِفي َها
ِ
لمالِئكِة إِِّني َجا ِعل فيِ األ ْر ِ
س َل َك َق َ
َمن ُي ْف ِس ُد ِفي َها َويَ ْس ِف ُك ِّ
ال إِِّني أَ ْعَل ُم َما َال َت ْعَل ُمو َن}.
الد َماء َوحَْن ُن ُن َسبِّ ُح حَِب ْم ِد َك َوُن َق ِّد ُ
(البقرة)30 :

اس َّاتُقواْ
وإلمتام دور هذا اخلليفة ،خلق اهلل عز وجل منه زوجاً له ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

ث ِمنْ ُه َما ِر َج ً
َ ُ
ُ َّ
اح َدةٍ َو َخَل َق ِمنْ َها َز ْو َج َها َوَب َّ
اال َكثِرياً َوِن َساء
س َو ِ
َرَّبك ُم ال ِذي َخل َقكم ِّمن َّن ْف ٍ
اءلو َن بِه َو َ
األ ْر َحا َم إِ َّن اهللَ َكا َن َعَليْ ُك ْم َرِقيباً}(.النساء)1:
َو َّاتُقواْ اهللَ َّال ِذي َت َس ُ ِ
واملرأة وزوجها يتشاركان يف مصدر املودة ،والرمحة ،واحملبة ،والتكاثر ،واإلجناب ،قال تعاىل:
َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
َكم َّم َوَّدةً َو َرمَْ ً َّ
{ َو ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
ِ
حة إِن فيِ
ات ِّل َق ْوم يَتَ َف َّكُرو َن}(.الروم)21:
َذِل َك آليَ ٍ
ٍ
وجعل اإلسالم ضوابط للعالقات الزوجية والتكاثر ،وحرم ما خيالف هذه الضوابط،
اح ٍد
{الزاِنيَُة َو َّ
فجعل العالقة خارج اإلطار الشرعي زنى ،قال تعاىلَّ :
اجِل ُدوا ُك َّل َو ِ
الزاِني َف ْ
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ْ
ْ ْ
َ ْ
اآلخ ِر َوْليَ ْش َه ْد
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َواليَ ْو ِم ِ
ين اهللِ إِن ُكنت ْ
ِّمنْ ُه َما ِمئَة َجل َدةٍ َوال َتأ ُخذ ُكم ِب ِه َما َرأَفٌة فيِ ِد ِ
َع َذاَب ُه َما َطاِئ َفٌة ِّم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(.النور)2 :
وجعل اإلسالم الثواب واألجر ملن ميارس دوره األسري ،ويعاشر زوجه ضمن دائرة املباح
واحلالل ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ... ( :و ُب ْضع أَ َح ِد ُك ْم َص َدَقٌةَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
ول
فيِ
ِ
َ
ون َلُه ِفي َها أَ ْج ٌر؟ َق َ
ال :أَ َرأَيْت ْ َ َ
اهللِ؛ أَيَأِْتي أَ َح ُدَنا َش ْه َوَتُه َويَ ُك ُ
ام ،أ َكا َن َعَليِْه ِفي َها
ُم ل ْو َوض َع َها فيِ َح َر ٍ
()1
َ
احل َ
ََ َ َ َ َ
ال ِلَ ،كا َن َلُه أَ ْج ٌر).
ِو ْز ٌر؟ فكذِلك إِذا َوض َع َها فيِ
فاإلسالم بعظمته َن َّظم جوانب احلياة البشرية والكونية مجيعها ،فنظم احلياة البشرية

بالقرآن الكريم ،والكونية بنواميس خلقية ،ال تتغري ،وال تتبدل إال بقضاء اهلل وقدره.
فاحلياة البشرية السوية تبنى على ما شرع اهلل تعاىل يف كتابه الكريم ،وسنة النيب املصطفى،
عليه أفضل الصالة ،وأمت التسليم.
وجعل ديننا ضوابط صحيحة قومية يف احلياة الزوجية ،على الزوجني االلتزام بها؛ لتكون
حياتهما هانئة سعيدة.
فالزواج فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ،وبه ُتشبع الغريزة الكامنة داخل اإلنسان،
ُم َوَق ِّدُمواْ
عرب اللقاء وفق الدين ،قال تعالِ{ :ن َس ُآؤ ُك ْم َح ْر ٌث َّل ُك ْم َفأُْتواْ َح ْرَث ُك ْم أَنَّى ِشئْت ْ
َألنُف ِس ُك ْم َو َّاتُقواْ اهللَ َوا ْعَل ُمواْ أَن ُ
َّكم ُّم َ
الُقوُه َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(البقرة ،)223 :فالنساء موضع زرع
منهن األوالد مبشيئة اهلل ،فجامعوهن يف حمل
األزواج ،يضعون النطفة يف أرحامهنَ ،فيَ ْخرج َّ
ً
أعماال صاحلة ،مبراعاة أوامر اهلل،
اجلماع فقط ،وهو القبل بأي كيفية شئتم ،وَق ِّدموا ألنفسكم

وخافوا اهلل ،واعلموا أنكم مالقوه للحساب يوم القيامةِّ .
وبشر املؤمنني أيها النيب مبا يفرحهم
ويسرهم من حسن اجلزاء يف اآلخرة.
ُّ

()2

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف.
 .2التفسري امليسر.236/ 1 ،
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هذه عظمة ديننا ،شرع لنا ما فيه من الصالح والفالح والنجاح ،حتى يف حياتنا األسرية
السرية ،اليت ال جيوز لنا أن نتحدث عنها ،مهما كانت الظروف.
نعم؛ حيرم احلديث واخلوض يف األسرار الزوجية؛ وذلك ألن الزواج هو امليثاق الغليظ،
ف َتأْ ُخ ُذوَنُه َوَق ْد أَْف َضى َب ْع ُض ُك ْم إلىَ َب ْعض َوأَ َخ ْذ َن ِم ُ
قال تعاىلَ { :و َكيْ َ
نكم ِّميثَاقاً َغِليظاً}(النساء:
ِ
ٍ
 ،)21ويف إطار احلديث عن املباحات يف العالقة الزوجية ،وما رغب فيه الشرع احلنيف ،فقد
َّ
أحل اهلل استمتاع الزوجني ببعضهما ،قال تعاىلِ{ :ن َس ُآؤ ُك ْم َح ْر ٌث َّل ُك ْم َفأُْتواْ َح ْرَث ُك ْم أَنَّى
ُم َوَق ِّدُمواْ َألنُف ِس ُك ْم َو َّاتُقواْ اهللَ َوا ْعَل ُمواْ أَن ُ
َّكم ُّم َ
الُقوُه َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(.البقرة)223 :
ِشئْت ْ
وهذا االستمتاع كما جاء يف اآلية الكرمية ،يبني أن لكال الزوجني حق االستمتاع باآلخر،

ضمن ضوابط شرعية واضحة ،منذ اللحظة األوىل للقائهما ،منها:
أ .يستحب للزوج ليلة الدخول ،وقبل أي شيء أن يدعو لزوجته بالربكة ،وله أن يضع يده

على ناصيتها ،والناصية مقدمة الرأس ،زوجة كانت أم جارية ،بكراً كانت أم ثيباً ،فيثين على
اهلل تعاىل ،ويصلي على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ثم يقولَّ :
(الل ُه َّم إِِّني أَ ْسأَُل َك َخيرْ َ َها،
()1
َو َخيرْ َ َما َجبَْلتَ َها َعَليِْهَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن َش ِّر َهاَ ،و ِم ْن َش ِّر َما َجبَْلتَ َها َعَليِْه).

(الل ُه َّم َجنِّبْن َّ َ
ب .يسن للزوج قبل مباشرة زوجته ،أن يقولَّ :
ِّب َّ
الشيْ َطان َما
الشيْطا َنَ ،و َجن ِ
يِ
()2
َْ ُ ُ
َه َما ذِل َك ،أَ ْو ُق ِض َي َوَلدٌ ،لمَْ يَ ُض ّرُه َشيْ َط ٌ
ان أََب ًدا).
َرزقتَنَا؛ ث َّم ق ِّد َر َبيْن ُ فيِ
ت .يستحب للزوج أن يالطف زوجته ويداعبها قبل مباشرتها (مجاعها) لتشاركه رغبته.
ث .على الزوج أن ال ينزع من زوجته ،قبل أن تأخذ نشوتها ،وتشعر بلذتها.
ج .حيل للزوجني أن يقبل أحدهما اآلخر من رأسه ألمخص قدمه ،مبا ال تستقبحه أنفسهم،
على إطالق األمر.
 .1سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب يف جامع النكاح ،وحسنه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله.
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ح .جيوز للزوجني أثناء اجلماع أن يتحدثا مبا ينشط اللقاء ،ويؤدي املطلوب إلمتام ما أباح اهلل
هلما.

خ .جيوز للزوج أن يداعب زوجته فوق مالبسها إن كانت حائضاً أو نفساء .وهناك حمظورات،

بد من احلديث عنها ،وهي:
ال َّ

ملحَ
َُ َ
يض
 .1حيرم على الزوج أن جيامع زوجته ،وهي حائض ،قال تعاىلَ { :ويَ ْسألوَنك َع ِن ا ِ ِ
ملحَ
ًَ
وه َّن ِم ْن
وه َّن َحتَّ َى يَ ْط ُه ْر َن َفإَِذا َت َط َّه ْر َن َفأُْت ُ
يض َو َال َت ْق َرُب ُ
َزُلواْ الن َ
ُق ْل ُه َو أذى َفا ْعت ِ
ِّساء فيِ ا ِ ِ
ب المُْت َ
َحيْ ُث أَ َم َر ُك ُم ُ
ب التَّ َّو ِاب َ
ين}(البقرة ،)222 :قال السيوطي يف تفسري
َط ِّه ِر َ
ني َويحُ ِ ُّ
اهلل إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
ملحَ
َُ َ
يض} أي احليض أو مكانه ،ماذا يفعل بالنساء فيه؟ {ُق ْل ُه َو
اجلاللنيَ { :ويَ ْسألوَنك َع ِن ا ِ ِ
ملحَ
ًَ
يض} أي وقته أو مكانه { َو َال
َزُلواْ الن َ
أذى} قذر أو حمله {َفا ْعت ِ
ِّساء} اتركوا وطأهن {فيِ ا ِ ِ
وه َّن} باجلماع {حتى َّ
وه َّن} باجلماع
يط َّهرن} أي يغتسلن بعد انقطاعه {َفإَِذا َت َط َّه ْر َن َفأُْت ُ
َت ْق َرُب ُ
ب} يثيب
{ ِم ْن َحيْ ُث أَ َم َر ُك ُم} بتجنبه يف احليض وهو القبل وال تعدوه إىل غريه {إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
()1
ويكرم {التَّ َّو ِاب َ
ني} من الذنوب {وحيب املتطهرين} من األقذار.
 .2حيرم على الرجل مواقعة  -مجاع  -زوجته يف دبرها.

 .3حيرم على الرجل أن يباشر زوجته أمام زوجته األخرى ،أو على مسمعها.

َ
ِّساِءَ ،فإن ُ
َّك ْم
ويف اخلتام؛ أذكر بقول املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :ف َّاتُقوا اهلل فيِ الن َ ِ
()2
وج ُه َّن ِب َكِل َمِة اهللِ).
أَ َخذْتمُُ ُ
ُم ُفُر َ
است ْ
وه َّن ِبأََما ِن اهللَِ ،و ْ
َحَلْلت ْ
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 .1تفسري السيوطي.47/ 1:
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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معامل الشخصية اإلنسانية يف القرآن الكريم

َ
اإلنسان شهواته؟
هل تقود
أ .فراس حج حممد
ُ
اإلنسان على حب احلياة الدنيا ،واإلقبال عليها ،بكل ما أوتي من عزم وصالبة ،و ْحم َور
ُفطر

حياته كلها لتحقيق تلك املآرب واملصاحل ،وهذا ليس عيباً يف اإلنسان ،فقد قرر اهلل سبحانه
وتعاىل مجلة من الشهوات يف فطرة اإلنسان ،ومنحه حق إشباعها ،والسعي من أجلها ،ولكنه
مل يرتك األمر ُغ ً
فال من التنظيم والتدبري.
وُذكرت أمهات الشهوات يف القرآن الكريم يف سياق واحد ،متتابعة ،يف اآلية الرابعة عشرة

ِّساِء َواْلبَنِ َ
ب َّ
ري املَُقنْ َط َرةِ ِم َن
ني َواْل َقن ِ
اس ُح ُّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
من سورة آل عمرانُ{ :زيِّ َن ِللنَّ ِ
َاط ِ

الذ َهب َواْل ِف َّضِة َوالخْ َيْل المُْ َس َّو َمِة َو َ
األْن َعام َو َ
َّ
احل ْر ِث}(آل عمران ،)14 :وجاءت مرتبة حسب نظرة
ِ
ِ
ِ

حب النساء أول تلك الشهوات ،ومعلوم بالضرورة أنه ال حياة بشرية
اإلنسان إليها ،فكان ُّ
هن أساس تكوين
واجتماعية وجمتمعية صاحلة من حيث املنطق إن خلت من النساء ،فالنساء َّ
ثاني املخلوقات البشرية بعد آدم،
اجملتمعات البشرية ،فاقتضت حكمة اهلل أن تكون حواء َ

عليه السالم ،وجاء يف األثر أنه قد مال إليها ً
السنة يف بنيه،
ميال طبيعياً فطرياً ،واستمرت هذه ُ
وستظل حتى قيام الساعة.
وال يستطيع ٌ
رجل أن يتخلى عن املرأة مهما كانت الظروف واألحوال ،ولذلك كان
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هذا السعي احلثيث من الرجل ألن يقرتن بامرأة تبادله املشاعر اإلنسانية ،اليت تؤهلهما ألن
يشكال أسرة ،تساهم يف تأدية الوظيفة العليا من إجياد اخللق ،أال وهي عمارة الكون.
لقد وضع حب النساء يف أعلى قائمة الشهوات البشرية؛ ألنهن أساس احلياة ،وأساس
التكوين البشري واجملتمعي ،وكل ما يأتي بعده من شهوات مسخر من أجل هذه الغاية ،فكل
ما ينتجه اإلنسان من ثروة ،فإنه يبذهلا من أجل أن يكون له زوجة يرتاح إليها وترتاح إليه،
فال عجب إذن أن تكون النساء ً
أوال ،فهن حمور احلياة البشرية.

ومن هذه الشهوة اليت هي أم الشهوات -إن صح التعبري -تنطلق الشهوة الثانية اليت
أشارت إليها اآلية السابقة ،أال وهي شهوة أن يكون لإلنسان أوالد ،يرى فيهم نفسه ،وميثلون
بالنسبة إليه امتداداً طبيعياً وبيولوجياً حلياته ،فهم حيملون صفاته الوراثية واخللقية ،وهم جزء
منه حقيقة ،ومل يتأسف كثرياً إذا ما مات وكان له أبناء ،فهم منه ،ويواصلون مسرية األب حقاً
وحقيقة ،وقد جتلت هذه الفكرة يف الوعي الشعيب اجلماهريي من خالل جمموعة من األمثال
والقصص الشعبية ،اليت هي يف الواقع تعبري عن فطرة اإلنسان ،وآماله ،وتوقعاته.
وتأتي ثالث الشهوات لتكشف عن مدى حب اإلنسان للمال وتعلقه به ،فهو ال يقنع
بكثريه ،وال ُي ْرضي فطرته إال االستزادة منه ،فلو كان لإلنسان واد من ذهب ،لتمنى أن يكون
له واديان ،ولن ميأل عني ابن آدم إال الرتاب ،وهذا من فطرة اإلنسان ،وال منقصة وال عيب
يف ذلك البتة ،ولكن تصرفات اإلنسان غري السوية ،هي اليت ُتعاب يف أن يستولي على
مال غريه ،وحيوز كل شيء بأنانية مفرطة ،وتسلط كامل ،وحرمان اآلخرين حقهم ،وهذا هو
املنقصة ،والعيب ،والشر عينه.

وال شك يف أن اإلنسان الذي امتلك ً
ماال ،وحاز منه كثرياً أو ً
قليال ،ال ب ّد له من أن يتمتع
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به ،ويظهره يف مظاهر شتى ،فيقتين ما يبهج ويسعد ،فكانت الشهوة اآلتية هي اجملال املعرب عن
ذلك ،فاإلنسان يسعى القتناء اخليل والتباهي فيها ،وهذه الشهوة مل تنقطع مع مرور الزمن
وتطور الوسائل واألساليب ،فما زال اإلنسان حيب اخليل ،ويسعى القتنائها ،فأثرياء العامل
يسعون إىل ذلك يف كل زمان ومكان ،حتى غدا للخيل مكانة تضاهي املكانة اإلنسانية ،فلكل
فرس أو حصان نسب ،وشهادة ميالد ،وكان له اسم يعرف به قدمياً وحديثاً ،وتعقد للخيل
سباقات للجمال ،والقفز ،وأشياء ُأ َخر ،وتشهد ً
إقباال كبرياً من اجلماهري ،عربية وغري عربية،

فعلى الرغم من السيارات الفارهة ،والطائرات العمالقة ،فإنها مل تفلح يف أن تقضي على
هذه الشهوة املتأصلة يف الفطرة اإلنسانية.
وأما األنعام واحلرث ،فبهما تتعلق حياة اإلنسان ،وعيشه اليومي ،فهما أصل غذائه ،وطعامه،
بنوعيه احليواني والنباتي ،ويشكالن ما تعارفت عليه البشرية باألمن الغذائي ،الذي يضمن
ً
ً
وخيال
أمواال طائلة ،ونساء كثراً،
بقاء اإلنسان متمتعاً بالشهوات األوىل ،فلو امتلك اإلنسان
مسومة مجيلة ،وهو ال يستطيع القيام بشؤونها لعدم وجود ما يسد به حاجته وحاجتها ،فإنه
ال طعم للنعم كلها ،وستؤول إىل صفر يف حمصلتها النهائية وستتالشى ،لذلك كان اهتمام
اإلنسان باألنعام واحلرث ،وتربية املواشي ،والزراعةً ،
دليال حيوياً يف اجملتمع البشري ،ودليل
حب للحياة ،والرغبة يف االستمرار فيها ،ومهما تطورت أساليب احلياة وأشكاهلا ووسائلها،
سيظل هاجس الغذاء هو األهم عند بين اإلنسان ،وهذا أمر مستقر ،وال بد منه وال مفر ،وهذه
بديهة ال حتتاج إىل شرح أو بيان.
ُ
اإلنسان ،فهل ستقوده هذه الشهوات وتستعبده ،ليخرج
هذه هي الشهوات اليت ُفطر عليها
فيهن ،جتعله ينسى اهلدف الذي ُشرع من أجله هذا
عن إنسانيته؟ فهل حبه للنساء ،ورغبته َّ
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احلب ،وهذا االتصال؟ هل حبه ألبنائه جيعله أعمى بصر وبصرية عن احلق والواجب ،يف
سبيل أن يكون كل شيء ألبنائه فقط؟ هل حبه للمال جيعله يرتكب احملرمات على اختالف
أنواعها؟ هل يف سبيل متعته الظاهرية وتباهيه ،ينسى أن عليه واجباً اجتماعياً وأخالقياً جتاه
اجملتمع والناس؟ وهل حرصه على أن يوفر أمنه الغذائي بأنعامه ،وحرثه ،جيعله وحشاً كاسراً
شاّناً للحروب ،من أجل أن حيوز ما لذ من طعام وشراب؟
هنا؛ جيب أن يتفكر اإلنسان ويتدبر أنه ال يعيش وحيداً يف هذا الكون ،وأنه جزء من جمتمع
متكامل بعناصر بشرية ومادية ،ومصاحل متشابكة ،فعليه أن يدرك أن وجوده املادي الفردي
متعلق بوجود اآلخرين ،شاء ذلك أم أباه ،ولذلك ال بد من أن يتوازن ويلتزم مبجموعة من
القيم اإلنسانية اليت تؤهله أن يكون عضواً ً
فاعال يف جمتمعه ،يشارك يف مصاحله العليا ،يسعى
ليحقق مصلحة اآلخرين ،وهو حيقق مصاحله سواء بسواء ،ليحرتم منحة احلياة املوهوبة له،
ولتكون لشهواته متعة حقيقية ،نفسياً ومادياً ،متنحه الرضا والسعادة ،وتعرب عن فطرة اإلنسان
أفضل تعبري ،وأمجله ،فكل حروب البشرية املتعاقبة على مر األزمان ،كانت ناجتة عن أنها مل
تفقه حق الفقه كيفية التعامل مع الشهوات الفطرية ،فاستعبدتها الشهوات ،وقضت على
متعة احلياة ومجاهلا ،وأشقت اإلنسان ،فما أكفره بنعم خالقه!!
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املال مال اهلل سبحانه
واإلنسان مستخلف عليه ومؤمتن
د .شفيق عياش
أقر اإلسالم احلنيف حق امللكية لإلنسان ،حممياً من اعتداء األفراد واجلماعات والدولة
عليه ،ودليل ذلك أن القرآن الكريم أضاف املال لإلنسان على سبيل امللكية بقوله تعاىل:

ت أَيْ ِدينَا أَْن َعا ًما َف ُه ْم لهََا
{أَ َولمَْ يَ َر ْوا أَنَّا َخَل ْقنَا لهَُ ْم ممَِّا َع ِمَل ْ

َماِل ُكو َن}( .يس)71 :

وس أَ ْم َواِل ُك ْم}(البقرة ،)279 :ويف موضع آخر ،قال تعاىلَ { :و َسُي َجنَُّب َها
وقال أيضاًَ{ :فَل ُك ْم ُرُء ُ

َ
األْت َقى * َّال ِذي ُي ْؤِتي َم َالُه

يَتَز َّ
َكى}( .الليل)18 - 17 :

ومن السنة النبوية الشريفة ،قوله عليه الصالة والسالم( :ال يحَ ل َمال ا ْم ِرئ ُم ْسلم ،إال

بطيب ِم ْن َن ْف ِسه).

()1

فهذه النصوص جمتمعة أقرت لإلنسان أن يكون مالكاً للمال ،ورتبت على الناس كافة

التزاماً عاماً باحرتامه ،وعدم االعتداء عليه إال حبق.

ومن جهة ثانية؛ نالحظ يف القرآن الكريم نصوصاً تشري إىل أن األموال مجيعها مملوكة

الس َما َو ِ َ
ض َو َما
هلل تعاىل ،حنو قوله تعاىل{ :لهلِ ِ ُمْل ُك َّ
ات َواأل ْر ِ
وه ْم ِم ْن َما ِل اهللِ َّال ِذي
وقوله تعاىلَ { :وآُت ُ

يه َّن}( .املائدة)120 :
ِف ِ

آَت ُ
اك ْم}( .النور)33 :

 .1مسند أمحد ،مسند البصريني ،حديث عم أبي حرة القرشي ،قال األرناؤوط :له شواهد يتقوى بها ويصحح،
وصححه األلباني.
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ومن جهة ثالثة ،نالحظ يف القرآن الكريم بعضاً من النصوص الكرمية تشري إىل أن

اإلنسان خليفة يف هذا املال؛ أي مستخلف فيه ،قال تعاىلَ { :وأَْن ِفُقوا ممَِّا َج َعَل ُك ْم ُم ْست ْ
َخَل ِف َ
ني

ِفي ِه}( .احلديد)7 :

وهذه النصوص القرآنية الكرمية ،تؤدي بنا إىل القول إن امللك هلل تعاىل ،على وجه
اخللق واإلجياد واحلقيقة ،وأن امللك لإلنسان ،على وجه احليازة واالستخالف ،فهو مشروط

بأن يتصرف به وفقاً ملا يريده املستخِلف ،واملالك احلقيقي ،وهو اهلل سبحانه تعاىل ،ومن تلك

ُْ ُ َ َ ُ
اطل َوُتدُ
ُ ْ
ْلوا ِب َها إِلىَ الحُْ َّك ِام
الشروط ما ورد يف قوله تعاىلَ { :وال َتأكلوا أ ْم َوالك ْم َبيْنَك ْم ِبالبَ ِ ِ
ِ
َ
ُْ َ
ُم َت ْعَل ُمو َن}(.البقرة)188 :
اإلْثم َوأَْنت ْ
اس ِب ِ
ِلتَأ ُكلوا ف ِري ًقا ِم ْن أ ْم َوا ِل النَّ ِ
ين إَذا أَْن َفُقوا لمَْ ُي ْسرُفوا َولمَْ يَ ْقترُُ وا َو َكا َن َبينْ َ َذِل َ
ك َق َوا ًما}(.الفرقان)67 :
وقوله عز وجلَ { :و َّال ِذ َ ِ
ِ
ين يَ ْكنِزُو َن َّ
الذ َه َ ْ َ
يل اهللِ َفبَ ِّش ْر ُه ْم
وقوله عز وجلَ { :و َّال ِذ َ
ب َوال ِف َّضة َوال ُينْ ِفُقوَن َها فيِ َسبِ ِ
اب أَِليم}(.التوبة)34 :
بع َذ
َِ ٍ ٍ
ويرتتب على ما تقدم من نصوص؛ أن اإلنسان ملزم بالتقيد بأوامر اهلل سبحانه يف
التملك حبسب ما يريده صاحب امللك احلقيقي ،وأن خيضع فيما ميلكه إىل الشروط والقيود
اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل مجيعها ،وأنه ال جيوز لإلنسان حبال من األحوال أن خيرج عنها،
فإن خرج عنها كان عاصياً ألمر اهلل سبحانه ،واستحق العقاب املقرر يف الشرع ،وقد ينزع منه
امللك نهائياً أو مؤقتاً أو جزئياً.

()1

فهذا اإلمام القرطيب ،رمحه اهلل ،يقول يف تفسري قوله تعاىلَ { :وأَْن ِفُقوا ممَِّا َج َعَل ُك ْم ُم ْست ْ
َخَل ِف َ
ني

ِفيِه} ،ففي هذا دليل على أن أصل امللك هلل سبحانه ،وأن العبد ليس له فيه إال التصرف الذي
يرضي اهلل ،وهذا دليل على أن األموال ليست أموالكم يف احلقيقة ،وما أنتم فيها إال مبنزلة
 .1د .عبد الكريم زيدان  ،أصول الدعوة ،ص .206
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النواب والوكالء ،فاغتنموا الفرصة فيها ،قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم.

()1

والتصرف يف املال ،كيفما كان نوع املال ،ال جيوز ملالكه أن ينفقه كما يشاء ،بل يدعوه سبحانه

وتعاىل يف إنفاقه إىل التوازن واالعتدال ،قال سبحانهَ { :وال جَْت َع ْل يَ َد َك َم ْغُل َ
ولًة إِلىَ ُعُن ِق َك َوال
ْسو ًرا}(اإلسراء ،)29:فاالعتدال والتوازن يف جماالت احلياة
َتبْ ُس ْط َها ُك َّل اْلبَ ْس ِط َفتَ ْق ُع َد َمُلو ًما محَ ُ
مجيعها ،يسمحان باستقرار النظام االجتماعي ،وحيققان البعد عن الغلو والتعسري ،قال تعاىل:

{ َو َك َذِل َك َج َعْلن ُ
َاك ْم ُأ َّمًة

َو َس ًطا}(.البقرة)143 :

وهذا هو األساس الذي بنى عليه اإلسالم القيود والضوابط والشروط على حق امللكية

الذي منحه لإلنسان ،فقيده من جهة نشوئه ،ومن جهة منائه ،وتثمريه ،ومن جهة استهالكه،
ومن جهة إنفاقه ،فيكون -حبق -قد شكل موازنة دقيقة بني مصلحة الفرد يف االعرتاف له
حبق امللكية ومحايتها ،وبني مصلحة اجلماعة بالقيود اليت وضعها عليها ،وبهذا املسلك الوسط
حقق النظام اإلسالمي مصلحة الفرد ،وجتنب التفريط يف مصلحة اجلماعة.

هذه الروح البناءة يف التشريع اإلسالمي جتعل املسلم يتنازل طائعاً خمتاراً عن أمواله،

أو عن جزء منها ،وإعادتها إىل املالك احلقيقي -اهلل سبحانه -مما يسهم بفاعلية يف تطور
اجملتمع املسلم املتماسك ،وتضييق الفوارق بني الفئات االجتماعية ،وخلق حالة من التكافل

االجتماعي بني أفراده ،وجعلت معيار األفضلية {إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد

اهللِ أَْت َق ُ
اك ْم}( .احلجرات)13 :

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 .1تفسري القرطيب ،جزء  ،17آية .238

59

العدد  114مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1435هـ  -آذار ونيسان 2014م

تربية وتعليم

املدرسة مصنع الرجال واإلبداع
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،احلمد هلل الذي علم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم
على سيدنا حممد األسوة احلسنة ،وعلى آله وصحبه ،وعلى من اسنت بسنته إىل يوم الدين،
وبعد:
متهيد:
هذا وصف لورقة قدمتها كمشروع ومبادرة يف مؤمتر تربوي ،برعاية مكتب التعليم
يف منطقة اخلليل ،يف وكالة الغوث الدولية ،وإشرافه ،يف أيار2013/م ،لقد كانت فكرة
مشروع (املدرسة مصنع الرجال واإلبداع) قد خطرت ببالي عندما كنت أحبث عن أنشطة
وفعاليات تعمل على تعزيز انتماء الطالب ملدرستهم ،ووطنهم ،وترفع من درجة إقباهلم على
الدراسة ،فاألنشطة الصفية ،وغري الصفية هلا دور كبري ،وتأثري مرتفع على مفهوم الذات،
وحتقيقها وتقديرها ،وأردت أن أساهم يف إعادة اهليبة واحلضور للمدرسة الفلسطينية ،واملعلم
الفلسطيين ،وبالتالي حتقيق االنسجام والتفاعل مع اجملتمع احمللي ،وكان تفكريي متجهاً حنو
اختاذ القدوة احلسنة ،واملثال اجليد املبدع املتميز من اخلرجيني السابقني ،الذين درسوا يف
لدي الفكرة ،وبدأت أف ّعلها وأط ّورها وأطبّقها على أرض
املدرسة اليت أعمل فيها ،فانبثقت ّ
الواقع.
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هلذا؛ سأقدم يف مقالي هذا وصفاً للمبادرة ودوافعها ،وجوانب التميز فيها ،وأثرها يف اجملتمع
املدرسي واحمللي ،والعوامل اليت أسهمت يف جناحها ،والتعاطي مع التحديات والصعوبات،
واالهتمام واحلراك الذي أحدثته ،وبعض التوصيات.
مفهوم املدرسة واإلبداع:
املدرسة لغة :مكان الدرس والتعليم ،واملدرسة مجاعة من املفكرين أو الفالسفة أو
الباحثني ،تعتنق مذهباً معيناً ،أو تقول برأي مشرتك ،والدرس هو الطريق اخلفي ،وروي عن

ات َوِليَُق ُ
ولوا َد َر ْس َ
ت َوِلُنبَيِّنَُه ِل َق ْو ٍم
ابن عباس يف تفسريه لقوله عز وجلَ { :و َك َذِل َك ُن َص ِّر ُف اآليَ ِ
يَ ْعَل ُمو َن}(األنعام  ،)105 :قال :معناه وكذلك نبني هلم اآليات من هنا ،ومن هنا لكي يقولوا إنك
ودرست الكتاب أْدُرسه َد ْرساً؛ أي ذللته
درست؛ أي تعلمت ،أي هذا الذي جئت به عّلمت،
ُ

علي ،ويقال :مسي إدريس ،عليه السالم؛ لكثرة دراسته كتاب
بكثرة القراءة حتى خف حفظه ّ
اهلل تعاىل ،وامسه أخنوخ .

()1

املدرسة يف االصطالح :هي مؤسسة اجتماعية أوجدها اجملتمع لكي تنوب عنه يف عملية
ً
إعداد املواطنني إعداداً
شامال ،ميكنهم من التكيف ،واملساهمة يف تطوير اجملتمع ،ورفعه حنو
التقدم ،يف إطار ما ننشده من أهداف على املدى القريب والبعيد.
إن الغاية العامة من نشوء املدارس ،هي حتسني طرق تفكري املتعلمني ،والنظر إليها
كمجتمع متكامل ،قادرة على حل املشكالت ،واختاذ القرارات ،والتواصل املفتوح البنّاء
مع اآلخرين؛ هلذا فاملدرسة املعاصرة مطالبة بالتغيري املستمر إلحداث التوافق مع التغريات
املتسارعة يف جوانب احلياة املختلفة ،وعليها أن تبدأ بعملية تغيري واسعة من أبعاد معرفية،
 .1املعجم الوسيط ،ولسان العرب ،ج ،6مادة درس.
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ومتطلبات البيئة احلالية واملستقبلية ،وإدماج هذه التغيريات يف السياق املدرسي؛ من أجل
التطوير ،وزيادة التحصيل ،وإشباع ميول الطالب ،وحاجاته ورغباته ،وإغناء معلوماته ،وإثراء
خرباته ،وتنمية القيم واالجتاهات اإلجيابية ،وبالتالي تناول جوانب شخصية الطالب مجيعها
بالرعاية والتهذيب دون جتزئة.
اإلبداع لغة :بدع ،بداعة ،وبدوعاً :صار غاية يف صفته ،خرياً كان أو شراً ،فهو بديع .واإلبداع
عند الفالسفة :إجياد الشيء من عدم.

()1

اإلبداع اصطالحًا :هو العملية اإلبداعية اليت ينشأ أو ينتج عنها ناتج جديد؛ نتيجة ملا حيدث
من تفاعل بني الفرد بأسلوبه الفريد يف التفاعل ،وبني ما يوجد يف بيئته ،وما يواجهه ،ومركز
التقويم فيه داخلي.

()2

وصف موجز للمبادرة ودوافعها:
الحظت عرب السنوات األخرية ،وجود مشكالت تعليمية ،وسلوكية عند كثري من
الطلبة ،كضعف التحصيل ،واخنفاض مستوى الدافعية للتعلم ،وممارسة الطلبة سلوكات
غري مرغوب فيها :كقلة االنضباط ،والعنف ،والالمباالة يف كثري من األمور يف احلياة املدرسية،
فأردت أن أعمل على حتفيز الطالب لرفع مستوى دافعيتهم للتعلم ،وكرؤية للمساهمة يف
حل هذه املشكالت ،أو التخفيف منها من خالل أنشطة ،وفعاليات ،ومشاريع جتعل املتعلمني
يتفاعلون مع بيئتهم املدرسية واجملتمعية ،باستثمار مصادر التعلم يف املدرسة واجملتمع احمللي،
واإلنسان أغنى هذه املصادر وأهمها ،وكلما كان اإلنسان من البيئة احمللية ،وعلى صلة
باملدرسة َّ
كلما كان التأثري أكرب ،والنتائج أفضل.
 .1املعجم الوسيط ،مادة بدع.

 .2اإلبداع ،د .عوض شاهني وحنان زايد ،ص.27
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هلذا نظمت حلقات دراسية مبشاركة الطالب بعد تدريبهم ،تسلط الضوء على خرجيني
سابقني خترجوا من املدرسة ،كقدوة حسنة للطلبة احلاليني بإبداعاتهم ،ومتيزهم ،وشهرتهم
يف اجملاالت املختلفة ،بالرغم من الظروف الصعبة والسيئة ،اليت عاشوها وقت دراستهم يف
املدرسة.
أهداف املبادرة:
 .1إجياد القدوة واملثل احلسن ،والنموذج الذي حيتذى به من خرجيني درسوا يف املدرسة نفسها.
 .2زيادة دافعية الطلبة حنو التعلم ،باالستعانة باجملتمع احمللي ،واخلرجيني ،واملتخصصني ،واملكتبة
وغريها.
 .3رفع املستوى العلمي والثقايف لدى الطلبة ،وتبادل اخلربات واملعرفة.
 .4الكشف عن مواهب كامنة لدى الطالب ،وتنميتها ،كفن اإلعداد للمقابلة وتنفيذها،
واحلوار الصحفي ،والتلخيص ،واإللقاء ،وغريها.
 .5ربط الطالب باجملتمع احمللي ،والتعرف إىل كثري من القضايا احمللية.
 .6إثراء املنهاج مبصادر تعلم جديدة.
 .7التواصل مع خرجيي املدرسة ،واالستفادة منهم يف تطوير املدرسة وتفعيلها.
أثر املبادرة يف اجملتمع املدرسي واحمللي:
عملت املبادرة على تعزيز عالقة املدرسة وتقويتها باجملتمع احمللي ،ومؤسساته اليت تفاعلت
بشكل إجيابي وكبري معها ،ورفعت من دافعية التعلم ،وزيادة التحصيل ،واكتشاف مواهب
متعددة وصقلها ،والقدرة على تبين املسؤولية وحتملها ،وااللتقاء باألشخاص اخلرجيني سابقاً،
واملتخصصني يف اجملاالت كافة ،واالستفادة من خرباتهم وعلمهم ،وعززت من قدرة الطلبة
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على كتابة التقارير ،والتلخيص ،وتقديم املادة عرب اإلذاعة املدرسية ،ونتيجة تأثر طلبة اليوم
باخلرجيني وإبداعاتهم ،ارتفع سقف طموحهم يف الدراسة ،واالنضباط ،والتميز.
العوامل اليت أسهمت يف جناح املبادرة:
لقد أسهمت عوامل كثرية يف جناح املبادرة ومتيزها واستمرارها ،وأهم هذه العوامل:
 .1جتاوب اخلرجيني وتعاونهم ،من خالل املوافقة على املقابالت ،واإلجابة عن األسئلة.
 .2اإلعالم احمللي املسموع واملرئي واملقروء ،الذي تابع املبادرة ،وغطاها تغطية جيدة.
 .3تقبل طالب املدرسة الفكرة ،والبحث عن اخلرجيني وحماورتهم.
 .4تكنولوجيا املعلومات ،ووسائل االتصال احلديثة (اإلنرتنت) ،وصفحات التواصل
االجتماعي.
 .5تعاون أولياء األمور ،واجملتمع احمللي مع املدرسة.
 .6حصولنا بشكل مستمر على تغذية راجعة حول املبادرة ،من املشاركني مجيعهم ،واملتابعني
هلا.
التعاطي مع التحديات والصعوبات:
قال أحد العلماء( :أفضل طريقة للتنبؤ باملستقبل أن نصنعه بأنفسنا) فطالب اليوم هم
ً
ً
ومجيال ،وصحيحاً ،من خالل
مستقبال مشرقاً،
نصف احلاضر ،وكل املستقبل ،فدعونا نعد
تعليم أبنائنا ،وتربيتهم الرتبية الصحيحة ،فعلى املعلم أن يؤمن بأن رسالته متعددة اجلوانب
(روحية ،وتربوية ،وثقافية ،وأخالقية ،واجتماعية) ،وبأن التعلم هو النتيجة الطبيعية اللتقاء
أشخاص رائعني بأفكار رائعة ،فاملعلمون مصلحون ملا يفسده اآلخرون ،فقد يفسد الطالب
أهله ،أو جمتمعه ،وقد يسممه ما يسمعه ،أو يراه ،أو يقرؤه ،ومهمتنا أن نصلح هذا كله؛ ألن
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أثر املعلم على الطلبة كبري ومستمر.
فبالرغم من بعض الصعوبات ،والتحديات اليت واجهتنا خالل التخطيط ،والتنفيذ ،خاصة
يف بداية املبادرة فيما يتعلق بآلية الوصول إىل اخلرجيني ،وحتديد زمان اللقاء ومكانه ،وإجراء
املقابلة ،وقدرة الطلبة على تلخيصها ،وعرضها يف زمن قصري يف اإلذاعة املدرسية ،واستماع
الطلبة مجيعهم مللخص املقابلة ،واستطعنا أن نذلل هذه العقبات ،والتحديات من خالل
آليات وضعناها تتناسب مع كل حالة ،وعملنا مسابقات ،وأسئلة عن الشخصيات ،وقدمنا
من خالهلا جوائز ،وبالتالي شجعنا الطلبة على ما يأتي:
أ .املنافسة يف تلخيص اللقاءات ،حيث خصصنا جوائز ألفضل امللخصات.
ب .حسن اإلصغاء عند عرض ملخصات سري الشخصيات ،وقدمنا جوائز لذلك.
جـ .التقديم بشكل إذاعي إلقائي ،وخصصنا جوائز ألفضل املقدمني.
د .إبراز أمساء الطلبة الفائزين ،وصورهم ،يف كتيب يصدر عن املدرسة.
االهتمام واحلراك الذي أحدثته املقابلة:
عملت املبادرة على الربط بني النظرية والتطبيق ،من خالل املمارسة الفعلية ،وهيأت
للطالب مواقف تعليمية شبيهة مبواقف احلياة ،أو مماثلة هلا ،وانتقال أثر ما تعلم الطالب
إىل حياته املستقبلية ،فنالت املبادرة إعجاب كثري من الذين تفاعلوا معها ورضاهم ،وتسابق
الطالب بشوق ومحاسة من أجل املشاركة فيها ،كذلك املعلمون ،وأولياء األمور ،واجملتمع
احمللي.
رفعت املبادرة من مهارة حسن االستماع لدى الطلبة ،وأظهرت حتسناً يف مستوى التحصيل،
وزيادة إقبال الطلبة على التعلم ،وحب املدرسة ،وحتسن السلوك اإلجيابي لديهم ،وانطفأت
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كثري من السلوكات السلبية ،وأصبح اخلرجيون الذين نقابلهم ،ونتحدث عنهم ً
مثاال حيتذي
به الطلبة ،فيسريون على دربهم ونهجهم ،متسلحني باإلرادة ،والتصميم ،والتحدي ،وبالتالي
يقدمون لوطنهم أفضل ما ميلكون.
التوصيات:

درس فيها ،فإنين أوصي مبا يأتي:
بعد تطبيق املبادرة وجناحها على مستوى املدرسة اليت ُأ ْ

.1تبين خطة تطوير شاملة لألنشطة واإلبداعات املدرسية؛ لتكون قادرة على إحداث التغيري
املنتظر من برامج التطوير الرتبوي.
.2تدريب املعلمني وتأهيلهم يف جمال القدرة على تدريب الطالب على التخطيط لألنشطة
املدرسية املختلفة ،وتنفيذها يف جماالت متعددة.
 .3تعميم هذا املشروع على املدارس وتطويره ،وتقديم اقرتاحات أخرى.
 .4ربط املكتبة املدرسية ،واإلذاعة املدرسية ،واملسابقات الثقافية ،واملبادرة بعضها ببعض؛
لتقدم مجيعها مادة تربوية فكرية ثقافية متكاملة للطالب.
 .5وضع آلية معينة يتم التواصل من خالهلا مع خرجيي املدارس اليت تتبنى املبادرة،
واالستعانة باملواقع اإللكرتونية للتواصل االجتماعي.
 .6دعوة خرجيني إىل املدارس بشكل دوري ،واإلعداد حملاورتهم بشكل جيد ،وليقدموا
إبداعاتهم ،وخرباتهم للطالب ،ليتأثروا بهم.
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تربية وتعليم

ً
قدميا :لغة حياة
العــربية
ّ
نابضة ،وصاحبة أدب مؤثر
أ .معني رفيق/مشرف اللغة العربية  -تربية جنني
يكفي هذه اللغة شرفاً ومس ّواً ،أنّها اللغة اليت اختارها اهلل سبحانه من فوق سبع مساوات؛

لتكون لغة كتابه العزيز ،الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهُ{ ،قرآناً َع َرِبيّاً َغيرْ َ

ِذي ِع َوج َّل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}(الزمر ،)28 :فهي لغة القرآن املصطفاة من بني لغات الكون مجيعها.
ٍ
أي قوم ،ليست جمرد وسيلة للتعبري ،أو االتصال والتواصل فحسب ،بل هي
واللغة؛ لغة ّ
نجز
إىل جانب ذلك -الوعاء الذي يصب فيه ومن خالله مضمون التطور املعريف ،وُي َمشروع النهوض احلضاري ،فاللغة تعين الشكل واملضمون ،واجلوهر واملظهر يف آ ٍن
بواسطته
ُ
تعمق ،واللغَة واألدب يصوغان
واحد ،ومن ّ
يظن غري ذلك ،فإنّه ينظر إىل سطح األشياء بال ّ
شخصياتنا ،كما حنن نصوغ مفرداتهما وتعبرياتهما.
وال تنطق اللغة بذاتها ،وإنمّ ا ينطق بها أهلها ،فإن تغريوا تغريت ،وإن ارتقوا ارتقت،
وقد قدّر لّلغة العربية أن تتحول -بفضل القرآن الكريم -من لغة األشعار فقط إىل لغة
األشعار واألفكار ،وأن تصبح لغة الشرع والعلم ،لتتطور -بعد ذلك -إىل اللغة اليت ترجم
منها وإليها املؤلفات العلمية ،والفلسفية ،واألدبية ،والتارخيية.
القلوب،
وحتس بها
وقد كانت لغتنا -قدمياً -تتدفق بتفاعالت حيّة ،تتبادهلا األفواُه،
ُ
ّ
67

العدد  114مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1435هـ  -آذار ونيسان 2014م

ّ
ُطر ُب وتحُ ُ
زن ،وُتبكي وُت ْضحك،
وَتفيض منها املشاعُر ،وُتسطرها األقالُم والنّفوس والوقائع ،فت ِ
وُتنجي وُتهلك ،ولنا يف تراثنا القديم شواهد ال تحُ صى على هذه الفاعليّة املؤّثرة اليت كانت
تتمتّع به هذه اللغُة السامقة ،وأدبها العظيم ،ومن اجلميل أن نطوف على بعض هذه

الشواهد ،علنا ندرك فداحة اخلسارة اليت ط ّوحت بنا ،حني صرنا ناكبني عن صراط اللغة
الفصيحة ،وعن أدبها اجلميل.
أغلى من املال:
ما كان يقوله الشاعر ،يفوق من حيث القيمة ما يتل ّقاه من مال؛ أل ّن قوله ومدحه يظالن
ُمتدا َولني بني النّاس ،ال يكادان ُينسيان ،فقد قال معاوية البن األشعث بن قيس( :ما كان
بن معد يكرب أَعطى َ
األعشى؟ فقال :أعطاه ً
ماالَ ،و َظهراً ،ورقيقاً ،وأشياء ُأنسيتُها ،فقال
قيس ُ
ُ

لكن ما أَعطاكم َ
األعشى ال ُينْسى).
معاويُةْ :

()1

وإن كان ما ُيعطاه الشاعر من املال واملتاع يبلى ،فإ ّن عطاء الشاعر يبقى نشيداً ُيرّدده ُّ
كل

ََ
وإبل،
مر السنني ،وقد (امتدح
نصيب عب َد اهلل َ
ٌ
َمن وصل إليه على ّ
يلٍ ،
بن جعفر ،فأ َم َر له بخَِ ٍ

ْل هذا األسوُد ُيعطى َ
ري ،ودراهم ،فقال له ٌ
رجل :أَ ِمث ُ
مثل هذا املال؟ فقال له ُ
عبد
ٍ
وأثاث ،ودنان َ

استحق بمِ ا َ
فإن ِش ْع َره َألبيضَّ ،
اهلل بن جعفر :إ ْن كا َن أسودََّ ،
قال أَكث َر
ربي ،ولقد
َّ
وإن ثناءه َل َع ٌّ
ممَِّا نال ،وهل أَعطيناُه إ ّال ِثياباً َتبلىً ،
وماال يَفنىَ ،و َمطايا َتنْضى؟ َوأَعطانا َمدحاً ُي ْروىَ ،وَثناًء
يَبقى).

()2

للمربد ،تنقيح :مكتب البحوث والدراسات ،بريوت :دار الفكر،
حممد بن يزيد :الكامل
ِّ
ِّ .1
املربد ،أبو العبّاس ّ
1419هـ1998 -م ،ج ،1ص.232
 .2املرجع السابق ،ج ،1ص.356
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ّ
مؤثر يف السلوك:
حل َكم
كان العرب -وما يزال احلكماء منهم  -يتخذون من األدب مبا حيويه من
األشعار وا ِ
ِ

َ
َ
ُ
ً
دب،
واألمثال ُسبال لتعليم أبنائهم مكارم األخالق ،وحماسن الشمائل ،وكا َن يقال( :عليكم ِباأل ِ

ََ
وج ٌ
َّ
ب احلاجة).
فإنُه
س يف ال َوحدة ،مَ
وسبَ ٌ
ٌ
ال يف املحَ فلَ ،
الس َفر ،وُمؤِن ٌ
صاحب يف َّ
ب إِىل طل ِ

()1

إلي ابنَك عبي َد اهللَ .فأَوَفده َعليه ،فما
وقد كتب معاوية إىل زياد( :إذا جاءك كتابيَ ،فأوف ْد َّ

َ
َسأََله َع ْن َشيٍء إ ّال أَنفذه [أجاب عنه] ،حتّى َسأََله َعن ِّ
عر ْف ِمنُه َشيئاً ،قال :ما
الشعرَ ،فلم يَ ِ

كرهت أَن أَمجع كال َم اهللِ ،وكال َم ّ
الشيطا ِن يف َصدْري .قال :اغرب،
َمنَعك ِم ْن روايتِه؟ قال:
ُ
بيات ابن
نعين من
واهللِ لقد
االنهزام إ ّال أَ ُ
ُ
كاب يو َم صفني ِمراراً ،ما يمَ ُ
وضعت ِرجلي يف ِّ
الر ِ
ِ

اإلطنابِةُ ،
حيث يقول:

أََبت لي ِع َّفيت َوأََبى َبـالئي

اإلعـدام َمالي
وإعطائي على
ِ

وقولي ُكّلما َج َشأت َو َ
جاشت

الربيح
َوأَخذي احلم َد بالثَّمن
ِ َ ِ َّ ِ
وإقـدامي على البَطل املُ ِشيح
ِ
َمكــاَن ِك ُت َ
عذري أَو َتسترَ حيي

ْف َصحيح
صالــــحـات
َألْدَف َع َعن َمآِث َر
ـن أَن ٍ
َوأَمْحي َب ْع ُد َع ْ
ٍ
ِ
()2
ُ
وكتب إىل أبيه( :أَ ْن َر ِّوه ِّ
يسقط عليه منه شيء).
الشعر ،فر ّواه فما كان
ِح ٌ
رص على الفصاحة:

زمان كانت العربية فيه ّ
مضى على الناس ٌ
حتتل املكانَة األوىل بني العلوم ،فقد كان
طالب العلم يبدؤون الرحلة العلمية مبعرفة علوم العربية املختلفة؛ من حنو ،وصرف،
 .1املرجع السابق ،ج ،1ص.51

 .2ثعلب ،أبو العبّاس أمحد بن حييى :جمالس ثعلب ،شرح وحتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط ،4القاهرة :دار
املعارف1400 ،هـ1980 -م ،ج ،1ص.66
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وبالغة ،وعروض ،وكانوا يأخذون بالعزم يف لغتهم ،وجيتهدون يف التكّلم بالفصيح املبني
بعضهم؛ كواصل بن عطاء -اّلذي كان يلثغ
من الكلمات ،وُتروى يف ذلك
ُ
األعاجيب عن ِ
رج ذلك منه شني ٌعَّ ..
بالراء ، -وهو ملَّا َعِل َم (أنّه ُ
وأن البيان حيتاج إىل
ألثغ فاحش الّلثغ ،وأَ َّن مخَ َ
ّ
الراء من كالمه)( ،)1ومما يحُ كى عنه ُ
قوله ،وقد ذكر بشاراً( :أ َما
ترتيب ،ورياضٍة ،را َم إسقاط ّ
ٍ
لهِ ذا َ
األعمى املُكتين بأبي معاذ من يقتله؟ أما واهلل ،لوال أَ َّن ال ِغيلة ُخُل ٌق ِمن أَخالق الغالية،

لبعثت إليِه َمن يَبْ َع ُج َبطنَه على َم ْض َج ِعه ،فقال( :هذا َ
ابن ُبرد،
األعمى) ومل يقل بشاراً ،وال َ
ُ ِ
َ
وال َّ
(لبعثت إليه)،
خالق الغالية) ومل يَقل املُغريية وال املَنصورية .وقال:
ُ
الضرير ،وقالِ ( :من أ ِ

ألرسلت إليه .وقال( :على مضجعه) ،ومل يقل :على فراشه ،وال مرقده ،وقال( :يبعج)،
ومل يقل:
ُ
ومل يقل :يَبُقر).

()2

سلوى للقلوب:
الشعر دواء لعللهم ،وسلوى لقلوبهم ،بل ِم ْن أَ َ
وكا َن ّ
عظم أَسباب العالج للهموم

ُ
الرياشي( :ما اعرتاني
واألحزان ،فيواجه
الواحد َه َّمه بإنشاد ما يؤنسه ،وما ُي ِّ
ؤمله ِبال َف َرج ،قال ّ

نشدت َ
قول أَبي العتاهية ،حيث قال:
َه ٌّمَ ،فأَ ُ

هـي َ
األيّــاُم وال ِغـيرَُ
َ
س أَ ْن َتــرى َف َرجاً؟
أََتيأَ ُ

َ
مـــــُر اهللِ ُينْت َ
َظُر
َوأ ْ
يـن ُ
اهلل َوالقَـ َدُر؟
َفأَ َ

احلجاج ّ
أبيات من الشعر
ظل يستمع إىل ٍ
ريح ال َف َرج)( ،)3وهذا ّ
إ ّال ُس ِّر َي َعيّنَ ،و َهبَّت ُ
 .1اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو بن حبر :البيان والتّبيني ،وضع حواشيهَّ :
موفق شهاب الدّين ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلميّة1419 ،هـ1998 -م ،ج ،1ص.16
 .2الكامل.558 ، 3 ،
حممد بن أمحد :املُستط َرف يف ّ
فن مستَظ َرف ،إشراف املكتَب العاملي للبحوث،
 .3األبشيهي ،شهاب الدّين ّ
كل ٍّ
بريوت :دار مكتبة احلياة1414 ،هـ1994 -م ،ج ،2ص.72
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اليوم
حتى َو َج َد ما يواسيه،
ُ
ويذهب لوعَة أحزانه ،فقد جاَءه َنعي أَخيه ّ
حممد ِم َن اليمن ،يف ِ
اّلذي مات فيه ابنه حممدٌ ،فقال( :إنّا لهلِ ِ وإنّا إليه راجعون ،محُ ّم ٌد ّ ٌ
يوم واح ٍد! ..وقال:
وحممد يف ٍ
َمن ُ
يقول ِشعراً ُيسليين به؟ فقال الفرزدق:

َّ
الرزيََّة ال رزيََّة مثُلها
إن َّ

ُ
ثل محُ َّم ٍد َومحُ َّم ِد..
فقدان ِم ِ

فقال :لو زدَتين ،فقال الفرزدق:

لباك على اْبيَن يوسف َجزَعاً
ُ
ومثل َفق ِدهما للدّين ُيبـكـينـي..
إنّي ٍ

ُ
صنعت شيئاً ،إنمّ ا ِز َ
َ
الفرزدق:
دت يف ُحزني ،فقال
فقال له :ما

تكون ملـحـزو ٍن َّ
أجـل َوأَوجـعـا

اج ما ِمـن ُمـصـيبٍة
لئن جزع ّ
احلج ُ
هم
خيار ْ
ِم َن املُصطفى واملصطفى من ِ

لـمـــا فـارقـاه فـوّدعـا
جناحـيه ّ

َ
ريه لتضعضعا
ولـــو ُن ِزعا ِمن غ ِ

قاب فارقاُه كالهـــــمـا
جناحا ُع ٍ
()1
َ
فقال :اآلن).

وقد كان التعبري اجلميل يأسر حتّى العلماء ،فرتى قلوَبهم عاشقًة لكل حلو من الكالم،

ُ
غن هذا َ
البيت:
ابن املبا َرك ال َعَلم
الزاهد ،مسع سكرا َن ُي يّ
وهذا ُ

ليس إِىل اّلذي أَهوى َس ُ
بيل
َو َ

َّين اهلَوى َفأَنا ال ّذ ُ
ليل
أََذل َ

البيتَ ،
تكتب َ
َ
عر مسعتَه ِم ْن َر ُج ٍل
وكتب
قالَ :فأَخ َر َج دواةً وِقرطاساً،
َ
فقيل له :أَ ُ
بيت ِش ٍ
()2
سكران؟ فقال :أَ َما سمَ ِعتم املَثَ َلُ :ر َّب َجوهرةٍ يف ِمزبلٍة).
خافض رافع:
ِّ
خاصة -يف ال ّزمن الغابر دوراً شبيهاً بالدّور الذي تلعبه
األدب
لعب
ُ
والشعر منه ّ .1الكامل.320/ 3 ،

 .2املستطرف ،ج ، 2ص.178
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ّ
قوم ،أو ينش َر مكرمة
وسائل اإلعالم والفضائيات يف هذه األيّام ،فما هو إال أن ُيذيع نقيصة ٍ

عند آخرين حتى تنقلب حاهلم ،وتتبدّل النظرة إليهم ،حتى بلغ َخوفهم ِمن اهلِجاِء( :أَنَّهم إِذا
أَ َسُروا الشاع َر ،أَخذوا عليِه املَ َ
واثيقَ ،وُربمّ ا َشدُّوا لساَنه بنِ ْس َعٍة [ِقطعة من حبل عريض] ،كما
احلارثي ،حني أَ َسرْتُه َبنو تيم يو َم ُ
صنعوا بعب ِد َ
الكالب)( ،)1ولنتأ ّمل كيف
اص
ّ
يغوث بن وّق ِ
ٍ
الر ُ
ببيت واح ٍد من ِّ
جل ِمن نمُ ري إذا قيل له:
الشعر،
َ
تأّذت نمَُري ٍ
وانقلب عزُّها ُذ ًّال ،فقد (كا َن َّ

يقولِ :م ْن نمَُريَ ،وأَ َ
الرجل؟ ُ
لما َهجاهم َجرير ِبقوِله:
مال بها ُعُن َقهَ ،ف ّ
ممَِّن َّ

َف ُغ َّ َّ َ َ
نمَُ
ري
ض الط ْرف إِنَّك ِم ْن ٍ
َ َ
هجو،
صا َر إذا قيل ألح ِدهم :ممَِّن الرجل؟ يقولِ :م ْن َبين عامر ،وما لقيت قبيلٌة ِم َن ال َع َر ِب ِب ٍ
َفال َكعباً
َ
بلغت َوال ِكالبا

فتأملها
مبجلس ِمن
جرير)(َ ( ،)2ويَ ْز ُعمون أ ّن امرأةً َم َّرت
ما َل ِقيت نمُ ُ
جمالس بين نمُ ريَّ ،
جو ٍ
ري ِب َه ِ
ِ
ٍ
قول اهلل مسعتم ،وال َ
ناس منهم ،فقالت :يا بين منري ،ال َ
قول الشاعر أطعتم ،قال اهلل تعاىلُ{ :ق ْل
ٌ

ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني يَ ُغ ُّضوا ِم ْن أَْب َص ِار ِه ْم} (النور ،)30 :وقال الشاعر:
َف ُغ َّ َّ َ َ
نمَُ
ري
ض الط ْرف إِنَّك ِم ْن ٍ

َفال َكعباً
َ
بلغت َوال ِكالبا)

وس َ
وع ْك ً
لول ،وباهلة ،و َغنِيّاً ،إ ّال
وج ْرماًُ ،
ُيع ّقب اجلاحظ ويقول( :وهل أهلك َعنَزَةَ ،
الَ ،

اهلجاء؟)( ،)3ومل يكن اخلوف من الشعراء فقط ،بل من األدباء والكتّاب املشهورين أيضاً،

فقد قيل ألبي ه ّفان( :ملَ ال َتهجو اجلاحظ ،وَقد َن َّدَد ِب َك َوأَ َخ َذ بخِ ن ِقك؟ فقال :أَ ِمثلي خُي َد ُع َع ْن
قلت ِفيِه أَ َ
لف
الصني شهرةً ،ولو ُ
َعقِله؟ واهلل لو َو َض َع رسالًة يف أَ ْرنبِة أَنفي ،لمََا أَ ْم َست إ ّال ِب ّ

 .1البيان والتبيني ،ج ،4ص.27
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َب ٍ لمََ َ
لف سنًة).
ُه َر] ِمنها ٌ
بيت يف أَ ِ
يت ا ط َّن [اشت ِ

()1

وربمّ ا حيدث العكس ،ح َ
يرفع الشعُر قوماً كانوا خيجلون من اسم قبيلتهم ،وكأ ّن الشع َر
ني ُ
واحلاكم( ،فقد كان بنو أَنْف الناقة إذا َذ َكر أح ٌد عند أحد منهم
الرافع ،والقاضي
هو اخلافض
ُ
ُ

ً
اشتد َغضُبهم عليه؛ فما هو َّ
أَ َ
إال أن قال احلطيئُة
نف النّاقِة
فضال عن أَ ْن يَنسبَهم إليه َّ -دحهم..:
يمَ ُ

ومن ُي َسوي ِبأَنْف الناقِة الذنبَـا؟

هم ُ
غريه ُم
ناب ُ
األنف واألْذ ُ
قوم ُ

أحدهم إذا سئل عن انتسابه مل يَبْدأ َّ
فصار ُ
إال به).

()2

مُروّج للبضائع:
فباع َ
فقد (قدم تاج ٌر إىل املدينِةُ ،
ّارمي
حيمل ِم ْن خمُُ ِر ال ِعراقَ ،
اجلمي َع إ ّال ّ
السودََ ،ف َشكا إىل الد ِّ
غن ِبهما يف املدينِة ،وهما هذان
ّارمي َقد َنسك وَت َعبَّ َدَ ،ف َع ِم َل َبيتنيَ ،وأَ َم َر َم ْن ُي يّ
ذلك ،وكا َن الد ُّ
البيتان:

خلمار َ
األس َوِد
ُق ْل ِل َ
لمليحِة فيِ ا ِ ِ
للصالةِ إِزا َره
َق ْد َكــا َن شمََّ َر ّ

َعبِّ ِد
َمـــــاذا َف َع ِ
لت ِبزاه ٍد ُمت َّ

َحتّى َق َعـد ِ َ
باب املَ ْس ِج ِد
ْت لُه ِب ِ

خلمار َ
فشاع َ
األسوِدَ ،فَلم
قالَ :
اخلبرَُ يف املدينِة :إِ َّن ال َد َّ
ارمي َر َج َع َع ْن ُزه ِدهَ ،وَت َع َّش َق صاحبَة ا ِ ِ

بق املدينِة َمليحٌة إ ّال اشترََ ْت لهَ ا خمِ اراً أَسودََ ،ف ّ َ
َ
ّارمي
لما أْن َف َذ التّاجُر ما كا َن َم َعهَ ،ر َج َع الد ُّ
يَ فيِ
()3
ثياب ُن ُس ِكه َفَلبِ َسها).
إِىل َتعبّ ِدهَ ،و َع َمد إىل ِ
 .1احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي :معجم األدباء ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب،
حتقيق :إحسان عبّاس ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1414 ،هـ1993 -م ،ج ،2ص.1213
 .2القريواني ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي احلصري :زهر اآلداب ومثر األلباب ،حتقيق  :أ .د يوسف على طويل،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1417 ،هـ1997 -م ،ص.12
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منب ٌ
ّه إىل املخاطر:
وكان الشعر-أحياناً -يقوُم مقا َم التحليل السياسي ،ويتمتع بالقدرة على التنبّؤ ،فريى
الشاعر األشياء من بعيد ،ويلمح اخلطر قبل وقوعه ،فقد (كتب نصر بن سيّار ،إىل ابن هبرية
السواد [العا ّمة] ُخبراسان:
أيّا َم تحَ َّر َك أمُر ّ

الـــرماِد َو َ
ميض مَج ٍر
أَرى َخَل َل
َّ
العـــودَين ُتذكى
َفإِ َّن النّــــَـا َر ِب ُ

بَ :
ليت ِش ْعري
قلت ِم َن
َف ُ
ُّ
التعج ِ

ينهم ِنيـــامـــاً
فإ ْن كـــــاُنوا لحِ ُ

َف ُ
يوشك أَ ْن يكو َن َله اضطراُم
وإن َ
َّ
احل
ـــــرب أَ َّولهُ ا الكالُم
َ

أَأَ
ٌ
يقــــــــــاظ ُأميُّة أَم ِنياُم؟
فُقلُ :قوموا َفق ْد َ
طال املَناُم)

()1

هكذا كانت لغتنا ،حيّة دفاقة ،وكذلك كان أدبنا حمركاً ومؤّثراً ،ولكن أين حنن اآلن من
مجال هذه اللغة ،ومن بالغتها؟ وكم هو حمزن اليوم عجز كثريين عن إدراك روعتها ،وتذوق
نكهتها ،بل وعدم رغبتهم فيها ،وتنكر بعضهم هلا ،وهذا مما يفطر القلوب ،ويهيج األحزان:
ُ
وإميان
إ ْن كا َن يف القلب إسال ٌم

القلب من َكم ِد
ملثل هذا يذوب
ُ
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يوما األرض واألسري الفلسطينيان
د .حنا عيسى /أستاذ القانون الدولي
يوم األرض  ..يوم التالحم الوطين
إن انتفاضة الشعب الفلسطيين يف الثالثني من شهر آذار سنة 1976م ،داخل أراضي
ألــ  ،48انعكست بصورة إجيابية على النضال الفلسطيين ،من خالل تكريسها للنضال
الشعيب العارم ،والرافض لسياسة إسرائيل يف مصادرة األراضي الفلسطينية ،اليت بدأت
فصوهلا منذ عام 1948م ،حتى جاءت اللحظة احلامسة عندما انتفض الشعب الفلسطيين يف
اجلليل ،رافضاً مصادرة أراضي قرييت أقرت وبرعم ،وهبت اجلماهري يف املناطق الفلسطينية
كافة ،لرفض ما تقوم به إسرائيل من مصادرة األراضي ،واالستيالء عليها.
إن تلك السياسة اليت قامت بها إسرائيل آنذاك ،كانت تستهدف باألساس تفريغ
األرض الفلسطينية من سكانها ،وتهويدها لصاحل اليهود ،على حساب سكانها األصليني
الفلسطينيني ،وكان هلبة اجلماهري الفلسطينية أثر اجيابي لصاحل القضية الفلسطينية ،وتعاظم
الدور الدولي يف دعم الفلسطينيني ،وصدرت العشرات ،بل املئات من القرارات الدولية،
اليت أدانت السلطات اإلسرائيلية ،وأكدت على احلقوق العربية الفلسطينية املشروعة (علماً
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أن اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة سنة 1975م ،اعتربت الصهيونية حركة عنصرية،
ومتييزاً عنصرياً).
وأثار ذلك غضب اإلسرائيليني آنذاك ،وحاولوا فرض أمر واقع ،برفضهم قرارات
األمم املتحدة ،عن طريق القوة اليت باءت بالفشل يف مصادرة األراضي الفلسطينية ،علماً أن
األمم املتحدة ،توصلت إىل استنتاج مفاده أن إسرائيل دولة احتالل ،ومتييز عنصري ،وبالتالي
جيب رفض اإلجراءات اليت تقوم بها كافة ،وخباصة مصادرة أراضي الفلسطينيني يف أراضي
ألــ48؛ ألن القرار الذي صدر عن اجلمعية العامة لسنة 1947م حتت رقم  181نص على
إقامة دولتني؛ دولة عربية ،ودولة يهودية ،ومبا أن إسرائيل نفذت الشق األول املتعلق بها ،ومل
تنفذ الشق الثاني املتعلق بقيام دولة فلسطني العربية ،فيبقى الوضع مطعوناً به ،بقيام دولة
إسرائيل على حساب الدولة العربية الفلسطينية ،وجيب قانوناً على هذا األساس ،مراجعة
الوضع القانوني لدولة إسرائيل ،اليت ما زالت ترفض قيام الدولة الفلسطينية؛ ليتسنى
ألعضاء األمم املتحدة حتقيق العدالة الدولية ،مبا يتعلق بالشعب الفلسطيين ،وحقوقه العادلة.
ويف ضوء ما ورد أعاله؛ فإن يوم األرض الفلسطيين ،يعيد لألذهان جمدداً أن األمم املتحدة
خطت خطوات ناجحة يف إنشاء قواعد قانونية ،تعد يف جوهرها مصادر اسرتشادية ،ميكن
االعتماد عليها دوماً ،يف مساندة حقوق الفلسطينيني ،على صعيد القانون الدولي املعاصر.
يوم األسري الفلسطيين ..يوم حتد للجالد
حييي أبناء الشعب العربي الفلسطيين يف  17من شهر نيسان ،ذكرى يوم األسري
الفلسطيين؛ حيث إن الشعب الفلسطيين بداً بإحياء تلك الذكرى منذ  ،1974 /4/ 17وهو
اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسري فلسطيين (حممود بكر حجازي) ،يف أول عملية تبادل
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لألسرى بني الفلسطينيني ،واالحتالل اإلسرائيلي.
ومنذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية عام 1967م ،وهي تواصل ممارسة سياسة
االعتقال التعسفي لعشرات اآلالف من الفلسطينيني ،وإخضاعهم للتعذيب ،واملعاملة
القاسية ،وذلك خالفاً ألحكام املواد  96 - 83من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م واملادة
 9من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية ،والسياسية ،لسنة 1966م ،واليت تؤكد على
احلق يف عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني ،وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب
لسنة 1984م.
وتعد سياسة االعتقال من أبرز السياسات اليت تنتهجها إسرائيل ،بتقييد حرية آالف
املدنيني الفلسطينيني ،ويواجه املعتقلون ظروفاً معيشية قاسية يف ظل اإلجراءات اإلسرائيلية
غري اإلنسانية حبقهم ،والتنكر حلقوقهم.
وتواصل قوات االحتالل اعتقال الفلسطينيني بطريقة ممنهجة ،حيث تشري اإلحصاءات
إىل أن هناك ما يقارب ألــ  4700أسري ،موزعني يف سجون االحتالل ،وطالت االعتقاالت
األطفال والشبان والشيوخ والنساء ،واستخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أساليب
االعتقال كافة ،كما استخدمت سياسة اختطاف املواطنني على أيدي قوات خاصة ،إضافة إىل
حتويل املعابر ،واحلواجز العسكرية ،إىل كمائن العتقال املواطنني.
كما تعد األوضاع الصحية للمعتقلني سيئة للغاية ،وتفتقر عيادات السجون إىل األطباء
املتخصصني ،واألدوية الالزمة للعالج ،كما يمُ ا َرس كثرياً تعذيب األسرى بهدف إيالمهم ،مما
يتناقض مع املادة  91من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة.1949
ويوجد يف معتقالت االحتالل أكثر من مائيت طفل فلسطيين ،ويحُ تجز األطفال يف ظروف
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سيئة ،تتنافى مع املواثيق واألعراف الدولية اخلاصة باألطفال ،وترتك عمليات االعتقال آثاراً
نفسية قاسية على األطفال ،مما يؤثر على قدرتهم على العودة إىل صفوف الدراسة ،وتقوم
إسرائيل مبنع أهالي األطفال من زيارة أبنائهم؛ حبجة املنع األمين ،أو عدم حيازتهم على
التصاريح الالزمة لدخوهلم إسرائيل ،مما ينتهك حق األطفال يف عزهلم عن أهلهم ،واالتصال
الدائم بهم.
كما منعت قوات االحتالل اآلالف من ذوي األسرى من زيارة أبنائهم ،وصعدت من
سياسة العزل االنفرادي ،وسياسة التنقالت ،وفرض الغرامات املالية على املعتقلني ،إضافة
إىل الظروف القاسية ،واملعاملة املهينة ،واألوضاع غري الصحية ،والرطوبة ،واملماطلة يف
العالج ،ويف انتهاك واضح التفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م ،ما زالت إسرائيل مستمرة
يف احتجاز املعتقلني الفلسطينيني يف سجون خارج األراضي الفلسطينية احملتلة ،وما زالت
تشرع يف استمرار اعتقال معتقلي قطاع غزة وحماكمتهم أمام احملاكم املدنية اإلسرائيلية ،بعد
حلها حملكمة إيرز العسكرية.
ويف يوم األسري الفلسطيين املطلوب من منظمات اجملتمع الدولي ،الضغط على إسرائيل
لوقف انتهاكاتها ،اليت متارسها حبق األسرى واملعتقلني الفلسطينيني ،وإنهاء معاناتهم،
وااللتزام باملعايري الدولية يف معاملتها لألسرى واملعتقلني الفلسطينيني ،خاصة اتفاقية جنيف
لسنة 1949م ،وحتديداً قواعد معاملة األسرى ،واملعتقلني فيها.
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يف ظل السالم البارد
دخل التهويد مرحلة التشطيب
أ .عودة عريقات
منذ احتالل باقي فلسطني التارخيية؛ مدينة القدس ،والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،يف
حزيران عام 1967م ،ظهرت نوايا احملتلني اإلسرائيليني جتاه األرض الفلسطينية احملتلة ،آخذين
ً
باعتبارهم نتيجة احلرب إجنازاً
مكمال للنكبة الفلسطينية عام 1948م ،وقيام الدولة العربية،
ويعتربونه أيضاً إجنازاً قدموا له الثمن ،وال رجعة عن االحتالل ،وهو املكمل للمشروع
الصهيوني الذي نفذ عام 1948م.
ويف األيام األوىل بعد نكسة حزيران ،قام االحتالل بإجراءات إدارية وتنفيذية يف القدس
احملتلة ،طرد مبوجبها املواطنني الفلسطينيني القاطنني غرب حائط الرباق ،ودمرت املنازل
واملنشآت الفلسطينية ،وبنت سلطات االحتالل مكانها منشآت يهودية ،وعملت ساحة كبرية
غرب احلائط الغربي لساحة املسجد األقصى؛ ليكون فيما بعد مكا َن عبادة لليهود ،ومزاراً
هلم.
َّ
لتحل
أيضاً أغلقت حمكمة االستئناف العربية يف القدس ،وُنقلت إىل مدينة رام اهلل؛
حملها احملكمة املركزية اإلسرائيلية ،وسيطرت إسرائيل على مكاتب بريد القدس ،وعلى مبنى
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وحولتها إىل مكاتب حكومية إسرائيلية ،وأغلقت فروع البنوك العربية يف
حمافظة القدس؛ َّ
املدينة ،وغريها من اإلجراءات التنفيذية االحتاللية.
توالت االعتداءات ،وإجراءات التهويد ،وبناء املستوطنات ،واملصادرة ،ومنها :إحراق
املسجد األقصى ،وإصدار الكنيست اإلسرائيلي قرار ضم القدس إلسرائيل ،وإعالنها
عاصمة موحدة للدولة العربية.
وصدرت القوانني والقرارات اإلدارية ،وأوامر التنفيذ اإلسرائيلية تباعاً ،واستمرت
أعمال التهويد املتنوعة للمكان والزمان على األراضي الفلسطينية منذ ذلك الوقت،
وصودرت األراضي الفلسطينية ،وأغلقت املدن والقرى ،بدعوى مصلحة األمن ،وأيضاً
بنيت املستوطنات يف مواقع خمتارة بشكل إسرتاتيجي على اهلضاب والتالل الفلسطينية
وحفرت األنفاق حتت مدينة القدس ،وحتت املسجد األقصى ،وُقطعت أوصال الوطن
احملتلةُ ،
الفلسطيين.
وكان لالحتالل سياسة واضحة يف القضاء على الثروة الزراعية واحليوانية الفلسطينية
بشتى الوسائل ،وفتح باب العمل للعمال الفلسطينيني داخل فلسطني احملتلة ،منذ عام
1948م ،ويف بناء املستوطنات أيضاً يف الضفة الغربية.
وجعلت من اجملتمع الفلسطيين مستهلكاً للمنتجات اإلسرائيلية ،وقننت ورمست كيفية
اخلروج والسفر لألردن عرب اجلسر ،وأصدرت التصاريح برسوم باهظة لكل مسافر خارج،
وكل قادم زائر ،وتنوعت أشكال القهر ،والسيطرة على األماكن واألراضي الفلسطينية
وتعددت ،ومعظم أبناء الشعب الفلسطيين الصامد حتت االحتالل يعرفونها.
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ومن خالل االنتفاضة األوىل واالنتفاضة الثانية ،وبناء جدار الفصل العنصري على
األراضي الفلسطينيةُ ،كشف بصورة جلية الوجه احلقيقي لالحتالل اإلسرائيليُ ،
وكشفت
أطماع قادته ومسؤوليه جتاه األراضي العربية الفلسطينية احملتلة وخمططاتهمُ ،
وكشفت الغشاوة
عن عيين من كان على عينيه غشاوة ،رغم أن عملية تهويد األراضي الفلسطينية احملتلة ،بدأت
قدمياً منذ اليوم األول لالحتالل.
وبعد ما يقارب السبعة واألربعني عاماً على احتالل األراضي الفلسطينية ،مل مير يوماً منها
دون ممارسات لالحتالل اإلسرائيلي ضد اإلنسان الفلسطيين ،وتراثه احلضاري والتارخيي،
على األرض العربية الفلسطينية احملتلة ،وشواهد ممارساته ظاهرة للعيان ،وخترب بأسوأ األخبار.
وعلى الرغم من أن اإلجراءات اإلسرائيلية التنفيذية على األرض الفلسطينية مستمرة
منذ عشرات السنني ،إال أننا مسعنا يف الفرتة األخرية أصواتاً فلسطينية وعربية ،حتذر من
تهويد األرض والبناء ،وتهويد القدس ،وكأن التهويد ما زال يف بدايته ،وعلينا اللحاق
بأنفسنا؛ ملنع التهويد؛ لكي ال نعض على أصابعنا يوم ال ينفع الندم.
إن بناء جدار الفصل ،وسرطان االستيطان والتهويد ،استشرى يف جسد اجلغرافيا الفلسطينية
على األرض الفلسطينية احملتلة املتبقية من فلسطني التارخيية ،وما تبقى هو تشطيب األنفاس
األخرية للرئة العربية الفلسطينية يف القدس الشريف ،وغريها من املناطق الفلسطينية احملتلة.
وكمواطن فلسطيين يف األرض احملتلة ،أسأل :ملن التحذير؟ هل هو للشعب الفلسطيين أو
للدول العربية وربيعها اخلريفي اجلاف؟ أو أنه موجه للصني وأمريكا وأملانيا ،أو موجه لعشاق
السالم يف العامل الذين يفضلون احلوار والورود ،ويكرهون اجلفاء واحلروب؟
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لقد أصبح بعض املسؤولني واملراقبني على خمتلف درجاتهم ،ناطقني إعالميني ،يكشفون
اإلجراءات واألعمال اليت يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية ،وكأنهم
أدوا الواجب وزيادة ،وكفى املؤمنني القتال ،واللهم اشهد أني قد بلغت ،ومعظم الشعب
الفلسطيين يعلم باإلجراءات التنفيذية لسلطات االحتالل اإلسرائيلي املتعاقبة ،وغري املنتهية؛
ألنها طالت معظم القرى ،والبلدات ،واملدن الفلسطينية يف املناطق الفلسطينية احملتلة.
لقد سارت املياه من حتت أرجلنا عشرات السنني منذ عام 1967م ،وحنن نرى ونسمع،
ونعيش إجراءات االحتالل يوماً بيوم بتهويد األماكن الدينية ،واألرض ،والتاريخ ،والرتاث،
واملسميات ،ودور التعليم ،ومناهجها التعليمية ،وبناء اجلدار العازل الذي استمر سنوات
عدة ،واإلجراءات املوصلة لغاية التهويد كافة ،وكأن األمر ال يعنينا ،فال حول لنا وال قوة إال
بفرج اهلل ،رغم أننا كعرب ومسلمني مجيعاً مسؤولون عن ذلك.
وتواصلت مفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية عقدين من الزمن ،وحنن خندع
أنفسنا ،وبناء املستوطنات مستمر على قدم وساق؛ تنفيذاً السرتاتيجية اليمني اإلسرائيلي:
ً
مستقبال لصاحل
الدولة من النهر إىل البحر ،وللقضاء على العامل الدميغرايف الذي سيكون
الفلسطينيني عملت إسرائيل على سرقة األرض الفلسطينية ،وزيادة عدد املستوطنني.
ولكن البعض عقد األمل على املفاوضات؛ إلنهاء حقبة االحتالل ،والتطلع لالستقالل،
وحترير القدس ،وتفكيك املستوطنات ،وعودة األراضي ألصحابها ،ولكن مل ينتج عنها شيء
من قبيل ذلك ،إذ اجتمعت الظروف كلها ضد املفاوض الفلسطيين ،الذي ال ميلك شيئاً من
مقومات القوة الالزمة؛ إلقناع املفاوض اإلسرائيلي وقيادته.
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وهلذا؛ ال بد من صحوة عربية وفلسطينية صادقة للملمة اجلراح ،واختاذ اخلطوات الصحيحة؛
إلعادة اللحمة للشعب الفلسطيين ،وإنهاء االنقسام بصورة جدية ،من خالل التطلع للمصاحل
الفلسطينية الذاتية ،وال فضل ألحد على أحد ،فكل فلسطني حمتلة أو حماصرة ،والرتاشق
اإلعالمي ،والتحريض ،وبث البغضاء لن يرجع على الشعب الفلسطيين باخلري.
وجيب إشراك الشعب الفلسطيين بفئاته كلها يف القرارات املصريية ،من خالل تشريع
قانون األحزاب السياسية ،أو تعديل قانون االنتخابات ،وإعادة انتخاب ممثلي الدوائر،
ً
وختفيض التمثيل النسيب إىل الثلثني فقط؛ ليكون الربملان املنتخب معرباً
وممثال لكل الشعب؛
ألن خطر االعتقال من قوات االحتالل يرتبص بكل نائب ميثل أي حركة إسالمية ،أو يسارية
مناهضة لالحتالل ،والعدالة ،وشفافية االنتخابات ونزاهتها ،تتطلب ذلك.
وأيضاً؛ فإن األحداث املستجدة واملتواصلة يف دول اجلوار العربي ،انعكست سلباً على
قضيتنا ،فهي أضعفت القوة االقتصادية والسياسية العربية بشكل عام ،وهذا انعكس على
زخم الدفع باجتاه زيادة فرص حل القضية الفلسطينية ،وإقناع احملتل اإلسرائيلي ،وإقناع
حلفائه ،فكانت األوراق خاسرة ،وأضعفت سند املفاوضات.
وما يؤمل حقاً أن السالح العربي استعمل دفاعاً أو هجوماً بني أبناء الشعب العربي
الواحد يف كل دولة دخلها غراب اخلراب ،فما جيري من تفجريات يف العراق ،وما جرى
وجيري يف ليبيا واليمن وسوريا من عدوان عليها ،ومن قتال ،ومعارك داخلية ،وما جرى أيضاً
يف بلدان عربية أخرى ،بسبب خريف العرب ،الذي جاء جافاً وقاسياً بلون الدم يؤكد ذلك.
وكمواطن عربي ،أسأل :هل سالت دماء العرب بدعوى تغيري النظام والزعيم؟ أم لتدمري
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قدرات الدولة العربية العسكرية واالقتصادية؟ ومن ثم بعثرة أوراقها السياسية ،وطمس
تقدمها ،وإعاقتها ،وأيضاً قتل أبنائها وتشريدهم ،ومن تواجد على أراضيها.
وبالعودة إىل املفاوضات الفلسطينية مع احملتلني اإلسرائيليني (السالم البارد) اليت
استمرت منذ عشرين عاماً ،ومل حتقق الغاية منها ،باعتبارها شعرة الوصل املتبقية املتاحة
للخروج من مأزق اجلمود ،الذي الزم القضية الفلسطينية لغياب خيار احلل العسكري
العربي والفلسطيين ،بسبب تبين معظم القادة العرب لطريق السالم ،كخيار إسرتاتيجي
ودعمهم املستمر للمفاوضات ،اليت أثبتت عقمها؛ لغياب القوة ومواقف عربية فاعلة تستند
إليها ،باإلضافة إىل ما جيري من اقتتال داخلي يف قسم من دول العرب ،وأيضاً عدم جدية
األمريكيني واإلسرائيليني يف حتقيق السالم.
ويف ضوء هذه املعطيات؛ لن يكون السالم دافئاً يف هذه املرحلة الزمنية املعيشة ،اليت قد
تطول وقد تقصر ،وستبقى املفاوضات جمرد كالم الستمرار االنقسام الفلسطيين ،ولغياب
النية ،والتوجه اإلسرائيلي لتحقيق السالم العادل مع الشعب الفلسطيين ،وبقاء العرب على
ضعفهم ،واختالفهم ،وتشرذم أهوائهم ،وفقاً ملا تؤشر به مصاحل السياسة الغربية الداعمة
للسياسة واملواقف اإلسرائيلية.
وأملنا باهلل كبري بالتغيري وباألجيال املتعاقبة؛ اليت شربت مرارة القهر ،والظلم ،واالحتالل
لتكون مؤمنة ،ومنظمة ،ومنضبطة ،وواعية ،عسى اهلل أن يأخذ بيدها حنو حتقيق األهداف
العتيدة للشعب الفلسطيين ،وشعوب العرب املتطلعة ملستقبل أفضل.
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بركة األقصى وبيت املقدس
د .ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث
حظيت بيت املقدس واملسجد األقصى بربكات عديدة ،ال يتسع املقام لسردها؛ فقد ألفت
يف ذلك الكتب ،وتعددت األحباث والرسائل؛ ولكن سأعرض جلزء منها على سبيل اإلجياز
ال التفصيل:

{سبْ َحا َن َّال ِذي
املسجد األقصى ،مسرى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :قال اهلل تعاىلُ :

َ
ال ِم َن املَ ْس ِج ِد َ
َ
احل َر لىَ َ
أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
َّ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا
ام إِ امل ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ري}(اإلسراء ،)1:ويف اإلسراء لفتة منه عز وجل إىل ضرورة اهتمام األمة
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
إَِّنُه ُه َو َّ
باملسجد األقصى ،وعدم التفريط فيه ،حيث مجع اهلل بينه وبني املسجد احلرام يف آية واحدة،
مل يفصل بينهما سوى حرف اجلر (إىل) ،وطبق ذلك عملياً رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف
رحلته إىل السماء؛ اليت تعد الفتح املعنوي أو السياسي لبيت املقدس.
قبلة املسلمني األوىل :فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :كان رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يصلي وهو مبكة حنو بيت املقدس ،والكعبة بني يديه ،وبعدما هاجر إىل املدينة

ستة عشر شهراً ،ثم صرف إىل الكعبة).

()1

 .1مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
قال األرناؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
85

العدد  114مجادى األوىل ومجادى اآلخرة 1435هـ  -آذار ونيسان 2014م

ثاني املساجد اليت وضعت لعبادة اهلل يف األرض :ف َع ْن إْب َرا ِهيم التَّيْ ِميَ ،ع ْن أَِبيِهَ ،ق َ
ال:
ِ
ول اهللِ ،أَ ّي َم ْسج ٍد ُو ِض َع يف َ
األ ْرض أَ َّو ُل؟ َق َ
الُ :قْل ُت :يَا َر ُس َ
(سمَ ِ ْع ُت أََبا َذ ٍّر ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال:
ِ
ِ
ال :املَ ْسج ُد َ
املَ ْس ِج ُد َ
َه َما؟ َق َ
الُ :قْل ُتُ :ث َّم أَي؟ َق َ
احل َراُمَ ،ق َ
ال :أَ ْرَب ُعو َن
األْق َصىُ ،قْل ُتَ :ك ْم َكا َن َبيْن ُ
ِ

الص َ
الُة َب ْع ُد َف َصِّلْهَ ،فإِ َّن اْل َف ْض َل ِفيِه).
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ

()1

َّبيِ
* ثالث املساجد اليت ال تشد الرحال إال إليها :ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي اللهَُّ َعنُْهَ ،ع ِن الن ِّ،
َ
َ َ
الَثِة َم َس ِ َ َ
الر َح ُال إ َّال إلىَ َث َ
امَ ،و َم ْس ِج ِد
صلى اهلل عليه وسلمَ ،قال( :ال ُت َش ُّد ِّ ِ ِ
اجد؛ امل ْس ِج ِد احل َر ِ
()2
الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َم ْسج ِد َ
األْق َصى).
َّ
ِ
* صلى فيه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إماماً باألنبياءَ :ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه،

الَ :ق َ
َق َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ال َر ُس ُ
حل ْج ِر َوُق َريْ ٌ
ش َت ْسأَُلن َع ْن َم ْس َراي،
(ل َق ْد رأَيت
ُن فيِ ا ِ
يِ
َ ْ يِ
ْلُه َق ُّط َق َ
ت املَْق ِدس لمَْ ُأْثبِتْ َهاَ ،ف ُكرْب ُت ُك ْرَبًة َما ُكرْب ُت ِمثَ
الَ :ف َرَف َعُه
َف َسأََلتْيِن َع ْن أَ ْشيَاَء ِم ْن َبيْ ِ
ِ
ِ
ِ
مََا َعٍة ِم َن َ
اهلل ِلي أَن ُ
ُ
األنْبِيَاِء،
ْظُر إَِليِْهَ ،ما يَ ْسأَُلوِني َع ْن شيء إِ َّال أَْنبَأُْت ُه ْم ِبِهَ ،وَق ْد َرأَيْتُن فيِ ج
يِ
وسى ،عليه السالمَ ،قاِئ ٌم ُي َصِّليَ ،فإَِذا َر ُج ٌل َض ْر ٌب َج ْعدٌَ ،كأََّنُه ِم ْن ِر َجا ِل َشنُوَءةََ ،وإَِذا
َفإَِذا ُم َ
ِّ َ
َ
اس ِبِه َشبَ ًها ُع ْر َوُة ْب ُن َم ْس ُعوٍد الثَّ َق ِفي،
ِع َ
يسى اْب ُن َم ْريَ َم ،عليه السالم ،قاِئ ٌم ُي َصلي أْق َر ُب النَّ ِ

ِّ َ
َ
احُب ُك ْم -يَ ْعين َن ْف َسُه -صلى اهلل
اس ِبِه َص ِ
َوإَِذا إِْب َرا ِه ُ
يم ،عليه السالم ،قاِئ ٌم ُي َصلي أ ْشبَُه النَّ ِ

الةِ َق َ
الص َ
الص َ
ال َقاِئ ٌل :يَا محَُ َّم ُد؛ َه َذا َماِل ٌك
الُةَ ،فأَممَْت ُ
عليه وسلمَ ،ف َحاَن ِ
ُه ْمَ ،فَل َّما َف َر ْغ ُت ِم َن َّ
ت َّ
َ
الس َ
ال ِم)( ،)3وقد قال ابن كثري يف هذه احلادثة،
اح ُب النَّ ِارَ ،ف َسِّل ْم َعَليِْهَ ،فاْلتَ َف ُّ
َص ِ
ت إَِليِْهَ ،فبَ َدأِني ِب َّ
ويف بيت املقدس( :معدن األنبياء من لدن إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،وهلذا مُجعوا له،
فأمهم يف حملتهم ودارهمَّ ،
فدل على أنه هو اإلمام املُ َع َّظم،
صلى اهلل عليه وسلم ،هناك كلهمَّ ،

 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب {يزفون} ،الصافات ،94 :النسالن يف املشي.

 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب ذكر املسيح ابن مريم واملسيح الدجال.
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والرئيس املَُقدَّم ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،وعليهم أمجعني).

()1

الصالة فيه ممحاة للذنوبَ :ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْبن َع ْمرو ،رضي اهلل عنهماَ ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل
ِ ٍ

َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َاوَد ِم ْن ِبنَاِء َبيْ ِ َ
س َسأَ َل اهللَ َثالثاًُ ،ح ْك ًما ُي َصاِد ُف
ال( :لمََّا َف َر َغ ُسَليْ َم ُان ْب ُن د ُ
ت امل ْق ِد ِ

ُح ْك َمُهَ ،وُمْل ًكا ال يَنْبَ ِغي َأل َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدهَِ ،وأَال يَأِْت َي َه َذا املَ ْس ِج َد أَ َح ٌد ال ُي ِر ُ
الصالةَ ِفيِه ،إِال
يد إِال َّ
وبِه َكيَ ْوم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُهَ ،ف َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ َّما اْثنَتَا ِن َف َق ْد ُأ ْع ِطيَ ُه َما،
َخ َر َج ِم ْن ُذُن ِ
ِ
َ َ ()2
َوأَ ْر ُجو أَ ْن يَ ُكو َن َق ْد ُأ ْع ِط َي الثَّاِلثة).
* مضاعفة الصالة فيه :لقد وردت أحاديث متعددة يف مضاعفة الصالة فيه ،سنكتفي

حبديثني هما:
أ) فضل الصالة فيه بـ  250صالة عن غريه من املساجد؛ سوى املسجد احلرام ،واملسجد

النبوي ،فعن عبد اهلل بن الصامتَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه ،عن أبي ذر ،رضي اهلل عنه ،قال :تذاك ْرنا

صلى ُ
صلى ُ
ُ
مسجد رسو ِل اهللَِّ ،
اهلل عليه َّ
وحنن عن َد رسو ِل اهللَِّ ،
ُ
اهلل عليه
أفضل
وسلم ،أَيمُّ ا
ُ

ُ
صلى ُ
اهلل عليه َّ
رسول اهللَِّ ،
َّ
وسلم( :صالةٌ يف مسجدي هذا
املقدس؟ فقال
بيت
وسلم ،أ ْو ُ
ِ
ولنِ ْع َم املُ َصَّلى هوَ ،
صلوات فيهَ ،
ُ
األرضُ ،
حيث
قوسُه من
أربع
ولُي ِ
ٍ
وش َك َّن أن يكو َن ُ
ِ
أفضل من ِ
يَ َرى منه َ
من الدنيا مجي ًعا)( ،)3ومنه يتبني أن الصالة يف املسجد األقصى
بيت
ريا له َ
املقدس خ ً
ِ
تعدل مائتني ومخسني صالة فيما سواه ،عدا مسجدي مكة واملدينة؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،جعل الصالة يف مسجده تعدل أربع صلوات يف املسجد األقصى ،والصالة يف مسجده
تعدل ألفاً يف غريه ،عدا املسجد احلرام واملسجد األقصى ،فتبني بذلك أن الصالة يف املسجد

 .1تفسري القرآن العظيم.3/ 3 :

السنة فيها ،باب ما جاء يف الصالة يف مسجد بيت املقدس ،وصححه
 .2سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة َّ
الصالة َو ُّ

األلباني.

 .3أخرجه احلاكم يف املستدرك ،554/ 4 :وصححه الذهيب ووافقه ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  :10/ 4رجاله رجال الصحيح.
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األقصى تعدل مائتني ومخسني صالة فيما سواه عدا مسجدي مكة واملدينة.

صلى ُ
(الص َ
اهلل عليه َّ
ب) وعن أبي الدرداء ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهللَّ ،
الُة
وسلم ،قالَّ :

َ
َ
والص َ
ف َص َ
الص َ
ف َص َ
ت
الُة فيِ َم ْس ِج ِدي ِبأَْل ِ
ام بمِِاَئِة أَْل ِ
الُة فيِ َبيْ ِ
الةٍَّ ،
الةٍَ ،و َّ
فيِ امل ْس ِج ِد احل َر ِ
َ ()1
َ
س بخَِ ْم ِس ِماَئِة َصالةٍ).
امل ْق ِد ِ
الَ :ق َ
الد ْردَاِءَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى
* ثبات أهل اإلميان فيه عند حلول الفنتَ :ع ْن أَِبي َّ
ُ
ت َرأْ ِسيَ ،ف َظنَنْ ُت أََّنُه
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ( :بيْنَا أََنا َناِئ ٌم ،إِْذ َرأَيْ ُت َع ُموَد ِ
احت ِ
ُم َل ِم ْن تحَْ ِ
َاب ْ
الكت ِ
()3()2
وب بِهَ ،فأَْتبَ ْعُتُه َب َصريَ ،ف ُع ِم َد بِه إلىَ َّ َ
اإلميَا َن ِح َ
ني َت َق ُع ال ِفتنَُ ِب َّ
الش ِام).
َم ْذ ُه ٌ ِ
ِ ِ
ِ
الش ِام ،أال َوإِ َّن ِ
* بيت املقدس حاضرة اخلالفة الراشدة آخر الزمانَ :ع ْن َض ْم َرةَ ْبن َحب َ
ب
يب ،أ َّن اْب َن ُز ْغ ٍ
ِ ِ ٍ
األزديَ ،
الَ :
اإليَاِد َّي َح َّدَثُهَ ،ق َ
ُ
رسول اهللَِّ ،
علي ُ
صلى
فقال لي :بعثَنا
بن حوالَة
ُّ
عبد اهللِ ُ
(نزل َّ
ِ
وعرف َ
اهلل َ
ُ
عليِه َّ
َ
اجل ْه َد يف وجوهنا ،فقا َم
لنغنم على أقدامنا ،فرجعنا ،فلم نغنم شيئًا،
وسل َم،
َ

فيناَ ،
َ
فقالَّ :
أنفس ِهم فيعجزوا عنها ،وال
إلي،
فأضعف عنهم ،وال َت ِكْل ُهم إىل ِ
الل َّ
هم ال َت ِكْل ُهم َّ

ثم َ
ثم وض َع ي َدُه على رأسي ،أو َ
ْ
قال :يا
قال :على ها َميتَّ ،
اس فيستأثروا عليهمَّ ،
َت ِكل ُهم إىل النَّ ِ
رأيت اخلالفَة قد نزَ
الز ُل والبَ ُ
َلت َ
ابن حوالَة ،إذا َ
البل واألُموُر
ت َّ
َ
أرض املقدَّسِة ،ف َقد دَن ِ
الز ِ
رأس َك).
والساعُة يو َمئ ٍذ أق َر ُب َ
اس من يدي ه ِذهِ من ِ
ال ِعظاُمَّ ،
من النَّ ِ

()4

* بيت املقدس ،مقربة الغزاة السابقني والالحقني :فقد أهلك اهلل سبحانه الصليبني

والتتار؛ الذين عاثوا يف األرض الفساد ،كما أهلك نابليون ملك البحار على أسوار عكا،
 .1الرتغيب والرتهيب للمنذري 205/ 2 :وقال :إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.
مسنَد َ
ْهم ،حديث أبي الدرداء ،وصححه األرناؤوط وغريه.
األنْصارِ ،
رضي اهلل َعن ْ
 .2مسند أمحدْ ،

 .3اهليثمي يف جممع الزوائد ،60/ 10 :وابن حجر يف فتح الباري ،420/ 12 :واأللباني يف صحيح الرتغيب ،رقم.3094 :

 .4سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف الرجل يغزو يلتمس األجر والغنيمة ،حسنه املناوي يف ختريج أحاديث

املصابيح ،494/ 4 ،وصححه األلباني يف صحيح اجلامع ،رقم .7838
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وسيهلك اهلل سبحانه الدجال على أبواب اللد ،فقد روى النواس بن مسعان ،رضي اهلل عنه،

ً
حديثاً
طويال عن الدجال ،وفيه قصة نزول عيسى ،وقتله للدجال ،وفيه قوله ،صلى اهلل عليه
يح َن َف ِسِه ،إِال َم َ
َهي َط ْرُفُهَ ،فيَ ْطُلُبُه َحتَّى
وسلمَ( :فال يحَِ ُّل ِل َكاِف ٍر يجَِ ُد ِر َ
َهي َحيْ ُث يَنْت ِ
ات َوَن َف ُسُه يَنْت ِ

اب ُل ٍّد َفيَ ْقُتُلُه).
ُيد ِ
ْر َكُه ِببَ ِ

()1

حرم على الدجال دخول مكة واملدينة حني خيرج يف آخر
* حتريم القدس على الدجالَّ :

الزمان ،وثبت أيضاً أن الدجال ال يدخل مسجد الطور ،واملسجد األقصى ،روى اإلمام أمحد
من حديث جنادة بن أبي أمية األزدي قال :أتيت ً
رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فقلت لهَ :ح ِّدْثن َح ِديثًا سمَ ِ ْعتَُه ِم ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
َّجا ِل ،فذكر
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،فيِ الد َّ
يِ
َ
َ
احلديث ،وقالَ ( :وإَّنُه يَْلبَ ُث ِف ُ
يك ْم أ ْرَب ِع َ
اج َد؛ َم ْس ِج َد
ني َصبَ ً
احا يَ ِرُد ِفي َها ُك َّل َمنْ َه ٍل إِال أ ْرَب َع َم َس ِ
ِ
الطورَ ،و َم ْسج َد َ
َ
األْق َصى).
ِ
امَ ،و َم ْس ِج َد املَِدينَِةَ ،و ُّ ِ
احل َر ِ

()2

* أهلها املقاتلون يف سبيل اهلل من الطائفة املنصورة :عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن

َ َ
ُ
ُ
ُ
اب ِد َم ْش َق َو َما
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال َتزَال ِع َصاَبٌة ِم ْن أمَّتيِ ُي َقاِتلو َن َعلى أْب َو ِ
ين َعَلى َ
َح ْوَلُهَ ،و َعَلى أَْب َواب َبيْ ِ َ
س َو َما َح ْوَلُه ،ال يَ ُض ُّر ُه ْم ِخ ْذ ُ
احل ِّق
الن َم ْن َخ َذلهَُ ْمَ ،ظا ِه ِر َ
ِ
ت امل ْق ِد ِ
ُ ()3
َ
السا َعة).
إِلىَ أ ْن َتُقو َم َّ
* اإلهالل أو اإلحرام منه بعمرة أو حج :فعن أم سلمة ،هند بنت أبي أمية ،رضي اهلل عنها،

قالت( :من َّ
املقدس ُغفر له).
بيت
أهل بعمرةٍ من ِ
ِ

()5()4

 .1صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ذكر الدجال وصفته وما معه.
 .2مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث رجل من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال شعيب األرناؤوط:
إسناده صحيح.
 .3قال اهليثمي يف جممع الزوائد :497/ 9 ،رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
 .4قال يف :املقاالت القصار يف فتاوى األحاديث واألخبار ، 21/ 1 :فاحلديث ثابت صحيح ،كما رواه أمحد وأبو يعلى
وصححه.
وابن حبان َّ
 .5الرتغيب والرتهيب ،184/ 2 :وقال املنذري :إسناده صحيح.
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هذه بعض فضائل األقصى وبيت املقدس ،وإن َّ
دل هذا على شيء ،فإمنا يدل على أهميتها،

وواجب املسلمني جتاهها ،لذا؛ كان من الواجب عليهم هذه األيام أن يقفوا ً
قليال مع أنفسهم،
وأن ُيراجعوا حساباتهم يوم زادت بينهم ُّ
الش َّقة ،وكثر اخلالف فيهم ،وذهبت رحيهم؛ حتى مل
يعد هلم بني أعدائهم هيبة ،وال وزن.

تتوحد صفوُفنا ،حتى يعود إىل بيت
من هنا؛ كان ُ
جيب علينا مجيعاً أن جتتمع كلمتُنا ،وأن َّ

املقدس تارخيه وحاضنته اإلسالمية ،وقد أوشك أعداء اهلل على االستفراد باملسجد األقصى،
وتقسيمه كما قسموا املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل ،بعد انشغال األقطار اإلسالمية بهمومها
الداخلية.

اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد ُيع ّز فيه أهل الطاعة ،وُي ُّ
ذل فيه أهل املعصية ،ويأمر فيه

باملعروف ،وينهى فيه عن املنكر ،اللهم منزل الكتاب ،وجمري السحاب ،وهازم األحزاب،
اهزم أعداءك ،أعداء الدين ،وانصرنا عليهم ،وطهر املسجد األقصى من كيد الكائدين،
ومكر املاكرين ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب
العاملني ،وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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من قصص الشهداء
ياسر ومسية والدا عمار
أ .حممود حافظ إمساعيل
الوقت وسط النهار ،واملكان هو األبطح من أرض مكة ،والزمان بعيد عنا اآلن يف
حساب األيام والليالي ،فهو قد فاق ألفاً وأربعمائة وأربعة وثالثني عاماً ،ولكنه قريب يف
الظنون ،كأمنا املؤمن من فرط إحساسه به ،يكاد يتقراه باللمس ،وميثله حتى كأنه أمامه ينفعل
به ،والوقت قيظ ،وأشعة الشمس االستوائية ترسل يف لظى اهلاجرة سهاماً من نورها ال تنري
بقدر ما حترق ،إن العني ال متلك أن تنظر إىل جربوت الشمس إال من خالل ستار ساتر ،ولكن
املكان العاري من رقة اآلدمي ،وظاهر يديه حيس باألشعة املتقدة ،فكأمنا هي سيوف مواض،
مصنوعة شفراتها من النار نفسها.
والناس الذين اجتمعوا للمساهمة يف املشهد كانوا غرييب األطوار حقاً ،فهم من بلد
واحدة ،وكانوا جديرين أن تتشابه أذواقهم ،ولكنهم كانوا فريقني متميزين متاماً ،هؤالء
حيسبون أنهم يشهدون ملهاة ضاحكة ،تتفتح بها شهيتهم للسخرية واملزاح ،وأولئك يرونها
مأساة بالغة احلزن ،بلغ فيها األبطال الثالثة غاية البهاء ،ونالوا أشد العذاب ،واحتملوا أروع
االحتمال ،فكانوا جديرين بالتصفيق ،ولكن أنصارهم بني النظارة كانوا يلمحونهم بعيون
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ملؤها التصميم ،واختلط بالتصميم استنكار هادئ عميق رهيب.
ولكن من هم األبطال الثالثة؟ فلنحدق يف السطور اخلالدات القالئل عنهم يف صحيفة
النور من الزمان ،ولنجد لنا مكاناً نشاهدهم منه ،تلك امرأة كهلة ،إنها أمة مسكينة ،الغريب
من أمرها أن شعاعاً نورانياً أخاذاً متكامل ينطلق من وجهها الشاحب ،املتغضن املهرتئ من
املعاناة والضنك ،إنها تدعى مسية ،أما الشيخ فهو قرينها ،وهو أيضاً من هؤالء الطيبني الذين
مل تزد ذروة حظهم من العظمة ما ينفذ خارج أديم أجسادهم ،شرف باذخ هائل الشرفات،
ولكنك تراه إال وقدات أشعة خارقة تنطلق من العينني ،أما اجللد فإنه مثقف ،خمتلف األلوان،
ال من أصباغ عليه ،ولكن من تعاور املصائب ،وتعاقب اللوعات ،وكثرة التجارب يف عامل
األحزان.
أما الثالث فهو فتى يف بنيانه قوة ،ويف عينيه صورة من عزم والديه وتصميمهما وإميانهما،
ولكنها صورة فتية مصغرة؛ ألن الفتى مل يكد يبلغ من العمر ما يعرفه عن دنيا األحزان ،وال
مر يف وادي األسر إال على أول مراحله ،فهو مل يعتد الشقاء ،ولذلك كان حيتمله حني
هو َّ
صب عليه فجأة يف جهد باد ،وحتمل شقي منّاع ،والنظارة من هم؟ أبو جهل متشبع ،ضخم
اجلزارة ،عظيم األطراف ،يبدو عليه الغي والشبع والري ،ولكن به صلفاً عجيباً ،وله حركات
مفتونة مغرورة ،وألفاظ موغلة يف الفحش ،ونربات ينفث منها احلقد ،ومفارقات تشري إىل
البأس املتوحش ،والعطش الصادي ملنظر الدماء ،نفس تتمثل فيها اخلطيئة األوىل للبشرية
هي التلذذ بآالم اآلخرين ،أبو جهل هذا هو الذي كان قد دخل إىل جهالة اجلهالء ليضرب يف
قسوة متوحشة ،جلود األبوين وابنهما ،فتزيد يف وقع اللواسع من أشعة الشمس على أكتاف
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أولئك املستضعفني ،فما هو إال أن تتزين جلودهم السمراء بدماء جراحهم القانية ،وينظر
الشيخ إىل زوجته ،املرأة الضعيفة ،وهي تنصهر حتت السياط ،وتتلوى حتت لذع الشمس،
فيسمع متتمتها الرتيبة ،اليت ال ختتلف“ :أحد أحد” فكأمنا يطمئن بعض الشيء ،فإذا التفت
إىل ولده بغري تلك العني ،وكاد يلم بصورته الفتية اليت تتقبل الكلمات ،ولسع السياط ،وكاد
يتأوه له وجدان ملتاع حريب حتى تصبح اآلهة أمراً آخر ،إذ تستحيل رد الفعل الالشعوري
ألثر سوط فظيع جيلل رأسه األشيب ،ويصيب عينيه وشفتيه ،فيزداد تورمهما ،وال جتدان من
أثر النحول دماً تنزفانه.
جع من بين خمزوم ،وبنو خمزوم هم القوم
ومع النظارة الذين يصفقون يف مشاتة مغيظة ،مَْ
الذي كان الكهل املعذب ياسر قد آوى إليهم ،كي يكون حليفاً هلم؛ حتوطاً من امللمات ،فهو
غريب طريد شريد ،وكانوا به بررة قبل أن يظهر دين حممد فيعتنقه ياسر ،فيلقى بنفسه وزوجه
وولده بني يدي تعذيب مرير ،متثلت له حياته من أول يوم وعي فيه على احلياة ،فرآها سلسلة
متصلة احللقات من اآلالم املتالحقة ،رأى نفسه صبياً يدرج يف اليمن ،فقرياً خاوي الوفاض،
مهيض اجلناح ،زامل البؤس ،والضعيف ال يدري أكان البؤس خدنه يوم ولد يف اليمن ،أم أن
الشقاوة كانت أقدم عهداً من ذلك فيه؟! من يدري؟! لعلها عربت مع والده يوم أن عرب من
إفريقية إىل اليمن ،ثم توارت تلك الصورة ،ونشأت يف مكانها صورة مادتها هي األخرى من
التعاسة واألحزان ،ولكنها من طراز آخر ،رأى نفسه ذلك الفتى اجللد ،يغذ السري مع ركب
من الصحاب إىل مكة ،إىل مضرب التجارة والثروة على أن يصيب شيئاً هناك من سعادة
أولئك السعداء من ُسراتها وسدنة بيتها ،وأهل الغنى من جتارتها.
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ثم تتوارى تلك الصورة ،فريى مكانها صورته ،يودع صديقيه اللذين رأيا العافية يف العودة
إىل اليمن ،ورآها هو يف البقاء مبكة ،حيث التجأ إىل بين خمزوم؛ ليكون يف محايتهم ،ومن
بعض أتباعهم ،وبنو خمزوم هم سنام الرفعة من أهل اليسار واحلمية يف مكة ،ويصطنعه أبو
حذيفة املخزومي خلدمته ،ويبسط له احلماية ،ثم تتوارى من ذهن ياسر تلك الصورة ،فيذكر
ذلك احلفل املتواضع الذي أقامه أبو حذيفة حني زوج مسية إحدى خوادمه إىل ذلك اليماني،
ويذكر ياسر سخرية خفيفة ،كانت تغشى ابتسامات سادته ،وهم يشهدون زواج البائسني،
ويذكر مثن تلك احلماية ،ومعاناة املذالت ،وحسرات اهلوان ،ثم تنطوي الصورة ،فتطلع
صورة األمني اليتيم ،مكتمل اخللق ،السامي ،حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويذكر
تواضعه ،وعبادته ،وصدقه ،ووحدته ،وتبتله ،وإنسانيته الدافعة ،ودعوته الصادقة ،ويذكر إذ
آمن بتلك الدعوة وهو خائف يرتقب بطش سيده املخزومي ،ثم يذكر حني محل الدعوة إىل
زوجته وولده ،ثم يذكر العذاب الذي هو فيه ،وحيس بأمل هائل ،وحرقة تنهش إحساسه ،وحيس
ً
سبيال إىل
بإحساس امليت؛ ألنه مل يعد حيس بالسياط امللتهبة وهي متزق جلده ،ويتمنى لو جيد
نظرة إىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يودعه فيها ،ثم إذا هو يرى اجلو يتبدل من محرته
القائظة وشاحاً آخر ،وتطل عليه رياض فساح مجيلة ،ويكاد يرفع يده ليودع أهل األرض قبل
الدخول إىل عامله الرائع ،الذي يتبدى له ،وإذا بسمية تتلقى طعنة جمرمة من أبي جهل ،فلما
أدار إليها نظره ،زحفت إىل أذنه كلمة مجيلة أحلى من البشرى على قلب القانط (صرباً آل
ياسر ،إن موعدكم اجلنة) وعرف صوت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وابتسم ،وقبل أن ميد
قدمه البساط األخضر الالمتناهي نظر إىل مسية ،فإذا هي تبتسم.
94

باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

حتت رعاية الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل
املفيت العام يشارك يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
رام اهلل :حتت رعاية سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) ،شارك مساحة الشيخ حممد حسني
– املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف االحتفال بذكرى
املولد النبوي الشريف ،الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف رام اهلل ،وبني مساحته أن
الرسول الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ترك لنا تعليمات إن متسكنا بها ،فلن نضل أبداً؛
كونها زاخرة بالدروس ،والعرب ،والقيم ،واألخالق ،وقال :إن العامل يسوده ظلم كثري ،واستباحة
لدماء املسلمني يف كل مكان ،حيث ميوت اإلنسان املرابط الذي شرد من بيته ووطنه ،كما
حيصل يف خميم الالجئني
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين يف
ال�يرم��وك ب��س��وري��ا،
وُيقتلون ظلماً دون
ذن��ب ،وحبجج واهية،

داع��ي��اً إىل االحتفال
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بذكرى مولد النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالسري على طريقه؛ والعمل بسنته؛ حتى حيل
السالم والعدل واألمان يف هذا العامل.
املفيت العام يستقبل أمني عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية يف جامعة الدول العربية
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه سعادة السيد رفعت الفاعوري ،أمني عام املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية يف جامعة الدول العربية ،حيث أطلعه مساحته على االعتداءات واالنتهاكات
اليت تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنوها ،ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى

رأسها املسجد األقصى املبارك ،وقد مثن مساحته هذه الزيارة ،اليت تأتي دعماً للشعب الفلسطيين
ومقدساته ،وقدم للضيف درع دار اإلفتاء ،ثم صحبه يف جولة يف ساحات املسجد األقصى املبارك،
وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية -مفيت
حمافظة رام اهلل والبرية ،وعبد اهلل صيام نائب حمافظ  -حمافظة القدس ،وحممد جاد اهلل  -املدير
العام للشؤون اإلدارية واملالية يف دار اإلفتاء ،وهيثم أبو حجلة من ديوان املوظفني العام.
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املفيت العام يلتقي وفداً برملانيًا حبرينيًا
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب

املسجد األقصى املبارك ،وفداً برملانياً من مملكة البحرين ،فرحب مساحته بهم ،معترباً أن هذه الزيارة
مهمة ،وتعزز من صمود الشعب الفلسطيين ،الذي يقف يف خط الدفاع األول يف مواجهة العدوان
اإلسرائيلي ،نيابة عن األمتني العربية واإلسالمية ،داعياً النواب العرب ألن يكونوا سفراء هلذا

الشعب يف بلدهم ،ونقل احلقائق اليت رأوها ،واجلرائم اليت يواجهها الشعب الفلسطيين يومياً،
وحشد الطاقات واهلمم من أجل مساعدته يف معركة األمة ،ودعم املوقف الفلسطيين يف نضاله،
من أجل نيل حريته،
وإقامة دولته املستقلة،
وعاصمتها

القدس

الشريف.

املفيت العام يشارك يف ندوة نظمها احتاد اإلذاعات العربية
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف ندوة نظمها احتاد اإلذاعات العربية حول واقع مدينة القدس احملتلة،

وبني مساحته أن املسجد األقصى املبارك يشكل جزءاً من عقيدة املسلمني ،كونه ارتبط برسوله
الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومبعجزة اإلسراء واملعراج ،وشد الرحال إليه دعوة نبوية ،حتث

كل مسلم على تلبيتها ،معترباً أن زيارة احتاد اإلذاعات العربية للقدس هلا أهمية بالغة ،حيث
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تشكل هذه الزيارة دعماً ألهلها ،ورفع همة َمن يرابطون يف القدس ،اليت تتعرض بشكل يومي
إىل االنتهاكات ،والتهويد ،واإلجراءات التعسفية.

املفيت العام يلتقي الرئيس السريالنكي
القدس :مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد
األقصى املبارك ،واملهندس عدنان احلسيين /وزير القدس وحمافظها ،والشيخ عبد العظيم سلهب/
رئيس جملس األوقاف ،والشيخ عزام اخلطيب /مدير عام األوقاف اإلسالمية يف القدس ،التقوا
سيادة الرئيس ماهيندا راجباكسا رئيس مجهورية سريالنكا ،حيث قدم مساحته للرئيس الضيف
شرحاً عن املمارسات

اليت تقوم بها سلطات
االحتالل

اإلسرائيلي

وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا ضد
املقدسات الفلسطينية،
وعلى رأسها املسجد
األقصى املبارك ،ثم قام
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الضيف جبولة يف البلدة القدمية يف القدس.
املفيت العام يستنكر إحراق مسجد بلدة دير استيا
القدس :عرب مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،عن سخطه وغضبه الشديدين على االعتداء اآلثم واإلجرامي الذي أقدم
عليه املستوطنون احلاقدون ،بإحراق مدخل مسجد علي بن أبي طالب يف بلدة دير استيا ،قضاء
سلفيت ،وخط شعارات تهدد أهالي القرية باالنتقام ملا حدث للمستوطنني يف قرية قصرة.
وألقى مساحته خطبة اجلمعة يف املسجد ،حبضور دولة رئيس الوزراء د .رامي محد اهلل ،وعدد من
الوزراء واملسؤولني ،بينّ فيها أن جمموعة إرهابية متطرفة من املستوطنني احلاقدين اعتدوا على
مساجد عدة يف فلسطني واستباحوها .وأضاف :إن هذا احلدث ليس األول ،بل يأتي ضمن
مسلسل متواصل من االنتهاكات حبق شعبنا يف خمتلف حمافظات الوطن ،وهو ميثل إشارة خطرية

جداً وضوءاً أخض َر للمستوطنني؛ ملواصلة االعتداءات على املواطنني وممتلكاتهم ،مؤكداً على أن
هذا االعتداء لن يزيدنا إال ثباتاً وصموداً ورباطاً يف أرضنا ومقدساتنا ،ويعكس مستوى عنصرية
احملتل وكراهيته لشعبنا ومقدساته ،وبني مساحته أن االعتداء على مسجد علي بن أبي طالب يف

بلدة دير استيا ليس منفص ً
ال عن االعتداءات اليومية املتكررة اليت ينفذها املتطرفون ضد املسجد
األقصى امل��ب��ارك واملسجد

اإلبراهيمي الشريف .مشيداً
بأهالي قرية دير استيا الذين
ه��ب��وا إلن��ق��اذ مسجدهم،
وأض��اف أنه يتوجب فضح
سياسة االحتالل ،وممارسات
املستوطنني حبق أرضنا وشعبنا
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ومقدساتنا يف امليادين واحملافل الداخلية واخلارجية كلها.
املفيت العام يرتأس اجللستني الثانية عشرة والثالثة عشرة بعد املائة
من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،اجللستني الثانية عشرة والثالثة عشرة بعد املائة من جلسات جملس
اإلفتاء األعلى ،حيث أدان اجمللس انتهاكات املتطرفني واملستوطنني ،حبق املسجد األقصى املبارك،
واملقدسات الفلسطينية،
كما أدان اجمللس إقدام
هؤالء املتطرفني على
حرق مسجد علي بن
أبي طالب يف قرية دير
استيا قضاء سلفيت،
وهنأ اجمللس املناضل
سامر العيساوي ،الذي نال احلرية بعد أن خاض أطول إضراب عن الطعام ،وناقش اجمللس
العديد من املوضوعات
والقضايا املهمة ،حبضور
أص��ح��اب

الفضيلة

املفتني وأعضاء اجمللس،
واستضاف اجمللس يف
جلسته  113السيد
ض��ي��اء ع��ب��د الفتاح
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املنتدب من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

املفيت العام ومفتو احملافظات يزورون املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل
اخلليل :قام مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من مفتيي احملافظات الفلسطينية ،بزيارة إىل املسجد
اإلبراهيمي يف اخلليل ،اطلعوا خالهلا على املضايقات اليت يتعرض هلا رواد هذا املسجد التارخيي،
مما يوجب العمل على دعم صمود سكان البلدة القدمية باخلليل باإلمكانات املتاحة مجيعها؛

ليبقوا حراساً دائمني هلذا املسجد ومدينتهم اليت تواجه محلة اضطهاد منظم.
جاءت هذه الزيارة
يف ختام اجتماع مفتيي
حم��اف��ظ��ات

الضفة

الغربية ،برئاسة مساحته
يف مركز دار اإلفتاء يف
مدينة خليل الرمحن،
حيث ناقش اجملتمعون
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فيه آليات عمل دار اإلفتاء ،وإصدار الفتاوى العامة واخلاصة ،ومت التأكيد على اتّباع منهج
االع��ت��دال والوسطية
الذي تتبناه دار اإلفتاء
الفلسطينية يف مواقفها
وفتاويها.

املفيت العام يودع السفري املصري
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد
األقصى املبارك ،بزيارة وداع لسفري مجهورية مصر العربية يف فلسطني ،ياسر عثمان مبناسبة انتهاء فرتة

عمله سفرياً يف فلسطني ،وتقديراً جلهوده ودوره يف تطوير العالقات الثنائية املصرية الفلسطينية،
وأكد مساحته بهذه املناسبة على عمق العالقات الفلسطينية املصرية ،مشيداً باجلهود الكبرية

اليت بذهلا السفري عثمان يف توطيد العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني ،اليت شهدت قفزة
نوعية ،مشلت اجملاالت
مجيعها ،ومتنى مساحته
للسفري عثمان التوفيق
يف أعماله املستقبلية.
ب��دوره شكر السفري
ياسر عثمان مساحته
والوفد املرافق على
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هذه اللفتة الكرمية ،مشيداً بالعالقات األخوية اليت تربط بني الشعبني الشقيقني.
ويف نهاية اللقاء؛ قدم مساحته درع دار اإلفتاء الفلسطينية لسعادة السفري .ورافق مساحته يف هذه
الزيارة السيد مصطفى أعرج  -نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيد حممد مبارك
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم فضيلة الشيخ إبراهيم
خليل عوض اهلل-الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – وعدداً
من مسؤولي الدار  -بتقديم واجب العزاء بالشهيد حممد مبارك يف خميم اجللزون ،ونوه مساحته
يف كلمة ألقاها مبكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن فلسطني سوف تبقى تقدم الغالي
والنفيس حتى تتحرر من ظلم االحتالل اإلسرائيلي ،مبيناً أن الشهيد حممد هو جزء من هذه
الكوكبة املنرية يف مساء فلسطني ،مهنئاً ذوي الشهيد مبارك الذي قضى حنبه على ثرى فلسطني،
سائ ً
ال اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.
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املفيت العام يشارك يف االحتفال املركزي بيوم الشجرة
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف االحتفال املركزي ليوم ختضري فلسطني ويوم الشجرة ،وذلك يف قرية
دير جرير يف حمافظة رام
اهلل والبرية ،الذي أقيم
حتت رعاية دولة رئيس
الوزراء د .رامي احلمد
اهلل وحضوره ،ومشاركة
املطران عطا اهلل حنا /
رئيس أساقفة سبسطية
ل��ل��روم األرث��وذك��س،
والدكتورة ليلى غنام /حمافظ حمافظة رام اهلل والبرية ،ووزير الزراعة وليد عساف ،ورئيس
جملس قروي دير جرير عيد محاد ،حيث قام احلضور بغرس عدد من األشتال ،مؤكدين على أن
شجرة الزيتون مباركة،
وزراعتها تعين أننا حنيي
األرض ،وحنرص على
إثبات حقنا وانتمائنا
ألرضنا.
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الوكيل املساعد يشارك يف احتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
وتكريم حفظة القرآن الكريم
الرام :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -شارك
فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية -مفيت حمافظة
رام اهلل والبرية ،يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف ،وتكرمياً حلفظة القرآن الكريم ،وأوائل
التجويد ،الذي أقامته مديرية شؤون أوقاف القدس ،حتت رعاية معالي وزير األوقاف والشؤون
الدينية ،حيث ألقى فضيلته كلمة أكد فيها على ضرورة السري على نهج الرسول الكريم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،مبيناً أن اسم حممد هو أكثر األمساء انتشاراً لدى املسلمني يف أوروبا ،ولدى
السكان العرب يف األراضي احملتلة عام 1948م ،حسب االحصاءات احلديثة ،مؤكداً أن هذا هو
الرد على كل من حياول التطاول على الرسول الكريم ،أو على اإلسالم ،كما بني فضيلته أن
هولندياً من أكثر األعداء لسيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أسلم وأدى العام املاضي فريضة
احلج ،واعتذر لسيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عندما زار قربه يف املدينة املنورة ،وبني فضيلته
أن اإلسالم يقوم على الوسطية واالعتدال ،وأن أعداء اإلسالم حياولون إلصاق تهمة اإلرهاب
به ،ظلماً وعدواناً.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف مؤمتر برازيلي عن أسس احلوار
ممث ً
ال عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية– شارك فضيلة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية -مفيت حمافظة رام اهلل
والبرية -يف أعمال املؤمتر ال( )27ملسلمي أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف مدينة ساوباولو
يف الربازيل ،حتت عنوان (أسس احلوار بني األقليات املسلمة) ،وذلك حبضور سهري الشرفا ممثلة
السفارة الفلسطينية يف
الربازيل ،حيث أشاد
فضيلته خ�لال حفل
افتتاح املؤمتر باملواقف
اإلجي��اب��ي��ة للربازيل
وحكومتها وشعبها من
القضية

الفلسطينية،

وأثنى على دور اململكة العربية السعودية يف نشر الدعوة اإلسالمية بني األقليات املسلمة يف
أحناء العامل.
وخ�لال جلسات
املؤمتر قدم فضيلته ورقة
عمل بعنوان (قبس من
أدبيات احلوار يف ضوء
القرآن الكريم والسنة
النبوية وسرية السلف
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الصاحل) أكد فيها على أهمية احلوار البناء بني املتفقني واملختلفني وضرورة احرتام التعددية
واالختالف يف اآلراء واملواقف بني املسلمني أنفسهم وبينهم وغريهم ،والتقى فضيلته عدداً
من مندوبي املؤسسات الدينية اإلسالمية ممن حضروا أعمال املؤمتر الذي كان من أبرز توصياته
اخلتامية املطالبة بدعم احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين ومساندة قضيته العادلة يف امليادين
واحملافل الدولية والعاملية.
مفيت حمافظة نابلس ومساعده يلقيان حماضرات يف عدد من املؤسسات
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس-
حماضرات عدة يف مؤسسات احملافظة ،منها حماضرة بعنوان( :حكم الشرع
يف عمل املخابرات) ،اليت عقدت يف مقر جهاز املخابرات ،حبضور جمموعة
من منتسيب اجلهاز ،كما ألقى حماضرة لطالب نادي اخلدمة االجتماعية يف
جامعة القدس املفتوحة ،حول أحكام املخدرات ،وموقف الشرع من املتعاطني بهذه السموم
واملتاجرين بها ،وألقى حماضرة يف مركز شباب بالطة ،بعنوان( :السلم األهلي واألمن اجملتمعي،
بني معنى السلم واألمن ومرتكزاته ،والوسائل الشرعية يف إقراره) ،وشارك فضيلته يف املسرية
الوطنية اليت أقيمت بذكرى االستقالل ،وفعاليات إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر
عرفات ،رمحه اهلل ،وشارك فضيلة الشيخ باسم النعنع -مساعد مفيت حمافظة نابلس -يف ورشة
عمل حول أحكام املرياث ،أقيمت يف كلية احلاجة عندليب العمد ،بني فيها بعض أحكام نظام
املرياث يف اإلسالم ومبادئه.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف ندوات ووقفة وورشة عمل
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس -يف
ندوة بعنوان( :أحكام الطالق يف الشريعة اإلسالمية) ،عقدت يف جامعة
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القدس املفتوحة ،ويف ندوة بعنوان( :حق املرأة يف املرياث) ،عقدت يف قاعة بلدية اليامون ،كما
شارك يف مسرية حاشدة ضمن فعاليات إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ،رمحه
اهلل ،وكذلك يف ورشة عمل حول قتل املرأة على خلفية الشرف ،بدعوة من مركز نسوي الفارعة،
ويف ورشة عمل حول آليات صمود األغوار يف نادي طوباس الرياضي ،باإلضافة إىل مشاركته يف
الوقفة التضامنية مع األسرى يف سجون االحتالل ،بدعوة من نادي األسري الفلسطيين.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف مؤمتر ووقفة تضامنية
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت
حلم – يف افتتاح مؤمتر( :على خطى الرتاث العربي املسيحي يف فلسطني)،
حيث استشهد مبا تيسر من اآليات القرآنية اليت نزلت يف ميالد السيد
املسيح ،عليه السالم ،واألهداف اليت يبعث اهلل من أجلها األنبياء ،ومن
أهمها؛ إصالح الفساد الذي تنزلق فيه البشرية ،كما شارك فضيلته يف استقبال األسرى املفرج
عنهم من سجون االحتالل ،وقدم هلم التهاني ،سائ ً
ال اهلل عز وجل احلرية لألسرى كافة.
كما شارك يف وقفة تضامنية مع سكان خميم الريموك يف سوريا ،الذي يعرب ما جيري فيه عن
مستوى االستخفاف بدماء الشعوب العربية واإلسالمية ،مناشداً برفع الظلم عن أهله ،ومطالباً
بإدخال املواد الغذائية والطبية ألبناء هذا املخيم من الالجئني الفلسطينيني.
وكان فضيلته قد شارك يف فعالية تضامنية مع األسرى املرضى يف السجون اإلسرائيلية ،وذلك
أمام مقر الصليب األمحر يف بيت حلم.
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نعي عامل فاضل
اضيًَة َم ْر ِضيًَّة * َفاْد ُخِلي فيِ ِعبَاِدي * َواْد ُخِلي َجنَّت}
س المُْ ْط َمئِنَُّة * ا ْر ِج ِعي إِلىَ َرِّب ِك َر ِ
{يَا أَيَُّت َها النَّ ْف ُ

القدس :الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -رئيس جملس اإلفتاء األعلى -

والشيخ إبراهيم عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية -
والش��يخ حممد س��عيد ص�لاح  -مفيت ق��وى األمن الفلس��طينية -
واألس��تاذ حممد ج��اد اهلل  -مدي��ر عام الش��ؤون اإلداري��ة واملالية -
واألس��تاذ مصطفى أعرج -نائب مدير عام العالقات العامة

واإلعالم-

واملفت��ون وأعضاء جملس اإلفتاء األعل��ى واملديرون وموظفو دار اإلفتاء الفلس��طينية ينعون
زميلهم املرحوم بإذن اهلل تعاىل
فضيلة الشيخ عبد الكريم الكحلوت
عضو جملس اإلفتاء األعلى ومفيت غزة سابقًا
الذي لبى نداء ربه بعد حياة حافلة بالدعوة والعطاء ،وخدمة العلم الشرعي ،ومنافحاً من
أجل رفعة اإلسالم ،وكان من أبرز علماء اإلفتاء يف فلسطني ،ويتقدمون من آل الكحلوت
الكرام بأحر التعازي واملواساة القلبية بوفاة فضيلته ،سائلني اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع
رمحته ،ويتقبله ً
قبوال حسناً ،وحيشره مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن
أولئك رفيقاً.

لهلِ ِ َما أَ َخ َذ َوَلُه َما أَ ْع َطى َو ُك ٌّل ِعنْ َدُه ِبأَ َج ٍل ُم َس ًّمى
اج ُعو َن
إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّا إَِليِْه َر ِ
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مسابقة العدد 114
السؤال األول :من  ..........؟

َلى ُظْل ِم ِه ْمَ ،فاْذ ُك ْر ُق ْد َرةَ اهللِ عَ
َلى النَّاس عَ
ْك ُق ْد َرُت َك عَ
أ .القائلَ .1 :فإَذا َد َعت َ
َليْ َك.
ِ
ِ
وزالوا دون قومهم ليبقوا
 .2بالد مات فتيتها لتحيا
فال َ
اخلري ممدوٌد وال ّ
الزب
وشر كالهما
الش ّر ُ
ري ٍ
 .3نوائب ِمن َخ ٍ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
نت أظنُّها ال ُتف َر ُج
 .4ضاَقت َفَل ّما استَحك َمت َحلقاُتها ف ِر َجت َوك ُ
َ .5ف ُغ َّ َّ َ َ
َفال َكعباً
نمَُ
َ
بلغت َوال ِكالبا
ري
ض الط ْرف إِنَّك ِم ْن ٍ
ب .القوم الذين حالفهم ياسر والد عمار وكانوا به بررة قبل أن يسلم.
ج .الغالم الذي أوصته أمه أن ال حيدث أحداً بسر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
د .صاحب كتاب (السلسبيل الشايف) يف علم التجويد.
هـ أول أسري فلسطيين أطلق سراحه يف أول عملية تبادل لألسرى.

السؤال الثاني :ما .........؟

؟

أ .معنى الناصية.
َ
َ
َ
َ
ب َعنُْه َما يجَِ ُد.
مَْر َو ْج ُههَُ ،واْنتَفخ ْ
َاجُه بسبب الغضب ذ َه َ
ت أ ْود ُ
ب .الكلمة اليت لو قاهلا الذي اح َّ
ج .الشهوة اليت تصدرت الشهوات اليت زين اهلل للناس حبها حسب ما جاء يف اآلية  14من سورة آل عمران.
د .دية اجلنني.
ْسأَ َلُه فيِ أََث ِرهِ).
ن
هـ .معنىُ( :ي َ
و .معنى اإلبداع عند الفالسفة.

السؤال الثالث :كيف  ........؟

أ .كان يصنع األشعريون إذا أرملوا.
الدارمي التاجر يف ترويج اخلمر السود اليت جلبها من العراق إىل املدينة
ب .ساعد
ّ

السؤال الرابع :أين  ........؟

أ .يهلك الدجال.
ب .يقع مسجد أبي درويش.
ج .يقع مسجد علي بن أبي طالب الذي أحرق املستوطنون مدخله ،وصلى فيه د .رامي محد اهلل رئيس الوزراء يف يوم اجلمعة التالي.

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 114
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

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

إجابة مسابقة العدد 111

إجابة مسابقة العدد 112
السؤال األول:
1 .1أ( .القدس يف وسائل اإلعالم).
ب .موسى أبو زيد.
ج .النصب :التعب ،والوصب :املرض.
2 .2قباء.
َ
َ
ْ
َ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
ُ
َ
الصدقة ُب ْرهَانَ ،والصَّبرُْ ِضيَاٌءَ ،والق ْرآن ُح َّجة لك ،أو عَليْك).
َ ...(3 .3و َّ
السؤال الثاني:
1 .1املتنيب.
2 .2حافظ إبراهيم.
3 .3عبد الرحيم حممود.
4 .4الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه أبو بكر الصديق .
5 .5سراقة بن مالك.
السؤال الثالث:
1 .1خشية أن يتنافسوها كما صنع من قبلهم ،فتهلكهم كما أهلكتهم.
2 .2ألن يف السنة ليلة ينزل فيها وباء ،ال مير بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إال نزل فيه من ذلك الوباء.
السؤال الرابع:
1 .1ميسح على اجلبرية ولو مل يضعها على طهارة.
2 .2يصلي صالة عادية ،فإذا أراد السجود جلس على الكرسي ،ويسجد حسب استطاعته.

الفائزون في مسابقة العدد 112
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

نابلس

250

 .2أصالة فوزي مجعة

بيت حلم

250

 .3بالل سعدي القوامسة

اخلليل

250

 .1عبد الرمحن وائل حشاش
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وبني قرائها 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 إلكرتونية
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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