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شهر رمضان وتعزيز

افتتاحية العدد

وحدة املسلمني
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
ال خيتلف مسلمان عاقالن وسطيان حول أهمية الوحدة بني املسلمني ،فهي حمط حمبة ربهم
َّهم ُبنيَ ٌ
ان
ب َّال ِذ َ
ين ُي َقاِتُلو َن يِف َسبِيِلِه َص ّفاً َكأَن ُ
سبحانه وتعاىل ،إذ يقول جل شأنه{ :إِ َّن اهللَ حُ ِي ُّ
وص}(.الصف)4:
َّم ْر ُص ٌ

وهي من أبرز أسباب قوتهم ،خبالف تنازعهم الذي جيلب هلم الضعف والفشل ،مصداقاً

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
بواْ إِ َّن اهللَ َم َع
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
لقوله تعاىلَ { :وأَ ِط ُ
اصرُِ

ين}( .األنفال)46 :
الص ِاب ِر َ
َّ

وملا أمر اهلل املؤمنني بالتمسك بدين اهلل ،ذكر أن هذا األمر موجه هلم مجيعاً ،ونهى عن

الفرقة ،إىل جانب التذكري بنعمة التأليف بني قلوبهم ،اليت أصبحوا بها إخواناً ،كما جاء يف
َص ُمواْ حَِببْ ِل اهللِ جمَ ِيعاً َو َال َت َف َّرُقواْ َواْذ ُكُرواْ ِن ْع َم َ
ُم أَ ْع َداء
قوله تعاىلَ {:وا ْعت ِ
ت اهللِ َعَليْ ُك ْم إِْذ ُكنت ْ
َفأََّل َ
ُم َعَل َى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِّم َن النَّ ِار َفأَن َق َذ ُكم ِّمنْ َها
وب ُك ْم َفأَ ْصبَ ْحتُم ِبنِ ْع َمتِِه إِ ْخ َواناً َو ُكنت ْ
ف َبينْ َ ُقُل ِ

َك َذِل َك ُيبَينُِّ ُ
اهلل َل ُك ْم آيَاِتِه َل َعَّل ُك ْم َت ْهت ُ
َدو َن} (آل عمران ،)103 :ونهى اهلل املؤمنني عن التفرق
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اختَ
ين َت َف َّرُقوا َو ْ
َات
َلُفوا ِم ْن َب ْع ِد َما َجاَء ُه ُم اْلبَيِّن ُ
واالختالف ،فقال تعاىلَ { :وال َت ُكوُنوا َك َّال ِذ َ
َوُأ َ
اب
ولئِ َك لهَُ ْم َع َذ ٌ

يم}( .آل عمران)105 :
َع ِظ ٌ

واهلل يكره للمسلمني تفرقهم ،ويرضى هلم االعتصام حببله املتني ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال

رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ يَ ْر َضى َل ُك ْم َثالًثاَ ،ويَ ْك َرُه َل ُك ْم َثالًثاَ ،فيرَ ْ َضى َل ُك ْم

َص ُموا حَِببْل اهللِ مجيعاً ،وال َت َف َّرُقواَ ،ويَ ْك َرُه َل ُك ْمِ :ق َ
يل
أَ ْن َت ْعُب ُدوُه ،وال ُت ْش ِر ُكوا ِبِه شيئاًَ ،وأَ ْن َت ْعت ِ
ِ
الس َؤا ِلَ ،وإِ َضا َعِة المَْا ِل).
وقالَ ،و َكثْ َرةَ ُّ

()1

ومن أبرز صفات املسلمني احملمودة؛ أنهم رمحاء بينهم ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :محَُّ َّم ٌد َّر ُس ُ
ول

َغو َن َف ْض ً
اه ْم ُر َّكعاً ُس َّجداً يَبْت ُ
اهللِ َو َّال ِذ َ
َه ْم َت َر ُ
ين َم َعُه أَ ِشدَّاء َعَلى اْل ُك َّف ِار ُرحمََاء َبيْن ُ
ال ِّم َن اهللِ
ُ
َ َ ُ
يل
َو ِر ْض َواناً ِس َ
يم ُاه ْم يِف ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْن أََث ِر ُّ
الس ُجوِد ذِلك َمثَل ُه ْم يِف التَّ ْو َراةِ َو َمثَل ُه ْم يِف ِ
اإل ِجن ِ
اع ِليَ ِغ َ
يظ ِب ِه ُم اْل ُك َّفا َر َو َع َد
ُّر َ
استَ َوى َعَلى ُسوِقِه ُي ْع ِج ُب الز َّ
استَ ْغَل َظ َف ْ
َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َش ْطأَُه َفآ َز َرُه َف ْ
الص حِ َ
ُ
ات ِمنْ ُهم َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيماً}(.الفتح)29 :
اهلل َّال ِذ َ
ال ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إِ َّن المُْ ْؤ ِم َن ِلْل ُم ْؤ ِم ِن َكاْلُبنْيَا ِن ،يَ ُش ُّد َب ْع ُضُه َب ْع ًضا،

َو َشبَّ َك أَ َص ِاب َعُه).

()2

ري ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني يف
وعن النُّ ْع َما ِن بن َب ِش ٍ
َكى منه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى له َساِئُر جْ َ
اط ِفه ْمَ ،مثَ ُل جْ َ
اشت َ
ال َس ِد ،إذا ْ
ال َس ِد
َت َو ِّاد ِه ْمَ ،وَت َراحمُ ِ ِه ْمَ ،وَت َع ُ ِ
الس َهر َو حُْ
ال َّمى).
ِب َّ ِ

()3

حاجة ،والنَّهي عن منع وهات ،وهو االمتناع
 .1صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب النّهي عن كثرة املسائل من غري َ
لزمه أو طلب ما ال يستح ّقه.
من أداء ّ
حق ِ
 .2صحيح البخاري ،أبواب املساجد ،باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمر املسلمني باجتثاث أسباب الفرقة من واقعهم ،حتى
لو استلزم األمر قتل حامل رايتها ،ففي صحيح مسلم ،أن َر ُسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،

قال( :إنه َست ُ
َك ُ
َاتَ ،ف َم ْن أَ َراَد أَ ْن ُي َف ِّر َق أَ ْم َر هذه الأُْ َّمِةَ ،و ِه َي جمَ ِي ٌعَ ،ف ْ
اض ِرُبوُه
َات َو َهن ٌ
ون َهن ٌ

فَ ،كاِئنًا من كان).
السيْ ِ
ِب َّ

()1

ويف رواية صحيحة أخرى يف الباب نفسه ،عن َع ْرَف َجَة ،قال :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل

اح ٍدُ ،ي ِر ُ
يد أَ ْن يَ ُش َّق َع َص ُاك ْم ،أو ُي َف ِّر َق
عليه وسلم ،يقول( :من أََت ُاك ْم َوأَ ْمُر ُك ْم جمَ ِي ٌع على َر ُج ٍل َو ِ

جمََا َعت ُ
َك ْمَ ،فاْقُتُلوُه).

()2

فهذه بعض دعائم الدعوة إىل وحدة صف املسلمني ،وفق ما جاء يف اهلدي الرباني والسنة
النبوية املطهرة ،مما يعين ضرورة وضع هذه الغاية نصب األعني ،ويف صدر سلم االهتمامات،
إىل جانب ضرورة احليطة واحلذر من االنزالق يف مقوضات الوحدة ،ومراتع الشقاق والنزاع
بني أبناء األمة.
ومل يكتف اإلسالم ببث الدعوات الفاضلة للوحدة ،بل جعل املسلمني خيوضون معززات
بقائها بينهم ،بصور عملية شتى ،ويف هذا املقام ،ومبناسبة قدوم شهر اليمن والربكات ،شهر
رمضان الذي هو خري من ألف شهر ،ويعيش الصائمون يف ظالله موسم عبادة مميزاً يف
ليلهم ونهارهم ،يف طعامهم وشرابهم ،وذكرهم ،وتالوتهم ،وصالتهم ،وقيامهم ،ونومهم،
ويقظتهم ،حتى يتفضل عليهم ربهم عز وجل يف ختامه جبائزته الكربى ،املتمثلة يف العتق من
النار ،وإدراجهم يف قوائم أصحاب اجلنة ،وما أدراك ما اجلنة؟! ،ففيها األنهار اجلارية ،وما لذ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع.
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وطاب من الثمار ،والشراب ،والطعام ،وفيها يف اجململ ما ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال
خطر على قلب بشر ،إضافة إىل اخللود األبدي ،والوجوه الناضرة إىل ربها ناظرة.
ومبناسبة قرب حلول الشهر الفضيل ،حيسن الوقوف عند بعض معززاته للوحدة بني
املسلمني ،من خالل أحكامه وأعماله ،ومما استحسن املسلمون عمله يف أعرافهم بهذا االجتاه.
اخلطاب القرآني اخلاص بفرض الصيام:
املتدبر يف اخلطاب القرآني اخلاص بفرض الصيام ،جيد أنه موجه جلماعة املؤمنني ،فيقول
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

ين آ َمنُواْ}،
َتتَُّقو َن}(البقرة ،)183 :فلم يقل اهلل :يا مؤمن كتب عليك الصيام ،بل {يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
فاملخاطب بهذه العبادة مجع املؤمنني؛ رجاهلم ونساؤهم ،عربهم وعجمهم ،فحيث وجد اإلميان،
وتوافر مناط التكليف ،صار الصيام الزماً ،من هنا ينتظر املسلمون الصيام كل يف موقعه،
وميارسون أداءه بعد ثبوت هالل الشهر ،كل يف مكانه وزمانه ،جنباً إىل جنب مع باقي
املسلمني يف شتى األحناء ،ففي صبيحة يوم الصيام ال جتد مؤمناً مكلفاً به غري صائم ،وهو بهذا
يشارك باقي املسلمني املشاعر ،واملمارسة ،واالنضباط ،دون قيود بشرية ،وال قوانني أرضية،
وإمنا طاعة هلل ،الذي يعلم السر وأخفى ،من هنا كان الصيام سراً بني العبد وربه جل يف عاله،
واختص اهلل بعلمه وجزائه.
كما أن اآلية الكرمية ،اليت فرضت الصيام على املؤمنني ،ذكرت فرضه على مجوع الذين
من قبلهم ،وختمت بفتح باب االنتماء إىل التقوى جلمع املؤمنني ،وليس جمرد أفرادهم ،فقال
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}
ب َعَلى َّال ِذ َ
تعاىلَ ...{ :ك َما ُكتِ َ
7
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وتشرتك مع الصيام العبادات األخرى يف خماطبة مجع املؤمنني بها ،كما يف فرض الصالة،
الص َ
الز َكاةَ َوا ْر َك ُعواْ َم َع
الةَ َوآُتواْ َّ
يمواْ َّ
والزكاة ،إذ يقول تعاىلَ { :وأَِق ُ

الرا ِك ِع َ
ني}(.البقرة)43 :
َّ

تصور أداؤها من قبل املكلفني بها يف فرتات خمتلفة ،ضمن
غري أن عبادة الصالة والزكاةُ ،ي ِّ
دائرة الوقت املشروع لذلك ،خبالف صيام رمضان ،الذي يؤديه املكلفون به يف الوقت ذاته،
إال إذا اختلفت املواقيت بني بعض البقاع عن بعض ،فهو معزز قوي ملعاني الوحدة ،ومؤكد
على أهمية اجتماع الصف ،والتوجه اجلماعي هلل تعاىل بالطاعة والعبادة.
بداية شهر الصيام ونهايته
ال ميلك املسلم أن ينفرد وحده يف حتديد بداية شهر الصيام ونهايته ،وإمنا خيضع يف ذلك
لقرار عام ،يشمل جمَْع املسلمني ،بناء على املعايري الشرعية لثبوت األهلة ،من هنا ينتظر
املسلمون قرار السلطان املسلم ،أو من يقوم مقامه خبصوص ثبوت هالل شهر رمضان؛
ليشرعوا يف البدء بصيامه ،أو االنتهاء منه ،عند ثبوت هالل شهر شوال؛ إيذاناً حبلول عيد
الفطر ،وهذا املعنى ،تدل عليه الشواهد القولية ،والعملية ،من سنة الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وسرية السلف الصاحل من بعده ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال :مسعت َر ُس َ
ول

ُموُه َفأَْف ِطُرواَ ،فإِ ْن ُغ َّم َعَليْ ُك ْم،
ُموُه َف ُصوُموا ،وإذا َرأَيْت ُ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إذا َرأَيْت ُ
َفاْق ُدُروا له).

()1

فواضح أن اخلطاب هنا موجه للجمع ،ال لألفراد بأعيانهم ،حتى إن بعض العلماء ،يرون
أن من رأى اهلالل وحده ،ال يلزمه أن يصوم؛ ألن الصوم يوم يصوم الناس ،والفطر يوم يفطر
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان ،أو شهر رمضان ،ومن رأى كله واسعاً.
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الناس ،وموافقته للجماعة خري من انفراده وشذوذه ،ورأى الشافعي أن يصوم سراً ،يف إشارة
واضحة على احلرص على مراعاة احرتام موقف اجلماعة إىل أبعد مدى ،ضمن إطار املشروع
من األمور واألحكام .ويرجح ابن تيمية الرأي األول ،مبيناً أن اهلالل اسم ملا استهل به ،فإن
اهلل جعل اهلالل مواقيت للناس واحلج ،وهذا إمنا يكون إذا استهل به الناس ،والشهر بينّ ،
ً
هالال وال شهراً.
وإن مل يكن

(* )
1

وعن ابن تيمية يف كتبه ورسائله وفتاويه يف الفقه ،أن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال:
من رآه يقف وحده دون سائر احلاج ،وأنه ينحر يف اليوم الثاني ،ويرمي مجرة العقبة ،ويتحلل
دون سائر احلاج ،وإمنا تنازعوا يف الفطر ،فاألكثرون أحلقوه بالنحرـ وقالوا ال يفطر إال مع
املسلمني ،وآخرون قالوا :بل الفطر كالصوم ،ومل يأمر اهلل العباد بصوم واحد وثالثني يوماً،
وتناقض هذه األقوال ،يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك يف ذي احلجة ،وحينئذ ،فشرط كونه
ً
هالال وشهراً شهرته بني الناس ،واستهالل الناس به ،حتى لو رآه عشرة ،ومل يشتهر ذلك
عند عامة أهل البلد؛ ولكون شهادتهم مردودة ،أو لكونهم مل يشهدوا به ،كان حكمهم حكم
سائر املسلمني ،فكما ال يقفون ،وال ينحرون ،وال يصلون العيد ،إال مع املسلمني ،فكذلك ال
يصومون إال مع املسلمني ،وهذا معنى قوله :صومكم يوم تصومون ،وفطركم يوم تفطرون،
وأضحاكم يوم تضحون ،وهلذا قال أمحد يف روايته :يصوم مع اإلمام ومجاعة املسلمني يف
الصحو والغيم ،قال أمحد :يد اهلل على اجلماعة.
وعلى هذا تفرتق أحكام الشهر ،هل هو شهر يف حق أهل البلد كلهم ،أو ليس شهراً
* .جمموع الفتاوى ،ج ،25ص.115
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يف حقهم كلهم ،يبني ذلك قوله تعاىلَ{ :ف َم ْن َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه}(البقرة ،)185 :فإمنا
أمر بالصوم من شهد الشهر ،والشهود ال يكون إال لشهر اشتهر بني الناس ،حتى يتصور
شهوده ،والغيبة عنه.

()1

ربط قبول الصيام حبسن معاملة عناصر مجع املسلمني:
الصيام عبادة ربانية ،غري أن قبوهلا من اهلل ،واجلزاء عليها ،مرهون بكف أذى الصائم
عن العناصر الذين يتشكل منهم مجع املسلمني ،فال خري يف االمتناع عن الطعام والشراب،
بسبب الصيام ،إذا ترافق هذا االمتناع مع إحلاق األذى ،مبختلف صوره وأشكاله باآلخرين،
اجٌة،
س لهلِ ِ َح َ
ُّورَ ،واْل َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :من مل يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
يف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه).

()2

وقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال اهللُ :
الصيَا َم ،فإنه
(ك ُّل َع َم ِل ابن آَد َم له ،إال ِّ

الصيَاُم ُجنٌَّة ،وإذا كان يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْم ،فال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن
لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
ث ،وال يَ ْص َخ ْ
ِ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم،
س محَُ َّم ٍد بيده ،ل
وف َفم َّ
َس َّابُه أَ َحدٌ ،أو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌمَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما ،إذا أَْف َط َر َف ِر َح ،وإذا َل ِق َي َرَّبُه َف ِر َح
أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من ِر
يح المِْ ْس ِكِ ،ل َّ
ِ
ِب َص ْو ِمِه).

()3

بل قد يلحق أصحاب احلقوق العابد الصائم يوم القيامة؛ ليأخذوا حقوقهم املستحقة
عليه ،وقد يستنفذون بذلك حسنات صيامه ،وصالته ،ملا ورد يف احلديث الصحيح عن
 .1كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه.118 - 116/ 25 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور ،والعمل به يف الصوم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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س ِفينَا من ال ِد ْر َه َم له
س؟ قالوا :المُْْفِل ُ
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أََت ْدُرو َن ما المُْْفِل ُ

س من ُأم
وال َمت َ
َاع ،فقال :إِ َّن المُْْفِل َ
َّ تيِ
هذاَ ،وَق َذ َف هذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ال هذاَ ،و َس َف َك َد َم هذاَ ،و َض َر َب هذاَ ،فُي ْع َطى هذا من َح َسنَاِتِهَ ،و َه َذا
َم
 ،يَأِْتي يوم اْل ِقيَا َمِةِ ،ب َصالةٍَ ،و ِصيَ ٍامَ ،و َز َكاةٍَ ،ويَأِْتي قد َشت َ

ت عليهُ ،ث َّم
ت َح َسنَاُتُه ،قبل أَ ْن ُي ْق َضى ما عليهُ ،أ ِخ َذ من َخ َطايَ ُاه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْ
من َح َسنَاِتِهَ ،فإِ ْن َفنِيَ ْ
ُط ِر َح يف النَّ ِار).

(* )
1

فالصائم منخرط يف منظومة اجلماعة ،وال ينحصر حسن صيامه بإمساكه الشخصي عن
املفطرات اخلاصة بالطعام ،والشراب ،واجلماع فحسب ،وإمنا ميتد ليشمل كف األذى عن
مجاعة املسلمني وأفرادهم ،وإال حلقه االنتقاص من الثواب ،املهدد بالزوال يف مرحلة من
اجٌة يف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه ،وهو يؤذي اآلخرين،
س لهلِ ِ َح َ
مراحل الغلو يف أذى اآلخرينَ ،فَليْ َ
ويعيث يف األرض الفساد ،واالحنراف ،والزيغ عن احلق.
فهذه بعض مالمح تعزيز الوحدة بني املسلمني ،واحملافظة على مجعهم ،والروابط بينهم،
وفق ما ترشد إليه مدرسة الصيام ،الذي فرضه اهلل على املؤمنني يف شهر رمضان ،نستذكرها
مع قدوم هذا الشهر املبارك ،وحنن نتطلع إىل تشييع جنازة االنقسام ،الذي شرذم شعبنا املرابط،
طيلة سنوات عجاف خلت ،ما سكت عن الدعوة إىل اخلالص من ويله ،خملص حيرص على
العمل مبا يرضي اهلل ،وحيقق العزة واملصلحة لدينه ،وشعبه ،ووطنه ،وأهله ،ونفسه.
سائلني اهلل العلي القدير أن يرشدنا وأمتنا ملا فيه خرينا وعزنا ونصرنا يف الدنيا واآلخرة.

* .صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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اإلسالم منارة

كلمة العدد

فال جتعلوه مغارة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
ورد يف معاجم اللغة العربية أن املنار واملنارة :موضع النُّور .واملَنا َرُة َّ
الش ْمعة ذات السراج.
الشيْئَينْ من ُ
واملَنا َرُة اليت يؤذن عليها ،وهي املِئ َ
ْذَنُة؛ واملَناُر :ال َعَل ُم ،وما ُي َ
احلدوِد،
وض ُع َبينْ َ َّ ِ
ومحََ َّجُة َّ
ريق.
الط ِ

()1

غار إذا ذهب لبنها َ
ُ
حلدث أَو
غار ِت
غار غراراً :إذا كسدت ،وناقة ُم ٌّ
السوقُ ،ت ُّ
واملغارة :يقال َّ

َّ
غارت
لعلة ،ومنهم من قال ذلك عند كراهيتها للولد ،وإنكارها احلاِل َ
ب .وعن ابن السكيتَّ :
َرت ،ثم نفرت ،فرجعت ِّ
الد َرة.
الناقُة غراراً ،إِذا د َّ

()2

من منطلق املعاني اللغوية للمنارة واملغارة ،يأتي العنوان أعاله ،متضمناً الدعوة لإلبقاء

على اإلسالم منارة للعلم ،واخلري ،والصالح ،والرشاد ،واهلدى ،كما أراده اهلل تعاىل ،يف مقابل
لزوم العمل على النأي به عن االنطفاء ،والتقوقع ،واالحنصار يف زوايا انتقائية ،أو تشويهية،
كما حيلو لفئات من املسلمني أن يصنعوا ،مشكلني بهذا املنهج رأس احلربة يف إطفاء نور
 ،380 / 14 .1لسان العرب.

 .2صحاح اللغة ،ولسان العرب.
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اإلسالم ،سواء أكانوا على دراية مبا يصنعون ،أم كانوا جيهلون أو يغفلون.
شتان بني الظلمات والنور:
اإلسالم يف األصل الطاهر النقي ،دين مهمته إخراج الناس من الظلمات إىل النور،
مصداقاً لقوله تعاىل يف فاحتة سورة إبراهيمَ :
َاب أَن َزْلنَاُه إَِليْ َك ِلت ْ
اس ِم َن
{الر ِكت ٌ
ُخ ِر َج النَّ َ

ُّ
ُّور ِبإِْذ ِن َرِّب ِه ْم إِلىَ ِص َر ِ ْ
يز
الظُل َم ِ
ات إِلىَ الن ِ
اط ال َع ِز ِ

حْ َ
ال ِمي ِد}( .إبراهيم)1 :

ين آ َمنُواْ يخُْر ُج ُهم ِّم َن ُّ
وقوله تعاىلُ :
ين َك َفُرواْ
ات إِلىَ النُُّو ِر َو َّال ِذ َ
{اهلل َوِل ُّي َّال ِذ َ
الظُل َم ِ
ِ
ُّور إلىَ ُّ
أَ ْوِليَ ُآؤ ُه ُم َّ
اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها
الط ُاغ ُ
ات ُأ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ
الظُل َم ِ
وت يخُْ ِر ُجوَن ُهم ِّم َن الن ِ ِ
َخاِل ُدو َن}( .البقرة)257 :

وعلى خالف منهج اهلل ،الذي يهدف إىل إخراج الناس من الظلمات إىل النور ،فإن بعض
من يدّعون العمل لإلسالم ،يسريون على نهج الرتدي املخزي ،املفضي إىل العودة إىل ظلمات
اجلاهلية ،بعد نعيم النور الذي مت االهتداء إليه بفضل هداية اهلل إىل الصراط املستقيم ،واهلل
الم َويخُْر ُج ُهم ِّمن ُّ
تعاىل يقول{ :يَ ْه ِدي ِبِه ُ
اهلل َمن َّاتبَ َع ِر ْض َواَنُه ُسُب َل َّ َ
ُّور
الظُل َم ِ
ات إِلىَ الن ِ
الس ِ ِ
ِ
ِ

اط ُّم ْستَ ِقيم}(املائدة ،)16:والفرق شاسع بني الظلمات والنور ،وأهل كل
يه ْم إِلىَ ِص َر ٍ
ِبإِْذِنِه َويَ ْه ِد ِ
ٍ
اس َك َمن َّمثَُلُه
منهما ،إذ يقول تعاىل{ :أَ َو َمن َكا َن َميْتاً َفأَ ْحيَيْنَاُه َو َج َعْلنَا َلُه ُنوراً ِ
يمَْشي ِبِه يِف النَّ ِ
ف ُّ
ين َما َكاُنواْ يَ ْع َمُلو َن}(.األنعام)122 :
س بخَِ ِار ٍج ِّمنْ َها َك َذِل َك ُزيِّ َن ِلْل َكاِف ِر َ
الظُل َم ِ
ات َليْ َ
يِ
ومهمة اإلخراج من الظلمات إىل النور ُكلف بها الرسل مجيعاً ،عليهم السالم ،وخامتهم
{ه َو َّال ِذي ُي َصِّلي َعَليْ ُك ْم َو َمالِئ َكُتُه ِلُي ْخ ِر َج ُكم
الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىلُ :
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ِّم َن ُّ
ُّور َو َكا َن ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني َر ِحيماً}(األحزاب ،)43 :وعن مهمة نيب اهلل موسى ،عليه
الظُل َم ِ
ات إِلىَ الن ِ
وسى ِبآيَاِتنَا أَ ْن أَ ْخر ْج َق ْو َم َك ِم َن ُّ
ات
الظُل َم ِ
السالم ،بهذا الشأن يقول تعاىلَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ُم َ
ِ

ات ِّل ُك ِّل َصبَّ ٍار
ُّور َوَذ ِّك ْر ُه ْم ِبأَيَّ ِام اهللِ إِ َّن يِف َذِل َك آليَ ٍ
إِلىَ الن ِ

ور}( .إبراهيم)5:
َش ُك ٍ

استعار احلرب التشويهية لإلسالم:
احلرب املسعورة إلطفاء نور اإلسالم من قبل أعدائه ،انطلقت مع نشأة الدعوة اإلسالمية،
وما زالت قائمة ،وتتصاعد وتريتها يف صورها الظاهرة والباطنة ،واهلل تعاىل ذكر هذه احلقيقة
يف قرآنه الكريم ،مبيناً تصديه حلمالت إطفاء نور اإلسالم ،ومقرراً جبربوته وقدرته وإرادته
سبحانه وتعاىل أن نور اهلل لن يطفأ ،فقال تعاىلُ{ :ي ِر ُ
يدو َن أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى

ُ
اهلل إِ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه َوَل ْو

َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}(.التوبة)32 :

من هنا؛ استخدم بعض املرتبصني باإلسالم أسلوب الدخول يف اإلسالم ،ثم تركه
ليخدعوا الناس ،ويؤثروا عليهم ،من خالل نقل رسالة تضليلية هلم ،تفيد أن جتربتهم يف
اإلسالم أظهرت هلم عيوبه ،مما دفعهم إىل الردة عنه ،مع أنهم مل يدخلوه ً
أصال ،إال هلذه الغاية
َ ْ
َ َّ
َاب آ ِمنُواْ
التضليلية ،اليت أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعاىلَ { :وَقالت طآِئ َفٌة ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ

َّ ُ
آخ َرُه َل َعَّل ُه ْم
نز َل َعَلى َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َو ْجَه النَّ َه ِار َوا ْكُفُرواْ ِ
ِبال ِذ َي أ ِ

يَ ْر ِج ُعو َن}(.آل عمران)72 :

أساليب وأحداث تشويهية معاصرة:
يف بدايات القرن امليالدي احلالي ،استحدث أسلوب التخويف من اإلسالم ،من خالل
صناعة أحداث ،أو استغالل أخرى ،من أجل الربهنة على أن اإلسالم دين يغذي اإلرهاب ،أو
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يصنعه ،حتى أصبحت هذه الصفة لصيقة باإلسالم بصورة أو بأخرى ،ومما يعزز هذا املنحى
الظامل ما يصدر عن بعض املسلمني أفراداً وفئات من ممارسات ،وأقوال ،وفتاوى ،تصب يف
خدمة غرض تشويه اإلسالم من خالل تصويره مصدراً لإلرهاب ،واإللصاقات تلك كثرية
ومتنوعة ،ينبثق بعضها من تعامل املسلمني مع أنفسهم ،وبعضها مع غريهم ،واليت كان من
أحدثها زمناً حادثة خطف عشرات الفتيات ،من مدرسة ثانوية للبنات ،يوم  14نيسان -
 ،2014يف قرية تشيبوك بوالية بورنو النيجريية ،قرب احلدود مع الكامريون ،حيث خطفن
أثناء أدائهن االمتحانات املدرسية ،ومتكنت  50فتاة من اهلرب ،ولألسف أن هذا احلادث
ينسب فعله إىل فئة مسلمة ،تزعم أنها تريد إقامة دولة إسالمية يف نيجرييا ،مما دفع ً
دوال مثل
الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،وفرنسا ،إىل عرض املساعدة يف البحث عن الفتيات ،فيا للعار
والشنار!!
وندد علماء دين ومسؤولون عن حقوق اإلنسان يف منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي
أكرب هيئة إسالمية يف العامل ،ومتثل  57دولة ،خبطف الفتيات ،ووصفوه بأنه (تشويه لصورة
اإلسالم).
واألزهر الشريف ،وهو أهم مرجعية للمسلمني السنّة يف العامل ،أصدر بياناً باخلصوص
يف القاهرة ،قال فيه :إن خطف الفتيات (ال ميت لتعاليم اإلسالم السمحة والنبيلة بأية صلة).
ووصف وزير األوقاف املصري حممد خمتار مجعة حادث اخلطف هذا ،بأنه عمل (إرهابي)،
وندد به املفيت العام للسعودية ،ووصف الذين قاموا به ،بفئة مدبرة لتشويه صورة اإلسالم؛
15
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ألن اإلسالم ضد اخلطف ،والقتل ،والعدوان ،ورفض تزويج الفتيات املخطوفات من قبل
خاطفيهن ،فالزواج ليس بيد الغاصبني.

(* )
1

واإلسالم يرفض خطف فتيات من أهل الكتاب ،واإلعالن عنهن سبايا ،دون دراية حبكم
السيب ،وموقف اإلسالم العملي من القضاء على ظاهرته ،اليت باتت مرفوضة عاملياً ،وهي
مرفوضة إسالمياً من منطلق احلرص على خدمة كرامة اإلنسان ،وحقه باحلياة الكرمية ،وممارسة
حريته يف االعتقاد ،والتفكري ،والتصرف ضمن دائرة الضوابط العامة ،اليت شرعها اإلسالم،
أو أقرها يف منظومة قيمه ،ومبادئه ،وتشريعاته ،واليت جنح اإلسالم بها يف املساهمة يف القضاء
على ظاهرة اجلواري والسبايا ،اليت ما تعامل بها ً
أصال إال يف نطاق ضيق؛ نظراً للواقع الذي
نزل فيه ،وكان يسوده هذا التعامل ،وحصر العمل به يف جانب املعاملة باملثل؛ حتى يرتدعوا
عن االستهانة بنساء املسلمني ،ورجاهلم ،وأبنائهم.
والقتل الظامل املعاصر الواقع بني فئات اجملتمعات املسلمة جراء االختالف يف املواقف
واآلراء واالجتهادات ،دليل واضح على بشاعة التطرف واملغاالة ،اليت تقود إىل استباحة دماء
األبرياء ،وشرعنة قتل اآلمنني ،جمانبني بذلك التوجيهات الربانية الصارمة بهذا الشأن ،واليت
ترى أن القتل الظامل لربيء ،يعدل يف ميزان اهلل قتل الناس مجيعاً ،ويف ذلك يقول تعاىلِ { :م ْن
َل َن ْفساً ب َغيرْ َن ْفس أَ ْو َف َساٍد ف َ
األ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
يل أََّنُه َمن َقت َ
أَ ْجل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َب إِ ْس َراِئ َ
َل
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
يِ
نيِ
َات ُث َّم إِ َّن َكثِرياً
اس جمَ ِيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ
اس جمَ ِيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
النَّ َ
َ
َ َ
ض
ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك يِف األ ْر ِ
* .دنيا

س ِرُفو َن}(.املائدة)32 :
لمَُ ْ

الوطن.http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/09/534985.html#ixzz31FSmWbpH ،
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ين يَ ْكُفُرو َن
وتوعد اهلل املتهاونني بقتل األبرياء واملصلحني من الناس ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ

ني ب َغيرْ َح ٍّق َويَ ْقُتُلو َن ِّال ِذ َ ْ
ُ
ْ
اس َفبَ ِّش ْر ُهم
ِبآيَ ِ
ين يَأُمُرو َن ِبال ِق ْس ِط ِم َن النَّ ِ
ات اهللِ َويَ ْقُتلو َن النَّبِيِّ َ ِ ِ
اب أَِليم}(.آل عمران)21 :
بع َذ
َِ ٍ ٍ
ووفق هذه املعايري ،كيف يفسر االجرتاء على اهلل بقتل سائق شاحنة؛ ألنه مل يستطع اإلجابة

عن سؤال عن عدد ركعات صالة الفجر حتت تهديد السالح ،كما نقل عن حادث وقع على
أرض الشام مؤخراً؟!

()1

التشويه من خالل اإلفراط يف تطبيق احلدود:
يف إقليم اتشيه اإلندونيسي ،الذي يطبق الشريعة اإلسالمية ،أعلنت الشرطة أنه سيتم
تطبيق عقوبة اجللد بعصي اخليزران على  3رجال ،احتجزوا بعد اتهامهم باالغتصاب
اجلماعي المرأة ،زعموا أن هلا عالقات جنسية خارج رابطة الزواج .وقال قائد شرطة تطبيق
الشريعة اإلسالمية بضاحية الجنسا ،بإقليم اتشيه اإلندونيسي ،إن املرأة سيتم جلدها بعصا
اخليزران هي األخرى ملا زعم عن ممارستها اجلنس مع رجل متزوج.
علماً أن احلكومة املركزية يف جاكرتا ،وافقت على تطبيق إقليم اتشيه اإلندونيسي للشريعة
اإلسالمية على حنو صارم ،منذ بداية العقد األول من األلفية الثالثة لتهدئة مطالب اإلقليم
باالستقالل.

()2

فتطبيق الشريعة ال يعين الظلم ،أو ممارسة الرذيلة ،حبجة معاقبة أصحابها.
.1دنيا الوطن .http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/10/535007.html#ixzz31HH7HWfw
 .2دنيا الوطن .http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/05/09/534879.html#ixzz31FYxBnmC
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فهل اإلسالم جلد ورجم وقطع؟ تساؤل جدير بالطرح ،يف ظل استعمال بعض الناس
تطبيق احلدود يف أجواء غري مهيئة شرعاً لذلك ،فهي يف األصل تطبق يف إطار ضوابط مقيدة
وحمددة ،وال تطبق إال بعد تهيئة أجواء الطهر والنقاء ،وانتفاء املوانع اليت منها الشبهات،
والظروف الضاغطة ،فعمر بن اخلطاب مل يطبق حد السرقة عام اجملاعة ،وأثر عنه قوله لعمرو
ابن العاص ملا واله مصر ،إذا جاءك سارق ماذا تفعل به؟ فقال عمرو بن العاص :أقطع يده،
فقال عمر بن اخلطاب :وأنا إن جاءني جائع من مصر قطعت يدك(*) ،خبالف كثري من مشوهي
1

صورة اإلسالم الذين يسارعون إىل تطبيق العقوبات واحلدود ،قبل تهيئة مناخ الطهر ،وبيئة
العدالة ،واألمن ،اليت جيب بعدها معاقبة من يريد ختريبها ،وإفسادها بفساده وفواحشه ،ال أن
يتم البدء بالعقوبات ً
أوال ،مع أن التجارب من هذا القبيل باءت مجيعها بالفشل واإلخفاق،
ومن شواهد ذلك ما حصل يف السودان يف عهد رئيسه األسبق النمريي ،حيث كان اإلعالم
يطالع الناس صباح مساء بأعداد اجمللودين واملرجومني واملقطوعني ،مع كثري من اإلثارة
والتهويل ،ثم تبينت بعد ذلك بعض اخلبايا اليت أظهرت أن ما كان حيدث ما هو إال إشغال
للناس عن جرائم ومصائب فظيعة ،يذكرها من تابع أحداث تلك احلقبة ،وما آلت إليه.
إياكم أن ينطلي عليكم خداع املضللني:
بغض النظر عن املسميات واملصطلحات ،فإن استهداف اإلسالم بالتشويه ،والعمل على
تقوقعه وردة الناس عن االنتماء إليه ،جيري على قدم وساق من قبل عاملني ،خيططون ألعماهلم
جيداً ،وميارسونها بطرق ذكية ،وأخرى غبية ،وهو جيري كذلك من قبل بعض املنتمني إىل
* .احلضارة اإلسالمية بني أصالة املاضي وآمال املستقبل.33/ 2 ،
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اإلسالم ،الذين يظهرون حرصاً شديداً عليه ،لكنهم ميارسون عملهم بطرق آمثة ،فيقعون يف
مطب تشويهه من حيث يظنون أنهم خيدمونه ،من خالل تطرفهم ،ومغاالتهم ،وجهلهم فيه،
واختيار ما ال يناسب ظروفهم وأوضاعهم منه.
فالعمل ضد اإلسالم على هذا الوجه املعادي ،أو ذاك املنحرف ،يتسم بالتضليل واخلداع،
مما يوجب أخذ احليطة واحلذر من االخنداع به ،والوقوع يف شباكه ،مع حاملي لواء إطفاء نوره
املبني ،وهدم منارة الدين ،سواء أكان قصد لذلك أم مل يكن ،فأعمال التخبط ،والتطرف،
يشاد هذا
تضر الدين ،وإن كان ألصحابها نوايا وصيحات تنادي بالعمل له ،ومحل لوائه ،فال ُّ
الدين أحد إال غلبه ،وبئس عمل الذين يظنون أنهم بتطرفهم حيسنون صنعاً ،وهم اخلائبون
اخلاسرون ،الظالميون الذين تصب أعماهلم يف جانب ارتكاسة الدين ،وخذالن املسلمني،
والعودة به إىل املغارة اليت تعين حتجيم خريه ومنافعه ،وإظهاره بصورة املتقوقع ،الذي يهتم
بسفاسف األمور على حساب أمهاتها ،متنكبني بذلك درب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
والسلف الصاحل الذين محلوا نور الدين للعاملني ،حتى أصبح منارة عز ،وشعاع خري للناس
أمجعني.
هدى اهلل املسلمني أفراداً ومجاعات إىل فهم دورهم امليمون جتاه دينهم ،وأمتهم ،وأنفسهم،
ليكونوا نوراً ملن اهتدى؛ بأقواهلم ،وأعماهلم ،وسلوكهم.
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األســــــرة

مناسبة العدد

يف رمضان كيف نريدها
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
من فضل اهلل عز وجل أن هيأ لعباده مواسم يزداد فيها اإلقبال عليه ،بأصناف الطاعة
والعبادة ،ولتكون فرصة لطرق بابه ،والتقليل من االنكباب على الدنيا الفانية ،ومن ِمنّة اهلل
سبحانه ونعمته على خلقه ،أن جعل هلم مناسبات شرعية ،متارس فيها أنواع من الطاعات

نس إِال
اإل َ
والعبادات ،اليت ما ُخلق العباد إال ألجلها ،واهلل القائلَ { :و َما َخَل ْق ُت جْ ِ
ال َّن َو ِ

ِليَ ْعُب ُدو ِن}(الذاريات ،)56 :وهذه العبادات تشمل الصلوات اخلمس ،وصيام رمضان ،والزكاة،
واحلج ،كما تشمل املعامالت ،فيما يتعلق باألخالق الكرمية ،وعالقة اإلنسان بنفسه ،وجمتمعه،
وممارساته ،فالعبادات اليت ُخلق الناس ألجلها ،تشمل كل ما حيبه اهلل ويرضاه ،من األقوال،
واألعمال الظاهرة والباطنة.
ولقد شاءت إرادة املوىل سبحانه هذا التنويع يف العبادات ،حتى ينتقل العبد من طاعة إىل
طاعة ،ومن عبادة إىل عبادة ،من غري ملل أو كلل ،كما شاءت إرادة اهلل أن متارس أغلب هذه
العبادات بشكل مجاعي ال فردي ،واألسرة هي اجملتمع الصغري ملمارسة أكثر هذه العبادات،
واليت ُتؤدى يف األسرة األكرب ،وهي اجملتمع.
بد من اإلجابة عن بعض
ويف مثل هذه الظروف ،وحنن على أعتاب الشهر الفضيل ،ال َّ
20
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األسئلة ،األسرة يف رمضان كيف نريدها؟ وما حقوق رمضان على أسرتنا؟ ولإلجابة على مثل
هذين التساؤلني ،ال بد للقارئ الكريم أن يتعرف إىل منزلة الشهر وفضله ،وما حباه اهلل من
مكانة ،مما يسهم يف إعطاء الشهر مكانته ،ويعني العبد على تقديم ما ينبغي تقدميه خلالقه،
ومواله ،خالق اإلنسان ،واملكان ،والزمان ،ومفضل بعضها على بعض جل يف عاله.
ومما جاء يف بيان مكانة هذا الشهر وفضله ،أنه شهر تنزيل القرآن ،وشهر فيه ليلة خري

َّ ُ
ِّ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
من ألف شهر ،قال تعاىلَ :
َات ِّم َن
اس َوَبيِّن ٍ
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام
ِ
ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
يد ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
بواْ اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
ُأ َخ َر ُي ِر ُ
اك ْم
ُكرُِّ
ين}
َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}(البقرة ،)185 :وقال تعاىل{ :إِنَّا أَن َزْلنَاُه يِف َليَْلٍة ُّمبَا َر َكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمن ِذ ِر َ
َ
ْر* َو َما أَْد َر َ
ْر َخيرٌْ
ْر* َليَْلُة اْل َقد ِ
اك َما َليَْلُة اْل َقد ِ
(الدخان ،)3 :وقوله تعاىل{ :إِنَّا أن َزْلنَاُه يِف َليَْلِة اْل َقد ِ
ف َش ْه ٍر} (القدر ،)3 - 1 :وكان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يبشر أصحابه مبجيء شهر
ِّم ْن أَْل ِ
رمضان ،وخيربهم أنه شهر تفتح فيه أبواب الرمحة ،وأبواب السماء ،وأبواب اجلنة ،وتغلق

فيه أبواب جهنم ،وتغل فيها الشياطني وتصفد ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا

َكا َن أَ َّو ُل َليَْلٍة ِم ْن َش ْه ِر َر َم َضا َنُ ،ص ِّف َد ِت َّ
اب النَّ ِارَ ،فَل ْم
اجل ِّنَ ،و ُغِّل َق ْ
ت أَْب َو ُ
الشيَ ِ
اطنيَُ ،و َم َرَدُة ِ
ابَ ،وُينَاِدي ُمنَاٍد :يَا َبا ِغ َي َ
اب َ
اخليرْ ِ أَْقبِ ْل،
ِّح ْ
اجلنَِّةَ ،فَل ْم ُي ْغَل ْق ِمنْ َها َب ٌ
َح ِمنْ َها َب ٌ
ت أَْب َو ُ
ابَ ،وُفت َ
ُي ْفت ْ
الش ِّر أَْق ِص ْر ،وَلهلِ ِ ُعتَ َقاُء ِم َن النَّ ِارَ ،وَذ َ
َويَا َبا ِغ َي َّ
لك ُك ُّل َليَْلٍة).

()1

الصيَاُم ُجنٌَّةَ ،وإَِذا َكا َن يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْمَ ،فال يَ ْرُف ْ
ثَ ،وال
وقال عليه الصالة والسالمَ ( :و ِّ
ِ

بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم)( ،)2ويف احلديث عن النيب ،صلى
يَ ْص َخ ْ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء يف فضل صوم رمضان ،وصححه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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اهلل عليه وسلم ،قالَ :
الصياُم ِم َن ّ
الط َعام َو َّ
فث).
اللغو َوال َر ِ
راب ،إنمّ ا ّ
س ّ
(ليْ َ
الصياُم ِم َن ِ
الش ِ
ِ

()1

إ ّن من ّ
حل به ضيف كريم ،كان واجباً عليه أن حيسن ضيافته ،ويكرم مقدمه ،وحيسن إليه

بشتى أنواع اإلحسان املمكنة ،وحلول رمضان ضيفاً عزيزاً على األمة اإلسالمية وأبنائها،
يوجب على كل مسلم وفرد صاحل ،أن يقوم مبا ينبغي عليه القيام به ،ويف طور األسرة املسلمة
بد أن تلتزم بها.
بد أن حترص عليها ،وتوجيهات ال َّ
يتعلق بها أمور ،ال َّ
فاألسرة املسلمة مدعوة إىل أن حيرص فيها األب واألم على الصلوات اخلمس يف أوقاتها،

وتعويد الشباب واألبناء واألطفال من سن السابعة فصاعداً عليها ،وعلى الرجال والذكور

االلتزام بها مجاعة يف املسجد؛ حرصاً على اهلدي النبوي ،واقتداء بسيد البشرية حممد بن عبد
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أمر بتأدية الصالة يف املساجد ،وهي مدعوة إىل احلرص على
قيام رمضان يف مسجد احلي أو البلدة؛ رغبة يف عطاء عظيم من املوىل سبحانه ،وإن كان يف
احلرمني واملسجد األقصى ،فهو أفضل بكثري ،ويرتتب عليه تكفري الذنوب اليت حصدناها
طوال عام ،واليت إن مل تغفر ،فستكون سبباً يف هالكنا ،ومعاقبتنا يف الدنيا واآلخرة ،قال رسول

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)(،)2
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َقا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
واألسرة مدعوة كذلك إىل أداء صيام رمضان بصورة متميزة هلذا العام عن أعوام ماضية،
فالناس عادة يصومون إما عادةً وعرفاً ،أو تقليداً لآلخرين ،أو ممارسة لفعل جمتمعي ،يشارك
فيه األغلب بهذه املمارسة.

إن الواجب شرعاً يف الصيام أن يستحضر الصائم النية اخلالصة هلل تعاىل ،وأن حيرص

على الصيام طاعة هلل ،وقياماً بركن من أركان اإلسالم ،اليت ال يكتمل إال بها ،وغرس تلك
 .1صحيح ابن خزمية ،كتاب الصيام ،باب النهي عن قول الزور والعمل به ،واجلهل يف الصوم والتغليط فيه،
وصححه األلباني يف ترتيبه ألحاديث اجلامع الصغري برقم .5376
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب تطوع قيام رمضان من اإلميان.
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األسرة يف رمضان كيف نريدها

املعاني واملعامل يف نفوس األبناء ،حتى تصبح معاني قوية قد اشتد عودها ،وصارت أمراً

ميسوراً عند ممارسة هذه العبادة.

ما أمجل تلك األسرة اليت تشعر بالفرح والسرور ملقدم هذا الشهر الفضيل! وهي حتس
بأن هذا الشهر وبلوغه منّة ونعمة ،كيف ال؟! وقد حرم من مل يبلغه من تلك النعمة؟ وكيف
عرض نفسه لسخط املوىل وعقابه من بلغه ومل يؤد حقه؟ إن بلوغ هذا الشهر
ال؟! وقد ّ
ونزوله بنا أغلى من املتع وامللذات كلها ،وأبلغ من الشهوات كلها ،وخري من األموال

والزينات كلها ،وأرفع من الرتب واملناصب واجلاهات مجيعها ،فهو سبب الفرح احلقيقي،
واللذة التامة عند املوىل سبحانه ،القائلُ{ :ق ْل ِب َف ْض ِل اهللِ َوِب َرحمَْتِِه َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحواْ ُه َو َخيرٌْ

ممَِّّا

يجَْ َم ُعو َن}(.يونس)58 :

ما أمجل التعاطي مع هذا الشهر على أنه مدرسة إميانية ،وجامعة إهلية نبوية! تستقي منها
األسرة بزاد ،يبلغها إن عاشت إىل رمضان القادم ،مستويات من العبادة ،والطاعة ،واخللق
الكريم ،وتستعني باهلل فيه على هجر كل قبيح من أرذال األخالق ،واألعمال ،واملمارسات،

وتتعلم فيه دروساً من البذل ،والتضحية ،واجلد ،والعمل ،والتشمري عن ساعد االجتهاد يف
كل أمر مباح ومشروع.

واهلل نسأل أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وأن يغفر لنا فيه ،ويعتق رقابنا من النار

23

العدد  116رمضان وشوال  1435هـ  -متوز وآب 2014م

مناسبة العدد

أثر شهر رمضان املبارك

يف سلوك العبودية
الشيخ حممد يوسف احلاج حممد  /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،ولي الصاحلات ،ودافع النقمات ،ومتمم النعماء ،وكاشف البالء،
والصالة والسالم على احلبيب املصطفى وآله األطهار ،وصحابته األبرار األخيار ،والتابعني،
وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛
فشهر رمضان املبارك نفحة من نفحات اهلل ،وعطية من أسنى عطاياه ،فهو فرصة للمؤمن
ال تقدر بثمن ،كي يتخلص من املعوقات اليت تبعده عن مواله سبحانه وتعاىل ،فشهر رمضان
مبارك بصيام نهاره ،وقيام لياليه ،ومضاعفة الثواب ،وتصفيد الشياطني ،وإعتاق السعداء من

النار ،وأعظم فضائل شهر رمضان املبارك ،أن املؤمن يزداد فيه قرباً من اهلل تعاىل ،بتعظيم
ثواب الطاعات ،والبعد عن أنواع املعاصي واملخالفات.

والقرب من اهلل مل يكن أبداً قرب مكان ،فهو سبحانه وتعاىل أقرب إلينا من كل شيء،
َ
َ
س ِبِه َن ْف ُسُه َونحَْ ُن أَْق َر ُب إَِليِْه ِم ْن
ْسا َن َوَن ْعَل ُم َما ُت َو ْس ِو ُ
اإلن َ
قال سبحانه وتعاىلَ { :ول َق ْد َخل ْقنَا ِ
َحبْ ِل اْل َو ِري ِد}(ق ،)16 :يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف تفسري هذه اآلية العظيمة:
(والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم باحلال؛ ألن القرب يستلزم االطالع ،وليس قرباً باملكان

بقرينة املشاهدة ،فآل الكالم إىل التشبيه البليغ ،تشبيه معقول مبحسوس ،وهذا من بناء
24
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التشبيه على الكناية مبنزلة بناء اجملاز على اجملاز).
ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه ال يشعر اإلنسان بقربه خلفائه ،وكذلك
قرب اهلل من اإلنسان بعلمه قربه ال يشعر به اإلنسان ،فلذلك اختري متثيل هذا القرب بقرب
حبل الوريد .وبذلك فاق هذا التشبيه حلالة القرب كل تشبيه من نوعه ،ورد يف كالم البلغاء
مثل قوهلم :هو منه مقعد القابلة( ،)1و َم ْع ِق َد اإلزار( ،)2وقول زهري :فهن ووادي الرس كاليد

للفم ،وقول حنظلة بن سيار(:)3

كل امرئ مصبح يف أهله واملوت أدنى من شراك نعله

()4

فاهلل سبحانه وتعاىل قريب من خلقه ،قرب علم وإحاطة وحتكم ،واهلل تعاىل هو (احلي
القيوم) ،فكل قيام للمخلوقات ما هو إال بقيومية اهلل عليها ،يقول ابن القيم يف معنى
القيوم (:وهو الذي قام بنفسه ،فلم حيتج إىل أحد ،وقام كل شيء به ،فكل ما سواه حمتاج إليه
بالذات).

()5

ولكن ما حيجب اإلنسان عن تناول مثرة هذا القرب ،هي معاصيه وذنوبه وسيئاته ،تلك

اليت جتعل على القلب آثاراً ،تزداد كلما ازدادت اآلثام وعظمت ،حتى حتجب عنه نور

وب ِه ْم َما َكاُنوا يَ ْك ِسُبو َن}(املطففني ،)14 :وأخرج
اإلميان بالكلية ،قال تعاىلَ { :كال َب ْل َرا َن َعَلى ُقُل ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
الرتمذيَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ال( :إِ َّن ال َعبْ َد
ابُ ،س ِق َل َقْلُبُهَ ،وإِ ْن
َت يِف َقْلبِِه ُن ْكتٌَة َس ْودَاُءَ ،فإَِذا ُه َو َنز َ
إَِذا أَ ْخ َطأَ َخ ِطيئًَةُ ،ن ِكت ْ
استَ ْغ َف َر َوَت َ
َع َو ْ
 .1مقعد القابلة :شديد القرب.
َ .2م ْع ِق َد اإلزار :قريب املنزلة.

 .3وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ،خمضرم.

 .4ابن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،301 /26 ،الدار التونسية للنشر – تونس ،سنة النشر:

1984هـ .عدد األجزاء( 30 :واجلزء رقم  8يف قسمني).

 .5ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أبي بكر بن أيوب ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،111 /2 ،
احملقق :حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1416 ،هـ 1996 -م.
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ان َّال ِذي َذ َك َر ُ
الر ُ
وب ِه ْم َما َكاُنوا
َعادَِ ،زي َد ِفي َها َحتَّى َت ْعُل َو َقْلبَُهَ ،و ُه َو َّ
اهللَ { :كال َب ْل َرا َن َعَلى ُقُل ِ

يَ ْك ِسُبو َن}).

()1

فذنوب العبد تبعده عن ربه سبحانه وتعاىل ،فال حيس معها بالطمأنينة املتأتية من املعية

مع اهلل سبحانه؛ ألن قلبه غلفته الذنوب ،وهي اليت متنعه من استخدام الدعاء ،والتذلل
هلل؛ للتغلب على صعوبات احلياة ،وهي اليت حترمه من لذة مناجاة اهلل عز وجل لدخول جنة
املوقنني .وقد عرب عن هذه احلقيقة ،ابن عطاء اهلل السكندري ،حني صاغ هذه احلكمة( :لوال
ميادين النفوس ،ما حتقق سري السائرين ،إذ ال مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ،وال
قطيعة بينك وبينه حتى متحوها وصلتك).
جاء يف شرح الشرنوبي للحكم العطائية حول هذه احلكمة( :يعين لوال شهوات النفوس
ومألوفاتها اليت ختوض فيها وتتعشقها ،كما ختوض الفرسان يف امليادين الواسعة ،اليت جتول
فيها اخليل ،ما حتقق سري السائرين؛ أي ما تصور سري من أي مريد ،فإن اهلل تعاىل أقرب إليه
من حبل الوريد ،ولو تطهرت النفوس ،لعلمت أنها يف حضرة القدوس ،فالسري إىل اهلل إمنا
هو قطع عقبات نفسك ،فإن البعد منسوب إليك ال إىل ربك ،إذ ال مسافة حسية بينك وبينه
تقطعها رحلتك؛ ألنها ال تكون إال بني متماثلني .وال ُقطعة (بضم القاف)؛ أي ال مقاطعة
توجب البعد املعنوي بينك وبينه ،حتى متحوها وصلتك؛ ألن ذلك ال يكون إال بني متعاديني،
وأين أنت من معاداة ربك؟! فليس ثم حجاب مينع وصولك غري نفسك ،وال يزول ذلك
احلجاب إال بإماتتها ،وتطهريها من كل ما يغضب رب األرباب).

()2

واملقصود من السري يف ميدان النفس جتاوز شهواتها احليوانية ،وضبط رعونتها البشرية

الكرْب َ
والريَاء والبخل ،تدعو
اليت تتمثل يف أخالق ذميمة ،وطباع مستقبحة ،مثل ِ
واحل َسد ِّ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة ويل ِل ِّ
لمطففني ،وقال األلباني :حديث حسن.
 .2الشرنوبي ،عبد اجمليد األزهري ،شرح احلكم العطائية ،ص .207
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اإلنسان الرتكاب الفواحش واحملرمات ،من العيوب الشنيعة املتأتية من نسيان اإلنسان
حلقيقة كونه عبداً هلل تعاىل.

وال بد من جتاوز تلك الشهوات والرعونات بعدم اإلصغاء إىل نداءات النفس
الشهوانية ،ووسوساتها اإلبليسية؛ للوصول إىل االنسجام مع الذات ،الناشئ من اتساق
املسلم مع طبيعته الفطرية ،حيث إن عبوديته هلل تعاىل حقيقة ينطق بها واقع حاله ،وتؤيدها
كل الشواهد الكونية ،فاإلنسان فقري إىل رمحة ربه وتوفيقه يف كل حركة وسكنة ،وكل ما
يف الكون من عجائب اخللق ،تدل على عظمة اخلالق ،وقدرته ،ورمحته ،وواسع علمه،...
واإلنسان ينسجم مع نفسه ومع الكون ،عندما يتوحد معه يف طاعة اهلل تعاىل ،عندها جيد يف
نفسه الطمأنينة ،واهلدوء ،والسكينة ،ويشعر مع باقي املخلوقات بالسالم واالنسجام ،فالكل
خملوق لعبادة اهلل تعاىل.
وشهر رمضان املبارك فرصة عظيمة لتذليل العقبات النفسية ،وجتاوز الوسوسات
الشيطانية؛ ألن عبادة الصيام ما هي إال إرادة حديدية لالمتناع عن شهوات الطعام ،والشراب،
واجلماع طوال النهار ،فإن استطاع اإلنسان التحكم بهذه الشهوات القوية ،فإنه سيشعر بأنه
سيد نفسه ،وليس عبداً لشهواته ،وحتكمه بالشهوات املفيدة ينمي عنده إحساس احلياء من
اهلل تعاىل ،فكيف ميتنع يف نهار رمضان عن الطعام والشراب ،وهما مفيدان حالالن ،وال ميتنع
عن شهوات الغيبة ،والنميمة ،واحلسد ،والكرب ،وكلها شهوات حمرمة وضارة ،وقد أكد صلى
اهلل عليه وسلم هذه املعاني بقوله( :إَِذا أَ ْصبَ َح أَ َح ُد ُك ْم يَ ْو ًما َصاِئ ًماَ ،فال يَ ْرُف ْ
ث َوال يجَْ َه ْلَ ،فإِ ِن
ا ْمُر ٌؤ َشاتمََُه أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِّني َصاِئ ٌم ،إِّني َصاِئ ٌم)( ،)1وأخرج ابن حبان َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ق َ
ال:
ِ
ِ

الصيَام ِم َن َ
َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
األ ْك ِل َو ُّ
الصيَاُم ِم َن
الش ْر ِب ،إِنمََّا ِّ
س ِّ
(ليْ َ
ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب حفظ َ
للصاِئم.
اللسان َّ
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َّ
ثَ ،فإِ ْن َس َّاب َك أَ َحدٌ ،أَ ْو َج ِه َل َعَليْ َكَ ،فُق ْل :إِِّني َصاِئ ٌم).
الرَف ِ
الل ْغ ِو َو َّ

()1

ومن هنا؛ نفهم ملاذا علل األمر بالصيام ،بكونه وسيلة من وسائل تقوى اهلل تعاىل ،حيث
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
قال عز من قائل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ

َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}(البقرة ،)183 :فالصيام قد شرع لتحصيل التقوى ،وهي كلمة جامعة لكل
خصال اخلري ،ومؤداها أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية ،فمن مل جيد أثر التقوى ،فلرياجع

نفسه ،فإن صيامه مل يثمر التقوى؛ ألنه ما أقام أركانه وشروطه وآدابه ،فكأنه بنى بناء دون
أساس ،أو دون أركان ،فال حيقق له السكن ،وال يستحق أن يسمى مسكناً ،وكذلك الصيام

دون امتناع عن الشهوات احملرمة ،ال يزيد النفس إال نهماً ،وال يورثها أدباً ،أخرج البخاري
الَ( :ق َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :م ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل
()2
اجٌة يِف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه).
س لهلِ ِ َح َ
ُّورَ ،وال َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
الز ِ
عرفه قيمة ِن َعم اهلل تعاىل ،اليت كثرياً ما
ومن أهم أثار الصيام على العبد املؤمن أنه ُي ِّ
ينساها ،فال يكون يف حقيقة قلبه ،ممتناً هلل تعاىل على ما عنده من خريات وِن َعم ،رغم أنه يأكل
من أفضل الطعام ،ويرفل يف أحسن الثياب ،ويتقلب يف وسائل النعيم ،ولكن العادة أم

البالدة ،ينسى اإلنسان معها ما هو فيه من نعماء ،فينظر إىل من هم فوقه يف الدنيا ،فإذا صام
املؤمن ،وشعر بقسوة اجلوع ،وحرارة العطش ،رمبا تذكر أن كثرياً من الناس ابتالهم اهلل مما

عافاه منه من اجلوع واحلرمان ،بسبب الفقر وال َعوز ،بل من الناس من يفتقر إىل املاء العذب
النقي ،فكيف للمؤمن الذي حيس باجلوع يف الصيام أن ال يستشعر نعمة اهلل اليت يتقلب
فيها سائر أيام العام؟!
واالمتناع عن الطعام والشراب لساعات طوال يف أثناء الصيام من أحسن أنواع الدواء،
 .1املستدرك للحاكم ،595/ 1 :وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.
الصوم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل ْ
يدع قول ال ّزور ،والعمل به يف َّ
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أثر شهر رمضان املبارك يف سلوك العبودية

فاحلمية هي أهم وسائل املداواة احلديثة ،والصيام دربة عملية على احلمية ،فالصيام فائدة
دنيوية عظيمة ،كما هو فائدة أخروية عظيمة.

بسبب هذه املعاني العظيمة للصيام ،كان الصيام فريداً بني سائر العبادات ،ال يعدله شيء
منها ،أخرج ابن حبان َع ْن َر َجاِء بن َحيْ َوةََ ،ع ْن أَِبي ُأ َما َمَةَ ،ق َ
ْشأَ َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ال( :أَن َ
اهلل َعَليِْه
ِ
الش َهاَدةَِ .ف َق َ
َو َسَّل َمَ ،غ ْز ًواَ ،فأََتيُْتُه َفُقْل ُت :يَا َر ُس َ
الَّ :
ول اهللِ ،اْد ُع اهللَ ِلي ِب َّ
ِّم ُه ْم.
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ
الَ :ف َغ َز ْوَناَ ،ف َسِل ْمنَاَ ،و َغنِ ْمنَاَ .ق َ
َق َ
ْشأَ َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الُ :ث َّم أَن َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،غ ْز ًوا َثاِنيًاَ ،فأََتيُْتُه
ِّم ُه ْمَ .ق َ
الش َهاَدةَِ .ق َ
َفُقْل ُت :يَا َر ُس َ
الَّ :
ول اهللِ ،اْد ُع اهللَ ِلي ِب َّ
الَ :ف َغ َز ْوَناَ ،ف َسِل ْمنَا،
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،غ ْز ًوا َثاِلثًاَ ،فأََتيُْتُهَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
َو َغنِ ْمنَاَ .ق َ
ْشأَ َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الُ :ث َّم أَن َ
ول اهللِ،
َق ْد أََتيْت َ
تَّ :
ْع َو اهللَ ِلي ِب َّ
الش َهاَدةَِ .فُقْل َ
ِّم ُه ْم ،يَا
ُك تَترْ َى َم َّرَتينْ ِ  ،أَ ْسأَُل َك أَ ْن َتد ُ
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ
ِّم ُه ْمَ .ق َ
الش َهاَدةَِ .ف َق َ
َر ُس َ
الَّ :
ول اهللَِ ،فاْد ُع اهللَ ِلي ِب َّ
الَ :ف َغ َز ْوَناَ ،ف َسِل ْمنَاَ ،و َغنِ ْمنَا،
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ

اهلل ِبِهَ .ق َ
ُث َّم أََتيُْتُه َب ْع َد َذِل َكَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
آخ ُذُه َعنْ َك يَنْ َف ُع ُ
ول اهللُِ ،م ْرِني ِب َع َم ٍل ُ
الَ :عَليْ َك
نيِ
ْل َلُهَ .ق َ
الص ْوم؛ َفإَِّنُه َال ِمث َ
الَ :ف َكا َن أَُبو ُأ َما َمَة َوا ْم َرأَُتُه َو َخاِدُمُه َال ُيْل َف ْو َن إِ َّال ِصيَا ًماَ ،فإَِذا َرأَ ْوا
ِب َّ ِ
َ ٌ ( *)
اه ْم ضيْف).
َّه ْم ا ْعترََ ُ
َنا ًرا ،أَ ْو ُد َخاًنا ِبالنَّ َه ِار يِف َمنْ ِزلهِِ ْمَ ،ع َرُفوا أَن ُ
1

فالصيام إذاً وسيلة من أعظم الوسائل املعينة على طاعة اهلل تعاىل؛ ألنه عبادة متميزة ،ال

تعدهلا أية عبادة أخرى ،ففوائده تعود باخلري العميم على قلب املؤمن ،وروحه ،وبدنه ،وهو
املعوقات اليت تبعده عن خالقه
أداة يصلح بها املؤمن عالقته باهلل تعاىل؛ ألنها تعينه على جتاوز ِّ
ومواله سبحانه وتعاىل.

* .مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو بن وهب الباهلي ،عن

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني.
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ليلة القدر

مناسبة العدد

.......

من مكفرات الذنوب
الشيخ د .ياسر محاد  -مدير دائرة البحوث  -دار اإلفتاء الفلسطينية
نظراً ألن بين آدم خطاءون ،فقد جعل اهلل سبحانه بفضله وكرمه العديد من األعمال
واألقوال مكفرات للذنوب ،وقد أفرد بعض العلماء الكتب لذكر هذه املكفرات ،فجمعوا
اآليات واألحاديث ،اليت تعد من مكفرات الذنوب ،وصنفوها ضمن كتبهم ،ومن مكفرات
الذنوب ليلة القدر؛ هذه الليلة اليت عدها اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه ،خري من ألف شهر ،قال

َ
ْر * َو َما أَْد َر َ
ف َش ْه ٍر
ْر َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ
ْر * َليَْلُة اْل َقد ِ
اك َما َليَْلُة اْل َقد ِ
تعاىل{ :إِنَّا أْن َزْلنَاُه يِف َليَْلِة ال َقد ِ
ج ِر} (القدر:
* َتن َّ
وح ِفي َها ِبإِْذ ِن َرِّب ِه ْم ِم ْن ُك ِّل أَ ْم ٍر * َسال ٌم ِه َي َحتَّى َم ْطَل ِع ال َف ْ
الر ُ
َز ُل املَالِئ َكُة َو ُّ
اهلل َعنُْهَ ،عن النَّبيِ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
 ،)5 - 1و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
الَ ( :م ْن َقا َم َليَْلَة
ِ

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
ْر إِميَاًنا َو ْ
اْل َقد ِ
َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه).

( *)
1

سبب التسمية :مسيت ليلة القدر بذلك ملعان عدة ،قيل :لشرفها ،وعظيم قدرها عند اهلل،

وقيل ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة ،حيث يكتب اهلل تعاىل فيها اآلجال ،واألرزاق

ين* ِفي َها ُي ْف َر ُق ُك ُّل أَ ْم ٍر
خالل العام ،لقوله تعاىل{ :إِنَّا أَْن َزْلنَاُه يِف َليَْلٍة ُمبَا َر َكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنْ ِذ ِر َ
* .صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
30

ليلة القدر  ....من مكفرات الذنوب

َح ِكيم} (الدخان ،)4 - 3 :وقيل ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر ،وهو القرآن الكريم ،بوساطة ملك
ٍ
ذي قدر ،على رسول ذي قدر ،وأمة ذات قدر ،وقيل ألنه ينزل فيها مالئكة ذوات قدر.
من فضائل ليلة القدر:
لليلة القدر فضائل كثرية ،ومنح عظيمة ،منها:
 - 1أن اهلل تبارك وتعاىل أنزل فيها القرآن الكريم ،فقد جاء عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما،

َ
ْر}(القدر ،)1 :قال( :أنزل القرآن يف ليلة القدر مجلة
يف قوله تعاىل{ :إِنَّا أن َزْلنَاُه يِف َليَْلِة اْل َقد ِ
()1
واحدة إىل مساء الدنيا).
 - 2أن العبادة فيها ،والعمل الصاحل ،خري من ألف شهر من العمل فيما سواها ،قال تعاىل:

َ
ف َش ْه ٍر}(القدر ،)3 :قال ابن جرير الطربي ،رمحه اهلل ،يف تفسريه( :عمل
ْر َخيرٌْ ِّم ْن أَْل ِ
{ليَْلُة اْل َقد ِ

يف ليلة القدر ،خري من عمل ألف شهر ،ليس فيها ليلة القدر).

()2

 - 3أن َمن قامها إمياًنا واحتساًباُ ،غ ِف َر له ما تقدَّم من ذنبه؛ حلديث أبي هريرة ،أعاله ،والذي
أخرجه البخاري وغريه.

 - 4ليلة القدر ال خيرج معها شيطان :فعن عبادة بن الصامت ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل،

صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ َّ :
اط ًعا،
ْر ،أََّن َها َصاِفيٌَة َبْل َجٌةَ ،كأَ َّن ِفي َها َق َم ًرا َس ِ
(إن أ َما َرةَ َليَْلِة اْل َقد ِ
َ ُّ َ
َ
َسا ِكنٌَة َس ِ َ
ب أَ ْن ُي ْر َمى ِبِه ِفي َهاَ ،حتَّى ُت ْصبِ َحَ ،وإِ َّن أَ َما َرَت َها
اجيٌَة ،ال َب ْرَد ِفي َها ،وال َح َّرَ ،وال حَِيل ِلك ْو َك ٍ
س َصبِ َ تخَْ
اعِ ،مث َ
ْرَ ،ال حَِي ُّل ِل َّ
أَ َّن َّ
لشيْ َطا ِن
س لهََا ُش َع ٌ
َويًَةَ ،ليْ َ
الش ْم َ
ْل اْل َق َم ِر َليَْلَة البَد ِ
يحتَ َها ُر ُج ُم ْست ِ
()3
أَ ْن يخَُْر َج َم َع َها يَ ْو َمئِ ٍذ).
 .1احلاكم يف املستدرك ،2/578 :وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
 .2جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير ،أبو جعفر الطربي.24/534 :

 .3مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،مسند عبادة بن الصامت ،رضي اهلل عنه ،قال األرناؤوط :الشطر األول من

احلديث حسن ،وأما الشطر الثاني ،فمحتمل للتحسني لشواهده ،وقال اهليثمي ( :)3/175رجاله ثقات.
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{سال ٌم
ويف رواية( :ال خيرج شيطانها حتى خيرج فجرها)( ،)1ولذلك قال رب العاملني فيهاَ :

ِه َي َحتَّى َم ْطَل ِع ال َف ْجر}(القدر ،)5 :فهي ليلة ساملة من الشيطان وأذاه ،فعن ابن عباس ،رضي
اهلل عنهما ،قال( :يف تلك الليلة تصفد مردة الشياطني ،وتغل عفاريت اجلن ،وتفتح فيها

{سال ٌم ِه َي َحتَّى
أبواب السماء كلها ،ويقبل اهلل فيها التوبة من كل تائب ،قال :فلذلك قالَ :

َم ْطَل ِع اْل َف ْج ِر} ،وذلك من غروب الشمس إىل مطلع الفجر)(.)2

وح ِفي َها ِبإِْذ ِن
َزل يف هذه الليلة ،قال تعاىلَ{ :تن َّ
 - 5أن املالئكة والروح َتن َّ
الر ُ
َز ُل املَالِئ َكُة َو ُّ
َرِّب ِهم ِّمن ُك ِّل أَ ْم ٍر}(القدر ،)4 :واملقصود بالروح :هو جربيل ،عليه السالم ،فعن أبي هريرة،
رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة

وعشرين ،وإن املالئكة تلك الليلة أكثر يف األرض من عدد احلصى).

()3

 - 6أن الشمس تشرق يف صبيحتها ال شعاع هلا ،صافية ليست كعادتها يف بقية األيام ،فعن
أبي بن كعب ،رضي اهلل عنه ،أنه قال :أخربنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أََّن َها َت ْطُل ُع

اع لهََا).
يَ ْو َمئِ ٍذ َال ُش َع َ

()4

وقتها :من اجملزوم به أن ليلة القدر تقع يف العشر األواخر من رمضان ،والسيما يف السبع

َم ُسو َها ف ال َع ْشر َ
اخ ِر  -يَ ْع َليَْلَة
األ َو ِ
األواخر منها؛ لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :اْلت ِ
ِ
يِ
نيِ
ف أَ َح ُد ُك ْم ،أَ ْو َع َجزََ ،ف َ
ْر َ -فإِ ْن َض ُع َ
ال ُي ْغَل نَ َّ
السبْ ِع البَ َواِقي)( ،)5وللعلماء آراء
ب َعَلى َّ
اْل َقد ِ

عدة يف تعيني هذه الليلة؛ فمنهم من يرى أنها ليلة احلادي والعشرين ،وبعضهم قال إنها
 .1صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان ،8/443 :قال شعيب األرناؤوط :حديث صحيح.
 .2قيام رمضان ،حملمد بن نصر املروزي.1/58 :

 .3صحيح ابن خزمية ،3/332 :قال األلباني :إسناده حسن ،وبيانه يف الصحيحة .2205

 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل ليلة القدر واحلث على طلبها وبيان حملها وأرجى أوقات طلبها.
 .5صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل ليلة القدر واحلث على طلبها وبيان حملها وأرجى أوقات طلبها.
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ليلة الثالث والعشرين ،وآخرون أنها ليلة اخلامس والعشرين ،ومنهم قال إنها ليلة التاسع
والعشرين ،ومنهم من قال :إنها تنتقل يف ليالي الوتر من العشر األواخر ،وأكثرهم على أنها

الَ :ق َ
ليلة السابع والعشرين ،ف َعن اْبن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
ِ ِ
ينَ ،وَق َ
ين
ال :تحََ َّر ْو َها َليَْلَة َسبْ ٍع َو ِع ْش ِر َ
َح َّر َها َليَْلَة َسبْ ٍع َو ِع ْش ِر َ
َح ِّريَ َهاَ ،فْليَت َ
َو َسَّل َمَ ( :م ْن َكا َن ُمت َ
 يع َليَلَة اْل َقدْر)( ،)1وعن ِأبي بن كعب ،رضي اهلل عنه ،أنه قالَ ( :واهللِ َّال ِذي َال إَِلَه إِ َّال ُه َو
َ ْ نيِ ْ
ّ
ِ
يِل ُف َما يَ ْستَثْ َ -و َواهللِ إِِّني َأل ْعَل ُم أَي َليَْلٍة ِهيِ .هي َّإَِّن َها َل ِفي َر َم َضا َن حَْ
الليَْلُة َّال أَ َم َرَنا ِب َها
تيِ
نيِ
َر ُس ُ
ينَ ،وأَ َما َرُت َها أَ ْن َت ْطُل َع
يحِة َسبْ ٍع َو ِع ْش ِر َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ب ِقيَا ِم َهاِ ،هي َليَْلُة َصبِ َ
َّ
اع لهََا)( ،)2ولذلك ينبغي للمسلم أن جيتهد يف ليالي
يحِة يَ ْو ِم َهاَ ،بيْ َضاَء َال ُش َع َ
س يِف َصبِ َ
الش ْم ُ

العشر األواخر كلها؛ ألن املسلمني خيتلفون يف حتديد بداية الشهر ،وعليه فتختلف األيام
الفردية عن الزوجية عند بعضهم بعضاً ،فمن يرغب يف إدراكها ،فعليه االجتهاد يف العشر

األواخر مجيعها؛ حتى ال تفوته ،وال حيرم من فضلها وأجرها.
الدعاء فيها :عن أ ّم املؤمنني عائشة ،الصديقة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،أنها قالت:

َ
ول ِفي َها؟ َق َ
(ُقْل ُت :يَا َر ُس َ
ْرَ ،ما أَُق ُ
الُ :قوِليَّ :
ول اهللِ؛ أَ َرأَيْ َ
الل ُه َّم
ت إِ ْن َعِل ْم ُت أ ُّي َليَْلٍة َليَْلُة اْل َقد ِ
ت( :يَا َر ُس َ
إن َ
ول اهللِ؛ أَ َرأَيْ َ
ت إِ ْن
ب اْل َع ْف َوَ ،فا ْع ُف َعن)( ،)3ويف رواية ،أََّن َها َق َال ْ
يم تحُ ِ ُّ
َّك ُعُف ٌّو َك ِر ٌ
ِ
()4
ْرَ ،ما أَْد ُعو؟ َق َ
الل ُه َّم إن َ
الَ :تُقوِل َ
ب اْل َع ْف َوَ ،فا ْع ُف َعن).
َّك َعُف ٌّو تحُ ِ ُّ
َواَف ْق ُت َليَْلَة اْل َقد ِ
نيِ َّ :
فضل االعتكاف فيها :ليلة القدر هي أفضل ليلة من ليالي العشر األواخر من رمضان؛

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمر ،بن اخلطاب ،رضي اهلل عنهما ،قال األرناؤوط:
إسناده صحيح على شرط الشيخني.

 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب منه ،قال أبو عيسى ،هذا حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني.
 .4سنن ابن ماجه ،كتاب الدعاء ،باب الدعاء بالعفو والعافية ،وصححه األلباني.
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هذه الليالي اليت كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيافظ على االعتكاف فيها ،ف َع ْن َعبْ ِد
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
الَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهللِ بن ُع َم َرَ ،ر ِض َي ُ
َك ُف ال َع ْش َر
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْعت ِ
ِ
َ
اخ َر ِم ْن َر َم َضا َن)( ،)1وكان جيتهد يف العبادة فيها ،ف َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
تَ ( :كا َن
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
األ َو ِ
النَّبيِ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إَِذا د َ
َخ َل ال َع ْشُرَ ،ش َّد ِمئْ َز َرُهَ ،وأَ ْحيَا َليَْلُهَ ،وأَيْ َق َظ أَ ْهَلُه).

()2

لذا؛ نهيب بأبناء شعبنا االعتكاف يف املسجد األقصى املبارك ملن يستطيع ذلك؛ فاالعتكاف

فيه خري من االعتكاف يف غريه من املساجد ،غري املسجد احلرام ،ومسجد النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،كما ُّ
يعد االعتكاف فيه جزءاً من الدفاع عنه أمام االقتحامات املتكررة من أعداء اهلل.

وندعو املسلمني مجيعاً الغتنام هذه الليلة املباركة ،فالعمل فيها خري من ألف شهر فيما

سواها ،ومن ُح ِر َم خريها فهو احملروم ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه

ض ُ
وسلم ،قالَ( :ق ْد َجاَء ُك ْم َش ْهُر َر َم َضا َنَ ،ش ْه ٌر ُمبَا َر ٌك ،افْترََ َ
اب
َح ِفيِه أَْب َو ُ
اهلل َعَليْ ُك ْم ِصيَا َمُهُ ،ي ْفت ُ
َ ِ
َ
اجل ِحيمَ ،وُت َغ ُّل ِفيِه َّ
ف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُح ِر َم
اب
اجلنَِّةَ ،وُي ْغَل ُق ِفيِه أَْب َو ُ
الشيَ ِ
اطنيُِ ،فيِه َليَْلٌة َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ
َخ َل َر َم َض ُانَ ،ف َق َ
َخيرْ َ َها َف َق ْد ُحر َم)( ،)3و َع ْن أََنس بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ال :د َ
ول اهللِ،
ِ
ِ
َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إِ َّن َه َذا َّ
ف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُح ِر َم َها
الش ْه َر َق ْد َح َض َر ُك ْمَ ،وِفيِه َليَْلٌة َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ
َف َق ْد ُحر َم َ
اخليرْ َ ُكَّلُهَ ،وال حُْي َرُم َخيرْ َ َها إِال محَُْرو ٌم).
ِ

()4

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ،باب االعتكاف يف العشر األواخر واالعتكاف يف املساجد كلها.
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب العمل يف العشر األواخر من رمضان.

 .3مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وصححه األرناؤوط.

الصيَ ِام ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .4سنن ابن ماجهِ ،كتَاب ِّ
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رمضان

مناسبة العدد

موسم اخلري واالنتصار
األستاذ :كايد براهمه  /أرحيا
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،عبده ورسوله ،وعلى آله وصحبه ،و َمن دعا
بدعوته ،وسار على سنته إىل يوم الدين ،وبعد:
فقد أنعم اهلل تعاىل علينا مبواسم اخلري؛ ملضاعفة األجر والثواب على الطاعة ،ومن هذه
املواسم شهر رمضان املبارك ،الذي أظلنا بربكاته وفضائله ،فقد خصه عن غريه من الشهور
بكثري من اخلصائص والفضائل ،منها:
* شهر تصفد فيه الشياطني ،وتفتح فيه أبواب اجلنة ،وتغلق فيه أبواب النار.
* فيه ليلة القدر هي خري من ألف شهر ،من حرم خريها ،فقد حرم اخلري كله ،ومن قامها

إمياناً واحتساباً ،غفر له ما تقدم من ذنبه.

* هلل فيه عتقاء من النار ،وذلك يف كل ليلة من رمضان ،ويغفر للصائمني يف آخر ليلة منه.
* تستغفر املالئكة للصائمني حتى يفطروا ،وللصائم دعوة ال ترد.
* وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك.

* ومن صامه إمياناً واحتساباً ،غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قامه إمياناً واحتساباً ،غفر له

ما تقدم من ذنبه.
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فشهر هذه خصائصه وفضائله ،هل نستغله بالسهر ،واللهو ،وضياع األوقات ،أم جنعله

مومساً للعصيان؟ كال واهلل؛ حري بنا أن نستغل أيامه ولياليه ،بل ساعاته وحلظاته يف طاعة اهلل
تعاىل وعبادته ،فقد شرعه اهلل تربية ألجسامنا ،وترويضاً هلا على الصرب ،وحتمل اآلالم ،وشرعه

تقومياً لألخالق ،وتهذيباً للنفوس ،وتعويداً هلا على ترك الشهوات ،وجمانبة املنهيات ،وشرعه

ً
ين آ َمنُواْ
ليبلوكم أيكم أحسن
عمال ،وشرعه وسيلة عظمى لتقواه ،قال تعاىل{ :يَا أَُيّ َها َّال ِذ َ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ُكتِ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ

َتتَُّقو َن}( .البقرة)183 :

فالصوم احلقيقي ليس جمرد اإلمساك عن األكل والشرب واالستمتاع ،ولكنه أيضاً إمساك

وكف عن اللغو ،والرفث ،والصخب ،واجلدال يف غري احلق ،وكف عن الكذب ،والبهتان،
واهلمز ،واللمز ،واألميان الكاذبة ،وإمسـاك عن السباب ،وعن قذف احملصنات ،وكف عما ال
حيل مساعه من هلو ،وغيبة ،وغريهما ،وإمساك عن إرسال النظر إىل ما ال حيل ،وتطهري للقلب

من احلقد ،والغل ،واحلسد ،والبغضاء ،قال تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْع َر َ
ض َع ْن ِذ ْك ِري َفإِ َّن َلُه َم ِع َ
يشًة
ريا * َق َ
َضنْ ًكا َونحَْ ُشُرُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة أَ ْع َمى* َق َ
ال َك َذِل َك
ال َر ِّب لمَِ َح َش ْرَتنيِ أَ ْع َمى َوَق ْد ُكنْ ُت َب ِص ً
َسيتَ َها َو َك َذِل َك اليَ ْو َم ُتنْ َسى}(طه ،)126 - 124 :وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن
أََتتْ َك آيَاُتنَا َفن ِ
اجٌة يِف أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه).
س لهلِ ِ َح َ
ُّورَ ،وال َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ

(* )
1

نستغل شهر رمضان بالصالة ،والدعاء ،والقيام ،والذكر ،والتسابيح ،واجلود ،واإلنفاق،

َّ ُ
ْز َل ِفيِه الُق ْر ُ
وقراءة القرآن ،قال تعاىلَ :
َات ِم َن ا ُهل َدى
اس َوَبيِّن ٍ
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذي أن ِ
آن ُه ًدى ِللنَّ ِ

َوالُف ْرَقا ِن}(.البقرة)185 :

وعن ابن عبّاس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْج َوَد
َََ
ني يَْل َقاُه ِجرْب ُ
ُ ُ
ون ف َر َم َضا َن ِح َ
يلَ ،و َكا َن يَْل َقاُه يِف ُك ِّل َليَْلٍة ِم ْن َر َم َضا َن،
النَّ ِ
ِ
اسَ ،وكان أ ْج َوُد َما يَك يِ
* .صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
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ار ُسُه اْلُق ْرآ َنَ ،فَل َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الريح المُْْر َسَلِة).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْج َوُد ِبالخْ َيرْ ِ ِم َن
ِّ
َفُي َد ِ
ِ
وشهر رمضان هو شهر الفتوحات واالنتصارات ،ولكنه حيل بنا هذا العام ،واألمة مثخنة
()1

باجلراح ،مثقلة باآلالم ،ومسرى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما زال يئن حتت وطأة
االحتالل ،والفرقة ،واخلالف ،والتناحر ،بني أبناء األمة مما يضعف الصف ويوهن العضد.
وبقدر ما نستبشر حبلوله ،بقدر ما نعقد اآلمال أن يبِّدل اهلل حال األمة إىل عز ونصر ومتكني،

ين َك َفُروا َو ُ
مجيال ،قال تعاىلَ { :ع َسى ُ
وأن يردها إليه ردًا ً
اهلل أَ ْن يَ ُك َّ
اهلل أَ َش ُّد َبأْ ًسا
س َّال ِذ َ
ف َبأْ َ

َوأَ َش ُّد

َتنْ ِك ً
يال}(.النساء)84 :

فأمة اإلسالم قد أحاطت بها الفنت ،وتكاثرت عليها احملن ،وتداعت عليها األمم ،فجدير
بأمة اإلسالم أن تأخذ من ماضيها اجمليد الدروس والعرب ،فنحن أمة مسلمة هلا حضارتها
ماض تليد ،وحاضر عتيد ،ومستقبل بإذن اهلل مشرق ،فال صالح آلخر
وأصالتها وتارخيها ،هلا ٍ

هذه األمة إال السري على ما صلح عليه أوهلا ،فهذا الشهُر هو شهر التصحيح والتغيري إىل
األحسن ،وهذا لن يتحقق إال باعتناق مبدأ احملاسبة والتّصحيح ،قال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ال ُي َغيرُِّ َما

ِب َق ْوم َحتَّى ُي َغيرُِّ وا َما ِبأَنُف ِسه ْم} (الرعد ،)11 :وَق َ
ال َر ُسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َر ْك ُت
ِ
ٍ
ِف ُ
َاب اهللَِ ،و ُسنََّة َنبِيِِّه).
ُم ِب ِه َما؛ ِكت َ
يك ْم أَ ْم َريْ ِن َل ْن َت ِضُّلوا َما تمََ َّس ْكت ْ

()2

غزوة بدر يف رمضان:
ال بد من وقفٍة على حدث مهم يف شهر رمضان ،إنه غزوة بدر ،اليت وضعت ح ّداً
لالستهتار
ِ
وفرقت بني احلق والباطل ،فوْق َفة املسلمني يف بدر،
والكربياء ،وأوقفت املعاندين عند حدهمَّ ،
والتضحية بكل شيء كان هلا ٌ
هدف أمسى ،وهو أن يعلو التوحيد؛ ولذلك كانت غزوة بدر

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب منه.
 .2موطأ مالك.1323/ 5 :
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إيقافاً ِّ
الشرك على ظهر األرض ،وتقليم أظافره ،واإلطاحِة بكل رؤوسه ،ودفنهم يف بدر،
ملد
ِ
لقد خرج أبو جهل ،وقال له الناس :ارجع قد جنت التجارة ،ارجع ال داعي لالشتباك مع حممد،

فقال :ال ،وأقسم بالالت والعزى أنه لن يرجع ،حتى يَ ِرد بدراً ،فيقيم فيها ثالًثا ،ماذا يصنع؟
ينحر ،ويذبح ،ويشرب ،وُيغين ،ويعزف ،وتسمع الدنيا مبسريته ،فال جيرؤ حممد وال غريه أن

ين َخ َر ُجوا ِم ْن ِديَ ِار ِه ْم
يتعرض هلم مرة أخرى ،ولذلك يقول القرآن الكريمَ { :وال َت ُكوُنوا َك َّال ِذ َ
َّ
اهلل بمَِا يَ ْع َمُلو َن محُ ِ ٌ
َب َط ًرا َو ِرَئاَء النَّاس َويَ ُصدُّو َن َع ْن َسبِيل اهللِ َو ُ
يط * َوإِْذ َزيَّ َن لهَُ ُم َّ
الشيْ َط ُان
ِ
ِ
أَ ْع َمالهَُ ْم َوَق َ
ال ال َغاِل َ َ ُ ْ
اس َوإِِّني َجا ٌر َل ُك ْم}( .األنفال)48 - 47 :
ب لك ُم اليَ ْو َم ِم َن النَّ ِ
فغزوة بدر ،كانت ً
حتوال للبشرية من طريق الغواية والضالل ،إىل طريق السعادة واهلداية،
فمن سار خلف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واتبع سنته إىل يوم القيامة ،فهو يف هذا الطريق،
َ
الر ُس َ
ول َفأُ َ
ين أَْن َع َم ُ
الص ِّدي ِق َ
اهلل َعَليْ ِه ْم ِم َن النَّبِيِّ َ
ني
ولئِ َك َم َع َّال ِذ َ
ني َو ِّ
قال تعاىلَ { :و َم ْن ُي ِط ِع اهللَ َو َّ

ني َو َح ُس َن ُأ َ
ال َ
َو ُّ
ولئِ َك َرِفي ًقا *
الص حِِ
الش َه َداِء َو َّ

يما}( .النساء:
َذِل َك ال َف ْض ُل ِم َن اهللِ َو َك َفى ِباهللِ َعِل ً

)70 - 69

فغزوة بدر هي أول حرب كربى حقيقية بني املسلمني واملشركني ،وقد مساها اهلل تعاىل يوم
الفرقان؛ ملا كان هلا من أثر كبري يف األحداث فيما بعد من جانب ،ومن جانب آخر؛ ملا كان هلا
من أثر عميق يف نفوس املسلمني واملشركني م ًعا؛ فاملسلمون شعروا بكيانهم ،وقوة دولتهم،
اليت أنشئت لتوها يف املدينة ،واليت مل مير على إنشائها سوى أقل من عامني ،واملشركون كذلك
شعروا مبدى شوكة املسلمني وقوتهم ،وأن هناك قوة خفية تؤيدهم وتعينهم وتساندهم ،ال
سيما أن املسلمني قليلو العدد ،والعدة ،والعتاد.
والعجب أن تقع هذه املقتلة العظيمة بني الفريقني ،واليت راح ضحيتها حوالي سبعني
من صناديد قريش وكفارها ،العجب أن حيدث ذلك كله يف شهر يقضيه املسلمون صائمني
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قائمني ،راكعني ساجدين ،بل األعجب أن هذا الصيام كان أول صيام فريضة يؤديها املسلمون
يف حياتهم ،وهم القوم الذين مل يعتادوا الصيام ،بل مل يعرفوه من قبل ،فالعرب الوثنيون مل
يكن خيطر بباهلم أن هناك من العبادات ما ميتنع مؤدوها عن الطعام والشراب طيلة اثنيت

عشرة ساعة تقريبًا يف احلر الشديد ،الذي كانوا يعانون منه أشد املعاناة ،حتى إن َكوباً من املاء
البارد عندهم كان نعمة تستوجب الشكر واالمتنان.

فالصيام مع احلرب كان أمراً جديداً على املسلمني ،مل يعهدوه ،ولكن يشاء اهلل عز وجل

أن يتوافق الصيام مع القتال ،بل ينتصر املسلمون ،وُيْلحقون باملشركني هزمية نكراء ،تتحدث
عنها الدنيا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،حيث ضرب فيها املسلمون أروع األمثلة يف
الصرب ،والثبات ،واالستسالم ألمر اهلل تعاىل.
فشهر رمضان مل يشرعه اهلل عز وجل للقعود والتخلف عن ركب اجلهاد واحلركة ،والدعوة
إىل اهلل ،ومل يشرعه كذلك للتحجج به عن التفلت من االلتزامات الوظيفية ،أو االجتماعية،
بل إنه شهر نشاط وحركة ،وفتوحات وانتصارات ،فغالبية اهلزائم اليت حلقت بالشرك وأهله
كاف ألن ينفض عنّا غبار الكسل،
على أيدي املسلمني ،كانت يف شهر رمضان املعظم ،وهذا ٍ
والدعة ،واخلمول.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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تأمالت بني يدي

مناسبة العدد

شهر رمضان املبارك
أ .حممود حافظ إمساعيل
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
َل َعَّل ُك ْم

َتتَُّقو َن}(.البقرة)183 :

لقد طلب اهلل من عباده املؤمنني أن يلتزموا بربنامج العبودية الشامل ،الذي وردت
عموماته يف أقوال املرسلني ،وجاءت تفصيالته يف أقوال الفقهاء ،كااللتزام بأركان اإلسالم،
وعلى رأسها الصالة ،اليت يناجي فيها العبد ربه مخس مرات يف اليوم والليلة ،ويرتقي فيها
املؤمن بعقله وجوارحه يف معارج الرقي الروحي ،وجيد فيها املؤمن لذة ال تعادهلا لذة ،مصداقاً
الص َ
الةِ).
لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :و ُج ِعَل ْ
ت ُق َّرُة َعيْنيِ يِف َّ

(* )
1

ويتبع الصالة األمر بالصيام ،وهو الركن الثاني بعد الصالة يف عملية تزكية النفس

ً
وصوال إىل منزلة التقوى ،كما يف قوله تعاىل{ :يَا
اإلنسانية ،واليت يرتبى فيها الفرد واجلماعة
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} ،وذلك
ب َعَلى َّال ِذ َ
أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
* .سنن النسائي ،كتاب عشرة النساء ،باب حب النساء ،وصححه األلباني.
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يف شهر رمضان من كل عام هجري ،وتزويدها خبري الزاد ،وهو التقوى.
وأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل باجتناب الطعام والشراب ،وما متيل إليه النفس اإلنسانية من
الشهوات واملفطرات.
ثم ترتقي إىل مرتبة النفس الراضية عن ربها ،ثم النفس املرضية ،فالنفس الكاملة،
اضيًَة َم ْر ِضيًَّة * َفاْد ُخِلي يِف ِعبَاِدي*
س املُ ْط َمئِنَُّة * ا ْر ِج ِعي إِلىَ َرِّب ِك َر ِ
قال تعاىل{ :يَا أَيَُّت َها النَّ ْف ُ
َواْد ُخِلي

َجنَّت}( .الفجر)30 - 27 :

ويف عبادة الصوم تستكمل النفس فضائلها ،وتتعلم عبادة اإلخالص واملراقبة هلل تعاىل،
(اإل ْح َس ُان أَ ْن
وهو مقام اإلحسان الذي أشار إليه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قالِ :

َّك َت َراُهَ ،فإ ْن لمَْ َت ُك ْن َت َراُه َفإَّنُه يَ َر َ
َت ْعُب َد اهللَ َكأَن َ
اك).
ِ
ِ

()1

ومن تعود مراقبة اهلل تعاىل يف السر والعلن ،كان مؤمناً حقاً ،وذاكراً حقاً هلل تعاىل ،ويؤثر

ما عند اهلل تعاىل على ما يف هذه الدنيا الفانية ،ويكون املؤمن حريصاً كل احلرص على
االستفادة من وقته ،فهو منشغل بالذكر ،وقراءة القرآن ،مقبل عليه ،حريص على صلوات
اجلماعة ،معتكف يف بيوت اهلل ،شغوف لعمل اخلري ،والصدقة ،وصلة الرحم ،مشتاق إىل
(الصياُْم ُجنٌَّة)()2؛
صالة الرتاويح ،جواد كريم ،وصدق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقولهّ :
أي وقاية وحفظ ،وتذكر قول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :وإَِذا َكا َن يَ ْوُم َص ْو ِم أَ َح ِد ُك ْم،
 .1صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة آمل غلبت الروم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
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َفال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم).
ثَ ،وال يَ ْص َخ ْ

()1

ويف مدرسة رمضان ،هيّا أخي الصائم ِلتَلقى الفيض اإلهلي ،والعطاء الرباني ،وتتلذذ
حبالوة اإلميان ،ففي مقابل اجلوع والعطش ،وما جيده الصائم يف باقي النهار ،هناك عطاء رباني
يشدك إىل اجلنة ،وعبريها الطيب ،واجلزاء من جنس العمل ،وإن ريح الصائم أطيب عند اهلل
من ريح املسك.
وإذا كان كثري من الناس يهتمون بتزيني مائدة اإلفطار ،فليتذكروا مائدة القرآن ،وليتدبروا
آياته ،وليحسنوا التعامل مع هذا الكتاب اإلهلي العظيم ،فعن ابن مسعود ،رضي اهلل عنه،
قال( :هذا القرآن مأدبة اهلل ،فمن استطاع منكم أن يتعلم منه شيئاً ،فليفعل ،فإن أصغر البيوت
من اخلري ،الذي ليس فيه من كتاب اهلل شيء ،وأن البيت الذي ليس فيه من كتاب اهلل شيء،
كخراب البيت الذي ال عامر له ،وإن الشيطان خيرج من البيت يسمع فيه سورة البقرة).

()2

وإن أمة اإلسالم سوف تتغري أحواهلا من التمزق ،والضعف ،والتخلف يوم تتفهم رسالة
القرآن الكريم ،وسوف تعيش أجواء رمضان ،ويوم حتيا مع احلبيب املصطفى ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف سريته الشريفة ،ويومذاك سيكون رمضان ،مناسبة متجددة كل عام ،تصنع فيها
األجماد ،واإلجنازات العظيمة ،حينئذ سوف تنتصر أمتنا على عدوها ،وتتحرر أرضها ،وتعلو
راية اإلسالم فوق األقصى احلبيب بإذن اهلل.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.

 .2قال اهليثمي يف جممع الزوائد ،78/ 7 :رواه الطرباني بأسانيد ورجال هذه الطريق رجال الصحيح.
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هذا وقد أخرب احلبيب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن اجلنة تشتاق إىل الصائمني من
َ
يري،
املؤمنني الصاحلني ،وتقول( :يَا َر ِّب؛ اْئتِنيِ ِبأ ْهِلي َوبمَِا َو َع ْدَتنيِ َ ،ف َق ْد َكُث َر َغ ْر ِسيَ ،و َح ِر ِ
بيِ
َبِقي َو َعبْ َق ِريِّيَ ،و َم ْر َجاِنيَ ،وِف َّض َوَذ َه َ ،وأَ ْك َو ِابيَ ،و ِص َح يِافَ ،وأََب ِاري ِقي،
َو ُسنْ ُد ِسيَ ،وإِ ْسترْ َ
تيِ

َوَف َوا ِكهيَ ،و َع َسِليَ ،وِثيَ ِابيَ ،وَلبَ َ ،وخمَ ْري ،اْئتِ بمَِا َو َع ْدَت َ ،ف َق َ
الَ :ل ِك ُك ُّل ُم ْسِلم َوُم ْسِل َمٍة،
ِ
ِ
نيِ
نيِ
نيِ
ٍ
َوُم ْؤ ِمن َوُم ْؤ ِمنٍَةَ ،و َم ْن آ َم َن بي َوبُر ُسِليَ ،و َع ِم َل َص حِ ً
الاَ ،ولمَْ ُي ْش ِر ْك ِبي َشيْئًاَ ،ولمَْ يَتَّ ِخ ْذ ِم ْن ُدوِني
ِ ِ
ٍ

َ
َ َ
َ
علي َك َفيْته ،إنّي أَنا ُ
اهلل ال إِلَه
أنْداداًَ ،و َم ْن َسألين أ ْعطيْتَهَ ،و َم ْن أْق َرضين َج ْزيتهَ ،و َم ْن َتو َكل َّ
ِ

اهلل أَ ْحسن َ
لف ملي َعاِديَ ،ق ْد أَْفَل َح املؤمنونَ ،تبارك ُ
إِال أَنا ،ال َخ َ
التَ :ق ْد َرضيت).
اخلاِلقنيَ ،ف َق ْ

(* )
1

اللهم نسألك اجلنة ونعيمها ،وما يقرب إليها من قول ،وعمل ،وخلق حسن ،واجعلنا
ممن يصوم الشهر الكريم ،ويقوم لياليه ،واحشرنا مع زمرة املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم،
يوم الدين.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني

* .كشف األستار عن زوائد البزار ،32/ 1 ،قال اهليثمي :88/ 1 :رواه البزار ورجاله موثوقون ،إال أن الربيع بن

أنس ،قال :عن أبي العالية وغريه ،فتابعيه جمهول.
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مـــرياث احلـــمل
يف الفقه اإلسالمي

مسألة فقهية

د .شفيق عياش
احلمل لغة :مصدر محلت حتمل ً
محال ،ويقال للمرأة حامل وحاملة ،إذا كانت حبلى( ،)1وورد
والت َ
األحمْ َا ِل أَ َجُل ُه َّن أَ ْن يَ َض ْع َن
يف القرآن الكريمَ { :وُأ ُ

حمَْ َل ُه َّن}(.الطالق)4 :

واحلمل يف االصطالح :بسكون امليم ما يف البطن من اجلنني.
ْ

()2

وقد ثبت مرياث احلمل يف السنة النبوية الشريفة ،حيث قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
استَ َه َّل()3املَْوُلوُد ُو ِّر َث)( ،)4وعن جابر بن عبد اهلل ،قال :قضى رسول اهلل ،صلى
وسلم( :إَِذا ْ
الصيب َحتّى يَ ْست َّ
َهل َص ِارخاً)( ،)5واستهالله أن يصيح ،أو يعطس،
اهلل عليه وسلم( :ال يَرث َّ
أو يبكي.
 .1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة محل.

 .2فتح القدير  ،292/ 5والزيلعي  ،46/ 4وخمتار الصحاح (.)155

 .3استهل الصيب بالبكاء :إذا رفع صوته وصاح عند الوالدة ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة هلل.
َ
يمَُوت ،وصححه األلباني.
َه ُّل ُث َّم ُ
 .4سنن أبي داود ،كتاب الفرائض ،باب يِف المْ ْوُلوِد يَ ْست ِ
 .5سنن ابن ماجة ،كتاب الفرائض ،باب إذا استهل املولود ورث ،وصححه األلباني.
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شروط توريث احلمل:
يستحق احلمل املرياث ،إذا توافر فيه شرطان ،هما:
الشرط األول :أن يكون احلمل موجوداً يف بطن أمه عند وفاة املورث يقيناً(*)؛ ألن اإلرث
1

خالفة جربية ،واخلالفة ال تتصور يف املعدوم ،واملعدوم ال يتصور أن يكون خلفاً ألحد ،واجلنني
وإن مل تكن حياته متحققة وقت وفاة املورث ،إال أنه اعترب حياً باعتبار املآل؛ ألن املوجود منه
يف سبيل أن يتكون منه شخص حي ،فيعطى له حكم احلياة.
ويستدل على وجود اجلنني يف بطن أمه وقت وفاة املورث ،وذلك إذا ولد خالل مدة
يتيقن أو يغلب على الظن أنه كان موجوداً يف بطن أمه وقت وفاة مورثه ،وهذه املدة ختتلف
باختالف األحوال ،فتارة تكون أقل مدة احلمل ،وأخرى تكون أكثرها.
وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر؛ ملا روي أن ً
رجال تزوج امرأة ،فولدت
فهم عثمان ،رضي اهلل عنه ،برمجها ،فقال ابن عباس ،رضي اهلل تعاىل عنهما ،أما لو
لستة أشهرَّ ،
خاصمتك بكتاب اهلل تعاىل ،خلصمتك ،إذ قال سبحانه وتعاىلَ { :وحمَُْلُه َوِف َص ُالُه َثالُثو َن َش ْه ًرا}
(األحقاف ،)15 :وقالَ { :وِف َص ُالُه يِف َعا َمينْ ِ } (لقمان ،)14 :فإذا ذهب عامان للفصال ،مل يبق للحمل
سوى ستة أشهر ،فدرأ عثمان ،رضي اهلل عنه ،ومل يقم عليها احلد.
وإذا مات املورث والزوجية قائمة بني الزوجني حني الوفاة ،فإن مات وهي يف العدة منه،
* .املبسوط ،للسرخسي.51/ 30 :
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ثم ولدت بعد ذلك لسنتني أو أقل ،من وقت الطالق ،ثبت النسب منه؛ ألن احلنفية ترى
أن أكثر مدة للحمل سنتان ،حلديث عائشة ،رضي اهلل عنها ،فإنها قالت ال يبقى الولد يف رحم
أمه أكثر من سنتني ،ولو بفلكة مغزل( ،)1ومثل هذا ال يعرف باالجتهاد ،أو القياس ،بل يعد
مساعاً من رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
ويرى الشافعية أن أكثر احلمل أربع سنوات ،واستدلوا حبوادث وقعت ،منها:
 .1أن الضحاك ولد ألربع سنني ،وقد نبتت ثناياه ،وهو يضحك ،فسمي ضحاكاً.
 .2أن عبد العزيز املاجشوني ولد أيضاً ألربع سنني ،واشتهر يف نساء ماجشون أنهن يلدن
كذلك.
 .3روي أن ً
فهم عمر ،رضي اهلل عنه ،برمجها،
رجال غاب عن امرأته سنني ،ثم قدم وهي حاملَّ ،
فقال له معاذ :إن كان لك سبيل عليها ،فال سبيل لك على ما يف بطنها ،فرتكها حتى ولدت
ولداً ،وقد نبتت ثناياه ،ويشبه أباه ،فقال الرجل :هذا ابين ورب الكعبة ،فأثبت عمر نسبه منه،
مع أنه ولد ألكثر من سنتني ،وقال عمر( :لوال معاذ ،هلك عمر).

()2

وأجاب احلنفية عن احلوادث اليت استدل بها الشافعية بقوهلم ،إن الضحاك وعبد العزيز
املاجشوني ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهما ،وال عرفه غريهما ،إذ ال ّ
اطالع ألحد على ما
 .1أخرجه الدارقطين.322 / 3 :

 .2شرح السراجية ،ص.315 - 314 :
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يف الرحم ،سوى اهلل سبحانه وتعاىل ،كما جيوز أن يكون ذلك النسداد يف الرحم؛ ملرض
على سبيل الندرة ،والنادر ال حكم له ،كما أن املراد بالغيبة يف احلادثة الثالثة ،غيبة قريبة من
سنتني ،وإثبات النسب كان بإقرار الزوج( .)1ولكن قانون األحوال الشخصية اعترب أقصى
مدة احلمل سنة()2؛ أخذاً مبا جاء يف مذهب املالكية( ،)3خمالفاً يف ذلك مذهب الشافعية واحلنفية،
وموافقاً ملا قدره الطب الشرعي يف هذا اخلصوص ،كما أن املالحظ أن الوالدة حتصل يف
األعم األغلب لتسعة أشهر على األكثر ،وإذا حدث أن تأخرت مدة احلمل أكثر من تسعة
أشهر ،فهذا يكون نادراً ما حيدث كما أسلفنا.
وهذا هو الراجح ،واهلل أعلم ،وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر ،وقريب منه قول حممد بن
احلكم من املالكية( ،)4وفائدة معرفة أقل مدة احلمل وأقصاها أن املرأة إذا جاءت بالولد ألقصى
مدة احلمل ،أو يف خالهلا بعد وفاة زوجها عنها ،يرث هذا احلمل ويورث عنه ،وإذا جاءت به
ً
حامال من أبيه أو جده أو
ألكثر من مدة احلمل ال يرث؛ الحتمال أنه من آخر .وإن ترك امرأة
غريهما من ورثته ،وجاءت بالولد لستة أشهر ،أو أقل من زمان املوت ،يرث ذلك الولد من
 .1املصدر السابق.

 .2نصت املادة ( )147من قانون األحوال الشخصية املذكور على أنه (ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد

زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ،وال لولد املطلقة ،واملتوفى عنها زوجها ،إذا أتت به ألكثر من سنة من
وقت الطالق أو الوفاة ،أحكام املواريث) ،مروان القدومي ،ص .141

 .3بداية اجملتهد.352/ 2 :

.4أحكام املرياث ،مجعة براج ،ص .678
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امليت؛ ألنه قد حتقق وجوده يف البطن حال املوت.

()1

الشرط الثاني :أن يولد اجلنني حياً ،فإن ولد ميتاً ال يرث()2؛ وذلك لتثبت أهليته لتملك
ما حجز له من الرتكة ،وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء (الشافعي ،ومالك ،وأمحد بن حنبل)(،)3
وذهب احلنفية إىل أن الشرط الثاني أن يولد أكثر اجلنني حياً ،فلو أن اجلنني خرج من أمه
ميت الكل ،أو ميت البعض ،ال يرث؛ ألن لألكثر حكم الكل( ،)4فهم يرون أن اجلنني لو
خرج ميتاً ،فإن كان اخلروج ميتاً ناشئاً عن جناية ،اعترب حياً ،ويرث ،ويورث عنه نصيبه ،كما
الغرة ،كما سبق أن ذكرت ،أما لو خرج أكثر اجلنني حياً ،اعترب وارثاً ،وميلك نصيبه،
تورث عنه ّ
ويرث عنه.
وقال الشافعية ،تعرف حياة احلمل باستهالله صارخاً ،أو بعطاسه ،أو التثاؤب ،أو التقام
الثدي( ،)5وقال احلنفية (إذا علمت حياته بصوت ،أو حركة ،أو إرضاع ،أو غري ذلك ،ورث،
وثبتت له أحكام احلياة( ،)6وأما إذا نزل اجلنني ميتاً ،بأقله حياً ،ومات قبل متام الوالدة ،مل يرث
شيئاً ،وكان وجوده كعدمه).
 .1املصدر السابق.

 .2املغين البن قدامة.198/ 7 :

 .3املصدر السابق ،واألحكام املتعلقة به ،ص.292 :
 .4شرح السراجية ،ص.321 :

 .5مغين احملتاج اخلطيب ،الشربيين.36/ 3 :
 .6املغين البن قدامة.135/ 7 :
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أحكام توريث احلمل:
احلمل يرث إن خرج حياً ،ويورث إن خرج أكثره حياً ،فمات ،أو خرج ميتاً جبناية ،واحلكم
فيه إذا كان يشارك الورثة ،أو حيجبهم حجب نقصان ،أن يوقف له نصيب ابن واحد ،أو
بنت واحدة ،أيهما كان أكثر؛ إذ املعترب يف حقه ما هو أنفع له( ،)1ويؤيده قرار حمكمة االستئناف
الشرعية الذي نصه :إذا وجد احلمل ،تقرر احملكمة وقف حصته ،بينما يظهر أمره ،وجيري بيان
السهام اإلرثية على فروض ثالثة ،والدة احلمل ذكراً ،ووالدته أنثى ،وخروجه ميتاً ( ،)2ويعطى
لكل وارث نصيبه من ذلك ،ويوقف الباقي باسم احلمل إىل أن يتبني أمره ،فإذا ظهر ،وكان
مستحقاً جلميع املوقوف ،أعطي ذلك.

()3

وإن كان مستحقاً للبعض ،فيأخذ احلمل ذلك البعض ،والباقي مقسوم بني الورثة ،فيعطى
لكل واحد من الورثة ما كان موقوفاً من نصيبه.

()4

ثم حيتاط الحتمال أن يكون احلمل أكثر من واحد ،فيؤخذ كفيل من الورثة الذين
ً
كفيال بذلك ،أعطي
تتغري أنصبتهم عند تعدده؛ ليتكفل برد الزيادة عما يستحقه ،فإن قدم

 .1وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ،والذي عليه الفتوى ،انظر شرح الكنز للزيلعي ،والدر املختار شرح تنوير

األبصار.403/ 4 :

 .2انظر الفريدة يف حساب الفريضة حممد البيطار ،ص  ،83وكتاب املبادئ القضائية ،حممد محزة العربي ،ص .4
 .3أحكام املواريث ،مروان القدومي ،ص .142
 .4املبسوط للسرخسي.52 /30 :
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نصيبه ،وإن امتنع عن تقديم الكفيل ،حجز عنه حقه ،إىل ما بعد الوالدة( ،)1وإن كان احلمل
حيجب الورثة حجب حرمان ،توقف الرتكة حلني ظهوره ،وكذلك إذا كان تغري حال احلمل،
يسقط بعض الورثة يف إحدى حالتيه ،وال يسقطهم يف األخرى ،وال يعطون شيئاً للشك يف
استحقاقهم ،وال توريث مع الشك.

()2

مثال على ذلك :تويف شخص عن :زوجته احلامل ،وأب ،وأم ،فللزوجة الثمن؛ فرضاً
باعتبار احلمل ذكراً على فرض حياته ،ولألب السدس؛ فرضاً باعتبار احلمل ذكراً على فرض
حياته أيضاً ،وترث األم السدس؛ فرضاً على هذا االعتبار أيضاً ،ويرث احلمل باعتبار أنه ذكر
الباقي تعصيباً.
ويكون احلل باعتبار أن احلمل أنثى ،أن للزوجة الثمن فرضاً ،واألب يرث السدس فرضاً،
والباقي تعصيباً ،واألم ترث السدس فرضاً ،واحلمل على اعتبار أنها أنثى ترث النصف
فرضاً.
فأصل املسألة يف احللني من أربعة وعشرين ،وعلى اعتبار اجلنني ذكراً ،يكون نصيب
الزوجة ثالثة أسهم ،ولألب أربعة أسهم ،ولألم أربعة أسهم ،وللحمل الذكر ثالثة عشر
سهماً ،وعلى اعتبار اجلنني أنثى يكون نصيب الزوجة ثالثة أسهم ،ولألب مخسة أسهم،
 .1وهذا ما نص عليه قرار االستئناف رقم  9414االحتياط يقضي بتكفيل الورثة الحتمال والدة الزوجة أكثر من
ذكر ،انظر كتاب املبادئ القضائية حملمد محزة العربي ،ص .4

 2االختيار يف تعليل املختار ،ص .114
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ولألم أربعة أسهم ،وللحمل األنثى ،اثنا عشر سهماً.
ثم حتل املسألة بعد ذلك على اعتبار خروج احلمل ميتاً ،ففي هذه احلالة تأخذ الزوجة
الربع ،فرضاً على اعتبار خروج احلمل ميتاً ،فتأخذ سهماً واحداً ،واألب يأخذ سهمني بطريق
التعصيب ،واألم تأخذ ثلث الباقي؛ ألن املسألة احنصرت يف أم ،وأب ،وأحد الزوجني ،فتأخذ
سهماً واحداً ،وال شيء للحمل؛ ألنه ميت ،فيكون أصل املسألة من أربعة ،وبعد توحيد
أصل املسألة بعد التصحيح ،حبيث تكون كل مسألة خمرجها مماثل ملخرج املسألة األخرى،
وبني خمارج املسألة يف حلوهلا الثالثة موافقة بالربع ،وأصلها بعد التصحيح يكون من أربعة
وعشرين ،حبيث نضرب الوفق يف أصل املسألة ،ويف سهام كل فريق ،فيكون للزوجة بعد
التصحيح ستة أسهم ،ولألب اثنا عشر سهماً ،ولألم ستة أسهم ،ففي هذه املسألة أوقفنا
للحمل أكرب نصيب ،وأعطينا الورثة أقل املوقوف ،وهو ثالثة عشر سهماً ،وإن كان أنثى
يعطى للحمل اثنا عشر سهماً ،والباقي من املوقوف سهم واحد فقط يعطى لألب ،وإن خرج
اجلنني ميتاً يعطى للزوجة ثالثة أسهم ،فيكون هلا بها ستة أسهم ،ويعطى لألب مثانية أسهم،
فيتم له بها اثنا عشر سهماً ،ونعطي لألب مثانية أسهم ،فيتم له بها اثنا عشر سهماً ،ونعطي
لألم اثنني ،فيتم هلا بها ستة أسهم ،فتصح املسألة بذلك.
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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زاوية الفتاوى

أنت تسأل واملفيت جييب
دار اإلفتاء الفلسطينية

 .1حكم النية يف الصوم
السؤال :هل جتب النية يف الصوم لكل يوم ،أم تكفي النية يف أول ليلة من ثبوت شهر
رمضان؟
اجلواب :يرى مجهور الفقهاء وجوب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ ألن كل يوم يعد عبادة
مستقلة عن اليوم اآلخر ،وجيب أن ينوي املسلم الصيام يف الليل قبل طلوع الفجر الصادق؛
الصيَا َم ِم ْن َّ
الليْ ِلَ ،فال ِصيَا َم َلُه)( ،)1ويف رواية:
لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن لمَْ ُيبَيِّ ْ
ت ِّ

الصيَا َم َقبْ َل اْل َف ْجرَ ،ف َ
ال ِصيَا َم َلُه)( ،)2ويقصد بالنية القصد القليب ،دون احلاجة
( َم ْن لمَْ يجُْ ِم ِع ِّ
ِ
إىل التلفظ باللسان ،ويعد السحور نية للصيام حبد ذاته ،على اعتبار أن الذي يقوم للسحور،

قد فعل ذلك استعداداً لصوم النهار التالي ،وذلك عني القصد والنية.
ويرى اإلمام مالك ،رمحه اهلل ،أن الشهر كله عبادة واحدة ،وتكفي فيه نية صيام الشهر من
أول ليلة عن أيامه كلها ،وعليه؛ فلو نوى املسلم صيام الشهر من أول ليلة من باب االحتياط،
كان ذلك حسناً.

 .1سنن النسائي ،كتاب الصيام ،باب ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك ،وصححه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب النية يف الصيام ،وصححه األلباني.
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 .2حكم اإلفطار ملن يعملون يف املهن الشاقة
السؤال :يكثر السؤال من قبل املواطنني عن الذين يعملون يف املهن الشاقة ،كعمال البناء
يف شدة احلر ،ومن يعملون يف األفران ،وحنوهما ،هل جيوز هلم اإلفطار يف رمضان هلذا العذر؟
اجلواب :الواجب يف حقهم الصيام؛ لقول اهلل تعاىلَ{ :ف َم ْن َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه}

(البقرة ،)185 :فيجب عليهم أن ينووا من الليل الصيام ،ويشرعوا فيه ،فإن شق على واحد
منهم الصيام مشقة شديدة -حبيث ال يقوى معها على مواصلة الصيام -أفطر ،وقضى يوماً
آخر مكانه ،أو مكان األيام اليت أفطرها ،واألفضل للمسلم يف هذا الشهر أن يتخذ الوسائل
ً
كامال ،وليحرص على الصيام يف رمضان ،حيث يتشجع على الصيام
اليت متكنه من صيامه
والناس صائمون ،أما القضاء؛ فقد تتثاقل النفس عن أدائه.
 .3حكم صيام الذين يغسلون الكلى
السؤال :ما حكم صيام الذين يغسلون الكلى؟
اجلواب :نسأل اهلل جل وعال أن يشفي مرضى الكلى واملرضى مجيعاً ،أما غسيل الكلى

فُي ِّ
فطر؛ ألن السوائل اليت تستخدم يف عملية الغسيل مغذية ،وهي تقوم مقام األكل والشرب،
وإن قدّر الطبيب أن الصوم فيه خطر على حياة املريض ،أو أن مرضه هذا ال ُيرجى برؤه ،فإنه
يما}(النساء ،)29 :انظر
يوجهه لُيفطر ،لقول اهلل تعاىلَ { :وال َت ْقُتُلوا أَْنُف َس ُك ْم إِ َّن اهللَ َكا َن ِب ُك ْم َر ِح ً

قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم  151الصادر بتاريخ  ،2008/ 8/ 21وجيب على املريض يف
هذه احلالة مقابل ذلك أن يخُ ِرج عن كل يوم يفطره فدية طعام مسكني.
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 .4حكم النوم بكثرة يف نهار رمضان
السؤال :ما حكم النوم بكثرة يف نهار رمضان؟
اجلواب :فيما يتعلق بالتأثري على الصيام ،فال تؤثر كثرة النوم يف نهار رمضان على صحة
الصيام ،ولكن من يفعل ذلك يفوت على نفسه كثرياً من األجر ،ففيه غفلة عن الصالة،
والذكر ،وقراءة القرآن ،وحنوها من أعمال الرب والطاعات ،والُقرب الكثرية يف رمضان،
فشهر رمضان ليس شهراً للخمول والنوم والكسل ،وإمنا هو شهر القرآن ،وشهر مضاعفة
احلسنات واألجور ،وشهر التنافس والتسابق يف طاعة اهلل تعاىل ،فقد يسعد فيه املرء سعادة
ال يشقى بعدها أبداً ،علماً أنه حمروم من أدرك رمضان أو ليلة القدر ومل ُيغفر له ،فلنجاهد

ولنر اهلل تعاىل من أنفسنا خرياً ،فال ندري متى تأتينا املنية ،وال ندري أنكمل رمضان
أنفسنا ِ
أم ال؟ أو ندرك رمضان آخر أم ال؟ وفقنا اهلل وإياكم ملا حُيب ويرضى.

 .5حكم مصاب بقرحة يف املعدة بالنسبة للصيام
السؤال :مصاب بقرحة يف املعدة ،ومنعه الطبيب من الصيام مدة مخس سنوات ،فما حكمه؟
اجلواب :إذا كان الطبيب الذي نهى عن الصوم ثقًة مأموناً خبرياً ،فيتعني السمع والطاعة
لنصحه؛ وذلك باإلفطار يف رمضان ،حتى توجد القدرة واالستطاعة على الصوم ،لقوله تعاىل:

{َف َمن َكا َن ِم ُ
نكم َّم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر}(البقرة ،)184 :فإذا شفي من املرض،
وجب عليه أن يصوم أيام رمضان اليت أفطرها ،ولو ُأ ِخ َرت سنني عدة.
 .6حكم سحب الدم يف نهار رمضان
السؤال :ما حكم سحب الدم يف نهار رمضان؟
اجلوابَّ :
إن سحب الدم للفحص الطيب يف نهار رمضان ال يفطر ،وكذلك التربع بالدم ال
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سداً للذرائع ،وقطعاً لألسباب
يفطر الصائم ،إال إذا كان يضعفه ،ويؤدي به إىل الفطر ،فيمنع؛ َّ
املفضية للفطر.
 .7كيف يزكى الذهب
السؤال :كيف يزكى الذهب؟
اجلواب :الزكاة يف الذهب والفضة واجبة بإمجاع علماء املسلمني ،وتوعد اهلل تعاىل َم ْن مل يؤد
ين يَ ْكنِزُو َن َّ
ب َواْل ِف َّضَة َوال ُينْ ِفُقوَن َها
الزكاة فيهما بالعذاب الشديد ،فقال سبحانهَ { :و َّال ِذ َ
الذ َه َ

َ
َليْ َها ف َن ِار َج َهنَّ َم َفت ْ
ُك َوى ِب َها ِجبَ ُاه ُه ْم َو ُجنُوُب ُه ْم
ف سبيل اللهَّ َفب ِّشرهم بع َذاب أَل
يم* يَ ْو َم حُْي َمى ع يِ
يِ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ٍ ِ ٍ

َو ُظ ُهوُر ُه ْم َ
ُم َت ْكنِزُو َن} (التوبة ،)35 - 34 :واملقصود بكنزهما
هذا َما َكنَ ْزتمُْ َألْنُف ِس ُك ْم َف ُذوُقوا َما ُكنْت ْ

أال خيرج الزكاة منهما ،وإن مل يدفنا ،والواجب فيهما ربع العشر إذا بلغا النصاب ،فمن ملك
النصاب ،وحال عليه احلول ،وجبت عليه الزكاة.

ً
مثقاال ،ووزن املثقال 4.25غم ،فيكون نصاب الذهب 85غم،
ونصاب الذهب عشرون

ونصاب الفضة مائيت درهم ،ووزن الدرهم  ،2.975فيكون نصاب الفضة 595غم ،وخيرج
عنهما ربع العشر ،أي ما مقداره  ،% 2.5فعلى كل مائة غرام من الذهب أو الفضة بعد
بلوغ النصاب 2.5غم ،ونصاب النقود يقدر بالذهب أو الفضة؛ ألنهما النقد الشرعي.
 .8هل على األسهم زكاة
السؤال :هل على األسهم زكاة؟
اجلواب :األسهم هي عبارة عن رأس مال الشركة املساهمة ،فالسهم ميثل جزءاً من رأس
املال ،وللمساهم ربح بقدر ما ميلك من أسهم يف الشركة ،وللسهم قيمة امسية حتدد عند
إصداره ،وقيمة سوقية يف السوق التجاري ،أو ما يسمى بالبورصة.
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وبعض الناس يتخذ األسهم وسيلة للتجارة والربح ،وهذه معاملة مباحة إذا كانت الشركة
املساهم فيها ال تعمل يف جمال غري مشروع ،كصنع اخلمور واملسكرات ،أو تقوم على النظام
الربوي ،فهذه الشركات ال جيوز املساهمة فيها.
وعليه؛ فإن األسهم تتعلق بعمل مشروع ،وُتعامل معاملة عروض التجارة ،فتحسب قيمتها
السوقية ،وما نتج عنها من ربح عند نهاية كل حول ،ثم خيرج عنها .% 2.5
 .9حكم دفع الزكاة لألخ احملتاج أو األخت احملتاجة
السؤال :هل جيوز دفع الزكاة لألخ احملتاج أو األخت احملتاجة؟
اجلواب :إذا مل يكن لألخ الفقري واألخت املتزوجة من فقري مال يسد حاجتهم ،فيجوز أن
الص َدَقَة على
تعطى الزكاة هلما ،بل هما أوىل من غريهما ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن َّ
ِ
َ ٌ ()1
الر ِحم اْثنَتَا ِن؛ َص َدَقٌة َو ِصلة).
ني َص َدَقٌةَ ،و َعَلى ِذي َّ
المِْ ْس ِك ِ
 .10حكم دفع الزكاة لطالب العلم
السؤال :هل جيوز دفع الزكاة لطالب العلم؟
اجلواب :جيوز دفع الزكاة لطلبة العلم إن كانوا فقراء ،وال يستطيعون العمل لتفرغهم
للدراسة والعلم ،واملساهمة من الزكاة يف تعليمهم يف هذه احلالة قد تعد من الصدقة اجلارية،

أو من باب العلم الذي ينتفع به ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َم َ
ْس ُان اْن َق َط َع َعنُْه
اإلن َ
ات ِ
َع َمُلُه إ َّال ِم ْن َث َ
ْعو َلُه).
الَثٍة؛ إِ َّال ِم ْن َص َدَقٍة َج ِاريٍَة ،أَ ْو ِعْل ٍم ُينْتَ َف ُع ِبِه ،أَ ْو َوَل ٍد َصالحٍِ يَد ُ
ِ
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1سنن النسائي ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة على األقارب ،وصححه األلباني.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
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وعظ وإرشاد

لباس املرأة وزينتها
الشيخ حممد أبو الرب  /مفيت حمافظة جنني
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،املبعوث رمحة للعاملني ،وبعد
فقد خلق اهلل تعاىل الزوجني الذكر واألنثى ،وأعطى كل نوع صفات وخصائص يتميز بها،
الذ َك َر َو ُ
الز ْو َجينْ ِ َّ
األْنثَى}
ويتقوى بها ألداء وظيفته ورسالته ،قال تعاىلَ{ :ف َج َع َل ِمنُْه َّ

(القيامة:

 ،)39ومل جيعل اهلل تعاىل الذكورة حبد ذاتها مفضلة على األنوثة ،بل جعل اهلل تعاىل ذلك
لتنظيم احلياة ،وحتقيق التكامل ،وبناء األسرة واجملتمع ،قال الشاعر املتنيب:
ولو كــــــان النساء كمن فقدنا

لفضلت النساء على الرجال

وما التأنيث السم الشمس عيب

وال التذكري فخر للهــــالل

وحث اإلسالم ً
كال منهما أن يعتز مبا منحه اهلل تعاىل من طاقات واستعدادات ،وأن
يستخدمها يف جماله الطبيعي ،وحذرهما من أن يتكلف كل منهما تقليد اآلخر ،قال سبحانه:
ُ َ
َ َ ُ
يب
ِّساِء َن ِص ٌ
لر َجا ِل َن ِص ٌ
{ َوال َتت َ
َسُبوا َوِللن َ
يب ممَِّا ا ْكت َ
ض ِل ِّ
َمنَّ ْوا َما ف َّضل اهلل ِبِه َب ْع َضك ْم َعلى َب ْع ٍ
َس نْ َ
اسأَُلوا اهللَ ِم ْن َف ْضِلِه إِ َّن اهللَ َكا َن ِب ُك ِّل َش ْيٍء
ب َو ْ
ممَِّا ا ْكت َ
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وكان من تنظيم اإلسالم لنوعي البشرية أن حدد ما جيوز أن يظهر من اجلسم ،وما ال جيوز،
فجاءت الشريعة اإلسالمية مبحاسن األمور ،ومكارم األخالق ،ومما جاءت به ،احلث على
اللباس الساتر ،والزينة املباحة ،قال تعاىل{ :يَا َب آَد َم ُخ ُذوا ِزينَت ُ
َك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َو ُكُلوا
نيِ
ب املُ ْس ِرِف َ
َو ْ
ني}(األعراف ،)31 :فهذا خطاب من اهلل تعاىل للعباد
اش َرُبوا َوال ُت ْس ِرُفوا إَِّنُه ال حُ ِي ُّ
مجيعهم أن يتجملوا ،ويسرتوا عوراتهم ،مبا أحل اهلل تعاىل هلم من لباس حيفظون به أنفسهم
ويتجملون به؛ إذ ورد أن بعض األعراب كانوا يطوفون
من حر الصيف ،وبرد الشتاء،
َّ
بالكعبة ،وهم عراة ،فنزلت اآلية الكرمية حتث على السرت والتجمل ،فاللباس من النعم اليت
اري َس ْوآِت ُك ْم َو ِر ً
يشا
امنت اهلل بها على عباده ،قال تعاىل{ :يا َبنيِ آَد َم َق ْد أَن َزْلنَا َعَليْ ُك ْم ِلبَ ً
اسا ُي َو ِ
ات اهللِ َل َعَّل ُه ْم يَ َّذ َّكُرو َن} (األعراف ،)26 :وقال سبحانه:
اس التَّ ْق َوى َذِل َك َخيرٌْ َذِل َك ِم ْن آيَ ِ
َوِلبَ ُ

ين آ َمنُوا ف َ
{ُق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينََة اهللِ َّال أَ ْخ َر َج ِل ِعبَاِدهِ َو َّ
الر ْز ِق ُق ْل ِه َي ِلَّل ِذ َ
احليَاةِ
الطيِّبَ ِ
ات ِم َن ِّ
يِ
تيِ
ُّ
ات ِل َق ْو ٍم يَ ْعَل ُمو َن}(األعراف ،)32 :فدلت اآلية
الدْنيَا َخاِل َصًة يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َك َذِل َك ُن َف ِّص ُل اآليَ ِ
على لباس الرفيع من الثياب ،والتجمل به يف اجلمع ،واألعياد ،وعند لقاء الناس ،ومزاورة
اإلخوان(*) ،كما دعت الشريعة اإلسالمية املرأة إىل عدم التربج والسفور؛ حفاظاً على عفتها
1

بيِ
َ
ني ُي ْدِن َ
اج َك َوَبنَاِت َك َوِن َساِء املُ ْؤ ِمنِ َ
ني َعَليْ ِه َّن ِمن
وكرامتها ،قال تعاىل{ :يَا أيُّ َها النَّ ُّ ُقل َأل ْز َو ِ

البيبِ ِه َّن َذِل َك أَْدَنى أَن ُي ْع َرْف َن َفال ُي ْؤَذيْ َن َو َكا َن ُ
يما} (األحزاب ،)59 :والزينة
اهلل َغُفو ًرا َّر ِح ً
َج ِ
تعين التجمل يف امللبس واملظهر ،ومسي يوم العيد بيوم الزينة؛ ألن الناس يتزينون فيه بأمجل
ما عندهم ،قال تعاىلَ { :م ْو ِع ُد ُك ْم يَ ْوُم
* .القرطيب. 44 / 3 :

الزِّينَِة}(.طه)59 :
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وقد بينت كتب الفقه واحلديث ،شروط لباس الرجل واملرأة ،وركزت على لباس املرأة
وزينتها؛ ألن املرأة بطبيعتها مفطورة على حب الزينة ،واحللي ،وغري ذلك ،قال تعاىل{ :أَ َو َمن
ُين َّ
بد للمسلمة أن تعلم حدود املباح
ني}(الزخرف ،)18 :فال َّ
حلْليَِة َو ُه َو يِف ا ِ
َشأُ يِف ا ِ
خل َص ِام َغيرُْ ُمبِ ٍ
هلا يف اللباس والزينة ،خاصة يف هذه األيام اليت طغى فيها حب الظهور مبا ال يتوافق مع شرع

اهلل تعاىل ،وظهرت خفة الدين ،واتّباع اهلوى ،وارتياد التجمعات واألسواق ،وفقدان الناصح
األمني ،والصديق الصاحل ،وزاد التفنن بالزينة ،ووسائلها عند كثري من النساء ،فكان ال بد
َات يَ ْغ ُض ْض َن ِم ْن أَْب َص ِار ِه َّن
من التذكري بشروط لباس املرأة وزينتها ،قال تعاىلَ { :وُقل ِّلْل ُم ْؤ ِمن ِ

وب ِه َّن َوال
وج ُه َّن َوال ُيبْ ِد َ
َوحَْي َف ْظ َن ُفُر َ
ين ِزينَت ُ
َه َّن إِال َما َظ َه َر ِمنْ َها َوْليَ ْض ِرْب َن بخُِ ُم ِر ِه َّن َعَلى ُجُي ِ

َ
َ
ولتِه َّن أَ ْو أَْبنَاِئه َّن أَ ْو أَْبنَاِء ُب ُع َ
َ
َ
ولتِ ِه َّن أَ ْو
ُيبْ ِد َ
ين ِزينَت ُ
ِ
َه َّن إِال ِلُب ُعولتِ ِه َّن أ ْو آَباِئ ِه َّن أ ْو آَباِء ُب ُع ِ

ت أَيمَْاُن ُه َّن أَ ِو التَّ ِاب ِع َ َ
إِ ْخ َواِن ِه َّن أَ ْو َبنيِ إِ ْخ َواِن ِه َّن أَ ْو َبنيِ أَ َخ َواِت ِه َّن أَ ْو ِن َساِئ ِه َّن أَ ْو َما َمَل َك ْ
ني غيرْ ِ
ُ
الر َجا ِل أَ ِو ِّ
ِّساِء َوال يَ ْض ِرْب َن ِبأَْر ُجِل ِه َّن
الط ْف ِل َّال ِذ َ
ين لمَْ يَ ْظ َهُروا َعَلى َع ْو َر ِ
ات الن َ
اإل ْرَبِة ِم َن ِّ
أوِلي ِ
ِلُي ْعَل َم َما يخُْ ِف َ
ني ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوُتوُبوا إِلىَ اهللِ جمَ ِي ًعا أَيَُّه المُْ ْؤ ِمنُو َن َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن} (النور،)31 :
فأمر اهلل تعاىل النساء أال يبدين زينتهن للناظرين إال ملن استثناهم يف اآلية ،فمباح للمرأة أن
تظهر زينتها ملن أباح اهلل تعاىل له النظر إليها ،كاحملارم ،واألزواج ،وأما ما سوى ذلك ،فيجب
أن يكون لباس املسلمة عند رؤية غري احملارم واألزواج ،ممن ال يباح له النظر إليها ،وفق
الضوابط اآلتية:
َّ
والكفان؛ ألن ظهورهما عادة
أو ًال :أن يكون ساتراً جسمها مجيعه ،ويستثنى من ذلك الوجه
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وعبادة ،وذلك يف الصالة واحلج ،فيصلح أن يكون االستثناء {إِال َما َظ َه َر ِمنْ َها} راجعاً إليهما

.

()1

ثانيًا :أال يكون رقيقاً أو ضيقاً ،يصف اجلسم ،بل جيب أن يكون واسعاً فضفاضاً ،قال صلى

ٌ َ
لمَْ َ
َ
اب البَ َق ِر ،يَ ْض ِرُبو َن ِب َها
اهلل عليه وسلمِ :
(صنْ َفا ِن ِم ْن أ ْه ِل النَّ ِار أ َر ُه َما؛ َق ْو ٌم َم َع ُه ْم ِسيَاط َكأْذَن ِ

يال ٌت َماِئ َ
ات ممُِ َ
ت املَاِئَلِةَ ،ال يَد ُ
ْخْل َن
ات َع ِاريَ ٌ
اسيَ ٌ
اسَ ،وِن َساٌء َك ِ
النَّ َ
وس ُه َّن َكأَ ْسنِ َمِة الُب ْخ ِ
ال ٌتُ ،رُء ُ
َ
ريةِ َك َذا َو َك َذا).
اجلنََّةَ ،و َال يجَِ ْد َن ِر َحي َهاَ ،وإِ َّن ِر َحي َها َلُي َ
وج ُد ِم ْن َم ِس َ

()2

ثالثًا :أال يكون فيه تشبه بالرجال ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ل َع َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل

ِّساِءَ ،واملُت َ
َعَليِْه َو َسَّل َم ،املُت َ
َشبِّ ِه َ
الر َجا ِل).
َشبِّ َه ِ
ات ِم َن الن َ
الر َجا ِل ِبالن َ
ِّساِء ِب ِّ
ني ِم َن ِّ

()3

كما حرم اإلسالم على املرأة بعض أمور الزينة ،اليت تفعلها بعض نساء اليوم؛ كالوشم،
اتَ ،واملُ ْستَ ْومِ َ
اهلل ال َو مِ َ
وتفليج األسنان ،عن ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(ل َع َن ُ
ات،
ش ِ
اش ِ
بيِ
ات َخْل َق اللهَِّ َت َعالىَ َ ،ماِلي ال أَْل َع ُن َم ْن َل َع َن النَّ ُّ،
ات ِلْل ُح ْس ِن ،املُ َغيرَِّ ِ
اتَ ،واملُتَ َفِّل َج ِ
َم َص ِ
َواملُتَن ِّ

ُ َ
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذوُه}).
َاب اهللِ { َو َما آَت ُاك ْم َّ
َصَّلى اهلل َعليِْه َو َسَّل َمَ ،و ُه َو يِف ِكت ِ

()4

اصَلَةَ ،واملُ ْستَ ْو ِصَلَةَ ،وال َو مِ َ
ويف رواية ،قال الرسول ،صلى اهلل عله وسلمَ :
(ل َع َن ُ
اشَة،
اهلل ال َو ِ

َواملُ ْستَ ْومِ َ
شَة).

()5

اهلل َعنْ َها ،أَ َّن َجاريًَة ِم َن َ
وعن أم املؤمنني َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
ت،
تَ ،وأََّن َها َم ِر َض ْ
َو َج ْ
األن َ
ْص ِارَ ،تز َّ
ِ

 .1القرطيب.241 /2 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب املتشبهني بالنساء واملتشبهات بالرجال.
 .4صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب املتفلجات للحسن.
 .5صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
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اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َ
الَ :
(ل َع َن ُ
َم َّع َط َش َعُر َهاَ ،فأََراُدوا أَ ْن يَ ِصُلو َهاَ ،ف َسأَُلوا النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل
َفت َ
اصَلَة َواملُ ْستَ ْو ِصَلَة).
ال َو ِ

()1

فلعن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،الواصلة ،واملستوصلة ،والنامصة ،اليت تعمل على
إزالة شعر حاجب العني ،واملتنمصة اليت تطلب ذلك ،وقيل اليت ختتص بإزالة شعر احلاجبني،
وتعمل على ترقيقهما.

()2

ويقاس عليها ما أحدثته بعض النساء هذه األيام تقليداً لغري املسلمني ،منها :تطويل
األظافر ،ووصلها بأظافر صناعية ،وهذا على النقيض مما جاءت به السنة النبوية الشريفة،
خلت ُ
يم
االستِ ْح َداُدَ ،وَنتْ ُف
س :ا ِ
ِ
َانَ ،و ْ
اآلباطَ ،وَت ْقِل ُ
حيث قال صلى اهلل عليه وسلم( :ال ِف ْط َرُة خمَ ْ ٌ
َ
ص َّ
الش ِار ِب)( ،)3ويستثنى من ذلك ما حيصل بوجوده الضرر ،فيزال للضرر.
األ ْظ َف ِارَ ،وَق ُّ

وأمر املرأة يف اإلسالم مبين على احلياء والسرت ،حتى يف أسلوب كالمها ،وأقواهلا ،ومشيها،
قال تعاىلَ{ :فال تخَْ َض ْع َن ِبال َق ْو ِل َفيَ ْط َم َع َّال ِذي ف َقْلبِِه َم َر ٌ
ض َوُقْل َن َق ْو ًال َّم ْعُروًفا}(األحزاب،)32 :
يِ
استِ ْحيَاٍء} (القصص ،)25 :فعلى املرأة املسلمة
وقال سبحانهَ{ :ف َجاَءْتُه إِ ْح َد ُ
اه َما تمَْ ِشي َعَلى ْ

أن تراعي طريقة كالمها وحديثها ،إذا حتدثت مع غري حمارمها من الرجال ،وال يعين هذا
حجر على املرأة ،أو منعها من احلرية والكالم ،وإمنا يعين احملافظة على العفة والطهر ،ومحاية
األعراض ،وسد باب الفنت على اجملتمع ،وقد أباحت الشريعة اإلسالمية للمرأة العمل
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
 .2ابن حجر ،فتح الباري.532/ 10 :

 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب تقليم األظافر.
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ضمن الضوابط الشرعية ،كما أباحت هلا الزينة داخل بيتها ،وأمام زوجها ،وأباحت هلا الزينة
َه َّن إِال َما َظ َه َر ِمنْ َها} (النور ،)31 :والزينة على قسمني؛
الظاهرة ،قال تعاىلَ { :وال ُيبْ ِد َ
ين ِزينَت ُ
خلقية ،ومكتسبة ،فاخللقية وجهها ،فإنه أصل الزينة ،وملا فيه من املنافع ،وأما املكتسبة ،فهي ما
حتاوله املرأة يف حتسني خلقها ،كالثياب ،والكحل ،واخلضاب ،ومن الزينة ظاهرة وباطنة ،فما
ظهر فمباح أبداً لكل الناس من احملارم وغريهم ،أما ما بطن ،فال حيل إبداؤه إال ملن مساهم
اهلل تعاىل.

()1

ومن أجل احملافظة على العفة ،والطهارة ،حرم اإلسالم اخللوة باملرأة غري احملرمة على التأبيد،
ال َر ُج ٌل ِم َن َ
ْص ِار :يَا َر ُس َ
ِّساِءَ ،ف َق َ
ُّخ َ
قال صلى اهلل عليه وسلم( :إِيَّ ُاك ْم َوالد ُ
ول
األن َ
ول َعَلى الن َ
احل ْم ُو حْ َ
الَ :
ال ْم َو حْ َ
ت حْ َ
(ال ُم)؟ َق َ
اهللِ؛ أََف َرأَيْ َ
(ال ُم) املَْو ُت).

()2

وأباح اإلسالم للمرأة التزين ،ورخص فيه أكثر مما رخص للرجل؛ تلبية لفطرتها وأنوثتها،
ومن أجل حسن العشرة الزوجية ،ودوام احملبة ،ووضع للمرأة ضوابط هلذه الزينة ،من أجل
ً
أشكاال من الزينة ،اليت فيها تغيري خللق اهلل تعاىل ،وذكر
حتقيق املقصود منها ،كما حرم عليها
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،صوراً من هذه األشكال ،كالوصل والوشم ،وغريها ،وليس هذا
كل احملرم يف الزينة ،بل جيري احلكم على كل ما مياثلها مما استحدث يف العصر احلاضر،
مبا يسمى العمليات اجلراحية؛ ألنها نوع من الغش ،واخلداع إال اجلراحات اليت تستدعيها
الضرورة الطبية (عالجية) ،ولو نظرنا اليوم لكثري من املشكالت الزوجية ،وحلاالت الطالق،
 .1القرطيب.242 / 7 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة.
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اليت كثرت يف عصرنا ،لوجدنا أكثرها يعود ألسباب الغش ،واخلداع ،سواء يف الوضع الصحي،
أم املظهر اخلارجي لكال الزوجني.
فالزينة اليت أباحها اهلل تعاىل للرجال والنساء ،ما ال يكون تغيري خللق اهلل فيها ،وال إظهاراً
ملواطن الفتنة ،فأوجب سرت العورة ،وأباح التطيب ،وصبغ الشعر للرجال والنساءَ ،ع ْن َج ِاب ِر
اضاَ ،ف َق َ
اْبن َعبْ ِد اهللَِ ،ق َ
ال َر ُس ُ
الُ :أِتي ِبأَِبي ُق َحاَفَة يَ ْو َم َفتْح َم َّكَةَ ،و َرأْ ُسُه َوحِ ْ
ليَُتُه َكالثَّ َغا َمِة َبيَ ً
ول
ِ
ِ
الس َوادَ)( ،)1كما أباح السواك للرجل
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :غيرُِّ وا َه َذا ِبشيءَ ،و ْ
اجتَنُِبوا َّ
َ َ َ
َ ُ َ َ
اسَ ،أل َم ْرُت ُه ْم
واملرأة ،قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ل ْوال أ ْن أ ُش َّق َعلى أ َّمتيِ أ ْو َعلى النَّ ِ
()2
اك َم َع ُك ِّل َصالةٍ).
الس َو ِ
ِب ِّ
وحث على االغتسال ،ومتشيط الشعر ،ومس الطيب ،والظهور باملظهر اجلميل ،والبعد
عن كل ما يؤذي من رائحة كريهة ،أو غريها ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أَ َك َل ِم ْن َه ِذهِ
الش َج َرةِ -يَ ْع الثُّو َمَ -فال يَ ْق َرَب َّن َم ْس ِج َدَنا)( ،)3ويف روايةَ ( :م ْن أَ َك َل ِم ْن َه ِذهِ البَ ْقَلِة َف َ
َّ
ال
نيِ
()4
ب ِر ُحي َها).
اج َدَنا َحتَّى يَ ْذ َه َ
يَ ْق َرَب َّن َم َس ِ
وهذا يدل على اهتمام اإلسالم بكل ما يصلح حال اإلنسان ،سواء يف املظهر ،أم يف
َما ُه َو َقاِئ ٌم يِف الخُْ ْطبَِة يَ ْو َم
السلوك ،عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،أن عمر بن اخلطابَ( :بيْن َ

ين َ
جُْ
نيِ ،م ْن أَ ْص َحاب النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ال ُم َعِة ،إِْذ د َ
األ َّوِل َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،فنَادَاُه
اج ِر َ
َخ َل َر ُج ٌل ِم َن املُ َه ِ
ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو محرة وحترميه بالسواد.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب السواك يوم اجلمعة.

 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث.
ً
بصال أو كراثاً أو حنوها.
 .4صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب نهي من أكل ثوماً أو
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ُع َمُر :أَيَُّة َسا َعٍة َه ِذهِ؟ َق َ
ينَ ،فَل ْم أَ ِزْد
ب إِلىَ أَ ْهِليَ ،حتَّى سمَ ِ ْع ُت التَّأِْذ َ
ال :إِِّني ُش ِغْل ُتَ ،فَل ْم أَْن َقِل ْ

ت أَ َّن َر ُس َ
َعَلى أَ ْن َت َو َّضأْ ُتَ ،ف َق َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ :وال ُو ُضوُء أَيْ ًضاَ ،وَق ْد َعِل ْم َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن

يَأُْمُر ِب ُ
الغ ْس ِل).

()1

هذه بعض آداب اللباس وشروطه ،والزينة اليت جيب مراعاتها من قبل الرجل واملرأة
يف اجملتمع املسلم ،فعلى املرأة املسلمة أن تتجمل خبلق احلياء ،وعلى الرجل وولي األمر أن
يتصفا بالغرية احملمودة ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما ِم ْن أَ َح ٍد أَ ْغيرَُ ِم َن اهللِِ ،م ْن أَ ْج ِل َذِل َك

اح َ
ش).
َح َّر َم اْل َف َو ِ

()2

قال ابن حجر( :الغرية :تغري حيصل من احلمية واألنفة ،وأصلها يف الزوجني واألهلني،
ومثرتها صون احلريم ومنعهم ،وزجر من يقصد إليهم ،والغرية كصفة هلل تعاىل غرية تليق
جبالله ،وال يعلم كنهها وكيفيتها إال هو سبحانه ،ومعنى احلديث :ما أحد أكثر زجراً عن
الفواحش من اهلل تعاىل).

()3

اسأل اهلل تعاىل العفة والسرت لعامة نساء املسلمني

.1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب فضل الغسل يوم اجلمعة وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة أو النساء.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الغرية.
 .3فتح الباري.754/ 2 ،
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ّ
الصحة نعمة غالية
أ .كمال بواطنة
عطايا كثرية ننعم بها ،منها ما ندركه ،ومنها ما خفي عنّا ،ومن العطايا اليت ينبغي أال نغفل
بالصحة تنشأ أجيال
الصحة؛ إذ
عنها ،وال يفرت لساننا عن شكر اهلل عليها ،ونسأله دوامها،
ّ
ّ
الصحة ينشأ أناس مهازيل ،يكونون عبئاً
قويّة معافاة ،يعتمد عليها يف بناء األوطان ،وبغياب
ّ
ً
ثقيال على أوطانهم.
الصحة مباشرة
خليل اهلل إبراهيم ،عليه السالم ،وهو يعدّد ِمنن اهلل عليه ،ذكر نعمة
ّ
َ
َّ
ين*
بعد نعميت اخللق واهلداية ،ونعميت الطعام والشراب ،قال تعاىل{ :ال ِذي َخل َقنيِ َف ُه َو يَ ْه ِد ِ
ني} (الشعراء ،)80 - 78 :ونبيّنا ،صلى اهلل
ني* َوإَِذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِ
َو َّال ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُمنيِ َويَ ْس ِق ِ
عليه وسّلم ،يعلمنا أ ّن من توافر له ثالث نعم ،فكأنمّ ا حيزت له الدنيا :األمن ،والعافية،
َ
ندُه َطعاُم
ربهُ ،معاَف ًى يِف َج َس ِدهِ ،ع َّ
والقوت ،فقال عليه الصالة والسالمَ ( :من أصبَ َح آ ِمناً يِف ِس ِ

َت َلُه الدُّنيَا).
يَو ِمهَ ،فكأنمَّ ا ِحيز ْ

(* )
1

ّ
بالصحة يتيه ويغ ّ
وختتل عنده َسنن
رت ،وعندما يوعك،
ومسكني ابن آدم ،فهو عندما ينعم
ّ
* .البخاري يف األدب املفرد ،كتاب حسن اخللق ،باب من أصبح آمناً يف سربه ،112/ 1 ،وحسنه األلباني.
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الصحة ،يركبه حزن كبري ،فاملرض يوهن البدن ،ويش ّوش الفكر ،ويقلب ما اعتاد عليه املرء
ّ
الصحة من أكل وشرب ،ويقظة ونوم ،وممارسة لألعمال ،ويزهد يف بقية النعم،
قبل اعتالل
ّ
(الصحة؛ فإنّي رأيت
احلجاج :ما النعمة؟ فقال:
ّ
وصحيح ما أجاب خريم الناعم ،وقد سأله ّ
السقيم ال ينتفع بعيش)( ،)1غري أ ّن املرض قد يكون نعمة باطنة ،تذ ّكر اإلنسان بعطايا اهلل
حق قدرها ،وقد يوقظ فيه جانب الشكر على نعمة كان يرفل فيها،
له ،واليت مل يكن يقدّرها ّ
وينمي فيه الصرب على بالء وقع.
ويرجو أوبتهاّ ،
الصحة اليت ربمّ ا يفتقدها غريه،
من اخلري لإلنسان أن حيافظ على ما حباه اهلل من نعمة
ّ
فيصم أذنيه عن ّ
حمب تديم
صحته إىل دوام،
ومؤسف أ ّن بعضنا ّ
يظن أ ّن ّ
كل نصيحة من ّ
ّ
ولكن أحدنا ال ينتفع
عليه عافيته ،ونصوص الدين ،ونصائح أهل االختصاص ترشد وحت ّذر،
ّ
صحته.
بالقدر الكايف ،فرتاه ال يراعي ما من شأنه أن حيافظ على ّ
رّبنا العليم اخلبري مبا خلق أمرنا ،فقال تعاىلَ { :و ُكُلوا َو ْ
اش َرُبوا َوال ُت ْس ِرُفوا}

(األعراف:

الشر بعينه ،فقال عليه
 ،)31ونبيّنا ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،أخربنا أ ّن ملء البطن بالطعام هو ّ

الصالة والسالمَ ( :ما َم َ
أل آَد ِم ٌّي ِو َعاًء َش ًّرا ِم ْن َب ْطن)( ،)2ويكفي أن متأل ثلث بطنك؛ لتدع ً
جماال
ٍ
(ب ْسب اْبن آَد َم ُأ ُك َ
ً
ال ٌت ُي ِق ْم َن ُصْلبَُه،
للشراب والنفس ،مصداقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم :حَِ ِ ِ

ث ِل َش َر ِابِهَ ،وُثُل ٌ
ث ِل َط َعا ِمِهَ ،وُثُل ٌ
َفإِ ْن َكا َن َال محََ َالَةَ ،فُثُل ٌ
ث ِلنَ َف ِسِه)( ،)3وأهل االختصاص حي ّذرون
 .1تاريخ دمشق البن عساكر ،حرف اخلاء ذكر من امسه خريم ،حديث رقم  ،14885وهو حديث مقطوع.

 .2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية كثرة األكل ،وصححه

األلباني.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية كثرة األكل ،وصححه

األلباني.
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اليوم من اإلكثار من السكريات واألمالح والنشويات ،...وينصحوننا بالرياضة ،وحيذروننا
من التدخني ،وتعاطي النرجيلة ،وحيذروننا من كثرة تناول املشروبات الغازيّة ،وغريها مما ثبت
الصحة عندنا شيئاً فشيئاً ،وجند
ضرره ،ومع هذا؛ ال نستجيب االستجابة املطلوبة ،فتضعف
ّ
أنفسنا يف حلظة على حاّفة اهلاوية ،أو أنّنا وقعنا يف اهلاوية ً
فعال ،وعندئذ يكون السيف قد
سبق العذل ،وال أمل يف إصالح ما فسد.
كل الناس مرضى .حتى إنّك جتد شباباً
تذهب اليوم إىل املستشفيات ،فتقول يف نفسكّ :
بالصحة والعافية.
ُكثر ،أضنتهم األمراض ،وكان املتوّقع أن يتمتع من يف سنّهم
ّ
خنرب بيوتنا -أحياناً -بأيدينا ،وكيف
إ ّن أمراضاً كثرية مل تكن منتشرة مثل اليوم ،وحنن ّ
نعذر من قضى على رئتيه بسبب التدخني؟!! ،واألطباء ينصحونه :اترك التدخني ،فيقول :أنا
مع من يقول( :دخن عليها تنجلي) ،ولن أدع السيجارة حتى أدخل القرب .بعضهم تقول له:
ال تفرط يف أكل اللحوم ،فنسبة األمالح يف دمك كبرية ،ونسبة الكولسرتول عالية ،والنقرص
أنهك مفاصلك ،وال يرعوي عن اإلكثار من اللحوم .بعضهم جيرى له عملية قلب مفتوح،
حتسناً يف
ويقولون له :التدخني سبب رئيس فيما وصلت إليه ،فيرتك التدخني ،وعندما يرى ّ
صحته يعود إليه .بعضهم يظهر عنده بوادر هشاشة عظام ،ويقال له :جتنّب املشروبات الغازيّة؛
ّ
فهي سبب رئيس ،فال يرعوي ،بل يزيد من شربها ،فيجد نفسه يف حلظة ،وقد عجز عن املشي.
بعضهم يتعّلم حرفة ،فيشار إليه بضرورة اتباع سبل السالمة املهنية ،فيستهني ،وال يأخذ بها
كّلها ،وتكون النتيجة أنّه يصاب أحياناً بعاهة مستدمية.
القرآن الكريم تو ّعد من يبدّل نعمة اهلل عليه بالعقاب الشديد ،فقال تعاىلَ { :و َم ْن ُيبَ ِّد ْل
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ِن ْع َمَة اهللِ ِم ْن َب ْع ِد َما َجاَءْتُه َفإِ َّن اهللَ َش ِد ُ
اب}(البقرة ،)211 :فالعافية منحة ربانية غالية ال
يد ال ِع َق ِ
يعرف قدرها كمن افتقدها ،ولك أن تبصر من ابتلي مبرض عضال ،كيف يظهر أثر ذلك يف
جسده ونفسيته ،ومصاب بعقله من خاطر بهذه النعمة الغالية.
صحيح إ ّن بعض األمراض تأتي اإلنسان بالعدوى ،أو من احلوادث اليت تقع قضاًء وقدراً،
أو من السموم اليت تدخل بطوننا ،وحنن ال ندري من خالل اخلضراوات والفواكه امللوثة
جير إىل نفسه
ظاهراً باملبيدات ،وباطناً باهلرمونات ،وكذلك اللحوم املهرمنة ...
ّ
ولكن اإلنسان ّ

كثرياً من األمراض خمتاراً ،أو بسبب اإلهمال واالستهتار.

فحرم عليه االنتحار ،فقال تعاىلَ { :وال َت ْقُتُلوا
حرم على املسلم أن يهلك نفسهّ ،
اإلسالم ّ

يما}(النساء ،)29 :ومن االنتحار البطيء ما يعمد إليه كثريون
أَْنُف َس ُك ْم إِ َّن اللهََّ َكا َن ِب ُك ْم َر ِح ً
من خالل تناول احملرمات اليت تهلك البدن بالتدريج ،مثل :اخلمور ،واملخدرات والتبغ ،...
وقد أمرنا أن جنتنب احملرمات وأماكنها ومن يتناولونها؛ خشية الوقوع فيها ،يف احلديث (َل َع َن
َص َر َهاَ ،و َحا ِمَل َهاَ ،واملحَْ ُم َ
ُ
ولَة إَِليِْه)(*)،
اص َر َهاَ ،وُم ْعت ِ
اهلل الخْ َ ْم َرَ ،و َش ِارَب َهاَ ،و َساِقيَ َهاَ ،وَباِئ َع َهاَ ،وُمبْتَا َع َهاَ ،و َع ِ
1

فهل بعد هذا من زاجر؟
صحتناّ ،
وحرم علينا اخلبائث،
ومن منطلق حمافظة اإلسالم على ّ
أحل لنا الطيّباتّ ،

والطيّبات كثرية ج ّداً ،واخلبائث قليلة ،حصرت باالسم ،أو بالوصف ،يف الكتاب والسنة،
الدُم َوحَ ْ
خلنْ ِز ِ ُ َّ
ت َعَليْ ُك ُم املَيْتَُة َو َّ
{ح ِّر َم ْ
ل ُم ا ِ
ومن احملرمات ما ورد يف قوله تعاىلُ :
ير َو َما أ ِهل ِل َغيرْ ِ
َ
ُم َو َما ُذِب َح َعَلى
اهللِ ِبِه َواملُنْ َخنِ َقُة َواملَْوُقوَذُة َواملُترََ ِّديَُة َوالنَّ ِط َ
السُب ُع إِال َما َذ َّكيْت ْ
يحُة َو َما أ َك َل َّ

َب ُي ْع َصُر ِلْل َخ ْم ِر ،وصححه األلباني.
* .سنن أبي داود ،كتاب األشربة ،باب ال ِعن ِ
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ُّص ِ َ ْ َ ْ
َْ
الم(}...املائدة ،)3:وامليتة هي اليت متوت من غري ذكاة شرعيّة،
الن ُ
ب َوأن ت ْستَق ِس ُموا ِباألز ِ
وللميتة رائحة كريهة ،تعافها النفس ،والدم معروف بقذارته؛ ذلك أنّه بيئة صاحلة للجراثيم،
واخلنزير حيوان قذر ،يرتك الطيّب ،ويذهب إىل اخلبيث ،واملنخنقة اليت ماتت بانقطاع النفس
عنها يف حكم امليتة ،وكذلك املوقوذة ،فهي يف حكم امليتة ،وهي اليت ترمى بشيء كاحلجر
وحنوه ،فتموت ،وكذلك املرتدية اليت تقع من مكان عال ،أو تهوي يف حفرة فتموت ،وكذلك
النطيحة اليت نطحتها أخرى فماتت ،فهي كامليتة ،وكذلك ما أعمل السبع فيه بأنيابه ،وخمالبه،
مستقرة ،فذحبناه من املنخنقة ،واملوقوذة ،واملرتدية،
فمات ،ويستثنى من ذلك ما حلقنا فيه حياة
ّ
مستقرة ،كاملذبوح ،فال جيوز
والنطيحة ،وما أكل السبع ،فهو حالل ،أ ّما إذا كانت حياته غري
ّ

تذكيته وأكله( ،)1ويضاف إىل هذا ما حيرم أكله اعتقاداً ،ومنه ما مل يذكر اسم اهلل عليه ،وما
ذبح على النصب.
ومن األشياء اليت حيرم أكلها ،ما حامت حوهلا الشبهات ،كا ّ
جلاللة ،وهي اليت تأكل القاذورات
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،عن أكل حلمها ،وشرب
من األنعام كالعذرة (البعرة) ،وهذه نهى الن ّ
ألبانها ،عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قالَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع ْن أَ ْك ِل
َ
اجل َّ
الَلِةَ ،وأَْلبَاِن َها)( ،)2وينطبق على الدجاج واألوز ما ينطبق على األنعام ،فال يؤكل حلمها،

وال بيضها إذا أكلت القاذورات ،وقيل :ينظر إىل ما تأكله ا ّ
جلاللة ،فإن كان غالبه مما يستقذر،
فال يؤكل اللحم ،واللنب ،والبيض ،وقيل :ينظر يف الطعم إذا تغري ،وقيل :حتبس ا ّ
جلاللة إذا
كانت من اإلبل والبقر أربعني يوماً ،وحتبس إذا كانت من الغنم سبعة أيام ،والدجاج واألوز
 .1راجع موقع طريق اإلسالم /الفتاوى -بتص ّرف.

َن أَ ْكل َ
اجل َّ
الَلِة َوأَْلبَاِن َها ،وصححه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب األطعمة ،باب النَّ ْهي ع ْ ِ
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حيبس ثالثة أيام ،وال يؤكل منها شيء طيلة مدّة احلبس.

()1

صحة أبدان الناس ،وهو يلقي مسؤولية
إ ّن هذا التحريم ما شرع إال للمحافظة على ّ
كربى على من يو ّردون للناس اللحوم واأللبان والبيض ،فهم أدرى مبصادره ومبا يأكل ،ونذ ّكر
أي مياه ترتوي ،وما إن كانت
هنا مبن يو ّردون اخلضار والفواكه أيضاً ،ويعرفون مصادرها ،ومن ّ
ّ
ترش مببيدات تؤذي اإلنسان ،ولقد حدثين أحدهم :زرت بيتاً ،فرأيت أنابيب خترج من حفرة
امتصاص ،ورأيت حمركاً على سطح احلفرة ،وعرفت أ ّن املزروعات عندهم تسقى مباء اجملاري.
وممّا مسعنا أ ّن بعض املزارعني ال يأكل ممّا يرسله إىل السوق ،وأنّه يفرد لعائلته قطعة أرض
صغرية ال ّ
يرشها باملبيدات اخلطرية ،ويربي أنعاماً وطيوراً ال يطعمها العلف الصناعي ،وال
وليدب فيهم
املنزلي ،وأ ّما الناس فلتقتلهم األمراض،
حيقنها باهلرمونات ...وهي لالستهالك
ّ
ّ
السرطان!!
يعجبين كثرياً بعض الناس ممّن يهتمون بصحتهم أيمّ ا اهتمام ،فيأكلون ويشربون باعتدال،
وحيرصون على شراء األشياء الطازجة اخلالية من امللوثات ،واملواّد احلافظة ،وحيرصون على
أخذ ّ
حظ من الرياضة ،يناسب سنّهم ،وإن كانوا من املصابني باألمراض املزمنة كالضغط
والسكري ،جاهدوا أنفسهم ،والتزموا احلمية ،وأخذوا بتعليمات األطباء حبذافريها ،فعاشوا
حياة مستقرة هانئة.
الشر يوقه)( ،)2والوقاية دوماً أقل كلفة
اإلسالم يف تشريعاته ير ّكز على الوقاية (ومن يتق ّ
واملعسل،
يتعجب من حكومات تفرض ضرائب باهظة على السجائر
من العالج ،والعاقل ّ
ّ

 .1انظر :إسالم ويب /املكتبة اإلسالمية.
للطرباني.258 /20 :
 2املعجم الكبري
ّ
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وتدفع أضعاف هذه املبالغ وهي تعاجل األضرار النامجة عنهما!!
من فضل اهلل على املؤمنني أن فرض عليهم صيام رمضان ،والصيام فيه شفاء ما ال حصر
له من األمراض ،وكثري من الناس عانوا من أمراض يف املعدة وغريها ،ووصف هلم الصوم،
صحة للمرضى مجيعهم ،فهناك أمراض يزيدها
فكان بإذن اهلل بلسماً شافياً ،وهذا ال يعين أنّه ّ
الصيام تفاقماً ،ومن هنا أبيح للصائم أن يفطر ،ويقضي يف أيام أخر ،فقال تعاىلَ{ :ف َم ْن َكا َن

َ
ِمنْ ُك ْم َمر ً َ
وكررت هذه الرخصة يف اآلية اليت
يضا أ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أيَّ ٍام ُأ َخ َر}(البقرةّ ،)184 :
ِ
بعدها { َو َم ْن َكا َن َم ِر ً
يضا أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر}(البقرة)185 :؛ ذلك أ ّن بعض املرضى
يثقل عليهم أمر اإلفطار ،فجاء هذا التكرار ليطمئنهم ،واملريض الذي يكون له الصيام

مهلكاً يخُ ِطىء إن صام ،واملسلم إذا كان مرضه مزمناً ال يرجى برؤه ،أبيح له أن خيرج فدية
َ
ني}
طعام مسكني ،وال يصوم مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
(البقرة ،)184 :فهل بعد هذا من ختفيف ورمحة؟
رب
وال يفوتنا ،وحنن يف شهر رمضان شهر الرمحة واملغفرة ،والعتق من النريان ،وشهر ال ّ
واإلحسان ،وشهر القرآن ،وشهر املراقبة هلل ،الذي يرتقي فيه املؤمن إىل درجة اإلحسان ،فيعبد
اهلل كأنّه يراه ،أن نذ ّكر إخواننا التجار بعدم ّ
الغش ،وتسويق البضاعة الفاسدة ،اليت تفسد
صحتهم وفرحتهم بشهر الصوم ،وحتزنهم وحتزن أحبابهم ،واهلل باملرصاد؛ فهو
على الناس ّ
وأي إيذاء للمؤمنني أكرب من أذى يفسد
ينتقم ممّن يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبواّ ،
صحتهم؟!
عليهم ّ
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وعظ وإرشاد

عفاف املسلم حصن منيع
ابتسام خليل عثمان جاليطة  /ماجستري دراسات إسالمية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ،وبعد؛
لقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ،وفطر فيه غرائز ال ميكن االستغناء عنها ،وشرع له
تقوم سلوكه ،وتهذب فطرته ،وجعل العفاف كمال لذة القلب ،ومجال النفس ،وحالوة
شرائع ِّ
الروح ،وحسن املروءة .وأمجل ما متيز به ديننا احلنيف دعوته إىل األخالق الفاضلة ،والتجمل
بها ،ودعوته إىل الطهارة بأنواعها :احلسية واملعنوية ،وفيه دعوة إىل العفة اليت تبعد املسلم عن
ً
عامال يف ميدانه ،فال يطلق العنان للشهوات ،وميضي بنفس
االحنراف والشذوذ ،وجتعل منه

واثقة ،مطمئنة بهدّي اهلل سبحانه ،ومن ذلك:
 - 1دعا اإلسالم شباب األمة وفتياتها إىل التحصن بالزواج؛ ملا فيه من عفة ،وحتصني من

است َ
الوقوع يف فاحشة الزنى ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :يَا َم ْع َش َر َّ
اع ِمنْ ُك ُم
َط َ
اب؛ َم ِن ْ
الشبَ ِ
َو ْج؛ َفإَِّنُه أَ َغ ُّ
الص ْو ِمَ ،فإَِّنُه َلُه
ض ِلْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن ِلْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن لمَْ يَ ْست ِ
َط ْعَ ،ف َعَليِْه ِب َّ
اْلبَاَءةَ َفْليَتَز َّ
ِو َجاٌء)(*) ،جاء يف كتاب إحكام األحكام :قوله عليه السالمَ( :فإَِّنُه أَ َغ ُّ
ض ِلْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن
1

* .صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ،واشتغال من عجز عن
املؤن بالصوم.
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ِلْل َف ْرج) حيتمل أمرين:
ِ
أحدهما :أن تكون (أفعل) فيه مما استعمل لغري املبالغة.
والثاني :أن تكون على بابها ،فإن التقوى سبب لغض البصر ،وحتصني الفرج ،ويف معارضتها
الشهوة ،والداعي إىل النكاح .وبعد النكاح يضعف هذا املعارض ،فيكون أغض للبصر،
وأحصن للفرج مما إذا مل يكن ،فإن وقوع الفعل ـ مع ضعف الداعي إىل وقوعه ـ أنذر من
وقوعه مع وجود الداعي .فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة األكل ،تقوى بقوتها ،وتضعف
بضعفها.

()1

وحث اإلسالم على انتقاء الصاحلني من األكفاء ،فمن أراد العفاف ،يعينه اهلل ،قال صلى

يد َ
ملجَُ
َ
َ ٌََ
يل اهللَِ ،واملُ َكاَت ُب َّال ِذي ُي ِر ُ
األدَاَء،
اهلل عليه وسلم( :ثالثة َح ٌّق َعلى اهللِ َع ْوُن ُه ْم :ا ا ِه ُد يِف َسبِ ِ
يد ال َع َف َ
َوالنَّا ِك ُح َّال ِذي ُي ِر ُ
اف).

()2

ْك ُحوا َ
األيَا َمى ِمنْ ُك ْم
 - 2وعاجل اإلسالم معضلة من ال جيد النكاح ،فقال سبحانهَ { :وأَن ِ
اهلل ِم ْن َف ْضِلِه َو ُ
ني ِم ْن ِعبَاِد ُك ْم َوإ َماِئ ُك ْم إ ْن يَ ُكوُنوا ُف َق َراَء ُي ْغنِ ِه ُم ُ
ال َ
يم*
اهلل َو ِ
الص حِِ
َو َّ
اس ٌع َعِل ٌ
ِ
ِ

احا َحتَّى ُي ْغنِيَ ُه ُم ُ
ين يَبْت ُ
َاب ممَِّا
الكت َ
اهلل ِم ْن َف ْضِلِه َو َّال ِذ َ
ف َّال ِذ َ
ين ال يجَِ ُدو َن ِن َك ً
َغو َن ِ
َوْليَ ْستَ ْع ِف ِ
وه ْم ِم ْن َما ِل اهللِ َّال ِذي آَت ُاك ْم َوال ُت ْك ِر ُهوا
َمَل َك ْ
ت أَيمَْاُن ُك ْم َف َكاِتُب ُ
يه ْم َخيرْ ًا َوآُت ُ
وه ْم إِ ْن َعِل ْمت ْ
ُم ِف ِ
ض َ
َغوا َع َر َ
َفتَيَاِت ُك ْم َعَلى اْلبِ َغاِء إِ ْن أَ َرْد َن تحََ ُّصنًا ِلتَبْت ُ
احليَاةِ ُّ
الدْنيَا َو َم ْن ُي ْك ِر ْه ُه َّن َفإِ َّن اهللَ ِم ْن َب ْع ِد

يم} (النور ،)33 - 32 :جاء يف كتاب روضة احملبني( :فإنه سبحانه أمرهم فيها
إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغُفو ٌر َر ِح ٌ
 .1دقيق العيد ،اإلمام العالمة احلافظ الفقيه اجملتهد تقي الدين ابن دقيق ،مجعها وقدم هلا وراجع نصوصها عالمة
مصر أمحد حممد شاكر .إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،مكتبة السنة ،الطبعة األوىل 1418هـ ـ 1997م ،ص

570ـ .571

 .2سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف اجملاهد والناكح واملكاتب

وعون اهلل إياهم ،وحسنه األلباني.

73

العدد  116رمضان وشوال  1435هـ  -متوز وآب 2014م

هلن ،هذا هو املشهور من لفظ األيم عند
وهن النساء اللواتي ال أزواج َّ
بأن ينكحوا األيامى؛ َّ
اإلطالق ،وإن استعمل يف حل الرجل بالتقييد ،كما أن العزب عند اإلطالق للرجل ،وإن
استعمل يف حق املرأة ،ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح،
فاآلية األوىل يف حكم تزوجيهم ألنفسهم ،والثانية يف حكم تزوجيهم لغريهم ،وقوله يف هذا

القسم{ :إِ ْن يَ ُكوُنوا ُف َق َراء} يعم األنواع الثالثة اليت ذكرت فيه.)...

()1

 - 3ومنع اهلل ع ّز وجل إطالق العنان للشهوات من بصر وغريه ،قال تعاىلُ{ :ق ْل ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني
َعو َن* َوُق ْل
يَ ُغ ُّضوا ِم ْن أَْب َص ِار ِه ْم َوحَْي َف ُظوا ُفُر َ
ري بمَِا يَ ْصن ُ
وج ُه ْم َذِل َك أَ ْز َكى لهَُ ْم إِ َّن اهللَ َخبِ ٌ
وج ُه َّن} (النور ،)31 - 30 :قال الطربانيُ{ :ق ْل
َات يَ ْغ ُض ْض َن ِم ْن أَْب َص ِار ِه َّن َوحَْي َف ْظ َن ُفُر َ
ِلْل ُم ْؤ ِمن ِ
ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني يَ ُغ ُّضوا ِم ْن أَْب َص ِار ِه ْم}؛ أي قل هلم يغضوا من أبصارهم عن النظر إىل ما ال حيل
هلم.

()2

 - 4وأمر بالزهد مبا يف أيدي الناس ،قال تعاىل{ :ال تمَُد َّ
اجا ِمنْ ُه ْم
َّن َعيْنَيْ َك إِلىَ َما َمتَّ ْعنَا ِبِه أَ ْز َو ً
َاح َك ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
اخ ِف ْ
َوال تحَْ َز ْن َعَليْ ِه ْم َو ْ
ني}(احلجر ،)88 :عن سهل بن سعد ،رضي اهلل عنه،
ض َجن َ
قال :إنه أتى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال له :دلين على عمل إذا أنا عملته ،أحبين اهلل،
الدْنيَا ،حُ ِيبُّ َك ُ
وأحبين الناس ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ا ْز َه ْد يِف ُّ
يما
اهللَ ،وا ْز َه ْد ِف َ

َ
اس).
اس ،حُ ِيبُّ َك النَّ ُ
يِف أيْ ِدي النَّ ِ

()3

{ه َو َّال ِذي َج َع َل َل ُك ُم َ
ض َذُل ً
األ ْر َ
وال
 - 5احلث على العمل ،والكسب احلالل :قال تعاىلُ :
 .1احلنبلي ،الدمشقي ،اإلمام مشس الدين حممد بن أبي بكر بن أيوب ،روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ـ لبنان ،ص.226

 .2الطرباني ،اإلمام احلافظ العالمة أبي القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب ،التفسري الكبري ،تفسري القرآن العظيم،
دار الكتاب الثقايف الطبعة األوىل2008 ،م ،األردن ـ إربد ،ص.421

 .3صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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َفا ْم ُشوا يِف َمنَا ِكبِ َها َو ُكُلوا ِم ْن ِر ْزِقِه َوإَِليِْه

الن ُ
ُّشوُر}( .امللك)15 :

 - 6االستعفاف يف سؤال أموال الصدقة وطلبها ،قال تعاىلِ{ :لْلُف َق َراِء َّال ِذ َ ُ
يل
ين أ ْح ِصُروا يِف َسبِ ِ
يعو َن َض ْرًبا ف َ
األ ْرض حَْي َسُب ُه ُم َ
يم ُاه ْم ال
اهللِ ال يَ ْست ِ
اجلا ِه ُل أَ ْغنِيَاَء ِم َن التَّ َع ُّف ِ
َط ُ
ف َت ْع ِرُف ُه ْم ِب ِس َ
ِ
يِ
اس إحْ َ
َُ
يم}( .البقرة)273 :
لاًفا َو َما ُتنْ ِفُقوا ِم ْن َخيرْ ٍ َفإِ َّن اهللَ ِبِه َعِل ٌ
يَ ْسألو َن النَّ َ ِ
إنها دعوة لفالح الفرد ،وفالح اجلماعة ،وإن الباحث يف سري األنبياء ،جيد أن أنبياء اهلل،

عليهم السالم ،عاشوا العفاف بشتى ألوانه وصوره ،فكانوا ً
مثال حيتذى ،ومنهم نيب اهلل
ِّ
الصديق،
يوسف ،عليه السالم ،جاء يف روضة احملبني :وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل عن يوسف
عليه السالم ،من العفاف أعظم ما يكون ،فإن الداعي الذي اجتمع يف حقه مل جيتمع يف غريه،

أعزب ،ليس عنده ما يعوضه ،وكان غريباً عن أهله
كان شاباً ،والشباب مركب الشهوة ،وكان َ
ووطنه ،واملقيم بني أهله وأصحابه ،يستحي منهم أن يعلموا به ،فيسقط من عيونهم ،فإذا
تغرب ،زال هذا املانع ،وكان يف صورة اململوك العبد ،ال يأنف مما يأنف منه احلر ،وكانت املرأة
ذات منصب ومجال ،والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك ،وكانت هي املطالبة،
فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل ،وخوفه من عدم اإلجابة ،وزادت مع ذلك الرغبة التامة،
واملراودة اليت يزول معها ظن االمتحان واالختبار ،لتعلم عفافه من فجوره ،وكانت يف حمل
سلطانها وبيتها ،حبيث تعرف وقت اإلمكان ،ومكانه الذي ال تناله العيون ،وزادت مع ذلك
تغليق األبواب؛ لتأمن هجوم الداخل على بغتة ،وأتته بالرغبة والرهبة ،ومع ذلك َّ
عف هلل
ومل يطعها ،وقدم حق اهلل ،وحق سيدها على ذلك كله ،وهذا أمر لو ابتلي به سواه ،مل يعلم

ت َ
اب
األْب َو َ
كيف كانت تكون حاله(*) ،قال تعاىلَ { :و َرا َوَدْتُه َّالتيِ ُه َو يِف َبيْتِ َها َع ْن َن ْف ِسِه َو َغَّل َق ِ
ت َل َك َق َ
اي إَِّنُه ال ُي ْفِل ُح َّ
ت َهيْ َ
ت
ال َم َعاَذ اهللِ إَِّنُه َرِّبي أَ ْح َس َن َمثْ َو َ
الظالمُِو َن * َوَل َق ْد َه َّم ْ
َوَق َال ْ
1

* .روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،ص.226 :

75

العدد  116رمضان وشوال  1435هـ  -متوز وآب 2014م

السوَء َواْل َف ْح َشاَء إَِّنُه ِم ْن ِعبَاِدَنا
ِبِه َو َه َّم ِب َها َل ْوال أَ ْن َرأَى ُب ْر َها َن َرِّبِه َك َذِل َك ِلن ْ
َص ِر َف َعنُْه ُّ
املُ ْخَل ِص َ
ني}( .يوسف)24 - 23 :
وعاش النيب حممد ،عليه الصالة والسالم ،العفاف ،بل كان داعياً له ،وحريصاً على التوجه

إىل اهلل سبحانه أن يرزقه العفاف يف شؤون حياته كلها ،ومن ذلك دعاؤه صلى اهلل عليه

وسلمَّ :
(الل ُه َّم إِِّني أَ ْسأَُل َك ا ُهل َدىَ ،والتُّ َقىَ ،وال َع َف َ
افَ ،وال ِغنَى)( ،)1وكان صلى اهلل عليه وسلم،

حريصاً على أن يكون يف أعلى درجات العفة ،ويعلم آل بيته حتى الصغار منهم أن يتعففوا
عن الدنيا ومغرياتها ،ورد عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن احلسن بن علي ،رضي اهلل عنه،
أخذ مترة من متر الصدقة ،فجعلها يف فيه ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ ( :ك ْخ ِك ْخ ،ا ْر ِم
ِب َها ،أَ َما َعِل ْم َ
الص َدَقَة)( ،)2وعنه أيضاً أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
ت أَنَّا َال َنأُْك ُل َّ

اشيَ ،فأَْرَف ُع َها ُ
آلكَل َهاُ ،ث َّم أَ ْخ َشى أَ ْن َت ُكو َن
(إِِّني َألْن َقِل ُب إِلىَ أَ ْهِليَ ،فأَ ِج ُد التَّ ْم َرةَ َساِق َطًة َعَلى ِف َر ِ
َص َدَقًة َفأُْل ِقي َها)( ،)3وعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال :مر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
بتمرة يف الطريق ،فقالَ :
(ل ْوال أَِّني أَ َخ ُ
الص َدَقِةَ ،أل َكْلُت َها)(.)4
اف أَ ْن َت ُكو َن ِم َن َّ

واهلل ع ّز شأنه يف كل حال مع من يتشبثون بالعفاف والطهر ،وقد روى الرسول ،صلى

اهلل عليه وسلم ،قصة ُجريج العابد الذي كان عفيفاً ،فحماه اهلل ،عن النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،قال( :ملْ يَت َ
َكَّل ْم ف املَْه ِد إ َّال َث َ
اح ُب ُج َريْجَ ،و َكا َن ُج َريْ ٌج
يسى اْب ُن َم ْريَ َمَ ،و َص ِ
الَثٌة؛ ِع َ
ِ
يِ
ٍ
ت :يَا ُج َريْ ُج؛ َف َق َ
َر ُج ً
ال :يَا َر ِّب؛
ال َع ِاب ًداَ ،فاتخََّ َذ َص ْو َم َعًةَ ،ف َكا َن ِفي َهاَ ،فأََتتُْه ُأ ُّمُهَ ،و ُه َو ُي َصِّليَ ،ف َق َال ْ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ،ومن شر ما مل يعمل.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب حتريم الزكاة على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وهم بنو هاشم
وبنو املطلب دون غريهم.

 .3صحيح البخاري ،كتاب يف اللقطة ،باب إذا وجد مترة يف الطريق.
 .4صحيح البخاري ،كتاب يف اللقطة ،باب إذا وجد مترة يف الطريق.
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الِتيَ ،فأَْقبَ َل َعَلى َص َ
ُأ ِّمي َو َص َ
ت:
تَ ،فَل َّما َكا َن ِم َن ال َغ ِد ،أََتتُْه َو ُه َو ُي َصِّليَ ،ف َق َال ْ
ْص َرَف ْ
الِتِهَ ،فان َ
يَا ُج َريْ ُج؛ َف َق َ
الِتيَ ،فأَْقبَ َل َعَلى َص َ
ال :يَا َر ِّب؛ ُأ ِّمي َو َص َ
تَ ،فَل َّما َكا َن ِم َن ال َغ ِد أََتتُْه،
ْص َرَف ْ
الِتِهَ ،فان َ

ت :يَا ُج َريْ ُج؛ َف َق َ
الِتيَ ،فأَْقبَ َل َعَلى َص َ
ال :أَي َر ِّب؛ ُأ ِّمي َو َص َ
تَّ :
الل ُه َّم
َو ُه َو ُي َصِّليَ ،ف َق َال ْ
الِتِهَ ،ف َق َال ِ
اتَ ،فت َ
َذا َك َر َبنُو إِ ْس َراِئ َ
ت ا ْم َرأَةٌ َب ِغي،
َال تمُِتُْه َحتَّى يَنْ ُظ َر إِلىَ ُو ُجوهِ املُو ِم َس ِ
يل ُج َريجًْا َو ِعبَاَدَتُهَ ،و َكاَن ِ
ُم َألْفتِنَنَُّه َل ُك ْمَ ،ق َ
َمث ُ
ت َرا ِعيًا
ت إَِليْ َهاَ ،فأََت ْ
ت َلُهَ ،فَل ْم يَْلتَ ِف ْ
الَ :فتَ َع َّر َض ْ
َّل حُِب ْسنِ َهاَ ،ف َق َال ْ
ُيت َ
ت :إِ ْن ِشئْت ْ
تُ :ه َو ِم ْن
تَ ،فَل َّما َوَل َد ْتَ ،ق َال ْ
َكا َن يَأْ ِوي إِلىَ َص ْو َم َعتِِهَ ،فأَْم َكنَتُْه ِم ْن َن ْف ِس َهاَ ،ف َوَق َع َعَليْ َهاَ ،ف َح َمَل ْ
َلوُهَ ،و َه َدُموا َص ْو َم َعتَُهَ ،و َج َعُلوا يَ ْضرُبوَنُهَ ،ف َق َ
استَنْزُ
الَ :ما َشأُْن ُك ْم؟ َق ُالواَ :زَنيْ َ
ت
ُج َريْ ٍجَ ،فأََت ْوُه َف ْ
ِ
الصبيِ ؟ َف َجاُءوا ِبِهَ ،ف َق َ
ِب َه ِذهِ اْلبَ ِغيَ ،ف َوَل َد ْت ِمنْ َكَ .ف َق َ
َعوِني َحتَّى ُأ َصِّليَ ،ف َصَّلى،
ال :د ُ
ال :أَيْ َن َّ
الرا ِعيَ ،ق َ
وك؟ َق َ
الصبيِ َ ،ف َط َع َن ف َب ْطنِِهَ ،وَق َ
الُم؛ َم ْن أَُب َ
الُ :ف َ
ال :يَا ُغ َ
ال:
َفَل َّما ان َ
ْص َر َف ،أََتى َّ
ال ٌن َّ
يِ
َك ِم ْن َذ َهبَ ،ق َ
َم َّس ُحو َن ِبِهَ ،وَق ُالوا َنبْ َل َك َص ْو َم َعت َ
الَ :ال
َفأَْقبَُلوا َعَلى ُج َريْج ُي َقبُِّلوَنُهَ ،ويَت
َ
ٍ
ٍ
نيِ
()1
أَ ِع ُ
تَ ،ف َف َعُلوا)
ني َك َما َكاَن ْ
يدو َها ِم ْن ِط ٍ
إن نصوص الكتاب والسنة حافلة معطاءة بالدعوة إىل العفة ،والنظافة من سيئات الدنيا،

وأعمال الشيطان ،ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ْرَب ٌع إَذا ُك َّن ِف َ
يك َف َ
ال َعَليْ َك َما
ِ
()2
الدْنيَا؛ ِح ْف ُظ أَ َماَنٍةَ ،و ِصد ُ
َفاَت َك ِم َن ُّ
يثَ ،و ُح ْس ُن َخِلي َقٍةَ ،و ِع َّفٌة يِف ُط ْع َمٍة).
ْق َح ِد ٍ
إن وسائل حماربة قيم الدين ،وما يدعو إليه من عفة وطهارة كثرية ،منها:
 - 1وسائل اإلعالم ،وما يبث بها من برامج هابطة ،ومسلسالت ساقطة ،وأفالم رخيصة،
وجمالت ال تساوي يف قيمتها احلرب الذي كتبت به ،ناهيك عن املئات ،بل اآلالف من مواقع
إباحية ،تنشر الرذيلة ،وتروج هلا.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تقديم بر الوالدين على التطوع يف الصالة وغريها.

 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل تعاىل عنهما ،وصححه األلباني.
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 - 2االختالط واخللوة .وما يروج له من حرية للجيل ،وخاصة املرأة ،فسمعنا من يدافع عن
ذلك حبرقة وحرارة ،وعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِيَّ ُاك ْم
ال َر ُج ٌل ِم َن َ
ال ْم َو حْ َ
ت حْ َ
(ال ُم)؟ َق َ
ْص ِار :يَا َر ُس َ
ِّساِءَ ،ف َق َ
ُّخ َ
َوالد ُ
ول اهللِ؛ أََف َرأَيْ َ
ال:
األن َ
ول َعَلى الن َ
ال ْم ُو حْ َ
حْ َ
(ال ُم) المَْْو ُت).

()1

 - 3التربج والسفور واخلروج عن احلياء ،وخلطورة التربج مساه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
(صنْ َفا ِن
بالعري ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ :
ٌ َ
لمَْ َ
َ
ات
اسيَ ٌ
اسَ ،وِن َساٌء َك ِ
اب اْلبَ َق ِر ،يَ ْض ِرُبو َن ِب َها النَّ َ
ِم ْن أ ْه ِل النَّ ِار أ َر ُه َما؛ َق ْو ٌم َم َع ُه ْم ِسيَاط َكأْذَن ِ
ْخْل َن َ
يال ٌت َماِئ َ
ات ،ممُِ َ
ت املَاِئَلِةَ ،ال يَد ُ
اجلنََّةَ ،و َال يجَِ ْد َن ِر َحي َها،
َع ِاريَ ٌ
وس ُه َّن َكأَ ْسنِ َمِة اْلُب ْخ ِ
ال ٌتُ ،رُء ُ
ريةِ َك َذا َو َك َذا).
َوإِ َّن ِر َحي َها َلُي َ
وج ُد ِم ْن َم ِس َ

()2

قال ابن القيم بعد أن ذكر بعض قصص أهل العفة وأقواهلم( :وهذه الطائفة لعفتهم

أسباب َقواها إجالل اجلبار ،ثم الرغبة يف احلور احلسان يف دار القرار ،فإن من صرف استمتاعه
يف هذه الدار إىل ما حرم اهلل عليه ،منعه من االستمتاع باحلور احلسان هناك) ،ثم ذكر ابن
القيم طائفة مينعهم كرم طباعهم ،وشرف نفوسهم ،وعلو همتهم ،من الوقوع يف الفواحش،
لت :ما منعك من فالن؟ فقالت :منعين من ذلك خوف
وذكر قصة إلحدى العفيفات ،وقد ُسئِ ْ
العار ،ومشاتة اجلار ،وخمافة اجلبار ،وإن بقليب أضعاف ما بقلبه.

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم ،والدخول على املغيبة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
 .3روضة احملبني ،ص.243:
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شــعراء مدحـوا
الرسول الكريم !!
أ .ياسني السعدي
ال نستطيع أن نأتي على ذكر الشعراء الذين مدحوا الرسول الكريم مجيعهم ،فقد مدحه،
صلى اهلل عليه وسلم ،كثري من الشعراء ،نذكر بعضهم:
كان من أوائل من نظم شعر املديح النبوي يف حياته ،ما قاله ّ
عمه العباس بن عبد املطلب
الذي قال فيه:
أرض وضاءت بنورك ُ
ْت أشرقت الـ ***** ُ
وأنت ملاَّ ُوِلد َ
األُف ُق
فنحن يف ذلك الضيــاء ويف ***** النور وسبل الرشــاد ُ
خنرتق
وقال عمه أبو طالب ميدح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
وأبيض يستسقى الغماُم بوجهه ***** ُ
ُ
مثال اليتامى عصمة لألرامل
وقال حسان بن ثابت ،رضي اهلل عنه ،يف مدحه ،صلى اهلل عليه وسلم:
وأحسن منك مل ت َر قط عيين ***** وأمجل منـك مل تلد النساُء

ت ُمرَ ًّ
ُخِل ْق َ
عيـب ***** كأنك قد خلقت كما تشـاُء
بأ من كـل ٍ
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ومدحه الصحابي كعب بن زهري بن أبي ُسلمى ،يف قصيدة مشهورة ،عرفت بـ( الربدة)؛ ألن
النيب كساه بردته عندما أنشدها ،ومطلعها:
ُ
بانت سعاُد فقليب اليوم ُ
مكبول
متبول ***** ُمتَيَّ ٌم إثرها مل ُي ْف َد
ْ
وملا أنشد كعب قصيدته هذه وبلغ قوله:
ُ
َّ
مسلول
إن الرسول لنو ٌر ُيستضاُء به ***** مهنَّ ٌد من سيوف اهلل
أشار النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بكمه إىل اخللق ليسمعوا منه.
وكان ُ
عبد اهلل بن رواحة أحد الشعراء الثالثة الذين تصدوا للمشركني ،ودافعوا عن
رسول اهلل ،وعن اإلسالم واملسلمني ،ومن شعره يف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
أنت النيب ومن حُير ْم شفاعتُه ***** يوم احلســـاب فقد أزرى به القدُر
َ
تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا
ـن *****
فثبت اهلل ما آتاك من َح َس ٍ
فقال له النيب ( :وأنت فثبتك اهلل يا ابن رواحة)(*).
1

قال الشاعر العباسي ،أمحد بن حممد بن علي بن حييى التغليب ،أبو عبد اهلل ،املعروف
بابن اخلياط 1123 – 1058م:
ُّ
ُ
كل القلــوب إىل احلبيب ُ
ودليل
متيل ***** ومعي بهذا شـــاهد
ذكرت حممداً ***** فرتى دموع العاشقني ُ
ُ
تسيل
أما
الدليـــل إذا ُ
ُ
ُ
رســول
رســول اهلل هذا املرتضى ***** هذا لــرب العاملني
هذا
* .املعجم الكبري للطرباني ،480 / 18 :قال اهليثمي يف جممع الزوائد :رجاله تقات إال أن مدرك بن عمارة مل يدرك
ابن رواحة.
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يا سيد الكونني يا َع َ
ُ
نزيـــل
ـل َم اهلدى ***** هذا املُتَيّ ُم يف هواك
ُ
رســـول
اهلـــــــــامشي حمم ٌد ***** هذا لكــل العاملني
النيب
هذا ُّ
ٌّ
مدحـت حممداً ***** فيه ثوابي باملديـــــح ُ
جزيل
رب إني قـد
ُ
يـا ِّ
صلى عليك اهلل يا َع َ
ُ
دليــل
ـل َم اهلدى ***** ما الح بد ٌر يف السماء
ّ
ويعد البوصريي من أكثر الشعراء ،الذين مدحوا الرسول الكريم ،شعراً ،ويستهل إحدى
مدائحه بقوله:
والذنوب
القلوب ***** وُتغتفُر اخلـطايا
مبدح املصطفى حتيا
ُ
ُ
وُتعد قصيدته الشهرية (الكواكب الدرية يف مدح خري الربية) ،واملعروفة باسم (الربدة)
أهم أعماله ،شرحها الشيخ األمهري يف كتابه (خمتصر الكواكب الدرية يف مدح خري الربية)،
وهي قصيدة طويلة تقع يف 160بيتاً ،يقول فيها:
أَ
ـن تذ ّ
َ
بدم
مقلــــة
من
جرى
ا
ع
دمـ
مزجت
*****
سلــم
بذي
ن
جيـرا
ر
ك
م
ِ
ً
ْ
ٍ
ِ
ِ
وأومـض ُ
َ
الربق يف الظلماء من إِ َضـم
الريح من تلقاء كاظمٍة *****
أم هبت ُ

ِ
ْ
َ
فما لعينيك إ ْن َ
استفق يهم
قلـــــت
قلت اكففا َه َمتا ***** وما لقلبك إن

وقد عارض هذه القصيدة شعراء كثريون ،كان أشهرهم أمري الشعراء أمحد شوقي ،الذي
قال:
أحل سفك دمي يف األشهر ُ
ريم على القاع بني البان وال َعَلم ***** َّ
احلُر ِم
ٌ
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ويضيف الشاعر:

ِ
يا الئمي يف هواه واهلوى َق َد ٌر ***** لو َّ
ُ
الوجد مل تعذ ْل ومل َتُلم
شف َك

ِ
والقـلب يف صمم
منتصت
ري واعيٍة ***** وُر َّب
ُ
لقـــد أنلتك ُأْذناً غ َ
ٍ

وهي طافحة باملعاني اجلميلة ،واحلكم اجلليلة ،واملواعظ النبيلة:
باألخالق تستقم
مرجعُه ***** ف َق ِّو ِم النفس
صالح أمرك لألخالق ُ
ُ
ِ

ويبدي عمق قناعته ،وخالص ثقته ،فيصف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مادحاً:
فاق البدور وفـاق األنبياَء فكم ***** باخللق واخللق من ُح ْس ٍن ومن ِع َظم
منصــرم
غري
فانصرمت ***** وجئتنــــا
جاء النبيون باآليات
ْ
حبكيــــم ِ
ِ
ٍ
ُ
العتق وال ِقــ َد ِم
يزينهن
آياته ،كلما طال املــــدىُ ،ج ُدٌد *****
َّ
جـــــالل ِ

ثم خياطب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم:

َ
أتيت والناس فوضى ال متر بهم ***** إال على صنم قد هام يف صنم
ُ
اخللق حمتكم
واألرض ممـــلوءةٌ َج ْوراً ُم َس َّخرةٌ ***** لكــل طاغيٍة يف ِ
وميدح آل البيت ،فيقول:
بيض الوجوه ووجُه الدهر ذو ِحَل ٍك ***** ُش ُّم األنوف ُ
ُ
وأنف احلادثات محي
ثم خيتم معلقته بالدعاء إىل اهلل تعاىل أن حيسن حال املسلمني ،كما أصلحهم يف البداية،
ببعثة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:

ِ
َ
وامنح ُح ْس َن مخُْتَتَم
أحسنت بدَء املسلمني به ***** فتمم الفضل
يا َر ِّب
ْ
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وقال أيضاً يف قصيدة أخرى:
نات ِضيــاُء ***** َوَف ُم الزَما ِن َتبَ ُّس ٌم َوَثـناُء
ُوِلــ َد ا ُهلــدى َفالكاِئ ُ
َ
ُ َُ َ ُ
لدين َو ُ
الـدنيا ِبِه ُب َشراُء
الروح َواملأل املالِئك َحـــــــولُه ***** ِل ِ

وكان املرحوم سعيد السوقي ،من جنني ،ممن مدحوا الرسول الكريم ،مبقطوعة شعرية
مجيلة منها:
ماذا ُ
وتنطق األفــواُه ***** يف مدح من أثنى عليه ُ
ُ
اهلل
تقول
وحياُتنا ووجوُدنــا ومعاُذنا ***** يف خيبة وضــــاللة لوالُه
لكن ً
حمم ٍد ***** يعلو ويبدو ســـامياً معناُه
َّ
قوال يف مــديح ّ
ً
وعليه جئتك مادحاً
توسـل فيك نال مناُه
متوسال ***** ولمَ ْن ّ
ويف العصر احلديث كان الشعراء الذين مدحوا الرسول الكريم كثريين ،ومنهم الشعراء
النصارى أيضاً .وصدر ضمن منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو) ،كتاب جديد باللغة العربية ،عن( :حممد ،صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ،يف
شعر النصارى العرب) ،ملؤلفه الباحث املصري ،حممد عبد الشايف القوصي ،وقدم الكتاب
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة.
ويشتمل الكتاب ،وفقاً للبيان الصادر عن املنظمة ،على جمموعة فصول ،تتناول املدائح
النبوية ،واملعارضات الشعرية ،وشهادات النصارى العرب يف الرسول الكريم ،حممد صلى اهلل
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عليه وسلم ،يف شعر النصارى العرب ،والتعريف بالشاعر املسيحي ميخائيل ويردي ،صاحب
قصيدة نهج الربدة يف مدح الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم.
ومن الشعراء النصارى العرب الذين نظموا شع ًرا يف مدح الرسول الكريم ،صلى اهلل
عليه وسلم ،الذين يضم الكتاب مناذج من شعرهم :حليم دموس ،والدكتور شبلي مشيل،
الذي ،وإن مل يكن من أهل األدب والشعر ،ولكنه قال شع ًرا يف الرسول ،عليه الصالة
والسالم ،وخليل مطران ،وجورج صيدح ،وإلياس قنصل ،صاحب املطولة اليت مساها( :النيب
العربي الكريم) ،ونشرها يف طبعة مستقلة من  32صفحة .ورشيد سليم اخلوري ،الذي
اشتهر بالشاعر القروي ،وعبد اهلل يوركي حالق ،ورياض معلوف ،وإلياس فرحات ،ووصفي
لسلمي ،ونقوال فياض ،وجاك صربي مشاس.
قرنفلي ،وشبلي مالط ،وجورج ِس ِ
يقول ميخائيل ويردي:
اهلل منك النو َر ُ
امليمون طالعُه ***** قد أطل َع ُ
ُ
للظَلم
يا أيها املصط َفى
فائق َ
فاجعل َ
ْ
ساب شفيعاً َ
هواك رسول اهللِ َ
الك َر ِم
تلق بِه ***** يوم ا ِ
حل ِ
وهناك كتاب( :محُ ّمد ُم ْشتَ َهى ُ
األ َمم) ،والذي يقدّم مئات األدلة والرباهني والقرائن
على عظمة رسالة اإلسالم ،ومدى احتياج البشرية إليها ،كما شهد بذلك فالسفة الغرب
وعباقرته ،مبن فيهم أشد الناس عداوة لإلسالم وحضارته ،والكتاب من تأليف حممد عبد
الشايف القوصي.
ب يف سلسلة (احملمديات) وأهمها ،ويتحدث بلسان أكثر من
يأتي الكتاب كأحدث ما ُكتِ َ
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أربعة آالف شخصية من املشاهري ،مثل( :ادوارد رمسي ،وفولتري ،وبرنارد شو ،وبونابرت،
وجوته ،واللورد هدلي ،والسري بودلي ،وإرنولد توينيب ،ومايكل هارت ،وديكارت ،وجان
جاك روسو ،وولرت ،وليبون ،ومونتيه ،وتولستوي ،ومونتجمري وات ،والقس لوزان ،والقس
ميشون ،والقس بوش ،وهانز كونج) ،وغريهم من عباقرة الغرب وفالسفته.
وكتاب (محُ ّمد ُم ْشتَ َهى ُ
األ َمم) كتاب مجيل جداً ،موجود ً
كامال على موقع (العرب نيوز) يف
الفيس بوك ،فيه شهادات احلق ،واملديح لسيد اخللق.
وخنتتم مقالنا املتواضع ،بقصيدة الشاعر النصراني ،امللقب بالشاعر القروي ،رشيد سليم
اخلوري بعنوان( :عيد الربية):
البيَِّة ِع ُ
ُ
الـم ْ
َو ّي
ـش ِرَقينْ ِ َلُه َو َ
ـيد املَــــ ْوِلـ ِد النّبَ ِو ّي ***** يِف َ
الـم ْغ ِرَبينْ ِ د ِ
عـيـد رَ ِ
ُ بيِ
من ُقـ ْرآِنِه العل َو ّي
ِع
ـن طل َع ْ
ـس اهلِ َدايَِة ْ
ابن َعـبْ ِد اهللِ َم ْ
ت ***** َش ْ
ـم ُ
ـيد النَّ ّ ِ

َ
دو ّي
ب َدا ِم َن ال َقـ ْف ِر ُنو َراً ِلـْل َو َرى َو ُهـ َد ًى ***** يَا لْلت َ
َم ُّد ِن َع َّم الكــــ ْو َن ِم ْن َب ِ

ف لمَْ ُت ْفَل ْل َم َض ِارُبُه ***** اليَ ْو َم يَ ْق ُ
ـــطُر ذ ّال َسـيُْف َك الدَّمَـ ِو ّي
ــاح َ
يَا َص ِ
السيْ ِ
ب َّ

ـــــــح َ
األ ْرض َمـيْ َداَناً ِل َد ْوَلتِِه ***** َصا َر ْت ِبالُد َك َمــــيْـ َداناً ِل ُ
ـك ِّل َق ِو ّي
يَا َفاِت
َ
ِ

َ
َ ُ
وحي ُأَفــ ِدّي َعــــ ْوَدُه َوَذ ِو ّي
س ***** َع ْه ٌد ِبُر ِ
يَا َحبَّذا َع ْهـــــد َب ْغــــ َداٍد َوأْن َدل ٍ
َ ِْ
اريخ ُّ
وب ُر ِوي
ــخم َد ْوَلتِِه ***** َفْليَتْ ُل َما يِف َتــ َو
َم ْن َكـــا َن يِف ريْبٍَة ِم ْن ض
ِ
الش ُع ِ
ِ
الـش ْر َق إ ّال ُحـبُّنَا َ
ـــم ***** ال ُيـنْ ِه ُ
ض َّ
ـو ّي
ـس ِ
يَا َقـــ ْوُم َهــذا َم ِ
ـيح ٌّي ُي َذ ِّكُر ُك ْ
األخ ِ

َ
َ
تكر َمـــًة ***** َفبَِّل ُغـوُه َسـال َم َّ
ـر الـ َق َر ِو ّي !!
الـشـا ِع ِ
َفـــإ ْن ذ َك ْرتمُْ َر ُســــول اهللِ ِ
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فسيحوا يف األرض ...

تركيا بني األمس واليوم
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
مقدمة:
إن زيارة الدول ،واالطالع على شعوبها ،وتارخيها ،وحضارتها ،تزودنا بكثري من

املعلومات ،واخلربات ،وتفتح آفاقاً واسعة يف مداركنا وحياتنا ،لقد كانت زيارتي لرتكيا صيف
2011م ،حمطة جديدة من حمطات حياتي يف التعرف إىل الشعوب األخرى واالحتكاك بها،

ووددت أن أكتب عن هذه الزيارة ،مستعرضاً
سواء أكانت عربية أم إسالمية أم غري ذلك،
ُ
فيها أهم ما يتعلق برتكيا يف املاضي واحلاضر.
فهذه الدولة اليت ترجع عالقتها بالعرب إىل قرون عدة خلت ،حيث كان الوطن العربي
أهم أجزاء اإلمرباطورية العثمانية ،وقد قامسها العرب تارخيها أكثر من ( )400سنة ،حيث

ربطتها اخلالفة اإلسالمية طوال هذه املدة ،ولكن هذا االرتباط انقطع مع نهاية احلرب العاملية
األوىل سنة 1918م ،وكانت اإلمرباطورية العثمانية قد اختذت مدينة بورصة كأول عاصمة هلا،
ثم مدينة أدرنة ،ثم مدينة اسطنبول ،والعاصمة احلالية لرتكيا احلديثة هي أنقرة.
املوقع واحلدود واملساحة:
تشغل اجلمهورية الرتكية هضبة األناضول بكاملها ،وقسماً من هضبة أرمينيا ،وجزءاً
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صغرياً من القارة األوروبية (تراقيا) ،وينفصل القسم األوروبي عن اآلسيوي بوساطة حبر
مرمرة ،ومضيقي البسفور والدردنيل.
وتأخذ األراضي الرتكية شكل مستطيل طوله 1600كم ،من الشرق إىل الغرب ،ويرتاوح
عرضه بني  500و 600كم من الشمال إىل اجلنوب ،وحيد تركيا من الغرب كل من بلغاريا
واليونان وحبر إجيه ،ومن اجلنوب البحر املتوسط ،وسوريا والعراق ،ومن الشرق إيران واالحتاد
السوفيييت ،ومن الشمال البحر األسود ،وهي يف موقعها تسيطر على اجلسر الذي يصل
أوروبا بآسيا من جهة ،وعلى اخلط البحري الذي يربط البحر املتوسط بالبحر األسود من
جهة أخرى ،ولذلك تتمتع مبوقع إسرتاتيجي مهم.
تبلغ مساحة تركيا ( 780,576كم ،)2واجلزء الرتكي الصغري من القارة األوروبية
( 23,623كم ،)2حييط مبدينة اسطنبول (القسطنطينية) العاصمة القدمية لإلمرباطورية
العثمانية.
أشهر املدن الرتكية:
-أنقرة :عاصمة تركيا ،وأهم مركز اقتصادي ،وثقايف يف هضبة األناضول ،وتشكل قاعدة

املواصالت الربية فيها ،وقد منت منواً سريعاً منذ أن أصبحت عاصمة للجمهورية.

اسطنبول :ميناء تركيا الرئيس ،وأكرب املدن الرتكية وأشهرها ،تقع على مضيق البسفورمن الغرب ،وهي العاصمة التارخيية واحلضارية لرتكيا ،وتستأثر مبعظم جتارة تركيا اخلارجية،
وعدد سكانها حوالي ( )15مليون نسمة ،تبلغ مساحة املدينة (7500كم ،)2وطوهلا
(150كم) ،وعرضها (50كم) ،يزورها يف كل عام ( )2مليون زائر ،وهي أكرب املدن الرتكية،
وثاني أكرب مدينة يف العامل ،من حيث عدد السكان.

عرفت املدينة قدمياً باسم بيزنطة ،والقسطنطينية ،واألستانة ،واإلسالمبول ،ومن اآلثار
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واألماكن السياحية يف اسطنبول :آياصوفيا ،وجامع السلطان أمحد ،والباب العالي ،وقصر طوملة
باغتشة ،وبرج غالطة ،وصهريج (خزانة) يره باتان وهي التقسيم ،ومسي بهذا االسم لوجود
خزانات املياه فيه أيام الدولة العثمانية الرتفاعه ،ويتم تقسيم املياه على املدينة منه ،ومتحف
الفسيفساء (املوزائق) ،وميدان هيبو دريم ،وقسطل ويلهلم ،وقصر إبراهيم باشا ،ومتحف
اآلثار الرتكية األملانية ،وقصر السلطان ،وقصر العدالة ،ومتحف اآلثار التارخيية ،وهناك مئات
املساجد الكبرية والقدمية ،واملواقع األثرية ذات اجلذب السياحي ،قال عنها القائد الفرنسي
نابليون بونابرت( :لو كان العامل كله دولة واحدة ،لكانت اسطنبول عاصمتها) .ال عجب
يف ذلك ،حيث كانت املدينة عاصمة لعدد من الدول واإلمرباطوريات عرب تارخيها الطويل،
فكانت عاصمة لإلمرباطورية الرومانية (395 - 330م) واإلمرباطورية البيزنطية منذ عام
 395حتى سنة 1204م ،واإلمرباطورية الالتينية 1204م حتى 1261م ،ثم عادت مرة أخرى
عاصمة للدولة البيزنطية من سنة 1261م حتى سنة 1453م والدولة العثمانية من 1453م
حتى 1922م ،واختريت اسطنبول عاصمة مشرتكة للثقافة األوروبية لعام 2010م.
أزمري :ميناء تركيا املهم يف الغرب ،ويتجمع فيه فائض اإلنتاج الزراعي من السهول احمليطةبها يف طريقه للتصدير.
بورصة :أول عاصمة لإلمرباطورية العثمانية ،تقع يف منطقة مرمرة ،فيها حوالي()2مليون نسمة ،من أشهر مساجدها املسجد األخضر ،وفيه مناذج رائعة من اخلط العربي
اجلميل ،واملسجد الكبري ،الذي أمر ببنائه السلطان العثماني بايزيد األول عام 1396م،
حتتوي على كثري من املتاحف الكبرية ،منها :متحف أتاتورك ،ومتحف بيت اهلدنة ،ومتحف
اآلثار اإلسالمية ،وهو متحف خاص باآلثار اإلسالمية ،يوجد بالقرب من املسجد األخضر،
ومتحف إزنك ،ومتحف البيت العثماني.
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للمدينة شهرة عاملية وحملية يف السياحة ،وفيها مطار ،ومكتبة حتتوي أكثر من( )7000خمطوطة
عربية وفارسية وعثمانية ،وفيها ينابيع ساخنة ،وشالالت ،وحديقة كبرية للحيوانات.
احلياة البشرية واالقتصادية:
كان عدد سكان تركيا سنة 1970م حوالي  35,232,000نسمة ،وبلغ عدد السكان

حالياً أكثر من ( )70مليون نسمة ،أكثر من  % 97من عدد السكان من املسلمني ،وفيها
عناصر غري تركية ( % 8من جمموع السكان) ،ومكونة من األكراد والعرب والشركس
واليونان واألرمن واليهود ،ويشكل أهل الريف حوالي  % 70من جمموع السكان ،وهؤالء
ميتهنون حرفة الزراعة والرعاية ،وخاصة يف داخل اهلضبة ،وحول جماري األنهار ،كنهر دجلة،
والساجور ،والفرات ،واخلابور ،والزاب الكبري.
بالنسبة إىل الثروة الزراعية ،فأكثر من ثلث مساحة تركيا خمصصة للزراعة ،وتتقدم

الزراعة بشكل كبري جداً ،وغزت األسواق العاملية ،خاصة أوروبا مبنتوجاتها املتنوعة ،والغزيرة
ذات اجلودة العالية ،من خضراوات ،وفواكه ،وحبوب ،وقطن ،وتبغ ،وغريها ،وتركيا أوىل دول

العامل إنتاجاً للبندق ،وفيها صناعات خفيفة ،ومتوسطة ،وثقيلة يف اجملاالت والقطاعات كافة،
وبالنسبة إىل ثروة تركيا احليوانية فهي كبرية جداً؛ من أغنام ،وماعز ،وأبقار ،وخيول ،وتنتج
كميات كبرية من مسك الطونة والسردين ،وهي من أكرب دول العامل يف إنتاج خام الكروم،
والفحم ،واحلديد ،والرصاص ،والنحاس وغريها.
من اخلالفة إىل أردوغان:
لقد أعادت دولة اخلالفة العثمانية للعامل العربي واإلسالمي وحدته ،بعدما تفتت بسقوط
الدولة العباسية يف منتصف القرن الثالث عشر امليالدي ،عقب االجتياح املغولي ،وسقوط
بغداد حاضرة اخلالفة سنة 1258م وختريبها؛ ولذلك يقر عدد غري قليل من املؤرخني بأن
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الوحدة العربية واإلسالمية ،اليت متت على أيدي العثمانيني ،تعترب نقطة البداية يف تاريخ
العرب احلديث ،وكانت يقظة الدولة العثمانية ،وتنبهها املبكر للطموح اليهودي يف االستيالء

على منطقة بالد الشام ،وأجزاء من مصر والعراق كبرية جداً ،ووقفت بوجه اليهود الصهاينة
يف حماوالتهم االستيالء على املنطقة ،خاصة فلسطني وسيناء ،إىل أن استطاع اليهود إزالة
العقبة الكبرية أمامهم ،املتمثلة يف السلطان عبد احلميد الثاني ،لتنتشي آماهلم وطموحاتهم
املكبوتة لبناء وطن قومي خاص باليهود على األراضي الفلسطينية العربية اإلسالمية.

ً
وصوال إىل جزيرة
فالدولة العثمانية اليت متددت ،وحكمت أجزاء كبرية يف العامل،

البلقان ،وأوروبا حتى وصلت مدينة فيينا عاصمة النمسا عام 1683م ،صارت يف نهاية

القرن التاسع عشر هدفاً ألعداء اإلسالم من الصليبيني واليهود ،الذين أخذوا يتآمرون
عليها ،ويكيلون هلا الضربات يف الوقت الذي كان هناك العديد من األخطاء اليت تفشت يف
جسد اخلالفة العثمانية ،وتسبب ذلك يف تضعضع بنيانها ،ثم جاء مصطفى كمال أتاتورك،

الذي أنقذ تركيا من احللفاء (أمريكا ،وبريطانيا ،وروسيا) ،وقضى على اخلالفة اإلسالمية يف
1924/ 3/ 3م بإلغائها ،وإعالنه فصل الدين عن الدولة ،وإلغاء احملاكم الشرعية ،ووزارة
األوقاف ،وغري ذلك من العجب والعجائب ،وتأثرت به كل من مصر ،وأفغانستان ،واهلند،
وإيران ،وتركستان ،إىل أن وصل احلد إىل أن صحف مصر وقتها (األهرام ،والسياسة،

ً
أقواال من مثل( :ليس لرتكيا اجلديدة عالقة بالدين ،وإن ارتقاء الشعوب
واملقطم) ،نشرت له
ال يصلح أن ينفذ بقوانني وقواعد سنت يف العصور الغابرة ،يعين القرآن الكريم)(*) ،فرتكيا
1

يف عهد أتاتورك أعطت لالستعمار الغربي مربراً كافياً للقضاء على اإلسالم ،ففرنسا ً
مثال
بررت حرصها على تنصري بالد الشمال اإلفريقي ،وإخراجها من دينها وعقيدتها وإسالمها،
* .الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،علي حممد الصالبي ،ص. 445
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بأنه ال جيب عليها أن حتافظ على اإلسالم أكثر من األتراك أنفسهم.

()1

لقد نشأت أجيال جديدة ،ال تعرف شخصية يف تركيا إال الزعيم مصطفى كمال أتاتورك،
إن اجليل الذي عاصر أتاتورك ،وعرفه متام املعرفة ،حيمل له مشاعر الكره ،واحلقد واالزدراء،
واجليل اجلديد ،يرى فيه املثالية ،والكمال ،والوطنية ،ومنقذ تركيا ،وبعد وفاة أتاتورك (سنة
ُ )1938مسقط اخلالفة اإلسالمية ،الذي أبعد الدين عن الدولة ،وجعل العلمانية العقيدة
السياسية للدولة ،خلفه رفيقه يف اجليش (عصمت أنيونو) ،الذي حافظ على كامل الرتاث
األتاتوركي العلماني املتشدد ،رغم ذلك؛ ظل اإلسالم باقياً يف هذه البالد العظيمة ،فاألمة
اإلسالمية أمة عظيمة ال متوت ،وظهرت شخصية يف نهاية الستينيات من القرن العشرين،
تنادي صراحة بعودة اإلسالم ،إنه القائد اإلسالمي جنم الدين أربكان ،الذي استطاع مل مشل
النواب اإلسالميني يف الربملان؛ ليقوموا حتت زعامته يف عام 1970م بإنشاء حزب جديد باسم
(النظام الوطين) ،يعرب وألول مرة منذ إسقاط اخلالفة عن ارتباطه الصريح باإلسالم ،ومر

احلزب بتحديات كبرية جداً ،وتغري امسه فيما بعد إىل (السالم الوطين) ،واستطاع هذا احلزب
أن جيعل احلكومة وألول مرة تصوت يف األمم املتحدة لصاحل احلق الفلسطيين يف اسرتداد
أرضه من الكيان الصهيوني الغاصب سنة 1974م ،واالعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية،
كممثل شرعي للشعب الفلسطيين ،كذلك صوتت تركيا إىل جانب القرار الدولي الذي
يعترب الصهيونية حركة عنصرية.

()2

ويف هذه الظروف نشأ رجب طيب أردوغان وشب ،الذي ولد يف 1954/ 2/ 26م ،وعندما
أخذ اإلسالم يعود إىل تركيا بقوة ،خاصة عندما أقيم مبدينة قونية مهرجان بعنوان (حترير
 .1انظر العلمانية ،سفر احلوالي ،ص. 573

 .2قصة أردوغان ،د .راغب السرجاني ،ص. 49
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القدس) حضره أكثر من مئة ألف تركي يف سنة 1980م  ،فسارع اجليش الرتكي املوالي
للغرب آنذاك ،باالنقالب واالستيالء على السلطة يف 1980/ 9/ 12م وحظر األحزاب
السياسية ،وحاكم كثريين ،خاصة أربكان .ثم تأسس حزب الرفاه اإلسالمي فيما بعد سنة
1983م ،بعد رفع القيود عن تأسيس األحزاب ،وأصبح أردوغان أحد قادته املشهورين،
وتدرج يف املناصب ،ابتداء من فوزه مبقعد رئاسة حي بيوجلو يف اسطنبول سنة 1989م،
وفوزه سنة 1994م برئاسة بلدية اسطنبول ( )1998 - 1994وأصبح رئيس حزب العدالة
والتنمية،

الذي ميلك غالبية مقاعد الربملان الرتكي ،وصار رئيساً للوزراء يف تركيا منذ

2003/ 3/ 14م ،حتى اآلن.
تركيا قبل تسلم أردوغان احلكم:
كان وضع تركيا مأساوياً فيما يتعلق باملشكالت االقتصادية ،حيث وصلت الديون
اخلارجية عام 2002م حوالي مئة مليار دوالر ،بفائدة سنوية مخسة مليارات دوالر ،وحوالي
 5,2مليون عاطل عن العمل ،وبلغ الدَّين الداخلي حوالي ( )64مليار دوالر(*) ،وكانت
1

مشكلة دخول تركيا االحتاد اجلمركي األوروبي الذي فاقم املشكالت االقتصادية لرتكيا سنة

1996م ،وكانت هذه العضوية شرطاً أساسياً لقبول تركيا عضواً يف االحتاد األوروبي ،وعانت
تركيا من اإلسراف ،والتبذير ،والفساد احلكومي ،واإلنفاق العسكري الباهظ ،وقضية احلجاب

اليت أربكت احلكومة والشعب كثرياً ،وقضية األكراد الذين ميثلون نسبة  % 17من عدد
السكان ،ومطالبهم حبقوقهم املسلوبة بقوة السالح ،والعمليات العسكرية اليت أزعجت
احلكومات الرتكية السابقة ،وكانت هناك مشكالت خارجية ،تتعلق بصندوق النقد الدولي،
وعضوية تركيا باالحتاد األوروبي ،حيث إن حوالي  % 70من الشعب الرتكي يؤيد االنضمام
* .قصة أردوغان ،مرجع سابق ،ص.76
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هلذا االحتاد ،واملوقف من األزمة العراقية األمريكية ،والذي خسر جراءها االقتصاد الرتكي أكثر
من ( )40مليار دوالر ،خالل احلصار على العراق ،وعالقة تركيا مع الكيان الصهيوني ،واليت
توجب يف نوفمرب 1993م بعقد مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بينهما ،ومتت زيارات متبادلة
سنة 1994م ،حيث زارت رئيسة الوزراء الرتكية تانسو تشيلر دولة االحتالل الصهيوني،
كذلك زيارة رئيس اجلمهورية الرتكي سليمان دميرييل ،وزيارة مشعون بريس ،رئيس دولة
االحتالل اإلسرائيلي لرتكيا سنة 1996م.
تركيا اليوم:
إن جناح تركيا كقوة إقليمية طموحة ،كما يرى السياسيون واملفكرون ،يتوقف على ما هي
مستعدة أن تفعله لفلسطني ،وأرى أن عالقة تركيا مع دول اجلريان ترتاجع ،فأصبحت تنظر
إىل سوريا أنها عدوة ،ومن خلفها إيران والعراق ،وتدهورت العالقات مع مصر بعد الثورة
على حكومة مرسي وإسقاطها ،لقد كانت تركيا يف السابق تقوم بدور الوسيط بني االحتالل
اإلسرائيلي وسوريا ،والعراق وسوريا ،وإيران وأمريكا ،وأفغانستان وباكستان ،والتوسط حلل
اخلالفات السنية والشيعية يف لبنان والعراق ،واآلن فقدت هذه الوضعية وامليزة؛ جراء موقف
حكومتها يف السياسة اخلارجية جتاه األحداث األخرية ،اليت شهدتها دول املنطقة ،خاصة سوريا
ومصر.

أحياناً حتس أن تركيا تريد إصالح عالقتها مع العامل العربي ،صاحب الثورة العربية الكربى

سنة 1917م ،وعلى اهليمنة العثمانية آنذاك ،واليت ساءت بفعل هذه الثورة ،اليت خدمت
بريطانيا حينها ،من خالل حماولة تأقلمها مع التغيري احلاصل يف العامل العربي ،وتستفيد
منه ،وحتاول تركيا أن تستميل العرب إىل صفها ،خاصة القوميني ذوي امليول اإلسالمية،
مما حبب العرب بها ،وجعلهم ينظرون إىل رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا كبطل
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قومي (عربي) يف ظل غياب هذا البطل ،خاصة بعد اجلدل العلين بني أردوغان ورئيس دولة
االحتالل اإلسرائيلي بريس يف دافوس ،وحادثة أسطول احلرية يف 2010/ 5/ 31م ،ودعم
تركيا للمتظاهرين يف ميدان التحرير ضد الرئيس مبارك.
ماذا فعل أردوغان لرتكيا؟
كان حممود جالل بأيار الذي توىل رئاسة تركيا من عام (1960 - 1950م) قد قال( :إن
األمة الرتكية أمة مسلمة ،وسوف تبقى مسلمة)( ،)1فهو ينبه العامل يف مقولته هذه إىل أن
تركيا مسلمة ،وليست دولة غربية ،وإن تبدو حياتها ال توحي بذلك ،فأكد أردوغان حضارية
اإلسالم ،ومواكبته للعلم واحلياة احلديثة ،ومسايرته هلما ،من خالل وعيها لإلسالم ورسالته،

وطبيعة العامل احلديث ،فقال( :حزب العدالة والتنمية ليس حزباً حملياً فقط ،لكنه مرشح أيضاً

ليكون منوذجاً عاملياً؛ جنحنا يف أخذ مكاننا يف الساحات الرتكية ،واآلن سنبث للعامل أن اإلسالم
والدميقراطية يلتقيان ،وال يتصارعان ،على عكس مما يدعي البعض).

()2

استطاع أردوغان أن ينقذ تركيا من ديونها الكبرية ،وقضى على الفساد واحملسوبيات

يف الدولة ،وشجع الصناعة والزراعة والتصدير ،وقضى على البطالة ،وأحبه شعبه كثرياً؛

هلذا انتخبوه لوالية ثالثة حبصوله على  % 51من أصوات الناخبني األتراك ،واهتم كثرياً
بالفقراء والبسطاء ،وختطى حب شعبه إىل حمبة غامرة له من شعوب العامل ،وحول تركيا جتاه
دولة االحتالل اإلسرائيلي من التعاون والتحالف إىل الندية ،وحسن التعليم وطوره ،وقفز

الناتج احمللي اإلمجالي يف 2010م إىل الرتليون دوالر ،وأصبح االقتصاد الرتكي حيتل املرتبة
السادسة عشرة على مستوى العامل ،ووصلت الصادرات إىل ( )117مليار دوالر عام 2010م،
 .1انظر قصة أردوغان ،مرجع سابق ،ص26

 .2انظر جملة الوحدة اإلسالمية ،حزب العدالة والتنمية وخلطة النجاح الرتكية (دراسة) السنة التاسعة ،العدد
( ،)97يناير2010 ،م.
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تركيا بني األمس واليوم

وحطمت تركيا الرقم القياسي يف إنتاج السيارات وتصديرها ،وشجع أردوغان التصنيع احمللي
اخلفيف واملتوسط والثقيل ،واهتم باحلفاظ على السلم واألمن الداخلي ،ومتاسك اجملتمع
الرتكي ،وعمل على تعديل الدستور؛ ليقضي على أهم حصون اإلرث العلماني األتاتوركي،
وفتح تركيا على العامل اخلارجي بأسره ،ومل يبق متقوقعاً جتاه أوروبا ،واستخدم سياسة خارجية

متعددة األبعاد ،تقوم على التأثر يف األقاليم الداخلية واخلارجية لدول اجلوار ،وما زال يسري
يف مشروعه النهضوي والبنائي؛ ليجعل تركيا من أهم عشر دول يف العامل وأغناها وأقواها
يف اجملاالت كافة ،وهذه خطته اليت أمساها (تركيا 2023م) ،يسري بها على الرغم من حماوالت
ً
أشكاال كثرية ،منها :استغالل بعض األخطاء
كثرية داخلية وخارجية إلضعافه وإفشاله ،تأخذ

يف سياسته اخلارجية ،خاصة يف مسأليت مصر وسوريا ،ونسج مؤامرات باستغالل بعض قضايا

الفساد القليلة ،اليت ال تذكر يف حكومته ،قياساً مع احلكومات السابقة ،وحماولة استغالل أي
خطأ ،أو ضعف ،يف أي موضوع يتعلق به وحبكومته.
املراجع :
 .1تقويم العامل اإلسالمي ،إبراهيم رزقانة وآخرون ،مجعية الدراسات اإلسالمية ،القاهرة1970 ،م .
 .2الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،مؤسسة اقرأ ،القاهرة2005 ،م .
 .3العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة ،سفر احلوالي ،مكتب الطيب ،القاهرة1998 ،م.
 .4قصة أردوغان ،ط ،3راغب السرجاني ،أقالم للنشر والتوزيع ،القاهرة2011 ،م .
 .5موسوعة اآلثار التارخيية ،حسني فهد محاد ،دار أسامة ،عمان2003 ،م.
 .6املوسوعة العربية امليسرة (اجمللد األول) إبراهيم مدكور وآخرون ،القاهرة1987 ،م .
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام يطلع بابا الفاتيكان على االنتهاكات اإلسرائيلية
ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،ووفد من رجال األوقاف والشخصيات املقدسية قداسة بابا الفاتيكان
فرنسيس األول ،وذلك خالل زيارته للمسجد األقصى املبارك ،وسلمه مساحته رسالة ركز فيها على
جوانب من معاناة الشعب الفلسطيين ،مشرياً إىل ما تتعرض له املقدسات اإلسالمية واملسيحية

يف القدس من اعتداءات وانتهاكات ،متواصلة ومتصاعدة ،وخباصة ضد املسجد األقصى ،إىل
جانب ف��رض حصار
مشدد عليه ،والتضييق
على املواطنني الذين
ي��ؤم��ون��ه إلع��م��اره
والصالة فيه ،باإلضافة
إىل ق��ي��ام سلطات
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االحتالل واملستوطنني حبفر شبكات أنفاق؛ حبثاً عن تاريخ واهم هلم ،وتطرق مساحته إىل إضراب
األسرى القابعني يف سجون االحتالل ،وما يعانونه من تردي أوضاعهم الصحية واملعيشية،

مطالباً ببذل أقصى اجلهود إلطالق سراحهم ،ويف ختام الرسالة أكد مساحته على ضرورة إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي ،وثنيه عن خمططاته ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته وأرضه ،حتى يعم
األمن والسالم.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر (الطريق إىل القدس)
عمان :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
ّ

خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف فعاليات مؤمتر (الطريق إىل القدس) ،الذي عقد يف العاصمة
األردنية عمان ،خالل الفرتة 2014/ 4/ 30 - 28م وذلك بدعوة من جامعة العلوم اإلسالمية
العاملية ،وجلنة فلسطني يف الربملان األردني ،ورابطة العامل اإلسالمي.

وقدم مساحته حبثاً بعنوان (شد الرحال إىل املسجد األقصى) ،تعرض فيه إىل بيان خطورة اهلجمة

الشرسة اليت تتعرض هلا مدينة القدس ومقدساتها من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وحماوالته

املستمرة لتهويد املدينة ،وبني حكم زيارة املدينة املقدسة ،وواجب األمة حنو حتريرها ،مشيداً مبا

تقدمه اململكة األردنية اهلامشية ملكاً وحكومًة وشعباً للقضية الفلسطينية ،وخباصة فيما يتعلق
برعاية املسجد األقصى
امل��ب��ارك ،واألوق���اف
اإلسالمية

واملسيحية

يف ال��ق��دس ،ومقدماً
الشكر لكل من يقف
إىل ج��ان��ب الشعب
الفلسطيين يف حمنته ضد
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االحتالل اإلسرائيلي.
وشارك يف أعمال هذا املؤمتر علماء من الدول العربية واإلسالمية.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر حوار احلضارات يف البحرين
املنامة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف فعاليات مؤمتر (حوار احلضارات) الذي عقد يف املنامة عاصمة مملكة البحرين

حتت رعاية صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة -ملك مملكة البحرين -خالل الفرتة من
 7 - 5أيار 2014م؛ وذلك بناء على دعوة تلقاها من معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف يف اململكة ،الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وأع���رب مساحته
ع��ن أمله ب��أن تأخذ
التوصيات اليت صدرت
ع��ن امل��ؤمت��ر جم��راه��ا
العملي

يف

حتقيق

احلوار واللقاء بني أتباع
احلضارات ،مبا يعود على
اإلنسانية باخلري ،وينمي
قيم التعارف والتآلف
والتقارب والتعاون بني
بين اإلنسان.
والتقى مساحته على
هامش املؤمتر العديد
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من املسؤولني الرمسيني والشعبيني ،وأطلعهم على االعتداءات اليت تتعرض هلا املقدسات

الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،مشيداً بالدعم الذي تقدمه مملكة البحرين

ملكاً وحكومًة وشعباً ،إىل الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،ومؤكداً على أهمية احلوار بني
الشعوب واحلضارات؛ ليعم السالم العامل كله.
املفيت العام يشارك يف اللقاء العاملي حول قضية القدس
أنقرة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،مع عدد من املسؤولني الفلسطينيني يف اللقاء العاملي حول قضية
القدس الذي عقد يومي  13 - 12أيار 2014م يف مدينة أنقرة الرتكية ،مبناسبة عام التضامن
مع الشعب الفلسطيين ،حيث استعرض مساحته خالل اللقاء ما تتعرض له القدس واملسجد
األقصى واملقدسات اإلسالمية واملسيحية من انتهاكات واعتداءات من قبل سلطات االحتالل،
وتضييقها على السكان الفلسطينيني ،حيث تصاعدت وترية ذلك يف اآلونة األخرية.
والتقى مساحته على هامش املؤمتر العديد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني ،وأشاد بالدعم
الذي تقدمه األمم املتحدة وشعوب العامل احلر إىل الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،وقدم
شكره إىل احلكومة الرتكية على مواقفها املساندة للشعب الفلسطيين ،وقضيته العادلة.
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املفيت العام يستقبل املمثل الدمناركي ويطالب حكومته أن تضع حداً للجهات
اليت تعمل على استفزاز مشاعر املسلمني
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك  -يف مكتبه سعادة السيد (اندرس تانج فريبورج) ممثل املمثلية
الدمناركية لدى فلسطني ،معرباً عن تقديره للحكومة الدمناركية وملواقفها الداعمة للقضية
الفلسطينية ،وبني مساحته لسعادته صعوبة األوضاع واملعاناة اليت يعانيها أبناء الشعب الفلسطيين،

نتيجة املمارسات اإلسرائيلية ،وخصوصاً ما يتعلق باعتداءاتها على األماكن املقدسة اإلسالمية

واملسيحية يف مدينة القدس ،متمنياً على دول االحتاد األوروبي أن تبذل جهداً أكرب لوقف هذه
املمارسات اإلسرائيلية ،اليت ميكن أن تؤدي -إن استمرت -إىل عواقب وخيمة على املنطقة.
كما دعا مساحته احلكومة الدمناركية إىل ضبط اجلهات اليت تعمل على استفزاز مشاعر
املسلمني ،ومنعهم من إثارة هذه املشاعر ،خاصة بعد إصدار لعبة إلكرتونية يف اململكة الدمناركية
تسيء إىل اإلسالم واملسلمني ،وأكد مساحته على أن اإلسالم دين تسامح وتعايش ،ومتنى أن يسود

السالم بني أبناء الديانات يف العامل ،كما هو احلال يف فلسطني اليت تعد أمنوذجاً حيتذى به ،مديناً
أي إساءة توجه ألي ديانة من الديانات.
من ناحية أخرى؛ أكد

املمثل الدمناركي رفض
حكومته للممارسات
املسيئة ،واع��داً بنقل

رس��ال��ة مس��اح��ت��ه إىل
حكومته.
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ويف نهاية اللقاء ،شكر مساحته سعادة ممثل الدمنارك على هذه الزيارة ،وبدوره شكر سعادة
القنصل مساحته على حسن االستقبال.
املفيت العام يستقبل نائب القنصل اإلسباني العام
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خطيب املسجد األقصى املبارك ،نائب القنصل اإلسباني العام السيد (إيسيدرو جونساليس)،
وملحق القنصلية اإلسبانية السيد (ليوبولدو دي ال يافيه) ،وذلك حبضور الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،ومدير عام الشؤون اإلدارية واملالية السيد
حممد جاد اهلل ،ونائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم السيد مصطفى أعرج ،وقدم مساحته

للوفد الضيف شرحاً عن األوضاع الصعبة ،اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ،يف ظل االحتالل
اإلسرائيلي ،الذي يعرقل املصلني الفلسطينيني من الوصول إىل مساجدهم وكنائسهم للصالة
فيها ،باإلضافة إىل اعتداءات املستوطنني حتت محاية سلطات االحتالل املتكررة ضد أماكن العبادة،
وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،الذي تسعى سلطات االحتالل لتقسيمه ،ومتنع املسلمني
وخباصة الشباب من دخوله ،كما منعت املسيحيني من دخول مدينة القدس يف أعيادهم للصالة
يف كنيسة القيامة ،وأكد مساحته على أن املمارسات اإلسرائيلية هدفها تهويد املدينة املقدسة،
وفرض الثقافة اليهودية،
وأنها مستمرة مبخالفتها
للشرعية الدولية ،اليت
تلزم بإيقاف االستيطان،
وإزالة احلواجز ،وإطالق
سراح األسرى.
وأش���اد مساحته
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باحلكومة اإلسبانية وشعبها واالحتاد األوروبي على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيين
وقضيته ،من جانبه عرب الضيف عن سعادته للقاء مساحته ،وأكد على رغبة حكومته يف أن حيل
السالم يف املنطقة ،وشكر مساحة املفيت العام على حفاوة االستقبال ،مؤكداً على عمق العالقة
بني الشعبني الفلسطيين واإلسباني.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر حول التواصل يف جامعة النجاح الوطنية
نابلس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك،
يف امل��ؤمت��ر ال��دول��ي
الرابع ،بعنوان (وسائل
التواصل احلديثة وأثرها
على اجملتمع) ،الذي
عقدته كلية الشريعة يف
جامعة النجاح الوطنية،
حيث ألقى مساحته كلمة
يف حفل االفتتاح ،أكد
فيها على أهمية دعم
القدس واملقدسات ،يف
ظل اهلجمة الشرسة
اليت تقوم بها سلطات
االحتالل ضد الشعب
الفلسطيين ومقدساته،
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كما قدم مساحته حبثاً أجاز فيه وسائل التواصل احلديثة ،مع وجود ضوابط شرعية هلذه الوسائل
حسب ما حددته الشريعة اإلسالمية.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء لذوي الشهيدين أبو ظاهر ونوارة
القدس :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
الشهيدين حممد عودة أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم ،ونديم صيام نوارة من قرية املزرعة الغربية
مبحافظة رام اهلل ،اللذين قضيا حنبهما على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي ،وألقى مساحته كلمة
حول مكانة الشهداء
عند اهلل سبحانه وتعاىل،
داعياً مساحته املواطنني
إىل زي��ارة منازل ذوي
الشهداء،
إىل

جانبهم،

والوقوف
سائ ً
ال

اهلل تعاىل أن يشمل
شهداءنا بواسع رمحته،
وأن يتقبلهم مع النبيني
والصديقني والشهداء
وال��ص��احل�ين وحسن
أولئك رفيقاً .وضم
الوفد فضيلة الشيخ
إبراهيم خليل عوض
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اهلل  /الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وفضيلة الشيخ حممد
سعيد صالح /مفيت قوى األمن الفلسطيين ،وحممد جاد اهلل /مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية،
ومصطفى أعرج /نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،وعدداً من موظفي دار اإلفتاء

الفلسطينية.
املفيت العام يرتأس اجللسة  116و 117من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللستني  116و 117من جلسات جملس اإلفتاء األعلى ،حبضور أصحاب
الفضيلة أعضاء اجمللس،
الذي أكد على مساندة
القيادة
يف

الفلسطينية

نضاهلا

لتحرير

األسرى الفلسطينيني
من سجون االحتالل،
ك��م��ا ب���ارك اجمللس
اجلهود املبذولة إلنهاء
االن��ق��س��ام ،وع���ودة
ال��وح��دة ب�ين شطري
الوطن ،واليت تتزامن

مع ذكرى النكبة ،مؤكداً
على ض��رورة تضافر
اجلهود إلنهاء أطول
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احتالل يف العصر احلديث ،كما ناقش اجمللس موضوعات فقهية عدة.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ميثل مساحة املفيت العام
يف مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي اخلامس

القدس :ممث ً
ال عن مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل –الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة
رام اهلل والبرية -يف مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي اخلامس بعنوان (التمويل اإلسالمي –
ماهيته ،صيغه ،مستقبله) ،الذي عقدته وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،حيث عرض
فضيلته ملخصاً لبحث مساحة املفيت العام اخلاص باملضاربة يف املصارف اإلسالمية ،الذي أكد فيه
على أهمية حتقيق مصاحل العباد من خالل تشريع األحكام املناسبة هلم يف كل زمان ومكان ،وبني
أن اإلسالم أوجد النظم البديلة عن التعامل بالربا ،الذي أغرق البالد والعباد يف املشقة والعناء،
ومن هذه النظم املضاربة ،اليت تعد من روافد املصارف اإلسالمية ،ومن املعامالت االقتصادية اليت
تفتح آفاقاً لتعاون املستثمرين ،والعمل على حتقيق منافع مشرتكة مبشاريع إسالمية ،والتخلص
من املعامالت الربوية أخذاً وعطاًء ،وحماولة إلنقاذ البشرية من أزماتها االقتصادية ،وإحالل البديل
اإلسالمي ،شاكراً سلطة
النقد الفلسطينية على
جهودها يف تسهيل
ع��م��ل امل��ؤس��س��ات
املصرفية

اإلسالمية،

ال�تي أثبتت جناحاً يف
105

العدد  116رمضان وشوال  1435هـ  -متوز وآب 2014م

امليدان ،وداعياً إىل بذل اجلهود إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من التقيد باحلكم الشرعي ،والبعد عن
الشبهات ،خباصة يف جمال الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف االحتفال بيوم اليتيم الفلسطيين
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت
حلم -يف االحتفال بيوم اليتيم الفلسطيين ،حيث أشار إىل اهتمام اإلسالم
باليتيم ،وحفظ له حقوقه ،وحذر من انتهاكها ،كما أشاد باجلمعيات اليت
تتوىل رعاية األيتام ،وأشاد بأمهات األيتام ،وطالبهن حبفظ األمانة اليت أوالها اهلل هلن ،وأقيم هذا
االحتفال يف مجعية الرمحة لرعاية األيتام يف بيت حلم.
وألقى فضيلته حماضرة على أئمة مساجد احملافظة ،حتدث فيها عن األحكام الشرعية املتعلقة
باحملادثة عرب وسائل االتصال اإللكرتونية احلديثة.
كما شارك يف مهرجان تكريم شهداء احلركة األسرية ،الذي عقد يف قاعة املركز الروسي،
حيث حيّا األسرى وأسر الشهداء ،وذ ّكرهم بفضل الرباط واألجر عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وكان
فضيلته قد شارك يف مسرية واعتصام تضامين مع األسرى يف سجون االحتالل.
من ناحية أخرى؛ شارك فضيلته يف حفل تكريم ضباط شرطة املرور مبناسبة أسبوع املرور العربي
حتت شعار( :معاً حنو بيئة مرورية آمنة للجميع).
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف ندوات عدة
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس -يف
ندوات عدة ،منها ندوة بعنوان (حق املرأة يف املرياث) بدعوة من مجعية
املرأة الدينية ،وشارك يف ندوة (القدس يف القانون الدولي) بدعوة من
106

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

حمافظة طوباس ،وندوة شعرية مبناسبة يوم األرض ،بدعوة من وزارة الثقافة ،عقدت يف قاعة جامعة
القدس املفتوحة ،كما شارك يف اللقاء النسوي اخلاص حتت عنوان (املرأة ما بني مطرقة القوانني
النافذة وسندان العادات والتقاليد) كما شارك يف املسريات واالعتصامات التضامنية مع األسرى
الفلسطينيني يف سجون االحتالل ،وكان فضيلته قد شارك يف معرض الفن التشكيلي بعنوان
(خطوة حنو احلياة).
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف دورة تدريبية
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس-
يف الدورة التدريبية اليت أقامتها مجعية أصدقاء احلياة ملكافحة املخدرات،
بالتعاون مع شرطة نابلس ،وجملس احتاد الطلبة ،ونادي اخلدمة االجتماعية
يف جامعة القدس املفتوحة يف جمال الوقاية من املخدرات ،واليت عقدت يف مقر اجلمعية ،وألقى
فضيلته حماضرة حول حكم املخدرات وسبل الوقاية منها ،وكيفية عالجها ،وأوصى بإقرار قانون
يرفع عقوبة املتاجرين بتلك السموم ،وكان فضيلته قد شارك يف ندوة بعنوان (حث النزالء
على التوبة واإلنابة) عقدت يف سجن نابلس ،علماً أن فضيلته يلقي خطب اجلمعة يف مساجد
احملافظة ،وله العديد من الربامج الدينية اإلذاعية.
مفيت حمافظة سلفيت يلقي حماضرة يف مجعية رعاية املسنني
سلفيت :ألقى فضيلة الشيخ مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت-
حماضرة دينية يف مقر مجعية رعاية املسنني بعنوان (بر الوالدين) بني فيها
أهمية طاعة الوالدين ورعايتهما واإلحسان إليهما ،وكان فضيلته قد
شارك يف معرض (شرطة قريبة من اجلميع) والذي عقد يف ساحة مركز
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شرطة مدينة سلفيت ،وضمن وفد من احملافظة زار أحد املصابني من ألغام خملفات االحتالل.
مفيت قوى األمن يشارك يف ورشات عمل
رام اهلل :شارك فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح -مفيت قوى األمن
الفلسطيين -يف عدد من ورشات العمل املتخصصة ،فقد شارك فضيلته
يف ورشة عمل حول حق املرأة يف اإلرث ،ومعوقات توريث املرأة ،حيث بني
فضيلته أن اإلسالم أعطى املرأة حقاً يف اإلرث خبالف الشرائع والعادات
مجيعها ،ملا قبل اإلسالم ،وشارك فضيلته كذلك يف ورشة عمل عقدتها وزارة الرتبية والتعليم
يف قرية حدّاد السياحية يف جنني ،حول تطوير التعليم يف فلسطني ،وكذلك يف ورشة عمل حول
التعايش  ،نظمتها جامعة النجاح الوطنية وبلدية نابلس.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف نشاطات متنوعة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف
نشاطات عدة ،منها املؤمتر املنعقد يف قرية حداد السياحية بعنوان (املرأة
ذات اإلعاقة واقع وحتديات) بني فيها أن اإلسالم قدم الرعاية للمرضى
والضعفاء وأصحاب االحتياجات اخلاصة ،وشارك كذلك يف ورشة عمل
بعنوان (املواطنة الصاحلة وحتفيز السلوك اإلجيابي) ،بدعوة من مؤسسة (هانس زايدل) اإلغاثية،
حتدث فيها عن دور املواطن الصاحل يف اجملتمع ،كما شارك يف ورشة عمل حول أهمية العناية
باألطفال يف اجلوانب مجيعها ،مبيناً أن اإلسالم اهتم بالطفل من قبل أن يولد ،من خالل
حث الزوجني على اختيار الشريك املناسب ،وشارك يف ندوة يف مدرسة بنات عانني الثانوية،
تناول فيها وسائل التكنولوجيا ،واإلنرتنت ،وشبكات التواصل االجتماعي ،والتلفزيون ،وطرق
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استخدامها يف احلالل ،وكان فضيلته قد شارك كذلك يف لقاء يف حرش السعادة ،حول رعاية
اإلسالم لأليتام واملساكني ،وفضل رعاية اليتيم.
مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف ورشيت عمل ومؤمتر
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ حممد مسودة -مفيت حمافظة اخلليل -يف
ورشة عمل بعنوان (قتل النساء على ما يسمى خبلفية الشرف) يف قاعة
مجعية أمان لإلرشاد ،وشارك كذلك يف ورشة عمل حتت عنوان (سفاح
القربى ،زنى احملارم) ،كما شارك يف مؤمتر (خطبة اجلمعة بني الواقع
واملأمول) الذي عقدته كلية الشريعة يف جامعة اخلليل.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرات يف دورة دراسة األسانيد
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -يف
دورة عن دراسة األسانيد عقدتها مديرية أوقاف طولكرم يف دار احلديث
الشريف ،حيث ألقى العديد من احملاضرات ،وكان فضيلته قد شارك يف
افتتاح معرض الكتاب يف طولكرم ،كما قدم حبثاً يف مؤمتر وسائل التواصل
احلديثة ،الذي عقد يف جامعة النجاح الوطنية يف مدينة نابلس ،تناول فيها عينة من مستخدمي
هذه الوسائل ،وقدم عرضاً حتليلياً عنها.
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مسابقة العدد 116
السؤال األول :من القائل:
كل امرئ مصبح يف أهله

واملوت أدنى من شراك نعله؟

السؤال الثاني:
اذكر حديثاً صحيحاً يبني وقت ليلة القدر؟
السؤال الثالث:
ما حجة عبد اهلل بن عباس يف حتديد أقل فرتة احلمل؟
السؤال الرابع:
كم يبلغ نصاب الزكاة لكل من الذهب والفضة؟
السؤال اخلامس:

؟

ما اسم املدينة اليت قال عنها نابليون بونابرت (لو كان العامل كله دولة واحدة ،لكانت عاصمتها؟

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 116
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة
قيمتها  750شيك ً
ال موزعة
على ثالثة فائزين بالتساوي.

110

إجابة مسابقة العدد 113

إجابة مسابقة العدد 114
السؤال األول:

أ.

 .1عمر بن عبد العزيز
 .2أمحد شوقي

 .3لبيد
 .4اإلمام الشافعي
 .5جرير
ب .بنو خمزوم
ج .أنس بن مالك
د .عثمان مراد
هـ .حممود بكر حجازي

السؤال الثاني:

ا .مقدمة الرأس

أَ ُعوُذ ِباهللِ ِم َن َّ
الشيْ َطا ِن
حب النساء
غرة؛ وهي نصف عشر دية الرجل
أي يؤخر له يف أجله
إجياد الشيء من عدم

السؤال الثالث:

الس ِويَِّة
جمََعوا ما كان ِعنْد ُ
َس ُموُه َبيْن ُ
َه ْم يف إناء َو ِ
َه ْم يف َث ْو ٍب َو ِ
ُ
اح ٍدُ ،ث َّم اْقت َ
اح ٍد ِب َّ
َم َل َبيتنيَ ،وأَ َم َر َم ْن ُيغنيّ ِبهما يف املدينِة ،وهما:
عِ
خلمار َ
َعبِّ ِد
األس َوِد
َماذا َف َع ِ
ُق ْل ِل َ
لت ِبزاه ٍد ُمت َّ
لمليحِة يِف ا ِ ِ
َحتّى َق َعد ِ َ
َق ْد َكا َن مََّ
باب املَ ْس ِج ِد
للصالةِ إِزا َره
ش َر ّ
ْت لُه ِب ِ

السؤال الرابع:

أ .على أبواب اللد /بباب لد
ب .يف عمان
ج .يف بلدة دير استيا قضاء سلفيت.

الفائزون في مسابقة العدد 114
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

غزة

250

 .2عماد أمني حوراني

قلقيلية

250

 .3مجيلة مجعة حممد عاصي

رام اهلل

250

 .1مهدي عبد القادر الكحلوت
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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