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افتتاحية العدد

اقتحامات املسجد األقصى

وجس نبض األمة
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
يؤمن املسلمون حبقهم التليد يف املسجد األقصى املبارك ،فهو مسرى نبيهم ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وقبلتهم األوىل ،وإليه تشد الرحال إىل جانب املسجدين العظيمني؛ احلرام يف
مكة املكرمة ،والنبوي يف املدينة املنورة ،وهذه املعطيات حقائق راسخة ،يؤمن بها مسلمو
العامل؛ سلفهم وخلفهم ،عربهم وعجمهم ،وال ميلك أحد من اخللق طمس هذا اإلميان ،أو
التشويش عليه ،بل إن املسلمني عرب تارخيهم الطويل ،قدموا التضحيات تلو التضحيات،
فداء لألقصى؛ فصالح الدين األيوبي حرره من براثن االحتالل الصلييب ،واألمويون من قبله،
شادوا يف ساحاته معامل عمرانية ،ما زالت تبهر العيون ،جبماهلا ،ورونقها ،وزخرفتها ،وإتقان
صنعها ،وعلى رأس تلك املعامل مسجد قبة الصخرة املشرفة ،واملسجد القبلي يف مبنييه
العلوي والسفلي ،إضافة إىل املسجد املرواني ،واملصاطب ،والقباب ،واحملاريب ،واألروقة
العديدة املوجودة يف ساحاته الواسعة ،اليت تربو مساحتها العامة على مائة وأربعة وأربعني
دومناً.
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القدس وثقافتا التسامح والعنصرية البغضاء:
ملا فتح عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،القدس ،عمل على إرساء قيم التسامح مع
املساملني من أهل الديانات األخرى ،منطلقاً من ثقافة اإلسالم احلنيف اليت بث روحها القرآن
الدين ومَ
الكريم ،فاهلل تعاىل يقول{ :ال يَنْ َه ُاك ُم ُ
َلْ يخُْ ِر ُج ُ
ين مَلْ ُي َقاِتُل ُ
وكم ِّمن
اهلل َع ِن َّال ِذ َ
وك ْم فيِ ِّ ِ
ب المُْْق ِس ِط َ
ني}(.املمتحنة)8 :
ِديَ ِار ُك ْم أَن تَبرَُّ ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن اهللَ حُ ِي ُّ
وملا تسلم عمر مفاتيح القدس من البطريرك صفرونيوس ،رفض الصالة يف كنيسة
ً
مستقبال
القدس العظمى ،خشية من أن يستند بعض املسلمني إىل صالته فيها للمطالبة
حبق فيها ،أو أخذ جزء منها للمسلمني وعبادتهم .فسطر عمر ،رضي اهلل عنه ،بهذا املوقف
احلكيم واحلاذق بطولة أخالقية ،ومتيزاً سياسياً من نوع خاص ،يستشعر مذاقهما أصحاب
البصائر واأللباب واملواقف املنصفة ،وال يتجاهلهما أو يسيء فهمهما سوى احلاقدين من
ذوي التعصب األعمى ،والقلوب اجلاحدة ،وأهل السفه واجلهل.
وثقافة اإلسالم املنطلقة من مبادئه الراسخة ترفض منطق استباحة أموال اآلخرين ،أو
حمريف الكتب السماوية ،الذين يستبيحون
دمائهم جزافاً دون حق مشروع ،خمالفة بذلك ثقافة ّ
أموالنا ودماءنا حبجة رفع اإلثم عنهم فيها ،بدافع من عنصريتهم البغضاء ،وقد دحض اهلل عز
وجل افرتاءهم هذا ،فقال تعاىلَ { :و ِم ْن أَ ْهل اْل ِكتَاب َم ْن إن َتأَْمنُْه ِب ِق َ
نط ٍار ُي َؤِّدهِ إَِليْ َك َو ِمنْ ُهم َّم ْن
ِ
ِ
ِ

ْ
ُ
َّه ْم َق ُالواْ َليْ َ َ
األ ِّميِّ َ
َار َّال ُي َؤِّدهِ إَِليْ َك إِ َّال َما ُد ْم َ
ني
ت َعَليِْه َقآِئماً َذِل َك ِبأَن ُ
إِن َتأ َمنُْه ِب ِدين ٍ
س َعليْنَا فيِ
يل َويَُق ُ
َسبِ ٌ
ب َو ُه ْم يَ ْعَل ُمو َن }(.آل عمران)75 :
ولو َن َعَلى اهللِ اْل َك ِذ َ
مع مالحظة أن القرآن الكريم مل يهضم األسوياء حقهم يف إخراجهم من نطاق
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التطرف ومعسكره ،الذي يتقول على رب العزة يف استباحة حقوقنا املشروعة ،وانتهاكها ظلماً
وعدواناً ،بينما األسوياء يربأون بأنفسهم عن ذلك ،فيؤدون األمانة إىل أصحابها ،ويردون
احلقوق إىل أهلها.
حمنة املسجد األقصى ورواده:
تعرض املسجد األقصى عرب التاريخ إىل حمن مل تنفصل عما لقيه املسلمون يف القدس
وأكنافها من اضطهاد وأذى ،فتذكر سجالت التاريخ ووقائعه انتهاك قداسته يف عهد الصليبيني،
حتى إن بعض أجزائه الرئيسة ُح ِّولت إىل حظائر خليول جندهم ،وسالت يف ساحاته دماء مجوع
كثرية من املسلمني ،وبقي املسجد األقصى ،وما زال يتعرض لصنوف عديدة من االنتهاكات،
سواء تلك اليت تستهدفه كمكان ،أو غريها مما يقع يف جنباته من التعدي الصارخ على رواده
الذين من املفرتض أن يكونوا آمنني حبكم أنهم يف مكان عبادة ،له قداسته وحرمته ،غري أن
املشاهد ملا حيدث للمسجد األقصى يف ظل االحتالل البغيض ،أن من يدخله مل يعد آمناً ،بل
يواجه املصاعب تلو أختها ،قبل السماح له بدخوله ،إذ السائد اآلن حرمان اجلماهري الغفرية
من عشاق املسجد األقصى ومريديه من شد الرحال إليه ،ومنعهم من الصالة فيه ،وتفاقم
تكرار مشاهد الصالة عند أبوابه اخلارجية ،أو يف شوارع القدس وأزقتها خارج ساحاته،
وذلك من قبل الذين متنعهم آالت البطش اهلمجي عن أداء شعائرهم التعبدية يف مسجدهم،
َ
اج َد اهللِ أَن
ويف هذا السياق جند من الالزم االستشهاد بقوله تعاىلَ { :و َم ْن أ ْظَل ُم ممَِّن َّمنَ َع َم َس ِ

ْخُلو َها إِ َّال َخآِئ ِف َ
اسُه َو َس َعى َخ َر ِاب َها ُأ ْوَلـئِ َك َما َكا َن لهَُ ْم أَن يَد ُ
ني ُهل ْم فيِ ُّ
ُي ْذ َك َر ِفي َها مُْ
الدْنيَا
فيِ
يم}(.البقرة)114 :
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
ِخ ْز ٌي وَلهَُ ْم فيِ ِ
اب َع ِظ ٌ
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فتعساً ألولئك األوغاد الظاملني ،فهم أظلم الظلمة؛ ألنهم مينعون املسجد األقصى ثالث
أعظم مساجد املسلمني يف الدنيا من أن يذكر فيه اسم اهلل ،ومن أن يتعبد فيه هلل الواحد
األحد ،الفرد الصمد ،إىل جانب سعيهم املعلن واملبطن خلرابه وتدمريه وانتهاك حرماته.
وعن التدنيس املربمج واملنظم للمسجد األقصى من قبل مقتحميه حدث وال حرج ،وكذلك
عن استهدافه مبخططات التهويد ،وطمس املعامل ،إضافة إىل اإلفصاح عن النوايا اخلبيثة
هلدمه ،والعمل على إقامة هيكل الظلم املزعوم مكانه ،فقد قامت بعض اجلماعات اليهودية
اليت تسعى لتحقيق هذه األهداف اجلائرة بنشر صور للمسجد األقصى ،دون إظهار مسجد
قبة الصخرة ،وظهر يف تلك الصور شكل اهليكل املزعوم مثبتاً مكان مسجد قبة الصخرة
املشرفة ،مما يؤكد املخاوف الشديدة على مصري املسجد األقصى ،وينذر بطامة كربى قادمة
حنوه ،وهي طامة ظاملة ،سواعدها املتطرفون الصهاينة ،ورعاتها أصحاب القرار منهم ،وُيظلها
جيش االحتالل وشرطته وقوى أمنه ،املدججني مبا هب ودب من أسلحة األذى والبطش
واحلقد.
خمططات عدوانية يف طريقها للتنفيذ:
خيطئ من يظن أن احلديث عن استهداف وجود املسجد األقصى مبالغ فيه ،بل احلقيقة
أن قلة احلديث عن ذلك ،أو االستهانة به ،هي اجلرمية بعينها ،اليت حيمل وزرها املتخاذلون
من املسلمني ،املقصرون يف الذب عن حياض مسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقبلتهم
األوىل ،وخزي ذلك يلحق بكل متخاذل عن أداء واجبه جتاه املسجد األقصى ،وذلك يشمل
املقصرين حبق املسجد األقصى من مسلمي العرب والعامل أمجع -إذ إن هذا املسجد ال خيص
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أبناء القدس وفلسطني فحسب -بل إن حقه معلق يف رقابهم مجيعاًً ،
دوال وشعوباً ،حكاماً
وحمكومني.
فمخططات النيل من املسجد األقصى تتصاعد وترية تنفيذها ،على املكشوف دون
مواربة ،وصار يتحدث عن بعضها الساسة الرمسيون دون وجل ،بل أضحى اجلنود واجملندات
يقومون جبوالت استعراضية يف باحاته وبزيهم العسكري ،مبلغني بذلك رسائل ذات مغزى
دقيق ،ال يعقلها إال املتابع لشأن املسجد األقصى ،واملعين بأخباره وأحداثه ،دون حاجة إىل كبري
جهد لالستنتاج ،وال إىل بصرية خارقة لفهم ما جيري ،فاألحداث عارية السوءات ،غري آبهة
بديكورات الشجب واالستنكار ،مع أنه حتى هذه الديكورات أصبحت عزيزة الوجود ،وكأن
اجلرائم اليت تقرتف ضد املسجد األقصى واملرابطني فيه أصبحت مستمرأة ،ال يلقى هلا بال،
وال جتد هلا منكراً ،بل خرج من يصرح بتلقي تلك االنتهاكات بالرتحيب ،واحلث على املزيد،
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم؟!!
جرائم جلس النبض:
املتابع للسياسة اإلسرائيلية اخلاصة باإلجراءات املفروضة أو املتبعة ،ضد املسجد األقصى
املبارك وحصاره ،ومنع ذكر اهلل فيه ،جيد أنهم يعملون وفق سياسة النفس الطويل ،واخلطوات
التدرجيية الرتويضية ،ويستخدمون لذلك أساليب الكر والفر ،حتى يأتي الظرف أو الوقت
املناسبان لفرض األهداف املخطط هلا على أرض الواقع ،ومن ثم يلجأون إىل أساليب
التضليل اإلعالمي يف إطار حمكم العرض واملضمون ،بالتزامن مع استخدام أساليب
البطش ،وفرض النفوذ ،حملاولة نشر رؤاهم وتصوراتهم ،وكأنها مسلمات تارخيية وقانونية،
8
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وكأن خمالفيها إرهابيون أصحاب أفكار متطرفة.
انطالقاً من هكذا سياسة يعملون لبسط النفوذ الكامل على املسجد األقصى املبارك،
واملناطق التارخيية والسكنية احمليطة به ،فاألعمال جارية على قدم وساق ضمن منظومة متكاملة،
غايتها بسط النفوذ الكامل على القدس واملسجد األقصى ،وإفراغها من املرابطني العرب
واملسلمني ،ومرة يتحدث متطرفون من أحزاب معينة حول أطماعهم يف املسجد األقصى،
وإذا حصل حرج أو ضجة صاخبة بسبب تلك األحاديث ،أو االعتداءات ،خيرج ساسة كبار أو
صغار يشجبون حديث املتطرفني وتصرحياتهم وأعماهلم ،تعمية وخداعاً لتجاوز ضجة معينة
أو ضغوط من هنا أو هناك ،لكن إذا سنحت الفرصة جتد احلديث بلغة التطرف والعدوان
على لسان الكبار والصغار منهم ،والذي حدث يف املسجد األقصى يف اآلونة األخرية خري
شاهد على اتّباع هذه السياسة اخلرقاء ،وفرضها أمراً واقعاً على األرض.
أيها العرب واملسلمون أفيقوا فاخلطب جلل:
حماوالت النيل من حق املسلمني الراسخ يف القدس واملسجد األقصى املبارك ،إضافة
إىل االستهانة بقدسيته ،واستسهال انتهاك حرمته ،كل ذلك جيري عرب أحداث خمتلفة ومتتابعة
ويف وضح النهار ،دون أن يقوم العرب واملسلمون على خمتلف مستويات مسؤولياتهم
بالواجب املنوط بهم حيال ذلك ،إال من رحم ربي منهم ،فالتحية ُتزجى لكل مسؤول
ومواطن من الشرفاء الذين عربت مواقفهم عن حبهم لألقصى ،وبدا منها حرصهم على
بذل ما يستطيعون من جهود جتاه محايته ،ودفع الشر عنه ،ويف املقابل فإن الغالبية العظمى
من العرب واملسلمني ال يسمع هلم صوت مناصر هلذه القضية اليت ميس عار التقصري جتاهها
9
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جبني كل واحد منهم ،فال نامت أعني اجلبناء ،وال رقدت نفوس املتخاذلني عن نصرة مسرى
خامت النبيني واملرسلني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
وال ريب يف أن االنشغال باهلموم الداخلية لكل دولة وشعب ابتلي بالفنت ،صرف األنظار
وأبعد االهتمام عن قضية األمة املصريية ،مما يعين أن الفوضى اخللاّ قة أو اخلنّاقة قد آتت أكلها
سريعاً ،وها هو املسجد األقصى وفلسطني وقدسها ومقدساتها تدفع فواتري باهظة ،مقابل
االنشغال عنها من قبل أبناء األمة بقضايا احلروب الفئوية ،واملشكالت الطائفية ،اليت عمل
أعداء األمة على جعل وقودها مال أمتنا وأرضها وممتلكاتها واقتصادها وحرائرها وشبابها،
واتسع شرخ انقساماتنا حتى ما عاد ينفع معه التضميد ،أو اجلراحات البسيطة ،فهل تفيق
أمتنا من سباتها ،وتعود إىل رشدها وصوابها ،وتصحح عقارب بوصلتها ،لتعود األنظار حتدق
فيما حياك لألمة من مؤامرات تستهدف خرياتها ،ووجودها وقوتها ووحدتها ومقدساتها،
وعلى رأسها املسجد األقصى ،واألرض اليت باركها اهلل ،وجعلها موطناً لرساالت أنبيائه،
ومهبطاً لوحيه من مسائه ،ومعراجاً لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومهداً لكلمته اليت ألقاها
إىل مريم البتول اليت أحصنت فرجها ،فنفخ اهلل فيه من روحه ،حتى جاءها املخاض على هذه
األرض املباركة ،ورأى املسيح ،عليه السالم ،النور عليها ،وبث تعاليم التسامح واهلداية على
ثراها الطاهر ،وواجه الصعاب تلو الصعاب يف دعوته ،فليس باألمر اهلني واليسري أن تكون
ملعظم أنبياء اهلل ورسله ،عليهم السالم ،قصص مع هذه األرض الطاهرة ،وشعبها ،وساكنيها
من العرب ،حتى جاءها خامت النبيني ،عليه وإياهم أفضل الصالة وأمت التسليم ،فأرسى
فيها للمؤمنني من بعده حقاً يف قدسها وأقصاها ،ينبغي أن يصان من العبث ،وأن حيمى
10
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من الطمس والتضييع ،وذلك واجب ملقى على عواتق املسلمني يف أحناء املعمورة ،وليس
الفلسطينيون منهم فحسب ،فكلهم على ثغرة ،فال يؤتني املسجد األقصى باملكروه من قبله،
فمن صان العهد ،وحفظ الواجب ،وأدى احلق املطلوب ،ربح وطاب مسعاه ،ومن ختاذل ،أو
قصر ،أو فرط ،أو تهاون ،فال ربح له بيع ،وال قرت له عني ،وال سلمت له يد ،ووقائع التاريخ
يف الدنيا ستحفل بسجل بطوالت املنتصرين لقدسهم وأقصاهم ،وستسجل بالسواد حصاد
أعمال املقصرين واملفرطني واملتخاذلني ،كما حفلت بالسابقني وسجلت للغابرين ،هذا عدا
عما سيكون يوم حيشر الناس أمجعني إىل رب العاملني ،ليجازي من عمل اإلحسان خبري املثوبة،
اس أَ ْشتَاتاً ِّليرَُ ْوا
ومن عمل السيئات بشر جزاء ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :يَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْص ُدُر النَّ ُ

ال َذ َّرةٍ خَيرْ اً يَ َرُه * َو َمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
أَ ْع َمالهَُ ْم * َف َمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
ال

11
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كلمة العدد

ولد اهلدى فنعمت البشرية

مبيالد أمة اإلسالم
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
يستذكر املسلمون يف الثاني عشر من شهر ربيع األول من كل عام ،ذكرى ميالد خري الربية
حممد بن عبد اهلل ،عليه وآله الصالة والسالم ،وهو ينتسب إىل أشرف قبائل العرب ،وولد
يف خري بقاع األرض ،ونشأ عليها ،وأتاه الوحي أول مرة يف أكنافها ،وصدع مبا أمره اهلل ،بادئاً
بعشريته األقربني ،وتواضع ملن اتبعه من املؤمنني ،وأحبهم وأحبوه ،وتوكل على اهلل العلي
ريَت َك َ
األْق َرِب َ
اخ ِف ْ
ني * َو ْ
َاح َك
ض َجن َ
القدير ،انصياعاً ألمره سبحانه ،إذ يقول تعاىلَ { :وأَن ِذ ْر ع ِ
َش َ

ِ
ني * َفإ ْن ع َ َ
لمَِ
َ
ُ
َ ْ
الر ِحيم *
يز َّ
ِن َّاتبَ َعك ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ ِ
َص ْوك َفُق ْل إِِّني َب ِريٌء ممَِّّا َت ْع َملو َن * َوَت َو َّك ْل عَلى ال َع ِز ِ
َ َ ُّ َ
َّ
َ َ َُ
ال ِذي يَ َراك ِحني تقوُم * َوتقلبَك فيِ

يم}( .الشعراء)220 - 214 :
اج ِد َ
الس ِم ُ
يع اْل َعِل ُ
ين * إَِّنُه ُه َو َّ
َّ
الس ِ

وكانت دعوته ،عليه الصالة والسالم ،رمحة للعاملني ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال
وبشر الناس كافة ،وأنذرهم بها ،متاشياً
رَحمَْ ًة ِّلْل َع مَالِ َ
ني}(األنبياء ،)107 :فبّلغها على أحسن وجهّ ،

ً ِّ
َ ْ َ
اس َب ِشرياً َوَن ِذيراً َوَل ِك َّن
مع هدي رب العاملني ،القائل جل شأنهَ { :و َما أ ْر َسلنَاك إِال َك َّافة للنَّ ِ

َ
اس ال يَ ْعَل ُمو َن}(سبأ ،)28 :وبقي على هذا الدرب املستنري عابداً هلل حتى أتاه اليقني،
أ ْكثَ َر النَّ ِ
مهتدياً بالنور املبني ،الذي جاءه من اهلل العليم احلكيم ،ملبياً النداء الوارد يف قوله عز وجل:
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{ َوا ْعُب ْد َرَّب َك َحتَّى يَأِْتيَ َك

اْليَ ِقنيُ}(.احلجر)99 :

ورسالة النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل تأت منافسة لرساالت األنبياء ،عليهم السالم،
وإمنا جاءت متوافقة معها يف األصول ،ومشرتكة وإياها يف وحدة املصدر ،والغايات النبيلة،
والقيم الكرمية ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يصف موضع رسالته من هيكل باقي

الرساالت السماوية ومبناها ،فيقولَ ( :مثَِلي َو َمثَ ُل َ
األنْبِيَاِء َك َر ُج ٍل َبنَى دَا ًراَ ،فأَ ْك َمَل َها َوأَ ْح َسنَ َها،
ْخُلوَن َهاَ ،ويَتَ َع َّجُبو َنَ ،ويَُق ُ
ولو َن َل ْوال َم ْو ِض ُع َّ
إال َم ْو ِض َع َلبِنٍَةَ ،ف َج َع َل الناس يَد ُ
اللبِنَِة).

(* )
1

أمة اإلسالم:
أمة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،هي أمة اإلسالم ،اليت هلا أوصاف لصيقة مبهماتها السامية،
وهي وثيقة الصلة بنبيها ،عليه الصالة والسالم ،فهو الشهيد عليها ،والشفيع هلا ،والداعي

ت ِمن َقبِْل َها
هلا ،والباكي َش َف َقًة عليها ،واملستهجن تنكبها دربه ،وهي ُأ َّمة الوسط ،اليت َق ْد َخَل ْ

أمة أخرجت للناس ،يَ ْه ُدو َن ِبالحَْ ِّق ،وبه يعدلون.
ُأ َم ٌم ،وهي ُأ َّمة َو ِ
اح َدة ،وخري َّ
االستخدام القرآني للفظ األمة:

يف معنى لفظ األمة ،واستخدامه ،ورد أن له يف القرآن أربعة استعماالت ،هي:

األول ،استعماله للتعبري عن الربهة من الزمن ،كما يف قوله تعاىلَ { :وَلئِ ْن أَ َّخ ْرَنا َعنْ ُه ُم

اب إلىَ ُأ َّمٍة َّم ْع ُدوَدةٍ}(هود ،)8 :فاألمة هنا املدة من الزمن ،ونظريه قوله تعاىلَ { :وَق َ
َ
ال َّال ِذي
اْل َعذ َ ِ
نجََا ِمنْ ُه َما َو َّاد َك َر َب ْع َد ُأ َّمٍة}(يوسف)45 :؛ أي تذكر بعد مدة.
الثاني ،استعماله للتعبري عن اجلماعة من الناس ،وهو االستعمال الغالب ،كقولهَ { :و َج َد

َعَليِْه ُأ َّمًة ِّم َن النَّاس يَ ْسُقو َن}(القصص ،)23 :وقولهَ { :وِل ُك ِّل ُأ َّمٍة َّر ُس ٌ
ول}(يونس ،)47:وقولهَ { :كا َن
ِ
* .صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب خامت النبيني ،صلى اهلل عليه وسلم.
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اح َدةً}(البقرة ،)213 :إىل غري ذلك من اآليات.
اس ُأ َّمًة َو ِ
النَّ ُ

الثالث ،استعمال لفظ ُ
يم َكا َن ُأ َّمًة}.
األ َّمة يف الرجل املقتدى به ،كقوله تعاىل{ :إِ َّن إِْب َرا ِه َ

(النحل)120 :

الرابع ،استعمال لفظ ُ
األ َّمة يف الشريعة والطريقة ،كقوله تعاىل{ :إِنَّا َو َج ْدَنا آَباَءَنا َعَلى

ُأ َّم ٍة}(الزخرف،)23 :

اآليات.

وقوله تعاىل{ :إ َّن َه ِذهِ ُأ َّمت ُ
اح َدةً}(األنبياء ،)92 :إىل غري ذلك من
ُك ْم ُأ َّمًة َو ِ
ِ

()1

وأصل األمة الطائفة اجملتمعة على الشيء الواحد ،فأمة نبينا ،صلى اهلل عليه وسلم ،هم
اجلماعة املوصوفون باإلميان به ،واإلقرار بنبوته ،وقد يقال لكل من مجعتهم دعوته أنهم أمته،
إال أن لفظ األمة إذا أطلق وحده وقع على األول ،أال ترى أنه إذا قيل أمجعت األمة على كذا،

فهم منه األول ،وروي أنه عليه الصالة والسالم يقول يوم القيامةُ :
(أ َّم ؛ ُأ َّمت)( ،)2فلفظ األمة
تيِ
يف هذه املواضع وأشباهها ،يفهم منه املقرون بنبوته ،فأما أهل دعوته ،فإنه إمنا يقال هلم :إنهم
أمة الدعوة ،وال يطلق عليهم إال لفظ األمة بهذا الشرط.

()3

الشهادة على حال األمة:
لكل أمة شهيد عليها ،والشهيد على أمة اإلسالم هو الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
مصداقاً لقوله تعاىلَ{ :ف َكيْ َ
أمٍة ِب َش ِهي ٍد َو ِجئْنَا ِب َك َعَلى َهـ ُؤالء َش ِهيداً}.
ف إَِذا ِجئْنَا ِمن ُك ِّل َّ
(النساء)41 :
 .1أضواء البيان.174 - 173/ 2 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب كالم الرب عز و جل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم.
 .3التفسري الكبري.156/ 8 ،
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قوله تعاىلَ{ :ف َكيْ َ
أمٍة ِب َش ِهي ٍد} هو
ف إَِذا ِجئْنَا} تقديره كيف يكون احلال {إَِذا ِجئْنَا ِمن ُك ِّل َّ

نبيهم يشهد عليهم بأعماهلمَ { ،و ِجئْنَا ِب َك َعَلى َهـ ُؤالء َش ِهيداً}؛ أي تشهد على قومك.

()1

عن َع ْم ِرو بن ُم َّرةَ ،قال( :قال لي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :اْق َرأْ َعَل َّي ،قلت :آْق َرُأ َعَليْ َك

َ َ ُ
ب أَ ْن أَمَْ
ِّساِء ،حتى َبَل ْغ ُت
ْز َل؟ قالَ :فإِِّني ُأ ِح ُّ
س َعُه من غَيرْ ِيَ ،ف َق َرأْ ُت عليه ُسو َرةَ الن َ
َو َعليْك أن ِ
{َف َكيْ َ
ف إذا ِجئْنَا من كل ُأ َّمٍة ِب َش ِهي ٍد َو ِجئْنَا ِب َك على َه ُؤالِء َش ِهي ًدا} قال :أَ ْم ِس ْك ،فإذا َعيْنَاُه

َت ْذ ِرَفا ِن).

()2

وورد ذكر شهادة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أمته ،يف موضع قرآني آخر ،ففي

سورة النحل ،يقول تعاىلَ { :ويَ ْو َم َنبْ َع ُث فيِ ُك ِّل ُأ َّمٍة َش ِهيداً َعَليْ ِهم ِّم ْن أَنُف ِس ِه ْم َو ِجئْنَا ِب َك
َاب ِتبْيَاناً ِّل ُك ِّل َش ْيٍء َو ُه ًدى َورَحمَْ ًة َوُب ْش َرى ِلْل ُم ْسِل ِم َ
ني}.
َش ِهيداً َعَلى َهـ ُؤالء َوَن َّزْلنَا َعَليْ َك اْل ِكت َ
(النحل)89 :

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يشهد على أمته يوم القيامة باخلري والشر ،وهذا من كمال
عدل اهلل تعاىل ،أن كل رسول يشهد على أمته؛ ألنه أعظم اطالعاً من غريه على أعمال أمته،
وأعدل ،وأشفق من أن يشهد عليهم إال مبا يستحقون.

()3

ُد َعاِء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لأِ ُ َّمِت ِه َوب َ
ُكاِئ ِه َش َف َق ًة عليها:
من شدة حب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمته ،وحرصه على أتباعها ،أنه كان يدعو

ً
ْ
اص (أَ َّن النيب ،صلى
هلم باخلري ،ويبكي أحيانا شفقة عليهم ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ِرو بن ال َع ِ
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.141/ 1 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة النساء.
 .3تفسري السعدي.447/ 1 ،
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ريا من الناس َف َم ْن
اهلل عليه وسلمَ ،تال َق ْو َل اهللِ عز وجل يف إبراهيمَ { :ر ِّب إِن ُ
َّه َّن أَ ْضَلْل َن َكثِ ً

َّه ْم ِعبَاُد َك َوإ ْن َت ْغ ِف ْر هلم َفإن َ
َّك
السالم{ :إن ُت َع ِّذْب ُه ْم َفإِن ُ
َتبِعَنيِ فإنه ِمن} وقال ِع َ
يسى ،عليه َّ
ِ
ِ
يم} َف َرَف َع يَ َديِْه ،وقال :اللهم ُأ َّم ُأ َّم َ ،وَب َكى ،فقال اهلل عز وجل :يا ِجبرْ ُ
يل؛
أنت اْل َع ِزيُز الحَْ ِك ُ
ِ
تيِ تيِ
ب إىل محَُ َّم ٍد َو َرُّب َك أَ ْعَل ُمَ ،ف َسْلُه ما ُيبْ ِك َ
يك؟ َفأََتاُه ِجبرْ ُ
السالمَ ،ف َسأََلُهَ ،فأَ ْخبرََُه رسول
اْذ َه ْ
يل ،عليه َّ
ِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،بمَِا قال :وهو أَ ْعَل ُم ،فقال اهلل :يا ِجبرْ ُ
ب إىل محَُ َّم ٍدَ ،فُق ْل إِنَّا
يل؛ اْذ َه ْ
ِ
َ (* )
َسُن ْر ِض َ
يك يف ُأ َّمتِ َك ،وال َن ُسوُءك).
1

الشفاعة لألمة:
من أكرب النعم على املسلم يوم احلساب نيل شفاعة احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
اج
فقد جاء يف احلديث الصحيح ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا كان يَ ْوُم اْل ِقيَا َمِة َم َ

الناس َب ْع ُض ُه ْم يف َب ْعضَ ،فيَأُْتو َن آَد َمَ ،فيَُق ُ
ولو َنْ :
اش َف ْع لنا إىل َرِّب َك ،فيقولَ :ل ْس ُت هلاَ ،وَل ِك ْن
ٍ
يم ،فإنه َخِل ُ
ُوسى،
يل الرمحنَ ،فيَأُْتو َن إبراهيم ،فيقولَ :ل ْس ُت هلاَ ،وَل ِك ْن َعَليْ ُك ْم بمِ َ
َعَليْ ُك ْم ِبإِْب َرا ِه َ

وح اهللِ َو َكِل َمُتُه،
يم اهللَِ ،فيَأُْتو َن ُم َ
يسى ،فإنه ُر ُ
وسى ،فيقولَ :ل ْس ُت هلاَ ،وَل ِك ْن َعَليْ ُك ْم ِب ِع َ
فإنه َكِل ُ
ُح َّم ٍد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيأتونينَ ،فأَُق ُ
ول:
يسى ،فيقولَ :ل ْس ُت هلاَ ،وَل ِك ْن َعَليْ ُك ْم بمِ َ
َفيَأُْتو َن ِع َ

َحمَْدُه بها ،ال تحَْ ُضُرِني اآل َنَ ،فأ ُ
أنا هلاَ ،فأَ ْستَأِْذ ُن على َرِّبيَ ،فُي ْؤَذ ُن ليَ ،وُيْل ِه ُم محََا ِم َد أ ُ
َحمَْدُه ِبتِْل َك
نيِ
َ
اج ًدا ،فيقال :يا حممد؛ ا ْرَف ْع َرأْ َس َكَ ،وُق ْلُ :ي ْس َم ْع لكَ ،و َس ْل ُت ْع َطَ ،و ْ
اش َف ْع
المْحََا ِم ِدَ ،وأ ِخ ُّر له َس ِ

ول :يا َر ِّب؛ ُأ َّم ُأ َّم  ،فيقال :ان َ
ُت َش َّف ْعَ ،فأَُق ُ
ريةٍ من
ْطِل ْقَ ،فأَ ْخ ِر ْج منها من كان يف َقْلبِِه ِمثْ َق ُال َش ِع َ
تيِ تيِ
َ
إميَا ٍنَ ،فأَن َ
ْطِل ُق َفأَْف َع ُلُ ،ث َّم أَ ُعوُدَ ،فأ ُ
اج ًداَ ،فُي َق ُال :يا حممد؛ ا ْرَف ْع
َحمَْدُه ِبتِْل َك المْحََا ِم ِدُ ،ث َّم أ ِخ ُّر له َس ِ
ِ
ول :يا َر ِّب؛ ُأ َّم ُأ َّم  ،فيقال :ان َ
اش َف ْع ُت َش َّف ْعَ ،فأَُق ُ
َرأْ َس َكَ ،وُق ْل ُي ْس َم ْع لكَ ،و َس ْل ُت ْع َطَ ،و ْ
ْطِل ْق،
تيِ تيِ
* .صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب دعاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمته ،وبكائه شفقة عليهم.
16

ولد اهلدى فنعمت البشرية مبيالد أمة اإلسالم

َلٍة من إميَا ٍنَ ،فأَن َ
َفأَ ْخر ْج منها من كان يف َقْلبِِه ِمثْ َق ُال َذ َّرةٍ أو َخ ْردَ
ْطِل ُقَ ،فأَْف َع ُلُ ،ث َّم أَ ُعوُد َفأ ُ
َحمَْدُه
ِ
ِ
َ
اج ًدا ،فيقال :يا حممد؛ ا ْرَف ْع َرأْ َس َكَ ،وُق ْل ُي ْس َم ْع لكَ ،و َس ْل ُت ْع َط،
ِبتِْل َك المْحََا ِمدُ ِ،ث َّم أ ِخ ُّر له َس ِ

ول :يا َر ِّب؛ ُأ َّم ُأ َّم  ،فيقول :ان َ
اش َف ْع ُت َش َّف ْعَ ،فأَُق ُ
َو ْ
ْطِل ْق َفأَ ْخ ِر ْج من كان يف َقْلبِِه أَْدَنى أَْدَنى أَْدَنى
تيِ تيِ
َ
ِمثْ َقا ِل َحبِة َخرَد ٍل من إميَا ٍنَ ،فأَ ْخر ْجُه من النَّارَ ،فأَن َ َ
الر ِاب َعَةَ ،فأ ُ
َحمَْدُه
َّ ْ
ْطِل ُق َفأْف َع ُل ،وقالُ :ث َّم أ ُعوُد َّ
ِ
ِ
ِ
َ
اج ًداَ ،فُي َق ُال :يا حممد؛ ا ْرَف ْع َرأْ َس َكَ ،وُق ْل ُي ْس َم ْعَ ،و َس ْل ُت ْع َطْهَ ،و ْ
اش َف ْع
ِبتِْل َك المْحََا ِم ِدُ ،ث َّم أ ِخ ُّر له َس ِ

ُت َش َّف ْعَ ،فأَُق ُ
يم ْن قال ال إَِلَه إال اهلل ،فيقولَ :و ِع َّزِتيَ ،و َجالِليَ ،و ِكبرْ ِيَاِئي،
ول :يا َر ِّب؛ اْئ َذ ْن لي ِف َ
َو َع َظم ُ ،أل ْخ ِر َج َّن منها من قال :ال إَِلَه إال اهلل).
َتيِ
تنكب الدرب حيول دون الورود على احلوض الكريم:
()1

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يستهجن ابتعاد بعض املسلمني عنه بعد ورودهم حوضه،

َ
س ،عن النيب ،صلى اهلل عليه
ويكون هذا االبتعاد بسبب بدعهم اليت أحدثوها بعده ،فعن أَن ٍ

اخُتِل ُجوا ُدوِنيَ ،فأَُق ُ
اس من أَ ْص َح ِابي الحَْ ْو َ
وسلم ،قال( :لَيرَ ِد َّ
ُه ْمْ ،
ول
ض ،حتى َع َرْفت ُ
َن َعَل َّي َن ٌ
َ ()2
ْري ما أَ ْح َدُثوا َب ْع َدك).
أصحابي ،فيقول :ال َتد ِ
قولهْ :
(اخُتِل ُجوا)؛ أي جذبوا من اخللج ،وهو النزع واجلذب .وقوله (ُدوِني)؛ أي بالقرب مين.

قوله (فأقول أصحابي) بالتكبري ،ويف رواية (أصيحابي) بالتصغري .وقوله( :فيقول) ويف رواية

(فيقال) وقوله( :ما أَ ْح َدُثوا َب ْع َد َك)؛ أي من املعاصي املوجبة حرمان الشرب من احلوض.

()3

وعن أَمَْ
َظُر من يَ ِرُد َعَل َّي،
ساء عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أنا على َح ْو ِضي أَْنت ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب كالم الرب عز و جل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.
 .3عمدة القاري.140/ 23 ،
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ْخ ُذ بنَاس من ُدوِنيَ ،فأَُق ُ ُ
َ
ْري َم َش ْوا على القهقرى ،قال ابن أبي ُمَليْ َكَة:
ول :أ َّمتيِ  ،فيقول :ال َتد ِ
فُيؤ َ ِ ٍ
ُ ْتنََ ()1
اللهم إِنَّا َن ُعوُذ ِب َك أَ ْن َن ْر ِج َع على أَ ْع َق ِابنَا ،أو نف ).
َظُر من يَ ِرُد َعَل َّي) بتشديد الياء؛ أي
قوله( :أنا على َح ْو ِضي) يعين يوم القيامة .وقوله( :أَْنت ِ

من حيضرني ليشرب .وقوله (من ُدوِني)؛ أي من عندي .وقوله (فيقول) :أي فيقول اهلل عز
ْري) خطاب للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم .وقولهَ ( :م َش ْوا
وجل ،ويروى( ،فيقال) .وقوله (ال َتد ِ
على القهقرى) القهقرى الرجوع إىل خلف ،فإذا قلت رجعت القهقرى ،كأنك قلت رجعت
الرجوع ،الذي يعرف بهذا االسم؛ ألن القهقرى ضرب من الرجوع ،وقال األزهري معنى
احلديث :االرتداد عما كانوا عليه ،قوله( :أو ُنفْتنََ ) على صيغة اجملهول.

()2

لحَْ
َ ُُ
ض،
وعن َس ْه ِل بن َس ْع ٍد ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إني ف َرطك ْم على ا ْو ِ

من َم َّر َعَل َّي َش ِر َبَ ،و َم ْن َش ِر َب مل يَ ْظ َمأْ أََب ًدا ،لَيرَ ِد َّ
َن َعَل َّي أَْق َوا ٌم أَ ْع ِرُف ُه ْم ويعرفونينُ ،ث َّم حَُي ُال

َ
س ْع َ
ت من َس ْه ٍل،
َبيْنيِ َوَبيْن ُ
اش ،فقالَ :ه َك َذا مَ ِ
َه ْم ،قال أبو َح ِاز ٍم ،ف َس ِمعَنيِ النُّ ْع َم ُان بن أبي َعيَّ ٍ
َ
يد فيهاَ ،فأَُق ُ
ْر ِّيَ ،ل َس ِم ْعُتُه ،وهو يَ ِز ُ
َّه ْم ِمنيِّ :
ول :إِن ُ
فقلت :نعم ،فقال :أ ْش َه ُد على أبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

لمَِ
َفُي َق ُال :إن َ
َ ََ ُ
َ ُ
اس
َّك لاَ َتد ِ
ِ
ْري ما أ ْح َدثوا َب ْع َدك ،فأُقول ُس ْح ًقا ُس ْح ًقا ْن غَيرََّ َب ْع ِدي) ،وقال ابن َعبَّ ٍ
()3
ُس ْح ًقا ُب ْع ًداُ ،ي َق ُالَ :س ِح ٌ
يق َب ِعيدٌَ ،س َح َقُه َوأَ ْس َح َقُه أَْب َع َدُه.
عودة األمة إىل رشدها:
مهمة أمة اإلسالم عظيمة ،تتمثل يف إنقاذ الناس من براثن الشرك ،والكفر ،والفساد ،إىل
 .1صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل {واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة }
(األنفال ،)25 :وما كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيذر من الفنت.

 .2عمدة القاري.176/ 24 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.
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حال الصالح املفضي إىل النجاة ،وعبرَّ عن هذه املهمة ربعي بن عامر ،رضي اهلل عنه ،عندما
ذهب مللك الفرس ،حني سأله عن سبب جميئهم فقال له ( :اهلل ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من
عبادة العباد إىل عباد اهلل ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم)(*).
1

والناظر إىل أمة اإلسالم ،جيد أنها ال تسر صديقاً ،وال تغيظ عدواً ،بل على العكس
من ذلك متاماً ،فقد أصبحت خرياتها ومقدراتها نهباً للطامعني ،وأصبحت ُمسرية حسب
خطط احلاقدين ،وصارت تنطلي عليها احليل ،وتعمق الشرخ يف كيانها ،حتى باتت العداوة
بني فئاتها على درجة عالية من القسوة ،ومل تعد تنشغل بعظيم واجباتها ،بل صارت تلهو
يف الرتف والبذخ ،جلها يعاني الفقر املدقع ،واحلرمان من أبسط متطلبات العيش الكريم،
والوجود اآلمن ،وصار ما خشيه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من تنافسها على الدنيا ،كما
تنافست األمم اليت سبقتها ،وصارت الدنيا أكرب همها ،ومبلغ علمها.
فهل ألمة اإلسالم من عودة إىل الرشد؟ األمل معقود على أنها ستعود ولو بعد حني ،إذ
ال مناص أمامها من خوض غمار هذه العودة املباركة؛ لسالمة بقائها ،ولصاحل عزتها ومنعتها،
وحتى يتحقق ذلك سوف تدفع أمتنا فواتري باهظة ،من دماء أبنائها وكرامتهم وعزتهم ،ومن
حقوقها يف أرضها ومقدساتها وحريتها ومن خريات بالدها.
يمِ ،ص َر َ
الص َر َ
ين
اط َّال ِذ َ
فمن أراد اخلري لنفسه وأمته ودينه ،فليكن من متبعي ِّ
اط املُستَ ِق َ

أَن َعم اهلل َعَل ِ َ
الض ِّال َ
ري املَ ُ
يه ْم َو َال َّ
ني.
وب َعَل ِ
غض ِ
يه ْم ،غ ِ

* .البداية والنهاية.39 / 7 ،
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مناسبة العدد

من صفات احلبيب
صلى اهلل عليه وسلم
فضية سليمان
اتصف ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبكارم األخالق ،وأثنى اهلل تعاىل عليه ،فقال جل شأنه:

{ َوإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق َع ِظيم} (القلم ،)4:ومن مجلة مكارم أخالقه:
ِ
ٍ
الشجـاعــة

كان صلى اهلل عليه وسلم شجاعاً ثابتاً ،ال يتزعزع ،وال خياف من التهديد والوعيد ،وال
يتأثر من املواقف الصعبة واألزمات ،وال تهزه احلوادث وامللمات ،فكان يقينه صادقاً؛ لذلك
فوض أمره إىل اهلل ،وتوكل عليه.
فقد خاض احلروب بنفسه ،وباشر القتال بشخصه الكريم ،ال يهاب املنايا ،فلم يفر من
املعارك ،ومل يرتاجع خطوة واحدة عن نصرة هذا الدين أمام أعتى اجلبابرة ،وأقوى اجليوش.
قال علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه :لقد رأيتين يوم بدر وحنن نلوذ بالنيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وهو أقربنا للعدو ،وكان من أشد الناس يومئذ بأساً.

(* )
1

بيِ
ويف يوم حنني ،فر الناس ،وبقي ثابتاً صلى اهلل عليه وسلم صامداً ،يقــول( :أََنا النَّ ُّ ال

* .مسند أمحد بن حنبل ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند علي بن أبي طالب.
20

ب).
َك ِذ ْب ،أََنا اْب ُن َعبْ ِد المُْ َّطِل ْ

من صفات احلبيب صلى اهلل عليه وسلم
()1

ويف ُأحد شج وجهه صلى اهلل عليه وسلمُ ،
وكسرت رباعيته ،وُقتل سبعون من أصحابه،

وبقي ثابتاً قوياً ،صابراً حمتسباًً ،
مقبال ال يدبر ،وال يتزحزح.

()2

ويف اخلندق تكالبت عليه األحزاب من كل مكان ،وضيقوا عليه وعلى املسلمني ،فقام
صلى اهلل عليه وسلم يستغيث ربه ومواله حتى نصره ،ورد كيد األعداء ،فأرسل اهلل تعاىل
عليهم رحياً وجنوداً مل يروها.

()3

فقد اكتملت به صفات الشجاع ،وقوة القلب ،فعن ثابت ،عن أنس ،رضي اهلل عنه ،قال:
كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أحسن الناس ،وأشجع الناس ،وأجود الناس ،ولقد فزع
أهل املدينة فكان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،سبقهم على فرس ،وقال( :وجدناه حبرا)(.)4
التواضــع:
كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أشد الناس تواضعاً يف وقار ،فحينما دخل مكة يوم الفتح،
جعل يطأطئ رأسه من التواضع واحلياء من اهلل عز وجل وقد دخلها مالكاً ،مؤيداً ،منصوراً.

()5

قال صلى اهلل عليه وسلم( :إمنا أنا عبد ،آكل كما يأكل العبد ،وأجلس كما جيلس العبد).

()6

وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :وإِ َّن اهللَ أَ ْو َحى إَِل ّي أَ ْن َت َو َ
اض ُعواَ ،حتَّى َال يَ ْف َخ َر أَ َح ٌد َعَلى أَ َح ٍد،

َو َال يَبْ ِغي أَ َح ٌد َعَلى أَ َح ٍد).

()7

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من قاد دابة غريه يف احلرب.
 .2فقه السرية ،ص.177 :
 .3نفس املصدر السابق ،ص.218 :

 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب الشجاعة يف احلرب واجلنب.
 .5الفوائد البن القيم ،ص.86 :
 .6املشكاة ،ص.737 :

 .7صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها ،باب الصفات اليت يعرف بها يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار.
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فكان يقف مع العجوز وخيدمها ،ويعطف على املسكني ،ويصل البائس ،ويزور املريض،
ويواسي املستضعفني ،ويداعب األطفال ،وميازح أهل بيته ،ويواكل الناس ،وجيلس على
الرتاب ،وينام على الثرى ،ويتوسد احلصري ،مل يطمع يف شهرة أو منصب.
كان خياطب الناس بود ،ويبتسم يف وجوههم ،وخيتلط بهم كأنه أحدهم ،وجييب الدعوة

ويقـولَ :
اع َل َقبِْل ُت).
(لو دعيت إلىَ ُكر
اع َأل َجبْ ُتَ ،وَل ْو ُأ ْه ِد َي إَِل َّي ُك َر ٌ
ْ ُِ ُ ِ َ ٍ

()8

وكان صلى اهلل عليه وسلم :يكره املبالغة يف املدح ،وينهى عنها ،قال( :ال ُت ْطُروِني َك َما

ولوا َعبْ ُد اهللِ َو َر ُس ُ
أَ ْط َر ِت النَّ َصا َرى اْب َن َم ْريَ َمَ ،فإِنمََّا أََنا َعبْ ُدُهَ ،فُق ُ
ولُه).

()9

وقد مدحه وفد عامر بن صعصعة ،وقالــوا :أنت خرينا وأفضلنا ،وسيدنا ،وابن سيدنا

اس؛ ُق ُ
ولوا ِب َق ْوِل ُك ْمَ ،و َال يَ ْستَ ْه ِويَنَّ ُك ُم َّ
الشيْ َط ُان)(،)10
فقال صلى اهلل عليه وسلم هلم( :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
وغضب ،حينما قال له رجل :ما شاء اهلل وشئت ،وقالَ :
ولوا َما َشاَء ُ
(ال َتُق ُ
اهلل َو َشاَء ُف َ
ال ٌن،

ولواَ :ما َشاَء ُ
َوَل ِك ْن ُق ُ
اهللُ ،ث َّم َشاَء ُف َ
ال ٌن).

()11

وكان ينهى أن يقام له ،وأن يوقف على رأسه ،وكان جيلس حيثما انتهى به اجمللس ،وملا رآه

رجل ارجتف من هيبته ،قالَ (:ه ِّو ْن َعَليْ َكَ ،فإِِّني َل ْس ُت بمَِِل ٍك ،إِنمََّا أََنا اْب ُن ا ْم َرأَةٍ َتأُْك ُل اْل َق ِدي َد)

()12

الكبرْ  ،وينهى عنه ،ويبغض املتكربين ،فقال :حُْ
(ي َشُر
وكان صلى اهلل عليه وسلم ،حيرم ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من أجاب إىل كراع.

 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل{:واذكر يف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها}(مريم.)16 :
 .3مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط :حديث

صحيح.

 .4مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث حذيفة بن اليمان عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال شعيب األرنؤوط:

حديث صحيح.

 .5سنن ابن ماجة ،كتاب األطعمة ،باب القديد ،وصححه األلباني.
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ُ
ْ
َ َ َّ
الص َغ ِار)(،)1
اس ،يَ ْعُل ُ
وه ْم ُك ُّل َش ْيٍء ِم َن َّ
املتَكَبرُِّ و َن يَ ْو َم ال ِقيَا َمِة ،أ ْمثَال الذ ِّر ،فيِ ُص َو ِر النَّ ِ
ويروي عن ربه عز وجل ،فقـالَ( :ق َ
ال ُ
اريَ ،ف َم ْن
اهلل َع َّز َو َج َّلِ :
الكبرْ ِيَاُء ِردَائيَ ،واْل َع َظ َمُة إِ َز ِ

اح ًدا ِمنْ ُه َما َق َذْفُتُه فيِ النَّ ِار).
َنا َزعَنيِ َو ِ
وكان صلى اهلل عليه وسلم حيب املساكني ،وقد قالَّ :
سكينًاَ ،وأَ ِمتْ ِم ْس ِكينًا،
(الل ُه َّم أَ ْحيِنيِ ِم ِ
نيِ
()3
َ
ني).
َو ْ
اح ُش ْرِني فيِ ُز ْم َرةِ امل َسا ِك ِ
اهلل َعنْ َهاَ ،ما َكا َن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
وسئلت َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
ت:
َع فيِ أَ ْهِلِه؟ َق َال ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْصن ُ
ُ
الص َ
الص َ
الةِ ( ،)4وقالت،
الُة قا َم إِلىَ َّ
( َكا َن فيِ ِم ْهنَِة أَ ْهِلِه َ-ت ْعنيِ ِخ ْد َمَة أَ ْهِلِهَ -فإَِذا َح َض َر ِت َّ
َّ ُ َ
ُ
ُ
َّ يخَْ ُ َ َ َيخَ ُ َ
ََ
رضي اهلل عنها :كان َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َمِ ،صف ن ْعلُه ،و ِيط ث ْوَبُهَ ،ويَ ْع َمل فيِ
()5
َبيْتِِهَ ،ك َما يَ ْع َم ُل أَ َح ُد ُك ْم فيِ َبيْتِِه).
ً
ً
وخيرّ أن يكون ملكاً
رسوال ،فاختار أن يكون عبداً
فقد أقبلت عليه الدنياُ ،
رسوال ،يشبع
()2

يوماً ،وجيوع يوماً ،حتى لقي اهلل تعاىل ،فلو أراد جبال الدنيا ذهباً وفضة لكانت ،ولكنه آثر
الزهد ،والكفاف ،وعاش عيشة الكفاف أو أقل ،مع أن األموال تراكمت بني يديه الشريفتني

ً
تالال ،فلم يتغري ،أو يأخذ منها إال مثلما يأخذ أقل املسلمني شأناً ،وأكثرهم فقراً ،ثم مات
ودرعه مرهونة.

()6

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهما ،وقال شعيب
األرنؤوط إسناده حسن.

 .2سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب ما جاء يف الكرب ،وصححه األلباني.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة

قبل أغنيائهم ،وصححه األلباني.

 .4صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب كيف يكون الرجل يف أهله.

 .5مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،وقال شعيب األرنؤوط :حديث

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني.
 .6زاد الدعاة ،ص.220:
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َ َ ()1
لدْنيَا ،إِنمََّا َمثَِلي َو َمثَ ُل ُّ
وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما ِلي َوِل ُّ
الدْنيَا َك َمثَ ِل َرا ِك ٍ
ب ،قال فيِ
()2
اح َوَت َر َك َها).
ِظ ِّل َش َج َرةٍ فيِ يَ ْو ٍم َصاِئ ٍ
فُ ،ث َّم َر َ

العفــــو:

َ
عن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت :مَ
(لْ يَ ُك ْن َف ِ ً َ َ ً َ َّ
اق،
األ ْس َو ِ
احشا َوال ُمتَف ِّحشاَ ،وال َصخاًبا فيِ
()3
السيِّئََةَ ،وَل ِك ْن يَ ْعُفو َويَ ْص َف ُح).
السيِّئَِة َّ
َو َال يجَْ ِزي ِب َّ
وكان صلى اهلل عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسالم ،وجيالس الفقراء ،وكان يكره أن يقوم

أحد ليجلسه ،وحيلم على اجلاهل ،ويصرب على األذى ،ويبتسم يف وجه حمدثه ،ويأخذ بيده ،وال
ينزعها قبله ،وكان ُيقبل على من حيدثه ،حتى يظن أنه أحب الناس إليه.
كان من شيمته العفو ،ونرى ذلك حني ذهب إىل الطائف ،وما فعلته قبيلة ثقيف حني
دعاهم إىل عبادة اهلل الواحد ،فاستهزؤوا به ،وسخروا منه ،وأرسلوا صبيانهم خلفه ،يسبونه،
ويضربونه باحلجارة حتى جرحت قدماه الشريفتان ،وأخذت الدماء تسيل منهما ،ويف أثناء
خروجه من الطائف متجهاً إىل مكة حزيناً مما فعله أهل الطائف وقبلهم أهل بلده وعشريته،
أرسل اهلل تعاىل إليه جربيل ،عليه السالم ،ومعه ملك اجلبال ،خيرب أنه لو شاء ألطبق األخشبني
(جبلي مكة) على أهل مكة.

وهنا جتلى عفو النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقـــالَ( :ب ْل أَ ْر ُجو أَ ْن يخُْر َج ُ َ
الب ِه ْم
اهلل ِم ْن أ ْص ِ
ِ

 .1قال :أي نام وقت القيلولة ،أي وقت الظهرية.
 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل تعاىل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط:
صحيح وهذا إسناد حسن.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف خلق النيب ،صلى اهلل

عليه وسلم ،وصححه األلباني.
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َم ْن يَ ْعُب ُد اهللَ َو ْح َدُه ،ال ُي ْش ِر ُك ِبِه َشيْئًا).

()1

فهو مهذب الطباع ،ظلموه فصرب ،آذوه فغفر ،شتموه فحلم ،سبوه فعفا ،جافوه فصفح ،فقد

عفا عن أبي سفيان الذي عاداه أشد عداوة ،ووضع يف طريقه وطريق دعوته العراقيل ،وعفا
عن هند بنت عتبة اليت أكلت من كبد عمه محزة ،رضي اهلل عنه ،وعفا عن أهل مكة يوم
الفتح ،وهم يف أشد اخلوف مما اقرتفته أيديهم حبقه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فما كان منه إال أن
قال هلم( :اذهبوا فأنتم الطلقاء)؛ أي أنتم األحرار.
هذا العفو العظيم الذي جتلى من فمه الشريف ،جعلهم يعرتفون بدعوته ،ويؤمنون
برسالته ،ويتوبون إىل اهلل.
لقد ساحمهم لوجه اهلل بعد أن آذوه ،وسبوه ،وطردوه ،وحاربوه ،فلما انتصر عفا عنهم،
الص ْف َح
مستجيباً بذلك ألمر اهلل تعاىل ،إذ يقول سبحانهَ{ :ف ْ
اص َف ِح َّ

الجَْ ِم َ
يل}( .احلجر)85 :

وقال صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل أمرني أن أصل من قطعين ،وأن أعفو عمن ظلمين،

وأن أعطي من حرمين).

()2

فهو الصادق األمني ،حتى قبل الرسالة منذ اجلاهلية ،فصدق مع ربه ،ومع نفسه ،ومع
الناس ،حتى مع أعدائه ،فلم حيفظ عنه أعداؤه خلفاً لوعد ،وال خيانة لعهد ،بل أوفى بعهده،
َّث َك َذ َبَ ،وإَِذا َو َع َد أَ ْخَل َ
الث؛ إَِذا َحد َ
وصدق بوعده ،كيف ال؟ وهو القائل( :آيَُة المُْنَاِف ِق َث ٌ
ف،

َوإَِذا ا ْؤتمُِ َن َخا َن)

()3

 .1صحيح البخاري كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر

له ما تقدم من ذنبه.

 .2حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ص .121

 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب عالمة املنافق.
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مناسبة العدد

من صحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

يف فلسطني
متيم بن أوس الداري
أ .حممد ذياب أبو صاحل
حديثنا يف هذا املقال عن أحد صحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو متيم بن
أوس الداري.
نسبه :هو متيم بن أوس بن حارثة -وقيل خارجه -بن الدار بن هانئ بن مناره بن حبيب
ابن مناره بن مالك بن عدي (وهو خلم) بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن
عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ.

()1

ويكنى متيم الداري -أبو رقية -ورقية ابنته .مل ينجب غريها ،ونسبته الداري إىل (الدار)
أحد أجداده ،ويقال لقومه أيضاً :بنو مناره .ومناره آخر جد يوصلهم بـ (خلم) ،وهم أيضاً من
قبيلة خلم .وخلم ليس امساً ،وإمنا لقب .وقبيلة خلم من العرب القحطانية .ذات شعوب وقبائل
كثرية ،سكنت ديار العراق والشام.

()2

اللخميون يف فلسطني :مما يدل على انتشارهم الواسع يف ديار فلسطني ،كثرة األماكن اليت
 .1ابن حزم  -مجهرة أنساب العرب – ص422 :

 .2حممد حممد شراب :متيم بن أوس الداري ،ص55 :
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تذكر من مواطنهم ،حيث حلوا يف املغار ،من أعمال الرملة يف فلسطني ،وامتدت منازهلم حتى
(الداروم) دير البلح يف قطاع غزة ،ثم إىل اجلفار -يف سيناء  -وانتشروا بني الرملة ونابلس،
واستقروا يف ديار اخلليل وجباهلا ،ويف قرية صفورية من فلسطني.

()1

وينسب إليهم العديد من القادة والعشائر والعلماء عرب التاريخ اإلسالمي ،مثل :موسى
ابن نصري ،واملربقع ،والعامل اإلمام سليمان بن أمحد ،والقاضي الفاضل .ومن القبائل :بنو
نبهان من قبيلة احلناجرة ،يف بئر السبع .وآل النبهاني يف قرية اجزم ،من أعمال حيفا ،وعرب
املساعيد ،يف غور نابلس .ومحولة دار الديك ،يف بلدة كفر الديك ،وآل قفه ،يف سيلة الظهر.
أما ذرية متيم الداري؛ فما زالت فروعها منتشرة يف اخلليل ونابلس وجنني ويافا ،ويف شرق
األردن( )2وينتسب آل اجملالي يف الكرك إىل ذرية متيم الداري.
إسالم متيم بن أوس الداري ،هناك روايتان إلسالم هذا الصحابي اجلليل:
الرواية األوىل :أسلم يف السنة التاسعة للهجرة ،بعد غزوة تبوك ،فسكن املدينة ،وغزا مع
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ثم عاد إىل موطنه فلسطني (اخلليل) بعد مقتل عثمان بن
عفان.
الرواية الثانية :قدم على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبكة للمرة الثانية .وأقام باملدينة،
حتى مقتل عثمان.
ولكن الرواية األوىل هي األرجح ،حيث قدم املدينة السنة التاسعة للهجرة بعد معركة
تبوك ،وقد بلغه خرب الدعوة اإلسالمية اليت طار صيتها إىل اآلفاق مجيعها .فبعث الرسول
 .1عمر كحاله :معجم قبائل العرب.

 .2حممد حممد شراب :متيم بن أوس الداري ،ص.59 :
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الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،رسله إىل ملوك األرض آنذاك ،يبشرهم ويدعوهم إىل دين
اإلسالم .ويف هذا العام؛ أي العام التاسع للهجرة ،وبعد معركة تبوك  -وفد على الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،حوالي سبعني رهطاً من القبائل العربية ،معلنني إسالمهم .فطار اخلرب
إىل متيم الداري ،الذي كان على دين النصرانية ،وكان على علم بأسرارها ،ويف حال شك
مما هو عليه من العبادة ،فكانت تتطلع روحه إىل الدين الصحيح .ويرتقب جميء النيب الذي
أخرب عنه يف اإلجنيل.
طار هذا الصحابي اجلليل بعشرة من أعيان القبائل اليت كانت جتاوره إىل موطن الدعوة
اإلسالمية .فركب عرض البحر ،وحدث معه حديث اجلساسة الذي أورده إىل رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم؛ أي احلديث الذي أخذه الكبار عن الصغار.
إقطاع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،متيمًا أرضًا يف اخلليل بفلسطني:
اإلقطاع لغة :مصدر الفعل أقطع.
اصطالحاً :أقطعه أرضاً؛ أي جعلها له ،أو جعل له غلتها.
اإلقطاع من سنن النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،روى عنه باألسانيد الصحيحة .منذ
كانت دولة اإلسالم باملدينة .واألحاديث يف هذا الشأن كثرية .فقد أقطع صلى اهلل عليه وسلم،
محال ملح مأرب.
بالل بن احلارث املزني معادن القبليّة بنواحي املدينة .كما أقطع أبيض بن ّ
كما أقطع الزبري ركض فرسه من موات النقيع .كما أقطع اخللفاء اقتداء بالرسول الكريم
أرضاً ،حيث أقطع أبو بكر طلحة بن عبد اهلل أرضاً يف البصرة.
تواترت الروايات يف نصوص إقطاع متيم الداري ،فذكره املؤرخون واحملدّثون ورواة
السرية النبوية .وتابع عدد من املؤرخني قصة اإلقطاع ،فشاهدوا واقعه ،حيث قصدوا ديار
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مدينة اخلليل ،حيث ما زال هذا اإلقطاع ً
ماثال للعيان بعقاراته وأوقافه وعماراته وعائالته،
وهناك نصوص يف هذا الشأن.
 .1إن أقدم نص يف هذا الشأن ألبي يوسف القاضي ،املتوفى سنة 182هـ ،يف كتابه اخلراج.
 .2كما ورد يف كتاب القاسم بن سالم ،أبي عبيد ،املتوفى سنة 224هـ ،يف كتاب األموال.
 .3وأورده ابن سعد ،املتوفى سنة  230هـ ،يف كتابه الطبقات الكربى.
 .4وأخرج قصة اإلقطاع الطرباني ،املتوفى سنة  360هـ ،يف معجمه.
 .5وأخرجه ابن عساكر ،املتوفى سنة  571هـ ،يف كتابه (تاريخ دمشق).

(* )
1

هذا تسلسل زماني وثائقي منذ البدايات األوىل ،حيث ورد ذكر اإلقطاع ،وأن ما هو موجود
يف بلد سيدنا اخلليل حتى وقتنا احلاضر؛ ليعترب حبق من أهم الدالئل على مصداقية هذا
اإلقطاع النبوي لتميم الداري ،ولعقبة حتى يومنا هذا ،فتوارثه اخللف عن السلف .وهذا ما
يقطع الشك باليقني ،منذ عصور متتالية على صحة هذا الوقف.
مدينة اخلليل أرض وقفية :مما هو جدير بالذكر أن مدينة خليل الرمحن ،عليه السالم ،هي
البلد الوحيد الذي ميتاز بهذه امليزة .حيث إن أرضها تقسم إىل قسمني هما:
 - 1وقف خليل الرمحن.

 - 2وقف متيم الداري.

ولكل من هذين الوقفني إدارة خاصة تشرف عليه ،إذ إن وقف متيم الداري تشرف عليه
هيئة من أبناء العائالت اليت تنتسب إليه .يرأسها متو ٍل ،ويساعده نظار من أبناء العائلة أيضاً،
يعينهم القاضي الشرعي ،وينتخب بطريقة نزيهة من العائالت .ويشرتط يف املتولي أو الناظر
على الوقف ما يأتي:
* .حممد حممد شراب :متيم بن أوس الداري ،ص.124 :
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 .1اإلسالم  .2العقل  .3البلوغ  .4األمانة  .5القدرة على القيام بأمور الوقف.

()1

نص حديث اإلنطاء :هناك نصوص وردت يف هذا السياق ،وتصب مجيعاً يف املعنى نفسه،
وأراض ذات مساحات شاسعة ،يعود ريعها
وهناك حدود معروفة هلذا الوقف ،وعقارات،
ٍ

ملصلحة وقف متيم الداري .ومن هذه النصوص:

(بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما أنطى( )2حممد رسول اهلل ،لتميم الداري وأصحابه .وأني
أنطيتكم عني حربون ،واملرطوم ،وبيت إبراهيم ،وما فيهم ،عطية بت ،ونفذت وسلمت ذلك
هلم ،وألعقابهم من بعدهم ،أبد األبد .فمن آذاهم فيها آذاه اهلل) شهد أبو بكر بن أبي قحافة،
وعمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلي بن أبي طالب ،ومعاوية بن أبي سفيان ،وكتبه).
وجه اجلنود إىل الشام ،وكتب
فلما قبض رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وولي أبو بكرَّ ،
لنا كتابا نسخته.
(بسم اهلل الرمحن الرحيم :من أبي بكر الصديق ،إىل أبي عبيدة بن اجلراح ،سالم عليك.
فإني أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو .أما بعد ،فمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليمنع من
الفساد يف قرى الداريني ،وإن كان أهلها قد جلوا عنها .وأراد الداريون أن يزرعوها ،فعلوا.
فإذا رجع أهلها إليها فهي هلم ،وأحق منهم .والسالم عليكم).
نسخة كهيئة( :بسم اهلل الرمحن الرحيم :هذا ما أنطى حممد رسول اهلل ،لتميم الداري
وإخوته ،حربون ،واملرطوم ،وبيت عينون ،وبيت إبراهيم ،وما فيهن ،نطية بت بذمتهم.
ونفذت وسلمت ذلك هلم وألعقابهم .فمن آذاهم آذاه اهلل .فمن آذاهم لعنه اهلل .شهد عتيق
 .1تيسري رجب بيوض التميمي  -اقطاع متيم بن أوس الداري والداريني يف فلسطني ،ص.96 :
 .2أنطى :أعطى بلغة أهل اليمن.
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ابن أبي قحافة ،وعمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان ،وكتب علي بن أبي طالب ،وشهد).
ً
مذيال بعبارة أخرى
هكذا ورد ،وقد شاهدت هذا النص يف ديوان آل متيم مبدينة اخلليل
أنه كتب على خف علي بن أبي طالب.

()1

فحاشى هلل أن يكتب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،هذا الكالم املبارك على خف ،وهذا
امتهان وحيف يف حق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولكن احلقيقة أنه يف هذه الفرتة اليت
كتب فيها هذا احلديث ،مل يكن التنقيط ،وقرأت خف .ولكن الصحيح (جف) وهي قطعة
األديم اجلافة ،وهو الصحيح.
ذكر جمري الدين احلنبلي يف كتابه( :األنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل) .أنه رأى عند
التكلم عن اإلقطاع املشار إليه قطعة األديم اليت يقال إنها من خف أمري املؤمنني علي بن
أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،وقد صارت رثة ،وفيها بعض الكتابة ،ورأى معها ورقة مكتوبة
يف الصندوق ،الذي فيه قطعة األديم ،منسوب خط هذه الورقة ،إىل أمري املؤمنني املستنجد
العباسي ،تغمده اهلل برمحته ،كتب فيها نسخة اإلقطاع ،وصورة ما كتبه املستنجد خبطه ،هي:
احلمد هلل .نسخة كتاب رسول اهلل الذي كتب لتميم الداري وإخوته سنة تسع للهجرة
بعد منصرفه من غزوة تبوك يف قطعة أديم ،من خف أمري املؤمنني علي ،وخبطه ،نسخته كهيئة
رضي اهلل عنه.

()2

استمر هذا اإلقطاع بيد ذرية متيم الداري إىل يومنا هذا .وهم مقيمون ببلد سيدنا اخلليل،
عليه السالم .وهم طائفة كثرية يقال هلم الداريون.
 .1حممد حممد شراب :متيم بن أوس الداري ،ص.129 :
 .2حممد حممد شراب :مصدر سبق ذكره ،ص.131 :
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ويذكر أن هذا الصحابي كان أمرياً على بيت املقدس ،وقد تعرض بعض الوالة آلل متيم،
وأراد انتزاع األرض منهم .ورفع أمرهم إىل القاضي أبي حامت اهلروي احلنفي ،قاضي القدس
فاحتج الداريون بالكتاب .فقال القاضي :هذا الكتاب ليس بالزم ،ألن النيب،
الشريف.
َّ

صلى اهلل عليه وسلم ،أقطع متيماً ما مل ميلك ،فاستفتى الوالي الفقهاء .وكان اإلمام أبو حامد
الغزالي ،رضي اهلل عنه ،حينئذ ببيت املقدس قبل استيالء اإلفرنج عليه ،فقال :هذا القاضي
كافر .فإن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :زويت لي األرض كلها .وكان يقطع يف اجلنة،
فيقول :قصر كذا لفالن ،فوعده صدق ،وعطاؤه حق .فخزي الوالي والقاضي ،وبقي آل متيم
على ما بأيديهم.

()1

املستحقون يف وقف متيم الداري ،رضي اهلل عنه ،وإخوانه وذريتهم إىل يوم الدين ،وهم
أبناء بطون العائالت التميمية اآلتية ذكوراً وإناثاً بالتساوي بينهم(:)2
 .1القصراوي ومنهم بيوض
 .3اشيت
 .5شبانه
 .7بهيه
 .9شاور
 .11الصاحب
 .13عبيدو
 .15العالول

 .2سلطان
 .4القاضي
 .6أبو رجب
 .8عبد الباسط
 .10سلهب
 .12اجملالي
 .14اخلطيب
 .16العتريي  -الصرصور

.1جمري الدين احلنبلي :األنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل.82 / 2 ،

 .2صدر قرار من احلكومة العثمانية سنة 1264هـ يف زمن السلطان عبد اجمليد بانتقال األراضي األمريية واملوقوفة اىل األوالد

ذكوراً واناثاً بالتساوي بينهم من كتاب الفريدة يف علم الفريضه للشيخ حممد نسيب البيطار ص .174 - 137
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 .17فنون
 .19التميمي /دير نظام والنيب صاحل
 .21القاعود
 .23عودة
 .25أبو ارميله ( أبو خالد)
 .27التكروري
 .29جالل
 .31مطاوع

 .18كعكور -وأبو منصور/نابلس
 .20الربعي
 .22الداعور
 .24احللواني
 .26البيومي (الزرو)
 .28التميمي (اربد ،عجلون)
 .30جماهد
 .32الكيال

نص ما ورد يف الوثيقة( )1الصادرة عن ممثلي العائالت التميمية يف اجتماعهم املنعقد
يف عمان بتاريخ 1984/ 4/ 8م.
هذا باإلضافة إىل من يثبت نسبه إىل الصحابي متيم الداري وإخوانه ،واألصل يف
استحقاقهم غلة مجيع ما ورد يف نص اإلنطاء .ولذلك من وجد بيده شيء غري ذلك ال ينزع
منه إال بعد ثبوت أنه مما دخل يف العطية .وقد بلغت مساحة أراضي وقف متيم الداري
 38460300دومناً تشمل  % 60من أراضي املدينة )2(.واملستحقون يف ريع هذا الوقف هم
من ثبت نسبهم بالشهرة من الداريني ،من ذرية الصحابي اجلليل متيم الداري وإخوته .حيث
إن النسب مما يثبت باالستفاضة إال ما خيالفه .وتقبل شهادة بعضهم لبعض.

()3

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 .1وثيقة أبناء الصحابي متيم الداري اللخمي وإخوته.
 .2أمني مسعود أبو بكر.

 .3تيسري رجب بيوض التميمي /إقطاع متيم بن أوس الداري والداريني يف فلسطني ،ص( 156 :رسالة ماجستري  -جامعة
النجاح الوطنية  -فلسطني)
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فقه

حكم اعتبار الكفاءة يف عقد الزواج

يف الفقه اإلسالمي
د .شفيق عياش
الكفاءة يف اللغة تعين املماثلة واملساواة( ،)1ومنه قوله تعاىل{ :ومَ
َلْ يَ ُك ْن َلُه ُكُف ًوا أَ َحدٌ}.
(اإلخالص ،)4 :وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :المُْ ْسِل ُمو َن َتت َ
َكاَفأُ ِد َم ُاؤ ُه ْم).

()2

والكفاءة اصطالحاً ،هي( :حالة يكون بها الزوج ،حبيث ال ُتعيرَّ الزوجة أو أولياؤها به).

()3

والكفاءة معتربة يف جانب الرجل ال املرأة؛ ألن الشريعة تأبى أن تكون املرأة مستفرشة
للخسيس ،والزوج ال تلحقه األنفة من قبل املرأة.

()4

كما أن الرجل إذا رضي بالزواج من امرأة دونه ،فاألمر إليه؛ ألنه ال والية ألحد عليه ،أما
املرأة فإن األمر إليها وإىل وليها ،فإذا اتفقت مع وليها على إسقاط الكفاءة ،فال حرج عليهما،
ولكن ملن مل يرض منهما حق الرفض.
مذاهب العلماء يف حكم الكفاءة:
 .1لسان العرب ،269/ 3 :واملصباح املنري :ص .537

السريَِّة َتُرُّد عَ
َلى أَ ْه ِل اْل َع ْس َك ِر ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .2سنن أبي داود  ،كتاب اجلهاد ،باب فيِ َّ ِ
 .3مغين احملتاج.165 /3 :
 .4بدائع الصنائع 320/ 2 :واملغين.379/ 1 :
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اختلف الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف النكاح ،على ثالثة مذاهب:
املذهب األول :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واملالكية وبعض احلنابلة ،إىل أن
صح،
الكفاءة من شروط لزوم النكاح ،فإذا عقد النكاح مع عدم وجودها برضا املرأة واألولياء ّ
ومن مل يرض منهم فله فسخ النكاح.
املذهب الثاني :ذهب بعض الفقهاء إىل أنها شرط صحة يف بعض اخلصال دون بعض ،ومل
يقل أحد إنها شرط صحة يف مجيع خصال الكفاءة.

()1

فذهب سفيان الثوري إىل أنها شرط صحة يف النسب ،وهو رواية عن اإلمام أمحد ،وذهب
ابن حزم والشوكاني وسفيان الثوري إىل عدها شرط صحة يف التقى والصالح فحسب،
فكل مسلم كفء للمسلمة ،إال إذا كان فاجراً.

()2

املذهب الثالث :أنها غري معتربة مطلقاً ال من شروط الصحة ،وال من شروط اللزوم،
والقائلون بهذا هم من الفريق الثاني ،الذين عدوا الكفاءة يف التقى والصالح فحسب ،ومل
يعتربوا غريها من اخلصال.

()3

والراجح واهلل أعلم قول اجلمهور ،الذين ذهبوا إىل أن الكفاءة من شروط اللزوم ال من
شروط الصحة؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،زوج مواله زيد بن حارثة من ابنة عمته
صح هذا الزواج.
زينب بنت جحش ،فلو كانت الكفاءة من شروط الزواج ،ملا ّ
واحلكمة من اعتبار الكفاءة أن عقد الزواج ال تقتصر آثاره على الزوجني فحسب ،بل

 .1بدائع الصنائع.317/ 2 :
 .2احمللى.24/ 10 :
 .3املغين.372/ 7 :
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متتد إىل أقارب الزوجني ،فقد يتضرر األب إذا تعيرّ بدناءة نسب زوج ابنته( ،)1فمن تزوجت
غري كفء ،كان ألوليائها حق االعرتاض ،كما أن للمرأة حق االعرتاض إذا ز ّوجها وليها من
غري كفء.
األوصاف املعتربة يف الكفاءة:
اختلف الفقهاء يف األوصاف املعتربة يف الكفاءة ،ومجلة ما عدّوه فيها سبع خصال؛ الدين،
والنسب ،واحلرية ،واحلرفة ،واملال ،والسالمة من العيوب ،وسالمة العقل.
والصحيح أنه مل يرد نص يبني ما يعترب وما ال يعترب من اخلصال يف الكفاءة ،إال الدين
مبعنى التقى والصالح ،وعلى هذا فاملرجع فيما يعترب وما ال يعترب من اخلصال هو عرف
الناس ،فكل ما عدّه الناس واعتربوه مؤثراً تعري به الزوجة وأولياؤها فهو معترب يف أوصاف
الكفاءة ،وما ال يؤثر وال تعري به الزوجة وأولياؤها فإنه غري معترب.
وقد حصر قانون األحوال الشخصية األردني املطبق يف احملاكم الشرعية الفلسطينية يف
الضفة الغربية الكفاءة يف خصلة واحدة هي املال ،وهي من أقل خصال الكفاءة شأناً عند
الفقهاء.
فنصت املادة ( )20على أنه :يشرتط يف لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة يف
ّ
املعجل ،ونفقة الزوجة ،وتراعى الكفاءة عند
املال ،وهي أن يكون الرجل قادراً على املهر ّ
العقد ،فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك يف النكاح.
أما إذا مل تعلم املرأة وال وليّها بكفاءة الزوج بسبب تقصريهما يف االستفسار والسؤال
 .1بدائع الصنائع.317/ 2 :
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حكم اعتبار الكفاءة يف عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي

عنه ،فليس هلما حق االعرتاض إذا تبني أنه غري كفء ،كما أن دعوى االعرتاض بعدم الكفاءة
ال تسمع إذا كان الزوج كفؤا حني اخلصومة.
الولي البكر ،أو الثيّب ،برضاها لرجل ال
نصت عليه املادة (( :)21إذا زوج
وهذا ما ّ
ّ
يعلمان كالهما كفاءته ،ثم تبني أنه غري كفء ،فلم يبق ألحد منهما حق االعرتاض ،أما إذا
اشرتطت الكفاءة حني العقد ،أو أخرب الزوج أنه كفؤ ،ثم تبني أنه غري كفء ،فلكل من
الزوجة والولي مراجعة القاضي لفسخ الزواج ،أما إذا كان كفؤا حني اخلصومة ،فال حيق
ألحد طلب الفسخ).
متى يسقط حق االعرتاض على عدم الكفاءة:
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن حق االعرتاض على عدم الكفاءة ال يسقط حبال من األحوال،
وذهب بعض احلنفية إىل أن هذا احلق يسقط بعد الوالدة؛ رعاية حلق الولد ،وحرصاً على
حسبه.

(* )
1

أما قانون األحوال الشخصية ،فقد أسقط حق االعرتاض مبجرد محل الزوجة من فراش
زوجها ،فنصت املادة ( )23على أنه( :للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة
الزوج ما مل حتمل الزوجة من فراشه ،أما بعد احلمل فال يفسخ الزواج).
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

* .حاشية ابن عابدين.297/ 2 :
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َت ْب ِصيرْ ُ ُأوِلي ُّ
الن َهى

فقه

املرأة إذا ُت ُو يِّ َ
َلز ُم َ
مبا ي َ
ف َع ْن َها َز ْو ُج َها
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خان يونس ،وعضو جملس اإلفتاء األعلى

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
حل ْ
ك َم ُة ِم ْن مشروعيتها:
أو ًال  /تعريف ِع َّدِة ال َو َفاة ،وا ِ
دعو إىل االفتِتا ِن بها ،وُي َر ِّغ ُب
* ال ِع َّدُة ِه َي ُم َّدةٌ َبع َد ال َوفاة ،مَتتنِ ُع فيها الـمرأُة َع ْن ُك ِّل ما يَ ُ

يف النَّ َظ ِر إليَها .

التـفجع على الزوج ،ومعرفة َب َراَءةِ َر ِح ِم املرأة ِم َن َ
احل ْمل؛ َمنْ َعاً
* ومن حكمة مشروعيتها
ُّ
ِ

الختالط األنساب.

ثانيًا َّ /
مد ُة الِع َّدِة:
ب َحا ِل املرأة ،على النحو اآلتي:
عدة املتوفى عنها زوجها نوعان ،وتكون بحَِ َس ِ

أشه ٍر َق َم ِريٍَّة ،و َع ْش َرُة أيام
الـحا ِمل،
غري َ
َّتـها أربعُة ُ
وغري املَدخول بها ،وُمد ُ
ِ
(أ) ِع َّدُة ِ

واجاً يَترََ َّب ْص َن ِبأْنُف ِس ِه َّن أ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر
بلياليها؛ لقوله تعاىل{ :والذين ُيتَ َوَّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َويَ َذُرو َن أ ْز َ
َوع ْ
َش َراً (.}...البقرة)234 :

نني مخََُّل ٍق ،ولو بعد الوفاة بزمن قصري؛
(ب) ِع َّدُة احلامل :تنتهي بوضع مَحِلها ،أو بوضع َج ٍ
38

املرأة إذا ُتو يَِّ
َلز ُم َ
النهَى مبا ي َ
ْصيرْ ُ ُأوِلي ُّ
ُف َع ْنهَا َز ْو ُجهَا
َتب ِ

لمِ ا روى البخاري ،أن ُسبَيْعة األسلمية ُن ِف َست ـ أي َوَل َد ْت ـ بعد وفاة زوجها ِبَليا ٍل ،فجاءت
تنكح ،فأَِذ َن هلا.
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاستأذنته أن َ
َّ

()1

ثالثًا /ماذا جيب على املعتدة يف فرتة الِع َّدِة؟
جيب على املرأة املُعتدة من وفاة زوجها االلتزاُم بثالثة أحكام؛ هي:
الـمعتدَّة من وفاة زوجها ،وال
( )1االمتناع من الزواج ،أو قبول ِ
الـخ ْطبة؛ فال يجَ وز ُ
نكاح ُ

ُ
(أنت امرأةٌ صالحِ ة ـ و ِمثُل ِك
التعريض هلا،
ِخ ْطبَ ُتـها صراحة ،ويجَ وز
والتلميح ِ
بالـخ ْطبة؛ حنوِ :
ُ
عوض ـ ويا َس ُ
عد َم ْن تكونني له زوجة) ،دون مواعدة ،أو اتفاق على الزواج؛ لقوله تعاىل:
تـ َّ
ال ُ

اهلل أَن ُ
ُم يف أْنُف ِس ُك ْم َعِل َم ُ
َّك ْم
{ َوال ُجن َ
ُّم ِبِه ِم ْن ِخ ْطبَِة الن َ
ِّساِء أ ْو أَ ْكنَنْت ْ
َاح َعَليْ ُك ْم ِفيْ َما َع َّر ْضت ْ
ولوا ُق ْو ًال َم ْعُر ْوَفاً َوال َت ْعزُم ْوا ُع ْق َدةَ الن َ
َستَ ْذ ُكُر ْوَن ُه َّن َوَل ِك ْن ال ُت َوا ِع ُد ْو ُه َّن ِس َّراً إال أَ ْن َتُق ُ
ِّكاح
ِ
ِ
ِ
ً
فضال
خلطبة
َحتَّى يَبُْل َغ الكت ُ
َاب أَ َجَلُه(}...البقرة)235 :؛ أي حتى تنتهي ال ِعدَّة ،وال جيوز هلا قبول ا ِ
عن النكاح.
وج َها الذي كانت ُ
تسكُنُه
عتـ َّد يف َب ِ
(ُ )2لزُوُم البَيْ ِ
يت َز ِ
ت؛ فيَ ِج ُب على املعتدة من وفاة أ ْن َت َّ

الك ،رضي اهلل عنها ،اليت سألت النيب ،صلى اهلل
بنت َم ٍ
فـ َريْ َعَة ِ
يَو َم َوَفاِتِه؛ لمَِا جاء يف حديث ُ
عتد يف بيت أهلها ،فقالُ( :ا ُ
اك فيه َن ْع ُي َز ْو ِج ِك حتى
عليه وسلم ،أن تَـ َّ
مكثِي يف َبيْتِ ِك الذي أَت ِ

أشه ٍر و َع ْش َراً).
الكت ُ
َاب أَ َجَلُه ،قالتَ :فا ْعتَ َدْد ُت أربعَة ُ
يَبُْل َغ ِ

()2

رضها ،أو َمالهَِا ،أو
َح َّو َل ِمنُْه إىل غريه؛ إال إذا َخاَف ْ
وال يجَ وُز هلا أ ْن تت َ
ت على ِ
نفس َها ،أو ِع ِ

َوح ُ
ت ِمنُْه ق ْه َراً؛ كأ ْن َط َرَد َها أمحَاؤ َها ،أو
س هلا ،أو إذا ُأ ْخ ِر َج ْ
كانت َصغريةً تست ِ
ش ،وال ُمؤِن َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب {وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}(الطالق)4:
 .2سنن ابن ماجه ،كتاب الطالق ،باب أين تعتد املتوفى عنها زوجها؟ وصححه األلباني.
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ُ
َ
ستأجراً ،وقد
خر َج ْ
ت منه بحَِ ٍّق؛ كأن يكون البيت ُم َ
َضيَُّقوا َعليْ َها ،أو تَـ َه َّد َم البَيْ ُت ،أو إذا أ ِ
إجا َرِتِهَ ،
تقض َي
ان َق َض ْ
ت ُم َّدُة َ
وطَل َ
ؤجُر إخالَءُه ،فال َب َ
أس ِحينَ َها أ ْن تنت ِق َل َحيْ ُث شاَء ْت ِل ِ
ب املُ ِ
ت أمحائها أو أهِل َها.
ِع َّدَتها ُكَّل َها فيه؛ َكبَيْ ِ

الد ِاعي ِل ُ
َس ِب َّ
لخروج ،وذلك على النحو
وأما خروجها أثناء العدة ،فله ثالث حاالت ،حِب َ
اآلتي:
اج ٍئ لهََا ،أو َمبِيتِها يف
احلالة األوىل :أ ْن يكو َن ُخُر ُ
وج َها ِل َض ْرو َرةٍ؛ َك ُح ُد ِ
ض ُم َف ِ
وث َم َر ٍ
ت يف البيت َنا ٌر ،أو َغ َم َر ِت َ
بأس أ ْن تخَ ُر َج ً
ليال
املستشفى للعالج ،أو َشبَّ ْ
األمطاُر َبيْتَها ،فال َ
تعوُد ِعنْ َد َز َو َ
ب.
ثـ َّم ُ
ال َّ
أو نهاراًُ ،
السبَ ِ

وج َها َل َق َضاِء َح َواِئ ِج َها املشرو َعِة؛ َك ُم َر َ َ
الج َها،
احلالة الثانية :أ ْن يكو َن ُخُر ُ
يب ِل ِع ِ
اج َعِة طبِ ٍ

أو ع
استِ َها ،أو
الج َوَل ِد َها ،أو ِش َراِء َط َع ٍام ال يَقوُم ِبِه غَيرُْ َها ،أو كا َن ُخُر ُ
وج َها ِل َو ِظي َفتِها أو ِد َر َ
ِ ِ
احلاجِة
الس ِّن
أح ِد َواِل َديْ َها
أس أ ْن ختُر َج ِب َق َد ِر َ
ِزيَا َرةِ َ
احملتاج إىل ا ِ
خلد َمة ،فال َب َ
املريض ،أو َكبِيرْ ِ ِّ
ِ
ِ
َنهاراً ،ال َليْ ً
رض َها ،وكذا إذا َض َ
اق َصدُر َها ،فتخُر ُج ِل َف َ
ال ،إذا أ ِمن ْ
رتةٍ قصريةٍ
َت على ِ
نفس َها و ِع ِ
عن َد َجا َرِتها ،أو َص ِدي َقتِ َها ال َقريبَِة ِم ْن َبيْتِها َنهاراً.

ت خاليت،
ودليل ذلك ما روى اإلمام مسلم ،عن جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قالُ :طِّل َق ْ

فأرادت أن تجَُ َّد خنلها ،فزجرها رجل أن خترج  ،فأتت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :بلى،
فج ِّدي نخَ َلك ،فإنك عسى أن َت َصدَّقي أو تفعلي خرياً)(*) ،وما روى البيهقي عن جماهد ،رضي
ُ
1

ُشه َد ٌ
ْن النيب،
وكن متجاورات ــ َف ِجئ َ
رجال يوم أحد  ،فقامت نساؤهم ــ َّ
اهلل عنه ،قال( :است ِ

نستوح ُ
ش بالليلََ ،أفنَبِيْ ُت عند إح َدانا  ،فإذا
صلى اهلل عليه وسلم ،فُقْل َن :يا رسول اهلل ،إنا
ِ
* .صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب جواز خروج املعتدة البائن واملتويف عنها زوجها يف النهار حلاجتها.
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املرأة إذا ُتو يَِّ
َلز ُم َ
النهَى مبا ي َ
ْصيرْ ُ ُأوِلي ُّ
ُف َع ْنهَا َز ْو ُجهَا
َتب ِ

ُ
إحداك َّن ،حتى إذا أ َردُت َّن
َّثن عند
أصبحنا باَد ْرَنا إىل بيوتنا؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم( :تحََـد َ

َؤب ـ أي فلرتجع ـ ُّ
كل واحدة إىل بيتها).
النوم ،فلت ْ

()1

عزيٍَة،
وج َها ِلغَيرْ ِ َضُرو َرةٍ وال َح َ
احلالة الثالثة :أ ْن يكو َن ُخُر ُ
اجٍة؛ َك ِزيَا َرةٍ ،أو ُ
نـ ْز َهٍة ،أو َتهنِئٍَة ،أو َت ِ

َ ً
ً
اب أ ْولىَ .
أو ود
غري ذلك ،فال يجَ وُز َن َها َرا ،وال ليْال ِم ْن َب ٍ
َاع ُمسافر ،أو أداء ُعمرةٍ ،أو ِ
َ ِ
ب على املرأة يف ِعدَّة الوفاة باتفاق الفقهاء ،إ ْن ت َر َكتُْه
(ِ )3
واج ٌ
الـح َداُد أو ْ
اإلح َداُد :وهو ِ

وهي َ
تـُه،
تعل ُم ُو ُج ْوَبُهَ ،ع َص ِ
ت اهللَ تعاىل ،وهو َمظ َه ٌر ِم ْن َمظا ِه ِر ال َوَفاِء ِلز ِ
َوجها الذي َف َق َد ْ
وإظها ٌر لحُِ ْزِنها على نعمة الزو
تـ ِح ُّد َعَلى
اج اليت َفاَتتْ َها ِب َوَفاِتِهَّ ،
وأما غَيرُْ َها ِم َن النَّ َساِء ،فال ُ
ِ َ ِ َّ َ ِ
َق ِريبِ َها أكث َر ِم ْن ثالثِة أيَّ ٍام؛ ملا روته زينب بنت أبي سلمة ،رضي اهلل عنها ،أن أم حبيبة بنت
نعي أبيها ،دعت يف اليوم الثالث بطيب ،فمسحت به
أبي سفيان ،رضي اهلل عنها ،ملا جاءها ُ
ذراعيها ،وقالت :ما لي بالطيب من حاجة ،لوال أني مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:

الث ،إِال َعَلى َز ْوجَ ،فإَِّن َها تحُ ِ ُّد
ت َف ْو َق َث
اآلخ ِر أَ ْن تحُ ِ َّد َعَلى َمي
(ال حَِي ُّل ال ْم َرأَةٍ ُت ْؤ ِم ُن ِباهللَِ ،واْليَ ْو ِم
ِ
ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
()2
َعَليِْه أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا).
رك املرأةِ الزينَة ِّ
واإلح َداُد :هو َت ُ
تفص ُ
يل ذلك يف أرَب َعِة ُبنُوٍد؛ هي:
والطيْ َ
ب ،ويمُ ِك ُن ِ

ثياب تتزَيَّ ُن ِب َها َعاَدةً ،و ِم ْن َشأِن َها
َاب الزِّينَِة يف الثياب؛
اجتِن ُ
فيجب عليها أ ْن تجَ تنِ َ
ُ
1ـ ْ
ب ُك َّل ٍ

أ ْن َت ُش َّد َ
والتـ َج ُّمل ،فيَ ُجوُز لهََا
َت ِلبْ َسُه ِلغَيرْ ِ ِّ
يت و َما اعتَاد ْ
الر َجا ِل ،وأما ِثيَ ُ
اب البَ ِ
أنظا َر ِّ
الزيْنَِة َّ
ارِت َداؤُه.

َّ
ات بأْن َوا ِع َها
اجتِن ُ
ب ،أو ال ِف َّضِة ،أو غَيرْ ِ ِه َما ممَِّا ُيع َر ُف باال ْك ِس ْس َوا َر ِ
2ـ ْ
َاب َّ
التـزَيُّ ِن بحُِ ِل ِّي الذ َه ِ
 .1السنن الكربى436/ 7 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب حد املرأة على غري زوجها.
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الرَقبَِة ،أم ُ
ْر.
أس ،أم األن ِ
الر ْج ِل ،أم َعَلى َّ
ْف ،أم ِّ
األُذ ِن ،أم َّ
كلهاَ ،س َواٌء أكا َن يف اليَ ِد ،أم َّ
الصد ِ
الر ِ
اجتِن ُ ِّ
الصاُب ُ
ون َّ
والشا ْمُبو ِللنَّ َظاَفِة
ب بأن َوا ِعِه مجيعها؛ ُ
وأما َّ
3ـ ْ
ور واالّد َها ِنَّ ،
كالع ُط ِ
َاب الطيْ ِ

لراِئ َحِةَ ،
وظ َه َر ْت َراِئ َحُتُه ُ
الر َج ُال
واالغتِ َسا ِل فال َب َ
اس َ
أس ِبِه ،إال إذا ْ
حبيث يَ ُش ُّمها ِّ
تعمَلتُْه َطَلبَاً ِل َّ

َفيَحُرُم.

ُ
واألص ِاب ِع)،
اج يف ال َوجِه واليَ َديْ ِن
حل ،واألصب
َ
اجتَن ُ
التـزَيُّ ِن ِ
4ـ ْ
اغ (املِكيَ ُ
َاب َّ
بالـحنَّاِء ،والك ِ
َِ
َج ِّمَلٌة ُمتَزَيِّنٌة.
تـ َ
أنـ َها ُمت َ
وتحَ ِفيْ ِ
ف ال َو ْجِه ،وغَيرْ ِ ذلك ممَِّا ُ
وص ُف ِبِه املَرأُة َّ
ودليل ذلك حديث أم سلمة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أََّنُه َق َ
ال( :المُْتَ َوَّفى َعنْ َها َز ْو ُج َها

َال َتْلبَ ُ لمُْ
َح ُل)(.)2
َض ُبَ ،و َال َت ْكت ِ
ابَ ،و َال المُْ َم َّش َقَة(َ ،)1و َال الحُْ ِليَ ،و َال تخَْت ِ
س ا َع ْص َف َر ِم َن الثِّيَ ِ

َت ْنِب ٌ
مهم :اعتَاَد َب ُ
ت،
الـمعت َّ
يه ٌّ
الس َوادَ ،وأال تَـ ْخُر َج إىل ِفنَاِء البَيْ ِ
س ُ
اس أ ْن َتْلبَ َ
َدُة َّ
عض النَّ ِ
الر َجا ِل ،وال َ
تـ ِزيْ َل َش َع َر ال َعاَنِة
تـ َكِّل َم َ
تتكَّل َم باهلَاِت ِ
أح َداً ِم َن ِّ
وال تَـص َع َد َّ
ف ،وال ُ
الس ْط َح ،وال ُ

أعما ِل َ
واإلبطَينْ  ،وأشيَاَء أخ َرى َما أنز َ
َل ُ
اجلا ِهِليَِّة ،وال َ
أصل
اهلل ِب َها ِم ْن ُسْل َطا َنَ ،ف ُك ُّل َهذا ِم ْن َ
ِ ِ
َلُه يف ِدينِنَا.

وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم

 .1املمشقة :املصبوغة.

 .2سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب فيما ْجتتنبه املعتدّة يف عدَّتها.
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الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم التيمم مع وجود املاء البارد
السؤال :ما حكم التيمم للجنابة مع وجود املاء البارد ،وعدم القدرة على التسخني؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛ فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز التيمم يف السفر
واحلضر ،ملَن خاف اهلالك من استعمال املاء من شدّة الربد ،أو خاف حدوث مرض ،أو زيادته،
أو بطء برء ،إذا مل جيد ما يسخن به املاء ،سواء يف حالة التطهر من احلدث األكرب أم األصغر،
وقالوا إ ّن املتيمم للربد ال يعيد صالته)*(.؛ لمِ ا ورد عن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنه ،قال:
1

احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ( ذات السالسل) فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،فتيممت،
ثم صليت بأصحابي الصبح ،فذكروا ذلك للنّيب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،فقال :يا عمرو
ّ
صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخربته بالذي منعين من االغتسال ،وقلت :إنّي مسعت اهلل
* .املوسوعة الفقهية الكويتية.258/ 14 ،
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يما}(النساء ،)29 :فضحك رسول اهلل ،صّلى اهلل
يقولَ { :وال َت ْقُتُلوا أَْنُف َس ُك ْم إِ َّن اهللَ َكا َن ِب ُك ْم َر ِح ً
عليه وسلم ،ومل يقل شيئًا( ،)1فهذا يعترب إقرا ًرا من النّيب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،لعمرو بن
العاص على تيممه خوف الربد ،وصالته بالنّاس إما ًما ،ومل يأمره باإلعادة.
وعليه؛ فإن عجزت عن االغتسال ،وكان الربد شدي ًدا عليك ،وفيه خطر ،ومل تتمكن من
تسخني املاء ،وال شراء املاء الساخن ممّن حولك ،فأنت معذو ٌر بهذا ،وعليك أن تتيمم ،وال
قضاء عليك.
 .2حكم زكاة املال اجملموع لبناء مسجد
السؤال :ما حكم زكاة املال اجملموع لبناء مسجد ،أو جلهة عا ّمة ؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقهاء إىل أ ّن املال الذي ُأخرج يف عمل خريي ،كبناء املساجد،
ليس فيه زكاة؛ ألنّه يأخذ حكم املال املوقوف ،واملال املوقوف ال زكاة فيه؛ ألنّه ليس له مالك
معينّ  ،قال اإلمام الكاساني ،رمحه اهلل( :ال جتب الزكاة يف سوائم الوقف واخليل املسبَّلة؛
لعدم امللك ،وهذا أل ّن يف الزكاة ً
متليكا ،والتمليك يف غري امللك ال يتص ّور)( ،)2وقال اإلمام
النّووي ،رمحه اهلل( :إذا كانت املاشية موقوفة على جهة عا ّمة كالفقراء ،أو املساجد ،أو الغزاة،
أو اليتامى وشبه ذلك ،فال زكاة فيها؛ ألنّه ليس هلا مالك معني ،)3()...وقال ً
أيضا( :مثار البستان،
 .1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم ؟ وصححه األلباني.
 .2بدائع الصنائع.9/ 2 ،
 .3اجملموع شرح امله ّذب.340/ 5 ،
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وغلة األرض املوقوفني ،إن كانت على جهة عامة ،كاملساجد والقناطر واملدارس والفقراء
واجملاهدين والغرباء واليتامى واألرامل وغري ذلك ،فال زكاة فيها)( ،)1وقال الرحيباني احلنبلي:
(وال جتب زكاة  ...يف نقد موصى به يف وجوه بر ،أو موصى لُيشرتى به وقف؛ لعدم تعيني
مالكه) )2(.وعليه؛ فإ ّن املال اجملموع لبناء مسجد ،أو جلهة عا ّمة ،كجمعية خريية أو نقابة أو
غريها ،فإنّه ال زكاة فيه.
 .3حكم حتويل أمول الزكاة إىل مواد عينية
السؤال :ما حكم حتويل أموال الزكاة إىل مواد عينية حبسب حاجة أهلنا يف قطاع غزة ،حيث
إن املواد العينية ميكن نقلها وإيصاهلا حملتاجيها ،وهل جيوز صرف الزكاة للمنكوبني من أهلنا
يف غزة؟
اجلواب :فاألصل أن خترج الزكاة من الصنف الذي وجبت فيه ،وإخراجها على هذه الصفة
متفق عليه عند العلماء ،أما إخراج قيمة الزكاة الواجبة بالنقد ،أو من صنف آخر ،فقد اختلف
فيه العلماء ،فذهب اجلمهور إىل منعه ،وأجازه احلنفية ،وبعض احلنابلة ،ويرجح ابن تيمية
جواز إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة الراجحة ،ويقول يف ذلك( :وهذا القول هو أعدل
األقوال ،فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشرتي بها كسوة ،فاشرتى رب املال له بها كسوة وأعطاه،
فقد أحسن إليه.)...

()3

 .1اجملموع شرح امله ّذب.575/ 5 ،

 .2مطالب أولي النّهى(بتص ّرف).16/ 2 ،
 .3الفتاوى الكربى.188/ 4 :
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تسأل1436
أنتالثاني
العدد  119ربيع األول وربيع

وتبنى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم 92/ 1 :بتاريخ 2011/ 10/ 13م
جواز إخراج قيمة الزكاة إذا حتققت بذلك مصلحة املستفيد منها ،حيث جاء يف نص قراره
املذكور( :وأما إخراج زكاة الذهب باعتبار قيمته فهذا جائز ،على أن يراعى يف ذلك مصلحة
الفقري؛ ألن من مقاصد الزكاة املواساة ،وإغناء الفقري ،واملسكني ،وشكر النعمة).
وعليه؛ فإن وجدت املصلحة الراجحة للمستفيد من الزكاة بإخراجها له بالقيمة ،فال
حرج يف ذلك.
وبالنسبة إىل حكم صرف الزكاة للمنكوبني يف غزة ،فللزكاة مصارف مثانية ،حمددة يف
لمَْ
ني َواْل َعا ِمِل َ
اب
الص َدَق ُ
قوله تعاىل{ :إِنمََّا َّ
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم وَفيِ ِّ
ات ِلْلُف َق َراء َوا َسا ِك ِ
الرَق ِ

يضًة ِّم َن اهللِ َو ُ
يل َف ِر َ
َواْل َغ ِار ِم َ
يم}(التوبة ،)60 :فمن
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
يل اهللِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ
ني وَفيِ َسبِ ِ
ينطبق عليه وصف أي صنف منها جيوز أن يعطى من الزكاة ،واملنكوبون يف غزة من أوىل
الناس باملساعدة والعون ،ملا جيدون من ظلم وعدوان.
 .4حكم شراء شقة عن طريق بنك إسالمي
السؤال :ما حكم شراء شقة عن طريق بنك إسالمي؟
اجلواب :إن حكم شراء شقة سكنية عن طريق بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية،
بغض النظر عن امسه جائز وفق شروط وضوابط معينة ،تتمثل يف اآلتي:
 .1أن ال تشتمل عملية الشراء على الربا ،كأن يشرتط البنك على املشرتي زيادة عند التأخر
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يف سداد بعض األقساط ،فالربا حمرم أشد التحريم ،إذ يقول اهلل تعاىلَّ :
الرَبا ال
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ
َّه ْم َق ُالوا إِنمََّا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
يَُقوُمو َن إِال َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
الرَبا
س َذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
ْل ِّ
َوأَ َح َّل اللهَُّ اْلبَيْ َع َو َح َّر َم

الرَبا}( .البقرة)275 :
ِّ

 .2أن يكون البنك مالكاً للشقة ،أو اشرتاها ،وانتقلت إىل ضمانه ،وليس مقرضاً للثمن
مقابل زيادة شهرية حمرمة.
 .3أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.
فإن وجدت هذه الضوابط يف عملية الشراء املذكورة فإنها تكون مباحة ،وإال فإنها تكون
حمرمة شرعاً ،بغض النظر عن اسم اجلهة اليت تتوالها ،ورسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
يقول( :إ َّن الحَْ َ
اسَ ،ف َم ِن
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
ال َل بَينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحَْ َرا َم بَينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
ات َال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ِ
ري ِم َن النَّ ِ

اتَ ْ ،
لحَْ
الشُب َه ِ َ
َ
َّات َقى ُّ
ُّ
الرا ِعي يَ ْر َعى
الشُب َه ِ
امَ ،ك َّ
استَبرَْأ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
اتَ ،وق َع فيِ ا َر ِ
وش ُك أَ ْن يَ ْرَت َع ِفيِه ،أَ َال َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍك حمِ ًى ،أَ َال َوإِ َّن حمَِى اهللِ محََ ِارُمُه).
َح ْو َل الحْ ِ َمى ُي ِ

(* )
1

 .5حكم السمسرة بنسبة معلومة
السؤال :ما حكم السمسرة بنسبة معلومة لدى البائع واملشرتي؟
اجلواب :السمسرة هي التوسط بني البائع واملشرتي؛ إلمتام البيع ،أو الداللة على البضاعة،
وقد نص مجع من األئمة على جوازها ،وجواز أخذ األجرة عليها ،فقد سئل اإلمام مالك ،رمحه
* .صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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اهلل تعاىل ،عن السمسرة ،فقال(:ال بأس بذلك)( ،)1ويشرتط جلوازها أن ال تتضمن إعانة على
بيع حمرم ،أو الداللة على ما حيرم بيعه والتعامل معه.
 .6حكم بيع أرض ليست ملكًا لصاحبها
السؤال :يريد شخص أن يبيع أرضاًَ ميلكها بـ 50ألف ،فاتفقت معه أن أجلب له مشرتياً،
ويكون السعر  70ألف ،حبيث يأخذ املالك  50ألف ،وأنا آخذ الباقي ،فما حكم الشرع يف
هذا البيع؟
اجلواب :أن يكون الشخص مسساراً لصاحب األرض ،فيتفق معه على أن يبيع أرضه مقابل
أجر معلوم ،أو أن يقول له :بعها بكذا ،فما زاد فهو لك ،فهذه الصورة جائزة شرعاً ،فقد قال
مَْ
يمَ ،والحَْ َس ُنِ ،بأَ ْج ِر
ري َ
ينَ ،و َع َطاٌءَ ،وإِْب َرا ِه ُ
اإلمام البخاري ،رمحه اهلل ،يف صحيحه( :وَل يَ َر اْب ُن ِس ِ

ْ
س أَ ْن يَُق َ
ََ
ول ِب ْع َه َذا الثَّ ْو َبَ ،ف َما َزاَد َعَلى َك َذا َو َك َذا َف ُه َو
اس :ال َبأْ َ
ِّ
الس ْم َس ِار َبأ ًساَ ،وقال اْب ُن َعبَّ ٍ

ين :إَذا َق َ
ََ ََ
ال ِب ْعُه ِب َك َذا َف َما َكا َن ِم ْن ِرْبح َف ُه َو َل َك ،أَ ْو َبيْ َوَبيْن َ
س
َكَ ،فال َبأْ َ
ري َ ِ
لكَ ،وقال اْب ُن ِس ِ
ٍ
نيِ
()2
ِبِهَ ،وَق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
وط ِه ْم).
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :المُْ ْسِل ُمو َن ِعنْ َد ُشُر ِ
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1املدونة.466/ 3 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب أجر السمسرة.
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مواعظ

وظائف دينية صحية
يف أواسط األشهر القمرية
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
أما بعد،
فقد جعل اهلل الزمان واملكان أوعية للعبادات واملمارسات الدينية ،اليت أمر بها اهلل
ورسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،والناظر يف الوظائف الدينية ًّ
عامة ،يدرك أنها تتعلق
ُ
تعتمد تأديته على مكان حمدد ،فالصلوات اخلمس ،وصيام رمضان،
بزمان حمدد غالباً ،وبعضها
ً
ُ
تعتمد على أوقات حمددة
فضال عن كثري من معامالت الناس فيما بينهم،
والزكاة ،واحلج
يف اليوم والليلة ،والشهر والعام ،وبعض تلك العبادات واملمارسات تتعلق بتوقيت مشسي
كالصلوات ،وبعضها يعتمد توقيتاً قمرياً كالزكاة ،ومنها ما ال بد من مالحظة التوقيتني معاً،
كأفعال الصيام ،واحلج ،فبداية شهر الصيام ونهايته ،تعتمدان على القمر ،وبداية يوم الصيام
ونهايته تعتمدان على الشمس ،وأعمال احلج منها ما يعتمد على توقيت قمري ،ومنها ما
يعتمد على توقيت مشسي.
ومن املمارسات الدينية املتعلقة بوسط الشهر القمري ،صيام األيام البيض واحلجامة ،فما
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مشروعية هاتني املمارستني؟ وما الدليل على ممارستها أواسط الشهر القمري؟ وهل هناك
عالقة دينية وصحية ملمارسة الوظيفة بذاك الوقت؟
صيام األيام البيض:
صيام األيام البيض مستحب عند مجهور العلماء ،وكره املالكية حتري صومها ،والصحيح
ما عليه اجلمهور ،فقد وردت أحاديث عدة يف الرتغيب يف صيام ثالثة أيام من كل شهر،
وهي مع رمضان تعدل صيام الدهر ،وورد احلث على صيامها من غري تعيني يف أحاديث عدة،

منها حديث أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال( :أَ ْو َصاِني َخِليِلي ِبثَ َ
َع ُه َّن َحتَّى أَُم َ
وت:
ال ٍثَ ،ال أَد ُ

الد ْردَاِءَ ،ق َ
الَثِة أَيَّام ِم ْن ُك ِّل َش ْهرَ ،و َص َ
َص ْوم َث َ
الةِ ُّ
ال:
الضحىَ ،وَن ْو ٍم َعَلى ِوْت ٍر) ،)1(.وحديث أَِبي َّ
ٍ
ِ
ِ
َ
أَ ْو َصاِني َحبِيبيِ َ ،صَّلى ُ
(ب ِصيَ ِام َثالَثِة أَيَّ ٍام ِم ْن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،بثَ ٍ
الثَ ،ل ْن أَد َع ُه َّن َما ِع ْش ُتِ :
ْص ِار ِّيَ ،ر ِض َي ُ
ُك ِّل َش ْه ٍرَ ،و َصالةِ ُّ
اهلل
الض َحىَ ،وِبأَ ْن ال أََنا َم َحتَّى ُأوِت َر)( ،)2و َع ْن أَِبي َقتَاَدةَ الأَْن َ
الَ :ف َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،سئِ َل َع ْن َص ْو ِمِه؟ وفيهَ ،ق َ
َعنُْه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
(ص ْوُم َثالَثٍة ِم ْن
الَ :
الد ْه ِر)( ،)3ومما جاء يف تعيني األيام الثالثة ،حديث اْب ِن
ُك ِّل َش ْه ٍرَ ،و َر َم َضا َن إِلىَ َر َم َضا َنَ ،ص ْوُم َّ
ِمْل َحا َن اْل َقيْ ِسي َع ْن أَِبيِهَ ،ق َ
الَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَأُْمُرَنا أَ ْن َن ُصو َم اْلبِ َ
يض
ال َوَق َ
س َع ْش َرةََ .ق َ
َث َ
ال َث َع ْش َرةََ ،وأَ ْرَب َع َع ْش َرةََ ،ومَ ْ
الد ْه ِر)( ،)4قال ابن األثري :أيام
الُ :ه َّن َك َهيْئَِة َّ
خَ
البيض :األيام البيض من كل شهر :ثالث عشر ،ورابع عشر ،وخامس عشر ،ومسيت بيضاً؛
ألن لياليها بيض ،لطلوع القمر فيها من أوهلا إىل آخرها ،وال ُب ّد من حذف مضاف تقديره:
 .1صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب صالة الضحى يف احلضر.

 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،استحباب صالة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها مثان ركعات.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر.

 .4سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب يف صوم الثالث من كل شهر ،وصححه األلباني.
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أيام الليالي البيض.

()1

ولَ :ق َ
وسى ْبن َطْل َحَةَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
س ْع ُت أََبا َذ ٍّر يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:
ال :مَ ِ
و َع ْن ُم َ ِ

الث َع ْش َرةََ ،وأَ ْرَب َع َع ْش َرةََ ،ومَ ْ
الش ْه ِر َثالَثَة أَيَّامَ ،ف ُص ْم َث َ
ت ِم َن َّ
(يَا أََبا َذ ٍّر؛ إَِذا ُص ْم َ
س َع ْش َرةَ)
خَ
ٍ

ويف لفظ النسائي( :أَ َم َرَنا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْن َن ُصو َم ِم َن َّ
الش ْه ِر َثالَثَة أَيَّ ٍام
َ ()2
الث َع ْش َرةََ ،وأَ ْرَب َع َع ْش َرةََ ،ومَ ْ
يضَ :ث َ
البِ َ
س َع ْش َرة).
خَ
فهذه الروايات وحنوها تدل على أن صيام أيام الليالي البيض أفضل من غريها ،إن تيسر،
وإال فللمسلم أن يصوم ثالثة أيام يف أي وقت ،وإن تيسر االثنني واخلميس كان أفضل.
لكن هل من حكمة يف حتبيذ صيام أيام الليالي البيض؟
إذا كان للصيام عامة فوائد صحية تتمثل يف تقوية جهاز املناعة والوقاية من السمنة ،ورفع
معدالت الصوديوم مما يقي من تك ّون ُح ِّصي الكلى ،كما أنه يفيد اجلهاز اهلضمي ،وحيسن
ً
فضال عن هدم اخلاليا الضعيفة واملريضة،
من اخلصوبة ،ويعني على التعلم ،ويقوي الذاكرة،

ويكسر الشهوة وغري ذلك.

()3

ولعل قارئ أحاديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،السابقة ،يدرك أن السنة تكمن يف
صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وألن احلسنة بعشر أمثاهلا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية
َ
ال يجُْزَى إ َّال ِمثَ
السيِّئَِة َف َ
ْل َها
الشريفة ،فقد قال تعاىلَ { :من َجاء ِبالحَْ َسنَِة َفَلُه َع ْشُر أ ْمثَالهَِا َو َمن َجاء ِب َّ
ِ
 .1ابن األثري :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،جامع األصول يف أحاديث الرسول ،حتقيق عبد
القادر األرنؤوط ،مكتبة احللواني ،مطبعة املالح ،مكتبة دار البيان ،الطبعة األوىل 1391هـ 1971م.325/ 6 ،
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف صوم ثالثة أيام من كل شهر،
وقال األلباني :حسن صحيح.
 .3عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح ،وعبد اجلواد الصاوي ،اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،دار جياد للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوىل 1429هـ 2008 -م .289
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َو ُه ْم َال ُي ْظَل ُمو َن }(األنعام ،)160:ويف حديث اْبن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهماَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل
ِ
ِ
ٍ

َب َ
الَ :ق َ
َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،فيما يَ ْروي َع ْن َرِّبِه َع َّز َو َج َّلَ ،ق َ
ئاتُ ،ث َّم بَينََّ
ال( :إِ َّن اهللَ َكت َ
السيِّ ِ
احل َس ِ
نات َو َّ

َذِل َكَ ،ف َم ْن َه َّم بحَِ َسنٍَةَ ،فَل ْم يَ ْع َمْلها َكتَبَها ُ
اهلل َلُه ِعنْ َدُه َح َسنًَة كا ِمَلًةَ ،فإِ ْن ُه َو َه َّم ِبهاَ ،ف َع ِمَلها،
َكتَبَها ُ
ريةٍَ ،و َم ْن َه َّم ِب َسيِّئٍَة َفَل ْم
ف ،إِىل أَ ْض ٍ
نات ،إِىل َسبْ ِع ماَئِة ِض ْع ٍ
اهلل َلُه ِعنْ َدُه َع ْش َر َح َس ٍ
عاف َكث َ

اهلل َلُه ِعنْ َدُه َح َسنًَة كا ِمَلًةَ ،فإِ ْن ُه َو َه َّم ِبها َف َع ِمَلهاَ ،كتَبَها ُ
يَ ْع َمْلهاَ ،كتَبَها ُ
واح َدةً)(،)1
اهلل َلُه َسيِّئًَة ِ
فكان من صام تلك األيام يف كل شهر ،كأمنا صام الدهر كله ،لكن ذكر األيام البيض بالنص

عليها ،واعتبار العلماء صيامها أفضل من غريها يدل على حكمة.
وكما أن صيام ثالثة أيام من الشهر تعدل الدهر ،فصيامها يذهب حقد القلب ،ف َع ْن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َر ُجلِ ،م ْن أَ ْص َحاب النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ْر؟
ال( :أَال ُأ ْخبرُِ ُك ْم بمَِا ُي ْذ ِه ُب َو َح َر َّ
الصد ِ
ِ
ٍ
()2
َص ْوُم َثالَثِة أَيَّ ٍام ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍر).
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن عّلة اختيار تلك األيام بعينها للصيام ،ملا يرتتب على
اكتمال القمر من فورة الدم الذي تتسع به جماري العروق ،فشرع الصوم لتضييقها على
الشيطان؛ ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم( ،)3ويف احلديث الصحيح( :إِ َّن َّ
الشيْ َطا َن
اإلن َ مجَْ
َّم).
يجَْ ِري ِم َن ِ
ْسا ِن َرى الد ِ

()4

ويرى بعض العلماء أن جسم اإلنسان مثل سطح األرض ،يتكون من  % 80من املاء،

والباقي مواد صلبة ،وبالتالي فإن هناك قوة جاذبية للقمر تسبب املد واجلزر يف البحار
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب من هم حبسنة أو بسيئة.

 .2سنن النسائي ،كتاب الصيام ،باب صوم ثلثي الدهر وذكر اختالف الناقلني للخرب يف ذلك ،وصححه األلباني.
 .3موقع طريق اإلسالم ،من فتوى للشيخ خالد بن عبد اهلل املصلح .arislamway.net/ fatwa /33663
 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.
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واحمليطات ،وتسبب املد واجلزر يف أجسام الناس ،عندما يبلغ القمر اكتماله يف أيام البيض،
وعلق على ذلك الدكتور حممد البا ّر ً
قائال :ومن هنا كان العالج النبوي حلل هذه املشكلة
بصيام األيام البيض ،فبالصيام ميتنع اإلنسان عن شرب السوائل ،فتنخفض نسبة املاء يف
اجلسم ،مما يساعد على السيطرة على قوى اجلسد ونزعاته ،فيؤدي إىل الصفاء النفسي
واالستقرار ،وتفادي تأثري اجلاذبية ،وحيصل على الراحة ،والصحة ،والطمأنينة.

()1

احلجامة:
احلجامة مأخوذة من احلجم ،وهو املص؛ ألن احلجام ميص الدم من جسد احملجوم ،والصنعة
احلجام.
احلجامة ،ويطلق املحِ َجم على اآللة اليت جيمع فيها الدم وعلى ِمشرط ّ

()2

واحلجامة يف كالم الفقهاء تعين إخراج الدم من القفا بواسطة املص بعد الشرط ،وذكر
بعضهم أنها ال ختتص بالقفا ،بل تكون يف سائر البدن.

()3

فاحلجامة هي حتجيم الدم يف الكم والكيف حسب املناسب والالئق بالصحة ،مما يقتضي
استخراجه إن كان فاسداً أو زائداً ،وهي علمياً نوع من اجلراحة اليت حتجم موضع الداء،
ثم تستخرج دماً فاسداً يكون فيه سبب الداء ،أو فيه إنتان يهدد حياة اإلنسان ،أو ختفف من
وطأة الدم وهيجانه ،مما يريح القلب والكبد والكلى والرئتني ،وكل خاليا اجلسم مع تنشيط
مراكز الطاقة يف اإلنسان.

()4

 .1موقع الراسي .alrasi.net/index.php/remembers/show/zid = 10

 .2ابن منظور :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب ،دار صادر  -بريوت ،الطبعة األوىل ،مادة
حجم .116/ 12

 .3املوسوعة الفقهية الكويتية .14/ 17

 .4حسن قاري احلسيين ،سد احلاجة يف أحكام احلجامة ،املكتبة الشاملة  ،3وحممد عزت عارف ،أسرار العالج باحلجامة،

القاهرة ،دار الفضيلة ،2003 ،ص.35
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والتداوي باحلجامة مندوب ،فقد روى الشيخان عن َج ِاب ِر ْب ِن َعبْ ِد اهللِ ،رضي اهلل عنهما،
َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
س ْع ُت النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
ول( :إِ ْن َكا َن َش ْيٍء ِم ْن أَْد ِويَتِ ُك ْم ،أَ ْو يَ ُك ُ
ون
ال :مَ ِ
فيِ
فيِ
َ
َشيٍء ِم ْن أَْدويَتِ ُك ْم ،خَيرٌَْ ،ف ِفي َشر َطِة محِ َ َ
َار ُت َواِف ُق الدَّاَءَ ،و َما
ْ
ْ
ْج ٍم ،أ ْو َش ْرَبِة َع َس ٍل ،أ ْو َل ْذ َعٍة ِبن ٍ
ِ
()1
ُأ ِح ُّ َ َ
َو َي).
ب أ ْن أ ْكت ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
وحديث أَِبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ال( :إِ ْن َكا َن فيِ َش ْيٍء ممَِّا َت َدا َو ْو َن
()2
حل َجا َمِة).
ِبِه خَيرٌْ َف ِفي ا ِ
وللحجامة هدف وقائي من األمراض ،وهدف عالجي ،وفيها فوائد مجة ،وحبسب األطباء
فهي اليوم تستخدم يف عالج كثري من األمراض ،منها :أمراض الدورة الدموية ،كعالج
ضغط الدم ،والتهاب عضلة القلب ،وختفيف آالم الذحبة الصدرية ،وعالج أمراض الصدر،
والقصبة اهلوائية ،وآالم املرارة ،واألمعاء ،وصداع الرأس ،وآالم الرئتني ،والبطن ،والروماتيزم،
والعضالت وغريها ،وليس هلا مضاعفات جانبية.

()3

ووقت احلجامة ينقسم حبسب حال احملتجم ،فقد يكون صحيحاً ،أو مصاباً مبرض معني،
فإن كان صحيحاً ،فإن احلجامة تستحب يف األيام األوتار يف منتصف الشهر القمري ،السابع

عشر ،أو التاسع عشر ،أو احلادي والعشرين ،ملا ورد َع ْن أََنس ْبن َماِل ٍك ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ،
ِ ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َصَّلى ُ
َح َّر َسبْ َعَة َع َش َر ،أَ ْو ِت ْس َعَة َع َش َر ،أَ ْو إِ ْح َدى
حل َجا َمَةَ ،فْليَت َ
الَ ( :م ْن أَ َراَد ا ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الدواء بالعسل.

 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال شعيب األرنؤوط :صحيح لغريه
وهذا إسناد حسن.

 .3احلسيين ،سد احلاجة يف أحكام احلجامة  ،5وإبراهيم عبد اهلل احلازمي ،احلجامة أحكامها وفوائدها ،الرياض ،دار

الشريف.23 ،1992 ،
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وظائف دينية صحية يف أواسط األشهر القمرية

الدُمَ ،فيَ ْقتَ
ُلُه).
ينَ ،وال يَتَبَيَّ ْغ ِبأَ َح ِد ُك ْم َّ
َو ِع ْش ِر َ

()1

قال ابن القيم :وتستحب -أي احلجامة -يف وسط الشهر وبعد وسطه ،وباجلملة يف

الربع الثالث من أرباع الشهر؛ ألن الدم يف أول الشهر مل يكن بعد قد هاج وَتبَّوغ ،ويف
آخره يكون قد سكن ،وأما يف وسطه وُبعيده ،فيكون يف نهاية التزيد ،قال صاحب القانون:
ويؤمر باستعمال احلجامة ،ال يف أول الشهر؛ ألن األخالط ال تكون قد حتركت وهاجت ،وال
يف آخره؛ ألنها تكون قد نقصت ،بل يف وسط الشهر حني تكون األخالط هائجة بالغة يف
تزايدها ،لتزيد النور يف جرم القمر( ،)2وأضاف ابن سينا :ويزيد الدماغ يف األقحاف( ،)3واملياه
يف األنهار ذوات املد واجلزر.

()4

فاألمر يرتبط بازدياد نور القمر ،وتأثريه على جسم اإلنسان.
والتبوغ غلبة الدم على اإلنسان ،وهو ما يعرف اليوم بضغط
وَتبَّوغ الدم :هاج وثار،
ُّ
الدم ،فإذا هاج الدم ،وارتفع الضغط ،فإنه قد يسبب انفجار أحد الشرايني يف الدماغ،
فيقتل املصاب ،أو يصاب بالشلل ،وضغط الدم ،يؤدي إىل هبوط القلب ،والفشل الكلوي،
وكالهما قاتل.

()5

 .1سنن ابن ماجة ،كتاب الطب ،باب يف أي األيام حيتجم ،وصححه األلباني.

 .2ابن القيم :مشس الدين حممد بن أبي بكر ،الطب النبوي ،احملقق سيّد اجلميلي -دار الكتاب العربي  /بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل1411 ،هـ 1990م ،69 ،وقول صاحب القانون أنظره أيضاً يف  :ابن سينا :أبو علي احلسن بن

علي بن سينا ،القانون يف الطب ،حتقيق حممد أمني الضناوي ،املكتبة الشاملة .300 - 299/ 1

 .3األقحاف :ال ِقحف :العظم الذي فوق الدماغ إذا بان أو تكسر ،ابن منظور :لسان العرب ،مادة قحف.275/ 9 ،
 .4القانون يف الطب ،املوضع السابق.

 .5احلسيين ،سد احلاجة يف أحكام احلجامة ،6 ،و د.حممد علي البار ،من حتقيقه لكتاب الطب النبوي لعبد امللك بن

حبيب األلبريي ،دار القلم ،دمشق.43 ،1993 ،
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وأما املريض ،فال يلزم بتلك األيام ،بل حيتجم يف أي وقت ملا ورد َع ْن أََنسَ ،ر ِض َي ُ
اهلل
ٍ

الَ :ق َ
َعنُْهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الد َم
َج ْمَ ،فإِ َّن َّ
كم َّ
اهلل َعِليِه َو َسَّل َم( :إَِذا َه َ
اج ِبأَ َح ِد ُ
الدُم َفْليَ ْحت ِ

احبِِه يَ ْقُتُلُه).
إَِذا َتبَيَّ َغ ِب َص ِ

()1

ويذكر أن أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل ،كان حيتجم يف أي وقت هاج به الدم ،وأي ساعة

كانت.

()2

وال شك يف أن األفضل أن تعمل احلجامة يف األيام املستحبة ،قال ابن القيم :إن احلجامة يف
النصف الثاني ،وما يليه من الربع الثالث من أرباعه ،أنفع من أوله وآخره ،وإذا استعملت
عند احلاجة إليها ،نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره.

()3

وقد ورد يف السنة ما يدل على استحباب احلجامة أيام االثنني والثالثاء واخلميس ،وكراهة
باقي األيام خاصة ملن يتحراها ،إذ ورد َع ْن َناِفع َع ْن اْبن ُع َم َرَ ،ق َ
الدُم،
ال( :يَا َناِف ُع؛ َق ْد َتبَيَّ َغ ِب َي َّ
ِ
ٍ

است َ
َط ْع َ
ريا،
رياَ ،وال َصبِيًّا َص ِغ ً
تَ ،وال تجَْ َعْلُه َشيْ ًخا َكبِ ً
َفاْلت ِ
س ِلي َح َّجا ًماَ ،و ْ
اج َعْلُه َرِفي ًقا إِ ْن ْ
َم ْ
س ْع ُت َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
يق أَ ْمثَ ُلَ ،وِفيِه ِش َفاٌء،
ول :ا ِ
َفإِِّني مَ ِ
حل َجا َمُة َعَلى ِّ
الر ِ
َ
َ
للهَّ
َوَب َر َكٌةَ ،وَت ِز ُ
حل َجا َمَة
اجتَنُِبوا ا ِ
يسَ ،و ْ
يد فيِ اْل َع ْق ِل ،وَفيِ الحْ ِ ْف ِظَ ،ف ْ
احت ِ
َج ُموا َعلى َب َر َكِة ا ِ يَ ْو َم اخل ِم ِ
ت َويَ ْو َم َ
يَ ْو َم َ
َج ُموا يَ ْو َم الاِ ْثنَينْ ِ َوالثُّلاَ َثاِءَ ،فإَِّنُه اْليَ ْوُم
السبْ ِ
األ َح ِد تحََ ِّريًاَ ،و ْ
األ ْرِب َعاِء َوالجُْ ُم َعِة َو َّ
احت ِ
وب ِم ْن اْلبَالِءَ ،و َض َرَبُه باْلبَالِء يَ ْو َم َ
َّال ِذي َعاَفى ُ
األ ْرِب َعاِءَ ،فإَِّنُه ال يَبْ ُدو ُج َذا ٌمَ ،وال
اهلل ِفيِه أَيُّ َ
ِ
()4
األ ْرب َعاِء ،أَ ْو َليَْلَة َ
َ
األ ْرِب َعاِء).
َب َر ٌ
ص ،إِال يَ ْو َم ِ
 .1األلباني :السلسلة الصحيحة ،مكتبة املعارف ،الرياض ،1996 ،احلديث .561/ 6 ،2747
 .2ابن القيم ،الطب النبوي.72 ،
 .3ابن القيم ،الطب النبوي.72 ،

 .4سنن ابن ماجة ،كتاب الطب ،باب يف أي األيام حيتجم ،وحسنه األلباني.
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أ .كمال بواطنة
حدثين صديق :زرت النرويج ،فرأيت عجوزاً ذات صباح متشى اهلوينى يف طريق فيها
صعود بسيط ،فأدارت وجهها ،ورجعت إىل الوراء بضع خطوات ،فالتقطت ورقة ملقاة على
األرض ،ووضعتها يف أول حاوية للقمامة صادفتها ،وحدثين حماضر يف إحدى جامعاتنا :ذهبت
إىل أملانيا حلضور ورشة عمل ،وجلست على مقعدّ ،
فقشرت حبّة شكوالتة ،وألقيت القشرة

على األرض ،فجاءت عجوز فالتقطتها دون أن تتكّلم معي كلمة واحدة ،ووضعتها يف سلة
القمامة ،فشعرت حبرج شديد ،ولقنتين بفعلها درساً لن أنساه ،وحدثين ثالث يقيم يف أملانيا:
تتحرك ،فجاء إليها أحدهم ،وقال
ألقت امرأتي غطاًء لوعاء بالستيكي من السيارة قبل أن ّ
بأدب :إذا كنت ال حتتاجينها مبقدورك أن تضعيها يف سلة القمامة ...وأنا أورد هذه احلكايات
ومثلها كثري ،أشعر باحلزن واخلجل أيضاً وأنا أسري يف مدننا وقرانا اليت جتد فيها القمامة ملقاة
كل مكانّ ،
يف ّ
وقل أن جتد من حياول إماطة األذى عن الطريق ،وحنن يف واقع احلال نسري يف
مزابل ،وطبيعتنا اجلميلة اليت حبانا اهلل إياها نفسدها برمي خملفاتنا يف ّ
كل مكان ،والغريب أ ّن
األمر عندنا أضحى سلوكاً يقع من الكبري قبل الصغري ،وهذه مصيبة كبرية.
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قال لي أحد املغرتبني :اشتقنا لبالدنا بعد طول اغرتاب ،وصدمنا وقد رأينا أن الدنيا
ثم قال
تبدّلت ،وحنن ما زالت فينا ممارسات سلبية كثرية ،وحنن أوىل الناس باالبتعاد عنهاّ ،
حبسرة :جتد حاويات القمامة منتشرة هنا وهناك ،ومع هذا ال يكّلف املواطن نفسه مؤنة وضع
القمامة فيها ،بل ترى كثرياً من املواطنني يقرتب من حاوية القمامة ،فريمي ما بيده ممّا قد
يصطدم جبسم احلاوية ،فيتطاير ذات اليمني وذات الشمال ،ممّا يزيد من قبح املكان ،ومن
انتشار احلشرات ،وتفشي األمراض.
املكررة يف بالدنا رمي القمامة من شبابيك السيارات ،ومن نوافذ املنازل،
من املشاهد ّ
ورمي أعقاب السجائر دون مراعاة حرمة ألي مكان!!
كم يتمنّى املرء لو يرى الشوارع واحلارات واملدارس واملساجد...عندنا نظيفة؛ لتنشرح
نفسه وهو جيلس أو يسري فيها ،أو وهو ينظر فيها ،وأؤ ّكد أن كثرياً من باليانا الصحية نابعة
من تهاوننا يف نظافة األماكن العامة.
حدّث أحدهم :صّليت يف أحد املساجد ،فقام إمام املسجد ير ّغب املصّلني بالنظافة ،وقد
لفت نظري قوله :من املخجل أن جنمع سّلة ونصفاً من حمارم ورقيّة ،يف بعضها خنامات
وضعت يف جماري شبابيك املسجد!!
يف جمتمعاتنا مناذج مضيئة من أناس حيافظون على نظافة املكان ،ويعدّون قدوة لغريهم،
وكثرياً ما يلفت نظري عجوز تكاد تدلف على الثمانني أشاهدها باستمرار وهي تنظف
الشارع الذي حياذي بيتها ،وكثرياً ما يلفت نظري صاحب حانوت يتع ّهد الشارع أمام دكانه
ّ
كل يوم ،ويقوم جبمع القمامة ،وكنس الطريق ،وأمثلة هذين يف جمتمعاتنا موجودة ،ولو فعل
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الناس فعلهم ،لوجدتنا نعيش يف مدن وقرى نظيفة.
أبناؤنا الصغار وهم عجائن ليّنة يف أيدينا ،نستطيع أن نربيهم على النظافة ،وهؤالء إن
ولكن سلوك اجملتمع قد حيرفهم عن مراعاة سلوكات طيّبة،
ع ّودناهم على شيء اعتادوا عليه،
ّ
سيستمر الطفل فيما ترّبى عليه إن رأى جمتمعه يتهاون فيها؟!
وكيف
ّ

يف اليابان اليت ال تدين باإلسالم ،جتد املعّلم مع الطالب جنباً إىل جنب ّ
ينظفون ص ّفهم

ومدرستهم ّ
كل يوم ،وعندنا تزور بعض الفصول يف مدارسنا تصاب بالغثيان ،وتكاد تتقيّأ،
فكيف بك لو دخلت بيوت اخلالء فيها؟!
النظافة ليست ترفاً ،بل هي ضرورة ملا يرتتّب على التهاون فيها من باليا ،وهل جتد
األمراض تنتشر إال يف األماكن غري النظيفة؟!
اإلسالم أراد املسلم نظيفاً يف جسده ،وثوبه ،ومكانه ،ومدرسته ،ومصنعه ،وجامعته ...وقد
وعد الطهور شطر اإلميان ،وكيف ال والصالة مفتاح اجلنّة،
شرع االغتسال والوضوء للطهارةَّ ،
وال تقبل بغري الطهارة؟! هذا هو اإلسالم الذي ال يرضى من املسلم إال أن يكون نظيف
الظاهر والباطن.
أتذ ّكر أ ّن وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية قادت محلة بعنوان(غسل األيدي) ،ولست
ّ
للحث على احملافظة على الصالة والرتغيب فيها؟ واملسلم الذي
أدري لمَِ مل يطلقوا محلة
يصّلي يعتاد الوضوء ،والوضوء حيافظ على نظافة اليدين ،واملصّلي ال يطيق أن يرى يديه
متسختني.
قبل أيام مسعت حواراً إذاعياً يف إذاعة حمليّة ،موضوعه النظافة ،ومسعت اجلميع جيمعون
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على أهمية تغيري سلوكنا فيما يتعّلق بالنظافة ،ونقل صورة حمرتمة عن بالدنا ،وقد ّ
أمضين
كالم أحد األجانب وقد زار بالدنا فقال :أنتم تقولون :إنّكم أهل البالد احلقيقيون ،وأنتم
تقولون :إنّكم أقدُم فيها من غريكم ،فلماذا ترضون ألنفسكم أن تلقوا القمامة يف ّ
كل مكان،
وأن تكون املستوطنات أنظف من قراكم ومدنكم؟!
هناك أصوات تعلو ،وتطالب بفرض عقوبات رادعة على من يلقون القمامة يف الشوارع،
واألماكن العامة ،ومن أسف أ ّن العقوبة يف بالدنا من أحسن وسائل الردع ،ولوال اخلوف
منها لوجدت عندنا يف حركة السري ً
مثال فوضى عارمة.
لكل مواطن شرطيّاً
شرطي املسلم إميانه ،والدول ال تستطيع أن تضع ّ
إنّنا نأمل أن يكون
ّ

يراقب سلوكه ،ووصول املسلم إىل درجة اإلحسان ،فيعبد اهلل كأنّه يراه ،جيعل سلوكه قومياً،
وجيعله نظيفاً يف نفسه ويف بيئته.
إنّنا ،معشر املسلمني ،أوىل الناس باحملافظة على النظافة اليت هي مما ّ
حث عليه ديننا،
ب الجَْ َم َ
جٌ
ال)(*) ،ومن عرف أ ّن النظافة من اإلميان ،ومن
يل حُ ِي ُّ
وعجيب أمر من عرف(إِ َّن اهللَ مَ ِ
1

عرف أ ّن نبيّه ،صلى اهلل عليه وسّلم ،كان أحرص الناس على النظافة ،وكان ينكر على من
ويرجل شعره ،وحي ّذر من إفساد الينابيع والطرق وأماكن ّ
الظل ،اليت يسرتيح
مل ينظف ثوبهّ ،
الناس حتتها باألوساخّ ،
ولعل من املالحظ أ ّن األوساخ يف قديم الزمان كانت من األشياء اليت

يسهل حتّللها ،ولكنّها اليوم أصبحت صعبة التحّلل ،وهذا يفاقم املشكلة ،وجيعلها أكثر إيذاء
للناس لفرتة طويلة.
* .صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب حتريم الكرب وبيانه.
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ين يف نفوسنا بلبل حياتنا ،والغرب الذين كانوا يف قديم
ال ريب أن ضعف الوازع الدي ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،من
مرة ،واليهود الذين ح ّذرنا الن ّ
الزمان ال يستحمون يف العام ّ
التشبه بهم ،والذين كانت أفنية بيوتهم غري نظيفة ،أدركوا أهمية النظافة يف حياتهم ،وحنن
الذين كانت مدننا وقرانا يف قديم الزمان نظيفة ،وكانت بيوتنا نظيفة ،أصبحنا نتهاون
بالنظافة.
ليت جمالسنا البلدية والقروية ترفع شعار (بلدنا نظيفة) ،وتطبقه واقعاً ،فتوعي الناس إىل
وتسن التشريعات اليت تكافئ احملسن ،وختالف املسيء ،وعندئذ من املمكن أن
أهمية ذلك،
ّ
تغرم من يبصق يف الشارع ،فكيف لو رأونا يف بالدنا،
نرى مدننا وقرانا نظيفة ،وهناك دول ّ
رب والبحر والنهر واجل ّو...؟!
وكيف ترى األوساخ متأل ال ّ
إ ّن احملافظة على النظافة دليل على ق ّوة اإلميان ،ولك أن تقرأ هدي نبيّنا ،صلى اهلل عليه

َان ِب ْض ٌع َو َسبْ ُعو َن ،أَ ْو ِب ْض ٌع َو ِستُّو َن ُش ْعبًَةَ ،فأَْف َضُل َها َق ْو ُل َال إَلَه إ َّال ُ
(اإلمي ُ
اهللَ ،وأَْدَنا َها
ِ ِ
وسّلمِ :

اطُة َ
لحَْ
إ َم َ
األَذى َعن َّ
اإلميَا ِن)(*) ،وليت من يلقي األذى يف الطريق يدرك
الط ِر ِ
ِ
يقَ ،وا يَاُء ُش ْعبٌَة ِم َن ِ
ِ
1

أ ّن يف إميانه هشاشة ،وأنّه يؤذي الناس ،وكم تسببت قشرة موز أو علبة عصري بالستيكية أو
معدنية يف إيذاء أناس ووقوعهم ،وسببت هلم كسوراً أو رضوضاً!!

* .صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها وفضيلة احلياء وكونه من اإلميان.
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مواعظ

وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور
د .حسن مسعود
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله األمني حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني وبعد :فإن مواضيع القرآن الكريم كثرية ،ومن هذه املواضيع اليت تعرض هلا القرآن
الكريم موضوع الغرور ،حيث اهتم به العلماء ،فهذا اإلمام الغزالي تكلم يف إحيائه عن
الغرور ،وأفرد له كتاباً أمساه كتاب الغرور ،وما ذلك إال خلطره ،وشدة تأثريه على سلوك
املسلم ،وانعكاسه على أعماله وصفاته ،والقرآن الكريم عاجل هذا املرض ،وبينّ أسبابه
وأنواعه وعالجه ،وسأتناول مبا تسمح به هذه الصفحات معنى الغرور ،وأسبابه ،وأصنافه،
وعالجه.
املعنى اللغوي هلذه العبارة القرآنية:
أما احلياة فهي نقيض املوت(*) ،والدنيا :من دنا دنوت منه دنواً ،وأدنيت غريي ،ومسيت
1

* .ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط .3دار صادر :بريوت1414 .هـ.
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الدنيا لدنوها ،واجلمع دنى.

()1

واملتاع :املتاع يف األصل كل منفعة توجب االلتذاذ يف احلال ،وكل شيء ينتفع به ،ويتبلغ
به ،ويتزود ،فالفناء يأتي عليه يف الدنيا.

()2

ُ
اإلنسا َن من مال ،أَو جاه ،أَو شهوة ،أَو إِنسان ،أَو شيطان.
الغرور  :كل ما َغ َّر ِ

()3

والغرور يف االصطالح :عرفه املناوي بأنه كل ما يغر اإلنسان من مال وجاه وسلطان،
وفسره بالدنيا؛ ألنها تغر ومتر وتضر.

()4

ومن خالل استقراء اآليات القرآنية ،جند أن هذه اللفظة ،وردت على أربعة أوجه:
ِّيه ْم َو َما يَ ِع ُد ُه ُم َّ
الشيْ َط ُان إِ َّال ُغُروراً}(النساء)120 :؛ أي أنه
 .1الباطل ،قال تعاىل{ :يَ ِع ُد ُه ْم وَيمَُن ِ
يعدهم باألمور الباطلة.

()5

نصُر ُكم ِّمن ُدو ِن
 .2احلمق ،واجلهل ،والضالل املبني ،قال تعاىل{ :أَ َّم ْن َه َذا َّال ِذي ُه َو ُجن ٌد َّل ُك ْم يَ ُ
َ
ور} (امللك)20 :؛ أي ما الكافرون باهلل إال يف محق من ظنهم أن
َّ
حمَْن إِ ِن اْلكاِفُرو َن إِال فيِ ُغُر ٍ
الر ِ
 .1اجلوهري ،إمساعيل بن محاد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط ،4دار العلم

للماليني :بريوت 1407 ،هـ .2243/ 6 ، 1987 -

 .2العسكري ،احلسن بن عبد اهلل .معجم الفروق اللغوية ،حتقيق :الشيخ بيت اهلل بيات ،ط ،1مؤسسة النشر

اإلسالمي1412 ،هـ.518/ 1 ،
 .3املعجم الوسيط.681/ 2 ،

" .4املناوي ،حممد عبد الرؤوف .التوقيف على مهمات التعاريف ،حتقيق :حممد رضوان ،ط ،1دار الفكر :بريوت،
.537/ 1

 .5أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف .البحر احمليط ،حتقيق :أمحد عادل وآخرون ،دار الكتب العلمية :بريوت،

1422هـ.273/ 4 ،2001 -
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آهلتهم تقربهم إىل اهلل زلفى ،وأنها تنفع وتضر.

()1

 .3متاع احلياة الدنيا ،قال تعاىلُّ ُ :
س َذآِئ َقُة المَْْو ِت َ ...وما الحَْيَاُة ُّ
ور}
الدْنيَا إِ َّال َمت ُ
َاع اْل ُغُر ِ
{كل َن ْف ٍ
(آل عمران)185 :

بيِ
اط َ
نس َوالجْ ِ ِّن
 .4اخلدعة يف صورة النصيحة ،قال تعاىل { َو َك َذِل َك َج َعْلنَا ِل ُك ِّل ِن ٍّ َع ُد ّواً َشيَ ِ
ني ِ
اإل ِ

لىَ
ض ُز ْخُر َف اْل َق ْو ِل ُغُروراً}(األنعام ،)112 :من اجلدير ذكره أن كلمة ُغرور
ُي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َب ْع ٍ
بضم الغني ،وردت يف القرآن تسع مرات ،وهي على وزن مفعول ،وهو من أمساء املبالغة.
وفيها داللة على كثرة األمور اليت تقود إىل الغرور ،والتحذير من املوضوع فيه( .)2ووردت
كلمة ال َغرور بفتح الغني ثالث مرات ،وهي مبعنى الشيطان()3؛ وذلك ألن من شأنه أن يغر
اخللق ،ومينيهم األماني الباطلة ،ويلهيهم عن اآلخرة ،ويصدهم عن طريق احلق.

()4

ويف هذا السياق ،قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىلَ { :وما الحَْيَاُة ُّ
ور}،
الدْنيَا إِ َّال َمت ُ
َاع اْل ُغُر ِ
والغرور مصدر من قول القائل :غرني فالن ُغروراً ،بضم الغني ،وأما إذا فتحت الغني ،من
ال َغرور ،فهو صفة للشيطان الغرور ،الذي يغر ابن آدم حتى يدخله من معصية اهلل فيما
يستوجب به عقوبته.

()5

 .1الطربي ،حممد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق :عبد اهلل بن حمسن الرتكي ط ،1دار هجر،
1422هـ.121/ 23 ،2001 -
 .2ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي .زاد املسري يف علم التفسري ،ط ،3املكتب اإلسالمي :بريوت1404 ،هـ.329/ 6 ،
 .3الطربي ،جامع البيان .86/ 21 ،
" .4الشوكاني ،حممد بن علي .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،دار الفكر :بريوت،
.245/ 4
 .5الطربي ،جامع البيان.453/ 7 ،
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دواعي الغرور:
 .1غرور املال :األصل أن املال مال اهلل ،والناس مستخلفون فيه ،واملال نعمة إذا اكتسبه املرء
وأنفقه على الوجه املشروع ،ويكون نقمة على صاحبه؛ إذا خالف الشرع يف طريقة الكسب
دليال على حمبة اهلل له ،وكذلك الفقر ،ليس ً
واإلنفاق ،واملال بيد اإلنسان ليس ً
دليال على
سخط اهلل ،فالفقر والغنى ابتالء لإلنسان ،أيشكر أم يكفر .لكننا نرى بعض من أنعم اهلل
عليهم باملال يتكربون على غريهم ،ويعتربون هذا املال جاء عن طريق جهدهم وعلمهم،
ومثلهم القائل الدراهم مراهم ،وقد نسي هؤالء أو تناسوا أنه مهما بلغت أمواهلم ،فلن تبلغ
مال قارون ،الذي اغرت مباله ،وسعة رزقه ،حتى قالَ{ :ق َ
ال إِنمََّا ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلم ِعن ِدي} (القصص:
ٍ

 ،)78فكان اجلزاء من جنس العمل ،وجاء العقاب الربانيَ{ :ف َخ َس ْفنَا بِه َوب َدارهِ َ
األ ْر َ
ض}
ِ ِ ِ
َخ َل َجنَّتَُه َو ُه َو َظا ٌ ِّلنَ ْف ِسِه َق َ
(القصص ،)81 :وما صاحب اجلنة ببعيد ،الذي قالَ { :ود َ
ال َما أَ ُظ ُّن
لمِ
أَن َتبِي َد َه ِذهِ أََبداً}(الكهف ،)35 :وجاء العقاب الرباني { َوُأ ِح َ
يط ِبثَ َم ِرهِ َفأَ ْصبَ َح ُي َقِّل ُب َك َّفيِْه َعَلى
ِب َرِّبي أَ َحداً}(.الكهف)42:

وش َها َويَُق ُ
ول يَا َليْت مَلْ ُأ ْش ِر ْك
َما أَن َف َق ِفي َها َو ِه َي َخ ِاويٌَة َعَلى ُعُر ِ
َنيِ
 .1غرور النسب :قد ُي َغُر اإلنسان بنسبه وعشريته ،ويستعلي بهذا النسب على اآلخرين ،مما
جيعله حيتقر اآلخرين ،ومن املعلوم أن اإلسالم مل جيعل التفاضل يف النسب ،وإمنا بالتقوى،
حيث قال تعاىل{ :إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اهللِ أَْت َق ُاك ْم} (احلجرات ،)13:ويقول الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم( :ال َف ْض َل ِل َع َرِب ٍّي َعَلى أَ َع َج ِم ٍّي َ ،وال ِل َع َج ِم ٍّي َعَلى َع َرِب ٍّيَ ،وال ألَحمَْ َر َعَلى أَ ْس َودََ ،وال

أَ ْس َوَد َعَلى أَحمَْ َر ،إِال ِبالتَّ ْق َوى).

(* )
1

* .مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث رجل من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال شعيب األرنؤوط:
إسناده صحيح.
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 .2غرور اجلاهُّ :
ويعد اجلاه والسلطة من أقوى دواعي الغرور ،وأشد بواعثه ،فرتى املتسلطني
يتيهون على الناس زهواً وغروراً ،ويستذلون كراماتهم صلفاً وكرباً ،وأقوى عامل على ختفيف
حدة هذا الغرور ،وقمع نزواته العارمة ،هو التأمل والتفكر فيما ينتاب هؤالء املغرورين من
صروف الدهر .فهذا العامل الكبري ابن السماك دخل على الرشيد ،فاستسقى الرشيد ماًء،
فقال له ابن السماك :باهلل يا أمري املؤمنني؛ لو منعت هذه الشربة بكم تشرتيها؟ قال :مبلكي.
قال :لو منعت خروجها ،بكم كنت تشرتيه؟ قال :مبلكي ،فقال :إن ملكاً قيمته شربة ماء جلدير
أن ال ينافس فيه.

()1

 .3غرور العلم :حيث يعترب من أعظم أنواع الغرور وأخطرها ،وكثري من العلماء ممن رزقهم
اهلل علماً ،تعرض لإلصابة جبرثومته الفتاكة ،مبا حيمله من شهادات ،وألقاب ،وقدرة على القراءة،
والكتابة ،واخلطابة ،واملعرفة ،فهذه تعد من أوسع مداخل الشيطان إىل النفس البشرية؛ ألنها
جملبة للشهرة ،ملفتة لألنظار ،مثري لإلعجاب ،وليأخذ هؤالء العلماء املغرورون عربة من
انسَل َخ
باعوراء( ،)2حيث وصفه رب العاملني بقوله تعاىل َ { :واْت ُل َعَليْ ِه ْم َنبَأَ َّال ِذ َي آَتيْنَاُه آيَاِتنَا َف َ

ِمنْ َها َفأَْتبَ َعُه َّ
الشيْ َط ُان َف َكا َن ِم َن

ين}(.األعراف)175 :
اْل َغ ِاو َ

 .4غرور القوة والثقة املفرطة يف النفس :ومنهم من يسميه جنون العظمة ،وأن القوة
 .1العكربي احلنبلي ،عبد احلي بن أمحد  .شذرات من ذهب يف أخبار من ذهب ،حتقيق :حممود األرنؤوط  ،ط ،1دار

ابن كثري :دمشق1406 ،هـ .434 /2 ،1986 -

 .2الذي أتاه اهلل العلم فكفر بها وخالفها ،وقيل :إنه رجل من الكنعانيني يقال له بلعام بن باعر (تفسري أبي السعود
.)292 / 3
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وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور

بأنواعها ،قوة املال ،وقوة الشهرة ،وقوة املنصب االجتماعي ،والقوة البدنية ،وما شئت من
أصناف القوة ،هي من دواعي وقوع اإلنسان يف الغرور ،ورب العاملني يقول{ :فَلاَ ُتز ُّ
َكوا
َ ُ
َ َ
بمَِن
أنُف َسك ْم ُه َو أ ْعل ُم ِ

َّ
ات َقى}(.النجم)32 :

وذكر الغزالي يف اإلحياء أن فرق املغرتين كثرية ،ولكن جيمعهم أربعة أصناف ،وهم:
 .1املغرتون من العلماء
 .2واملغرتون من العبّاد
 .3واملغرتون من املتصوفة
 .4واملغرتون من أرباب األموال.

( *)
1

والغرور يف الغالب يكون منبعه القوة؛ وشعور اإلنسان بأنه قوي.
عالج الغرور:
العالج من الغرور يسري على من يسره اهلل عليه ،وذلك يكون باتّباع اخلطوات اآلتية:
 .1تذكر اآليات الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة ،اليت حتذر من االغرتار باهلل عز وجل،
ً
امتثاال لقوله تعاىل{ :ا ْعَل ُموا أَنمََّا الحَْيَاُة ُّ
ب وَلهَْ ٌو َو ِزينٌَة
واالغرتار بالدنيا وزخارفها.
الدْنيَا َل ِع ٌ

اخ ٌر َبيْن ُ
َوَت َف ُ
يج فَترََاُه
ث أَ ْع َج َ
َك ْم َوَت َكاُث ٌر فيِ الأَْ ْم َوا ِل َوالأَْ ْولاَ ِد َك َمثَ ِل َغيْ ٍ
ب اْل ُك َّفا َر َنبَاُتُه ُث َّم يَ ِه ُ
اب َش ِدي ٌد َو َم ْغ ِف َرةٌ ِّم َن اهللِ َو ِر ْض َو ٌ
ُم ْص َف ّراً ُث َّم يَ ُك ُ
ان َو َما الحَْيَاُة ُّ
الدْنيَا
ون ُح َطاماً وَفيِ الآْ ِخ َرةِ َع َذ ٌ

َاع
إِلاَّ َمت ُ

ور}( .احلديد)20 :
اْل ُغُر ِ

* .الغزالي ،أبو حامد حممد .إحياء علوم الدين ،كتاب ذم الغرور ،دار املعرفة  :بريوت.379/ 3 ،
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اس َّاتُقوا َرَّب ُك ْم َو ْ
اخ َش ْوا
 .2التقوى واخلوف من اهلل تعاىل؛ مصداقاً لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
يَ ْوماً ال يجَْزي َواِل ٌد َعن َوَل ِدهِ َوال َم ْوُلوٌد ُه َو َج ٍاز َعن َواِل ِدهِ َشيْئاً إ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َفال َت ُغ َّرن ُ
َّك ُم
ِ
ِ
َ
الدْنيَا َوال يَ ُغ َّرن ُ
احليَاُة ُّ
َّكم

ِباللهَِّ اْل َغُروُر}(لقمان)33:

 .3معرفة العدو األصلي لإلنسان ،أال وهو الشيطان ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
الشيْ َطا َن َل ُك ْم َع ُد ٌّو
َ
ُ
ري}
َفاتخَِّ ُذوُه َع ُد ّواً إِنمََّا يَد ُ
اب َّ
ْعو ِح ْزَبُه ِليَكوُنوا ِم ْن أ ْص َح ِ
الس ِع ِ

(فاطر)6 :

 . 4تذكر املوت ،فاهلل تعاىل يقولُّ ُ :
س َذآِئ َقُة المَْْو ِت َوإِنمََّا ُت َوَّف ْو َن ُأ ُجو َر ُك ْم يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َف َمن
{كل َن ْف ٍ

ُز ْح ِز َح َع ِن النَّ ِار َوُأْد ِخ َل الجَْنََّة َف َق ْد َفا َز َوما الحَْيَاُة ُّ
َاع
الدْنيَا إِ َّال َمت ُ

ور}(آل عمران)185 :
اْل ُغُر ِ

{واست ْ
َكبرََ ُه َو
 .5التفكري يف مصارع األمم واألشخاص الذين انتابهم الغرور ،يقول تعاىلْ :

لأَْ
َّه ْم إَِليْنَا لاَ ُي ْر َج ُعو َن * َفأَ َخ ْذَناُه َو ُجنُوَدُه َفنَبَ ْذَن ُاه ْم فيِ اْليَ ِّم
ض ِبغَيرْ ِ الحَْ ِّق َو َظنُّوا أَن ُ
َو ُجنُوُدُه فيِ ا ْر ِ

َف ُ
انظ ْر َكيْ َ
ف َكا َن َعاِقبَُة

َّ
الظالمِِ َ
ني}(.القصص)40 - 39 :

نسأل اهلل تعاىل أن جينبنا الغرور ودواعيه ،وأن يرزقنا التواضع ،وخفض اجلناح ،وأن جيعلنا
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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فلسطينيات

ُ
َّة يف فلسطني احملتلة:1948 -
األوقاف اإلسالميِ

الص ْخ َر ..مَ َ
ِب ْذ َرٌة َش ّق ِت َّ
ون ْت
أ .عزيز حممود العصا

ُّ
يعد الوقف أحد األسس والقواعد (الصلبة) اليت قامت عليها خيمة اإلسالم ،الذي
ظلل البشرية مجعاء ،باخلري العميم؛ ملا للواقفني من مسات وخصائص ،تتميز باإلميان يف
أفضل جتلياته :صدق به القلب ،ونطق به اللسان ،وعملت به اجلوارح .وقد أصبح الوقف
(مؤسسة) تشكل أحد املرتكزات األساسية اليت اتكأت عليها احلضارة اليت جوهرها اإلسالم،
دين وعقيدةٌ.
ٌ
ويعود ذلك إىل أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان أول من أوقف يف اإلسالم،
عندما وقف احلوائط السبعة اليت أوصى بها إليه (خمرييق /اليهودي).

(* )
1

أما فلسطني ،فقد أنعم اهلل عليها بنعميت اإلسراء واملعراج ،والفتح العمري؛ مما عزز
مكانتها الدينية ،وجعلها يف بؤرة احلضارة اإلسالمية ،وحمط اهتمام كبري من قبل اخللفاء
مر العصور.
والقادة املسلمني على ّ
* .احلسيين ،حممد ( .)1982املنهل الصايف يف الوقف وأحكامه والوثائق التارخيية لألراضي واحلقوق الوقفية
اإلسالمية يف فلسطني وخارجها .وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر .القدس ،فلسطني .ص.8 :
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ففي فرتة احلروب الصليبية ،وما بعدها حتى مئات السنني ،اهتم العرب واملسلمون
بفلسطني اهتماماً كبرياً ،اختذ األشكال اآلتية(:)1
 .1اإلنتاج األدبي-الديين ،باسم (كتب الفضائل)؛ الذي ر ّكز على القدس وفضائلها ،مما
أبرز األضرحة ،واملقامات ،واملزارات اإلسالمية يف أحناء أخرى من فلسطني.
 .2املنافسة بني السالطني ،واحلكام ،واألمراء املسلمني ،وكبار القوم األثرياء ،يف بناء
املؤسسات العامة ،كاملدارس والُرُبط والزوايا واألنزال والسبل واملستشفيات واحلمامات،
وأوقفوها مجيعاً ،وخصصوا لإلنفاق عليها من عوائد املزارع واملتاجر األموال الوفرية.

وقد أدى هذا االهتمام إىل انتشار األوقاف على أرضها ،بشكل مكثف ،حتى أضحى
 % 16من مساحتها الكلية وقفاً خريياً؛ لدرجة أن هناك قرى بكاملها هي وقف خريي ،ومن
أشهر األوقاف يف فلسطني :وقف بيت املقدس ،ووقف متيم الداري ،ووقف خليل الرمحن،
ووقف أمحد باشا اجلزار.

()2

منذ ما قبل النكبة سعت احلركة الصهيونية إىل السيطرة على أمالك الشعب الفلسطيين؛
عن طريق التحايل ،وباستخدام كبار امللاّ ك والسماسرة العرب ،فانتقل حجم ممتلكات اليهود
من ( )620ألف دومن يف العام ()1920؛ كأي ممتلكات ألقلية تعيش يف فلسطني ،إىل
(مليوني) دومن يف العام  ،1948كما يأتي(:)3
 665 )1ألف دومن ،حصل عليها اليهود مبساعدة مباشرة من حكومة االنتداب الربيطاني.
 .1اخلالدي ،وليد ( ،)1987قبل الشتات :التاريخ املصور للشعب الفلسطيين )1948 - 1876( ،مؤسسة الدراسات

الفلسطينية ،بريوت ،لبنان ،ص.30 :

 .2صالحات ،سامي ( .)2011األوقاف اإلسالمية يف فلسطني ودورها يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي .مركز

الزيتونة للدراسات والنشر .بريوت ،لبنان .ص.37 - 34 :
 .3صالحات ،سامي ( .)2011مرجع سابق ،ص.43 :
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 606 )2ألف دومن ،اشرتاها اليهود من إقطاعيني لبنانيني وسوريني.
 300 )3ألف دومن ،جمموع ما اشرتاه اليهود من فلسطينيني.

()1

األوقاف الفلسطينية يف العام  1948وما بعده:
عند النكبة (يف العام  ،)1948مكن االستعمار الربيطاني اليهود من السيطرة (التامة)
على  % 78من أرض فلسطني االنتدابية (يف حني أنه كان يف حيازة اليهود  ،% 7,6و% 10
يقع يف تصرف االنتداب الربيطاني) ،دمر الصهاينة مئات القرى واملدن الفلسطينية ،وأزالوا
أغلب الرتاث املعماري العربي :اإلسالمي واملسيحي عن وجه األرض ،ضمن سياسة
تهويد اجلغرافيا والسكان والتاريخ ،وفق موازين قوى الغاب ،وشهوة املستكربين للسيطرة
على موارد اآلخرين وثرواتهم ومقدراتهم واستعبادهم ،وتدمري تراثهم( ،)2وبذلك انتقل
الصهاينة من (امتالك!) األراضي والعقارات وغريها عن طريق التحايل فقط ،إىل استخدام
القوة (املفرطة) يف السيطرة على كل ممتلكات الفلسطينيني على أرضهم.
وكانت نسبة األوقاف اإلسالمية يف فلسطني احملتلة عام  1948حوالي  ،% 20تشمل :أراضي،
ومساجد ،ومدافن وغريها من األمالك ،فقامت مبجموعة من اإلجراءات لضمان السيطرة التامة
عليها )3(.بأن تعاملوا بشراسة مع األوقاف اإلسالمية ،دون غريها من أوقاف الديانات األخرى،
مبا يضمن عدم قدرة املسلمني على حتقيق أي حالة (حراك) مناوئ لالحتالل ،واستندت تلك
اإلجراءات إىل األبعاد (األسس) اآلتية:

()4

 .1اعترب كل من باع من الفلسطينيني خائناً.

 .2موقع مشروع األرشيف الفلسطيين /جامعة بري زيت .انظرhttp://awraq.birzeit.edu/?q=node/1687 :

 .3دمرب ،مايكل ( .)1992سياسة إسرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني  .1988 - 1948مؤسسة الدراسات

الفلسطينية .بريوت ،لبنان .طبعة ( .)2ص.72 - 64:

 .4اجملتمع العربي يف الداخل الفلسطيين ( .)2006مركز الدراسات املعاصرة .ص.174 - 173 :
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 )1البعد التدمريي :باصطناع القوانني اليت حتول دون االهتمام باألوقاف ،فأدى هذا إىل دمار
العديد من املؤسسات الوقفية املختلفة ،كاملقابر واملساجد وغريها.
 )2املصادرات
 )3حتويل األوقاف إىل مناطق أثرية سياحية.
لقد كان يف فلسطني احملتلة يف العام  )2500( 1948مكان مقدس ،ومل َ
يبق منها سوى
( )200موقع مقدس فقطُّ ،
تعد ملكاً لدائرة (أمالك إسرائيل!)( ،)1كما تشري اإلحصاءات إىل
أن االحتالل الصهيوني هدم حوالي ( )400مقربة ،ودمر حوالي ( )1500مسجد ،يف حني
أن باقي املساجد والوقفيات اإلسالمية األخرى تعرضت لالنتهاكات بأشكال خمتلفة ومتعددة،
منها :مسجد العباسية (قضاء عكا) الذي حتول إىل حظرية لألبقار( ،)2أما على مستوى األرض؛
فلم َ
يتبق من األرض لفلسطينيي ،1948 -سوى  % 3؛ مسموح هلم بالبناء على ثلثيها فقط،
أراض زراعية ال ميكن البناء عليها.
يف حني أن الـثلث املتبقي ّ
معرف بأنه ٍ

()3

الفلسطينيون يتحدون االحتالل وبطشه:
على الرغم من قوة الدولة القمعية الطاغية ،ورغم حالة اإلنهاك اليت أصابت أهلنا فلسطينيي
1948م ،فإنهم استمروا يف املطالبة مبنح نظام األوقاف مقداراً من االستقالل الذاتي ،مما أدى إىل
أن ترضخ حكومة االحتالل بإدخال املزيد من التغيريات على أساليب سيطرتها على األوقاف
 .1صحيفة القدس( ،بتاريخ .)2009/ 4/ 10 :فلسطينيو  48يف سباق مع الزمن للحفاظ على ما تبقى من أماكنهم

املقدسة يف قراهم ومدنهم املهدمة .انظرhttp://www.alquds.com/news/article/view/id/87083 :
 .2املصدر السابق.
" .3بابه ،إيالن ( .)2007التطهري العرقي يف فلسطني .مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بريوت ،لبنان .ط.1
ص.247 - 244 :
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اإلسالمية .وقاموا جبملة اعرتاضات تركزت يف ثالثة جماالت أساسية ،هي:

()1

ً
أوال :االعرتاض على وضع أراضي األوقاف حتت قانون أمالك الغائبني.

ً
تدخال
ثانياً :االحتجاج على سيطرة احلكومة على مدّخالت األوقاف والتعيينات ،مما يعين
يف شؤونهم االجتماعية ،كما يخُ ِضع تراثهم وعاداتهم ملوافقة احلكومة.

ثالثاً :أعربوا عن قلقهم إزاء تعرضهم للتمييز؛ ففي حني أنهم حمرومون من السيطرة

على أمالك أوقافهم ،ومدارسهم ،وحماكمهم الشرعية ،كانت الطوائف األخرى (املسيحية،
والدرزية ،والبهائية) تسيطر على أوقافها إىل حد كبري.
ثم أخذ هذا الضغط طابعاً مجاهريياً مصحوباً بإعالم مساند ،مثل(:)2
 )1يف البدء كانت اعرتاضات املسلمني تتخذ ضد سياسات الدولة ،على شكل املعارضة
الكالمية وحماوالت اإلقناع ،ثم مقاالت صحفية .كما جرت حماوالت لتأليف جلنة وطنية
لتنسيق اجلهود؛ كي ُيفرج عن أمالك األوقاف ،ويف أواخر العام ُ 1954ع ِقد مؤمتر يف عكا
هلذا الغرض.
 )2ساند بعض املسيحيني ،كاحملامي (الياس كوسا) الذي نشر مقالة يف العام  1952يف
صحيفة جريوزامل بوست ،أشار فيها إىل أن إفراج احلكومة عن أمالك األوقاف يقلل من اعتماد
الفلسطينيني على معونات الدولة.
 )3عندما فشلت اجلهود السلمية ،انطلقت تظاهرات شعبية ضد سياسات الدولة ،كما جرى
من معارضة عنيفة-صاخبة عند بيع مدفن عبد النيب يف يافا.

()3

 .1دمرب ،مايكل ( .)1992سياسة إسرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني  .1988 - 1948مؤسسة الدراسات
الفلسطينية .بريوت ،لبنان .طبعة ( .)2ص.77:
 .2املرجع السابق ،ص.80 - 78:
 .3أصبح هذا املدفن موقع فندق هيلتون-تل أبيب.
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يف العام  ،1961انعقد املؤمتر اإلسالمي األول يف عكا ،وكان أهم ما فيه أنه عارض قانون
القضاة الشرعيني؛ ألنه اعتداء صارخ على حقوق املسلمني ،واستخفاف مبعتقدات دينهم
وشرعهم احلنيف( ،)1وطالب بتحرير األوقاف اإلسالمية.
ُكمل احتالل ما تبقى من فلسطني ،توافر
عندما حلت النكسة يف العام  ،1967واست ِ
ملسلمي فلسطني  1948 -إمكانية الوصول إىل املؤسسات الرتبوية ،ذات العمق الديين،
مما ف ّعل الرتبية الدينية يف نفوسهم ،فظهر منهم قادة متكنوا من الوصول إىل مستوى متقدم
من (أسلمة) جمتمعهم ،فظهرت احلركة اإلسالمية بني صفوفهم ،اليت (أججت) حالة من
االندفاع الفردي واجلماعي حلماية ما تبقى من األوقاف اإلسالمية ضمن جغرافيتهم ،وهي
تنظر إىل األوقاف واملقدسات من خالل ثالث دوائر متكاملة ،هي:

()2

أو ًال :الدائرة العقدية :اليت تنظر إىل أن أرض فلسطني هي أرض األنبياء ،وأنها القبلة
األوىل ،وإليها أسري برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كما أن إسالمية فلسطني ال تزول
باحتالهلا.
ثانيًا :الدائرة الوقفية :فإن أرض فلسطني أرض وقفية ،وأن وقفها ُيقسم إىل :وقف أمريي،
ووقف ذري ،ووقف خريي عام.
ثالثًا :الدائرة السياسية :فانتهاك األوقاف واملقدسات ومصادرتها ،وطمسها ال يلغي
مطلقاً قدسيتها ،وإمنا وفق القدرة والطاقة (فاهلل ال يكلف نفساً إال وسعها) ،وتبقى األوقاف
واملقدسات اإلسالمية تشكل جزءاً أساسياً ،من اهلوية اإلسالمية لفلسطني.
 .1فوراني ،فتحي ( ،)1985ص ،11 - 8 :مرجع سابق.

 .2أبو جابر ،إبراهيم ( .)2012مناكفة يف بيت العدو :احلركة اإلسالمية يف إسرائيل .مركز املسبار للدراسات

والبحوث .دبي ،اإلمارات العربية املتحدة .ص.192 - 187 :
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ُ
الص ْخ َر ..مَ َ
َّة يف فلسطني احملتلةِ:1948 -ب ْذ َرٌة َش ّق ِت َّ
ون ْت
األوقاف اإلسالميِ

ووفق هذه الدوائر الثالث ،فإن احلركة اإلسالمية تنظر إىل األوقاف اإلسالمية على أنها
اجلزء احلي الذي يؤكد وجود فعل حضاري إسالمي على أرض فلسطني ،والواجهة احلقيقية
اليت حتفظ حق عودة الالجئني واملشردين.
ففي أوائل العام  1976تأسست يف حيفا مجعية املبادرة اإلسالمية ،اليت وضعت نصب
عينيها احملافظة على املقدسات اإلسالمية ،واآلثار التارخيية ،واملطالبة بتحرير األوقاف
اإلسالمية ،وتسليمها إىل هيئة إسالمية منتخبة؛ تضطلع بإدارتها (بأمانة) ،وتهتم بشؤون
املسلمني االجتماعية والثقافية.

()1

ولتنشيط دورها على األرض ،قامت احلركة اإلسالمية بإنشاء (مؤسسة األقصى لرعاية
املقدسات اإلسالمية) ،للمساهمة بشكل فاعل يف الدفاع عن املساجد يف فلسطني ،وجنحت
يف إظهار حماوالت االحتالل املتكررة ضدها ،ووفق منهجية علمية ،متكنت من احلفاظ على
األوقاف واملقدسات ،وإعمار اخلراب فيها ،ليشكل املنهج العلمي للحفاظ على اجلذور،

وطبقته ً
ً
وعمال وإعالماً وشعاراً وسلوكاً وتربية وأدباً وهوية ،وبادرت بالسعي الدائب
قوال
لتحريرها .وبدأت املؤسسة بالعمل يف مشاريع اإلعمار والصيانة منذ عام(.1991 )2
خامتة:
منذ اللحظة األوىل اليت وطئت أقدام املستعمرين الربيطانيني أرض فلسطني ،قاموا
باستباحة جغرافيتها وتارخيها ،وساعدوا على تهويدها ،وبعد النكبة فرضت احلركة الصهيونية
 .1فوراني ،فتحي ( ،)1985ص ،11 :مرجع سابق.

 .2أبو عامر ،عدنان ( .)2012احلركة اإلسالمية يف فلسطني أل  48بني عامي  :2004 - 1971النشاط املؤسساتي
واملشاركة السياسية والعالقة مع (إسرائيل) .جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،اجمللد العشرون ،العدد

الثاني ،ص . 595 – 551
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حالة من اإلرهاب باستخدام القوة املفرطة يف وجه من تبقى من أهل فلسطني األصليني،
فتمكن من السيطرة على حوالي  % 90من األوقاف اإلسالمية.
وعلى الرغم من هذا كله؛ فإن هناك من أبناء شعبنا من استطاع النهوض ،فاستجمع قوى
الشعب ووحدها يف مواجهة اإلجراءات االحتاللية ،فانطلقوا ،بقوة وبإرادة صلبة ،حنو إنقاذ ما
تبقى من األوقاف ،والبحث عن تلك األوقاف اليت قام االحتالل الصهيوني بـ (استئصاهلا)
من جغرافية فلسطني ،وذلك باالستناد إىل ما هو موجود يف السجالت ،وما تعتمر به ذاكرة
األجيال الفلسطينية اليت توارثت املعلومات حوهلا.
بذلك؛ نستطيع القول :إن ما قام به أبناء شعبنا الصامد املرابط يف فلسطني احملتلة -
 ،1948أشبه ما يكون ببذرة اتكأت عليها صخور صلبة-قاسية ،فتمكنت من اخرتاقها
والنفاذ بني شقوقها حتى وصلت إىل حيث اإلضاءة واألكسجني؛ فنمت وكربت واشتد
عودها لتعود شجرة باسقة ،أصلها ثابت ،يف أرض فلسطني ،وفرعها يف السماء يظلل الطريق
لألجيال القادمة النتزاع حقهم يف العودة إىل أرض اآلباء واألجداد ،مهما طال الزمن.
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فلسطينيات

بيت حلم مدينة وتاريخ
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
متهيد:
بيت حلم مدينة هلا تاريخ عريق ،بدءاً من تأسيسها على يد العرب الكنعانيني (2000
ق.م) وميالد السيّد املسيح ،عليه السالم ،على أدميها الطهور ،وانتهاًء بتحررها من االحتالل
اإلسرائيلي ،الذي جثم على أرضها ما ينوف عن ( )27سنة ،وهي أول بلد احتلها الصليبيون،
فبيت حلم وعيسى ،عليه السالم ،امسان مرتبطان مع بعضهما بعضاً ،فما أن يذكر أحدهما
حتى حيضر اآلخر يف الذهن مباشرة.
أصل التسمية:
مسّيت بيت حلم نسبة إىل اإلله (خلمو الكنعاني) وهي بالسريانية ،مبعنى اخلبز ،وقال
ثم دعيت بامسها احلالي نسبة إىل اإلله
الدّباغ :امسها األصلي :أفرات ،وأفراته ،مبعنى مثمرّ ،
(خلمو) إله القوت والطعام عند الكنعانيني(*) ،ويقول الباحث خليل شوكة يف كتابه (تاريخ
1

بيت حلم يف العهد العثماني) أول من سكن بيت حلم قبيلة كنعانية حوالي ألفني قبل
* .أنظر :معجم بلدان فلسطني ،حممد حسن شراب ،ص.199
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امليالد ،وقد نسبت املدينة إىل اإلله (سحاما) أو بيت (إيلي حلاما) ،وُذ ِك َر اسم آخر هلا يف
العهد القديم ،وهو (أفراتا)؛ أي اخلصيب باللغة اآلرامية( ،)1ويقول حسني روحي اخلالدي يف
تسمى بيت حلم أيضاً بيت اخلبز ،وتعرف أنها مسقط رأس سيدنا
كتابه (جغرافية فلسطني) ّ
عيسى ،عليه السالم ،وتعرف يف الكتاب املقدّس باسم بيت داود ،وامسها القديم أفرات،
وأصبحت اللفظة تعين اللحم املعروف.

()2

املوقع:
تقع مدينة بيت حلم على ارتفاع حوالي ( )775مرتاً فوق سطح البحر ،وتقع يف اجلزء
اجلنوبي من جبال اخلليل ،وعلى بعد ()10كم إىل اجلنوب من القدس ،و()73كم مشال شرق
قطاع غزة والبحر املتوسط ،و( )75كم إىل الغرب من عمان عاصمة األردن .وللعلم هناك قرية
تقع يف قضاء حيفا حتمل اسم بيت حلم ،وبلغ عدد سكانها وفق إحصائية االحتالل الربيطاني
سنة 1923م ( )224نسمة ،كذلك توجد مدينتان يف الواليات املتحدة األمريكية حتمالن
االسم نفسه بيت حلم :إحداهما بلدة تقع بشمال ينوهامشري يف منطقة اجلبل األبيض ،وهي
أسست أيضاً
أسست سنة 1787م ،والثانية مدينة صناعية يف بنسلفانياّ ،
مركز لالستشفاءّ ،
سنة 1787م( ،)3وتبلغ مساحة حمافظة بيت حلم ( )22.8كم. 2
أهم اآلثار واألماكن الدينية يف بيت حلم:
مدينة بيت حلم زاخرة باألماكن األثرية القدمية ،واألماكن الدينية ،خاصة لدى املسيحيني،
 .1تاريخ بيت حلم يف العهد العثماني ،خليل شوكة ،ص.15
 .2جغرافية فلسطني ،حسني روحي اخلالدي ،ص.93

 .3انظر :املختصر يف جغرافية فلسطني ،مرجع سابق ،ص.45
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لكونها مسقط رأس سيدنا عيسى ،عليه السالم ،وأهم الكنائس يف املدينة كنيسة املهد ،اليت
بنتها امللكة هيالنة ،سنة ( )330للميالد ،وهي أقدم كنيسة يف العامل ،وهي فوق املغارة اليت
يظن أن املسيح ،عليه السالم ،ولد فيها ( .)1ودخلت الكنيسة سنة  2012قائمة مواقع الرتاث
ّ
العاملي ،وهو أول موقع فلسطيين يدرج ضمن الئحة الرتاث العاملي ملنظمة اليونسكو(.)2
وعلى املدخل الشمالي للمدينة يقع قرب راحيل (راشيل) أم سيدنا يوسف الصديق ،عليه
السالم ،ومقام هناك مسجد بالل بن رباح وقريب من كنيسة املهد يف اجلهة اجلنوبية الشرقية،
تقع مغارة احلليب ،وورد امسها أيضاً يف املراجع مغارة اللنب ،ويف اجلهة اجلنوبية الغربية تقع
عيون سليمان (برك سليمان)( ،)3ومن األماكن الدينية واألثرية يف املدينة :مسجد عمر بن
اخلطاب ،وهو أقدم املساجد فيها ،وكنيسة القديسة كرتينا ،وكنيسة األرثوذكس ،وقلعة مراد
الرابع بالقرب من برك سليمان ،وبئر النيب داود ،ودير البنات ،ودير اجلنة املقفلة ،ووادي
خريطون ،ودير مار الياس.
السكان:
وفقاً لسجالت الضرائب العثمانيةّ ،
شكل املسيحيون نسبة  % 60من عدد سكان
املدينة ،يف القرن السادس عشر للميالد ،ويف منتصف القرن نفسه تساوت أعداد املسيحيني
واملسلمني ،وحسب إحصائية سنة 1923م يف عهد االحتالل الربيطاني لفلسطني ،بلغ عدد

 .1املوسوعة العربية امليسرة  ،اجمللد االول ،ص. 454
http://www.alarabiya.net/articles .2
 .3جغرافية فلسطني ،مرجع سابق ،ص.93

79

العدد  119ربيع األول وربيع الثاني  1436هـ  -كانون الثاني وشباط 2015م

سكان املدينة ( )6658نسمة ،منهم ( )5838مسيحياً ،و( )818مسلماً ،ويهوديان.

()1

ووفقاً إلحصاءات االحتالل الصهيوني عام 1967م ،بلغ عدد سكان بيت حلم
( )14.439نسمة ،منهم ( )7790من املسلمني؛ أي ما نسبته ( ،)% 53.9واملسيحيون
()6231نسمة؛ أي ما يعادل  % 46.1من سكان املدينة .وبلغ عدد سكان املدينة وفق
إحصاءات السلطة الوطنية الفلسطينية لعام ّ ،)30.000( 2007
شكل املسلمون منهم
 ، % 60واملسيحيون  ،)2( % 40أما احملافظة فيقدر عدد سكانها ( )200ألف نسمة.
وتقع ضمن حمافظة بيت حلم العديد من التجمعات السكانية من مدن وقرى وخميمات،
ومن هذه املدن :بيت ساحور ،وبيت جاال ،والدوحة ،ومن القرى :ارطاس ،وحسان ،وحنالني،
ووادي فوكني .كذلك يسكن يف احملافظة عرب التعامرة ،ومنهم :عرب سليمان إمساعيل،
وعرب الزير ،وعرب الوحش ،وعرب العبيدية ،ومنهم :عرب حممود عودة اهلل ،وعرب يوسف
اخلطيب ،وعرب جدّوع ،وعرب عودة أبو سرحان ،وعرب السواحرة ،ومنهم :عرب محد
الناموس ،وعرب إبراهيم شقري ،وعرب عبد القادر جعفر ،وعرب الرشايدة ،وعرب اهتيم.

()3

وتضم حمافظة بيت حلم ثالثة خميمات رئيسة ،وهي :الدهيشة ،وعايدة ،وبيت جربين .وهي
كسائر خميمات الضفة الغربية ،تأسست فوق قطع من األرض ،استأجرتها وكالة الغوث
الدولية من احلكومة األردنية ،وفيما يأتي نبذة موجزة عن كل خميم فيها:
- 1خميم الدهيشة :اختلفت املصادر حول سنة تأسيس هذا املخيم ،الذي يبعد عن مدينة بيت
 .1املختصر يف جغرافية فلسطني ،مرجع سابق ،ص93

 .2مدينة بيت حلم تارخيها وحاضرها ،رمزي احلذوة ،حبث غري منشور،كلية طالبتا قومي.2013 ،
 .3أنظر :املختصر يف جغرافية فلسطني ،مرجع سابق ،ص.94
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حلم من جهة اجلنوب كيلو مرتين اثنني ،ويقع على الطريق الرئيس املوصل بني مدينة بيت
حلم واخلليل .يقول د .حسن الربميل يف أطروحته الدكتوراة عن الالجئني ،وحق العودة :إنه
تأسس سنة 1952م .أ ّما صفحة خميم الدهيشة يف موقع وكالة الغوث على اإلنرتنت ،تشري
ّ
تأسس سنة 1949م ،وعدد سكانه حوالي ( )12000نسمة.
أنه ّ
تأسس سنة 1950م بني بيت حلم وبيت جاال ،وعدد سكانه حوالي ()4000
 - 2خميم عايدةّ :
نسمة .
 - 3بيت جربين (العزة) يعد أصغر املخيمات املعرتف بها لدى وكالة الغوث يف الضفة
الغربية ،تأسس سنة  1950ضمن حدود بلدية بيت حلم ،ويبلغ عدد سكانه حوالي ()2000
نسمة.

( *)
1

االقتصاد يف بيت حلم:
متتاز املدينة بنشاطها يف الصناعة ،خاصة الصناعة السياحية ،مثل صناعة الصدف ،ويعد
التس ّوق مصدر جذب رئيس للسيّاح ،خصوصاً خالل موسم عيد امليالد ،ويشرتي السياح حتف
خشب الزيتون بكثرة ،وتشتهر بيت حلم باحلرف الدينية املصنعة يدوياً ،مثل :عرق اللؤلؤ،
والصناديق ،وغريها ،وتشتهر مدينة بيت حلم بصناعة احلجر ،والرخام ،واملنسوجات ،واألثاث،
واملفروشات ،ومصانع الدهان والبالستيك ،واملطاط الصناعي ،واألدوية ،واملنتوجات الغذائية
واحللويات .وكانت أول غرفة جتارية زراعية يف املدينة أنشئت يف  .1952/ 4/ 16ويف عام
2008م ،استضافت بيت حلم أكرب مؤمتر اقتصادي يف األراضي الفلسطينية ،الذي بادر به،
* .حسن الربميل ،ص45وunrwa.org/atemplate.php?id=156
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وأشرف عليه رئيس الوزراء السابق ،ووزير املالية األسبق يف السلطة الوطنية الفلسطينية،
د.سالم فياض ،وشارك يف املؤمتر ( )1000من رجال األعمال واملصرفيني واملسؤولني
احلكوميني من مجيع أحناء الشرق األوسط لالستثمار يف الضفة الغربية وقطاع غزةُ ،
وأ ّمن ما
جمموعه ( )1.4مليار دوالر من أجل االستثمارات التجارية يف األراضي الفلسطينية ،وعقد
املؤمتر يف قصر املؤمترات بالقرب من برك سليمان ،واعتقد أن ذلك ذهب أدراج الرياح ،ومل
ينفذ ما اتفق عليه يف هذا املؤمتر حتى اآلن ،ألسباب عديدة ومتنوعة.
من احملطات املهمة يف حياة املدينة:
ذكرت بيت حلم يف احلرب بني أهلها وامللك شاؤول يف نهاية القرن احلادي عشر قبل
امليالد ،عندها هزم شاؤول وقتلوه.
 كانت بيت حلم مسرحاً لقصة راعوت ،حيث أحبّت راعت أحد أقربائها ،وتزوجت،وأجنبت امللك داؤد.
 اختذ امللك سليمان بيت حلم مصيفاً له ،يأتي إليها من عاصمة القدس. جلأ رحبعام ابن سيدنا سليمان ،عليه السالم ،إىل بيت حلم ،وحوصر فيها عام  937ق.م.نصب هريودس ملكاً على فلسطني ،ويف عام
 استوىل عليها الرومان سنة  63ق.م حيث ّ 37ق.م بنى هريودوس قلعة بالقرب من بيت حلم ،يلجأ إليها زمن احلرب.
 يف السنوات 135 - 132م أقام اإلمرباطور الروماني هارديان يف مغارة املهد ًمتثاال
سراً ،وخشي أن يعفي الزمن على الكهف ويندثر.
الدونيس ،وفعل ذلك العتناقه املسيحية ّ
 عام 330م جاءت اإلمرباطورة هيالنة إىل القدس وبيت حلم للحج ،وأمرت ببناء كنيسة82

بيت حلم مدينة وتاريخ

املهد بناًء على طلب ابنها قسطنطني ،وبقيت حتى عام 528م ،حيث هدمها السامريون ،وأعاد
امللك جوستنيان بناءها عام 531م ،وبنى حوهلا سوراً بقي حتى عام 1489م ،حني هدم يف
عصر املماليك.
 يف عام 614م غزا الفرس البالد املقدسة ،ومل يهدموا كنيسة املهد ،وذلك على غريعادتهم ،والسبب رؤيتهم للصورة املصنوعة من الفسيفساء يف واجهة الكنيسة ،واليت متثل
اجملوس أجداد الفرس للسيد املسيح ،عليه السالم.

( *)
1

 يف عام 648م جاء اخلليفة عمر بن اخلطاب ،وفتح القدس ،وكتب لبطريق القدس ميثاقهاملشهور (العهدة العمرية) ،ويف اليوم التالي ،زار بيت حلم ،وحضر للصالة ،فصلى داخل
ً
سجال أن ال يصلي يف هذا
الكنيسة عند احلنية القبلية املنقوشة بالفسيفساء ،وكتب للبطريق
املوضع من املسلمني إ ّال رجل واحد بعد واحد ،وال جيمع فيها للصالة وال يؤذن فيه.
 ازدهرت بيت حلم زمن اخلالفة العباسية ،فراجت التجارة ،وتيّسرت احلرية ،واألمنوترميم الكنائس وأماكن العبادة (908 - 786م) .
 يف عام 1099م دخل جيش غود فري دويويون األمري الفرنسي بقيادة تانكرد بيت حلمبداية احلملة الصليبية ،وحرق البلد ،ومل ينج منها إ ّال كنيسة املهد.
 وقعت البالد سنة 1187م حتت سيطرة األيوبيني ،ويف عام 1253م خضعت حتت سيطرةاملماليك ،ويف عام 1263م قام سلطان املماليك الظاهر بيربس بتدمري أسوار بيت حلم
وأبراجها.
* .انظر تاريخ مدينة بيت حلم  – 1917 - 1517خليل شوكة ،ص. 15
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 يف سنة 1834م احتل اجليش املصري بقيادة إبراهيم باشا فلسطني وبالد الشام ،ود ّمرأجزاء من مدينة بيت حلم القدمية.
 يف متوز 1917م ّاحتل الربيطانيون فلسطني ،ودخلوا مدينة بيت حلم ،وخرجوا منها يف
/14أيار1948/م ،وبقيت حتت السيادة األردنية حتى 1967/ 6/ 10م وخضعت منذ ذلك
التاريخ حتت سلطات احلكم الصهيوني احملتل الغاشم ،حتى 1995/ 12/ 25م ،حيث دخلت
السلطة الوطنية الفلسطينية ،فأصبحت املدينة خاضعة لسيطرتها.
ّ
الرحالة العرب واألجانب الذين زاروا بيت حلم:
زار املدينة العشرات من الرحالة العرب واألجانب الذين حتدثوا عن املدينة من
حيث موقعها ،وبعدها عن القدس ،وأهميتها ،ووصفوا املكان وقدسيته ،وخاصة كنيسة املهد،
وتطرقوا إىل األماكن الدينية والتارخيية فيها ،واملزروعات ،وطبيعة الناس وحياتهم ،ومن
الرحالة الذين زاروها:
 اليعقوبي سنة (891م) ،وابن الفقيه (903م) ،وابن البطريق (930م) ،واالصطخري(951م) وابن حوقل (987م) ،واملقدسي (985م) ،وناصر خسرو(1047م) ،والبكري
(1904م) ،واإلدريسي (1154م) ،وياقوت احلموري (1225م) ،وابن بطوطة (1355م)،
واملطران أركلف (700م) ،ويليبولد (727م) ،وبرنارد احلكيم (867م) ،وساويلوف
(1102م) وفتيلوس (1130م) ،وبنجامني توليد (1163م) ،وجون ويرزبورغ (1170م)،
وبوشارد (1240م) ،وفرسكوبالدي وجوش وميجولي (1384م).

(* )

* .أنظر :تاريخ بيت حلم  ،مرجع سابق ،ص 25وص.28
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خامتة :
هذه مدينة بيت حلم ،مركز احملافظة املدعوة بامسها ،الطيب أهلها ،العليل هواؤها ،اخلصبة
تربتها ،اجلميلة جباهلا ووديانها ،مدينة السيد املسيح عيسى ،عليه السالم ،الذي ُروي أنه
فمر به إبليس ،فقال :يا عيسى ،أرغبت يف الدنيا! فأخذه عيسى ،عليه
ّ
توسد يوماً حجراًّ ،
السالم ،فرمى به من حتت رأسه ،وقال :هذا لك مع الدنيا.

(* )
1

املدينة اليت حرص رؤساء بلدياتها االثنان والعشرون  -من ميخائيل أبو سعادة (1876
  )1880إىل فريا بابون ( )2012رئيس البلدية احلالية ،واليت ُّتعد أول امرأة فلسطينية
ترتأس بلدية مدينة بيت حلم -على جعلها أمجل املدن وأبهاها ،رغم الظروف الصعبة اليت
اعتادت املدينة أن متر بها عرب العصور واألزمان.

املراجع

غسان هرماس ،دار الطيب للطباعة والنشر  ،فلسطني 2002 ،م .
 .1باقة من أقوال املسيح ،عليه السالمّ ،
 .2تاريخ بيت حلم يف العهد العثماني 1917 - 1517م ،خليل شوكة ،بيت حلم2000 ،م .

 .3اجتاهات الرأي العام لالجئني الفلسطينيني حنو حق العودة ،حسن الربميل ،رسالة دكتوراة غري منشورة  ،جامعة

عني مشس ،مصر2002 ،م.

 .4صحيح البخاري ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة اإلميان ،املنصورة.2003 ،
 .5املختصر يف جغرافية فلسطني ،حسني روحي اخلالدي1923 ،م.

 .6معجم بلدان فلسطني ،حممد حسن شراب ،األهلية للنشر والتوزيع ،دون تاريخ.
 .7املوسوعة العربية امليسرة ،اجمللد األول ،إبراهيم مدكور وآخرون1987 ،م.

* .باقة من أقوال املسيح ،عليه السالم ،غسان هرماس ،ص.16
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أدب عربي

َ
ُ
املَ
العربي بني األمس واليوم!!...
ل
ث
ُّ
الرب  /جامعة القدس املفتوحة  /نابلس
د .حسن طاهر أبو ًّ

املَثَ ُل يف اللغة مأخوذ من اجلذر الثالثي ( َمثَ َل) ،والذي منه املِ ُ
ثال ومعناهّ :
الشبَه والنظري،
وقد ع ّد البالغيون كلمة ( ِمثْل) من أدوات التشبيه ،اليت توضع للمماثلة بني شيئني ،كالكاف،
وكأ ّنْ ،
وأشبََه ...

أما يف االصطالح ،فهو قول موجز َ
قيل يف مناسبة ما ،وأصبح ُي ُ
تمثل به للتعبري عن ّ
كل

حالة تشبه تلك املناسبة اليت ُو ِجد فيها ،وقد ساق امليداني يف مقدمة كتابه (جممع األمثال)

ربد( :املث ُ
ْل مأخوذ من املِثال،
عدداً من آراء اللغويني والبالغيني يف املثل؛ كقول أبي العباس امل ّ
حال الثاني باألول ،واألصل فيه التشبيه)( ،)1وكقول ابن ِّ
وهو ٌ
قول سائ ٌر ُيشبُّه به ُ
السكيت:
(املثل ٌُ
لفظ خيالف لفظ املضروب له ،ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ،شبهوه باملِثال الذي

ُي ْع َم ُل عليه غريه )2()...ويرى ابن عبد ربه يف العقد الفريد (أن األمثال وشي الكالم ،وجوهر
وحلي املعاني ،وهي أبقى من الشعر ،وأشرف من اخلطابة ،مل يَس ْر شيٌء مسريها ،وال
اللفظَ ،

 .1جممع األمثال.5 / 1 ،
 .2جممع األمثال.6 / 1 ،
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املََث ُل
ُّ

أسيرَُ من َمثَل)(.)1
عم عمومها حتى قيلْ :
ّ

ُّ
فن نثري قائم بذاته من فنون األدب؛ كالشعر ،واخلطابة ،والرسائل،
واحلق أن األمثال ّ

واملقامات  ..وقد لقي عناية العلماء القدماء ،أمثال األصمعي والنضر بن مشيل ،وأبي فيد
السدوسي ،وابن سالم ،واملفضل الضيب ،وغريهم كثري ،لكن أكثر كتب األمثال شيوعاً،
هي كتاب مجهرة األمثال ،ألبي هالل العسكري ،وجممع األمثال ،ألبي الفضل امليداني ،وقد
اشتمل القرآن الكريم على حنو سبعة ومثانني موضعاً ،ورد فيها كلمةَ ( :مثَ ُل – ِمث َ
ْل – أمثال
ً
اضر ْب لهَُ ْم َمثَ ً
سُلو َن} (يس:
ال أَ ْص َح َ
اب اْل َق ْريَِة إِْذ َجاَء َها املُْر َ
– األمثال– َمثَال  )..كقوله تعاىلَ { :و ْ ِ
 ،)13وقوله تعاىلَ { :و َض َر َب َلنَا َمثَلاً َوَن ِس َي َخْل َقُه( }...يس ،)78 :وقوله تعاىلَ { :وِتْل َك َ
األ ْمثَ ُال

اس َل َعَّل ُه ْم يَتَ َف َّكُرو َن} (احلشر ،)21:وغري ذلك كثري.
َن ْض ِرُب َها ِللنَّ ِ

وللمثل خصائص متيزه عن غريه من الكالم ،أوجزها إبراهيم النّظام -وأوردها امليداني

جتتمع يف غريه من الكالم ،وهي :إجياز
(جيتمع يف املَثَ ِل أربعة ال
يف مقدمة كتابه -بقوله:
ُ
ُ

اللفظ ،وإصابة املعنى ،وحسن التشبيه ،وجودة الكناية)(.)2

ولعل املثل يسهم يف إثراء املعنى ،وتقريبه إىل ذهن السامع ،لذا استعمله الكتّاب واخلطباء

عرب القرون؛ تقوية للحجة ،ودفعاً للتهمة؛ وقرعاً للخصم ،وقد قام ابن أبي احلديدي بدراسة
لألمثال يف كتاب نهج البالغة ،لإلمام علي بن أبي طالب ،فإذا بها تربو على ثالمثائة مثل،
ما يدل على أهمية املثل يف فن اخلطاب.
وقد كتب أمني اليزيدي رسالة دكتوراة يف اخلصائص الفنية للحكم واألمثال العربية يف
السودان عام 2005م ،ورأى أن املثل من أبرز فنون القول وأقدمها؛ ملا يشتمل عليه من بذور
 .1العقد الفريد.5 / 3 ،
 .2جممع األمثال.6 / 1 ،
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الفنون األخرى؛ كاإليقاع ،واخلرافة ،واحلكاية على لسان احليوان.
والقارئ لألمثال العربية القدمية من حيث دالالتها جيدها غزيرة الداللة؛ فهي مل تقل

من فراغ ،وإمنا أ ْمَلتْها التجربة ،وطول الفكرة ،وكانت زبدة املقال يف املقام .لذا نرى بعضها

أهونُ ،
(أشجع ،أجنبُ ،أعزُُّ ،
أخبل ،أكرُم ،)...أو أمساء الشرط املعروفة ،أو
يبدأ باسم التفضيل
ُ
النفي ،وهي يف جمملها إما حتذير من أمر ما ،كقوهلم (قد ّ
فشمري) يضرب
مش ْ
رت عن ساقها ّ
وزيَم اسم فرس،
يف االستعداد والتحذير من الغفلة ،وقوهلم( :هذا أوان الش ّد فاشتدي ِزيَم) ِ

(هدنة على د َ
َخن)؛ أي على فساد ،وهذا حتذير للتنبه عند املصاحلات ووقف القتال،
وقوهلمُ :
ّخن تغري الطعام مما يصيبه من الدّخان ،ثم استعري لفساد الضمائر ،وقوهلم( :الندُم على
والد ُ
السكوت خري من الندم على القول) ،ويف هذا حتذير من كثرة القول فيما يعرف وال يعرف،
ومثله( :ال تهرف مبا ال تعرف) ،ومثله( :املكثار كحاطب ليل)؛ أي املكثار من الكالم فيما
ال يعرف ،كالذي حيتطب يف الليل ،فرمبا لدغته أفعى ،أو لسعته عقرب ،وهو ال يعرف ،وغري
ذلك كثري .وبعض هذه األمثال عالمة على التصاق الفعل بصاحبه أكثر من غريه ،وخباصة
تلك األمثال اليت تبدأ باسم التفضيل ،كقوهلم( :أك َرُم من أسد ،وأألُم من ذئب)؛ ألن األسد
مير به من حيوانات ،أما الذئب فإنه طوال وقته يتعرض ملا يعرض له،
إذا شبع مل يكرتث مبا ّ
وكقوهلم( :أعدى من الشنفرى) لسرعته يف اجلري ،وكقوهلم( :أع ّز من كليب وائل) ،فكان
من عزته أنه محى الكأل ،فال يقرب محاه أحد ،وجيري الصيد بأرضه فال ُيهاج ،وكقوهلم( :أبصر

ُ
(أجهل
(أخطب من سحبان وائل) لشهرته يف اخلطابة ،وقوهلم:
من زرقاء اليمامة) وكقوهلم:
ُ
من فراشة) و(أج ُ
نب من نعامة) و(أجود من حامت) و(أشأُم من البسوس) وغري ذلك كثري،
وبعض هذه األمثال وضعت موضع النصيحة واإلخبار؛ ليتعظ بها ،كقوهلم( :سبق السيف
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واصدق) يضرب يف احلث على الصدق ،وكقوهلم( :ال ّ
ْ
يفل احلديد
(سبَّين
العذل) وكقوهلمُ :

إ ّال احلديد) وقوهلم( :الشماتة لؤم) وقوهلم( :أحبب حبيبك هونا ما) وقوهلم( :خالف ُتذكر)
(رب أمنية جلبت منية)
وقوهلم( :خري مالك ما نفعك) وقوهلم( :رب
ساع لقاعد) وقوهلمّ :
ّ ٍ
غول احللم)؛ أي ُ
(الغضب ُ
مهلكُه ،وقوهلم( :من الحاك فقد عاداك) وقوهلم( :من مأمنه يؤتى
ُ

ويفرق اجلماعات ،فال يبقي أحداً ،وقوهلم:
احل ِذُر) وقوهلم( :امللك عقيم)؛ ألنه يقطع األرحامّ ،
(املنيّة وال الدنيّة) وغري ذلك كثري.

والصحيح أني قرأت كثرياً من األمثال العربية القدمية ،وهي –حبق -ترسم صورة

لإلنسان العربي يف مناحي حياته ،وطرق تفكريه ،وثقافته ،فإذا هي قوية عزيزةّ ،
حتث على
الفضائل ،وحتذر من الرذائل ،وتعلي من األخالق الكرميةّ ،
وحتط من املعايب .صورةٌ يف
جمملها مشرقة ،تد ّل داللة بيّنة على دور الكلمة يف حياته ،فهو يقوهلا ،ويسمعها ،ثم تنتشر
يف األرض انتشار اهلشيم ،كيف ال !!؟ والعرب أ ّمة متيزت بالفصاحة ،وما فقهت العرب
فن الكلمة ،لذا روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،أنه قال( :الشعر
وال أبدعت إال ّ
ديوان العرب) والشعر كالم موزون مقفى ،لكنه يصف احلياة العربية القدمية ،ويصورها
أمجل تصوير .ولعل السبب الذي دفع اجلاحظ إىل تأليف كتاب البيان والتبيني هو إثبات أن
العرب هم أصحاب البالغة ،واخلطابة ،والفصاحة ،وهو يف ذلك يرّد على الشعوبيني الذي
اّدعوا أنهم أهل الفصاحة والبيان.
وحني نستعرض أمثال العرب يف العصر احلديث ،ال نصدق أ ّن هلا صلة بأولئك الذين
طواهم الزمن ،وخّلد مآثرهم يف املكتبات ،بعد أن صنعوا املعجزات بإميانهم وحكمتهم
وبأسهم.
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أجل ،ال نصد ُ
الثر!! فهي أمثال
ّق أ ّن هذه األمثال يقوهلا ويرددها امرؤ حيمل ذاك الرتاث ّ

تصور ما نعايشه من ضيق وقلق ،سببه أ ّن احلياة أصبحت مادية حمض ،يف مقاييسها للقوة
خوف منشؤه انعدام الثقة بني الناس ،وشعورنا أن
والضعف ،والنجاح والفشل ،ومن
ٍ
احلق،
املصلحة هي األساس املتني ،الذي حيرك عالقات الناس ،ويدفعها إىل السكوت عن ّ
ومداراة الباطل ،والتظاهر باحملبة ،والتصنع بالكراهية.
أمثال شعبية شائعة تعزز السلبية:
بعض األمثال تشيع يف جمتمعاتنا تعزز السلبية ،ومن تلك األمثال كما يتلفظ بها الناس
اليوم ،كقوهلم( :حط راسك بني الروس ،وقل يا قطاع الروس) ومثله (املوت مع الناس
نعاس) أو (رمحة) ،ويريدون بذلك أ ّال ينفرد اإلنسان برأيه ،خوف أن يلحقه أذى ،أو أال
فعل ،وإن كانت على خطأ ،ويقولون ( :بوس الكلب من فمه
يبتعد عن اجلماعة يف قول أو ٍ
حتى توخذ حاجتك منه) وهو ّ
حث صريح على النفاق ،والبحث عن املصلحة ،وتقمص
ب السيف ولو َج َر َح ْك)،
شخصية أخرى ،خمالفة للواقع ،ومصاحبة من بيده املال واجلاه
ِ
(صاح ْ
(اطعم الفم بتستحي العني)؛ وذلك للوصول إىل حتقيق الغرض ،بصرف النظر
ومثله قوهلم:
ْ

ُ
يستحق أم ال يستحق ،ومن األمثال ما يدعو صراحة إىل االبتعاد عن مشكالت
عن املُ ْط َعم،
الناس ،وعدم اإلسهام يف حّلها ،أو التوسط بني اخلصوم ،كقوهلمّ ( :
فخار يكسر بعضه)
و(امش احليط احليط وقول يا رب
و(يا داخل بني البصلة وقشرتها ما بطولك غري رحيتها)
ِ
الشر وغنيلو) و(اهلريبة ثلثني املراجل) ،ورمبا دعت بعض األمثال إىل
السرت) و(ابع ْد عن ّ
الصمت ،وعدم معاجلة األمر صراحة ،والرضا بالسيئ ،والتعايش معه ،فيقولونُ :
ب
(غُل ْ

وسترية ،وال ُغلب وفضيحة) أو (خليها يف القلب جترح ،وال تطلع وتفضح) ،ومن األمثال
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ما تفتت العالقات االجتماعية بني الناس ،وتسهم يف التفكك ،وجتعل احلياة للغالب على
املغلوب ،فهي تدعو لزعزعة ثقة املصلحني يف اإلصالح ،كقوهلم( :رعاية البقر وال رعاية
البشر) وقوهلم( :بني البايع والشاري يفتح اهلل) ،ومن األمثال اليت حتمل دالالت سلبية ،وتعرب
عن واقع سيء ،ما يتصل باحلياة الزوجية ،وهي العالقة املقدسة اليت تتشكل يف كيانها األسرة
الصاحلة ،فنجدهم يقولون( :اللي بتزوج أمي هو عمي) ،وقوهلم( :رحية الزوج وال عدمه)
وقوهلم(:امش يف
ومثله (الزوج رمحة ولو كان فحمة) ،وذلك حني يكون الزواج غري مناسب،
ِ

(طب اجلرة على فمها بتطلع
متش جبوازه) ومنها ما ينسب العيب يف الفتاة إىل أمها ْ
جنازة وال ِ
ً
هماً
مستفحال ال خالص منه،
البنت ألمها) ،ومنها ما يثري التشاؤم بإجناب البنات ويعد ّ
ّهن ّ

(هم البنات للممات) ،ومنها ما جيعل العالقة الزوجية قائمة على الشك ،وانعدام
كقوهلمّ :
الثقة ،كقوهلم( :يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية بالغربال).
أمثال ختالف العقيدة:
ثم جند األخطر يف هذه األمثال ،وهي ختالف قواعد اإلميان يف حياة اإلنسان املسلم ،وال
تتوافق مع عقيدة التوحيد ،وجند كثرياً من الناس يرددها ،وهي تطعن يف عقيدته من حيث ال
يدري ،وهي -لألسف -كثرية ،منها قوهلم( :اهلل بيطعم اللحمة للي مالوش سنان) وبعضهم
يقول(الفول) أو (اجلوز) ،وهذا ظلم وافرتاء على اهلل ع ّز وجل ،وشك يف عدله ،لكنهم
حني يعجزون عن تفسري نزول النعمة على واحد أو مجاعة من الناس ،ال جيدون تفسرياً إ ّال
الشك بالعدل اإلهلي؛ ألنه ع ّز وجل هو الذي حيدد متى يعطي ،ومتى حيرم! ومن يرزق ومن
مينع!! وهل هي نعمة أم ابتالء ونقمة !! وقوهلم يف البنات( :جوزت بنيت الرتاح من بالها
أجتين وأربعة من وراها) فالقائل هنا ينسى أن الذرية من ذكور وإناث من اهلل ع ّز ّ
وجل ،وأن
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احلق ّ
جل وعالَ { :وإَِذا
الرزق بيده ،فهو حني يردد هذا املثل يعود للجاهلية ،ويصدق عليه قول ّ

يم}(النحل ،)58 :وقوهلم حني ينتظرون شيئاً
ُب ِّش َر أَ َح ُد ُه ْم ِبالأُْ ْنثَى َظ َّل َو ْج ُهُه ُم ْس َودًّا َو ُه َو َك ِظ ٌ
مل يأت بعد ( :تا ييجي الصيب بنصلي على النيب) ،فكأ ّن الصالة على النيب حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،معقودة بتحقق املطلوب ،وهذا فهم خاطئ ،يعرب عن اجلهل بثمرة الصالة على
نبينا ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ّ
كل حني ،وقوهلم (أنا وأخوي على ابن عمي ،وأنا وابن عمي
على الغريب) فهذا املثل ال يتصل باإلسالم يف شيء ،وهو يدعو إىل العصبية اجلاهلية؛ ألنه ال
ينظر يف اجلرم ،بل ينظر يف فاعله فقط ،ويعرب عن جمتمع جتمعه رابطة الدم ،ال رابطة العقيدة،
ورابطة الدم قد يداخلها الباطل والظلم ،وهما مرفوضان يف اإلسالم.
ومن األمثال اليت تتعارض مع تعاليم اإلسالم وعقيدته السمحة أيضاً ،قوهلم( :رزق اهلَبَل
على اجملانني) ،ونلمس من هذا املثل أنّهم جيعلون رزق بعض الناس على بعض ،وليس
(ع ْمر الشقي بقي) أو (يطول) وهم جيعلون الشقاء سبباً لطول
بتقدير اهلل ومشيئته ،وقوهلمُ :
العمر ،وينسون أ ّن اهلل قدّر أقوات العباد وآجاهلم يف كتاب ،وبعضهم يقول( :فالن عايش من
يقل ويكثر بتقديرهم هم ،ال بتقدير املوىل عز ّ
قّلة املوت) ،كأن املوت ّ
وجل ،وبعض التجار
حني تكون حركة بيعه قليلة يف يوم ما ،يقول من حيث ال يدري( :بيعنا اليوم زي الصالة
على النيب) ،وكأ ّن الصالة على النيب ،عليه الصالة والسالم ،كاسدة ،فثقل عليه لفظ الكساد،
ً
ّ
متجاهال فضل الصالة على
وخف عليه تشبيهه (زي على الصالة على النيب) متناسياً أو
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم  ...وغري ذلك من أمثال منتشرة يف جمتمعاتنا اليوم.
خامتة:
خامتة القول؛ إ ّن األمثال الشعبية ،وهي جزء رئيس من الرتاث الذي تعت ّز به األمم ،إمنا
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تعكس حياة اجملتمعات؛ االجتماعية ،والسياسية ،والثقافية ،والدينية ،واالقتصادية ،وما وصلت
إليه من رقي وتطور ،أو جهل وختلف .ومبا إننا جمتمع إسالمي عربي نعاني ما نعاني من
فحري بأمثالنا اليت نرددها أن تكون موافقة لبنية اجملتمع الذي ننتمي إليه،
املصائب ليل نهار،
ّ
والعقيدة اليت اخرتناها ،وللرتاث احلضاري املشرق الذي ورثناه عن األجداد ،ونريد أن ننقله
إىل األحفاد !!..
ّ
واحلث على اخلري والصالح ،واإلعالء
حري بنا أن تكون أمثالنا مثُلنا يف االنتماء،
أجلٌّ ،
من الفضائل ،واحلط من الرذائل ،مهما كانت طريق الفضائل طويلة وصعبة؛ فإ ّن ظالهلا
كثرية ،ومثارها وافرة ،ونهايتها آمنة؛ ومهما كانت طريق الرذائل سهلة ومل ّونة خادعة؛ فإن
طريقها غادرة ،وألوانها باهتة ،ومثارها ممرضة ،ونهايتها مد ّمرة .وال نريد أن يصدق فينا قول
الشاعر بعد ذلك ،حني قال:
لبيـــــب
جرَبهم
ٌ
إذا ما ُ
الناس ّ

ودهم إال خداعــــــــاً
فلم أ َر َّ

ُه ُم وذاقــــــــــــا
فإني قد أكلت ُ
َه ْم إ ّال نفاقــــــــــــا
ومل أ َر دين ُ

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام يلتقي دولة رئيس الوزراء
رام اهلل :التقى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،دولة د .رامي احلمد اهلل ،رئيس جملس الوزراء الفلسطيين ،حيث
ناقش مساحته مع دولته آخر االنتهاكات واالعتداءات اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد
املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وبني مساحته أن هذه االنتهاكات
زادت شراسة يف الفرتة األخرية ،وأنها مل تعد تقتصر على املتطرفني اليهود ،بل أصبحت تتم
من قبل كبار السياسيني يف سلطات االحتالل ،وأن حكومة االحتالل توفر الدعم واحلماية
للقيام بهذه االقتحامات واملمارسات ،وأكد مساحته على ضرورة تواصل اجلهود لوقف هذه
التجاوزات ،اليت جتاوزت مجيع اخلطوط احلمراء.
بدوره أكد د .احلمد اهلل على أهمية دعم املؤسسات املقدسية كافة ،من أجل تثبيت صمود
املواطنني املقدسيني ،ودعمهم للوقوف يف وجه االحتالل اإلسرائيلي.
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املفيت العام يشيد بالدور املهم لنادي هالل القدس
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،بزيارة لنادي هالل القدس ،حيث أشاد مساحته بالنادي والقائمني
عليه ،وعلى الدور الوطين الكبري يف بناء جيل رياضي واع ومثقف ،ميتاز باخلربة والكفاءة،
وأعرب مساحته عن أمله يف توسيع آفاق التعاون بني املؤسسات املقدسية كافة؛ للمساهمة يف
منو اجملتمع ونهوضه ،معترباً مساحته نادي هالل القدس بأنه منارة رياضية وثقافية واجتماعية
ووطنية ،يف القدس.
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املفيت العام يلتقي سفري اململكة األردنية اهلامشية يف فلسطني
رام اهلل :التقى مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،سعادة السيد خالد الشوابكة ،سفري اململكة األردنية اهلامشية
لدى دولة فلسطني ،حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،والسيد مصطفى أعرج /نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،حيث
أطلع مساحته سعادة السفري على االعتداءات واالقتحامات اليت تقوم بها سلطات االحتالل
للمسجد األقصى املبارك ،والعمل على إفراغه من رواده واالعتداء عليهم.
وقد أشاد مساحته بالدعم
ال���ذي تقدمه اململكة
األردن��ي��ة اهلامشية ملكاً
وحكومًة وشعباً للشعب
الفلسطيين

يف

مجيع

اجملاالت ،مشيداً بعمق الروابط األخوية بني الشعب األردني والفلسطيين.
من جهته أكد سعادة السفري على موقف اململكة األردنية اهلامشية ،ملكاً وحكومة وشعباً
جتاه مساندة الشعب الفلسطيين ،وأن األردنيني مبختلف فئاتهم يشعرون مبعاناة الشعب
الفلسطيين ،ويتحركون على املستويات مجيعها لدعمه ،ويبذلون جهوداً كبرية لدعم القدس
وأهلها ،مبدياً رغبته يف مزيد من التعاون والتنسيق بني مكتبه ودار اإلفتاء الفلسطينية.
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املفيت العام يستقبل السفري املغربي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه ،سعادة السيد حممد احلمزاوي ،سفري اململكة املغربية
لدى دولة فلسطني ،حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،ومدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،السيد حممد جاد اهلل ،ونائب مدير
عام العالقات العامة واإلعالم ،السيد مصطفى أعرج ،حيث رحب مساحته بسعادة الضيف،
وأشاد بالدعم الذي تقدمه اململكة املغربية ملكاً وحكومة وشعباً للشعب الفلسطيين يف
مجيع اجملاالت ،وقد أطلع مساحته سعادة السفري على االعتداءات واالقتحامات اليت تقوم بها
سلطات االحتالل ضد املسجد األقصى املبارك.
وعرب سعادة السفري
عن تهانيه القلبية للشعب
الفلسطيين وقيادته حبلول
عيد األض��ح��ى امل��ب��ارك،
مؤكداً أن اململكة املغربية
ملكاً وحكومة وشعباً تقف إىل جانب الشعب الفلسطيين ،وأن املغاربة مبختلف فئاتهم
يشعرون مبعاناة الشعب الفلسطيين ،ويتحركون على مجيع املستويات لدعمه ،وأنهم يبذلون
جهوداً كبرية لدعم القدس وأهلها ،كما أشار إىل عمق الروابط التارخيية بني الشعب املغربي
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والفلسطيين ،وما كان للمغاربة من نضال يف القدس ،ويف محاية املسجد األقصى ،ويف نهاية
اللقاء شكر سعادة السفري مساحته على حسن الضيافة ،متطلعاً إىل مزيد من التعاون والتنسيق
بينهما.
املفيت العام يستقبل املستشار يف السفارة املصرية
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه سعادة السيد أمحد سالمة ،املستشار يف السفارة
املصرية ،والسكرتري األول حازم غيث ،حبضور الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل
املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،وحممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى
أعرج ،نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،حيث رحب مساحته بسعادة الضيف،
وأشاد بالدعم الذي تقدمه اجلمهورية املصرية حكومًة وشعباً للشعب الفلسطيين يف مجيع
اجملاالت ،وأطلع مساحته سعادة املستشار على االعتداءات واالقتحامات املتكررة اليت تقوم بها
سلطات االحتالل للمسجد األقصى املبارك ،إضافة إىل عملها على إفراغ املسجد من رواده
من خالل منع النساء ،ومن
هم دون  60عاماً من
دخوله والصالة فيه ،إىل
جانب عملها احلثيث على
تقسيمه زمانياً ومكانياً ،مما
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يعين إلغاء والية املسلمني ،وسيطرتهم على هذا املسجد وساحاته ،وأ ّكد مساحته أن املسجد
األقصى املبارك هو للمسلمني وحدهم ،وأنه ال حيق لغريهم التدخل يف شؤونه ،مشرياً إىل
املخاطر احملدقة باملدينة املقدسة ،مما يتطلب من العرب واملسلمني القيام مبقتضى مسؤولياتهم
جتاه الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،للوصول إىل نيل الشعب الفلسطيين أمانيه يف
احلرية واالستقالل.
وعرب سعادة املستشار عن تضامنه مع الشعب الفلسطيين وقيادته ،مؤكداً أن اجلمهورية
املصرية حكومة وشعباً تقف إىل جانب الشعب الفلسطيين ،وأنهم يبذلون جهوداً كبرية
لدعم القدس وأهلها ،ويف نهاية اللقاء شكر سعادة املستشار مساحته على حسن الضيافة،
متطلعاً إىل مزيد من التعاون والتنسيق بينهما.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بشهيد يف سلواد وآخر يف بيت لقيا
القدس :أدى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،واجب العزاء بشهيدين من شهداء الوطن ،وهما :عروة محاد من
سلواد – رام اهلل ،وبهاء
بدر من قرية بيت لقيا،
وذلك على رأس وفد من
دار اإلفتاء الفلسطينية
وجملس اإلفتاء األعلى،
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ضم فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وفضيلة الدكتور حسن السلوادي ،عضو جملس اإلفتاء األعلى،
والسيد حممد جاد اهلل مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،وعدداً من موظفي الدار.
ونوه مساحته يف كلمة ألقاها مبكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،مشيداً بالشهداء
ً
سائال اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني،
الذين قضوا حنبهم،
وحسن أولئك رفيقاً ،وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان ،ومتنى الفرج العاجل
ألسرانا البواسل الذين ينافحون من أجل حريتهم ،ونيل شعبهم حقوقه املشروعة.
املفيت العام يتفقد مسجد قرية املغري مشال شرق رام اهلل بعد االعتداء عليه باحلرق
رام اهلل :عرب مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،عن سخطه وغضبه الشديدين لالعتداء اآلثم واإلجرامي الذي
أقدمت عليه جمموعة من املستوطنني املتطرفني بإحراق املسجد الغربي لقرية املغري مشال
شرقي رام اهلل ،حيث اشتعلت النريان فيه ،جاء ذلك خالل تفقد مساحته للمسجد ،على
رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم ً
كال من الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل
املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وحممد جاد اهلل /مدير عام
الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج /نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،وموفق
خرمة /مدير دائرة الرقابة ،وأمحد كميل /املوظف اإلداري يف دار اإلفتاء الفلسطينية.
وقال مساحته :إن اجملموعات اإلرهابية املتطرفة من املستوطنني تعتدي يومياً على املقدسات
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الفلسطينية .وأضاف :إن هذا األمر ليس بالغريب عن قطعان املستوطنني ،أصحاب األعمال
اإلجرامية املتواصلة النتهاك حقوق شعبنا يف خمتلف حمافظات الوطن ،وهو ميثل إشارة خطرية،
وضوءاً أخضر ملواصلة االعتداءات على املواطنني وممتلكاتهم ،مؤكداً على أن هذا االعتداء
لن يزيدنا إال ثباتاً وصموداً ورباطاً يف أرضنا ومقدساتنا ،وأن االعتداء على بيت من بيوت
اهلل يف بلدة املغري إمنا يعكس مستوى عنصرية احملتل وكراهيته لشعبنا ومقدساته ،وقد أكد
اهلل تعاىل يف كتابه الكريم على خزي من خيرب املساجد ،ومينع ذكر اسم اهلل فيها ،فأولئك
من أظلم الظاملني ،وذلك يشمل املتطرفني الذين يقومون باالعتداءات اليومية ضد املسجد
األقصى املبارك ،اليت كان آخر صرعاتها السعي لتطويق املسجد األقصى ببوابات إلكرتونية،
بهدف إجراء تفتيش بالغ الدقة لرواد املسجد ،مما يعوق دخوهلم إليه ،ودعا مساحته إىل فضح
سياسة االحتالل وممارسات
املستوطنني حبق أرضنا
وشعبنا ومقدساتنا.
وط��ال��ب ال���دول
واملؤسسات املعنية حبرية
اإلنسان واألديان بالوقوف يف وجه االعتداءات اإلسرائيلية اآلمثة ،مناشداً األمة العربية
واإلسالمية حتمل مسؤولياتها جتاه القدس وفلسطني ،والدفاع عنها ،ومحاية مقدساتها من
اعتداءات املستوطنني الذين يعيثون فساداً يف األرض الفلسطينية.
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املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفتيي احملافظات ومديري الدوائر يف دار اإلفتاء
رام اهلل :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجتماعاً ملفتيي احملافظات ومديري الدوائر يف دار اإلفتاء الفلسطينية؛
وذلك ملناقشة التصرحيات
الصادرة عن أحد املفتني
خبصوص الدعوة إىل تقييد
دخول محلة اهلوية الزرقاء
إىل احملافظات الفلسطينية،
حيث أكد اجملتمعون على
أهمية وحدة أبناء الشعب
الفلسطيين ،وعدم التفريق
بينهم على أساس اهلوية،
أو

اجلغرافية

املكانية،

مبينني أننا شعب واحد
ينبغي أن نبقى موحدين متكاتفني ،وبوصلتنا تتجه حنو القدس لتبقى عنواننا يف الوحدة
واحلرية واالستقالل ،خاصة يف ظل الظروف الراهنة اليت يعيشها شعبنا ،وما تتعرض له
القدس ومسجدها األقصى املبارك من انتهاكات واعتداءات.
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ووضح اجملتمعون أن دار اإلفتاء الفلسطينية تعمل على نشر الوعي الديين السليم القائم
على التوسط واالعتدال وااللتزام بتعاليم اإلسالم السمحة ،فاملفيت هو املرجعية الدينية يف
نبذ الفرقة واالختالف وينبغي أن حيرص كل احلرص يف أعماله وفتاويه على تعاضد أبناء
ً
عامال على حتقيق الوحدة ونبذ االختالف بني أبناء شعبه.
الشعب الواحد،
ومتنت دار اإلفتاء من أبناء الشعب الفلسطيين بأطيافه كافة ،ويف خمتلف أماكن تواجدهم،
أن يقبلوا االعتذار عن صدور التصريح سالف الذكر ،داعية إىل الوقوف صفاً واحداً يف
مواجهة ما نتعرض له من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
كما ناقش اجملتمعون البنود األخرى املدرجة على جدول اجتماعهم ،واليت ختص دار اإلفتاء
وآلية إصدار الفتاوى ،وذلك ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها الدار بهدف تنظيم عملها
ورفع كفاءة موظفيها.
جملس اإلفتاء األعلى يؤكد على فتوى حتريم بيع األرض وتسريب العقارات لألعداء
ويعترب من يقوم بذلك خائنًا هلل ورسوله ودينه ووطنه
الق��دس :ت��رأس مساح��ة
الشيخ حممد حسني ،املفيت
الع��ام للق��دس والديار
الفلسطينية ،رئيس جملس
اإلفت��اء األعلى ،اجللس��ة
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احلادية والعش��رين بعد املائة من جلس��ات جملس اإلفتاء األعلى ،حبضور أصحاب الفضيلة
أعض��اء اجمللس ،حيث ناق��ش اجمللس العديد من املوضوعات الفقهي��ة املدرجة على جدول
أعماله .وقد أكد اجمللس على حتريم بيع األرض وتسريب العقارات بالبيع وغريه لألعداء.
واعترب اجمللس أن من يقوم ببيع العقارات الفلسطينية للعدو ،خائن هلل ورسوله ودينه
ووطنه ،جيب على املسلمني مقاطعته ،فال يعاملونه وال يزوجونه ،وال يتوددون إليه ،وال
حيضرون جنازته ،وال يصلون عليه ،وال يدفنونه يف مقابر املسلمني .وطالب اجمللس من
الراغبني يف بيع عقاراتهم بالتأكد من املشرتي قبل إجراء عملية البيع.
املفيت العام يطلع وفد قساوسة الكنائس األسرتالية على األوضاع يف القدس
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف مركز النوتردام بالقدس ،وفداً من قساوسة الكنائس األسرتالية
املتحدة.
ورحب مساحته بالوفد ،ومثن زيارته لفلسطني ،وتضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيين ،موضحاً
أن فلسطني عامة والقدس خاصة متتاز عن بقية الدول اجملاورة بقدسيتها ،وأهميتها ،ومكانتها
الدينية ،وهي تتعرض ملمارسات سلطات االحتالل واملستوطنني املتطرفني ،وانتهاكاتهم
اهلمجية.
وأضاف أن هذه اهلجمة ازدادت شراسة يف الفرتة األخرية ،حيث تواصل االقتحامات
للمسجد األقصى عرب باب املغاربة وتكثيفها ،وتدنيسه بإقامة الشعائر التلمودية يف أروقته
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وساحاته ،إىل جانب فرض حصار مشدد على املسجد ،والتضييق على املواطنني الذين
يؤمون املسجد األقصى املبارك إلعماره والصالة فيه ،وتأتي هذه االنتهاكات امتداداً لغطرسة
االحتالل وعدوانه على األراضي الفلسطينية كافة ،يف إطار سياسة مربجمة ،تهدف إىل فرض
األمر الواقع على األرض من خالل إجراءات عدوانية مباشرة وغري مباشرة ،تعرب عن تعنت
االحتالل اإلسرائيلي ،وإصراره على اإلجرام ،وتزييف احلقائق.
وأكد مساحته على أن هذه االنتهاكات تتعارض مع القوانني والشرائع واألعراف الدولية،
مبيناً أن اإلسالم دين تسامح ،وأنه ضمن حرية العبادة جلميع األديان ،وأن العيش املشرتك
اإلسالمي املسيحي يف فلسطني مثال جيب أن حيتذى يف العامل بأسره.
وشدد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيين من خالل حل عادل للقضية الفلسطينية.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرتني دينيتني
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم-
حماضرتني دينيتني عن اهلجرة النبوية الشريفة ،وفضل العشر األوائل
من ذي احلجة ،حيث ألقى حماضرة يف مدرسة اخلواجا ،تناول فيها صور
التضحية والفداء يف اهلجرة ،ومظاهر حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،متمثلة يف سيدنا
أبي بكر الصديق ،وابنته أمساء ،وعلي بن أبي طالب ،وصهيب الرومي ،رضي اهلل عنهم مجيعاً،
كما ألقى حماضرة يف دار القرآن الكريم ،حتدث فيها عن أحكام األضحية ،وفضلها ،وشروطها،
وآدابها ،وسننها ،وأجاب فضيلته عن أسئلة احلضور يف نهاية اللقائني.
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مفيت حمافظة رفح يستقبل حمافظها
استقبل فضيلة الشيخ حسن جابر  -مفيت حمافظة رفح  -يف مكتبه
السيد أمحد نصر (أبو النصر) حمافظ رفح ،حيث رحب فضيلته باحملافظ،
وحبث معه سبل التعاون والتنسيق املشرتك يف التخفيف عن املواطنني
هناك ،مؤكداً على ضرورة رص الصفوف ملواجهة األوضاع الصعبة اليت
يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيين يف حمافظات غزة ،وكان فضيلته قد شارك يف حفل تزويج
 15عريساً ،أقامته وكالة الغوث وتشغيل الالجئني ومجعية ملسة وفاء يف مدارس اإليواء،
وألقى فضيلته كلمة حيّا فيها صمود أبناء شعبنا ،الذين حولوا حزنهم إىل فرح ،مقدماً التهاني
والتربيكات للعرسان ،متمنياً هلم حياة سعيدة وللشعب الفلسطيين القوة واملنعة.
مفيت حمافظة اخلليل ومساعده يشاركان يف العديد
من الفعاليات
اخلليل :قام فضيلة الشيخ حممد ماهر مسودة  -مفيت حمافظة اخلليل-
باملشاركة يف العديد من النشاطات يف احملافظة ،فشارك يف لقاء إعالمي
أجاب فيه عن العديد من استفسارات املواطنني ،باإلضافة إىل إلقاء اخلطب والدروس الدينية
يف املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل.
كما شارك فضيلة الشيخ يسري عيدة -مساعد مفيت حمافظة اخلليل -يف االحتفال الديين
مبناسبة اهلجرة النبوية الشريفة ،باإلضافة إىل مشاركته يف إلقاء حماضرة بعنوان (الكلمة
106

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

الطيبة) يف مدرسة الشهيد داود العطاونة الثانوية يف بلدة بيت كاحل.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف اعتصام تضامين مع األسرى
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس-
يف اعتصام تضامين مع األسرى الفلسطينيني ،بدعوة من نادي األسري
الفلسطيين ،وكان فضيلته قد ألقى حماضرة بعنوان (اليقني والثقة باهلل)
يف مقر مديرية شرطة احملافظة ،كما شارك فضيلته يف حفل وداع حجاج بيت اهلل احلرام ،من
خالل كلمة أكد فيها على ضرورة اإلخالص هلل تعاىل يف حماضرة عقدت يف قاعة اهلالل األمحر
يف طوباس.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف مؤمتر الثقافة اإلسالمية واألصالة املعاصرة
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس -يف أعمال مؤمتر (الثقافة
اإلسالمية واألصالة املعاصرة) الذي عقد حتت رعاية خادم احلرمني
الشريفني وحبضور أمري منطقة مكة ،ورئيس رابطة العامل اإلسالمي،
الذي عقد يف مكة املكرمة ،كما شارك فضيلته يف الندوة الدينية اليت
عقدتها رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة ،حتدث فيها عن مكانة القدس يف القرآن
والسنة ،وذلك خالل فرتة أداء فضيلته ملناسك احلج هذا العام بضيافة رابطة العامل اإلسالمي،
وعلى صعيد آخر؛ شارك فضيلته يف اجتماع جلنة خدمات خميم بالطة لتدارس أوضاع املقربة
القدمية ومحايتها ،حبضور فعاليات املخيم.
107

العدد  119ربيع األول وربيع الثاني  1436هـ  -كانون الثاني وشباط 2015م

مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت-
يف االحتفال الديين الذي أقامته مديرية أوقاف سلفيت لتكريم حفظة
كتاب اهلل ،وقد ألقى فضيلته كلمة بني فيها أهمية التمسك بكتاب
اهلل واحرتامه وتقديره ،وأنه كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،داعياً إىل ضرورة تعلمه وتعليمه ألبنائنا ،مؤكداً على ضرورة مشاركة األبناء يف حلقات
التجويد والتحفيظ.
مفيت حمافظة بيت حلم يلتقي وفود عدة ويشارك يف ورشات عمل
بيت حلم :التقى فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة
بيت حلم -وفوداً أجنبية عدة ،من الواليات املتحدة األمريكية وكوريا،
حيث أطلعهم فضيلته على مساحة اإلسالم وعدله ،كما قام فضيلته
باملشاركة يف توزيع حلوم األضاحي وذلك بالتعاون مع حمافظة بيت حلم ومؤسسة (هل من
مغيث الرتكية).
كما زار عدداً من جرحى حمافظات غزة املوجودين يف مستشفى اجلمعية العربية ،واطمأن
على صحتهم ،وشارك يف ندوة بعنوان (املرأة يف اإلسالم واملسيحية) ويف ندوة أخرى عن
(املقاومة الشعبية السلمية  ...مقاومة اجلدار واالستيطان) قدم خالهلا مداخلة ،طالب فيها
بضرورة تفعيل املقاومة الشعبية.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة دينية يف بلدة كفريت
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف
ندوة دينية يف املدرسة الثانوية للبنات يف بلدة كفريت ،حتدث فيها عن
أهمية الوعي باألحكام الشرعية اليت ختص النساء ودور املرأة يف اجملتمع،
مؤكداً على أهمية التعليم للمرأة ،كما شارك فضيلته يف ورشة عمل عن أهمية اإلصالح
بني الناس ،معززاً فضيلته باألجر اجلزيل الذي وعد اهلل سبحانه وتعاىل عباده املصلحني
والصاحلني ،داعياً إىل ضرورة االلتزام بالشريعة اإلسالمية ،كما شارك فضيلته يف ورشة عن
العمل التطوعي يف اجملتمع احمللي ،مبيناً أن اهلل سبحانه وتعاىل دعا إىل عمل اخلري ،كما شارك
يف اللقاء التوعوي (من حقي أن أرث) مؤكداً على حق املرأة يف املرياث.
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مسابقة العدد 119

؟

السؤال األولُ :زجرت خالة جابر بن عبد اهلل عن اخلروج جلد خنلها ،فسمح هلا الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فما تعليله هلذا السماح؟
السؤال الثاني :من...؟
أ .الذي أقطعه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملح مأرب.
ب .صاحب كتاب (العقد الفريد).
السؤال الثالث :ما...؟
أ .اسم الغزوة اليت صلى فيها الصحابي عمرو بن العاص الصبح بتيمم بدل االغتسال.
ب .أمساء خميمات حمافظة بيت حلم.
ج .الفرق بني معنى لفظ (أمة) حسب وروده يف:
ُ
اب إِلىَ أ َّم ٍة َّم ْع ُدوَدةٍ} (هود)8 :
ْه ُم اْل َع َذ َ
 .1قوله تعاىلَ { :وَلئِ ْن أَ َّخ ْرَنا َعن ُ
 .2وقوله تعاىل{ :إنَّا َو َج ْدَنا آَباَءَنا عَ
َلى ُأ َّم ٍة} (الزخرف)23 :
ِ
السؤال الرابع  :يف أي...؟
أ .احملافظات الفلسطينية تقع مجعية (ملسة وفاء) ،ومدارس (اإليواء).
ب .البلدات الفلسطينية ،كان يقيم كل من الشهيدين:
 .1عروة محاد
 .2بهاء بدر

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 119
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة
قيمتها  750شيك ً
ال موزعة
على ثالثة فائزين بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 117
السؤال األول:

أ .سبابه فسوق.
ب .قتاله كفر.

السؤال الثاني:
أ .خميم اجللزون.

ب .خميم قلنديا.
السؤال الثالث:

أ .أنطوان الشوملي – أبو الوليد.
ب .حممد ذياب أبو صاحل.

ج .حافظ إبراهيم.
السؤال الرابع:

 .1الصرب على البالء  .2على النعم .3على الطاعة  .4عن املعاصي
السؤال اخلامس:
اإلمام الشاطيب.

الفائزون في مسابقة العدد 117
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1نارميان عدنان عبيد اهلل

بيت حلم

250

 .2حذيفة عبد القادر إدريس

اخلليل

250

 .3غسان إدريس جنار

رام اهلل

250
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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