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انطلقت  اليت  إليه معجزة اإلسراء،  انتهت  الذي  املقدس  املكان      املسجد األقصى، هو 

من بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة، مصداقًا لقوله تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل 

ِميُع  ِإنَُّه ُهَو السَّ آَياِتَنا  ِلُنِرَيُه ِمْن  َباَرْكَنا َحْوَلُه  ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي  مَِّن امَلْسِجِد احَلَراِم 

الَبِصرُي{.)اإلسراء:1(

    فهنيئًا للمسلمني مسجدهم األقصى، الذي باركه اهلل تعاىل وما حوله، ويف أضواء البيان 

أنَّ أظهر التفسريات يف معنى قوله تعاىل: }الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه{؛ أي أكثرنا حوله اخلري، والربكة؛ 

باألشجار، والثمار، واألنهار، وقد وردت آيات تدل على هذه املباركة، كقوله تعاىل: }َوَنَّْيَناُه 

َوُلوطًا ِإىَل األْرِض الَّيِت َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاملَِنَي{ )األنبياء: 71(، وقوله: }َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة 

بتلك  واملراد  َعاملِِنَي{)األنبياء:81(،  َشيٍء  ِبُكلِّ  َوُكنَّا  ِفيَها  َباَرْكَنا  الَّيِت  األْرِض  ِإىَل  ِبَأْمِرِه  َتِْري 

األرض الشام، وبأنه بارك فيها؛ أي أنه أكثر فيها الربكة واخلري؛ باخلصب، واألشجار، والثمار، 

واملياه، كما عليه مجهور العلماء.

                                      الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد

 املسجد األقصى ... وال معتصم
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    وقال بعض العلماء، املراد بأنه بارك فيها، أنه بعث األنبياء منها، وقيل غري ذلك، والعلم 

عند اهلل تعاىل.)1(

    واملسجد األقصى هو الثاني يف الوجود يف األرض، فكان بعد املسجد احلرام، فعن َأبي 

َذرٍّ، رضي اهلل عنه، قال: )قلت: يا َرُسوَل اهلِل؛ َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع يف األرض َأوََّل؟ قال: امَلْسِجُد 

؟ قال: امَلْسِجُد اأَلْقَصى، قلت: َكْم كان َبْيَنُهَما؟ قال: َأْرَبُعوَن َسَنًة، ُثمَّ  احَلَراُم، قال: قلت: ُثمَّ َأيٌّ

الُة َبْعُد، َفَصلِّْه؛ فإن اْلَفْضَل فيه(.)2( َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الصَّ

     وهو أحد املساجد الثالثة، اليت يشرع شد الرحال إليها، بقصد التقرب إىل اهلل تعاىل، 

فعن أبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ال ُتَشدُّ الرَِّحاُل إال إىل 

َثالَثِة َمَساِجدَ؛ امَلْسِجِد احَلَراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل، صلى اهلل عليه وسلم، َوَمْسِجِد اأَلْقَصى(.)3( 

     وهو قبلة املسلمني األوىل، فعن اْلرَبَاِء بن َعاِزٍب، رضي اهلل عنهما، قال: )َصلَّْيَنا مع رسول 

اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم،  حنو َبْيِت املَْقِدِس، ِستََّة َعَشَر َشْهًرا، أو َسْبَعَة َعَشَر َشْهًرا، ُثمَّ ُصِرْفَنا 

حنو اْلَكْعَبِة(.)4(

    ويف إشارة نبوية إىل أهمية القدس اليت حتتضن املسجد األقصى، أن النيب، صلى اهلل عليه 

عليه  اهلل  النيب، صلى  )َأَتْيُت  قال:  َماِلٍك،  بن  َعْوف  فعن  املقدس،  بيت  بفتح  وسلم، وعد 

اَعِة؛ موتى، ُثمَّ َفْتُح  وسلم، يف َغْزَوِة َتُبوَك، وهو يف ُقبٍَّة من أدم، فقال: اْعُدْد ِستًّا بني َيَدْي السَّ

1. أضواء البيان، 3 /10.
2.صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب } يزفون { )الصافات: 94( النسالن يف املشي.

3. صحيح البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
4. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة.

 املسجد األقصى ... وال معتصم
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َبْيِت املَْقِدِس، ُثمَّ ُمْوَتاٌن َيْأُخُذ ِفيُكْم، َكُقَعاِص اْلَغَنِم)1(، ُثمَّ اْسِتَفاَضُة املَاِل؛ حتى يعطي الرَُّجُل 

ِماَئَة ِديَناٍر، َفَيَظلُّ َساِخًطا، ُثمَّ ِفْتَنٌة ال َيْبَقى َبْيٌت من اْلَعَرِب، إال َدَخَلْتُه، ُثمَّ ُهْدَنٌة َتُكوُن َبْيَنُكْم، 

َوَبنْيَ َبِن اأَلْصَفِر، َفَيْغِدُروَن، َفَيْأُتوَنُكْم حَتَْت ثََاِننَي َغاَيًة، حَتَْت كل َغاَيٍة اثنا َعَشَر َأْلًفا(.)2(

    فهذه بعض األدلة من القرآن والسنة على أهمية القدس ومسجدها األقصى يف اإلسالم، 

ان كل  والشواهد القرآنية والنبوية تدل جبالء على أن املسجد األقصى وبيت املقدس، خيصَّ

مسلم، بغض النظر عن عرقه، ولغته، ولونه، ومكان سكناه وإقامته، فهما ليسا للفلسطينيني 

فحسب، بل ملسلمي العامل كافة، حبكم عالقتهما بعقيدتهم، وعبادتهم، وتارخيهم، ودينهم، 

ورسوهلم املصطفى، صلى اهلل عليه وسلم، وصحابته الغر امليامني، فالرسول، صلى اهلل عليه 

وسلم، أسري به إليه، وعمر بن اخلطاب، فتح بيت املقدس، ونشر يف أكنافه العدل واألمن، 

وصالح الدين حرره من جربوت الظاملني الذين دنسوه، وسفكوا فيه دماء آالف املسلمني.

    االستهداف املعاصر للمسجد األقصى وما حوله:

   ال يغيب عن مسع أبناء العرب واملسلمني وأبصارهم اليوم، حجم االستهداف املمارس ضد 

مسجدهم األقصى واألرض اليت باركها اهلل حوله، فبيانات التهديد، وحماوالت إيقاع الضرر، 

أكناف مسرى  املرابطني يف  اخلناق على  الظامل هلما، وتضييق  التدنيس واحلصار  أفعال  بل 

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، حدث عن ذلك كله وال حرج، فال يكاد مير يوم دون أن حتفل 

نشرات األخبار بشيء من أخبار املسِّ بقدسية هذا املسجد، واالعتداء على رواده، واملصلني 

1. كقعاص الغنم: داء يأخذ الغنم، فيسيل من أنوفها شيء، فتموت فجأة. )عمدة القاري شرح صحيح البخاري، باب 
ما حيذر من الغدر 22 / 393(.

2. صحيح البخاري، كتاب اخلمس، أبواب اجلزية واملوادعة، باب ما حيذر من الغدر.
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فالتهديد  تتسارع،  وخطواته  قادم،  األخطر  أن  ويبدو  إليه،  الرحال  يشدون  من  وعلى  فيه، 

واالعتداء يسريان خبطى حثيثة حنو املسجد األقصى، وبرعاية رمسية من أصحاب احلل والعقد 

عن  يتحدثون  للغاية،  رفيعة  بدرجات  وقيادات  إسرائيليون  فوزراء  اخلصم،  الطرف  لدى 

مقرتحات وخطط شريرة، ضد املسجد األقصى وأهله، بل يقتحمه وزراء منهم وقادة أحزاب، 

وجمموعات ترتدي البزات العسكرية من اجلنسني بني احلني واآلخر، عدا عن إحضار احلجارة 

الكبرية والضخمة عند أبوابه، يف حماوالت جادة إلدخاهلا إليه؛ إيذانًا بالشروع يف بناء اهليكل 

املزعوم مكانه، حتدث هذه االعتداءات املنظمة واملمنهجة واملتواصلة، بالتزامن مع تكثيف 

بناء الُكنس يف البلدة القدمية من القدس، وعلى بعد أمتار من بوابات املسجد األقصى، إىل 

جانب تضييق اخلناق على سكان البلدة القدمية من القدس، ومالحقتهم يف عيشهم، وأمنهم، 

وحركتهم، بهدف الضغط عليهم؛ ليخرجوا منها، ويرتكوها للمستوطنني؛ يعيثون فيها فسادًا 

وتدنيساً، مستغلني آلة البطش اليت حتميهم، وترعى إرهابهم.

    حيدث هذا االستهداف الظامل للمسجد األقصى ضمن مسلسل منظم، ومتكرر، ومتفاقم، 

ومتصاعد، والعرب واملسلمون يف سبات عميق، حتى بيانات شجبهم واستنكارهم اليت مل 

تكن تسمن وال تغن من جوع أصاًل ضنوا بها، وكأن اهلدف من تسويغ االعتداء، واستمراء 

املسجد  استهداف وجود  لساعة  األخري  الربع  أن  ويبدو  للمستهدفني،  معه حتقق  التعاطي 

األقصى خالصًا للمسلمني دنا، وأزف الشر العظيم، الذي يتمثل يف هدمه، أو تقسيمه، أو 

إقامة اهليكل أو الكنيس يف باحاته، على مرأى العرب ومسلمي العامل، كبارًا وصغارًا، أفرادًا 

ومجاعات، فقراء وأغنياء، والحول والقوة إال باهلل العظيم.

 املسجد األقصى ... وال معتصم
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      املسجد األقصى وخنوة املعتصم:

     املسجد األقصى حني يستصرخ أمته إلنقاذه مما حياك له، ويدبر يف الليل ووضح النهار 

على حد سواء، يأمل أن تد صرخاته آذنًا صاغية، وعيونًا مبصرة، وقلوبًا واعية، وخنوة فائقة، 

كتلك اليت كانت من املعتصم، رمحه اهلل تعاىل، غري أن املشاهد يف عموم ربوع األمة، املتخاذل 

الفاحش، والسكوت القاتل، والغفلة القاهرة، كتلك اليت عرب عنها الشاعر عمر أبو ريشة)1(، 

رمحه اهلل تعاىل، حني قال مؤنباً:

            

     

1. الشاعر: عمر أبو ريشة ولد يف منبج، بلدة أبي فراس احلمداني، يف سوريا، عام 1910م، ونشأ يتيماً، وتلقى تعليمه 
البكالوريوس يف  االبتدائي يف حلب، أكمل دراسته اجلامعية يف بريوت يف اجلامعة األمريكية حصل على شهادة 
العلوم عام 1930م، ثم أكمل دراسته يف لندن يف صناعة النسيج، وهناك قام بدعوة واسعة للدين اإلسالمي بلندن .
    ثار على بعض األوضاع السياسية يف بالده بعد االستقالل، كما أنه شغل مناصب عدة، وخباصة ما بني عامي 
1949م - 1970م، شردته الكلمة اثنني وعشرين عامًا يف مشارق األرض ومغاربها، وُتويف رمحه اهلل يف الرياض 

عام 1990م.

ل��ل��ق��ل��مِ  أو  ل��ل��س��ي��ف  م��ن��رٌب 

خ��ج��اًل مّم���ن أم��س��ك امل��ن��ص��رم 

األمل!  ك����ربي����اء   ب���ب���ق���اي���ا  

وت�����ري ك����ّل ي��ت��ي��م ال��ن��غ��م 

الشمم  وم��غ��ن��ى  ال��ع��ز  م��ل��ع��َب 

م���ئ���زري ف����وق ج���ب���اه األن���م 

فمي  يف  ع���الك  ن���وى  خ��ن��ق��ْت 

يلتئم  ف��ل��م  اآلس�����ي،  ف���ات���ه 

!؟  امل��ه��ِد وظ���ّل احل���رم  يف مح��ى 

أم�����يت، ه���ل ل���ك ب���ني األم����ِم

م��ط��رٌق  ..... وط���ريف  أت��ل��ّق��اِك 

وي��ك��اد ال��دم��ع ي��ه��م��ي ع��اب��ث��ًا

أي���ن دن��ي��اك ال���يت أوح����ْت إىل

ك���م خت��ّط��ي��ُت ع��ل��ى أص��دائ��ه

وت���ه���ادي���ُت ك���أن���ي س��اح��ٌب

أم������يت! ك����م غ���ص���ةٍ دام����ي����ٍة

راع���ف إب���ائ���ي  يف  ج���رح  أيُّ 

أإلس���رائ���ي���ل ت��ع��ل��و  راي����ٌة
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)*
1

(                                                                                                    

    فوا أقصاه  -ولألسف الشديد- تالمس األمساع، لكنها ال تالمس النخوة الفذة، فلك 

اهلل يا أقصى، ولك اهلل يا قدس، ولكم اهلل أيها املرابطون يف أرض اإلسراء واملعراج، فهو 

ناصركم، ويتوىل أمركم، فاصربوا، وصابروا، ورابطوا، واتقوا اهلل لعلكم تفلحون.

 

* ديوان عمر أبو ريشة، دار العودة، بريوت، اجمللد األول، 1998، ص7.

 املسجد األقصى ... وال معتصم

ومل ال���ذل  على  أغ��ض��ي��ِت  كيف 

اعتدى البغي  إذا  كنِت  م��ا  أو 

ِف��ي��َم أق��دم��ت؟ وأح��ج��م��ِت ومل

امس��ع��ي ن���وَح احل��زان��ى واط��رب��ي

أه��وائ��ه��ا يف  ال���ق���ادَة  ودع����ي 

انطلقْت )وام��ع��ت��ص��م��اُه(  ربَّ 

لكنَّها  ..... أمس��اَع��ه��م  الم��س��ْت 

أم�����يت! ك���م َص���ن���ٍم جمَّ���ْدِت���ه

ع��دوان��ه يف  ال���ذئ���ُب  ي���الم  ال 

ملا ف��ل��والك  ال��ش��ك��وى  فاحبسي 

أي��ه��ا اجل��ن��دي ي��ا ك��ب��ش ال��ف��دا

إذا ب��ال��روح  البخل  ع��رف��َت  م��ا 

حتمله ال����ذي  اجل����رح  ب����ورك 

؟  ال��تُّ��ه��م  غ��ب��ار  ع��ن��ك  تنفضي 

!؟  دم  م��ن  أو  هل��ٍب  م��ن  م��وج��ةً 

تنتقمي؟  ومل  ال���ث���أُر  ي��ش��ت��ِف 

وابسمي  اليتامى  دم��ع  وان��ظ��ري 

امل��غ��ن��م  خ��س��ي��س  يف  ت��ت��ف��ان��ى 

م����لَء أف����واه ال��ب��ن��ات ال��ُي��ّت��م 

امل��ع��ت��ص��م!  خن����وَة  ت���الم���ْس  مل 

��ن��م  ال��صَّ ي��ك��ن حي��م��ل ط��ه��َر  مل 

الغنم  ع���دوَّ  ال��راع��ي  ي��ك  إن 

ال��دره��م  عبيُد  احل��ك��م  يف  ك��ان 

ي���ا ش���ع���اع األم�����ل امل��ب��ت��س��م 

الظمي  اجمل���د  غ��ص��ص  طلبتها 

ش���رف���ًا حت���ت ظ����الل ال��ع��ل��م
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    تشهد معظم بقاع الدنيا اليت يقطنها عرب أو مسلمون يف هذا الزمان معارك طاحنة بني 

فئات متناحرة، أو بينهم وخصوم من هنا وهناك، واملطالع لواقع تلك املعارك، جيدها تعرب 

بفصاحة وصراحة عن عظم اخلسارة، اليت تلحق مبقدرات األمة، ومقومات وجودها، جراء 

هذا التطاحن املرفوض من كل غيور وعاقل، حريص على مصاحل هذه األمة وأمنها، واستقرار 

مستقبلها، وبقاء عزتها، غري أن كثريًا من أطراف النزاع يقنعون أنفسهم بسالمة موقفهم، 

جرَّاء ترتسهم وراء شعارات براقة، أو أسباب إصالحية حسب رؤيتهم، وقد يكونون حمقني 

فيما يعتقدون، لكنهم غفلوا عن الضوابط املشروعة لإلصالح والتغيري، اليت منها االمتناع 

عن الضلوع بتغيري املنكر، إذا كان هذا الضلوع سيجلب منكرًا أعظم، فدرء املفاسد مقدم 

على جلب املصاحل، ورحم اهلل شيخ اإلسالم ابن تيمية، إذ يقول بهذا الصدد: إذا تعارضت 

املصاحل واملفاسد، واحلسنات والسيئات، أو تزامحت، فإنه جيب ترجيح الراجح منها، فإن كان 

الذي يفوت من املصاحل، أو حيصل من املفاسد أكثر، مل يكن مأمورًا به، بل يكون حمرماً، إذا 

كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعة. 

                          الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير

كلمة العدد

معارك طاحنة وقودها حنن 

ومالنا وعيالنا وقضايانا املصريية 
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وأصل هذا أن تكون حمبة اإلنسان للمعروف، وبغضه للمنكر، وإرادته هلذا، وكراهته هلذا، 

موافقة حلب اهلل، وبغضه، وإرادته، وكراهته الشرعيني، وأن يكون فعله للمحبوب، ودفعه 

للمكروه، حبسب قوته وقدرته، فإن اهلل ال يكلف نفسًا إال وسعها، وقد قال: }َفاتَُّقوا اهلَل َما 

اْسَتَطْعُتْم{)التغابن:16(، فأما حب القلب، وبغضه، وإرادته، وكراهته، فينبغي أن تكون كاملة 
)

1

جازمة، ال يوجب نقص ذلك إال نقص اإلميان.)*

     فاملسارعة إىل املخاصمة، بل استخدام السالح يف صراعات داخلية، أمر يرفضه الشرع 

الدافعة له عادلة  املعتربة، حتى لو كانت األسباب األصلية  واملنطق، ويتعارض مع املصاحل 

فالنتائج ستكون  مراعاتها، وإال  ينبغي  السالح أحكام شرعية، وضوابط  وشرعية، فلحمل 

مدمرة، فهي نار موقدة، تأكل األخضر واليابس، ال تبقي وال تذر، وال تفرق بني طيف وآخر، 

بل سيمتد هليبها ليحرق اجلميع، ولو بدرجات متفاوتة، واملصيبة األعظم أن وقود هذه النار 

حنن أبناء األمة، وعيالنا، وأموالنا، وثرواتنا الوطنية، ومقدرات وجودنا مجيعها، والنار تزداد 

استعارًا بهذا الوقود، وحنن نعلم مسبقًا بالنتائج، ونرى بأم أعيننا كيف تري األمور، رغم 

الران الذي طمست به القلوب، والغشاوة اليت ألبست بها العيون، حتى أصبحنا ننقاد إىل 

حتفنا بأرجلنا وإرادتنا، وحنن نتغنى بشعارات ثورية وبراقة، لكنها خّداعة وجوفاء، خيتلط فيها 

السم بالدسم، وميتزج فيها اخلري بكم هائل من الشر، وكان من حمصلة ذلك أن املرتبصني 

وأطفاهلا،  األمة،  أبناء  بدماء  يقطر  طبق  على  مجة  مكاسب  هلم  قدمت  أعدائها،  من  بأمتنا 

ونسائها، وشيوخها، ويف احلاالت اليت مل تقطر فيها الدماء، فإن الدموع والعربات تنسكب 

من عيون أحرار األمة، الذين باتت أعراضهم مهددة، وأمنهم االجتماعي واالقتصادي مفقودًا، 

* كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، 28 /129 - 131.

معارك طاحنة وقودها حنن ومالنا وعيالنا وقضايانا املصريية 
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واضطروا إىل هجر أراضيهم، وديارهم، ومزارعهم، ومتاجرهم، إىل خميمات جلوء، يعرب واقعها 

عن عمق املأساة اليت باتوا يكتوون بنارها، فتشردوا من بيوت العز واألمن، إىل مواطن جلوء، 

أو منايف غربة، واسرتخص بعضنا أعراض بعض، واستغلت حاجات من أصبحوا ضعفاء 

ذهبيًا  أو  لنا، وطبقًا شهيًا  تناحرنا وضعًا خمزيًا  فكان  ويلها،  وقهرًا، حتى ترجروا يف  ظلمًا 

ألعدائنا.

            صرف األنظار عن القضايا املصريية:

     باإلضافة إىل اخلسائر املادية واملعنوية العظيمة اليت حلقت باألمة ومقدراتها، جرَّاء تطاحن 

انشغال  يف  متثلت  أخَر،  ُأكاًل  آتت  فإنها  واللسان،  بالسنان  ومجاعاتها،  وأفرادها،  أحزابها، 

القاصي والداني منا مبشكالته اخلاصة، وحميطه املشتعل، عن قضايا األمة املصريية اليت ما 

انفك أعداؤنا عن هضم حقوقنا فيها، وسلب خرياتنا، والتحكم حبريتنا، وتنجيس مقدساتنا، 

فالقضية الفلسطينية كانت إىل وقت قريب حمورًا مهماً، وعنوانًا رئيسًا للعرب واملسلمني، 

حبكم اإلخوة اليت تربطهم، وكون املسجد األقصى مسرى نبيهم، صلى اهلل عليه وسلم، ومهد 

املسيح، عليه السالم، يقبعان حتت نري احتالل غاشم وبغيض، منذ عشرات السنني، وكان 

يتطلعون إىل حترير فلسطني، وشعبها، ومقدساتها، لكن األحداث  يزالون  أحرار األمة وما 

الدموية اليت يشهدها العاملان العربي واإلسالمي، أقصت هذه القضية عن بؤرة االهتمام، 

وعن دائرة الضوء، حتى إن البيانات الورقية، اليت سبق أن كانت تصدر حني تقع أحداث 

جسيمة، فيما خيص فلسطني أرضاً، ومقدسات، وإنساناً، خفتت، وزادت بهاتة، واألمور تغريت 

بصورة تلفت األنظار، فالعرب جيتمعون، ويقومون، ويقعدون، ويروحون، وجييئون، فتسمع 

جعجعة وال تد طحيناً، وإذا ذكرت القضية الفلسطينية، فإنها تذكر على استحياء، دون أن 
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َتلقى احتياجات هذه القضية من الدعم واملؤازرة، إاّل الفتات الذي ال يسمن وال يغن من 

جوع، وال حيرر أرضًا اغتصبت، وال شعبًا ُأسر، وال يطهر مقدسات تدنس، وال حيميها من 

خطر داهم يهدد وجودها.                                                                   

     واملطلوب على هذا الصعيد ينبغي أن ال يكون من باب التسول، وال يف املقابل من باب 

التفضل واإلحسان، وإمنا هو حق، وواجب شرعي وأخالقي ووطن وإنساني.

    لكن الذي زاد الطني بّلًة أن كل إقليم عربي، هبت فيه ِنزاعات أشغلته عن التفكري، 

بل حتى عن مساع أخبار غريه، وكأن حاهلم ينطق مبقولة )املشغول ال يشغل(، وبهذا تتحقق 

أهداف من أرادوها فوضى خاّلقة، حتى وصلت إىل فتنة كقطع الليل املظلم، بات احلليم 

فيها حرياناً.

    فاإلشغال إذن مربمج مسبقاً، شئنا أم أبينا، اقتنعنا أم مل نقتنع، استوعبنا أم مل نستوعب، 

وستبدي لنا األيام ما جهلنا، وستأتينا تفاصيل األخبار اليت مل نزودها من قبل.

حيقق  خيطط-  مل  أم  قبلهم  من  له  خطط  يقصد،  مل  أم  غرينا  من  -ُقصد  حيدث  فما      

ويلحق  قوتنا،  ويضعف  وثرواتنا،  قوانا  ويستنزف  قضايانا،  وبأمهات  بنا  ويضر  مصاحلهم، 

بنا مزيدًا من اخليبة والفشل الذريع، ومن الشواهد الدالة على خطورة ما جيري يف عاملنا 

العربي واإلسالمي من تطاحن واقتتال داخلي، على صعيد اإلضرار مبصاحل األمة، واستنزاف 

قواها، ما جاء على لسان أحد القادة العسكريني جليش االحتالل اإلسرائيلي، حيث نقلت 

)بين  اجلنرال  االحتالل،  جيش  يف  العاّمة  األركان  هيئة  رئيس  أن  اإلخبارية  املواقع  بعض 

)فيسبوك(  االجتماعّي  التواصل  موقع  على  العربّية  باللغة  صفحة  مؤخرًا  افتتح  غانتس( 

لتمرير الرسائل إىل الوطن العربّي، كتب فيها:
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    )هل تعلمون يا معشر العرب أننا مسيطرون عليكم من كل االتاهات والنواحي؟ إننا 

مشدِّدون قبضتنا احلديدية حول بالدكم ابتداء من نهر الفرات يف العراق ونهر النيل يف مصر 

والسودان، فقبل مدة سيطرنا على دول العرب بعملية الربيع العربي فأسقطنا كل األنظمة 

العربية، وأوهلا تونس، ثم مصر اليت كنا خنشاها وخنشى جيشها، لكنها اليوم ال متلك جيشاً، 

وكذلك ليبيا وسوريا، وضربنا خمزن األسلحة الذي يف السودان، ومل يتجرأ حاكم عربي بأن 

يرد ولو بكلمة، أين جيش حممد الذي تتكلمون عنه، وتتوعدون دولة إسرائيل العظمى به؟ 

الشعب اإلسرائيلي سيحكم العامل يف يوم من األيام، وسوف ترون يا عرب يا إرهابيني(، 
)*

1

على حّد تعبريه.)

     فهذا تصريح خطري ومعرب عن أبعاد ما جيري يف عاملنا العربي، فهل من متدبر أو متعظ؟!، 

واهلل املستعان، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

         التحذير من اتباع خطوات الشيطان:

     ال تقف أسباب وهننا احلاضر على فعل البشر، بل تتعدى ذلك إىل جهود الشيطان 

اللعني، الذي يريد لنا الشر ما استطاع إىل ذلك سبياًل، فهو عدونا اللدود، فجهود شياطني 

اإلنس واجلن تتضافر ضدنا، وينبهنا اهلل جل شأنه إىل احلذر من دهاليز الشيطان، فعداوته 

ْيَطاُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي{)الزخرف: 62(،  لنا ظاهرة، ويف ذلك يقول تعاىل: }َوال َيُصدَّنَُّكُم الشَّ

ا َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب  ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَُِّذوُه َعُدّوًا ِإمنََّ ويقول عز وجل: }ِإنَّ الشَّ

ِعرِي{.)فاطر:6( السَّ

     والذهاب إىل التطاحن على الوجه املشاهد يف واقع أمتنا، يقلب احلق باطاًل، ويلبس 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/521829.html ،نشر بتاريخ 12 /4 /2014 على موقع دنيا الوطن *
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الصراط  قاعد يف عرض  هو  وإمنا  قط،  لنا خريًا  يريد  ال  الذي  الشيطان،  مالبس  املواقف 

املستقيم، يرتبص بنا الدوائر، واحدة تلو األخرى، حتى حيقق مبتغاه يف إزاحة بوصلتنا عن 

اتاهها حنو احلق، والقوة، والعزة، واملنعة، وقد حذرنا اهلل من السري على خطى الشيطان، يف 

ْيَطاِن َوَمن  كثري من املواضع القرآنية، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ

ْيَطاِن َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َواملُْنَكِر َوَلْوال َفْضُل اهلِل َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما َزَكا ِمنُكم  َيتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ

مِّْن َأَحٍد َأَبدًا َوَلِكنَّ اهلَل ُيَزكِّي َمن َيَشاُء َواهلُل مَسِيٌع َعِليٌم{.)النور: 21(،  وقال تعاىل: }...َواَل َتتَِّبُعوْا 

ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي{. )البقرة:168(  ُخُطَواِت الشَّ

ْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ممَّا َكاَنا ِفيِه  َما الشَّ     وعن إغواء أبينا آدم، يقول سبحانه وتعاىل: }َفَأَزهلَُّ

َوُقْلَنا اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي{. )البقرة: 36(

    ومن أعمال الشيطان قيامه الدائم بتأجيج نار الفتنة، والعداوة، والكره بني املؤمنني، وعن 

ُيِريُد  ا  تعاىل:}ِإمنََّ فيقول  منه،  املؤمنون حذرهم  ليأخذ  الكريم بصراحة؛  القرآن  يتحدث  هذا 

ِذْكِر اهلِل َوَعِن  ُكْم َعن  َبْيَنُكُم الَعَداَوَة َوالَبْغَضاء يِف اخَلْمِر َواملَْيِسِر َوَيُصدَّ ْيَطاُن َأن ُيوِقَع  الشَّ

اَلِة َفَهْل َأنُتم مُّنَتُهوَن{)املائدة: 91(، فكل حزب من الفرق العربية واإلسالمية املتطاحنة  الصَّ

فرح مبا لديه، يرى الصواب إىل جانبه، واحلق يرافقه، وغريه من املخالفني خصوم خمطئون، بل 

يستحقون اإلبادة واإلزالة من الوجود، ويظن أنه بذلك حيق احلق، ويبطل الباطل، وهو على 

ُغُرورًا{. ِإالَّ  ْيَطاُن  الشَّ َيِعُدُهُم  َوَما  َوميَنِّيِهْم  }َيِعُدُهْم  يقول:  الشيطان يسري، واهلل تعاىل  درب 

)النساء: 120(

    ومشكلتنا مع الشيطان أنه يزين لنا االحنراف عن اجلادة، واألعمال الضالة، وقد تعددت 

اآليات القرآنية اليت حتذر من هذا التزيني املقيت، ومن تلك اآليات قوله تعاىل: }َوِإْذ َزيََّن هلَُُم 
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ا َتَراءِت اْلِفَئَتاِن  ْيَطاُن َأْعَماهلَُْم َوَقاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر لَُّكْم َفَلمَّ الشَّ

َشِديُد  َواهلُل  اهلَل  َأَخاُف  ِإنَِّي  َتَرْوَن  اَل  َما  َأَرى  ِإنِّي  مِّنُكْم  َبِريٌء  ِإنِّي  َوَقاَل  َعِقَبْيِه  َعَلى  َنَكَص 

اْلِعَقاِب{. )األنفال: 48(

    ويف إغواء الشيطان لعباد اهلل املؤمنني، يقول تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدَباِرِهم مِّن 

ْيَطاُن َسوََّل هلَُْم َوَأْمَلى هلَُْم{.)حممد:25( َ هلَُُم اهلَُْدى الشَّ َبْعِد َما َتَبنيَّ

    وعاقبة االخنداع بأحابيل الشيطان الندم واحلسرة؛ ألنه سيتربأ من تابعيه؛ مصداقًا لقوله 

ا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنَك ِإنِّي َأَخاُف اهلَل َربَّ  ْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلإِلنَساِن اْكُفْر َفَلمَّ تعاىل: }َكَمَثِل الشَّ

اْلَعاملَِنَي{.)احلشر: 16(

     االستعانة باهلل والعمل بهديه:

    إزاء الواقع املرير الذي نعيش فيه ويالت التطاحن، واالقتتال، والفرقة، والنزاع، الذي 

يغذيه شياطني اإلنس واجلن، وضعف إرادتنا، وقلة وعينا، وركوننا إىل الدعة، والركض وراء 

سراب الدنيا، وبريقها اخلادع، فإن أمامنا عالجًا ناجعًا نتهاون يف األخذ به، ونفرط يف تقدير 

قيمته، إنه النور املبني، والصراط املستقيم، الذي جاء به خامت النبيني، صلى اهلل عليه وسلم، 

عن ربه عز وجل، فكان للعاملني بشريًا ونذيرًا، من عمل به اهتدى، ومن تنكب دربه ضل 

ْيَطاِن  وغوى، ومن هديه؛ الدعوة إىل االستعانة باهلل، واهلل تعاىل يقول: }َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ

القالقل،  إثارة  الشيطان  نزغ  ومن   ،)36 الَعِليُم{)فصلت:  ِميُع  السَّ ُهَو  ِإنَُّه  ِباهلِل  َفاْسَتِعْذ  َنْزٌغ 

والنعرات، والفنت، والنزاعات الداخلية، املفضية إىل الفشل، وقد أمر اهلل بوحدة الصف، 

فقال تعاىل: }ِإنَّ اهلَل حيِبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِلِه َصّفًا َكَأنَُّهم ُبنَياٌن مَّْرُصوٌص{.)الصف: 4(

      فأين أطراف املعارك الطاحنة يف البالد العربية واإلسالمية من هذا األمر اإلهلي، وأين هم 
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من األمر بطاعة اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم، ومن حتذيره سبحانه وتعاىل من ويالت 

التنازع؟! إذ يقول تعاىل: }َوَأِطيُعوْا اهلَل َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُوْا 

اِبِريَن{.)األنفال: 46( ِإنَّ اهلَل َمَع الصَّ

دماء  استباحوا  وال  اقتتلوا،  ملا  أعينهم،  اهلل نصب  واملسلمون هدى  العرب  فلو وضع      

بعضهم بعضاً، وال انتهكوا أعراض بعضهم بعضاً، بل لتمثلوا مقتضى توجيهات نبيهم، 

صلى اهلل عليه وسلم، الذي أوصاهم وهو يودع الدنيا وإياهم، فقال: )يا َأيَُّها الناس؛ َأيُّ َيْوٍم 

هذا؟ قالوا: َيْوٌم َحَراٌم. قال: َفَأيُّ َبَلٍد هذا؟ قالوا: َبَلٌد َحَراٌم. قال: َفَأيُّ َشْهٍر هذا؟ قالوا: َشْهٌر 

َحَراٌم. قال: فإن ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم، َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم هذا، يف َبَلِدُكْم 

هذا، يف َشْهِرُكْم هذا، َفَأَعاَدَها ِمَراًرا، ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه، فقال: اللهم هل َبلَّْغُت؟ اللهم هل َبلَّْغُت؟ 

اِهُد  قال ابن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنهما: َفَوالَِّذي َنْفِسي بيده؛ ِإنََّها َلَوِصيَُّتُه إىل ُأمَِّتِه، َفْلُيْبِلْغ الشَّ
)

1

اْلَغاِئَب، ال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّاًرا، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض(.)*

    هدانا اهلل تعاىل إىل العمل بكتابه الكريم، وسنة خامت النبيني، صلى اهلل عليه وسلم، حتى 

نقي أنفسنا الشرور، وحنظى خبري الدنيا، وعزها، والنصر فيها، ونفوز بسعادة اآلخرة، واخللود 

يف جنات النعيم، وما ذلك على اهلل بعزيز، وما هي من املؤمنني املتقني ببعيد.

* صحيح البخاري، كتاب احلج،  باب اخلطبة أيام منى.

معارك طاحنة وقودها حنن ومالنا وعيالنا وقضايانا املصريية 
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    احلمد هلل الذي اقتضت حكمته أن أرسل الرسل مؤَيدين مبعجزات تدل على صدقهم أمام 

مكذبيهم، وعالمة واضحة على أنهم مرسلون من عند ربهم؛ ليبلغوا رساالته.

    والصالة والسالم على سيدنا حممد، صاحب املعجزات اخلالدات، حيث أكرمه ربه مبعجزة 

اإلسراء واملعراج، اليت مل يسبق لبشر أن قام بها، قال تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل 

ِميُع  ِإنَُّه ُهَو السَّ آَياِتَنا  ِلُنِرَيُه ِمْن  َباَرْكَنا َحْوَلُه  ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي  مَِّن امَلْسِجِد احَلَراِم 

الَبِصرُي{. )اإلسراء:1(

• بدأت اآلية بالتسبيح والتعجب، وهذا ال يكون إال يف األمور العظيمة، فذكرت اإلسراء 

بالنيب، صلى اهلل عليه وسلم، الذي كان من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، ثم عرج به إىل 

السماوات العال، إىل سدرة املنتهى، عندها جنة املأوى، قال سبحانه: }َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى* 

ْدَرَة َما َيْغَشى* َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى*  ِعنَد ِسْدَرِة امُلْنَتَهى* ِعنَدَها َجنَُّة املَْأَوى* ِإْذ َيْغَشى السِّ

َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكرْبَى{. )النجم: 13 - 18(

• واإلسراء هو السري لياًل، فهو ال يكون إال يف الليل، واملدة اليت ُأسري بالرسول، عليه الصالة 

 تأمالت يف حادثة 
اإلسراء واملعراج

مفيت حمافظة سلفيت / الشيخ مجيل مجعة 

مناسبة العدد
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والسالم،  فيها ال تقطع يف أقل من ثالثني يوماً، ولكنها يف اإلسراء قطعت يف جزء من ليلة 

واحدة، وما ذلك إال مبشيئة اهلل تعاىل وقدرته.

• لقد كانت معجزة اإلسراء واملعراج خرقًا ملا ألفه الناس، وما جرت عليه العادة، حيث كان 

الناس يسافرون من مكة إىل الشام، ويعودون يف شهر واحد أو أكثر تقريباً، لكن الرسول، 

عليه الصالة والسالم، ذهب وعاد من مسراه ومعراجه يف ليلة واحدة، فكان أمرًا مذهاًل، 

وامتحانًا صعباً، وسرعة تتجاوز اخليال، وخمالفة ملألوف البشر.

• لقد كانت هذه الرحلة بالروح واجلسد، ويف اليقظة، ومل تكن مناماً، ولو كانت مناماً، لذكره 

إبراهيم وولده إمساعيل، عليهما السالم، يف قصة الذبح  اهلل سبحانه وتعاىل كما ذكر عن 

املعروفة، ولو كانت منامًا ملا كذبته قريش؛ ألن هذا قد حيدث يف املنام، ولقد جاء التعبري يف 

هذه احلادثة }ِبَعْبِدِه{، وهو لفظ يدل على الروح واجلسد، وهما مكونان لشخص العبد.

• كانت هذه املعجزة العظيمة امتحانًا صعبًا للمؤمنني أمام أعدائهم، فصّدق بها أقوياء اإلميان، 

وكّذب بها غريهم، فكانت متحيصًا من اهلل للمؤمنني الصادقني، حتى تبقى صفوف املسلمني 

قوية ونظيفة؛ وألن اإلسالم حيتاج إىل رجال حيملون عبء الدعوة ومشقاتها مستقباًل، فيكونون 

خليقني بصحبة الرسول األكرم، وجديرين بتحمل أعباء الدعوة وتكاليفها، فاالبتالء جزء 

الدعوة  مراحل  من  جديدة  ملرحلة  رسوله  ُيعد  أن  اهلل سبحانه  أراد  وكذلك  إعدادهم،  من 

اإلسالمية، يتلقى فيها املزيد من التشريع والتكليف.

• هذه املعجزة جاءت بعد مرور اثن عشر عامًا من البعثة، وهي سنوات ذاق خالهلا احلبيب، 

الكرام أصنافًا من االضطهاد واألذى، مشل مناحي حياتهم  عليه الصالة والسالم، وصحبه 

وتثبيتًا  له،  تطييبًا خلاطره، وتسرية  الربانية؛  الرحلة  بهذه  اهلل سبحانه  أكرمه  مجيعها، عندها 

 تأمالت يف حادثة اإلسراء واملعراج
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لفؤاده؛ ليتمكن من إمتام مسريته يف دعوة الناس، وإخراجهم من الظلمات إىل النور، من 

خالل ما أتيح له من مشاهدة عجائب قدرة ربه ومواله، فوثق بنفسه ودينه، واطمأن إىل ربه 

َحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى*  خالقه ومواله، وأنه لن ينساه، ولن يتخلى عنه، قال تعاىل: }َوالضُّ

َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى* َوَلآلِخَرُة َخرْيٌ لََّك ِمَن اأُلوىَل * َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفرَتَْضى{.

)الضحى: 1 - 5( 

•  إن قدرة اهلل سبحانه اليت خلقت هذا الكون الكبري، لن تعجز عن محل بشر إىل عامل السماء، 

وإعادته إىل األرض يف رحلة ال يدري كيفيتها بشر، فالذي وضع قانون الكون ونواميسه، قادر 

على استبداهلا بغريها عندما يريد ذلك.

• يف صباح تلك الليلة العظيمة، أخرب رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، أم هانئ بنت عبد 

املطلب، حيث كان يرقد يف بيتها، عندما وقعت له هذه احلادثة، فتوجهت له بالرجاء، أن ال 

حيّدث مبا وقع له يف هذه الليلة؛ حذرًا من أن تناله ألسنة أهل مكة بالسوء، وخوفًا من التشهري 

)*
1

به وتكذيبه.)

    إال أن الرسول األكرم، صلى اهلل عليه وسلم، أبى إال أن يصدع باحلق؛ ألنه صاحب 

دعوة، ومأمور بالتبليغ، وما دام أنه على حق، ال يهمه من يكذب بذلك، فهذه دعوة اهلل، واهلل 

متكفل بدعوته، فهو مبلغ عن ربه، قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك 

 َوِإن ملَّْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلَل اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَكاِفِريَن{. 

) املائدة: 67(

• عندما أخرب الرسول الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، قومه خبرب اإلسراء، كذبوه، وشككوا 

* سرية ابن هشام 1 / 402.
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يف قوله، وحتدوه أن يثبت صدقه إن كان صادقاً، وراحوا يسألونه عن جزيئات بيت املقدس، 

وقد كانوا رأوها من قبل، وعلموا أنه مل يكن قد رآها قبل ذلك، فلما أجابهم عن أسئلتهم 

بوضوح، بعد أن جّلى اهلل له بيت املقدس، حصل حتقيق الصدق فيما ذكره الرسول، عليه 

الصالة والسالم، عن رحلته إىل بيت املقدس.

• ويف هذه الرحلة العظيمة؛ رحلة اإلسراء واملعراج، مجع اهلل لرسوله، صلى اهلل عليه وسلم، 

إخوته وأحبته من املرسلني، عليهم السالم، فصلى بهم إماماً، وهذا إذا دل على شيء، فعلى 

شرفه عليه الصالة والسالم، وقدر منزلته، وتقدمه على غريه من املرسلني عند ربه، وهذه 

الرحلة تدل على أن أصل الدين واحد، وأن رسالة األنبياء واحدة، وأنهم مجيعًا إخوة، يستقون 

من معني واحد، ويدعون إىل عبادة ربهم وتوحيده، قال سبحانه: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن 

رَُّسوٍل ِإال ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال َأَنا َفاْعُبُدوِن{. )األنبياء: 25( 

     وقد أكد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، هذه احلقيقة يف رحلته إىل الطائف، ولقائه 

عليه الصالة والسالم، بالغالم النصراني )عداس(، عندما أخربه أنه من أهل نينوى، حمل 

1*(، وأن اإلسالم هو الدين اخلامت 

رسالة نيب اهلل يونس، عليه السالم: )أخي كان نبيًا وأنا نيب()

للبشرية، وهي كلمة اهلل األخرية للناس، وأن سيدنا حممدًا، عليه الصالة والسالم، هو رسول 

البشرية مجعاء.

     وإن أمته خري أمة ُأخرجت للناس، وهي املسؤولة عن إقامة حجة اهلل على خلقه مجيعاً،  قال 

سبحانه: }وَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم 

َشِهيدًا...{ )البقرة: 143(

* أسد الغابة: 1 / 758.
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• ويف هذه الرحلة املباركة من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى داللة على أهمية احملافظة 

على هذه األرض املقدسة، واحلفاظ عليها، ومحايتها من مطامع الدخالء، وأعداء الدين. 

   وأننا نهيب باألمة من أقصاها إىل أقصاها أن تهب لنجدة املسجد األقصى، وختليصه من 

طمع الطامعني املغتصبني، وعبث العابثني، فهو أمانة يف عنق األمة مجعاء حكامًا وحمكومني، 

ال يعفيهم اهلل منها إال بتحريره، والدفاع عنه.

• لقد فرضت الصالة يف هذه الرحلة وهي الفريضة الوحيدة اليت فرضت يف السماء، ومل 

تفرض كغريها من الواجبات واألركان، وهذا يدل على أهميتها وعلويتها بني تعاليم اإلسالم 

األخرى، لذلك شدد اإلسالم عليها، وأمر بالقيام بها يف السفر، واحلضر، واألمن، واخلوف، 

عليه  كان  حيث  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول،  عني  قرة  وأصبحت  واملرض،  والصحة، 

الصالة والسالم، إذا حزبه أمر قام إىل الصالة، َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل: )َكاَن النَّيِب، صلى اهلل عليه 

)
1

وسلم، ِإَذا َحَزَبُه َأْمٌر َصلَّى(.)*

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

املراجع 

1. تهذيب سرية ابن هشام، عبد السالم هارون – الطبعة السادسة.

2. الرحيق املختوم، صفي الرمحن املباركفوري.

3. فقه السرية، د. حممد سعيد رمضان البوطي، الطبعة الثامنة.

4. حممد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، حممد رضا.

5. خمتصر سرية الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، حممد بن عبد الوهاب،  وعبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب.

* سنن أبي داود، كتاب الصالة، أبواب قيام الليل، باب وقت قيام النِّيب، صلى اهلل عليه وسلم، من اللَّْيل، وحسنه األلباني.
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     ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد أسري برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، من مكة إىل القدس، 

ومن القدس إىل السماء السابعة، يف ظروف كانت الدعوة إىل اهلل، تالقي ما تالقيه من األذى 

واالضطهاد، فقد ُعذب آل ياسر، فمات األب واألم حتت التعذيب، وبقي االبن عمار وحيدًا، 

وتركوه يعاني لصغر سنه، وعذب كثري من الصحابة الكرام، فيمر عليهم الرسول، صلى 

هم، فعن عثمان بن عفان، رضي اهلل  اهلل عليه وسلم، وهم يعذبون، وال ميلك إال أن ُيَصربِّ

عنه، قال: لقيت رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، بالبطحاء، فأخذ بيدي، فانطلقت معه، فمر 

1*(، ويقول اهلل تعاىل: 

بعمار وأمه وهم يعذبون، فقال: )َصرْبًَا آَل َياِسر؛ َفإنَّ َمصرَيُكم ِإىل اجلّنة()

}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{ )آل عمران: 200(،   

وها هم املسلمون اليوم يقتلون، وتستباح دماؤهم يف مشارق األرض ومغاربها، وال تتحرك 

* حلية األولياء: 1 /141، وقال األلباني: حسن صحيح.

 يف ظالل اإلسراء واملعراج

                                  د. الشيخ ياسر محاد / مدير دائرة البحوث

مناسبة العدد
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ملآسيهم اهليئات األممية إال مبؤمترات كالمية، وبيانات صحفية، ال تسمن وال تغن من جوع.

    اإلسراء والفطرة:

     إن هذا الدين يتوافق مع الفطرة البشرية، وقد تلى ذلك يف رحلة اإلسراء، فَعْن َأَنِس 

ابن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َقاَل: )ُأِتيُت ِباْلربَاِق، َوُهَو َدابٌَّة َأْبَيُض َطِويٌل 

َفْوَق احِلَماِر، َوُدوَن الَبْغِل َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى َطْرِفِه، َقاَل: َفَرِكْبُتُه َحتَّى َأَتْيُت َبْيَت املَْقِدِس، 

َقاَل: َفَرَبْطُتُه ِباحَلْلَقِة اليت َيْرِبُط ِبِه اأَلْنِبَياُء، َقاَل: ُثمَّ َدَخْلُت امَلْسِجَد، َفَصلَّْيُت ِفيِه َرْكَعَتنْيِ، ُثمَّ 

َفَقاَل  اللََّبَ،  َفاْخرَتُْت  َلَبٍ،  ِمْن  َوِإَناٍء  َخٍْر،  ِمْن  ِبِإَناٍء  اَلُم،  السَّ َعَلْيِه  ِجرْبِيُل،  فجاءني  َخَرْجُت، 

ِجرْبِيُل، صلى اهلل عليه وسلم: اْخرَتَْت الِفْطَرَة()1(، ويف رواية البخاري: )َأَما ِإنََّك َلْو َأَخْذَت 

اخَلْمَر َغَوْت ُأمَُّتك()2(؛ فرغم عمليات التنكيل اليت حتيط باملسلمني من كل جانب، ورغم 

محالت التشويه اليت يتعرض هلا شخص الرسول الكريم؛ فإن أعداد املنتمني إىل هذا الدين 

يكون  ولن  البشرية،  الفطرة  مع  تتالءم  اإلسالمية  الدعوة  ألن  نظرًا  يوم؛  بعد  يومًا  تزداد 

اخلالص هلذا العامل مما فيه من الفساد، واالحنطاط، وشيوع القتل، إال بالرجوع إىل دين اهلل 

تعاىل: }َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى * َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا{ 

)طه:123 - 124(.

1. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل السماوات وفرض الصلوات.
2. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل: }وهل أتاك حديث موسى{ )طه: 9(.
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         اإلسراء واملواساة:

     بعد أن تعرض الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، للصد من قبل قومه؛ فرفضوا دعوته، 

وعذبوا أتباعه، وساوموه على دينه، وحاولوا اغتياله، قال تعاىل: }َوِإْذ ميَُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا 

ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو خيِْرُجوَك َوميَُْكُروَن َوميَُْكُر اهلُل َواهلُل َخرْيُ املَاِكِريَن{ )األنفال: 30(، وقد تويف 

عمه أبو طالب يف أواخر العام العاشر من البعثة، ومبوته فقد الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 

سندًا كبريًا، فقد كان أبو طالب سنده اخلارجي، وتوفيت خدجية أم املؤمنني، رضي اهلل عنها، يف 

السنة ذاتها، ففقد الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، السند الداخلي، فعرض النيب، صلى اهلل 

عليه وسلم، نفسه على القبائل، وتعرض هلم يف مواسم احلج يدعوهم إىل اهلل، وهاجر إىل 

الطائف هلذه الغاية، إال أن أهل الطائف أغروا به سفهاءهم، وسلطوا عليه صبيانهم، فقذفوه 

باحلصى، حتى اختضبت نعاله بالدماء، وكان زيد بن حارثة، رضي اهلل عنه، يقيه بنفسه حتى 

أصابه ِشَجاج يف رأسه، وقد روى البخاري عن ُعْرَوُة َأنَّ َعاِئَشَة، َرِضَي اهلُل َعْنَها، َزْوَج النَّيِبِّ، 

َثْتُه َأنََّها َقاَلْت ِللنَّيِبِّ، صلى اهلل عليه وسلم: )َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم  صلى اهلل عليه وسلم، َحدَّ

َكاَن َأَشدَّ ِمْن َيْوِم ُأُحٍد؟ َقاَل: َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَشدُّ َما َلِقيُت ِمْنُهْم َيْوَم 

اْلَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َفَلْم جيِْبِن ِإىَل َما َأَرْدُت، َفاْنَطَلْقُت 

َوَأَنا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ َوَأَنا ِبَقْرِن الثََّعاِلِب، َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأَنا ِبَسَحاَبٍة 
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َقْد َأَظلَّْتِن، َفَنَظْرُت، َفِإَذا ِفيَها ِجرْبِيُل َفَناَداِني َفَقاَل: ِإنَّ اهلَل َقْد مَسَِع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَما َردُّوا 

َعَلْيَك، َوَقْد َبَعَث ِإَلْيَك َمَلَك اجْلَِباِل ِلَتْأُمَرُه مبَِا ِشْئَت ِفيِهْم، َفَناَداِني َمَلُك اجْلَِباِل، َفَسلََّم َعَليَّ 

ُد َفَقاَل َذِلَك ِفيَما ِشْئَت ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهِم اأَلْخَشَبنْيِ َفَقاَل النَّيِبُّ، صلى  ُثمَّ َقاَل: َيا حمَمَّ

 ،)1

اهلل عليه وسلم: َبْل َأْرُجو َأْن خيِْرَج اهلُل ِمْن َأْصاَلِبِهْم َمْن َيْعُبُد اهلَل َوْحَدُه اَل ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا()*

كما ساق اهلل إليه نفًرا من اجلن يستمعون القرآن، فأحسنوا االستماع، ثم فهموا واجبهم، 

فولوا إىل قومهم منذرين.

    وكأن اهلل تبارك وتعاىل يفتح لنبيه أبواب السماء حبادثة اإلسراء واملعراج، بعدما أغلقت 

أمامه أبواب األرض، وفعاًل فقد القى النيب الكريم صنوف آيات الرتحيب من قبل املالئكة 

املقربني، وإخوانه األنبياء الطاهرين، فقد مر عليهم يف السماوات، وأخذوا يسلمون عليه، 

َقاَل َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه  َقال:  ُهَرْيَرَة،  َأِبي  ويرحبون به، ثم عاد فقدموه لإلمامة، فعن 

وسلم: )َلَقْد رأيتن يف احْلِْجِر َوُقَرْيٌش تسألن َعْن َمْسَراي، فسألتن َعْن َأْشَياَء ِمْن َبْيِت املَْقِدِس 

، َقاَل: َفَرَفَعُه اهلُل لي َأْنُظُر ِإَلْيِه، َما َيْسَأُلوِني َعْن شيء  ملَْ ُأْثِبْتَها، َفُكِرْبُت ُكْرَبًة َما ُكِرْبُت ِمْثَلُه َقطُّ

ِإالَّ َأْنَبْأُتُهْم ِبِه، َوَقْد َرَأْيُتِن يف مَجَاَعٍة ِمَن اأَلْنِبَياِء، َفِإَذا ُموَسى َقاِئٌم ُيَصلِّي، َفِإَذا َرُجٌل َضْرٌب َجْعٌد، 

اَلُم، َقاِئٌم ُيَصلِّي َأْقَرُب النَّاِس ِبِه َشَبًها  َكَأنَُّه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة، َوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، َعَلْيِه السَّ

اَلُم، َقاِئٌم ُيَصلِّي َأْشَبُه النَّاِس ِبِه َصاِحُبُكْم  ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثقفي، َوِإَذا ِإْبَراِهيُم، َعَلْيِه السَّ
* صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر 

له ما تقدم من ذنبه.



27

يف ظالل اإلسراء واملعراج

َهَذا  ُد،  َيا حمَمَّ َقاِئٌل:  َقاَل  اَلِة،  ِمَن الصَّ َفَرْغُت  ا  َفَلمَّ َفَأممَُْتُهْم،  اَلُة،  َفَحاَنِت الصَّ َنْفَسُه-  -َيْعِن 

.)*1

اَلم() َماِلٌك َصاِحُب النَّاِر، َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفاْلَتَفتُّ ِإَلْيِه َفَبَدَأِني ِبالسَّ

     بني مكة والقدس رباط دائم:

    معجزة اإلسراء واملعراج أنشأت منذ مئات السنني رباطًا دائماً، وتوأمة متينة بني مكة 

املكرمة وبيت املقدس؛ فهذه العروة الوثقى اليت نسجها الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، تعد 

فتحًا سياسيًا من قبله، صلى اهلل عليه وسلم، ملدينة القدس؛ اليت كانت تقام فيها الطقوس 

الوثنية، واليت كانت تشتاق أرضها لسجدات املؤمنني، وتشتاق مساؤها لسماع أذان التوحيد، 

وإن التفريط بالقدس واألقصى يعد خيانة هلل ورسوله واملؤمنني، كما يعد ذلك تنكرًا لرحلة 

اإلسراء واملعراج.

    وعليه؛ فال بد للمسلمني مجيعًا من ختليص مسرى الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، من 

كيد الكائدين، ومكر املاكرين.

     أمجل هدية

    لقد عاد الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، من معراجه بأمجل اهلدايا واملنح الربانية، وعلى 

َمَع  )ُكْنُت  َقاَل:  عنه،  اهلل  َجَبٍل، رضي  بن  ُمَعاِذ  فَعْن  الدين،  فالصالة عمود  الصالة،  رأسها 

النَّيِبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، يِف َسَفٍر، َفَأْصَبْحُت َيْوًما َقِريًبا ِمْنُه َوحَنُْن َنِسرُي، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل 

*  صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب ذكر املسيح بن مريم واملسيح الدجال.
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اهلِل َأْخرِبِْني ِبَعَمٍل ُيْدِخُلِن اجْلَنََّة َوُيَباِعُدِني َعْن النَّاِر ...ُثمَّ َقاَل: َأال ُأْخرِبَُك ِبَرْأِس اأْلَْمِر ُكلِِّه، 

الُة،  َوَعُموِدِه، َوِذْرَوِة َسَناِمِه؟ ُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: َرْأُس اأَلْمِر اإِلْسالُم، َوَعُموُدُه الصَّ

ِد ْبِن احْلََنِفيَِّة، َقاَل: اْنَطَلْقُت َأَنا  َوِذْرَوُة َسَناِمِه اجِلَهاُد ...()1(، والصالة سكينة وطمأنينة، فْعِن حمَمَّ

الُة، َفَقاَل ِلَبْعِض َأْهِلِه: َيا َجاِرَيُة اْئُتوِني  َوَأِبي ِإىَل ِصْهٍر َلَنا ِمْن اأَلْنَصاِر َنُعوُدُه، َفَحَضَرْت الصَّ

ِبَوُضوٍء َلَعلِّي ُأَصلِّي َفَأْسرَتِيَح، َقاَل: َفَأْنَكْرَنا َذِلَك َعَلْيِه، َفَقاَل مَسِْعُت َرُسوَل، اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

الِة()2(. َوَسلََّم، َيُقوُل: )ُقْم َيا ِبالُل، َفَأِرْحَنا ِبالصَّ

    نسأل اهلل سبحانه أن يرد املسلمني إىل دينه ردًا مجياًل، ردًا يدافعون به عن مسرى نبيه، 

ومعراج رسوله، صلى اهلل عليه وسلم، ونسأله سبحانه أن يربم هلذه األمة أمر رشد ُيوفق فيه 

أهل الطاعة، وُيهدى فيه أهل املعصية، وُيؤمر فيه باملعروف، وُينهى فيه عن املنكر، واهلل أسأل 

أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وخيذل أعداءه، إنه مسيع الدعاء.

1. سنن الرتمذي، كتاب اإلميان عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف حرمة الصالة، َقاَل َأُبو ِعيَسى: 
هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباني.

2. سنن أبي داود، كتاب األدب، باب يف صالة العتمة، وصححه األلباني.
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      قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن امَلْسِجِد احَلَراِم 

ِميُع الَبِصرُي{.)اإلسراء: 1( ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

      إذا توقفنا عند هذه اآلية الكرمية، وتدبرنا معانيها، فإننا سنكتشف أنها مشبعة بشهادات 

حقيقيٍة لألمة اإلسالمية.

األمة  مسؤولية  مدى  تأكد  األمة؛  عاتق  على  امللقاة  املسؤوليات  حجم  مستوى  فعلى      

اإلسالمية تاه البشرية مجعاء، ليس منذ حلظتها وحسب؛ بل املسؤولية عنها منذ اخلليقة، وإىل 

أن يرث اهلل، جل شأنه، األرض وما عليها، فقد )محل اهلل نيب البشرية مجعاء على الرباق، حني 
)*

1

أتاه به، وصلى هنالك مبن صلى من األنبياء والرسل، فأراه ما أراه من اآليات(.)

     وعلى مستوى اجلغرافيا اليت تتوىل األمة املسؤولية عنها؛ فإن رحلة اإلسراء تعد خروجًا  من 

مكة إىل موقع بعيٍد جدًا عنها )األقصى(. وبذلك؛ تكون هي املهمة األوىل لرسول البشرية، 

صلى اهلل عليه وسلم، خارج مكة ويف أقاصي األرض، ويف ذلك تكليف صريح وواضح لألمة 

* انظر: تفسري الطربي لآلية رقم 1 من سورة اإلسراء.

 يف ِذكرى اإلسراِء وامِلعراج: 

اأَلْقَصى عقيدُة أمٍة...فمن له؟!

مناسبة العدد

أ . عزيز حممود العصا
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بأن مسؤوليتها اجلغرافية، مل تعد حمصورة يف مكة، أو يف حميطها القريب فحسب؛ بل تنطلق 

من مكة لتصل بها بيت املقدس.

     أما بالنسبة إىل املسجد األقصى؛ فإن يف هذه اآلية الكرمية شهادة ميالٍد له؛ إذ إنه مل يكن 

حيمل هذا االسم قبل نزول هذه اآلية، فاهلل هو الذي مسَّاه بهذا االسم، واألقصى مبعنى األبعد؛ 

أي األبعد عن مكة، وهي أول مرة يذكر فيها، وبعدها عرف عند املسلمني بهذا االسم.)1( 

    وقد تعززت مكانة املسجد األقصى منذ اللحظة األوىل ملسماه اجلديد؛ إذ إنه املكان الوحيد 

يف األرض، الذي اجتمع فيه أنبياء اهلل كلهم من َلُدن آدم، عليه السالم، حتى نبينا حممد، صلى 

اهلل عليه وسلم، يف أعظم اجتماع يف التاريخ، وصلى النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فيه باألنبياء 

إمامًا يف ليلة اإلسراء؛ إقرارًا لصبغته اإلسالمية، ووالية أمة حممد، صلى اهلل عليه وسلم، على 

املسجد األقصى، وإعالن وراثة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، خامت األنبياء، ملقدسات الرسل 

قبله، واشتمال رسالته على هذه املقدسات، وارتباط رسالته بها مجيعاً، ووراثة الدين اإلسالمي 
ما سبقه من األديان.)2(

    لذا؛ فإن ذكرى اإلسراء واملعراج مناسبة، جيب التوقف عندها ملّياً، بالدراسة والتحليل، 

واستخالص العرب، واستذكار البطوالت والنماذج احلية من تاريخ األمة وماضيها العريق، 

الذي يفوح عبقه يف الزمان واملكان، كلما ذكر قادتها العظام الذين أبلوا بالًء حسنًا يف نشر 

املستقبل  رسم مالمح  بهدف  وذلك  الكوكب؛  هذا  مكان على  كل  إىل  وإيصاهلا  الرسالة، 

الشام. فتح  واستكمال  القدس،  اخلطاب  بن  عمر  دخول  السرجاني.  راغب  د.  إشراف:  اإلسالم،  قصة  موقع   .1"
http://islamstory.com/ar :1 /5 /2006م. انظر 

2. القدومي، عيسى )دون تاريخ(. املسجد األقصى: حقائق ال بد أن ُتعرف. مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، جلنة العامل 
العربي، بالتنسيق مع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية.
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الواعد، الذي يقودنا إىل االنتصار على فرقتنا وتشرذمنا، واستعادة األمة ملكانتها. األمر الذي 

ال ميكن حتقيقه إال باهلمة العالية، واإلرادة الصلبة، النابعة من روح العقيدة السمحة، اليت 

جاء بها اإلسالم، لنقل البشرية من ظلمات اجلهل والظلم، إىل نور العلم والعدل.

    نظرًا لضيق اجملال؛ فإن اجلزئية اليت سيتناوهلا هذا املقال تتعلق باملسجد األقصى؛ مسرى 

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وهو املكان الذي ترنو إليه األمة كمكاٍن له رمزية خاصة يف 

نفس كل مسلٍم ومسلمة، منذ الشعاع األول للرسالة احملمدية.

    ويف هذه األيام؛ مير املسجد األقصى؛ ببعديه: املكاني والتارخيي، يف مرحلة خطرة، تهدد 

وجوده وهو القبلة األوىل لألمة، ونظرًا حلجم تلك املخاطر، وتعدد مصادرها، فإننا سنكتفي، 

يف هذه العجالة، باإلشارة إىل أبرز تلك املخاطر، اليت ستؤدي -إن مل تصُح األمة وتستفيق- 

إىل )تهويد( املسجد األقصى، و)إحلاقه( باملؤسسة الدينية الصهيونية؛ متهيدًا لبناء ما يسمى 

كثرية  وهي  االتاه،  بهذا  أحداثها  تتسارع  إجراءات  خالل  من  وذلك  الثالث(،  )اهليكل 

ومتعددة، منها:

      أواًل: االجتياحات واالقتحامات املتكررة:

اليهود،  للمتطرفني  متكررة  اقتحامات  إىل  مربمج،  وبشكل  األقصى،  املسجد  يتعرض      

األمنية،  أجهزتها  من  وبتوجيه  الرمسيني،  الدولة  موظفي  ومبشاركة  االحتالل،  بعلم حكومة 

تلك االقتحامات اليت تستهدف املسجد األقصى وساحاته وباحاته، واليت كان آخرها إطالق 

دعوات لالحتفال ب�ما يسمى )عيد البوريم-املساخر( العربي يف باحات املسجد األقصى، 

1*(، ومما تهدف 

واإلعالن عن سلسلة من األنشطة، تتضّمن تنظيم اقتحامات مجاعية للمسجد)

* انظر: موقع مؤسسة األقصى للوقف والرتاث، دعوة لتحرك عربي عاجل ملواجهة اقتحامات األقصى، بتاريخ: 17 
آذار، 2014م.
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إليه هذه االقتحامات:

     1( حتويل املسجد األقصى إىل منطقة مفتوحة أمام اليهود والسياح، ليأخذ شكل املتحف 
واملزار السياحي؛ لتنتزع عنه هيبته، ومكانته، وطبيعته اإلسالمية.)1(

تدرجيياً،  واإلسالمي،  والعربي  الفلسطين  العام  الرأي  وترويض  النبض(،  )جس   )2   

للوصول إىل اليوم املوعود؛ الذي يتم فيه )اجتياح( املسجد األقصى، وفعل فعلتهم املوعودة 
يف إقامة اهليكل املزعوم.)2(

   ثانيًا - احلفريات:

املسجد  حتت  ضخمة  حفر  عمليات  وعالنية،  سرًا  بالنهار،  الليل  االحتالل  يواصل      

األقصى، وبالقرب من جداريه الغربي واجلنوبي، ُيتبعها بإنشاء األنفاق واملباني حتت األرض 

من قاعات، ومعابد، ومكتبات... إخل. ويرتكز هذا األمر حاليًا يف منطقة باب املغاربة وسلوان 
ألهداف خمتلفة، منها:)3(

األقصى،  نفق طويل خيرتق  لليهوديات، وحفر  كنيس  املغاربة؛ إلنشاء  باب  1( هدم طريق 

باإلضافة إىل إنشاء جسر عسكري؛ ميكنهم من اقتحام املسجد األقصى بأعداد ضخمة من 

اجلنود دفعة واحدة. 

2( كشف أساسات املسجد األقصى، وتنفيذ شبكة من األنفاق، متتد من سلوان جنوباً، حتى 

باب العمود مشااًل.

للدراسات  الزيتونة  مركز  اإلسرائيلي.  االحتالل  حتت  واملقدسات  القدس  معاناة   .)2011( حمسن  صاحل،   .1
واالستشارات. بريوت، لبنان. ص: 21.

2. العصا، عزيز )2014(، األقصى عقيدٌة.. فمن يذوُد عنه؟!. صحيفة القدس، بتاريخ: 26 شباط، 2014م، ص19.
3. أبو عطا، حممود )2012(، تقرير: هجمة شرسة على املسجد األقصى. مؤسسة األقصى للوقف والرتاث. 
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3( خمطط لتطويق املسجد األقصى بثمانية مباٍن ضخمة، كمرافق للهيكل املزعوم.

4( حماصرة املسجد األقصى بتسع )حدائق تلمودية( على مساحة )3000( دومن.

5( زراعة آالف القبور )الوهمية( اليهودية حول املسجد األقصى، ويف القدس القدمية.

     ثالثًا - تكامل األدوار بني أركان االحتالل؛ لتهويد القدس واملسجد األقصى:

    هناك حالة )تناغم(، وتبادل أدوار، بني أركان املؤسسة االحتاللية يف تعاملها مع الشأن 

القوانني،  تشّرع  فالكنيست  بالذات؛  األقصى  باملسجد  يتعلق  فيما  سيما  ال  املقدسي، 

من  واألفراد  الصهيونية،  اجلمعيات  به  فتقوم  )السخي(،  التمويل  أما  تنفذها.  واحلكومة 

األثرياء الصهاينة، املنتشرين على طول هذا الكوكب وعرضه، حيث ميولون تلك املشاريع، 

ويدعمون التشريعات باألموال الطائلة. 

    فعندما قررت الكنيست اإلسرائيلية مناقشة نقل )السيادة والوالية( على املسجد األقصى 

لالحتالل اإلسرائيلي، بداًل من اململكة األردنية، رافق ذلك دعوة أطلقتها )ربانيم(؛ وهي 

مرجعيات دينية يهودية، للمشاركة يف صلوات يهودية مجاعية يف املسجد األقصى، بهدف إناح 
)

1

النقاش، ودعم الفكرة وإسنادها.)*

    ولعلَّ من أبرز األمثلة على التمويل، أنه يف العام )2009( تاوزت ميزانية بلدية القدس 

من  املاليني  مبئات  املمولة  واملؤسسات  اجلمعيات  من  أعدادًا  هناك  أن  كما  دوالر،  املليار 

الدوالرات من أثرياء يهود و)مسيحيني صهاينة( من خارج إسرائيل، منها: 

1( مجعيات استيطانية، مثل: عطريت كوهانيم )أو تاج الكهنة(، مؤسسة إلعاد االستيطانية )أو 

مدينة داود(، مجعية احلفاظ على تراث احلائط الغربي، مجعية أمناء جبل املعبد.

* عن: موقع مؤسسة األقصى للوقف والرتاث، بتاريخ: 17 /2 /2014م.
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2( مجعيات ومؤسسات أهلية، مثل: مؤسسة يد سارة، ومؤسسة صندوق القدس اليهودية.)1(

    أما تهجري املقدسيني الفلسطينيني، وإفراغ القدس منهم؛ فتتوىل أمره بلدية االحتالل، 

املستويني  على  القدس،  يف  الفلسطينيني  وجود  نسبة  يف  كبري  خلل  إلحداث  بالتخطيط 

لليهود. حيث تشري  يقل بكثري عما  األدنى، حبيث  ليكون يف حده  والدميوغرايف،  اجلغرايف 

الدراسات  إىل أن نسبة العرب املقدسيني يف عام 2020م ستكون 40% من اجملموع العام، 

ويف عام2040  ستكون %55.

 لذلك؛ وضعت البلدية خمططًا ملا تكون عليه القدس عام 2020م، يقضي برتحيل السكان 

الفلسطينيني من البلدة القدمية، حبجة الكثافة السكانية العالية، وأن هناك بيوتًا آيلة للسقوط، 
أو بيوتًا غري صاحلة للسكن، ونقل التعليم فوق االبتدائي إىل خارج األسوار.)2(

   وال يفوتنا هنا التنبيه إىل أن سكان البلدة القدمية من القدس هم املالصقون للمسجد 

األقصى، وامللتصقون به قلبًا وقالباً، الذين يراقبون عن كثب كل ما جيري فيه، وما جيري حوله، 

وما خيطط له من سوء، وهم )املتمرتسون-املتخندقون( يف خطوط الدفاع األوىل عنه، كلما 

داهمه املستوطنون، وكلما ادهلمَّ عليه اخلطب ألي سبب كان. وبالتالي؛ فإن طردهم من أماكن 

)ظهره(  وكشف  األقصى،  املسجد  )تعرية(  طريق  على  للغاية  خطرية  خطوة  هو  سكناهم 

لتسهيل عملية تهويده يف غفلة من الزمن.

    إن ما ورد أعاله من إجراءات يقوم بها االحتالل؛ ما هي إال نزر يسري مما جيري على األرض، 

وبشكل متسارع. وقد أردنا مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج العزيزة على كل مسلٍم ومسلمة 

1. صاحل )2011(، مرجع سابق، ص: 18 - 19.
القدس، سلسلة:  البناء يف  تراخيص  املفروضة خبصوص احلصول على  2. تفكجي، خليل )2007(. اإلجراءات 

اعرف حقوقك، دائرة النظم واملعلومات، مجعية الدراسات العربية، ص: 27 - 28.
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 يف ِذكرى اإلسراِء وامِلعراج: اأَلْقَصى عقيدُة أمٍة...فمن له؟!

يف أصقاع املعمورة، أن نلفت النظر إىل ما جيري ملسجدهم ذي القيمة العقائدية العظمى، 

وفق ما هو موصوف أعاله، من عملية تهويد )مربمج( مبنتهى الدقة، ووفق خطط حمكمة، ال 

يقف يف وجهها، حتى اللحظة، سوى فئة قليلة، مؤمنة برسالتها تاه قدسها وأقصاها، سائلني 

اهلل العلي القدير أن تكون ممن قال فيهم رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ال َتَزاُل َطاِئَفٌة 
، ال َيُضرُُّهْم َمْن َخَذهلَُْم، َحتَّى َيْأِتَي َأْمُر اهلِل، َوُهْم َكَذِلَك(.)1( ِمْن ُأمَّيِت َظاِهِريَن َعَلى احْلَقِّ

   وإذا ما علمنا بأن املسجد األقصى مرياث األمة املسلمة، وأن الوالية عليه ال بد وأن تكون 

ه النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أمته إليه، ومّحلهم مسؤولية احلفاظ عليه)2(،  يف يدها، وهذا ما وجَّ

فإننا نتوصل إىل نتيجة مفادها أن )األقصى عقيدة(، األمر الذي يتطلب من كل بالٍغ عاقٍل 

من أبناء األمة أن يأخذ الدور املنوط به يف عملية الدفاع عن املسجد األقصى، الذي سيتم 

تهويده، إن عاجاًل أو آجاًل، إن بقي حال األمة كما هو عليه. 

احلديث  ورد يف  فقد  واخلريين،  باخلري  حبلى  األمة  بأن  تامة  ثقة  على  هذا وحنن  نقول     
ُلُه َخرْيٌ، َأْم آِخُرُه(.)3( الشريف: )مثل ُأمَّيِت مثل املََْطِر، ال ُيْدَرى َأوَّ

1. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله، صلَّى اهلل عَلْيه وسّلم: )ال تزال طائَفة مْن ُأميت ظاهرين على احلقِّ ال 
َيضرُّهم َمْن خالفهم(.

2. القدومي، مرجع سابق.
3. سنن الرتمذي، كتاب األمثال، باب منه، وقال الشيخ األلباني: حسن صحيح.
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َي���وم َذات  يف  ِب��ب��ك��ة  َوق���ْف���ُت 

َت��ْرن��و اهلل  ُق����ْدِس  َص���وَب  َوع��ْي��ن 

َن��ْف��س��ي أنَّ  َح���ّق���ًا  آن���ْس���ُت  ب��ه��ا 

َقْليب ِج���راَح  َت��َرْك��ُت  األْق��ص��ى  َويف 

ِشرب ُك���لِّ  َس��ع��ت يف  َق���ْد  َوُروح����ي 

هلْمِسي حِم��راب��ًا  الصمَت  َجعلُت 

َرأْي����ُت ِب��َص��خ��َرِة امل��ع��راِج ِس���ّرًا

ب��ه��ا ُن�����ور َي�����دل ب�����َأنَّ َأْم�����رًا

َف��أمح��د َق���د َس����رى َح���قَّ���ًا ِإل��ي��ه��ا

بكة والقدس
شعر: د. م. عبد اهلل فنون

قصيدة

��الم ُأن���اِج���ي���ه���ا َوَأن����ش����ُد ل��ل��سَّ

ِل��ل��ق��ي��اه��ا حب�����ٍب َواح��������رتِام

َت��ع��ي��ُش َك���رمَي���ًة َب����نَي اأَلَن�����ام

ِل�����رَتوي َص���ْخ���رة ِف��ي��ه��ا َم��رام��ي

ال��ِق��ي��ام َم��ْوِق��َع��ة  َح����ْول  َودارت 

َوِع���ْش���ُت ِب���ُن���ورِه َف����وَق ال��ِغ��م��ام

َت��س��ام��ى َف�����وَق آَف������اِق اجِل��ه��ام

َج����رى َي���وم���ًا ِب����أرك����اِن امل��ق��ام

ِإم���ام ِب���ال  امل���ك���ان  َوَص���لَّ���ى يف 

     كتبت األبيات األوىل منها يف احلرم املكي، أثناء تأدييت لفريضة احلج عام 1997م، وقد 

أكملتها بعد حماولة فاشلة لدخول القدس للصالة يف املسجد األقصى املبارك؛ بسبب منعي 

من قبل قوات االحتالل.
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َوص���ّل���ى َخ���ْل���َف���ه ُرس�����ل ِك����رام

َف���ق���ل���ُت ِل���َب���ك���ة ِإّن������ي َح��زي��ن

َف��أق��ص��اه��ا ي���ض���ار ِب���ك���ّل َي����وٍم

ِرج����ال ِل���ن���ص���رَت���ِه  َي��ن��ه��ض  ومل 

ِل��َق��وم َي���وم���ًا  ال��ع��دى  ُي��ص��ِغ  ومل 

إلينا َج�����اءوا  َق���د  األش�����راِر  َب��ن��و 

َج���دي���دًا َش��ي��ئ��ًا  َت��ق��ل  مل  َوب���ك���ة 

َوِض��ع��ن��ا َض��اع��ت  َق���د  اهلِل  َوق����دس 

َي���وم َذات  َس��ي��ص��ب��ح  َوَأق���ص���ان���ا 

ُه��ّب��وا األع�����راِب  َب��ن��و  ُه���ّب���وا  أال 

ِس���ريوا اإلْس������الِم  َب��ن��و  ه��يَّ��ا  أال 

َل����ه ل���ب���وا ال���ن���داء ِب���ك���ل غ���اٍل

وح���ي���دًا أس����ر  يف  َت����ْدع����وه  َوال 

ف�����إنَّ ال���ق���دَس غ��ال��ي��ٌة َع��ل��ي��ن��ا

ِب��ه��ا َب����اب ال��س��م��اء ِب����دون َش��ك

َح���رروه���ا َأف���ي���ُق���وا  ه���ّي���ا  أال 

ل���ه اْج��َت��م��ُع��وا حب���ّب َواْح�����رتام

احَل����رام ُق����دس  َت��ع��د  مل  ِل���ق���دٍس 

ال���َك���الم َغ����ري  َل����ه  جي���م���ع  َومل 

ُأول�����و َب�����ْأس َس���ع���وا ل��الح��ت��دام

اللجام َع��ل��ى  ال��ض��روس  َي��ش��دون 

ُرك����ام إىل  ال���ب���ن���اِء  ِل��ت��ح��وي��ل 

الرخام على  ال��دم��وع  سكب  ِس��وى 

اخِل��ص��ام حَب���ر  احل����قُّ يف  َوَض������اَع 

َك��ن��ي��س��ًا َب���ْع���د َت���ري���ف احُل��ط��ام

ِل���ن���ص���َرت���ِه جب�����ٍد َواه���ت���م���ام

االح���ت���دام يف  َوش�������ددوا  ِإل���ي���ه 

ح��س��ام َأو  ِرج������اٍل  َأو  َوم������اٍل 

ي���دن���س���ه َأب����اِل����س����ُة اخِل���ص���ام

ال��ظ��الم يف  م���ض���يء  َك��م��ص��ب��اح 

ل����ف����ردوس ب����ه ُخ����ْل����د األن�����ام

��الم َف����إنَّ ال���ق���دَس ِم��ف��ت��اُح ال��سَّ

بكة والقدس
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الفلسطينية،  األراضي  بقية  احتالل  إىل   1967 عام  اإلسرائيلية  العدوانية  احلرب  أدت     

وهضبة اجلوالن السورية، وشبه جزيرة سيناء املصرية، وشريط من األراضي األردنية واللبنانية. 

وقد أطلق العرب على نتيجة احلرب مصطلح )النكسة(، وهو نظري ملصطلح سابق وهو 

1948، وتشريد  الفلسطينية عام  إسرائيل لألراضي  احتالل  نتيجة  أطلق  الذي  )النكبة(، 

مئات اآلالف من الفلسطينيني من مدنهم وقراهم وأراضيهم. وجاء إطالق مصطلح )النكسة( 

كتعبري خمفف عن اهلزمية، كما جاء ليعرب عن قرار عربي، وتصميم النتصار الحق، واخلروج 

من أزمة )النكسة( ونتائجها. فالنكسة هي تعبري عن إخفاق مؤقت سرعان ما يزول. 

    إال أنه وبعد سبعة وأربعني عاماً، ما زالت )النكسة( جاثة على صدورنا وعقولنا، وما 

زالت نتائجها الرتاكمية أشبه بكرة ثلج متدحرجة، تكرب بالتقادم الزمن، وتعصف بنا.

    أوراق جديدة يف الصراع:

     مّكن احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية والعربية عام 1967 من احلصول على أوراق 

ضاغطة جديدة، هلا ثقلها يف أي مفاوضات، فهي اليت تسيطر على األراضي احملتلة، وبالتالي؛ 

فإن املفاوضات ستتم حتت هذا السقف، وهو حبده األعلى بالنسبة إىل إسرائيل إعادة األراضي 

قراءة يف النتائج الرتاكمية

 )للنكسة(
زكريا السرهد

من اهلم الفلسطيين
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احملتلة عام 1967م، فيما لو أن األوضاع بقيت كما كانت عليه قبل حرب عام 1967م، فإن 

إسرائيل مل تكن لتمتلك تلك األوراق الضاغطة، وتكون املفاوضات قد تعدت هذا السقف 

تلقائياً، ويتم التفاوض على احلدود املتعلقة بقرار التقسيم 181.

العربي  الصراع  ملفات  يف  جديدة  تفرعات  خلق  إىل  احلرب  تلك  نتائج  أدت  كما     

اإلسرائيلي، بفعل الوقائع املوجودة على األرض، وهي قضايا القدس، واالستيطان، واملياه، 

واحلدود، والنازحني، إضافة إىل امللف السابق، وهو ملف الالجئني. وحتى إن كانت موازين 

القوى لغاية اآلن متيل لصاحل إسرائيل بشكل شاسع، إال أن حجم األوراق اليت ميلكها كل 

طرف يف الصراع هلا تأثري على القدرة على حتقيقها، وهلا تأثري على أي مفاوضات ضمن 

هذا الصراع، وعلى نتائجها؛ حيث إن هذه امللفات اإلضافية شكلت عبئًا إضافيًا كبريًا على 

الفلسطينيني. وهذا ما يتضح من خالل االطالع على بعض الدراسات حول الرأي العام 

اإلسرائيلي بشأن القضية الفلسطينية. حيث أشارت بعض الدراسات إىل أن املوافقة على 

قد   1993  -  1984 األعوام  من  اإلسرائيليني،  لدى  واألمن  بالسالم  أرض  مبادلة  مبدأ 

- 61 %، إال أنه وبالنظر إىل التفاصيل، وخالل الفرتة بني 1994  تراوحت بني 46 % 

2000 ند أن نسبة اإلسرائيليني الذين يؤيدون إعادة القدس الشرقية قد تراوحت بني  - 

قد  كافة  املستوطنات  يؤيدون إخالء  الذين  اإلسرائيليني  أن نسبة  %، كما   23  -  %  10

1(، وهذا مؤشر على العبء الذي خلقته امللفات اإلضافية 

تراوحت، بني 15 % - 17 % )*

يف الصراع العربي اإلسرائيلي. 

   إن بعض التقارير الصادرة عن مراكز أحباث إسرائيلية، تشري إىل تفوق عسكري إسرائيلي 

يف الوقت احلالي. حيث إن تقريرًا صادرًا عن مركز يافا لألحباث اإلسرتاتيجية يف جامعة تل 

* الشقاقي، خليل، مسرية مرتددة حنو االعتدال، املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسيحية، رام اهلل، 2002م، ص96 .

قراءة يف النتائج الرتاكمية  )للنكسة(
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أبيب، يشري إىل أن اجليش اإلسرائيلي يستطيع التغلب على حتالف بني جيوش مصر وسوريا 

واألردن والعراق، وذلك بزعم أن التفوق العسكري اهلجومي للكيان اإلسرائيلي، هو بنسبة 

5: 3، فيما أنه بنسبة 3: 1 يف جمال الدفاع)1(، وبغض النظر عن مدى مصداقية هذه التقارير 

الصادرة عن مراكز أحباث تابعة للكيان اإلسرائيلي، إال أنها تشري إىل وجود تطوير مستمر 

للشأن  املتابعون  يلمسه  أن  يستطيع  ما  وهو  اإلسرائيلي،  للكيان  التابعة  العسكرية  لآللة 

العسكري. 

    قطبا التحالف يف العامل:

   عشية النكسة، كان طرفا الصراع العربي اإلسرائيلي قد دخال يف حتالفات مع القطبني 

الذي  السوفييت  االحتاد  على  تسلحها  يف  تعتمد  كانت  العربية  الدول  إن  حيث  العامليني، 

كانت له مصاحل يف املنطقة العربية، فيما كانت إسرائيل تعتمد يف ترسانتها العسكرية على 

أن  ند  وطبيعتهما،  ومستواهما  التحالفني  حجم  بني  وباملقارنة  أنه  إال  املتحدة،  الواليات 

التحالف بني إسرائيل والواليات املتحدة كان أقوى، وأكثر عمقاً، مقارنة مبعسكر التحالف 

العربي السوفييت، حيث إن حتالف الدول العربية املشاركة يف احلرب مع االحتاد السوفييت كان 

حتالفًا وظيفياً، فيما أن حتالف إسرائيل مع الواليات املتحدة كان حتالفًا بنيوياً. وقد أشارت 

التقديرات اإلسرائيلية يف ذلك الوقت، وعلى لسان )موشيه ديان( وزير الدفاع اإلسرائيلي، 

إىل أن رد فعل االحتاد السوفييت تاه احلرب إن وقعت لن يصل إىل حد التدخل العسكري)2(، 

فعلى الرغم من قيام االحتاد السوفييت بنجدة مصر جبسر جوي من السالح، ولكنه تركز على 

1. أبو علي، سعيد، أزمة اخلليج والعوامل املوضوعية غري املباشرة، جملة آفاق، العدد 8، أكادميية املستقبل للتفكري 
اإلبداعي، رام اهلل:2000م، ص48.

والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  حزيران،  وحرب  املتحدة  والواليات  إسرائيل  سليم،  أمحد  الربصان،   .2
اإلسرتاتيجية، أبو ظيب: 2000م، ص 15.
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األسلحة واملعدات الدفاعية؛ ألنه اختذ موقفًا معارضًا للتوجهات املصرية باستعادة األرض 

احملتلة عام 1967م بشن احلرب؛ خلشيته من االنرار ملواجهة عسكرية مع الواليات املتحدة 

األمريكية، بسبب هذه احلرب؛ وألنه كان ضد القضاء على إسرائيل)1(.

     كان من النتائج الطبيعية حلرب عام 1967م أن تعيد الدول العربية املشاركة يف احلرب 

اإلمداد  حبجم  يتعلق  فيما  وخاصة  السوفييت،  االحتاد  حليفها  مع  العالقة  طبيعة  يف  النظر 

العسكري والتسليح وطبيعتهما؛ حيث إن هذا اإلمداد كان حمدودًا، فيما أن املساندة العسكرية 

األمريكية إلسرائيل كانت مطلقة. فمستشار األمن القومي األمريكي يف تلك الفرتة كان يرى 

يف إسرائيل ذخرية إسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكية؛ ألنها كانت تؤيدها يف حربها ضد 

حركات التحرر الوطن يف العامل الثالث، وكان هناك ختوف من انتقال تلك احلرب إىل املنطقة 

العربية، معتربًا أن إسرائيل حليف سياسي وإسرتاتيجي للواليات املتحدة)2(.  

     وقد عمق من التحالف اإلسرائيلي األمريكي، رغبة أمريكا يف مواجهة االحتاد السوفييت 

واالتفاقات  التفاهم  مذكرات  من  وقعت سلسلة  وبالتالي  إسرائيل.  من خالل  املنطقة  يف 

تقديم مساعدات عسكرية  أغلبها  كانت تشمل يف  اليت  وإسرائيل،  املتحدة  الواليات  بني 

إلسرائيل، وضمان تفوق مطلق للقدرة العسكرية اإلسرائيلية، وذلك يف األعوام اليت تلت 

حرب عام 1967. كما أن الواليات املتحدة مسحت إلسرائيل باحلصول على مشاركة كاملة 
يف برنامج حرب النجوم عام 1983.)3(

1. صربي، عبد الرمحن، حرب يونيو 1967 بعد ثالثني عامًا - تأثري احلرب على االقتصاد املصري، مؤسسة األهرام 
للنشر، القاهرة: 1997م، ص124.

2. املصدر السابق، ص41.
3. عليان، نور الدين، العالقات العسكرية بني الواليات املتحدة وإسرائيل، جملة صامد، السنة 17، العدد 101، دار 

الكرمل للنشر والتوزيع، عمان: 1995، ص 20 -ص25.

قراءة يف النتائج الرتاكمية  )للنكسة(
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العام  إنه يف  التعاون األمريكية اإلسرائيلية يف جمال األحباث، حيث       كما زادت وترية 

1984 قدم عضو الكونغرس األمريكي آنذاك )هوارد بريمان( مشروع قانون رقم 5424 

إىل جملس النواب؛ لتمويل مشاريع أمريكية إسرائيلية مشرتكة؛ للمساهمة يف تنمية بعض 

الدول اإلفريقية، والذي ُأقرَّ مبنحة بقيمة 2 مليون دوالر، ازدادت لتصل إىل 7.5 مليون دوالر 

عام 1991.)1( وقد أكد أحد سفراء أمريكا لدى إسرائيل يف تلك الفرتة بأن هناك مصلحتني 

أمريكيتني دائمتني يف الشرق األوسط، هما: النفط وإسرائيل)2( وبشكل عام، يشري احملللون 

عام  حرب  إثر  اإلسرتاتيجية،  إسرائيل  منزلة  يف  صاعقًا  صعودًا  هناك  أن  إىل  السياسيون 

1967م بعد أن قدمت إسرائيل نفسها على أنها القوة الوحيدة يف املنطقة، وفرضت نفسها 
كرصيد إسرتاتيجي للواليات املتحدة األمريكية.)3(

    كما أن انهيار االحتاد السوفييت، وانتهاء املعسكر االشرتاكي، كان من شأنه أن يضخم 

قدرة  أّثر على  الداخلي  انكفاء روسيا حنو وضعها  إن  للنكسة. حيث  السلبية  النتائج  من 

الدول العربية يف احلصول على املعدات العسكرية واألسلحة؛ فقد حصرت روسيا اهتمامها 

العسكري باملناطق القريبة منها، وقسمت دول اجلوار حسب أهميتها إىل ثالث فئات: دول 

البلطيق )دول االحتاد السوفييت سابقًا(، دول القوقاز وآسيا الوسطى، ودول روسيا البيضاء 

حساباتها  يف  العربية  املنطقة  أهمية  من  قللت  فيما  وكازاخستان،  وأوكرانيا  ومولدافيا 
العسكرية.)4(

1. كالرك، دانكال، برنامج التعاون بني الواليات املتحدة وإسرائيل،  جملة صامد، السنة 17، العدد 101، دار الكرمل 
للنشر والتوزيع، عمان: 1995م، ص174 -ص175.

2. الريس، رياض نيب، رياح السموم، دار الريس للنشر، لندن: 1994م، ص372.
3. منصور، مجيل، الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل، العروة األوثق، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بريوت: 

1998م. ص 122.
4. األسدي، عبده، اإلعداد للقرن احلادي والعشرين، جملة صامد، السنة 22، العدد ، دار الكرمل للنشر والتوزيع، 

عمان: 2000م، ص 266.
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     مشاغلة الدول العربية:

     أدت نتائج حرب عام 1967 إىل تعميق مشاغلة الدول العربية يف صراعها مع إسرائيل، 

وأبعدتها عن التصدي لكثري من االعتداءات األخرى اليت حتدث حبق بعض دوهلا؛ حيث 

إن تركيا أبقت على احتالهلا للواء اإلسكندرونة املقتطع من األراضي السورية، كما قامت 

إيران باحتالل اجلزر اإلماراتية عام 1971، باإلضافة إىل احتالهلا بعض األجزاء من العراق. 

وكانت هذه املشاغلة تستغل من هذه الدول اليت هلا أطماع إقليمية يف املنطقة العربية؛ حيث 

بالقضايا  مقارنة  كربى،  أولوية  على  ينطوي  إسرائيل  مع  الصراع  تعّد  العربية  الدول  إن 

األخرى، األمر الذي استغلته بعض الدول، مثل تركيا وإيران يف تنفيذ خمططاتهما، ليس فقط 

يف احتالل أراض من الوطن العربي، بل يف التدخل املستمر يف شؤونها، وإذكاء الصراعات 

الداخلية فيها، كما أن بعض حركات التمرد يف الوطن العربي، قد استغلت حالة الصراع 

املستمرة مع الكيان الصهيوني يف حتقيق أهدافها االنفصالية. ففي السودان، استمرت احلركة 

الشعبية يف تنفيذ أعمال مسلحة ضد السودان ألكثر من ثالثة عقود، وأدت هذه املواجهة 

املسلحة واملستمرة مع اجليش السوداني إىل استنزافه عسكريًا واقتصادياً، وجعله ينأى عن 

القضية العربية الكربى، وهي قضية فلسطني، مبشاغلته بهذه احلرب، وكانت النتائج مؤملة 

جدًا، بانفصال جنوب السودان عن مشاله، واقتطاع جزء من هذه الدولة العربية. كما أنه ما 

زالت هناك حماوالت انفصالية خيطط هلا يف منطقة كردستان مشال العراق. 

     تفتيت وحدة املوقف العربي:

سيناء.  جزيرة  شبه  لتحرير  العدة  مصر  أعدت  أن   ،1967 عام  حرب  نتائج  من  كان     

وانتصرت يف حرب أكتوبر عام 1973، يف أول انتصار عربي على الكيان اإلسرائيلي. إال أن 

عدم استكمال التحرير، كما يرى بعض احملللني السياسيني، يشري إىل أن تلك احلرب كانت 

قراءة يف النتائج الرتاكمية  )للنكسة(
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حتريكية ال حتريرية، بناء على خمطط مسبق بني قطيب اجملتمع الدولي، على أن يتم حل الصراع 

برؤية سياسية ال عسكرية، وكانت إسرائيل تعرض مرارًا على مصر استعادة سيناء يف مقابل 

حتييدها عن القضية الفلسطينية، واالنفصال عن سوريا، ومطلبها باستعادة اجلوالن احملتل)1(. 

ووقعت معاهدة سالم مع إسرائيل عام 1979، األمر الذي عارضته الدول العربية األخرى، 

فقاطعت مصر على إثرها. وقد أدى توقيع تلك االتفاقية إىل حتييد أكرب قوة عسكرية عربية يف 

الصراع العربي اإلسرائيلي، فقد اشرتطت إسرائيل يف معاهدة السالم، أن تكون التزامات 

مصر يف إقامة السالم مع إسرائيل، سابقة ألي التزامات هلا يف أي اتفاقية أخرى، وتعلو عليها، 

وتلغي كل ما يتعارض معها.)2(، وعلى الرغم من إنهاء حال املقاطعة العربية ملصر، إال أن 

حال االنقسام العربي ما زال مستمرًا، ويعّد احتالل الكيان اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 

والعربية األخرى عاماًل أساسيًا يف استمرار حال االنقسام هذا، حيث إن التفكك السياسي 

يف الدول العربية مرتبط بشكل كبري بوجود الكيان اإلسرائيلي يف الوطن العربي؛ فوجود 

هذا الكيان يشكل عائقًا كبريًا إلناز الوحدة العربية)3(.

     استنزاف املوارد العربية:

    لقد صّعب احتالل إسرائيل لألراضي العربية عام 1967م، من موقف الدول العربية 

املختلفة تاه إسرائيل، مبعنى أن هذا االحتالل أدى إىل تصاعد املوقف، وحّتم على الدول 

حساب  على  الغرض،  هلذا  األموال  من  كثري  وإهدار  للتسلح،  الدؤوب  السعي  العربية 

العربية. ففي مصر اتهت موازنة الدولة لسنيت  احتياجات أساسية وتنموية ملحة للدول 

1. عوض، حممود، وعليكم السالم. دار املستقبل العربي، القاهرة: 1984م، ص340.
2. إمام، عبد اهلل، ثورة مصر، سينا للنشر، القاهرة: 1987، ص159.

3. سلسيلي، نادر، )مستقبل الوحدة العربية يف ضوء التجربة التارخيية وموقع فلسطني منها(، جملة صامد، سنة 22، ع 
121، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان: 2000م، ص 32.
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1967 و1968 إىل ختفيض اإلنفاق املدني اجلاري، واحلد من اإلنفاق االستثماري إىل 12 % 

من الناتج احمللي، وزيادة اإلنفاق العسكري إىل 718 مليون دوالر. واستمرت زيادة النفقات 

العسكرية بالتصاعد يف السنوات ما بني 1968 إىل 1974 من 740 مليون دوالر، لتصل 

إىل 2295 مليون دوالر.)1( ويف فرتة التسعينيات، تشري التقارير إىل أن الدول العربية حتتل 

التقديرات  تشري  احمللي، حيث  الناتج  إىل حجم  العسكري  اإلنفاق  نسبة  األوىل يف  املرتبة 

تاوزت 1997م  1992م -  بني  ما  الفرتة  العسكري يف سوريا يف  اإلنفاق  نسبة  أن   إىل 

من إمجالي املوازنات العامة للدولة. ويف اليمن وصلت إىل 43 %. ويف سلطنة   % 53 

عمان وصلت إىل 41 %. ويف البحرين 23 % وبشكل عام، تشري التقديرات إىل أن الدول 

العربية أنفقت أكثر من 53 مليار دوالر على التسلح يف الفرتة املذكورة)2(، وتعود ذرائع 

جزء كبري منه، بسبب حال الصراع املستمر مع الكيان اإلسرائيلي، حيث إن هذا الكيان يعد 

املهدد الرئيس للوجود العربي، إن مل يكن هلذا التسلح أسباب أخرى تتعلق بالصراعات 

الداخلية يف البلد نفسه، أو مع البلدان اجملاورة سواء العربية أم غريها.

1. صربي، عبد الرمحن. حرب يونيو 1967 بعد ثالثني عامًا - تأثري احلرب على االقتصاد املصري، مؤسسة األهرام 
للنشر، القاهرة: 1997م، ص110.

2. أبو علي، سعيد. )أزمة اخلليج والعوامل املوضوعية غري املباشرة(، جملة آفاق، العدد 8، أكادميية املستقبل للتفكري 
اإلبداعي، رام اهلل: 2000م، ص 47.

قراءة يف النتائج الرتاكمية  )للنكسة(
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   بتاريخ 29 /11 /1947م، اختذت اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة القرار رقم: 181)2( 

الذي نصَّ على إنهاء االنتداب الربيطاني على فلسطني، وتقسيمها إىل دولتني، مع احلفاظ 

على احتاد اقتصادي بينهما، وحتويل القدس بضواحيها إىل وحدة إقليمية مستقلة، ذات وضع 

دولي خاص.

   من هنا؛ نرى أن احلل اجلذري للمشكلة الفلسطينية يتقيد حتقيقه وفق منظور األمم املتحدة 

بتنفيذ القرار 181، الذي مينح طريف النزاع يف فلسطني حق الوجود املستقل املتكافئ، إال أن 

إسرائيل منذ قيامها حتى تارخيه، تستمر خبرق أصول ميثاق هيئة األمم املتحدة، الذي يطالب 

باالعرتاف حبق كل شعب يف تقرير املصري، والسيادة الوطنية، واالستقالل، وعالوة على ذلك؛ 

استمرارها غري املربر يف احتالل أراضي غريها اجملاورة حلدودها، عن طريق شنها للحروب 

املتعاقبة.

القدس احملتلة واالستيطان غري الشرعي

 يف القانون الدولي
د. حنا عيسى -أستاذ القانون الدولي

من اهلم الفلسطيين
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    ويف عام 1967م، اختذ جملس األمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات 

اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلتها خالل حرب حزيران 1967م، وضرورة إحالل سالم 

وطيد عادل يف الشرق األوسط، ومبا أن االحتالل اإلسرائيلي بقي على األراضي الفلسطينية 

اليت احتلها يف تلك احلرب )الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية(، فإن البت يف 

مستقبلها بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية ليس جمرد مهمة إنسانية، بل هي قضية ذات 

طابع دولي سياسي صرف، وهلا عالقة مباشرة مبسألة إحقاق احلقوق الوطنية الثابتة للشعب 

الفلسطين.

    وتبدي األوساط احلاكمة اإلسرائيلية حرصها على األراضي اليت احتلتها، وخاصة القدس، 

اليت أعلنت قسمها الغربي بصورة غري مشروعة عاصمة هلا منذ عام 1950م، وكانت هذه 

اخلطوة املخالفة للقانون قد رفضت حبزم من جانب اجملتمع الدولي.

     وبعد العدوان اإلسرائيلي عام 1967م، ضم القسم الشرقي من القدس، وأقّر الكنيست 

أديان؛  لثالثة  املقدسة  األماكن  فيها  توجد  اليت  القدس  )بأن  فيه  أعلن  قانونًا  اإلسرائيلي 

اليهودية، واملسيحية، واإلسالم: عاصمة إلسرائيل، ال تتجزأ إىل األبد(، وكان هذا القانون 

العامة،  خرقًا صارخًا جديدًا لقرارات األمم املتحدة من جانب إسرائيل، علمًا أن اجلمعية 

وجملس األمن، اختذا جمموعة من القرارات بشأن القدس.

    ويأخذ القرار رقم 478 لعام 1980 أهمية قانونية خاصة، حيث نص على )عدم االعرتاف 

القدس احملتلة واالستيطان غري الشرعي يف القانون الدولي
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بالقانون األساس بشأن القدس، ودعا الدول إىل سحب بعثاتها الدبلوماسية منها(.

   من هنا؛ نرى بأن القانون الدولي مينع احملتلني اإلسرائيليني أن يقيموا حكمًا شرعيًا من 

الناحية القانونية، ومينع سلطة االحتالل تغيري حدود الدولة احملتلة، أما خبصوص املستوطنات 

غري الشرعية؛ فقادة إسرائيل منذ نشأتها يعتربون االستيطان بأشكاله مجيعها مشروعًا قوميًا 

واجتماعياً، وسيعملون على حتسني قدرة املستوطنات ملواجهة التحديات والصعوبات، وهنا 

إشارة واضحة تؤكد بأن جوهر اإلسرتاتيجية االستيطانية الصهيونية تكمن يف أن االستيطان 

ليس هدفًا حبد ذاته فحسب، إنه أيضًا وسيلة االستيالء السياسي على فلسطني؛ حيث قام 

االستيطان الصهيوني - اإلسرائيلي دائمًا بدور أساس يف رسم حدود الكيان الصهيوني، 

وخصوصًا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطني يف النصف الثاني من الثالثينيات، وصواًل 

إىل صدور قرار تقسيمها سنة 1947م، وال شكَّ يف أن اإلسرائيليني يطمحون يف أن يقوم 

االستيطان بدور مماثل يف توسيع كيانهم، والذي -من وجهة نظرنا- يتنافى بشكل صريح 

مع طابع االحتالل املؤقت، املنصوص عليه يف القانون الدولي، الذي من مضامينه، ما يأتي:

   1. استنادًا إىل النظام رقم 43 من أنظمة الهاي، الصادرة عام 1907م، جيب على القوة 

احملتلة أن تستمر يف تطبيق املبادئ القانونية، اليت كانت مرعية اإلجراء قبل بداية االحتالل. 

   2. املادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1947م، هلا أهمية خاصة )إذ تعترب االحتالل 

احلربي حالة مؤقتة، تنتهي مع إجياد تسوية سلمية، مبا يرتتب على ذلك من التبعات القانونية(. 



49

بتفكيك  إسرائيل  يطالب  الذي  1/3/1980م،  بتاريخ   465 رقم  األمن  قرار جملس   .3    

العربية  األراضي  يف  وبنائها  للمستوطنات،  التخطيط  عن  والتوقف  القائمة،  املستوطنات 

احملتلة، مبا فيها القدس. 

  4.  الدورة 57 للجنة الدولية حلقوق اإلنسان بتاريخ 18 /4 /2001م، اختذت قرارًا، جاء فيه: 

)إن أنشطة االستيطان اإلسرائيلي، مبا يف ذلك املستوطنات، وتوطني املستوطنني يف األراضي 

احملتلة، واالستيالء على األراضي، وهدم املنازل، وطرد الفلسطينيني، وشق الطرق االلتفافية، 

اليت تغري الطابع املادي، والتكوين اجلغرايف لألراضي احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، هذه 

وقت  املدنيني  حبماية  املتعلقة  جنيف  التفاقية  انتهاكًا  وتشكل  شرعية،  غري  كلها  األعمال 

احلرب، وعقبة رئيسة تعرتض حتقيق السالم(.

    ويف ضوء ما ذكر أعاله؛ فإن الوجود االستيطاني يف املناطق احملتلة هو خمالفة واضحة للقانون 

الدولي اإلنساني، خاصة املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ويتوجب إزالته 

برمته، وأن أي تسوية ال تتضمن ذلك، ال ميكن أن تكون عادلة ودائمة، والسلطات اإلسرائيلية 

تتحمل املسؤولية الكاملة عن كل ما يرتتب عن الوجود غري القانوني للمستوطنني.

القدس احملتلة واالستيطان غري الشرعي يف القانون الدولي
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امليتة  1. حكم تغسيل االبن أمه 

     السؤال: ما حكم تغسيل الرجل أمه امليتة، وهل يعاد غسل املرأة يف حال تغسيلها من قبل 

ولدها؟

     اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني، 

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

 األصل يف املرأة أن تغسلها النساء، والرجل يغسله الرجال، إال الزوج فيجوز له أن يغسل 

زوجته، كذلك جيوز للمرأة أن تغسل زوجها، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: قال رسول 

ْلُتِك، َوَكفَّْنُتِك، َوَصلَّْيُت  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َما َضرَِّك َلْو ِمتِّ َقْبِلي، َفُقْمُت َعَلْيِك َفَغسَّ

1*(، أما تغسيل االبن ألمه بعد موتها، فال جيوز عند وجود من تغسلها من 

َعَلْيِك، َوَدَفْنُتِك()

النساء، إال إذا مل توجد امرأة تغسلها، فيجوز وقتها أن يغسلها، بشرط أن يكون من فوق ثوب 

يسرت عورتها، وال يباشرها بيده، بل يلف يده بقطعة مسيكة من القماش، قال اخلرشي: )َفِإْن 

* سنن ابن ماجة، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف غسل الرجل امرأته وغسل املرأة زوجها، وحسنه األلباني.

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

زاوية الفتاوى
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ملَْ ُيوَجْد ِمْن َأَقاِرِبَها النَِّساِء َأَحٌد، َفاملَْرَأُة اأَلْجَنِبيَُّة َوَلْو ِكَتاِبيًَّة، حِبَْضَرِة ُمْسِلٍم، ُثمَّ احملََْرُم ِمْن َأْهِلَها 

ْقِف  ُلَها ِمْن َفْوِق َثْوٍب، َوِصَفُتُه -َعَلى َما َقاَل َبْعٌض- َأْن ُيَعلََّق الثَّْوُب ِمْن السَّ الرَِّجاِل، ُيَغسِّ

1(، ولكن 

َبْيَنَها َوَبنْيَ اْلَغاِسِل؛ ِلَيْمَنَع النََّظَر، َوَيُلفَّ ِخْرَقًة َعَلى َيَدْيِه َغِليَظًة، َوال ُيَباِشُرَها ِبَيِدِه()*

ال جيب إعادة تغسيلها وتكفينها، إن غسلها ولدها، مع وجود من يغسلها من النساء؛ جلهله.

املتبين التسمية باسم  2. حكم 

      السؤال: أنا شخص عمري 31 سنة، قامت أسرة مشكورة برتبييت وأحلقوني باسم املربي 

وشهادتي  سفر  وجواز  هوية  ثم  ومن  -املتبن-  باسم  ميالد  شهادة  لي  وأخرجت  املتبن، 

باجلامعة، كما أنن موظف، ولي حساب يف البنك بهذا االسم، فهل يتوجب عليَّ أن أغري 

امسي؟ خصوصًا أني الوحيد هلذه األسرة، وأرغب يف الزواج؟

     اجلواب: التبن هو أن ينسب اإلنسان إىل غري أبيه، حبيث يأخذ أحكام االبن من الصلب، 

يف احلرمة واإلرث والصلة، وهو حمرم شرعاً، لقوله تعاىل: }اْدُعوُهْم آلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اهلِل 

يِن َوَمَواِليُكْم{)األحزاب: 5(؛ ألن يف ذلك إثبات نسب  َفِإن ملَّْ َتْعَلُموا آَباءُهْم َفِإْخَواُنُكْم يِف الدِّ

كاذب للُمَتَبّنى، يؤدي إىل مالبسات حقوقية ومالية وشرعية، حاضرًا أو مستقباًل.

قربة من  إليه، فهو جائز شرعاً، بل  تربيته، واإلحسان  والقيام على  الطفل،  أما رعاية      

القربات، ومن يقوم بذلك له األجر والثواب.

ملَْ  }َفِإْن  املواالة، لقوله تعاىل:  الكرمية عن طريق  العائلة     وجيوز لك االنتساب إىل تلك 

يِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأمتْ ِبِه َوَلِكْن َما  َتْعَلُموا آَباَءُهْم َفِإْخَواُنُكْم يِف الدِّ

َدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اهلُل َغُفوًرا َرِحيًما{.)األحزاب: 5( َتَعمَّ

* شرح خمتصر خليل: 5 /376.

أنت تسأل واملفيت جييب
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    وبناًء عليه؛ فعليك أن ختتار لنفسك امسًا ثالثيًا ال ينطبق أي منها مع اسم الرجل الذي 

جملس  أن  إىل  مشريًا  املواالة،  طريق  عن  عائلته  اسم  إىل  تنتسب  أن  وجيوز  تربيتك،  توىل 

)22/ املتبن، وذلك يف قراره رقم: )1  املَتبَنى اسم   اإلفتاء األعلى يف فلسطني حرم إعطاء 

 بتاريخ 2 /8 /1998م.

الطلب من أقارب متهم احللف تصديقًا له  3.  حكم 

       السؤال: ُطلب من شخص وأربعة من أقاربه أن يصدقوا ميني أحد أقاربهم، املتهم بأخذ 

سيارة غريم له يف دين سرًا، واتهم بسرقتها واحتجازها عنده، إال أنه ينفي ذلك، وُيطلب من 

خسة من ذوي املدعى عليه، بأن حيلفوا بأنه صادق فيما يقول، دون أن يكون هلم علم بذلك، 

فما حكم الشرع يف احللف املطلوب؟

        اجلواب: األصل أن حلف اليمني باهلل عّز وجّل أمر خطري، وال ينبغي للمسلم أن يتساهل 

به، واهلل تعاىل يقول: }َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍف مهني{ )القلم:10(؛ وحاّلف تعن كثري احللف، وكثرة 

احللف من صفات املنافقني، فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كثرة احللف، وأن ال حيلف إال عند 

احلاجة، كما أن املسلم ال يشهد إال مبا يعلمه، من خالل رؤيته، أو مساعه، لقوله تعاىل: }ِإال 

َمْن َشِهَد ِباحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن{ )الزخرف: 86(، ويقول تعاىل: }َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل{.)اإلسراء: 36( السَّ

    فال جيوز للمسلمني أن ُيْقدموا على حلف اليمني دون التثبت مما حيلفون عليه، والتأكد 

من احلقيقة؛ خوفًا من الوقوع يف إثم اليمني الغموس، وشهادة الزور، واهلل تعاىل يقول: }َذِلَك 

ْم ُحُرَماِت اهلِل َفُهَو َخرْيٌ َلُه ِعْنَد َربِِّه َوُأِحلَّْت َلُكُم اأَلْنَعاُم ِإال َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َفاْجَتِنُبوا  َوَمْن ُيَعظِّ

الرِّْجَس ِمَن اأَلْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِر{ )احلج: 30(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: 
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واليمني  اْلَغُموُس()1(،  َواْلَيِمنُي  النَّْفِس،  َوَقْتُل  اْلَواِلَدْيِن،  َوُعُقوُق  ِباهلِل،  اإِلْشَراُك  )اْلَكَباِئُر: 

الغموس حلف على أمر كاذب، وصاحبها يعلم؛ ومسيت بذلك ألنها تغمس صاحبها يف النار.

    وعليه؛ فال جيوز شرعًا أن حيلف اإلنسان على أن فالنًا صادق يف ميينه، وأنه مل يقم بالعمل 

ألن  عليه؛  مبا حيلف  علم صحيح  لديه  يكون  أن  دون  األمور،  من  ذلك  أو غري  به،  املتهم 

الشخص ال يستطيع أن ينفي عن شخص آخر بأنه مل يقم بعمل، أو أن يقرر براءته، إال ببينة 

واضحة.

النعي يف املساجد،  4. قرار جملس اإلفتاء األعلى اخلاص حبكم إعالن 

وتقديم الطعام والشراب أثناء العزاء أو بعده   

     السؤال: ما حكم إعالن النعي مبكربات الصوت عرب مساعات املساجد، وتقديم الطعام 

والشراب أثناء العزاء أو بعده؟

امليت،  نعي  حكم  يف  العلم  أهل  أقوال  على  األعلى  اإلفتاء  جملس  اّطلع  فقد  اجلواب:     

نواٍح، واختلفت يف أخرى،  اتفقت من  فيها من تفصيالت،  واإلعالن عن وفاته، وما ورد 

حيث ذهب بعض العلماء إىل القول بعدم جواز ذلك مطلقاً؛ حترزًا من شبهة كونه لونًا من 

ألوان النعي يف اجلاهلية، مستدلني مبا رواه ُحَذْيَفة، رضي اهلل عنه، َأنَُّه َكاَن ِإَذا َماَت َلُه َميٌِّت، 

َقاَل: )ِإذا ِمت ال ُتْؤِذُنوا ِبي، ِإنِّي َأَخاُف َأْن َيُكوَن َنْعًيا، َفِإنِّي مَسِْعُت َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

َوَسلََّم، َيْنَهى َعِن النَّْعِي()2(، واستدلوا كذلك مبا رواه ابن مسعود، رضي اهلل عنه، َعِن النَّيِبِّ، 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )ِإيَّاُكْم َوالنَّْعَي؛ َفِإنَّ النَّْعَي ِمْن َعَمِل اجَلاِهِليَِّة(.)3(

    وُيرد على هؤالء، بأن احلديث األول حممول على كراهة النعي؛ كونه من قبيل نعي اجلاهلية 

1. صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب اليمني الغموس.
2. سنن الرتمذي، كتاب اجلنائز عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية النعي، وحسنه األلباني.
3. سنن الرتمذي، كتاب اجلنائز، عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية النعي، وضعفه األلباني.
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املنهي عنه، ومن احملدثني من ضعفه؛ النقطاع سنده، وأما احلديث الثاني فضعيف، ال يقوم 

به االستدالل، وكال احلديثني كما قال النووي حمموالن على الكراهة، والتحوط من ممارسة 
النعي مبفهومه اجلاهلي.)1(

   وذهب مجهور احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة، إىل جواز اإلعالم عن الوفاة؛ ألجل 

الصالة على امليت، واتباع جنازته، من غري نداء، أو رفع صوت، أو نعي مبا يشبه نعي اجلاهلية، 

ورأوا أن اإلعالم إن خال من ذلك فيستحب، بل يرقى عند بعضهم إىل درجة الوجوب، إذا 

مل يكن للمّيت من يقوم حبقه من الغسل، والتكفني، والصالة عليه.

باستخدام  املساجد،  من  ونعيه  املسلم  موت  اإلعالن عن  أن  إىل  ثالث،  فريق  وذهب      

الوسائل احلديثة، كمكربات الصوت وغريها، أمر جائز ال بأس به، ما مل يقرتن به حمظور 

شرعي، ما دامت الغاية جمرد اإلخبار عن الوفاة؛ ليشهد الناس الصالة على املتوفى، ويتبعوا 

جنازته. ويرى هؤالء أن النعي مبعنى اإلبالغ واإلشهار ليس مكروهاً، وإمنا يكره ما علق به 

من أدران اجلاهلية وعاداتها، اليت نهى الرسول الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، عنها، وحظر 

املبادرة لشهود  ملا يرتتب عليه من  فإن يف اإلشهار مصاحل مجة؛  تقليدها، وفضاًل عن ذلك؛ 

جنازته، وتهيئة أمره، والصالة عليه، والدعاء له واالستغفار، وتنفيذ وصاياه، وما يرتتب على 
ذلك من حقوق خاصة وعامة، تستوجب إبراء ذمته.)2(

    واستدل القائلون باجلواز بأدلة عدة، منها، احلديث الذي رواه أبو هريرة، َرِضَي اهلُل َعْنُه: 

)أنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َنَعى النََّجاِشيَّ يِف الَيْوِم الَِّذي َماَت ِفيِه، َوَخَرَج ِبِهْم ِإىَل 
امُلَصلَّى، َفَصفَّ ِبِهْم، َوَكربََّ َعَلْيِه َأْرَبَع َتْكِبرَياٍت(.)3(

1. اجملموع 5/ 216.
2. فتح الباري 3: 150 - 151، اجملموع شرح املهذب: 5 /165، 216 .

3. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب التكبري على اجلنازة أربعاً. 
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    والنعي املذكور يف احلديث هو اإلخبار عن وفاة الشخص، قال الرتمذي: )والنعي عندهم 

أن ُينادى يف الناس أن فالنًا مات؛ ليشهدوا جنازته()1(.

   ومن أدلتهم ما رواه اإلمام أمحد بسنده، عن أبي قتادة، رضي اهلل عنه، َقاَل: إنَّ َرُسوَل اهلِل، 

الُة َجاِمَعٌة، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َصِعَد املِْنرَبَ، َوَأَمَر َأْن ُيَناَدى، الصَّ

َهَذا  َجْيِشُكْم  َعْن  ُأْخرِبُُكْم  َأال  َعْبُد الرَّمْحَِن-  َثاَب َخرْيٌ -َشكَّ  َأْو  َوَسلََّم: )َناَب َخرْيٌ،  َعَلْيِه 

َلُه  َفاْسَتْغَفَر  َلُه،  َفاْسَتْغِفُروا  َشِهيًدا،  َزْيٌد  َفُأِصيَب   ، اْلَعُدوَّ َلُقوا  َحتَّى  اْنَطَلُقوا  ِإنَُّهْم  اْلَغاِزي، 
النَّاُس...(.)2(

   ويرى جملس اإلفتاء األعلى بعد االطالع على أقوال أهل العلم يف املسألة، ومناقشتها، 

والنظر يف أدلتها، رجحان القول الثالث؛ وهو جواز اإلعالن عن الوفاة مبكربات الصوت، 

بغرض التبليغ، واستحضار من يقوم حبق امليت؛ بتجهيزه، ودفنه، والصالة عليه، وإبراء ذمته 

ممن هلم عليه حقوق خاصة أو عامة، وذلك ال يتنافى مع رسالة املسجد يف اإلسالم؛ إذ إن هذه 

الرسالة غري قاصرة على العبادة فحسب، وإمنا استخدم املسجد لغايات أخرى يتحقق فيها 

النفع للمسلمني.

    ويرى اجمللس أن ذلك مرهون بالشروط التالية: 

1. أن يقتصر النداء على جمرد اإلبالغ واإلعالم فحسب، وبعبارات موجزة ختلو من التفجع 

البكاء والعويل لفراقه،  الناس، وحفزهم على  على امليت، وإعظام موته، وشحذ عواطف 

والنياحة عليه.

2. أن ال يكون املقصود من النعي املباهاة، والتفاخر، والتكاثر، بذكر مشائل املتوفى ومآثره 

1. سنن الرتمذي: 3 /313.
2. مسند أمحد، تتمة مسند األنصار، حديث أبي قتادة األنصاري، قال يف جممع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غري خالد 

ابن مسري وهو ثقة، وقال شعيب األرناؤوط: صحيح لغريه، وهذا إسناد جيد.



56

العدد  115  رجب وشعبان   1435 هـ   -  أيار وحزيران  2014م

ومفاخره، ومدحه، والثناء عليه مبا يعلم الناس أنه ليس فيه، فذلك جيعله قريبًا من النعي املنهي 

عنه يف اجلاهلية.

3. أن ال يكون النعي لفئة من الناس؛ كاألغنياء أو أصحاب اجلاه، دون غريهم من عامة الناس، 

من الفقراء واملعدمني، الذين ال يؤبه هلم؛ ملا يرتتب على ذلك من أضرار، تنجم عن التمييز 

بني أبناء اجملتمع.

   أما فيما يتعلق بتقديم الطعام والشراب، وإقامة الوالئم للقادمني للعزاء من طرف املصابني 

من ذوي امليت، فريى اجمللس كراهة ذلك؛ ألنه -وفق ما ذهب إليه مجهور أهل العلم- خالف 

السنة، لكونه من العادات اليت استحدثت بعد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه 

، َقاَل:  والسلف الصاحل، بل تعد من النياحة املنهي عنها شرعاً، فَعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلِل الَبَجِليِّ
َعاِم ِمَن النَِّياَحِة(.)1( )ُكنَّا نرى االْجِتَماَع ِإىَل َأْهِل املَيِِّت، َوَصِنَعَة الطَّ

لقلوبهم؛  وجربًا  هلم،  إعانة  امليت،  ألهل  الطعام  بصنع  النبوية  السنة  اتباع  فاألصل     

النشغاهلم مبصيبتهم عن إعداد الطعام ألنفسهم، وذلك لقوله، صلى اهلل عليه وسلم، حني 

بلغه نعي جعفر بن أبي طالب )اْصَنُعوا آلِل َجْعَفر َطَعاًما، َفإنه َقْد َأَتاُهْم أْمٌر َيْشَغُلُهْم(.)2( 

    وبناًء عليه؛ فإن اجمللس يرى أنه ال حرج على أهل امليت أن جيلسوا للعزاء، مع كراهة 

تقديم الطعام، وال سيما إذا كان من مال املتوفى الذي هو حق لورثته دون غريهم، وإذا رغبوا 

يف التصدق عن ميتهم، ففي الوقت متسع، وباب الصدقة مفتوح، على أن يتم ذلك  يف غري 

األوقات احملددة للعزاء.

واهلل تعاىل أعلم

1. سنن ابن ماجة، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف النهي عن االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام، وصححه األلباني.
2. سنن أبي داود، كتاب اجلنائز، باب صنعة الطعام ألهل امليت، وصححه أمحد شاكر، وحسنه األلباني.
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     املفقود لغة: فقد من باب ضرب، وفقدانا -بضم الفاء وكسرها- وافتقده، وتفقده مبعنى 

طلبه عند غيبته)1(، قال تعاىل: }َقاُلوا َنْفِقُد ُصَواَع املَِلِك{. )يوسف: 72(

   ويف االصطالح: هو الغائب الذي مل يدر موضعه، ومل يدر أحي هو أم ميت)2(، وفسر اإلمام 

السرخسي يف مبسوطه، فقال: )املفقود اسم ملوجود هو حي، باعتبار أول حياته، ولكنه كامليت 

باعتبار مآله، أهله يف طلبه جيدون، وخلفاء مستقره ال جيدون، فقد انقطع خربه، واسترت عليهم 

أمره، فباجلد رمبا يصلون إىل املراد، ورمبا يتأخر اللقاء إىل يوم التناد(.)3(

   حكم املفقود:

   جعل الفقهاء للمفقود أحكامًا متعددة، فال تتزوج امرأته، وال يقسم ماله على ورثته، إىل 

أن يعلم حاله، ويظهر أمره، من موت أو حياة، أو متضي مدة، يغلب على الظن أنه مات فيها، 

بقاء األصل، حتى  الذي هو  له احلياة باستصحاب احلال  أثبتوا  القاضي مبوته، فقد  وحيكم 
1. خمتار الصحاح، ص 117، واملعجم الوسيط: 2 /703 واملصباح املنري: 2 /734.

2. التعريفات، للسيد اجلرجاني، ص 200.
3. املبسوط، للسرخسي: 1 /54.

مرياث املفقود يف الفقه اإلسالمي

د.  شفيق عياش / جامعة القدس

مسائل فقهية
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يظهر خالفه، واستصحاب احلال معترب يف إبقاء ما كان على ما كان، غري معترب يف إثبات ما 

مل يكن ثابتاً، لقول علي، كرم اهلل وجهه، يف امرأة املفقود: )هي امرأة ابتليت، فلتصرب حتى 

يأتيها موت أو طالق(.)1(

    وقد اختلف الفقهاء يف املدة اليت حيكم مبوت املفقود، إىل آراء:

    الرأي األول:

    ذهب احلنفية والشافعية إىل أن القاضي حيكم مبوت املفقود، إذا مات أقرانه، ومل يبق من 

جيله أحد؛ ألن الظن يغلب مبوته، أما إذا تعذرت معرفة أقرانه، فتقدر مدة حياته مبدة اختلف 

أتباع املذاهب يف تقديرها، فقال احلسن بن زياد: ينتظر به متام مائة وعشرين سنة، وقال عبد 

امللك بن املاجشون: ينتظر به تسعني سنة، وقال عبد اهلل بن احلكم: ينتظر به متام سبعني عاماً، 

تِّنَي ِإىَل  من يوم فقده، ولعله حيتج بقول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )َأْعَماُر ُأمَّيِت َما َبنْيَ السِّ

ْبِعنَي، َوَأَقلُُّهْم َمْن جَيُوُز َذِلَك(.)2( السَّ

    وفّوض بعض احلنفية احلكم مبوت املفقود إىل رأي ولي األمر؛ ألن ذلك خيتلف باختالف 

البالد، وكذلك غلبة الظن ختتلف باختالف األشخاص، فالرجل العظيم إذا انقطع، يغلب 

على الظن يف أدنى مدة أنه مات؛ لشدة االهتمام به.)3(

    ويرى املالكية يف الراجح عندهم، أنه حيكم مبوت املفقود إذا بلغ سبعني سنة، استنادًا إىل 

ْبِعنَي، َوَأَقلُُّهْم َمْن جَيُوُز َذِلَك(، ويروى  تِّنَي ِإىَل السَّ احلديث املشهور )َأْعَماُر ُأمَّيِت َما َبنْيَ السِّ
1. االختيار يف تعليل املختار: 3 /37.

2. سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب األمل واألجل، وقال األلباني: حسن صحيح.
3. تبيني احلقائق، للزيلعي 3 /312، واملبسوط 3 /54، والبحر الرائق 5/ 178، واملغن 6 /323.
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عن اإلمام مالك: أن من فقد يف دار اإلسالم، وانقطع خربه، كان لزوجته أن ترفع أمرها إىل 

احلاكم، فيبحث عنه يف مظنات وجوده، بالوسائل اليت ميكن بها معرفة حاله كلها، فإن عجز 

ضرب للزوجة أجاًل، وهو أربع سنوات، فإذا انتهت، اعتدت الزوجة عدة الوفاة، وحل هلا بعد 

ذلك الزواج بغريه.)1(

    ويرى اإلمام أمحد بن حنبل، أنه إذا فقد يف حال يغلب فيها اهلالك، كالذي يفقد بني صفني 

القتال فيها، فإنه حيكم بوفاته بعد مضي أربع  متالمحني من حال نشوب املعركة، واشتداد 

سنني، فإن مل يعثر له على أثر، قسم ماله على ورثته بعدها، واعتدت زوجته عدة الوفاة، وحل 

هلا بعد انقضاء عدتها الزواج، كما قضى بذلك عمر بن اخلطاب، فقد روي أنه رضي اهلل 

عنه، قال: )أميا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنني، ثم تعتد أربعة 

أشهر وعشرًا، ثم حتل(، وبهذا نالحظ أن عمر، رضي اهلل عنه، قد اعترب املفقود ميتًا بعد أربع 

سنني، ولذلك نراه يقول، بعد أن تنتظر الزوجة أربع سنني، تعتد أربعة أشهر وعشرًا، وهذه 

هي عدة الوفاة.)2(

   وإن فقد املفقود يف حال ال يغلب فيها اهلالك، كمن خرج لتجارة، أو سياحة، أو طلب علم، 

فيرتك الجتهاد احلاكم حكم به.

املادة  فجاء يف  احلنابلة،  برأي  1976م،  لسنة   61 رقم  الشخصية  األحوال  قانون  وأخذ     

)177( من هذا القانون، أن )املفقود الذي فقد يف جهة معلومة، ويغلب على الظن موته، 

1. املنتقى شرح الباجي على املوطأ، 3 /90 ، واملواريث يف الشريعة اإلسالمية، حممد علي الصابوني، ص 197.
2. املقنع، البن قدامة: 2 /443، وغاية املنتهى، للحنبلي: 2 /415.
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حيكم مبوته بعد مرور أربع سنني من تاريخ فقده، ما مل يكن فقده إثر كارثة؛ كزلزال، أو غارة، 

أو يف حالة اضطراب األمن، وحدوث الفوضى، وما شابه ذلك، فيحكم مبوته بعد سنة من 

فقده، أما إذا فقد يف جهة غري معلومة، وال يغلب على الظن هالكه، فيفوض أمر املدة اليت 

حيكم مبوته فيها إىل القاضي، على أن تكون ثلث املدة كافية يف أن يغلب على الظن موته، 

ويف األحوال كلها، ال بدَّ من التحري عليه، بالوسائل اليت يراها القاضي كافية للتوصل إىل 

معرفة ما إذا كان حيًا أو ميتًا(، فإن حكم القاضي مبوت املفقود اعترب ميتًا من حني فقده، يف 

)*
1

حق مال غريه؛ ألن حياته مشكوك فيها وقت وفاة املورث، فلم يتحقق فيه اإلرث.)

    ويعترب ميتًا من وقت احلكم بالنسبة إىل تركته هو، فيستحقها ورثته املوجودون وقت 

مبوت  احلكم  )بعد  ونصها:  الشخصية،  األحوال  قانون  من   )178( للمادة  تطبيقًا  احلكم، 

الوفاة،  عدة  احلكم  تاريخ  من  اعتبارًا  زوجته  تعتد  السابقة،  املادة  يف  املبينة  بالصفة  املفقود 

وتقسم تركته بني ورثته املوجودين، وقت احلكم(، ثم لو ظهر املفقود حيًا بعد القضاء مبوته 

حكماً، يسرتد ما بقي يف أيدي ورثته من ماله فقط، وال سبيل له عليهم مبا هلك يف أيديهم، 

أو استهلكوه، وإن كانت زوجته مل تتزوج بعد، فهو أحق بها، وإن كانت تزوجت، فال سبيل 

له عليها إذا دخل بها الزوج الثاني، تطبيقًا ملا ورد يف املادة 179 من قانون األحوال الشخصية 

ونصها: )إذا تزوجت املرأة اليت حكم بوفاة زوجها، ثم حتققت حياة الزوج األول، ال ينفسخ 

النكاح الثاني بعد الدخول، وأما قبل الدخول فيفسخ(.

*. أحكام املواريث د. مروان قدومي، ص 148.
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    طريقة توريث املفقود:

   إذا كان املفقود هو الوارث الوحيد، أو كان معه ورثة حمجوبون به، فإنه توقف للمفقود 

الرتكة كلها، فإن ظهر أنه حي، َأخذ املال كله، وإن حكم القاضي مبوته، َأخذ الورثة الرتكة، كل 

حبسب نصيبه، وإذا كان معه ورثة غري حمجوبني به، تقسم الرتكة أواًل على فرض أنه حي، ثم 

تقسم على فرض أنه ميت، ثم يوجد أصل املسألة يف احلالتني، ويوقف له أحسن النصيبني، 

أما من معه من الورثة، فيعطى لكل وارث أسوأ نصيب يف كل من احلالني، وحيفظ للمفقود 

فروق األنصباء إن وجدت حتى يتبني األمر، فإن ظهر حيًا أخذ نصيبه احملجوز، وكمل للباقني 

أنصباءهم، وإن حكم مبوته، فماله للورثة املوجودين عند احلكم مبوته، وال شيء ملن مات منهم 

قبل احلكم؛ ألن احلكم باعتباره ميتًا هنا منشئ للوفاة وقت صدوره، ومثبت هلا، وليس مقررًا 

هلا من تاريخ سابق؛ وألن ملكه ال يزول إال بعد احلكم، وال يورث وهو حي، وما كان موقوفًا 

له من مال مورثه يرد إىل ورثة مورثه؛ ألنه مل تتحقق حياته اليت هي شرط اإلرث. 
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     كثريًا ما خيلط الناس بني النص الشرعي، واألعراف اخلاطئة، ويظنون أّن املمارسة اخلاطئة 

للمسلمني، هي الدين ذاته الذي يدينون به، ومن هذا اخللط املغلوط، مسألة ضرب الزوج 

زوجته، فرتى من يكسر العظام، ويهشم الرأس، ويدمي اجلراح من زوجته، ثم يتشدق بعدها 

بأّن ضرب الزوجة أباحه الشرع، وهذا الفهم األعوج تتناقله ألسن اجلهال، وأفعال اجلاهلني؛ 

فتصبح الزوجة املسكينة شقيقة الرجل، شقّية الفهوم العوجاء. فرأيت أن أخلص املقال، وأن 

أوّضح املقام بهذه املسألة املهمة يف حياتنا االجتماعية، اليت متّس األسرة وعموديها، وترتّد على 

مكونات األسرة أصواًل وفروعاً.     

     لقد حث الشرع احلنيف الزوج على حسن معاملة زوجته، وتضافرت النصوص الشرعية 

يف تأكيد حسن العشرة بني األزواج، ومن حسن العشرة أن يراعي الزوجان شعور بعضهما، 

وحيمال هموم بعضهما أيضاً؛ فالزواج سكن، واستقرار نفسي، وعاطفي، قال تعاىل: }َوِمْن 

آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يِف َذِلَك 

ُروَن{)الروم: 21(، وقال سبحانه وتعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حَيِلُّ َلُكْم َأْن  آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

مسألة ضرب الزوجة 
بني النصوص والعرف اخلاطئ

               الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي - مفيت حمافظة طولكرم

مسائل فقهية
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َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًها َوال َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإال َأْن َيْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة 

َوَعاِشُروُهنَّ ِبامَلْعُروِف َفِإْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيَْعَل اهلُل ِفيِه َخرْيًا َكِثرًيا{

ُر صفوها، ويكدِّر ماءها، ويتجافى الزوجان  )النساء: 19(، وال ختلو احلياة الزوجية من نكٍد يعكِّ

عن بعضهما، وينقطع مؤقتًا حبل الودِّ، فهنا ال بّد للزوجني أن يسلكا ُسبَل اإلصالح؛ عسى 

أن متطَر سحابة العتاب رمحة تلتئم بها ُعرى املوّدة املنفصمة، فقال تعاىل: }... َوالالِتي خَتَاُفوَن 

{)النساء: 34(، واملوعظة فيها عتاب  ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف امَلَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ

نفسّي، وتذكري بأيام خّيم اجلمال فيها بينهما، وعظة حبقِّ اهلل بينهما، فإن أبت تلك الزوجة، 

وأصرت على اجلفاء، فتأتي املرتبة التالية، وهي اهلجر يف املضجع، وهذا أسلوب نفسّي فّعال، 

احلياة،  دروب  ومضيا سوّيًا يف  زوجته،  به  اقرتنت  الذي  الزوج  فهذا  النفس،  معاطف  يهّز 

وتشابكت أيديهما متعاضدين يف بناء األسرة، يعطي زوجته ظهره، ويدبر عنها، ملاذا؟ ألنه 

يريد اإلصالح، ولكنها تنأى بنفسها عنه، فإذا مل تستجب الزوجة لكل هذه املؤثرات النفسية، 

فهنا قد يصل األمر ملرحلة جديدة من التأنيب، ووخز الضمري، وذلك بالضرب، وأي ضرب 

يا ترى؟ إنه إشعار بأّن األمر قد تاوز احلّد، وتأّزم احلال، وفاق االحتمال؛ فهو وخز من باب 

إباحة ضرب  أّن  الزوج  يظّنّن  فيه، وال خدوش، فال  التأديب، والتأنيب، والرعاية، ال كسر 

الزوجة تأنيباً، هو رخصة بتكسري أضالعها، وتشويه وجهها، وتقطيع حلمها، وصبغ جسدها 

بعالمات السياط، وهول العصّي واهلراوات؛ فيتحول الزوج احلنون إىل جاّلد يبطش بالسياط، 

فهذا مما ال شّك فيه أذى، نهى الشرع عنه، وعّفت نصوص الشريعة عن مثل هذا االعتداء 

الصارخ بالضرب املرِبح، وكي ال تلعب األهواء برؤوس هواة العصا، قال َرُسوُل اهلِل، َصلَّى 

مسألة ضرب الزوجة بني النصوص والعرف اخلاطئ
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ُفُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتْم  اهلِل،  ِبَأَماِن  َأَخْذمتُُوُهنَّ  َفِإنَُّكْم  النَِّساِء؛  يِف  اهلَل  )َفاتَُّقوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل 

ِبَكِلَمِة اهلِل، َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن ال ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفِإْن َفَعْلَن َذِلَك َفاْضِرُبوُهنَّ 

َضْرًبا َغرْيَ ُمرَبٍِّح، َوهلَُنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِبامَلْعُروِف()1(. 

، فنهى الزوج، وزجره      بّشع النيب، صلى اهلل عليه وسلم، صورة الزوج املتحّول إىل باطش ألدِّ

عن ضرب زوجته، ثم إتيانها جلماع، يريد وّدها بعد تهشيم عظمها، وحتطيم نفسيتها، فَقاَل 

َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َيْعِمُد َأَحُدُكْم، َفَيْجِلُد اْمَرَأَتُه َجْلَد الَعْبِد، َفَلَعلَُّه ُيَضاِجُعَها 

ِمْن آِخِر َيْوِمِه()2(.

    أما أولئك الذين يفهمون النصوص فهمًا ِمعوجاً، فإليهم الفهم السليم، فَعْن َحِكيِم 

، َعْن َأِبيِه، َقاَل: )ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدَنا َعَلْيِه؟ َقاَل: َأْن  اْبِن ُمَعاِوَيَة اْلُقَشرْيِيِّ

ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت، َوَتْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت، َأِو اْكَتَسْبَت، َوال َتْضِرِب اْلَوْجَه، َوال ُتَقبِّْح، َوال 

، رضي اهلل عنه، َقاَل: )ُكْنُت َأْضِرُب ُغالًما  َتْهُجْر ِإال يِف اْلَبْيِت()3(، وَعْن َأِبي َمْسُعوٍد اأَلْنَصاِريِّ

ِلي، َفَسِمْعُت ِمْن َخْلِفي َصْوًتا، اْعَلْم َأَبا َمْسُعوٍد، هللُ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك َعَلْيِه، َفاْلَتَفتُّ َفِإَذا ُهَو 

َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل؛ ُهَو ُحرٌّ ِلَوْجِه اهلِل، َفَقاَل: َأَما َلْو ملَْ َتْفَعْل 

ْتَك النَّاُر()4(، فهذا صحابي ضرب غالمًا كان عبدًا له، كادت النار أن  َلَلَفَحْتَك النَّاُر، َأْو ملََسَّ

تصيبه حبرها وهلبها؛ لوال أنه أعتقه، وكّف سوطه عن ظهره، فكيف بالذي يضرب زوجته 

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

2.  صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن. سورة }والشمس وضحاها{. 

3.  سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف حق املرأة على زوجها، وقال األلباني: حسن صحيح. 

4. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب صحبة املماليك، َوكّفارة مْن لطم َعْبدُه.
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ضرب التعذيب، واالضطهاد، والتنكيل واالنتقام؟

    ونفى النيب، صلى اهلل عليه وسلم، صفة اخلريية عن أولئك الضاربني زوجاتهم، يشرعون 

عليهّن العصّي فوق رؤوسهّن، َقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َلْيَس ُأوَلِئَك خِبَِياِرُكْم()1(، 

وقال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء()2(، وعلى الزوج أن يتقي اهلل تعاىل 

بزوجته، وأن حيسن إليها، وقال رسول اهللِ، صلى اهلل عليه وسلم: )اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء()3(.

   وعلى الزوجة أن حتسن إىل زوجها باملعاملة؛ وللزوجة املتأذية من ضرر زوجها بالضرب 

املربح، أن تسلك السبل الشرعية من التحكيم، واإلصالح، وإن تعذر فلها أن تراجع احملكمة 

الشرعية يف ذلك األذى، على أساس أنه شقاق ونزاع. )واستصحاب املعاني السابقة كلها، 

واستصحاب اهلدف من هذه اإلجراءات كلها مينع أن يكون هذا الضرب تعذيبًا لالنتقام 

والتشفي. ومينع أن يكون إهانة لإلذالل والتحقري. ومينع أن يكون أيضًا للقسر واإلرغام على 

معيشة ال ترضاها، وحيدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة املؤدب املربي، كما يزاوله 

األب مع أبنائه، وكما يزاوله املربي مع تلميذه، ومعروف -بالضرورة- أن هذه اإلجراءات 

كلها ال موضع هلا يف حالة الوفاق بني الشريكني يف املؤسسة اخلطرية، وإمنا هي ملواجهة خطر 
الفساد والتصدع، فهي ال تكون إال وهناك احنراف ما، هو الذي تعاجله هذه اإلجراءات(.)4(

1. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف ضرب النساء، وصححه األلباني.

2. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته. 

3. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته. 

4. يف ظالل القرآن، 2 /654.
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   احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛ 

   فقد انتشر بني الناس عقاٌر معروف باسم )الرتامادول أو الرتامال(، بصورة كبرية، وأخذ 

بعض الناس يتعاطاه، من أجل القدرة على العمل الكثري الشاق مدة أطول، أو لغرض املتعة 

اجلنسية؛ لذا أود التعريف بهذا العقار، وبيان مدى تأثريه على اإلنسان، داحضًا ما يعتقده 

بعض الناس من قدرته على زيادة احليوية والنشاط، ومبينًا حكم تعاطيه وتروجيه، وذلك من 

خالل البنود األربعة اآلتية:

      أواًل - ما هو عقار الرتامادول؟ 

ٌن أفيوني، خمَلٌَّق كيميائيًا من مشتقات مواد أفيونية، تؤثر يف العقل، كاليت يف      إنه ُمَسكِّ

)املورفني واهلريوين(، ويستطيع االرتباط باملستقبالت األفيونية بالدماغ، فيخفف األمل، وهو 

دواء يوصف طبيًا لألمراض العصبية الشديدة؛ كالسرطان، وآالم العصب يف العمود الفقري، 

)*
1

وبعد العمليات اجلراحية شديدِة األمل.)

* من مقال )الرتامادول( على موقع الدكتور مازن عوني السقا، ومن مقال بعنوان )ما هي أضرار الرتامادول( على موقع مدونة الرتامادول .

َضَيـاُع األْجَيـال، وَتِطيُم اآلَمـال

ـدِِّر الرَتامـال  يف َتَعاِطي ُمَ
الشيخ / إحسان إبراهيم عاشور - مفيت حمافظة خان يونس 

عضو جملس اإلفتاء األعلى

مسائل فقهية
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      ثانيًا - مدى تأثريه على اإلنسان: 

   الرتامادول عقار يستهدف اجلهاز العصيب املركزي، فيعمل على إبطال عمل مراكز إنتاج 

ريُّوتونني(؛ فيسبب االكتئاب، والقلق، والوسواس القهري. مادة  )السِّ

    وهناك أعراض جانبية تظهر على متعاطيه، ومنها: األرق، والعصبية، والتوتر، والسهر، وقلة 

النوم، وضيق يف حدقة العني، وفقدان الشهية، ونقصان الوزن، والشعور بالصداع، والدوخة، 

والغثيان، والتقيؤ، واإلصابة باهلذيان، واهللوسة، وفقدان التحكم بالنفس، واالنهيار العصيب.

إىل  ويؤدي  وتشنج،  بنوبات صرع  املتعاطي  يصاب  طويلة،  مدة  العقار  هذا  استخدام  ومع 

اإلصابة بالفشل الُكَلوي والكبدي.

    وإذا أراد مدمن الرتامادول التوقف عن تناوله، ظهرت عليه األعراض اآلتية: ارتفاع 

واهليجان  والتعرُّق،  العمل،  على  القدرة  وعدم  واخلمول،  التنفس،  وصعوبة  الدم،  ضغط 

العصيب، والتشنج، والرعشة، والقشعريرة، وَرهبة اخللوة؛ أي اخلوف من الوحدة، وصعوبة 

إرادية، وأخريًا  الذاكرة، وتقلصات عضلية عدوانية ال  الرتكيز، وخلل يف اإلدراك، وفقدان 

الوفاة، لذا؛ فال بد من اللجوء إىل األطباء يف حالة ترك التعاطي، واخلروج من حالة اإلدمان، 

)*
1

لالنسحاب اآلمن من هذه اآلفة اخلطرية.)

   ثالثًا - تعاطي الرتامال فهٌم خاطٌئ حلقيقٍة علميٍة: 

    َيُظنُّ بعض الناس أنَّ الرتامادول يعمل على زيادة النشاط، واحليوية، والقدرة اجلنسية، 

* من مقال بعنوان )الرتامادول وأضراره( على موقع دار األمل للتعايف من اإلدمان، ومقال )الرتامادول( على  موقع 
الدكتور مازن عوني السقا . 

ـدِِّر الرَتامـال َضَيـاُع األْجَيـال، وَتِطيُم اآلَمـال يف َتَعاِطي ُمَ
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التنشيط، وال يزيد من القدرة اجلنسية؛  ، ال يعمل على  ٌن قويٌّ وهذا خطأ فادح؛ ألنه ُمسكِّ

طويلًة،  ًة  ُمدَّ فيعمُل  باإلرهاق،  املتعاطي  يشعر  فال  األعصاب،  ُر  وخيَدِّ اآلالم،  ُن  ُيَسكِّ إنه  بل 

ُمستهِلكًا جسَمُه وقُ�وَّتَ�ُه، دون أن يشعر بالتعب واإلرهاق، وعند التوقف عن تناوله، َيشُعُر 

املتعاطي بآالم شديدة يف أجزاء اجلسم كافة، وال يستطيع النوم، مع عصبية شديدة قد تدفعه إىل 

الشجار اللفظي، واالعتداء اجلسدي حتى يتعاطاه، فيهدأ مؤقتاً، ومع توالي االستخدام، يصبح 

التوقف عن تعاطيه، وإال فسيشعر باآلالم الشديدة، ومع الوقت  قادر على  الشخص غرَي 

يضطر إىل زيادة اجلرعة للحصول على الشعور الذي كان حيصل عليه جبرعات قليلة.)1(

   رابعًا - حكم تعاطيه وتروجيه:

  )أ( بناًء على ما سبق؛ فإنه حَيُرُم تعاطي الرتامادول، وما يشابهه من عقاقرَي أخرى؛ كاليت 

طات، واألدلة على ذلك كثرية، ومنها: تسمى )حبوب السعادة(، وسائر امُلَنشِّ

يَِّباِت َوحيَرُِّم َعَلْيِهُم اخَلَباِئَث...{)األعراف: 157(، واملخدرات     1 � قوله تعاىل: }...َوحيِلُّ هلَُُم الطَّ

مبختلف أنواعها خبيثة، بل هي من أشدِّ ال�خبائث فتكاً، وأعظِمها ضررًا، فيكون حَترميُها 

ًا يف القرآن الكريم. نَ�صَّ

   2 � إن هذا العقار يندرج يف قائمة املسكرات واملفرتات، وقد نهى النيب، صلى اهلل عليه 

َعليه  اهلِل، َصّلى اهلل  َرُسوُل  )َنَهى  قالت:  أم سلمة، رضي اهلل عنها،  وسلم، عن ذلك؛ فعن 

ُر للجسد، وإْن مل َيْنَتِه إىل َحدِّ اإلسكار،  َوسلم، َعْن ُكلِّ ُمْسِكٍر َوُمَفرتٍِّ()2(، وامُلَفت�ُِّر: هو امُلَخدِّ

1. من مقال بعنوان ) الرتامادول واجلنس ( على موقع مراكز األمل لعالج اإلدمان .
2 سنن أبي داود، كتاب األشربة، باب النَّْهي عن امُلسكر، ومسند احلافظ يف الفتح وضعفه األلباني واألرناؤوط. 
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ـدِِّر الرَتامـال َضَيـاُع األْجَيـال، وَتِطيُم اآلَمـال يف َتَعاِطي ُمَ

وهذا ما يفعُلُه الرتامادول وأمثاله.

ِإىَل  ِبَأْيِديُكْم  ُتْلُقوْا  تعاىل:}...َواَل  فقال  اإلنسان،  َضَرر على  فيه  ما  ُكلَّ  اإلسالم  َحرََّم   �  3   

)
1

التَّْهُلَكِة...{)البقرة: 195(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ال َضَرَر وال ِضَرار(.)*

   )ب( وإذا كان تعاطي هذا العقار وأمثاله حراماً، فإنه حَيُرُم أيضًا َبيُعُه، وَتروجْيُُه بني الناس؛ 

ألنه إفساٌد يف األرض، وتعاوٌن على اإلث�م والعدوان؛ إال من خالل الصيدليات، ملَِْن كان يف 

حاجة اضطرارية إليه من املرضى، ِلَدَواٍع صحيٍَّة، وبضوابَط دقيقٍة، من خالل وصفة طبية من 

ُد فيها اجلرعة املطلوبة، ومدة تناول العالج؛ حتى ال يصبح الدواء سهَل  طبيٍب ثقٍة َعدٍل، حيَدِّ

التداول، ويف متناول اجلميع.

واهلل تعاىل أعلم

وصلى  اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم

* سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضر جباره، وصححه األلباني.
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    )ما يثلج الصدور أن وعي مجهور املصلني وإدراكهم حمصن، وجداره متني، وهو قادر على 

التمييز بني الغث والسمني(.

    )نرفض أن يستغل املساجد ومنابرها أي إنسان، وأن تتحول خطاباتها إىل مناكفات وردود، 

وأن تتحيز إىل سياسة، أو فكر ضيق(.

   )نريد للمنابر أن تبقى مع رسالتها امللتزمة باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، خبطاب 

موحد للكلمة، ضمن ضوابط شرعية ملتزمة(. 

    ما من شك يف أن خطبة اجلمعة تؤدي دورًا مهمًا يف رسالة املسجد الشرعية واألخالقية 

والرتبوية، وقد كان هلا الدور البارز على مدار أربعة عشر قرنًا من الزمان، وما تزال، فمن 

واملرسلني  األنبياء  وسري  الشريعة،  وتعاليم  اإلسالمية،  العقيدة  مفاهيم  تطرح  املنابر  فوق 

ويتميز  املناسبة،  الشرعية  هلا احللول  املصلني وهمومهم، وتطرح  والصاحلني، وتعاجل قضايا 

هذا املنرب بالدميومة واالستمرار، ولذلك يبقى البوابة اليت ال تغلق أمام التائبني والباحثني 

عن االستقامة يف كل شؤونهم، فهو منرب الدعوة والوعظ واإلرشاد، والدافع لرتسيخ مبادئ 

خطابنا الديين جيب أن يكون 
معينًا للخروج من األزمات

 ال أن يكون أزمة يف حد ذاته
  الشيخ  د. مخيس عابدة /  وكيل وزارة األوقاف املساعد لشؤون الدعوة

وعظ وإرشاد
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اهلداية يف النفوس.

    وند رسالة الوعظ واإلرشاد تبلغ من األهمية شأنًا كبريًا، باعتبار الدعوة اليت حتملها 

وتدعو إليها ملزيد من الوحدة، والتآخي، والتسامح، ونبذ البغض، والعنف، والكراهية بني 

الناس، فهي رسالة رمحة للعاملني. }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرمْحًَة ِلْلَعاملَِنَي{. )األنبياء: 107(

     إن من يستغل هذه املنابر لغري هذه الغايات، يعن أنه إما جاهل حبقيقة رسالتها، وإما أنه 

يتجه إىل اتاه آخر، ال يوصل إىل هدفها ورسالتها.

    فاملساجد أطلق عليها اجلوامع، وهذا إطالق ينسجم مع رسالتها }َوَأنَّ املََْساِجَد هللِ َفال 

َتْدُعوا َمَع اهلِل َأَحًدا{ )اجلن: 18(، ففيها السجود هلل، وبها تتمع الكلمة، }يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلُل َأْن 

ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل * ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتَاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر 

اهلِل...{ )النور: 36 - 37(، فهي تمع وال تفرق، وتوحد وال تشتت.

    فالتشهري والدعوة إىل شق الصف، دعوة دخيلة على املساجد ورسالتها، إننا حنرص على أن 

يستقيم مجيع اخلطباء على رسالة املسجد األخالقية والرتبوية والشرعية، وأن يتجنب اخلطباء 

أو بث  الفتنة،  منزلق  واالنعطاف حنو  املصلني،  إثارة حفيظة  إىل  تؤدي  كلمة  أو  فكرة  كل 

الطائفية، بل املطلوب من اخلطيب أن يكون مثااًل وقدوة، وسّباقًا لتجسيد الوحدة، والتآخي، 

وتعزيز قيم احملبة، والتعاون بني صفوف شعبنا.

    كما نؤكد على أن ال تستثمر خطبة اجلمعة إىل خدمة أي دعوة فئوية، أو حزبية ضيقة، بل 

توظف ألهدافها الشرعية، وحنذر من حتويل املنابر إىل أبراج للدعاية، فواقعنا الذي نعيشه 

ذلك  أجبديات  أن  منفرًا، وند  وال  مفرقاً،  ال  جامعاً،  موحدًا،  يكون خطابًا  أن  علينا  يفرض 

يصعب على العاّد عدها، أو على الباحث إحصاؤها، فخطابنا جيب أن يكون معينًا للخروج 

خطابنا الديين جيب أن يكون معينًا للخروج من األزمات ال أن يكون أزمة يف حد ذاته
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من األزمات، ال أن يكون أزمة يف حد ذاته.

    ورسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيُقْل َخرْيًا 
)*

1

َأْو ِلَيْصُمْت(.)

التعاون،  إىل  الدعوة  مثل  اخلطيب،  عنها  يتحدث  أن  يستحق  ما  املواضيع  من  فهناك      

والتكافل، والصرب، والوحدة، واإلخالص...إخل؛ ألن احلديث بقضايا تعمق اخلالف، وتزرع 

الفتنة، والتجريح، ال يعود على اجملتمع باخلري.

     ولكن ما يثلج الصدور أن وعي مجهور املصلني وإدراكهم حمصن، وجداره متني، وهو قادر 

على التمييز بني الغث والسمني، وأصبح لديه من الوعي مبكان، بأن رسالة املسجد ودوره 

)توحيدي ال تفريقي(، ويدعو إىل وحدة الصف والكلمة؛ وذلك حتقيقًا للمصلحة العامة، 

باعتبارها أساسًا يقوم عليه ديننا احلنيف، وأن أي إنسان خيالف ذلك ال ميثل إال نفسه، ولو 

تلبس بلباس الدين يف ظاهره.

      حنن نرفض أن يستغل املساجد ومنابرها أي إنسان، وأن تتحول خطاباتها إىل مناكفات 

وردود، وأن تتحيز إىل سياسة، أو فكر ضيق، نريد للمنابر أن تبقى مع رسالتها امللتزمة باألمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر، خبطاب موحد للكلمة، ضمن ضوابط شرعية ملتزمة، فنحن 

حباجة إىل العودة إىل َفهم ديننا، الذي حيوي يف جنباته كل فضيلة وخري، وخلق عظيم، وإن أي 

دعوة ختالف ذلك هي استجابة لنداء الشيطان، وبعد عن نداء الرمحن، قال تعاىل: }اهلُل َوِليُّ 

اُغوُت خيِْرُجوَنُهْم  ُلَماِت ِإىَل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَياُؤُهُم الطَّ الَِّذيَن آَمُنوا خيِْرُجُهْم ِمَن الظُّ

ُلَماِت{. )البقرة: 257(  ِمَن النُّوِر ِإىَل الظُّ

* صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.
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     وقد شهد التاريخ مبساحته املاضية على قدرة املسلمني على التعايش مع اآلخر، فمن 

ا املُْْؤِمُنوَن  باب أوىل جيب أن تكون مسة األلفة واملودة واحملبة يف اجملتمع املسلم، قال تعاىل: }ِإمنََّ

ِإْخَوٌة{. )احلجرات: 10(

كاملة  مالية  اعتمادات  بتخصيص  الشواغر  ملء  ضرورة  إىل  أواًل  رسالة  أوجه  وهنا؛      

احلقيقي  العنوان  هو  يكون  وأن  املؤهل،  املوظف  إال  املنابر  يعتلي هذه  للمساجد، حتى ال 

املسؤول عن ذلك، ونوجه رسالة إىل خطبائنا، فنقول هلم: إن املسؤولية كبرية، وإّن دوركم 

مهم كبري، فكونوا عنصر وحدة، واحرصوا على أن ال تستغل املنابر ألي أغراض ال ختدم 

هذا اهلدف السامي العظيم، وأن توجهوا جهدكم إىل كتاب اهلل وسنة رسوله، وأن تهتموا 

يِن()1(،     بعالج القضايا اليت تهم املواطنني وتفقيههم بها )َمْن ُيِرِد اهلُل ِبِه َخرْيًا، ُيَفقِّْهُه يِف الدِّ

وأن تكونوا خري قدوة تتمثل بها صورة اإلسالم برمحته، واعتداله، ووسطيته، وإبراز فضائله 

وقيمه، والبعد عن تريح األشخاص واهليئات، وأن تكونوا مبشرين ال منفرين، قال صلى اهلل 

ُروا(.)2(  ُروا َواَل ُتَعسِّ ُروا َواَل ُتَنفُِّروا، َوَيسِّ عليه وسلم: )َبشِّ

    ويف اخلتام؛ أقول إن مسؤولية احلفاظ على رسالة املسجد والوعظ واإلرشاد هي مسؤولية 

مجاعية، يشرتك بها اجلميع، ابتداء من اإلمام واخلطيب، ومرورًا باملثقفني كافة، خاصة املؤهلني 

اإلفتاء  دور  من  الدينية،  واملؤسسات  اجلامعات  يف  الكرام  أساتذتنا  رأسهم  وعلى  شرعياً، 

واحملاكم الشرعية، بل هي مسؤولية اجلميع بشكل عام، وكل يف موقعه.

     فلنتق اهلل عز وجل، ولنكن خري خلف خلري سلف، قواًل وعماًل وتأسياً.

1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين.
2. صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري.

خطابنا الديين جيب أن يكون معينًا للخروج من األزمات ال أن يكون أزمة يف حد ذاته
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    من أشرف أعضاء جسم اإلنسان الوجه؛ ذلك أّنه يعتلي اجلسم، ويواجه املرء به الناس، 

وقد مجع اهلل فيه حماسن ال حتصى، ووضع فيه أهّم احلواس من نظر، ومسع، وذوق، وشّم، وهو 

الذي يظهر من خالله اجلمال، وكّل إنسان حيرص على أن يكون وجهه مجياًل، ويدعو رّبه أن 

حيميه من كّل ما يقّلل من مجاله، وإذا ما تعّرض املرء حلادث ما، تده من دون أن يشعر حيمي 

املرأة،  انتباه الرجل يف  وجهه بكفيه أو غريهما، ولقد قيل: من أول األشياء اليت تسرتعي 

واملرأة يف الرجل، مجال الوجه، ومن الشعر:

ثالثة يذهنب عن املرء احلزن       املاء واخلضرة والوجه احلسن

    واملسلم يقّدر نعمة اهلل عليه، فرتاه حيمد اهلل أن جعله يف صورة حسنة، ووجه حسن،     

ولكي يبقى الوجه سليمًا نقّياً، أوجب اإلسالم نظافته، ففرض على من يتوضأ أن يغسل 

وجهه، ومل جيعل ذلك من سنن الوضوء، بل جعله من فرائضه اليت وردت يف الذكر احلكيم: 

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل املََراِفِق َواْمَسُحوا  }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّ

ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل الَكْعَبنْيِ{.)املائدة: 6(

 اللهّم حرِّم وجوهنا على النار  

أ. كمال بواطنة

وعظ وإرشاد
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   والوجه لكرامته ُنِهَي عن ضربه، أو تقبيحه، ويف احلديث عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، 

قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسّلم: )ِإذا َضَرَب َأَحدكم، َفلَيَتجّنب الَوْجه، َوال َتُقْل: َقّبَح 

اهلُل َوْجَهَك، َوَوْجه َمْن َأْشَبَه َوْجَهك؛ َفِإنَّ اهلَل َتعاىل َخَلَق آَدَم َعلى ُصوَرِته()1(، واملسلم نهي 

أن يقول هذا للمسلم، وغري املسلم)2(؛ ألّن الناس كّلهم َخْلُق اهلل، واهلل سبحانه كرَّم بن آدم 

كّلهم، ولقد كان اجلزاء قاسيًا على من أفسد شيئًا يف وجه آخر؛ فمن أفسد عني امرئ، فعليه 

نصف دية، ويف العينني دية كاملة، ومثل ذلك األذنان، واألنف عليه دية كاملة.

   وقد عرّب اهلل عّز وجّل عن نفسه يف آيات كثرية بذكر وجهه مضافاً: }َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك 

ُذو اجْلَالِل َواإِلْكَراِم{)الرمحن: 27(، }َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهلِل{)البقرة: 115(، }َوالَِّذيَن َصرَبُوا 

اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّهْم{ )الرعد: 22(، }ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه{ )القصص: 88(، }ِإال اْبِتَغاَء َوْجِه 

َربِِّه اأَلْعَلى{. )الليل: 20(

   والعرب يعربون بالوجه عن السيادة والشرف، فيقولون: فالن وجه القوم؛ أي سّيدهم 

وشريفهم، ويعرّبون بالوجه عن اإلنسان كّله؛ لشرفه، وعلوه على اجلسم، فيقولون: أراني اهلل 

وجهك على خري، فُأخذ اجلزء، معربًا به عن الكّل.

   ومن الوجه يتبنّي غالبًا ما خيفيه الصدر، فريوى عن عثمان بن عفان قوله: )وما أسّر أحد 

سريرة إال أظهرها اهلل -عّز وجّل- على صفحات وجهه، وفلتات لسانه(، وتد من عندهم 

فراسة يقرؤون الوجوه، فيعرفون ما يستكّن يف الضمائر، ويف القرآن الكريم نقرأ قوله تعاىل 

1. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، رضي اهلل عنه، وقال األرناؤوط: إسناده قوي.
2. انظر موقع صيد الفوائد.

 اللهّم حرِّم وجوهنا على النار  
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مؤّيدًا ما نقول: }َتْعِرُف يِف ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا املُْْنَكَر{)احلّج: 72(، وهذا شاعر هجا سّجانه، 

فأنشد:

           وجه عبوس قمطرير حاقد        مستكرب القسمات والعرنني

           يف خّده شّج ترى من خلفه       نفس����ًا معّقدة وقلَب لعنِي

تنعت  الوجوه  وتد  املّرات،  عشرات  وجمموعًا  مفردًا  الوجه  ذكر  الكريم،  القرآن  ويف     

بصفات متضادة؛ فمنها املبّيضة، ومنها املسوّدة، ومنها الناضرة، ومنها الباسرة، ومنها املسفرة، 

والضاحكة املستبشرة، ومنها اليت عليها غربة، ترهقها قرتة، ومنها الوجوه اخلاشعة، العاملة 

الناصبة، ومنها الوجوه الناعمة.

   ويوم احلساب ند القرآن الكريم ينّبه وحيذِّر من أّن هذا الوجه الذي حتافظ عليه وتصونه 

فيقول  الروح،  خروج  وقبل  االحتضار،  يف  حتى  للعذاب،  هدفًا  سيكون  يؤذيه،  ما  كّل  من 

تعاىل: }َوَلْو َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى الَِّذيَن َكَفُروا امَلالِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب 

َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اهلَل َلْيَس ِبَظالٍم ِلْلَعِبيِد{. )األنفال: 50 - 51( احَلِريِق* َذِلَك مبَِا َقدَّ

النار عن  ألوانًا من العذاب، فهناك ال يستطيع أحد أن يذّب      ويف جهّنم يلقى الوجه 

َعْن  َوال  النَّاَر  ُوُجوِهِهُم  َعْن  َيُكفُّوَن  ال  ِحنَي  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيْعَلُم  }َلْو  تعاىل:  يقول  وجهه، 

 ُظُهوِرِهْم َوال ُهْم ُيْنَصُروَن* َبْل َتْأِتيِهْم َبْغَتًة َفَتْبَهُتُهْم َفال َيْسَتِطيُعوَن َردََّها َوال ُهْم ُيْنَظُروَن{ 

)األنبياء: 39 - 40(، وهناك ُتقّلب الوجوه يف النار }َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم يِف النَّاِر{)األحزاب: 66(، 

وهناك }َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاحِلُوَن{ )املؤمنون: 104(، وهناك تغشى الوجوه النار 

الغوث  طلب  إذا  وهناك   ،)50 )إبراهيم:  النَّاُر{  ُوُجوَهُهُم  َوَتْغَشى  َقِطَراٍن  ِمْن  }َسَراِبيُلُهْم 
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اْلُوُجوَه{  َيْشِوي  َكاملُْْهِل  مبَِاٍء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا  }َوِإْن  للوجوه  شاويًا  كاملهل،  محيمًا  ماًء  جاء 

ُوُجوِهِهْم  َعَلى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  }َوحَنُْشُرُهْم  وجوههم  على  الناس  حيشر  وهناك   ،)29 )الكهف: 

ا{ )اإلسراء: 97(، }َيْوَم ُيْسَحُبوَن يِف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر{   ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّ

النَّاِر{ يِف  ُوُجوُهُهْم  َفُكبَّْت  يَِّئِة  ِبالسَّ َجاَء  }َوَمْن  املسيء على وجهه  ُيكّب  48(،وهناك  )القمر: 

)النمل: 90(، وللمرء أن يتأّمل يف مدلوالت كلمة )ُكّبت( وما يف ذلك من امتهان واحتقار!!

    ويف النار قد يؤخذ جزء من الوجه حلكمة إهلية، فيكوى أو ينزع، يقول سبحانه يف حال 

من يكنزون الذهب والفّضة، وال يؤتون زكاتهما: }َيْوَم حيَْمى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها 

َوى{  ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم{)التوبة: 35(، ويقول سبحانه: }َكال ِإنََّها َلَظى* َنزَّاَعًة ِللشَّ

)املعارج: 15 - 16(، والشوى قيل يف معناها: حماسن الوجه، وقيل: جلدة الرأس، وهناك معان 

أخرى، ومما مسعت من بعض معلمينا أّنها اجلبني، وال خيفى أن )نّزاعة( على وزن فّعالة، وهي 

من صيغ املبالغة، والزاي املشّددة فيها تدّل على البطء يف احلركة، مع القّوة فيها، وأنت حتّس 

هذا، وأنت تنطقها.

   وللمرء أن يتخّيل حال من تغشى وجهه النار، أو من تلفحه، أو من يسحب وجهه عليها، 

أو من ُيقلَُّب وجهه فيها، أو من يكوى وجهه بها، إّن جمرد التخّيل يثري الرعب، وحنن يف الدنيا 

نرى الشمس الالهبة، أو رياح السموم، أو النار املشتعلة، وكيف تؤذي الوجوه عن بعد، 

وختطف نضارتها، فكيف وهي تالمس نارًا رهيبة، ونار الدنيا جزء من سبعني جزءًا منها؟!

إّن العاقل حيسب لذلك اليوم حساباً، وما أقربه! فمن مات، فقد قامت قيامته، ويا ويله من 

مست النار وجهه! الناس اليوم يقرأون وعيد اهلل، ثّم تراهم يرون األمر بعيدًا، ومنهم من 

 اللهّم حرِّم وجوهنا على النار  
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يبالغ يف إحسان الظّن، وال حيسن العمل.

   فيا من يهتّم بوجهه فيتعّهده يف األوقات كّلها بالنظافة، ويتعّهده بالدهن؛ ليحميه من حّر 

الصيف، وقّر الشتاء، ويغطيه إن كانت هناك ضرورة؛ ليظّل مشرقًا وضيئًا نضرًا، ويظّل سليمًا 

من اآلفات، بادر إىل العمل مبا حيمي هذا الوجه يف اآلخرة من هلب جهنم ومجرها ومحيمها...، 

فاغسل نفسك من أدران املعاصي، واجعله منريًا بنور اإلميان، وإال كان هذا الوجه وقودًا لنار 

إّن العذاب سرمدّي، وكلما  جهنم، والعياذ باهلل، وليت األمر يتوقَّف على عذاب مّرة، بل 

بليت اجللود بدِّلت بغريها؛ ليذوق صاحبها العذاب.

   وعلى العاقل دومًا أن يتذّكر كيف يكون حال هذا الوجه لو زحزح صاحبه عن النار وأدخل 

اجلنة، فهناك تكون الوجوه مبيّضة ناعمة، مسفرة ضاحكة، مستبشرة ناضرة، تبدو عليها نضرة 

النعيم، }َتْعِرُف يِف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم{)املطففني: 24(، وشتان بني حاهلا وحال وجوه خاشعة 

عاملة ناصبة، كاحلة، عليها غربة، ترهقها قرتة؟! اللهّم حّرم وجوهنا على النار، وارزقنا لّذة 

النظر إىل وجهك الكريم.
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      احلمد هلل رب العاملني،  والصالة والسالم على خري املرسلني حممد، النيب األمني، وعلى 
آله وصحبه أمجعني؛ 

ر بعضه(، واملثل الشعيب السائر       يتداول بعض الناس املثل الشعيب القائل )فخار يكسِّ
)ضع رأسك بني الرؤوس، وقل يا قّطاع الرؤوس( يف سلبية عجيبة، وعدم مباالة ال تليق 

حبال املسلم. 
     ويف مقابل تلك السلبية واحدة من خصائص هذا الدين العظيم، الذي ننتمي إليه، 
أال وهي اإلجيابية، اليت نتعلمها من العقيدة اإلسالمية، وعلينا أن منارسها يف حياتنا، بل إننا 
نتعلمها من واحدة من أصغر املخلوقات املشاهدة، وهي النملة، اليت ورد ذكرها يف القرآن 

الكريم يف غري موضع، بل مسى اهلل سورة من القرآن باسم النمل.
    فبني سلبية فكرة، ومثل يؤثر يف الناس، ويشكل جزءًا من ثقافة بعضهم، تأتي إجيابية 
العقالء،  من  وكأنها  وسالمته،  جمتمعها  أمن  على  القرآن حرصها  علينا  اليت قصَّ  النملة، 
قال اهلل تعاىل: }َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َواِد النَّْمِل َقاَلْت منََْلٌة َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال 

حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن{. )النمل: 18(
ليس مهمًا هنا أن يكون وادي النمل املذكور يف اآلية يف الطائف أو الشام، لكنه واد يسكنه 

 ،  النملة عمٌل وجدٌّ
صدق وهّمة

                     الشيخ أمحد خالد شوباش /  مفيت حمافظة نابلس

وعظ وإرشاد
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النمل، وهو ممتلئ به، لذا عرف بأنه وادي النمل، ويف ذلك الوادي، ويف ذلك الزمن، عندما 
أحست النملة باخلطر الداهم على قومها، أعلنت صائحة ومنذرة: إن اخلطر قادم، أنقذوا 
أنفسكم من اهلالك، منلة حتمل همَّ أمتها، ما أروعها من منلة، وما أعجبها من منلة! مل تهرب 
بنفسها، ومل تقل أنا منلة وحيدة ماذا أفعل؟ وهذا اجليش اجلرار قادم، واملخاطر قادمة، فهل 
حنمل همَّ األّمة، وما حياق بها، وما يكاد هلا؟! أم حنمل همَّ الوظيفة، والبيت، والزوجة، والطعام، 
والشراب، ويأتي هم األمة يف مؤخرة اهلموم؟! ثم إن اهلل قال: }َقاَلْت منََْلٌة{، منلة نكرة غري 
معّرفة، منلة من وادي النمل، قد تكون امللكة، وقد ال تكون، منلة نكرة أنقذت أمة، ثم إنها 
بّرأت سليمان واجليش من سوء النية، فقالت: }َوُهْم ال َيْشُعُروَن{، مل تقل: إن سليمان قد 
احتقركم، أو قالت: أنتم جند ضعيف، فال يبالي بكم، إنها مل تكشف عن قلوبهم ونياتهم، بل 
قالت: سيقتلونكم وهم ال يشعرون، فهل نتعلم من النملة حسن الظن باآلخرين، بدل سوء 
الظن؟ وتفسري النوايا كما تدعونا أهواؤنا، لقد أغلقت الباب على اآلخرين بهذه الكلمة 
من أن يتكلم أحد، أو يفسر النية بسوء ظن، هلذا مل يقل أحٌد منهم ملاذا مّر سليمان بهذا 
الوادي؟ أو ما الذي يريده؟ ومل يقل النمل أيضًا للنملة أنت تريدين منصباً، أو تريدين العلو 

)*
1

والشهرة؛ لقد استجاب النمل لدعوة النملة وندائها، ونا بذلك من التحطيم واهلالك.)
       درس للمؤمن يف االجيابية:

    إن املؤمن احلق إذا المست العقيدة قلبه، واستقرت يف وجدانه، صار إجيابيًا ال يعرف 
للسلبية طريقاً، وال لألنانية مسلكاً، وهو يعلم يقينًا أنه خملوق هلدف نبيل، ال بد من القيام 
ِإال  َواإِلنَس  اجْلِنَّ  َخَلْقُت  }َوَما  قال اهلل تعاىل:  العبادة احلقة اليت خلق ألجلها،  به، أال وهو 
ِلَيْعُبُدوِن{ )الذاريات: 56(، وهو بالتالي يرفض العبثية، وحياة السدى، قال تعاىل: }َأَفَحِسْبُتْم 
ُيرْتََك  ُتْرَجُعوَن{)املؤمنون: 115(، وقال: }َأحَيَْسُب اإِلنَساُن َأن  ِإَلْيَنا ال  َوَأنَُّكْم  َعَبثًا  ا َخَلْقَناُكْم  َأمنََّ

ُسًدى{. )القيامة: 36(
* النملة، ناصر العمر، حماضرة على املكتبة الشاملة، ص 6-9.
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    ينطلق اإلنسان املسلم باإلجيابية يف تعامله مع خالقه املريد املدبر القادر، الفّعال ملا يريد، 
كامل اإلجيابية والفاعلية، إليه يرجع األمر كله، وإىل إرادته يرجع خلق هذا الكون ابتداء، وكل 

)
1

حركة فيه، وكل تغري أو تطور فيه، ال يتم إال بإرادته، وعلمه، وتقديره، وتدبريه.)*
    كما ينبغي على املسلم أن يتعامل بإجيابية مع الكون الذي جيب أن يعمره؛ ألن اهلل سخره 
له بكل ما فيه، فيندفع للعمل استجابة لنداء احلق جل يف عاله: }َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسرَيَى اهلُل 
َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم مبَِا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{.  َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمُنوَن َوَسرتَدُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

)التوبة: 105(

    لقد أنتج هذا الدين يف صحابة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، إجيابية رائعة، فحول 
حياتهم من السلب، والنهب، واالنغالق، وممارسة الرذائل إىل أعلى القيم والفضائل، فصار 
كل واحد منهم حيمل رسالته بإجيابية متناهية، يشعر أن مسؤوليته األهم يف احلياة، تبليغها 

للناس، ويدعوهم إىل اخلري الذي وصل إليه. 
    وما وصلت إليه األمة املسلمة عرب التاريخ، وحققته من إنازات، وانتصارات، وفتوح 
يف شتى امليادين، إمنا كان مما غرسه الدين من إجيابية يف تلك النفوس الكبار، واألشخاص 

العظام.
       درس من َجلد النملة وصربها:

}اْدُخُلوا  مساكَن  للنمل  أن  أثبتت  قد  الكرمية  اآلية  أن  ند  النملة،  إىل  العودة  عند      
والعجيب أن للنملة صربًا وجلدًا يف بناء مسكنها، وأنه لو سقط، فإنها تعاود  َمَساِكَنُكْم{ 
بناءه فورًا مرة ثانية وثالثة ورابعة، حتى يستقيم. ذكر املؤرخون أن تيمور لنك دخل معركة 
من املعارك، وملا بدأت املعركة هزموا وتفرقوا، فهام القائد على وجهه حزيناً؛ بسبب اهلزمية 
النكراء، وذهب إىل جبل، ودخل مغارة فيه، وبينما هو جالس يستغرق يف تفكريه، إذا منلة تريد 

* سيد قطب، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، الطبعة الشرعية اخلامسة 1400ه� 1980م، دار الشروق، 
ص 149. 
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أن تصعد على صفاة يف اجلبل -حجرًا أملس- فسقطت، فحاولت الثانية وسقطت، فأخذ 
ينظر إليها، وشّدت تفكريه، وبدأ يرقب هذا املخلوق الصغري ويتابعها، لقد نحت وصعدت 
بعد سبع عشرة حماولة، فاستغرب وتعجب! فقال: منلة تكرر احملاولة قرابة عشرين مّرة، وأنا 
ألول مرة أنهزم وجيشي، ما أضعفنا! ما أحقرنا! فنزل من املغارة، وصمم على تميع فلول 
جيشه، وأن يدخل املعركة، وأن ال ينهزم ما دام فيهم حي، والنملة تعيش يف رأسه، فجمع 
جيشه، وتعاهدوا على دخول املعركة، وأن ال ينهزموا ما دام منهم حي، فدخلوا املعركة بهذه 

النية، وبهذا التصميم، فانتصروا.)1(
     إن النملة من أجّد املخلوقات، جادة بكل معاني اجلدية، فهل رأيتم منلة نائمة يف الطريق 

ذات يوم، وهل رأيتم منلة واقفة تتفرج؟ وهل رأيتم منلة بال عمل ومثابرة؟! أبدًا.
      صدق النملة وتعاونها:

    جمتمع النمل جمتمع صادق، ال مكانة للكذب فيه، ليس عندهم كذب أبيض وال أسود، 
وال يكذبون يف األول من نيسان، وال يف غريه، وانظر معي قصة تلك النملة، كما أوردها ابن 
القيم، رمحه اهلل، قال: )أخرب بعض العارفني أنه شاهد منهن يومًا عجباً، قال: رأيت منلة جاءت 
إىل شق جرادة فزاولته، فلم تطق محله من األرض، فذهبت غري بعيد، ثم جاءت معها جبماعة 
من النمل، قال: فرفعت ذلك الشق من األرض، فلما وصلت النملة برفقتها إىل مكانه، دارت 
حوله، ودرن معها، فلم جيدن شيئاً، فرجعن، فوضعته، ثم جاءت فصادفته، فزاولته، فلم تطق 
، فرفعته، فدرن حول مكانه، فلم جيدن شيئاً، فذهبت،  رفعه، فذهبت غري بعيد، ثم جاءت بهنَّ
فوضعته، فعادت فجاءت بهن، فرفعته، فدرن حول املكان، فلما مل جيدن شيئاً، حتلقن حلقة، 

وجعلن تلك النملة يف وسطها، ثم حتاملن عليها، فقطعنها عضوًا عضوًا، وأنا أنظر(.)2(

1. النملة، ناصر العمر، ص 10.
2. ابن القيم، أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر الزرعي، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1 /243. 
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، صدق وهّمة النملة عمٌل وجدٌّ

     فهذه القصة تدل على أن جمتمع النمل جمتمع متعاون، وأنه جمتمع صادق، وأن احليلة اليت 
فعلها الرجل، جعلت النمالت يظنن برفيقتهن الكذب، فعاقبنها بالقتل والتقطيع.

     فطنة النملة ومكارم صفاتها األخرى: 
     ال شك يف أن النمل يتمتع بدرجة عالية من الفطنة والذكاء، فالنملة إذا نقلت احَلبَّ 
إىل مسكنها كسرته؛ لئال ينبت، فإن كان مما ينبت الفلقتان منه، كسرته أربعاً، وإذا أصابه ندى 
وبلل، وخافت عليه الفساد، أخرجته إىل الشمس، ثم أعادته إىل املسكن، ومن أمر فطنتها 
أنها ال تعل قريتها يف بطن واٍد، بل يف أعاله؛ لئال يفيض عليها السيل، ومن عجيب فطنتها، 
بدخول  النمل  فأمرت  وجنوده،  سليمان  رأت  ملا  اخلطاب  من  أنواع  بعشرة  تكلمت  أنها 
املساكن، فشمل خطابها ونصيحتها النداء، والتنبيه، والتسمية، واألمر، والنص، والتحذير، 

والتخصيص، والتفهيم، والتعميم، واالعتذار، يف أبلغ كالم من اإلجياز واالختصار.)1(
وعدم  والتضحية،  األنانية،  وعدم  كالتعاون،  الصفات؛  من  كثري  النمل  يف  واملشاهد       

الفوضى، ووحدة الكلمة واملوقف، والنظافة، والذكر، والتسبيح. 
      وبهذا يتضح للقارئ أن النملة هي من أصغر املخلوقات، قد حباها املوىل سبحانه من 
عظيم الصفات، واجتمع فيها من العمل واجلد والنشاط، وفوق ذلك اإلجيابية والفاعلية، فهل 

نتعلم مما قص اهلل علينا من شأن أصغر املخلوقات؟ 
     وقد جاء يف احلديث الصحيح عن أنس بن مالك، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، 

اَعُة َوِبَيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفِإْن اْسَتَطاَع َأْن اَل َيُقوَم َحتَّى  صلى اهلل عليه وسلم: )ِإْن َقاَمِت السَّ

َيْغِرَسَها، َفْلَيْفَعْل(.)2(  فاملسلم إجيابي العقيدة واملنهج، مثابر متعاون على اخلري، ومن شعاراته 

غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون، وله يف النملة عربة.

1. املرجع السابق. 
2. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رضي اهلل عنه، قال األرناؤوط: إسناده صحيح 

على شرط مسلم.   
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     احلمد هلل، والصالة والسالم على سيد البشر أمجعني، وعلى آله وصحبه الطيبني، أما بعد؛

وبني  العظيمة،  األسرار  من  فيهم  وأودع  خمتلفة،  طبائع  هلم  وجعل  الناس،  اهلل  خلق  فقد 

احلكمة من ذلك، فلو تأملت الناس، لوجدتهم خمتلفني، منهم الطيب السهل اللني، رقيق 

يألف  الطبع، ال  لئيم  القلب،  يألف وُيؤلف، ومنهم اخلبيث، قاسي  الطبع،  القلب، لطيف 

وال يؤلف. ولقد بني صلى اهلل عليه وسلم هذا، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل: )ُسِئَل 

َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َأيُّ النَّاِس َأْكَرُم؟ َقاَل: َأْكَرُمُهْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُهْم، َقاُلوا: َلْيَس 

َعْن َهَذا َنْسَأُلَك، َقاَل: َفَأْكَرُم النَّاِس ُيوُسُف َنيِبُّ اهلِل، اْبُن َنيِبِّ اهلِل، اْبِن َنيِبِّ اهلِل، اْبِن َخِليِل اهلِل، 

َقاُلوا: َلْيَس َعْن َهَذا َنْسَأُلَك، َقاَل: َفَعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسَأُلوِني؟ َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: َفِخَياُرُكْم يِف 

1(، ويف حديث آخر عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، 

اجْلَاِهِليَِّة، ِخَياُرُكْم يِف اإِلْسالِم ِإَذا َفقُهوا()*

أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َتُِدوَن النَّاَس َمَعاِدَن، ِخَياُرُهْم يِف اجَلاِهِليَِّة، ِخَياُرُهْم يِف 

ُهْم َلُه َكَراِهَيًة، َوَتُِدوَن َشرَّ النَّاِس  ْأِن َأَشدَّ اإِلْسالِم ِإَذا َفِقُهوا، َوَتُِدوَن َخرْيَ النَّاِس يِف َهَذا الشَّ

*. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: }لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني{. )يوسف: 7(

 جتدون الناس معادن
   أ. كايد حسن عايد جاليطة / املساعد اإلداري لدار اإلفتاء / أرحيا  

وعظ وإرشاد
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َذا اْلَوْجَهنْيِ الَِّذي َيْأِتي َهُؤالِء ِبَوْجٍه، َوَيْأِتي َهُؤالِء ِبَوْجٍه(.)1(

    أصول عظيمة:

    يبني هذا احلديث أصواًل عظيمة يف الشريعة اإلسالمية، منها: 

1. أن الكرم كله بالدين، قال النووي: قال القاضي عياض: وقد تضمن احلديث يف األجوبة 

الثالثة، أن الكرم كله، عمومه، وخصوصه، وجممله، ومبانيه، إمنا هو بالدين.)2( 

2. ميزان التفاضل عند اهلل هو التقوى، وال عالقة للنسب واحلسب به، قال تعاىل: }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 

ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي{)احلجرات:13(، ووضح ابن تيمية هذا، فقال: وهلذا ليس يف 

كتاب اهلل آية واحدة ميدُح فيها أحدًا بنسبه، وال يذم أحدًا بنسبه، وإمنا ميدح باإلميان والتقوى، 

ويذم بالكفر، والفسوق، والعصيان(.)3( 

3. تظهر أهمية احلديث يف قيمته الرتبوية العظيمة، وذلك واضح من خالل عباراته الوجيزة، 

فقيمه الرتبوية واضحة يف التوجيه، وبيان معادن الناس، وأصوهلم، ومشاربهم.

4. يبني احلديث فائدة عظيمة، وهي: التفقه يف الدين الذي هو أعلى املراتب. 

    وهذه أصول عظيمة من أصول احلكمة، وهي من القواعد املهمة اليت تبني طبائع الناس، 

واتاهاتهم النفسية واالجتماعية. فما وجه الشبه بني املعادن وأخالق الناس؟ نقل صاحب 

كتاب فيض القدير، عن الرافعي، قوله: )وجه الشبه أن اختالف الناس يف الغرائز والطبائع، 

1. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب قول اهلل تعاىل: }َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا 
َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُكٌم{. )احلجرات: 13(

الفكر  دار  النووي،  676، صحيح مسلم بشرح  املتوفى سنة  أبي زكريا حييى بن شرف،  الدمشقي،  النووي،    .2
للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 1417ه� � 1996م، 10 /6500. 

3.  ابن تيمية، شيخ اإلسالم، أمحد، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، مجع وترتيب احلنبلي، عبد الرمحن حممد بن قاسم 
العاصمي النجدي، وساعده ابنه أمحد، 35 /230. 

 جتدون الناس معادن



86

العدد  115  رجب وشعبان   1435 هـ   -  أيار وحزيران  2014م

كاختالف املعادن يف اجلواهر، وأن رسوخ االختالف يف النفوس، كرسوخ عروق املعادن فيها، 

وأن املعادن كما أن منها ما ال تتغري صفته، فكذا صفة الشرف ال تتغري يف ذاتها، بل من كان 

شريفًا يف اجلاهلية، فهو بالنسبة إىل أهل اجلاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه، فكان أشرف 

من أسلم من املشروفني يف اجلاهلية، ثم ملا أطلق احلكم خصه بقوله: )إذا فقهوا( بضم القاف 

على األجود � ذكره أبو البقاء؛ أي صاروا فقهاء، ففيه إشارة إىل أن نوع اإلنسان إمنا يتميز 

عن بقية احليوان بالعلم، وأن الشرف اإلسالمي ال يتم إال بالفقه، وأنه الفضيلة العظمى، 
والنعمة الكربى(.)1(

     وحقيقة ذلك أن الفضيلة إمنا تقاس مبدى استعداد تقبل صاحبها خلري الفضائل ومكارم 

الطباع من  أن ما يف معادن  إشارة إىل  )وفيه  املفاتيح:  مرقاة  كتاب  يقول صاحب  األخالق، 

جواهر مكارم األخالق، ينبغي أن يستخرج برياضة النفوس، كما تستخرج جواهر املعادن 
باملقاساة والتعب(.)2(

    موازين املفاضلة بني الناس:

    والناظر يف دنيا الناس اليوم، جيد أنَّ كثريًا من الناس من يعجبك لبسه، وقوله، ومظهره، 

لكنه من الداخل خائر النفس، قاسي القلب، شديد الطبع، ذو معدٍن زائف، قلبه فارغ، مييل 

مع الريح حيث متيل، ولقد ضرب صلى اهلل عليه وسلم، أروع األمثلة، ببيانه إن مثل هذه 

قال: مرَّ رجل على  الناس مبظهرها، ال خري فيها، فعن سهل بن سعد،  الفئة، وإن ُأعجب 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فقال: )َما َتُقوُلوَن يِف َهَذا؟ َقاُلوا: َحِريٌّ ِإْن َخَطَب َأْن ُيْنَكَح، 

1. انظر املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تاج عارفني بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ثم القاهري،  فيض القدير، 
شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص2 /114.

2. القاري، علي بن سلطان القاري، مرقاة املفاتيح ومشكاة املصابيح، حققه وأخرج أحاديثه، صدقي حممد مجيل العطار، 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414ه� � 1994م، 8 /630. 
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َوِإْن َشَفَع َأْن ُيَشفََّع، َوِإْن َقاَل َأْن ُيْسَتَمَع، َقاَل: ُثمَّ َسَكَت، َفَمرَّ َرُجٌل ِمْن ُفَقَراِء املُْْسِلِمنَي، َفَقاَل: 

َما َتُقوُلوَن يِف َهَذا؟ َقاُلوا: َحِريٌّ ِإْن َخَطَب َأْن ال ُيْنَكَح، َوِإْن َشَفَع َأْن ال ُيَشفََّع، َوِإْن َقاَل َأْن ال 

 )*
1

ُيْسَتَمَع، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َهَذا َخرْيٌ ِمْن ِمْلِء اأَلْرِض ِمْثَل َهَذا(.)

     أصناف الناس:

     إن رسالة اإلسالم واضحة املعامل، راسخة القيم، حيث ند يف كتاب اهلل عّز وجل حقائق 

مت الناس على أساس معدنهم، وتقبلهم للحق، ومن ذلك ما بينته  واضحة جلية للعيان، قسَّ

سورة البقرة جبالء ووضوح، حيث تد فيها عبارة )ومن الناس( )ومنهم( فهي قسمت الناس 

إىل ثالث فئات؛ فئة آمنت مبا أنزل على النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وفئة ابتعدت، فكانت 

من الكافرين املشركني، واضحًة يف عدائها ورفضها، وفئة املنافقني املراوغة املخادعة، اليت ال 

تدين باحلق، وتتآمر مع الباطل، قال تعاىل: }َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل 

ا حَنُْن ُمْسَتْهِزُئوَن{ )البقرة: 14( َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإمنََّ

     ويبني اهلل عّز وجل حال طائفة أخرى اختذت من دون اهلل أندادًا وشركاء وشفعاء، فلبسوا 

عليهم دينهم، وأضلوهم، وكان هؤالء األنداد مقربني لديهم، حيبونهم أكثر من حبهم خلالقهم 

وموالهم. 

    وذكر القرآن فئة من البشر، لبقة اللسان، إذا تكلمت انبهرت حبديثها، وظننت أنهم 

أفضل الناس، من حيث الصالح والتقوى، ولكنهم يف احلقيقة أشد اخلصام للحق، وإذا ما 

سنحت ألحدهم الفرصة أظهر نواياه، وحرف الكلم عن مواضعه، فيفسد يف األرض، ويهلك 

احلرث والنسل، وإذا ما ذكر باحلق، أغرت مبا يفعل، قال تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه 

ْنَيا َوُيْشِهُد اهلَل َعَلى َما يِف َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اخِلَصاِم * َوِإَذا َتَوىلَّ َسَعى يِف اأَلْرِض  يِف احَلَياِة الدُّ

* صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين. 
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ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك احَلْرَث َوالنَّْسَل َواهلُل ال حيِبُّ الَفَساَد * َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اهلَل َأَخَذْتُه الِعزَُّة 

ِباإِلْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِبْئَس امِلَهاُد * َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهلِل َواهلُل 

َرُءوٌف ِبالِعَباِد{. )البقرة: 204 - 207(

     يقول صاحب الظالل: )ويف هذا الدرس ند املالمح الواضحة لنموذجني من مناذج البشر، 

األول: منوذج املرائي الشرير، ذلق اللسان، الذي جيعل شخصه حمور احلياة كلها، الذي يعجبك 

مظهره، ويسوؤك خمربه، فإذا دعي إىل الصالح وتقوى اهلل، مل يرجع إىل احلق، ومل حياول إصالح 

نفسه، بل أخذته العزة باإلثم، والثاني منوذج املؤمن الصادق، الذي يبذل نفسه كلها ملرضاة 

اهلل، ال يستبقي منها بقية، وال حيسب لذاته حسابًا يف سعيه وعمله؛ ألنه يفنى هلل، ويتوجه 

 )*
1

بكليته إليه(.)

      ويزداد ذلك الوضوح حيث تد يف سورة براءة حديثًا واضحًا عن أقسام الناس، من 

حيث املعدن األصيل، فمنهم الذين آمنوا قواًل وعماًل، ومعدن آخر، زائف مغشوش سرعان 

ما يصدأ، أو يذوب، من الذين نافقوا وصدوا عن سبيل اهلل، فكانت فعاًل السورة الفاضحة 

والكاشفة، اليت بينت حقيقة أهل اخلداع والنفاق، وأنهم يتذرعون بذرائع واهية للتخلف 

عن ركب أهل اإلميان يف مواجهة أهل الكفر والطغيان، ويزداد قبح فعلهم أن تعذروا بفتنة 

الدين، فيشرتون بآيات اهلل ثنًا قلياًل، يتعذرون خبوفهم من الوقوع بفاحشة الزنى، ولكن اهلل 

يسمع قوهلم، ويفضح نواياهم، قال تعاىل: }َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي َوال َتْفِتنِّ َأال يِف اْلِفْتَنِة 

ِيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن* ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة َيُقوُلوا َقْد  َسَقُطوا َوِإنَّ َجَهنََّم حملَُ

َأَخْذَنا َأْمَرَنا ِمْن َقْبُل َوَيَتَولَّْوا َوُهْم َفِرُحوَن{. )التوبة: 49 -  50(

     لقد بينت هاتان اآليتان الكرميتان صنفًا من أهل النفاق، وإن كان سبب نزوهلما اجلد بن 

*  يف ظالل القرآن، 1 /203. 
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قيس، لكن العربة بعموم اللفظ، ال يف خصوص السبب، جاء يف تفسري القرطيب، نقاًل عن 

ابن إسحاق، أن اجلد بن قيس، وهو من أشراف بن سلمة، طلب من النيب، صلى اهلل عليه 

وسلم، أن يأذن له يف القعود عن معركة تبوك، خمافة أن يفتنت بنساء بن األصفر � يعن الروم � 
)*

1

ففضح اهلل عّز وجل أمره، وبني أنه من املنافقني الكاذبني، الذين خيادعون اهلل ورسوله.)

     وذكرت السورة طائفة أخرى من أهل النفاق، الذين يؤذون النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

قال  وأفعالنا،  يستمع ألقوالنا  الذي  هو  أنه  عليه  وافرتاًء  كذبًا  ويقولون  وأفعاهلم،  بأقواهلم 

تعاىل خمربًا عن فعلهم: }َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّيِبَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم ُيْؤِمُن 

ِباهلِل َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحٌَة ِللَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهلِل هلَُْم َعَذاٌب َأِليٌم{.  

)التوبة: 61(

     ويبني اهلل أمر طائفة أخرى، يفضح سرها القرآن الكريم، فيبني أمر طائفة تنفق املال، 

ِبُكُم  َوَيرَتَبَُّص  َمْغَرًما  ُيْنِفُق  َما  َيتَِّخُذ  َمْن  وتعترب ما تنفق مغرماً، قال تعاىل: }َوِمَن اأَلْعَراِب 

َواْلَيْوِم اآلِخِر  ِباهلِل  ُيْؤِمُن  َمْن  اأَلْعَراِب  َوِمَن  َعِليٌم*  َواهلُل مَسِيٌع  ْوِء  َداِئَرُة السَّ َعَلْيِهْم  َواِئَر  الدَّ

َوَيتَِّخُذ َما ُيْنِفُق ُقُرَباٍت ِعْنَد اهلِل َوَصَلَواِت الرَُّسوِل َأال ِإنََّها ُقْرَبٌة هلَُْم َسُيْدِخُلُهُم اهلُل يِف َرمْحَِتِه ِإنَّ 

اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم{. )التوبة: 98 - 99(

     وبينت هذه اآليات من سورة األعراف بعض معادن الناس على قدر طاعتهم، وإميانهم، 

واستجابتهم، وبعدهم عن دين اهلل عزَّ وجل، قال تعاىل: }َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا 

ِإىَل  َأْخَلَد  َوَلِكنَُّه  ِبَها  َلَرَفْعَناُه  ِشْئَنا  َوَلْو   * اْلَغاِويَن  ِمَن  َفَكاَن  ْيَطاُن  الشَّ َفَأْتَبَعُه  ِمْنَها  َفاْنَسَلَخ 

َمَثُل  َذِلَك  َيْلَهْث  َترْتُْكُه  َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  حَتِْمْل  ِإْن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َواتََّبَع  اأَلْرِض 

الَِّذيَن  اْلَقْوُم  َمَثاًل  َساَء  ُروَن*  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصَص  َفاْقُصِص  ِبآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ الَِّذيَن  اْلَقْوِم 

*  انظر القرطيب، أبا عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األوىل 1419ه� 
� 1999م، اجمللد الرابع، اجلزء الثامن، ص 49. 
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َفُأوَلِئَك ُهُم  ُيْضِلْل  َوَمْن  َفُهَو املُْْهَتِدي  َيْهِد اهلُل  َيْظِلُموَن* َمْن  َكاُنوا  َوَأْنُفَسُهْم  ِبآَياِتَنا  ُبوا  َكذَّ

ِمْنَها{؛ أي انسلخ من  اخْلَاِسُروَن{ )األعراف: 175 - 178(، جاء يف تفسري السعدي: }َفاْنَسَلَخ 

االتصاف احلقيقي بالعلم بآيات اهلل، فإنَّ العلم بذلك يصري صاحبه متصفًا مبكارم األخالق، 

وحماسن األعمال، ويرقى إىل أعلى الدرجات، فرتك هذا كتاب اهلل وراء ظهره، ونبذ األخالق 

اليت يأمر بها الكتاب، وخلعها كما خيلع اللباس.)1( هذا ما يفعله من يتبع الشيطان، وينسلخ 

من آيات اهلل.

     وطائفة أخرى من الناس اتسمت باللؤم، ممن ال حيفظ لك سوى املساوئ، وينسى احملاسن، 

فويل لك منه، يرتبص بك بكل مقعد، فليس هذا بناصح، وال يريد اخلري والصالح، إمنا يريد 

الشهرة لنفسه، والنكول بغريه. 

    وأختم بقول البن القيم، رمحه اهلل: )ومن الناس من طبعه طبع خنزير، مير بالطيبات فال 

يلوى عليها، وهكذا كثري من الناس، يسمع منك، ويرى احملاسن أضعاف املساوئ، فال حيفظها، 

وال ينقلها، وال تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء، وجد بها بغيته وما يناسبها، فجعلها 

فاكهته ونقله، ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس له إال التطوس والتزين بالريش، 

وليس وراء ذلك من شيء، ومنهم من هو على طبيعة اجلمل أحقد احليوان، وأغلظه كبدًا، 

ومنهم من هو على طبيعة الدب، أبكم خبيث، وعلى طبيعة القرد، وأمحد طبائع احليوانات، 

طبائع اخليل، اليت هي أشرف احليوانات نفوساً، وأكرمها طبعاً، وكذلك الغنم...إن أصحاب 
هذا املشهد ليس هلم شهود، سوى ميل نفوسهم وشهواتهم، ال يعرفون ما وراء ذلك البتة(.)2(

1. السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، تيسري املريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، مطبعة النور، فلسطني � قلقيلية، 
الطبعة األوىل. 1418ه� � 1998م، ج1، ص399. 

2. اجلوزية، ابن القيم، حممد بن أبي بكر، مدارج السالكني، بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، دار الكتب العربي، 
بريوت � لبنان، ط2، 1293ه� � 1973م، 1 /403.



91

     مقدمة:

املؤسسة لالحتاد األوروبي  الدول  املنخفضة، إحدى  اليت يطلق عليها األرض      هولندا، 

)1957م(، مبساحتها أل�)40 ،800( كم2، ويبلغ عدد سكانها حوالي )15( مليون نسمة، 

)1646(م،  سنة  واستقلت  )1477(م،  سنة  إسبانيا  احتلتها  مقاطعة،   )12( على  موزعني 

سنة  فرنسا  عن  واستقلت  )1830(م،  سنة  حتى  )1815(م،  سنة  بلجيكا  مع  وتوحدت 

)1814(م. 

    عاصمتها احلالية أمسرتدام، والقدمية )دنهاك(، واملعروفة عند العامل بالهاي.

    احتل هولندا يف بداية احلرب العاملية الثانية ضابط أملاني كسول، حيث روي من مذكرات 

احلرب العاملية الثانية، أن هتلر طلب من معاونه أن حيضر إليه أكسل ضابط يف جيشه، وعندما 

مثل هذا الضابط أمامه، طلب منه أن حيتل صباح اليوم التالي دولة هولندا، فقال له الضابط 

الكسول: وبعد الظهر، ماذا أفعل يا سيدي؟ وفعاًل احتلها يف الصباح، واستمر االحتالل من 

سنة )1940م - 1945م(. 

يوم فلسطيين يف هولندا  

                       أ. يوسف عدوي / جامعة بيت حلم – كلية الرتبية 

احلكمة ضالة املؤمن
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     من فرانكفورت إىل اليدن:

السبت هولندا،  يف  اجلالية  ممثل  سعادة،  واثق  األخ  عائلة  لزيارة  موعد  على  كنا        

 22 /6 /2013م، أنا وأخيت وزوجها، حيث سنتوجه من مدينة فرانكفورت يف أملانيا إىل مدينة 

اليدن يف هولندا، واملسافة بني بيت أخيت يف فرانكفورت وبيت واثق يف اليدن حسب جهاز 

GPS -دليل الطريق املثبت يف السيارة- 459 كم، وعندما بدأنا نسري بالسيارة يف األراضي 

اهلولندية، مل أالحظ ذلك إال عندما شاهدت احلقول واملراعي، والعشرات من طواحني اهلواء 

العمالقة، املصنوعة يف هولندا، واليت يكلف إنتاج كل واحدة منها وصناعتها عشرة ماليني 

يورو، واملروحة اليت تعمل بكامل طاقتها تنتج من الطاقة ما قيمته عشرة آالف يورو يف اليوم، 

وقيل لي إن املراوح املقامة يف البحر تنتج من الطاقة أكثر من مراوح اليابسة.

     ال حدود، وال أي مظهر يشري إىل أنك دخلت دولة جديدة، الشارع ذاته ممتد بني الدولتني، 

وترى على طول الطريق األشجار والنباتات، متأل األمكنة، فال تشاهد إال لونني؛ األخضر، 

أية  أو  تأشرية،  دون  يكون  أخرى،  إىل  أوروبية  دولة  من  ودخولك  الشارع،  لون  واألسود 

إجراءات أخرى. 

    قبل وصولنا مدينة اليدن، انصعنا إلشارة ضوئية بالتوقف، فارتفع الشارع من أمامنا من 

اجلانبني، بسبب مرور إحدى السفن، وبعد دقيقتني عاد الشارع كما كان، ومررنا من فوق 

املاء، والحظت كثرة القنوات، واألنهر الصغرية يف هذه املدينة، وكأن املدينة مقامة فوق املاء، 

بإشراف  جدًا،  كبري  مسجد  وهو  مالك،  مسجد  إىل  توجهنا  املقصود،  البيت  وصولنا  بعد 

اجلالية املغربية، وصلينا الظهر مجاعة فيه، ويف هذا اخلصوص علينا أن نذكر أن بلدية مدينة 

)ويفنرت( اهلولندية، وافقت للمسجد املركزي يف املدينة أن يرفع األذان يومياً، وملدة ال تتجاوز 

الثالث دقائق، وبشدة صوت ال تتجاوز )50( ديسبل، ويرتفع األذان هناك يف مدن عدة، منها: 
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أيندهوفن، وأبلدورن، وهرينفني، وهناك أيضًا )12( مسجدًا آخَر، يرتفع فيها األذان من أصل 

)450( مسجدًا موجودًا يف هولندا، ثم زرنا بلدية املدينة، وتعرفنا إىل طريقة العمل فيها، 

والنظام املتبع يف خدمة املواطنني، وقطع البطاقات حسب احلاجة، ثم التوجه إىل املكان واجلهة 

املقصودة، باملراجعة حسب البطاقة، وشاهدنا املسجد الرتكي يف املدينة، وهو مسجد كبري مميز 

بأصالة البناء، ومعمارية الفن اإلسالمي.

      يف )الهاي(:

مركز  فشاهدنا  )دنهك(،  باسم  اهلولنديني  لدى  واملعروفة  )الهاي(،  مدينة  إىل  توجهنا      

شرطة البوليس الدولي )اإلنرتبول(، وتوقفنا أمامه قلياًل، وزرنا مدينة اجملسمات السياحية، إذ 

يوجد فيها جمسمات ملباني الوزارات احلكومية، وبعض املصانع املهمة يف الدولة، واملطارات، 

وبعض املواقع واألماكن املهمة واملفصلية يف هولندا، وزرنا حمكمة اجلنايات الدولية للجرائم 

املتعلقة بالدول مجيعها، ورفعت أمام هذه احملكمة أعالم الدول مجيعها يف العامل، ولكنن مل 

أشاهد العلم الفلسطين، والذي أتوقع أن يرفرف قريبًا هناك، ويزين تلك األعالم، وهذه 

احملكمة قائمة يف شارع )أيزنهاور(، وشاهدنا بعض السفارات يف هذا الشارع، خاصة سفارة 

دولة اإلمارات، وتوجهنا إىل مبنى حمكمة العدل الدولية، الذي يوجد أمامه نصب فيه أحجار 

رقمًا  بلد حجر صغري، وحيمل كل حجر  العامل مجيعها، من كل  بلدان  صغرية، جلبت من 

يشري يف القائمة إىل اسم البلد، مبا فيها فلسطني، وشاهدنا القصر امللكي يف الهاي يف شارع 

)موزنتيس قادي(، وهلولندا كما هو معروف عيد استقالل، الذي كان سنة )1810م(، حتتفل 

فيه البالد باستثناء مدينة اليدن اليت حتتفل باستقالهلا يف يوم 10 /3 من كل عام، فاستقلت 

عن االحتالل اإلسباني يف سنة ) 1574(م، ويف 30 /4 من كل عام حتتفل هولندا بالعيد 

امللكي، وهو عيد ميالد امللكة األم، وهكذا ظلت ابنتها امللكة حتتفل بهذا التاريخ؛ إكرامًا 
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ألمها، واستلم امللك احلالي البالد )وليم ألكسندر( بنفس هذا التاريخ من العام 2013م. 

    زرنا احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة يف الهاي، اليت أنشأها جملس 

األمن الدولي عام )1993م(، لتتوىل إجراءات التحقيق واحملاكمة فيما خيص جرائم اإلبادة 

اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب اليت وقعت يف يوغسالفيا السابقة عام 

)1991م(، وكانت ابنيت احملامية مروة، أول حمامية فلسطينية تتدرب يف هذه احملكمة، خالل 

التدريب يف مكتب االّدعاء  2011/12/16م، وعملت خالل  9/15 إىل  الواقعة بني  الفرتة 

جرائم  بارتكاب  الرئيسني  املتهمني  أحد  وهو  )تويلر(،  املتهم  فريق  للعمل ضمن  العام، 

ضد اإلنسانية يف إقليمي البوسنة واهلرسك، ال سيما جمزرة )سربنيتسا( اليت قتل فيها أكثر 

من ثانية آالف مسلم، بأبشع أنواع القتل، وتعرضت الفتيات هناك لالغتصاب املستمر، 

واالعتداء عليهن، وهناك يف احملكمة عندما عرفوا أن مروة فلسطينية، من قرية منكوبة ضمن 

أراضي 1948م، وهي قرية زكريا، قالوا هلا: )حضروا حالكم(؛ أي ستكون يومًا ما حمكمة 

جنايات حملاكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليني، وستقوم دولة فلسطينية، ويعرتف بها كدولة لدى 

جملس األمن الدولي، وبالتالي يكون لدينا احلق بالتوقيع على اتفاقية روما؛ لنمارس حقنا 

مثل سائر الدول، مبحاكمة جمرمي احلرب.

      جامعة اليدن، ومطبعة )بريل(: 

     مما أثار استغرابي هناك، قصة إنشاء جامعة )اليدن(، فحدثن األستاذ واثق سعادة، ممثل 

اجلالية الفلسطينية يف هولندا، وحيمل شهادة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية، من جامعة 

اليدن، عن هذا املوضوع، فقال: عرض ملك هولندا خالل القرن السادس عشر على أهل 

املدينة أن يرفع عنهم الضرائب ويلغيها، أو يقيم هلم جامعة، فاختاروا إقامة اجلامعة، وهذا 

واملعرفة.  بالعلم  واهتمامهم  للناس، وحبهم  والراقي  الرائع  التفكريي  املستوى  يدل على 
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زرنا مطبعة )بريل( القدمية جدًا يف مدينة اليدن، كذلك املطبعة احلديثة، ومن املعروف أن 

هذه املطبعة أسستها عائلة )بريل( سنة)1683م( يف اليدن، وهي متخصصة منذ ذلك احلني، 

يف نشر كتب عن تاريخ الشرق األوسط، والدراسات اإلسالمية واآلسيوية، وكتب العلوم 

والالهوت. وقبل وصول املطبعة إىل الدول العربية بعشرات السنني، كان األوروبيون قد 

بدأوا بتحقيق املخطوطات العربية وطباعتها باحلرف العربي، وكلُّ مهتٍم بقراءة كتب الرتاث 

القدمية، ال بد أن يكون قد تصفح كتابًا طبع يف مطبعة )بريل( مبدينة اليدن اهلولندية، أو 

)كوتنغن( األملانية، وكان أول دخول للطباعة باحلرف العربي على يد عبد اهلل زاخر، الذي 

هاجر من حلب إىل لبنان، والذي ابتدع شكلني للحروف العربية، وكان ذلك سنة )1789م(، 

وبعد ذلك بثالثة عقود تقريباً، كانت البداية القوية احلقيقية للطباعة يف مصر، عندما أنشأ 

حممد علي مطبعة بوالق، سنة )1822م(.

    يقول )يود إليش( مدير املطبوعات اخلاصة باإلسالم والشرق األوسط وإفريقيا يف دار 

املطبعة ملكًا  السابع عشر، وظلت  القرن  الطباعة يف  )بريل(، كانت عائلة )بريل( متتهن 

للعائلة، تنتقل من اآلباء إىل األحفاد، حتى جاء من ال خلف له، حتولت إىل شركة مساهمة 

موجودة يف البورصة اآلن، وقد بلغ حجم مبيعات دار )بريل( للنشر )25( مليون يورو يف 

عام )2006م(، وتساهم الدار حاليًا يف إصدار )100( جملة علمية أكادميية، و)500( عنوان 

جديد سنوياً، وهذه املطبعة موجودة منذ )325( سنة، وطيلة هذه املدة وحنن ننشر كتبًا عن 

الشرق األوسط واإلسالم. 

     كتابان:

    قدم لي ممثل اجلالية الفلسطينية يف هولندا كتابني باللغة العربية، وهما: هولندا والعامل 

العالقة بني هولندا  يتحدث عن  اجلامعات،  مدرسي  الدكاترة  العربي، وضعه جمموعة من 

يوم فلسطيين يف هولندا  
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واللغة،  العلوم،  حيث  من  العشرين،   القرن  حتى  الوسطى،  القرون  منذ  العربي  والعامل 

هذه  عن  املعربة  واللوحات  الصور  من  العديد  الكتاب  ويف  والفنون،  والثقافة  والتجارة، 

على  حفر  )1483م(،  فلسطني  يف  العرب  أوترخيت،  من  ريفايك  )إدوارد  مثاًل:  العالقة، 

)1483م(  سنة  رحلة  عن  )تقرير  املقدسة  البالد  إىل  الرحلة  من  )8X12سم(  اخلشب 

لربنهارد فون برينباخ، أقدم وصف مطبوع لرحلة حج إىل فلسطني، مزود بالصور اإليضاحية 

)متحف املالحة البحرية يف أمسرتدام(، ويف الكتاب اعرتاف من الكتاب يف مقاالتهم بفضل 

العرب واملسلمني عليهم، وعلى أوروبا يف التقدم العلمي واللغوي، ففي مقدمة كتاب النحو 

العربي )باريس 1538م(، والذي كتب بالالتينية يعرب مؤلف الكتاب غيلوم بستيل، عن 

إميانه واعرتافه بأن األوروبيني مدينون للعرب يف ذلك التقدم، كذلك يف تقدمهم يف اهلندسة، 

والعلوم، والطب، والصيدلة، فهذا األستاذ اجلامعي من )اليدن( توماس أربينيوس، يقول يف 

إحدى خططه األكادميية: )ند يف كتابات العرب من األناقة، وعمق الكشف املمزوجة باملعرفة، 

ومن العناية اإلنشائية، وحالوة االنسجام، واإليقاع، ما جيعل كل من يقرأ كتبهم، أو يسمعها 

1*(،  ويف الكتاب مقال للدكتور الكسندري ه�.ده خروت أستاذ الدراسات 

يصاب بسحرها()

اإلسالمية يف جامعة )اليدن( عن العامل العربي وهولندا، وعدوهم املشرتك إسبانيا يف القرن 

السادس عشر، ومقال للدكتور نيقوالوس فادام نائب مدير إدارة إفريقيا والشرق األوسط 

يف وزارة اخلارجية يف الهاي بعنوان: )مفردات هولندية ذات أصل عربي(، وهذه املفردات يف 

العلوم كافة، وعرض الئحة من هذه املفردات تضم أكثر من )153( كلمة، وجمموعة من 

املقاالت األخرى املتعلقة بطبيعة العالقات بني العامل العربي وهولندا.

* هولندا والعامل العربي منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين، جمموعة املخطوطات واملطبوعات العربية يف 
هولندا،  األستاذ ذيان يوست فيتكام، رئيس إدارة الكتب الشرقية يف مكتبة اليدن اجلامعية، ص20.



97

    والكتاب الثاني باللغة العربية أيضاً، وهو دستور اململكة اهلولندية )1996م( ميثل ثانية 

والتشريع  الناس،  وحقوق  القانونية،  والسلطة  الدولة  تنظم  مادة،   )142( تشمل  أبواب، 

واإلدارة وغريها.

       خامتة:

احلياة(  من  واحدة  إال صفحة  يرى  ال  يسافر  مل  )من  القائل  الصين  املثل  إن  حقيقة       

ينطبق على واقعنا، حيث إن السفر يفتح اآلفاق حنو حياة جديدة، ومعارف، وخربات، وتفكري 

استخدامهم  هو  هولندا  مييز  ما  أكثر  أن  الحظت  هلذا  حياتها،  وأمناط  وعاداتها،  الشعوب 

أكثر  فيها  ويوجد  العامل،  يف  اهلوائية  الدراجات  عاصمة  أنها  وعلمت  اهلوائية،  للدراجات 

من )45( مليون دراجة هوائية؛ أي لكل مواطن ثالث دراجات منها، وعندما سألت أحد 

اهلولنديني كبار السن عن سبب كثرة استخدامهم للدراجات اهلوائية، قال: من أجل املساهمة 

يف احلفاظ على بيئة غري ملوثة، والتقليل من تلويث البيئة، واالقتصاد يف استهالك النفط 

الدموية،  والدورة  اجلسم  وتنشيط  للسيارات،  املرورية  االختناقات  من  والتقليل  والطاقة، 

والدراسة،  العلم  حيب  شعبًا  وجدتهم  كذلك  مجيلة،  رياضة  اهلوائية  الدراجات  فاستخدام 

ويشجع على البحوث العلمية، َوَعملّي، حيب اإلتقان، وحيرص على الوقت، واالنضباط، وال 

ميضي وقته يف توافه األمور، وال يتدخل فيما ال يعنيه. 
املراجع 

هولندا،  روتردام،  ليل،  أبو  وحممد  شوكات  خالد  ترمجة  )1996م(،  اهلولندية  اململكة  دستور   .1
2001م . 

2. مقابلة مع األستاذ واثق سعادة ماجستري دراسات إسالمية، اليدن، هولندا، 22 /6 /2013م. 
3. هولندا والعامل العربي منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين، د. نيقوالوس فان دام وآخرون، 

ترمجة أسعد جابر، الهاي، هولندا، 1987م.

يوم فلسطيين يف هولندا  
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املفيت العام يلتقي دولة رئيس الوزراء

      رام اهلل: التقى مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

املسجد األقصى املبارك، دولة الدكتور رامي احلمد اهلل، رئيس جملس الوزراء، حيث دار احلديث 

بينهما حول آخر التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية حبق املقدسيني واملقدسات الفلسطينية، اليت 

زادت يف الفرتة األخرية بشكل ملحوظ، وباتت تشكل خطرًا حقيقيًا على املقدسات الفلسطينية، 

وخاصة املسجد األقصى املبارك، وقدم مساحته شرحًا عن أعمال دار اإلفتاء الفلسطينية، وسلسلة 

إصداراتها، بدوره أكد رئيس الوزراء على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطني األبدية، مشددًا 

عل��ى ض��رورة دع��م 

صمود املقدسيني.

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
      إعداد: أ. مصطفى أعرج / نائب  املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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املفيت العام يؤكد على ضرورة مساندة الرئيس حممود عباس

     رام اهلل: أكد مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار  الفلسطينية- خطيب 

املسجد األقصى املبارك، على ضرورة مساندة سيادة الرئيس حممود عباس )أبو مازن(، يف احلفاظ 

على الثوابت الوطنية، وأضاف مساحته أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغط كبري، إال أنها تقف 

كالطود العظيم يف احلفاظ على الثوابت، جاء ذلك خالل مشاركة مساحته يف محلة مساندة الرئيس 

)أبو مازن(، ودعم الثوابت الوطنية اليت انطلقت يف حمافظات الوطن.

 

املفيت العام يقدم التهاني لسفري تركيا اجلديد

   القدس: ضمن وفد ميثل جملس األوقاف وإدارتها العامة يف القدس، قام مساحة الشيخ حممد 

بتقديم  املبارك،  األقصى  املسجد  خطيب  الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  املفيت   – حسني 

التهاني للسفري الرتكي اجلديد السيد مصطفى سارنتش، على توليه هذا املنصب، وقد أشاد 

مساحته والوفد املرافق باملواقف اليت تنتهجها احلكومة الرتكية وشعبها لدعم القضية الفلسطينية، 

كما أطلع الوفد السفري الرتكي على خطورة األوضاع يف املدينة املقدسة، واحملاوالت اليت تقوم 

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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الثنائية  بالعالقات  السفري  أشاد  بدوره  الفلسطينية،  باملقدسات  للمس  االحتالل  بها سلطات 

الفلسطينية والرتكية، وضرورة توطيدها. 

 

 

املفيت العام يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر

القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب 

املسجد األقصى املبارك - يف مكتبه السيد )فريدريك بوييه( رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 

إبراهيم  الشيخ  وذلك حبضور  ديسجريس(،  ونائبته )ف.  الغربية،  والضفة  القدس  األمحر يف 

عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء - مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، وحممد جاد اهلل - مدير عام 

الشؤون اإلدارية واملالية، 

ومصطفى أعرج -نائب 

العالقات  ع��ام  مدير 

وقد  واإلع��الم،  العامة 

مساحته  اس��ت��ع��رض 

الصعبة  األوض����اع 

الشعب  يعيشها  اليت 
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الفلسطين، بسبب انتهاكات االحتالل املستمرة، وخباصة يف مدينة القدس، وما جيري فيها من 

هدم للبيوت، واقتالع لألشجار، واعتداء على املقدسات الفلسطينية، وركز مساحته على أوضاع 

األسرى الفلسطينيني، مؤكدًا على ضرورة احرتام حقوقهم اإلنسانية، وخباصة األسرى املرضى، 

واستنكر بشدة اعتقال األطفال القصر بطريقة وحشية، وعرب عن أمله بقيام الصليب األمحر 

بدور مهم يف رفع املعاناة عن األسرى، وذلك يف إطار  خدماته اإلنسانية.

من  البناء  موقفه  وعلى  االستقبال،  فريدريك مساحته على حسن  السيد  جانبه؛ شكر  من      

الصليب األمحر، وخباصة يف األراضي الفلسطينية، مؤكدًا على استعداده لسماع أي مقرتحات 

حول ما تقوم به مؤسسته يف جمال خدمة القضايا احلقوقية واإلنسانية ألبناء الشعب الفلسطين.

املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيد ساجي جرابعة

    رام اهلل: قام مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - خطيب 

املسجد األقصى املبارك، على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بأداء واجب العزاء لذوي الشهيد 

ساجي صايل جرابعة، يف قرية بيتني يف رام اهلل، الذي قضى حنبه على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

وألقى مساحته كلمة بنّي فيها مكانة الش��هداء عند اهلل س��بحانه وتعاىل، ودعا املواطنني إىل زيارة 

الش��هداء،  ذوي  منازل 

والوق��وف إىل جانبهم، 

أن  تع��اىل  اهلل  س��ائاًل 

بواسع  يشمل شهداءنا 

مع  يتقبلهم  وأن  رمحته، 

والصديق��ني  النبي��ني 
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والش��هداء والصاحلني، وحس��ن أولئك رفيقاً. وضم الوفد حممد جاد اهلل/ مدير عام الش��ؤون 

اإلدارية واملالية، ومصطفى أعرج/ نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم، وعددًا من موظفي 

دار اإلفتاء الفلسطينية.

 

املفيت العام يرتأس اجللستني 114 و115 جمللس اإلفتاء األعلى

القدس:  ترأس مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-  رئيس 

جملس اإلفتاء األعلى اجللستني 114 و115 من جلسات جملس اإلفتاء األعلى، حبضور أصحاب 

الفضيلة أعضاء اجمللس، 

وح���ذر مس��اح��ت��ه من 

اإلسرائيلية  التهديدات 

بسحب الوالية األردنية 

األقصى  املسجد  عن 

ملك  أنه  مبينًا  املبارك، 

وحدهم،  للمسلمني 
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الرئيس  لسيادة  اجمللس مساندته ودعمه  أكد  التدخل يف شؤونه، كما  املسلمني  لغري  وال حيق 

حممود عباس )أبو مازن(، مؤكدًا على ثبات القيادة الفلسطينية على الثوابت، وناقش اجمللس 

عددًا من القرارات الفقهية.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية حيضر فعاليات منتدى  يف أبو ظيب

 أبو ظيب: ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - شارك 

مفيت  الفلسطينية-  اإلفتاء  لدار  املساعد  الوكيل   - اهلل  خليل عوض  إبراهيم  الشيخ  فضيلة 

حمافظة رام اهلل والبرية- يف حضور فعاليات منتدى )تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة( وأعماله 

يف أبوظيب، وذلك حبضور عدد من علماء الدول العربية واإلسالمية ومفكريها، وقدم فضيلته 

إىل املنتدى ورقة عمل بعنوان )الفتوى يف زمن الفنت ... ضوابط ومناذج( أشار فيها إىل مفهوم 

الفتوى والفتنة يف اإلسالم، وحتدث عن األحكام اخلاصة بكف األذى، ونبذ القتل، واالقتتال بني 

أبناء األمة، حمذرًا من استغالل الفتاوى الدينية إلضفاء الشرعية على مصاحل وأهداف سياسية 

خاصة على حساب مصاحل األمة ودينها ووحدتها.

     وعرض مناذج للفتاوى اإلجيابية اليت تطفئ نار الفنت، والفتاوى السلبية اليت تؤجج الشقاق 

بني أبناء األمة، وتستبيح األعراض والدماء واألموال على خالف منهج اإلسالم ومبادئه وقيمه 

النرية.

 مفيت رام اهلل والبرية يلقي حماضرة يف مدرسة بنات عني يربود

ألقى  والبرية:  اهلل  رام 

إبراهيم  الشيخ  فضيلة 

 - اهلل  ع��وض  خليل 

اهلل  رام  حمافظة  مفيت 

الوكيل   - وال��ب��رية 

اإلفتاء  ل��دار  املساعد 

حماضرة  الفلسطينية، 

)التحلي  ب��ع��ن��وان 
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باألخالق النبيلة( وذلك يف مدرسة عني يربود الثانوية للبنات، اليت زارها برفقة وفد من دار اإلفتاء 

الفلسطينية، ضم مصطفى أعرج- نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم، وهيا القاسم – 

رئيس قسم احلاسوب-، 

رئيس   – بدران  ونود 

ش��ع��ب��ة ال��ب��ح��وث، 

عيسى  األستاذ  حبضور 

الرتبية  مشرف  زغلول 

مديرية  يف  اإلسالمية 

اهلل  رام  حمافظة  تربية 

رنا  واألخ��ت  والبرية، 

خلف مديرة املدرسة، وعدد من املعلمات والطالبات.

احلميدة  باألخالق  الفتاة  حتلي  وضرورة  اإلسالم،  يف  األخالق  أهمية  إىل  احملاضرة  وتطرقت    

تقيد مواكبة  القادمة، وأكد على ضرورة  الطيبة، كونها مربية األجيال  السمعة  واحلرص على 

العصر، واستخدام صفحات التواصل االجتماعي بضوابط الشريعة اإلسالمية.

الرتبية  مشرف  من  كل  شكر  آخر؛  جانب  من  احلضور،  استفسارات  عن  فضيلته  وأجاب   

اإلسالمية ومديرة املدرسة فضيلته على زيارته وحماضرته، مؤكدين على أهمية  توعية الطالبات 

وتوجيههن للتمسك بالقيم واملبادئ السامية؛ لتحقيق خريي الدنيا واآلخرة.

   مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ورشة عمل حول التجارة اإللكرتونية

    نابلس: شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش - مفيت حمافظة نابلس- يف 
ورشة عمل، عقدتها جامعة القدس املفتوحة والغرفة التجارية يف نابلس، 
احملاذير  حول  مداخلة  فضيلته  قدم  حيث  اإللكرتونية(،  )التجارة  بعنوان 
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الشرعية للتجارة اإللكرتونية، حمذرًا من عمليات النصب، وبعض البيوعات احملرمة والفاسدة.
بعنوان )أهمية  النسائي،  العمل  ألقى فضيلته حماضرة يف مقر مديرية  ناحية أخرى؛       من 
حفظ القرآن(، بني فيها حكم حفظ القرآن، ووسائل ذلك، وقدم نصائح للراغبات يف احلفظ، 
حرم  والثقافة يف  األوقاف  وزارتا  رعتها  اليت  اجلميلة  األصوات  مسابقة  افتتاح  يف  شارك  كما 
جامعة النجاح الوطنية؛ الختيار أمجل األصوات يف تالوة القرآن الكريم، ومبناسبة يوم الشهيد، 
زار برفقة حمافظ حمافظة نابلس وبعض الشخصيات الوطنية الدينية مقابر الشهداء العراقيني 

واألردنيني والفلسطينيني يف احملافظة. 

مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف ورشة عمل حول املخدرات

    طولكرم: شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي - مفيت حمافظة طولكرم- 
يف ورشة عمل حول ظاهرة املخدرات، وذلك يف قاعة القدس يف احملافظة، 

حيث قدم ورقة عمل، بني فيها أخطار هذه اآلفة املدمرة.
    وشارك فضيلته يف فعاليات )القرآن ربيع قلوبنا(، بني فيها كيف نتعامل مع القرآن الكريم، 

وأسس ذلك.
    من ناحية أخرى؛ يشارك فضيلته يف الدورة التثقيفية بعلم التخريج ودراسة األسانيد، اليت ما 

زالت تعقد يف مكتبة دار احلديث الشريف يف طولكرم. 

مفيت حمافظة سلفيت يلقي حماضرتني دينيتني يف مجعية رعاية املسنني

الشيخ مجيل مجعة - مفيت حمافظة سلفيت-  ألقى فضيلة     سلفيت:  
عند  )اجلزع  بعنوان:  األوىل،  املسنني،  رعاية  مجعية  يف  دينيتني  حماضرتني 
املصيبة( بني فيها حرمة اجلزع عند املصيبة، حاثًا على الصرب، واحتساب 

األجر عند اهلل عز وجل، مبينًا أن الصرب على االبتالء عاقبته اجلنة، أما احملاضرة الثانية، فكانت 
على  حاثًا  واجلماعة،  الفرد  على  والنميمة  الغيبة  حرمة  فيها  بني  والنميمة(،  )الغيبة  بعنوان 
االبتعاد عن هذه اآلفات السلوكية، وكان فضيلته قد استقبل السيد باسم شلش رئيس جامعة 
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القدس املفتوحة يف سلفيت، وحبث معه سبل التعاون املشرتك.

مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف زيارة ملدينيت بيت حلم وأرحيا

يف  اخلليل-  حمافظة  مفيت   - مسودة  حممد  الشيخ  فضيلة  شارك  اخلليل: 
زيارة ملدينيت بيت حلم وأرحيا، وذلك ضمن وفد رمسي من حمافظة اخلليل، 
بهدف التواصل بني احملافظات، وكان فضيلته قد شارك يف معرض نصرة 

املسجدين األقصى واإلبراهيمي، الذي أقيم يف مدرسة احلسني يف اخلليل، وجدير بالذكر أن 
فضيلته كان قد شارك يف لقاء ضم الذين ألقوا حماضرات دينية ملنتسيب األجهزة األمنية، حيث مت 
تكريم فضيلته عن مشاركته يف إلقاء هذه احملاضرات، وكان فضيلته قد حضر اجتماعًا ملناقشة 
خطورة نوايا االحتالل اإلسرائيلي تاه املسجد اإلبراهيمي والبلدة القدمية يف اخلليل، عقد يف 

قاعة احملافظة.
مفيت جنوب اخلليل يشارك يف تشييع جثماني شهيدين

     دورا: شارك فضيلة الشيخ إبراهيم بو يداين - مفيت جنوب اخلليل- 
االحتالل  سلطات  وحجزت  سابقاً،  استشهدا  شهيدين  جثماني  تشييع  يف 

جثمانيهما، وهما: الشهيد أمحد عايد الفقيه، والشهيد حممد مصطفى شاهني.

   وكان فضيلته قد شارك يف املهرجان املركزي مبناسبة اليوم العاملي لذوي اإلعاقة، والذي أقيم 
يف مدرسة طه الرجعي األساسية.

    من جانب آخر؛ شارك مساعد مفيت جنوب اخلليل السيد إسحق أبو احلالوة يف اللقاء املشرتك 

بني البلدية واملواطنني؛ لتحسني خدمة النظافة يف مدينة دورا وتطويرها. 

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف االعتصام التضامين مع األسرى

     طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر - مفيت حمافظة طوباس- يف 
االعتصام التضامن مع األسرى واملرضى املضربني عن الطعام يف سجون 
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االحتالل، كما شارك فضيلته يف الوقفة التضامنية مع أهلنا يف خميم الريموك، وحضر فضيلته 
اجتماع اللجنة الشعبية إلغاثة خميم الريموك.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ورشة عمل حول السياحة الدينية

    بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة - مفيت حمافظة بيت 
حلم-  يف ورشة عمل حول السياحة الدينية املستدامة، قدم خالهلا ورقة 
عمل حول السياحة اإلسالمية الدينية يف بيت حلم، وسائر أحناء فلسطني.

    كما شارك فضيلته يف تشييع جثمان الشهيد شادي محامرة يف قرية حوسان، الذي كان جثمانه 
حمتجزًا لدى سلطات االحتالل، وألقى كلمة أشاد فيها بالشهيد.

    كما استقبل فضيلته وفدًا سياحيًا من مسلمي ماليزيا يف منطقة باب الزقاق، حيث أطلعهم 
على عمق اإلسالم يف فلسطني، وأنها أرض األنبياء، وشارك فضيلته يف ندوة حول دور اإلعالم 
يف قضايا العنف األسري، قدم فيها مداخلة أشادت باجلهود املبذولة للحد من العنف األسري.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف عدد من الورشات والندوات

جنني-  حمافظة  الرب-مفيت  أبو  حممد  الشيخ  فضيلة  شارك  جنني:      
يف عدد من الورشات والندوات، فشارك يف ورشة عمل حول )الوقف 
وأحكامه( عقدت يف قاعة الغرفة التجارية، ويف ندوة صحية بدائرة صحة 

النسل، واالستخدام اآلمن لذلك، وشارك كذلك يف  جنني حول األساليب احلديثة يف تنظيم 
النظام االقتصادي يف  الثانوية، حتدث فيها عن  دينية عقدت يف قاعة مدرسة بنات جنني  ندوة 
اإلسالم، ويف ندوة دينية عقدت يف مدرسة ذكور يعبد األساسية، حتدث فيها عن حقوق الطفل 
يف الشريعة اإلسالمية، وشارك كذلك يف الندوة الدينية اليت عقدت يف كلية احلقوق يف اجلامعة 

العربية األمريكية، عن أهمية دراسة السرية النبوية، وأخذ العربة منها.

    كما شارك يف لقاء مع نزالء مركز اإلصالح يف احملافظة، حتدث معهم حول االلتزام باملبادئ 

واألحكام اليت جاءت بها الشريعة اإلسالمية، للمحافظة على أرواح الناس وأمواهلم.
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وفد من دار اإلفتاء يلتقي معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

و يربط الدار بالشبكة احلكومية

-املدير  اهلل  جاد  حممد  السيد  برئاسة  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  من  وفد  التقى  اهلل:  رام    

العام للشؤون اإلدارية واملالية، والسيد يوسف تيسري -مدير دائرة املعلومات واحلاسوب، 

والسيد كريم قرعاوي -رئيس قسم احلسابات، معالي الدكتورة صفاء ناصر الدين -وزير 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛ وذلك لربط الدار بالشبكة احلكومية، وقد رحبت معالي 

االتصاالت  وزارة  بعمل  الوفد  أشاد  بدوره  الوزارة،  إنازات  وأطلعته على  بالوفد،  الوزير 

وتكنولوجيا املعلومات، وباخلدمات اليت تقدمها للمواطنني.

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 115
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكاًل موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي 

لكل فائز 250 شيكال

السؤال األول:  من...؟
    أ. القائل:     1(  َوقدس اهلِل َقد َضاعت َوِضعنا    َوَضاَع احلقُّ يف حَبر اخِلصام

                    2(  أميت ك������م صنم جمدته        مل يكن حيم�ل طهر الصنم 
                         ال يالم الذئب يف عدوانه        إن يك ال�راعي عدوَّ الغنم

    ب. امللك الذي نعاه النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يف اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه واملسلمون صالة الغائب.
    ج. قصد علي، رضي اهلل عنه، بقوله: )امرأة ابتليت، فلتصرب حتى يأتيها موت أو طالق(.

    د. الصحابي الذي قال له الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )َأَما َلْو ملَْ َتْفَعْل َلَلَفَحْتَك النَّاُر(.
    ه� صاحب الفضيلة الذي شارك يف معرض نصرة املسجدين األقصى واإلبراهيمي.

السؤال الثاني: ما...؟
    أ. الذي يقدم عند تعارض املصاحل واملفاسد، واحلسنات والسيئات.

    ب. حكم اليت تزوجت بعد احلكم بوفاة زوجها، ثم حتققت حياة الزوج األول، حسب املادة 179 من قانون األحوال الشخصية.
    ج. اسم شهيد قرية بيتني يف رام اهلل الذي قضى حنبه يف الثلث األول من عام 2014م.

السؤال الثالث: متى...؟
    أ. تويف أبو طالب / عم الرسول، صلى اهلل عليه وسلم.

    ب. صدر قرار جملس األمن رقم )242(.
    ج. أنشأ حممد علي مطبعة )بوالق(.

    د. جيوز نسبة املَتبنَّى إىل عائلة من تبناه.
السؤال الرابع: أي...؟

    أ. الدول حتتل املرتبة األوىل يف نسبة اإلنفاق العسكري إىل حجم الناتج احمللي حسب تقارير التسعينيات من القرن املاضي .
ريُّوتونني(؛ فيسبب االكتئاب، والقلق،  إنتاج مادة  )السِّ    ب. عقار يستهدف اجلهاز العصيب املركزي، فيعمل على إبطال عمل مراكز 

والوسواس القهري.
    ج. املخلوقات لقنت )تيمور لنك( درسًا بعد حزنه هلزميته يف إحدى املعارك .

    د. احليوانات أحقد، وأغلظ كبدًا.
السؤال اخلامس: كم...؟

    أ. مكث النيب، صلى اهلل عليه وسلم، واملسلمون يتوجهون يف صالتهم حنو بيت املقدس.
    ب. بلغت ميزانية ما يسمى ب� )بلدية القدس( لعام 2009م.

    ج. تبلغ دية العني الواحدة.

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 115 
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السؤال األول:
أ. اإلجياب والقبول

ب. جائزة
ج. لسانه

د. )حوار لغته الرصاص ال يبشر خبري(
ه�. )التقاتل بني املسلمني باسم اجلهاد(

السؤال الثاني: 
ورقة بن نوفل. 1
املنافق عبد اهلل بن ُأبي. 2
بالل بن رباح. 3
خبيب بن عدي. 4
تيسري قبها. 5
أم املؤمنني خدجية بنت خويلد.. 6
الرسول، صلى اهلل عليه وسلم. 7
خليل جرجس خليل. 8

ب. الشفاء أم عبد الرمحن بن عوف
ج. أم املؤمنني مارية القبطية 

السؤال الثالث:
أ. سبع ليال وثانية أيام

ب. مرتني
ج. من عشرة أيام إىل أحد عشر يومًا

د. 12
ه�. تسعة اختبارات

الفائزون في مسابقة العدد 113

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 113

1. صباح طلب أمحد مطلوب

2. عصام عدنان عزام

أبو متام 3. علي معروف 

بيت حلم

غزة

طولكرم

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 113

أ.
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.. 4
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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