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أن  ُكتب عليهم  الفلسطيين املخلصون األبرياء، مشاريع تضحية وفداء،  أبناء الشعب      

يسددوا من أرواحهم، ودمائهم، وأمواهلم، فواتري باهظة الثمن؛ نيابة عن أمتهم، ودفاعًا عن 

عقيدتهم، وكرامتهم، وأوطانهم، وحريتهم، فمنهم الشهيد، واجلريح، واألسري، واملنتظر، وما 

بدلوا تبدياًل، هم الفرسان، ملهمو اإلصرار على محل راية احلق، والدفاع عنها، من فحوى 

قوله تعاىل:}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُوْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَُّقوْا اهلَل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{. )آل 

عمران: 200( 

     خيارهم معقود عليهم األمل، ومرجّو منهم اخلري، كاخليل املعقود يف نواصيها اخلري، كما 

جاء يف احلديث الصحيح عن عبد اهلِل بن ُعَمَر، رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلِل، صلى 
)

1

اهلل عليه وسلم:  )اخْلَْيُل َمْعقوٌد يف َنَواِصيَها اخْلَرْيُ إىل َيْوِم اْلِقَياَمِة(.)*

      هم الصابرون القابضون على اجلراح، املرابطون حيث وجدوا، حيمون ثغورًا وحياضاً، لو 

تركت، ألصاب العبث، والتدنيس، واخلراب، ربوع البالد، ورقاب العباد، وأقدس املقدسات، 

*. صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة.

                                      الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد

شهداء وجرحى وأسرى ... 
وخذالن معيب
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فيكفيهم أنهم ينوبون عن األمة مجيعًا يف الذود عن قدسها، ومسرى نبيها، صلى اهلل عليه 

اجَلَلد،  قوة  على  األمثلة  أروع  الذي ضرب  األبي،  الشعب  هذا  أبناء  لكم  فطوبى  وسلم، 

ومتانة الصب، ومازال يقدم النماذج الَعلية، والصور اجللية يف هذا الباب، يضحون بالغالي 

ع والشيب والشبان، والرجال والنساء، ففي البيت الواحد  والنفيس، ويستبسل فيهم الرضَّ

الشهيد، بل الشهداء، ومن بقي من ذويهم آباء أو أمهات أو أبناء، أو إخوة، أو أخوات، مل 

جيزعوا ملا أصابهم، وإمنا هم املسرتجعون، اآلملون أن تتنزل عليهم رمحة اهلل، ويدخلوا فسيح 

ْبِ  ِبالصَّ اْسَتِعيُنوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا  تعاىل:  يقول  حيث  سبحانه،  لوعده  مصداقًا  جنانه، 

اِبِريَن * َواَل َتُقوُلوْا ملَِْن ُيْقَتُل يِف َسبيِل اهلِل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن  اَلِة ِإنَّ اهلَل َمَع الصَّ َوالصَّ

الَّ َتْشُعُروَن * َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اخْلَوْف َواجْلُوِع َوَنْقٍص مَِّن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت 

اِبِريَن* الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا هللِ َوِإنَّـا ِإَلْيِه َراِجعوَن * ُأوَلـِئَك َعَلْيِهْم  ِر الصَّ َوَبشِّ

َصَلَواٌت مِّن رَّبِِّهْم َوَرمْحٌَة َوُأوَلـِئَك ُهُم املُْْهَتُدوَن{. )البقرة: 153 - 157(

        وقفة مع التفسري: 

اِبِريَن * َواَل َتُقوُلوْا ملَِْن ُيْقَتُل  اَلِة ِإنَّ اهلَل َمَع الصَّ ْبِ َوالصَّ      قوله تعاىل:  } ... اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

يِف َسبيِل اهلِل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن{ قيل إنه نزل يف شهداء غزوة بدر، وكانوا 

أربعة عشر رجاًل، ملا قتلوا، َحِزَن عليهم أقاربهم، فنزلت اآلية، مبينة منزلة الشهداء عند اهلل، 

وتسلية ألقاربهم، وال خيصها نزوهلا فيهم، بل حكمها على العموم يف الشهداء.

     وقوله تعاىل: }َوَلَنْبُلَونَُّكْم{؛ أي خنتبكم، وحيثما جاء االختبار يف حق اهلل، فمعناه أن يظهر 

يف الوجود ما يف علمه، لتقوم احلجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضاً؛ ألن اهلل 

شهداء وجرحى وأسرى ... وخذالن معيب
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يعلم ما كان وما يكون، واخلطاب بهذا االبتالء للمسلمني، وقيل لكفار قريش، واألول أظهر؛ 

باخلسارة،  اأَلَمَواِل{  مَِّن  من األعداء، }اجْلُوِع{: باجلدب، }َوَنْقٍص  }اخْلَوْف{  بعد هذا  لقوله 

}َواألنُفِس َوالثََّمَراِت{  باجلوائح، وقيل ذلك كله بسبب اجلهاد. 

    والالم يف قوله تعاىل: }ِإنَّا هللِ{ للملك، واملالك يفعل يف ملكه ما يشاء، }َراِجعوَن{ تذكروا 

اآلخرة، لتهون عليهم مصائب الدنيا، ويف احلديث الصحيح عن ُأمِّ َسَلَمَة، أنها قالت: مسعت 

، صلى اهلل عليه وسلم: )يقول ما من ُمْسِلٍم، ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، فيقول ما َأَمَرُه اهلل: }ِإنَّا  َرُسوَل اهللَِّ

هللِ َوِإنَّا إليه َراِجُعوَن{ اللهم ْأُجْرِني يف ُمِصيَبِت، َوَأْخِلْف لي َخرْيًا منها، إال َأْخَلَف اهلل له َخرْيًا 

ُل َبْيٍت َهاَجَر إىل  منها، قالت: فلما َماَت أبو َسَلَمَة، قلت: َأيُّ املُْْسِلِمنَي َخرْيٌ من أبي َسَلَمَة؟ َأوَّ

رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم،  ُثمَّ إني ُقْلُتَها، َفَأْخَلَف اهلل لي َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه 

وسلم، قالت: َأْرَسَل إليَّ رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َحاِطَب بن أبي َبْلَتَعَة خَيُْطُبيِن له، 

فقلت: ِإنَّ لي ِبْنًتا، وأنا َغُيوٌر، فقال: َأمَّا اْبَنُتَها َفَنْدُعو اهلَل َأْن ُيْغِنَيَها عنها، َوَأْدُعو اهلَل َأْن َيْذَهَب 
)

1

ِباْلَغرْيَِة(.)*

    وقد ورد ذكر الصب يف القرآن يف أكثر من سبعني موضعاً؛ وذلك لعظمة موقعه يف الدين، 

قال بعض العلماء: كل احلسنات هلا أجر حمصور من عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، إال الصب، 

اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغرْيِ ِحَساٍب{. )الزمر: 10(  ا ُيَوفَّى الصَّ فإنه ال حيصر أجره؛ لقوله تعاىل: }... ِإمنََّ

    وذكر اهلل للصابرين مثانية أنواع من الكرامة، أوهلا احملبة، فقال تعاىل: }َوَكَأيِّن مِّن نَِّبٍّ 

َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوْا ملَا َأَصاَبُهْم يِف َسِبيِل اهلِل َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َواهلُل حيِبُّ 

*. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند املصيبة.
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َتَناَزُعوْا  اِبِريَن{ )آل عمران: 146(، والثاني النصر، قال تعاىل: }َوَأِطيُعوْا اهلَل َوَرُسوَلُه َواَل  الصَّ

اِبِريَن{ )األنفال:46(، والثالث غرفات اجلنة،  َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ اهلَل َمَع الصَّ

قال تعاىل: }ُأْوَلِئَك جيَْزْوَن اْلُغْرَفَة بَِا َصَبُوا َوُيَلقَّْوَن ِفيَها َتِيًَّة َوَساَلمًا{ )الفرقان:75(، والرابع 

ْنَيا  األجر اجلزيل، قال تعاىل: }ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا يِف َهِذِه الدُّ

واألربعة  ِحَساٍب{)الزمر:10(،  ِبَغرْيِ  َأْجَرُهم  اِبُروَن  الصَّ ُيَوفَّى  ا  ِإمنََّ َواِسَعٌة  اهلِل  َوَأْرُض  َحَسَنٌة 

األخرى املذكورة يف هذه اآلية؛ ففيها البشارة، قال تعاىل: }وبشر الصابرين{ والصالة، والرمحة، 

واهلداية، فاهلل تعاىل يقول:}ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرمْحٌَة َوُأوَلِئَك ُهُم املُْْهَتُدوَن{. 

)البقرة: 157(

     والصب على أربعة أوجه؛ صب على البالء، وهو منع النفس من التسخيط، واهللع، 

واجلزع، وصب على النعم، وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم التكب بها، وصب 

على الطاعة، باحملافظة، والدوام عليها، وصب عن املعاصي، بكف النفس عنها. وفوق الصب 

التسليم، وهو ترك االعرتاض، والتسخيط ظاهرًا، وترك الكراهة باطناً، وفوق التسليم الرضا 
)*

1

بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل اهلل، وهو صادر عن احملبة، وكل ما يفعل احملبوب حمبوب.)

    سائلني اهلل العلي القدير أن يتقبل شهداء هذا الشعب؛ من الذين أصيبوا يف الضفة 

الغربية وغزة والداخل واخلارج، يف عليني، مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وأن 

ينزل عليهم صلواته ورمحته،  يلهم أهلهم وذويهم وأمهاتهم وآباءهم الصب اجلميل، وأن 

ويهبهم هداه، وييسر السالمة جلرحاه، ويفك قيد أسراه، ويطلق سراحهم، وحيسن خالصهم، 

ويردهم واملبعدين إىل ديارهم وأهلهم ساملني غامنني، آمني، آمني يا رب العاملني.

*. التسهيل لعلوم التنزيل: 1 /64 - 65 .

شهداء وجرحى وأسرى ... وخذالن معيب
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      عيب وعار وشنار...!:

    أمام الصمود األسطوري لبواسل الشعب الفلسطيين، وصابريه ومرابطيه، تصدر مواقف 
مشرفة من مناصريه، تتمثل يف املعاضدة واملناصرة، ولو بالكلمة املعبة عن املشاعر القلبية 
النبيلة، وذلك يف مستوى أضعف اإلميان، غري أن حجم اخلذالن احلاصل من اإلخوة وأبناء 
املؤمنني ترك  ينكر على  الظاهرة للعيان، واهلل تعاىل  اجللدة، يطغى على شجاعة الشجعان 
نصر املستضعفني، فيقول تعاىل: }َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اهلِل َواملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل 
املِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن  َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

لَُّدنَك َوِلّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا{. )النساء: 75(
     والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، نهى عن ارتكاب آفة اخلذالن، فقال: )املُْْسِلُم َأُخو املُْْسِلِم، 

ال َيْظِلُمُه، وال ُيْسِلُمُه، َوَمْن كان يف َحاَجِة َأِخيِه، كان اهلل يف َحاَجِتِه(.)1(
     وأمر الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، املؤمنني بناصرة اإلخوة املظلومني، فقال: )اْنُصْر 
َأَخاَك َظاملًا، أو َمْظُلوًما، فقال َرُجٌل: يا َرُسوَل اهلِل؛ َأْنُصُرُه إذا كان َمْظُلوًما، َأَفَرَأْيَت إذا كان َظاملًا، 

ْلِم، فإن ذلك َنْصُرُه(.)2( َكْيَف َأْنُصُرُه؟ قال: َتُْجُزُه، أو تََْنُعُه من الظُّ
ب درب العمل بوجب وحي هذه املبادئ، والقيم، واألحكام الشرعية من حوهلا،        وتنكُّ
يعين عصيان اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم، والويل ملن يكون من أهل العصيان، فهو 
الذي أبى، كما جاء يف احلديث الصحيح عن أبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، 
قال: )ُكلُّ ُأمَِّت َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة إال َمْن َأَبى، قالوا: يا َرُسوَل اهلِل؛ َوَمْن َيْأَبى؟ قال: من َأَطاَعيِن 
دخل اجْلَنََّة، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َأَبى(. قوله )إال َمْن َأَبى(؛ أي امتنع عن قبول الدعوة، أو عن 

امتثال األمر.)3( 

1. صحيح البخاري، كتاب اإلكراه، باب ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو حنوه.

2. صحيح البخاري، كتاب اإلكراه، باب ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو حنوه.
3. عمدة القاري: 25 /27.
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       الدرك األسفل من اخلذالن:

    ليت أمور الرتدي تقف عند حد ترك املناصرة، والدعم، والتأييد، بل وصل بعضها إىل 

الدرك األسفل من االحنطاط، من خالل املناصرة املعلنة جهارًا نهارًا للمعتدي، الذي يعادي 

األمة برمتها، ويعيث يف ربوعها الفساد، ويدنس مسرى نبيها، صلى اهلل عليه وسلم، ويقتل 

أطفاهلا، ويعتدي على أحرارها وحرائرها، وفوق كل هذا، تنطلق حناجر بعض املتساقطني من 

أبناء اجللدة وأقالمهم الت تكتب العربية، منادية بزيد من القسوة، والشدة ضد إخوانهم، 

دعوات  تبر  أن  العجيب  الغريب  ومن  عنصري،  وبطش  إبادة،  حلرب  يتعرضون  الذين 

النشاز املعيبة تلك، حبجة كفانا ما قدمنا، مع اإلعراب عن الندم عما سلف، من دعم قدم يف 

سالف األيام، وهؤالء ال يبعدون كثريًا عن الذين ظنوا أنهم عملوا كثريًا من التفضل، واملنة 

بإسالمهم، فمنوا على اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم به، فرد اهلل عليهم مؤنبًا وقائاًل: 

}ميَُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقل الَّ تَُنُّوا َعَليَّ ِإْساَلَمُكم َبِل اهلُل ميَُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْلِمَياِن ِإن 

ُكنُتْم َصاِدِقنَي{.)احلجرات:17(

    واألسوياء الذين سبق منهم الفضل ال يبطلون أعماهلم باملن واألذى، عماًل بضمون قوله 

تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِباملَْنِّ َواألَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاِس َواَل 

ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفرَتََكُه َصْلدًا الَّ َيْقِدُروَن 

َعَلى َشْيٍء مَِّّا َكَسُبوْا َواهلُل اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{. )البقرة: 264(

    هدانا اهلل وأمتنا للعمل بهديه املتمثل يف قرآنه الكريم، وسنة رسوله األمني، صلى اهلل عليه 

وسلم، لنكون من الذين صدقوا اهلل ما عاهدوه، وابتغوا املثوبة منه سبحانه دون سواه من 

شهداء وجرحى وأسرى ... وخذالن معيب
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العاملني، وسائليه سبحانه أن مين علينا كذلك بنصر من عنده عزيز، كما وعد أولياءه 

الذين نصروه، واستقاموا على صراطه املستقيم، ودينه القويم، وهو القائل جل ذكره: }ِإنَّا 

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشَهاُد{. )غافر: 51(  َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يِف احَلَياِة الدُّ

     ربنا ال جتعلنا من الذين شاقوا اهلل ورسوله، الذين قلت فيهم: }...َوَمن ُيَشاقِّ اهلَل َفِإنَّ اهلَل 

َشِديُد اْلِعَقاِب{ )احلشر: 4(، وال من الذين ذاقوا وبال أمرهم، من قال اهلل تعاىل فيهم: }َكَمَثِل 

الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َقِريبًا َذاُقوا َوَباَل َأْمِرِهْم َوهلَُْم َعَذاٌب َأِليٌم{.)احلشر:15( وثبت اللهم أقدامنا، 

وأقوالنا، ومواقفنا؛ لنكون دائمًا مع احلق، ومع العاملني يف سبيله؛ استجابة ألمرك الصادر 

لرسولك أسوتنا، صلى اهلل عليه وسلم، حيث قلت جل شأنك: }َواْصِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن 

ْنَيا َوال  َيْدُعوَن َربَُّهم ِبالَغَداِة َوالَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة احَلَياِة الدُّ

ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا{.)الكهف: 28(
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       منذ أن أكرم اهلل تلك البقعة القاحلة بالنعم واآلالء الباهرة، والناس يفدون إليها من 

شتى بقاع الدنيا ملبني، شاهدين هلل بالوحدانية، وللرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بالرسالة، 

ومن يقصد بيت اهلل احلرام حاجًا أو معتمرًا، ويؤدي الشعائر واملناسك، يلحظها تتحدث 

عن أسرار وخلفيات تتجلى فيها عظمة القدرة اإلهلية، ومؤكدات الوحدانية، وضرورة تسليم 

األمور للباري سبحانه، عليه التوكل، وإليه امللجأ، وهو القادر أن يقول للشيء كن فيكون.

ويف ظالل بدء موسم احلج، وقرب يوم األضحى املبارك، نود أن نقف عند بعض القضايا 

منها  ويأخذ  يذكرها،  أن  األضحى  بعيد  حيتفل  ومن  واملعتمر،  باحلاج  جيدر  الت  اإلميانية، 

الدالالت والعب، الت تعمق إميانه باهلل ورساالته وقدرته، على حنو بنّي واضح، ال لبس فيه 

بشرك، أو وثنية، أو بدع حمدثة.  وصدق اهلل العظيم إذ يذكرنا بآيات اهلل املتجلية يف البيت 

احلرام يف سياق بيان فرض احلج على الناس، فيقول تعاىل: }ِفيِه آَياٌت َبيِّـَناٌت مََّقاُم ِإْبَراِهيَم 

َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوهللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغيِنٌّ 

َعِن اْلَعاملَِنَي{. )آل عمران:97(

                          الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير

كلمة العدد

  أيها احلاج... تفكر واعترب
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           حنيفية إبراهيم عليه السالم:

     تتد جذور احلج ومناسكه يف أعماق التاريخ، لتصل إىل النب الذي يتفق على حرص 

االنتماء إليه أتباع الديانات الثالث الباقية، فالكل يرى أنه صاحب االمتياز باالنتماء إىل ملة 

إبراهيم، عليه السالم، واهلل تعاىل بنّي يف قرآنه الكريم أن ملة إبراهيم هي احلنيفية السمحاء، 

املنتمني حقيقة إىل ملة إبراهيم، عليه  النقية من أي تلبس بالشرك، وأثنى اهلل تعاىل على 

السالم، من أسلموا وجوههم هلل، فقال جل شأنه: }َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مَِّّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َوُهَو 

حمِْسٌن واتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا َواتَََّذ اهلُل ِإْبَراِهيَم َخِلياًل{.)النساء: 125(

    واملسلم يعتز دائمًا بانتمائه إىل ملة إبراهيم، مصداقًا لقوله تعاىل: }ُقْل ِإنَّيِن َهَداِني َربِّي 

ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِّلََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن املُْْشِرِكنَي{)األنعام:161(، وكيف   

للناس أن ال يتنافسوا على حب إبراهيم، عليه السالم، وزعم االنتماء إليه، وهو أمة بشهادة 

رب العاملني، الذي يقول يف حمكم التنزيل: }ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنتًا هللِ َحِنيفًا َوملَْ َيُك ِمَن 

امُلْشِرِكنَي{.)النحل: 120(

     واتباع ملة إبراهيم ال يبتدعه املسلمون، بل هو ما أمرهم اهلل به، إذ يقول جل شأنه يف 

حمكم التنزيل: }ُقْل َصَدَق اهلُل َفاتَِّبُعوْا ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن املُْْشِرِكنَي{)آل عمران: 

95(، ويقول تعاىل:}ُثمَّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن املُْْشِرِكنَي{.)النحل: 

)123

     فالدين القيم العدل هو دين اإلسالم، املتصف باحلنيفية الت تيزت بها دعوة إبراهيم، 

يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اهلِل الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها  عليه السالم، ويف هذا يقول تعاىل: }َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
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يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن{.)الروم: 30( ال َتْبِديَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ

          واد غري ذي زرع ورب ال يضيع خلقه: 

     األرض تتاج املاء لتنبت الزرع، وإذا مل ترزق به، يعمها التصحر واجلدب، واهلل تعاىل 

يقول يف مثار املاء: }َأَوملَْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُق املَاء ِإىَل اأَلْرِض اجْلُُرِز َفُنْخِرُج ِبِه َزْرعًا َتْأُكُل ِمْنُه َأْنَعاُمُهْم 

َوَأنُفُسُهْم َأَفال ُيْبِصُروَن{.)السجدة: 27(

     وقد ساق اهلل تعاىل املاء إىل صحراء مكة اجملدبة، فأصبحت بنعمة اهلل حمط األنظار، ومهوى 

األفئدة؛ استجابة لدعاء إبراهيم، عليه السالم، حني أودع فيها فلذة كبده وزوجه، فدعا اهلل 

اَلَة  قائاًل: }رَّبََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك احملَُرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموْا الصَّ

َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهم مَِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن{. )إبراهيم: 37(

    ويف قصة هذا احلدث العظيم، تذكر الروايات الصحيحة بعض التفاصيل، فعن َسِعيِد 

ابن ُجَبرْيٍ، قال ابن َعبَّاٍس: )َأوََّل ما اتَََّذ النَِّساُء املِْنَطَق)1(، من ِقَبِل ُأمِّ ِإمْسَاِعيَل، اتَََّذْت ِمْنَطًقا 

َلُتَعفَِّي َأَثَرَها)2(، على َساَرَة، ُثمَّ جاء بها ِإْبَراِهيُم َوِباْبِنَها ِإمْسَاِعيَل َوِهَي ُتْرِضُعُه، حتى وضعها 

َة َيْوَمِئٍذ َأَحٌد، َوَلْيَس بها َماٌء،  ِعْنَد اْلَبْيِت، ِعْنَد َدْوَحٍة َفْوَق َزْمَزَم يف َأْعَلى املَْْسِجِد، َوَلْيَس بَِكَّ

َفَوَضَعُهَما ُهَناِلَك، َوَوَضَع ِعْنَدُهَما ِجَراًبا)3( فيه تٌَْر، َوِسَقاًء)4( فيه َماٌء، ُثمَّ قفي ِإْبَراِهيُم ُمْنَطِلًقا، 

َفَتِبَعْتُه ُأمُّ ِإمْسَاِعيَل، فقالت: يا ِإْبَراِهيُم؛ َأْيَن َتْذَهُب َوَترْتُُكَنا بهذا اْلَواِدي الذي ليس فيه ِإْنٌس 

1. املِْنَطق: ما يشد به الوسط. )فتح الباري، 23 /231(
2. َلُتَعفَِّي َأَثَرَها؛ أي ألن تعفي، يقال: عفا على ما كان منه، إذا أصلح بعد الفساد. )فتح الباري، 23 /231(.

3. ِجَراباً: ما يتخذ من اجللد، وتوضع فيه الزوادة. )عمدة القاري، 23 /232(.
4. ِسَقاًء: قربة صغرية. )عمدة القاري، 23 /232(.
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وال َشْيٌء؟ فقالت له ذلك ِمَراًرا، َوَجَعَل ال َيْلَتِفُت ِإَلْيَها، فقالت له: آهلل الذي َأَمَرَك بهذا؟ 

قال: نعم، قالت: ِإَذْن ال ُيَضيُِّعَنا، ُثمَّ َرَجَعْت، َفاْنَطَلَق ِإْبَراِهيُم حتى إذا كان ِعْنَد الثَِّنيَِّة، َحْيُث ال 

َيَرْوَنُه اْسَتْقَبَل ِبَوْجِهِه اْلَبْيَت، ُثمَّ َدَعا ِبَهُؤالِء اْلَكِلَماِت، َوَرَفَع َيَدْيِه، فقال: }ربِّ إّني َأْسَكْنُت 
)

1

من ُذرِّيَِّت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع حتى َبَلَغ  َيْشُكُروَن...(.)*

    فيا له من إميان عميق! عبت عنه أم إمساعيل من خالل رضاها حبكم اهلل وقضائه وقدره، 

فلما  ُتركت وابنها يف واد غري ذي زرع، وتأكد هلا أنه أمر اهلل، أجابت مستندة إىل إميانها 

الراسخ: )ِإَذْن ال ُيَضيُِّعَنا(، وهذا ما حصل فعاًل، فلم يضيعهما اهلل تبارك وتعاىل، بل جعل هلما 

تارخياً، وجعل من أفعاهلما مناسك، وجعل ملكانهما الذي سكناه رفعة، بل حمجًا يقصده الناس 

من كل فج عميق، تلبية لنداء اهلل الكريم، املتضمن فرض احلج على املسلمني، إذ يقول تعاىل: 

}َوَأذِّن يِف النَّاِس ِباحْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{.)احلج: 27(

       زمزم وتاريخ السعي بني الصفا واملروة:

     مل تكن صدفة أن جيعل اهلل السعي بني الصفا واملروة ركنًا يف احلج والعمرة، فاهلل جعلهما 

َفا َواملَْرَوَة ِمن َشَعآِئِر اهلِل َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر  من شعائرهما، فقال جل شأنه: }ِإنَّ الصَّ

وََّف ِبِهَما َوَمن َتَطوََّع َخرْيًا َفِإنَّ اهلَل َشاِكٌر َعِليٌم{)البقرة: 158(، ولتاريخ  َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّ

هذا السعي حكاية، تمل يف طياتها ما عظم من الدالالت اإلميانية، فالرواية الصحيحة أعاله، 

تذكر أن ُأّم ِإمْسَاِعيَل بعد أن تركها إبراهيم، عليه السالم وابنها، يف ذاك الوادي املقفر، َجَعَلْت 

َقاِء، َعِطَشْت، َوَعِطَش اْبُنَها،  ُتْرِضُع ِإمْسَاِعيَل، َوَتْشَرُب من ذلك املَاِء، حتى إذا َنِفَذ ما يف السِّ

*. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب منه.
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َفا  َوَجَعَلْت َتْنُظُر إليه َيَتَلوَّى، أو قال َيَتَلبَُّط)1(، َفاْنَطَلَقْت َكَراِهَيَة َأْن َتْنُظَر إليه، َفَوَجَدْت الصَّ

َأْقَرَب َجَبٍل يف األرض َيِليَها، َفَقاَمْت عليه، ُثمَّ اْسَتْقَبَلْت اْلَواِدَي، َتْنُظُر هل َتَرى َأَحًدا، فلم 

َفا، حتى إذا َبَلَغْت اْلَواِدَي، َرَفَعْت َطَرَف ِدْرِعَها، ُثمَّ َسَعْت َسْعَي  َتَر َأَحًدا، َفَهَبَطْت من الصَّ

اإِلْنَساِن اجملَُْهوِد، حتى َجاَوَزْت اْلَواِدَي، ُثمَّ َأَتْت املَْرَوَة، َفَقاَمْت عليها، َوَنَظَرْت، هل َتَرى َأَحًدا، 

َعبَّاٍس: قال النب، صلى اهلل عليه وسلم:  َمرَّاٍت، قال ابن  َسْبَع  َفَفَعَلْت ذلك  َأَحًدا،  َتَر  فلم 

)َفَذِلَك َسْعُي الناس َبْيَنُهَما، فلما َأْشَرَفْت على املَْرَوِة، مَسَِعْت َصْوًتا، فقالت: َصٍه، ُتِريُد َنْفَسَها، 

ِباملََلِك  ِهَي  فإذا  ِغَواٌث)2(،  ِعْنَدَك  كان  إن  َأمْسَْعَت  قد  فقالت:  َأْيًضا،  َفَسِمَعْت  َعْت،  َتَسمَّ ُثمَّ 

َوَتُقوُل  َفَجَعَلْت ُتَوُِّضُه)3(،  املَاُء،  َظَهَر  َفَبَحَث بعقبة، أو قال ِبََناِحِه، حتى  َزْمَزَم،  َمْوِضِع  ِعْنَد 

ِبَيِدَها َهَكَذا، َوَجَعَلْت َتْغِرُف من املَاِء يف ِسَقاِئَها، وهو َيُفوُر َبْعَد ما َتْغِرُف، قال ابن َعبَّاٍس: 

قال النب، صلى اهلل عليه وسلم: َيْرَحُم اهلل ُأمَّ ِإمْسَاِعيَل، لو َتَرَكْت َزْمَزَم، أو قال: لو مل َتْغِرْف 

من املَاِء، َلَكاَنْت َزْمَزُم َعْيًنا َمِعيًنا، قال: َفَشِرَبْت، َوَأْرَضَعْت َوَلَدَها، فقال هلا املََلُك: ال َتَاُفوا 
ْيَعَة...(.)4( الضَّ

    سبحانك ربي ما أعظم شأنك! تيي العظام وهي رميم، وُتَفّجر يف األرض القاحلة نبعاً، 

يفيض باملاء واآليات الدالة على قدرتك، فمن هذا النبع يشرب ماليني احلجاج واملعتمرين، 

1. َيَتَلوَّى: أي يتمرغ وينقلب ظهرًا لبطن، وميينًا ومشااًل، واللوى وجع يف البطن، قوله: )وقال َيَتَلبَّط(؛ أي يتمرغ 
ويضرب بنفسه األرض. )عمدة القاري، 23 /233(.

ّم ِرَواَية َأِبي َذّر، َوَجَزاء  2. إْن َكاَن عْنَدَك غواث: املَُْراد ِبِه َعَلى َهَذا املُْْسَتِغيث، َوَحَكى اْبن ُقْرُقوٍل َكْسره َأْيًضا، َوالضَّ
ْرط حَمُْذوف، َتْقِديره َفَأِغْثيِن. )فتح الباري، 10 /146( الشَّ

3. ُتَوُِّضُه؛ َأْي جَتَْعلُه ِمْثل احْلَْوض. )فتح الباري، 10 /146(
4. تابع للحديث الذي سبق ترجيه يف البند 5.
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بقاع األرض،  وبلدانهم يف شتى  أهاليهم  إىل  منه  أوعيتهم  الرمحن، وحيملون يف  وضيوف 

العام، بل  يوميًا على مدار  يتكرر حدوثه  العام، وإمنا  أو  العمر  وذلك حيدث ليس مرة يف 

األعوام والقرون واألجيال.

    والرواية الصحيحة تذكر أن أمَّ إمساعيل بقيت تشرب من نبع زمزم هي وابنها، حتى 

ر اهلل للناس اكتشاف األمر، فمما جاء فيها: )...َفَكاَنْت َكَذِلَك حتى َمرَّْت ِبِهْم ُرْفَقٌة من  َيسَّ

َة ، َفَرَأْوا  ُجْرُهَم)1(، أو َأْهُل َبْيٍت من ُجْرُهَم، ُمْقِبِلنَي من َطِريِق َكَداٍء)2(، َفَنَزُلوا يف َأْسَفِل َمكَّ

َماٌء،  فيه  وما  اْلَواِدي،  بهذا  َلَعْهُدَنا  َماٍء  على  َلَيُدوُر  اِئَر  الطَّ هذا  ِإنَّ  َفَقاُلوا:  َعاِئًفا)3(،  َطاِئًرا 

َفَأْرَسُلوا َجِريًّا أو َجِريَّنْيِ)4(، فإذا ُهْم ِباملَاِء، َفَرَجُعوا، َفَأْخَبُوُهْم ِباملَاِء، َفَأْقَبُلوا، قال َوُأمُّ ِإمْسَاِعيَل 

ِعْنَد املَاِء، َفَقاُلوا: َأَتْأَذِننَي لنا َأْن َنْنِزَل ِعْنَدِك؟ فقالت: نعم، َوَلِكْن ال َحقَّ َلُكْم يف املَاِء، قالوا: 

نعم، قال ابن َعبَّاٍس: قال النب، صلى اهلل عليه وسلم: َفَأْلَفى)5(، ذلك ُأمَّ ِإمْسَاِعيَل، َوِهَي ُتِبُّ 

األنس، َفَنَزُلوا، َوَأْرَسُلوا إىل َأْهِليِهْم، َفَنَزُلوا َمَعُهْم، حتى إذا كان بها َأْهُل َأْبَياٍت منهم، َوَشبَّ 

، فلما َأْدَرَك، َزوَُّجوُه اْمَرَأًة منهم،  اْلُغالُم، َوَتَعلََّم اْلَعَرِبيََّة منهم، َوَأْنَفَسُهْم َوَأْعَجَبُهْم حني َشبَّ
َوَماَتْت ُأمُّ ِإمْسَاِعيَل...(.)6(

1. ُجْرُهم: صنفان؛ األوىل كانوا على عهد عاد فبادوا، ودرست أخبارهم، وهم من العرب البائدة، وجرهم الثانية من 
ولد جرهم بن قطحان. )عمدة القاري، 19 /60(

2. َكَداء: حمل يف أعلى مكة. )عمدة القاري، 23 /236(
3.َطاِئرًا عاِئفاً: هو الذي يرتدد على املاء، وحيوم حوله، وال ميضي عنه. )عمدة القاري، 23 /236(

4. َجرّيًا أو َجِريَّني: اجلري هو الرسول، ويطلق على الوكيل واألجري، ومسي بذلك؛ ألنه جيري جمرى مرسله أو موكله، 
أو ألنه جيري مسرعًا يف حوائجه، وجريني شك من الراوي، هل أرسلوا واحدًا أو اثنني. )عمدة القاري، 23 /236(

5. َفَألَفى: أي وجد ذلك اجلرهمي أم إمساعيل، حمبة للمؤانسة بالناس. )عمدة القاري، 23 /236(
6. تابع للحديث الذي سبق ترجيه يف ص14.
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       رفع قواعد البيت احلرام:

     خيب القرآن الكريم عن دور إبراهيم وابنه إمساعيل يف رفع قواعد البيت العتيق، فيقول 

ِميُع  السَّ َأنَت  ِإنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  َربََّنا  َوِإمْسَاِعيُل  اْلَبْيِت  ِمَن  اْلَقَواِعَد  ِإْبَراِهيُم  َيْرَفُع  }َوِإْذ  تعاىل: 

اْلَعِليُم{. )البقرة: 127(

    ويف احلديث الصحيح املطول عن قصة إبراهيم وزوجه وابنه، عليهم السالم، جاء قول 

املالئكة ألم إمساعيل، يف سياق طمأنتها أن اهلل لن يضيعها وابنها، رغم تركها يف هذا الوادي 

، َيْبيِن هذا اْلُغالُم َوَأُبوُه، َوِإنَّ اهللََّ ال ُيِضيُع  غري ذي الزرع، فقالوا هلا: )...فإن َها ُهَنا َبْيَت اهللَِّ
ُيوُل، َفَتْأُخُذ عن ميَِيِنِه َومِشَاِلِه...(.)2( َأْهَلُه، وكان اْلَبْيُت ُمْرَتِفًعا من األرض، َكالرَّاِبَيِة)1(، َتْأِتيِه السُّ

     عودة إبراهيم ولقاؤه إمساعيل وأحداث ذات داللة وعرب:

َج ِإمْسَاِعيُل ُيَطاِلُع       ورد يف الرواية الصحيحة أن إبراهيم، عليه السالم، َجاَء بعدما َتَزوَّ

َتِرَكَتُه)3(، فلم جَيِْد ِإمْسَاِعيَل، َفَسَأَل اْمَرَأَتُه عنه، فقالت: َخَرَج َيْبَتِغي لنا، ُثمَّ َسَأهلََا عن َعْيِشِهْم، 

ٍة، َفَشَكْت إليه، قال: فإذا جاء َزْوُجِك، َفاْقَرِئي  َوَهْيَئِتِهْم، فقالت، حَنُْن ِبَشرٍّ، حَنُْن يف ِضيٍق َوِشدَّ

الَم، َوُقوِلي له ُيَغريِّْ َعَتَبَة َباِبِه)4(، فلما جاء ِإمْسَاِعيُل، َكَأنَُّه آَنَس شيئاً، فقال: هل َجاَءُكْم  عليه السَّ

َعْيُشَنا؟  َكْيَف  َوَسَأَليِن:  َفَأْخَبُْتُه،  َعْنَك،  َفَسَأَلَنا  َوَكَذا،  َكَذا  َشْيٌخ  َجاَءَنا  َأَحٍد؟ قالت: نعم،  من 

1. َكالرَّاِبَية: املكان املرتفع. )عمدة القاري، 23 /235(
2. تابع للحديث الذي سبق ترجيه يف ص14.

3. ُيَطاِلُع َتِرَكَته: أي يتفقد حال ما تركه. )فتح الباري، 23/ 238(
َفات املَُْواِفَقة هلََا، َوُهَو ِحْفظ اْلَباب، َوَصْون َما ُهَو  4. ُيَغرّي َعَتَبة َباِبه: ِكَناَية َعْن املَْرَأة، َومَسَّاَها ِبَذِلَك ملَا ِفيَها ِمْن الصِّ

َداِخله، َوَكْونَها حَمَّل اْلَوْطء. )فتح الباري، 10/ 146(
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َعَلْيَك  َأْقَرَأ  َأْن  َأَمَرِني  ِبَشْيٍء؟ قالت: نعم،  َأْوَصاِك  َفَهْل  قال:  ٍة)1(،  َوِشدَّ َجْهٍد  َأنَّا يف  َفَأْخَبُْتُه 

الَم، َوَيُقوُل َغريِّْ َعَتَبَة َباِبَك، قال: َذاِك أبي، وقد َأَمَرِني َأْن ُأَفاِرَقِك، احْلَِقي ِبَأْهِلِك، َفَطلََّقَها،  السَّ

َوَتَزوََّج منهم ُأْخَرى، َفَلِبَث َعْنُهْم ِإْبَراِهيُم ما َشاَء اهلل، ُثمَّ َأَتاُهْم َبْعُد، فلم جَيِْدُه، َفَدَخَل على 

اْمَرَأِتِه، َفَسَأهلََا عنه، فقالت: َخَرَج َيْبَتِغي لنا، قال: َكْيَف َأْنُتْم؟ َوَسَأهلََا عن َعْيِشِهْم َوَهْيَئِتِهْم؟ 

فقالت: حَنُْن ِبَرْيٍ َوَسَعٍة، َوَأْثَنْت على اهلِل، فقال: ما َطَعاُمُكْم؟ قالت: اللَّْحُم، قال: فما َشَراُبُكْم؟ 

قالت: املَاُء، قال: اللهم َباِرْك هلم يف اللَّْحِم َواملَاِء، قال النب، صلى اهلل عليه وسلم: ومل َيُكْن 

َة، إال مل  )2(، َوَلْو كان هلم، َدَعا هلم فيه، قال: َفُهَما ال خَيُْلو َعَلْيِهَما َأَحٌد ِبَغرْيِ َمكَّ هلم َيْوَمِئٍذ َحبٌّ

الَم، َوُمِريِه ُيْثِبُت َعَتَبَة َباِبِه، فلما جاء ِإمْسَاِعيُل،  ُيَواِفَقاُه، قال: فإذا جاء َزْوُجِك، َفاْقَرِئي عليه السَّ

َعْنَك،  َفَسَأَليِن  َوَأْثَنْت عليه،  اهلَْْيَئِة،  َحَسُن  َشْيٌخ  َأَتاَنا  قالت: نعم،  َأَحٍد؟  َأَتاُكْم من  قال: هل 

َيْقَرُأ  ِبَشْيٍء؟ قالت: نعم، هو  َفَأْوَصاِك  َأنَّا ِبَرْيٍ، قال:  َفَأْخَبُْتُه  َعْيُشَنا؟  َكْيَف  َفَسَأَليِن  َفَأْخَبُْتُه، 

الَم، َوَيْأُمُرَك َأْن ُتْثِبَت َعَتَبَة َباِبَك، قال: َذاِك أبي، َوَأْنِت اْلَعَتَبُة، َأَمَرِني َأْن ُأْمِسَكِك. َعَلْيَك السَّ

    ُثمَّ َلِبَث َعْنُهْم ما َشاَء اهلل، ُثمَّ جاء َبْعَد ذلك َوِإمْسَاِعيُل َيْبِي َنْباًل)3( له َتَْت َدْوَحٍة)4( َقِريًبا 

يا  قال:  ُثمَّ  ِباْلَواِلِد،  َواْلَوَلُد  ِباْلَوَلِد،  اْلَواِلُد  َيْصَنُع  َفَصَنَعا كما  إليه،  قام  َرآُه،  َزْمَزَم، فلما  من 

ِإمْسَاِعيُل؛ ِإنَّ اهلَل َأَمَرِني ِبَأْمٍر، قال: َفاْصَنْع ما َأَمَرَك َربَُّك، قال َوُتِعيُنيِن؟ قال: َوُأِعيُنَك، قال: فإن 

اهلَل َأَمَرِني َأْن َأْبيِنَ َها ُهَنا َبْيًتا، َوَأَشاَر إىل َأَكَمٍة ُمْرَتِفَعٍة على ما َحْوهلََا، قال: َفِعْنَد ذلك َرَفَعا 

1. اجَلْهٍد: املشقة والتعب.
: احلبوب، كالقمح والشعري وما شابه. 2. َحبٌّ

ْهم َقْبل َأْن ُيَركَّب ِفيِه َنْصله َوِريشه. )فتح الباري، 10 /146( 3. َيْبي َنباًل: السَّ
4. َدْوَحة: ِهَي الَِّت َنَزَل ِإمْسَاِعيل َوُأّمه َتْتَها َأوَّل ُقُدومهَما. )فتح الباري، 10 /146(
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اْلَقَواِعَد من اْلَبْيِت، َفَجَعَل ِإمْسَاِعيُل َيْأِتي ِباحْلَِجاَرِة، َوِإْبَراِهيُم َيْبيِن، حتى إذا اْرَتَفَع اْلِبَناُء، جاء 

بهذا احْلََجِر، َفَوَضَعُه له، َفَقاَم عليه، وهو َيْبيِن، َوِإمْسَاِعيُل ُيَناِوُلُه احْلَِجاَرَة، َوُهَما َيُقوالِن: }َربََّنا 

ِميُع اْلَعِليُم{ قال: َفَجَعال َيْبِنَياِن حتى َيُدوَرا َحْوَل اْلَبْيِت َوُهَما َيُقوالِن:  َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أنت السَّ

 )*
1

ِميُع اْلَعِليُم{.) }َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أنت السَّ

      فهذه وقفات إميانية دالة، موثقة با تيسر من اآليات القرآنية الكرمية، واحلديث الصحيح، 

التأمل والتدبر، واستخالص العب والعظات، باصة من حجاج بيت اهلل احلرام،  تستحق 

الذين يؤدون املناسك والشعائر، ذات الصلة الوثيقة بهذا التاريخ، عسى أن حيصلوا الفائدة 

املرجوة من هذا االتعاظ، وصدق اهلل العظيم إذ يقول جل شأنه: }َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعْبٌَة 

أُلْوِلي اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفرَتَى َوَلـِكن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهًدى 

َوَرمْحًَة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن{. )يوسف: 111(  

*. تابع للحديث الذي سبق ترجيه يف ص14.



20

العدد  117  ذو القعدة وذو احلجة   1435 هـ   -  أيلول وتشرين األول  2014م

    فتح اهلل سبحانه لعباده أبواب التوبة، فقال عز من قائل: }َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّمْحََة 

َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبََهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم{)األنعام: 54(، وقال،      

صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ اهلَل َخَلَق الرَّمْحََة َيْوَم َخَلَقَها ماَئَة َرمْحٍَة، َفَأْمَسَك ِعْنَدُه ِتْسًعا َوِتْسِعنَي 

َرمْحًَة، َوَأْرَسَل يِف َخْلِقِه ُكلِِّهْم َرمْحًَة َواِحَدًة، َفَلْو َيْعَلُم اْلَكاِفُر ِبُكلِّ الَِّذي ِعْنَد اهلِل ِمَن الرَّمْحَِة، ملَْ 
)*

1

َيْيَأْس ِمَن اجْلَنَِّة، َوَلْو َيْعَلُم املُْْؤِمُن ِبُكلِّ الَِّذي ِعْنَد اهلِل ِمَن اْلَعَذاِب، ملَْ َيْأَمْن ِمَن النَّاِر(.)

    قد تكون مغفرة اهلل للعبد بسبب من فعله، كفعل الطاعات، وقد تكون سبب ابتالء 

كاملرض وغريه، وربا كانت بفعل غريه له، كدعاء والديه له، أو دعاء إخوانه له، وقد تكون 

املغفرة منه سبحانه بغري سبب؛ أي من حمض فضله ال إله إال هو.

    ويف احلج مناسك تكفر الذنوب، نذكر منها:

    أواًل- جتنب الرفث والفسوق:

     عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َحجَّ َفَلْم 

*. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف.

مناسك 
احلج املكفرة للذنوب

  الشيخ  د. ياسر محاد  - مدير دائرة البحوث - دار اإلفتاء الفلسطينية

مناسبة العدد
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َم ِمن َذْنِبه()3(، ويف رواية: )َمْن َحجَّ هلل َفَلْم َيْرفْث، َوملَْ  َيْرفْث)1( َوملَْ يفِسْق)2( ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

يفِسْق، َرَجَع َكَيْوم َوَلدتُه ُأمه()4(، فاحلديث يوضح أن من حج بيت اهلل احلرام، دون رفث وال 

فسوق، رجع بال ذنوب، كيوم ولدته أمه.

    واحلج املبور يسقط حقوق اهلل تبارك وتعاىل، كتأخري الصالة، والزكاة، والكفارات، أما 

حقوق البشر كالديون وغريها؛ فقد ذهب بعض العلماء أنه ال يسقطها، يقول املناوي: )فإنه 

قيده  كان حجه مبورًا، كما  التبعات)5( إذا  إال  والكبائر،  الصغائر  له  احلاج- مغفور  -أي 

يف عدة أخبار()6(، وقال املال علي القاري: )فالذي عليه أهل السنة كما نقله غري واحد من 

األئمة؛ كالنووي، وعياض، أن حمل ذلك يف غري التبعات بل الكبائر، إذ ال يكفرها إال التوبة، 

اإلسالم خالف،  ويف  واحلج،  باهلجرة،  تنهدم  ال  املالية  احلقوق  أن  الشارحني  بعض  وعبارة 

وأما حقوق العباد، فال تسقط باهلجرة واحلج إمجاعاً، نعم جيوز، بل يقع كما دل عليه بعض 

األحاديث، إن اهلل تعاىل إذا أراد لعاص أن يعفو عنه، وعليه تبعات، عوض صاحبها من جزيل 
ثوابه، ما يكون سببًا لعفوه، ورضاه(.)7(

1. الرفث: هو السخف، وفاحش الكالم، وقيل هو هنا كناية عن اجلماع، قال األزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجل من املرأة، إكمال املعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض: 4 /239.

2. يفسق: يرتكب السيئات، وقيل: املعاصي، وقيل: ما أصاب من حمارم اهلل والصيد.
3. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة، وصححه 

األلباني.
4. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب فضل احلج املبور. 

5. التبعات: الذنوب الت توجب على مرتكبها حكمًا يف نفس أو مال، فتح الباري: 18 /63.
6. فيض القدير: 1 /437.

7. مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال علي القاري: 1 /271.

مناسك احلج املكفرة للذنوب
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      ثانيًا- املتابعة بني احلج والعمرة:

     َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َقاَل: )اْلُعْمَرُة ِإىَل 

اْلُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ملَا َبْيَنُهَما، َواحْلَجُّ املَْْبُوُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اجْلَنَُّة()1(، فاحلديث يوضح أن العمرة 

التالية تكفر ذنوب ما قبلها، وكذا احلج املبور، ميسح ذنوب العبد السابقة، ويدخله اجلنة، 

وعن عبد اهلل بن مسعود، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َتاِبُعوا 

َبنْيَ احلّج َوالُعمرة، َفإّنهما َيْنِفيان الْفَقر َوالّذنوب؛ َكما َيْنِفي الِكرُي خبَث احَلديد، َوالذهب، 
َوالفضة، َوَلْيَس للحجة املبورة َثواَب ِإال اجَلّنة(.)2(

الذنوب  تكفري  على  يعمالن  والعمرة،  احلج  على  املداومة  أن  احلديث  من  فالظاهر      

واخلطايا؛ وكذلك الفقر، وخيلصان العبد من اخلبث، كما خيلص املعدن من الشوائب.

      ثالثًا- مسح احلجر األسود، والركن اليماني:

     عن عبد اهلل بن عبيد، قال: قال رجل البن عمر: يا أبا عبد الرمحن، مالي أراك تستلم 

الركنني وال ترتكهما، وكان ابن عمر يفعله، قال: إني مسعت رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

يقول: )إن مسحهما حيط الذنوب()3(، وعن عبد اهلل بن عبيد بن عمري، عن ابن عمر، َيبُلُغ 

به النب، صلى اهلل عليه وسلم: )إن استالَم الركنني حيطان الذنوب()4(، وعن ابن عبيد بن 

عمري عن أبيه: أن ابن عمر كان يزاحم على الركنني زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النب، 

1. صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها.
2. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة، وقال 

األلباني: حسن صحيح.
3. الطباني يف معجمه الكبري، 12/ 392 حديث رقم: 13446.

4. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنهما، وقال شعيب  
األرنؤوط: إسناده حسن.
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صلى اهلل عليه و سلم، يفعله فقلت: يا أبا عبد الرمحن، إنك تزاحم على الركنني زحامًا ما 

رأيت أحدًا من أصحاب النب، صلى اهلل عليه وسلم، يزاحم عليه، فقال: إن أفعل، فإني مسعت 
رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )إن مسحهما كفارة للخطايا(.)1(

    رابعًا- اخلطى إىل احلج، واملشي إليه:

    واحلديث الوارد يف ذلك هو حديث الرتمذي السابق نفسه، وفيه أنه مسع النب، صلى اهلل 

عليه وسلم، يقول: )َمْن َطاَف ِبَهَذا اْلَبْيِت ُأْسُبوعاً)2(، َفَأْحَصاُه َكاَن َكِعْتِق َرَقَبٍة، َومَسِْعُتُه َيُقوُل: 

اَل َيَضُع َقَدًما، َواَل َيْرَفُع ُأْخَرى ِإالَّ َحطَّ اهلُل َعْنُه ِبَها َخِطيَئًة، َوَكَتَب َلُه ِبَها َحَسَنًة()3(، ويف رواية 

عنه، َقاَل: مَسِْعُت النَِّبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل: )َما َيْرَفُع ِإِبُل احْلَاجِّ ِرْجاًل، َوال َيَضُع َيًدا 

ِإال َكَتَب اهلُل َلُه ِبَها َحَسَنًة، َأْو حَمَى َعْنُه َسيَِّئًة، َأْو َرَفَعُه ِبَها َدَرَجًة()4(، ويف رواية أخرى: )َمن 

طاف ِبَهذا البيِت أسبوًعا حيصيِه، فُيصلِّي َرْكعتنِي كاَن كِعتِق رَقبٍة، وما وَضَع رجٌل قدماً، وال 
رَفعها؛ إال كتَب اهلُل لُه ِبها حَسنًة، وحما عنه بها سيِّئًة، ورفع لُه ِبها درجًة(.)5(

، فقال:      ويف حديث طويل عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال: )... ثمَّ أقبل على األنصاريِّ

إن شئَت أخبُتك عما ِجئَت تسأُلين، وإن ِشئَت تسأُلين وُأْخِبَُك؟ َفقال: ال يا نبَّ اهلِل! َأْخِبِْني 

1. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف استالم الركنني، قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن، وصححه األلباني.

2. أسبوعاً: ويف كثري من النسخ: سبوعاً، بال ألف، ويف )النهاية: من طاف أسبوعاً، أي: سبع مرات، ومنه األسبوع 
لأليام السبعة، ويقال له: سبوع بال ألف لغة فيه قليلة، النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات املبارك بن 

حممد اجلزري: 2 /842(.
3. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف استالم الركنني، قال أبو عيسى: 

هذا حديث حسن، وصححه األلباني
والرتهيب  والرتغيب   ،]5596[ اجلامع  صحيح  يف  األلباني  حسنه   ،]3821[ رقم:   ،23/  6 اإلميان:  شعب   .4"

 .]1106[
5.  تريج مشكاة املصابيح، األلباني، رقم: 2513، وقال: إسناده صحيح.

مناسك احلج املكفرة للذنوب
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با ِجئُت أسأُلك، قال: ِجئَت تسأُليِن عن احلاجِّ ما َلُه حني خيُرُج ِمن بيِته؟ وما لُه حني يقوُم 

بعرفاٍت؟ وما لُه حني َيرمي اجِلماَر؟ وما لُه حني حيِلُق رأَسه؟ وما لُه حني َيقضي آخَر طواٍف 

بالبيِت؟ فقاَل: يا نب اهلِل، والَّذي بعَثك باحلقِّ ما أخطأَت مَّا كان يف نفسي شيًئا، قال: فإنَّ 

لُه حني خيرُج من بيِته أنَّ راِحلَته ال تطو ُخطوًة؛ إال َكَتب اهلُل لُه بها حَسنًة، أو َحطَّ عنُه بها 

نيا، فيقوُل: انُظروا إىل ِعبادي  ، ينزُل إىل مَساِء الدُّ خطيئًة، فإذا َوقف بـ )َعرفَة( فإنَّ اهلَل، عزَّ وجلَّ

 ،)2(
ماِء ورمِل عاِلٍ ُشْعًثا)1(ُغْبًا، اشَهدوا أنِّي قد غَفرُت هلم ذنوَبهم، وإن كاَنت عدَد قْطِر السَّ

وإذا رَمى اجلماَر ال َيدري أحٌد ما لُه حتَّى ُيَوفَّاُه َيوَم القيامِة، وإذا حَلق رأَسه، فله بكلِّ شعرٍة 

سقطت ِمن رأِسه نوٌر يوَم القياَمِة، وإذا قَضى آخَر طواٍف بالبيِت، خَرج ِمن ذنوِبه كيوِم ولَدْتُه 

أمُُّه()3(، فمعظم مناسك احلج مكفرة للذنوب؛ من املشي ألداء املناسك، إىل الوقوف بعرفة، 

إىل الطواف بالبيت، إىل احللق والتقصري وغريها.

    اهلل تعاىل رحيم بعباده، ومن رمحته أنه يقبل التوبة منهم، ويعفو عن املذنبني، قال اهلل تعاىل: 

ُنوَب مَجِيًعا  }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اهلِل ِإنَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّ

ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَِّحيُم{ )الزُّمر: 53(، وأخب سبحانه وتعاىل أنه يقبل توبة التائبني، فقال عز 

يَِّئاِت{ )الشورى: 25(، بل أخب أنه  وجل: }َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ

ِريَن{ )البقرة: 222(، ومن أبواب  حيب التوابني، فقال تعاىل: }ِإنَّ اهلَل حيِبُّ التَّوَّاِبنَي َوحيِبُّ املَُْتَطهِّ

يهيئ  أن  اهلل سبحانه  نسأل  ومناسكهما،  والعمرة  احلج  للذنوب  املكفرة  واألعمال  التوبة، 

للمؤمنني احلج والعمرة لبيت اهلل احلرام؛ ليغتنموا هذه املنح الربانية، والنسمات الرمحانية، 

إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

1. شعثاً: الشعث بكسر العني هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله.
2. عاِلٍ: وهو ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه يف بعض.

3. صحيح الرتغيب والرتهيب، األلباني، رقم: 1155، وقال: حسن.
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

بعد؛

   فاحلج فريضة ربانية عظيمة، وله فوائد جلية، جعله اهلل رحلة العمر، يتزود منه املسلم، زاد 

الدنيا واآلخرة، ميأل نفسه وروحه رضا ووجدانية، وقبل أن نتعرف إىل بعض آثار احلج على 

الصحة النفسية، منهد باآلتي: 

احلج لغة: القصد.)1(

زيارة مكان خمصوص، يف زمن  أو  أفعال خمصوصة،  الكعبة ألداء    واحلج اصطالحاً: قصد 

خمصوص بفعل خمصوص.)2(

    واحلج ركن اإلسالم اخلامس، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، قال 

تعاىل: }َوهللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل{)آل عمران: 97(، وأيام احلج مباركة، 

1. ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص13، باب حجج.

2. الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، 3 /8، دار الفكر، ط1417هـ ـ 1989م. 

آثار احلج 
على الصحة النفسية

أ. كايد حسن عايد جاليطة / أرحيا

مناسبة العدد
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واألعمال فيها مضاعفة، ليس للحجاج فحسب، وإمنا ملن صلى، وصام، وزكى، وتصدق، يف 

هذه األيام من املسلمني كافة. 

     واحلج ذو أهمية كبى، قال احلليمي، رمحه اهلل: )احلج جيمع معاني العبادات كلها، فمن 

حج فكأمنا صام، وصلى، واعتكف، وزكى، ورابط يف سبيل اهلل، وغزا، وألنا دعينا إليه، وحنن 

يف أصالب اآلباء كاإلميان الذي هو أفضل العبادات(.)1(

    بجرد عودة احلاج إىل الديار، يتغري سلوكه وتعامله مع اآلخرين، قال تعاىل: }َفال َرَفَث وال 

{)البقرة: 197(، هذه اآلية تربي املسلم على الضبط، والتحكم يف  ُفُسوَق َوال ِجَداَل يِف احَلجِّ

اندفاعاته وشهواته، فال يطلق لنفسه العنان يف السب، واجلدال، واخلصام، قال صلى اهلل عليه 

وسلم: )َمْن َحجَّ هللِ، َفَلْم َيْرُفْث، َوملَْ َيْفُسْق، َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه(.)2()3(

     آثار آعمال احلج:

     لكل ركن من أركان احلج  غايات نبيلة، وأعمال قلبية، منها: 

  1. اإلحرام، بهذا اإلحرام يتحقق مبدأ العودة إىل طهارة طبيعية، نادى بها الفالسفة ذات 

يوم، ولكنهم فشلوا يف تطبيقها على واقع احلياة، فهو جترد تام من شهوات النفس، ما يدخل 

ُأنسًا وارتياحًا غري طبيعيني على النفس، وهي ترى من هو دونها أو أعلى منها، يف لباس 

واحد وصوت واحد، إنها معاني العزة والشموخ بعبادة الواحد األحد.  

  2. التلبية: هذا الشعار الشجي احملبب، إمنا هو تلبية للنداء اإلهلي القديم، حيث أمر اهلل 
1. الفقه اإلسالمي وأدلته، 3 /10. 

2. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب فضل احلج املبور.

3. الرقية الشرعية والطب النفسي، رسالة ماجستري مقدمة جلامعة القدس املفتوحة، ابتسام شريف، ص:103.
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تعاىل إبراهيم، عليه السالم، أن يؤذن يف الناس باحلج، فيه جترد النفس من مغريات الدنيا، 

حيث فيها عهد من النفس خلالقها، أن تكون حياتها كلها هلل، عندما يلب املسلم يف احلج: 

)لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك 

لك(، فإنه بذلك يعقد معاهدة مع اهلل بعدم الرياء والشرك، وإعالن الطاعة املطلقة هلل، وهذه 

قمة التوحيد)1(، ويف هذه التلبية العظيمة يصل إىل مقام الطمأنينة، قال تعاىل: }َوِإْذ َجَعْلَنا 

اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمًنا َواتَُِّذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلى َوَعِهْدَنا ِإىَل ِإْبَراِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأْن 

ُجوِد{.)البقرة: 125( اِئِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُّ َرا َبْيِتَ ِللطَّ َطهِّ

انتمائه هلذا  املسلم بصدق وعاطفة جياشة عن صدق  العظيمة، يعب  التلبية      ويف هذه 

بينه وبني ربه،  باأللفة  املسلم  العظيمة، يشعر  التلبية  العقيدة الصافية، بهذه  الدين، وهلذه 

ويشعر كأنه يردد خلف الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ال يزيد على هذه الكلمات، واحلج 

غنيهم  بعضاً،  ببعضهم  املسلمني  احتكاك  فيها  حيدث  الذي  العظيمة،  اإلهلية  الشعرية  هو 

لألعصاب،  تهدئة  االبتهال  ويف  واحلب،  األلفة  يدخل  ما  ومرؤوسهم،  رئيسهم  وفقريهم، 

وراحة للنفس ومناجاة هلل.)2(

  3. الطواف بالكعبة، وبدء الطواف عند احلجر األسود: ُيعّد الطواف تية البيت العتيق، 

يبايع فيه احلاج ربه على اإلميان واالستقامة، وعلى الوفاء بالعهد.

   4. السعي بني الصفا واملروة: بهذا السعي واهلرولة، تتساقط اآلثام واملعاصي عن اإلنسان، 

1. انظر: جملة اإلسراء دار اإلفتاء الفلسطينية، العدد 33، شباط آذار، ذي القعدة ذي احلجة، ص:17.

2. االستشفاء بالقرآن والتداوي بالرقى، حممد عصام طربية، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، األردن، ص: 38. 

آثار احلج على الصحة النفسية
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يذكر ذلك السعي من أم إمساعيل، عليه السالم؛ حبثًا عن املاء لولدها، فتدخل إىل نفسه آيات 

اجلمال، وعالمات التحدي للواقع الذي يعيشه، ومن ثم ينطلق يرفع صوته بالتلبية والتكبري، 

يذكر إبراهيم وعائلته، فيزداد املتأمل املبتلى روعة، وألفة، وإقبااًل.

   5. الوقوف بعرفة: تتحقق فرحة املؤمنني بعفو اهلل ورمحته، وهم على ذلك الصعيد الطاهر، 

فيسعدون بالرضوان، وإكمال الدين، يستذكر املسلمون حجة النب، صلى اهلل عليه وسلم، 

وخطبة الوداع الت فيها من العظمة، فيستشعرون عظمة اإلسالم يف نفوس املسلمني من 

الصحابة، جاء يف كتاب فقه السرية: )أنصتت الدنيا لتسمع قوله، وأنصت احلجر والقفر 

واملدر إىل الكلمة املودعة، ينطق بها فم رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، بعد أن أنست، 

وسعدت به الدنيا كلها، ثالثة وستني عاماً، ها هو اليوم يلمح بالرحيل، بعد أن قام بأمر ربه، 

وغرس األرض بغراس اإلميان، وها هو اآلن يلخص املبادئ الت جاء بها، وجاهد يف سبيلها 

1*(، إنها التعاليم الربانية، ليس ألمة 

بكلمات جامعة، وبنود معدودة، يلقي بها إىل مسع العامل()

حممد، صلى اهلل عليه وسلم، فحسب، وإمنا لسائر األمم، فهي مدرسة احلقوق كافة، كاملة 

شاملة، هذا املوقف يرمز إىل اآلمال الكبرية الت تدو الناس إىل استقبال رمحة اهلل.

   6. الرمي: يعب احلج بالرمي عن نبذ الشر، والتمرد على الباطل وزيفه، فريمي إبليس 

يف داخله؛ انتقامًا منه على ما أفسد يف حياته، فالرمي حبد ذاته روعة االنتصار على الباطل، 

ويف الرجم رمزية وداللة أخرى، حيث إنه عندما يرجم احلجاج إبليس هناك، يستذكرون أن 

هذا الفعل قام به إبراهيم وإمساعيل وهاجر، عليهم السالم، ويف ذلك داللة واضحة على 

*.فقه السرية النبوية، للبوطي، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ص: 328. 
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انتصار النفس املطمئنة لطاعة ربها على النفس اجلاحدة املتمثلة يف إبليس، فتكون النشوة، 

والراحة، والوقار للنفس، يقول صاحب تزكية األنفس: )واعلم أنك يف الظاهر ترمي احلصى 

إىل العقبة، ويف احلقيقة ترمي به وجه الشيطان، وتقصم به ظهره، إذ ال حيصل إرغام أنفه إال 

بامتثالك أمر اهلل سبحانه وتعاىل، وتعظيمًا له بجرد األمر من غري حفظ للنفس، والعقل 

فيه(.)1(

باسرتاحة،  واالحتفال  والتهليل،  والتكبري،  اهلدي،  بذبح  احلج  أعمال  تنتهي  الذبح:   .7    

العيد، يوم األضحى ويوم النحر، يرمي احلاج اجلمرات، ويذحبون هديهم، ويقدم املسلمون يف 

شتى بقاع األرض األضاحي قربة هلل، واقتداء بإبراهيم، وذلك يذكرهم باضيهم، وجيعلهم 

يستشعرون معاني الصدق الت قدمها األنبياء هلل، حيث يستذكرون كيف كانت عائلة إبراهيم 

تقدم طاعة اهلل على كل شيء، هذه املعاني السامية وغريها، تزيد املؤمن ثباتًا وطمأنينة، إنها 

إىل  اهلداية  يف  ربهما  من  العون  رجاء  إنه  الظالل:  يقول صاحب  والشعور،  التآخي  وحدة 

اإلسالم، والشعور بأن قلبيهما بني أصبعني من أصابع الرمحن، وأن اهلدى هداه، ثم هو طابع 

األمة املسلمة، التضامن، تضامن األجيال يف العقيدة.)2(

   8. احللق والتقصري: احللق أبلغ يف إخالص العبادة هلل عزَّ وجل، وأعمق داللة يف صدق 

التوجه، والتقصري فيه نصيب من ذلك، حتى ال خييب رجاء العاملني. 

   9. احلج ثقافة وتدريب: فيه توسيع اآلفاق الثقافية، حيث إن من أعظم العلوم املشاهدة، 

1. حوى، سعيد، املستخلص يف تزكية األنفس، دار عماد، بريوت، عمان، ص: 90.

2. قطب، سيد، يف ظالل القرآن، اجمللد األول، اجلزء األول، دار الشروق، ط27، ص: 114. 

آثار احلج على الصحة النفسية
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فما شوهد بالعني ال ينسى، كيف ينسى تلك املشاعر الت أضفت عليه راحة قلبية ونفسية 

عظيمة، كيف ينسى تلك األماكن املقدسة الت أدخلت األنس إىل قلبه، وذكرته بعزة اإلسالم، 

فهذه املعاني الرمزية اجلليلة جيب معرفتها )1(، ويتصور ذلك الوصف الرباني لبداية ذلك 

َأْنَت  ِإنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  َربََّنا  َوِإمْسَاِعيُل  الَبْيِت  ِمَن  الَقَواِعَد  ِإْبَراِهيُم  َيْرَفُع  }َوِإْذ  العظيم،  البناء 

ِميُع الَعِليُم * َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب  السَّ

َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم{. )البقرة: 127 - 128(

    والدعاء يف احلج يفرج عن النفس أزماتها، والشرب من ماء زمزم، وما فيه من أمالح 

معدنية منشطة ألعضاء اإلنسان، يدخل االنشراح واألنس على القلوب.

    إنَّ االحتكاك اجلسدي والروحي والنفسي، يدخل على النفس بهجة األنس واجلالل، 

حيث يشعر الفقري بالعدالة الربانية، وبانبه الغين يف موقف واحد ومشاعر واحدة.

ووحدة األمة تعين من الناحية النفسية: 

     1. إشباع دوافع انتماء الفرد للجماعة، وأنه فرد واحد يف هذه األمة الكبرية. 

     2. إشباع دافع إحساس الفرد بتقدير اجلماعة. 

     3. إشباع دافع العمل اجلماعي لتحقيق األهداف الكلية.)2(

املسلم للمشاعر  فزيارة  فيه فوائد نفسية عظيمة، ال ميكن حصرها هنا،      وأخريًا: احلج 

املقدسة، بدءًا من بيت اهلل احلرام، وأماكن البطوالت اإلسالمية، كعني بدر، أو جبل أحد، أو 

1. انظر جملة املنب الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، ذو احلجة، مارس 1999م، ص: 25 - 31. 

.www.islamaet.com  .2. الصحة من منظور إسالمي
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غار حراء، وغريها، تده بطاقة روحية كبرية، تزيل عنه اهلموم والكروب، وتشعره بالطمأنينة 

والسعادة.)1(

    احلج تعليم للمسلم على طرق الوقاية من االنزالق يف أمراض النفوس، وعلى السلوك 

واملعاملة احلسنة، وهذه املنافع العظيمة الت بينها اهلل عزَّ وجل يف كتابه.)2(

    لقد أمجع علماء النفس: أن السعادة القصوى لن يصل إليها اإلنسان إال ببلوغ الصحة 

أهم  من  واحلج  باألمن،  والشعور  باالطمئنان،  إال  النفسية  الصحة  تتوافر  وال  النفسية، 

وجل،  عزَّ  باهلل  وذاتياً،  روحيًا  ويعلقنا  الفرائض،  وخامت  العمر،  رحلة  هو  حيث  مقوماتها، 

وخيلصنا من الدعوات العصبية؛ ألنه جسد الوحدة واملساواة يف كل معانيها يف تلك املشاعر، 

والقيام بالشعائر، حيث ينسى املسلم أنه ينتمي إىل حزب أو مجاعة، ويتذكر أنه ينتمي ألمة 

عظيمة هي أمة اإلسالم.

سائر  والنفسية يف  الروحية  املعاني  تلك  إىل  احلاجة  بأمس  اليوم  اإلسالمية  األمة  إنَّ      

معامالتها وعباداتها وعالقاتها، وما نراه من تيه، وحرية، وتعب، وقلق روحاني ونفسي، ما 

كان ليكون لو تسكت األمة بهدي ربها، وسنة نبيها، صلى اهلل عليه وسلم.

1. انظر: القرآن وعلم النفس، د. اجلسماني، عبد العلي اجلسماني، القرآن وعلم النفس الشخصية املسلمة حسب املنهاج 

القرآني، القسم الثاني، الدار العربية للعلوم، ط1422هـ، 2001م، ص: 267. 

2. انظر: الطب الوقائي يف القرآن الكريم، شومان، خليل، ط1، دار املتنب للنشر والتوزيع، األردن - إربد، 1425هـ 2004م، 

ص: 240 - 242. 

آثار احلج على الصحة النفسية
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نفحات حاج
أ. حممد ذياب أبو صاحل

مناسبة العدد

تيًة ــين  م اهلِل  رســـوَل  ــَك  ــي إل

دائمًا  أشتاُق  الزهراِء  أبا  إليك 

إماُمنا  أنــت  اهلِل  خلِق  خــرَي  فيا 

حممٍد  النب  ــوب  ص ــًا  ــادي غ ــا  أي

سواجم الــعــيــوَن  إنَّ  وقــائــلــٍة 

منى إىل  الساحباِت  برِب  حلفُت 

خبي  باهلِل  الطيِب  نفحاِت  فيا 

حمبٍة ــلَّ  ك اهلِل  ـــوَل  رس وهــبــُت 

زائرًا أتيتك  األقصى  املسجد  من 

تشُدني  القبلتنِي  أوىل  ــادرُت  وغ

واقٌع  األســرِ  يف  إبراهيم  فّجدك 

النفحاِت عاطر  ــالٍم  س ــَف  وأل

احُلُجراِت  ساكن  شفيعي  وأنت 

الظلماِت يف  البيِد  مناُر  وأنــت 

النفحاِت عاطِر  سالمًا  فبّلغ 

العباِت  ساخِن  بدمٍع  تفيُض 

ــي ــؤاِد وذات ــف بــأّنــَك حــيٌّ يف ال

غــداِة كــلّ  املختاِر  إىل  سالمي 

النكباِت عاِثِر  من  لنا  تشّفع 

الــدرجــاِت عالي  مقامًا  فنلُت 

حصاتي  احلجاِز  أرِض  إىل  بشوٍق 

ــن احلــســراِت ــاءٍِ م ــب ــأع يــنــوء ب



33

ترَبها  اهلُل  ــارك  ب ــًا  أرض وميمُت 

صوَبه  وهللُت  مشتاقًا  فلبيُت 

طاويًا للبيِد  السرَي  أغذُّ  ورحُت 

ترَبُه  اهلُل  كـــّرَم  مقامًا  أتــيــُت 

تهُزني  اخلريين  ــاَب  ب وميمُت 

حمرمًا  وللبيت  للموىل  ت  فكبَّ

تّضرُّعًا العتيِق  بالبيِت  تعَلقُت 

ُأمِّنا هاجَر  أدراِج  على  سعيُت 

شربًة زمزَم  أحواِض  على  لثمُت 

ساطٌع  ــوُرك  ن اهلِل  عــرفــاِت  ويف 

عاليًا  احلناجِر  بأعماِق  وضَجت 

إهَلها  السماِء  مالئكة  فناجت 

ركاُبنا  هبت  السرَي  نغذُّ  أفضنا 

ليلنا  شطَر  منى  يف  فنمنا  أخننا 

تعلقت  فروحي  فودعنا  وطفنا 

بيِتِه  ـــارَة   زي أوعــدنــا  ربِّ  فيا 

جهاِت مجيِع  من  مسكًا  ُتّضوُع 

السروات يف  الليِل  جنَم  أساهُر 

فالِة  طــوُل  األنظار  عن  تــوارت 

ــاِت  ــبك ــن ال ــواٍر م ــأن يــشــُع ب

العتباِت على  ــواٍق  أش مشاعُر 

الصلواِت يف  الكوِن  إلَه  دعوت 

ــاِة  أن بــكــلِّ  سبعًا  بــه  وطــفــت 

سعاِة رفيَق  أشواطًا  وأكملُت 

حياتي  وطول  عمري  هلا  ظمئُت 

عرفاِت يف  ــار  األذك بَك  تعالت 

لغاِت  بكلِّ  أصـــواٍت  رواجـــُع 

بالبكاِت احلجاِج  على  وطافت 

حداِة  صــوُت  ــاِق  اآلف إىل  تناهى 

باجلمراِت  الشرِك  ــوَز  رم رمينا 

حياتي  كــلَّ  اهلِل  بيت  بــأهــداِب 

ُهـــداِة بليٍل  ـــباٌس  ن ــورَك  ــن ف

قصيدة - نفحات حاج
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     احلمد هلل رب العاملني، شرع الدين هداية للمؤمنني، ووفق من شاء إىل صراطه املستقيم، 

وأشهد أن سيدنا حممدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، وحبيبه، صلى اهلل عليه وسلم، وعلى 

آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين، وبعد؛ 

    فإن شعار اإلسالم احلنيف التسامح، وتعاليمه السمحة، تنع أن ُيْكره أحد أحدًا على 

اإلميان، أو يضطهده يف العقيدة، أو يضره يف نفسه، وماله، وعرضه، بسبب خمالفته يف الدين؛ 

اُغوِت  َ الرُّْشُد ِمَن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ يِن َقْد َتَبنيَّ وذلك أخذًا بقوله تعاىل: }ال ِإْكَراَه يِف الدِّ

َوُيْؤِمْن ِباهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَك ِبالُعْرَوِة الُوْثَقى ال اْنِفَصاَم هلََا َواهلُل مَسِيٌع َعِليٌم{.)البقرة: 256(

     إن اختالف الناس يف معتقداتهم من سنن اهلل، وواقع بشيئة اهلل سبحانه، املرتبطة حبكمته، 

حيث قال سبحانه وتعاىل: }َوَلْو َشاَء َربَُّك جَلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن خمَْتِلِفنَي * ِإال 

َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم ...{ )هود: 118 - 119(؛ أي خلقهم ليختلفوا ما دام قد منحهم 

العقل، وحرية اإلرادة، كما أكد ذلك سبحانه وتعاىل بقوله: }ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر 

َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواهلُل بَِا َتْعَمُلوَن َبِصرٌي{.)التغابن: 2(

    فاإلسالم احلنيف هو دين احلياة، ودستور األمة، مل يشأ إال أن ينظم العالقة بني املسلمني، 

التسامح يف اإلسالم

د. شفيق عياش

قيم ومواعظ
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وبني خمالفيهم يف الدين، حيث جعلها عالقة بر واحرتام ومساملة، قال تعاىل: }ال َيْنَهاُكُم اهلُل 

يِن َوملَْ خيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ  َعِن الَِّذيَن ملَْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ

ِدَياِرُكْم  يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن  َيْنَهاُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ ا  اهلَل حيِبُّ امُلْقِسِطنَي * ِإمنََّ

املُِوَن{. )املمتحنة: 8 - 9( ْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَُّ

      ففرقت اآليتان الكرميتان بني املساملني للمسلمني، وحماربيهم.

     فاألولون مساملون، شرعت اآلية الكرمية ِبرهم، واإلقساط إليهم، وأما اآلخرون الذين 

نهت اآلية األخرى عن مواالتهم، فهم الذين عادوا املسلمني، وقاتلوهم، وأخرجوهم من 

أوطانهم، بغري حق، إال أن يقولوا ربنا اهلل سبحانه، كما فعلت قريش ومشركو مكة بالرسول، 

صلى اهلل عليه وسلم، وصحابته الكرام.

      وقد روى الشيخان، عْن َأمْسَاَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َرِضَي اهلُل َعْنُهَما، َقاَلْت: )َقِدَمْت َعَليَّ 

ُأمِّي، َوِهَي ُمْشِرَكٌة يِف َعْهِد َرُسوِل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاْسَتْفَتْيُت َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل 

1(، هذا 

َقاَل: َنَعْم ِصِلي ُأمَِّك()* َأَفَأِصُل ُأمِّي؟  َعَلْيِه َوَسلََّم، ُقْلُت، ِإنَّ ُأمِّي َقِدَمْت َوِهَي َراِغَبٌة، 

وهي مشركة، ومعلوم أن موقف اإلسالم من أهل الكتاب، أخف من موقفه من املشركني 

الوثنيني، حتى إن القرآن الكريم أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم، بعنى أن تأكل من ذبائحهم، 

يَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِحلٌّ  وتتزوج من نسائهم، قال تعاىل: }الَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ

ِمْن  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  َواحملَُْصَناُت  امُلْؤِمَناِت  ِمَن  َواحملَُْصَناُت  َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَُْم  َلُكْم 

َقْبِلُكْم...{. )املائدة: 5(

    وعلى هدي هذا التسامح العظيم، والذي عرف به اإلسالم، والذي يتضاءل أمامه كل 

ما عرفه العقل البشري يف العالقات الدولية يف وقتنا احلاضر، سار املسلمون يف تعاملهم 

*. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها، باب اهلدية للمشركني.

التسامح يف اإلسالم
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 مع اآلخرين، ومل يضق ذرعًا بأديانهم، ومل يتعصب ضدهم، ويتجاهل آراءهم، بل كان شعاره:

ْر ِعَباِد * الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن الَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه{. )الزمر: 17 - 18( }...َفَبشِّ

     ومن األمثلة العملية على ذلك: أنه ملا هاجر رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل املدينة، 

وفيها من اليهود عدد كبري كان من أول أعماله، صلى اهلل عليه وسلم، أن أقام بينه وبينهم 

ميثاقًا ترتم فيه عقائدهم، وتلتزم فيه دولة اإلسالم، دفع األذى عنهم، ويكونون مع املسلمني 

يدًا واحدة على من يقصد املدينة بسوء، فطبق ذلك رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فبدأ 

التسامح الديين يف البذور األوىل للحضارة اإلسالمية، وكان للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 

جريان من أهل الكتاب، فكان يتعاهدهم ببه، ويهديهم اهلدايا، ويقبل منهم هداياهم، وملا 

جاء وفد نصارى احلبشة، أنزهلم صلى اهلل عليه وسلم، يف املسجد، وقام بنفسه على ضيافتهم، 

وخدمتهم؛ تأكيدًا على جوهر التسامح، وقبول اآلخر، واحرتامه.

وعلى هدي الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، يف تساحمه الديين، سار صحابته من بعده، رضوان 

اهلل عليهم أمجعني، وخري مثال على ذلك العهد، الذي قطعه عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، 

على نفسه ألهل القدس من النصارى، فقد أعطاهم األمن واألمان على أنفسهم، وأمواهلم، 

وكنائسهم، وصلبانهم، حبيث ال يكرهون على دينهم، وال ينقص شيء من أمواهلم، وال يضار 

واحد منهم، وقد ذكر التاريخ أن عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، حني حضرته الصالة يف 

كنيسة القيامة، أبى أن يصلي فيها؛ حتى ال يتخذها املسلمون مسجدًا من بعده، وقد كان 

لذلك أثر عظيم يف نفوس النصارى، من تلك املبادرة الطيبة، بإقامة مسجد عمر، رضي اهلل 

عنه، يف املكان الذي صلى فيه، بعد أن رفض تأدية الصالة يف الكنيسة، ولعل أروع صورة 

لعظمة اإلسالم احلنيف يف إظهار تساحمه مع املخالفني له يف الدين، هو ما عرف عنه من إقامة 

احلق، والعدل بني الناس، دون أن يؤثر يف ذلك اختالف الدين، قال تعاىل: }َوال جَيِْرَمنَُّكْم َشَنآُن 
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َقْوٍم َعَلى َأال َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى{. )املائدة: 8(

    وروي يف هذا الشأن أن علياً، رضي اهلل عنه، جلس أمام خصمه غري املسلم بني يدي عمر 

ابن اخلطاب، رضي اهلل عنه، يف ساحة القضاء، وحني ناداه عمر بأبي احلسن، غضب سيدنا 

علي، ال ألنه يكره احلق والعدل، لكن خشي أن يفهم خصمه -ألنه كّناه- أن القاضي ميّيزه 

عليه يف القضاء.

     حقاً: إن هذا هو اإلسالم، دين احلق والعدل، دين التسامح والسالم، ولقد شهد له بعض 

علماء الغرب بهذا التسامح الذي عرف به، وطبقه املسلمون الفاتون يف عهودهم املاضية، 

األمر الذي كان سببًا يف دخول كثري من القبائل املسيحية دين اإلسالم عن رغبة واختيار، ال 

عن قهر وإكراه.

    وأكتفي هنا بقول غوستاف لوبون: )إن األمم مل تعرف فاتني رامحني متساحمني مثل العرب، 

1(، هذا إنصاف للحق، قبل أن يكون إنصافًا للمسلمني.

وال دينًا مسحاً، مثل دينهم()*

     كما أن تعاُيش النصارى مع املسلمني يف ديارنا فلسطني يف مودة واحرتام، خلري دليل على 

هذا التسامح اإلسالمي العظيم.

     وإن وطننا اليوم جيتاز مرحلة صعبة وعصيبة يف تاريخ نضاله وجهاده، وحياول الصهاينة 

احملتلون، بكل ما أوتوا من قوة أن ينالوا من وحدته، ويفسدوها، فكونوا على حذر ما يدبر 

لكم، وحافظوا على وحدتكم، وعضوا عليها بالنواجذ، واعلموا أن النصر مع الصب، وأن 

الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرًا، وإن العاقبة للمتقني، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر 

اهلل سبحانه. 

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

*. مساحة اإلسالم، أ.د. عمر بن عبد العزيز القريشي، ص: 150.

التسامح يف اإلسالم
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    احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني، وعلى 

آله وصحبه أمجعني، وبعد،

     فإن املعاصي والذنوب عمومًا تدخل يف الظلم الذي حرمه اهلل تعاىل على عباده، فعن أبي 

َذّر أنَّ رسوَل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: فيما ُروي عن اهلل تبارك وتعاىل - أنه قال: )َيا 
لَم على نفسي، َوَجعلُته َبْيَنكم حمرََّماً، َفال َتَظاملوا(.)1( ِعبادي؛ إّني َحرَّمُت الظُّ

     وينقسم الظلم إىل ثالثة أقسام؛ ظلم ال يرتكه اهلل، وظلم يغفر، وظلم ال يغفر.

ْلُم َثاَلَثٌة: َفُظْلٌم اَل َيرْتُُكُه اهلُل،       فَعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )الظُّ

ْلُم الَِّذي  ْرُك اَل َيْغِفُرُه اهلُل، َوَأمَّا الظُّ ْلُم الَِّذي اَل ُيْغَفُر، َفالشِّ َوُظْلٌم ُيْغَفُر، َوُظْلٌم اَل ُيْغَفُر، َفَأمَّا الظُّ

ُيْغَفُر َفُظْلُم اْلَعْبِد ِفيَما َبْيَنُه َوَبنْيَ َربِِّه، َوَأمَّا الَِّذي اَل ُيرْتَُك، َفَقصُّ اهلِل َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض(. ويف 
رواية )ُظْلُم الِعَباِد ِفيَما َبْيَنُهْم َحتَّى َيْقَتصَّ َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض(.)2(

     واالعتداء على حقوق العباد يندرج يف الظلم الذي ال يرتكه اهلل حتى ُيؤدى احلق إىل 

1. صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب تريم الظلم.
2. مسند الطيالسي، ما أسند أنس بن مالك، وحسنه األلباني يف السلسلة الصحيحة، برقم: 1927.

هضم حقوق العباد
وكيفية التوبة منه
                     الشيخ أمحد خالد شوباش /  مفيت حمافظة نابلس

قيم ومواعظ
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صاحبه يف الدنيا، أو يسامح املعتدى عليه، وإال فيؤدى يف اآلخرة، كما أنه يدخل يف مسمى 

الكبائر الت تهلك اإلنسان، وتكون سببًا يف دخوله النار. 

   وحقوق العباد تنقسم قسمني، حقوق معنوية، وحقوق مادية، فقد جاء يف احلديث: )ُكلُّ 
امُلْسلم َعَلى املْسلم َحرام: َدُمه، َوماُله، َوِعْرُضه(.)1(

    أما احلقوق املعنوية، فيكون التعرض هلا باالعتداء على العبد، يف جسده، أو دمه، أو عرضه، 

ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل  }َوَمن  تعاىل:  لقوله  عليه،  اإلعانة  أو  عمٍد،  وشبه  عمدًا،  القتل  ذلك  ويشمل 

دًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اهلُل َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا{)النساء: 93(،      مَُّتَعمِّ

وإيذاء اإلنسان بالسحر ملا ورد عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه: أنَّ رسوَل اهلل، صلى اهلل عليه 

ْحُر،  ْرُك ِباهلِل، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ ْبَع املُْوِبَقاِت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َوَما ُهنَّ وسلم، قال: )اْجَتِنُبوا السَّ

، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف،  َوَقْتُل النَّْفِس الَِّت َحرََّم اهلُل ِإال ِباحْلَقِّ

َوَقْذُف احملَُْصَناِت املُْْؤِمَناِت اْلَغاِفالِت()2(، واملوبقات؛ أي املهلكات. 

    وعقوق الوالدين، فعن املغرية بن شعبة، رضي اهلل عنه، أن النبَّ، صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

)ِإنَّ اهلَل َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اأُلمََّهاِت، َوَمْنًعا َوَهاِت، َوَوْأَد اْلَبَناِت، َوَكِرَه َلُكْم: ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة 

َؤاِل، َوِإَضاَعَة املَال()3(، وَقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َأاَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْكَبِ الَكَباِئِر؟  السُّ

، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن، َوَكاَن ُمتَِّكًئا َفَجَلَس َفَقاَل: َأاَل  ُقْلَنا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: اإِلْشَراُك ِباهللَِّ

َوَقْوُل الزُّوِر، َوَشَهاَدُة الزُّوِر، َأاَل َوَقْوُل الزُّوِر، َوَشَهاَدُة الزُّوِر()4(، وقطع األرحام، وهجر األقارب 

1. صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب تريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
2. صحيح البخاري، كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة، باب رمي احملصنات.

3. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر.

4. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر.

هضم حقوق العباد وكيفية التوبة منه
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ُعوا َأْرَحاَمُكْم، ُأْوَلِئَك الَِّذيَن  لقوله تعاىل: }َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا يِف اأَلْرِض َوُتَقطِّ

ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم{.) حممد: 22 - 23( وغش اإلمام لرعيته، لقوله تعاىل:  َلَعَنُهُم اهلُل َفَأَصمَّ

ُأْوَلِئَك هلَُم َعَذاٌب  ِبَغرْيِ احْلَقِّ  َوَيْبُغوَن يِف اأَلْرِض  َيْظِلُموَن النَّاَس  ِبيُل َعَلى الَِّذيَن  ا السَّ }ِإمنََّ

َأِليٌم{.)الشورى: 42(، واخلروج على اإلمام، وغش املسلم أخاه املسلم، لقول رسول اهلل، صلى 

نا َفَلْيَس ِمّنا()1(، والكب على  اهلل عليه وسلم: )َمْن مَحََل َعلْيَنا الّسالح َفَلْيَس ِمّنا، َوَمْن َغشَّ

الناس، والفخر عليهم، لقوله تعاىل: }اَل َجَرَم َأنَّ اهلَل َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن ِإنَُّه اَل حيِبُّ 

امُلْسَتْكِبِيَن{) النحل: 23(، وشهادة الزور، وقذف احملصنات، واحللف الكاذب على الناس، وهو 

ما يسمى باليمني الغموس، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، رضي اهلل عنهما: أنَّ النبَّ، 

صلى اهلل عليه وسلم، قال: )الَكَباِئُر: اإلْشراُك ِباهلِل، َوُعقوُق الواِلَدْين، َوَقْتُل النَّْفِس، َواليمنُي 

الَغموُس()2(، واحلسد بتمين زوال النعمة عن احملسود. 

    وظلم الناس بضربهم، وتكفريهم، وشتمهم، والتعدي عليهم، واالستطالة على الضعفاء، 

َوِإمثًا  ُبْهَتانًا  اْحَتَمُلوا  َفَقِد  اْكَتَسُبوا  َما  ِبَغرْيِ  َوامُلْؤِمَناِت  امُلْؤِمِننَي  ُيْؤُذوَن  لقوله تعاىل: }َوالَِّذيَن 

الَكاِذِبنَي{  َعَلى  اهلِل  لَّْعَنَة  }َفَنْجَعل  تعاىل:  لقوله  الناس  58(، والكذب على  ِبينًا{)األحزاب:  مُّ
 

)آل عمران: 61(، والظلم يف القضاء، واملن بالصدقة، والتسمع على أسرار الناس، واخلوض 

والسخرية واالستهزاء  باأللقاب،  والتنابز  والِغيبة،  والداللة على عوراتهم،  أعراضهم،  يف 

باملسلم، والبهتان، والسعي بني الناس بالنميمة، ولعن املسلم، ويف احلديث الصحيح: )َوَمْن 

َلَعَن ُمْؤِمًنا، َفُهَو َكَقْتِلِه()3(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: )ِسَباُب امُلْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكْفٌر()4(، وعدم 

1. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب قول النب، صلى اهلل عليه وسلم: )من غشنا فليس منا(.
2. صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب اليمني الغموس.

3. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.
4. صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب قول النب، صلى اهلل عليه وسلم: )ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض(.
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الوفاء بالعهد، ونشوز أحد الزوجني على اآلخر، ومنع الفتاة من الزواج من كفء، واخلطبة 

على اخلطبة، وإفساد املرأة على زوجها، وإفشاء أسرار الزوجية، والظلم بني الزوجات، وإحلاق 

األذى باجلار، لقول النب، صلى اهلل عليه وسلم: )ال َيْدخُل اجَلنََّة َمْن ال َيأَمن َجاُرُه َبواِئَقه()1(، 

واالستخفاف بالعلماء، واإلقرار بنسب كذباً، وجحد النسب، والعبث بسد امليت، وتشرحيه 

من غري ضرورة، وكسر عظم األموات، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )َكْسُر َعْظِم امليِِّت َكَكْسِرِه 

الّلعاَننِي،  )اتَُّقوا  لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  الطرق،  احلاجة يف  والتغوط، وقضاء  َحّيًا()2( 

َقالوا: َوما اللَعاناِن َيا َرسول اهلِل؟ َقاَل: الذي َيَتَخلَّى يِف َطِريِق النَّاِس، َأو يف ِظلِّهم()3(، وترويع 

اآلمنني بالسالح، وتويفهم به. 

والعامة،  الناس اخلاصة  أموال  باالعتداء على  هلا  التعرض  فيكون  املادية،  وأما احلقوق      

وذلك بأكل أموال الزكاة، وعدم إخراجها ملستحقيها، لقوله تعاىل: }َواَل حَيَْسَبَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن 

ْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبُِلوْا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللِ  ْم َبْل ُهَو َشرٌّ هلَُّ بَِا آَتاُهُم اهلُل ِمن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا هلَُّ

َماَواِت َواأَلْرِض َواهلُل بَِا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي{. )آل عمران: 180(، والتعامل بالربا أخذًا  ِمرَياُث السَّ

وإعطاء، لقوله تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اهلَل َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي* 

َفِإن ملَّْ َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا حِبَْرٍب مَِّن اهلِل َوَرُسوِلِه َوِإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل 

ُتْظَلُموَن{ )البقرة: 278 - 279(، وأكل مال اليتيم، لقوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى 

ا َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا{)النساء: 10(، والقمار، لقوله تعاىل: }َيا َأيَُّها  ُظْلمًا ِإمنََّ

ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم  ا اخْلَْمُر َواملَْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّ الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنََّ

1. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب تريم إيذاء اجلار.
2. سنن أبي داود، كتاب اجلنائز، باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان، وصححه األلباني.

3. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل.

هضم حقوق العباد وكيفية التوبة منه
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ُكْم  ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم الَعَداَوَة َوالَبْغَضاء يِف اخَلْمِر َواملَْيِسِر َوَيُصدَّ ا ُيِريُد الشَّ ُتْفِلُحوَن * ِإمنََّ

اَلِة َفَهْل َأنُتم مُّنَتُهوَن{ )املائدة: 90 - 91(، وامليسر هو القمار بأشكاله  َعن ِذْكِر اهلِل َوَعِن الصَّ

كافة، والغلول من الغنيمة، ومن مال الدولة، بغري حق، لقوله تعاىل: }َوَما َكاَن ِلَنِبٍّ َأن َيُغلَّ 

َوَمن َيْغُلْل َيْأِت بَِا َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن{)آل عمران: 

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما َجَزاء بَِا َكَسَبا َنَكااًل مَِّن  اِرُق َوالسَّ 161(، والسرقة، لقوله تعاىل: }َوالسَّ

اهلِل َواهلُل َعِزيٌز َحِكيٌم{ )املائدة: 38(، واليمني الغموس على أكل أموال الناس، واملماطلة حبقوق 

الناس، وهو قادر على السداد، وظلم املرأة بأكل مهرها، وعدم اإلنفاق عليها، وأن يستأجر 

أجريًا، ومل يوفه أجره، وأكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعاىل: }َواَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم 

اِم ِلَتْأُكُلوْا َفِريقًا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإِلْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{. )البقرة:  ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإىَل احْلُكَّ

 )188

وامليزان،  املكيال  الناس هدية، ونقص  ما يسميه  الرشوة، وهو  اآلية تريم      ويدخل يف 

َقْوِم  }َوَيا  الناس أشياءهم، لقوله تعاىل:  1(، وبس  )املطففني:  }َوْيٌل لِّْلُمَطفِِّفنَي{  لقوله تعاىل: 

َأْوُفوْا املِْْكَياَل َواملِيَزاَن ِباْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهْم َواَل َتْعَثْوْا يِف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن{

)هود:85(، وهي تشمل كل من أخذ أجره، ومل يوِف صاحب احلق حقه يف إتقان العمل وإجنازه، 

َبْعِد  }ِمن  تعاىل:  لقوله  بالورثة،  النساء والضعفاء، واإلضرار  املرياث، خاصة مرياث  وأكل 

َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن اهلِل َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم{)النساء: 12(، وإفساد أموال 

الناس، بتزوير العملة والنقود، واحتكار طعام املسلمني، وما حيتاجونه إلغالئه عليهم؛ ملا ورد 

 )*
1

َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َعْن َرُسوِل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )ال حَيَْتِكُر ِإال َخاِطٌئ(.)

والنجش، وهو الزيادة يف البيع العلين ال بقصد الشراء، والبيع على بيع اآلخر، والشراء 

*. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب تريم االحتكار يف األقوات.
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على شرائه، والغش يف البيع، واحللف الكاذب يف البيوع، واالستدانة مع نية عدم الوفاء، 

وخيانة الشريك شريكه، والوكيل موكله، وغصب أموال الناس، َفِإنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل 

َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضنَي()1(، وأكل اللقطة  َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َمْن َظَلَم ِقيَد ِشْبٍ ِمَن اأَلْرِض، ُطوِّ

قبل تعريفها، وخيانة األمانات، والودائع، والرهن، وإتالف مال اآلخر. 

    وال شك يف أن االعتداء على حقوق العباد يشمل الوسائل احلديثة، كمن يستخدم وسائل 

اإلعالم يف التشهري، واإليذاء، وكمن يستخدم وسائل االتصال املختلفة يف أكل املال بالباطل، 

كالقمار وحنوه. 

    وعلى املسلم أن يدرك أن االعتداء على أموال الناس، وأكلها بالباطل، حيرم املعتدي من 

استجابة دعائه، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

)َأيَُّها النَّاُس، ِإنَّ اهلَل َطيٌِّب ال َيْقَبُل ِإال َطيًِّبا، َوِإنَّ اهلَل َأَمَر امُلْؤِمِننَي بَِا َأَمَر ِبِه امُلْرَسِلنَي، َفَقاَل: 

يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإنِّي بَِا َتْعَمُلوَن َعِليٌم{)املؤمنون: 51(، َوَقاَل:  }َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ

َفَر  }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم{)البقرة: 172(، ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السَّ

، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم،  ، َيا َربِّ َماِء، َيا َربِّ َأْشَعَث َأْغَبَ، ميَُدُّ َيَدْيِه ِإىَل السَّ

َوُغِذَي ِباحْلََراِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟()2(، كما جعل النب، صلى اهلل عليه وسلم، مصري آكل 

َعَلْيِه  اهلُل  النَِّبَّ، َصلَّى  َقاَلْت: مَسِْعُت  َعْنَها،  اهلُل  َرِضَي  اأَلْنَصاِريَِّة،  َخْوَلَة  النار، فَعْن  احلرام يف 

، َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم الِقَياَمِة()3(، ومعنى  َوَسلََّم، َيُقوُل: )ِإنَّ ِرَجااًل َيَتَخوَُّضوَن يِف َماِل اهلِل ِبَغرْيِ َحقٍّ

يتخوضون: أي يتصرفون يف مال اهلل بغري حق.

1. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب تريم الظلم وغصب األرض وغريها.
2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.

3. صحيح البخاري، كتاب اخلمس، باب قوله تعاىل: }فإن هلل مخسه وللرسول{)األنفال: 41(.

هضم حقوق العباد وكيفية التوبة منه
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    واحملققون من أهل العلم يرون أن هضم هذه احلقوق، ال تكّفرها العبادات با فيها احلج، 

بل إن الشهيد يطاَلب بها يوم القيامة، فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، 

ْيَن()1(، قال النووي: )إال الدّين،  ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب، ِإال الدَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل )ُيْغَفُر ِللشَّ

فيه تنبيه على مجيع حقوق اآلدميني، وأن اجلهاد والشهادة، وغريهما من أعمال الب، ال يكفر 

حقوق اآلدميني، وإمنا يكفر حقوق اهلل تعاىل()2(. 

    والواجب على املسلم الذي اعتدى على حقوق العباد، التوبة، وال تتحقق إال بشروط 

وهي: الندم على ما مضى، والعزم على أال يعود يف املستقبل إليه أو إىل مثله، واإلقالع عن 

يكون عن  وأال  الغرغرة،  قبل  وقتها  التوبة يف  لفظاً، ووقوع  واالستغفار  احلال،  الذنب يف 

اضطرار بظهور اآليات، وعالمات الساعة الكبى، كطلوع الشمس من مغربها، وتدارك ما 

فاته باملعصية، ويضاف إىل ذلك إسقاط حق اآلدمي برد املال إن بقي، أو برد بدله ملالكه، أو 

لنائبه، أو لورثته بعد موته، ما مل يبئه منه، فإن تعذر الوصول إىل صاحبه، فيتصدق به عنه. 

املعنوية، تقتضي إعالمهم، وطلب املساحمة منهم، يف قول بعض  العباد  والتوبة من حقوق 

أهل العلم، وقال آخرون ال يلزم ذلك، إال إذا علموا باالعتداء على حقوقهم، فإن مل يعلموا، 

فيكفي االستغفار والدعاء هلم، وذكر حماسنهم أمام الناس، خاصة إذا كان اإليذاء بالكالم، أما 

احلقوق املالية، فال بد من طلب املساحمة أو بذهلا هلم، وكذا االعتداءات البدنية، واجلنايات، 

وما فيه حد من حدود اهلل تعاىل، كالقذف مثاًل، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

َفْلَيَتَحلَّْلُه ِمْنُه  اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة أَلِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء، 

الَيْوَم، َقْبَل َأْن اَل َيُكوَن ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم، ِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌ، ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن ملَْ 

1. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدّين.
2. تفة األحوذي: 5 / 224.
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َتُكْن َلُه َحَسَناٌت، ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحِبِه، َفُحِمَل َعَلْيِه()1(، وذلك ليتحلل من حقوق العباد 

يف الدنيا قبل اآلخرة. 

    فإن مل يتحلل يف الدنيا، جاء مفلسًا يوم القيامة، فقد جاء يف احلديث الصحيح َعْن َأِبي 

ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َأَتْدُروَن َما املُْْفِلُس؟ َقاُلوا: امُلْفِلُس ِفيَنا َمْن ال 

ِدْرَهَم َلُه، َوال َمَتاَع، َفَقاَل: ِإنَّ املُْْفِلَس ِمْن ُأمَِّت َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصالٍة، َوِصَياٍم، َوَزَكاٍة، َوَيْأِتي َقْد 

َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، 

َفُطِرَحْت  ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم،  َعَلْيِه،  َما  َأْن ُيْقَضى  َقْبَل  َفِنَيْت َحَسَناُتُه  َفِإْن  َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه، 

َعَلْيِه، ُثمَّ ُطِرَح يِف النَّاِر(.)2( 

    وأخريًا؛ فقد أمرت الشريعة ببذل اخلري للمسلمني، عوضًا عن أكل حقوقهم، وجاءت 

العديد  من األدلة ببذل حقوق األخوة، منها ما ورد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل 

، ِقيَل: َما ُهنَّ َيا َرُسوَل اهلِل؟، َقاَل: ِإَذا َلِقيَتُه  َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َحقُّ امُلْسِلِم َعَلى املُْْسِلِم ِستٌّ

ْتُه، َوِإَذا  َفَسلِّْم َعَلْيِه، َوِإَذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، َوِإَذا اْسَتْنَصَحَك َفاْنَصْح َلُه، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اهلَل َفَسمِّ
َمِرَض َفُعْدُه، َوِإَذا َماَت َفاتَِّبْعُه(.)3(

    وختاماً؛ فإن على املسلم إذا أراد النجاة يف الدارين، أن يتجنب االعتداء على حقوق الناس، 

وإذا وقع يف شيء منها، أن يسارع يف التحلل منه، والتوبة إىل اهلل، واهلل أعلم. 

1. صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبني مظلمته.
2. صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب تريم الظلم.

3. صحيح مسلم، كتاب السالم، باب من حق املسلم للمسلم رد السالم.

هضم حقوق العباد وكيفية التوبة منه
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     قال تعاىل: }َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّت َحرََّم اهلُل ِإالَّ ِباحْلَقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه 

ُسْلَطاًنا َفاَل ُيْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصوًرا{. )اإلسراء: 33(

التسامح والعدل، ميزان  الرمحن للعاملني، وهي شريعة      إن شريعة اإلسالم هي شريعة 

الوجود، وقوامه، ورباطه.  

    وكان رسولنا الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، ينادي بالعدل يف أموره كلها؛ ألن العدل 

تستقيم به األمور، ويعيش به أهل األرض بأمن واطمئنان يقول تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا 

ُكوُنوْا َقوَّاِمنَي هللِ ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل جَيِْرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب 

ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبرٌي بَِا َتْعَمُلوَن{.)املائدة: 8(

    إن ما اتفقت عليه الشرائع الربانية مجيعها، احملافظة على )الضرورات اخلمس(.

   قال اإلمام الشاطب، -صاحب كتاب املوافقات يف أصول الشريعة، وهو أعظم من عين 

بوضوع مقاصد الشريعة من الناحية التأصيلية النظرية، رمحه اهلل تعاىل-:  فقد اتفقت األمة 

اإلسالمية، بل سائر امللل على أن الشريعة - الربانية - وضعت للمحافظة على الضرورات 

اخلمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، واملال والعقل، وقد تبني لدينا أن مقصد الشريعة 

  شريعة الرمحن يف حفظ اإلنسان
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من التشريع هو حفظ نظام العامل، وضبط تصرف الناس على وجه يعصم من الوقوع  يف 

املفاسد، وذلك ال يكون إال بتحصيل املصال، واجتناب املفاسد، واملصال حبسب قوتها يف 

ذاتها وتأثريها، ثالثة أنواع: 

1 -الضرورات 2 - احلاجيات 3 -الكماليات

     وما يهمنا يف موضوعنا هذا هو الضرورات. 

     املصال الضرورية: هي الت تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، حبيث إذا فقدت، 

اختلت احلياة يف الدنيا، وشاع الفساد، وضاع النعيم األبدي، وحل العقاب يف اآلخرة.

     وهذه الضرورات مخس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، وهي من أقوى 

مراتب املصال.

     قال تعاىل: }ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا 

َواَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم مِّْن إْماَلٍق حنَُّْن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َواَل َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن{. )األنعام:  َبَطَن َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّت َحرََّم اهلُل ِإالَّ ِباحْلَقِّ َذِلُكْم َوصَّ

)151

إحدى  النفس  وقتل  وعذاب،  ولعنة،  بغضب،  أتبع  القتل  لكون  كبرية؛  النفس  وقتل      

املوبقات السبع - املوبقات: مجع موبقة، وهي األمر العظيم، الذي يوبق صاحبه ويهلكه، َعْن 

اْبِن ُعَمر، َرِضَي اهلُل َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )َلْن َيَزاَل امُلْؤِمُن يِف 
)

1

ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه، َما ملَْ ُيِصْب َدًما َحَرامًا(.)*

     فالعدالة هي احلكم الذي يوثق ما بني الناس، ال فرق يف ذلك بني عدو وولي، فكيف 

وإن  احلاكمة،  فالعدالة هي  الشديد مستحكماً،  البغض  يكن  ومهما  الواحد،  الدين  بأبناء 

النظام العادل أن ُيعطى كل إنسان مثرات عمله.

*. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: }ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم{)النساء: 93(.

  شريعة الرمحن يف حفظ اإلنسان خميم الريموك وقتل النفس بغري حق
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الدولية، وأساس  العدالة  األمة اإلسالمية،  تتجلى ألبناء  الت  العدل       ومن خصائص 

ْهُر احَلَراُم  هذه العدالة املعاملة باملثل، مع التمسك بالفضيلة، وذلك بدليل قوله تعاىل: }الشَّ

ْهِر احَلَراِم َواحُلُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم  ِبالشَّ

َواتَُّقوا اهلَل َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل َمَع امُلتَِّقنَي{ )البقرة: 194(، وهذا النص يتضمن أمرين:

     األول: مقابلة االعتداء بثله؛ كفًا للشر، ومنعًا لألذى، ودفعًا للفساد يف األرض، واهلل تعاىل 

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر  يقول: }...َوَلْوال َدْفُع اهلِل النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض هلَُدِّ

ِفيَها اْسُم اهلِل{. )احلج: 40(

    الثاني: مقاومة الشر، وال يصح ملن يدفعه أن يقع فيما ينايف الفضيلة، ولو كان العدو 

يرتع يف الرذائل، فإذا كان العدو ينتهك حرمات النساء، ال يصح أن ينتهك جنود اهلل، وقادة 

اإلسالم:  يف  احلرب  أخالقيات  ومن  يقاتل.  ال  من  يقتل  وال  حرمتهن.  اإلسالمي  اجليش 

)املدنيني(  يسمونهم يف عصرنا  الذين  وهم  السالح،  وال حيمل  يقاتل،  ال  من  قتل  تريم 

من األطفال، والنساء، والشيوخ اهلرمني، والرهبان الذين يتعبدون يف صوامعهم، والعميان 

الزمنى )املعوقني من أصحاب العاهات الدائمة والعائقة( والفالحني والتجار وأمثاهلم.

   روى مسلم، يف كتاب اجلهاد، يف باب تريم قتل النساء والصبيان يف احلرب َعْن َعْبِد اهلِل 

)َأنَّ اْمَرَأًة، ُوِجَدْت يِف َبْعِض َمَغاِزي َرُسوِل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َمْقُتوَلًة، َفَأْنَكَر َرُسوُل 
ْبَياِن(.)1( اهلِل، َقْتَل النَِّساِء، َوالصِّ

    عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، رضي اهلل عنه، قال: مر بي النب، صلى اهلل عليه 

وسلم، باألبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون مع املشركني، فيصاب من نسائهم 
وذراريهم، قال: هم منهم، ومسعته يقول: )ال مِحَى ِإال هللِ َوِلَرُسوِلِه، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم(.)2(

1. صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب تريم قتل النساء والصبيان يف احلرب.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري.
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وإن العدالة يف احلروب، توجب أال يكون القتال خارج املعسكرات، أو ما يكون يف حكم 
املعسكرات، ما يكون فيه املعدات، وأدوات احلرب، وال يتجاوز إىل اآلمنني يف أرضهم، وكم 
ُذِبح من بريء جلس يف بيته، حيمي أوالده من غدر املقاتلني، الذين ال يتقنون فلسفة احلرب، 

وال آداب املقاتل؟!
   وكأننا بوصية أبي بكر الصديق، رضي اهلل عنه، ألسامة بن زيد، قائد اجليش اإلسالمي، 
قال له: )ال تونوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال تثلوا، وال تقتلوا طفاًل، وال شيخًا كبريًا، وال 
امرأة، وال تعقروا خناًل، وال ترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة، وال بقرة، وال 
بعريًا، وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع، فدعوهم، وما فرغوا أنفسهم 

له... اندفعوا بسم اهلل()1(.
    ويف موقف سيدنا عمر بن اخلطاب من أهل القدس، إن يف وثيقة األمان الت أعطاها ألهل 
القدس، وإن يف حفاظه على كنائس أهل الكتاب، أكب دليل على مدى التسامح الديين، الذي 

يتحلى به ذلك اخلليفة الراشد.
له  قال  الصالة،  وقت  حان  وملا  القيامة،  كنيسة  عنه،  اهلل  عمر، رضي  زار سيدنا  ولقد      
( فأبى عمر، رضي اهلل عنه، وخرج يصلي خارج الكنيسة، وبعد أن  البطريرك )مكانك صلِّ
أتها، قال: يا شيخ؛ إنين لو أقمت الصالة يف كنيسة القيامة، لوضع املسلمون عليها أيديهم يف 
حجة إقامت الصالة فيها، وإني آلبى أن أمهد السبيل حلرمانكم منها، وأنتم بها أحق وأوىل.)2(
    من أجل ذلك؛ قررت الشريعة أن قتال الذين ال يشرتكون يف القتال، وال يقدرون عليه، 
هو نوع من االعتداء الذي نهى اإلسالم عنه، وذمه، وحرمه، وعده من اجلرائم احلربية. بدليل 
ِإّن اهلَل اَل حيِّب امُلْعَتِديَن{.  َتْعَتُدَوْا  ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل  قوله تعاىل: }َوَقاِتُلوْا يِف َسِبيِل اهلِل اّلِذيَن 

)البقرة: 190( 

1. أبو بكر الصديق: 1 / 31.
2. موسوعة النابلسي للعلوم اإلنسانية، حماضرات وندوات للشيخ بتاريخ 20 /10 /1993م.
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ِتِه  وَكاَن َرُسوُل اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ِإَذا َأمََّر َأِمرًيا َعَلى َجْيٍش، َأْو َسِريٍَّة، َأْوَصاُه يِف َخاصَّ

ِبَتْقَوى اهلِل، َوَمْن َمَعُه ِمَن امُلْسِلِمنَي َخرْيًا، ُثمَّ َقاَل: )اْغُزوا ِباْسِم اهلِل، يِف َسِبيِل اهلِل، َقاِتُلوا َمْن 

َك ِمَن  َكَفَر ِباهلِل، اْغُزوا، َوال َتُغلُّوا، َوال َتْغِدُروا، َوال تَُْثُلوا، َوال َتْقُتُلوا َوِليًدا، َوِإَذا َلِقيَت َعُدوَّ

امُلْشِرِكنَي، َفاْدُعُهْم ِإىَل َثالِث ِخَصاٍل )َأْو ِخالٍل(، َفَأيَُّتُهنَّ َما َأَجاُبوَك، َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوُكفَّ َعْنُهْم، 

ِمْن  التََّحوُِّل  ِإىَل  اْدُعُهْم  ُثمَّ  َعْنُهْم،  َوُكفَّ  ِمْنُهْم،  َفاْقَبْل  َأَجاُبوَك،  َفِإْن  الِْْسالِم،  ِإىَل  اْدُعُهْم  ُثمَّ 

ِلْلُمَهاِجِريَن، َوَعَلْيِهْم َما  َما  َفَلُهْم  َذِلَك،  َفَعُلوا  ِإْن  َأنَُّهْم  َداِر امُلَهاِجِريَن، َوَأْخِبُْهْم  ِإىَل  َداِرِهْم 

َعَلى امُلَهاِجِريَن، َفِإْن َأَبْوا َأْن َيَتَحوَُّلوا ِمْنَها، َفَأْخِبُْهْم َأنَُّهْم َيُكوُنوَن َكَأْعَراِب امُلْسِلِمنَي، جَيِْري 

َعَلْيِهْم ُحْكُم اهلِل، الَِّذي جَيِْري َعَلى امُلْؤِمِننَي، َوال َيُكوُن هلَُْم يِف اْلَغِنيَمِة َواْلَفْيِء َشْيٌء ِإال َأْن 

جيَاِهُدوا َمَع امُلْسِلِمنَي،  َفِإْن ُهْم َأَبْوا، َفَسْلُهُم اجْلِْزَيَة، َفِإْن ُهْم َأَجاُبوَك، َفاْقَبْل ِمْنُهْم، َوُكفَّ َعْنُهْم، 

َفِإْن ُهْم َأَبْوا، َفاْسَتِعْن ِباهلِل َوَقاِتْلُهْم، َوِإَذا َحاَصْرَت َأْهَل ِحْصٍن، َفَأَراُدوَك َأْن جَتَْعَل هلَُْم ِذمََّة اهلِل 

َوِذمََّة َنِبيِِّه، َفال جَتَْعْل هلَُْم ِذمََّة اهلِل، َوال ِذمََّة َنِبيِِّه، َوَلِكْن اْجَعْل هلَُْم ِذمََّتَك، َوِذمََّة َأْصَحاِبَك، َفِإنَُّكْم 

َأْن ُتِْفُروا ِذمََُكْم َوِذَمَم َأْصَحاِبُكْم، َأْهَوُن ِمْن َأْن ُتِْفُروا ِذمََّة اهلِل، َوِذمََّة َرُسوِلِه، َوِإَذا َحاَصْرَت 

َأْهَل ِحْصٍن، َفَأَراُدوَك َأْن ُتْنِزهلَُْم َعَلى ُحْكِم اهلِل، َفال ُتْنِزهلُْْم َعَلى ُحْكِم اهلِل، َوَلِكْن َأْنِزهلُْْم َعَلى 
)

1

ُحْكِمَك، َفِإنََّك ال َتْدِري َأُتِصيُب ُحْكَم اهللَِّ ِفيِهْم َأْم ال؟(.)*

     وإننا من الناحية التطبيقية، ومن خالل تصفحنا للسرية النبوية الشريفة، وعلى الرغم 

من كثرة الغزوات، الت خاضها النب، صلى اهلل عليه وسلم، ثم الت خاضها أصحابه، رضوان 

اهلل عليهم، فإنه مل يعرف عنهم أنهم قصدوا قتل ذراري املشركني وأطفاهلم، أو قتل نسائهم 

وشيوخهم، رغم ما تعرض له املسلمون من اعتداءات سافرة.

     واملودة واإلحسان إىل اإلنسان قرين العدل، فإذا كان العدل هو امليزان هلذا الوجود، فاملودة 

هي الصلة الت تربط بني الناس، واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر ِبالَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي 

*. صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغريها.
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اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامُلْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن{. )النحل: 90(

    واجملتمعات الفاضلة تتواصل باحملبة اجلامعة الت تربط القلوب، وتوثق فيما بني النفوس، 

َفُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماهلُُْم  َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر  واهلل تعاىل يقول: }....َوَمْن 

ْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{)البقرة: 217(، وإن القرآن الكريم  يِف الدُّ

َعاَم َعَلى  يصف املؤمنني بأنهم أهل اإليثار، وليسوا أهل األثرة، فيقول تعاىل: }َوُيْطِعُموَن الطَّ

ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا{)اإلنسان: 8(، ويقول جل شأنه: }.... َوُيْؤِثُروَن َعَلى أنُفِسِهْم َوَلْو 

َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة{. )احلشر: 9(

     وإن املودة ليست مطلوبة يف اإلسالم بني األمة الواحدة فحسب، بل إنها مطلوبة بني 

يِن َوملَْ  اجلماعات اإلنسانية، واهلل تعاىل يقول: }ال َيْنَهاُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن ملَْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ

خيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهلَل حيِبُّ امُلْقِسِطنَي{.)املمتحنة: 8(

    وقد حث اإلسالم على العفو، وحرض عليه، فقال تعاىل: }َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِْثِل َما 

هي  بالت  الدفع  هو  والتسامح   ،)126 اِبِريَن{)النحل:  ِللصَّ َخرْيٌ  هلََُو  َصَبْمتْ  َوَلِئْن  ِبِه  ُعوِقْبُتْم 

أحسن، ولقد حث النب، صلى اهلل عليه وسلم، على العفو يف غري مذلة، ولنا يف قصة غورث 

ابن احلارث يف غزوة ذات الرقاع املثل األعلى، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: )َقاَتَل َرُسوُل اهلِل، 

صلى اهلل عليه وسلم، حمَاِرَب ْبَن َخَصَفَة، َفَجاَء َرُجٌل ِمْنُهْم ُيَقاُل َلُه َغْوَرُث ْبُن احَلاِرِث، َحتَّى 

 ، ؟ َقاَل: اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ْيِف، َفَقاَل: َمْن ميََْنُعَك ِمينِّ َقاَم َعَلى َرُسوِل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، ِبالسَّ

؟ َقاَل:  ْيُف ِمْن َيِدِه، َفَأَخَذُه َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: َمْن ميََْنُعَك ِمينِّ َفَسَقَط السَّ

ُكْن َكَخرْيِ آِخٍذ، َقاَل: َأَتْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اهلُل، َوَأنِّي َرُسوُل اهلِل؟ َقاَل: ال، َوَلِكْن ُأَعاِهُدَك َعَلى 

َأْن ال ُأَقاِتَلَك، َوال َأُكوَن َمَع َقْوٍم ُيَقاِتُلوَنَك، َفَخلَّى َسِبيَلُه، َفَأَتى َقْوَمُه، َفَقاَل: ِجْئُتُكْم ِمْن ِعْنِد 

اخَلْوِف،  َوَسلََّم، َصالَة  َعَلْيِه  اهلُل  اهلِل، َصلَّى  َرُسوُل  الُة، َصلَّى  ا َحَضَرْت الصَّ َفَلمَّ النَّاِس،  َخرْيِ 

َفَكاَن النَّاُس َطاِئَفَتنْيِ؛ َطاِئَفًة ِبِإَزاِء َعُدوِّكم، َوَطاِئَفًة َصلَّْوا َمَع َرُسوِل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، 

  شريعة الرمحن يف حفظ اإلنسان خميم الريموك وقتل النفس بغري حق
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ِهْم،  اِئَفِة الَِّذيَن َمَعُه َرْكَعَتنْيِ، ثمَّ اْنَصَرُفوا، َفَكاُنوا مَكاِن ُأوَلِئَك الَِّذيَن ِبِإَزاِء َعُدوِّ َفَصلَّى ِبالطَّ

ِهْم، َفَصلَّْوا َمَع َرُسوِل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َرْكَعَتنْيِ، َفَكاَن  َواْنَصَرَف الَِّذيَن ِبِإَزاِء َعُدوِّ
)

1

ِلَرُسوِل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َأْرَبَع َرَكَعاٍت، َوِلْلَقْوِم َرْكَعَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ(.)*

     وما كان التسامح إال إلعالء الفضيلة، وال بدَّ للفضيلة من قوة تميها، فمن لشعبنا 

الفلسطيين، ومن ملعذبيه يف أماكن وجودهم كافة؟ ومن للريموك إال اهلل سبحانه؟ وأين أنت 

يا ابن الوليد من يرموك رفع بها للسالم راية؟

      وبهذا تتجلى لنا حقيقة احلرية الكاملة، الت أعطاها اإلسالم العتقادات الناس، فلم 

َ الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ َفَمْن  يِن َقْد َتَبنيَّ ُيكره أحدًا على الدين، فاهلل تعاىل يقول: }ال ِإْكَراَه يِف الدِّ

اُغوِت َوُيْؤِمْن ِباهلِل َفَقْد اْسَتْمَسَك ِبالُعْرَوِة الُوْثَقى ال انِفَصاَم هلََا َواهلُل مَسِيٌع َعِليٌم{. َيْكُفْر ِبالطَّ

)البقرة: 256(

     وقد شرع اجلهاد يف اإلسالم ليقيم يف األرض نظامه اخلاص وحيميه، وهو وحدة النظام 

الذي حيقق حرية اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان، حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة هلل الكبري 

املتعال، ويلغي من  األرض عبودية البشر للبشر يف أشكاهلا وصورها مجيعها، ال أن يستحكم 

املقاتل برقاب العزل من يشهدون بالوحدانية، أو حتى اآلمنني من سائر امللل واملذاهب.

*.  مسند أمحد، ُمْسَنِد املُْْكِثِريَن من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهلل، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرناؤوط: حديث 
صحيح.
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    كثريًا ما يودع الناس مّدخراتهم، وأمواهلم النقدية عند الثقات من الناس، ويستأمنون عليها 

املؤتنني منهم، وهناك من يؤتن على أموال الناس املودعة عنده، ويف الوقت نفسه، يضع تلك 

األمانات يف جممل ماله، تدور معه حيث دار؛ فيدور يف أبواب البيوع والتجارات ما شاء اهلل له 

أن يدور، وجيين من أرباح تلك األمانات املودعة ما قسمت له األقدار نصيبها، ثم تدور دورة 

الزمن، فيأتي املوِدع ليسرتد وديعته، الت استودعها، فيلقى ذلك املستأَمن على أهبة االستعداد 

لدفع حقه ومستحقه، ورد األمانة إىل صاحبها ردًا مجياًل. والسؤال الذي يتطاول عنُقه يف هذه 

املسألة، َمْن صاحب احلق يف أرباح الوديعة؟ أهو صاحبها الذي سّلمها لذلك األمني؟، أم هو 

املستأَمن الذي أدخلها ضمن ماله، وتاجر بها بكدِّ يده، وعرق جبينه؟، أم ذلك الربح يقسم 

مناصفة، أو مثالثة، أو غري ذلك من أنواع القسمة املرضية، أو اإلجبارية؟  ألجل ذلك كله، 

وقفت على أصول هذه املسألة وفروعها؛ ألصل بالقول الصائب إىل شاطئ النجاة، ومفرق 

 ،)*1

َرَفنْيِ، َمَتى َأَراَد املُْوِدُع َأْخَذ َوِديَعِتِه َلِزَم امُلْسَتْوَدَع َردَُّها) الصواب، َوِهَي َعْقٌد َجاِئٌز ِمْن الطَّ

*. املغين، 6 /436.

االجتار بالوديعة
               الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي - مفيت حمافظة طولكرم

قيم ومواعظ
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فهي إن شاء اهلل تعاىل أمانة مستأمٌن عليها، وهو ضامن هلا بالتعدي، واخللل يف حفظها، قال 

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َأدِّ اأَلَماَنَة ِإىَل َمِن اْئَتَمَنَك، َوال َتُْن َمْن َخاَنَك()1(، َفِإَذا َتِلَفْت ِبَغرْيِ 

َتْفِريٍط ِمْن امُلوَدِع، َفَلْيَس َعَلْيِه َضَماٌن، َسَواٌء َذَهَب َمَعَها َشْيٌء ِمْن َماِل املُْوِدِع َأْو ملَْ َيْذَهْب. َهَذا 

، َواْبِن َمْسُعوٍد، َرِضَي اهلُل َعْنُهْم، َوِبِه َقاَل  َقْوُل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم. ُرِوَي َذِلَك َعْن َأِبي َبْكٍر، َوَعِليٍّ
، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي.)2( اِفِعيُّ ، َوالشَّ ، َواأَلْوَزاِعيُّ ، َوَماِلٌك، َوَأُبو الزَِّناِد َوالثَّْوِريُّ ُشَرْيٌح، َوالنََّخِعيُّ

    وقد ذهب الفقهاء يف حكم االجتار بالوديعة إىل مذاهب خمتلفة، وبعد النظر فيها، ويف 

أدلتهم؛ أخلصها بأقوال:

    القول األول: إّن الربح للمستوَدع، وهو الذي تكّفل حبفظ الوديعة، وهذا ما ذهب إليه 

اإلمام مالك، والليث بن سعد، وأبو يوسف من احلنفية)3(. واستدلوا بأّن املستوَدع ضامٌن 
للمال حتى يؤديه إىل صاحبه.)4(

    القول الثاني: الربح للمالك، وهو قول للحنابلة)5(، واحتج اإلمام أمحد بقصة عروة بن 

ِديَناًرا  َوَسلََّم: )َأْعَطاُه  َعَلْيِه  اهلُل  َأنَّ النَِّبَّ، َصلَّى  ُعْرَوَة:  َعْن  اجلعد)6(. وهي ما رواه البخاري، 

َيْشرَتِي َلُه ِبِه َشاًة، َفاْشرَتَى َلُه ِبِه َشاَتنْيِ، َفَباَع ِإْحَداُهَما ِبِديَناٍر، َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة، َفَدَعا َلُه 

1. سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب يف الرَّجل َيْأخذ حقَّه َمْن تت يده، وصححه األلباني.
2. املغين: 6 /436.

3. التاج اإلكليل ملختصر خليل:7 /275. منح اجلليل: 7 /11. بداية اجملتهد: 4 /96. القوانني الفقهية، ص:246.
4. موطأ مالك: 2 /235. التاج اإلكليل ملختصر خليل: 7 /275.

5. املغين: 5 /205. اإلنصاف: 6 /208. 
6. اإلنصاف: 6 /208.
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ِباْلَبََكِة يِف َبْيِعِه، َوَكاَن َلِو اْشرَتَى الرتَُّاَب َلَرِبَح ِفيِه(.)1(
    القول الثالث: يتصدق بالربح، وهو قول أبي حنيفة وقول للحنابلة.)2(

    القول الرابع: هو خمري بني األصل والربح.)3(

    ومن الفقهاء من قال: الربح يكون مناصفة بني صاحب املال، واملستوَدع عليه، -حافظها-، 

واستدلوا بقصة ابين عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنهم. روى اإلمام مالك بسنده، قال: )َخَرَج 

َأِبي  َعَلى  َمرَّا  َقَفال  ا  َفَلمَّ الِعَراِق،  ِإىَل  َجْيٍش  يِف  اِب،  اخَلطَّ ْبِن  ُعَمَر  اْبَنا  اهلِل،  َوُعَبْيُد  اهلِل،  َعْبُد 

َأْمٍر  َلُكَما َعَلى  َأْقِدُر  َلْو  َقاَل:  َل، ُثمَّ  ِبِهَما َوَسهَّ َب  اْلَبْصَرِة، َفَرحَّ َأِمرُي  َوُهَو   ، ُموَسى اأَلْشَعِريِّ

َأْنَفُعُكَما ِبِه َلَفَعْلُت، ُثمَّ َقاَل: َبَلى َهاُهَنا َماٌل ِمْن َماِل اهلِل، ُأِريُد َأْن َأْبَعَث ِبِه ِإىَل َأِمرِي املُْْؤِمِننَي، 

َفُأْسِلُفُكَماُه، َفَتْبَتاَعاِن ِبِه َمَتاًعا ِمْن َمَتاِع اْلِعَراِق، ُثمَّ َتِبيَعاِنِه ِباملَِْديَنِة، َفُتَؤدَِّياِن َرْأَس املَاِل ِإىَل َأِمرِي 

اِب، َأْن َيْأُخَذ  املُْْؤِمِننَي، َوَيُكوُن الرِّْبُح َلُكَما، َفَقاال: َوِدْدَنا َذِلَك، َفَفَعَل، َوَكَتَب ِإىَل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ

ا َدَفَعا َذِلَك ِإىَل ُعَمَر، َقاَل: َأُكلُّ اجْلَْيِش َأْسَلَفُه، ِمْثَل َما  ا َقِدَما َباَعا َفُأْرحِبَا، َفَلمَّ ِمْنُهَما املَاَل، َفَلمَّ

اِب: اْبَنا َأِمرِي امُلْؤِمِننَي، َفَأْسَلَفُكَما، َأدَِّيا املَاَل َوِرحْبَُه، َفَأمَّا  َأْسَلَفُكَما؟ َقااَل: ال، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ

َعْبُد اهلِل َفَسَكَت، َوَأمَّا ُعَبْيُد اهلِل، َفَقاَل: َما َيْنَبِغي َلَك َيا َأِمرَي املُْْؤِمِننَي، َهَذا َلْو َنَقَص َهَذا املَاُل 

َأْو َهَلَك َلَضِمنَّاُه؟ َفَقاَل ُعَمُر: َأدَِّياُه، َفَسَكَت َعْبُد اهلِل، َوَراَجَعُه ُعَبْيُد اهلِل، َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُجَلَساِء 

ُعَمَر: َيا َأِمرَي املُْْؤِمِننَي َلْو َجَعْلَتُه ِقَراًضا)4(؟ َفَقاَل ُعَمُر: َقْد َجَعْلُتُه ِقَراًضا، َفَأَخَذ ُعَمُر َرْأَس املَاِل 
1. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب منه. 

2. اإلنصاف: 6 /208. بداية اجملتهد: 4/ 96. القوانني الفقهية، ص: 246.
3. بداية اجملتهد:4/96.

4. أي لو عملت حبكم املضاربة: وهو أن جيعل هلما النصف، ولبيت املال النصف. انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، 
.3926/ 5

االجتار بالوديعة
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اِب ِنْصَف ِرْبِح املَاِل()1(. قال ابن  َوِنْصَف ِرحْبِِه، َوَأَخَذ َعْبُد اهلِل َوُعَبْيُد اهلِل اْبَنا ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ

رشد معقبًا على أقوال الفقهاء يف املسألة: )َفَمِن اْعَتَبَ التََّصرَُّف، َقاَل: الرِّْبُح ِلْلُمَتَصرِِّف، َوَمِن 

اْعَتَبَ اأَلْصَل، َقاَل: الرِّْبُح ِلَصاِحِب املَاِل(.)2( 

    القول الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول اإلمام مالك والليث وأبي يوسف؛ ألّن الربح 

بالغرم،  الُغنم  وألّن  الضمان؛  عليه  هلكت  أو  نقصت،  فإن  األمانة؛  حافظ  وهو  للضامن، 

فكما يضمن اخلسارة يكون له الربح. أما قصة عروة بن اجلعد، رضي اهلل عنه؛ فليست حمالًً 

يف املسألة، فعروة كان وكياًل للنب، صلى اهلل عليه وسلم، يف شراء الشياه، ومل يكن املال معه 

وديعة حمفوظة، فهو مال للتجارة، واجتر به بإذن صاحبه، وهو صلى اهلل عليه وسلم. أما قصة 

ابين عمر، رضي اهلل عنهم، فهما َتاَجرا باملال بإذن املسؤول عنه؛ وهو الوالي. وكونه أِذن هلما، 

فاستحّق شيئًا من الربح. واحُلكم كان من أمري املؤمنني املسؤول عنهم مجيعاً، وتبئة لذمة 

أبنائه؛ وإزالة حملّل الشبهة؛ كونهما ابين أمري املؤمنني عمر، رضي اهلل عنه. وصرح أبو موسى 

األشعري، رضي اهلل عنه، أنه سيسلفهما املال، وليس أمانة أو وديعة للحفظ عندهما، فاختّل 

االستدالل بالقصة على املسألة يف السؤال.

واهلل تعاىل أعلم

1. موطأ مالك: 4/ 993. 
2. بداية اجملتهد: 4 /96.
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     قال لي صاحب وهو يطالع صحيفة ذات صباح: ويح قلب!! فكّل األخبار يف عاملنا اإلسالمّي 

تكّدر النفس، وجتلب اهلّم، وينفطر منها القلب، وال جتد فيها ما يسّر مؤماًل؛ فعندنا سيارات 

تنتهي، وتشكيك،  أهلية، وخالفات ال  مفّخخة، وقتلى، واغتياالت، وحرق، وفنت، وحروب 

وتوين، وأمراض، والجئون يفرتشون األرض، ويلتحفون السماء، ووالءات لألجنّب، وتعذيب 

يف السجون، واغتيال للعقول، وخيانة لألمانة، ونهب للمال العام، وتزوير يف االنتخابات.

    ثّم أردف يقول: ولكّن انظر إىل حال العامل اآلخر، فهناك نقرأ: أكب حاملة طائرات تدشن، 

وهناك يتّم عرض سيارة تطري، وهناك تدشن طائرة شبح من دون طّيار، وهناك عقاقري طبّية 

جديدة، وفتوحات علمية تبهر العقول، وتفوق اخليال، وهناك علماء حيصدون اجلوائز، ومنها 

توّقع،  تعاون  اتفاقات  وهناك  وميدليات،  وكؤوس  رياضية  مسابقات  وهناك  نوبل،  جوائز 

وهناك انتخابات نزيهة، ال تشوبها شائبة، تفرز ذوي الكفاءة.

     ثّم رأيته يلقي الصحيفة، ويقول: مللنا الصحف، فما فيها إال الغمّ واهلّم، ونظرت فيما 

قال صاحب، وحزنت ألمر أّمة كانت فبانت، كانت يف القمة، ثّم احندرت إىل احلضيض، كانت 

ُتقّرر، فأصبح ُيقرَّر هلا، وكانت َتكم، فصارت ُتكم، وليتها تستقّر يف هّوة، بل نراها يف كّل 

وعندئذ حتلو أخبارها 
أ. كمال بواطنة

قيم ومواعظ
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يوم تهوي من هّوة إىل هّوة أعمق، وأصبحت حاهلا كما أنشد حافظ إبراهيم:

مل يبق شيء من الـدنيا بأيدينا      إال بقية دمـــــع يف مآقينــــــا

كنا قالدة جيد الدهر فانفرطت     ويف ميني العــــــال كّنا رياحينـا

كانت منـــازلنا يف العّز شاخمة      ال تشرق الشمس إال يف مغانينا

حتى غدونا وال جاه وال نسب       وال صديق وال خّل يواسينــــا

    حنن كثريًا ما نتحّدث عن أوجاعنا، وجتد كاًل منا يلقي بالالئمة على اآلخر، وتذّكرت 

ما قال النّب، صلى اهلل عليه وسّلم: )ِإَذا َقاَل الرَُّجُل َهَلَك النَّاُس، َفُهَو َأْهَلُكُهْم()1(، ويروى 

احلديث بضّم الكاف يف )أهلُكهم( وهو األشهر، ويروى بفتحها )أهلَكهم(. إّننا ولألسف 

نبحث عن املرض، وحنن جزء منه، غري أّنه ال ينكر أّن  كثريًا من أسباب البالء تقع على من 

حيكموننا، ويّتخذون القرارات الت تكم حاضرنا، وُتؤّثر يف تديد مستقبلنا.

    كثريًا ما نتحدث عن شركة ناجحة، فنقول: ال بّد أن يكون وراءها إدارة ناجحة، وحنن وإن 

كان على كّل مّنا مسؤولية من باب قوله صلى اهلل عليه وسّلم: )ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل 

َعْن َرِعيَِّتِه()2(، فإّن املسؤولية الكبى تقع على الرؤوس، أولئك الذين حيّددون السياسات، 

وُيديرون األمور، ويقّررون القرارات املصريّية.

االجتماعية  العلل  بكثري من  ومبتالة  متأّخرة  كثرية  دول  كانت  بالبعيد  ليس  إىل عهد      

واالقتصادية، فهّيأ اهلل هلا قادة خملصني، استطاعوا أن يستثمروا الطاقات، وأن يوّحدوا الصّف، 

وأن يسريوا بها إىل األمام.

     ننظر يف أحوال دول كثرية تفتقر إىل الثروات وإىل مصادر الطاقة، ولكّنها تضي ُصعدًا، 

1. صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب النهي من قول هلك الناس.
2. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب املرأة راعية يف بيت زوجها.
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أّهلت اإلنسان، وحّولته من طاقة معطلة أو معّوقة إىل طاقة منتجة، أّما حنن فما زلنا حنكم 

عشائرياً، أو وراثياً، ومن خالل أحزاب فيها حيتان يقّسمون القصعة، والنقد الرديء عندنا 

يطرد النقد اجلّيد، وجتد قادتنا يقاومون التغيري، وكأّنهم يف املقام الصحيح، أو كأّن التغيري يف 

زمان متحّول سّبة وجرمية!!

وميتلكون  ذكاًء،  يتوّقدون  وبنات  بنني  وجتد  هائلة،  طاقات  فتجد  مدارسنا،  إىل  تذهب      

مواهب، ال ينقصها إال الرعاية، والتشجيع، وتقديم الدعم، ولكّن هذه املواهب تذوي وتوت 

مثل النبتة، ذات اجلودة العالية يف صحراء قاحلة، ويظهر يف بالدنا علماء وخمرتعون، ولكن 

توصد يف وجوههم األبواب، وال يلقون الدعم املناسب، فيضطرون إىل الذهاب إىل البالد 

املتقدمة الت تتضنهم، وتشجعهم، وتوّفر هلم الظروف املواتية للبحث، فتقطف مثرة عقوهلم، 

وُتَْرُم منهم أوطانهم.

    من حّقنا أن نتساءل: إىل متى نبقى يف هذه احلال البائسة، وما فيها من تناحر وتطاحن، يف 

حني نرى غرينا ميضي إىل تقيق األهداف بعزم وّثاب؟!

    دول كانت فقرية، واليوم بعدما ضاقت بها األرض، راحت تستكشف اآلفاق، وترسل 

املركبات، واملختبات، والباحثني إىل الفضاء، وحنن ما زلنا نتعّثر على األرض.

التخريب  يف  فتمضي  اخلارج،  من  )العلف(  تتلّقى  وأحزاب  شتى،  وانتماءات  أهواء     

والتدمري ملاضي األّمة وحاضرها ومستقبلها.

     لقد مللنا األسطوانة الت ترّدد دوماً: هناك مؤامرات داخلية وخارجية من أعداء األّمة 

تعلق عليها فشلها، أّما القوّي فهو الذي يقبل التحّدي، ويواجه األزمات، وخيرج منها وقد 

ازداد قّوة، وتكون العداوة دافعًا له ألن يظّل يقظًا وألن يّبز، ويتمّثل بيت ابن حّيان النحوّي:
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ُعداتي هلم فضـل علّي ومّنة   فال أذهب الرمحن عيّن األعاديا

هُم حبثوا عن زّلت فاجتنبتها   وهم نافسوني فاكتسبت املعاليا

    فمتى يستمع أحدنا لآلخر؟! متى تنمحي من ذاكرتنا قناعة شطب اآلخر. لقد خاطب اهلل 

الناس مجيعاً، وحنن جزء منهم، فقال: }يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم 

ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي{)احلجرات:13(، فالناس 

هذا  على  معهم  ونتعاون  نتعارف  أن  وينبغي  وعادات...،  وأفكارًا  وقبائل  شعوبًا  خيتلفون 

األساس، وعلى هذا؛ فإّن من املستحيل أن جتمع الناس على فكر واحد، والعقالء أولئك 

الذين يتعاونون مع اآلخر، فيما اتفقوا فيه، ويعذر أحدهم اآلخر، فيما اختلفوا فيه. وإذا كان 

الرسل، وهم من هم، صدقًا وعداًل واستقامة ... ومل جيتمع عليهم الناس مجيعهم، بل وجدنا 

من كان من حوارييهم، ومن كان جمرمًا يعاديهم، وال يتوّرع عن قتلهم إن استطاع.

    وحنن إذ نودع عامًا هجرياً، ونستقبل جديدًا، فإّننا ال نيأس من حال أّمة كانت يف املقدمة 

فتعثرت، وما زالت تتلك عقيدة نقّية، وشريعة غّراء تعّهد اهلل حبفظها، تصلح لكّل زمان 

وعال  البشرّية،  بها  مست  حضارة،  للناس  فأفرزت  قرون،  مدى  على  جّربت  وقد  ومكان، 

فيها قدر اإلنسان، حضارة واقعية وازنت بني جانّب املاّدة والروح، فراعت جانب الطني يف 

اإلنسان، وجانب الروح أيضاً، ولعلنا نرى أّمتنا وقد توّحدت وتقدَّمت، ومشت تّث اخلطى 

حنو إعادة جمدها التليد، وعندئذ حيلو النظر يف أخبارها.

    إّن التغين بأجماد سابقة ال يكفي، وال بّد أن يكون لنا بصمة يف عامل اليوم، فلنحرص على 

أّن نكون َخَلفًا خلري سلف، نبين كما كانت أوائلنا تبين، ونفعل أحسن ما فعلوا، ال أن نكون 

َخْلفاً، نهدم ما بناه أسالفنا، ونشّوه بسوء صنيعنا ماضيهم املشرق.
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ُيق إسرائيل على فلسطينيي القدس، وتالحقهم منذ سنة 1948، كما تالحق باقي      ُتضَّ

الفلسطينيني بشتى الطرق والوسائل، اهلدف كان وما زال االستيالء على أراضيهم، يف املاضي 

رتهم عن أراضيهم، واليوم تسلب ما تبقى من أراضيهم تت حجج قانونية متنوعة،  َهجَّ

جتري يف ظل سياسة تهدف إىل طرد املقدسيني عن أراضيهم؛ لتهويد مدينة القدس بالكامل، 

كما جرى  مؤخرًا الكشف عن خمطط إسرائيلي لالستيالء على 550 دومنًا يف جبل املكب، 

وتويلها ألحراش، ناهيك عن  التالعب والتغيري باألنظمة العثمانية، واالنتدابية، واألردنية، 

الت تقوم بها سلطات االحتالل بتحويل مئات آالف الدومنات من األراضي الفلسطينية يف 

الضفة الغربية، با فيها القدس إىل أراضي دولة؛ خدمة ألهداف املستوطنني.

    وترى إسرائيل أن االستيالء على  األراضي الفلسطينية يف مدينة القدس إسرتاتيجية 

عامة، تتفق بشأنها معظم األحزاب اإلسرائيلية، وهو ما أثبتته مارسات احلكومات اإلسرائيلية 

االنتهاكات  أخطر  من  يعّد  ذاته،  حبد  األراضي  على  االستيالء  كون  إىل  باإلضافة  املتعاقبة، 

 الفلسطينيون يهجرون
 واملستوطنون يتوسعون

الدكتور حنا عيسى / أستاذ القانون الدولي 

عجبًا ... !!
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اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني وأراضيهم، ومل تؤِد املسرية السياسية وما رافقها 

من اتفاقات إىل وضع حد ملصادرة األراضي، ووقف االستيطان، بل على العكس تاماً، قامت 

إسرائيل بتكثيف سياساتها االستيالئية على األراضي الفلسطينية.

     فقد استمرت بصادرة أراٍض جديدة، مثل: )أراضي جبل املكب وسلوان .. إخل يف القدس 

احملتلة(، وتنفيذ قرارات مصادرة سابقة، باإلضافة إىل املخططات احلكومية الرمسية اهلادفة إىل 

توسيع  ببادرات مشلت  املستوطنون  قام  الفلسطينية،  األراضي  قدر مكن من  أكب  مصادرة 

أيديهم على األراضي  القدس، ووضع  احمليط بدينة  السياج  إزاحة  املستوطنات، من خالل 

اجملاورة ملستوطناتهم.

    وتبر إسرائيل مصادرتها لألرضي الفلسطينية حبجج ومبرات خمتلفة، من أكثرها شيوعاً، 

اإلعالن عن األراضي املصادرة بأنها أراضي دولة، ومناطق عسكرية، وتتم معظم املصادرات 

من أجل توسيع املستوطنات، وشق الطرق االلتفافية الت تربط املستوطنات بعضها ببعض، 

العامة؛  املرافق  وإنشاء  العامة،  املشاريع  وإقامة  القائمة،  الشوارع  وتوسيع  إسرائيل،  ومع 

لتقديم اخلدمات للمستوطنات واملستوطنني.

السياسة اإلسرائيلية جتاه مصادرة األراضي  أن  يبدو واضحًا  ما ذكر أعاله؛       ويف ضوء 

واالستيطان فيها، مل تتوقف منذ توقيع  اتفاقات أوسلو، بل على  العكس، فإن احلكومات 

بشكل  عليها  املستوطنات  وبناء  األراضي،  مصادرة  وترية  من  ُتّسرع  املتعاقبة،  اإلسرائيلية 

ملحوظ، وتتجاهل تصرفات املستوطنني املتواصلة يف وضع اليد على األراضي القريبة من 
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املستوطنات، وتدعو  املستوطنني إىل التمادي يف االستيالء على مزيد من األراضي يف مدينة 

القدس، والضفة الغربية احملتلتني.

     من هنا؛ فإن القانون الدولي اإلنساني، يؤكد على عدم شرعية االستيالء على األراضي، 

وبناء املستوطنات عليها، يف إطار النصوص القانونية الواردة:

   أواًل: يف اتفاقية الهاي لسنة 1907، حيث املادة 46 تنص على: )الدولة احملتلة ال جيوز هلا أن 

تصادر األمالك اخلاصة( واملادة 55 تنص على أن: )الدولة احملتلة تعتب بثابة مدير لألراضي 

يف البلد احملتل، وعليها أن تعامل متلكات البلد معاملة األمالك اخلاصة(.

   وثانياً: يف معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث املادة 49 تنص على أنه: )ال حيق 

لسلطة االحتالل نقل مواطنيها إىل األراضي الت تتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إىل التغيري 

الدميغرايف فيها(.

     واملادة 53 تنص على أنه: )ال حيق لقوات االحتالل تدمري امللكية الشخصية الفردية، أو 

اجلماعية، أو ملكية األفراد، أو الدولة، أو التابعة ألي سلطة من البلد احملتل(.

السياسات  أدانت  الت  املتحدة،  العامة لألمم  قرارات جملس األمن واجلمعية     وثالثًا يف 

اإلسرائيلية بأشكاهلا كافة يف األراضي الفلسطينية احملتلة من مصادرة األراضي الفلسطينية 

لألغراض العسكرية املختلفة، وبناء املستوطنات اإلسرائيلية، وشق الطرق االلتفافية وغريها، 

مبينة ذلك يف قراراتها.

الفلسطينيون يهجرون  واملستوطنون يتوسعون
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1. املقصود باإلحرام ودليل فرضيته

    السؤال: ما معنى اإلحرام وما دليل فرضيته؟ 

    اجلواب: اإلحرام من الدخول يف احلرمة، ومعناه شرعًا عند اجلمهور: نية الدخول يف نسك 

احلج أو العمرة، وعند احلنفية، هو الدخول يف النسك، غري أنه ال يتحقق إال بالنية مع التلبية، 
أو َسوق اهلدي، واإلهالل هو التلبية باحلج أو العمرة، ومسي إهالاًل؛ لرفع الصوت به.)1(

  وركن اإلحرام النية، وذلك بأن يقصد احملرم ما يريد من النسك: احلج أو العمرة، أو هما 

معاً، ومالبس اإلحرام مظهر من مظاهره، وليست هي اإلحرام. 

ا اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت()2(، كما انعقد اإلمجاع على  ودليل فرضيته قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ِإمنََّ
فرضيته.)3(

    وعلى املرأة احلائض والنفساء أن ترم عند امليقات، وال جيوز هلا جماوزة امليقات من غري 

إحرام.

1. معجم مصطلحات احلج: 35، 40، وأوضح املسالك إىل أحكام املناسك: 28.
2. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم.

3. تفة الفقهاء 1 /390، ومغين احملتاج 1 /476، والوجيز يف فقه الكتاب العزيز 252

أنت تسأل واملفيت جييب
دار اإلفتاء الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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التطوع 2. الصدقة على احملتاجني أفضل من حج 

   السؤال: أيهما أفضل، حج التطوع أم الصدقة ؟

   اجلواب: من العلماء من قال حج التطوع أفضل من الصدقة، وهو قول طاووس واحلسن. 

وفّضل النخعي وآخرون الصدقة عليه. 

   وقال بعض العلماء: إن كان هناك رحم حمتاجة أو زمن جماعة، فالصدقة أفضل، وإال فاحلج، 
وهو قول أمحد، قال احلسن: إن صلة الرحم والتنفيس عن املكروب أفضل من حج التطوع.)1(

   ويف هذا الزمان، وخاصة يف بالدنا إذ كثر أهل احلاجة، فإخراج املال يف الصدقة أوىل من 

حج التطوع، ويفيد ذلك أيضًا يف إفساح اجملال باحلج ملن مل حيج الفريضة. 

الزواج على احلج يف بعض األحوال 3. تقديم 

     السؤال: من ملك نفقة احلج وأراد أن يتزوج، فأيهما يقدِّم؟

     اجلواب: هذا له حالتان: 

      األوىل: أن يكون معتدل الشهوة، فإذا ملك املال وقت احلج، وجب تقديم احلج، وإْن ملكه 

يف غري وقت احلج، فله صرفه فيما يشاء عند اجلمهور، أما الشافعية، فيجيزون له صرف املال 

يف الزواج مطلقاً، لكن يبقى احلج يف ذمته. 

     الثانية: إن كان يف حالة شبق، وخيشى على نفسه الزنى، وجب الزواج باالتفاق.
    وليس لآلباء أن ميتنعوا عن أداء احلج بذريعة تزويج األبناء، فهذا تأجيل غري مبر شرعاً.)2(

1. املقاالت النفيسة 12، وافعل وال حرج57.
2. حاشية ابن عابدين 2 /462، واجملموع شرح املهذب 7 /71، وحاشية الرملي 1 /446، والكايف البن قدامة 1 /463.

أنت تسأل واملفيت جييب
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الزوج املرأة دون إذن  الفريضة على   4.  وجوب حج 

     السؤال: هل للمرأة أن ترج إىل احلج من غري إذن زوجها ؟

   اجلواب: إذا اجتمعت للمرأة شروط وجوب احلج، فإنه ُيسن هلا أن تستأذن زوجها يف حج 

الفرض، لكن ليس لزوجها منعها من حج الفريضة، واألفضل أن يأذن هلا، فإن مل يأذن هلا 

خرجت من غري إذنه عند مجهور العلماء؛ ألن احلج فرض عني، وعلى الفور، وهو مقدم على 

حق الزوج، وقال الشافعية: ليس هلا احلج إال بإذنه؛ ألّن حق الزوج مقّدم، واحلج وقته موسع، 

إال إن خشيت العجز، فلها اخلروج من غري إذنه، أما ما ورد أنه ليس للمرأة أن تنطلق إىل 

احلج إال بإذن زوجها، فلم يصح عن النب، صلى اهلل عليه وسلم)1(، وال ترج الزوجة حلج 
النافلة إال بإذنه باالتفاق، وكذا العمرة.)2(

أداء احلج من مال حرام 5. بطالن 

    السؤال: ما حكم أداء احلج بال حرام؟

    اجلواب: ال جيوز للمسلم أن حيج بال حرام، ومن أهم ما ينبغي االعتناء به، أن تكون نفقة 

احلج حالاًل؛ إذ إن النفقة احلرام ترم احلاج جزاء احلج املبور.

وللعلماء يف احلج بال حرام قوالن:

    األول: إّن احلج صحيح، ويأثم احلاج للنفاق من مال حرام، وهو مذهب مجهور العلماء، 

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

  والثاني: إّن احلج باطل ال يصح، وهو األظهر من مذهب احلنابلة .

1. السلسلة الضعيفة برقم 4389، واجلامع يف أحاديث العبادات برقم 6055، 3 /125، وقال اهليثمي يف جممع 
الزوائد 3 /274، برقم5307: رواه الطباني يف الصغري واألوسط ورجاله ثقات.

2. اإلمجاع 51 برقم 135، وحاشية ابن عابدين 1 /465، الذخرية 3 /180، ومغين احملتاج 1 /467، واملغين 3 /170، 
واإلنصاف 3 /283.
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  والواجب على من صار إليه مال حرام أن يتعجل يف التخلص منه، ورده إىل أصحابه، فإن مل 

يعرف أصحابه، أخرجه لفقراء املسلمني، وإعادة املال إىل أهله من شروط التوبة من الكسب 

احلرام، وألن احلج من أعظم القربات، فال بدَّ فيه من نفقة طيبة حالل، بل من أطيب الكسب 

ا َيَتَقبَُّل اهلُل ِمَن  ُدوْا َفِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد التَّْقَوى{ )البقرة: 197(، وقال: }ِإمنََّ وأحله، قال تعاىل: }َوَتَزوَّ
امُلتَِّقنَي{. )املائدة : 27()1(

  وعليه؛ فإن احلج من مال حرام ال يقع مقبواًل عند اهلل، وهو إما باطل ال جيزئه، كأنه مل حيج 

عند بعض العلماء، أو أنه ال أجر له عليه، وهو غري مبور، ويبعد قبوله .

امليت احملرم ودفنه 6. تكفني 

    السؤال: ما ُيْفَعل باحملرم إذا مات ؟

    اجلواب: عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، َقاَل: )َبْيَنَما َرُجٌل َواِقٌف َمَع َرُسوِل اهلِل، صلى اهلل 

عليه وسلم، ِبَعَرَفَة ِإْذ َوَقَع ِمْن َراِحَلِتِه، َقاَل َأيُّوُب: َفَأْوَقَصْتُه َأْو َقاَل- َفَأْقَعَصْتُه، َوَقاَل َعْمٌرو 

َفَوَقَصْتُه - َفُذِكَر َذِلَك ِللنَِّب، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: اْغِسُلوُه بَِاٍء َوِسْدٍر، َوَكفُِّنوُه يف َثْوَبنْيِ، 

ُروا َرْأَسُه، َقاَل َأيُّوُب: َفِإنَّ اهلَل َيْبَعُثُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبًِّيا، َوَقاَل َعْمٌرو: َفِإنَّ اهلَل  َواَل ُتَنُِّطوُه، َواَل ُتَمِّ
َيْبَعُثُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَلب(.)2(

   فهذا احلديث يدل على أن من مات حمرماً، يغسل باء وسدر، وال يغطى رأسه عند أغلب 

ثوبيه  ويكفن يف  لألموات،  عادة  يوضع  الذي  الطيب  له حنوط؛ وهو  يوضع  العلماء، وال 
ويدفن، وكان هذا الرجل قد سقط عن راحتله، فكسرت عنقه فمات.)3(

1. حاشية ابن عابدين 2 /456، وأسرار احلج 153 - 154، واإلنصاف 6 /151، وأوضح املسالك 28.
2. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب ما يفعل باحملِرم إذا مات.

3. نيل األوطار 9 /184 - 185.

أنت تسأل واملفيت جييب
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    وال يقضى عمن مات حمرمًا ما بقي عليه من أعمال احلج؛ ألنه يبعث يوم القيامة ملبياً. 

وهناك قول آخر بوجوب إتام املناسك عنه من حيث وصل، قال ابن قدامة: )فإن َخَرَج للَحجِّ 
ريِق، ُحجَّ َعْنه ِمْن َحْيُث ماَت؛ ألّنُه َأْسَقَط َبْعَض ما َوَجَب َعلْيِه، َفَلْم جَيب ثاِنيًا()1( َفماَت يف الطَّ

   والصحيح أنه ال جيب إتام املناسك عنه؛ ألنه لو كان واجباً، لبيَّنه النب، صلى اهلل عليه 
وسلم، وألمر بالقضاء، ومل يتأخر عن بيانه.)2(

7. جواز  استخدام مانع احليض للمرأة احلاجة إذا كان ال يضر

   السؤال: هل يباح للمرأة أن تستخدم مانع احليض ألجل احلج؟

   اجلواب: إذا كان ال يضرها، فال يوجد ما مينع، سواء للصيام أو للحج، وذلك بعد استشارة 
الطبيب، واألوىل أن ترتك األمر لقدر اهلل.)3(

الوقوف بعرفة 8. سنن 

   السؤال: ما سنن الوقوف بعرفة ؟

   اجلواب: يستحب للحاج يف عرفة ما يأتي:

1. الطهارة واحلفاظ على الوضوء. 

2. االغتسال لدخول عرفة، وهو عند احلنفية والشافعية سنة، وعند املالكية ويف رواية للحنابلة 

مستحب. ومل يثبت عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، إمنا ورد يف آثار عن بعض الصحابة.  

3. اجلمع بني صالتي الظهر والعصر، ال جيهر يف القراءة فيهما، ولو يوم مجعة، حسب ما ثبت 

عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، وهو من سنن السفر 

1. الشرح الكبري البن قدامة: 3 / 188.
2. فقه العبادات 344، وخمتصر الفقه اإلسالمي 650، واختيارات ابن القيم 19، ومسائل احلج البن قدامة 7.
3. أسئلة وأجوبة يف منسك احلج 12، وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة17 /127، ومسائل احلج والعمرة، البن باز 13.
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عند اجلمهور حتى لو صلى وحده، ومن سنن احلج عند احلنفية أن يصلي احلاج مع ولي األمر 

أو نائبه، ويسن قبل الصالة أداء اإلمام خطبة عرفة. 

4. أن يقف قرب جبل الرمحة عند الصخرات الكبار السود إذا تيسر، وليس ذلك بواجب.  

5. استقبال القبلة. 

6. اإلكثار من الدعاء واالستغفار والتهليل.

7. البوز وعدم االستظالل، وهو سنة عند اجلمهور ملن قدر عليه، من غري أن يلحق به أذى 
حر الشمس.)1( 

العمرة أو  9. دخول احلرم من غري إحرام ملن مل ينو احلج 

السؤال: ما حكم دخول احلرم من غري إحرام ملن ال يريد احلج أو العمرة؟ 

اجلواب: إذا أراد مسلم دخول احلرم لغري النسك جاز له أن ال حيرم عند الشافعية واحلنابلة، 

ودليلهم أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قال يف حديث املواقيت: )ُهنَّ هلَُْم، َوملَِْن َأَتى َعَلْيِهنَّ 

، ملَِْن َأَراَد احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك ِمْن َحْيُث َبَدا، َحتَّى َيْبُلَغ َذِلَك َأْهَل  مَّْن ِسَواُهنَّ

َة َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداُء ِبَغرْيِ  َة( )2(، وصحَّ أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، َدَخَل َيْوَم َفْتِح َمكَّ َمكَّ
ِإْحَراٍم.)3(

وقال احلنفية واملالكية : ال بد أن يدخل حمرماً، إن مل يكن باحلج فبالعمرة ، وال يصح دليلهم.)4( 

واهلل تعاىل أعلى وأعلم

1. اهلداية 1 /145، وروضة الطالبني 3 /93، والشرح الكبري 3 /437، وأحكام عرفة 105.
2. سنن النسائي، كتاب مناسك احلج، باب من كان أهله دون امليقات.

3. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب جواز دخول مكة بغري إحرام
4. تفة الفقهاء 1/396، والتاج واإلكليل 5/305، واجملموع 7/203، واملغين 3/190
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    احلمد هلل رب العاملني، الذي َشرَّف اإلنسان باكتساب املعرفة، وامنَتَّ عليه بأن وهبه أدوات 

تصيل العلم، وكلفه بشكر املنعم تبارك امسه، فقال عز من قائل:}َواهلُل َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن 

ْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{)النحل:  َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ُأمََّهاِتُكْم ال 

78(، والصالة والسالم على خري اخللق أمجعني، سيدنا حممد بن عبد اهلل، الذي شرفه اهلل مواله 

املتقني  ذروة  الذكر واحلضور، فكان  العبودية، ودوام  بتمام  ُخُلقًا وَخلقاً، وأخلصه  بأن زكاه 

وإمامهم، عليه وعلى آله األطهار وصحابته األبرار األخيار أفضل الصالة، وأمت التسليم إىل 

يوم الدين، وبعد:

كثري  ولكنه يف  كليًة،  يزيلها  أن  ميلك  ال  اإلنسان،  فطرية يف  جبّلية  طبيعة  النسيان  فإن     

من األحيان ميلك أن يتفادى غوائلها، باألخذ با يضادها من أسباب التذكر، وعلى رأسها 

استحضار ذكر اهلل دائمًا يف القلب، وعلى اللسان، وما يزيد موضوع النسيان وضوحاً، مقاربة 

معانيه يف اللغة ويف الشرع.

النسيان يف اللغة 
والشرع احلنيف

         الشيخ د. حممد يوسف احلاج حممد / مفيت حمافظة أرحيا واألغوار

آفة خالدة
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      النسيان يف اللغة واالصطالح:

      أواًل- يف اللغة:

نُي َواْلَياُء     النسيان لغة يأتي على معنيني؛ جاء يف مقاييس اللغة البن فارس: )النُّوُن َوالسِّ

1(، وهذا التعريف 

ْيِء، َوالثَّاِني َعَلى َتْرِك َشْيٍء()* َأْصالِن َصِحيَحاِن: َيُدلُّ َأَحُدُهَما َعَلى ِإْغَفاِل الشَّ

على وجازته، فإنه جيمع معاني النسيان، فهو على معنيني متقابلني، ال بد من استحضار الفرق 

بينهما عند مطالعة موارد لفظ النسيان يف القرآن الكريم، أو يف السنة النبوية املطهرة، وبيان 

هذين املعنيني كما يأتي: 

    املعنى األول: يأتي النسيان بعنى الغفلة عن شيء ما، وغيابه عن بال اإلنسان بعد أن 

َل املعرفة به، وهذا هو املعنى األشهر للنسيان، وهو املعنى املتبادر للذهن عند  كان قد َحصَّ

َأَرَأْيَت ِإْذ  االستخدام اللغوي لتلك الكلمة، ومن ذلك النسيان الوارد يف قوله تعاىل:}َقاَل 

َأَوْيَنآ ِإىَل الّصْخَرِة َفِإّني َنِسيُت احْلُوَت َوَمآ َأْنَساِنيُه ِإاّل الّشْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه{.)الكهف: 63(

    املعنى الثاني: يأتي النسيان بعنى الرتك مع التذكر واملعرفة؛ أي أن يرتك اإلنسان شيئًا ما، 

وهو متذكر له، ولكن يتجاهله قاصدًا، ذلك لسبب ما، ومنه النسيان الوارد يف قوله تعاىل: }َما 

َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَرْيٍ ّمْنَها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ َتْعَلْم َأّن اهللَّ َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر{. )البقرة: 

106(، وقوله تعاىل: }َفُذوُقوْا بَِا َنِسيُتْم ِلَقآَء َيْوِمُكْم َهـََذآ ِإّنا َنِسيَناُكْم َوُذوُقـوْا َعَذاَب اخْلُْلِد بَِا 

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{ .)السجدة: 14(

    اشتقاق اسم اإلنسان من النسيان:

     ُيقَصْد باالشتقاق األصل اللغوي الذي ُأِخَذ منه االسم، وقد اختلف البصريون والكوفيون 

*. فارس، أمحد بن فارس القزويين، مقاييس اللغة، جزء 5،  صفحة 421، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 
1979م، عدد األجزاء: 6.
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يف اشتقاق األمساء،  فقال البصريون إنها تشتق من املصدر، وقال الكوفيون بل إنها تشتق من 

الفعل، وعلى كٍل، فقد اتفق اللغويون على أن اسم اإلنسان الذي يطلق على بين آدم مشتق، 

ولكنهم اختلفوا يف أي من األصلني كان اشتقاقه، هل هو من الفعل نسي؟ أم من املصدر 

نسيان؟ يقول أبو هالل العسكري يف الفروق اللغوية: )اشتقاق اإْلِْنَسان من النْسَيان، َوَأصله 

اإْلِْنَسان  َفُسمي  اْلعلم،  بعد  ِإالَّ  يكون  اَل  َوالنِّْسَيان  أنيسيان؟  َفُيَقال:  َفلَهَذا يصغر،  إنسيان، 

إْنَسانا أِلَنَُّه ينسى َما علمه، َومسيت اْلَبِهيَمة َبِهيَمة، أِلَنََّها أبهمت َعن اْلعلم والفهم، َواَل تعلم 

َواَل تفهم، َفِهَي خالف اإْلِْنَسان، واإلنسانية خالف البهيمية يِف احْلَِقيَقة، َوَذِلَك َأن اإْلِْنَسان 

َيصح َأن يعلم، ِإالَّ َأنه ينسى َما علمه، والبهيمة اَل َيصح َأن تعلم()1(، فالعسكري يرد اشتقاق 

اإلنسان إىل النسيان، بينما جند غريه من اللغويني يرده إىل اأُلْنس، أو إىل الفعل َأِنَس، يقول 

َوُهَو اإلبصار،  َواإْلِْنَسان: من اإليناس  اإْلِْنس واأَلَنس  اللغة: )وأصُل  األزهري يف تهذيب 

د  ُيَقال: َأَنْسُتُه وَأِنْسُته: َأي: َأْبَصْرته. َوقيل معنى َقْوله: َما يؤنِّسه، َأي: جيَعَله َذا ُأنس. َوَقاَل حمَمَّ

ابن َعَرفة، امللقب بنفطويه -َوَكاَن َعاملًا-: مسَِّي اإلْنِسيُّون إْنسيِّني؛ ألّنهم ُيْؤنسون، َأي: ُيَرْون، 
ومسَِّي اجِلنُّ ِجّناً؛ أَلنهم جمَْتنُّوَن َعن ُرْؤَية النَّاس، َأي: ُمَتواُرون(.)2(

    وعلى كال االحتمالني، فاإلنسان اسم مشتق، وكل من األنس والنسيان من أبرز خصائصه 

وأهم ميزاته، فكالهما يصلحان أن يكونا أصل اشتقاق امسه،  فمما يناسب طبيعة تكوين 

التذكر  بعد  إال  يكون  ال   - النسيان  أي  ألنه-  النسيان؛  من  اسٌم  هلم  يشتق  أن  اآلدميني 

واملعرفة الناشئة عن تعليم، والتعليم خصيصة للنسان، وميزة له، منحه اهلل إياها بقتضى 

1. العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل، الفروق اللغوية، صفحة 274، تقيق:  حممد إبراهيم سليم،  دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر.

2. األزهري، حممد بن أمحد، تهذيب اللغة، جزء 13 صفح 61 - 62، تقيق: حممد عوض مرعب، الطبعة: األوىل، 
دار إحياء الرتاث العربي - بريوت 2001م.
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تهيئته ملهمة اخلالفة يف األرض، فيكون التسمي با هو مأخوذ من النسيان، داع لعدم الغفل 

التذكر  وإدامة  احملصلة،  املعارف  مارسة  يستدعي  ما  اإلنسان،  يف  اجلبّلية  الطبيعة  هذه  عن 

للمعلومات املفيدة، ليداوم اإلنسان على وظيفته املنوطة به.

    وكذلك يناسب طبيعة الناس أن يشتق امسهم من األنس؛ ألن اإلنسان كائن اجتماعي ال 

يستطيع احلياة ملفرده حتى ولو هيأت له كل حاجاته املعيشية، فكل احلياة مع العزلة عن الناس 

ال يستطيعها اإلنسان، وهذه الفطرة دافع للنسان حتى حيسن معاملة حميطه االجتماعي؛ ألنه 

حمتاج إليه ضرورة. 

    ثانيًا- تعريف النسيان يف االصطالح: 

     أمجع تعريف للنسيان يف االصطالح الشرعي، هو تعريف الشيح حممد الطاهر بن عاشور، 

ْهِن، َأِو اْلَغْفَلِة ،  حيث يقول: )َوالنِّْسَياُن َذَهاُب اأْلَْمِر املَْْعُلوِم ِمْن َحاِفَظِة اإْلِْنَساِن، ِلَضْعِف الذِّ

ْهُو اْلَغْفَلُة اْلَيِسرَية، حِبَْيُث يَتَنبَّه ِبَأَقلِّ َتْنِبيٍه، َوالنِّْسَياُن َزَواُلُه ِباْلُكلِّيَِّة()1(،  ْهُو، َوِقيَل السَّ َوُيَراِدُفُه السَّ

فقد فرق الشيخ ابن عاشور ما بني النسيان والسهو، بأن السهو نسيان يسري، حبيث يتذكر 

اإلنسان ما سها عنه بأيسر مذكر، أما النسيان فهو امنحاء كامل للمعلومة. 

      النسيان يف القرآن الكريم:

    تردد ذكر كلمة النسيان ومشتقاتها كثريًا يف آيات الذكر احلكيم، فقد أحصى الدكتور 

حممود عنب)2(، ورودها يف اآليات املدنية يف واحد وثالثني موضعاً، موزعة على ست وعشرين 

آية، ومخس عشرة سورة، ويف اآليات املدنية يف ثالثة عشر موضعاً، موزعة على إحدى عشرة 

1. ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، جزء 1 صفحة 475، الداعر التونسية للنشر 1984م. 
2. عنب، د. حممود هاشم حممود، النسيان يف ضوء القرآن-دراسة موضوعية-، صفحة 6 - 7، جملة اجلامعة اإلسالمية 

للدراسات اإلسالمية، اجمللد احلادي والعشرون، العدد الثاني، يونيو2013.
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آية وست سور، واستعراض تلك اآليات ما ال يتسع له املقام، ولكن كلها تأتي باملعنيني 

املشار إليهما سابقا، الغفلة عن الشيء دون تعمد، والرتك مع التعمد، بيد أنه إذا أضيف 

النسيان إىل اهلل تعاىل، فال يراد به إال الرتك مع اإلرادة لذلك الرتك وقصده؛ ألن النسيان بعنى 

الغفلة، صفة نقص يتصف بها اإلنسان، ويتنزه عنها الباري سبحانه وتعاىل، قال تعاىل:}اهلُل 

ال ِإَلَه ِإال ُهَو احَليُّ اْلَقيُّوُم ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم{)البقرة: 255(، والِسَنة هي أقل السهو، واهلل 

سبحانه وتعاىل يقول: }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا{)مريم: 64(، يقول ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية: 

)وَنِسيًّا: ِصيَغُة ُمَباَلَغٍة ِمْن َنِسَي، َأْي َكِثرُي النِّْسَياِن، َأْو َشِديُدُه. َوالنِّْسَياُن: اْلَغْفَلُة َعْن َتْوِقيِت 

ُروُه ُهَنا ِبَتاِرٍك؛ َأْي َما َكاَن َربَُّك َتاِرُكَك، َوَعَلْيِه َفاملَُْباَلَغُة ُمْنَصِرَفٌة ِإىَل  اأْلَْشَياِء ِبَأْوَقاِتَها، َوَقْد َفسَّ

َر بَِْعَنى َشِديِد النِّْسَياِن، َفَيَتَعنيَُّ َصْرُف املَُْباَلَغِة ِإىَل َجاِنِب ِنْسَبِة نفي  ِة النِّْسَياِن. َوُفسِّ ُطوِل ُمدَّ

النْسَيان َعن اهلِل، َأْي َتِْقيُق َنْفِي النِّْسَياِن، ِمْثَل املَُْباَلَغِة يِف َقْوِلِه تعاىل: }َوما َربَُّك ِبَظالٍم ِلْلَعِبيِد{
)فّصلت: 46(، َفُهَو ُهَنا ِكَناَيٌة َعْن ِإَحاَطِة ِعْلِم اهلِل(.)1(

    أما النسيان بإضافته إىل املخاطبني من املؤمنني، فقد حذرهم سبحانه وتعاىل أشد التحذير 

من النسيان، ومن ذلك قوله تعاىل: }َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اهلَل َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأوَلِئَك 

بالطبع،  املقصودة  غري  الغفلة  ليست  هنا  بالنسيان  واملقصود   ،)19 اْلَفاِسُقوَن{)احلشر:  ُهُم 

الرتَِّْك  َعَلى  ِنْسَياَنُهْم  َأْطَلَق  )َوَقْد  ابن عاشور يف ذلك:  يقول  املتعمد،  بل اإلهمال والرتك 

َواإِلْعَراِض َعْن َعْمٍد؛ َأْي َفَنُسوا َدالِئَل َتْوِحيِد اهلِل، َوَدالِئَل ِصَفاِتِه، َوَدالِئَل صدق َرُسوله، َصلَّى 

العاقبة  )2(وبيان  ُمَضاَفنْيِ(  َأْو  ُمَضاٍف،  َحْذِف  ِبَتْقِديِر  َفاْلَكالُم  ِكَتاِبِه،  َوَفْهِم  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل 

الوخيمة للنسيان املقصود، ما يستدعي من املؤمن احلذر أشد احلذر من األسباب الت تؤدي 

1. ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، جزء 16، صفحة 140 - 141.
2. املصدر السابق.
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الدنيا  املؤمن االخنداع بتاع احلياة  النسيان، ومن أشد تلك األسباب خطرًا على  إىل ذلك 

وزينتها، والتسويف يف التوبة وطول األمل، كل تلك األسباب وغريها من حبائل الشيطان 

الذي يتفرغ ملهمة الدعوة إىل الباطل والتغرير باملؤمن، والشيطان ال يألوا جهدًا يف اخلداع، 

ن قبحه، با يوافق هوى النفس، فهو إما أن يؤمل املؤمن بالتوبة  فهو ال يأمر بالشر إال وحيسِّ

استغالاًل لطول أمل ابن آدم، أو أن حيسن له عواقب املعصية القبيحة، فيغريه باللذة العاجلة،  
عزفًا على وتر حب اإلنسان الستعجال اخلري.)1(

    ولقد أوقع إبليس أبانا آدم، عليه الصالة والسالم، بأول معصية كانت سببًا يف نسيانه 

لعهد اهلل له، بأن ال يأكل من الشجرة احملرمة، قال تعاىل يف ذلك: }َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإىَل آَدَم ِمْن 

َقْبُل َفَنِسَي َوملَْ جَنِْد َلُه َعْزًما{)طه: 115(، وقد اجتهد املفسرون يف بيان معنى النسيان يف هذه 

اآلية الكرمية، هل هو الغفلة؟ أم مطلق الرتك؟ وكيف يكون أكل آدم من الشجرة احملرمة 

عصيانًا إذا كان على سبيل الغفلة عن النهي ونسيانه من دون قصد؟ يقول الشوكاني يف 

ِريَن،  ذلك: )َواملَُْراُد ِبالنِّْسَياِن َهَنا: َتْرُك اْلَعَمِل بَِا َوَقَع ِبِه العهد إليه فيه، َوِبِه َقاَل َأْكَثُر املَُْفسِّ

َمْأُخوًذا  َعْنُه، َوَكاَن آَدُم  َوَيْنَتِهي  ِإَلْيِه،  ِبِه  َوِقيَل: النِّْسَياُن َعَلى َحِقيَقِتِه، َوَأنَُّه َنِسَي َما َعِهَد اهلُل 

ِبالنِّْسَياِن يِف َذِلَك اْلَوْقِت، َوِإْن َكاَن النِّْسَياُن َمْرُفوًعا َعْن َهِذِه اأُلمَِّة، َواملَُْراُد ِمَن اآلَيِة َتْسِلَيُة 

ْيَطاِن َأْمٌر َقِديٌم، َوَأنَّ  ِل؛ َأْي: َأنَّ َطاَعَة َبيِن آَدَم ِللشَّ النب، صّلى اهلل عليه َوَسلََّم، َعَلى اْلَقْوِل اأَلوَّ

 ، َهُؤالِء امُلَعاِصِريَن َلُه، ِإْن َنَقُضوا اْلَعْهَد، َفَقْد َنَقَض َأُبوُهْم آَدُم، َكَذا َقاَل اْبُن َجِريٍر َواْلُقَشرْيِيُّ
واعرتضه ابن عطية قائاًل: بأن كون آَدَم ُمَاِثاًل ِلْلُكفَّاِر اجَلاِحِديَن ِباهلِل َلْيَس ِبَشْيٍء(.)2(

1. ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، جزء 28،  صفحة 113.
2. الشوكاني، حممد بن علي، فتح القدير، جزء 3، صفحة 459، الطبعة: األوىل - دار ابن كثري، دار الكلم الطيب- 

دمشق، بريوت، 1414هـ.

النسيان يف اللغة والشرع احلنيف
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يراد النسيان  املراد بالنسيان؟ قلت جيوز أن      ويقول الزخمشري يف ذلك: )فإن قلت: ما 

الذي هو نقيض الذكر، وأنه مل يعن بالوصية العناية الصادقة، ومل يستوثق منها بعقد القلب 

عليها وضبط النفس، حتى تولد من ذلك النسيان. وأن يراد الرتك، وأنه ترك ما وصى به 

اه الشيطان. العزم: التصميم  َي، أي: َنسَّ من االحرتاس عن الشجرة، وأكل مثرتها. وقرئ: َفُنسِّ
واملضّي على ترك األكل، وأن يتصلب يف ذلك تصلبًا يؤيس الشيطان من التسويل له(.)1(

    والظاهر أن تأويل الزخمشري أقرب للصحة؛ ألن تسمية املخالفة معصية يدل على قصد 

املخالفة، اغرتارًا بكالم الشيطان الرجيم، أعاذنا اهلل منه، وعلى القول اآلخر يلزم تأويل كلمة 

العصيان واألوىل عدم ذلك. 

   ويف هذا الزمن الذي نعيش فيه، نرى أن اإلنسان املعاصر يف الغرب بنى حضارة عظيمة، 

ولكنه مل يشأ أن يتذكر أنه خملوق، ومربوب هلل رب العاملني، فأوجد نظامًا كاماًل لتأكيد نسيان 

ما أوكل له من عبادة اهلل تعاىل، لقد أراد الغربي عن قصد أن ينسى خالقه، وال يقبل بن 

يذكره به، يقول الفيلسوف طه عبد الرمحن يف ذلك: )ملا كان إنسان هذا الزمان ال ينتهي عن 

النسيان، مصرًا عليه أميا إصرار، كان ال بد أن جتري األمور بني يديه بضد مقتضياتها؛ ألن 

مقتضياتها توجب التذكر، وهو ال يبح ينسى وهكذا، فما حقه أن ينزل يف أعلى الرتب 

الرتب من  أسفل  ينزَّل يف  أن  وما حقه  أسفلها،  يراه يف  واملعقوالت، صار  املوجودات  من 

املوجودات أو املعقوالت، صار يراه يف أعالها، حتى بلغ من قوة نسيانه أن أضحى يقلب احلق 
باطاًل، والباطل حقاً، ويقلب اخلري شرًا، والشر خريًا..(.)2(

1. الزخمشري، حممود بن عمرو، تفسري الكشاف، جزء 3، صفحة 91، دار الكتاب العربي -بريوت الطبعة: الثالثة- 
1407هـ.

2. عبد الرمحن، طه، روح الدين من ضيق العلمانية إىل سعة اإلئتمانية، صفحة 13 - 14، الطبعة الثالثة، املركز 
الثقايف العربي، الدار البيضاء، 2013م. 
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     لذلك؛ جند احلضارة وإن عظمت اكتشافاتها املادية، فإنها ال تسري باإلنسان حنو االستقرار 

والسعادة، بل إن االنقطاع عن معاني العبادة، وإهمال حقيقة البعث بعد املوت، جعل القيم 

الرأمسالية تسود اجملتمعات الغربية عموماً، فرتكز الثروات بأيدي األقلية من األغنياء، وهم يف 

زيادة من الغنى، والفقراء يف زيادة من الشقاء، ولو كانت قيم العبودية هلل تعاىل موجودة، ملا كان 

ذلك الظلم، وملا وجدت العنصرية، وملا احتلت الشعوب واستعبدت، وكلما زاد اإلنسان يف 

نسيان ربه، كلما أنساه اهلل تعاىل نفسه، فال يعرف مكانته، وال يقف عند حدوده، فيفسد من 

ظن اإلصالح، فاحلرية الفردية دون مسؤولية اجتماعية جعلت الشعوب الغربية يف معظمها 

تتجه للشيخوخة ولالنكماش، وال حل إال بأن يصل دين اهلل للناس كافة، فيتحررون من 

أنواع العبودية لغري اهلل، فيعرفون أنفسهم عندما يعرفون خالقهم.

    ويف اخلتام؛ فللنسيان عند األصوليني والفقهاء قواعد وتطبيقات وفتاوى، ميكن التعرض 

هلا الحقاً، بإذن اهلل تعاىل.

النسيان يف اللغة والشرع احلنيف



78

العدد  117  ذو القعدة وذو احلجة   1435 هـ   -  أيلول وتشرين األول  2014م

   

 

     مقدمة:

يرتكز التفكري لدى الطلبة وأولياء أمورهم يف نهاية مرحلة الدراسة الثانوية حول التخصص 

املنوي االلتحاق بدراسته، أو املعاهد العليا، فإذا ما أعلن عن نتائج الثانوية العامة تسابق 

الطلبة إىل املنافسة على مقاعد الدراسة املتاحة، وهنا قد يوفق الطالب لدراسة ما يرغب، وقد 

خيفق يف ذلك.       

       خسائر االختيار اخلاطئ:

    ال أبالغ إذا ما قلت إن خطأ اإلجابة عن سؤال )ماذا سأدرس؟( قد كلف كثريين أمثانًا 

فادحة، وليس أقّلها عدم إحساسهم باملتعة يف وظائفهم الت نالوها، بناء على التخصصات 

الت اختاروها يف دراستهم اجلامعية. وقد تلقى الواحد منهم، فيقول: )أنا أعمل يف جمال كذا، 

الشغف  غاية  يف  اآلن  لكنت  الفالني،  التخصص  درست  لو  وأتنى  عملي،  أكره  ولكين 

واالنفعال(.

    وآخرون كانوا أقل حّظاً، جعلهم جهلهم برغباتهم يتوقفون عن متابعة دراسة مادة تّنوا 

 سؤال يؤّرق طلبتنا:
 ماذا سندرس يف اجلامعة؟

أ. معني رفيق / مشرف اللغة العربّية -  تربية جنني

تربية وتعليم
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-وهم يتعلمونها- لو أن بينهم وبني موضوعاتها بعد املشرق واملغرب، وبعضهم كانوا أوفر 

حّظاً، تابعوا دراستهم، ولكن بعد أن أضاعوا سنوات وثروات، وهم ينتقلون حائرين من 

تصص إىل آخر يف الكّليات واجلامعات.

   أخي الطالب؛ ها قد أنهيت دراستك الثانوية، وأنت على باب الدخول إىل اجلامعة، أنصحك 

أن تتصر هذه املعاناة، وتتعظ بغريك، وتتحّضر للجابة الصحيحة عن سؤال املستقبل: )ما 

تكن  تفعل،  وإاّل  وشيقة،  متعة،  القادمة  دراستك  لتجعل  وذلك  أريد؟(  الذي  التخصص 

ّمن يسري على دروب الفاشلني، الذين ضّيعوا أموال ذويهم، وأهدروا سنواتهم، واستنزفوا 

جهودهم يف معارف ُتسخطهم، وال ُترضيهم، ومباحث تثري قلقهم أكثر ّما تطمئنهم. 

       األسئلة األهّم:

    سْل نفسك أّواًل -أخي الطالب- األسئلة األهم: ما رغبت؟ وما ميولي؟ وما املادة الت 

، وكنت ال أشعر بالوقت واملعلم يشرحها؟ وعليك أن ترجع إىل نفسك، وتواجهها  ُأحبُّ

بهذه األسئلة احلامسة؛ فكل إنسان يعلم عن نفسه وقدراته أكثر من أّي شخص آخر، فاحبث- 

بعمق- يف املباحث الت تستهويك، وتّس أّنك قادر على فهمها بسهولة، وتستلّذ لسماعها، 

وال  رغبتك،  وراء  واركض  نفسك،  غور  اسب  عنها.  تتحّدث  أو  تقرؤها،  وأنت  وُتعجب 

وليس  وقدراته،  ميوله  منا  فلكل  بهم،   نفسك  تقارن  وال  اآلخرين،  قرارات  إىل  تلتفت 

بالضرورة أن تتشابه النفوس، وال أن تتطابق االجّتاهات.

     وأنا أعرف -لألسف- أن كثريين من أبنائنا ال يعرفون ميوهلم، وال يشعرون بأن لديهم 

 سؤال يؤّرق طلبتنا: ماذا سندرس يف اجلامعة؟
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القدرة على استكناه رغباتهم، وهؤالء ميكنهم االستعانة بعلميهم وذويهم، بشرط أن يتوّقف 

دور األهل واملعّلمني على تقويم قدرات الطالب أنفسهم، وعلى تييز طبيعة ميوهلم، من 

دون أن يقّرروا عنهم، أو يفرضوا عليهم تصصات ال قبل هلم بها، وال رغبة لديهم فيها.

     خطوتان الزمتان:

    إذا خطوت عزيزي الطالب هذه اخلطوة بالغة األهمية، باختيار تّصصك عن رغبة، فعليك 

بعدها أن تتأكد أن لديك القدرة على فهمه وهضمه، وعلى إتقانه واحرتافه، فثّمة فرق بني 

ما هو موجود لديك من قدرات، وبني ما تتمّنى أن يكون موجودًا لديك بالفعل.

واعلم أّنه ال عيب يف أّي تّصص ما دمت تبه، وتشعر أّنك قادر على مارسته -يف املستقبل- 

باحرتاف ومهنّية؛ لذا ال تدع انبهارك باأللقاب، والتفاتك إىل املظاهر يدفعانك إىل اختيار 

تّصص ال تيل إليه، فاخلطأ كل اخلطأ أن ترم نفسك من سعادة االقرتاب ما يسعُدَك تعّلُمه، 

من أجل رغبات اآلخرين، أو بسبب قيم اجتماعية زائفة تعلي من شأن بعض التخصصات، 

وتّط من قدر أخرى، أو انطالقًا من نظرة اقتصادية  ترى يف هذا التخصص نفعًا ماديًا أكثر 

من غريه.

    وأخريًا، أعود فأنصحك عزيزي الطالب: اعرف نفسك، واكتشف ميوهلا ورغباتها أّواًل، 

ثّم تأكد من قدرتك ثانياً، وأقبل وال تدبر، واخرت تصصك، وعندها- إن شاء اهلل- تضمن 

أن جتد املتعة واإلبداع، وتعثر على التفّوق  والتمّيز. 
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     )أنطون يوسف الشوملي- أبو الوليد(؛ يكبني بأربعني عامًا ونّيف، لكنه كان صديقي؛ 

ألنه والد صديقي )وليد(، زميل الدراسة يف اجلامعات العراقية، يف أواسط السبعينيات من 

القرن العشرين، ويف صيف كل عاٍم دراسي، كنا نعود إىل أرض الوطن، فكان من ضمن 

برناجمي )السنوي( زيارته أُلَقبِّل جبينه، وأنهل منه ما استطعت من طيِّب احلديث وأرقِّه؛ فقد 

كان شاعرًا؛ ينظم الشعر املشبع بالفكر والرتبية، وكان تربوياً؛ فهو معلٌم منذ نعومة أظافره، 

وإىل أن انتقل إىل جوار ربه، وكان إدارياً؛ فقد شغل منصب نائب مدير إذاعة فلسطني يف 

العثماني،  فتح عينيه يف ظل احلكم  فقد  البيطاني، وكان سياسيًا - حمنكاً؛  االنتداب  ظل 

البيطاني  االنتداب  بينها عاش  وما  الصهيوني،  االحتالل  يرقب حراب  وأغمضهما وهو 

وعايشه؛ فرصد بعنِي صقٍر، اخلطط )اخلبيثة( للجنليز الت سّربت فلسطني لليهود بغري وجه 

حق؛ بالتزوير، واخلداع، والرتهيب.

لتنجب  الوليد(؛  الشوملي-أبي       لقد اجتمعت تلك اخلصائص يف شخص )أنطون 

  أنطون الشوملي - أبو الوليد:

شاعٌر مسيحٌي.. يرى يف اإلسالم روح األمة  

أديب فلسطيين

أ. عزيز حممود العصا
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لنا شاعرًا، تغنى باألمة، وتارخيها العريق، كما تغنى بفلسطني؛ وطن وهوية، وألنه صاحب 

نظرة ناقدة ثاقبة، فلم يتجاوز عن األخطاء الت شاهدها، أو عايشها، أو مسع بها، فوجه سهامه 

حنوها بالنقد والتصويب. أما الشباب )أمل املستقبل يف كل عصر( واملرأة )بانية األجيال( 

فقد خّصهم بأشعار وقصائد مطولة، تشيد بهم وبدورهم يف البناء. وأما املناسبات الوطنية، 

تلك  يف  قصائده  أن  لدرجة  أشعاره،  يف  نصيٌب  هلا  كان  فقد  واالجتماعي،  الديين  ببعديها: 

املناسبات، كانت مثل )كامريا ذكية(؛ التقطت صورًا لتلك املناسبات ال ميكن حموها.

    وعليه؛ فإن قصائد )شاعرنا-أبي الوليد( هي وثائق تأرخيية بامتياز؛ وذلك لقدرتها العالية 

على رسم مالمح الفكرة الت يريدها، بكلمات واضحة، مستنبطة من بطون اللغة العربية 

الت هي تصصه الدقيق. كما أن )شاعرنا-أبا الوليد( كان يأخذ دور الرّسام-الفنان القادر 

الواقع  عن  )بصدق(  املعبة  الناطقة؛  الصورة  يشبه  با  الورق،  على  املشهد  إسقاط  على 

املوصوف.

    أما يف جمال فهمه ملعنى العروبة، وجلوهر األمة الت )يعتز( )شاعرنا - أبو الوليد( بانتمائه 

إليها؛ فإن مراجعة دقيقة ومتمعنة لقصائده الت نظمها يف أبواب: الوطنيات، والفلسطينيات، 

والتحليل،  بالقراءة  معمقاً،  عندها،  تتوقف  جتعلك  إخل،  األرض...  عن  والدفاع  والسياسة، 

لتجد نفسك أمام )شاعٍر( قادٍر على رؤية ما وراء اجلدار، الت كان يتمتع بها )شاعرنا-أبو 

الوليد(. ويتضح ذلك من خالل احملاور اآلتية، الت أمكنين رصدها يف قصائده كما وردت 

يف )ديوان شعر( الصادر عن اللقاء )مركز الدراسات الدينية والرتاثية يف األرض املقدسة، 

:)1998
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  أنطون الشوملي - أبو الوليد: شاعٌر مسيحٌي.. يرى يف اإلسالم روح األمة

     أواًل- العروبة جسٌد، روحه اإلسالم:

  نظر )شاعرنا - أبو الوليد( إىل أن األمة )العربية( وصلت ذروة أجمادها وحضورها بني 

األمم، من خالل رسالة اإلسالم، الت محلتها للبشرية مجعاء، ويعتب أن فخر العرب؛ الذي 

عليهم أن يتباهوا به بني األمم، يف أنهم أجنبوا اهلداة والصاحلني، وأجنبوا )حممد األمني(، إذ 

يقول:

كفى العرب الكرام غداة فخر            هدى الدنيا ونور العاملينا

فهم ولدوا اهلـــداة الصاحلينا            وهم ولــدوا حممدًا األمينا

    كان )شاعرنا-أبو الوليد( واضحًا يف تشخيصه ملا قام به العرب واملسلمون يف حروبهم، 

تلك  عّرف  عندما  وجبابرة،  ملوك  من  العذاب  سوء  شعوبهم  يسومون  كانوا  من  على 

االنتصارات على أنها ليست )احتالالت(؛ وإمنا هي )فتوحات(؛ أدت إىل إنقاذ البشرية من 

)ظلمة( الظلم، واجلهل، والتخلف، على مستوى كوكب األرض، إذ يقول:

وكنا سادة الـــدنيا مجيعًا            ومرغنا جبــاه الظاملينا

أزلنا دولة من بعد أخرى            وكنا الفاتني الرامحينا

ويف شرق ويف غرب بنينا            بناء امللك تياهًا ركينا

   بذلك؛ نتوصل إىل نتيجة رئيسة مفادها: أن فكر )شاعرنا-أبي الوليد( يرتكز على أن 

األمة العربية تكاد تكون جمرد جسد، غري مؤثر على األمم األخرى، إىل أن جاء اإلسالم، فبثَّ 

فيها الروح الت جعلت منها أمة مهابة اجلانب بني أمم األرض، فنشرت العدل، وأعلت من 

مرتبة العلم والعلماء؛ فبددت ظالم اجلهل، والتخلف بنور العلم، وباللحاق بركب احلضارة، 
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فيقول:

مألنا بـــــالد اهلل علمًا وحكــــــمًة           وآيات عــــــدل يف املال ومراحم

سلوا الغرب أين العرب كان مكانهم            من العلم واآلداب قبل التخاصم

    ثانيًا- قادة األمة رمز عزتها:

   لقد أشاد )شاعرنا-أبو الوليد( بالقادة العرب –املسلمني- الذين أعاد إليهم الفضل 

يف رفعة األمة، وتقيق االنتصارات؛ بتوفيق من اهلل ومّنته، واستشهد على ذلك بأبي عبيدة، 

وخالد بن الوليد، وباخللفاء الراشدين، وغريهم من قادة الفتح، فيقول:

وإن أبــــا عبيدة من بنيهم            وسيف اهلل خــالـــــدًا امللينا

ومن نصروا لدين املسلمينا            ومن ولدوا اخلالئف راشدينا

ومن قادوا اجليوش مظفراٍت            وربك فاتح مــــا يفتحونــا

     كما أن )شاعرنا-أبا الوليد( اعتب أن رفعة العراق وعزته جتلت، عب التاريخ، يف فرتة 

احلكم اإلسالمي. ففي احلرب العاملية الثانية )يف العام 1941( نظم قصيدة يف ثورة رشيد 

عالي الكيالني على اإلجنليز، عندما أعلن فيها )شاعرنا-أبو الوليد( عن وقوفه التام، مع 

الرشيد،  هارون  اخلليفة  بناها  الت  العراق(  )عاصمة  بغداد  أجماد  فاستذكر  وقائدها،  الثورة 
بقوله:

إذا بلغت عاصمة الرشيد           فحي اجملد يف شخٍص )رشيد(

أما صالح الدين األيوبي، فقد اعتبه )شاعرنا-أبو الوليد( منقذ األمة من براثن أعدائها 

الصليبيني. فالصليبيون، كما يبدو من وجهة نظره، أعداء حقيقيون للمسيحية، كما هم أعداء 

للسالم. وجتلى ذلك من خالل قصيدة له بعنوان: )ذكرى معركة حطني(، والت حييي فيها 



85

  أنطون الشوملي - أبو الوليد: شاعٌر مسيحٌي.. يرى يف اإلسالم روح األمة

صالح الدين األيوبي، بقوله:

يا أيها امللك العظيم: تية            من شاعٍر من حبر جمدك يغرُف

بناقبه  يشيد  وهو  فيستطرد  القيادية،  وحنكته  وصالبته،  الدين  بطولة صالح  عن  أما      

وخصاله، كقوله: 

عنت الفرجنة حلكم سيفك مصلتًا            وهلم فرائص راعدات رجرُف

َسْل سهَل حطني إذا احتدم الوغى            أّن صـــالح الدين قام يطوُف

فرقت مجعـــــــــهم بعزم صادق            وفللت جيشهم خضمًا يزحُف

    كما يصف األثر الذي تركه صالح الدين، حني قدم إىل القدس منتصرًا، وما قام به من 

)إعادة( القدس إىل وضعها األصلي؛ وذلك ألن الصليبيني قاموا، خالل فرتة حكمهم، بتغيري 

هويتها العربية-اإلسالمية، على املستويات كافة: عمرانياً، وحضارياً، ودميوغرافياً... إخل، فيقول 

)شاعرنا-أبو الوليد(: 

فدككت ما شادوا وربك ناصٌر            وبنيت ما دكوا وربك منصُف

    ثالثًا- التوأمة املسيحية - اإلسالمية يف مواجهة املشروع االستعماري:

   لقد كّرس )شاعرنا-أبو الوليد( حالة من األخوة، وااللتصاق بني املسلمني واملسيحيني؛ 

يف مواجهة املشروع االستعماري على أرض فلسطني. ففي 22 /7 /1946 استشهد )41( 

فلسطينياً، بسبب عملية تفجري إرهابية لـ )فندق امللك داوود( يف مدينة القدس، من قبل 

مجاعة األرغون )بأمٍر من قائدهم مناحيم بيغن(، ويف الذكرى األربعني، ألقى قصيدة )رثاء( 

للشهداء، منها:
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وا هلفتـــاه فإن أقدس بقعة            يف األرض أضحت مسرحًا للجاني

املسجد األقصى املبارك حوله            والقب مذعــــوران ينتحبـــــان

     ويبدو من هذا البيت أن هناك عدوًا مشرتكاً؛ يستهدف املسلمني واملسيحيني، يف آٍن واحد، 

وقد )أفصح( عن هذا العدو من خالل تعريفه ملعنى )اخليانة( وعقوق الوطن، يف قصيدة له 

نَظمها يف العام )1934(، بعنوان: )فلسطني تنادي الشباب(، بقوله:

فكم رأينا من ابٍن عقوٍق           خيون البالد لنيل الثراء

يعني اليهود لنيل العهود           وُيدعى الزعيم يا للبالء

     ثم يصف حال فلسطني وأحواهلا، الت كانت تت حراب االنتداب البيطاني، وما تعانيه 

من فكي الكماشة املطبقني عليها؛ وهما: اإلجنليز واليهود، الذين أصبحوا يتدفقون، بكثافة، 

إىل فلسطني من بلدانهم األصلية، فيقول وهو يبارك للكيالني ثورته ضد اإلجنليز:

       فلسطني اجلريح اليوم ترجو           خالصًا منهم ومن اليهود

    ويف قصيدته الت ألقاها يف رثاء شهداء فندق امللك داود، ينتقل )شاعرنا-أبو الوليد( من 

استخدام مصطلح )اليهود( كأعداء، من خالل مداهمتهم ألراضي فلسطني واستباحتها، إىل 

احلركة السياسية الت تقف خلف هذا كله، وهي احلركة الصهيونية، فيقول:

يــا آل صهيون رويدًا إنكم           أمعنتم يف الشر ويف العدوان

يا آل صهيون خدعتم خدعًة           وأراكـــــم واهلل يف خسران

ال يستوي احلق املبني وباطٌل           إن أودعــــا يف كفت ميزان
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      النتائج واالستنتاجات:

     ُيالحظ ما سبق أننا أمام شاعٍر يتمتع بسعة أفق، وثقافٍة عالية، وفهم دقيق لطبيعة الصراع 

على هذه األرض، منذ اخلليقة وحتى تارخيه. إذ ال ميكن لقصائد وأشعار، بهذا العمق، إال 

أن يقف خلفها )شاعر( مؤمن برسالته الوطنية والدينية، جتاه شعبه وأمته، واإلنسانية مجعاء؛ 

ملا يتعرضون له من خدع وأكاذيب، أدت إىل ضياع فلسطني، وتفتيت األمة العربية، وإذالل 

أوجز  وقد  األمة وتشرذمهم،  أبناء  فرقة  وارتل، وذلك بسبب  أينما حل  العربي،  اإلنسان 

)شاعرنا-أبو الوليد( هذا احلال، بقوله:

وظللنا سادة الـــدنيا إىل أن           تفرق مشلنا فـــــرقًا مئيتا

فضيم يف البالد الظلم حتى           أذيق العرب مطعمه املهينا

     كما أننا وجدنا يف أشعار )أبي الوليد( جتسيدًا حيًا للعالقة بني املسلمني واملسيحيني 

)النصارى( وما تتمتع به من صدق ومودة؛ أدت إىل حسن القربى بينهما حتى أشادا معاً، 

حضارة استهدفها أعداؤهما، من يهود وصليبيني وغريهم. كما أن هذه العالقة خمتلفة، تاماً، 

عن عالقة اليهود باملسلمني؛ الت تقوم على العداوة والبغضاء. ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل: 

}َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهم مََّودًَّة لِّلَِّذيَن 

يِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم ال َيْسَتْكِبُوَن{. )املائدة:  آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

   )82
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    املقدمة :

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِننَي * َوِإنَّا ِإىَل َربَِّنا ملَُْنَقِلُبوَن{ )الزخرف: 13 - 14(،     }ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

ما إن أقلعت بنا طائرة اإليرباص من مطار امللكة علياء الدولي يف عّمان الساعة التاسعة من 

صباح يوم األربعاء املوافق 12 /6 /2013م، وأخبنا كابنت الطائرة والرحلة عن رقم الرحلة، 

إليها، والزمن املستغرق للرحلة، واالرتفاع بآالف األقدام،  املتوجهة  الطائرة، واجلهة  ونوع 

حمبب،  املسافر  دعاء  أن  سّيما  وال  والتسبيح،  بالدعاء  اهلل  إىل  وأتضرع  أبتهل  رحت  حتى 

ومستجاب بإذن اهلل، أدعو اهلل أن يوصلنا ساملني، وأن يوحد األمة، وحيقن دماء املسلمني، وأن 

يعم األمن والسالم أرجاء املعمورة كاّفة.

    مّرت الطائرة بأجواء مشال فلسطني وجنوب تركيا، واليونان، وبلغاريا، وسلوفاكيا، والنمسا 

إىل أن حطت بنا يف مطار فرانكفورت الّدولي أكب مطار يف أملانيا، وثالث أكب املطارات يف 

العامل بعد مطارّي نيويورك األمريكي، وهيثرو البيطاني الساعة الواحدة قبل الظهر، حسب 

توقيت أملانيا، وكانت درجة احلرارة يف املطار )27( مئوية، ويعمل يف هذا املطار أكثر من )65( 

أملانيا بعيون زائر فلسطيين

                       أ. يوسف عدوي / جامعة بيت حلم – كلية الرتبية 

فسيحوا يف األرض ...
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ألف شخص، وهو أكب رب عمل مشغل يف والية هسن، الواقعة فيها مدينة فرانكفورت.

    وصلت بيت أخت يف مدينة فرانكفورت، وتوّجهت بصحبة زوج أخت وشقيقه إىل مسجد 

اإلمام  وسّلمت  مساء،  الثانية  الساعة  تقام  والت  مجاعة،  الظهر  لنصلي  الصديق  بكر  أبي 

ثالثة أعداد من جمّلة اإلسراء، وأرسل بدوره رسالة شكر إلدارة اجملّلة عب البيد اإللكرتوني 

للمجّلة، ومكثت يف هذه الزيارة يف بالد اجلرمان واحدًا وعشرين يوماً، شاهدت فيها الكثري، 

وتعّلمت أمورًا متعّددة، وتعّرفت إىل أشياء متنوعة ومفيدة، وكتبت عن هذه الزيارة أكثر من 

ثالثني صفحة، أختزهلا يف هذا املقال، وما توفيقي إال باهلل العلّي القدير.

     أملانيا موقعًا ومساحة وسّكانًا:

وهولندا  الشمال،  يف  الدمنارك  دول:  بتسع  حموطة  وهي  أوروبا،  قلب  يف  أملانيا  تقع       

واجلمهورية  اجلنوب،  يف  والنمسا  وسويسرا  الغرب،  يف  وفرنسا  ولكسمبورغ،  وبلجيكا، 

امسها  وأصبح  أملانيا وحدتها،  /1990م، حّققت   10/  3 الشرق. ويف  وبولونيا يف  التشيكية 

مجهورية أملانيا االتادية.

الشمال  أقصى  بني  جوي  بط  امتدادها  وأقصى  مربع،  )357،000(كم  مساحتها  تبلغ    

وأقصى اجلنوب )876( كم، وبني أقصى الغرب وأقصى الشرق )640( كم، ويبلغ طول 

احلدود األملانية مجيعها )3758( كم. 

    يبلغ عدد سكان أملانيا حوالي )83(مليون نسمة، وتعّد الدولة األكثر عددًا وكثافة بالسكان 

يف دول االتاد األوروبي، وثالث أكثر الدول يف العامل من حيث عدد املهاجرين إليها. 

أطلقت على  2006م،  عام  ومن  واملفكرين،  الشعراء  أرض  بأنها  تارخييًا  أملانيا     عرفت 

نفسها لقب )أرض األفكار(، وتشتهر بالعديد من العلماء الذين ما زالت آثارهم حاضرة 

أملانيا بعيون زائر فلسطيين
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حتى اليوم، يف جماالت العلوم، واألدب، والفن، والفلسفة، وغريها، أمثال: أوتوهان، وفيلهلم، 

وفون غوته، وفريدرخ شيلر، وبيتهوفن، ويوهان سباستيان، وغريهم، وهي من أقوى الدول 

الصناعية يف العامل.

     اجلالية الفلسطينية يف أملانيا:

      تعّد اجلالية الفلسطينية هناك من أكب اجلاليات يف أوروبا عددًا؛ إذ بدأت أوىل اهلجرات 

ليبلغ  الستينيات  خالل  عددهم  وازداد  الطلبة،  من  مئات  بقدوم  اخلمسينيات  فرتة  خالل 

)3000( طالب، واملوجة الثانية امتدت يف نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات، حتى اندالع 

حرب لبنان يف حزيران عام )1982م(، فشهدت هذه الفرتة ازديادًا ملحوظًا بأعداد الالجئني، 

دراسية،  لغايات  قدم  من  عدد  تناقص  املقابل  يف  أملانيا،  إىل  بأكملها  وعائالتهم  وقدومهم 

وأصبح الطالب يشكلون أقلية. بعد حرب اخلليج الثانية، كانون الثاني يف عام )1991م(، 

قدم قسم من فلسطينيي الكويت إىل أملانيا عب األردن، واآلن يصل عدد اجلالية الفلسطينية 

ما يزيد عن )000 100( فلسطيين، مرتكزة  يف غالبيتها يف برلني، وفرانكفورت وميونخ، حيث 

يوجد حوالي )25000(فلسطيين يف برلني وحدها.

الفلسطينية،  املفوضية  أهمها: مكتب  الناشطة،  الفلسطينية  املؤسسات  يوجد كثري من      

تأسس  الذي  الفلسطينية  اجلالية  واتاد  برلني،  إىل  بون  من  )2000(م  عام  انتقل  والذي 

عام 1996م، ويهدف إىل مل الشمل، واحتضان الفلسطينيني اجتماعياً، وتقديم الدعم املادي 

اللغة  تعليم  الت تنشط يف  الكرامة  الفلسطينيني، ومؤسسة  الطالب  واملعنوي هلم، واتاد 

العربية، ومجعية النجدة الت تعد من أنشط املؤسّسات، رغم صغر حجمها، فتقدم نشاطات 

نقابية وإعالمية وسياسية.
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      املساجد يف أملانيا:

    معلوم أنه يوجد أكثر من )6000( مسجد يف أوروبا، منها حوالي)800( مسجد يف 

أملانيا وحدها، صّليت يف أكثر من )20( مسجدًا منها، خالل تواجدي هناك، خاصة يف مدينة 

فرانكفورت. ومن هذه املساجد مسجد أبي بكر الصديق، وطارق بن زياد، وبالل بن رباح، 

والتقوى، وهو أحدث مساجد فرانكفورت. واألمحدية، وهو أقدمها هناك، واملركز اإلسالمي، 

 )ASS( والفالح، وعمر بن اخلّطاب، والقدس، واألقصى، ومجاعة بسم اهلل، وزكريا، وأ.س.س

فيه احلديث  اعتنقوا اإلسالم، ويكون  الذين  األملان األقحاح،  يؤمه كثري من  املسجد  وهذا 

والدروس باللغة األملانية.

     صليت هناك ثالث مجع متتالية يف مساجد أملانيا، وكان يقّدر عدد املصّلني الذين يصّلون 

اجلمعة يف كل مسجد صّليت فيه أكثر من ألفي مصّل، وكانت اخلطب تتمّيز بفصاحة اللغة، 

وقّوة الرتكيب، وبساطة األسلوب، وتلّخصت موضوعات اخلطب عن شهر شعبان وفضائله، 

بأخالق  الّتمّسك  على  املسلمني  وحّث  إليه،  يلتفتون  وال  الّناس،  يهمله  حيث  وأهميته، 

اإلسالم، والّتحّلي بها، وموجبات التقّدم العلمي واحلضاري للمسلمني، الذين تقع عليهم 

نكون  أن  جيوز  وال  العاملي،  واحلضاري  العلمي  الّتقّدم  بركب  الّلحاق  يف  كبرية  مسؤولية 

وتاريخ جميد. وكانت اخلطبة تستمر  دين عظيم،  هلا  كأمة حية  دورنا  أداء  مستهلكني، وعن 

األملانية،  باللغة  اخلطبة  ملّخص  دقائق  و)5(  العربية،  باللغة  دقيقة   )15( دقيقة،  لعشرين 

وعقب الّصالة، توّزع حّبات الّتمر اللذيذة على املصّلني اخلارجني من املسجد، واعتاد الناس 

على ذلك، كما قيل لي عقب كل صالة مجعة.

املدن األملانية مجعيات  املساجد، ويوجد يف      ال تسمح احلكومة هناك برفع األذان خارج 
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إسالمية ذات تأثري كبري على املسلمني كجمعية طارق بن زياد يف مدينة فرانكفورت، وهي 

مؤسسة كبرية جدًا، مساحتها أكثر من )1000(م مربع، ودّكان جتاري، وقاعة أفراح منفصلة 

يف  املدرسة  ترّكز  السادس،  حتى  األول  من  الصفوف  تشمل  ومدرسة  واإلناث،  للذكور 

تعليمها على اللغة العربية، الرتبية اإلسالمية، باإلضافة إىل املناهج األملانية املقرّرة، ويوجد 

ضمن متلكات اجلمعية أيضًا مطعم يقّدم وجبات خفيفة، وقسم لتحفيظ القرآن وترتيله، 

اعتاد الناس هناك يف كثري من املساجد االستماع إىل حلقات علمّية، ودروس من العلماء، 

وأئمة املساجد.

  بعض األماكن األثرية والدينية واحلكومية املهّمة اليّت زرتها:

  باإلضافة إىل املساجد القدمية واحلديثة الت زرتها، وصّليت فيها يف املدن األملانية، زرت كنيسة 

بولص الشهرية، الت أصبحت نصبًا تذكاريًا وطنياً، بعد أن اجتمعت فيها عام )1848(م، 

اجلمعية الوطنية الت تعد أول برملان أملاني دميقراطي شرعي، وزرت البج املزدوج ملصرف 

دويتشه بانك، واملكتبة األملانية يف مدينة فرانكفورت، والت تتوي على املطبوعات مجيعها، 

الت صّدرت من عام )1945(م، باللغة األملانية، وتعد أكب خزانة للكتب يف أملانيا. وزرت 

طريفة  بقصة  ويتعّلق  له)لوريالي(،  يقال  )روديسهايم(،  مدينة  من  بالقرب  تارخييًا  موقعًا 

بطلتها ابنة أحد قياصرة أملانيا القدماء، ويف املدينة نفسها أدهشين الّنصب الّتذكاري األثري 

ويتم  وطين،  تذكاري  كنصب  1883م،  عام  افتتح  الذي  نينكمال(  الّرائع)نيدرفالد  الكبري 

الوصول إليه بالتلفريك، ومررنا بزقاق)دروسل غاسيه(، املشهورة عاملياً، وقلعة )راينشتاين(، 

والت تعد واحدًا من أروع األمثلة على رومانسّية الّراين.

     اطلعنا يف الّطريق إىل مدينة )بون( يف منطقة تسّمى)زورالند(، على مغارة تت األرض 
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طوهلا أكثر من )200(مرت، فيها مياه متجمدة، أخذت أشكااًل متعّددة، تشبه مغارة )جعيتا( يف 

لبنان، وزرنا يف مدينة)كوبلنز(، الّنصب الّتذكاري ألملانيا مجيعها، والذي أقيم عند نقطة التقاء 

النهرين الكبريين )الراين واملوزل(، وهذا الّنصب عبارة عن بناء يزيد ارتفاعه عن عشرين 

مرتًا، يف أعاله جمسم فرس ضخم، يعتليه رجل ضخم، له أجنحة، وهو نصب قديم وتارخيي، 

يعّب عن احلضارة األملانية، وله أكثر من )20( مدخاًل وخمرجاً، للطاللة على ملتقى النهرين 

يف منظر مجيل ورائع، والّتمّتع بهذه اّللوحة الفنّية اجلميلة، والّطبيعة اخلالبة، ونسمات اهلواء 

شّيد  حيث  واألرض،  الّسماوات  بديع  اخلالق،  اهلل  عظمة  على  كلها  الّدالة  جدًا،  الّلطيفة 

الذي  األول(  )لفهلمز  للقيصر  وتذكارًا  تليدًا  املنطقة  أهل  سنة)1897م(،  الّنصب  هذا 

أملانيا االثنت  الذي أجب واليات  القيصر هو  1888م(، وهذا  الفرتة )1797م-  عاش يف 

عشر آنذاك على الوحدة، وقد تّطم هذا الّنصب يف احلرب العاملية الثانية، ورمم على يد 

املهندس الدكتور)فريناتايزن(، من مدينة )كوبلينز(. وأعيد افتتاحه من جديد سنة)1993م(، 

وبوار الّنصب، وعلى احلائط املقابل له، ثبتت لوحات جدارية، تضّم أمساء الواليات املوحدة 

املفتاح،  وشعارها  وبرميني،  األسد،  وشعارها  هسن،  والية  الواليات:  هذه  ومن  وشعاراتها، 

ونيدساكسن، وشعارها الفرس، وبرلني، وشعارها الدب، ولكّل والية علم، واأللوان املشرتكة 

يف أعالم هذه الواليات أو احملافظات، هي: األبيض، واألمحر، واألصفر، واألزرق، واألسود، 

واألخضر، وشاهدت العلم األمريكي يتوّسط هذه األعالم االثين عشر، وكل علم مرسوم 

عليه شعار احملافظة الت ميّثلها.

    اطلعنا على مسرح )بينال بون(، يف مدينة بون، وهو مسرح ضخم جدًا، وأملانيا تهتم 

من)400(  أكثر  أملانيا  يف  يوجد  جدًا، حيث  كبري  بشكل  للّدولة  والّتابعة  العاّمة  باملسارح 



94

العدد  117  ذو القعدة وذو احلجة   1435 هـ   -  أيلول وتشرين األول  2014م

مسرح رمسي، عدا مسارح اهلواة، والفرق احلّرة، وتقّدم املسارح هناك كل عام حنو، )000 100(

عرض مسرحي، وحفلة موسيقية، يشاهدها أكثر من)35( مليون شخص من خمتلف األعمار، 

وهذا دليل على أن االهتمام باملسرح واملوسيقى مل يتوّقف، وتعّب عن أن املسرح جزء ال غنى 

عنه باحلياة احلضرّية. واطلعت خالل زيارتي ملدينة ميونخ على مسرح األمري )برنس رجينت(، 

ودار األوبرا البافارية، واملسرح األملاني. 

     زرت متحف فرانكفورت، وهو متحف شامل وضخم جدًا، مكّون من عمارتني ضخمتني، 

مّتصلتني ببعضهما بعضاً، وكل عمارة مكّونة من ثالث طبقات، وطابق أرضي، وكّلها مليئة 

أكثر من سبع ساعات، مل أستطع اإلتيان فيها على  فيه  ّما جعلين أمكث  يتعّلق باحلياة،  با 

نصف موجوداته. وزرت أيضًا حديقة الزهور يف فرانكفورت، وهي كبرية جدًا، تبلغ مساحتها 

أكثر من)2كم( مربع، وفيها تقريبًا أنواع األشجار والزهور واألعشاب والّنباتات املوجودة 

على الكرة األرضية مجيعها، وزرعت داخل احلديقة حسب البيئة، الت تعيش فيها يف األصل.

بافاريا، وتدعى  أملانيا، وعاصمة والية      شاهدت يف مدينة ميونخ، وهي ثالث أكب مدن 

بالعاصمة اخلفية ألملانيا، شركة سيارات )أم بي دبليو(، وساحة مريم، والت فيها مبنى البلدية 

القديم واحلديث، وقصر )ديزيدينز الكبري(، الذي افتتح يف عام)1385م(، على طرف مدينة 

ميونخ القدمية، وصّنف من بني أهم املتاحف يف أوروبا، واملتحف األملاني الذي تبلغ مساحته 

وكبسوالت  هواء،  وطواحني  نووية،  ومناذج  شراعية،  سفنًا  ويضّم  مربع،  مرت  ألف   )50(

فضائية، وقاطرات ديزل وغريها، واحلديقة اإلجنليزية اخلضراء اجلميلة جدًا، والواسعة، حيث 

تبلغ مساحتها)3،7(كم مربع، ومسرح األمري احلاكم برنس )رجينت(، ودار األوبرا البافارية، 

وكّلها يف غاية اجلمال والّروعة اهلندسّية املعمارّية، كأبنية.
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       جوانب استفدت منها يف الزيارة:

       يقول املثل الصيين: من مل يسافر مل يشاهد من احلياة إال صفحة واحدة. 

ما  منهم  ونأخذ  والراقية وجتاربها،  املتقدمة  الشعوب  معارف  نستفيد من  أن  األصل       

رفضناه،  يتعارض  وما  أخذناه،  عقيدتنا  مع  يتناسب  فما  اإلسالمية،  وعقيدتنا  وديننا  يتوافق 

أملانيا  استطاعت  فكيف  وتطورها.  وتقدمها  الشعوب،  جناح  أسباب  إىل  نتعّرف  أن  وجيب 

تغطية على  قادرة  وأنها  اإلمجالي،  احملّلي  الّناتج  حيث  من  العامل  يف  الّرابع  املركز  تتل   أن 

90 %، من االحتياجات الغذائية من اإلنتاج احملّلي، وأّنها صنعت يف عام)2003م( وحده)5،5(

مليون سيارة، وهي الّدولة الّت ُهزمت وُدّمرت يف حربني عامليتني، وعادت من جديد أقوى من 

السابق!

    كانت فائدتي من هذه الزيارة كبرية جدًا، وجوانبها متعددة، فتعرفت على نواح كثرية 

االجتماعية  نظمه  وبعض  وتقاليده،  وعاداته،  سلوكه،  ومظاهر  األملاني،  الشعب  حياة  من 

والسياسية، ما زاد يف إثراء خباتي الرتبوية، واالجتماعية، واجلغرافية، والعلمية.

     عرفت أن الشعب األملاني ذكي جدًا، وعميق التفكري، وجدي، ودقيق يف مواعيده، ويأكل 

مت  املرات  إحدى  يف  أنه  هناك،  املغربية  اجلالية  من  العرب  أحد  فحدثين  حاجته،  قدر  على 

تغريم وترير خمالفة بقيمة )50( يورو الثنني من العرب، أكال طعامًا يف أحد املطاعم، وخلفا 

هلما  حرر  والذي  طلباه،  الذي  الطعام  من  الكمية  من نصف  أكثر  الطاولة  على  وراءهما 

املخالفة ضابط يف مؤسسة التأمينات االجتماعية، وقال هلما: اطلبا كمية الطعام الت ميكنكما 

استهالكها، فاملال لكما، لكن املوارد للجميع. وهذا درس نتعلمه من هذا الشعب، نأخذه 

على حممل اجلد، للتغيري من عاداتنا السيئة يف الطعام،  خاصة يف رمضان.
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     الشعب األملاني حيرتم املعّلمني كثريًا، ويوّقرهم، حتى إن احلكومة تعطيهم أعلى الرواتب، 

وقيل لي إنه يف سنة 2012 تظاهر القضاة يف أملانيا؛ وكان مطلبهم بأن تتساوى مرتباتهم مع 

مرتبات املعلمني، فردت عليهم املستشارة األملانية مريكل قائلة: كيف أساويكم بن علمكم؟ 

أنهم  اعتقدت  البداية  ففي  يرفع صوته،  بهدوء، وال  يتحدث  األملاني  الشعب  أن  وعرفت 

شعب أخرس، ويتنقل معظم الناس هناك على الدراجات اهلوائية، ويف القطارات؛ ليحافظ 

على البيئة، وال يسببوا االزدحامات، وتوفري يف الطاقة. وحدثوني عن أحد الطلبة العرب 

األثرياء كان يدرس يف برلني، فأرسل بعد شهر من دراسته رسالة ألبيه خيبه: بأن برلني بلد 

مجيلة جدًا، وأن الناس لطفاء جدًا معه، لكنه يشعر باخلجل عندما يذهب إىل اجلامعة بسيارته 

أبوه  له  فأرسل  بالقطارات.  اجلامعة  إىل  العظماء يصلون  وأساتذته  روفر(  )الرنج  الفارهة 

شيك بعشرة ماليني دوالر، وقال: اشرِت قطارًا، وال ترجنا مع األجانب. 

     التعليم هناك راق جدًا، ومنظم وفق أحدث األسس الرتبوية والتعليمية، الت جتعل من 

كل طالب أكادمييًا ومهنيًا وفنيًا يف الوقت نفسه، وال جمال للحديث عن التعليم هنا يف هذا 

املوضوع. الطرقات هناك نظيفة جدًا، وكل البلد خضراء، واألشجار، والورود، والبنايات يف 

كل مكان بشكل مرتب ومنظم، ونسبة النفايات غري املدورة 0 % ، فنسبة تدوير النفايات يف 

أملانيا 100 %، وملست التكافل االجتماعي، ورعاية كبار السن، واألرامل  والعاملون هناك 

يشعرون بثقة عالية بالنفس، وبراحة نفسية كبرية، والعمل يتميز بنظامه، وحفظه للحقوق 

صلى  الرسول،  أحاديث  يطبقون  فهم  حقه،  العامل  إعطاء  على  والرقابة  للعامل،  الكاملة 

اهلل عليه وسلم، املتعلقة بالعمل، واحلياة العامة، وغريها. فرمحة اهلل على اإلمام حممد عبده 

) 1849 – 1905م ( الذي قال عندما زار أوروبا يف أواخر القرن التاسع عشر: )وجدت 
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إسالماً، ومل أجد مسلمني( وعند عودته ملصر قال: )وجدت مسلمني، ومل أجد اإلسالم(، وفسر 

ذلك قائاًل: )رأيت فيهم القيم واملبادئ واألخالق، وإتقان للعمل الذي هو أساس كل شيء 

ناجح، ومع ذلك فهم غري مسلمني، وبذلك فهم مسلمون بال إسالم()1(. 

     ذكرتين زيارتي ألملانيا بكثري من أحاديث الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وما يتعلق بالنوم 

املبكر، فهذا الشعب عملي، وينام مبكرًا ليصحوا يف اليوم التالي نشطاء، يؤدون عملهم بدقة 

وإتقان، حتى احملالت التجارية تغلق أبوابها قبل املغرب، أو قبل ذلك، وقلما جتد سيارات أو 

مشاة يسريون يف الشوارع، بعد العاشرة مساًء، وال يتدخلون فيما ال يعنيهم، فيطبقون دون أن 

يدرسوا قول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِمْن ُحْسِن ِإْسالِم املَْرِء، َتْركه َما اَل َيْعِنيِه()2(، 

وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )املُْْسِلُم َمْن َسِلَم املُْْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، َواملَُْهاِجُر َمْن َهَجَر 
َما َنَهى اهلُل َعْنُه(.)3(

    إن قائمة الفوائد واإلجيابيات عند هذا الشعب طويلة جدًا، ال جمال حلصرها يف هذه املقالة 

احملدودة، وأرجو أن يكون عملي هذا خالصًا هلل تعاىل. 
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املفيت العام يزور تركيا للمشاركة يف مبادرة إسالمية لعلماء املسلمني 

    اســطنبول: شــارك مساحة الشيخ حممد أمحد حســني – املفت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

خطيــب املســجد األقصى املبارك- يف فعاليــات اجتماع )مبادرة علماء العامل اإلســالمي إىل تبين 

الســلم واالعتدال واحلس الســليم( الذي عقد تت رعاية رئيس وزراء اجلمهورية الرتكية رجب 

طيب أردوغان خالل الفرتة من17 - 19 توز 2014م يف اســطنبول، وذلك بناء على دعوة تلقاها 

من الدكتور حممد كورماز -رئيس الشــؤون الدينية الرتكية- وأكــد مساحته على أهمية االعتدال 

والوسطية بعيدًا عن املغاالة واحملاباة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه اجلمهورية الرتكية حكومًة وشعباً، 

إىل الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة.

   والتقى مساحته على هامش املؤتر العديد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني، وأطلعهم على 

االعتداءات الت تتعرض هلا املقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك والعدوان 

الغاشم والظامل على أهلنا يف قطاع غزة.

املفيت العام يشارك يف مؤمتر عن القدس يف اهلند

     اهلند: شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني –املفت العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب 

املسجد األقصى املبارك- يف مؤتر )القدس( يف اهلند الذي عقد خالل الفرتة من 19 - 23 حزيران 

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
      إعداد: أ. مصطفى أعرج / نائب  املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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2014م، وذلك بدعوة من الرابطة اهلندية العربية يف حيدر أباد.

    وطالب مساحته يف كلمة ألقاها يف افتتاح املؤتر بضرورة شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك 

الرباط  فضل  مبينًا  به،  واملس  القتحامه  املسعورة  الدعوات  فيه، خاصة يف ظل  والصالة  إلعماره 

الرمسيني  املسؤولني  من  العديد  املؤتر  هامش  على  مساحته  والتقى  املقدس،  وبيت  فلسطني  يف 

والشعبيني اهلنود، وأطلعهم على آخر االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته، 

وأشاد مساحته بالدعم الذي تقدمه اجلمهورية اهلندية حكومًة وشعبًا للقضية الفلسطينية، وعب عن 

تقدير أهل فلسطني وقيادتها لشعوب العامل احلر ملواقفهم النبيلة من قضية الشعب الفلسطيين يف 

حمنته جراء االحتالل اإلسرائيلي.

املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيد أمحد الصبارين

    القدس: أدى مساحة الشيخ حممد حسني، املفت العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب املسجد 

األقصى املبارك، واجب العزاء بالشهيد أمحد الصبارين يف خميم اجللزون، وذلك على رأس وفد من دار 

اإلفتاء الفلسطينية ضم الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل - الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، 

اإلدارية واملالية، ومصطفى  الشؤون  ، وحممد جاد اهلل - مدير عام  رام اهلل والبرية–  مفت حمافظة 

مدير  نائب  أعـــرج- 

العامة  العالقات  عام 

اهلل  وعطا  واإلعـــالم، 

ــرة  فــالحــني مــديــر دائ

املطبوعات.

    ونوه مساحته يف كلمة 

الشهداء  بكانة  ألقاها 

عند اهلل سبحانه وتعاىل،  

مشيدًا بالشهيد الصبارين الذي قضى حنبه منافحًا عن ثرى وطنه ومبادئه،  سائاًل اهلل أن يتقبل 

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً، وتنى الفرج العاجل 

ألسرانا البواسل الذين ينافحون من أجل حريتهم ونيل شعبهم حقوقه املشروعة.

املفيت العام يشارك يف اعتصام تضامين مع األسرى املضربني يف سجون االحتالل

 – الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفت   - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  شارك  القدس:      

دار  من  وفد  رأس  على 

يف  الفلسطينية  اإلفتاء 

أقيم  الــذي  االعتصام 

الصليب  مقر  ـــام  أم

تضامنًا  البرية  يف  األمحر 

املضربني  ــرى  األس مع 

سجون  يف  الطعام  عن 

مساحته  وأكد  االحتالل، 

يف كلمة ألقاها باملناسبة على ضرورة دعم األسرى الفلسطينيني، داعيًا إىل توسيع نطاق املشاركة 

الشعب  كرامة  أجل  من  وحرياتهم  بأرواحهم  ضّحوا  الذين  وهم  معهم،  التضامن  فعاليات  يف 

الفلسطيين ومقدساته وأرضه، داعيًا إىل رفع الظلم عنهم وتريرهم، وإعطائهم حقوقهم اإلنسانية، 

وباصة املرضى منهم، واستنكر سياسة االعتقال اإلداري مطالبًا بإلغائه، كونه يتم دون مساءلة وال 

حماكمة، وشجب كذلك إقرار قانون فرض تغذية األسرى املضربني باحلقن اإلجبارية با ميثله ذلك 

من اعتداء صارخ على حرية اإلنسان وقراره وكرامته.

)أرض غزة تشتعل بالنار(

بيان صادر عن املفيت العام

 القدس: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني، وعلى آله وصحبه ومن 

تبعه بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛
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 يتابع العامل بأسره ما حيدث يف قطاع غزة، من حرب اإلبادة اجلماعية، وتدمري مساكن املدنيني العزل، 

البشر،  بأرواح  واالستهتار 

وإننا إذ حنسب الذين قضوا 

اليومية  اجلــرائــم  هــذه  يف 

النكراء شهداء عند اهلل، فإننا 

نتقدم بالعزاء احلار لذويهم، 

العاجل  الشفاء  ونتمنى 

ألهلنا  والسالمة  للجرحى، 

وندعو  هاشم مجيعاً،  غزة  يف 

اهلل سبحانه أن يتقبل شهداء الصمود والكرامة، وأن جيعل مثواهم الفردوس األعلى يف عليني.

إن هذا العدوان الغاشم الذي مل يسلم منه البشر وال احلجر، وال املساجد الت هدم عدد منها، ال يعب 

االحتالل  بربرية  عن  إال 

وإجرامه، وغطرسته، وتعنته 

جرمية  إنها  املـــبر،  غــري 

جرائم  سجل  إىل  تضاف 

املعادية  االحتالل  قــوات 

واإلنسانية،  الدينية  للقيم 

مسلسل  ضمن  وتــأتــي 

القمع واإلجرام الذي تقوم 

به سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين واإلنسانية مجعاء، ما يعري الوجه احلقيقي للمحتل، 

املتمادي يف الغطرسة واالستخفاف بشاعر الناس ودمائهم، غري اآلبه بالقوانني واألعراف الدولية 

وال القيم اإلنسانية.
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ويف الوقت الذي ندين فيه هذا العدوان الغاشم، فإننا حنمل سلطات االحتالل عواقبه، ونطالب 

أبناء جلدتنا من أبناء األمتني العربية واإلسالمية إيصال ما حيدث يف غزة إىل شعوبهم عب مآذن 

املساجد، من خالل تصيص خطبة مجعة السابع والعشرين من رمضان املبارك اليوم التالي لليلة 

القدر لتبيان ما يدور يف غزة من جمازر وحشية، وإزهاق أرواح طاهرة من أصحابها أطفال وشيوخ 

ونساء، وهدم مساجد وضعت لعبادة اهلل سبحانه، حيث دكت ودمرت عن بكرة أبيها، كما نهيب 

بالعامل أمجع وجملس األمن واألمم املتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان على أبناء غزة األبرياء، 

الذين يتعرضون ألبشع جرائم احلرب، واحلصار منذ ما يزيد عن سبع سنوات على مرأى من العامل 

ومسمعه، والعمل على ثين سلطات االحتالل اإلسرائيلي عما تطط له من إبادة ألبناء الشعب 

والدمار واخلراب،  القتل  تارس  الت  اإلسرائيلية  العسكرية  اآللة  والوقوف يف وجه  الفلسطيين، 

أهلنا يف غزة هاشم،  نهائيًا عن  املسؤولة، وإزالة احلصار اخلانق  التصرفات غري  ووضع حد هلذه 

واتاذ القرارات العملية لدرء املوت احملقق الذي يطوف فوق رؤوس املدنيني العزل، إال من إميانهم 

باهلل الواحد القهار.

املفيت العام وقاضي القضاة جيددان الدعوة للمسلمني لزيارة القدس

    رام اهلل: قدم مساحة الشيخ حممد حسني، املفت العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب املسجد 

األقصى املبارك، على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية التهاني لسماحة الدكتور حممود اهلباش، 

فلسطني  قضاة  قاضي 

ومستشار  الشرعيني، 

للشؤون  الرئيس  سيادة 

والعالقات  الدينية 

وتنى مساحته  اإلسالمية، 

التوفيق  لسماحته 

والسداد يف عمله، وأكد 



103

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

الطرفان على ضرورة الدفاع عن املسجد األقصى املبارك، ومحايته من خمططات االحتالل، جمددين 

الدعوة للمسلمني كافة لزيارة مدينة القدس ومقدساتها لدعم صمود الفلسطينيني، خاصة يف ظل 

املبارك،  األقصى  املسجد  رأسها  وعلى  الفلسطينية،  املقدسات  على  الشرسة  اإلسرائيلية  اهلجمة 

من جانبه رحب مساحة الدكتور حممود اهلباش بهذه الزيارة، مؤكدًا على ضرورة تكاتف املؤسسات 

الدينية كافة يف فلسطني، وتعاونها للنهوض بها حنو األفضل.

املفيت العام يشارك يف تكريم أندية رياضية مقدسية

الفلسطينية/ خطيب  والديار  للقدس  العام  املفت  الشيخ حممد حسني،  القدس: شارك مساحة      

املبارك،  األقصى  املسجد 

أندية  تكريم  حفل  يف 

رابطة  نظمته  مقدسية، 

حيث  الــقــدس،  أندية 

من  عـــدد  تــكــريــم  مت 

وهي:  القدس،  أندية 

وسلوان  القدس،  هالل 

الرياضي، والعربي بيت 

صفافا، وشباب الرام،  ملا حققته هذه الفرق من إجنازات رياضية هلذا املوسم، وبني مساحته أننا ننظر 

بفرح إىل هذه اإلجنازات، الت حققتها هذه الفرق، كما أن الرياضة كغريها من الفعاليات واألنشطة 

الوطين  والعمل  الرياضي،  للصمود  قالع  فهي  والرباط،  والصمود  اخلري  جماالت  يف  تنشط  الت 

لتحرير القدس، العاصمة الروحية والسياسية لفلسطني، الت لن نرضى عنها بدياًل، وبارك مساحته 

اجلهود الطيبة الت تعمل من أجل رفعة شأن الشباب املقدسي ومؤسساته.

املفيت العام يشارك يف وقفة واعتصام وسط مدينة القدس يف ذكرى النكسة ودعمًا لألقصى

الفلسطينية/ خطيب  والديار  للقدس  العام  املفت  الشيخ حممد حسني،  القدس: شارك مساحة      
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املبارك،  األقصى  املسجد 

واعــتــصــام  ــة  ــف وق يف 

يف  نظم  ــدس،  ــق ال يف 

ودعمًا  النكسة  ذكــرى 

مساحته:  وقال  لألقصى، 

الغاشم  االحتالل  إن 

تهويد  ــاول  حي والظامل 

وحياول  واحلجر،  البشر 

طمس معامل املدينة اإلسالمية والعربية، ولكن القدس ستبقى القلب والعاصمة األبدية لفلسطني، 

مؤكدًا أن االحتالل إىل زوال، مثنيًا على هذه الوقفة الت تؤكد على صمود املقدسيني الذين حيافظون 

بصمودهم على الوجود اإلسالمي والعربي يف مدينة القدس احملتلة.

الوكيل املساعد، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، يشارك يف لقاء حول موقف الدين من العنف

الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفت  حسني،  حممد  الشيخ  مساحة  عن  نيابة  حلم:  بيت      

لدار  املساعد  الوكيل  اهلل-   عوض  إبراهيم  الشيخ  شارك  املبارك،   األقصى  املسجد  خطيب   –

اإلفتاء الفلسطينية، مفت 

والبرية،  اهلل  رام  حمافظة 

يف  عقد  ديــين  لقاء  يف 

مجاينر،  هريمان  مدرسة 

الدين  )موقف  بعنوان 

من العنف(، حيث أشاد 

على  بالقائمني  فضيلته 

 ،)SOS( األطفال  قرية 
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بكل  العنف  فضيلته  واستنكر  تييز،  أو  تفرقة  دون  األطفال  جلميع  الرعاية  توفري  يف  وبدورهم 

بني  كما  القتل،  ترم  الت  القرآنية  اآليات  من  بالعديد  مستشهدًا  القتل،  جرائم  خاصة  أشكاله، 

موقف الدين اإلسالمي من هذه اجلرائم.

دار اإلفتاء تؤدي واجب العزاء بالشهيد أصالن

 – الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفت  حسني  حممد  الشيخ  مساحة  عن  نيابة  القدس:      

خطيب املسجد األقصى املبارك - أدى الشيخ إبراهيم عوض اهلل - مفت حمافظة رام اهلل والبرية، 

لدار  املساعد  الوكيل 

الفلسطينية،  اإلفــتــاء 

بالشهيد  العزاء  واجب 

أصالن  حسين  مصطفى 

وذلك  قلنديا،  خميم  يف 

دار  من  وفد  رأس  على 

ضم  الفلسطينية  اإلفتاء 

نائب  أعرج-  مصطفى 

مدير عام العالقات العامة واإلعالم -، وياسر محاد مدير دائرة البحوث والتخطيط، وموفق خرمة 

مدير دائرة الرقابة اإلدارية، ومؤيد زيادة مدير دائرة األرشيف.

    ونوه فضيلته يف كلمة ألقاها بكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل،  متمنيًا للشهيد مصطفى 

أن يرتقي عند اهلل مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً، وتنى الفرج 

أرضهم  وترير  أمتهم  وكرامة  حرية شعبهم  أجل  من  ينافحون  الذين  البواسل  العاجل ألسرانا 

ومقدساتهم.

اجللسة الثامنة عشرة بعد املائة جمللس اإلفتاء األعلى 

    القدس: نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني، املفت العام للقدس والديار الفلسطينية / رئيس 
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األعلى،  اإلفتاء  جملس 

إبراهيم  الشيخ  ترأس 

الوكيل  اهلل-  عــوض 

اإلفتاء  ــدار  ل املساعد 

الفلسطينية، مفت حمافظة 

اجللسة  والبرية،  اهلل  رام 

املائة  بعد  عشرة  الثامنة 

جملس  جــلــســات  ــن  م

اإلفتاء األعلى، حيث حبث اجمللس العديد من املوضوعات الفقهية الرمضانية، واستنكر االعتداء 

الفلسطيين  الشعب  على  مستوطنيها  وقطعان  االحتالل  سلطات  تشنه  الذي  واهلمجي  الغاشم 

ومقدساته، مناشدًا العامل أمجع بضرورة العمل على كبح مجاح هذه السلطات ومستوطنيها.

مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف حفل إطالق صندوق التكافل اخلريي

    طولكرم: شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي- مفت حمافظة طولكرم- يف 

حفل إطالق جلنة صندوق التكافل اخلريي، حيث بني فضيلته أهمية العلم 

الغاية  هلذه  اهلل  اإلنفاق يف سبيل  على  كما حض  بالعلماء،  وتيز طولكرم 

النبيلة، وكان فضيلته قد شارك يف ندوة حول قتل النساء، مبينًا حرمة الدماء 

يف اإلسالم، وموضحًا أن اإلسالم كرم اإلنسان خاصة املرأة الت استوصى بها الشرع خريًا.

مفيت حمافظة نابلس يشارك يف لقاء حواري حول )السلم األهلي(

    نابلس: شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفت حمافظة نابلس- يف لقاء حوراي حول )السلم 

األهلي(، حيث ألقى فضيلته كلمة بني فيها أن استخدام السالح واملخدرات واملفرقعات لالعتداء 

على املوطنني وترويعهم حرام شرعاً، وأنه جيب تنفيذ إجراءات صارمة حملاسبة اخلارجني عن القانون، 
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من ناحية أخرى قدمت مؤسسة التوجيه السياسي لفضيلته درعًا تكرميياً، وذلك على عطائه املستمر 

منتسب  ــع  م ــه  ــواصــل وت

وإعطاء  األمنية  األجهزة  

يف  واحملاضرات  ــدروس  ال

أروقتها، هذا وألقى فضيلته 

احملــاضــرات  مــن  العديد 

الدينية، منها: أحكام الصيام 

يف مجعية اجلماسني، ومنهج 

يف  ودراسته  الفقه  طلب 

احملافظة،  مساجد  يف  اجلمعة  وخطب  الدروس  من  العديد  ألقى  فضيلته  أن  كما  الروضة،  جامع 

وشارك يف برامج دينية يف وسائل اإلعالم املختلفة، ويف إصالح ذات البني.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف العديد من ورشات العمل

     جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب - مفت حمافظة جنني- يف العديد من ورشات العمل 

الت عقدت يف احملافظة، فقد شارك فضيلته يف ورشة حول محاية املنتج الوطين، 

ومقاطعة منتجات املستوطنات، مؤكدًا على أهمية دعم املنتج الوطين، وورشة 

تعزيز السلم األهلي، مبينًا أن السلم له مكانة عظيمة يف ثقافتنا وعقيدتنا، 

وورشة عمل حول اآلثار النفسية والقانونية والشرعية املرتتبة على العنف 

املوجه ضد النساء والطفل، والقتل على خلفية الشرف، مذكرًا حبقوق املرأة يف اإلسالم، كما شارك 

فضيلته يف حفل تريج الفوج احلادي عشر من طلبة اجلامعة العربية األمريكية، ويف حفل تريج طلبة 

روضة احلياة التابعة لدير الالتني، مبينًا مساحة اإلسالم وعدله، دون التفريق بني الناس، كما شارك 

يف املهرجان اخلتامي الذي قامت به مديرية الرتبية والتعليم يف احملافظة لعرض نشاطات الطلبة 

يف املدارس التابعة للمديرية، مشيدًا بهذا النشاط، ومتمنيًا النجاح والتوفيق للطلبة، وكان فضيلته 
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قد شارك يف الوقفة التضامنية مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل 

اإلسرائيلي، داعيًا إىل دعم األسرى، والوقوف إىل جانبهم حتى ينالوا حريتهم.

مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف افتتاح مسجد األمن الوطين يف سلفيت

    سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفت حمافظة سلفيت- يف 

دينية  حماضرة  فضيلته  ألقى  كما  سلفيت،  يف  الوطين  األمن  مسجد  افتتاح 

ملنتسب األجهزة األمنية، تناولت العديد من املوضوعات الرمضانية، وشارك 

كذلك يف إحياء ذكرى اإلسراء واملعراج، الذي أقامته مديرية أوقاف سلفيت، 

باإلضافة إىل مشاركته يف افتتاح خيمة االعتصام واإلسناد لألسرى املضربني عن الطعام يف سجون 

االحتالل.

مفيت حمافظة طوباس يلقي حماضرة دينية تتعلق بأحكام الصيام

    طوباس: ألقى فضيلة الشيخ، حسني عمر، مفت حمافظة طوباس، حماضرة 

دينية ملنتسب مديرية شرطة احملافظة، حيث تناول فيها العديد من املوضوعات 

الرمضانية، وكان عنوان الندوة )الصيام عبادة وأحكام( كما شارك يف الوقفة 

بدعوة  االحتالل،  الطعام يف سجون  عن  املضربني  األسرى  مع  التضامنية 

من نادي األسري الفلسطيين، وكان فضيلته قد شارك يف ورشة عمل بعنوان )تكني ومحاية املنتج 

الفلسطيين( بدعوة من حمافظة طوباس.

مفيت قوى األمن الفلسطينية يفتتح مسجدًا يف سلفيت

األمن  قوى  مفت  الشيخ حممد سعيد صالح-  فضيلة  اهلل: شارك  رام      

افتتاح مسجد يف مقر حمافظة سلفيت، حيث ألقى كلمة  الفلسطينية- يف 

مواقع  مجيع  يف  مساجد  وجود  وأهمية  اإلسالم،  يف  املسجد  دور  فيها  بنّي 

األجهزة األمنية، وقدم شكره لقائد منطقة حمافظة سلفيت على همته العالية، 
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واهتمامه يف بناء هذا املسجد، وكان فضيلته قد ألقى العديد من احملاضرات الدينية على منتسب 

األجهزة األمنية يف خمتلف حمافظات الوطن، تناول فيها خمتلف املواضيع يف خمتلف اجملاالت احلياتية.

مفيت حمافظة بيت حلم يستقبل وفدًا أجنبيًا

    بيت حلم: استقبل فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة، مفت حمافظة بيت 

أجنبياً، حيث أطلعهم على مساحة اإلسالم وعدله، كما  حلم، وفدًا إسالميًا 

اصطحبهم يف جولة يف احملافظة، وشارك فضيلته يف مؤتر التآخي الذي عقد 

يف مجعية اإلحسان األرثوذكسية العربية، وشارك كذلك يف حفل توسيع فروع 

املعلومات الصحية يف مستشفى بيت جاال، وحضر حفل تريج طلبة جامعة 

بيت حلم، وألقى حماضرة دينية حول األعذار املبيحة للفطار يف رمضان، وحضر املؤتر الفلسطيين 

الرابع للموارد البشرية بعنوان )شركاء يف تدي البطالة وتأمني مستقبل أفضل للخرجيني(، وشارك 

قاعة  يف  الشريف  واحلديث  الكريم  القرآن  حفظ  مسابقة  يف  الفائزين  وتكريم  تريج  حفل  يف 

النورس، كما شارك يف فعالية )شدوا الرحال( الت أقامتها مؤسسة )شدوا الرحال األمريكية(.

دار اإلفتاء بأرحيا والتوجيه السياسي يف ضيافة كلية فلسطني للعلوم الشرطية

   أرحيا: ألقى فضيلة د. الشيخ حممد يوسف احلاج حممد- مفت حمافظة أرحيا 

واألغوار- حماضرة ألكثر من 100 شرطي من منتسب الدورة التأسيسية يف 

كلية فلسطني للعلوم الشرطية يف مدينة أرحيا حبضور خليل عبده، مفوض 

مسؤول  دراغمة،  إياد  والرائد  السياسي،  التوجيه  بهيئة  اجلماهريي  العمل 

العالقات العامة للشرطة الفلسطينية باحملافظة، والنقيب رائد صوان من تدريب  الشرطة.

    وقدم فضيلته حماضرة حول حرمة الشهر الفضيل وأخالقياته، ويف نهاية احملاضرة أجاب عن أسئلة 

املتدربني واملتدربات، وأبدى إعجابه بشاركة احلضور وإثرائهم احملاضرة.

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 117
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكاًل موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي

السؤال األول:  
باذا وصف الرسول صلى اهلل عليه وسلم كاًل من سباب املسلم، وقتاله.

السؤال الثاني: 
ما اسم املخيم الذي كان يقطنه كل من الشهيد:

أ. أمحد الصبارين
ب. مصطفى حسين أصالن

السؤال الثالث:
من القائل:

أ. وكنا سادة الـــدنيا مجيعًا                  ومرغــنا جباه الظاملينا
   أزلنا دولة من بعد أخرى                 وكنا الفاتني الرامحينا

ب. من املسجد األقصى أتيتك زائرًا       فنلت مقامًا عالي الدرجات
جـ. مل يبق شيء من الــــدنيا بأيدينا       إال بقية دمــــع يف مــــــآقينا
     كـــــانت منازلنا يف العز شاخمة       ال تشرق الشمس إال يف مغانينا

السؤال الرابع:
للصب أربعة وجوه، ما هي؟

السؤال اخلامس:
من صاحب كتاب )املوافقات على أصول الشريعة(؟

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 117 
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السؤال األول:
أ. عبد اهلل فنون

ب. عمر أبو ريشة
ج. النجاشي

د. امرأة املفقود
هـ. أبو مسعود األنصاري

السؤال الثاني: 
أ. الراجح منها

ب. ال ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول، وأما قبل الدخول فيفسخ 

ج. ساجي صايل جرابعة

السؤال الثالث:
أ. يف العام العاشر من البعثة

ب. 1967م
ج. 1822م

د. عن طريق املواالة
السؤال الرابع:
أ. الدول العربية
ب. الرتامادول 

ج. النملة
د. اجلمل

السؤال اخلامس:
أ. ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا

ب. مليار دوالر
ج. نصف دية

الفائزون في مسابقة العدد 115

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 115

اللحام 1. فاطمة حسن 

2. عصام حممود سحوري

3. رشيد حممود فايد

غزة

بيت حلم

جنني

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 113
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق البيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
تريج األحاديث من مظانها املعتبة، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.. 4
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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