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تنويه
ورد يف العدد السابق رقم ( )119خطأ يف صفحة رقم  78ضمن مقال( :بيت حلم مدينة وتاريخ) للكاتب
يوسف عدوي ،فتحت عنوان (املوقع) ،ذكر أن بيت حلم تقع يف اجلزء اجلنوبي من جبال اخلليل ،والصحيح أنها
تقع يف اجلزء الشمالي من تلك اجلبال .لذا اقتضى التنويه { َرَّبنَا
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ُق ْل ُموُتواْ ِب َغيْ ِظ ُك ْم

افتتاحية العدد

الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
الرسوم املسيئة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وغريها من األعمال واألقوال ،اليت
تصدر عن أشخاص أو مجاعات هنا وهناك ضد اإلسالم ورموزه ،إمنا تعرب عن حقد ختتزنه
قلوب ضل أصحابها الصراط ،فكانوا ضالني أو مغضوباً عليهم ،ومل تكن مصادفة أن تفتتح
صفحات القرآن الكريم بسورة الفاحتة اليت حتث على طلب اهلداية إىل الصراط املستقيم،
واالبتعاد عن صراط الضالني واملغضوب عليهم ،هذه السورة يقرأها املسلم يف كل ركعة
من صالته يف ليله ونهاره ،أما الذين ُطبع على قلوبهم ،فاستمرأوا الضالل ،فإنهم جيدون
يف اإلسالم ورسالته وأتباعه خصوماً جملرد أنهم آمنوا بربهم ،وصدقوا رسله ،وأسلموا إليه
وجوههم ،فرتاهم يرتبصون بدين اهلل الدوائر ،بهدف إطفاء نوره ،وأنّى هلم ذلك ،وخصمهم
يدو َن ِلُي ْط ِفئُوا ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َو ُ
يف هذا اهلل العلي القدير القائلُ{ :ي ِر ُ
ورهِ َوَل ْو َك ِرهَ
اهلل ُمتِ ُّم ُن ِ
اْل َكاِفُرو َن}(.الصف)8 :
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ُق ْل م ُ
ْظ ُ
ك ْم
ُوتواْ ِب َغي ِ

احر وَالرَّاِهب و ْ
َال ُغلاَ م:
َأ ْص َحاب الأْ ُ ْخ ُدود و َّ
َالس ِ
خماصمة األنبياء واملؤمنني ومناصبتهم العداء ،يشهد هلا حوادث كثرية ،بعضها وقع
يف املاضي وسجله التاريخ ،وبعضها ما زال يقع يف عامل احلاضر ،ويشاهده أهل الزمان
س
ور َ
وحاضروه ،وقد سجل القرآن الكريم بعض األحداث الشاهدة على االضطهاد الذي ُم ِ
ضد املؤمنني يف غابر الزمان ،حيث ذاقوا مرارة القهر والظلم ،بل االقتالع من اجلذور؛ ألنهم
آمنوا بربهم ،واستقاموا على هديه ،وقصة أصحاب األخدود من الشواهد الدالة على هذا
ات اْلبرُُ وج * َواْليَ ْو ِم المَْْو ُعوِد *
الس َماء َذ ِ
اإلجرام ،ففي فاحتة سورة الربوج يقول تعاىلَ { :و َّ
ِ
اب ُ
ات اْل َوُقوِد * إِْذ ُه ْم َعَليْ َها ُق ُعوٌد* َو ُه ْم
َو َشا ِه ٍد َو َم ْش ُهوٍد * ُقتِ َل أَ ْص َح ُ
األ ْخ ُدوِد * النَّ ِار َذ ِ

لاَّ َ
ْ
َعَلى َما يَ ْف َعُلو َن ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
يز الحْ َ ِمي ِد * َّال ِذي
ني ُش ُهوٌد* َو َما َن َق ُموا ِمنْ ُه ْم إِ أن ُي ْؤ ِمنُوا ِباهللِ ال َع ِز ِ
ات َوالأَْ ْرض َو ُ
ين َفتَنُوا المُْ ْؤ ِمنِ َ
َات
اهلل َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َش ِهي ٌد * إِ َّن َّال ِذ َ
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
الس َما َو ِ
َلُه ُمْل ُك َّ
ِ
اب َج َهنَّ َم َولهَُ ْم َع َذ ُ َ
يق}(.سورة الربوج)10 - 1 :
ُث َّم لمَْ يَتُوُبوا َفَل ُه ْم َع َذ ُ
اب الحْ ِر ِ
فاهلل عز وجل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،أخربا عن قصة أصحاب األخدود؛ لتكون
عربة للطغاة واجلبابرة ،وعربة أخرى للمضط َه ِدين من محلة رايات احلق؛ ليصربوا على ما
جيدون من أذى واضطهاد ،بسبب متسكهم باحلق ،وعن تلك القصة يقول َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى

اح ٌر ،فلما َكبرِ َ ،قال ِلْل َمِل ِك :إني قد
يم ْن كان َقبَْل ُك ْم ،وكان له َس ِ
اهلل عليه وسلم( :كان َمِل ٌك ِف َ
الس ْح َرَ ،فبَ َع َ
ث إليه ُغلاَ ًما ُي َعِّل ُمُهَ ،ف َكا َن يف َط ِري ِقِه إذا َسَل َك
إلي ُغلاَ ًما ُأ َعِّل ْمُه ِّ
َكبرِ ْ ُت ،فابعث ّ

َ
بَ ،وَق َع َد إليه ،فإذا
الس ِ
بَ ،ف َق َع َد إليهَ ،ومَ ِ
َرا ِه ٌ
س َع َكلاَ َمُهَ ،فأ ْع َجبَُهَ ،ف َكا َن إذا أتى َّ
اح َر َم َّر ِب َّ
الرا ِه ِ
ب ،فقال :إذا َخ ِش َ
اح َرَ ،فُق ْلَ :حبَ َسن أَ ْهِلي،
الس ِ
الس ِ
يت َّ
أتى َّ
اح َر َض َرَبُهَ ،ف َشكا ذلك إىل َّ
الرا ِه ِ
يِ
5
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وإذا َخ ِش َ َ
يمٍة ،قد
الس ِ
َابٍة َع ِظ َ
احُرَ ،فبَيْن َ
َما هو َك َذِل َك ،إِْذ أتى على د َّ
يت أ ْهَل َك َفُق ْل َحبَ َسيِن َّ
َ
َ
َ
الرا ِه ُب أَْف َض ُلَ ،فأَ َخ َذ َح َج ًرا ،فقال :اللهم
َحبَ َس ْ
ت الناس ،فقال :اْليَ ْو َم أ ْعَل ُم الساحر أْف َض ُل أ ْم َّ

َ
َ
اح ِر َفاْقت ْ
َّابَة ،حتى ميضي الناسَ ،ف َر َما َها
الس ِ
ب أَ َح َّ
ُل هذه الد َّ
ب إَِليْ َك من أ ْم ِر َّ
إن كان أ ْمُر َّ
الرا ِه ِ

َل َهاَ ،و َم َضى الناس َفأََتى الرا ِه َ َ
َف َقتَ
ن؛ أنت اْليَ ْو َم أَْف َض ُل
الرا ِه ُب :أَ ْي ُبيَ َّ
بَ ،فأ ْخبرََُه ،فقال له َّ
َّ
ِميِّن قد َبَل َغ من أَ ْمر َك ما أَ َرى ،وإنك َسُتبْتَ
َلىَ ،فإِ ْن اْبُتِل َ
يت فال َت ُد َّل َعَل َّي ،وكان اْل ُغلاَ ُم يُبرْ ِ ُئ
ِ
يس ِلْل َمِل ِك كان قد عميَ ،فأََتاُه
األكمه َوالأَْْب َر َ
ص ،ويداوي الناس من َساِئ ِر الأَْْد َواِءَ ،ف َس ِم َع َجِل ٌ

َع إن أنت شفيتين ،فقال :إني لاَ أشفي أَ َح ًدا ،إمنا يشفي
ِب َه َدايَا َكثِ َ
ريةٍ ،فقال :ما ها هنا لك أَجمْ ُ

ت ِباهللَِ ،د َع ْو ُت اهللَ َف َش َف َ
اهللَ ،فإِ ْن أنت آ َمنْ َ
س إليه،
اكَ ،فآ َم َن ِباهللَِ ،ف َش َفاُه اهللَ ،فأََتى المَِْل َكَ ،ف َجَل َ
س ،فقال له المَِْل ُك :من َرَّد َعَليْ َك َب َص َر َك ،قالَ :رِّبي ،قالَ :وَل َك َر ٌّب َغيرْ ِي؟ قال:
كما كان يجَِْل ُ

َرِّبي َو َرُّب َك اهللَ ،فأَ َخ َذُه فلم يَ َز ْل ُي َع ِّذُبُه حتى د َّ
َل على اْل ُغلاَ ِمَ ،ف ِجيَء ِباْل ُغلاَ ِم ،فقال له المَِْل ُك :أَ ْي

صَ ،وَت ْف َع ُل َوَت ْف َع ُل ،فقال :إني ال أشفي أَ َح ًدا،
ُبيَ َّ
ن؛ قد َبَل َغ من ِس ْح ِر َك ما ُتبرْ ِ ُئ الأَْ ْك َمَه َوالأَْْب َر َ
الرا ِهبَ ،ف ِق َ
إمنا يشفي اهللَ ،فأَ َخ َذُه فلم يَ َز ْل ُي َع ِّذُبُه حتى د َّ
يل له :ا ْر ِج ْع
َل على َّ
بَ ،ف ِجيَء ِب َّ ِ
الرا ِه ِ
ْش ِارَ ،ف َو َض َع المِْئ َ
عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َد َعا ِبالمِْئ َ
ْشا َر يف َم ْف ِر ِق َرأْ ِسِهَ ،ف َش َّقُه ،حتى َوَق َع ِش َّقاُهُ ،ث َّم ِجيَء
جَِبِليس المَِْل ِكَ ،ف ِق َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َو َض َع المِْئ َ
ْشا َر يف َم ْف ِر ِق َرأْ ِسِهَ ،ف َش َّقُه ِبِه ،حتى
ِ

َوَق َع ِش َّقاُهُ ،ث َّم ِجيَء ِباْل ُغلاَ مَ ،ف ِق َ
يل له :ا ْر ِج ْع عن ِدينِ َكَ ،فأََبىَ ،ف َدَف َعُه إىل َن َف ٍر من أَ ْص َح ِابِه ،فقال:
ِ
ُم ُذ ْر َوَتُه َ،فإِ ْن َر َج َع عن ِدينِِهَ ،وإِلاَّ
اْذ َهُبوا ِبِه إىل َجبَ ِل َك َذا َو َك َذاَ ،ف ْ
اص َع ُدوا ِبِه الجْ َبَ َل ،فإذا َبَل ْغت ْ

َف ْ
ْتَ ،ف َر َج َ
اط َر ُحوُهَ ،ف َذ َهُبوا ِبِهَ ،ف َص ِع ُدوا ِبِه الجْ َبَ َل ،فقال :اللهم اكفنيهم مِبَا ِشئ َ
ف ِب ِه ْم الجْ َبَ ُل

َ
َ
َ
يه ُم اهللَ ،ف َدَف َعُه
َف َس َق ُطواَ ،و َجاَء ميشي إىل المْ ِل ِك ،فقال له المْ ِل ُك :ما َف َع َل أ ْص َحاُب َك؟ قالَ :ك َفاِن ِ
6

ُق ْل م ُ
ْظ ُ
ك ْم
ُوتواْ ِب َغي ِ

إىل َن َف ٍر من أَ ْص َح ِابِه ،فقال :اْذ َهُبوا ِبِه َفاحمُِْلوُه يف ُق ْرُقورَ ٍ،فتَ َو َّس ُطوا ِبِه اْلبَ ْح َرَ ،فإِ ْن َر َج َع عن ِدينِِه،
ْتَ ،فان َ َ
َوإِلاَّ َفاْق ِذُفوُهَ ،ف َذ َهُبوا ِبِه ،فقال :اللهم اكفنيهم مِبَا ِشئ َ
الس ِفينَُةَ ،ف َغ ِرُقواَ ،و َجاَء
ْك َفأ ْت ِب ِه ْم َّ
َ
َ
َ
يه ُم اهلل ،فقال ِلْل َمِل ِك :إن َ
َّك َل ْس َ
ت
ميشي إىل المْ ِل ِك ،فقال له المْ ِل ُك :ما َف َع َل أ ْص َحاُب َك؟ قالَ :ك َفاِن ِ
ِ

اح ٍدَ ،وَت ْصُلُبن على
ِب َقاِتِلي حتى َت ْف َع َل ما آُمُر َك ِبِه ،قال :وما هو؟ قال :جَْت َم ُع الناس يف َص ِعي ٍد َو ِ
يِ
ِ
ْ
اسم اهللِ َر ِّب اْل ُغلاَ ِم،
سُ ،ث َّم ُق ْلِ :ب ْ
ِج ْذ ٍعُ ،ث َّم ُخ ْذ َس ْه ًما من ِكنَاَنتيِ ُ ،ث َّم َض ْع َّ
الس ْه َم يف َكبِ ِد ال َق ْو ِ
ُث َّم ا ْر ِمنَ ،فإن َ
َّك إذا َف َعْل َ
اح ٍدَ ،و َصَلبَُه على ِج ْذعُ ،ث َّم
ت ذلكَ ،قتَْلت
َنَ ،ف َج َم َع الناس يف َص ِعي ٍد َو ِ
يِ ِ
ٍ
يِ
ِ
َ
ْ
اسم اهللِ َر ِّب اْل ُغلاَ ِمُ ،ث َّم َر َماُه،
سُ ،ث َّم قالِ :ب ْ
أ َخ َذ َس ْه ًما من ِكنَاَنتِِهُ ،ث َّم َو َض َع َّ
الس ْه َم يف َكبْ ِد ال َق ْو ِ
ِ
()1
الس ْهمَ ،ف َم َ
ات ،فقال الناس :آ َمنَّا
الس ْه ُم يف ُص ْد ِغِه َ ،ف َو َض َع يَ َدُه يف ُص ْد ِغه ِ،يف َم ْو ِض ِع َّ
َف َوَق َع َّ
ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،آ َمنَّا ِب َر ِّب اْل ُغلاَ م ،فأتى المَِْل ُكَ :ف ِق َ
ت ما ُكنْ َ
يل له :أَ َرأَيْ َ
ت تحَْ َذُر ،قد
ِ
ِ
ِ
واهلل َنز َ
َّت (َ ،)3وأَ ْض َر َم
الس َك ِك(َ ،)2ف ُخد ْ
َل ِب َك َح َذُر َك ،قد آ َم َن الناسَ ،فأََم َر ِبالأُْ ْخ ُدوِد يف أَْف َواهِ ِّ

ريا َن ،وقال :من مل يَ ْر ِج ْع عن ِدينِِهَ ،فأَحمُْوُه فيها ،أو ِق َ
َح ْمَ ،ف َف َعُلوا حتى َجاَء ْت ا ْم َرأَةٌ
يل له اْقت ِ
النِّ َ
يِ
لحْ َ ِّ ()4
َّك على ا ق).
ب هلاَ ،فتَ َقا َع َس ْ
اصبرِِيَ ،فإِن ِ
ت أَ ْن َت َق َع فيها ،فقال هلا اْل ُغلاَ ُم :يا ُأ َّمْه ْ
َو َم َع َها َص ٌّ
عض األنامل من الغيظ:
يتظاهر بعض الناس بالوداعة ،فرتى من أطراف ألسنتهم حالوة ،وعلى حمياهم ابتسامة،
إال أنهم يكيدون كيداً ،وميكرون لإلسالم وأهله ،فال يدعون فرصة إال انتهزوها لالنقضاض
ُ .1ص ْد ِغِه :بضم الصاد وسكون الدال :هو ما بني العني إىل شحمة األذن( .دليل الفاحلني)199/ 1 ،
الس َك ِك :أبواب الطرق( .دليل الفاحلني)200/ 1 ،
 .2أَْف َواهِ ِّ
َّت :أي شقت( .دليل الفاحلني)200/ 1 ،
َ .3ف ُخد ْ

 .4صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب قصة أصحاب اإلخدود والساحر والراهب والغالم.
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على اإلسالم واملسلمني ،إن مل يكن بالسنان فباللسان ،ويف طائفة من أولئك يقول اهلل
تعاىلَ {:ها أَنت ْ ُ تحُ
َ
ُ
ْ
َاب ُكِّلِه َوإَِذا َلُق ُ
وك ْم َق ُالواْ آ َمنَّا َوإَِذا
ُم أ ْوالء ِبُّوَن ُه ْم َوال حُ ِيبُّوَنك ْم َوُت ْؤ ِمنُو َن ِبال ِكت ِ

خَ َلوْاْ َع ُّضواْ َعَليْ ُك ُم َ
ور}.
ات ُّ
يم ِب َذ ِ
األَنا ِم َل ِم َن اْل َغيْ ِظ ُق ْل ُموُتواْ ِب َغيْ ِظ ُك ْم إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
الص ُد ِ
(آل عمران)119 :

وبعض الناس يعضون على املؤمنني األنامل من الغيظ ،بسبب احلقد الذي ميأل قلوبهم؛
ألن املسلمني هلم دين ال يأتيه الباطل ،ولديهم قرآن من لدن حكيم خبري ،فيه العقيدة
َكم ،وهو اْل َف ْص ُل،
والشريعةِ ( ،كت ُ
كمَ ،و ُح ْك ُم ما َبيْن ْ
كمَ ،و َخبرَُ ما َب ْع َد ْ
َاب اهللِ فيه َنبَأُ ما كان َقبَْل ْ

ليس ِبالهَْ ْز ِل ،من َت َر َكُه من َجبَّ ٍارَ ،ق َص َمُه اهللَ ،و َم ْن اْبتَ َغى الهُْ َدى يف َغيرْ ِهِ ،أَ َضَّلُه اهلل ،وهو َحبْ ُل

اهللِ المَْتِنيُ ،وهو ِّ
الص َر ُ
يم ،هو الذي لاَ َت ِز ُ
س
يم ،وهو ِّ
اط المُْ ْستَ ِق ُ
الذ ْكُر الحْ َ ِك ُ
يغ ِبِه الأَْ ْه َواُء ،وال َتْلتَبِ ُ

الردِّ ،وال َتنْ َق ِضي َع َجاِئُبُه ،هو الذي مل
ِبِه الأَْْل ِسنَُة ،وال يَ ْشبَ ُع منه اْل ُعَل َماُء ،وال خَْيَل ُق على َكثْ َرةِ َّ
الر ْش ِد} ،من قال ِبِه َص َد َقَ ،و َم ْن
َتنْتَِه الجْ ِ ُّن إِْذ مَ ِ
س َعتُْه حتى قالوا {إِنَّا مَ ِ
س ْعنَا ُق ْرآًنا َع َجبًا يَ ْه ِدي إىل ُّ
اط ُم ْستَ ِقيم).
َع ِم َل ِبِه ُأ ِج َرَ ،و َم ْن َح َك َم ِبِه َع َد َلَ ،و َم ْن َد َعا إليه ُهدي إىل ِص َر ٍ
ٍ

( *)
1

كثري من ألوان العداء والكيد واملكر لإلسالم ورموزه وأتباعه ليس هلا سبب إال احلسد

على ما بني أيدي املسلمني من خريات ،اليت يقف على رأسها دينهم القويم ،من هنا تظهر
بعض أشكال العداء املعلن ضدهم ،وختفى أشكال أخرى ،وجيمع الظاهر وما خيفى قاسم
مشرتك أعظم ،قوامه استهداف املسلمني بكيد شديد؛ ليرتكوا دينهم ،على نهج من آمنوا ثم
َاب
ارتدوا؛ ليشككوا املسلمني بدينهم ،ممن قال اهلل تعاىل فيهمَ { :وَق َالت َّطآِئ َفٌة ِّم ْن أَ ْه ِل ِ
الكت ِ
* .سنن الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء يف فضل القرآن.
8

ُق ْل م ُ
ْظ ُ
ك ْم
ُوتواْ ِب َغي ِ

َّ ُ
آخ َرُه َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن}(.آل عمران)72 :
نز َل َعَلى َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َو ْجَه النَّ َه ِار َوا ْكُفُرواْ ِ
آ ِمنُواْ ِبال ِذ َي أ ِ
فلم يكن دافع أولئك للدخول يف اإلسالم اإلميان به ،وإمنا تظاهروا بذلك وهم خيفون
املكر ضده ،فكانوا يريدون الرجوع عن االنتماء إىل اإلسالم بعد الدخول فيه ،حتى يتشكك
الناس فيه ،ويظنون أن أسباباً وجيهة اكتشفها أولئك املرتدون أنها تطعن يف صحة اإلسالم
ومصداقيته.
الكالب تنبح والقافلة تسري:
ختم اهلل تعاىل سورة احلجر باحلث على التمسك بدين اهلل احلق ،مع الطمأنة إىل أن اهلل
اص َد ْع مِبَا ُت ْؤ َمُر
تكفل برد كيد أعداء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ودينه ،فقال تعاىلَ{ :ف ْ

ني * إنَّا َك َفيْن َ
َوأَ ْع ِر ْ
ين يجَْ َعُلو َن َم َع اهللِ إِلـهاً َ
َاك المُْ ْستَ ْه ِزِئ َ
آخ َر َف َس ْو َف
ني * َّال ِذ َ
ض َع ِن المُْ ْش ِر ِك َ ِ

يَ ْعَل ُمو َن* َوَل َق ْد َن ْعَل ُم أَن َ
يق َص ْدُر َك مِبَا يَُق ُ
َّك يَ ِض ُ
ين*
اج ِد َ
ولو َن * َف َسبِّ ْح حَِب ْم ِد َرِّب َك َو ُكن ِّم َن َّ
الس ِ
َوا ْعُب ْد َرَّب َك َحتَّى يَأِْتيَ َك

اْليَ ِقنيُ}(.احلجر)99 - 94:

أما األفاكني اآلمثني ،من أمثال املسيئني من الرسامني ،والغاوين من الشعراء ،فعليهم تتنزل
الشياطني ،فتزين هلم االستهزاء باإلسالم واملسلمني ،وهم يف كل منتدى يهيمون ،وسيعلمون
أي منقلب ينقلبون ،ويف ختام سورة الشعراء وعيد هلم وأي وعيد؟! إذ يقول اهلل تعاىلَ { :ه ْل

ُأَنبِّئ ُ
َز ُل َّ
الس ْم َع َوأَ ْكثَُر ُه ْم َكاِذُبو َن*
َز ُل َعَلى ُك ِّل أََّفاك أَث
اطنيُ* َتن َّ
ُك ْم َعَلى َمن َتن َّ
الشيَ ِ
يم* ُيْلُقو َن َّ
ٍ ٍِ
َّه ْم يَُق ُ
َو ُّ
ولو َن َما ال يَ ْف َعُلو َن*
يمو َن* َوأَن ُ
الش َع َراء يَتَّبِ ُع ُه ُم اْل َغ ُاوو َن* أَلمَْ َت َر أَن ُ
َّه ْم فيِ ُك ِّل َواٍد يَ ِه ُ
َصُروا ِمن َب ْع ِد َما ُظِل ُموا َو َسيَ ْعَل ُم
إِال َّال ِذ َ
ات َوَذ َكُروا اهللَ َكثِرياً َوانت َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
َّال ِذ َ َ َ َ
َ
ب
ين ظل ُموا أ َّي ُمن َقل ٍ

يَن َقِلُبو َن}( .الشعراء)227 - 221:
9
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واملستهزئون ليسوا ظاهرة جديدة ،بل هم امتداد ألسالفهم الغابرين ،الذين توعدهم
اهلل اجلبار العظيم املقتدر ،بعذاب بئيس ،إىل جانب وعد رسله ،عليهم السالم ،وأتباعهم،
ت
باالنتصار هلم ،ويف هذا خيتم اهلل تعاىل سورة الصافات بقوله جل شأنهَ { :وَل َق ْد َسبَ َق ْ

َكِل َمُتنَا ِل ِعبَاِدَنا المُْْر َسِل َ
نصوُرو َن * َوإِ َّن ُجن َدَنا لهَُ ُم اْل َغاِلُبو َن * َفتَ َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى
ني * إِن ُ
َّه ْم لهَُ ُم المَْ ُ
ِحني* َوأَْب ِص ْر ُه ْم َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن * أََفبِ َع َذ ِابنَا يَ ْستَ ْع ِجُلو َن * َفإَذا َنز َ
اح
َل ِب َس َ
احتِ ِه ْم َف َساء َصبَ ُ
ٍ
ِ
المُْ َ
ني * َوأَْب ِص ْر َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن * ُسبْ َحا َن َرِّب َك َر ِّب اْل ِع َّزةِ َع َّما
نذ ِر َ
ين* َوَت َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى ِح ٍ

يَ ِصُفو َن * َو َسلاَ ٌم َعَلى المُْْر َسِل َ
ني * َوالحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َر ِّب

اْل َعالمَِ َ
ني}(.الصافات)182 - 171:

بد ملن يؤمنون برسالة اإلسالم أن يدركوا حقيقة ما جيري حوهلم ،وما حياك ضدهم،
فال َّ
حتى ال تنطلي عليهم احليل ،وليبقوا على إميانهم راسخاً ،وعلى يقينهم بنصر اهلل هلم ،حتى
ال تذهب أنفسهم حسرات على ما جيدون ،فمكر أولئك سوف يبور ،مصداقاً لقوله تعاىل:
يد اْل ِع َّزةَ َفِلَّلِه اْل ِع َّزُة جمَ ِي ًعا إَِليِْه يَ ْص َع ُد اْل َكِل ُم َّ
الص ُ
{ َم ْن َكا َن ُي ِر ُ
ين
الطيِّ ُب َواْل َع َم ُل
ال يَ ْرَف ُعُه َو َّال ِذ َ
َّ حِ

اب َش ِدي ٌد َو َم ْكُر ُأ َ
ُ
ولئِ َك ُه َو
ات لهَُ ْم َع َذ ٌ
السيِّئَ ِ
يمَْكُرو َن َّ

يَُبوُر}( .فاطر)10 :

وفقنا اهلل تعاىل إىل حب دينه ،والذب عن نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،والعمل بالقرآن
والسنة ،دون غلو وال تفريط ،حتى يأتينا اليقني ،وحنن على ذلك ،لنفوز باحلشر يوم القيامة
الر ُس َ
ين أَْن َع َم
ول َفأُ ْوَلـئِ َك َم َع َّال ِذ َ
مع املنعم عليهم ،مصداقاً لوعده عز وجلَ {:و َمن ُي ِط ِع اهللَ َو َّ

ني َو َح ُس َن ُأ َ
ُ
الصالحِِ َ
الص ِّدي ِق َ
اهلل َعَليْ ِهم ِّم َن النَّبِيِّ َ
ني َو ُّ
ولـئِ َك
ني َو ِّ
الش َه َداء َو َّ

10

َرِفيقاً}( .النساء)69 :

كلمة العدد

شبكة األمان الربانية
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
يرتدد يف األوساط الفلسطينية احمللية والعربية بشكل عام ،الرمسية والشعبية ،ذكر مصطلح
شبكة األمان املراد توفريها من قبل الدول العربية الشقيقة حتت غطاء اجلامعة العربية لسد
االحتياجات املالية للشعب الفلسطيين عند قنص حقوقه املالية املطلوب حتصيلها من اجلانب
اإلسرائيلي ،فتعقد اجتماعات عالية املستوى هلذه الغاية ،وتتناقل وسائل اإلعالم أخباراً عن
احلجم املالي الذي ستوفره شبكة األمان العربية بهذا الصدد ،وبغض النظر عما يصل أو ال
يصل من تلك املبالغ ،فإن موضوع شبكة األمان جدير أن يقرأ من وجه آخر ،فهذه الشبكة
جيب أن تطلب ممن بيده ملكوت السماوات واألرض ،وعنده خزائنهما ،وهي ال تنضب،
وال ُتنْ ِقصها املليارات إال كما يَنقص املخيط إذا أدخل يف البحر وأخرج منه ،مصداقاً لقوله
ْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،قاُموا يف َص ِعي ٍد
تعاىل يف احلديث القدسي( :يا ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
آخ َر ُك ْم َوإِن َ

ص المِْ ْخيَ ُط
ْسا ٍن َم ْسأََلتَُه ،ما َن َق َ
َو ِ
ص ذلك ممَِّا ِعنْ ِدي إال كما يَنُْق ُ
اح ٍدَ ،ف َسأَُلوِنيَ ،فأَ ْع َطيْ ُت ُك َّل إِن َ
(* )
إذا ُأْد ِخ َل اْلبَ ْح َر).
1

فشبكة األمان البشرية على أهميتها ال تبلغ يف حدها األعلى شيئاً يذكر من شبكة األمان

* .صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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الربانية؛ ألن األوىل تستند إىل موازنات مقيدة بأسقف مالية حمددة ،واألخرى معينها ال ينضب

ين َصبرَُ واْ
َج ِزيَ َّن َّال ِذ َ
اق َوَلن ْ
أبداً ،وصدق الباري حني يقولَ { :ما ِعن َد ُك ْم يَن َف ُد َو َما ِعن َد اهللِ َب ٍ
س ِن َما َكاُنواْ يَ ْع َمُلو َن}(النحل)96 :
أَ ْج َر ُهم ِبأَ ْح َ
واهلدف من التطرق إىل هذا املوضوع على هذا النحو ،يتلخص يف التنبيه إىل أهمية

اللجوء إىل اهلل العلي القدير ،وليس التقليل من ضرورة دعم األشقاء أهلهم الذين يرابطون
على ثغور األمة ،وينافحون عن مقدساتها ،ومسرى نبيها ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث من
املفرتض يف العرب واملسلمني أن ال ينتظروا استجداء إخوانهم احملاصرين بسالسل احملتل
الذي يغتصب أرضهم ،وينتهك حرمات مقدسات العرب واملسلمني ،وحيكم حول رقاب
إخوانهم حصاراً خانقاً ،يقيد من خالله حركتهم ،ويعرقل منو اقتصادهم ،بل مينع عنهم يف
كثري من األحيان املاء والكهرباء والقوت والدواء ،وحياول جعل حقهم يف العيش الكريم
مسألة اجتهادية ختضع لنظر أصحاب األهواء واألمزجة.
ومن املأمول أن يتم فهم مرامي احلديث عن شبكة األمان الربانية ،واحلث على الصرب
يف مواجهة احملن على الوجه الصحيح ،فاملسلمون ليسوا هواة فقر ،وليسوا دعاة إىل الكسل
واخلمول واالستسالم لتلقي ضرب اخلصوم ،وإمنا اإلميان والصرب مطلوبان كمكونات رئيسة
لبنية املنافحني عن قضاياهم املصريية ،أمام أعداء يكيدون هلم شر الكيد ،وديننا يعلمنا
االستعاذة من الفقر وفتنته ،كما يعلمنا االستعاذة من فتنة الغنى ،حرصاً على بقائنا أقوياء،

فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يقول( :اللهم إنّي أَ ُعوُذ ِب َك
َ
من اْل َك َسلَ ،والهَْ َرمَ ،والمَْأَْث ِمَ ،والمَْْغ َرمَ ،و ِم ْن ِفتْنَِة اْل َقبرْ َ ،و َع َذ ْ
اب
اب ال َقبرْ َِ ،و ِم ْن ِفتْنَِة النَّ ِارَ ،و َعذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّجا ِل،
النَّ ِارَ ،و ِم ْن َش ِّر ِفتْنَِة اْل ِغنَىَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من ِفتْنَِة اْل َف ْق ِرَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من فتنة المَْس
يح الد َّ
َِِْ ِ ِ
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ت الثَّ ْو َب الأَْْبيَ َ
اي مِبَاِء الثَّْلج َواْلبرََ ِدَ ،وَن ِّق َقْليِب من الخْ َ َطايَا ،كما َن َّقيْ َ
ض
اللهم ا ْغ ِس ْل َعيِّن َخ َطايَ َ
ِ
اي ،كما َبا َعد َ
ْت بني المَْ ْش ِر ِق َوالمَْْغ ِر ِب).
من َّ
سَ ،وَبا ِع ْد َبيْيِن َوَبينْ َ َخ َطايَ َ
الدَن ِ

()1

إضافة إىل ذلك فإن اهلل ُي ْؤِثر يف احملبة املؤمن القوي عن الضعيف ،فعن نبيه املصطفى،

ب إىل اهللِ من المُْ ْؤ ِم ِن َّ
يف ،ويف
صلى اهلل عليه وسلم ،إذ قال( :املُ ْؤ ِم ُن اْل َق ِو ُّي َخيرٌْ َوأَ َح ُّ
الض ِع ِ
استَ ِع ْن ِباهللِ وال َت ْع َج ْزَ ،وإِ ْن أَ َصاَب َك َش ْيٌء ،فال َتُق ْل لو
اح ِر ْ
ُك ٍّل َخيرٌْْ ،
ص على ما يَنْ َف ُع َكَ ،و ْ
()2
َح َع َم َل َّ
الشيْ َطا ِن).
أَِّني َف َعْل ُت كان َك َذا َو َك َذاَ ،وَل ِك ْن ُق ْل َق َدُر اهللِ وما َشاَء َف َع َل ،فإن لو َت ْفت ُ
األمان الرباني ضد احلصار االقتصادي الظامل:
ال خيتلف خملصان ّ
مطلعان على جمريات األمور حول مدى الظلم الذي يقرتفه احملتل الغاصب
ضد أبناء الشعب الفلسطيين األعزل ،ومن صور هذا الظلم؛ فرض احلصار االقتصادي اخلانق
عليه ،وحجز أمواله املستحقة له ،وذلك كأسلوب عقابي يهدف إىل تركيعه ،ولكن الشعب
املؤمن بربه ومبادئه وثوابته ال خُيضعه اجلوع ،وال يَرتبك أمام اخلصاصة لينهار ،وال يفرط

ال قدر اهلل -يف حقوقه املشروعة ،فمن هذا الشعب الشهيد الذي ارتقى إىل العال مضحياًبأغلى ما ميلك اإلنسان يف سبيل اهلل ،ومنهم األسري الذي يقبع يف سجون االحتالل ،عقاباً
على نضاله ودفاعه عن شعبه وأرضه ومقدساته ،ومنهم التاجر احملاصر بالضرائب ،واجلدار
الذي مينع الناس من الوصول إىل متاجره ،وحموط باحلواجز اليت تعرقل حتركه وبضائعه،
ومنهم املوظف الذي حيرم من احلصول على حقه يف راتبه يف الوقت احملدد لصرفه ،ومنهم
العامل الذي حيرم من فرص العمل إال من خالل فوهة قارورة احملتل ،كل ذلك وغريه من
نتاج الظلم املمارس ضد شعبنا من قبل احملتل الغاصب ألرضنا ،لن يضعف عزميته ،ولن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من املأثم واملغرم
 .2صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفويض املقادير هلل.
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يزعزع إميانه ورضاه بقضاء اهلل وقدره ،فهو على يقني أن شبكة األمان الربانية ستتصدى

ُم َعيَْلًة َف َس ْو َف
حلرب الضغط االقتصادي الظامل املمارس ضده ،واهلل تعاىل يقولَ ...{ :وإِ ْن ِخ ْفت ْ

ُي ْغنِ ُ
يك ُم ُ
يم
اهلل ِمن َف ْضِلِه إِن َشاء إِ َّن اهللَ َعِل ٌ

يم}(.التوبة)28 :
َح ِك ٌ

فاإلغناء واإلفقار ال ميلك أمرهما إال اهلل ،وإن ظهر للناس أن زمامهما ممسكان بأيدي قوى

بشرية ،وهي يف احلقيقة ال متلك زمام أمرها ،وإمنا هو مملوك هلل الواحد القهار ،الذي يؤتي

امللك َمن يشاء وينزعه ممن يشاء ،مصداقاً لقوله تعاىلُ{ :قل َّ
الل ُه َّم َماِل َك المُْْل ِك ُت ْؤِتي المُْْل َك
ِ

َمن َت َشاُء َوَتنز ُع المُْْل َك ممَِّن َت َشاُء َوُت ِع ُّز َمن َت َشاُء َوُت ِذ ُّل َمن َت َشاُء ِبيَ ِد َك الخْ َيرُْ إن َ
َّك َعَل َى ُك ِّل
ِ
ِ
َش ْيٍء َق ِدي ٌر}(.آل عمران)26:
واهلل هو الرزاق ذو القوة املتني ،يرزق من يشاء بغري حساب ،وقد أقسم سبحانه بذاته

الس َماء
الس َماء ِر ْزُق ُك ْم َو َما ُتو َع ُدو َن * َف َو َر ِّب َّ
على حقيقة تقدير األرزاق ،فقال تعاىلَ { :وفيِ َّ
ْل َما أَن ُ
َوالأَْ ْرض إَِّنُه لحََ ٌّق ِّمث َ
نطُقو َن}( .الذاريات)23 - 22 :
َّك ْم َت ِ
ِ
رد على أرباب احلرب االقتصادية ،مبيناً جهلهم؛ إذ وهم يشنونها غاب عن
واهلل تعاىل َّ

أذهانهم تذكر أن املانع واملعطي هو اهلل ،ال إله إال هو ،وقد سجل القرآن الكريم الرد املفحم
على املنافقني الذين اختذوا قرار مقاطعة املسلمني اقتصادياً بهدف زعزعتهم عن دينهم
ين يَُق ُ
ولو َن لاَ ُتن ِفُقوا َعَلى َم ْن ِعن َد َر ُسو ِل اهللِ َحتَّى يَن َف ُّضوا
{ه ُم َّال ِذ َ
ومبادئهم ،فقال تعاىلُ :
الس َما َو ِ لأَْ
ني لاَ
ض َوَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
وَلهلِ ِ َخزَاِئ ُن َّ
ات َوا ْر ِ

يَ ْف َق ُهو َن}(.املنافقون)7:

فاهلل ميلك خزائن السماوات واألرض ،وليس ميزانيات منهكة ،أو مثقلة بالعجز والديون،

واهلل تكفل بأرزاق أهل األرض والسماء ،ويف هذا يقول سبحانه وتعاىلُ{ :ق ْل َمن يَ ْرُزُق ُكم ِّم َن

َ
َ
َ
ات َوالأَْ ْرض ُقل ُ
ني} (سبأ ،)24:فاهلل بيده
الس َما َو ِ
َّ
اهلل َوإِنَّا أ ْو إِيَّ ُاك ْم ل َعَلى ُه ًدى أ ْو فيِ َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
ِ ِ
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حقيقة التحكم بزمام األرزاق ،وليس ألحد سواه شيء من ذلك ،ويف هذا يقول عز وجل:

َ
َ
ُو
{أ َّم ْن َه َذا َّال ِذي يَ ْرُزُق ُك ْم إِ ْن أ ْم َس َك ِر ْزَقُه َبل لجَّ ُّوا فيِ ُعت ٍّ
احلماية الربانية من العدوان

ور}(.امللك)21:
َوُنُف ٍ

الشعب الفلسطيين القابع حتت حراب احملتل الغاصب ،يعاني األمرين صباح مساء ،لكنه
مل حيبط ولن يقنط من األمل بالنصر املنتظر؛ ألنه على يقني بأن اهلل لن يضيعه أبداً ،وهو
ين آ َمنُوا إ َّن اهللَ لاَ
سبحانه وتعاىل القائل{ :إِ َّن اهللَ ُي َداِف ُع َع ِن َّال ِذ َ
ِ

ور} (احلج:
حُ ِي ُّ
ب ُك َّل َخ َّوا ٍن َكُف ٍ

 ،)38ومما سجله القرآن الكريم من وقائع عاشها أوائل املسلمني ،تلك اليت كانوا فيها ً
قليال
مستضعفني ،فأيدهم اهلل بنصره املؤزر ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيلَ {:واْذ ُكُرواْ

َ
ُم َقِل ٌ
ض تخََاُفو َن أَن يَت َ
اس َفآ َو ُ
يل ُّم ْست ْ
َص ِرهِ
اك ْم َوأَيَّ َد ُكم ِبن ْ
َخ َّط َف ُك ُم النَّ ُ
إِْذ أَنت ْ
َض َعُفو َن فيِ األ ْر ِ
َو َر َزَق ُكم ِّم َن َّ
ات َل َعَّل ُك ْم َت ْ
ش ُكُرو َن}(األنفال)26 :
الطيِّبَ ِ
ُم َقِل ٌ
يل} قال ابن عباس :نزلت يف املهاجرين خاصة،
ويف تفسري قوله تعاىلَ {:واْذ ُكُرواْ إِْذ أَنت ْ

كانت عدتهم قليلة ،وهم مقهورون يف أرض مكة ،خيافون أن يستلبهم املشركون.

ويف املراد بالناس ثالثة أقوال :أحدها :أنهم أهل مكة ،قاله ابن عباس .والثاني :فارس
والروم ،قاله وهب بن منبه .والثالث :أنهم املشركون الذين حضروا بدراً ،واملسلمون قليلون
يومئذ.
وقوله تعاىلَ{ :فآ َو ُ
اك ْم}فيه قوالن:
أحدهما :فآواكم إىل املدينة باهلجرة ،قاله ابن عباس واألكثرون .والثاني :جعل لكم مأوى
تسكنون فيه آمنني ،ذكره املاوردي.

َص ِرهِ} قوالن:
ويف قوله تعاىلَ {:وأَيَّ َد ُكم ِبن ْ
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أحدهما :قواكم باملالئكة يوم بدر ،قاله اجلمهور.
والثاني :عضدكم بنصره يف بدر وغريها.

ويف قوله تعاىلَ { :و َر َزَق ُكم ِّم َن َّ
ات}قوالن:
الطيِّبَ ِ
أحدهما :أنها الغنائم اليت أحلها هلم ،قاله السدي.
الثاني :أنها اخلريات اليت مكنهم منها ،ذكره املاوردي.

( *)
1

وعلى العموم ،فإن املؤمن يف كل زمان ومكان على يقني أن اهلل معه ،وأنه ناصره على

ور}
أعدائه ،واهلل تعاىل يقول{ :إِ َّن اهللَ ُي َداِف ُع َع ِن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َّن اهللَ لاَ حُ ِي ُّ
ب ُك َّل َخ َّوا ٍن َكُف ٍ
(احلج ،)38:ووعد اهلل املؤمنني بالنصر والتأييد نقلته آيات القرآن الكريم عن رب العزة ،ومن

ت َكِل َمُتنَا ِل ِعبَاِدَنا المُْْر َسِل َ
نصوُرو َن * َوإِ َّن ُجن َدَنا
ذلك قوله تعاىلَ { :وَل َق ْد َسبَ َق ْ
ني * إِن ُ
َّه ْم لهَُ ُم المَْ ُ

ني * َوأَْب ِص ْر ُه ْم َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن* أََفبِ َع َذ ِابنَا يَ ْستَ ْع ِجُلو َن *
لهَُ ُم اْل َغاِلُبو َن * َفتَ َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى ِح ٍ
َفإَذا َنز َ
اح المُْ َ
ني * َوأَْب ِص ْر َف َس ْو َف ُيبْ ِصُرو َن
نذ ِر َ
َل ِب َس َ
احتِ ِه ْم َف َساء َصبَ ُ
ين * َوَت َو َّل َعنْ ُه ْم َحتَّى ِح ٍ
ِ
ني * َوالحْ َ ْم ُد للِهَِّ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
* ُسبْ َحا َن َرِّب َك َر ِّب اْل ِع َّزةِ َع َّما يَ ِصُفو َن * َو َسلاَ ٌم َعَلى المُْْر َسِل َ
ني}.
(الصافات)182 - 171 :

فاملطلوب من أهل فلسطني املرابطني على ثغور األمة ،احملافظة على رباطة اجلأش،
والتحلي مبزيد من الصرب ،على درب األخيار من أتباع األنبياء والرسل الكرام ،عليهم
السالم ،فما يصيب شعبنا اليوم ،أصاب الذين من قبلهم ،فما وهنوا له ،فليكونوا مثلهم
يِ
َ
َّب َقاَت َل
يف الصرب والثبات؛ ليشملهم مدد اهلل تعاىل وثناؤه ،واهلل تعاىل يقولَ { :و َكأيِّن ِّمن ن ٍّ
ْ َ َ
است َ
َكاُنواْ َو ُ
َم َعُه ِرِّبيُّو َن َكثِ ٌ َ
ب
اهلل حُ ِي ُّ
يل اهللِ َو َما َض ُعُفواْ َو َما ْ
ري ف َما َو َهنُوا لمِ ا أ َصاَب ُه ْم فيِ َسبِ ِ
ين}( .آل عمران)146 :
الص ِاب ِر َ
َّ
* .زاد املسري.343/ 3 ،
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الربانيون ال خوف عليهم وال هم حيزنون:
ورد يف التفسري الكبري أن الربانيني هم األئمة والوالة ،والربيون الرعية ،ويبني الرازي أن

اهلل تعاىل مدح الربيني بنوعني؛ ً
أوال بصفات النفي ،وثانياً بصفات اإلثبات ،أما املدح بصفات

َ َ
است َ
َ
َكاُنوا}
يل اهللِ َو َما َض ُعُفوا َو َما ْ
النفي ،فهو قوله تعاىل{ :ف َما َو َهنُوا لمِ ا أ َصاَب ُه ْم فيِ َسبِ ِ
عمران ،)146 :وللتفريق بني هذه األمور الثالثة ،ينقل الرازي عن صاحب الكشاف أنهم
(آل

ما وهنوا عند إشاعة خرب قتل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وما ضعفوا عن اجلهاد بعده،
وما استكانوا للعدو ،وهذا تعريض مبا أصابهم من الوهن واالنكسار عند اإلرجاف بقتل
رسوهلم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبضعفهم عند ذلك عن جماهدة املشركني ،واستكانتهم
للكفار حتى أرادوا أن يعتضدوا باملنافق عبد اهلل بن أبي ،وطلب األمان من أبي سفيان.

وحيتمل أيضاً أن يفسر الوهن باستيالء اخلوف عليهم ،ويفسر الضعف بأن يضعف

إميانهم ،وتقع الشكوك والشبهات يف قلوبهم ،واالستكانة هي االنتقال من دينهم إىل دين
عدوهم.
وفيه وجه ثالث ،وهو أن الوهن ضعف يلحق القلب ،والضعف املطلق هو اختالل القوة
والقدرة باجلسم ،واالستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف.
ويرى الرازي أن كل هذه الوجوه حسنة حمتملة ،قال الواحدي :االستكانة اخلضوع ،وهو

أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد ،ثم قال تعاىلَ { :و ُ
ين} واملعنى :أن من
الص ِاب ِر َ
اهلل حُ ِي ُّ
ب َّ

صرب على حتمل الشدائد يف طريق اهلل ،ومل يظهر اجلزع والعجز واهللع ،فإن اهلل حيبه ،وحمبة
اهلل تعاىل للعبد عبارة عن إرادة إكرامه ،وإعزازه وتعظيمه ،واحلكم له بالثواب واجلنة ،وذلك
نهاية املطلوب.

(* )
1

* .التفسري الكبري.23/ 9 ،
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وإذا أحب اهلل عبده ،سدد خطاه ووفقه ،وأعلن احلرب على أعدائه ،ففي احلديث الصحيح

عن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ قال :من َعادَى لي َوِليًّا
إلي ممَِّا افْترََ ْض ُت عليه ،وما يَز ُ
َال َعبْ ِدي
إلي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ
ب َّ
َف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِب ،وما َت َق َّر َب َّ
س َعُه الذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه الذي ُيبْ ِصُر
يَتَ َق َّر ُب إلي ِبالنَّ َواِف ِل حتى ُأ ِحبَُّه ،فإذا أَ ْحبَبُْتُه كنت مَ ْ
استَ َعاَذِني لأَُ ِع َ
ِبِهَ ،ويَ َدُه اليت يَبْ ِط ُ
يذَّنُه،
ش بهاَ ،و ِر ْجَلُه اليت ِ
يمَْشي بهاَ ،وإِ ْن َسأََليِن لأَُ ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن ْ
َ (*)
َ ُ
س المُْ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه المَْْو َت ،وأنا أَ ْك َرُه َم َساَءتُه).
وما َت َرَّدْد ُت عن َش ْيٍء أنا فا ِعلُهَ ،ت َرُّدِدي عن َن ْف ِ
1

وورد نفي اخلوف واحلزن عن أولياء اهلل يف عدد من اآليات القرآنية ،اليت منها قوله تعاىل:

الص َ
الز َكاةَ لهَُ ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد َرِّب ِه ْم َو َال
الةَ َوآَت ُواْ َّ
{إِ َّن َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ات َوأََقاُمواْ َّ
ين آ َمنُواْ َو َع ِمُلواْ َّ

َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم حَْي َزُنو َن} (البقرة ،)277 :وقوله تعاىل{ :أَال إِ َّن أَ ْوِليَاء اهللِ َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم
َو َال ُه ْم حَْ
ي َزُنو َن}(.يونس)62 :
فأولياء اهلل املؤمنون برسله وكتبه ،املستقيمون على هديه ،حيفظهم اهلل تعاىل من اخلوف،

ين َق ُالوا َرُّبنَا ُ
استَ َقاُموا َفلاَ َخ ْو ٌف
ويقيهم مآسي احلزن ،وهو القائل جل شأنه{ :إِ َّن َّال ِذ َ
اهلل ُث َّم ْ

َعَليْ ِه ْم َوال ُه ْم

حَْ
ي َزُنو َن}(.األحقاف)13 :

لاَ
َّ
ش * إِيلاَ ِف ِه ْم
وامنت اهلل على قريش بأن هيأ هلا األمن واإلطعام ،فقال تعاىل{ :لإِِي ِف ُق َريْ ٍ
ِر ْحَلَة ِّ
َهم ِّم ْن
ت * َّال ِذي أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُج
وع َوآ َمن ُ
الصيْ ِ
ف * َفْليَ ْعُب ُدوا َر َّب َه َذا اْلبَيْ ِ
الشتَاء َو َّ
ٍ
ف}( .قريش)4 - 1 :
َخ ْو ٍ
سائلني اهلل العلي القدير أن يهيىء لشعبنا وأمتنا األمن من اخلوف ،وأن ينعم علينا

باخلالص من اجلوع والفقر واحلاجة ،وجيعلنا أقوياء يف عقيدتنا ورباطنا وصربنا ،ويثبت
أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين.
* .صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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شروط صيغة عقد الزواج
يف الفقه اإلسالمي
د .شفيق عياش
األصل يف عقد الزواج اجتماع إرادة العاقدين على الرضا مبوضوع العقد ،ولكن الرضا
واإلرادة من األمور اخلفية اليت ال ميكن االطالع عليها؛ ألن حملها القلب ،ومعلوم أن احلكم
يدور مع علته الظاهرة ،ال مع حكمته اخلفية ،لذا فقد اعترب الشارع اإلجياب والقبول ً
دليال
ظاهراً على قبول الطرفني بالعقد.
وقد اتفق الفقهاء على اعتبار اإلجياب والقبول ركين العقد ،وقصر احلنفية واحلنابلة
الركنية عليهما دون غريهما( .)1وهذا ما أخذ به قانون األحوال الشخصية ،حيث نصت
املادة ( )14منه على أنه (ينعقد الزواج بإجياب وقبول اخلاطبني ،أو وكيليهما يف جملس العقد)،
فهذه املادة تنص على ركين عقد الزواج _وهما اإلجياب والقبول_ ويطلق عليهما الصيغة،
فالصيغة هي طريقة التعبري عن اإلرادة وتوافقها مع إرادة الطرف اآلخر ،فهي الوسيلة اليت
تكشف عن الرغبة الكامنة لدى املتعاقدين ،للتأكد من الرضا الذي هو األصل يف قيام
العقد( ،)2وتتكون الصيغة من اإلجياب والقبول ،ولكل منهما شروط.
 .1االختيار لتعليل املختار ، 82\3 :الشرح الكبري البن قدامة.370\7 :
 .2البحر الرائق ،87\3 :وبداية اجملتهد.5\2 :
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شروط صيغة العقد:
إن صيغة العقد تتكون من اإلجياب والقبول ،أما اإلجياب فهو ما صدر من أحد العاقدين

ً
أوال ،معرباً عن الرغبة يف إجياد العقد وإنشائه ،وأما القبول فهو ما يصدر ثانياً من العاقد
اآلخر ،للداللة على موافقته ورضاه مبا أوجبه األول.

فالعربة يف متييز اإلجياب عن القبول هو الصدور ً
أوال ،بصرف النظر عمن صدر منه ،أهو

الزوج أم الزوجة .فالذي حيدد اإلجياب هو وقت صدوره ،ال جهة إصداره ،فما صدر ً
أوال هو
اإلجياب ،وما صدر الحقاً هو القبول.
وشروط اإلجياب والقبول تسمى شروط الصيغة ،ويشرتط يف الصيغة الشروط اآلتية:
 )1أن تكون دالة على إنشاء العقد:
ينعقد الزواج بكل لفظ يفيد إنشاء العقد دون احتمال الوعد ،وعلى ذلك؛ فاألصل يف
اإلجياب والقبول أن يكون كل منهما يف صيغة املاضي ،كأن تقول املرأة للرجل :زوجتك
نفسي ،فيجيبها :قبلت زواجك ،وهذه هي أقوى الصيغ للداللة على املراد بالعقد ،وهي
إجياده يف احلال(*).
1

ويصح أن يكون اإلجياب بصيغة األمر ،والقبول بصيغة املاضي ،إذا مل يكن املقصود من
صيغة األمر معرفة رغبة الطرف اآلخر يف الزواج ،أو طلب الوعد به ،ويعرف ذلك بالقرائن،
ومثال ذلك :أن يقول اخلاطب :زوجيين نفسك ،فتقول له :قبلت زواجك ،أو زوجتك نفسي،
إذ تدل القرائن على أن املراد إنشاء العقد.
كما يصح أن يكون اإلجياب بصيغة املضارع ،والقبول بصيغة املاضي ،إذا وجدت القرينة
* .تنظيم اإلسالم للمجتمع :ص .81
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زوجيين نفسك ،فتقول:
اليت تدل على إرادة إنشاء العقد يف احلال ،كأن يقول :أتزوجك ،أو ُت ِّ
قبلت زواجك.

()1

واتفق الفقهاء على أنه ال ينعقد النكاح املضاف إىل املستقبل ،كقوهلا له :سأزوجك نفسي،
فيقول :قبلت الزواج ،أو كقوله هلا :زوجيين نفسك بعد شهر ،فتقول :قبلت الزواج .فهذه
الصيغة ال تدل على التنجيز( ،)2وعقد الزواج تنجم عنه آثاره يف احلال ،وقد جاء يف املادة
( )18من قانون األحوال الشخصية أن الزواج املضاف إىل املستقبل ال ينعقد.
 )2أن ال تكون الصيغة معلقة على شرط غري متحقق:
ال ينعقد الزواج بصيغة جتعل حتققه معلقاً على وجود أمر آخر ،قد حيدث ،وقد ال حيدث،
كقوله :تزوجتك إن جنحت ،أو إن توظفت ،فال ينعقد النكاح ،ولو حتقق الشرط؛ ألن عقد
النكاح ينتج آثاره فوراً ،وهذه الصيغة تنافيه.

()3

أما إذا كان الشرط قد حتقق بالفعل عند التلفظ بالصيغة ،أو قال ذلك ،فينعقد العقد ،كما
لو كانت جنحت بالفعل ،أو توظفت ،أو قال هلا :إن جاء رأس الشهر تزوجتك ،وكان رأس
الشهر قد جاء بالفعل .وقد نصت املادة ( )18من قانون األحوال الشخصية على أنه ال
ينعقد الزواج املضاف إىل املستقبل ،وال املعلق على شرط غري متحقق.
 )3موافقة القبول لإلجياب من كل وجه:
أي أن يتطابق القبول واإلجياب من حيث املهر ،فإن اختلفا ال يصح النكاح ،فلو قال الولي:
زوجتك ابنيت خدجية ،فقال :تزوجت ابنتك ميسون ،مل ينعقد العقد .ولو قال الولي :زوجتك
 .1عبد الرمحن تاج ،الشريعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية ،ص.18
 .2روضة الطالبني ،37/ 7 :االختيار .82/ 3
 .3املغين البن قدامة.16/ 7 :
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ابنيت خدجية بألفي دينار ،فقال :قبلت زواج ابنتك خدجية بألف دينار ،مل ينعقد العقد أيضاً.
 )4أن يقرتن القبول باإلجياب:
أي أن يصدر القبول بعد اإلجياب دون أن يرتاخى عنه ،ويعرب املالكية والشافعية عن هذا
الشرط باملواالة؛ ألن املواالة بني اإلجياب والقبول هي اليت جتعلنا جنزم بأن اإلرادتني اتفقتا،
فإذا وقع فصل بني اإلجياب والقبول ،فال نستطيع أن جنزم باتفاق اإلرادتني ،إلمكان أن يكون
املوجب قد تراجع عن كالمه يف فرتة الفصل بني اإلجياب والقبول .أما إذا كان الفصل يسرياً
فال يضر.
أما احلنفية واحلنابلة ،فلم يشرتطوا الفورية ،وإمنا اشرتطوا أن يتم اإلجياب والقبول يف
جملس واحد ،فيعرب عن احتاد الشرط باحتاد اجمللس ،فعندهم ال يؤثر الفصل بني اإلجياب
والقبول ما داما يف جملس العقد ،أما إذا وقع التفريق يف اجمللس بعد اإلجياب ،وقبل القبول،
مل يصح العقد.
 )5أن ال يعود املوجب عن إجيابه قبل قبول العقد:
بد من إصراره عليه ،حتى يوجد القبول ،فلو
فإذا وجد اإلجياب من أحد العاقدين ،فال َّ
رجع عنه لغى العقد.
 )6أن ال تقرتن الصيغة مبا يدل على التأقيت:
ذلك أن عقد الزواج قائم على التأبيد ،وعدم التأقيت ،فيبطل إذا كان مقرتناً مبدة حمددة،
كشهر أو سنة ،أو مبا يقوم مقام التأقيت ،كأن يقول هلا تزوجتك طوال غياب أخيك ،أو فرتة
وجودي عندكم ،أو خالف ذلك.
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
22
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من فقه الطهارة
الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي -مفيت حمافظة طولكرم
ً
ُّ
تب الفقه على اختالف
اعتنى الشرع مبسائل الطهارة اعتناًء فائقا؛ فاستفتحت كل ُك ِ
وباب الفقه الواسع ،الذي تندرج بعده
مذاهبها ،بباب الطهارة ،اليت هي مفتاح الصالةُ ،
أبوابه املتعددة ،وهناك عناوين يف باب الفقه ،دّقت مسائلها ،و َكُثر اجلهل بها ،مع أنها تتكرر
يومياً مع املكّلفني بأحكام الشريعة .ومن هذه املسائل الشائكة يف الفهم ،والغائبة عن حضور
فريق من الناس؛ اإلفرازات اليت تنزل من الرجل واملرأة ،أو من أحدهما دون اآلخر .وخيتلط
ين النازل منهم
أمرها عليهما .ولقد مسعت من شباب حيتلمون ويصلون ،وال يدرون أ ّن هذا امل ّ
يوجب الغسل ،أو هناك من يصابون بنزول املذي فيغتسلون ،أو ال يدرون ماذا يصنعون،
فلمست حاجة لبيان أحكام هذه اإلفرازات ،وحصرتها يف (املين ،واملذي ،والودي) دون غريها؛
لعموم احلاجة إليها ،وإشكاهلا على السائلني ،ووصفتها باإلفرازات اجلنسية ،وذلك على وجه
العموم ،فهناك من مل يعترب الودي ذا عالقة باإلفرازات اجلنسية.
صفات املين ،واملذي ،والودي:
َّ ُ َ
الر ُجل َغِل ٌ
َّ
يظ أَْبيَ ُ
ضَ ،و َماَء المَْْرأَةِ َرِق ٌ
يق
صفة م ّ
ين الرجل :قال َصلى اهلل َعليِْه َو َسل َم( :إِ َّن َماَء َّ ِ
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ن الرجل
اجِة َإليِْهَ ،ف َميِ ُّ
أَ ْص َفُر)( ،)1قال النوويَ ( :وأَ َّما ِص َفاُت َها َف ِم َّما يَتَأَ َّك ُد اال ْعتِنَاُء ِبِه؛ ِل َكثْ َرةِ الحْ َ َ
وجِه َدْف َعًة َب ْع َد َدْف َعٍةَ ،وخَْيُر ُج ِب َش ْه َوةٍَ ،وُيتَ
وجِه،
َل َّذُذ خُِبُر ِ
يف حال صحته أبيض ثخني ،يَتَ َدَّف ُق فيِ ُخُر ِ

َ
س
نيَ ،وإَِذا يَبِ َ
ُث َّم إَذا َخ َر َج يَ ْعُقُبُه ُفتُو ٌرَ ،و َراِئ َحُتُه َك َراِئ َحِة طْل ِع النَّ ْخ ِلَ ،ق ِريبٌَة ِم ْن َراِئ َحِة اْل َع ِج ِ
ْ
ب ِلْل ُغ ْس ِل ِبأَ ْن
ضَ ،ه ِذهِ ِص َفاُتُهَ .وَق ْد ُي ْف َق ُد َب ْع ُض َها َم َع أََّنُه َميِ ٌّ
َكاَن ْ
وج ٌ
ن ُم ِ
ت َراِئ َحُتُه َك َراِئ َحِة البَيْ ِ
َ َ
السترِ ْ َخاِء ِو َعاِئِه ،أَ ْو حَْي َم َّر ِل َكثْ َرةِ الجْ ِ َماع،
ض ،أَ ْو خَْيُر َج ِب َغيرْ ِ َش ْه َوةٍ َوال َل َّذةٍ؛
ْ
يَ ِر َّق َويَ ْصف َّر لمِ َر ٍ
ِ
الل ْح ِمَ ،وُربمََّا َخ َر َج َد ًما َعبِ ً
ري َك َماِء َّ
يطاَ ،ويَ ُك ُ
يق أَِبي محَُ َّم ٍد
َويَ ِص َ
ون َطا ِه ًرا ُم ِ
وجبًا ِلْل ُغ ْس ِلَ .وفيِ َت ْعِل ِ
َ
َ
يقُ :ث َّم َّ
ِّ
الشتَاِء أَْبيَ ُ
ف َرِق ٌ
إن ِم ْن ِص َفاِتِه َما يشاركه فيها
الصيْ ِ
ض َث ِخنيٌَ ،وفيِ َّ
األ ْصبَ َهاِن ِّي أَّنُه فيِ
اصُه
غريه كالثخانة والبياض ،يشاركه فيهما الودي ،ومنها ما ال ُي َش ِار ُكُه ِفي َها َغيرُُْهَ ،و ِه َي َخ َو ُّ

َّال َعَليْ َها اال ْعتِ َماُد َم ْع ِرَفتِِهَ ،و ِه َي َث ٌ
ُور َع ِقيبَُهَ .والثَّاِنيَُة:
الث؛ ْ
إح َدا َها :الخُْ ُر ُ
وج ِب َش ْه َوةٍ َم َع اْلُفت ِ
فيِ
تيِ
اتَ ،ف ُك ُّل
يق َوَدْف ٍق فيِ َدَف َع ٍ
الراِئ َحُة َّالتيِ تشبه الطلع والعجني كما سبق .الثالثة :الخُْ ُر ُ
َّ
وج ِبتَ ْز ِر ٍ
وج ْد ِمنْ َها شيء لمَْ
اجتِ َم ُاع َهاَ ،فإِ ْن لمَْ ُي َ
َو ِ
اح َدةٍ ِم ْن َه ِذهِ الثَّالَثِة َكاِفيًَة فيِ َك ْوِنِه َمنِيًّاَ ،وال ُي ْشترََ ُط ْ

حُْي َك ْم ِب َك ْوِنِه َمنِيًّا).

()2

قال الدكتور حممد علي البار( :ويطلق لفظ املين على اإلفرازات التناسلية للرجل ،اليت
تفرزها اخلصية والربوستاتا واحلويصلة املنوية .واملين مكون من شقني:
األول :احليوانات املنوية اليت تتكون من القنوات املنوية يف اخلصية ،وهي ذاتها املسماة
بالنطفة.

ين منها.
 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب وجوب الغسل على املَْرأَة خِبروج امل ّ
 .2اجملموع شرح املهذب.142 - 141/ 1 ،
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الثاني :السائل املنوي الذي حيمل هذه احليوانات ،ويغذيها ،واليت تسبح فيه لتصل إىل
الرحم).

()1

َّ ُ َ
الر ُجل َغِل ٌ
َّ
يظ أَْبيَ ُ
ضَ ،و َماَء المَْْرأَةِ َرِق ٌ
يق
صفة م ّ
ين املرأة :قال َصلى اهلل َعليِْه َو َسل َم( :إِ َّن َماَء َّ ِ

َ
َ
يقَ ،ق َ
ال المُْتَ َوِّليَ :وَق ْد يَبْيَ ُّ
ن المَْْرأَةِ َأَ ْص َفُر َرِق ٌ
فميِ ُّ
أَ ْص َفُر)َ )2(.
ض ِل َف ْض ِل ُق َّوِت َهاَ .قال إ َماُم الحْ َر َمينْ ِ
وجِه َوال ُي ْع َر ُف إال ِب َذِل َك.
َواْل َغزَاِل ُّيَ ( :وال َخ ِّ
اصيََّة َلُه إال التََّل ُّذُذَ ،وُفتُوُر َش ْه َوِت َهاَ ،ع ِق َ
يب ُخُر ِ
اه َماَ .وَق َ
َوَق َ
ال
الرويَاِن ُّيَ :راِئ َحُتُه َك َراِئ َحِة َميِ ِّ
اصيَّتَا ِن ُي ْع َر ُف ِبإِ ْح َد ُ
الر ُج ِلَ ،ف َعَلى َه َذا َلُه َخ ِّ
ال ُّ
ن َّ
َ
الراِف ِع ُّي أَ َّن
وج ُب اْل ُغ ْس َلَ ،ك َميِ ِّ
اْلبَ َغ ِو ّيُ :خُر ُ
الر ُج ِلَ .وَذ َك َر َّ
ن َّ
وج َمنِيِّ َها ِب َش ْه َوةٍ ،أ ْو ِب َغيرْ ِ َها ُي ِ
َ
َّالثَ ،وأَن َ
ين َق ُالوا َت ْص ِر ًحيا َوَت ْع ِر ً
اص الث ُ
ْك َر َعَليِْه َّ
الشيْ ُخ أَُبو
األ ْكثَ ِر َ
يضا ،يَ َّط ِرُد فيِ َمنِيِّ َها الخْ َ َو ُّ
()3
الصالحَ ،وَق َ
س َك َما َق َالُهَ ،واَ ُ
عمرو بن
هلل أَ ْعَل ُم).
الَ :ه َذا َّال ِذي َّاد َعاُه َليْ َ
َ ْ ِ ْ ُ َّ ِ
ُذكر أ ّن للمرأة نوعني من املاء( :أوهلما :ماء لزج يسيل وال يتدفق ،وهو ماء املهبل .وليس
له عالقة يف تكوين اجلنني ،سوى مساعدته يف اإليالج ،ويف ترطيب املهبل ،وتنظيفه من
اجلراثيم وامليكروبات.
وثانيهما :ماء يتدفق وهو خيرج مرة واحدة يف الشهر من حويصلة جراف باملبيض ،عندما
تقرتب هذه احلويصلة املليئة باملاء األصفر).

()4

 .1خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ص ،108ط.10
 .2سبق خترجيه.

 .3اجملموع شرح املهذب.142 - 141/ 1 ،

 .4خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ص.121
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حكم نزول املين:
إذا نزل املين بشهوة؛ فيجب االغتسال ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إنمَّ ا
املاُء ِم َن املَاء)( ،)1وقال َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إَِذا َرأَيْ َ
ت المَْْذ َي َفتَ َو َّضأَْ ،وا ْغ ِس ْل َذ َك َر َكَ ،وإَِذا
َسل)( ،)2وفضخ املاء هو نزول املين بشهوة .قال تعاىلُ :
َرأَيْ َ
{خِل َق ِم ْن َماٍء
ت َف ْض َخ المَْاِءَ ،فا ْغت ِ
ب}(الطارق ،)7 - 6:وسبب تدفقه هو تقلصات جدار
ني ُّ
داِف ٍق* خَْيُر ُج ِم ْن َب ِ
لب َوالترَ اِئ ِ
الص ِ
احلويصلة املنوية ،والقناة القاذفة للمين مع تقلصات عضالت العجان .فتدفع بالسائل املنوي
مبحتوياته من ماليني احليوانات املنوية عرب اإلحليل إىل املهبل .وهذا هو سبب الرعشة
عند اإلنزال .وذلك كله متعلق باجلهاز العصيب الالإرادي ،واملسمى باجلهاز التعاطفي
 SYMPATHETICNERVESأما االنتشار واالنتصاب فسببه أيضاً أعصاب خاصة
من اجلهاز العصيب الالإرادي ،وتدعى بنظري التعاطفي PARA SYMPATHETIC
وبوساطتها متتلئ األوردة الدموية الكثيفة يف القضيب ،فتسبب االنتشار ،وهذه األعصاب
عام يف الرجل واملرأةَ ،ع ْن ُأ ِّم َسَل َمَة ،رضي
تأتي من منطقة بني الصلب والرتائب( .)3وهذا ٌّ

ت :يَا َر ُس َ
(جاَء ْت ُأ ُّم ُسَليْم إلىَ َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ول اهللِ؛
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َال ْ
اهلل عنهاَ ،ق َال ْ
تَ :
ٍِ
َ َ يِ
َحيي ِم َن َ
احتَ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
ت؟ ق
َل َم ْ
احل ِّقَ ،ف َه ْل َعَلى املَْرأَةِ ِم ْن ُغ ْس ٍل إَِذا ْ
ال النَّ ُّ
إِ َّن اهللَ َال يَ ْست ْ ِ
ت :يَا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَوَتحَْتَِل ُم املَْرأَُة؟
ت ُأ ُّم َسَل َمَة َ-ت ْعيِن َو ْج َه َهاَ -وَق َال ْ
َو َسَّل َم :إَِذا َرأَ ِت املَاَءَ ،ف َغ َّط ْ
َق َ
ُكَ ،فبِ َم ُي ْشبِ ُه َها َوَل ُد َها)(.)4
الَ :ن َع ْمَ ،ت ِرَب ْ
ت يمَِين ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب إمنا املاء من املاء.
 .2مسند أمحد ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح.
 .3خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ص.113
 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب احلياء يف العلم.
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تُ :
(كنْ ُت أَْفُر ُكُه
أما املين ذاته ،فهو طاهر ال جنسَ .ع ْن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،فيِ المَْيِنَِّ ،ق َال ْ
ِم ْن َث ْوب َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم)( ،)1وإىل طهارة املين ذهب كثريون ،فروي َذِل َك
ِ
َ َ
َاودََ ،وأَحمَْ َد فيِ أَ َص ِّح
بَ ،و َس ْع ِد ْب ِن أَِبي وقاص ،وابن ُع َم َرَ ،و َعاِئ َشَةَ ،ود ُ
َع ْن َعِل ِّي ْب ِن أِبي طاِل ٍ
َ
ني ِب َّ
يثَ ،وَدِل ُ
يل اْل َقاِئِل َ
الر َوايَتَينْ ِ َ ،و ُه َو َم ْذ َه ُب َّ
الط َها َرةِ ِر َوايَُة اْل َف ْر ِك،
اب الحْ َ ِد ِ
ِّ
الشاِف ِع ِّيَ ،وأ ْص َح ِ
َفَل ْو َكا َن نجَِ ًسا لمَْ يَ ْك ِ َ ُ َ
َّم َو َغيرْ ِهَِ .ق ُالوا ورواية الغسل حممولة على االستحباب،
ف ف ْركُه كالد ِ
ُ َ َ ()2
والتنزيهَ ،و ْ
اختِيَ ِار النَّ َظاَفِةَ ،واهلل أ ْعل ُم.
املذي عند الرجل واملرأة ويف النساء أكثر:
اتَ ،م ْذ ٌي بفتح امليم ،وإسكان الذال ،ومذي بكسر الذال
قال النووي( :فيِ المَْْذ ِي ُل َغ ٌ
وتشديد الياء ،و َم ْذ ٌي بكسر الذال وختفيف الياء ،فاألوليان مشهورتان ،أوالهما أَْف َص ُح ُه َما

ومذي
الزا ِه ُد عن ابن األعرابي ،ويقال :مذي وأمذي
َوأَ ْش َهُر ُه َماَ ،والثَّاِلثَُة َح َكا َها أَُبو َع ْم ٍرو َّ
ّ

الثالثة بالتشديد .واملذي ماء أبيض دقيق َل ِز ٌج ،خَْيُر ُج ِعنْ َد َش ْه َوةٍ ال ِب َش ْه َوةٍَ ،وال َدْف ٍقَ ،وال يَ ْعُقُبُه

وجِهَ ،ويَ ُك ُ
ِّساِء أَ ْكثَُر
لر ُج ِل َوالمَْْرأَةَِ ،و ُه َو فيِ الن َ
ُفتُو ٌرَ ،وُربمََّا ال حَُي ُّ
ون املاء من املاءَ ،ذِل َك ِل َّ
س خُِبُر ِ
()3
الر َجا ِلَ ،و ُ َ
ال إ َماُم َ
الر ُج ُل َوالمَْْرأَُة ِفيِهَ ،ق َ
ت املَْرأَُة
اج ْ
احل َر َمينْ ِ َ :وإَِذا َه َ
ِمنُْه فيِ ِّ
اهلل أ ْعَل ُم) َ .ويَ ْشترَ ِك َّ
()4
َ
َ
الر َجا ِل.
يه َّن ِمنُْه فيِ ِّ
َخ َر َج ِمنْ َها المْ ْذ ُيَ .قالَ :و ُه َو أ ْغَل ُب ِف ِ
الص ْف َرةِ ،يَ ُك ُ
َوالمَْْذ ُي َت ُك ُ
ون َم َعُه َش ْه َوةٌَ ،و ُه َو َرِق ٌ
الر ُج ِل أَ ْهَلُه،
يق مييل إِلىَ ُّ
ون ِعنْ َد ُمال َعبَِة َّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب حكم املين.
 .2شرح النووي على مسلم.198/ 3 ،
 .3شرح النووي على مسلم.213/ 3 ،

 .4اجملموع شرح املهذب.142 - 141/ 1 ،
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س َّ
وث َّ
الق ِو َكاِء المَْْذ ِي) )2(.قال ابن
الذ َك ِر َسبَ ٌ
َو ِعنْ َد ُح ُد ِ
ب ْ
الش ْه َوةِ ()1؛ وهلذا قيلَ ( :م ُّ
الستِ ْط ِ

اس أَ ْكثَ َر ِم ْن اْلبَ ْو ِل).
قدامة احلنبليَ ( :وأَ َّما المَْْذ ُي َف ُم ْعتَاٌد َكثِ ٌ
ض النَّ ِ
ريَ ،وُربمََّا َكا َن فيِ َب ْع ِ

()3

حكم املذي:
ال َم َّذاًءَ ،فأََم ْر ُت املِْق َداَد ْب َن َ
َع ْن َعِل ِّي ْبن أَِبي َطاِلب ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
(كنْ ُت َر ُج ً
الُ :
األ ْس َوِد
ٍ
ِ
َ َ يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َسأََلُهَ ،ف َق َ
بَ ،صَّلى ُ
الِ :فيِه ال ُو ُضوُء)( .)4ويف رواية أخرى( :يَ ْغ ِس ُل
أ ْن يَ ْسأ َل النَّ َّ
ف ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
الُ :
(كنْ ُت أَْل َقى ِم َن املَْذ ِي ِش َّدةًَ ،و ُكنْ ُت
َذ َك َرُه َويَتَ َو َّضأُ)( .)5و َع ْن َس ْه ِل ْب ِن ُحنَيْ ٍ

ُ
َ
َ
ال :إنمََّا يجُْز َ
َ َ
ُ َ
َْ
يك ِم ْن
أ ْكثُِر ِم َن اال ْغتِ َسا ِلَ ،ف َسأل ُت َر ُسول اهللَِ ،صَّلى اهلل َعليِْه َو َسَّل َمَ ،ع ْن ذِلكَ ،ف َق ِ ِ
يب َث ْوِبي ِمنُْه؟ َق َ
َذِل َك اْل ُو ُضوُءُ ،قْل ُت :يَا َر ُس َ
ال :يَ ْك ِف َ
ول اهللِ؛ َف َكيْ َ
يك ِبأَ ْن َتأْ ُخ َذ َك ًّفا
ف مِبَا ُي ِص ُ
()6
َ َ
َ َ
َ
اس ،رضي اهلل عنهما،
ِم ْن َماٍء ،فتَنْ َض َح ِب َها ِم ْن ث ْوِبكَ ،حيْ ُث َت َرى أَّنُه أ َصاَبُه) .و َع ِن اْب ِن َعبَّ ٍ

َق َ
ن ِمنُْه اْل ُغ ْس ُلَ ،و ِم ْن َه َذيْ ِن اْل ُ
وضوُء ،يَ ْغ ِس ُل َذ َك َرُهَ ،ويَتَ َو َّضأُ)(،)7
ن َوالمَْْذ ُي َواْل َوْد ُيَ :فالمَْيِ ُّ
ال( :المَْيِ ُّ
و َعن اْبن َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال( :اْل َوْد ُي َّال ِذي يَ ُك ُ
ون َب ْع َد اْلبَ ْو ِلِ ،فيِه اْل ُو ُضوُء)(َ .)8وأَجمَْ َع
ِ ِ
اْل ُعَل َماُء أََّنُه ال يجَِ ُب اْل ُغ ْس ُل خُِبُروج المَْْذ ِي َواْل َوْدي( .)9واملذي ذاته جيب غسله؛ ألنه جنس.
ِ
 .1االستذكار.243/ 1 ،
 .2املبسوط.66/ 1 ،
 .3املغين.114/ 1 ،

 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من استحيا فأمر غريه بالسؤال.
 .5صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب املذي.

 .6سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب يف املذي ،وحسنه األلباني.

 .7سنن البيهقي ،مجاع أبواب احلدث ،باب الوضوء من املذي والودي.115/ 1 :
 .8املرجع السابق.

 .9اجملموع شرح املهذب.142 - 141/ 1 ،
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حكم الودي:
لمَْ
َ ْ
َ َ ُ َ َ
ن الث َ
َّخاَنِةَ ،وخَُياِلُفُه فيِ اْل ُك ُدو َرةَِ ،وال َراِئ َحَة
َوأ َّما ال َوْد ُي؛ ف َماٌء أْبيَض ك ِد ٌر ث ِخنيٌُ ،ي ْشبُِه ا يِ َّ فيِ
ت َّ
َ
الطبِي َعُة ُم ْست ْ َ ً
يلَ ،وخَْيُر ْج َق ْط َرةً أَ ْو
يب اْلبَ ْو ِل إَذا َكاَن ْ
َلُهَ ،وخَْيُر ُج َع ِق َ
َم ِسكة ،وعند محل شيء ث ِق ٍ
ون ِم َن َ
َق ْط َرَتينْ َونحَْ َو ُه َما(َ .)1ق َ
ال َماِل ٌكَ :واْل َوْد ُي يَ ُك ُ
اجل َمام ،يَأِْتي ِبإِْث ِر اْلبَ ْو ِل أَْبيَ َ
ض َخاِث ًرا(.)2
ِ
ِ
وقال ابن قدامة احلنبليَ( :فأََّما اْل َوْد ُيَ ،ف ُه َو َماٌء أَْبيَ ُ
ض َث ِخنيٌ ،خَْيُر ُج َب ْع َد اْلبَ ْو ِل َك ِد ًرا).

()3

َعن اْبن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
ن ِمنُْه اْل ُغ ْس ُلَ ،و ِم ْن َه َذيْ ِن
ن َوالمَْْذ ُي َواْل َوْد ُيَ :فالمَْيِ ُّ
ال( :المَْيِ ُّ
ِ ِ
ٍ
وضوُء ،يَ ْغ ِس ُل َذ َك َرُهَ ،ويَتَ َو َّضأُ)( .)4و َعن اْبن َم ْس ُعوٍد ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال( :اْل َوْد ُي َّال ِذي يَ ُك ُ
اْل ُ
ون
ِ ِ
َب ْع َد اْلبَ ْو ِل ِفيِه اْل ُو ُضوُء)(َ ،)5وأَجمَْ َع اْل ُعَل َماُء أََّنُه ال يجَِ ُب اْل ُغ ْس ُل خُِبُروج المَْْذ ِي َواْل َوْدي ،)6(.ونرجو
ِ
بهذا املختصر أن نكون قد أوضحنا أحكام (املين واملذي والودي).
وباهلل التوفيق

 .1املرجع السابق.

 .2االستذكار.241/ 1 ،
 .3املغين.127/ 1 ،
 .4سبق خترجيه.
 .5سبق خترجيه.

 .6اجملموع شرح املهذب.142 - 141/ 1 ،
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فقه

احلكم الشرعي
يف املدين املوسر املماطل
د .حسن مسعود سلمان  /عضو جملس اإلفتاء األعلى سابقًا

األصل يف املدين أن يقوم بالوفاء بالتزاماته وواجباته املالية اجتاه الدائن ،يف املواعيد
احملددة املتفق عليها ،إال إذا كان هناك أعذار شرعية متنع ذلك ،كاإلعسار ً
مثال .وتتجلى أهمية
ذلك أن أصحاب األموال واملصارف يبنون حساباتهم على ما يصل إليهم من حسابات
املدينني ،فإذا ماطل املدين يف السداد ،فإنه يربك تلك احلسابات ،وقد تكون مماطلته سبباً
يف عدم أداء أصحاب األموال واملصارف لبعض التزاماتهم ،مما يؤدي إىل تعطيل كثري من
املعامالت املالية ،وملعاجلة هذه الظاهرة ،قامت البنوك غري اإلسالمية بوضع غرامة بنسبة معينة
إذا تأخر املدين عن السداد يف الزمن احملدد ،واملعروفة بغرامات التأخري ،وال شك يف أن هذا
الشرط يعد من الربا احملرم الذي حرمه الشرع احلنيف.
أما كيف تعاملت البنوك اإلسالمية مع هذه الظاهرة؟ ظاهرة التأخري عن السداد يف
الوقت املعني ،فنرى أن البنوك اإلسالمية ليست على نهج واحد ،منها ما تنص يف عقودها
على غرامات التأخري ،أو ما يعرف بالشرط اجلزائي ،ومعظم هذه البنوك ال تضيف هذه
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األموال املأخوذة إىل أرباحها ،بل تعتربها مكاسب غري شرعية ،وتصرفها يف وجوه اخلري ،ومن
البنوك من ال يقبل فرض هذه الغرامات ،بل حترمها ،هذا ما سنناقشه يف هذه العجالة ،وسنبني
رأي املانعني واجمليزين يف ذلك ،آخذين بعني االعتبار اتفاق الفقهاء على وجوب إنظار املدين
َظ َرةٌ إِلىَ َميْ َس َرةٍ}(البقرة ،)280 :واتفقوا أيضاً على
املعسر؛ لقوله تعاىلَ { :وإِن َكا َن ُذو ُع ْس َرةٍ َفن ِ
أن مطل الغين ظلم ،للحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلمَ ( :م ُ
ين ُظْلم).
طل ال َغ ّ

( *)
1

اجمليزون :ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل أنه إذا امتنع املدين عن الوفاء بدينه يف
الوقت احملدد ،وكان موسراً ،وفوت على الدائن منافع متوقعة بسبب هذا االمتناع ،فعلى
املدين أن يعوض الدائن عن الضرر الذي أحلقه به ،يقدره أهل اخلربة يف ذلك ،أو يتفقا
عليه ،أو يقرره القاضي ،وممن قال من العلماء بذلك ،الشيخ مصطفى الزرقا ،والشيخ يوسف
ين
القرضاوي ،والدكتور عالء الدين الزعرتي ،واستندوا يف ذلك إىل قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َال َتأُْكُلواْ أَ ْم َو َال ُك ْم َبيْن ُ
اط ِل}
آ َمنُواْ أَ ْوُفواْ ِباْل ُعُقوِد}(املائدة ،)1 :وقوله{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َك ْم ِباْلبَ ِ
(النساء ،)29 :وقوله{:إ َّن اهللَ يَأُْمُر ُك ْم أَن ُتؤدُّواْ َ
ات إِلىَ أَ ْهِل َها}(النساء ،)58 :وجه الداللة
األ َماَن ِ
ِ
من هذه النصوص القرآنية الكرمية :أن تأخري الوفاء عن ميعاده دون رضا صاحب احلق من
إخالف الوعد ،واإلخالل باألمانة ،وأكل منفعة املال بالباطل ،ينتج عنه حرمان صاحب احلق
من االستفادة من حقه دون مربر ،فلم يكن من بد إال أن يعوض صاحب احلق عن اخلسران
* .صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب مطل الغين ظلم.
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الذي أحلقه به.

()1

ين ُظْلم) ،وحديث َ
ومن السنة الشريفة قوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ُ
اج ِد
طل ال َغ ّ
(ل ُّي اْل َو ِ
حُ ِي ُّل ُعُقوَبتَُه َو ِع ْر َضُه).

()2

وجه الداللة :الغين والواجد يف النصني هو القادر على الوفاء ،فإذا امتنع عن الوفاء،
استحق حل عرضه ،وهو ذمه بأنه ظامل ،واستحق العقوبة ،وهو تعويض الدائن ،واستدلوا
باحلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :ال َضر َر َوال
ِضرا َر)()3؛ وذلك ألن تأخري املدين للوفاء بالدين عن موعده ،يلحق الضرر بالدائن ،وهو
حرمانه من منافع ماله ،وال يزال هذا الضرر إال بالتعويض.
ويف هذا السياق قال الشيخ الزرقا( :مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتأخري املدين
عن موعده مبدأ مقبول)(.)4
وال يوجد يف نصوص الشريعة وأصوهلا ومقاصدها العامة ما يتنافى معه ،بل بالعكس
يوجد ما يؤيده ،واستحقاق هذا التعويض على املدين مشروط بأن ال تكون له معذرة شرعية
ً
يف هذا التأخري ،بل يكون مليئاً
مماطال يستحق الوصف بأنه ظامل غاصب.

()5

 .1اجلزائري ،رشيد علي بو غزالة ،عقد القرض ومشكلة الفائدة ،مؤسسة الريان ،بريوت .ط1428 1هـ ،2007
ص .197 - 196
 .2صحيح البخاري ،كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب لصاحب احلق مقال.
 .3سنن أبي داود ،كتاب األقضية ،باب يف احلبس يف الدين وغريه ،وحسنه األلباني.
 .4الزرقا :مصطفى أمحد (هل يقبل شرعاً احلكم على املدين املماطل بالتعويض على الدائن) جملة أحباث االقتصاد
اإلسالمي ،جدة.1385 ،
 .5شبري حممد عثمان .صيانة املديونيات من التعثر يف الفقه اإلسالمي ضمن كتاب :حبوث فقهية معاصرة ،عمان
األردن دار النفائس ،ط1418 1هـ 1998 -م.864/ 2 ،
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واشرتط د .الزعرتي جلواز التعويض ،أن يوكل ذلك لقرار القاضي بعد االطالع على
تقرير أهل اخلربة بشأن تقدير الضرر الواقع على الدائن.

()1

وصدرت جبواز ذلك فتوى باألغلبية عن ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الثانية عشرة
( )8/ 12عام 1996م ،اليت نصت على أنه( :جيوز اشرتاط غرامة مقطوعة ،أو بنسبة حمددة،
على املبلغ والفرتة ،يف حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع ،وذلك على
أساس صرف هذه الغرامة يف وجوه الرب ،وال ميتلكها مستحق املبلغ).
املانعون من التعويض وأدلتهم:
ذهب فريق من العلماء املعاصرين إىل عدم جواز الشرط الذي يقتضي التعويض عن
الضرر ،ومن هؤالء الدكتور زكي الدين شعبان ،والدكتور نزيه محاد ،والدكتور رفيق املصري.
والدكتور حسام الدين عفانة.
قال الدكتور نزيه محاد عن هذا الشرط( :وما التعويض املالي للدائن يف هذا الرأي إال
فائدة ربوية ،مهما اختلفت التسميات ،وتنوعت مقاييس تقديره ،وال حيل استبدال التعويض
الربوي املستقى من النظام الرأمسالي باملؤيدات الشرعية اليت نص عليها الفقهاء).

()2

وقال د .رفيق املصري معقباً على كالم الشيخ الزرقا( :إن هذه االقرتاحات أخشى أن
تتخذ ذريعة يف التطبيق العملي إىل الربا ،فتصبح الفائدة املمنوعة نظرياً ،متارس عملياً باسم
 .1املرجع السابق.445 /2 ،
 .2اجلزائري ،حممد رشيد علي بو غزالة ،عقد القرض ومشكلة الفائدة ،ط1428 ،1هـ 2007 -م ،مؤسسة الريان:
بريوت ،ص202
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العقوبة (جزاء التأخري) وينتهي الفرق إىل فرق يف الصور والتخرجيات ،فحسب).

()1

وقال هذا الفريق :إن التعويض الناجم على التأخري ال خيرج عن كونه ربا نسيئة حمرماً؛
ألنه عبارة عن مقابلة أجل مبال ،وهذا الذي حرمته قواطع النصوص من الكتاب والسنة.
واستدلوا أيضاً بقاعدة سد الذرائع ،وقالوا إن مل يكن التعويض من الربا ،فهو ذريعة
موصلة إليه.

()2

وقال د .حسام عفانة :اتفق أهل العلم على أنه ال جيوز معاقبة املماطل بفرض غرامة مالية
عليه؛ ألن ذلك ُّ
يعد من باب الربا احملرم ،وإمنا يعاقب باحلبس( .)3وحرر الدكتور حممد رشيد
اجلزائري حمل اخلالف بقوله( :إن من نظر إىل ذات الفعل ،وهم املانعون ،رأوا أن مطل املدين
ليس مبال ،وال إتالف مال ،حتى يستحق التعويض؛ ألن التعويض هو مقابلة مال مبال ،وهذا
غري وارد يف املطل .أما من نظر إىل أثر ذلك الفعل ،وهم اجمليزون ،فرأوا أن امتناع املدين
وفوت عليه منافع ذلك املال ،وهذه املنافع ال خترج عن
عن الوفاء ،قد أحلق الضرر بالدائنَّ ،
كونها ً
ماال ،فوجب أن تعوض مبال .كما أن ألصل سد الذرائع أثراً يف هذا اخلالف ،فمن منع
التعويض أخذ بأصل سد الذرائع املؤدية إىل الربا ،ومن أجازه أخذ مببدأ سد ذرائع املماطلني
يف تأخري احلقوق عن أصحابها).

()4

ورد املانعون على استدالل اجمليزين حبديث َل ّي الواجد حيل عرضه وعقوبته ،أن الفقهاء مل

 .1شبري صيانة املديونيات من التعثر يف الفقه اإلسالمي ضمن كتاب :حبوث فقهية معاصرة.867 - 866/ 2 ،
 .2اجلزائري ،عقد القرض ،ص.203
 .3عفانة ،حسام الدين .يسألونك ،ط1428 1هـ 2007 -م مكتبة الدنديس اخلليل.133/ 3 ،
 .4اجلزائري ،عقد القرض.206 - 205 ،
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يفسروا عقوبته بالتعويض املالي ،فقد جاء يف سنن ابن ماجة (يعين عرضه شكايته وعقوبته
يسجن)( ،)1وجاء يف سنن البيهقي (يعين عرضه أن يقول ظلمين يف حقي ،وعقوبته سجنه)

(،)2

()3
َ
(ي ُّل
وجاء يف مسند اإلمام أمحدِ ( :ع ْر ُضُهِ :شكايَُتُهَ ،و ُعُقوَبُتُهَ :حبْ ُسُه)  ،ويف سنن أبي داود :حُ ِ

س َلُه).
ِع ْر َضُه ُي َغَّل ُظ َلُهَ ،و ُعُقوَبتَُه حُْيبَ ُ

()4

وقرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف دورة مؤمتره السادس جبدة يدل على هذا املنع
املطلق ،حيث ينص ،على أنه( :إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد ،فال
جيوز إلزامه؛ أي زيادة على الدين بشرط سابق ،أو بدون شرط؛ ألن ذلك ربا حمرم)
وعلى ذلك ال جيوز االتفاق بني الدائن واملدين مسبقاً على تقدير هذا التعويض ،لكي
ال يتخذ ذلك ذريعة بينهما إىل املراباة بسعر الفائدة.
وجاء قرار جملس اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة ،واملنعقدة يف
مكة املكرمة ،يف رجب 1409هـ ،وفق فرباير  1989حول السؤال املطروح وصورته :إذا تأخر
املدين عن سداد الدين يف املدة احملددة ،فهل له –أي للبنك -احلق بأن يفرض على املدين
غرامة مالية جزائية بنسبة معينة ،بسبب التأخري عن السداد يف املوعد احملدد بينهما؟
وبعد البحث والدراسة قرر اجملمع الفقهي باإلمجاع ما يأتي:
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب الصدقات ،باب احلبس يف الدين واملالزمة.

الديْ ُن إَِذا مل يَ ْظ َه ْر ماله وما على اْل َغن فيِ المَْ ْطل،
 .2سنن البيهقي الكربى ،كتاب التفليس ،باب حبس َم ْن عليه َّ
يِ
.51/ 6
 .3مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث الشريد بن سويد الثقفي.
لحْ َ
الديْ ِن َو َغيرْ ِهِ.
س فيِ َّ
 .4سنن أبي داود ،كتاب األقضية ،باب فيِ ا بْ ِ
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(إن الدائن إذا شرط على املدين ،أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من املال غرامة مالية
جزائية حمددة ،أو بنسبة معينة ،إذا تأخر عن السداد يف املوعد احملدد بينهما ،فهو شرط أو فرض
باطل ،وال جيب الوفاء به ،بل ال يصح ،سواء أكان الشارط هو املصرف أم غريه؛ ألن هذا بعينه
هو ربا اجلاهلية ،الذي نزل القرآن بتحرميه).

(* )
1

الرتجيح :ما مييل إليه القلب ،وتطمئن له النفس ،األخذ بقول املانعني؛ لقوة أدلتهم ،حيث
ال تنهض أدلة اجمليزين على معارضتها ،فال جيوز االتفاق بني الدائن واملدين مسبقاً على هذه
الغرامة ،ونتمنى على البنوك اإلسالمية ،اليت ما زالت تتعامل مع هذه الغرامة أن تلغيها
من عقودها ،وما دام األمر خالفياً ،ففيه سعة ،فعلى املدين أن يلتزم بالسداد يف املوعد احملدد،
وحتى ال تكون املماطلة هذه ظاهرة تتفشى يف اجملتمع ،وتقلق الدائنني ،وينبغي على فقهاء
األمة الذين يهتمون باالقتصاد اإلسالمي ،أن جيدوا خمرجاً فقهياً حيفظون به حقوق الدائنني
من مطل املماطلني املوسرين ،كيف ال؟! واإلسالم جاء ً
حال ملشكالت البشرية يف اجملاالت
َاب ِتبْيَاناً ِّل ُك ِّل َش ْيٍء
مجيعها؟! وصدق سبحانه القائل يف حمكم كتابهَ { :وَن َّزْلنَا َعَليْ َك اْل ِكت َ
َو ُه ًدى َو َرحمَْ ًة َوُب ْش َرى ِلْل ُم ْسِل ِم َ
ني}(.النحل)89 :

* .السالول ،علي أمحد ،موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة ،ط ،11مؤسسة الريان ،بريوت 1428هـ2008 -م.
ص.399
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فقه

عقد الوكالة احلصري وعالقته باالحتكار

نظــره فقهيــة
د .مجال الكيالني أ.مشارك /عميد كلية الشريعة/جامعة النجاح الوطنية
عضو جملس اإلفتاء األعلى

ُّ
يعد عقد الوكالة من العقود املهمة اليت ال يستغين عنها األفراد أو اجلماعات ،وقد اهتم
العلماء ببيان أحكامه ،ومواكبة تطوراته ،وعالقته بباقي العقود قدمياً وحديثاً ،وسأبني يف هذه
الدراسة أحد مكونات عقد الوكالة ،وهو ما بات يعرف بالوكالة احلصرية ،ومدى مشروعيته،
وعالقته باالحتكار ،وذلك من خالل حماور عدّة ،هي:
أوالً -معنى عقد الوكالة عند الفقهاء:
ٌ
إنسان غريه مقامه يف تصرف جائز معلوم )1(.ويف جملة األحكام :هو تفويض
هي إقامة
أحد أمره إىل آخر ،وإقامته مقامه ،ويقال للمفوض موكل ،وملن أقامه مقامه وكيل ،ولذلك
األمر موكل به )2(.وهو عقد مشروع ،لقوله تعاىلَ{ :فاْب َعُثوا أَ َح َد ُك ْم ِب َو ِرِق ُك ْم َه ِذهِ إِلىَ المَِْدينَِة}
(الكهف ،)19 :ففي اآلية الكرمية داللة على جواز التوكيل والنيابة .وصح عن النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،أنه وكل غريه يف البيع والشراء والتزويج وغري ذلك .كما أن املصلحة متحققة
 .1البابرتي :حممد ،العناية شرح اهلداية489/ 7 ،
 .2جملة األحكام العدلية ،املادة ()1449
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به لشدة حاجة الناس يف إنابة غريهم ،وتوكيلهم للقيام ببعض شأنهم ،بسبب انشغاهلم ،أو
عجزهم ،فريتفع بذلك احلرج عنهم.
ثانياً -أنواع الوكالة:
لعقد الوكالة أنواع خمتلفة ،تبعاً لصيغته ،وحمله منها :الوكالة املنجزة ،وهي احلالة غري
املعلقة أو املضافة إىل زمن ،ومنها :الوكالة املعلقة على شرط ،وأجازها مجاعة من الفقهاء،
وكذا الوكالة املضافة إىل زمن مستقبل ،وأجازها مجهور أهل العلم ،كقوله :وكلتك يف بيع
سيارتي نهاية العام .ومنها الوكالة العامة ،كقوله :وكلتك يف كل شيء .وأجازها بعض
الفقهاء ،ومنعها آخرون؛ للجهالة ومنها الوكالة اخلاصة ،وهي جائزة؛ القتصارها على شيء
حمدد معلوم .كوكالة التزويج ،والبيع لشيء حمدد معلوم ،كقوله :وكلتك يف بيع داري املوجودة
يف مكان كذا ،ومنها الوكالة املطلقة عن الزمان أو املكان أو العدد أو الثمن .ومنها الوكالة
املقيدة بزمان أو مكان ،أو عدد ،أو مثن ،كقوله :وكلتك يف بيع أرضي لفالن بثمن كذا.

()1

ثالثًا  -األجر على عقد الوكالة:
جيوز أن يقع عقد الوكالة بأجر ودون أجر ،ذلك وإن كان األصل فيه اإلرفاق ،واإلحسان،
والتربع ،لكن جيوز اشرتاط األجر فيه باتفاق العلماء ،وأن يكون ما يبذله الوكيل من عمل
أو جهد ،مقابل أجر معلوم.

()2

 .1انظر الكاساني :البدائع  ،20 /6التسولي :البهجة  ،325/ 1املاوردي :احلاوي ،904/ 8 :البهوتي :الكشاف .192/ 2

 .2علي حيدر :شرح اجمللة .596/ 3
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رابعًا  -الوكالة التجارية والوكالة احلصرية:
نظراً لتطور احلياة االقتصادية ،وانتشارها ،وسرعة االتصاالت وسهولتها ،فقد أصبح
ألصحاب املشاريع التجارية العدد الكبري من الزبائن ،ويف خمتلف الدول ،فاحتاجوا إىل ذلك
وسطاء يسوقون هلم منتوجاتهم ،فنشأ ما يسمى بعقد الوكالة التجارية (الوساطة التجارية)
والذي يعين :استنابة الغري يف إجراء عمل جتاري جائز معلوم ،مقابل أجر أو ربح معلوم .ثم
انبثق عن عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة احلصري ،وهو أحد صوره وأنواعه ،ويعين :عقد
يلتزم مبوجبه شخص بتمثيل طرف آخر ،على أرض حمددة ،وتوزيع منتوجاته التجارية على
وجه احلصر.

(* )
1

وتقوم فكرة الوكيل احلصري على أساس أن يقوم التاجر بشراء السلع من املوكل،
ثم يقوم ببيعها حلسابه اخلاص ،بناء على عقد بينهما يتضمن صفة املوزع ،واملمثل الوحيد
واحلصري يف منطقة حمددة ،وال جيوز للموكل بيع املنتوج ألحد غريه.
وبالتالي؛ فإن الوكالة احلصرية متتاز عن غريها من الوكاالت بشرط احلصر أو القصر،
وهو التزام أحد طريف العقد بالتعامل مع اآلخر وحده فقط ،يف منطقة ،أو يف حدود منطقة
معينة ،حبسب االتفاق ،وهذا شرط ينبغي النص عليه يف العقد .كأن تشرتط شركة تنتج نوعاً
معيناً من السيارات ،أن تورد هذا املنتوج إىل الوكيل احلصري يف منطقته فقط ،دون غريه،
نتوجها ،وبذلك يكون احلصر
على أن ال يستورد هذا الوكيل نوعاً آخر من السيارات يزاحم َم َ
ً
متبادال بني الطرفني ،ويف هذا منفعة لكليهما ،فالوكيل احلصري يكون يف مأمن من وجود
* .أشرف رمسي :الوكالة التجارية احلصرية يف الفقه اإلسالمي ،ص ،43إشراف د .مجال الكيالني – رسالة ماجستري.
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منافسني يف منطقته ،كما أن املوكل يطمئن من حيث االقتصار على تسويق منتوجه ،والتعامل
معه فقط.
خامسًا  -حكم شرط احلصر يف الوكالة احلصرية:
األصل يف شرائط العقود احلل ،ووجوب الوفاء بها ،ما مل خيالف الشرط نصاً شرعياً ،لقوله
ين آ َمنُوا أَ ْوُفوا ِباْل ُعُقوِد} (املائدة ،)1:وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :والمُْ ْسِل ُمو َن
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َ
وط ِه ْم ،إ َّال َش ْر ًطا َح َّر َم َح َ
ال ًال ،أَ ْو أَ َح َّل َح َرا ًما) )1(.وعلى هذا فشرط احلصر جائز باق
َعلى ُشُر ِ ِ

على أصل احلل ،ما دام الطرفان اتفقا عليه ،وحيقق هلما مصلحة مرج ّوة ،والناس تعارفوه،
وعملوا به؛ حلاجتهم إليه .جاء يف قرار هيئة البحوث واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية
فيما خيص هذا الشرط :وتظهر نتائج هذا الشرط (شرط احلصر أو القصر) وفوائده على
املورد واملستورد معاً ،إذا طالت مدّة عقد التوريد ،حيث تضمن الصناعة مستوى تنافسياً جيداً
يستفيدان منه معاً ،وما دام املسلمون قد تعارفوا هذا الشرط ،وتعاملوا على أساسه ،وما دام
حيصل بإرادة املتعاقدين ،وال يرتتب عليه حمظور شرعي ،فال مانع من اشتمال عقد التوريد
عليه؛ ملا سبق من أن األصل يف الشروط اجلواز والصحة ،إال ما استثناه الدليل الشرعي،
وط ِه ْم).
لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :المُْ ْسِل ُمو َن َعَلى ُشُر ِ

()2

سادسًا  -التكييف الفقهي للوكالة احلصرية:
عقد الوكالة احلصري يقع على بيع سلعة معينة ،ويف منطقة حمددة ،ولشخص حصري،
 .1سنن الرتمذي ،كتاب األحكام ،باب ما ذكر يف الصلح بني الناس ،وصححه األلباني.
 .2جملة البحوث اإلسالمية ،العدد .274/ 91
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فاملوكل ملتزم بذلك ،كما أن الوكيل يلتزم بعدم بيع منتوج آخر غري منتوج املوكل ،فكال
املتعاقدين يف هذا العقد مقيد بالشروط الواردة يف العقد ،ومع وجود تداخل بني معنى
الوكالة والبيع فإن هذا ال خيرج العقد عن كونه عقد وكالة .وأرى أن التكييف الفقهي
األنسب هلذا العقد هو (الوكالة املقيدة) ملا فيه من حتديد لنوع السلعة واملكان واألشخاص
وتقييدها .فهذا النوع من الوكاالت جائز باتفاق الفقهاء .وللوكيل احلصري أن يشرتط أجراً
جراء عمله.
معلوماً أو نسبة من الربح ّ

()1

سابعًا  -عالقة الوكالة احلصرية باالحتكار:
االحتكار يعين :حبس السلع الضرورية واملهمة على حنو يضر بالعامة ،وكلما كان يف
أقوات الناس كّلما كان أشد وأفحش؛ ألهميتها يف حياتهم .وعدّه العلماء من الظلم احملرم،
اب أَِليم}(احلج ،)25 :وقوله صلى اهلل عليه
لقوله تعاىلَ { :و َم ْن ُي ِرْد ِفيِه ِبإِلحْ َاٍد ِب ُظْلم ُن ِذْقُه ِم ْن َع َذ
ٍ ٍ
ٍ
وسلمَ :
اط ٌئ)( ،)2فاالحتكار من أنواع الظلم الذي يلحق عباد اهلل ،وهناك فرق
َكُر إِ َّال َخ ِ
(ال حَْيت ِ

بني االحتكار والوكالة احلصرية ،فالوكالة احلصرية غالباً ما تكون يف سلع غري أساسية ،ويف
سلع هلا بدائل ،ومتوافرة يف السوق .فالتضييق على الناس ،وإحلاق املشقة واألذى بهم ،غري
متحقق كما هو احلال يف االحتكار ،ويف الوكالة احلصرية جلب للسلع ،وصاحب املنتوج إمنا
حياول أن ينظم بيع سلعته يف السوق ،وجيتهد يف منافسة السلع األخرى باستعمال وسطاء
حمددين ،واحتكار أشخاص حمددين لتسويق منتوجه جائز ما دامت فيه مصلحة ،وحفظ
 .1إبراهيم صاحل ،االمتياز يف املعامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي ،ص  ،143وانظر :أشرف رمسي :الوكالة
التجارية احلصرية ،ص.77
 .2صحيح مسلم ،كتاب املُساقاة ،باب حتريم االحتكار يف األقوات.
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احلقوق ،وال يضر باملستهلكني.
وميكن للوكالة احلصرية أن تدخل باب االحتكار احملرم ،إذا كان موضوع الوكالة الرتويج
لسلع ضرورية ،ليس هلا بديل يف السوق ،ويتحكم الوكيل احلصري فيها بيعاً وشراًء ،كالدقيق،
وحليب األطفال ،وبعض أنواع األدوية املهمة ،حبيث يشق على الناس شراء ما حيتاجونه
من هذه السلع ،ويضر بهم .أقول :يف هذه احلالة فإن الوكالة احلصرية تتداخل يف معناها
باالحتكار احملرم؛ ملا فيه من إفساد قانون العرض والطلب ،وإيقاع الظلم على الناس ،وخمالفة
النظام العام يف اجملتمع.

()1

ثامنًا  -انتهاء عقد الوكالة احلصري:
ينتهي عقد الوكالة احلصري بانتهاء مدّة العقد املتفق عليها بني املتعاقدين ،كما ينتهي
باإلرادة املشرتكة ،ورغبة الطرفني يف فسخ العقد وإنهائه ،وال ينتهي باإلرادة املنفردة ألحد
الطرفني؛ لتعلق حق الطرف اآلخر بها ،ومنعاً لإلضرار به .كما ال يفسخ مبوت أحدهما ،أو
فقده لألهلية؛ لتعلق حق الغري بهذا العقد ،وجيوز فسخه لعذر مقبول؛ كعدم القدرة على
تنفيذ العقد ،بسبب هالك حمل االلتزام ،أو وجود ظرف قاهر مينع التنفيذ ،كحرب ،أو جائحة
عامة.

()2

 .1انظر :أشرف :الوكالة التجارية احلصرية ،ص.77

 .2النعيمي :سحر االجتاهات املختلفة يف تنظيم الوكالة التجارية ،ص.155
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الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل سبحانه ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد؛
فيحرص كثري من الناس على مظاهرهم اخلارجية املتعلقة بنظافة أبدانهم ،وحسن ثيابهم،
وظهورهم مبظهر الشخص املثالي املتألق األنيق ،ويظهر كثري من املسلمني مبظاهر مرضية
للناس ،من حيث نظافتهم ،واختيار مالبسهم بدقة واهتمام ،ويهتم بعضهم بنظافة بدنه،
ومتعلقاته وحاجاته من مسكن ،ومكتب ،ووسيلة نقل ،وغري ذلك.
وهذا من األمور مطلوب شرعاً ،مأمور به ،فإن ديننا احلنيف يؤكد على طهارة األبدان،
والثياب ،ومكان الصالةُّ ،
ويعد ذلك من الشروط الواجب توافرها لصحة صالة املصلي ،كما
أن اإلسالم أوجب على املسلم -ذكراً كان أم أنثى -االغتسال من اجلنابة ،وأوجبه على املرأة
من احليض والنفاس ،وندب إليه يف كل اجتماع ،كاالجتماع لبعض الصلوات ولإلحرام،
ودخول مكة وغريه ،كما شرع الوضوء ،وشرع اخلتان ،وإزالة شعر اإلبط ،والعانة ،وقص
األظفار ،وغري ذلك.
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والنظافة والطهارة مشروعة عموماً ،فعن عامر بن سعد عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل،

صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ط ّهروا أَْفنِ ُ
يتكم؛ َف َّ
إن اليَهوَد ال ُت َطهر أَْفنِيتَها).

()1

وطهارة هذه الظواهر كلها من متام طهارة الباطن ،إال أن الناس قد انشغلوا بطهارة
الظاهر ،وتركوا طهارة الباطن ،وقد جاء يف الشرع األمر بطهارة الباطن ،ومن املواطن اليت
جاء فيها أمر الشارع بلفظ يذكر طهارة الظاهر ،وقد بني العلماء أن املراد منه طهارة الباطن،

أو أنه يشمل األمرين معاً ،وذلك يف قوله تعاىلَ { :وِثيَاَب َك

َف َط ِّه ْر}(املدثر:

 ،)4قال الشيخ

السعديَ { :وِثيَاَب َك َف َط ِّه ْر} حيتمل أن املراد بثيابه أعماله كلها ،وبتطهريها ختليصها والنصح
بها ،وإيقاعها على أكمل الوجوه ،وتنقيتها عن املبطالت ،واملفسدات ،واملنقصات ،من شرك،
ورياء ،ونفاق ،وعجب ،وتكرب ،وغفلة ،وغري ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه يف عباداته ،ويدخل
يف ذلك تطهري الثياب من النجاسة ،فإن ذلك من متام التطهري لألعمال وخباصٍة يف الصالة
اليت قال كثري من العلماء :إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصالة ،وحيتمل أن املراد
بثيابه الثياب املعروفة ،وأنه مأمور بتطهريها عن النجاسات كلها ،يف األوقات مجيعها ،وخباصٍة
يف الدخول يف الصلوات ،وإذا كان مأموراً بتطهري الظاهر ،فإن طهارة الظاهر من متام طهارة

الباطن.

()2

وقال الشيخ ابن عاشور( :وللثياب إطالق صريح ،وهو ما يلبسه الالبس ،وإطالق كنائي،
فيكنى بالثياب عن ذات صاحبها)( ،)3ثم قال( :وللتطهري إطالق حقيقي ،وهو التنظيف،
 .1أخرجه الطرباني يف املعجم األوسط باب العني ،من امسه علي ،وقد ذكره األلباني يف السلسلة الصحيحة برقم

.418/ 1 ،236

 .2تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي ،حتقيق عبد الرمحن اللوحيق ،ص

 ،895مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420هـ2000 ،م.

 .3التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس .297/ 29
44

فعلم ما يف قلوبهم

ب َع ُ
يد ُ
وإزالة النجاسات ،وإطالق جمازي وهو التزكية)( ،)1قال تعاىل{ :إِنمََّا ُي ِر ُ
نك ُم
اهلل ِلُي ْذ ِه َ
ت َوُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهرياً}(.األحزاب)33 :
س أَ ْه َل اْلبَيْ ِ
الر ْج َ
ِّ
وتزكية النفس ،وطهارة قلب صاحبها ،هي موضع نظر اهلل تعاىل ،كما جاء يف حديث أبي

هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(إن اهللَ ال يَنْظُر إِىل ُص َو ِر ُكم
َوأَ ْم ُ
لوب ُكم َوأَ ْعماِل ُكم).
والكم َو ْ
لكن يَنْظُر إِىل ُق ِ

()2

ومعنى احلديث :أن األعمال الظاهرة ال حيصل بها التقوى ،وإمنا حتصل مبا يقع يف القلب

من عظمة اهلل تعاىل ،وخشيته ،ومراقبته ،ومعنى نظر اهلل هنا جمازاته وحماسبته ،أي إمنا يكون
ذلك على ما يف القلب دون الصور الظاهرة ،فاالعتبار يف هذا كله بالقلب.

()3

فصالح القلب ،مصدر صالح األعضاء ،وسائر البدن ،وخلوصه من الشرور واملعاصي،
خالص لسائر األعضاء ،وسبب لسعادة الدارين ،والنجاة يف الدنيا واآلخرة ،والرسول ،صلى
لح َ
اهلل عليه وسلم ،يقول( :أَال َوإ َّن يف َ
اجل ُ
سد ُكّلهَ ،وإذا َفس َدت َف َس َد
اجل َس ِد ُم ْضغة إِذا َص ْ
لحتَ ،ص َ
ِ
َ
اجل ُ
لب).
سد ُكله ،أَال َو ِهي ال َق ُ

()4

ولو عقدنا مقارنة بني قلوب األنبياء وأتباعهم من املؤمنني األبرار ،وبني قلوب أعدائهم
من الكفار واملنافقني وسائر الفجار ،ونظرنا يف كتاب اهلل سبحانه ،فإننا جند أن قلوب األبرار
نت َف ّظاً َغِل َ
هي القلوب الرقيقة اللينة ،السليمة ،املنيبة اخلاشعة ،كما قال تعاىلَ { :وَل ْو ُك َ
يظ
اْل َقْلب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك}(آل عمران ،)159 :وقال{ :يَ ْو َم ال يَن َف ُع َم ٌ
ال َوال َبنُو َن * إِال َم ْن
ِ

 .1املرجع السابق.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصالة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.

 .3املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا النووي  -دار إحياء الرتاث العربي ،الطبعة الثانية ،1392

.121/ 16

 .4صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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ت الجْ َنَُّة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني َغيرْ َ َب ِعي ٍد * َه َذا َما
أََتى اهللَ ب َقْلب سل
يم}(الشعراء ،)89 - 88 :وقالَ { :وُأ ْزِل َف ِ
ِ ٍ َِ ٍ
ُ ِّ َ
ْ
ْ
يب} (ق،)33 - 31 :
اب َح ِف ٍ
يظ * َم ْن َخ ِش َي َّ
ب ُّمنِ ٍ
ب َو َجاء ِب َقل ٍ
الرحمْ َن ِبال َغيْ ِ
ُتو َع ُدو َن ِلكل أ َّو ٍ
وهي قلوب خائفة وجلة ،مطمئنة بذكر اهلل ،كما قال تعاىلَّ :
ين آ َمنُواْ َوَت ْط َمئِ ُّن ُقُلوُب ُهم
{ال ِذ َ

ين ُي ْؤُتو َن َما آَتوا َّوُقُلوُب ُه ْم
وب}(الرعد ،)28 :وقالَ { :و َّال ِذ َ
ِب ِذ ْك ِر اهللِ أَ َال ِب ِذ ْك ِر اهللِ َت ْط َمئِ ُّن اْلُقُل ُ
اج ُعو َن}(.املؤمنون)60 :
َو ِجَلٌة أَن ُ
َّه ْم إِلىَ َرِّب ِه ْم َر ِ
أما قلوب الفجار ،فهي قلوب مطبوع عليها وخمتوم عليها بالكفر ،كما قال تعاىلَ { :ك َذِل َك

َ
ُ َ ُ
ْ
َ َ ْ
ُ َ ِّ ْ
ين}
وب اْل َكاِف ِر َ
يَطبَ ُع اهلل َعلى ُكل َقل ِ
ب ُمتَكبرِّ ٍ َجبَّ ٍار}(غافر ،)35 :وقالَ { :كذِلك يَطبَ ُع اهلل َعل َى ُقل ِ

وب ِهم َّما َكاُنوا يَ ْك ِسُبو َن}(املطففني ،)14 :وقلوب
(األعراف ،)101 :وقالَ { :كال َب ْل َرا َن َعَلى ُقُل ِ
ُ
عمياء ال تفقه ،وال تعقل ،مرتعبة زائفة ،تشمئز من ذكر اهلل ،كما قال تعاىلْ َ :
وب
{سُنل ِقي فيِ ُقل ِ
وب َّال يَ ْف َق ُهو َن ِب َها َولهَُ ْم
َّال ِذ َ
ب مِبَا أَ ْش َر ُكواْ ِباهللِ}(آل عمران ،)151 :وقال{ :لهَُ ْم ُقُل ٌ
الر ْع َ
ين َك َفُرواْ ُّ

ان َّال يَ ْس َم ُعو َن ب َها ُأ ْوَلـئِ َك َك َ
أَ ْعينُ ٌ َّال ُيبْ ِصُرو َن ِب َها َولهَُ ْم آَذ ٌ
األْن َع ِام َب ْل ُه ْم أَ َض ُّل ُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم
ِ
اهلل َو ْح َدُه مْ َ
اْل َغاِفُلو َن} (األعراف ،)179 :وقال تعاىلَ { :وإَذا ُذ ِك َر ُ
ين ال ُي ْؤ ِمنُو َن
وب َّال ِذ َ
اشأََّز ْت ُقُل ُ
ِ
ُ َ
ني}
اآلخ َرةِ} (الزمر ،)45 :وقال تعاىلَ{ :ف َويْ ٌل ِّلْل َق ِ
ِب ِ
اسيَِة ُقُلوُب ُهم ِّمن ِذ ْك ِر اهللِ أ ْولئِ َك فيِ َضال ٍل ُمبِ ٍ
(الزمر ،)22 :كما أن قلوب املنافقني مريضة مرتابة من الشبهات ،وإبطان الكفر.
وخري الناس يف هذه األمة بعد النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،هم الصحابة ،الذين
علم اهلل ما يف قلوبهم ،فرضي عنهم ،وأنزل عليهم السكينة والنصر يوم احلديبية ،ملا بايعوا

رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتت الشجرة ،إذ يقول تعاىلَ :
{ل َق ْد َر ِض َي ُ
اهلل َع ِن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني

وبه ْم َفأَنز َ
ت َّ
إِْذ ُيبَايِ ُعوَن َك تحَْ َ
الس ِكينََة َعَليْ ِه ْم َوأََثاَب ُه ْم َفتْحاً َق ِريباً}
َل َّ
الش َج َرةِ َف َعِل َم َما فيِ ُقُل ِ ِ
(الفتح ،)18 :فقد رضي اهلل عن املؤمنني الذين كانوا ما يقرب من ألف ومخسمائة ،يوم توجهوا
46
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إىل مكة للعمرة ،وأشيع خرب مقتل عثمان ،رضي اهلل عنه ،فبايعوا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،على قتال املشركني حتت الشجرة ،وأال يفروا حتى ميوتوا ،فأخرب اهلل أنه رضي عنهم
يف تلك احلال ،اليت هي من أكرب الطاعات والقربات ،وعلم ما يف قلوبهم من اإلميان ،فزادهم
هدى ،وعلم ما فيها من اجلزع واحلزن على شروط املشركني على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فأنزل السكينة عليهم ،وطمأن قلوبهم ،ومنحهم فتحاً مل حيضره سواهم ،وهو فتح
خيرب ،وأعطاهم غنائم جزاًء هلم ،وشكراً على طاعتهم موالهم.

()1

وقال ابن كثري :فعلم ما يف قلوبهم :أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة.

()2

إن قلوب املؤمنني هي القلوب الصادقة املؤمنة ،اليت عرفت ربها ،فاستحقت السكينة
والطمأنينة واهلداية ،والنجاة يف الدارين ،والسعادة فيهما.
ولكي تنال القلوب تلك املنزلة ،فال بد هلا أن متارس طاعة خالقها ،وعبادة ربها إىل جانب
عبادة اللسان واجلوارح ،على مدار األحكام اخلمسة؛ من الواجب ،واملستحب ،واحلرام،
واملكروه ،واملباح.
فمن واجب القلب اإلخالص ،والتوكل ،واحملبة ،والرب ،واإلنابة ،واخلوف ،والرجاء،
والتصديق اجلازم ،والنية يف العبادة ،والنصح يف العبودية ،والصرب ،ومن احملرمات عليه الكرب،
والرياء ،والعجب ،واحلسد ،والغفلة ،والنفاق ،وهي نوعان :كفر ومعصية ،فالكفر كالشك،
والنفاق ،والشرك وتوابعها ،واملعصية نوعان؛ كبائر وصغائر ،فالكبائر كالرياء ،والعجب،
والكرب ،والعجز ،واخليالء ،والقنوط من رمحة اهلل ،واليأس من روح اهلل ،واألمن من مكر
 .1تفسري السعدي .794 - 793/ 1

 .2تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،احملقق سامي سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر

والتوزيع ،الطبعة الثانية 1420هـ 1999م ،عدد األجزاء .340/ 7 ،8
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اهلل ،والفرح ،والسرور بأذى املسلمني ،والشماتة مبصيبتهم رغبة يف أن تشيع الفاحشة فيهم،
وحسدهم على ما أتاهم اهلل من فضله ،ومتين زوال ذلك عنهم ،وتوابع هذه األمور اليت هي
أشد حترمياً من الزنى ،وشرب اخلمر ،وغريها من الكبائر الظاهرة ،وال صالح للقلب ،وال
للجسد إال باجتنابها ،والتوبة منها ،وإال فهو قلب فاسد ،وإذا فسد القلب فسد البدن.

()1

وألن القلب مسي قلباً لكثرة تقلبه ،وتبدل أحواله ،فواجب املسلم بعد معاجلة قلبه أن

ين آ َمنُواْ
يسأل اهلل التثبيت دوماً ،حبفظ قلبه على الطاعة والعبادة ،واهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
لر ُسو ِل إَذا َد َع ُاكم لمَِا حُْييِ ُ
يك ْم َوا ْعَل ُمواْ أَ َّن اهللَ حَُي ُ
ول َبينْ َ المَْْرِء َوَقْلبِِه َوأََّنُه إَِليِْه
ْ
َجيُبواْ لهلِ ِ َوِل َّ
است ِ
ِ

تحُْ َشُرو َن} (األنفال ،)24 :فاحلذر من رد أمر اهلل أول ما يأتي أو يسمع ،فيحال بني العبد وبني
تنفيذه إذا أراده بعد ذلك ،فإن اهلل حيول بني املرء وقلبه ،يقلب القلوب حيث شاء ،ويصرفها
أنى شاء.

()2

لوبَ ،ص ّرف ُقلوَبنا َعلى
وكان من دعاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
َّ
(اللهم ُم ّ
صر َف الُق ِ

طا َعتِك)( ،)3وعن أنس ،رضي اهلل عنه ،قال :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يكثر أن يقول:
ت َقْليب َعلى ِدينِك).
لوبَ ،ثبّ ْ
(يَا ُم َ
قلب ال َق ِ

()4

واهلل املستعان

 .1مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني :ابن قيم اجلوزية ،حتقيق حممد البغدادي ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،الطبعة الثالثة 1416هـ 1996م عدد األجزاء  133 - 129 .133/ 1 ،2بتصرف.

 .2تفسري السعدي ،ص .318

 .3صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب تصريف اهلل القلوب كيف شاء.

 .4مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده
قوي على شرط مسلم.
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قصيدة

هواك ال ينتهي
أ .إياد مشاسنة

ُ ْ ِ
ُ
���مَ ،
واحل���� َر ِم
ي��ب��دأ دون احل���ل
ول��ي��س
َ

َ
ب����األلمَ
ق���دس
ه����واك ،ال ينتهي ي��ا
ِ
ُ
ِ

ُ ِ
م��ن ِع ْ
األ َم���م
��ش�� ِق��ِه ت��ي��ٌه َع��ل��ى
هل��ن ْ
َّ

ول��ي��س ُت���د ُ
اآلف����ات يف ُم�� َه��ج
ْرك���ُه
ُ
َ
ٍ
وح را ِع�� َف��ٌة
إنّ���ي َم����� َر ْر ُت ب��ِه وال����� ّر ُ

��ن َش�� ْوِق��ه��ا ،واهلَ���وى ُأن��ش��وَدةٌ ِب َفمي
ِم ْ

ق���وف َّ
َ
ال��ط�ْي�رِْ أَ ْرُق��ُب��ُه
��ت ُو
َوَق��� ْد َوَق�� ْف ُ

ْت دَم��ي
وق��� ْد
��ه��د ُّ
ُ
أق��م��ت ب��ه ح��تّ��ى َش ِ
ِّ ِ
الشيَم
��اتَ ،و
اص َطحبَنْا ِم َ
��م ِ
مبا ْ
��ن اهلِ ّ

��واج�� َع��ن��ا
ث��م ْ
احتَملنا عَ��ل��ى َص�ْب�رٍْ َم ِ

حتـــــى أَ َ
ــــت َ
اخلدم
عليْــــــِه دولة
دال ْ
ّ
ِ

َم�� ْف��ت��وَن��ٌة ه��� ِذه ال��دُّن��ي��ا ِب���ِه َش�� َغ��ف��اً
��ت على َو ْع��� ِد ملعو ٍن وال ِع��ن��ِه
أَ ْغ�� َف ْ

ُ ِ
الظَلم
��ن
استفاَق ْ
ت على َم��� ْو ٍج ِم َ
ثم ْ

م��ا َب��ْي�نَْ ن��ا ِع�� َق��ٍة يف َل��يْ��ِل��ه��ا َت�� َرف��اً

َوب��ْي��نَْ ن���اِدَب���ٍة َح ّ
���ظ���اً َم��� َع ال���نَّ��� َد ِم
ِ
��م��م
وراِئ
����م ع��ل��ى ِه َ
������ح حمَْ���ُل���ُه َه ٌّ
ٍ

���ف���ِه أََب�����داً
روح�����ه يف َك ِّ
���ل َ
وح���ا ِم ٍ

ِ
���ط َّ
���ل َل���ُه أَ ْح���ق���اُد ُم��نْ��تَ�� ِق��م
ح��تّ��ى ُت ِ

س س���اَدُت���ُه
ف�لا ت��ك��اُد َت�����ُرُّد ال���بَ���أْ َ
َ
����ن
ن��س��ت��غ�� ِف��ُر اهلل ممّ���ا ك����ا َن يف َز َم ٍ

��ز ِم
����ر ُم��نْ�� َه ِ
��ز ٍم يف إِْث ِ
يف َق��يْ�� ِد ُم��نْ�� َه ِ
ِ
كالرَقم
أ ْن يجَْ َعلوا املَ��� ْو َت يف األنحْ���اِء
ُّ

��ر الدُّنياَ ،وَق��� ْد َعزموا
ج���اؤوك من ِ
ِ
آخ ِ
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ي���راوُدن���ا
���ك ال مجَْ����� ٌد
ُ
وحن����ن ح��� ْوَل ِ
ِ

ِ
��م��م
وال ُت��ش��ا ِغ��ُل��ن��ا األح��ل��اُم ب��ال�� ِق َ

ُ خمَ
ض َت ْ
��ش�� َرُب��ن��ا
دم���اؤن���ا ْ����� َرةٌ ل��ل��أ ْر ِ

َ ِ
��م��م
َونحَْ ُ
����ن ظ��م��أى لمِ���اِء املجَْ���� ِد وال��ش َ

ٌ
ال���رم���اِدَ ،ويف
��ص��ول يف
ل��ل��زم��ا ِن ُف
َو
َّ
َّ

ٌ
�����وال م��ن العدم
��ار أَ ْح
َم���واِق ِ
���ف ال��نّ ِ

أح ُ
��وال��ن��ا؛ َف�� َغ�� َد ْت
اس��تُ��بْ�� ِدَل ْ
��ت ْ
لكنها ْ

ِ
ِ
َد َم��اً َعلى ال َغيْم ،أَ ْو َع ْرشاً عَلى ال ِديَم

َ�ب�ر ال��دُّن��ي��ا عَ��ج��اِئ��بَ��ه��ا
َف
ِ
��ف��ي��ك تخَْ���ت ُ

ِ
َ��س��م
م��ا َب�ْي�نَْ ُم��بْ��ت
َ��س��م َق�� ْه��راً َوُم��بْ��ت ِ
ٍ
َ َ ِ
يف َ َ
الكِلم
ض وع��داً ص��اِدق
ساحِة األ ْر ِ

َم ُل األش��ي��اُء خاِل َصًة
يف
ال��ق��دس َت ْكت ِ
ِ

ال���زم���ا ِنَ ،ف�لا تمَْ��ض��ي إىل َه��� َر ِم
���ن
َّ
ِم َ

ُ
��ن ُم ُ
��د ٍن
َف�� َق�� ْد
��ن��ات َّ
تشيخ َب ُ
��ر ِم ْ
ال��د ْه ِ

���ن إِ َر ِم
َت��ق��وُم يف َّ
��ن ع��اٍد َو ِم ْ
��رِ ،م ْ
ال��د ْه ِ

َ
��ف��اخ�� َرةٌ
ول��ل��ه�لا ِل ع��ل��ى ال��دُّن��ي��ا ُم
ِ

���د َم يف َ
���ن ِق��� َد ِم
َوَق���� ْد َت��� َق َّ
األمجْ�����اِد ِم ْ

����س تخُْ�ب�رن���ا إ ّال ِب�����أَن َل��ن��ا
َوَل����يْ َ

ِ
َوع ْ َ
��م ذاق��وا املَ��� ْو َت ِبال َع َجم
ع��اج َ
َ���ن أ ِ

حَُي ِّ
َ��ن عَ�� َر ٍب
���د ُث
ال��ع��اب َ
��ري��ن ال��دَّه��ُر ع ْ
ِ

ِ
ش ِم ْن لحَ ْ
َع ال َعيْ َ
��ن َو َضم
��م َو ِم ْ
َم ْن َت ْصن ُ
ٍ
ِ
ال���زم���ا ِن ،وملَّ����وا َّ
ك���ل ُم�� ْغ��تَ��نَ��م
���ن
َّ
ِم َ

َو َج�� ّرب��وا َكيْ َ
م��ات املَ��� ْو ُت ،فاْبُت ِعثِ َ
َ
ت
ف
��ع��ض خ��اِئ��نَ��ٍة
ال��ع��ص��اُة ب��ه��ا يف َب
م���ر ُ
َّ
ِ

���ن َ
����راب ،وم��ا ق��ام��وا على َق��� َد ِم
اخل
ِم َ
ِ

��ب��اق نحَْ��� َو غايَتِ ِه ْم
َج ْ
��ه ْ
��م يف ِس ٍ
���رت ِب ِ
��ه��دن��ا ُك َّ
��دت
���ن َق�� َع ْ
ُ
���ل َم ْ
وحن���ن فيها َش ِ

ِ
���ؤس وم��ن َن�� َه��م
���عِ ،م ْ
���واج ُ
ِب���ِه املَ ِ
���ن ُب ٍ

���م على ال��ع��اَدةِ ُ
األوىل؛ إذا د َ
َخ��ل��وا
َو ُه ْ

ِل�� َق�� ْريَ��ٍة أَْف��س��دوا يف َ
األ ْرض َ
واحل��� َر ِم
ِ

وَب��ع��دم��ا أَ ْط َ
��م يف منا ِكبها
��ل�� َق��تْ ُ
��ه ْ
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���ل ُمنْتَ ِقم
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��ت
���ن َب�� ْع�� ِد م��ا َل�� ِع��بَ ْ
َف��ق��ا َم ِفتْيَتُها ِم ْ

ِ
َ
وال��ر َخ��م
كالعقبا ِن
��واس��ُر،
فيها
ال��ك ِ
ُ
َّ

ُ
��ب
َو َك��َّب��رَّ وا َرَّب ُ
���م ت��ك��ب َ
���ه ْ
�ير ذي ُغ��ل ٍ

ِ
جس ِم ْن ُع ْه ٍر َو ِمْ��ن َصنَم
الر َ
َف َح َّطموا ِّ

َ��ق��ي��م َ
��س��ت
ف��أَيُّ ُ
األ ْم�����ُر يف يَ��� ِدهِ
ُ
��ه ْ
��م يَ ْ

َِ
ُّخم
ف َغ�ْي�رَْ املَ��� ْو ِت بالت
بالسيْ ٍ
واملَ��� ْو ُت َّ

م����رةً  ،د َ
وم��ث��ل��م��ا د َ
َخ��ل��وا
َخ��ل��وه��ا
َّ

َ ِ
ِّ
��ل��م
احل���ق وال�� َع
����م ُي��ق��ي��م��و َن مجَ��� َد
َو ُه ْ

َس ُم َ
األع��م��اُر َّ
مدى
يف
ك��ل ً
ال��ق��دس ُت ْقت َ
ِ

ِ
م��ا ب َ
�ين ذي َح���� َر ٍم فيها وذي َر ِح���م

��م��راِء ُم ْص َطنَ ٌع،
واخل��ب��ُز يف ّك ِّفها
ال��س ْ
َّ

ِم ْن َج ْفنِها ال ّغ ِّ
من ُح ْزِنها ال َع ِر ِم
ض ،أ ْو ْ
ِ
��ده��ا ُج��نْ ُ
َو ُج��نْ ُ
��د َح���� ْز ٍم َغ�ْي�رِْ ذي لمََ��م

َ
ْ ُ
ُ
َ
��ل
َوأه��ل��ه��ا أه���ل ع��� ْز ٍم غ�ْي�رِْ ذي َم��ل ٍ

ِ
َ��س��م��و َن ال�� َع��يْ َ
��ش بال ِق َسم
فيهاَ ،ويَ�� ْق��ت ِ

حُ���اوُل���ه
َف���يَ ْ
���رم���و َن ال��� ِع���دا ممِّ����ا ي ِ
���ح ِ
َ َ
ال��رض��ا َش�� َرك��اً
َويَ��نْ ُ
�����ام ِّ
��ص��ب��ون لأِ يّ ِ

ِ
َّ
ل��ع��ل ف��ي��ه��ا اخ��ت��ت��ام��اً َغ�ي�ر مخُْ��تَ��تَ��م

تمُ��اط��ُل��ن��ا
ي��ا
ق����دس ،ال تحَْ���زَن���ي ،إنّ���ا ِ
ُ

��ب��ي��ع ال��� َف��� ْو َز ب��ال��نَّ�� َد ِم
أس��ي��اُف��ن��ا ،وَن
ُ
ْ

ِ
��م��اُت��ن��ا ،أ ْو َت�� َر ْك��ن��ا َ
اخل��يْ َ
��ل ِلْل َح َشم
ِه ّ

ْ
��ع م��ا َق�� َع�� َد ْت
لكنّنا يف حمَ��ي��م ال��نَّ��ق ِ

ِ
ف��ي��ك لمَْ َت��نَ��م
�ني ع��ل��ى م��ا
ل��ك��ن ع��ي ْ
َّ
ِ

ف��ق�� ْد َت��ن��اُم ُع ُ
���ن
��اس ِم ْ
���ن َو َس ٍ
��ي��ون ال��نّ ِ

ِ
َ��ص��م
ِم ْ
���ن َب�� ْع�� ِد ُم�� ْق��تَ�� ِد ٍر ،ب���اهللِ ُم�� ْع��ت ِ

��ث فينا ُّ
���س��� ْو َف ُي��بْ�� َع ُ
َ��ص��م
ك��ل م��ع��ت
َل َ
ُ ْ ِ ٍ
ف املَ��دى ُع َم ٌر
َو َس��� ْو َف
��ن َخْل ِ
يأتيك ِم ْ
ِ

َقيم
َفيست ُ
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اع��و ُ
ِ

����ر
األ ْم ِ

ِ
كال َقَلم
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زاوية الفتاوى

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

 .1حكم الوصية الواجبة
السؤال :ما حكم الوصية الواجبة؟
اجلواب:احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛ فقد ذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية
واحلنابلة إىل أ ّن الوصية مستحبة يف األصل ،وجتب على َمن عليه دين ،أو عنده وديعة وال بينة
حق مستحق هلل كالزكاة ،وذهب داود وابن حزم الظاهريان والزهري ،وحكي
عليه ،أو عليه ّ
عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير وغريهم من الفقهاء أ ّن الوصية واجبة

لألقربني غري الوارثني(*) ،وقد استدّلوا بقوله تعاىلُ :
ب َعَليْ ُك ْم إَِذا َح َض َر أَ َح َد ُك ُم المَْْو ُت
{كتِ َ
1

إ ْن َت َر َك َخيرْ ًا اْل َو ِصيَُّة ِلْل َواِل َديْن َو َ
وف َح ًّقا َعَلى المُْتَّ ِق َ
األْق َرِب َ
ني}(البقرة ،)180 :وباخلرب
ني ِبالمَْْعُر ِ
ِ
ِ
الوارد عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل ،صّلى اهلل عليه وسّلمَ ( :ما َح ُّق
يت َث َ
ال َث َليَا ٍل إِ َّال َو َو ِصيَُّتُه ِعنْ َدُه َم ْكتُوَبٌةَ ،قال اْب ُن ُع َم َر؛ َما
وصى ِفيِه ،يَبِ ُ
ا ْم ِر ٍئ ُم ْسِل ٍم َلُه َش ْيٌء ُي َ

* .املوسوعة الفقهية الكويتية.226 - 224/ 43 ،
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س ْع ُت َر ُسول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،قال َذِل َك إِ َّال َو ِعنْ ِدي َو ِصيَّت)(،)1
َم َّر ْت َعَل َّي َليَْلٌة ُمنْ ُذ مَ ِ

وقالوا :نسخت الوصية للوالدين واألقربني الوارثني ،وبقيت فيمن ال يرث من األقربني،
وقال اجلمهور ُنسخ الوجوب وبقي االستحباب يف حق َمن ال يرث ،واستدّلوا بقوله ،صّلى
ار ٍث).
اهلل عليه وسّلم( :ال َو ِصيََّة ِل َو ِ

()2

كل من مصر وسوريا واألردن بالوصية الواجبة،
وقد أخذ قانون األحوال الشخصية يف ٍ

ولكن
حيث قالوا برأي ابن حزم و َمن وافقه ،بوجوب الوصية لألقارب غري الوارثني،
ّ
القانون عندنا أوجب الوصية لألحفاد (أوالد االبن) الذين توفى أبوهم حال حياة جدهم ،إذ
نص قانون األحوال الشخصية األردني لعام 1976م ،يف املاّدة ( )182على األخذ بالوصية
ّ
وخصها بأوالد األبناء دون أوالد البنات ،فقال :إذا تويف وله أوالد ابن ،وقد مات
الواجبةّ ،
ذلك االبن قبله أو معه ،وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث تركته الشرعية ،وفق الضوابط اآلتية:
أ .الوصية الواجبة هلؤالء األحفاد تكون مبقدار حصة أبيهم من املرياث ،فيما لو كان حيًا،
على أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة.
ب .ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني ألصل أبيهم ،ج ًدا كان أو جدة ،أو كان
قد أوصى ،أو أعطاهم يف حياته بال عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة ،فإذا
أوصى هلم ّ
بأقل من ذلك وجبت تكملته ،وإن أوصى هلم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية،
وإن أوصى لبعضهم ،فقد وجب لآلخر مبقدار نصيبه.
ج .تكون الوصية ألوالد االبن ،وألوالد ابن االبن وإن نزل ،واح ًدا كانوا أم أكثر ،للذكر
 .1صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب حدّثنا أبو خيثمة.

 .2سنن ابن ماجه ،كتاب الوصايا ،باب الوصية لوارث ،وصححه األلباني.
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مثل حظ األنثيني ،حيجب كل أصل فرعه دون فرع غريه ،ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
وهذه الوصية الواجبة مقدّمة على الوصايا االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة.
وقد دعت الضرورة إىل هذه الوصية؛ ألنّه يف بعض احلاالت قد ميوت الولد يف حياة أبيه أو
أ ّمه ،ولو عاش إىل موتهما لورث منهما ،ولكنّه مات قبلهما أو قبل أحدهما ،فانفرد باملرياث
إخوة املتوفى ،وصار أوالده يف فقر وحاجة ،بينما أعمامهم يكونون يف سعة من العيش ،بسبب
حصة أبيهم على أال تزيد
موت أبيهم املبكر ،فكان من العدل واإلنصاف إعطاء األحفاد من ّ
عن الثلث ،إال مبوافقة الورثة.
 .2حكم حتديد جنس املولود
السؤال :رزقين اهلل تعاىل بأربع إناث وذكر واحد ،وأرغب يف إجناب ذكر آخر ،فهل جيوز لي
علما أ ّن زوجيت مل تعد تستطيع اإلجناب
القيام بعملية تلقيح صناعي؛ الختيار الولد الذكر؟ ً
مرة واحدة ،كما أخربها األطباء؛ ألنّها أجرت أربع عمليات قيصرية من قبل ،واألطباء
سوى ّ
ال يسمحون إال بعملية أخرى واحدة؟
اجلواب :إ ّن موضوع اختيار جنس اجلنني عن طريق التلقيح الصناعي من املسائل اليت
اتّسع فيها النّقاش الفقهي ،وللمسألة أكثر من صورة ،فاتّفق الفقهاء على جواز اختيار جنس
جنسا واح ًدا بالذات،
اجلنني عندما يتعلق السبب بتفادي األمراض الوراثية اليت تصيب ً
ولكنّهم اختلفوا يف جواز التلقيح الصناعي الختيار جنس املولود دومنا ضرورة طبية لذلك،
فمنع ذلك جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته التاسعة عشرة
املكرمة يف شوال 1428هـ ،وفق نوفمرب 2007م ،وممّا جاء يف قراره ذاك:
املنعقدة يف مكة ّ
أي تدخل طيب الختيار جنس اجلنني ،إال يف حال الضرورة العالجية يف األمراض
(أنّه ال جيوز ّ
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الوراثية ،اليت تصيب الذكور دون اإلناث ،أو بالعكس ،فيجوز حينئ ٍذ التدخل ،بالضوابط
املقررة ،على أن يكون ذلك بقرار من جلنة طبية متخصصة ،ال ّ
يقل عدد أعضائها
الشرعية ّ
عن ثالثة من األطباء العدولِّ ،
تقدم تقري ًرا طبيًّا باإلمجاع ،يؤ ّكد أ ّن حالة املريضة تستدعي أن

ثم يعرض هذا التقرير
يب ،حتى ال يصاب اجلنني باملرض الوراثي ،ومن َّ
يكون هناك تدخل ط ّ
على جهة اإلفتاء املتخصصة إلصدار ما تراه يف ذلك).
ويرى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم  :56/ 1أ ّن فعل هذا األمر ال حرمة
فيه ،وإن كان األوىل تركه ،وذلك من باب الثقة باهلل تعاىل ،وحسن التوكل عليه ع ّز ّ
وجل،
والرضا مبا قدّر ومبا شاء ،ومن باب أ ّن اهلل تعاىل أعلم مبصلحة اإلنسان من اإلنسان نفسه،
ّ
َس ُب َو َم ْن يَتَ َو َّك ْل
فاهلل تعاىل يقولَ ...{ :و َم ْن يَتَّ ِق اهللَ يجَْ َع ْل َلُه مخَْ َر ًجا * َويَ ْرُزْقُه ِم ْن َحيْ ُث لاَ حَْيت ِ

َعَلى اهللِ َف ُه َو َح ْسُبُه إ َّن اهللَ َباِل ُغ أَ ْمرهِ َق ْد َج َع َل ُ
اهلل ِل ُك ِّل َش ْيٍء َق ْد ًرا} (الطالق ،)3 - 2 :مع اليقني
ِ
ِ

بأ ّن األخذ بهذه األسباب ال ُيغيرّ من قضاء اهلل وقدره شيئًا.

املتخصصة بزراعة
وقد علم اجمللس من خالل شروحات قدّمها مدير أحد املراكز الطبيّة
ّ
األجنّة ،أنّهم ميتنعون بدوافع أخالقية االستجابة لطلب الراغبني يف حتديد جنس املولود ،إال
ماسة إىل ذلك ،وهذا ما نؤيد األخذ به ،والعمل مبوجبه.
إذا كانت هناك حاجة ّ
 .3حكم الشرع يف زواج ذوي اإلعاقة الذهنية
السؤال :ما حكم الشريعة اإلسالمية يف زواج ذوي اإلعاقة الذهنية؟
اجلواب :ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم اشرتاط العقل لصحة الزواج ،فأجازوا نكاح املعوق
جن ،فز ّوجه
ثم ّ
ذهنيًّا وفق ضوابط معينة ،فقال الكاساني احلنفي( :إذا بلغ غال ٌم ،وهو عاقلّ ،
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أبوه ،جاز إذا كان جنونه مطب ًقا)( ،)1وقال ابن جنيم احلنفي( :إ ّن للولي إنكاح اجملنون واجملنونة
إذا كان اجلنون مطب ًقا)( ،)2وقال القرايف املالكي( :وأ ّما اجملنون  ...فإن خشي فساده ُز ّوج ،وإال
فال)( ،)3وقال النّووي الشافعي( :ويلزم الولي تزويج اجملنونة واجملنون عند احلاجة ،بظهور
أمارات التوقان ،أو بتوقع الشفاء عند إشارة األطباء)( ،)4وقال ابن قدامة احلنبلي( :وأ ّما البالغ
املعتوه ،فظاهر كالم أمحد واخلرقي أ ّن لألب تزوجيه مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها)(،)5
وجاء يف قانون األحوال الشخصية األردني لعام  1976يف املادة (( :)8للقاضي أن يأذن بزواج
من به جنون أو عته ،إذا ثبت بتقرير طيب أ ّن يف زواجه مصلحة له).
وعليه؛ فيجوز زواج املعوق ذهنيًّا؛ إلعفافه ،ودفع شهوته ،وحتصيل الرعاية واخلدمة له،
ولكن يشرتط لصحة هذا الزواج ،إضافة إىل شروطه املعروفة ،ما يأتي:
 .1إخبار الطرف اآلخر باإلعاقة.
 .2أال يكون املعوق عدوانيًا ،حبيث ميكن أن ُيلحق ضر ًرا بشريك حياته.

 .3ألاّ يكون الطرف اآلخر جمنوًنا ،بل يتزوج املتخلف عقليًا امرأة سليمة العقل ،وتتزوج

املتخلفة عقليًا برجل سليم عاقل؛ وذلك أل ّن زواج زائلي العقل ال حُيقق املصلحة املرجوة
من الزواج.

 .1شرح فتح القدير.277/ 3 ،
 .2البحر الرائق.127 /3 ،
 .3الذخرية.220/ 4 ،

 .4روضة الطالبني.422/ 5 ،
 .5املغين.392 /7 ،
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 .4حكم بيع الدواء بأقل من سعره احملدد
السؤال :هل حيق للصيدلي أن يبيع الدواء بأقل من سعره احملدّد بقصد اإلضرار بغريه من
علما أنّه أقسم بأن يلتزم بقوانني نقابة الصيادلة ،اليت قد حدّدت سعر بيع الدواء؟
الصيادلةً ،
اجلواب :ذهب بعض العلماء إىل جواز التسعري إذا وجد له سبب معترب ،وممّن أخذ بهذا
(الس ْعر منه ما هو ُظْلم ال جيوز ،ومنه ما هو عدْل جائز،
القول ابن تيمية ،رمحه اهلل ،حيث قالِّ :
حق على البَيْع بثَ َمن ال يرضونه ،أو منْعهم ممّا أباحه
تضمن ُظْلم الناس وإكراههم بغري ّ
فإذا َّ

تضمن العدْل بني النّاسِ ،مثل إكراههم على ما جيب عليهم من
اهلل هلم فهو حرام ،وإذا َّ
املعاوضة بثَ َمن املِثْل ،ومنْعهم ممّا حَْيرم عليهم من أخذ زيادة على ِع َوض املِثْل فهو جائز بل
واجب)( ،)1وذهب البعض اآلخر إىل أ ّن األصل حتريم التسعري يف الظروف الطبيعية؛ لقوله

َ
َ ُ
اض ِمنْ ُك ْم}(سورة النّساء ،)29:فلم تقيّد التجارة يف اآلية إال
تعاىل{ :إِال أ ْن َتكو َن جِتا َرةً َع ْن َت َر ٍ

بالرتاضي.

()2

أ ّما خبصوص القسم على االلتزام بقانون النّقابة ،فاألصل االلتزام به؛ ألنّه من باب

الوفاء بالوعد ،وااللتزام باملواثيق والشروط؛ لقوله ،صّلى اهلل عليه وسّلم( :المُْ ْسِل ُمو َن َعَلى

()3
حرم اهلل ،ع ّز ّ
وجل،
ُشُر ِ
وط ِه ْم)  ،وأ ّما بالنّسبة إىل قصد إحلاق الضرر بغريه من الصيادلة ،فقد ّ

الضرر ّ
بكل صوره ،ونهى عن إضرار النّاس بعضهم ً
يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم:
بعضا ،فقال النّ ّ
(ال َض َر َر َوال ِض َرا َر)( ،)4فإذا كان الصيدلي ُيقّلل من سعر الدواء بقصد اإلضرار بغريه من

 .1جمموع الفتاوى.72/ 28 ،
 .2املوسوعة الفقهية الكويتية.303 - 302/ 11 ،
 .3سنن أبي داود ،كتاب األقضية ،باب يف الصلح ،وصححه األلباني.
 .4سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يضر جباره ،وصححه األلباني.
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الصيادلة ،فيدخل يف عموم النّهي السابق عن الضرر ،فال جيوز للصيدلي أن يبيع الدواء بأقل
من سعره احملدّد من قبل نقابة الصيادلة ،بهدف اإلضرار بغريه من الصيادلة.
وعليه؛ فاألصل التزام الصيدلي مبا أقسم عليه شريطة أن ال يتعارض القسم ،أو االلتزام
به مع أحكام الشرع احلنيف ،وبالنّسبة إىل التقيد بسعر الدواء الذي حتدّده النّقابة ،فهو من
األمور اخلاصة ،اليت ينبغي مناقشتها مع النّقابة نفسها ،املمثلة لشرحية الصيادلة عمو ًما.
 .5حكم الشرع يف اهلبة والعطية لبعض األبناء
السؤال :ما حكم الشرع يف اهلبة والعطية لبعض األبناء دون بعضهم اآلخر ،كمكافأة هلم
على عملهم وجهدهم يف تكثري املال ،وتأمني الرزق ألفراد العائلة مجيعهم؟
اجلواب :اتفق الفقهاء على ضرورة العدل بني األوالد يف اهلبة والعطية ،فال خيص أحدهم

ري ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن ُأ َّمُه بنْ َ
ت
احَةَ ،سأََل ْ
ت َر َو َ
بشيء دون اآلخرين ،فعن النُّ ْع َم ُان ْب ُن َب ِش ٍ

أََباُه َب ْع َ
تَ :ال أَ ْر َضى َحتَّى ُت ْش ِه َد
ض المَْْو ِهبَِة ِم ْن َماِلِه ِالْبنِ َهاَ ،فاْلتَ َوى ِب َها َسنًَةُ ،ث َّم َب َدا َلُهَ ،ف َق َال ْ
َر ُس َ
ت البينَ ،فأَ َخ َذ أَبي بيديَ ،وأََنا يَ ْو َمئِ ٍذ ُغ َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،عَلى َما َو َهبْ َ
ال ٌم،
ال :يَا َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َ
َفأََتى َر ُس َ
ول اهللِ ،إِ َّن ُأ َّم َه َذا بنْ َ
احَة أَ ْع َجبَ َها أَ ْن
ت َر َو َ

ُأ ْشه َد َك َعَلى الذي َو َهبْ ُت ِالْبنِ َهاَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ري أََل َك َوَل ٌد
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :يَا َب ِش ُ
ِ
الَ :الَ ،ق َ
ْل َه َذا)َ ،ق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ف َق َ
ِس َوى َه َذا)َ ،ق َ
الَ( :ف َ
ت َلُه ِمث َ
ال( :أَ ُكَّل ُه ْم َو َهبْ َ
ال تشهدني إًِذا ،فإني
َال أَ ْش َه ُد َعَلى َج ْو ٍر)( ،)1وذهب بعض العلماء إىل حتريم التفضيل إال إذا كان لسبب شرعي،

كحاجة أو مصلحة أو عذر.

()2

 .1صحيح مسلم ،كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة.
 .2املغين.298/ 6 ،
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وعليه؛ فإ ّن ما يقوم به اآلباء من ختصيص بعض أبنائهم باهلبة ،جيوز إن وجدت األسباب اليت
تستدعي ذلك.
إمامة األخرس واألصم
السؤال  :هل تصح إمامة األخرس واألصم؟
اجلواب :بني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث الصحيح من أحق الناس باإلمامة

ْ َ
ت ِق َراَءُت ُه ْم َس َواًء،
َاب اهللَِ ،وأَْق َدُم ُه ْم ِق َراَءةًَ ،فإِ ْن َكاَن ْ
وأوالهم بها ،فقال(:يَُؤ ُّم ال َق ْو َم أْق َر ُؤ ُه ْم ِل ِكت ِ

َ
َ
الر ُج َل
َفْليَُؤ َّم ُه ْم أْق َدُم ُه ْم ِه ْج َرةًَ ،فإِ ْن َكاُنوا فيِ الهِْ ْج َرةِ َس َواًءَ ،فْليَُؤ َّم ُه ْم أ ْكبرَُ ُه ْم ِسنًّاَ ،ولاَ َت ُؤ َّم َّن َّ
( *)
س َعَلى َت ْك ِر َمتِِه فيِ َبيْتِِه ،إِلاَّ أَ ْن يَأَْذ َن َل َك أَ ْو ِبإِْذِنِه )
فيِ أَ ْهِلِهَ ،ولاَ فيِ ُسْل َطاِنِهَ ،ولاَ جَْتِل ْ
1

وأما بالنسبة إىل إمامة األخرس ،فال تصح على الصحيح إمامته مبثله وال غريه؛ ألنه

كالعاجز عن الركوع والسجود.
وأما األصم ،فإنه تكره إمامته ملثله ولغريه ،على الصحيح؛ ألنه ال خيل بشيء من أفعال
الصالة وال شروطها ،فأشبه األعمى ،ولكن كلما توافرت الشروط املوجودة يف احلديث ،كان
ذلك أوىل وأكمل ،ويقدم على غريه.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

* .صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة  ،باب من أحق باإلمامة.
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اجتماعيات

املصاحلة اجملتمعية والوطنية

خري من املصادمة والتضاد
د .محزة ذيب مصطفى  /عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني – الرباط

تأتي هذه املقالة على إثر األحداث الدامية واملؤسفة على الساحة العربية ،ومنها ما هو
على ساحة بعض الدول اإلسالمية.
تأتي هذه املقالة على إثر اخلالف احلاد ما بني فئات جمتمعنا العربي يف بعض دولنا ما
بني احمليط واخلليج .كما تأتي على إثر احلروب األهلية والفنت الداخلية اليت تأكل األخضر
واليابس ،وتأتي على كل نهضة وتطور ،وتؤدي إىل إهالك احلرث والنسل ،وتنسف من
القواعد مبادئ التصاحل االجتماعي ،وَت ُهد بشكل كبري وواسع السلم واألمن اجملتمعي،
وحتيل البالد إىل دماء ووبار ،وتتسبب يف هجرة رأس املال العربي وعقوله من الساحة ذات
الفنت واحلرب األهلية ،مما يؤثر تأثرياً كبرياً يف جانب السلب ،وإضعاف عجلة التطور يف

هذه اجملتمعات ،بل قد توقف هذه اخلالفات احلادة واحلالقة للدين وقواعد التعاون اجملتمعي
مسرية التطور بالكامل ،ال بل تعيد البالد عشرات السنني إىل الوراء ،وهذا وبال ودمار ما
بعده دمار.
فلماذا ال نفكر مبجموعنا يف كيفية اخلروج من هذا املأزق اخلطر ،واحلرب املدمرة ،اليت
ال متيز ما بني مذنب وبريء ،ومسامل وحمارب ،وبر وفاجر ،ومأجور وآثم ،وبا ٍن وهادم ،وطيب
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وخبيث ،مما ال ريب أنها فنت كقطع الليل البهيم ،ومبثابة السيل املدمر واآلتي على كل شيء،
َفِل َم حنيل جمتمعاتنا إىل هذا الوبال والدمار بأيدينا؟ مل نسري إىل حتف أنفسنا بأقدامنا ودون
ضغط أو إكراه وإجبار ؟ هل هذا عقل وحكمة وحسن تصرف؟ هل هذا مسار قويم ونهج
سليم؟ هل هذه إدارة تقود إىل تقدم وتطور يف جمتمعاتنا؟ إذن مل هذا الصلف والكربياء؟ ومل
هذا التعنت واإلصرار على اهلالك واإلهالك ؟ مل هذا الولوغ إىل هذه الدرجة يف الدماء ؟
َ
واملواطنة –بفتح الطاء–
أكل ذلك إخالص للبلد والوطن؟ أكل ذلك غرية على املواطن

الصاحلة ؟ إن أقرت األلسنة ،ونطقت بذلك ،فإن السلوك والفعل وامليدان يكذب كل قول
وكل لسان ،واألمر كما جرى يف املثل السائر (ال تنظروا إىل دموع عينيه ،ولكن انظروا إىل
عمل يديه)(.)1

الذي يلغ يف دماء اآلخرين ليس صادقاً يف دعواه ،والذي حييل البالد إىل فنت كقطع الليل

املظلم ،ليس خملصاً ألبناء شعبه ،وال يريد هلم اخلري ،والذي يتسبب يف إشعال احلرب األهلية،
َ
واملواطنة الصاحلة بريئان منه ،واهلل تعاىل
ويصر على إشعاهلا مهما كانت الكلفة ،الوطن

يقولَ { :كبرَُ َم ْقتًا ِعنْ َد اهللِ أَ ْن َتُق ُ
ولوا َما ال َت ْف َعُلو َن} (الصف ،)3 :فاملواطن الصادق هو املتسامح
الذي يوسع صدره ،ويغلب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة ،ويفكر يف غريه قبل أن
يفكر يف ذاته ،والتنظيم أو الفصيل الصادق هو الذي يفكر يف الوطن أكثر من تفكريه يف
حزبه أو تنظيمه ،يغلب مصلحة الوطن على مصلحة احلزب؛ ألن مصاحل احلزب قد تكون
لدى الكثريين مصلحة خاصة وفردية ،وأنانية يف نهاية املطاف ،احلزب أو اجلماعة أو التنظيم

ً
سبيال ونهجاً له ،هو
الذي يقفز عن املصاحل الذاتية ،ويتخذ السلم واحلوار والدميقراطية

الذي يريد حقاً مصلحة الوطن واملواطن ،وهو الذي يفكر يف أمته وشعبه ووطنه بصدق،
 .1احليوان للجاحظ.239/ 5 ،
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وهو املخلص والصادق يف قوله ،وهو الذي تطابق أقواله أفعاله ،وهو الذي يصلح للحكم
دون سواه  .فكل االحرتام والتقدير هلذا النوع من الناس ،سواء أكانوا أفراداً أم مجاعات

َ
وأحزاباً
وفصائل.

ً
سبيال ،وأفضل أداء؟ َم ْن جعل احلوار
يا قوم :أيهما أزكى طريقاً ،وأقوم نهجاً ،وأحسن

والدميقراطية سبيله ،وغلب املصلحة العامة على اخلاصة أم الذي أحال البالد إىل دمار وفساد،
وحتت ذرائع حب الوطن واإلخالص للمواطن ،وهي حجج أوهى من بيت العنكبوت؟
الشعوب اليوم ليست جاهلة وال هي مغفلة ،بل تعرف وتستطيع أن متيز ما بني الطيب
واخلبيث ،والصادق والكاذب ،واملخلص والدعي ،خمطئ من ظن أنه يضحك على الشعوب
أو يلبس عليها ،احلقائق ،أو يستطيع إقناعها باطله الزائغ فيه عن احلق والعدل.
الشعوب لديها القدرة التامة واملعرفة اليقينية يف متييزها ما بني الساعي ملصلحته أو
مصلحة الوطن واملواطن ،لديها الذهنية املتقدة اليت تستطيع أن متيز بها ما بني الصادق
والكاذب واملوضوعي واملتحيز ،وما بني املستقيم واملراوغ واملخاتل.
يا قوم :شعوبنا تريد أن حتتكم إىل احلجج ،وإىل احلوار ،وإىل الدميقراطية ،وال تريد ،بل
ترفض بشدة أن حتتكم إىل أفواه البنادق والعنف ،والعنف املضاد.
شعوبنا تريد بناء ذاتها البناء القويم ،والبناء القوي ،وال تريد بل ترفض بشدة أن يعمل
على انهيارها أو إضعاف بنيانها.
شعوبنا تريد وتنشد التطور والتقدم واالزدهار ،ورغد العيش للمواطن ،وال تريد بل
ترفض بكل قوة أشكال التخلف كلها ،والنكص على العقب ،والرجوع إىل الوراء .شعوبنا

تتطلع إىل الدول واجملتمعات الناهضة واهلادئة ،واملتعاونة والراقية ،وال تتطلع أبداً إىل
واملضر أفرادها بعضهم بعضاً.
الشعوب واجملتمعات املتخلفة واملتناحرة،
ّ
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شعوبنا تتطلع إىل اجملتمعات اليت حتيا وتعيش بكرامة وعزة وحرية ،وال تقبل لذاتها
أن يكون مثلها وقدوتها الشعوب املقهورة واملستذلة واملصادرة حريتها وكرامتها  .شعوبنا
تتطلع إىل النظم اليت حتكمها وتسودها الدميقراطية والنزاهة ،وترفض أن حتكم بسياط
اجلالد والدكتاتورية ،وأقبية التحقيق ،واملطاردات األمنية .أال وإن كل من رام أن حيكم
الشعوب باحلديد والنار ،ويتطلع لعيشهم عيشة السادة مع العبيد ،وفرض عليهم نظم
العنف والدكتاتورية ،وسلبهم احلرية والكرامة ليقطفن وجينني مثار ما غرس ،وسيحصد نتاج
فالحه وزراعه  .وما الثورات اليت نراها هنا وهناك إال وحصة األسد من أسبابها تعود إىل قهر
الشعوب وفقرها .قهرها كرامة ،وفقرها عيشاً .فلماذا ال ميد بعضنا لبعض (النظام واجملتمع)
يد التفاهم واحلوار ،وينزل بعضنا لبعض ،وال يتعاىل أحد على اآلخر ،وال تروم جهة أن
تسوم األخرى سوء العذاب  .ملاذا ال يسود التعامل فيما بيننا بدل اجملانبة؟ ملاذا ال يسع كل منا
اآلخر ،ويصرب كل منا على اآلخر ،ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه؟ ملاذا ال نتحسس

أسباب تدعيم الثقة واللحمة فيما بيننا ،بدل أن نعمل على تآكل هذه الثقة ما بني هذين

اجلسمني يوماً إثر آخر؟ وأنا أكثر ما أمحل املسؤولية فإمنا أمحلها للنظم احلاكمة ال للشعوب .
ملاذا ال نتطلع إىل الشعوب والنظم اليت تسودها قوانني العدالة اجملتمعية والكرامة اإلنسانية،
ً
اقتتاال؟ وأقل ما يف األمر أن ننظر إىل النظم
حيث ال جند يف أوساطها حروباً وال فتناً وال
احلاكمة واملعارضة يف بعض دولنا العربية ،وكيف استطاعت هذه النظم أن جتنب بالدها
الدمار والعثار  .وكيف متكنت من أن حتتوي املعارضة وال حتيلها بسوء صنيعها إىل وحش
كاسر .استطاعت هذه النظم مبا لديها من صرب وحكمة وحسن إدارة أن حتيل العدو إىل
صديق ،واملعارضة إىل جزء من املعادلة لدى النظام والشعب ،استطاعت هذه النظم مبا حتلته
من كياسة وفنية ومهارة ،وسعة صدر ،وأن متسح السيوف املسمومة باملادة املناسبة واملعقمة
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هلذه السيوف ،بل استطاعت وبكل هدوء أن تعيد السيوف إىل أغمادها  .استطاعت هذه

النظم مبا حتلته من عقالنية وحسن دراية وبعد نظر أن جتعل من الوحش الكاسر وحشاً

مدجناً أو ً
محال وديعاً  .يف حني مل تكن املعارضة يف بالدنا يوماً من األيام وحشاً كاسراً ،بل
هي مبثابة جهاز املناعة يف اجلسم الذي ينفع وال يضر ،ويبقى ساهراً دون أن يغمض عينيه
على دخل أو دغل يف اجلسم .جهاز املناعة قد يتعب اجلسم أحياناً ،ولكن ملصلحته على

الدوام ،فحذار من تدمري هذا اجلهاز ،أو العمل على إتالفه كما تصنع بعض النظم يف وطننا
العربي ،وبكل أسف  .حذار من أن يدخل فريوس اإليدز كي ينهي هذا اجلهاز ،ويضعف
أداءه ،حتى تفتك األمراض باجلسد فتنهيه ،إن املعارضة يف بالدنا هلا كل االحرتام والتقدير،
فهي العني الساهرة ،والقلب النابض ،وساعة املنبه .ولكن بعض النظم قد تسيء فهم هذا
اجلهاز ،وتسيء الظن يف هذه العني ،والقلب ،والساعة ،وهي خمطئة حتى النخاع يف هذا
الظن ،فتفقأ العني ،وتوقف القلب ،وتكسر الساعة ،فتضعف جهاز املناعة ،فيغدو اجلسد

مرتعاً لألمراض ،ومرتعاً للفساد ،وبالتالي سيأتي يوم تنتهي فيه حياة هذا اجلسد ،وال يعين
انتهاء اجلسد إال حلول الفنت واحلروب واخلراب والدمار ،بدل التعاون والنصح والبيان
والتفاهم .وإال ماذا تعين ثورات هذه الشعوب ،وماذا تعين احلروب والفنت الداخلية؟ أنا من
أعماقي أوجه نصحي لبعض هذه النظم يف وطننا العربي أن تتخلى عن الظلم والعنف
والدكتاتورية جتاه شعوبها  .عليها أن تتحسس سبل الدميقراطية ،وتبحث عن مصادر الكرامة
لشعوبها ،وحتاول جاهدة رفع يد الظلم والعنف والتخلف عنها  .وإال سيأتي يوم ال ينفع فيه
الندم  .وسيتسع اخلرق على الراقع ،ولن جيد ناصح أو حكيم له موطأ قدم أو كلمة تسمع
إذا اشتعلت النريان ،وعظمت على من حياول إطفاءها.
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َ
الس ُروِر واالبِت َهاج ،يف َت ْي ِس ِري
إش َ
اع ُة ُّ
يف َّ
فيف َت َ
الز َواج
كاِل ِ
املُ ُهور ،وتخَ ِ

اجتماعيات

الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خان يونس ،وعضو جملس اإلفتاء األعلى

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
ً
أوالَّ :
در املرأةِ ومكاَنتِها عند خالقها ،ثـم عند خاطبها ،وقد قال اهلل
ظهُر
َ
عظيم َق ِ
إن امله َر ُي ِ

ِّساَء َص ُدَقاِت ِه َّن
تعاىلَ { :وآُتوا الن َ

نحِْ َل ًة(.}...النساء)4 :

والن َ
ِّحلُة :هي ال َع ِطيَُّة ،واهلِبَُة ،واهلَ ِديَُّةِ ،بنِيَِّة التقرب إىل اهلل تعاىل ،يف مقابل رضاها أن تكون

َوقفاً على ذلك الزوج َوح َدُه.

وقد أمجع فقهاؤنا على استحباب عدم املُغاالةِ يف املهور ،واالقتصاِد فيها ،وهذا ما دعا
()1
ِّك َ
(خيرُْ الن َ
إليه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لمََّا قالَ :
يمُْن املرأة،
اح أيْ َسُرُه)  ،وهو عالمة على ِ
ِ
ِّساِء َب َر َكًة أَيْ َسُر ُه َّن
وعظيم َب َر َكتِها؛ فعن عائشة :أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ ْع َظ ُم الن َ

َص َداًقا).

()2

اإلسراف يف ن َفقاِتِه ،هو من يسر الزواج الذي
كما أن االقتصاَد يف تكاليف الزواج ،وعد َم
ِ
يسم صداقاً حتى مات ،وصححه األلباني.
 .1سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب فيمن تزوج ومل ِّ
 .2صحيح على شرط مسلم ،يف املستدرك على الصحيحني.
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ب يف تـحصيل َب َر َكتِِه.
هو َسبَ ٌ
الناس
عادات
تفر ُض َها
ثانياً :إن للمغاالةِ يف املهور،
ُ
ِ
واإلسراف يف تكاليف الزواج ،اليت ِ
ِ

اس َد كثريةً ،أب َرُزها ِتس ٌع ،كما يأتي:
وأَ ْع َراُف ُهمَ ،م َف ِ

وج َد ذلك ُكُّلُه
أجل جمَْ ِع املا ِل للمهر،
ري
وتكاليف الزواج الباهظة ،وَق َّل أ ْن ُي َ
ِ
 .1تأخ ُ
الزواج ِم ْن ِ
ِ
ِم ْن َحال ٍل.

س؛ َّ
وتـها قطاُر
ألن املرأة ُير َغ ُب فيها صغرية ،أما الكبرية فيَُف ُ
 .2اإلسهاُم يف زيادة أعداد ال َعواِن ِ
ترضى به َب ْع ً
الزواج كثرياً ،أما الرجل؛ فإنه يَر َغ ُب عن الكبرية ،ويجَِ ُد الصغرية اليت َ
ال ،مهما

تقدَّم ِس ُّنـه.

ري زواج الشباب ،وعنوسُة البناتٌ ،
أرض خصبٌة للوقوع يف احلرامَ ،ب ْدَءاً من النَّ َظ ِر
 .3تأخ ُ

التـ َج ُّر ِؤ على
شُ ،مروراً ُ
بالـمخادَنِة واملُغا َزَلة ،وانتهاًء بالزنى ،وانتهاك األعراض ،أو َّ
َّ
والتـ َح ُّر ِ
الـم َح ِار ِم من قبل أصحاب النفوس املريضة بالشذوذ والسوء.
ِزنى َ

انـحراف الشباب والفتيات بتفريغ الطاقة اجلنسيةَ ،
ُ
ت النفسي يف مشاهدة
.4
والكبْ ِ
الفضائيات اهلابطة ،والدخول إىل مواقع الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،املشحونة بالفجور،
والعري.
والعهرُ ،
ُ
والع َق ِد النفسيةَ ،ج َّراَء كثرةِ التفكري ،والقلق على املستقبل ،الذي
ُ .5ظ ُهوُر بعض األمراضُ ،

ثـَّلٌة ِم َن َّ
ص االنفراج فيه بالزواج.
باب
والفتيات ُمظِلماً ،أو تتضاَء ُل بني أعُينِهم ُف َر ُ
ِ
يَ َراُه ُ
الش ِ

 .6اللجوُء إىل االستدانة كثرياً ،وهي مكروهة؛ إال من ضرورة ،أو حاجة ُمِل َّحة ،مع الُقد َرةِ على
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يف َّ
َ
فيف َت َ
الزوَاج
إش َ
كاِل ِ
ْس ِري املُ ُهور ،وتخَ ِ
الس ُروِر واالبِتهَاج ،يف َتي ِ
اع ُة ُّ

الس َداِد ،فكيف مع العجز الشائع؟!
َّ
كالربا،
 .7املُماطلُة يف َسداِد الدُّيون ،أو اللجوُء إىل حتصيل املال بأي طريق ،ولو كان حمرماً؛ ِّ
جزه عن سداد الديون ،أو يَدَف ُعه
واالحتيال فيه ،وحنو ذلك ،وقد يجَُ ُّرُه ذلك إىل السجون؛ ِل َع ِ
النتهاك األمن والقانون.
ُ
ثـه ذلك كرا ِهيَتَها
.8
ور ُ
التضييق على الزوجة يف املعيشة والنفقة؛ من أجل سداد الديون ،وقد ُي ِ

أحياناً ،وُربمََّا أفضى ذلك إىل الطالق ،بعد أ ْن أفضى ُ ُ
وأخ ْذ َن منكم ميثاقاً
بعضَ ،
بعضكم إىل ٍ
غليظاً.

 .9االستيالُء على َم َصاغ الزوجة وأمواهلا ،ولو باملُخاَد َعِة ،أو تَـ َس ُّتـ َراً بدعوى االقرتاض ،أو
ِ
ً
ُ
مستقبال ،وقد ينعكس ذلك سلباً على
أخذُه منها طواعية ،وعدُم قدرته على تعويضها إيَّاُه
والرمحَة.
َّ
الس َكن واملََوَّدةِ َّ

ثالثاًَّ :
ت إليه األمور يف زماننا يدعونا إىل إعادة النَّ َظ َر يف كثري من
إن هذا الواقع ،وما َآل ْ

اف اجملتمع و َعادَاِته ،اليت َت ُ
بذير املَنْ ِه ِّي َعنُه ،وُن ِّ
مقرتحات
قد َم
دخ ُل يف َح ِّد
ِ
أع َر ِ
ٍ
اإلسراف والتَّ ِ

إصالحيًةُ ،ن َو ِّجُه ثقافَة اجملتمع نحَ َو َها ،وأرى َّ
يتمحور يف النقاط الثالث اآلتية:
أن أ َه َّمها َ

ُ
 )1إْل َغاُء ما ُيع َر ُف َّ
وتـخفيض الـمهر ،واالكتفاُء بشراء ِق َط ٍع بسيطة من الذهب،
بالشبْ َكة،
والكف عن شراء املالبس اليت تكدس يف اخلزائن دون حاجة ،وُرمَّبا يكون ُ
بعضه قاصراً على

ليلة الزفاف ،أو األيام األوىل بعدها ،أو يف املناسبات ،أو يف الصيف فقط،
وتـحتاج َغيرْ َُه ِشتاًء.
ُ
نـو َ
يب بها ُس َّنـَة نبِيِّنا محَُ َّم ٍد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيكفي أ ْن
نـ ِص ُ
 )2إقامُة وليمٍة ُم ِ
تواض َعٍة ُ
ُ لمِ
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يف َّ
َ
آذارَت َ
َاج
الزو
كاِل
فيف
األخرةاملُ ُهور ،و
ْس ِري
َاج ،يف َت
واالبِته
ُ120روِر
الس
اع
إش َ
2015م
األوىل
مجادى
ونيسان ِ
1436تخَ هـ ِ -
ومجادىي ِ
العددُة ُّ

ِبشاة ،أو ِبض َعِة أرطا ٍل ِم َن اللحم ،أو ِب ْض ِع دجاجات ،ألفراد بيت العروسني ،وعدد حمدود من
قربني.
األصدقاء ُ
والـم َّ

ُ
يوب الزوج وأهِله؛
)3
در املُستطاع ممَِّا أل َز َمتنا به َعاد ٌ
تـر ِه ُق ُج َ
َات ِسيِّئٌة َو ِرثنَا َهاُ ،
التخفيف ب َق ِ
ِ
والصمدة ،وما يلزُمها ِم َن َ
ُ ِّ
الكوافري،
حفل عقد الزواجَّ ،
فما الدَّا ِعي ِلكل هذه املراسم؛ ِم ْن ِ
ِ َ ُ
حفل اإلشهار،
واستئجار َبدْلِة اخلطوبة ،ثـم ِ
جلب اهلدايا للعروس يف كل زيارة ،ثـم ِ
نفقات،
الـح َّنـة ،وما يلزُمها ِم ْن
وبطاقات الدَّعوة،
والتوس ِع يف دعوة الناس إليهَ ،
وص ْم َدةِ ِ
ٍ
ُّ

بكثري من الفسوق والعصيان ،والبِ َدع اليت ما أنزل اهلل بها
وإحضار ال ِف َرق الغنائية ،احملفوفة
ِ
ٍ
ِ
ً
فضال عن إحضار بعض اجلاهلني للفدعوس احملرم ،وفرق الغناء الشيطانية؛ لمِ ا
من ُسلطان،
فيها من مزامري الشيطان ،واأللفاظ َ
الـج َهاز ،ثـم
اخلاِد َشة للحياء ،ثـم
تكاليف ليلة تعليق َ
ِ
فاف الباهظة؛ ِم ْن ُأجرةِ َّ َ
وافري للعروس ،واثنتني من
تكاليف ليلة َّ
الز ِ
ِ
الصالة اخلياِليَّة ،وأجرةِ َك ٍ

قريباتها ،واستئجارِ َبدَ
وإحضار عدٍد ُمبَ َال ٍغ فيه من السيارات،
ْلِة الزفاف ذات األجرة املرتفعة،
ِ
وغري ذلك؟!

وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
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أ .كمال بواطنة
حممداً ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،رسول رمحة
حنن أ ّمة رمحة ،ورّبنا الرمحن الرحيم ،أرسل نبيّنا ّ

للعاملني { َو َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة ِلْل َعالمَِ َ
ني} (األنبياء ،)107:واملؤمنون كما وصفهم رّبهم {ُرحمََاُء

َه ْم}(الفتح ،)29 :والوصية بالرمحة بالضعفاء وردت يف آيات وأحاديث كثرية ،ويف هدي
َبيْن ُ

نبيّنا ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ه ْل ُتنْ َصُرو َن َوُت ْر َزُقو َن إِال ِب ُض َع َفاِئ ُك ْم)( ،)1وما ذلك إال للتذكري
مرة بهؤالء الضعفاء ،واهلل يبتلي القادرين بالنعم؛ لينظر كيف يعملون مع هؤالء
مرة بعد ّ
ّ

الضعفاء.
صحتهم ،وهم
ومن الضعفاء الذين ينبغي االلتفات إليهم املرضى ،وهؤالء فئة اختّلت ّ
حباجة إىل من يش ّد أزرهم بالزيارة ،واملؤانسة ،واملساعدة يف قضاء حوائجهم ،إن كانوا عاجزين
عن قضائها ،ومبساعدتهم باملال إن كانوا فقراء عاجزين عن تغطية تكاليف العالج.
بالصحة ،أدامها اهلل عليهم ،قد ال يفطنون للمرضى ومعاناتهم،
بعض الناس ممّن يرفلون
ّ

وربا كان مصاباً مبرض يثقله بالتكاليف
وما حيتاجون إليه ،ومنهم من ال ميلك شروى نقري( ،)2مّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب.
 .2شروى نفري :أي شراء ثقب يف بذرة.
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املالية.
وهنا أريد أن أعرج على طائفة من األطباء ،ممّن افتقدوا الشعور مبعاناة البشر ،زادوا من
إنساني ،واملريض يف
أي هامش
معاناة املرضى ،فنظروا إىل
الطب على أنّه جتارة خالية من ّ
ّ
ّ
نظرهم زبون ،والتجارة -كما يقولون اليوم( -شطارة)!!
اليوم ال يستطيع املريض-يف الغالب -الوصول إىل الطبيب قبل أن يدفع األجرة سلفاً،
يهم إن كان الطبيب عاجزاً
ومعظم األطباء هلم سكرتريات يأخذن األجرة قبل املعاينة ،وليس ّ

عن تشخيص املرض أو كان قادراً على ذلك.

بعض األطباء يرون يف املريض صيداً مثيناً ،فال ينظرون إىل أمله ،وضيق ذات يده ،وإنمّ ا
يعنيهم مدى استفادتهم منه ،وبعضهم يعمل يف املستشفيات احلكومية ،فيتعامل مع املريض
بفظاظة ،وغلظة قلب ،وال جيد املريض املسكني ُب ّداً من َّ
اخلاصة ،لعّله
الذهاب إىل عيادته ّ
ويهتم به ،وما زلت أتذكر امرأة كان ابنها مريضاً يرقد
يستطيع أن يتكّلم معه ،ويفهم حالته،
ّ
أحسن معاملته،
يف مستشفى
حكومي ،والطبيب يعاملها بغلظة ،فقالت حبزن :أنا أعرف كيف ّ
ّ
اخلاصة ،وأدفع له كشفية!!
سأذهب إىل عيادته ّ
بعض األطباء تكون له عالقة مع بعض املختربات الطبيّة ،فرتاه يثقل املريض بفحوصات
طبيّة زائدة ،ويقول له :اذهب إىل خمترب كذا ،وتزيد حصته بقدر ما يرسل من املرضى إىل ذلك
املخترب ،وبعضهم له عالقة مبوردي األدوية ،فيقولون له :بقدر ما تصف الدواء من نوع كذا
لك نسبة كذا وكذا ،فيصف الدواء ملن حيتاجه وملن ال حيتاجه ،وبعضهم له عالقة مبراكز
حصة من ّ
كل مريض يرسله إىل مراكز األشعة ،فيخون ضمريه ،ويطلب
تصوير األشعة ،وله ّ
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من املريض صوراً ذات تكلفة كبرية ،ليس يف حاجة إليها ،وبعضهم له عالقة بشركات
التأمني اليت تعطيه مبلغاً مقابل ّ
كل تقرير يكتب ملريض أصيب يف حادث ،وهذا املبلغ يزيد
حق املصاب ،ومل يكتب حقيقة اإلصابة؛ ليقّلل من حجم التعويض!!
كلما أجحف الطبيب يف ّ
التخرج أن حيافظ على شرف املهنة ،وأن
قد يقول قائل :أو حيصل هذا ممّن أقسم عند
ّ
يلتزم التزامات أخالقية كثرية؟! وأقول :إ ّن هذا حيدث ،وأكثر منه ،واملريض املغلوب على أمره
يضيع بني األطباء ،الذين يزيده ّ
كل واحد منهم رهقاً بعد رهق ،وجدير مبثل هؤالء األطباء أن
خيلعوا البدلة البيضاء ،وأال يسموا (مالئكة الرمحة) ،بل أن يسموا (سياط العذاب)؛ فبينهم
وبني الرمحة ما بني املشرق واملغرب!!
وأنا إذ أورد بعض األشياء املخجلة من أناس يفرتض فيهم أن يكونوا ابتعدوا عن
الطب؛ أل ّن الطبيب ينبغي أن يع ّد نفسه صاحب رسالة إنسانية؛ فهو يتعامل مع أناس
دراسة ّ
ضعفاء ،يتعّلقون حببال من هواء؛ ليتخّلصوا من األمل ،وليس من املروءة يف شيء استغالهلم،
وزيادة األمحال عليهم.
ولكي أكون ُمنصفاً فأنا ال أعمم؛ ذلك أ ّن التعميم من العمى ،فهناك نفر من األطباء
يسرون عندما
يراعون شرف املهنة ،جيتهدون يف التشخيصّ ،
وهمهم أن يربأ املريض ،وتراهم ّ
يرون املريض شفي ،أو بدأ يتعافى ،وال يقبل الواحد منهم أن يسلك سلوك من خان شرف
املهنة ،فرتاه يرحم الضعيف ،وخي ّفف عن رقيق احلال ،وإذا تطّلب األمر ،قضى ساعات كثرية
متواصلة وهو يطبّب املرضى.

ً
ويتخصص،
أمواال كبرية وهو يتعّلم
والطبيب إنسان سلخ من عمره سنوات كثرية ،وأنفق
ّ
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ومن ح ّقه أن جيين مثرة علمه ،وأن يعيش معيشة شريفة تؤمن له متطلباته احلياتية على أن
واملهم عنده أن
يكون ذلك ضمن املعقول ،ال أن يتح ّول إىل إنسان َش ِره ،ال يبالي بأيّة قيمة،
ّ

خُيرج من جيب املريض ما يستطيع ،ولو باع املريض بيته ،زالت األمراض ،أم مل تزل ،خ ّفت
األوجاع ،أم مل ّ
ختف.
فتحرك
إنّين أك ُ
رب طبيباً اتصل به قريب أحد املرضى ،وقال له :حنن حباجة ّ
ماسة إليكّ ،

رب طبيباً أحضر
بأقصى سرعة ،وقام بتطبيبه ،وملا عرض عليه أجرة رفض رفضاً قاطعاً ،وأك ُ
من منزله طعاماً ملريض ،أعدّته زوجه خصيصاً هلذا املريض الذي ال يناسبه إال هذا الطعام،
رب أطباء كثريين من أهل النجدة جتدهم يف وقت
والذي ال حُي ّضر -عادة -يف املستشفى ،وأك ُ
الشدّة أوفياء شرفاء ،يقومون بعملهم بتفا ٍن وإخالص ،ويعرضون أنفسهم للمخاطر ،وعندما
يعرض عليهم املال يأبون أخذه.
بعض األطباء مرآهم ومنطقهم يريح املريض ،ويبعثون يف نفوس مرضاهم األمل ،وتراهم
ربم ،وبعضهم ُييئس املريض من حالته ،وقد قال
يستقبلون أسئلة املريض بصرب ،ومن دون ت ّ
واحد من هذه الطائفة ألحد املرضى :حسبتك مت ،أما زلت حيّاً؟!
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أنا والنحو العربي
أ .فراس حج حممد
مل تكن عالقيت بالنحو عالقة فضلى أو مثاليّة ،أو حتى عالقة عاديّة ،على الرغم من
أنين وأنا طالب على مقاعد الدراسة الثانوية وما قبلها ،مل أكن أشكو قلة حيليت مع النحو
وضعفي مع السيد اجلليل سيبويه ،وما خلفه من قواعد هو وأشياعه من النحاة!
أتذكُر أنين حصلت على عالمة متدنية يف أول مساقات النحو العربي اجلامعية ،إذ مل

أستطع الوصول إىل عالمة السبعني باملائة ،وتدنيت عنها كثرياًّ ،
يت،
عض العجز بنابه على شف ّ
واخندعت،
فخدعت
يدي ،وأجربني على التحمل ،وتابعت التخصص،
ُ
ُ
وضغط على كلتا ّ

وحصلت على عالمات مرتفعة يف بقية املساقات النحوية الثالثة األخرى ،فانتشيت ً
قليال،
وأوهمت النفس بأ ّن سيبويه والفراء والكسائي واخلليل ،قد أصبحوا تالمذة يف مدرسيت!
إلي مهمة تعليم الطالب من الصف
ُ
انتقلت إىل التعليم معلماً للغة العربية ،وأسندت ّ

كنت
حنوي بارع وجامع ،ولكنين سرعان ما ُ
السابع وحتى الثاني عشر ،وكنت مقتنعاً أنين ّ
أرتبك وأرمتي بني أحضان اخليبة الواسعة الباردة عند طرح أحد املعلمني قضية حنوية أو حملة
أحد مديري املدارس ،وكان قارئاً جيداً ومعلماً
إعرابية ،وما زاد من بلة طينيت النحوية الواهية ُ
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سابقاً للغة العربية ،مشهوداً له بالكفاءة ،والقدرة ،وسعة االطالع ،وتعمده سؤالي ّ
كل يوم
ً
سؤاال حنوياً ،ومل أكن أجيبه إال باخلطأ ،فيهز رأسه منتصراً ،ويضحك ضحكته الصفراوية،
حتى جاء ذلك اليوم الذي امتنع فيه عن إحراجي باألسئلة النحوية!
جاءني يوماً منذ الصباح قبل أن تبدأ احلصة األوىل ،طارحاً سؤاله االستفزازي ،وكان من
عادته ليزيد يف إحراجي أن يسألين واجلميع حاضر ،ويصغي ويتابع مشهد اخليبة الصباحية
َابيْه}(احلاقة ،)19 :وأنقذني من
املتكرر يومياً ،سألين ما إعراب (هاؤُم) يف اآلية { َه ُاؤُم اْق َر ُؤوا ِكت ِ
اجلرس احلنون ،إذ مل يكن عطوفاً ذلك اجلرس كما كان يف تلك اللحظة ،فقد
املشهد املربك
ُ
ً
مشغوال بائساً ،وما إن انتهت
أنقذني من خطوة أخرى يف وحل اخلطأ ،فذهبت إىل حصيت
احلصة ،حتى توجهت إىل مكتبة املدرسة ،وراجعت كتاب (صفوة التفاسري) يف جزئه الثالث،
علي مرة أخرى ،فأجبته ،فلم يع ّقب حبرف،
فقد أعطاني اجلواب وأنقذني ،وأعاد املدير سؤاله ّ

ذهب وسكت إىل األبد!!

ما الذي حدث؟ ملاذا يسكت؟ وملاذا يتعمد إحراجي؟ وما النتائج اليت حققها جراء ذلك؟
وقررت أن أدرس النحو دراسة ذاتية خمتلفة عما تعلمته يف
كل تلك األسئلة جتاوزت عنها،
ُ
اجلامعة ،فاملساقات األربعة اليت تعلمتها يف اجلامعة ،مل تستطع إنقاذي من أي موقف من تلك
املواقف املهولة يف إحراجها.
أقبلت على كتب التطبيق النحوي ،والسيما كتاب (النحو الوظيفي) ملؤلفه عبد العليم
إبراهيم ،حيث ساعدني وعلمين كيف أعرب ،وكيف أفهم اإلعراب بطريقته العبقرية يف
تقديم األمثلة مرة معربة ،ومرة أخرى مبجموعة أمثلة مشابهة ألجيب عليها ،وهكذا خطوت
اخلطوة األوىل ،ومن َث ّم قرأت كتباً يف إعراب الشواهد الشعرية والقرآنية واحلديث الشريف،
74

أنا والنحو العربي

حتى أنهيت رحليت املمتعة مع النحو العربي بكتاب (النحو الوايف) للقدير العبقري األستاذ
صاحبت الكتاب وصاحبين يف عطلة صيفية مل تكن إال قصرية ،استزدت
عباس حسن ،فقد
ُ
فيها ،وأشبعت بعض النهم يف النحو واإلعراب ،وحفظ الشواهد النحوية ،وتسللت إىل
شيء من الفلسفة النحوية ،وتعمقت ً
قليال يف كيفية النظر إىل الرتكيب واحلكم عليه مبجمل
قواعد عامة منطقيةُ ،بن عليها النحو العربي ذلك العلم العبقري!
يِ
وبعد تلك املرحلة العنيفة من مصاحبة النحو العربي ،أيقنت أن ذلك املدير مل يكن
علي إذ دفعين لتعلم النحو ،ولكنه غفل
يعرف من النحو إال أقل القليل مع اعرتايف بفضله ّ
كغريه من املتعلمني عن البعد التطبيقي هلذا العلم ،الذي يظهر أثره يف الكتابة ،والقراءة

والكالم ،وليس يف املماحكات اخلاوية من أي هدف علمي سوى هدف االنتقاص ،واحلد من
القدرة ،وإشاعة النكد الصباحي كما كان يفعل مديرنا ،لذلك كله قررت االبتعاد عن النحو
العربي يف الدراسات العليا ،وتوجهت إىل األدب احلديث لبعده عن سيطرة القاعدة النحوية،
وثقلها املريب ،ولكنين اضطررت أن أعود إىل النحو ثانية عندما أخذت أحلل اجلمل األدبية،
ألكتشف أنه علم عظيم بفلسفته ،وأسس منطقيته الالزمة يف التأليف ،وإخراج الكالم
معجزاً ،أو يكاد يكون إعجازياً ،فهيئة الرتكيب على حنوها اليت تكون عليه هلا طعم خاص،
ومذاق خاص ،يتحمل النحو العربي أهميتها وداللتها ،فهو ذلك العلم الروحي الذي يسري
يف جسد النصوص ،فيمنحها احلياة .فشكراً لكل تلك املواقف احملرجة اليت جعلتين ال أخاف
النحو إال من النحاة احلقيقيني العمليني ،فهم اجلديرون باالحرتام والتقدير!
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حبث العدد

كيف يرّبي اليهود الصهاينة

أطفاهلم يف فلسطني
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
متهيد
اليهود بسلوكهم وتصرفاتهم يثبتون أنهم أعداء اهلل وأعداء املؤمنني ،وأعداء اإلنسانية
والناس مجيعاً ،وأعداء أنفسهم ،بل إنهم كفروا باهلل ،وقتلوا األنبياء ،فباؤوا بغضب من اهلل،
وعاثوا يف األرض فساداً بدعم بعض الناس لتحقيق أهداف ومصاحل استعمارية ،فباؤوا
بغضب من الناس هم ومن يعاونهم أو يتحالف معهم .وهم يتبنون خمططات ماكرة تتبنّى
أهدافاً توسعية ،وتكيد لإلسالم واملسلمني وللحضارة اإلسالمية كيداً مستمراً منذ عهد
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه ،إىل يومنا هذا ،وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
َ
قال تعاىلَ :
ين أَ ْش َر ُكوا.}...
ين آ َمنُوا اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ
اس َع َدا َوةً ِلَّل ِذ َ
{لت ِ
َج َد َّن أ َش َّد النَّ ِ

(املائدة )82:

علينا أن ال نستغرب ما يقوله الطيارون الصهاينة الذين يقصفون قطاع غزة ،ولبنان،

والضفة ،وبعض أراضي العرب ،ويقتلون مئات األطفال ،والنساء ،والشيوخ ،واملدنيني يف
عما يفعلون ،وينامون مطمئنني؛ فهذا نتاج الرتبية
بيوتهم بأنهم مرتاحون نفسياً وراضون ّ
والثقافة اليت تلقوها ،ومن فلسفة الرتبية يف حكومة االحتالل مذ كانوا صغاراً ،وهي قائمة
76
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على حقد وعنصرية ،وتعا ٍل على اآلخرين ،وأسطورة التفوق العقلي ،وأن العرب يستحقون
املوت ،فهم مضحكون أغبياء ،وجيب طردهم من فلسطني.
نعرف أبناءنا عقلية اليهود ،وتارخيهم اإلجرامي ،وتبنيهم خمططاتهم
فواجب علينا أن ّ
الفكرية ،وأخالقهم االجتماعية امللتوية ،ووسائلهم يف إفساد شبابنا ،وتدمريهم من خالل
ضربهم يف فكرهم وأخالقهم وقيمهم ،فعالم ،وكيف يربون أطفاهلم؟
الرتبية لغة واصطالحًا:
الرتبية لغة :مأخوذة من الفعل (ربا)؛ أي نشأ ،ورّباه منّاه وغ ّذاه ّ
ونشأه ،ومنّى قواه اجلسدية
والعقلية واخللقية .وترّبى تعين ّ
تنشأ وتغ ّذى وتث ّقف.

()1

الرتبية اصطالحاً :عملية تهدف إىل مساعدة الفرد على اكتساب أمناط السلوك املتوقع
منه ممارستها يف املواقف احلياتية املختلفة ،حبيث يصبح قادراً على حتقيق التكيّف اإلجيابي

املثمر مع نفسه ،ومع بيئته االجتماعية ،والثقافية ،والطبيعية ،تكيفاً يعود عليه وعلى جمتمعه
بالسعادة.

()2

الصهيونية:
الصهيونية :حركة تدعو إىل إقامة جمتمع يهودي مستقل يف فلسطني ،وهي نسبة إىل جبل
يسمى :صهيون( ،)3وورد يف املوسوعة العربية امليسرة يف تعريف الصهيونية
قرب أورشليم ّ
(حركة قصدت إىل قيام دولة يهودية على غرار الدولة القدمية اليت قضت عليها روما ،تز ّعمها
 .1املعجم الوسيط ،مادة ربا.
 .2مدخل إىل الرتبية ،عزت جردات وآخرون ،ص.11
 .3املعجم الوسيط ،مادة صهي.
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تيودور هرزل ،الذي دعا يف أخريات القرن التاسع عشر إىل أول مؤمتر صهيوني دولي ،والذي
عقد يف بال بسويسرا ،وقرر تكوين منظمات صهيونية يف البالد اليت يوجد فيها عدد كاف
من اليهود ،وتطلعت الصهيونية إىل فلسطني لتكون مقراً هلا).

()1

التمييز العنصري ضد العرب يف دولة االحتالل:
حدّد الكيان اإلسرائيلي احملتل قبل نشأته يف براجمه السياسية عنصريته (بالدولة
اليهودية) وهي التسمية الرمسية لدولة االحتالل ويعرتف (موشي مينوهن) وهو يهودي معاٍد
للصهيونية ،وصاحب كتاب (احنطاط اليهودية يف عصرنا) الصادر سنة 1965م ،بأن العقيدة
مكرسة الستعادة الوطن اليهودي بأي مثن ،وجعل فلسطني
الصهيونية ،كانت منذ البداية ّ
(غويم رين)؛ أي خالية من الكفرة العرب()2كذلك أجاب (حاييم وايزمن) أول رئيس لدولة
إسرائيل عن سؤال للعامل اليهودي( ،إلربت آينشتاين) ماذا سيحل بالعرب إذا ما أعطيت
فلسطني احملتلة لليهود؟ فأجاب وايزمن بقوله :من هم هؤالء العرب الذين تتحدث عنهم؟
من املشكوك فيه أن تكون هلم أدنى أهمية .وبالطريقة واألسلوب والعقلية نفسها حتدث
الكاتب الصهيوني (بانيون ونيور) يف كتاب له صدر يف القدس ،يقول فيه :ال مكان يف بالدنا
إ ّال لليهود ،إننا سنقول للعرب :تراجعوا وارحلوا ،فإذا مل يوافقوا ،وإذا ما حاولوا املقاومة،
أرغمناهم على الرتاجع والرحيل بالقوة ،وسنضربهم وجنربهم على الرحيل .وقال الصحفي
الصهيوني (يشعبا هون بن فورات) بأنه لن تكون صهيونية ،ولن يكون استيطان ،وال دولة
 .1املوسوعة العربية امليسرة ،اجمللد الثاني،ص.1134
 .2إسرائيل ذات الدوالر الزائف ،الفرد ليتنال ،ترمجة عمر الديرواي ،ص.32
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وصرحت جولدا مائري (بأنه ال فلسطينيني،
يهودية بدون طرد العرب ،ومصادرة أراضيهمّ ،
إنهم غري موجودين ً
أصال).

()1

والرتبية والتعليم حمور حديثنا أداة صناعة اإلنسان اإلسرائيلي ،موجهة بشكل متطرف
ضمن اإلطار الصهيوني لربامج الرتبية والتعليم يف املدارس اإلسرائيلية ومناهجها ،الذي
يظهر من مناقشات أعضاء املؤمترات الصهيونية والكنيست (الربملان اإلسرائيلي) ،فإذا كانت
هذه نظرة اليهود للعرب ،فماذا نعتقد من سلوكياتهم جتاهنا ،وطريقة تعاملهم معنا ،وكيف
يؤسسون هلذه املنهجية يف التعامل من خالل تعليم أطفاهلم .فكل كتبهم يف املوضوعات
الدراسية املختلفة تبث مسوم احلقد والكراهية ونارها للعرب ،وحترض على قتلهم .فعلى
سبيل املثال يف مرحلة رياض األطفال ودور احلضانة يلقن األطفال الصهاينة اخلوف من خطر
اإلبادة من العرب ،ويتم تنمية الشعور لديهم بأنهم شعب اهلل املختار ،أفضل الناس على
األرض ،وكل العامل خلق خلدمتهم ،وتوفري سبل الراحة والرفاهية هلم .وتنمية الروح العدائية
والعدوانية ضد العرب من خالل لعبة (العربي املشنوق) ،ويف اللغة العربية والرياضيات
حترض على قتل العرب (اقتلوا العرب ،العربي املقتول ،بقتل
استخدام وتوظيف مجل ّ
العرب نتقرب إىل اهلل ،يوجد عشرة عرب قتلنا تسعة ،كم تبقى منهم ؟؟) فأصبح يتصور
الطفل اإلسرائيلي أن يقتل عربياً يف كل مرة يضغط فيها على زناد مسدسه( ،)2كذلك فاليهود
يستغلون األحداث يف العامل ،وال يصنعونها ،فاستغلوا الثورة الفرنسية لتحطيم الرابطة
 .1فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي ،حممد خمتار املفيت وأمحد حممد ربادي ،ص.36 - 35
 .2فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي يف فلسطني ،مرجع سابق ،ص.119
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الدينية ،واخلروج من (اجليتو) واستغلوا الداروينية ،لنشر اإلحلاد واإلباحية ،واستغّلوا الثورة
الصناعية للسيطرة على اقتصاد العامل ،والدميقراطية لتوجيه السياسة الدولية ،ونتائج ذلك
كله تنعكس سلباً على الفلسطينيني بشكل خاص ،والعرب يف الدول العربية بشكل عام.
إن املسالك العنصرية ليست غريزة ،وال هي استجابات آلية لفروق إنسانية ،وإنمّ ا يلقنها
الكبار من أعضاء طائفة بشرية للناشئني ،فالكيان الصهيوني يعمل على تربية أطفاله
من خالل مؤسساته ،بدءاً بدور احلضانة ورياض األطفال ،تربية عنصرية ،انطالقاً من فكرة
(شعب اهلل املختار) هلذا؛ فإن الربوفيسور جورج بوكنان ،يقول( :إ ّن فكرة الشعب املختار قد
جعلت الشعب املختار يعتقد أ ّن من حقه اتباع أية وسيلة لكي يبقى متميزاً عن غريه ،وألن
ينظر هذا الشعب لنفسه على أنه هو الشعب املتميز وحده)(*) ومن هذه املقولة نفهم أن
1

هذا الشعب يستطيع القتل واملصادرة والتدمري من أجل أهدافه ،ويعترب نفسه فوق القانون.
إ ّن العنصرية نابعة من صميم العقيدة الصهيونية ،وترتكز على مقولة أساسية ،وهي أن
االندماج يعترب ضياعاً للشخصية اليهودية ،وبداية للزوال والقضاء على الدولة اليهودية،
هلذا نالحظ أن دفاع احلركة الصهيونية عن وجودها ،يتجه أساساً حنو صيانة الشخصية من
الزوال ،وترتب على ذلك ثالث نتائج أساسية ،هي :االنغالق العنصري ،والتمييز العنصري،
والتفوق العنصري ،فعملت دولة االحتالل اإلسرائيلي على تربية األطفال تربية عنصرية،
تتفق مع صيانة الشخصية اليهودية من الزوال ،وذلك عن طريق صهر السكان يف بوتقة
واحدة وهذا أّدى إىل حقن األطفال منذ نعومة أظفارهم باحلقد ،والكراهية ،والتعصب
* .الرتبية العنصرية والتعصب الصهيوني يف إسرائيل ،وائل القاضي ،ص.294
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العنصري ،ورفض التعايش مع شعوب أخرى.
نظرة الطفل اليهودي إىل اإلنسان العربي:
الطفل الصهيوني اليهودي يغ ّذى دائماً وقبل كل شيء سواء يف املدرسة أو البيت بأنه
شي ما ،وأنه يعتز بكونه يهودياً ،وما يزال ً
طفال يشرب األفكار عن عامل فيه حنن وهم .ويف
مقال للصحفية اإلسرائيلية (متارمروز) عن أدب األطفال يف إسرائيل ،تقول( :إنها إحدى
الظواهر املفزعة يف جمال أدب األطفال يف البالد ،وإن هذه الكتب تصدر بني حني وآخر
يتّلقفها األطفال حبماسة بالغة ،وهي تروي هلم كيف ينتصر اليهود األبطال دائماً على العرب
املضحكني األغبياء ،الذين يريدون قتل اليهود إلشباع لذتهم الشخصية ،ومن املذهل حقاً ما
تراه الكاتبة يف اجنذاب األطفال ملثل هذه الكتب ،واملسلسالت القصصية بكل ما حتتويه من
أوصاف ،ورسوم كاريكتارية مفزعة ،وسادية ،وتنكيل مذهل بالعرب الذين يوصفون دائماً
بأنهم جبناء حقراء ،وهذه الكتب لألطفال هي اإلنتاج الوحيد الذي ال خيضع ألية مراقبة من
الدولة).

()1

تقول الصحفية اإلسرائيلية (تسبورة شاروتي) حول كتب األطفال الرمسية يف إسرائيل:
(بها ميكن تربية األطفال اليهود على القسوة ،والكراهية ،والتعصب القومي املتطرف،
واالستهانة حبياة الناس ،واحلقد على العرب ،وتربيتهم على التعالي والتسامي ،وكراهية
الشعوب اجملاورة ،وتطبع عشرات املطابع عشرات اآلالف من النسخ يف موضوع قتلة
اليهودي ،والطفل اليهودي ،وهو ينتصر على العرب).

()2

 .1فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي يف فلسطني ،مرجع سابق ،ص- 157ص.158
 .2انظر الرتبية العنصرية والتعصب الصهيوني يف إسرائيل ،مرجع سابق ،ص . 106
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للعربي صورة أحادية من صنف حمدد يف أدب األطفال لليهود ،فهو -عادة -صاحب حس
ضيق ،ويرتدي املالبس التقليدية :السروال ،والعباءة ،والكوفية ،وصفاته :كسول وسارق،
وهاوي سطو ،وخدّاع ،وقابل دائماً للخيانة والغدر(*) ،فمن خالل أدب األطفال ،وتصرحيات
1

الكتاب الصهاينة ،يبدو العربي لديهم سلبياً للغاية ،متخلفاً غري حضاري ،وغري اجتماعي،
وغري أخالقي ،ويصور هذا األدب الصراع بني العرب والصهيونية ،أنه صراع بني العدل
اليهودي والوحشية العربية ،ودائماً تنتصر احلضارة اإلسرائيلية ،فليس صعباً سحق العرب
كما تصور ذلك العديد من قصص األطفال ،كقصص (داني دين) .هلذا ما نراه ونعايشه من
قتل األطفال ،والنساء ،والشيوخ يف غزة والضفة الغربية ،ولبنان يف عدوان الصهاينة املتكرر،
خاصة يف السنوات العشر األخرية ،وما سجله حقد الصهاينة يف حروبهم مع العرب خالل
سنوات 1948م و 1956م و1967م و 1973م و 1982و2006م و 2008م و2012م،
و2014م ،ومن دفن للجنود املصريني باآلالف وهم أحياء ،ويكفي أن نقول إن الصهاينة
احلاقدين قتلوا من الفلسطينيني من سنة 1948م حتى اليوم أكثر من ( )150.000شهيد
فلسطيين .كل ذلك يؤكد الرتبية العنصرية ،واحلقد على العرب ،وأنهم يتلذذون يف سفك
الدماء ،وعذابات العرب ودمارهم ،ولكن هذا لن يطول ،فزواهلم وهزميتهم هي قاب قوسني
ُم
أو أدنى إن شاء اهلل تعاىل ،حيث يقول عز وجل خماطباً بين إسرائيلُ{ :ق ِل اْد ُعوا َّال ِذ َ
ين َز َع ْمت ْ
الض ِّر َعنْ ُك ْم َولاَ
ِم ْن ُدوِنِه َفال يمَِْل ُكو َن َك ْش َ
ف ُّ

تحَْ ِويل}(.اإلسراء )56:

* .فلسلة وأهداف تربية الطفل اليهودي يف فلسطني  ،مرجع سابق ،ص.158
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مناذج من أدب األطفال اليهودي:
تقوم القصص يف أدب األطفال اليهودي بدور بارز يف تكوين شخصية الطفل اإلسرائيلي،
وتربيته تتفق مع أهدافها وعنصريتها .وكيف تظهر اإلسرائيلي مبظهر الشجاع البطل،
اخليالي ،الذي ينتصر دائماً على العرب ،وعادة ما يقوم األطفال بتمثيل أدوار يف الروضة
بأسلوب قصص ،كلها تدور على العرب ،وأجماد إسرائيل وتضحياتهم ،وغالباً ما تعرض
إسرائيل قصصاً خيالية بعيدة عن الواقع ،مبالغاً فيها .وسنتحدث باختصار يف هذا املقام عن
سلسلتني قصصيتني لألطفال ،ترمجها قسم الدراسات اإلسرائيلية يف وزارة الرتبية والتعليم
باألردن :السلسلة األوىل :قصص من صفنا ،منها قصة (الدودة يف الردن) وجوهر هذه القصة
يدور حول كيفية وصول األطفال اليهود من دمشق إىل أرض إسرائيل ،وتهدف هذه القصة
إىل غرس ما يأتي:
 .1إن حياة اليهود يف غري إسرائيل حياة بؤس وشقاء ،ومالحقة مستمرة.
 .2غرس احلقد على سوريا وتشويه مسعتها.
 .3تعاطف اليهود فيما بينهم ،وإبراز احملبة والوّد ،حيث يتظاهرون بأنهم شعب واحد.
 .4التنويه بأن كل يهودي وهو يقوم بأي عمل ،يفكر يف إنقاذ اليهود من شتاتهم ،ونقلهم
إىل إسرائيل.
 .5اليهودي أهم وأقوى وأذكى إنسان على األرض ،ودمه أنقى الدماء وأصفاها وأغالها.
 .6ذكر التضحيات الكثرية يف الوصول إىل أرض إسرائيل.
السلسلة الثانية :قصص داني دين ،واليت يقوم جوهرها على السخرية من العرب ،الذين
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تصورهم على درجة من احلماقة ،بعكس األبطال اليهود املعروفني جبرأتهم .فتتحدث داني
دين عن جهاز التجسس ،وداني دين بطل إسرائيل ،وداني دين يف حرب األيام الستة ،وداني
دين يف جهاز االستخبارات ،وداني دين يف الطائرة املخطوفة(*)ً .
فمثال قصة داني دين يف جهاز
1

جتسس تعمل حلساب مصر يت ّوىل (داني دين) القيام باملهمة
التجسس تص ّور اكتشاف شبكة ّ
التجسس املصرية مجيعها
السرية ملطاردة اجلواسيس املصريني ،ثم الكشف عن أفراد شبكة ّ
يف البالد .وقد استغّلت هذه القصة لتحقيق األهداف اآلتية:
خاصة.
 .1غرس احلقد والعداوة حنو الدول العربية عا ّمة ،ومصر ّ
 .2تعريف األطفال الصهاينة جبهاز األمن العام اإلسرائيلي ،وترغيبهم يف العمل يف هذا
اجلهاز ملصلحة الوطن.
 .3بذر ّ
الشك يف نفوس األطفال اإلسرائيليني ،حتى حيذروا الغرباء ،حتى ولو كانوا
ينتحلون أمساء عربية ويتحدثون العربية.
 .4االستهزاء بالعرب ،خاصة املصريني ،ومبخابراتهم ،الذين يقعون يف يد البطل اإلسرائيلي.
 .5إبراز العبقرية اليهودية يف تدمري شبكات التجسس املصرية وخططهم ،وزرع الثقة
والشعور باألمن يف نفوس أبنائهم.
 .6تعريف األطفال اليهود أن الشرطة السرية ميكن أن تتنكر بأزياء عمال البناء ،وعمال
التنظيف ،ومصلحي الكهرباء ،وبائعي الصحف.
 .7االستخفاف بالعرب ،ووصفهم بالغباء ،والسطحية ،واجلهل ،واجلنب ،واألنانية ،واحلسد،
* .انظر تقرير عام من التعليم يف إسرائيل ،قسم الدراسات اإلسرائيلية ،عمان.1979 ،
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والغرية ،والتنافس ،والصراع فيما بينهم.

()1

منابع الرتبية اإلسرائيلية:
األطفال هم مرآة اجملتمع ،فمنهم يستطيع أي جمتمع أن يرى كيف ميكن أن تكون عليه
ً
مستقبال ،فالطفل وإن كان ابن الرجل بيولوجياً ،إ ّال أنه ُّ
يعد أبا الرجل من الناحية
صورته
السيكولوجية ،مبعنى أ ّن الدعامات والقواعد األساسية اليت يبنى عليها التنظيم العام لشخصية
الكبري ،إمنا توضع يف السنوات األوىل من حياة الصغري ،لذلك يسمي البعض السنوات
اخلمس أو الست األوىل من حياة الطفل بالسنوات التكوينية ،وهي اليت ركزت عليها الرتبية
والتعليم اإلسرائيلية يف تعليم أطفال الصهاينة ،فبدل أن تنشئهم على احلب ،والتسامح،
واإلنسانية ،تنشئهم على احلقد ،والقتل ،والفساد ،والتلذذ يف قتل األطفال الفلسطينيني
والعرب .هلذا فرتتكز الرتبية العنصرية اإلسرائيلية على مصادر عدة ،من أهمها:
 .1التوراة احملرفة :تستغل التوراة احملرفة يف حتريض اليهود على الشعوب األخرى ،وإيهامهم
حبقهم التارخيي يف العودة إىل فلسطني .ويعرب (بن غوريون) عن الضوء األمحر الذي يعتقد
أن التوراة أعطته لليهود ،مبصادرة األراضي العربية ،واغتصابها ،بقوله( :لقد آمنّا طوال آالف
السنيني بنبوءات أنبيائنا ،وأ ّن الصهيونية تستمد جذورها من مصدر أبدي ،وهو الوعد
اإلهلي( ،)2وقد كرر (بن غوريون) نفسه هذا املفهوم يف حديث له أمام تالميذ مدرسة عسكرية
حنرر سوى جزء واحد من بالدنا،
عام 1949م ،فقال( :سنحقق رؤيا أنبياء إسرائيل ،فنحن مل ّ
 .1انظر فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي يف فلسطني ،مرجع سابق ،ص- 157ص173
 .2فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي يف فلسطني ،مرجع سابق  ،ص.112
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وإنّنا ننتظر الوقت الذي يتم فيه إنقاذ أرض اآلباء واألجداد)( ،)1يقصد هنا األرض الواقعة
ما بني النيل والفرات (مصر ،وسوريا ،وفلسطني ،ولبنان ،واألردن ،والعراق) فإسرائيل من
خالل املناهج والربامج املقدمة لألطفال ،تركز على الفصول اليت تتحدّث عن أهمية احلرب،
والعنف يف التوراة ،لتنمية الروح العسكرية ،وتنمية عدم بشاعة القتل لدى اليهود ،إذا
كان ذلك يف سبيل قيام دولة إسرائيل ومحايتها ،ويقول الربوفيسور (لشيعاهو ليفوفيتش):
(إن دين إسرائيل) وليس الدين اليهودي هو السبب يف تقسيم األمة وإفسادها ،أ ّما (وليم
ستاينسربغ) أستاذ العهد القديم يف جامعة (ديوك) ،فيقول حول إساءة اختاذ التوراة( :إننا ال
ميكن أن نتصور تشويها لإلجنيل أقبح من استخدام نصوصه يف تربير طرد الفلسطينيني من
ديارهم وأرضيهم).

()2

ويسمى بالقانون الشفوي ،إذ يدعي
 .2التلمود :التلمود كتاب مقدس عند اليهود،
ّ
الصهاينة أ ّن اهلل أنزله على النيب موسى شفوياً ،لكي يكون دستوراً إلسرائيل يف عالقاتها
مع األمم األخرى ،وقد جعل له ذلك مكانة تفوق التوراة .فالتلمود وجدت فيه احلركة
الصهيونية أرضية خصبة إلذكاء الروح العدائية لدى األفراد البسطاء من اليهود؛ ملا حيتويه
من أذونات بالقتل ،واالغتصاب ،ونهب ثروات األمم األخرى ،وأن أرض إسرائيل ليس هلا
حدود ،فعليها التوسع والتمدّد بال نهاية ،كلما ازدادت امتالًء وكثافة ،وهذا ما يسمونه بأرض
إسرائيل الكربى.

()3

 .1قضايا الدين واجملتمع ،أسعد رزق ،ص.114
 .2رواية بن غوريون للتاريخ  ،سيد نوفل ،ص. 63
 .3انظر التلمود كتاب إسرائيل املقدس ،عبد املنعم مشس ،ص.6 - 5
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 .3الفكر العنصري االستعماري :ويرتكز على أسبقية احلضارة ،وحقها يف السيادة،
والبقاء على حساب الشعوب األخرى ،ويتضح هذا من خالل التوجيهات العنصرية للرتبية
اإلسرائيلية املرتمجة من الواقع العملي عن طريق املناهج ،واملقررات الدراسية اليت تفرضها
وزارة املعارف ،والثقافة اإلسرائيلية.
 .4أسطورة التفوق العقلي :عمدت إسرائيل إىل بث أسطورة تف ّوق الشعب اليهودي
على بقية شعوب العامل ،ضمن الدعاية اليت تقوم بها إلقناع اليهود يف خمتلف الدول بـأ ّن
من واجبهم التجمع ،والعودة إىل أرض امليعاد ،ويتم تربية الطفل اليهودي منذ نشأته تربية
عنصرية.
خامتة:
نستنتج مما سبق كيف عملت الصهيونية على تعميق الوجود اإلسرائيلي ،وترسيخه
على األرض العربية ،عن طريق الرتبية اإلسرائيلية؛ لتكوين جمتمع عنصري م ّوحد من
أشتات اليهود الذين جتمعوا على أرض فلسطني ،وهو هدف أساسي لتحقيق بناء الدولة
الصهيونية ،فإسرائيل تعترب دور احلضانة ،ورياض األطفال ،واملدارس هي املؤسسات األوىل
اليت بوساطتها تتم عملية التكوين ،فزرعت فيهم كراهية العرب ،واالستهانة بهم ،وقتلهم
كلما سنحت الفرصة لذلك ،وجعلت من اجملتمع الصهيوني احملتل جمتمعاً عسكرياً دموياً،
من الطفولة حتى الشيخوخة ،منطلقني من خرافات توراتية كتبوها بأيديهم ،فيقولون حنقق
كالم الرب ملوسى التوراتي ،حني قال له اهلل( :متى أتى بك الرب إهلك إىل األرض اليت أنت
داخل إليها لتمتلكها ،وطرد شعوب كثرية من أمامك :احليثيني ،واجلرجاشيني ،واألموريني،
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والكنعانيني ،والفرزيني ،واحلويني ،واليبوسيني ،سبع شعوب أكثر وأعظم منك ،ودفعهم
الرب إهلك أمامك ،وضربتهم ،فإنك حترمهم ،ال تقطع هلم عهداً ،وال تشفق عليهم ،هكذا
تفعلون بهم :تهدمون مذاحبهم ،وتكسرون أنصابهم ،وتقطعون سواريهم ،وحترقون متاثيلهم
بالنار؛ ألنك أنت شعب مقدس).

(*)
1

املراجع
 .1إسرائيل ذات الدوالر الزائف ،ألفرد ليتنال ،ترمجة عمر الديرواي ،دار العلم للماليني ،بريوت. 1965 ،

 .2الرتبية العنصرية والتعصب الصهيوني يف إسرائيل ،رسالة ماجستري غري منشورة ،وائل أمني القاضي ،جامعة

عني مشس.1979 ،

 .3التلمود كتاب إسرائيل املقدس ،عبد املنعم مشس ،القاهرة1968 ،م.
 .4رواية بن غوريون للتاريخ ،سيد نوفل ،القاهرة 1962 ،م .

 .5فلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي يف فلسطني ،حممد خمتار املفيت وأمحد حممد زبادي ،دار اإلبداع للنشر

والتوزيع ،عمان1992 ،م .

 .6قضايا الدين واجملتمع ،أسعد رزق ،معهد البحوث والدراسات  ،القاهرة1971 ،م.
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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 الدكتور رامي احلمد اهلل رئيس جملس الوزراء الفلسطيين ،حيث
أطلعه مساحته على آخر االنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين
ومقدساته خاصة املسجد األقصى املبارك مشيداً بالدعم الذي تقدمه احلكومة الفلسطينية
لدعم صمود املقدسيني وثباتهم .من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء على استمرار دعم
احلكومة الفلسطينية لكافة
مؤسسات ال��ق��دس من
أج��ل دع��م املواطنني يف
صمودهم على أرضهم
ملواجهة خمططات االحتالل
وتهويد املدينة املقدسة.
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وقدم مساحته لدولته بعض مطالب دار اإلفتاء اليت ختص الكادر الوظيفي يف حمافظات غزة،
ووعد دولته بدراستها وتقديم املساعدة املمكنة بشأنها.
ورافق مساحته يف هذا اللقاء الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،والسيد حممد جاد اهلل – مدير عام الشؤون
اإلدارية واملالية.
املفيت العام يلتقي عضو جملس رئاسة البوسنة واهلرسك ومفتيها العام
سراييفو :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف العاصمة البوسنية سراييفو ،فخامة السيد باكر
عزتبيغوفيتش -عضو جملس رئاسة البوسنة واهلرسك ،حيث وضعه يف صورة األوضاع
واالنتهاكات اخلطرية ،والظروف الصعبة اليت تشهدها دولة فلسطني ،وخاصة مدينة القدس،
حيث عمليات التهويد ،وهدم البيوت ،ووضع العراقيل أمام دخول املسلمني واملصلني
املسجد األقصى املبارك ،مؤكداً على متسك شعبنا بأرضه ومقدساته.
كما قدم مساحته لفخامة
السيد

عزتبيغوفيتش

جمسماً صدفياً للقدس،
العاصمة

الفلسطينية،

بدوره شكر فخامته مساحته
على هذه الزيارة ،مؤكداً
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على عمق العالقة بني الشعبني الفلسطيين والبوسين ،متطلعاً إىل حل القضية الفلسطينية
حال ً
ً
ً
وشامال.
عادال
كما التقى مساحته مساحة الشيخ حسني كفازوفيتش رئيس هيئة العلماء واملفيت العام يف
البوسنة واهلرسك ،حيث حبثا سبل التعاون املشرتك ،وأكدا على أن مسؤولية محاية القدس
ومقدساتها تقع على عاتق العرب واملسلمني مجيعهم يف العامل كله ،ويف ختام اللقاء قدم
مساحته للشيخ كفازوفيتش جمسماً لقبة الصخرة املشرفة.
خالل زيارته لسفراء األردن ومصر واليابان
املفيت العام يعزي بضحايا اإلرهاب املشوّه لإلسالم
رام اهلل :قدم مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،تعازيه احلارة للسفري األردني
خالد الشوابكة باستشهاد الطيار األردني معاذ الكساسبة ،مبيناً مساحته أن العمل اجلبان والبشع
الذي قضى خالله الطيار الكساسبة يتنافى مع قيم اإلسالم اليت تواكب فيها الرمحة حاالت
احلرب واألس��ر ،كما هي
يف حاالت السلم واألمن،
وعرب مساحته عن وقوف
فلسطني قيادة وحكومة
وشعباً إىل جانب األردن
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ً
سائال اهلل العلي
الشقيق،
القدير أن يرحم الشهيد
ويسكنه

فسيح

جناته

وأن يلهم ذويه والشعب
األردن���ي الشقيق مجيل
الصرب وحسن العزاء.
كما قام مساحته بأداء واجب العزاء للسفري املصري وائل عطية ،باستشهاد عدد من ضباط
اجليش املصري وأفراده يف سيناء ،مبيناً أن فلسطني قيادة وحكومة وشعباً تقف إىل جانب
الشعب املصري يف السراء والضراء ،وأشاد مساحته بالدور املهم الذي تقوم به مجهورية مصر
العربية على صعيد دعم الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،داعياً الشعب املصري بكل
شرائحه وأطيافه إىل احلرص على وحدته ومتاسكه ،للمحافظة على قوته ومقومات وجوده
ودوره يف خدمة قضايا األمة املصريية.
وقدم مساحته واجب العزاء
للسفري الياباني جونيا
ماتسورا يف فلسطني مبقتل
الرهينتني

اليابانيتني،

معرباً عن تضامن الشعب
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الفلسطيين وتعاطفه مع الشعب الياباني الصديق ،مؤكداً أن هذه األعمال اإلجرامية تتنافى
مع القيم اإلنسانية واألخالقية ،وأن هذه اجلرمية يندى هلا اجلبني ،وال متت إىل اإلسالم احلنيف
بصلة.
وضم الوفد الذي رافق مساحته الشيخ إبراهيم خليل عوض الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،والشيخ حممد سعيد صالح – مفيت قوى األمن
الفلسطينية ،وحممد جاد اهلل – املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى األعرج
نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم.املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيد حممود عدوان
القدس :أدى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،واجب العزاء بالشهيد حممود عدوان من خميم قلنديا ،وذلك على
رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /الوكيل املساعد،
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،ومصطفى أعرج/نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم،
وعدداً من موظفي الدار.
ونوه مساحته يف كلمة
ألقاها مبكانة الشهداء ،عند
اهلل سبحانه وتعاىل ومنازهلم
وكراماتهم ،مشيداً بصرب
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ذوي الشهيد الذي قضى حنبه منافحاً عن ثرى وطنه ومبادئه وشعبه وسائر شهداء وطننا
ً
سائال اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن
الغالي،
أولئك رفيقاً ،وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان ،ومتنى الفرج العاجل ألسرانا
البواسل الذين ينافحون من أجل حريتهم ونيل شعبهم حقوقه املشروعة.
جملس اإلفتاء األعلى يندد بتصاعد وترية االعتداءات حبق شعبنا ومقدساته ويدعم جهود
القيادة الفلسطينية إلنهاء االحتالل
القدس :ندد جملس اإلفتاء األعلى بتصاعد وترية االعتداءات اليت متارسها سلطات
االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيين ومقدساته ،وذلك من خالل ممارساتها
املتمثلة يف هدم املنازل ،وسحب اهلويات ،وفرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيني
املقدسيني ،وذلك بهدف تفريغ القدس واملسجد األقصى من رواده.
وأكد اجمللس على ضرورة شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك ،ودعم املواطن
الفلسطيين املقدسي ضد هذه اهلجمة واالعتداءات.
من جانب آخر؛ أكد
اجمللس على دعم القيادة
الفلسطينية يف توجهاتها
إلنهاء االحتالل ،مبيناً أنه
آن األوان إلنهاء االحتالل
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األخري يف العامل أمجع.
وكان اجمللس قد عقد
جلستيه الثانية والعشرين
والثالثة والعشرين بعد
املائة برئاسة مساحة الشيخ
حممد حسني -املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية -رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،حبضور أصحاب الفضيلة العلماء
واملفتيني أعضاء اجمللس ،وقد ناقش اجمللس العديد من املوضوعات الفقهية اليت وردت
للمجلس.
املفيت العام يؤكد على ضرورة منع سياسة العقاب اجلماعي
القدس :أكد مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على أن الشرائع السماوية مجيعاً ،حترم هدم البيوت وإخراج سكانها
منها ،حيث إنه ال جيوز
معاقبة أي شخص جبريرة
غ�يره ،ج��اء ذل��ك خالل
مشاركة مساحته يف مؤمتر
صحفي عقد يف خيمة
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الشهداء يف جبل املكرب بالقدس ،وقد حذر مساحته من أن سياسة العقاب اجلماعي ،وهدم
البيوت ،سوف تزيد من التوتر واالحتقان ،وأضاف مساحته أن سلطات االحتالل وقادتها
يسعون الستغالل األحداث مجيعها من أجل انتخاباتهم ،مبيناً مساحته أن هذه املمارسات
العدائية أصبحت ال تنطلي على أحد ،مؤكداً من جانب آخر على ضرورة التواجد يف بيوت
عزاء الشهداء ،والوقوف مع ذويهم.
املفيت العام يلتقي وزير الصحة الفلسطيين
رام اهلل :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية معالي الدكتور جواد عواد،
وزير الصحة الفلسطيين ،حيث حبث الطرفان العديد من القضايا ،وسبل التعاون املشرتك،
وقد أشاد مساحته بعمل وزارة الصحة والقائمني عليها ،مشيداً بالدّور املهم الذي تلعبه
الوزارة ،خاصة يف هذه الظروف الصعبة ،كما ناقش الطرفان آلية تنفيذ قرار جملس اإلفتاء
األعلى اخلاص بالضوابط الشرعية املتعلقة بكشف عورات املرضى أمام الطواقم الطبية،
مبا حتكمه قواعد الضرورة
وف���ق ال��ق��اع��دة ال�تي
تقول ال��ض��رورات تبيح
احمل��ظ��ورات ،كما أش��اد
مساحته بالتعاون الوثيق مع
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وزارة الصحة ،وذلك من خالل التنسيق يف احلاالت املرضية اليت حيتاج فيها اإلفتاء إىل الرأي
الطيب ،خاصة يف حاالت اإلجهاض واملوت السريري ...إخل ،بدوره مثن معالي وزير الصحة
الدكتور جواد عواد دور دار اإلفتاء الفلسطينية يف خدمة املواطنني ،ونشر الوعي السليم
بينهم.
املفيت العام يشيد بأهمية عمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية
رام اهلل :أشاد مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -بأهمية
عمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،جاء ذلك خالل زيارة قام بها مساحته على رأس وفد من
دار اإلفتاء الفلسطينية إىل ديوان الرقابة ،حيث التقوا معالي د.إياد تيم  -رئيس ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،-وقدموا له التهاني على الثقة الغالية اليت أواله إياها سيادة األخ الرئيس
حممود عباس بتعيينه رئيساً لديوان الرقابة املالية واإلدارية.
وأشاد مساحته مبا يقوم به الديوان من أعمال وإجنازات وبالقائمني عليه ،متطلعاً إىل تعميق
العالقة ،والعمل املشرتك بني الدار والديوان ،بدوره رحب د.إياد تيم بهذه الزيارة ،مؤكداً على
ضرورة التنسيق والتعاون
بني اجلهات واملؤسسات
الرمسية ملا فيه مصلحة
الوطن واملواطن ،وضم
الوفد الذي رافق مساحته
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يف هذه الزياره :الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية-
وحممد جاد اهلل  -املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية -ومصطفى أعرج  -نائب مدير عام
العالقات العامة واإلعالم -وبالل الغول – مدير الدائرة املالية.-
املفيت العام يشارك يف مؤمتر األزهر ملواجهة التطرف
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مؤمتر (األزهر ملواجهة التطرف واإلرهاب) الذي عقد يف
كانون األول 2014م يف مجهورية مصر العربية ،بدعوة من فضيلة الشيخ د .أمحد الطيب شيخ
األزهر الشريف - ،وأشار مساحته يف ملخص حبث قدمه إىل املؤمتر بعنوان( :علماء اإلسالم
ومؤسساته يف مواجهة التطرف والغلو) ،إىل التطرف بشكل عام يف العامل الذي يهاجم
اإلسالم ورموزه ،ويعتدي على أتباعه ،وإىل التطرف الصهيوني بشكل خاص يف فلسطني،
حيث جيري استهداف أهل فلسطني ومقدساتها باالعتداءات واالنتهاكات املتواصلة ،اليت
تهدف إىل تهويدها ،وسلخها عن جذورها اإلسالمية ،وحذر مساحته من التعصب األعمى،
ودعا علماء األمة إىل حتمل مسؤوليتهم حنو نشر الوعي الديين السليم ،واحلث على احرتام
كرامة الناس وحياتهم ،والتأكيد على أن اإلسالم هو دين العدل واإلنصاف ،والدعوة إىل اهلل
باحلكمة واملوعظة احلسنة.
والتقى مساحته على هامش املؤمتر العديد من املسؤولني الرمسيني وقادة اجملتمع املدني،
وأطلعهم على االعتداءات اليت تعرضت هلا املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد
األقصى املبارك.
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املفيت العام يلتقي وفداً صينيًا
ال��ق��دس :استقبل
مساحة الشيخ حممد حسني
 املفيت العام للقدسوال��دي��ار

الفلسطينية-

خطيب املسجد األقصى
املبارك ،وفداً صينياً َّ
حل
ضيفاً على العديد من الشخصيات الدينية والرمسية والشعبية يف القدس ،وقد أكد مساحته يف
كلمة ألقاها أمام الوفد على حقوق األمتني العربية واإلسالمية الثابتة يف األماكن املقدسة،
وعلى وجه اخلصوص يف املسجد األقصى املبارك ،الذي يدخل يف صلب عقيدة أكثر من مليار
ونصف مليار مسلم ،حمذراً من حماوالت العبث فيه ،أو تغيري معامله ،أو التدخل يف شؤونه
اإلسالمية ،موضحاً أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهج سياسة السيطرة عليه ،وفرض
سياسة األمر الواقع من خالل تقسيمه زمانياً ومكانياً ،مبيناً أن هذه اإلجراءات مرفوضة رفضاً
تاماً ،وأنها ال تساعد على جتسيد مفاهيم األمن والسالم يف املنطقة.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر لنصرة الرسول الكريم
حممد صلى اهلل عليه وسلم
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
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خطيب املسجد األقصى
املبارك ،يف املؤمتر الوطين
الثاني الذي عقدته مجعية
ال��ّل��د الوطنية لنصرة
الرسول الكريم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم،
حيث أكد مساحته يف كلمته أن الديانات السماوية أصلها واحد ،وتدعو للتوحيد وعبادة
الواحد األحد ،رافضاً االعتداء على األنبياء والرسل ،وعلى رسولنا الكريم حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وضرب مساحته ً
مثال يف قوة التعايش والتماسك بني املسلمني واملسيحيني يف
فلسطني ،متطرقاً إىل بنود العهدة العمرية اليت منحها اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب ،رضي
اهلل عنه ،للمسيحيني قبل  1400سنة.
املفيت العام يرتأس اجتماعًا ألسرة حترير جملة اإلسراء
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
املشرف العام جمللة اإلسراء ،اجتماعاً ألسرة حترير اجمللة ،لتقوميها ،وحبث سبل النهوض بها ،من
ناحية التنسيق والتدقيق والتوثيق وتنوع املقاالت ...إخل ،وقد أثنى مساحته على جهد هيئة حترير
اجمللة والعاملني فيها ،مبيناً أن هذه اجمللة لعموم الناس ،وأنها غري مقتصرة على فئة أو جهة،
كما أنها منوعة املواضيع؛ لتفيد القارئ يف اجملاالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية وغريها،
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وهي تصدر بشكل دوري
بواقع عدد لكل شهرين
هجريني ،ويتم نشرها
على الصفحة اإللكرتونية
لدار اإلفتاء الفلسطينية،
وتوزع جماناً على املساجد
واملكتبات والوزارات واملؤسسات الرمسية والشعبية واملواطنني ،ودار نقاش مفصل حول
القضايا املدرجة على جدول أعمال االجتماع ،الذي حضره باإلضافة إىل رئيس التحرير
وأعضاء هيئته ،عدد من مسؤولي دار اإلفتاء ،وموظفيها ،من أصحاب العالقة.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يلقي حماضرة حول مكانة القدس
رام اهلل :نظمت مفوضية اإلرشاد الديين مبفوضية رام اهلل والبرية ،حماضرة بعنوان (أهمية
القدس يف العقيدة اإلسالمية ودور مؤسسات السلطة يف محايتها) وذلك ملنتسيب األمن
الوطين  -احلرش حبضور
 90ضابطاً
َّ
وصف ضابط
وجندياً ،ألقاها مفيت حمافظة
رام اهلل والبرية الشيخ
إبراهيم عوض اهلل.
وك��ان الشيخ عوض
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اهلل ،التقى قبل احملاضرة
قائد منطقة رام اهلل والبرية
العميد سعيد النجار،
حبضور مدير العالقات
العامة يف األمن الوطين
امل��ق��دم زي���اد ع��س��اف،
ومفوض اإلرشاد الديين حممود قصقص ،ومفوض العالقات العامة النقيب نهاد أبو هدبا.
ويف بداية احملاضرة تطرق الشيخ عوض اهلل إىل أهمية األمن يف حياة اإلنسان ،مبيناً أهمية
دور رجل األمن يف محاية املشروع الوطين ،واحلفاظ على املنجزات الوطنية ،وبالنسبة إىل
موضوع احملاضرة أشار الشيخ عوض اهلل إىل أن القدس حتتل مكانة مرموقة عند املسلمني،
فهي أوىل القبلتني ،وثالث املساجد اليت تشد إليها الرحال ،ومسرى النيب ،عليه الصالة
والسالم ومعراجه إىل السماء.
مؤكداً على أن األقصى جزء من عقيدة املسلمني ،وشدد الشيخ عوض اهلل على أن
مسؤولية محاية املسجد األقصى والقدس من خطر التهويد وجرائم املستوطنني املتطرفني
ليست مسؤولية أهل القدس وفلسطني فحسب ،وإمنا هي واجب على املسلمني يف أحناء
العامل كافة.
وحول زيارة العرب واملسلمني يف شتى أحناء العامل للقدس أكد مفيت احملافظة على أهمية
زيارة القدس من قبل العرب واملسلمني دعماً للحق العربي واإلسالمي فيها ،وتعزيزاً
102

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

لصمود أبناء القدس وفلسطني وثباتهم يف أرضهم وعلى ترابهم ،ودعماً لصمود أبناء
الشعب الفلسطيين ،ومن أجل خلق حالة من التواصل معهم ،وشد أزرهم يف وجه ممارسات
االحتالل وسياساته القمعية والتهويدية ،رافضاً الزيارات التطبيعية مع احملتل ،أو املتخاذلة
معه ضد حقوق شعبنا وثوابته.
ويف ختام احملاضرة تطرق الشيخ عوض اهلل إىل أهمية الرباط يف فلسطني ،موضحاً أننا
نعيش يف أرض الرباط
واملرابطني.
ويف نهاية احملاضرة فتح
باب النقاش واالستفسار،
حيث أجاب الشيخ عوض
اهلل عن أسئلة احلضور.
وكان فضيلته قد شارك يف السحب السادس الذي أجراه البنك اإلسالمي العربي ،على
شقة العمر يف برنامج وفر ومتلك ،وقد أشاد فضيلته بدور املصارف اإلسالمية يف التنمية
االقتصادية وتوفري فرص العمل وتعزيز مبادىء االقتصاد اإلسالمي يف العمل املصريف من
خالل توفري منتجات مصرفية إسالمية تليب حاجات اجملتمع.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف احتفال تكريم حفظة كتاب اهلل
الكريم
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت-
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يف احتفال تكريم حفظة كتاب اهلل وشهادات التجويد ،الذي أقامته مديرية أوقاف سلفيت،
وقد ألقى فضيلته كلمة أكد فيها على أهمية التمسك بكتاب اهلل تعاىل واحرتامه وتقديره،
وأنه كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل من حكيم محيد ،مؤكداً على
ضرورة تعلم كتاب اهلل ،وتعليمه ألبنائنا ،كما ألقى فضيلته حماضرة يف مجعية رعاية املسنني
حول إصالح ذات البني ،بني فيها أهمية الصلح بالنسبة إىل الفرد واجملتمع ،وألقى حماضرة
أخرى ألفراد من قوات األمن الوطين حول مساحة اإلسالم ،مؤكداً على ضرورة التمسك
باإلسالم وهديه ،كما شارك يف حفل وضع حجر أساس مشروع بناء مركز تدريب مهين يف
احملافظة ،وكذلك يف افتتاح ميدان الشهيد القائد الراحل ياسر عرفات رمحه اهلل.
مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يشارك يف مهرجان ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية
أرحيا واألغوار :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة
أرحيا واألغوار -يف مهرجان ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية اجمليدة
اخلمسني (اليوبيل الذهيب) الذي عقد يف معهد التدريب املركزي يف
النويعمة يف احملافظة ،كما شارك يف مهرجان برتقال أرحيا التعاوني يف احملافظة ،وكان فضيلته قد
شارك يف ندوة للتعريف بكتاب املقاومة السلمية يف اإلسالم واملسيحية ،حيث أطلق الكتاب
يف املركز الثقايف التابع للبلدية ،وشارك يف رفع علم فلسطني بطول  100مرت وعرض  9مرت،
حيث قام فضيلته وعدد من الشخصيات الرمسية والشعبية والدينية بالتجول به يف شوارع
مدينة نابلس.
كما حضر فضيلته حفل افتتاح مسجد الشهيد الراحل ياسر عرفات ،رمحه اهلل ،الذي
104

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

مت على جبل جرزيم ،وحضر توقيع اتفاقية متويل بناء كلية العلوم اإلدارية يف قاعة املعارض
التابعة جلامعة القدس املفتوحة يف نابلس.
مفيت حمافظة نابلس يستقبل عدداً من الوفود
نابلس :استقبل فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد -مفيت
حمافظة نابلس -العديد من الوفود املهنئة لفضيلته بتوليه منصب مفيت
حمافظة نابلس ،متمنني له دوام التقدم والنجاح يف خدمة دينه ووطنه ،مؤكداً فضيلته على
ضرورة رص الصفوف بني أبناء الشعب الفلسطيين املسلمني واملسيحيني يف هذه البالد ،كما
شارك فضيلته يف افتتاح املقر اجلديد لنقابة املهندسني يف املدينة ،كما زار فضيلته عطوفة حمافظ
نابلس اللواء أكرم الرجوب ،واألستاذ غسان الشكعة رئيس بلدية نابلس ،وحبث معهما
سبل التعاون املشرتك ،وكان فضيلته قد شارك يف العديد من الربامج الدينية واإلذاعية.
مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف ندوة عن املرأة
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم-
يف ندوة عن املرأة ،حتدث فيها عن مكانة املرأة ،ومنزلتها يف اإلسالم،
وسن التشريعات اليت حتفظ مكانتها وإنسانيتها ،وكان فضيلته قد شارك
الذي اعتنى بهاَّ ،
يف احتفالية إطالق ديوان شعر اإلباء ،للشاعر مجال حممد ،وذلك يف جامعة خضوري ،وألقى
فضيلته كلمة ،أثنى فيها على الديوان الهتمامه بالبعد اإلسالمي والوطين ،وإظهار القدس
والقضية الفلسطينية يف قصائده.
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مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف املؤمتر الفلسطيين اخلامس للتوعية والتعليم البيئي
بيت حلم :شارك فضيلة
الشيخ عبد اجمليد العمارنة
 مفيت حمافظة بيت حلم-يف امل��ؤمت��ر الفلسطيين
اخلامس للتوعية والتعليم
البيئي ،حيث قدم فضيلته
مداخلة طالب فيها اجلامعات الفلسطينية ومؤسسات اجملتمع املدني أن تبذل اجلهد الكايف
يف ابتكار الوسائل واألساليب املناسبة حلماية البيئة الفلسطينية من انتهاكات االحتالل
وتعديات اجملتمع ،كما شارك فضيلته يف افتتاح مؤمتر نقابة أطباء فلسطني  -مركز القدس-
حيث ألقى خطبة اجلمعة ،وشارك يف مسرية الشموع اليت دعت إليها هيئة األسرى تضامناً
مع األسري رائد موسى ،حيث ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة الوقوف إىل جانب األسرى،
كما شارك يف ندوة عن حرية السفر والتنقل ،وشارك يف مسرية حنو معرب القدس اجلنوبي،
وأدى خطبة اجلمعة وصالتها عند املعرب ،وشارك كذلك يف افتتاح مسجد ضاحية الشهداء
يف أرطاس ،وألقى كلمة بني فيها فضائل وجود املساجد يف املناطق السكنية ،وقدم فضيلته
واجب العزاء باألسري احملرر مهنا عسال ،وألقى كلمة دعا فيها احلضور إىل توثيق جتربة
الشهداء األبطال ،كما شارك فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية الدينية.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف العديد من ورشات العمل
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب  -مفيت حمافظة جنني-
يف العديد من النشاطات ،فقد شارك يف العديد من ورشات العمل،
منها ورشة عمل حلماية األرض ،وتعزيز صمود أهلها ،خاصة يف منطقة
جدار الفصل العنصري ،حيث أكد فضيلته على ضرورة دعم املواطن الفلسطيين وتعزيز
صموده ،وشارك فضيلته يف ورشة بعنوان محاية الشباب من الوقوع يف آفة املخدرات ،حتدث
فيها عن حتريم اإلسالم هلذه اآلفة اخلطرية ،كما شارك يف ورشة عمل لدراسة تنظيم األسواق
يف حمافظة جنني ،حيث شكر فضيلته القائمني على تنظيم األسواق ملا فيه مصلحة املواطن.
وشارك يف ورشة عمل عن أثر الفضائيات يف سلوك املراهقني ،حتدث فيها عن تأثري
الفضائيات على سلوك الطالب ،كما شارك يف العديد من الندوات ،منها ندوة عن حقوق
املرأة يف اإلسالم ،خاصة يف املرياث ،حيث دعا فضيلته إىل منح املرأة حقها يف املرياث ،حسب
ما أقره الدين اإلسالمي احلنيف ،كما شارك يف ندوة حول العنف ضد املرأة ،بني فيها أن
كرم املرأة وأن إكرامها من األخالق احلسنة ،كما ألقى حماضرات عدة ،منها حماضرة
اإلسالم ّ
دينية عن أهمية األخالق يف حياة الشاب املسلم ،بني فيها أهمية األخالق عند الشاب املسلم،
وشارك فضيلته كذلك يف االعتصام التضامين مع األسري رائد موسى ،أمام الصليب األمحر
يف جنني ،وشارك يف حفل افتتاح مشروع مركز خدمة اجلمهور والصالة متعددة األغراض
التابعة لبلدية اليامون ،وكذلك يف افتتاح دورة تطوير خطباء املساجد وبناء قدراتهم ،وكذلك
يف افتتاح مركز الدفاع املدني التابع لبلدية مرج ابن عامر.
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دار اإلفتاء يف مدينة غزة تقيم حفل تكريم ملتقاعديها
غزة :حتت رعاية مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،نظمت دار اإلفتاء يف مدينة غزة حفل تكريم للموظفني املتقاعدين
من منسوبي دار اإلفتاء يف قطاع غزة ،وذلك يف مقر دار اإلفتاء يف مدينة غزة.
وحضر احلفل أعضاء جملس اإلفتاء األعلى يف قطاع غزة وموظفو دار اإلفتاء يف القطاع،
وبدأ احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم ،ثم كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور /يوسف مجعة
سالمة ،عضو جملس اإلفتاء األعلى ،أشاد فيها بهذه املبادرة الطيبة ،واليت تشكل ملسة وفاء
وبادرة عرفان وشكر وتقدير ألشخاص خدموا يف دار اإلفتاء ،وهو أقل ما ُي َقدّم تكرمياً ملن
عملوا بإخالص خالل مسرية عملهم ،مبينًا بأن التقاعد ليس نهاية املطاف ،فاجملتمع حباجة
إليهم وخلرباتهم للمساهمة يف بناء الوطن يف جماالت أخرى ،متمنيًا هلم يف الوقت ذاته
التوفيق يف حياتهم املستقبلية.
وألقى فضيلة الدكتور /سامي أبو عرجا -عضو جملس اإلفتاء األعلى -كلمة شكر فيها
الزمالء على عطائهم وإخالصهم طيلة فرتة عملهم يف دار اإلفتاء ،متمنيًا هلم النجاح يف
حياتهم.
وحتدث فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفيت حمافظة غزة ،-خماطباً الزمالء املتقاعدين بأنهم
كانوا ً
مثاال لإلخالص واالجتهاد ،وشكرهم على عطائهم ،وانتمائهم ،وجهدهم الكبري الذي
بذلوه خالل عملهم ،داعيًا هلم بدوام الصحة والعافية.
وألقى فضيلة الشيخ حسن جابر  -مفيت حمافظة رفح -كلمة بهذه املناسبة ،أثنى فيها
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على املتقاعدين شاكراً جهودهم امللموسة خالل فرتة عملهم ،ومؤكداً على أن الوفاء ألهل
الوفاء واجب.
وألقى فضيلة الشيخ إحسان عاشور  -مفيت حمافظة خان يونس ،كلمًة مثن فيها اجلهود
اليت بذهلا احملتفى بهم طوال مسريتهم العملية ،وما قدموه من خدمات جليلة طيلة حياتهم
العملية يف خدمة الدين والوطن.
وشكر األستاذ املتقاعد فريد محدان يف كلمته نيابة عن املوظفني املكرمني ،األخوة القائمني
على حفل التكريم ،ملا تركه من أثر إجيابي يف نفوس زمالئهم املوظفني املتقاعدين ،متمنياً أن
يكون هو وزمالؤه قد وفقوا يف محل األمانة ،وأداء الرسالة طوال مسريتهم العملية.
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مسابقة العدد 120

؟

السؤال األول :حسب قانون األحوال الشخصية ،هل ينعقد الزواج ،بقول رجل المرأة سأتزوجك ،فردت عليه
بقوهلا :قبلت الزواج منك؟
السؤال الثاني :ملاذا مسي القلب بهذا االسم؟
السؤال الثالث :ما مقدار الوصية الواجبة؟
السؤال الرابع :أي النساء أعظم بركة؟
السؤال اخلامس :من...؟
أ .مؤلف كتاب( :النحو الوظيفي).

ب( .الواجد) املذكور يف قوله صلى اهلل عليه وسلمَ :
اج ِد حُ ِي ُّل ُعُقوَبتَُه َو ِع ْر َضه).
(ل ُّي اْل َو ِ

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 120
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 118
السؤال األول:
أ .خميم الفوار

ب .خميم األمعري
السؤال الثاني:

أ .حممود درويش

ب .أول رجل ذكر

ج .أبو نواس

السؤال الثالث:
يف القدس
السؤال الرابع:

تقام يوم القيامة ،وعليها سربال من َق ِطران ،ودرع من جرب
السؤال اخلامس:
مخسة أثواب

الفائزون في مسابقة العدد 118
االسم

العنوان

 .1نسرين عبد اجلواد الرب

سلفيت

250

 .2مجيل سعيد أبو الزين

جنني

250

 .3أمين نعيم السوسي

غزة

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 أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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