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افتتاحية العدد

النكبة  ...وترقب االنفراج
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
انتكبت فلسطني وشعبها واألمتان العربية واإلسالمية باحتالل عام  ،1948وما تبعه من
تداعيات ما زالت تشد األنظار ،ومتزق القلوب ،وجرت على النكبة تطورات تصعيدية ،من
أبرز إفرازاتها ترعرع احملتل الغاصب يف أرض فلسطني ً
طوال وعرضاً ،حتى أضحت معظم

بقاعها حمرماً على أهلها اإلقامة فيها ،بل إنهم مينعون من دخوهلا لغرض الزيارة ،وتنسم
عبريها ،بينما هي يف املقابل مباحة لآلخرين من خمتلف اجلنسيات ،واأللوان ،واألطياف ،ويف
مثل هذه احلال أصاب أمري الشعراء أمحد شوقي إذ قال:
يا ابنة اليم ،ما أبـوك بـخيل

مـــاله مـــولعاً مبنــع وحبس

أحرام على بــالبـله الدوح

حالل للطري من كــل جنس؟

كل دار أحـــق باألهــل إال

يف خبيث من املذاهب رجس

وهو القائل أيضًا:
وطـين لو شغلت باخللد عنه

نازعتين إليه يف اخللد نفسي

وإذا فاتك التفات إىل املاضي

فقد غاب عنك وجه التأسي

فالفلسطيين الذي ُتشيد على أرضه املستوطنات اليت يستجلب لإلقامة فيها قادمون من
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خمتلف بقاع األرض ،بينما حيرم هو من البناء على ثراها ،أو اإلقامة يف بقاعها ،جيد لسان حاله
يردد ما قاله أمري الشعراء:
حالل للطري من كل جنس؟

أحرام على بالبـله الدوح

ويعرب هذا البيت الشعري عن شعور باملرارة جتاه شريعة الغاب ،اليت باتت حتكم عاملاً
ينحدر إىل أسفل سافلني يف التعامي عن االحتكام إىل العدل واملنطق ،بل باتت الغطرسة
منهجه ،وسلب احلقوق سبيله ،واالنتصار إىل الذات على حساب ذوات اآلخرين شعاره ،على
( *)
امرئ يف غابٍة جرميٌة ال ُتغتَفر ،وقتل
درب من وصف شعارهم أديب إسحاق حني قال :قتل ٍ
1

آمن ،مسأَلٌة فيها نظر.
ٍ
شعب ٍ

غري أن هذا األديب الثائر ،صاحب هذا القول ،مأساوي الداللة واملفهوم ،أردف ً
قائال:

للقوةِ ال يعطاُه َّ
ُّ
شرها َعَلى حذر.
واحلق َّ
إال َمن ظفر ،ذي حالة الدنيا ،فكن من ّ
اتساع نطاق النكبة:

مل يعد وصف النكبة قاصراً على ما جرى لفلسطني وشعبها عام 1948م ،وإمنا أضحت
اليوم معظم البلدان العربية واإلسالمية منكوبة ،على طريقة حرق األخضر واليابس ،وجتزئة
اجملزأ ،حتى أصبحت بعض البلدان العربية واإلسالمية ،تفتقر إىل هوية موحدة ،جتمع سكانها،
وبعضها تتجاذبه احلروب الطاحنة من كل حدب وصوب ،فانتهكت فيه األعراض ،وضيعت
الثروات واخلريات ،وهلك فيه االقتصاد ،وضعفت بنية وجوده ،واضطر ابناؤه اآلمنون إىل
اللجوء إىل خميمات الشتات هنا وهناك ،يف وضع ال حيسدون عليه ،وضاعت بوصلة كثري من
أبناء األمة ،وتاه دليلها.
* أديب إسحاق شاعر وثائر سوري ،عاش يف القرن التاسع عشر ( 1856ـ )1885
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الفاتورة األبهظ:
أبهظ فواتري ما حيدث يف العامل العربي واإلسالمي اليوم من أحداث دموية ،تدفع من
حسابات القوة العربية واإلسالمية ،ويف احملصلة من حساب القضية الفلسطينية ،اليت كان
يعول على اإلخوة يف العاملني العربي واإلسالمي لنجدتها ،لكنهم اليوم أشغلوا أو انشغلوا
باهلموم اليت ابتلوا بها ،فاتسع اخلرق على الراقع ،وأصبحت الطاقات االستيعابية لدى
مواطين بلدانهم ،واجلهات املؤثرة فيهم ،مستنفذة يف نطاق النار احملدقة بهم ،واليت ينسيهم
هليبها أوجاع إخوانهم ،وقضايا غريهم ،وهذه نتيجة ترضي أعداء األمة واملرتبصني بها،
وحمتلي أرضها ،ومنتهكي مقدساتها ،بغض النظر عن وجود دور هلم يف إحداث مسبباتها ،أو
أنهم استثمروا إفرازاتها ،وجريوها خلدمة أغراضهم الدنيئة ،وأطماعهم اللئيمة.
خميم الريموك:
من الفواتري الباهظة اليت يتكبد الشعب الفلسطيين دفعها نيابة عن غريه يف العاملني
العربي واإلسالمي ،تلك اليت يسددها اآلن ابناء خميم الريموك يف سوريا ،فقد تناقلت وسائل
ً
أصال على إثر حالة
اإلعالم أخباراً مروعة عما جيري يف هذا املخيم الصامد ،الذي وجد
التشرد اليت أعقبت نكبة فلسطني ،فكانت اهلجرة ،وكان اللجوء إىل خميمات إيواء الالجئني،
خارج حدود األرض الفلسطينية اليت احتلت عام  ،1948فوجدت خميمات يف سوريا ولبنان
واألردن ،إضافة إىل خميمات أخرى احتضنها اجلزء اآلخر من األرض الفلسطينية يف غزة
والضفة الغربية ،اليت احتلت هي األخرى عام  ،1967ومن تلك املخيمات خميم الريموك،
الذي يتعرض يف خضم احلرب األهلية السورية الطاحنة إىل محلة عدوانية ظاملة ،وبعض من
سبق هلم أن الذوا إىل هذا املخيم حني هجروا من أوطانهم ،أجربوا على التشرد عنه ،يف بقاع
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أخرى يفرتشون فيها األرض ،ويلتحفون السماء ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
ما زال يف جسم األمة حياة:
يف خضم الرتهل الذي يبدو ظاهراً على حميا جسد األمتني العربية واإلسالمية يف هذه
األيام العصيبة ،اليت تعصف رياح االقتالع واإلحالل معظم مناطقهما ،فإن نوراً مشعاً ما زال
يطل يف مسائهما ،وال يغيب عنهما ،وإن تفاوتت درجات سطوعه من حني إىل آخر ،ومن بقعة
إىل أخرى ،ويتمثل يف الكلمة الصادقة املعربة عن يقظة واعية مؤمنة مببادئ األمة ،وعاملة يف
اجتاه تصحيح مسارها ،ومحاية حقوقها ،واحلرص على بقاء وجودها ،والذود عن حياضها ،مهما
بلغت التضحيات ،وتفاقمت احملن والشدائد ،شعارهم منوت وحتيا مبادؤنا ،ال من الذين
عاتبهم الشاعر الفلسطيين إبراهيم طوقان ،حني خاطبهم مؤنباً ،فقال:
الـوطــــن
فـلـيـحـي
وتـصـيـح
ــبـــــاع وُيـشــتــرى
وطــن ُي
ُ
ٌ
ْ
ُ
َ
َ
َ
الـثـمــن
لـبـذلـت مــن د ِمــك
كـنــت تـبـغــي خـيْــ َرُه
لــــو
ْ
ولـقـمــت ْ
ـم ُ
َ
َ
الـفـطــن
أهــل
كـنـت مـن
ــد جـرحــُه لـو
ْ
تـض ِ
ِ

جاء قوله هذا ضمن قصيدته املشهورة ،اليت دعا فيها إىل النهوض ،وعدم االستسالم لليأس
واإلحباط ،فقال يف مطلعها:

ـع َ
ـف دمـو َع َ
ـك ْ
ـك الـبـكــاُء وال الـعـويــل
َكـ ْف ِ
ـك لـيــس يــن َف ُ

ُ
تـشــك الـزمــا َن فـمــا شـكــا َّ
ْ
إال الـكـســـول
وانـهــض وال

بـهـمـتِ َ
الـس َ
ُ
ُ
ْ
ـبـيــل
الـس
ـبــيل وال
واسـلـك
َّ
تـقـل كـيــف َّ
ــك َّ
ــل ذو أمــل َســعــى يـومـــــاً وحـكـمـتــُه الـد ُ
مــا َض َّ
َّلـيــل
ٍ
كــــال وال خــــاب امـــــــــر ٌؤ يـومــاً
ُ
َّ
نـبــيــل
ومـقـصــدُه
ْ
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أْفـنَـيْ َ
ــاوهِ والــحـــ َز ْن
ـت يـــــــا مـسـكـُيــن ُعــم َر َك بــالــتَّ ُّ
ُ
َ
َ
مــن
مـكـتـــــوف الـيــديْن
وقـعــدت
تـقــول حـاربـنــي َّ
الـز ْ
بـالـعـبــئ َ
ــن يــقــوم بـــه إذن
تـقـــــــم
لــم
ــم ْ
أنت َف َ
ْ
مـا ْ
ِ
َ
َ
وأنــت مـــن أمـراضــهــا
قـلــت أمـــــراض الــبــالد
كــم

والـشــؤم عـلـتـهــــــا فــهــل فـتـشــت عــن أعـراضــهــا
ـن حـمـْل َ
ْـقـاضــــــهــا
يـا َم ْ
ـت الـفـأْ َ
س تـه ِدمـهــا عـلــى أن ِ

َ
ـسـعــى إلــى إنـهـاضـــــهــا
ُأقـعــ ْد فـمــا
أنـــت الـــذي يَ ْ
ــب فــي أحـواضــهــا
تـع ُّ
وانـظــ ْر بـعـيـنـيْــك الـذئـــــاب ُ

فأمتنا ليست عقيماً عن والدة األبطال ،الذين يشحذون همتها حنو النهوض ،يف أحلك
الظروف وأقساها ،وال يرتهلون عن محل راياتها يف السراء والضراء ،بل هم األوفياء دوماً
ملبادئهم ،احلماة ألرضهم ،املنافحون عن حياضهم وحقوقهم ،على درب الذين أثنى اهلل

ني ِر َج ٌ
عليهم ،حني قال جل شأنهِ { :م َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا اهللَ َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى
َظُر َو َما َبدُ
َّلوا
نحَْبَُه َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ

َتبْ ِد ً
يال}(.األحزاب)23:

هؤالء الذين حني عرفوا منازهلم املوعودة يف جنات عدن ،فهرولوا مسرعني إليها ،ورفضوا
أن يفصلهم عنها يسري الوقت ،كما فعل أبوطلحة ،رضي اهلل تعاىل عنه ،حني أنفق أحب ماله؛
س بن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان أبو َطْل َحَة
نصرة لدينه ،ويف سبيل ربه عز وجل ،فعن أََن َ

ت ُم ْستَ ْقبَِلَة المَْ ْس ِج ِد،
ب أَ ْم َواِلِه إليه بَيرُْ َحاَءَ ،و َكاَن ْ
أَ ْكثَ َر الأَْن َ
ْص ِار ِبالمَِْدينَِة َمالاً من خَْن ٍل ،وكان أَ َح ُّ
َ
وكان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَد ُ ُ
س :فلما
ب ،قال أََن ٌ
ْخل َهاَ ،ويَ ْش َر ُب من َماٍء فيها طيِّ ٍ

ُ
ت هذه الآْ يَُةَ :
{ل ْن َتن ُ
َالوا اْلبرِ َّ حتى ُتنْ ِفُقوا مِمَّا تحُ ِبُّو َن} قام أبو َطْل َحَة إىل رسول اهللِ ،صلى
ْزَل ْ
أن ِ
8
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اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ إ َّن اهللَ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ يقولَ :
{ل ْن َتن ُ
َالوا اْلبرِ َّ حتى ُتنْ ِفُقوا
ِ

ب أَ ْم َواِلي إلي بَيرُْ َحاَءَ ،وإَِّن َها َص َدَقٌة لهلِ ِ ،أَ ْر ُجو ِب َّر َها َوُذ ْخ َر َها ِعنْ َد اهللَِ ،ف َض ْع َها
مِمَّا تحُ ِبُّو َن} َوإِ َّن أَ َح َّ
يا َر ُس َ
ول اهللِ َحيْ ُث أَ َر َ
اك اهلل ،قال :فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :بخ ذلك َم ٌ
ال َر ِاب ٌح،
ٍ
ذلك َم ٌ
تَ ،وإِِّني أَ َرى أَ ْن تجَْ َعَل َها يف الأَْْق َرِب َ
ال َر ِاب ٌح ،وقد مسعت ما ُقْل َ
ني ،فقال أبو َطْل َحَة :أَْف َع ُل

يا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ف َق َس َم َها أبو َطْل َحَة يف أََق ِارِبِهَ ،وَب َع ِّمِه).
نيِ
هذا منوذج للمسارعة إىل تقديم أحب املال إىل اهلل تعاىل ،ويف سبيله عز وجل ،أما عن
( *)
1

املسارعة إىل تقديم أغلى ما ميلك اإلنسان يف حياته ،فيسارع إىل بذل روحه يف سبيل اهلل،

َ
س بن َماِل ٍك ،قال:
دون أن يسمح لبضع مترات يف يده أن تفصله عنها ،فعن َث ِاب ٍ
ت ،عن أَن ِ
(َب َع َ
ري أبي ُس ْفيَا َنَ ،ف َجاَء
ث رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ب َسيْ َسَة َعيْنًا يَنْ ُظُر ما َصنَ َع ْ
ت ِع ُ
استَثْنَى
وما يف اْلبَيْ ِ
ت أَ َح ٌد َغيرْ ِي َو َغيرُْ رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :لاَ أَْد ِري ما ْ
ض ِن َساِئِه ،قالَ :ف َح َّدَثُه احلديث ،قالَ :ف َخ َر َج رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فت َ
َب ْع َ
َكَّل َم ،فقال:

ب َم َعنَاَ ،ف َج َع َل ِر َج ٌ
ال يَ ْستَأِْذُنوَنُه يف ُظ ْه َراِن ِه ْم يف
اض ًراَ ،فْليرَ ْ َك ْ
إِ َّن لنا َطِلبًَةَ ،ف َم ْن كان َظ ْهُرُه َح ِ
اض ًراَ ،فان َ
ْطَل َق رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ُعْل ِو المَِْدينَِة ،فقال :لاَ إال من كان َظ ْهُرُه َح ِ
َوأَ ْص َحاُبُه حتى َسبَُقوا المُْ ْش ِر ِك َ
ْرَ ،و َجاَء المُْ ْش ِر ُكو َن ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ني إىل َبد ٍ
وسلم :لاَ ُي َق ِّد َم َّن أَ َح ٌد ِمنْ ُك ْم إىل َش ْيٍء ،حتى أَ ُكو َن أنا ُدوَنُهَ ،ف َدَنا المُْ ْش ِر ُكو َن ،فقال رسول اهللِ،

ض ،قال :يقول ُع َميرُْ بن ُ
صلى اهلل عليه وسلمُ ،قوُموا إىل َجنٍَّة َع ْر ُض َها السماوات َوالأَْ ْر ُ
احل َم ِام
َ
ْص ِار ُّي :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َجنٌَّة َع ْر ُض َها السماوات َوالأَْ ْر ُ
ض؟! قال :نعم ،قالَ :بخ َبخ ،فقال
األن َ
ٍ ٍ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :ما يحَْ ِمُل َك على َق ْوِل َك َبخ َبخ ،قال :لاَ واهلل يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إال
ٍ ٍ
َر َجاَءةَ أَ ْن أَ ُكو َن من أَ ْهِل َها ،قالَ :فإن َ
ات من َق َرِنِهَ ،ف َج َع َل يَأُْك ُل ِمنْ ُه َّن،
َّك من أَ ْهِل َهاَ ،فأَ ْخ َر َج تمَََر ٍ
ِ
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة على األقارب.
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يت حتى ُ
آك َل تمَََراِتي هذه ،إَِّن َها لحََيَاةٌ َط ِو َيلٌة ،قالَ :ف َر َمى بمَِا كان معه من
ُث َّم قالَ :لئِ ْن أنا َحيِ ُ
ُ َ ()1
التَّ ْم ِرُ ،ث َّم َقاَتَل ُه ْم حتى قتِل).
وُيطمئِ ُن اهلل تعاىل أهل احلق إىل غلبته على الباطل ،فيقول جل شأنهَ{:ب ْل َن ْق ِذ ُف ِبالحْ َ ِّق
اط ِل َفيَ ْد َم ُغُه َفإَِذا ُه َو َزا ِه ٌق َوَل ُك ُم اْل َويْ ُل مِمَّا
َعَلى اْلبَ ِ

صُفو َن}(.األنبياء)18 :
َت ِ

َ
س
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بشر املؤمنني بعجز الباطل عن قطع دابرهم ،فعن قيْ ٍ
ين،
ريةِ بن ُش ْعبََة ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال تزال َطاِئ َفٌة من ُأ َّمتيِ َظا ِه ِر َ
عن املُ ِغ َ
َ ()2
حتى يَأِْتيَ ُه ْم أَ ْمُر اهللَِ ،و ُه ْم َظا ِهُرون).
لكن احلق من غري قوة تسنده يبدو للجاهل ضعيفاً ،وخباصة إذا ُو ِجد مقابله باطل حتميه

قوة ،وتروج له ،وتزين شره ،واهلل تعاىل حيذر من االخنداع مبثل هكذا حال ،فيقول تعاىل{ :إِن
اولهَُا َبينْ َ النَّاس َوِليَ ْعَل َم ُ
ين
اهلل َّال ِذ َ
َ
يمَْس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
س اْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّمثُْلُه َوِتْل َك األيَّاُم ُن َد ِ
ِ
آ َمنُواْ َويَتَّ ِخ َذ ِم ُ
نك ْم ُش َه َداء َو ُ
ب َّ
الظالمِِ َ
ني}( .آل عمران)140:
اهلل َال يحُ ِ ُّ
واملؤمن يتحرز من االخنداع بلمعان الباطل وسطوته ،وإن ظهر أن ألصحابه الغلبة أحياناً،

أما املنافقون الذين يف قلوبهم زيغ ،فإنهم يقيسون األمور مبقاييس خمتلفة ،فتخدعهم جولة
الباطل ،ويبيعون الوالء هلل بأخبس األمثان ،والعياذ باهلل تعاىل ،ومما جاء يف كتاب اهلل العزيز عن
بعض سلوكهم بهذا اخلصوص قوله تعاىلَ { :وإْذ يَُق ُ
وب ِهم َّم َر ٌ
ض َّما
ول المُْنَاِفُقو َن َو َّال ِذ َ
ين فيِ ُقُل ِ
ِ
اهلل َو َر ُس ُ
َو َع َدَنا ُ
ولُه إِال ُغُروراً}(.األحزاب)12 :
سائلني اهلل العلي القدير أن يلهمنا الصواب ،ويهدينا سواء السبيل ،لنكون من أصحاب

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ثبوت اجلنة للشهيد.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال تزال طائفة من
أميت ظاهرين على احلق) ،وهم أهل العلم.
10

النكبة  ...وترقب االنفراج

الصرب اجلميل ،وأهل اإلميان واليقني ،من الذين حيفظهم اهلل تعاىل من أن تزيغ قلوبهم عن
اإلميان واهلدى ،مهما بلغت بهم الشدائد ،وتعاظمت احملن واالبتالءات ،مرددين قوله تعاىل:

نك َرحمَْ ًة إن َ
ب َلنَا ِمن َّل ُد َ
َّك أَ َ
اب}( .آل عمران)8 :
نت اْل َو َّه ُ
{ َرَّبنَا َال ُت ِز ْغ ُقُلوَبنَا َب ْع َد إِْذ َه َديْتَنَا َو َه ْ
ِ

وخنتم مبا ختمت به كربى سور القرآن الكريم ،حيث قال جل شأنهَ :
{ال ُي َكِّل ُف ُ
اهلل َن ْفساً

َّسينَا أَ ْو أَ ْخ َطأَْنا َرَّبنَا َو َال تحَْ ِم ْل
َسبَ ْ
إِ َّال ُو ْس َع َها لهََا َما َك َسبَ ْ
اخ ْذَنا إِن ن ِ
ت َرَّبنَا َال ُت َؤ ِ
ت َو َعَليْ َها َما ا ْكت َ
ين ِمن َقبِْلنَا َرَّبنَا َو َال تحَُ ِّمْلنَا َما َال َطاَقَة َلنَا ِبِه َوا ْع ُف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر
َعَليْنَا إِ ْصراً َك َما حمََ ْلتَُه َعَلى َّال ِذ َ
َلنَا َوا ْرحمَْنَا أَ َ
ين}(.البقرة)286 :
انص ْرَنا َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َكاِف ِر َ
نت َم ْو َالَنا َف ُ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،و َسلاَ ٌم على المُْْر َسِل َ
ني ،وخامتهم حممد األمني ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
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كلمة العدد

سورة اإلسراء
تبعث األمل بانتصار احلق واندحار الطغيان
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
الصراع بني احلق والباطل يتواصل ما دامت احلياة الدنيا قائمة ،ولكل منهما أهل
وأتباع ،بغض النظر عن تفاوت العدد والعدة بينهما ،كما أن لكل منهما خصائص وميزات،
واهلل تعاىل أمر املؤمنني باتباع درب احلق ،وحذرهم من االخنداع بالباطل وبريقه وملعانه،
ومن السور القرآنية اليت تناولت قضية هذا الصراع سورة اإلسراء ،اليت عرضت صوراً
له ،ولفتت األنظار إىل عواقبه ونتائجه ،منبهة إىل أن األمور جتري يف فلك املشيئة الربانية،
وحتكمها القدرة اإلهلية ،وأن العربة ليست بزوبعة الفنجان ،وال بزبد املاء ،وإمنا هي بالنهايات،
فما طار طري وارتفع ،إال كما عال وقع ،وبنو إسرائيل ذكرت سورة اإلسراء فسادهم يف األرض
واستكبارهم فيها ،وما آلت إليه النهايات بهم ،ومن املفيد الوقوف عند اآليات القرآنية اليت
جاءت يف مقدمة سورة اإلسراء ،وحتدثت عن بين إسرائيل وتشردهم يف األرض مرتني،
بسبب طغيانهم فيها ،وعصيانهم أوامر اهلل تعاىل.
البداية بآية اإلسراء:
من الالفت للنظر أن سورة اإلسراء افتتحت باإلخبار الرائع عن معجزة اإلسراء ،فقال
12
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ال ِّم َن المَْ ْسج ِد الحْ َ َرام إلىَ المَْ ْسج ِد َ
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
األْق َصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا
تعاىلُ :
ِ
ِ
ِِ
َ
ري}(اإلسراء ،)1 :ثم فوراً انطلقت اآليات التالية
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
َح ْولُه ِلن ِ
مباشرة إىل احلديث عن بين إسرائيل ،فهل يا ترى كان هذا التواصل يف احلديث عن اإلسراء
إىل املسجد األقصى واملباركة حوله ،وبني احلديث عن بين إسرائيل وإفسادهم وطغيانهم
واستكبارهم يف األرض ،دون مسوغ أو رابط رئيس؟ من احملال قرآنياً أن يكون هذا التتابع،
بل التالصق بني هذين احلدثني إال مبناسبة ووشيجة قويتني ،وما شهدته أرض اإلسراء وما
زالت تتواصل مشاهده من أحداث وجمريات تنم عن أطماع بين إسرائيل يف املسجد األقصى
والقدس اليت حتتضنه ،إضافة إىل األرض املباركة اليت حتيط به ،تدل جبالء على عمق جذور
الربط بني املسجد األقصى وطغيان بين إسرائيل يف األرض ،وتكرارهم االستكبار عليها،
وممارسة الظلم ألهلها من غري أتباعهم.
فساد بين إسرائيل يف األرض وعلوهم:
حتدثت أوائل آيات سورة اإلسراء عن إفساد بين إسرائيل يف األرض ،فقال اهلل تعاىل:
َ
َ َ لىَ
يل اْل ِكت ِ َ ْ َّ
َاب لُتف ِس ُدن فيِ
{ َوقضيْنَا إِ َبنيِ إِ ْس َراِئ فيِ

َ
ن ُعُل ّواً َكبِرياً}(.اإلسراء)4:
ض َم َّرَتينْ ِ َوَلتَ ْعُل َّ
األ ْر ِ

فاهلل تعاىل قضى إىل بين إسرائيل؛ أي أمتَّ وأحكم ،وأوحى إليهم من خالل ما أوحى

إىل نبيه موسى ،عليه السالم ،يف التوراة ،أن اإلفساد يف األرض من قبلهم سيتكرر مرتني،
تتجليان مبخالفة حكم التوراة اليت أنزهلا اهلل تعاىل عليهم ،وبقتلهم األنبياء ،كزكريا وحييى،
وحماولة قتل عيسى ،عليهم السالم.
وعلوهم يف األرض يعين استكبارهم فيها عن طاعة اهلل ،ومن خالل غرورهم بغلبة الناس
13
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وظلمهم ،والعدوان عليهم ،على وجه يتجاوزون فيه احلدود.

()1

َ
َ َ لىَ
ّ ََ
ويف التسهيل لعلوم التنزيل ،قيل إن {قضيْنَا} يف قوله تعاىلَ { :وقضيْنَا إِ َبنيِ إِ ْس َراِئيل فيِ
َ َ
ْ
وع
َاب َر َه ُؤالء َم ْق ُط ٌ
َاب }..معناها علمنا وأخربنا ،كما قيل يف { َوَق َضيْنَا إَِليِْه َذِل َك األ ْم َر أ َّن د ِ
ال ِكت ِ

ُّم ْصبِ ِح َ
ني} (احلجر ،)66 :والكتاب على هذا التوراة.

َ
ْ
َاب} على هذا اللوح احملفوظ ،الذي
وقيلَ { :وَق َضيْنَا إِليِْه} من القضاء والقدر ،و{ال ِكت ِ

كتبت فيه مقادير األشياء .وإىل مبعنى على.
َ
َ
ض َم َّرَتينْ ِ }هذه اجلملة بيان للمقضي ،وإن املرتني املشار إليهما إحداهما
{لُت ْف ِس ُد َّن فيِ األ ْر ِ

قتل زكريا ،واألخرى قتل حييى ،عليهما السالم.

{ َوَلتَ ْعُل َّن ُعُل ّواً َكبِرياً} :من العلو ،وهو الكرب والتخيل.

()2

ويف تفسري الثعاليب ،إن قولهَ { :وَلتَ ْعُل َّن}؛ أي لتتجربن ،وتطلبون يف األرض العلو.
ومتقضى اآليات أن اهلل سبحانه أعلم بين إسرائيل يف التوراة أنه سيقع منهم عصيان
وكفر لنعم اهلل ،وأنه سريسل عليهم أمة تغلبهم وتذهلم ،ثم يرمحهم بعد ذلك ،وجيعل هلم
الكرة ،ويردهم إىل حاهلم من الظهور ،ثم تقع منهم أيضاً تلك املعاصي والقبائح ،فيبعث اهلل
تعاىل عليهم أمة أخرى خترب ديارهم ،وتقتلهم ،وجتليهم جالء مربحاً ،وأعطى الوجود بعد
ذلك هذا األمر كله.
قيل كان بني املرتني مائتا سنة وعشر سنني ،ملكاً مؤيداً بأنبياء ،وقيل سبعون سنة.
 .1تفسري أبي السعود.156/ 5 ،

 .2التسهيل لعلوم التنزيل.167/ 2 ،
 .3تفسري الثعاليب330/ 2 ،
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ثم سردت سورة اإلسراء بعض التداعيات العقابية اليت حلقت تكرر اإلفساد الصادر
واله َما َب َعثْنَا َعَليْ ُك ْم
من بين إسرائيل يف األرض ،وعن ذلك يقول اهلل تعاىلَ{ :فإَِذا َجاء َو ْع ُد ُأ ُ

ً َّ ُ
ْ
الديَ ِار َو َكا َن َو ْعداً َّم ْف ُع ً
اسواْ ِخ َ
وال * ُث َّم َرَدْدَنا َل ُك ُم اْل َك َّرةَ
ال َل ِّ
س َش ِدي ٍد َف َج ُ
ِعبَادا لنَا أ ْوِلي َبأ ٍ

ني َو َج َعْلن ُ
َعَليْ ِه ْم َوأَ ْم َدْدَن ُاكم ِبأَْم َوا ٍل َوَبنِ َ
َاك ْم أَ ْكثَ َر

َن ِفرياً}( .اإلسراء)6 - 5:

واله َما َب َعثْنَا َعَليْ ُك ْم ِعبَاداً َّلنَا }...أنهم إذا أفسدوا
ومعنى قوله تعاىلَ{ :فإَِذا َجاء َو ْع ُد ُأ ُ

يف املرة األوىل بعث اهلل عليهم عباداً له؛ لينتقم منهم على أيديهم ،واختلف يف هؤالء العبيد،
فقيل جالوت وجنوده ،وقيل خبتنصر ملك بابل.
اسواْ ِخ َ
ال َل ِّ
الديَ ِار}؛ أي ترددوا بينهما بالفساد ،وروي أنهم قتلوا علماءهم ،وأحرقوا
{َف َج ُ

التوراة ،وخربوا املساجد ،وسبوا منهم سبعني ألفاً.

واملقصود بقوله تعاىلُ{ :ث َّم َرَدْدَنا َل ُك ُم اْل َك َّرةَ َعَليْ ِه ْم }...أي الدولة ،والغلبة على الذين
بعثوا عليكم ،ويعين رجوع امللك إىل بين إسرائيل ،واستنقاذ أسراهم ،وقتل خبتنصر ،وقيل
قتل داود جلالوت.
وقوله تعاىلَ { :و َج َعْلن ُ
َاك ْم أَ ْكثَ َر َن ِفرياً}أي أكثر عدداً.

( *)
1

التعقيب القرآني على خرب إفساد بين إسرائيل وتداعياته:
يف أعقاب ذكر خرب إفساد بين إسرائيل يف األرض وعلوهم فيها ،وما أعقب ذلك من
تداعيات ،تداخل خالهلا العقاب باإلفساد ،ثم ما حلق بهما من منحهم فرصاً جديدة ،كرد
الكرة هلم ،وإمدادهم باألموال والبنني ،وتكثري عددهم؛ ليستعيدوا قوتهم من جديد.
* التسهيل لعلوم التنزيل.167/ 2 ،
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جاء التعقيب القرآني الذي أرسى قاعدة اجلزاء ،سواء لإلحسان أم لإلساءة ،فقال
اآلخ َرةِ ِليَ ُس ُ
وؤواْ ُو ُجو َه ُك ْم
ُم لأَِنُف ِس ُك ْم َوإِ ْن أَ َسأْتمُْ َفَل َها َفإَِذا َجاء َو ْع ُد ِ
ُم أَ ْح َسنت ْ
تعاىل{:إِ ْن أَ ْح َسنت ْ
َخُلوُه أَ َّو َل َم َّرةٍ َوِلُيتَبرُِّ واْ َما َعَل ْواْ َتتْبِرياً * َع َسى َرُّب ُك ْم أَن يَ ْر ُ
ْخُلواْ المَْ ْس ِج َد َك َما د َ
َوِليَد ُ
حمََك ْم َوإِ ْن

ين
ُعدتمُّْ ُع ْدَنا َو َج َعْلنَا َج َهنَّ َم ِلْل َكاِف ِر َ

صرياً}(اإلسراء)8 - 7 :
َح ِ

ُم َألنُف ِس ُك ْم }...أحسنتم األوىل مبعنى احلسنات ،والثانية
ُم أَ ْح َسنت ْ
ويف قوله تعاىل{ :إِ ْن أَ ْح َسنت ْ

مبعنى اإلحسان ،كقولك أحسنت إىل فالن ففيه جتنيس ،والالم فيه مبعنى إىل ،وكذلك الالم
يف قولهَ { :وإِ ْن أَ َسأْتمُْ َفَل َها}.

اآلخ َرةِ ِليَ ُس ُ
وؤواْ ُو ُجو َه ُك ْم }...يعين إذا أفسدوا يف املرة األخرية ،بعث اهلل
{َفإَِذا َجاء َو ْع ُد ِ

عليهم أولئك العباد لالنتقام منهم ،فاآلخرة صفة للمرة.
ومعنى{ِليَ ُس ُ
وؤوا} جيعلونها تظهر فيها آثار الشر والسوء ،والالم الم كي ،وهي تتعلق
ببعثنا ،احملذوف لداللة األول عليه ،وقيل هي الم األمر.
{ َوِليَد ُ
ْخُلواْ المَْ ْس ِج َد} يعين بيت املقدس.

{ َوِلُيتَبرُِّ واْ َما َعَل ْواْ َتتْبِرياً }...من التبار ،وهو اإلهالك وشدة الفساد.
{ َما َعَل ْواْ} ما مفعول ليتربوا ،أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البالد.
وقيل إن ما ظرفية؛ أي يفسدوا مدة علوهم.
وقوله تعاىلَ { :ع َسى َرُّب ُك ْم أَن يَ ْر ُ
حمََك ْم }...خطاب لبين إسرائيل ،ومعناه ترجية هلم بالرمحة
إن تابوا بعد الرمحة الثانية.

( *)
1

* التسهيل لعلوم التنزيل.167/ 2 ،
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وقوله َّ
ين َح ِصرياً} خطاب لبين إسرائيل؛
جل شأنهَ { :وإِ ْن ُعدتمُّْ ُع ْدَنا َو َج َعْلنَا َج َهنَّ َم ِلْل َكاِف ِر َ
أي إن عدمت إىل الفساد عدنا إىل عقابكم ،وقد عادوا ،فبعث اهلل عليهم حممداً ،صلى اهلل عليه

وسلم ،وأمته فانتصروا عليهم يف مواقع عديدة.

()1

ين َح ِصرياً}؛ أي سجناً ،وهو من
ومعنى حصرياً يف قوله تعاىلَ { :و َج َعْلنَا َج َهنَّ َم ِلْل َكاِف ِر َ
احلصر ،وقيل أراد به ما يفرش ،ويبسط ،كاحلصري املعروف.
ومعنى اهلداية لليت هي أقوم يف قوله تعاىل{:إ َّن َه َ
ـذا اْلُق ْرآ َن يِ ْه ِدي ِلَّل ِه َي أَْق َوُم }...أي
ِ
تيِ

أن القرآن الكريم يرشد إىل الطريقة ،واحلالة اليت هي أصوب وأعدل ،وقيل يعين ال إله إال
اهلل ،واللفظ أعم من ذلك.

()2

البشرى للمؤمنني والعذاب األليم للكافرين:
ما سبق من حديث قرآني عن إفساد بين إسرائيل وطغيانهم ،ومنحهم الفرص يف إعادة
الكرة هلم ليستعيدوا قوتهم ،بعد تسليط عباد هلل عليهم ،تبعه التأكيد على امتياز القرآن
الكريم خباصية هداية الناس ألعدل السبل ،وأوضحها ،وأصوبها ،إضافة إىل محل البشرى
باألجر الكبري للمؤمنني ،الذين يعملون الصاحلات ،اليت أرشدهم إليها القرآن الكريم،
ورافق هذه البشرى الوعيد للكافرين بالعذاب األليم ،فقال تعاىل{:إ َّن َه َ
ـذا اْلُق ْرآ َن يِ ْه ِدي
ِ
ِلَّل ِه َي أَْق َوُم َوُيبَ ِّشُر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ين َال
ات أَ َّن لهَُ ْم أَ ْجراً َكبِرياً * وأَ َّن َّال ِذ َ
ني َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين يَ ْع َمُلو َن َّ
تيِ

اآلخ َرةِ أَ ْعتَ ْدَنا لهَُ ْم
ُي ْؤ ِمنُو َن ِب ِ

َع َذاباً أَِليماً}(اإلسراء)10 - 9:

وهذه القضايا الثالث ،املتمثلة بهداية القرآن الكريم لليت هي أقوم ،وتبشري املؤمنني،
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.168 - 167/ 2 ،
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.168/ 2 ،
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ووعيد الكافرين ،تتصل مبا سبق من حديث عما جرى من بين إسرائيل ،وهلم ،فرشاد الناس
وخالصهم منبعهما القرآن الكريم ،فإذا ما أراد املسلمون اخلالص مما هم فيه من احندار ،ال بد
هلم أن يعودوا ملا يأخذ بأيديهم إىل شاطئ األمان ،ويكون ذلك بانتهاج سبيل القرآن الكريم،
فيما حيملون من عقيدة ،وما يسلكون من أعمال ،ويقولون من أقوال ،فإن ُوفقوا لذلك ،فقد
اهتدوا ،وإن تعثروا وختبطوا ،فقد ضلوا الصراط ،وشتان بني من يوفق إىل اهلداية ،فله الفوز،
واألجر ،والثواب ،وبني الذي يضل ،فله العذاب ،وسوء املصري ،والعياذ باهلل تعاىل.
دعوة للعظة واالعتبار ...فهل من معترب؟!:
يف ضوء ما سبق من وقفة عند مقطع من آيات مطلع سورة اإلسراء ،مبا تضمنته من إخبار
عما مضى من تاريخ ،وتوجيهات ملن حضرها ،ومن سيلحق بهم من العاملني ،وبعد النظر
فيما يدور حولنا من أحداث معاصرة يتعرض هلا املسجد األقصى وما حوله من األرض اليت
بد من التأكيد على الدعوة إىل أخذ العظة ،واالعتبار مما جرى يف حقب
باركها اهلل تعاىل ،ال َّ
الزمان املاضية ،لتسليط الضوء على ما حيدث يف احلاضر ،عسى أن يتم من ذلك استلهام ما
ينري الدرب للمؤمنني؛ ليزدادوا إمياناً مع إميانهم ،ويتحصنوا بهداهم يف الصمود أمام آلة
الطغيان وأدواته ورجاله وجربوته ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ففي هذا التذكري عربة
للطغاة أنفسهم ،إن بقي لديهم من قلوب يفقهون بها ،وعيون يبصرون بها ،ووجل من طامة
قد يتعرضون هلا بسبب ظلمهم وطغيانهم ،وجربوتهم على األرض ،وانتهاكهم حلرمات
توعد اهلل تعاىل من يتعرض هلا باخلزي والعار وشديد العذاب ،كتوعده سبحانه وتعاىل من
َ
اج َد اهللِ أَن ُي ْذ َك َر ِفي َها
يعتدي على بيوت اهلل ومساجده ،فقال تعاىلَ { :و َم ْن أ ْظَل ُم مِمَّن َّمنَ َع َم َس ِ
18
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لهَُ
ْخُلو َها إِ َّال َخآِئ ِف َ
اسمُْ ُه َو َس َعى َخ َر ِاب َها ُأ ْوَلـئِ َك َما َكا َن لهَُ ْم أَن يَد ُ
ني ُهل ْم فيِ ُّ
الدْنيَا ِخ ْز ٌي َو ْم فيِ
فيِ
يم}(البقرة ،)114 :فكيف بالذين يعتدون على حرمة املسجد األقصى ،قبلة
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
ِ
اب َع ِظ ٌ
املسلمني األوىل ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وثالث املساجد اليت شرع اهلل تعاىل
شد الرحال إليها ،وهو البيت الثاني الذي بين يف األرض لعبادة اهلل تعاىل بعد البيت احلرام
يف مكة املكرمة ،مصداقاً ملا رواه أبو َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه ،قال( :قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَ ُّي َم ْس ِج ٍد
ُو ِض َع يف األرض أَ َّو ُل؟ قال :المَْ ْسج ُد الحْ َ َراُم ،قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :املَ ْسج ُد َ
األْق َصى ،قلتَ :ك ْم
ِ
ِ

الصالُة َف َص ِّلَ ،ف ُه َو َم ْس ِجدٌ ،ويف حديث أبي َكا ِم ٍل
َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةَ ،وأَيْن َ
(* )
الصالُة َف َصِّلْه ،فإنه َم ْس ِجدٌ).
ُث َّم َحيُْث َما أَْد َر َكتْ َك َّ
1

راجني للمسجد األقصى وللمرابطني فيه وأكنافه السالمة من كل كيد ،وآملني أن ال
تطول به وبهم احملنة ،مع يقيننا حبسن العاقبة له وهلم ،والويل والثبور ملن عاداهم ،وانتهك
حرماتهم ،والنصر صرب ساعة ،وغداً لناظره قريب ،ولكن أكثر الناس ال يفقهون.

* صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،حديث رقم .520
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ملف العدد

من اإلسراِء واملِعراج ..إىل النكبة:
صراع متصاعد على أرض فلسطني
أ.عزيز حممود العصا
لقد كان حلادثة اإلسراء واملعراج األثر املهم واملفصلي يف الدعوة االسالمية؛ وذلك ملا
اتسمت به من حتول نوعي ومفاجئ يف حياة املسلمني؛ فقد شكلت أمام الكفار واليهود
واملشركني واملشككني يف نبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عالمة فارقة وموجعة هلم؛ عندما
عجزوا ،متا ًما عن الطعن فيها .مما وضع أطراف الصراع مجيعهم ،يف تلك احلقبة ،أمام حقيقة
(معجزة) اإلسراء واملعراج ،ومسيت السورة الكرمية (اإلسراء) نسبة لتلك اآلية العظيمة اليت
خص اهلل تعاىل بها نبيه الكريم.
َّ
لقد كانت آيات هذه السورة ،جلية وواضحة يف أنها وصفت حادثة اإلسراء وأهدافها
ومراميها ،وأطلق اسم (األقصى) على املسجد الذي مل يكن حيمل هذا االسم قبلئذ ،فيقول

ال ِم َن المَْ ْسج ِد الحْ َ َرام إلىَ المَْ ْسج ِد َ
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
األْق َصى
تعاىل يف آيتها األوىلُ :
ِ
ِ
ِِ
َاب َو َج َعْلنَاُه ُه ًدى
وسى اْل ِكت َ
َّال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْوَلُه} (اإلسراء .)1 :ثم ُيتبع باآلية الثانيةَ { :وآَتيْنَا ُم َ
يل أَال َتتَّ ِخ ُذوا ِم ْن ُدوِني َو ِك ً
ِلبَ إِ ْس َراِئ َ
يال} (اإلسراء ،)2 :وما حتمله من دالالت عصيان بين
نيِ
إسرائيل ،وعدم التزامهم بالكتاب املنزل من السماء ،الذي فيه بيان للحق ،وإرشاد هلم ،وما

يتطلبه ذلك من تفويض األمر هلل وحده.
20
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وعلى هذا األساس ،بدأت عالقة املسلمني ببيت املقدس بشكل عام ،وبالقدس
بشكل خاص ،وباملسجد األقصى بشكل أكثر خصوصية ،وبدأ صراع الوجود بني املسلمني
وغريهم ،على مدى القرون األربعة عشر ،وخباصة اليهود ،وسوف نستعرض بعض وجوه
بإجياز شديد.
تلك العالقةٍ ،
من عمر بن اخلطاب إىل العثمانيني:
عندما فتح عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،بيت املقدس ،عام (15هـ638 /م) ،أعطى
أهل إيلياء (القدس) (من املسيحيني) عهداً مسي بـ(العهدة العمرية) ُمنع مبوجبه اليهود
من اإلقامة يف القدس؛ ُيظن أن األهالي املسيحيني طلبوا من اخلليفة (عمر) ذلك .إال أن

خلفاء (عمر) مسحوا –بالتدريج -لليهود باإلقامة يف القدس ،حتى أنهم بن ْوا معبداً يف العام
(1047م).

(* )
1

ويف ذلك بيان واضح يف أن املسلمني قد منحوا املكان هويتهم ،بأمر رّباني ،ومل يعتدوا
على غريهم ،فشرعوا يف البناء والتعمري ،حتى َبن ْوا حضارة ،مرتاكمة ومتتابعة ،تتحدث
عن نفسها من خالل املدارس ،باإلضافة إىل األروقة ،واملآذن ،واألربطة ،والسبل ،واآلبار،
واألبواب واملساجد ...إخل.
بقيت القدس شبه خالية من اليهود حتى الغزو الصلييب عام (1099م) ،وما بعدها،
خالل مرحلة حتريرها من الصليبيني على يد القائد صالح الدين األيوبي .وعندما دخل
العثمانيون القدس عام 1516م ،مل يكن فيها سوى عائلتني يهوديتني فقط ،تتكونان من

* اخلالدي ،وليد ( .)1987قبل الشتات :التاريخ املصور للشعب الفلسطيين  .1948-1876مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

بريوت ،لبنان .ص.29 :
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( )10-5أنفار ،ثم ما لبث أن وصل عددهم إىل املائة بعد ذلك بقليل.

()1

أوروبا تدفع باليهود إىل فلسطني:
لعل ما يفسر القفزة الكمية يف العدد ،وفق ما ذكر آنفاً ،أنه ظهر يف القرنني السادس عشر
والسابع عشر ،ما يطلق عليها احلركة البيوريتانية -وهي احلركة (التط ّهرية) ،اليت انبثقت
عن الربوتستانتية يف بريطانيا -اليت ربط أتباعها بني حركتهم ونهضة (شعب إسرائيل) يف
أرضه ،وأن هذه الرابطة قد جاءت بدافع الرؤيا القائلة إنه فقط بعد عودة (بين إسرائيل) إىل
ّ
سيحل اخلالص املسيحي على البشرية مجعاء ،وعندها سيحظى العامل برؤية عودة
صهيون،
يسوع املتجددة( !)2بهذا؛ تكون تلك احلركة (التط ّهرية) قد حولت األفكار واملبادئ الدينية
املتعلقة باليهود إىل عقيدة سياسية ،وأهمها( )1 :)3فكرة (وجود الشعب اليهودي) )2 .فكرة
(عودة الشعب اليهودي) إىل فلسطني .و )3فكرة (استيطان الشعب اليهودي) يف فلسطني.
كما أن هناك وج ًها آخر للصورة ،يتمثل يف أن اجملتمعات الغربية أصبحت تضيق ذرعاً
باليهود؛ فلم تعد تطيق وجودهم بني ظهرانيها ،فظهر ُكتاب ومفكرون يدعون إىل التخلص
من اليهود و(الزج) بهم يف فلسطني ،أو أي مكان آخر ،لكي ال متارس املذابح حبقهم ،بني
احلني واآلخر( .)4وعندما قام نابليون بونابرت حبملته على مصر وبالد الشام (- 1798
 .1عرامني ،حممد ،والرفاعي ،ناصر ( .)2011املغاربة وحائط الرباق الشريف :حقائق وأباطيل .منشورات األرشيف الوطين
الفلسطيين .رام اهلل ،فلسطني ،ص.38 :

 .2ساند ،شلومو ( .)2013اخرتاع (أرض إسرائيل) .املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية .رام اهلل ،فلسطني.
ط .1ص.13-12 :

 .3احلوت ،بيان ( .)1991فلسطني (القضية-الشعب-احلضارة) :التاريخ السياسي من عهد الكنعانيني حتى القرن
العشرين .دار االستقالل للدراسات والنشر .بريوت ،لبنان .ط .1ص.286-285 :

 .4محدان ،عبد اجمليد ( .)2007إطاللة على القضية الفلسطينية .املركز الفلسطيين لقضايا السالم والدميوقراطية.

رام اهلل ،فلسطني .ص.23 :
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 ،)1801أعلن عزمه على ما أطلق عليه (إعادة مدينة يروشاليم لليهود) .بذلك؛ تكون فرنسا،
يف نفاقها لليهود وتزلفها هلم ،قد سبقت بريطانيا ووزير خارجيتها (بلفور) حبوالي 120
عاماً(.)1
مائة عام قبل انهيار اإلمرباطورية العثمانية:
لقد ُفتح باب الصراع الدولي يف الشرق العربي على مصراعيه ،وأطلق العنان ملخططي
السياسة االستعمارية يف أوروبا ،فقدموا مشروعات عديدة ،ترمي إىل جتزئة الدولة العثمانية،
واقتسام ممتلكاتها( ،)2وأصبح الغرب متحفزًا لالنقضاض على فلسطني عند أول (اخرتاق)
لإلمرباطورية العثمانية .ومما ساعد على ذلك؛ أن هناك جمموعة من العوامل والظروف
(املوضوعية) ،واألحداث اليت شهدتها فلسطني على مدى يزيد عن مائة عام؛ من أوائل القرن
التاسع عشر حتى انتهاء احلرب العاملية األوىل ،واليت انعكست على (اجملتمع العثماني يف
فلسطني) لصاحل الغرب ولصاحل اليهود بالذات ،منها:
 .1احلكم املصري لبالد الشام خالل الفرتة ()1839 - 1831؛ حيث أجرى إبراهيم باشا
إصالحات ،أراد بها كسب تأييد الدول األوروبية ورضاها عن تبعية بالد الشام حلكمه ،ففتح
أبواب فلسطني أمام النشاط التبشريي والدبلوماسي؛ بفتح القنصليات وإطالق احلريات
الدينية ،وتأمني طريق احلج إىل (األرض املقدسة) .وانعكست هذه األجواء إجيابياً على اليهود
 .1العصا ،عزيز ( .)2014النكبة الفلسطينية :نتاج  150عاماً من التحضري .نشرة حق العودة (تصدر عن :بديل/
املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني .العدد ( .)57ص.7 - 6 :

فلسطني .املوقع االلكرتوني لـ (جملة جممع اللغة العربية األردني).
 .2حمافظة ،علي ( :)2009املستعمرات األملانية يف ْ
اجلامعة األردنية .انظر الرابط (أمكن الوصول إليه يف http://www.majma.org.jo/majma/ :)26/8/2014

index.php/2009-02-10-09-36-00/748-mag9-10-3.html
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يف فلسطني( .)1ففي العام  1820كان داخل سور القدس ( )2,000يهوديًا فقط يسكنون
حارتهم( ،)2فأباح هلم إبراهيم باشا السكن أينما يشاءون ،كما مسح هلم بتنعل حذاء الباشاوات
وكبار الوجهاء(.)3
 .2اإلصالحات العثمانية يف فرتة ما بعد التدخل املصري ،خالل الفرتة (- 1839

)1856؛ إرضاًء لألوروبيني ،بدعوى النهوض ،وإنقاذ اإلمرباطورية من االنهيار .فاستمرت
اإلمرباطورية العثمانية على خطى إبراهيم باشا؛ عندما شهدت القدس دخول املزيد من
القناصل األوروبيني( .)4ويف العام ( 1849مسح) احلكام العثمانيون بعقد صفقات شراء من
قبل اليهود الغربيني لألراضي يف فلسطني ،والذي توج يف اخلمسينيات وحتى السبعينيات
من القرن التاسع عشر ببناء مستوطنات يهودية جتريبية يف القدس ويافا(.)5
 .3خالل الفرتة ( )1858 - 1856قام العثمانيون بإلغاء نظام امللكية اجلماعية لألراضي،
الذي ُع ِرف بنظام اإلصالح الزراعي ،فاستغله أغنياء اليهود (املصرفيني) بتقديم ضمانات
مالية للدولة العثمانية يف شراء األراضي بفلسطني؛ فازدادت أعداد اليهودّ ،
اطراداً(.)6
 .1الشناق ،حممود ( .)2005العالقات بني العرب واليهود يف فلسطني .1914 - 1867 :مطبعة بابل الفنية.

حلحول .فلسطني .ط .1ص.39 - 26 :

 .2كان من نتيجة اكتظاظ حارة اليهود أن دبت الكولريا بني سكانها يف العام  1838فأتت على أكثرهم.

 .3اخلالدي ،عاصم سعيد ( .)2013ذكريات من باب السلسلة .دار الشروق للنشر والتوزيع .رام اهلل ،فلسطني .ص:
.54 - 53

 .4اخلالدي ،عاصم سعيد ( ،)2013ص .54 :مرجع سابق.

 .5قمصية ،مازن ( .)2011املقاومة الشعبية يف فلسطني :تاريخ حافل باألمل واإلجناز .املؤسسة الفلسطينية لدراسات
الدميقراطية (مواطن) .رام اهلل .فلسطني .ص.48 :

 .6الصالحات ،سامي ( .)2011األوقاف اإلسالمية يف فلسطني ودورها يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي .مركز

الزيتونة للدراسات والنشر .بريوت ،لبنان .ص.29 :
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ُ .4ن ِظ َر إىل التعلق الديين يف فلسطني ،كمربر الختيارها موقعاً لدولة يهودية( ،)1ثم انعقد
مؤمتر بازل سنة  ،1897الذي كانت أبرز قضاياه :بعث اليهودية يف يهود أوروبا الغربية،
وتوجيه أنظار اليهود ومشاعرهم حنو فلسطني ،وحتويلها عن أي مكان آخر قد يؤمن هلم
املستقبل األفضل ،وتعليم األغلبية من اليهود اللغة العربية(.)2
 .5تواىل الوضع تراج ًعا يف اإلمرباطورية العثمانية ،لصاحل اليهود ،حتى احلرب العاملية
األوىل اليت انتهت بهزمية العثمانيني ،وانتصار األوروبيني الذي شرعوا يف تنفيذ خمططاتهم
املعدّة ،بإتقان منذ زمن ،مثل :اتفاقية سايكس-بيكو اليت قسمت الوطن العربي بني بريطانيا
وفرنسا ،ووعد بلفور ،يف العام 1917؛ الذي أعطى وع ًدا لليهود بأن يقيم هلم وطنًا (قوميًا)
يف فلسطني.
بريطانيا تعد البالد والعباد يف فلسطني للكارثة:
يف العام ُ ،1918هزمت الدولة العثمانية ،وتقاسم الغرب-االستعماري أمصارها وأقطارها،
فاستكمل الربيطانيون احتالل فلسطني ،حينما كان الشعب الفلسطيين يعاني من اآلفات
الثالث :الفقر ،واملرض ،واجلهل ،كما أن احلرب أنهكت قواه ،وهزل جسمه ،وعقله من
اجلوع والبؤس والتعرض لألمراض الوبائية؛ ويقابله من اجلانب اآلخر شعب آخر غريب
قوي مسلح ومدعوم(.)3
لقد جاءت بريطانيا-العظمى ،بقوتها املفرطة ،إىل فلسطني وقادتها؛ وكان السياسيون
 .1اخلالدي ،وليد ( .)1987قبل الشتات :التاريخ املصور للشعب الفلسطيين  .1876 - 1948مؤسسة الدراسات

الفلسطينية .بريوت ،لبنان .ص.33 :

 .2احلوت ( ،)1991ص .257 :مرجع سابق.
 .3اخلالدي ،حسني فخري ( .)2014ومضى عهد اجملامالت ...مذكرات –بريوت  .1949-دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن .اجمللد األول .ط .1ص.89 :
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والعسكريون ،حيملون يف جعبتهم مهمة وعد بلفور ،وتدفق الصهاينة إىل البالد ،ويف أذهانهم
إقامة الوطن القومي اليهودي ،ومن ثم الدولة اليهودية .كما أن اليهود ظلوا يتمسكون
بذلك الوعد ،الذي يقولون عنه أنه (توراة) اليهود يف إثبات حقهم بالعودة إىل فلسطني،
وبالوطن القومي ،وبصك االنتداب ،إىل أن صدر قرار التقسيم من هيئة األمم(.)1
كما جاءت بريطانيا باحلركة الصهيونية؛ ليعمال معاً على تشريد الشعب الفلسطيين
وسلبه أرضه .وكان عليهما استخدام خمتلف الوسائل واألساليب من حيل ومناورات وحتطيم
البنية االقتصادية ،وقوة مسلحة من أجل الوصول إىل اهلدف.
ويف فرتة االنتداب ،ارتفعت نسبة اليهود من حوالي ( )% 10إىل حوالي ( )% 34من
إمجالي السكان( .)2كما توسعت مساحة األراضي اململوكة لليهود بني سنيت  1897و1947
من  200,000دومن (تشكل  % 0.7من مساحة فلسطني) إىل  1.8مليون دومن (تشكل أقل
من  % 7من مساحة فلسطني االنتدابية)؛ وارتفع عدد املستعمرات اليهودية من  27إىل
 300مستعمرة( ،)3مما شجع هجرة اليهود إىل فلسطني؛ ملضاعفة أعدادهم فيها.
النكبة وما بعدها
يف ظل تلك األجواء من تنامي أعداد اليهود والقمع الذي تعرض له الشعب الفلسطيين
على يد الربيطانيني ،صدر قرار التقسيم يف  ،1947/ 11/ 29وشرعت القوات الصهيونية
املدربة جي ًدا ،مبا متتلكه من أحدث أنواع األسلحة ،من القنبلة حتى الطائرة ،بالقيام بعشرات
املذابح حبق الشعب الفلسطيين ،حتت مسع الدولة الربيطانية وبصرهاَ .ف ِقت َ
ُل من قتِلُ ،
وش ِّرَد

 .1اخلالدي ،حسني فخري ( ،)2014اجلزء األول ،ص .83 :مرجع سابق.
 .2كان عدد اليهود يف العام  1922حوالي ( ،)84,000فأصبحوا ( )608,000يف العام .1946
 .3فيدال ،دمومينيك ( .)2002خطيئة إسرائيل األصلية :املؤرخون اجلدد اإلسرائيليون يعيدون النّظر يف طرد
الفلسطينيني .ترمجة :جبور الدويهي .مؤسسة الدراسات الفلسطينية .بريوت ،لبنان .ط .1ص.3 - 2 :
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من ُش ِّرد ،وسط حالة من الفوضى العارمة ،فكانت ما أطلق عليه (النكبة) يف العام ،1948
اليت نتجت من قتال استمر ،بشكل متواصل ،حتى نهاية العام .1948
وكانت اإلحصاءات اخلاصة بأعداد الالجئني الفلسطينيني ُبعيد النكبة ارجتالية إىل حد
كبري؛ إذ إن هناك من قال بوجود مليون الجئ (أو  ،)900,000بينما تقول املصادر األخرى
إن عددهم ( )700,000الجئ ،أماّ اليهود فإن عددهم يزيد قليلاً عن الـ (نصف مليون)(.)1
وبقي على أرض فلسطني ،بعد عمليات التطهري إبان النكبة )156,000( ،نسمة(.)2
ويف عملية إبعاد للفلسطينيني ،امساً وذكراً ،من الفضاء الزمكاني ،متت عملية (حمو
وإنشاء)باختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت مرت باملراحل اآلتية( )1 :)3تهجري ورفض العودة،
 )2حمو البيوت )3 ،إحالة القرى إىل أكوام  )4تس ّوى األكوام باألرض )5 ،متحى األمساء من
السجالت )6 ،يتم حمو االسم العربي من اخلارطة )7 ،إطالق اسم توراتي أو عربي أو ذي
حلن عربي )8 .ضمان تام الستحالة معرفة وجود مشهد عربي سابق جرت إبادته ،يرافق ذلك
كله إطالق (اللعنة) اليت حتمل مناداة الرب حملو اسم الفلسطينيني وذكرهم.
االستنتاجات والنتائج:
يتضح مما سبق أن ما قامت به احلركة الصهيونية ،ومن يقف خلفها من الغرب والشرق،
هو احتالل األرض بالقوة ،وإحالل شعب مكان شعب آخر ،ومصادرة حقوق أبنائه وحرياتهم،
ونهب ثرواتهم لصاحل احملتل ،ومنعهم من حق تقرير مصريهم السياسي واالقتصادي ،من
.1اخلالدي ،حسني فخري ( ،)2014مرجع سابق ،اجلزء الثالث ،ص.181 - 180 :

 .2مركز الدراسات املعاصرة ( .)2006اجملتمع العربي يف الداخل الفلسطيين .أم الفحم .فلسطني .ص.9 :

 .3غامن ،هويدة ( .)2013احملو واإلنشاء يف املشروع االستعماري الصهيوني .جملة الدراسات الفلسطينية ،جملد ،24

عدد  ،96ص.139 - 118 :
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أجل بناء دولة يهوديٍّة يف فلسطني ،وهذا ما خيتلف ،متا ًما ،مع نواميس الكون.

وقد تنبهت لذلك احلاخامية (اليهودية) احملافظة ،عندما وضعت تشخيصاً مركزياً

للصهيونية ،بأنها :استنساخ الذوبان العلماني الفردي ،وإعادة إنتاجه ذوباناً مجعياً قومياً؛
ففي الصهيونية ،البالد حتل حمل التوراة ،وحتتل عبادة الدولة املستقبلية مكان التشبّث القوي

(بالرب) .وعليه؛ تبدو (القومية اليهودية) أفدح خطراً على اليهودية من أي ذوبان فردي .ويف
حالة الصهيونية ال سبيل إىل أن يعود اليهود إىل معتقداتهم وديانتهم األصلية(*).
1

خالصة القول:
إن كنا توقفنا عند حدود النكبة ،إال أننا نعي خطورة املخططات الالحقة اليت تتم ،حتى
تارخيه ،على قدم وساق من أجل تهويد املكان الذي بارك اهلل حوله ،وذلك وفق منهجية
العداوة والبغضاء ،منذ بزوغ نور الرسالة احملمدية على هذا الكوكب وإىل يومنا هذا ،اليت

َ
وصفها اهلل سبحانه ،بقوله تعاىلَ :
ين
ين آ َمنُوا اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ
اس َع َدا َوةً ِّلَّل ِذ َ
{لت ِ
َج َد َّن أ َش َّد النَّ ِ
ين أَ ْش َر ُكوا أعظم الناس معاداة لإلسالم
أَ ْش َر ُكوا} (املائدة .)82 :وتعين هذه اآلية أن اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ

واملسلمني ،وأكثرهم سعياً يف إيصال الضرر إليهم ،وذلك لشدة بغضهم هلم ،بغياً وحسداً
وعناداً وكفراً.
أما حنن من جانبنا ،وبالقياس على ما سبق ذكره من أحداث ،فإن الصراع قائم على هذه
األرض ،كصراع وجودي ،وصراع هوياتي ،ال تثبته الدعوات ،وال االبتهاالت ،وال الندوات،

است َ
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ
وإمنا حيسم أمره اإلعداد واالستعداد ،استجابة لقوله تعاىلَ { :وأَ ِعدُّواْ لهَُم َّما ْ

اط الخْ َيْ ِل ُت ْر ِهُبو َن ِبِه َع ُد َّو
َو ِمن ِّرَب ِ

اهللِ َو َع ُد َّو ُك ْم} (األنفال)60 :

* ساند ( ،)2013ص .220 :مرجع سابق.
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القرى الفلسطينية املدمرة
يف حمافظة القدس خالل نكبة عام 1948
الشيخ د .ياسر محاد

تعرض أهل فلسطني لنكبات متعددة بدأت باحتالل أرضهم وتشريدهم من ديارهم ،وما
زالت تتواىل عليهم النكبات ،النكبة تلو األخرى ،والشعوب اإلسالمية والعربية تقف منهم
موقف املتفرج ،وال يعلم هؤالء أ ّن أعداء اهلل إن متكنوا من ابتالع فلسطني؛ فإ ّن شهيتهم لن
تقف عند هذا احلد؛ بل ستتجاوزه إىل املزيد.
والنكبة هي املوجة األوىل من تهجري الشعب الفلسطيين ،اليت ن ّفذت على يد سلطات
االحتالل االسرائيلي يف الفرتة الواقعة بني تشرين الثاني  1947موعد إصدار األمم املتحدة
لقرار تقسيم فلسطني ،وبني اتفاقات اهلدنة مع الدول العربية عام  ،1949وقد كانت النكبة

تطهرياً عرقياً بكل معنى الكلمة؛ حيث جتّلى فيه الرتحيل القسري للسكان؛ بغرض إنشاء
دولة إسرائيل ،وفرض اهليمنة الدائمة لليهود املهاجرين املستعمرين على حساب الشعب

العربي الفلسطيين ،حيث هجر أكثر من  750.000فلسطيين قسراً من ديارهم وأراضيهم
يف تلك الفرتة ،وفيما يأتي نعرض ألهم القرى والخِ َرب املدمرة يف حمافظة القدس ،حتى ال

ننسى تراثنا وديارنا:

أراضيها  568دومناً،
 .1قرية اسم اهلل :تقع إىل الغرب من مدينة القدس ،بلغت مساحة ِ
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وحتيط بها أراضي قرية كفر أوري ،كانت القرية تتألف من جمموعيت منازل منفصلتني تقومان
على السفح الغربي إلحدى التالل ،وكانت بعض الكهوف اجملاورة من جهة الشمال تستعمل

للسكن أيضاً.

()1

 .2إش َوع :تقع إىل الغرب من مدينة القدس ،وتبعد عنها 27كلم ،هدمت عام 1948م
وأقيم على أنقاضها مستوطنة (هارتون) ،ومستوطنة تدعى(موشاف اشتاؤول) ،حيث تأسستا
عام 1949م ،بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي  279نسمة.

()2

الب ْيج :تقع إىل غرب اجلنوب من القدس على بعد  25كلم منها ،أزيلت القرية عام
 .3رَُ
 ،1948أما عدد سكانها ،فكان عام  1922حوالي  382نسمة ،ارتفع إىل  720نسمة عام
.1945

()3

 .4بيت أم امليس :تقع إىل الغرب من مدينة القدس ،وتبعد عنها  10كلم ،هدمتها سلطات
االحتالل عام 1948م ،وأقامت على األراضي املسلوبة مستوطنة تدعى (موشاف رامات) عام
 ،1948بلغ عدد سكانها عام 1945حوالي  70نسمة.

()4

 .5بيت عطاب :تقع إىل اجلنوب الغربي من مدينة القدس ،وتبعد عنها  15كم ،هدمتها
سلطات االحتالل عام 48م ،وأقامت على األراضي املسلوبة مستوطنة تدعى( :نيس حاريم)
وأخرى تدعى (بارجيوريا) ،بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي 504نسمة ،وعام 1945
حوالي  540نسمة.

()5

.1فلسطني يف الذاكرة .http://www.palestineremembered.com/Jerusalem
 .2بالدنا فلسطني.257/ 1 :

 .3موقع جتمع العودة الفلسطيين واجب http://www.wajeb.org/index.php?option
 .4املرجع السابق.

 .5بالدنا فلسطني.257/ 1 :
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 .6بيت محِ ْ سري :تقع إىل الغرب من مدينة القدس ،وتبعد عنها حوالي  26كم ،وحتيط بها
أراضي قرى ساريس ،كسال ،إش َوع ،دير أيوب ،اللطرون ،قدر عدد سكانها عام  1922حوالي
( )1367نسمة ،ويف عام  1945حوالي ( )2400نسمة.

()1

 .7بيت َنُّقوبا :تقع إىل الشمال الغربي من مدينة القدس ،وتبعد عنها 13كلمُ .ه ِدمت
القرية عام  ،1948حتيط بها أراضي قرى بيت سوريك ،والقسطل ،وأبو غوش ،وقالونيا،
وأقيمت على أراضيها مستوطنة تدعى (موشاف بيت نقوبا) عام  ،1949بلغ عدد سكانها
عام  1922حوالي  120نسمة ،وارتفع إىل  240عام .1945

()2

َ .8ج َرش :تقع إىل الغرب من القدس ،وتبعد عنها  28كم ،كانت تتبع قضاء الرملة حتى
عام  ،1931وحتيط بها أراضي قرى سفلة ،وبيت عطاب ،ودير آبان ،وبيت نتيف.

()3

 .9دير ياسني :تقع إىل الغرب من مدينة القدس ،وتبعد عنها 4كم ،وقعت فيها جمزرة يف

 9نيسان  ،1948وراح ضحيتها  250شخصاً ،بينهم أطفال ونساء وشيوخ ،نظمتها عصابة
(أرجون) ،وعصابة (شترين) ،صودرت أراضيها وأقيمت عليها مستوطنة تدعى (جبعات
شاؤول) عام  ،1950بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي  245نسمة ،وارتفع إىل  610عام
.1945

()4

 .10ساريس :تقع إىل الغرب من القدس ،وتبعد عنها 15كم ،وتوجد قرية باالسم نفسه
يف قضاء جنني ،وحتيط بها أراضي قرى بيت حمسري ،وكسال ،وخربة ،والعمور ،وأبو غوش،
 .1املوسوعة احلرة http://ar.wikipedia.org/wiki
 .2منتديات حلم فلسطني http://www.paledream.com/vb/showthread.php?t=118831
 .3موقع مدينة القدس ?http://www.alquds-online.org/index.php
 .4موقع جتمع العودة الفلسطيين واجب ،موقع مدينة القدس.
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بيت ثول ،دير أيوب ،ويالو ،بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي  372نسمة ،وارتفع إىل
 560عام .1945

()1

 .11ساطاف :تقع إىل الغرب من القدس ،وتبعد عنها 12كم ،هدمت ،وشرد أهلها،
وصودرت أراضيها ،وأقيمت عليها مستوطنة تدعى( ،موشاف بيكورا) عام  ،1949بلغ عدد
سكانها عام  1922حوالي  329نسمة ،ارتفع إىل  450عام .1945

()2

 .12صوبا :تقع على بعد  10كم غرب القدس ،ذكرها ياقوت (صوبا) من قرى القدس(،)3
دمرها األعداء ،وأقاموا عليها سنة  1949مستعمرة تدعى (تسوفا) ،بلغ عدد سكانها عام
 1922حوالي  307نسمة ،وارتفع إىل  620عام  ،1945وكانت تكثر الينابيع حوهلا ،ومنها
(عني صوبا) و(عني اخلراب).

()4

 .13عني كارم :تقع إىل الغرب من القدس ،وتبعد عنها  8كم ،شرد أهلها ،وسلبت
أراضيها ،أقيمت على أراضيها عام  1956جامعة ومستشفى أطلقوا عليه اسم هداسا ،إضافة
إىل مستوطنة (عني كرييم) ،بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي  1735نسمة ،وارتفع إىل
 3180عام .1945

()5

 .14القسطل :تقع إىل الغرب من القدس ،وتبعد عنها  10كم ،وهي أول قرية عربية،
احتلها الصهاينة عام  ،1948بعد معركة عنيفة بقيادة عبد القادر احلسيين ،الذي استشهد
يف هذه املعركة ،أقيم على أراضيها عام 1951م مستوطنة تدعى (ماعوز تسيون) ،وأصبحت
 .1موقع مدينة القدس.

 .2موقع آل البيت http://www.alalbait.ps/palestine2.php?id=45
 .3معجم البلدان.3/432 :

 4موقع هوية http://www.howiyya.com/Portal/CityPage.aspx?Id=546
 .5جتمع العودة الفلسطيين واجب.
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تدعى (مفسرت تسبون) ،وبلغ عدد سكانها عام  1922حوالي  43نسمة ،وارتفع إىل 90
عام .1945
 .15لفتا :تقع إىل الشمال الغربي من القدس ،وتبعد عنها 1كم ،وحتيط بها أراضي قرى
شعفاط ،وبيت حنينا ،وبيت إكسا ،ودير ياسني ،بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي 1451
نسمة ،وارتفع إىل  2550عام  ،1945قامت املنظمات الصهيونية بهدم القرية ،وتشريد أهلها
الذين بلغ عددهم يف عام  1948حوالي ( )2958نسمة ،وعلى أنقاضها أقيمت مستوطنة
واحلي اليهودي الذي يطلق عليه اسم (روميما).
تدعى (مي نفتواح)،
ّ

()1

 .16املاحلة :تقع إىل اجلنوب الغربي من القدس ،وتبعد عنها  5كم ،أقيم على أراضيها

مستوطنة تدعى (موشاف مناحات) عام  ،1949بلغ عدد سكانها عام  1922حوالي 1038
نسمة ،ارتفع إىل  1940عام .1945

()2

ِ .17نطاف :تقع إىل الشمال الغربي من القدس ،وتبعد عنها 13كم ،وحتيط بها أراضي
قرى قطنة ،وبيت ثول ،ويالو ،وبيت نوبا ،قدر عدد سكانها عام  1922حوالي ( )16نسمة،
ويف عام  1945حوالي ( )40نسمة.

()3

 .18الوجلة :من قرى الضفة اليت تقع إىل اجلنوب الغربي من القدس ،وتبعد عنها 5,8
كم ،أقيم على أراضيها مستوطنة تدعى (موشاف عامي نداف) ،بلغ عدد سكانها عام 1922
حوالي  910نسمة ،وارتفع إىل  1650عام .1945

()4

تعرضت يف العام
 .19عمواس :تقع يف االجتاه الغربي من القدس ،وتبعد عنها 28كمّ ،
 .1موقع مدينة القدس.
 .2جتمع العودة الفلسطيين واجب.
 .3ملتقى أبرار اجلنة .http://www.abrrar.net/vb/showthread.php?t=15667
 .4املوسوعة احلرة.
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 1948هلجوم عسكري ،بهدف احتالهلا ،ولكن املقاومة احمللية ،تصدت بنجاح لتلك اهلجمات،

تعرضت هلجوم آخر ،ومت تطهريها عرقياً بالكامل ،بلغ عدد سكانها عام
ويف العام ّ ،1967
 1945حوالي  1450نسمة.

()1

ّ .20
عالر :تقع إىل اجلنوب الغربي من مدينة القدس ،وإىل الغرب من مدينة بيت حلم،
وحتيط بها أراضي قرى بيت عطاب ،ورأس أبو عمار ،ووادي فوكني ،وبيت نتيف ،وصوريف،
وحنالنيُ ،قدّر عدد ّ
سكانها عام 1922م حبولي  224نسمة ،ويف عام  1945كانوا  440نسمة،
د ّمرها االحتالل ،وأقاموا عام 1950م على أنقاضها مستوطنه تدعى (مطاع) ،ومستوطنة
تدعى (بار جيّورا)( ،)2ويف فلسطني قرية أخرى حتمل االسم نفسه (عالر) قضاء طولكرم،

الغربي من القدس ،وحتيط بها
 .21قالونيا :تقع على بعد  6كيلومرتات إىل الشمال
ّ

أراضي قرى دير ياسني ،وبيت إكسا ،ولفتا ،وعني كارم ،والقسطل ،وبيت نقوبا ،وبيت
سوريكُ ،قدّر عدد سكانها عام  1922حوالي ( )549نسمة ،ويف عام  1945حوالي ()910
نسمة ،قامت املنظمات الصهيونية بهدم القرية ،وتشريد أهلها ،ويف عام  1956أقاموا على
أراضي القرية مستوطنة تدعى (مفسرت بروشاليم).

()3

من القرى الفلسطينية األخرى املدمرة يف حمافظة القدس خالل نكبة عام 1948م ً
أيضا:
عمار،
اجلورة ،وخربة ُ
العمور ،وخربة اللوز ،ودير الشيخ ،ودير آبان ،ودير اهلوى ،ورأس أبو ّ
وصرعة ،وسفلة ،وعرتوف ،وعسلني ،وعقور ،والقبو ،وكسال ،وبيت ثول ،ودير عمرو ،ودير

رفات ،وخربة التنور ،وغريها ،نسأل اهلل سبحانه أن يهيئ هلذه الديار من حيفظ محاها ،ويعيد
إليها أهلها املهجرين ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 .1بديل (برنامج دراسات النكبة مستمرة) .http://www.ongoingnakba.org/ar
 .2جتمع العودة الفلسطيين واجب.
 .3جتمع العودة الفلسطيين واجب.
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زكريا املنكوبة واملهجرة
سنة 1948م
أ.يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
متهيد
َّ
لعل أمجل ما أبدأ به كالمي يف موضوعي عن قرييت زكريا ،املدمرة واملهجرة واملنكوبة ،يف
الذكرى السابعة والستني لنكبة فلسطني ،وتهجري أهلها من قراهم ،وبيوتهم ،ومدنهم ،هو كالم

ُم َ
ُم ُم ْؤ ِمنِ َ
س
ني* إِ ْن َ
اهلل تعاىلَ { :وال َت ِهنُوا َوال تحَْ َزُنوا َوأَْنت ُ
األ ْعَل ْو َن إِ ْن ُكنْت ْ
يمَْس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ
َ
اولهَُا َبينْ َ النَّاس َوِليَ ْعَل َم ُ
ين آ َمنُوا َويَتَّ ِخ َذ ِمنْ ُك ْم ُش َه َداَء
اهلل َّال ِذ َ
اْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِمثُْلُه َوِتْل َك األيَّاُم ُن َد ِ
ِ
َو ُ
ب َّ
الظالمِِ َ
ني}(.آل عمران)140 – 139 :
اهلل ال يحُ ِ ُّ
بلدتي قطعة فسيفساء نادرة  ...لؤلؤة من حلي العقد الذي يزين صدر احلسناء ،أرض كنعان،

اليت مسيت فيما بعد فلسطني  ...ومنذ أن وصل املنطقة أول شيخ من بين كنعان ،هو وأحفاده،
وأجالوا أنظارهم يف التالل والوهاد هناك ،ثم اختاروا (تل زكريا) ليؤسسوا فوق قمته بلدتهم،

واليت دعوها (عزيقة) برزت قريتنا إىل الوجود ،ولسنا ندري َ اختار الشيخ الكنعاني هذا االسم
لمِ
لقريته ،ولكنا نعلم أن املنطقة خلبته جبماهلا الطبيعي ،فاستوطنها  ...واملنطقة خالبة حقاً .فقال لي
أحد األشخاص الذين حيسنون التمتع جبمال الطبيعة :إنه جاب فلسطني من الناقورة إىل رفح،
فلم جيد أمجل من تلك املنطقة اليت تقع بني باب الواد وبيت جربين  ...وهناك قريتنا.
* حممود اخلطيب ،جريدة القدس1996/1/10 ،م ،ص.16
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االسم واملوقع :
تقع زكريا إىل الشمال الغربي من مدينة اخلليل ،على طريق بيت جربين ،باب الواد ،القدس،
ترتفع (  ) 300 – 250مرت عن سطح البحر ،وأقرب قرية عليها عجور ،وزكريا معناه من
يذكر اهلل ،وال عالقة السم القرية ،بالنيب زكريا ،عليه السالم ،والقرية موقوفة على املسجد
اإلبراهيمي ،دمرها األعداء ،وشتتوا سكانها سنة 1948م .أقام عليها الصهاينة سنة 1950م
مستعمرة (كفار زخرياه) مكان القرية ،ويف سنة 1955م بنوا مستعمرة (سدود ميخا)(*) حيدها
1

من الشمال قرية الربيج ،ومن الشمال الشرقي بيت اجلمال ،وحيدها من اجلنوب بيت جربين،
ومن اجلنوب الغربي عجور ،ومن الشرق بيت نتيف ،ومن الغرب مغلس وتل الصايف.
املساحة:
مساحة القرية ( )70دومناً ،ومساحة أراضيها ( )15320دومناً ،منها ( )9للطرق والوديان،
وال ميلك اليهود فيها شيئاًُ ،
وغ ِرس الزيتون يف ( )440دومناً.
املناخ:
تقع زكريا على احلد الفاصل بني منطقة السهل واجلبال يف فلسطني ،فاجلانب الشرقي منها
تابع للمنطقة اجلبلية ،وجانبها الغربي يقع يف املنطقة السهلية ،فهي جتمع ما بني مناخ اجلبل
والسهل ،وتقع القرية ذاتها على السفوح الغربية هلذه اجلبال.
السكان:
يقدر عدد سكان القرية عشية اللجوء حسب الباحث (أبو ستة) ليصل إىل ()1369
شخصاً ،ويقدر عددهم عام 1998م ( )8406نسمة ،مسجل منهم يف سجالت وكالة الغوث
الدولية ( )8334شخصاً ،ويتوزع هؤالء السكان على ست محائل رئيسة ،مرتبة هنا حسب
* حممد شراب ،معجم بلدان فلسطني ،ص.432
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 .2الشمارخة

تعداد السكان هلذه العائالت .1 :الفرارجة

 .3العيسة

 .4عدوي

 .5أبو لنب  .6اخلمور.
أما من حيث تبعية زكريا إدارياً ،فقد كانت تابعة قدمياً إىل القدس ،ثم حتولت إىل الرملة زمن
االنتداب الربيطاني ،ثم أحلقت يف النهاية إىل منطقة اخلليل( ،)1ويقول الباحث والعامل الفرنسي
(كلريمون جانو) يف كتاب (Reculd Archeologie , volin , parts 11-16 page
 )250يف مقالة عنوانها (الشعب الزكراوي)( :إن الشعب الذي ورد امسه يف بردية جولينشيف،
والشعب الزكراوي يشكل جزءاً من السكان الذين كانوا يعيشون يف فلسطني قبل جميء اليهود
إليها ،ومن الظاهر أنه عاش على الساحل قرب الكرمل).

()2

زكريا واالنتداب:
عرف عن أهالي القرية محاستهم يف مقارعة االنتداب الربيطاني الذي كان حيمي اليهود،
عرب قوافل من دباباته ،ساعدت على بناء املستعمرات ،وكان أهل القرية قد هبوا مشاركني
بفاعلية كبرية مع القرى اجملاورة يف النضال الوطين ،رغم أن األحزاب السياسية اليت كانت سابقاً
يف فلسطني مل يكن هلا أي نشاط يف زكريا ،ومع ذلك؛ فقد اخنرط أبناء القرية يف إضراب عام
1936م ،وكانت جلنة من املناضلني تقوم باإلشراف على عملهم ،وقد اشرتى القادرون من أهل
القرية السالح من أمواهلم اخلاصة ،وقامت كل محولة جبمع أموال من أفرادها؛ لشراء السالح،
وبعضهم كان فقرياً ،مل يكن عنده نقود ،فاضطر لبيع فراشه ،ومقتنيات بيته البسيطة ،ليدفع جلابي
احلمولة املبلغ املطلوب منه.

()3

.1صالح أبو شيخة ،حبث عن قرية زكريا غري منشور ،جامعة بريزيت ،ص2000 ،6م.
.2عيسى حممد عدوي ،حبث منشور عن قرية زكريا ،ص2005 ،9م .

 .3مقابلة مع املرحوم حممود اخلطيب ( )80سنة أجراها الكاتب يف 1998/ 5/ 15م ،يف الذكرى اخلمسني على

النكبة.
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أصبحت أراضي القرية ملتقى للثوار ،وشارك أبناء القرية يف كثري من املواجهات مع قوات
االنتداب الربيطاني ،واملنظمات اليهودية اليت كانت حتميها وتدافع عنها ،األمر الذي أوقعهم
حتت ظلم االحتالل مبمارساته القمعية على األهالي ،وفرض منع التجول عام 1936م مرات
عدة ،وطلب من اجلميع باخلروج من بيوتهم ،وكانوا جيمعون أهل القرية يف منطقة (اجلرون)
ثم يدخل جيش االنتداب إىل البيوت ،ويفرغ أكياس اخلزين من طحني ،وقمح ،وشعري ،وسكر،
وذرة ،ومتر ،ويضعها فوق بعض ،ثم يأتي بالزيت والكاز ،واملاء ،ويصبونه فوقها ،ثم يعتقل
العديد من أبناء القرية .ويف عام 1939م استشهد أمحد مصطفى عدوي ،أثناء معركة شرسة،
دارت رحاها يف منطقة وادي بولص ،بعد أن نصب الثوار كميناً لقافلة من جيش االنتداب
الربيطاني ،ثم قامت قوات االحتالل بفرض منع التجول على القرية ،ونكلت بأهلها ،واعتقلت
معظم الشباب الذين وجدوا يف القرية ،ثم أطلقت سراحهم بعد أن أصابهم شيء من التعذيب
يف سجون االنتداب( ،)1ومن شهداء القرية عام 1948م :يوسف عبد احلميد شاهني ،وبدوان
حممد ،وإبراهيم يوسف العيسة ،وحممود إمساعيل فرارجة ،وطه أمحد الكواملة ،وعبد الفتاح علي
الكواملة ،وعبد اهلل جفال ،وإبراهيم عليان ،وحممد عطري ،وأم علي العماش ،وعبد الكريم
مسرين ،وإبراهيم املغربي ،وإمساعيل حممد عدوي ،وأمحد حممد عدوي( ،)*2ومن شهداء القرية بعد
النكبة ،خاصة خالل االنتفاضة األوىل والثانية (1987م2000 ،م) رفيدة خليل أبو لنب ،ونبيل
حممد أبو لنب ،ومصطفى حممود فرارجة ،وعبد القادر أبو لنب.
احتالل القرية:
بعد دخول اجليوش العربية إىل فلسطني عام 1948م ،حاول املقاتلون الفلسطينيون تثبيت
 .1عباس منر ،قرية زكريا ،احللقة الثالثة ،جريدة القدس2001/ 9/ 24 ،م .
 .2حممود اخلطيب ،مرجع سابق.
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خط دفاعي هلم يف منطقة القرية ،والقرى اجملاورة هلا على اجلبال الواقعة جنوب وادي الصرار،
فامتد ذلك اخلط من (ديربان) إىل (قرية) الربيج ،وساهمت قريتنا زكريا يف محاية هذا اخلط،
وحتصينه ،والدفاع عنه ،وكان اجليش املصري قد أرسل بعض املدربني إىل القرى يف املنطقة،
ولكن هذا اخلط ما لبث أن تداعى أمام اهلجوم اإلسرائيلي الصهيوني الذي ُش َّن على املنطقة
يف 1948/10/14م ،واملدعوم باملصفحات واملدفعيات ،فسقطت قرية ديربان ،وجراش ،وبيت
اجلمال ،وبيت نتيف ،والربيج ،واستيقظ سكان قريتنا على هذه الفاجعة ،بعد أن أخذت رامجات
القنابل تقصف القرية ،ونتيجة ألسباب متعددة ،بدأ تشرد أهل القرية يف1948/10/15م،
حيث تشتت مشلهم مثل سائر القرى اليت سقطت ،ومن املخيمات اليت جلأوا إليها ،وما يزالون
يعيشون فيها :خميم الدهيشة ،والعروب ،وعني السلطان ،وعقبة جرب ،والنويعمة ،والكرامة،
وقلنديا يف الضفة الغربية ،وخميمات شلنر (حطني) ،والبقعة ،والوحدات ،والزرقاء يف األردن،
وخميم الريموك يف سوريا ،وهناك من يعيش يف مدن ،مثل :بيت حلم ،وبيت جاال ،والقدس ،ورام
اهلل ،كذلك يف قرى متعددة ،ويف دول كثرية :كاألردن ،وأمريكا ،والسعودية ،واإلمارات ،وكندا،
وفنلندا ،وغريها.

(* )
1

احلياة االجتماعية والعلمية واالقتصادية:
املدرسة :تأسست مدرسة زكريا سنة 1929م جبهود أهل القرية ،وكانت عبارة عن غرفتني
ُيدرس فيها حتى الصف الثالث االبتدائي ،تعلم الذكور واإلناث ،وأطلق عليها اسم مدرسة
(زكريا األمريية) ويف نهاية العام الدراسي1941/1940م ،قرر أهالي القرية التوسع يف املدرسة،
وفع ً
ال أضيف إليها غرفة أخرى للصف الرابع االبتدائي ،وقبل النكبة كانت املدرسة قد
تطورت إىل الصف السادس ،وقدر عدد طالب املدرسة بـ( )30طالباً وطالبة ،وكان الطالب
* عيسى حممد عدوي ،مرجع سابق.

39

العدد 121رجب وشعبان  1436هـ  -أيار وحزيران 2015م

الذين يريدون مواصلة تعليمهم يذهبون إىل اخلليل ،أو إىل القدس.

(* )
1

املساجد:
كان يف القرية مسجدان ،هما:
( )1املسجد العمري ،ولعله أقدم بنيان يف القرية ،وُيعتقد أنه أحد املساجد اليت بناها الفاحتون

املسلمون ،وهذا املسجد كان خراباً ،ومهدماً ،ومل يبق من آثاره سوى بقايا املئذنة ،وبعض اجلدران.
( )2مسجد النيب زكريا ،عليه السالم ،وكان يطلق عليه اسم حرم سيدنا زكريا ،عليه السالم،
ويقع املسجد يف منتصف القرية ،مبين من احلجر ،وله مئذنة مربعة تعلوها قبة صغرية ،وتقدر
مساحة املسجد حبوالي ()200م .2وكان يف البلدة زاوية للدراويش ،ومن املقامات اليت كانت
موجودة يف القرية مقام الشيخ حسن ،ومقام فاطمة الساحية ،ومقام الشيخ حسن عالوة ،ومقام
الصاحلي ،وأهل القرية سنيون شافعية.
املضافات (احلارات):
يطلق اسم احلارة على الديوان أو املضافة يف زكريا ،وبعض املناطق يسمونها ساحة،
ولكل بلد مسمياتها ،ففي العهد العثماني كان لكل محولة يف القرية حارة تلمهم ،جيتمع
فيها رجال احلمولة يف أوقات فراغهم ،وخباصة يف املساء ،لكن يف عهد االنتداب الربيطاني
ازداد عدد السكان ،واتسعت القرية ،وكثرت حاراتها ،ومن املعروف عن أهالي زكريا أنهم
كرماء ،وحاراتهم هي امللتقى ألهل القرية اليومي ،وملتقى الضيوف ،وعابري السبيل ،والباعة
املتجولني ،وقيل إن تلك احلارات أو الدواوين أو املضافات كانت مفتوحة على الدوام؛ الستقبال
الضيوف والزائرين ،ومل يكن وقت يف النهار أو الليل خيلو فيه من الطعام ،ورمبا كان بعضها
بال أبواب؛ حتى ال جيد الضيف حرجاً يف الدخول إليها ،وكانت احلارات تعمل على متاسك
* عباس منر ،مرجع سابق.
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احلمولة مع بعضها بعضاً.

()1

مصادر املياه:
توجد يف أراضي القرية اآلبار اآلتية:
( )1بئر السفالني :هي مصدر مياه الشرب للقرية ،وسقاية املاشية ،ويبدو أنها إحدى اآلبار
املوجودة منذ القدم ،وحتى اآلن ما زالت تشاهد فيه بقايا املاء.
( )2بئر املزيرعة :كانت يستخدم لسقي املواشي ،وللشرب يف أيام احلصاد.
( )3بئر الصرارة :للسقي والشرب.

()2

( )4بئر وادي اجلظم؛ لسقي احليوانات والشرب يف أيام احلصاد ،هذا باإلضافة إىل عدد كبري
من اآلبار اليت حفرت يف الصخر جلمع مياه الشتاء للشرب ،وكثري من األغراض األخرى.

()3

علي إمتام هذا املوضوع ،املتعلق بقرييت اليت هجر عنها جدي ووالدي،
احلمد هلل الذي ّ
من َّ

وعلى الرغم من أنين مل أزرها إال مرتني ،فإنها تعيش يف داخلي ،وتزورني وأزورها كل يوم ،بل
كل حلظة ،وال تفارقين ،فهي تعيش يف داخلي ،وال بد يوماً أن نعود إليها ،ويلتئم مشلنا ،فجذورها
مغروسة ومتأصلة َّ
يف حتى النخاع ،ونقول لدافيد بن غوريون سقطت خمططاتك ومقولتك سنة
1948م (الكبار ميوتون والصغار ينسون) وفشلت ،بل نقول له( :الكبار سلمونا مفاتيح بيوتنا
يف قرانا ،وكواشني أراضينا والطابو ،وعلمونا كيف نصمد ،ونصرب ،وحنب أرضنا ،ونتمسك
ال أم آج ً
فيها ،وسنعود إليها عاج ً
ال ،رضي من رضي ،وأبى من أبى).

 .1صالح أبو شيخة ،مرجع سابق ،ص. 9

 .2مقابلة مع احلاج خليل عدوي )78( ،سنة2004/ 4/ 7 ،م .
 .3وليد اخلالدي ،كي ال ننسى ،ص( .)166 – 165
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شعر

القدس
د .مجال سلسع  /رئيس جمموعة املنتدى الثقايف االبداعي
بروحها ترشف األنوا َر
تكاُد ِ
نبع السماِء قداسًة
من ِ

فتألألت يف صفحِة التاريخ
ْ
ِ
القدس
عروبة
ِ

وملَّا َّ
ت األنهاُر يف يَ ِدَنا
جف ْ
القمح مذبوحاً
وصاح
َ
ُ

البخس
من
ِ

الديار
عطش
أتتْ ..
ْ
ِ
وأتت على ِ

نهر كفيّْها
لريتوي من ِ

الغرس
ربى
ِ

فأشرقت َ
شذى
حتت السماِء ً
ْ

شوار ِعها القدميِة
على ِ
أنبأتين...

ندى
أين سا َر األنبياُء ً
َ
النفس
على
ِ
42
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َ
دت مين معاملُها؟
جتر ْ
فكيف َّ

تسابيح اشتياقي
انفرطت
وما
ْ
ُ
ال!...

ست مساُء طفوليت!
وما ُط ِم ْ

ما...ما َنأَ ْت عين
األمس!
رؤى
ِ

َ
القلب
تناثرت يف
فكيف
ْ
ِ
َ
ناحت
مثل محامٍة ْ
تدحرج صوُتها وجعاً
َ

هموم مشو ِعها
يالمس يف
ُ
ِ

ِح ِّسي؟

مشت
مشس احلنا ِن ْ
على ِ

ً
جداوال
النهار
عطش
ِ
إىل ِ
بأعشاب الندى
فاضت
ْ
ِ

واليو َم ُ
أتركها على ظمأ
أقفاص عزلتِها
ويف
ِ

تصيح كنكبٍة أخرى
ُ

نهارها
ُت ِّبل ُل يف
هموم ِ
ِ
عاتبت يف ليِلها
ما
ْ

همسي
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على قلقي أَعنيِّ يا إهلي
يشرب ُّ
احملتل تارخيي
ُ
القدس
وكأس
ُ
ِ
بَ
يدي مكسو ٌر
ني َّ

َ
الشوق
هبوب
فكيف على
ِ
ِ
أرفع يف العال رأسي؟
ُ
حمراب
جعلت حببِّها
ُ
َ

قليب مسكناً

ساكن الوجدا ِن
يا
َ

َ لمَ
احلب
لمِ ِ ْ ..
ترتق يف ِ
عيون العشق َ
تلمس ُ
فيك
مل
ْ
ِ
الشمس!
مواج َع
ِ

ضباب قيودها؟
تضيع على
أأتُر ُكها
ُ
ِ
ويح قليب!
يا َ

َ
للغياب؟
كيف اجنذبنا
ِ

على َّ
أزقتِها العتيقِة
عطُر تاريخ
ٍ
ينادي
ِ

ما َّ
تذ َو َق يف اهلوى ملسي!
وأمسعها...
ُ
44

القدس

فيجبُلين النداُء على متاهِة حلظيت
ندماً..

ُ
القلب،
هموم
يطوف على
ِ
ِ

يشرب من َّ
مذلِة دم ِع َها
ُ
كأسي!

ُ
سواعد خط َوتي
ت
فما هبَّ ْ

سيفاً...

شوارعها
فأبكتين
ُ
وأدمتين َّ
أزقتُها

أهلكت قليب!
فيا وحيي ،الندامُة
ْ

فال ٌ
يلوح!
سيف ُ

وال َ
متنطق ساعدي ترسي!

أتت
قيظ الزما ِن ْ
ويف ِ

تفاجئين خسارُة ذاِتها
ملَّا على ذاتي

فتحت حلبها رمسي!
ُ
بروحها ترشف األنوا َر
تكاُد ِ

نبع السماِء قداسَة
من ِ

فتألألت يف صفحِة التاريخ
ْ
ِ
القدس!
عروبة
ِ
45

العدد 121رجب وشعبان  1436هـ  -أيار وحزيران 2015م

زعماء  ...ومواقف

ضريح حممد علي اهلندي
يف رحاب األقصى املبــارك
أ .تيسري جبارة  /مشرف أكادميي يف جامعة القدس املفتوحة
من هو حممد علي؟ وملاذا دفن يف باحة األقصى املبارك؟ وماذا قدم لفلسطني؟
أسئلة نعمل على اإلجابة عنها؛ كي نعطي فكرة للرأي العام عن هذا املسلم.
أسس هذا الزعيم مجعية اخلالفة اإلسالمية بعد هزمية دولة اخلالفة -الدولة العثمانية-
على يد احللفاء وأملانيا يف احلرب العاملية األوىل عام 1918م ،ومنهم اإلجنليز خاصة ،ومن
الرجال الذين كانوا بصحبته من اهلنود يف تأسيس مجعية اخلالفة أخوه شوكت علي ،وحكيم
أمجل خان ،والدكتور أنصاري ،وأبو الكالم آزاد.

كان حممد علي نشيطاً يف بالده يف اهلند ضد اإلجنليز ،وكانت اهلند تلك البالد الواسعة

من املستعمرات الربيطانية ،تفوق يف مساحتها مساحة بريطانيا أضعافاً كثرية.

ويف عام 1919م ،ترأس وفداً هندياً ملؤمتر الصلح للدفاع عن دولة اخلالفة (الدولة

العثمانية) ولكن اإلجنليز اعتقلوه بسبب نشاطه السياسي ،واعتقلوا زعيم اهلند غري املسلم
غاندي ،وهذه هي املرة األوىل يف التاريخ اهلندي ،جيتمع فيها هذان القطبان املتناقضان؛ املسلم
واهلندوسي ،ملصلحة اهلند.
يف عام 1920م ،ألقى حممد علي خطبته الشهرية -اليت اهتزت هلا احلكومة الربيطانية-
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يف مؤمتر كراتشي ،حيث أصدر فتوى على مسمع من ألوف العلماء ،حيث قال يف كلمته :إن
خدمة اإلجنليز حرام ،وخادمهم كافر ،فاعتقلته السلطات اإلجنليزية ،وحكمت عليه بالسجن
ثالث سنوات ،وعندما خرج من السجن أسس جريدة باللغة األورودية ،تدعى (محدارات).

()1

زار مفيت القدس احلاج حممد أمني احلسيين بالد اهلند عام 1924م جلمع التربعات إلعمار
املسجد األقصى املبارك ،وكان حممد علي واجلالية اإلسالمية يف اهلند ،يف استقباله ،وكان
الزعيم اهلندي يصدر النداءات إلخوانه املسلمني يف اهلند ببذل الغالي والنفيس يف سبيل
دعم إعمار املسجد األقصى املبارك.
قرر الزعيم اهلندي زيارة فلسطني عام 1928م ،لسببني؛ األول حلضور مؤمتر إسالمي ،دعا
إليه مفيت القدس للدفاع عن الرباق الشريف ،والثاني لرؤية االنتهاكات الصهيونية يف
القدس ،ومشاهدتها عن كثب.
وقبل وصول فلسطني ،زار دمشق ،ثم انتقل إىل احلدود الفلسطينية السورية ،فمنعته
السلطات اإلجنليزية من الدخول إىل فلسطني ،فرجع إىل دمشق ،وقد وضعت السلطات
الفرنسية حراسة مشددة عليه يف دمشق.

()2

غضب الفلسطينيون على السلطات اإلجنليزية ملنعها حممد علي من زيارة فلسطني،
فقامت املظاهرات ضد اإلجنليز يف فلسطني ،كان أعنفها يف مدينة اخلليل ،وتدخل مفيت

القدس ،مهدداً أنه إذا ُمنع الزعيم اهلندي من زيارة املسجد األقصى املبارك ،فسوف تزداد
املظاهرات يف فلسطني واهلند.
عندئ ٍذ وافق اإلجنليز على دخول حممد علي فلسطني ،فبعث املفيت برقية إىل الزعيم اهلندي
يف دمشق ،هذا نصها:

 .1جريدة اجلامعة العربية (وكانت تصدر يف فلسطني) عدد  187بتاريخ 1928/12/3م.129 .
 .2املصدر السابق عدد  183بتاريخ 1928/11/19م.
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(أذنت احلكومة بدخولكم فلسطني ،وأعطيت األوامر جلسر بنات يعقوب بإدخالكم؛

نرجوكم مراجعة القنصل الربيطاني يف دمشق ،وإعالمنا برقياً ميعاد وصولكم للجسر ،حيث
ً
يستقبلكم األخوانً ،
وسهال).
فأهال

()1

عندما وصل الزعيم اهلندي القدس ،ألقى خطاباً هاجم فيه مصطفى كمال أتاتورك ،الذي

ألغى اخلالفة اإلسالمية رمسياً عام 1924م ،أما الصحف الصهيونية ،فذكرت أن الزعيم
اهلندي جاء لفلسطني بقصد القيام حبركة إسالمية ترتبط يف اهلند ،وحملاربة النفوذ األجنيب يف
الوطن العربي.

رجع حممد علي لبالده ،حاثاً إخوانه يف اهلند على ضرورة الدعم اإلسالمي للفلسطينيني،

وع ِقد مؤمتر هندي يف بوميب
الذين هم محاة املسجد األقصى ،طوال فرتة ثالثة عشر قرناًُ ،
بتاريخ 1928 / 12 / 21م بشأن املسجد األقصى املبارك ،وقد هدد املؤمترون اإلجنليز بأنه
إذا مل حترتم قدسية القدس ،وإذا استمرت حتديات اليهود واإلجنليز للفلسطينيني ،فإن نتائج
خطرية حمتملة الوقوع يف أقرب وقت يف اهلند ،كما ُع ِقد مؤمتر آخر يف مدينة كلكتا يف اهلند،
يدعى( :مؤمتر اخلالفة اهلندي للدفاع عن حائط الرباق الشريف) برئاسة حممد علي .وبعث
رئيس املؤمتر برقية ملفيت القدس بتاريخ 1929/ 1 /10م جاء فيها( :إن مجيع املسلمني الذين
حضروا مؤمتر اخلالفة اهلندي العام يف كلكتا استقبلوا القبلة ،وأقسموا األميان على صد
عدوان اليهود ،والدفاع عن املسجد األقصى املبارك والرباق الشريف).

()2

كانت نتيجة التحركات اإلسالمية اهلندية واملؤمترات واملظاهرات الصاخبة يف اهلند ،قد
أزعجت اإلجنليز ،وأثرت عليهم ،ولتفادي حصول ما مل حتمد عقباه ،اضطر اإلجنليز إىل إصدار
الكتاب األبيض عام 1928م بشأن فلسطني ،وجاء فيه أن حائط الرباق الشريف والساحة

 .1املصدر السابق والعدد نفسه.
 .2املصدر السابق عدد  199بتاريخ 1929/1/14م.

48

ضريح حممد علي اهلندي يف رحاب األقصى املبارك

الواقعة أمامه (ساحة أبو مدين) هي من أوقاف املسلمني.
ويف عام 1929م قام اليهود مبخالفة ما جاء يف الكتاب األبيض ،لذا هدد املفيت اإلجنليز،

معتمداً على دعم املسلمني اهلنود له ،فقال يف رسالته لإلجنليز يف القدس ،أنه (إذا مل يطبق ما
جاء يف الكتاب األبيض ،فإن املسلمني يف العامل سيثورون).

()1

ونشبت ثورة الرباق بتاريخ 1929/ 8/ 23م ،وحصلت فيها حوادث دامية بني اليهود
والعرب يف فلسطني ،ووصلت األنباء إىل شبه القارة اهلندية ،ومسع عنها الزعيم اهلندي حممد
علي ،فوجه نداًء إىل اهلنود مجيعهم من مسلمني وهندوس بشأن حوادث الرباق ،ومما جاء يف
ندائه( :شاهدت بأم عيين اليهود يقومون مبرامسهم وصلواتهم ،شعرت بكل جوارحي أن من
أكرب واجباتي وأكسبها لألجر والثواب ،أن أضحي بكل ما أملك ألشرتك يف احملافظة على
املسجد الشريف ،وأن أكون من املسلمني الذين ال يسمحون لليهود باغتصاب الرباق ،ولو
كلفين ذلك دمي الذي جيري يف عروقي ....وأنين اآلن يف هذه الفرتة العصيبة أدعو مسلمي
اهلند مجيعهم ليقسموا األميان ،مرة أخرى يوم اجلمعة القادم ،بعد صالة اجلمعة يف املساجد
مجيعها ،وأن يعلنوا سخطهم على وعد بلفور واالنتداب ،وأن يبتهلوا إىل احلق ،سبحانه
وتعاىل ،أن يأخذ بيد إخوانهم مسلمي فلسطني ،وينيلهم ما جياهدون من أجله؛ من احلرية
واالستقالل).

()2

وعقدت مجعية اخلالفة مؤمتراً يف بوميب يف اهلند برئاسة حممد علي يف الفرتة ما بني

 20 – 18نيسان عام 1930م ،ومسي املؤمتر بـ (مؤمتر مجيع مسلمي اهلند لشؤون فلسطني)
All India Muslim Conference for Palestine
 .1أرشيف وزارة املستعمرات الربيطانية ملف رقم .C0733/163/4/67013
 .2نداء الزعيم الكبري حممد علي رئيس مؤمتر اخلالفة بشأن حالة فلسطني وحوادثها األخرية عام 1348هـ ،نشر
اجمللس اإلسالمي األعلى يف  14مجادى األوىل عام 1348هـ املوافق  17أكتوبر عام 1929م.
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واختذ املؤمتر قرارات عدة بشأن فلسطني ،كما قرر املؤمترون اعتبار يوم  5/ 16من كل عام
هو (يوم فلسطني) حيث تعطل فيه الدوائر كلها يف شبه القارة اهلندية مجيعها.

()1

اشرتك الزعيم اهلندي حممد علي مع الوفد اهلندي يف مؤمتر املائدة املستديرة يف لندن،
للدفاع عن فلسطني ،ولكن عاجله املرض ،فتويف يف لندن بتاريخ 1931/ 1/ 5م .وطلب مفيت

القدس من شوكت علي ،أخ املرحوم ،أن يدفن الزعيم اهلندي يف رحاب األقصى املبارك؛ نظراً
ملا قام به من خدمات يف سبيل اإلسالم بصورة عامة ،وفلسطني بصورة خاصة.

()2

مت نقل جثمان الفقيد من لندن إىل القاهرة ،ثم إىل القدس ،ووصل اجلثمان بتاريخ
1931/ 1/ 23م ودفن يف 1931/ 1/ 24م املوافق  5رمضان 1349هـ.
كان مفيت القدس قد بعث برقيات إىل قناصل الدول والرؤساء الروحيني واألعيان
لالشرتاك يف موكب دفن اجلثمان ،كما دعا رؤساء عدد من الدول لالشرتاك يف املوكب ،مثل:
مصر ،وسوريا ،وشرقي األردن ،وزعيم تونس ،ورئيس وزراء مصر السابق ،حممد حممود باشا،
صديق حممد علي ،أيام الدراسة يف جامعة أوكسفورد.
وألقيت أثناء الدفن كلمات رثاء من عبد العزيز الثعاليب (تونس) وعبد احلميد سعيد،
وقصيدة من األستاذ الغالييين ،وأخرى من األستاذ وديع البستاني.
حاول الصهاينة منع دفن الفقيد يف فلسطني .فبعثوا رسائل وبرقيات إىل وزارة املستعمرات
الربيطانية ،احتجوا فيها على موافقة املندوب السامي دفن الزعيم اهلندي يف القدس(،)3
وشعر اليهود خبيبة األمل بسبب دفن املرحوم يف القدس ،وحاولوا أن يقللوا من أهمية هذا
املوكب ،رغم آالف املشيعني ،فذكروا يف جرائدهم أن الذين حضروا املأمت قليلون ،فرد على
 .1أرشيف مكتب اهلند يف لندن ملف رقم .L/p and S/10/1304
 .2نشرة اجمللس اإلسالمي األعلى لعام 1931م حتت عنوان (دفن املرحوم حممد علي الزعيم املسلم اهلندي رمحه
اهلل) ،ص .17
 .3جريدة اجلامعة العربية ،عدد  ،508بتاريخ 1931/1/14م..
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الصهاينة كثري من الشعراء ،فقال أحدهم:
هل تطمسون من السماء جنومها

بأكفكم أو تسرتون هالهلا

بعد دفن الزعيم اهلندي يف القدس ،ازدادت زيارات املسلمني اهلنود لفلسطني ،وأصبح
تعدادهم باملئات.

( *)
1

وعقدت مجعية اخلالفة مؤمتراً إسالمياً يف اهلند بتاريخ 1931/5/31-30م ،قرروا فيه إرسال

رسالة شكر إىل أهالي فلسطني؛ لتشييعهم جثمان حممد علي يف القدس الشريف.
ويرقد يف باحة األقصى املبارك بالقرب من ضريح حممد علي الزعيم الفلسطيين أمحد
حلمي عبد الباقي ،واملرحوم موسى كاظم احلسيين ،والشهيد عبد القادر احلسيين ،بطل معركة
القسطل وابنه فيصل احلسيين ،واملرحوم عبد احلميد شومان ،والشريف حسني بن علي،
شريف مكة املكرمة ،وقد كان هلؤالء املرحومني دور فعال يف تاريخ فلسطني احلديث ،زمن
االنتداب الربيطاني.
وهناك فقرة كتبت على ضريح حممد علي ،وهي عبارة مؤثرة ،ومما جاء فيها:
اشترََى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
بسم اهلل الرمحن الرحيم{ ،إِ َّن اهللَ ْ
ني أَْنُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوالهَُ ْم ِبأَ َّن لهَُ ُم الجْ َنََّة}...
(التوبة ،)111 :ضريح اجملاهد العظيم حممد علي اهلندي ،تغمده اهلل برمحته ،تويف يف لندن يف
النصف من شعبان ،ودفن بالقدس اجلمعة ،اخلامس من رمضان ،سنة تسع وأربعني وثالمثائة
وألف هجري.

فاملرحوم حممد علي اهلندي كان جنماً يف شبه القارة اهلندية ،وكان اإلجنليز حيسبون له ألف

حساب؛ خوفاً من تأليب املسلمني هناك على اإلجنليز الذين كانوا ينظرون إىل اهلند أنها درة
التاج الربيطاني.
* عادل حسن غنيم :املؤمتر اإلسالمي العام لعام 1931م ،جملة شؤون فلسطينية رقم  ،25أيلول سنة 1973م ،ص .19
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زاوية الفتاوى

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

 .1حكم بيع األطعمة منتهية الصالحية
السؤال :ما حكم بيع األطعمة منتهية الصالحية؟ وهل ينبغي التقيد بتاريخ االنتهاء؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛ فاألصل يف الطعام أن يكون طيبًا ،خاليًا من أي ضرر ،وقد

أصبحت األطعمة اآلن تحُ فظ مبواد حافظة ،تساعد على حفظها لفرتات طويلة ،ووضع هلا
تواريخ انتهاء ،تد ّل على فسادها عند انتهاء تاريخ الصالحية ،وهذه التواريخ مل توضع عبثًا،
وإنمّ ا وضعت وفق معايري ،وبعد جتارب ودراسات علمية حوهلا؛ لذلك فإ ّن تناول هذه األطعمة
بعد انتهاء صالحيتها ،يؤّدي إىل الضرر باإلنسان ،ونهى النّيب ،صّلى اهلل عليه وسلم ،عن
الضرر ،فقال( :ال َض َر َر َوال ِض َرا َر)(*) ،وبيع األطعمة منتهية الصالحية أو الفاسدة ُيع ّد من
1

الغش ،وكتمان عيب السلع؛ وقد روى أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل

الَ ،ف َق َ
عليه وسلمَ ،م َّر َعَلى ُصبرْ َةِ َط َعام َفأَْد َخ َل يَ َدُه ِفي َهاَ ،فن َ
ت أَ َص ِاب ُعُه َبَل ً
ب
َال ْ
اح َ
الَ ( :ما َه َذا يَا َص ِ
ٍ
* سنن ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يضر جباره ،وصححه األلباني.
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الط َعام؟ َق َ َ
ول اهللَِ ،ق َ
الس َماُء يَا َر ُس َ
ال :أََف َ
ال َج َعْلتَُه َف ْو َق َّ
َّ
اس؟ َم ْن
الط َع ِام َكي يَ َراُه النَّ ُ
ال :أ َصاَبتُْه َّ
ِ

َغ َّ
س ِمن).
ش َفَليْ َ

()1

وعليه؛ فاألطعمة منتهية الصالحية أو الفاسدة حيرم بيعها؛ ملا يرتتب عليها من اإلضرار

بصحة النّاس غالبًا ،كما أ ّن بيعها بعد انتهاء صالحيتها ُيع ّد من الغش املنهي عنه ،فيجب
على البائع االمتناع عن بيع السلع بعد انتهاء تاريخ صالحيتها ،ومن غري املقبول التذرع
بوجود فرتة صالحية بعد التاريخ احملدّد لنهايتها ،فلو ترك األمر ملثل هذا التهاون؛ لفلتت
األمور من عقاهلا.
 .2حكم اقتداء املفرتض باإلمام املتنفل
السؤال :ما حكم اقتداء من يصلي ً
فرضا باإلمام الذي يصلي نافلة؟
اجلواب :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة ،فذهب احلنفية واملالكية وأمحد يف رواية عنه ،أنّه ال جيوز
اقتداء املفرتض باملتنفل؛ لقوله ،صّلى اهلل عليه وسّلم( :إنمََّا ُج ِع َل الإْ َماُم ِلُي ْؤتمََّ ِبِهَ ،فال تخَْتَِلُفوا عَ
َليِْه)(،)2
ِ
ِ
وذهب الشافعية ،وأمحد يف رواية أخرى ،واألوزاعي ،والطربي ،وابن تيمية ،وابن القيم ،إىل جواز

اقتداء املفرتض باملتنفل؛ لمِ ا ورد عن جابر( :أَ َّن ُم َعاَذ ْب َن َجبَ ٍل َكا َن ُي َصِّلي َم َع َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل

الص َ
الةَ)( ،)3وفعل معاذ ،رضي اهلل
عليه وسلم ،اْل ِع َشاَء ِ
اآلخ َرةَُ ،ث َّم يَ ْر ِج ُع إِلىَ َق ْو ِمِهَ ،فُي َصِّلي ِب ِه ْم ِتْل َك َّ
ثم رجع إىل قومه،
عنه ،صريح يف ذلك ،حيث صّلى مع النّيب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،العشاء اآلخرةّ ،
فصّلى بهم تلك الصالة ،ومل ينكر عليه ،فكان ذلك مبثابة إقرار له على ما فعل ،مع أنّه أنكر عليه
أنّه أطال بهم الصالة.
.1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل تعاىل عليه وسلم( :من غشنا فليس منا).
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلماعة واإلمامة ،باب إقامة الصف من متام الصالة.

 .3صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب القراءة يف العشاء ،وخبصوص اآلراء الفقهية الواردة حبكم مراجعة املوسوعة

الفقهية الكويتية ،32/6 ،واملغين ،52/2،وجمموع الفتاوى.258/22 ،
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والقول إ ّن معاًذا صّلى مع النّيب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،نافلة ،يفتقر إىل دليل أقوى ممّا

صرحت به هذه الرواية ،اليت تذكر أنّه صّلى العشاء اآلخرة ،فليس من املعقول أن يكون قد
ثم عاد ليصليها مع قومه ً
فرضا.
صلاّ ها نفلاً ّ ،

وعليه؛ فإ ّن الذي نرجحه أ ّن صالة املفرتض اقتداء باإلمام املتنفل جائزة؛ لفعل معاذ ،رضي

اهلل عنه ،الذي حظي بإقرار الرسول ،صّلى اهلل عليه وسّلم.

 .3حكم بيع الشهرة للشريك
السؤال :اشرتكت مع شخص يف حمل ،فكان منه احملل ومنيّ العمل ،واشتهر احملل فيما

بعد ،فهل حيق لي املطالبة ببدل شهرة عنه ،بعد أ ْن أصبح من أكثر احملالت شهرة يف املدينة؟

اجلواب :إ ّن شراء الشهرة وبيعها أو إجيارها من املسائل النازلة يف هذا العصر ،ومل يتناول
أئمة املذاهب الفقهية قدميًا ،ولكن حبثها العلماء املعاصرون ،فذهب أكثرهم إىل
هذه املسألة ّ

اعتبار االسم التجاري ح ًقا ماليًا ،حيقق رواج الشيء الذي حيمل ذلك االسم ،وهو مملوك
لصاحبه ،وامللك يفيد االختصاص ،أو التمكن من االنتفاع ،والتصرف فيه بالبيع أو اإلجارة

أو غري ذلك ،ومينع غريه من االعتداء عليه إال بإذن صاحبه ،وأصبحت هذه املسألة من املسائل
املتعارف عليها ،اليت ال تتصادم مع نص شرعي خاص ،أو قاعدة كلية عامة يف الشريعة
اإلسالمية.
وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت ،خالل مجادى األوىل
1409هـ  /كانون أول 1988م ،قرا ًرا بهذا الشأن ،يشمل أمرين:
األول :االسم التجاري ،والعنوان التجاري ،والعالمة التجارية ،وحق التأليف ،واالخرتاع،
أو االبتكار ،هي حقوق خاصة ألصحابها ،أصبح هلا يف العرف قيمة مالية معتربة ،وهذه احلقوق
يعت ّد بها شر ًعا ،فال جيوز االعتداء عليها.
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الثاني :جيوز التصرف يف االسم التجاري ،أو العنوان التجاري ،أو العالمة التجارية ،ونقل
أي منها بعوض مالي ،إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ،باعتبار أ ّن ذلك أصبح ح ًقا ماليًا.

()1

ونص جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني على جواز بيع الشهرة ،يف قراره رقم ،122/1 :حيث
ّ
نص على( :جواز بيع الشهرة ،أو االسم التجاري ،وجواز االستعاضة عنهما مبال ،إذا انتفى

عنهما الغش والتدليس).
 .4هل يقبل تشهد امليت دون التلفظ به
ريا ،وغاب عن
السؤال :تويف شخص ويف يوم وفاته أعطاه األطباء دواًء خمد ًرا حتى ال يتأمل كث ً

الوعي ،وتويف وهو خمدر ،ومتّ تلقينه الشهادة ،فهل يقبل اهلل تشهده ،أم جيب أن يتلفظ بها؟

اجلواب :إنه من املستحب تلقني احملتضر الشهادة ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

َ
(ل ِّقنُوا َم ْوَت ُاك ْم لاَ إَلَه إلاَّ ُ
اهلل)( ، )2واملقصود مبوتاكم هنا ،الذين يكونون يف حال االحتضار
ِ ِ
ما قبل املوت ،وال يأثم من يرتك التلقني؛ ألنه ليس بواجب ،فقد ال يستطيع كل شخص

أن ينطق بهذه الكلمة؛ نظراً لشدة االحتضار وصعوبته ،ومبا أن هذا الشخص كان يف حالة
غيبوبة فإنه ال يدرك ما يقال له ،لذلك ال يلزم تلقينه؛ ألنه ال إثم يف ترك املستحب ،كما أنه
ال يشرتط يف قبول التشهد أن يتلفظ به اإلنسان قبل موته؛ ألن اإلميان والتصديق مكانهما

القلب ،فمن مات وكان قلبه مطمئناً باإلميان ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل سيغفر له ذنوبه وخطاياه،

ويشمله بواسع رمحته ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وهو القائل سبحانهُ{ :يثَبِّ ُت ُ
ين
اهلل َّال ِذ َ
ني َويَ ْف َع ُل ُ
اآلخ َرةِ َوُي ِض ُّل ُ
اهلل َّ
الظالمِِ َ
ت فيِ الحْ َيَاةِ ُّ
اهلل َما يَ َشاُء}
ِ
َّاب ِ
آ َمنُواْ ِباْل َق ْو ِل الث ِ
الدْنيَا َوفيِ
(إبراهيم)27:

 .1جملة جممع الفقه اإلسالمي ،عدد  ،5ج.1

 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب تلقني املوتى ال إله إال اهلل.
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 .5حكم بيع التورق
السؤال :شخص حباجة إىل مبلغ من املال ،فقرر أن يشرتي جها ًزا خلويًا بالتقسيط ملدّة سنتني،
ويريد بيعهُ ،
فدفع له فيه أقل من الثمن الذي دفعه ،فهل ُيعترب هذا من باب الربا ،أم البيع؟

اجلواب :هذه املسألة ُتعرف عند بعض الفقهاء ببيع التورق ،وهو أن يشرتي الشخص
سلعة بثمن مؤجل ،ثم يبيعها نق ًدا لغري البائع بأقل مما اشرتاها به؛ ليحصل بذلك على

النقد ،وقد ذهب مجهور العلماء إىل إباحتها؛ لعموم قوله تعاىلَ { :وأَ َح َّل ُ
الرَبا}
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ

(البقرة ،)275 :وألنّه مل يظهر فيه قصد الربا ،وال صورته ،وكرهه عمر بن عبد العزيز ،وحممد
ابن احلسن الشيباني  ...واختار حترميه ابن تيمية ،وابن القيم؛ ألنّه بيع املضطر.

()1

وقال الشيخ ابن باز رمحه اهلل( :وأ ّما مسألة التورق فليست من الربا ،والصحيح ِحُلها،

لعموم األدلة ،وملا فيها من التفريج ،والتيسري ،وقضاء احلاجة احلاضرة ،أ ّما من باعها إىل من
اشرتاها منه ،فهذا ال جيوز ،بل هو من أعمال الربا ،الذي يطلق عليه مسمى بيع العينة ،وهو
حمرم؛ ملا فيه من حتايل على الربا)

()2

وعليه؛ فهذه املعاملة ُتع ّد صحيحة ،حيث استُكملت فيها أركان البيع والشراء ،وشروطهما،
وانتفت عنها موانع الفساد ،أو البطالن ،مع مراعاة توافر الشروط اآلتية:
 .1أن ميتلك البائع السلعة ويقبضها قبل بيعها.
 .2أن يقبض املشرتي السلعة ً
ربا شر ًعا.
قبضا معت ً

 .3أال يبيعها ملن اشرتاها منه ،وألاّ يكون هناك تواطؤ بينهما؛ أل ّن ذلك ُيع ّد من باب بيع

العينة احملرم شر ًعا .واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
 .1املوسوعة الفقهية الكويتية.148-147/14 ،
 .2جمموع فتاوى ابن باز.245/19 :
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هجر الزوجة
دون مربر ظلم عظيم
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خان يونس ،وعضو جملس اإلفتاء األعلى

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
فقد أمر اهلل تعاىل األزواج بحُِ ْس ِن ُم َع َ
وجاِت ِهم ،واإلحسا ِن َإليْ ِه َّن؛
اش َرةِ َز َ

وف}...
اشُر ُ
فقال تعاىلَ ...{ :و َع ِ
وه َّن ِبالمَْْعُر ِ

(النساء:

والـم َع َ
اش َرُة بالـمعروف معناها:
،)19
ُ

صاحبَُة َّ
أقره َّ
رع ،وتعارف عليه أهل التقوى
الش ُ
الل ِطي َفُة ،واملُعا َملُة َ
الـم َ
ُ
الـح َسنَُة ،وفق ما َّ

فإن لهَُ َّن َ
والصالح؛ َّ
عليه َّن باملعروف.
مثل الذي ِ

ب عليه شرعاً من معاشرة زوجته ،وقضاء
و ِم َن املعاشرة باملعروف أ ْن يقوم الزوج بمِ ا َو َج َ

واإلعفاف ،يف ُح ُدوِد ُقد َرِتِه َ
َ
وطاَقتِِه.
اإلحصا َن
شهوتها ،بالقدر الذي يحَُ ِّق ُق هلا
َ

َّ
ولك َّن
إن ُهج َرا َن الزوجة يتنافى مع ما أوصى به اهلل عز وجل
سن ال ِع ْش َرةِ؛ ِ
َ
األزواج من ُح ِ

الهَْج َر منه ما هو مشروع ،ومنه ما هو مَمنوع ،وتفصيل ذلك عن النحو اآلتي:

التار َكِة ِل َطا َعة َرِّبها ،أو طاعة زوجها ،وهو الوسيلة
(أ) اهلَجُر املَشروع :هو هجُر الزوجة ِ
الناشز بعد الوعظ ،وقبل َّ
الـمبرَِّح،
الثانية من وسائل تأديب الزوجة ِ
الضرب الـخفيف غري ُ
ويكون َه ْجُرها ِبترَ ِك جمِ َا ِعها عند حاجتها إليه ،دون مغادرة البيت؛ حتى تَـ ُ
نـ ُشو َزها ،وتعوَد
رت َك ُ
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إىل طاعة زوجها؛ لقوله عز وجلَ ... { :و َّ
وه َّن َوا ْه ُجُر ُ
الالِتي تخََاُفو َن ُن ُشو َز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
وه َّن فيِ
اجع َو ْ
ََ
وه َّن ( .} ...النساء)34 :
اض ِرُب ُ
املض ِ ِ

وترك
الـم ِطي َعة ِل َرِّبها وِلزَوجها يف الفراشِ ،
(ب) اهلجُر الـممنوع :هو َهجُر الزوجة ُ

ب مشروع ،وهذا ما يَف َعُلُه ُ
بعض األزواج
جمِ َا ِع َها ،على َو ْجٍه يَ ُض ُّر ِب َها ،بال ُع ٍ
ذر مقبول ،وال َسبَ ٍ

َو ُجو َن بأخ َرى ،يمَِ ُ
اشُر َها ،وي ُ
اه َما؛ فيَ ُ
رت ُك
عيش معها ،ويَبِ ُ
يل مع إح َد ُ
يت عندها ،وُي َع ِ
الذين يتز َّ
اش َرةٍ ،أوال يَبِيْ ُت عندها ،وي ُ
يت ،وال ُم َع َ
مسي ُم َعَّلقًةَ ،ك َم ْن ال
فتـ ِ
األخرى دون َمبِ ٍ
رت ُك جمِ َا َع َهاُ ،
فتـ ْخ َط ُب.
تقضي َو ْط َر َها ،وال هي ِم ْن دون َز
َ
زوج هلا؛ فال ِه َي زوجٌة ِ
وج ُ
ٍ

عظيم ،وتَـ َع ٍّد لحِ دود اهلل تعاىل ،ومن األدلة على ذلك ما يأتي:
ظلم
وهذا َّ
الصنِ ُ
ٌ
يع ٌ

الـميل القليب؛ فقالَ { :وَلن
( )1نهى اهلل تعاىل األزواج عن هجر زوجاتهم بسبب َ

ال تمَِيُلواْ ُك َّل المَْيْل َفت َ
ُم َف َ
َذُرو َها
َت ْست ِ
َط ُ
يعواْ أَن َت ْع ِدُلواْ َبينْ َ الن َ
ِّساء َوَل ْو َح َر ْصت ْ
ِ

َكالمُْ َعَّل َق ِة}(النساء:

ص؛ َّ
 ،)129واملعنىَّ :
ألن
زوجاِته العدل املطلق ولو َح ِر َ
أن اإلنسان ال يستطيع أ ْن يَع ِد َل بني َ

والـميْل ال َقْلبيِ ِّ ،وهذا مِمَّا ُي َ
عذُر فيه صاحبه؛ لخِ روجه
هناك أموراً تكون بغري اختياره؛ َ
كالـم َحبَّةِ َ ،

ت ،واملعاملة،
عن إرادته ،أما ما يكون من َ
تص ُّر ِف اإلنسان وِفعِلِه؛ كالنفقة ،والسكنى ،واملَبِيْ ِ

قـد َرة اإلنسان واستطاعته ،وإيَّ ُاكم أ ْن يَدف َع ُكم َميْ ُل القلب إىل
فال ُب َّد فيه من ال َعدل؛ ألنها يف ُ
كالـم َّ
علقة بني السماء واألرض ،ليس هلا قرار؛ َّ
ألن
وج ْعِلها
لتـم عنهاَ ،
ِ
ُ
ترك الزوجة اليت ِم ُ

أن زوجها قد َم َ
املرأة إذا رأت َّ
ت تعباً شديداً ،واضطرب قلُبها ِفكراً وحسرةً،
ال مع ُض َّرِتها َت ِعبَ ْ
َ
ت
واشتعل فؤاُدها ناراً وغيظاً ،وقد َح َّذ َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من ذلك؛ فقالَ ( :م ْن َكاَن ْ
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َلُه ا ْم َرأََتا ِنَ ،ف َم َ
اهماَ ،جاَء يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َو ِش ُّقُه َماِئ ٌل).
ال إِىل إِ ْح َد ُ

(*)
1

( )2أِذ َن اهلل عز وجل يف َه ْج ِر الزوجة عند نشوزها؛ تأديباً هلا ،و َمنَ َع منه عند طاعتها
واستقامتها؛ فقال تعاىلَ ...{ :و َّ
اج ِع
وه َّن َوا ْه ُجُر ُ
الالِتي تخََاُفو َن ُن ُشو َز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
وه َّن فيِ المَْ َض ِ
وه َّن َفإ ْن أَ َط ْعن ُ
ال َتبْ ُغواْ َعَليْ ِه َّن َسبِ ً
َك ْم َف َ
َو ْ
ريا}(النساء.)34 :
يال إِ َّن اللهَّ َكا َن َعِليَّاً َكبِ ً
اض ِرُب ُ ِ
سبيال للبَ ْغ ِي عليهاُ ،
ً
لمها ،وعليه أن َّ
يتذك َر
و َم ْن َه َج َر زوجته الطائعة ،فقد َج َع َل اهلَ ْج َر
وظ ِ

َّ
ص ،فليَ َّتـ ِق اهلل فيها.
اس ُب ويعاِق ُب ،ويَقتَـ ُّ
ري ،يحُ ِ
أن اهلل َعِل ٌّي كب ٌ

أح ِد أم َريْ ِن مع الزوجة ،ال َ
ثالث هلما؛ بالنسبة إىل اإلمساك
عل ِ
( )3أمر اهلل األزواج ب ِف ِ
والتسريح ،فقال تعاىلَ ...{ :فإِْم َس ٌ
يح ِبإِ ْح َسا ٍن ( }...البقرة ،)229 :و َه ْجُر
اك بمَِ ْعُر ٍ
وف أَ ْو َت ْس ِر ٌ

ٌ
نه ٌّي عنه ،وفا ِعُلُه
وف ،وال ُه َو
الـمطيعة ال هو
إمساك بمَِعُر ٍ
ٌ
الزوجة ُ
تسريح بإحسا ٍن ،وهذا َم ِ

ُمتَ َع ٍّد لحُِ دود اهلل.

وه َّن ِض َرا ًرا َّلتَ ْعت ُ
َدواْ َو َمن يَ ْف َع ْل َذِل َك َف َق ْد َظَل َم َن ْف َسُه}...
( )4قال اهلل تعاىلَ ...{ :و َال تمُْ ِس ُك ُ

أمس َك زوجته دون ُمعاشرة ،ومل ُي ِّ
طل ْقها؛ فقد َ
(البقرة ،)231 :ومعلوم َّ
وح َر َمها
أض َّر ِب َهاَ ،
أن َم ْن َ

قـها ،و َم ْن َ
فعل ذلك ،فقد ظلم نفسه ِب ُظْل ِمِه ِلزوجته ،وت َع ِّديِْه لحُِ دود اهلل ،والظلم حرا ٌم
َح َّ
والس َّنـة العديدة.
بنصوص القرآنُّ ،

(َّ )5
ب وخيمًة؛
فاس َد كثريةً ،و َعواِق َ
ذر مقبولَ ،م ِ
ب شرعي ،وال ُع ٍ
إن يف َه ِ
جر الزوجة بال َسبَ ٍ

أ َه ُّمها ثالثة:

وتأجيج نار العداوة والبغضاء يف نفس الزوجة وأهلها له ،مِمَّا يؤدي إىل
أ ـ كراهيُة الزوج،
ُ
الفرقة والشقاق.
ِ
ِّساِء ،وصححه األلباني.
* سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب فيِ اْل َق ْسم َبينْ َ الن َ
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ب ـ إصابة الزوجة بمََِرض َ
دفعها إىل
ت النَّ ِ
الكبْ ِ
فسي ،وكراهِة الـحياة ،وتَـ َمنيِّ املوت ،مِمَّا يَ ُ
ِ
وتفريغ الكبت النفسي بالعنف ،وإيذاء اآلخرين ،وُربمََّا االنتحار.
الـحقد والعدوانية،
ِ

ج ـ َّ
الـج َّو الـمالئم
فـُر َ
إن ِ
الـحر َما َن الغريزي يجَ َعُلها َّ
تواقَـًة للمعاشرة الزوجية ،مِمَّا ُي َو ِّ

تقع الزوجة املهجورة
س الشيطان وإغ َراَءاِتِه ،فيَ ُ
سه ُل على ذئاب البَ َش ِر ِ
اصطيَاُدها ،وقد ُ
ِل َو َس ِاو ِ
الـم َح ِار ِم ،فيَُبوُء
الـجنْ ِسي ،الذي قد يَ ِص ُل إىل الزنى ،وأحياناً يكون من َ
ش ِ
َض ِحيًَّة َّ
للتـ َح ُّر ِ
ُ
الظامل باإلثـم الكبري ،والذنب العظيم.
الزوج
ُ
ويف حال ابتليت املرأة بهجر زوجها ،وبقيت تفضل االستمرار يف حياتها الزوجية معه،
زوجها ،وإع َر َ
السبب
اضُه عنها بالت َودُّد إليه ،واسترِ َضاِئِه ،و َم َعالجََ ِة
فأنصحها أن ُ
تـعا َجل نشو َز ِ
ِ
َ
بعض َح ِّقها؛ كأ ْن
الذي َّأدى إىل َه ْج ِر َها ،وإال فُي ْم ِكنها أ ْن تصطِل َح َم َعُه على التناُز ِل عن ِ

فضَلِة َل َديِْه َليَْلتَا ِن أو ٌ
ثالث أو أرَبع ،ويكون ِل ُض َّرِتها املُ َّ
ثالث ُمتتاِليٌَة،
تكت ِف َي ِبَل َيلٍة من ُك ِّل ٍ
ٍ
ص َعَليِْه ُ
اضا َف َ
ت ِمن َب ْعِل َها ُن ُشو ًزا أَ ْو إِ ْع َر ً
ال ُجنَاْ َح َعَليْ ِه َما
قولُه تعاىلَ { :وإِ ِن ا ْم َرأَةٌ َخاَف ْ
وهو ما َن َّ

الصْل ُح
َه َما ُصْل ًحا َو ُّ
أَن ُي ْصِل َحا َبيْن ُ
ْ َِ
عاش َرها
َول
يرج َع إليها ،وُي ِ
تعلم الزوجة املهجورة أنها باقية يف عصمة زوجها ،ويحَِ ُّل له أ ْن ِ
َخيرٌْ( }...النساء)128 :

ََ
ً
جرها؛ فال جيوز هلا االمتناع عن معاشرته
متى شاء ،مهما طال َهجُرُه هلا ،وإن كان ظاملا يف َه ِ
واحلالة هذه ،ما مل تعلم أنه طلقها يف تلك الفرتة ،ومل يراجعها حتى انقضت ِع َّدُتها.

ومع ما أسديناه للزوجة املهجورة من نصح ،يبقى ختوينها للزوج اهلاجر بغري حق من
عواقب فعله عليه وعلى أسرته يف الدنيا واآلخرة .وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله
وصحبه وسلم.
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العدة الشرعية يف الفقه اإلسالمي
د .شفيق عياش

العدة لغة من الع ّد واإلحصاء؛ أي ما حتصيه املرأة وتعده من األيام.
ويف االصطالح ،العدّة هي( :اسم ملدة معينة تنتظرها املرأة بعد الفرقة ،أو الوفاة ،دون أن
تتزوج).

(*)
1

وقد أمجع العلماء على وجوب العدة ،واستدلوا بآيات من القرآن الكريم ،منها قوله

ين ُيتَ َوَّف ْو َن ِمنْ ُك ْم
تعاىلَ { :والمُْ َطَّل َق ُ
ات يَترََ َّب ْص َن ِبأَْنُف ِس ِه َّن َثالَثَة ُقُروٍء} (البقرة ،)228 :وقولهَ { :و َّال ِذ َ
اجا يَترََ َّب ْص َن ِبأَْنُف ِس ِه َّن أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا} (البقرة ،)234 :ويالحظ من التعريف
َويَ َذُرو َن أَ ْز َو ً
السابق أن العدة نوعان :عدة طالق ،وعدة وفاة.

وعدة الطالق قد تكون باألقراء ،أو باألشهر ،أو بوضع احلمل ،أما عدة الوفاة ،فتكون
ً
ً
حامال ،كما سيأتي.
حامال ،أو باألشهر ،إن مل تكن
بوضع احلمل إن كانت
العدة باألقراء:
إذا كانت املطلقة ممن يأتيها احليض ،فقد اتفق الفقهاء على أن عدتها ثالثة قروء؛ لقوله
* املغين.194/1:
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ات يَترََ َّب ْص َن ِبأَْنُف ِس ِه َّن َثالَثَة ُقُروٍء}(البقرة ،)228 :غري أنهم اختلفوا يف حتديد
تعاىلَ { :واملُ َطَّل َق ُ
املراد بالقروء ،هل هي األطهار ،أم احليضات.

وقد استعمل قانون األحوال الشخصية لفظ القرء ،دون أن حيدد املراد منه ،فنص يف املادة
( )135على أن :مدة عدة املتزوجة بعقد صحيح ،واملفرتقة عن زوجها بعد اخللوة ،أو فسخ،
ثالثة قروء كاملة ،إذا كانت غري حامل ،وغري بالغة سن اليأس ،إذا ادعت قبل ثالثة أشهر
انقضاء عدتها ،فال يقبل منها ذلك.
ويالحظ أن هذه املادة قررت االعتداد على املخلو بها ،وهو قول مجهور الفقهاء.

(*)
1

عدة الطالق باألشهر:
كل مطلقة ال حتيض لصغر أو كرب أو مرض ،تكون عدتها ثالثة أشهر ،لقوله تعاىل:

ملحَ
ُم َف ِع َّدُت ُه َّن َثالَثُة أَ ْش ُه ٍر َوالالِئي لمَْ يحَِ ْض َن}.
يض ِم ْن ِن َساِئ ُك ْم إِ ِن ا ْرَتبْت ْ
{ َوالالِئي يَئِ ْس َن ِم َن ا ِ ِ

(الطالق)4 :

أما قانون األحوال الشخصية ،فقد قصر االعتداد بالثالثة أشهر على من بلغت سن
اإلياس ،فقد نص يف املادة ( )137على أن( :النساء املتزوجات بعقد صحيح واملتفرقات عن
أزواجهن بعد اخللوة أو الفسخ ،عدتهن ثالثة أشهر ،إذا بلغن سن اإلياس).
وكان الواجب على مدوني القانون أن يعمموا هذا احلكم ،ليشمل كل ما ال حتيض،
لصغر ،أو كرب ،أو مرض.
أما الزوجة اليت يفسخ عقدها قبل اخللوة ،أو الدخول ،فال عدة هلا ،حيث نصت املادة
( )142على أنه( :إذا وقع الطالق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد باخللوة
أو الدخول ال تلزم العدة).
* احمللى.256/10 :
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عدة املتوفى عنها زوجها:
ً
حامال ،تعتد أربعة أشهر وعشرة
اتفق أهل العلم على أن املتوفى عنها زوجها إذا مل تكن

اجا يَترََ َّب ْص َن ِبأَْنُف ِس ِه َّن أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر
أيام ،لقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
ين ُيتَ َوَّف ْو َن ِمنْ ُك ْم َويَ َذُرو َن أَ ْز َو ً
َو َع ْش ًرا} (البقرة ،)234 :وهذا ما نصت عليه املادة ( )139من قانون األحوال الشخصية ،حيث
جاء فيها أن( :النساء املتزوجات بعقد صحيح عدا احلوامل منهن إذا تويف أزواجهن ،يرتبصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام ،سواء دخل بهن أم ال).
ويالحظ هنا أن القانون مل يفرق بني عدة املتوفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعده ،وهذا
قول اجلمهور؛ لعدم ورود خمصص يفرق بينهما ،كما هو احلال يف املطلقة قبل الدخول.
عدة احلامل:
أمجع العلماء على أن عدة احلامل اليت فارقها زوجها يف احلياة بطالق أو فسخ ،هي حتى

والت َ
األحمْ َا ِل أَ َجُل ُه َّن أَ ْن يَ َض ْع َن حمَْ َل ُه َّن} (الطالق ،)4 :أما املعتدة
وضع احلمل ،لقوله تعاىلَ { :وُأ ُ
ً
حامال ،فقد ذهب اجلمهور إىل أن عدتها كذلك هي وضع احلمل ،وذهب
من وفاة إذا كانت
بعض أهل العلم إىل أنها تعتد بأبعد األجلني :احلمل أو األشهر.

(*)
1

وقد أخذ قانون األحوال الشخصية مبذهب اجلمهور ،فقرر يف املادة ( )140أن :املرأة
املتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطالق ،أو الفسخ ،أو تويف عنها وهي حامل،
فعليها أن ترتبص إىل أن تضع محلها ،فإن أسقط محلها ،ينظر :فإن كان الولد مستبني اخللقة
كلها أو بعضها فهو كالوضع ،وإن مل يكن مستبني اخللقة ،تعامل وفقاً لألحكام احملررة يف
املواد السابقة ،وحكم هذه املادة جار أيضاً على احلوامل املتزوجات بعقد فاسد ،إذا فرقن عن
* املغين.227/11 :
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أزواجهن ،أو ماتوا عنهن.
أما من تويف عنها زوجها ،وهي يف عدة الطالق ،فإن كان الطالق رجعياً تنهدم عدة الطالق،
وتبدأ عدة الوفاة من وقت وفاة زوجها ،أما إذا كان الطالق بائناً ،فإنها متضي يف عدتها من
الطالق ،بال خالف عند أهل العلم ،إن كان قد طلقها وهو سليم معافى ،أما إن كان يف مرض
املوت حينما طلقها ،فقد ذهب اجلمهور إىل أنها متضي يف عدة الطالق ،وخالف أبو حنيفة،
فقال إنها تعتد أطول األجلني :الوفاة أو ثالثة قروء.
وقد أخذ القانون مبا ذهب إليه اجلمهور ،فنص يف املادة ( )143على أنه( :إذا تويف زوج
املعتدة يف طالق رجعي تنهدم عدة الطالق ،وتلزمها عدة الوفاة ،أما إذا كانت مطلقة طالقاً
بائناً ،فال تلزمها عدة الوفاة ،بل تكمل عدة الطالق).
أما حكم خروج املعتدة ومكان االعتداد ،فقد بينته املادة ( )146حيث نصت على أنه :تعتد
معتدة الطالق الرجعي والوفاة يف البيت املضاف للزوجني بالسكنى قبل الفرقة ،وإن طلقت
أو مات عنها وهي يف غري مسكنها عادت إليه فوراً ،وال خترج معتدة الطالق من بيتها إال
لضرورة ،وملعتدة الوفاة اخلروج لقضاء مصلحتها ،وال تبيت خارج بيتها ،وإذا اضطر الزوجان
للخروج من البيت ،فتنتقل معتدة الطالق إىل حيث يشاء الزوج ،وإذا اضطرت معتدة الوفاة
إىل اخلروج ،فتنتقل إىل أقرب موضع منه.
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خالصة القول
يف استئذان الطفل
الشيخ أمحد خالد شوباش /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛
فالطفولة مرحلة عمرية ،ورد ذكرها يف القرآن الكريم أربع مرات.
ِّ
والطفل :الولد ما دام ناعماً ،وقد يقع على اجلمع ،قال تعاىلُ{ :ث َّم يخُْ ِر ُج ُك ْم

ِط ْف ً
ال}(غافر:

 ،)67وقال{ :أَ ِو ِّ
ِّساء} (النور ،)31 :وقد جيمع على
الط ْف ِل َّال ِذ َ
ين لمَْ يَ ْظ َهُروا َعَلى َع ْو َر ِ
ات الن َ
أطفال ،قال تعاىلَ { :وإَذا َبَل َغ َ
األ ْط َف ُال ِم ُ
نك ُم الحُْ ُل َم} (النور ،)1()59 :فاملراد بالطفل يف اآليات
ِ
اجلمع ال اإلفراد.

الصيب.
ويف لغة الفقهاءِ :
الط ْفل :الصيب من حني الوالدة إىل البلوغ( ،)2فالطفل هو َّ
فالص َغر يف اللغة
الص َغرِ ،
وهذه املرحلة العمرية هي املرحلة ذاتها اليت يطلق عليها وصف ِ

 .1األصفهاني :أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاني ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق حممد
سيد الكيالني ،الناشر دار املعرفة /لبنان ،ص . 305

 .2حممد رواس قلعجي  -حامد صادق قنييب ،معجم لغة الفقهاء ،الناشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة الثانية 1408هـ 1988م ،ص . 291
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قل حجمه ،أو ِّسنه ،فهو صغري ،وهو وصف يلحق باإلنسان من مولده إىل بلوغه ُ
ما ّ
احلُلم(،)1
وقد يطلق على ذلك اسم الغالم.

()2

مع أن الغالم يطلق على من نبت شاربه؛ ألنه ينزع إىل شهوة النكاح ،واهتياج تلك
الشهوة( ،)3ويطلق على تلك املرحلة من الشباب ،وحداثة السن (فتى)( )4من غري أن يتضمن
معنى الشهوة.
وأما الولد ،فهو من النسل والوالدة.

()5

والص َغر حبسب إطالق اللغة ،ومفاهيم الشرع
هذا ،وقد قسم العلماء مرحلة الطفولة ِ
فالصبا يطلق على الصغري ،منذ والدته إىل الفطام ،والتمييز :أن يصري للصغري
إىل أقسام عدةِّ ،
وعي وإدراك ،يفهم به اخلطاب ً
حد التكليف،
إمجاال ،واملراهقة :مقاربة احللم ،فإذا بلغ الصغري َّ

وكان صاحلاً يف دينه ،مصلحاً ملاله ،صار رشيداً.

()6

ويرى كثري من علماء الرتبية والنفس ،أن الطفولة تشمل مرحلتني؛ األوىل ،وهي يف
الغالب من الوالدة إىل ست سنوات أو سبع ،والثانية من السابعة إىل الثانية عشرة ،وهي

 .1جمموعة من العلماء والفقهاء  -املوسوعة الفقهية الكويتية ،ط وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت
الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مصر. 27/20 ،

 .2إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،املعجم الوسيط ،الناشر دار الدعوة ،بال طبعة

.2/660

 .3املفردات يف غريب القرآن ،مرجع سابق.364 ،
 .4املفردات يف غريب القرآن ،مرجع سابق.372 ،
 .5املعجم الوسيط ،مرجع سابق.1056/2 ،

 .6املوسوعة الفقهية الكويتية ،مرجع سابق.20/27 ،
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مرحلة التحاق الطفل باملدرسة ،وتتميز بقيام الطفل بعملية التذكر ،وتعلم اللغات(،)1
فاألوىل تتعلق بالصيب غري املميز ،والثانية تتعلق بالصيب املميز.
ويف املرحلة األوىل عادة تبدأ التهنئة والبشارة باملولود ،وإمساعه األذان ،وتسميته ،والعق
عنه ،وختانه ،ورضاعته ،وحضانته ،واملرحلة الثانية مرحلة تعليمه الصالة وأمره بها ،وتعليمه
امتثال أوامر اهلل ،واجتناب نواهيه ،وتعريفه باحلالل واحلرام ،وتأديبه بالقرآن ،وخمتلف اآلداب،
ً
فضال عن غرس اإلميان والعقيدة السليمة يف قلبه.
واختيار األصحاب،
االستئذان:
االستئذان ،هو طلب اإلذن ،واإلْذن يف الشيء :إعالم بإجازته والرخصة فيه.

()2

واالستئذان يف البيوت :طلب اإلذن بدخوهلا من أجل عدم ّ
االطالع على عورة أو ما ال
يريد أهل البيت ّ
االطالع عليه من الداخل.

وقد نهى الشارع احلكيم عن دخول البيوت من غري استئذان عموماً ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها

ين آ َمنُوا ال َتد ُ
َّال ِذ َ
ْخُلوا ُبُيوتاً َغيرْ َ ُبُيوِت ُك ْم َحتَّى َت ْستَأِْن ُسوا َوُت َسِّل ُموا َعَلى أَ ْهِل َها َذِل ُك ْم َخيرٌْ

ين
َّل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت َذ َّكُرو َن} (النور ،)27 :وورد األمر باستئذان األطفال يف قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

ين لمَْ يَبُْل ُغوا الحُْ ُل َم ِم ُ
آ َمنُوا ِليَ ْستَأِْذ ُ
نك ْم َث َ
ات ِمن َقبْ ِل
ين َمَل َك ْ
ت أَيمَْاُن ُك ْم َو َّال ِذ َ
نك ُم َّال ِذ َ
الث َم َّر ٍ
ني َت َض ُعو َن ِثيَاَب ُكم ِّم َن َّ
ريةِ َو ِمن َب ْع ِد َصالةِ اْل ِع َشاء َث ُ
َصالةِ اْل َف ْج ِر َو ِح َ
ات َّل ُك ْم
الث َع ْو َر ٍ
الظ ِه َ
َاح َب ْع َد ُه َّن َط َّواُفو َن َعَليْ ُكم َب ْع ُض ُك ْم َعَلى َب ْعض َك َذِل َك ُيبَينُِّ ُ
اهلل
س َعَليْ ُك ْم َوال َعَليْ ِه ْم ُجن ٌ
َليْ َ
ٍ
 .1عباس حمجوب ،الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو ،الناشر :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،الطبعة  ،1السنة
 ،1401العدد .119-116/1 ،52

 .2املفردات يف غريب القرآن ،مرجع سابق.15-14 ،
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يم * َوإَذا َبَل َغ َ
نك ُم ُ
األ ْط َف ُال ِم ُ
ات َو ُ
ين
استَأَْذ َن َّال ِذ َ
َل ُك ُم اآليَ ِ
احلُل َم َفْليَ ْستَأِْذُنوا َك َما ْ
اهلل َعِل ٌ
يم َح ِك ٌ ِ
اهلل َل ُك ْم آيَاِتِه َو ُ
ِمن َقبِْل ِه ْم َك َذِل َك ُيبَينُِّ ُ
يم
اهلل َعِل ٌ

يم}( .النور)59 - 58 :
َح ِك ٌ

ففي اآليتني األخريتني أمر للمؤمنني أن يستأذنهم مماليكهم ،ومن مل يبلغ احللم من

األوالد يف ثالثة أوقاتُّ ،
تعد عورات للمستأذن عليهم؛ وقت نومهم بعد العشاء بالليل،
وعند انتباههم قبل صالة الفجر ،وعند النوم وسط النهار ،وقت القيلولة ،ففي هذه األحوال
الثالثة حيظر على املماليك أو األوالد الصغار ،الدخول إال بإذن ،وما عدا تلك األوقات ،فلهم
الدخول من غري إذن ،فإذا بلغ األطفال سن االحتالم ،فعليهم االستئذان يف سائر األوقات.

()1

ويف اآليتني فوائد :أهمها ،أن ولي الصغري خماطب بتعليمه اآلداب الشرعية؛ ألن اهلل تعاىل

ين آ َمنُوا ِليَ ْستَأِْذ ُ
نك ُم} ومنها األمر حبفظ العورات ،واالحتياط لذلك من كل
قال{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

وجه ،وجواز كشف العورة حلاجة ،كاحلاجة عند النوم ،وأن الصغري ال َّ
ميكن من رؤية العورة،
كما ال جيوز أن ترى عورته عموماً.

()2

وإذا كان الكبري ال حيل له دخول البيت ،أو االنتقال إىل الغرف يف داخل البيت بغري
استئذان وإذن ،سواء أكان حمرماً أم أجنبياً ،إال أن يكون زوجاً ،ولو كان زوجاً ،فإنه يستحب له
االستئذان ،فإن الصغري املميز ،وهو الذي يقدر على وصف العورات ،جيب عليه االستئذان
يف األوقات الثالثة ،اليت هي مظنة كشف العورات؛ ألن العادة جرت بتخفيف الناس فيها من
الثياب ،وال حرج عليه يف ترك االستئذان يف غري هذه األوقات الثالثة؛ ملا يف ذلك من احلرج يف
 .1السعدي؛ عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،احملقق عبد الرمحن بن
معال اللوحيق ،الطبعة األوىل 1420هـ 1900م ص .574 - 573

 .2املرجع السابق.574 ،

68

خالصة القول يف استئذان الطفل

االستئذان عند كل دخول وخروج ،والصغري من يكثر دخوله وخروجه يعد من الطوافني ،قال
بذلك عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعطاء بن أبي رباح ،وطاووس بن كيسان،
واحلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وغريهم.

()1

وذهب أبو قالبة إىل أن استئذان الصغري املميز ،مندوب غري واجب.

()2

والصحيح قول اجلمهور؛ ملا يف االستئذان من مصلحة راجحة ،وهو املوافق لألمر اإلهلي.
وآيات سورة النور املتعلقة باالستئذان تدل على استئذان عام من خارج البيوت ،سواء أراد
اإلنسان دخول بيته ،أم غري بيته ،أم مكان عام ،وتفصيله ليس هنا ،أما االستئذان اخلاص
املتعلق باألطفال ،وهو استئذان يف داخل البيت غالباً ،ويكون واجباً يف ثالثة مواضع من بعد
صالة العشاء ،وقبل صالة الفجر ،وعند قيلولة الظهرية؛ ألن هذه األوقات مظنة خلع الثياب،
والتعري ،ووقوع املعاشرة الزوجية.
وهذا متعلق باألطفال املميزين ،ممن عرفوا أمر النساء ،ويعرفون اجلميلة من غري اجلميلة،
ويهتمون بشئون النساء ،أما الطفل بعمر السنتني والثالث ،فال يطلب منه استئذان ،فإذا بلغ
األطفال احللم ،صار االستئذان مطلوباً منهم يف كل وقت ،كالكبار البالغني.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1الطربي :حممد بن جرير ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن ،حتقيق الدكتور عبد اهلل الرتكي ،الناشر دار هجر ،الطبعة
األوىل 1422هـ 2001م  350/17وما بعدها.

 .2تفسري القرطيب ،مرجع سابق.302/12 ،
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مسائل فقهية

املدة الزمانية لعقد اإلجارة
الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
عقد اإلجارة من العقود اليت ال غنى عنها بني الناس ،وتشتد حاجتهم إليها ،ولذا؛ فإ ّن
الغراء أ ْولت هذا العقد أهمية كبرية ،بدءاً من تشريعه ،وإباحته ،وانتهاء بتنظيم
الشريعة ّ
تفاصيله وشروطه .وتع ّد مدة اإلجارة من املسائل املثرية بني املالكني واملستأجرين ،وبني عموم
الناس ،فكانت أقوال العامة على أشكال وألوان ،وشاع قول إ ّن مدة اإلجارة سنة ،وساد بني
الناس قانون محاية املستأجر ،فأم ّد يف ُع ْمر عقد اإلجارة ،فرأيت أن أوجز القول الفقهي يف
صح الدليل به.
ومعرجاً على أقوال الفقهاء ،متبنيّاً ملا ّ
املسألة ،مستظهراً األدلة الشرعيةّ ،
مشروعية عقد اإلجارة:
لقد استدل الفقهاء على مشروعية عقد اإلجارة من نصوص كثرية يف القرآن الكريم؛
وه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن} (الطالق ،)6:وقوله َصَّلى
منها قول اهلل سبحانه وتعاىلَ{ :فإِ ْن أَ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآُت ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ( :ق َ
ال ُ
ُ
اهللَ :ث َ
اع
الَثٌة أََنا َخ ْص ُم ُه ْم يَ ْو َم ال ِقيَا َمِةَ :ر ُج ٌل أَ ْع َطى ِبي ُث َّم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
70

املدة الزمانية لعقد اإلجارة

استَ ْوَفى ِمنُْهَ ،ولمَْ ُي ْع ِط أَ ْج َرُه)( ،)1والناس هلم حاجة إىل
استَأْ َج َر أَ ِج ً
ريا َف ْ
ُح ًّرا َفأَ َك َل ثمََنَُهَ ،و َر ُج ٌل ْ
اإلجارة لقضاء مصاحلهم.
تعريف عقد اإلجارة:
اإلجارة متليك املنفعة ب ِعوض( ،)2وهي بيع املنافعَ ،واملَنَاِف ُع َنْزَلِة َ
األ ْعيَا ِن؛ َألَّنُه يَ ِص ُّح
بمِ ِ
()3
لحْ َ
لمَْ
تمَ ُ
َ لمَْ َ
ض(.)4
ِْليك َها فيِ َحا ِل ا يَاةِ َوَب ْع َد ا ْو ِت ِ ،
واإل َجا َرةَ َع ْق ٌد َعلى ا نْف َعِة ِب ِع َو ٍ

املدة الزمانية لإلجارة:
أما مدة اإلجارة ،فيجب أن تكون معلومة للمالك واملستأجر ،وهما طرفا العقد ،وال
توجد لعقد اإلجارة مدة أدنى ،وال أقصى ،فالعقد على ما اتفق عليه العاقدان يف املدة ،وينبغي
ين آ َمنُوا أَ ْوُفوا
على طريف العقد االلتزام مبا اتفقا عليه؛ لقول اهلل سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
وط ِه ْم ،إِال َش ْر ًطا َح َّر َم
ِباْل ُعُقوِد} (املائدة .)1:وقال صلى اهلل عليه وسلم( :املُ ْسِل ُمو َن َعَلى ُشُر ِ
َح ً
الال ،أَ ْو أَ َح َّل َح َرا ًما)( ،)5وجيوز أن تكون مدة اإلجارة أكثر من سنة ،ولسنوات عديدة ،وجتوز
ت المُْ َّدُة أَ ْو َق ُص َر ْت؛
اإلجارة على مدة طويلة ،أو قصرية ،قال ابن اهلمام احلنفي( :يجَُ وُز َط َال ْ
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إثم من باع حراً.
 .2الشرح الكبري للدردير.4/ 2،
 .3املغين.322/5 ،

 .4املبسوط.74/15 ،

 .5سنن الرتمذي ،كتاب األحكام عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما ُذك َر عن رسول اهللَ ،صَّلى اهلل عَليه
الصلح َبينْ النَّاس وصححه األلباني.
وسّلم ،يف ّ
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()1
َ
َح ُّقق َ
َ
احل َ َ
اإل َجا َرةَِ ،ب ْل
ِلك ْوِن َها َم ْعُلو َمًةَ ،وِلت َ ِ
اجِة إليْ َها)  .قال ابن قدامة( :ال َتتَ َق َّدُر أ ْكثَُر ُم َّدةِ ِ

ِ
اب
إجا َرُة اْل َعينْ ِ املُ َّدةَ َّالتيِ َتبْ َقى ِفي َها َوإِ ْن َكُث َر ْتَ .و َه َذا َق ْو ُل أَ ْه ِل اْل ِعْلم َك َّافِة ،إال أ ّن أَ ْص َح َ
تجَُ وُز َ
ِ
َلُفوا َم ْذ َهبِِهَ ،ف ِمنْ ُه ْم َم ْن َق َ
اختَ
الشاِف ِع ِّي ْ
َّ
الَ :لُه َق ْوال ِن؛ أَ َح ُد ُه َماَ ،ك َق ْو ِل َساِئ ِر أَ ْه ِل اْل ِعْلم،
فيِ
ْعو إلىَ أَ ْكثَ َر ِمنْ َهاَ ،و ِمنْ ُه ْم َم ْن
اجَة ال َتد ُ
يح ،الثَّاِني ال يجَُ وُز أَ ْكثَ َر ِم ْن َسنٍَة؛ َأل َّن الحْ َ َ
َو ُه َو َّ
الص ِح ُ
ب أَ َّن َ
َق َ
ث ،أََّن َها ال تجَُ وُز أَ ْكثَ َر ِم ْن َثالِث َ
الَ :لُه َق ْو ٌل َثاِل ٌ
األ ْعيَا َن ال َتبْ َقى أَ ْكثَ َر
ني َسنًَة؛ َأل َّن اْل َغاِل َ
األ ْس َعاُر َو َ
ِمنْ َهاَ ،وَتتَ َغيرَُّ َ
األ ْجُر)( .)2قال اخلطيب الشربيين من الشافعية( :يَ ِص ُّح َع ْق ُد الإِْ َجا َرةِ
ُدةٍ ،إْذ ال
استِي َفاِء المَْْعُقوِد َعَليِْهَ ،وال ُي َق َّدُر بمِ َّ
ُم َّدةً َم ْعُلو َمًةَ ،تبْ َقى ِفي َها اْل َعينُْ المُْ َؤ َّج َرُة َغاِلبًا؛ ِإل ْم َكا ِن ْ
َ
َت ْوِق َ
الرِق َ
يق
يف ِفيِهَ ،والمَْْر ِج ُع فيِ املُ َّدةِ َّالتيِ َتبْ َقى ِفي َها اْل َعينُْ َغاِلبًا إلىَ أ ْه ِل الخْ ِبرْ َةَِ ،فُي َؤ ِّجُر الدَّا َر َو َّ

َ
يق بِهَ ،و َ
األ ْر َ
َّابَة َع ْش َر ِسنِ َ
َثالِث َ
ض ِماَئَة َسنٍَة
ني َسنًَةَ ،والد َّ
نيَ ،والثَّ ْو َب َسنًَة أ ْو َسنَتَينْ ِ َعَلى َما يَِل ُ ِ
أَ ْو أَ ْكثَ َر)( .)3وكان عقد اإلجارة املربم بني نيب اهلل موسى ،عليه السالم ،مع صاحب مدين ،مثاني
سنوات ،وهذا ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابه الكريمَ{ :ق َ
ال إِِّني ُأ ِر ُ
ْك َح َك إِ ْح َدى اْبنَتيَ َّ
يد أَ ْن ُأن ِ
ت َع ْش ًرا َف ِم ْن ِعنْ ِد َك َو َما ُأ ِر ُ
َهاَتينْ ِ َعَلى أَ ْن َتأْ ُج َرِني ثمََاِن َي ِح َجج َفإِ ْن أَتمَْ ْم َ
يد أَ ْن أَ ُش َّق َعَليْ َك
ٍ
َك أَيمََّا َ
ني * َق َ
ال َذِل َك َبيْ َوَبيْن َ
َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
الصالحِِ َ
األ َجَلينْ ِ َق َضيْ ُت َفال ُع ْد َوا َن
اهلل ِم َن َّ
َست ِ
ِ
نيِ

.1فتح القدير.63/9،
 .2املغين.322/5،

 .3مغين احملتاج.473/3،

72

املدة الزمانية لعقد اإلجارة

اهلل َعَلى َما َنُق ُ
َعَل َّي َو ُ
ول

َو ِك ٌ
يل}( .القصص)28-27:

فتبني مما سبق أ ّن مدة عقد اإلجارة ختضع لالتفاق بني املستأجر واملؤجر ،والقول مبدة السنة
هو قول لبعض الشافعية ،وهو ليس الراجح من أقوال الفقهاء؛ فيجوز أن تكون مدة إجارة
العقار مدة طويلة ،قصرت أم طالت ،وجيوز أن تكون على ما اتفق عليه العاقدان ،كما جيوز
أن تكون على ما تعارف عليه الناس ،وتراضوا به ،وال يوجد يف الشرع ما مينع من ذلك ،ما
دام االتفاق بإرادة الطرفني.
متديد عقد اإلجارة بعد انتهاء مدته:
()1
ً
َ لمَْ َ
ض(.)2
ُ
أوضحت سابقا أ ّن اإلجارة متليك املنفعة ب ِعوض ِ ،
واإل َجا َرةَ َع ْق ٌد َعلى ا نْف َعِة ِب ِع َو ٍ

أما مدة اإلجارة ،فيجب أن تكون معلومة للمالك واملستأجر ،وهما طرفا العقد .وجيوز أن
ت المُْ َّدُة
تكون مدة اإلجارة أكثر من سنة ،ولسنوات عديدة ،قال ابن اهلمام احلنفي( :يجَُ وُز َط َال ْ
اجِة َإليْ َها)( .)3وكثري من العقود اليوم مدتها سنة،
َح ُّق ِق الحْ َ َ
أَ ْو َق ُص َر ْت؛ ِل َك ْوِن َها َم ْعُلو َمًةَ ،وِلت َ
ولكنها تتجدد تلقائياً ،ويظهر رضا الطرفني يف متديد العقد ،وإذا ما انتهت مدة اإلجارة،
فيفسخ عقدها ،ولكن قد تظهر ضرورة جتيز متديد العقد بعد انتهائه ،قال الكاساني عن
َ
َّاب َ
َهي ِعنْ َد ُو ُجوِد اْل َغايَِة،
سبب فسخ عقد اإلجارة( :اْن ِق َضاُء المُْ َّدةِ إال ِل ُع ْذ ٍر؛ أل َّن الث ِ
ت إلىَ َغايٍَة يَنْت ِ
 .1الشرح الكبري للدردير.4/ 2 ،
 .2املبسوط.74/15 ،

 .3فتح القدير.63/9،
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ت املُ َّدُةَ ،و َ
األ ْرض َز ْر ٌع لمَْ
َفتَنْ َف ِس ُخ الإِْ َجا َرُة ِباْنتِ َهاِء المُْ َّدةِ ،إال إَذا َكا َن ثمَََّة ُع ْذ ٌرِ ،بأَ ْن اْن َق َض ْ
ِ
فيِ

َ
ْل)( .)1فذكر الكاساني من احلنفية أ ّن العقد قد
َح َصدَْ ،فإَِّنُه ُيترْ َ ُك إلىَ أَ ْن ُي ْست ْ
ُي ْست ْ
َح َص َد ِبأ ْج ِر املِث ِ
ميتد بعد انتهائه لعذر ،وللمؤجر أجر مثيل مأجوره .وقال الشريازي من الشافعية( :لو اكرتى
داراً ،وترك فيها متاعاً ،وانقضت املدة مل يلزمه تفريغها إال على حسب العادة يف نقل مثله)(.)2
فهنا امتنع عن إخالء البيت لوجود متاعه فيه ،وكان هذا سبباً يف امتداد عقد اإلجارة ،وعدم
فسخه؛ فيجوز متديد عقد اإلجارة للضرورة؛ حفاظاً على حياة املستأجر ،واستقراره على أن
املؤجر بأجرة مأجوره .جاء يف جملة األحكام العدلية (المَْ َّادُة َ :)480
استَأْ َج َر
ينصف املالك ِّ
(ل ْو ْ
َ ً َ
ت أَْثنَاِء َّ
ََ
يق تمَْت ُّ
اح ِلَ ،وُي ْع ِطي
الس ِ
َد الإِْ َجا َرُة إلىَ اْل ُو ُصو ِل إلىَ َّ
الط ِر ِ
ز ْو َرقا َعلى ُم َّدةٍَ ،واْنقض ْ فيِ
لمُْ ْ َ
بر األمان.
ْل املُ َّدةِ اْل َف ِ
اضَلِة)( .)3فاإلجارة هنا مددت بعذر؛ وذلك للوصول إىل ِّ
ا ْستَأ ِجُر أ ْج َر ِمث ِ

ُ
وج َر ْت أَ ْر ٌ
ت
ض ِل َغ ْر ِس َها َش َج ًراَ ،واْن َق َض ْ
ويعطى املؤجر أجر املثل .وجاء يف اجمللة أيضاً( :إَذا أ ِ
ُم َّدُة اإل َجا َرةَِ ،ولمَْ يَنْ َض ْج الث َ تمَُ لإْ
َ لمْ
َّم ِر)(.)4
ت ُن ُض
ْل إلىَ َوْق ِ
وج الث َ
ِ
َّمُرَّ ،دُد ا ِ َجا َرُة ِبأ ْج ِر ا ِث ِ
ِ

فهذا يدل على أ ّن أعذاراً يؤخذ بها لتمديد عقد اإلجارة بني املستأجر واملؤجر ،فال يلحق

الضرر بأحدهما .فال ضرر وال ضرار .واهلل تعاىل أعلم
 .1بدائع الصنائع.223/4 ،

 .2املهذب يف فقه اإلمام الشافعي.260/2 ،

 .3درر احلكام شرح جملة األحكام العدلية ،دار اجليل .ط1411 1هـ 551/1 ،1991 -
 .4درر احلكام يف شرح جملة األحكام.552/1 ،
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قيم ومواعظ

اجملتمعات املتقدمة واملتطورة
رائدها الكفاءات ال الوالءات
د .محزة ذيب مصطفى  /عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني – الرباط

معروف أن يف احلياة البشرية سنناً وقواعد تستند إليها ،وتركن إليها النجاحات يف احلياة،
كما أن البشرية من خالل هذه السنن احلياتية تستطيع أن حتقق أهدافها ،وتصل إىل بغيتها

وغاياتها املنشودة ،متاماً كما هناك سنن كونية ربانية خلقها اخلالق َّ
جل شأنه ووضعها ،فهناك
السنن الكونية اليت خلقها رب العزة كربنامج النجوم والكواكب السيّارة وحركاتها ،وما

ينتج عنها من ليل ونهار ،أو الفصول األربعة ،أو انتظام ساعات الليل والنهار ،قال تعاىل:

ََ
الليْ َل َس ْر َم ًدا إلىَ يَ ْوم اْل ِقيَا َمِة َم ْن إَلٌه َغيرُْ اهللِ يَأِْت ُ
ُم إ ْن َج َع َل ُ
اهلل َعَليْ ُك ُم َّ
يك ْم ِب ِضيَاٍء
ِ
{ُق ْل أ َرأيْت ْ ِ
ِ ِ
ََ
َ
ُم إ ْن َج َع َل ُ
اهلل َعَليْ ُك ُم النَّ َها َر َس ْر َم ًدا إِلىَ يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِة َم ْن إَِلٌه َغيرُْ اهللِ
أَفال َت ْس َم ُعو َن * ُق ْل أ َرأيْت ْ ِ
يَأِْت ُ
يك ْم ِبَليْل َت ْس ُكنُو َن ِفيِه أََفال ُتبْ ِصُرو َن * َو ِم ْن َرحمَْتِِه َج َع َل َل ُك ُم َّ
َس ُكنُوا ِفيِه
الليْ َل َوالنَّ َها َر ِلت ْ
ٍ
َوِلتَبْت ُ
َغوا ِم ْن َف ْضِلِه َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( .القصص.)73 - 71 :

ومنها سنن التزاوج يف بين البشر ،واحليوانات ،والنباتات ،وسائر املخلوقات احلية ،وغري

ذلك من السنن اإلهلية الكثرية واملتعددة.

{سنََّة اهللِ فيِ َّال ِذ َ
ين َخَل ْوا ِم ْن َقبْ ُل َوَل ْن تجَِ َد ِل ُسنَِّة اهللِ
ومنها السنن اجملتمعية ،قال سبحانهُ :
َتبْ ِد ً
يال}(.األحزاب)62 :
75

العدد 121رجب وشعبان  1436هـ  -أيار وحزيران 2015م

{سنََّة َم ْن َق ْد أَ ْر َسْلنَا َقبَْل َك ِم ْن ُر ُسِلنَا َوال تجَِ ُد ِل ُسنَّتِنَا تحَْو ً
وقال َّ
يال}(.اإلسراء)77 :
جل شأنه أيضاًُ :
ِ

وهناك السنن احلياتية ذات املعايش ،إذ من غري املمكن أن تصبح غنياً دون أن تضرب يف
األرض وتكدح ،ومن غري املمكن أن حيوز الطالب على العالمات والنتائج العالية أو
الباهرة ،دون الدراسة واجلد واإلخالص يف التحصيل.
األخذ بأسباب التقدم والتطور:
كما أنه من غري املمكن للمجتمعات أن تنهض وتتطور ،دون أن تأخذ بأسباب التقدم،
وأهداب التطور.
ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها

إن السفينة ال جتري على اليبس

ومن البدهي القول :إن األخذ باألسباب هو الطريق املوصل إىل الغايات ،وما يرجوه
اإلنسان ،ويسأله يف احلياة ،وإذا مل يأخذ باألسباب ،فلن يصل يف يوم من األيام إىل هدف أو
مبتغى .وعلى رأس هذه األسباب أن يسند األمر إىل أهله ،وأن يعطى صاحب االختصاص،
وصاحب احلذاقة ،والفن ،واملهارة ،دوره املطلوب يف تهيئة األسباب واملناخات املطلوبة ،هلذه
الكفاءة ،وصاحب االقتدار.

يا باري القوس برياً ليس يصلحه

يا باري القوس أعط القوس باريها

فإذا مل َّ
يتول صاحب الشأن العمل أو اإلشراف على العمل ،فكيف سيحوز على الشيء

املصنع أو املت َقن؟ وإذا مل َّ
يتول إدارة األمور ودقتها حسن الرأي ،وصاحب الكياسة ،وواسع
اإلدارة ،كيف ستؤول األمور إىل دقة الغاية املطلوبة وصوابها وحتققها؟
إذا مل يوضع اإلنسان املناسب يف املكان واملوقع املناسبني ،كيف ستنتظم األمور وتؤول
النتائج إىل األفضل واألحسن؟ إذا مل يوضع صاحب الكفاءة على رأس املؤسسة ،ومل تدر
هذه املؤسسة من صاحب االختصاص واالقتدار ،كيف سيكتب للمؤسسة النجاح والتطور
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والتقدم؟ إذا مل نبحث عن الكفاءة واإلخالص واالقتدار لدى األفراد ،وكان رائدنا يف
االختيار اهلوى ،أو الغرض الذاتي ،أو املصلحة اخلاصة ،أو املعرفة ،والصداقة ،أو احملسوبية
والوساطة ،كيف سنضمن جناح مؤسساتنا وجمتمعاتنا وتتطورهما؟
العدالة يف التعيني والرتقيات:
إن أوىل اخلطوات يف النجاح أو التقدم أو االرتقاء مبستوى الشعوب واجملتمعات هلو
البحث عن صاحب املعرفة ،وصاحب االقتدار ،وأن يوىل ما هو مطلوب ومهدوف إليه .أما
إذا مل يكن االختيار قائماً على أسس علمية ومهنية ومنطقية وقواعد نزيهة يف االختيار،

وكان اهلوى هو البديل ،حينئذ من غري املمكن أن نتوقع جناحاً أو تقدماً وتطوراً .ومن هنا؛
نرى حال جمتمعاتنا يف وطننا العربي يسري من سيء إىل أسوأ .وبيننا وبني الشعوب ،ونهضة
اجملتمعات ،بون ومسافة .ومن هنا كذلك نرى الرتهل يف كثري من مفاصل جمتمعنا ومؤسساتنا
ودوائرنا ،كما نرى الفساد والرشاوى واحملسوبية ،ونفتقر إىل التطبيق احلق ،والعادل ،والقائم
على إنصاف املواطن ،دون وساطة ،يف جمال تطبيق نظمنا وقوانيننا .لدينا قوانني ونظم على
الورق ،ويف السجالت ،من أحسن ما يكون ،ولكن إذا ما أردنا املمارسة والفعل والسلوك
على أرض الواقع ،جند الفراغات الكثرية ،وجند الظلم الكبري ،وجند اهلوى وامليل واحليف،
جند القانون يطبق خري تطبيق على الضعيف ،وعلى من ال سند له وال واسطة ،يطبق حبذافريه

ً
سبيال؛ ألن يطبق على ذي املكانة
على الفقري واملسكني ،ويف الوقت ذاته ال جيد هذا القانون

والنفوذ والقوة .وهذا ما حذر منه الشارع احلكيم ،حيث قال صلوات اهلل عليه وسالمه( :إِنمََّا
الض ِع ُ
الش ِر ُ
يه ْم َّ
يه ْم َّ
يف
أَ ْهَل َك َّال ِذ َ
ين َقبَْل ُك ْم أَن ُ
يف َت َر ُكوُهَ ،وإَِذا َس َر َق ِف ِ
َّه ْم َكاُنوا إَِذا َس َر َق ِف ِ
اط َمَة ِبنْ َ
تَ ،ل َق َط ْع ُت يَ َد َها) (*) ،وكان هذا
ت محَُ َّم ٍد َس َرَق ْ
أََقاُموا َعَليِْه الحْ َدََّ ،وآيْ ُم اهللِ؛ َل ْو أَ َّن َف ِ
1

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه رقم.54
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املوقف منه صلوات اهلل عليه؛ ألن أحداً قد تدخل ،وأراد أن يتوسط لشخص ذي شأن ،كيال
يطبق عليه القانون .إذ كيف يطبق هذا القانون على إنسان ذي مكانة وشرف وقوة يف اجملتمع؟
فكان املوقف احلازم منه صلوات اهلل عليه ،بل كان منه التوجيه السليم ،والرتبية املثلى يف نهج
العدالة ،وتطبيق القانون على الكبري والصغري ،ويف هذا حتقيق لقواعد العدالة ،والسلم،
واألمن اجملتمعي بعد ذلك.

قدمياً قالت العرب :العدل أساس امللك.

وهذا ما جرى عليه الصديق أبو بكر اخلليفة الراشد وسار ،حيث قال يف خطبته اليت
تقدم بها لألمة :حينما توىل زمام األمور ،وأصبح اخلليفة واآلمر الناهي :عليكم أن تعلموا
أن القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ احلق منه ،والضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ
احلق له.
الدمار والتخلف يف االحتكام إىل احملسوبية:
إذا ما أصررنا على هذا املوقف حيال الوالءات ال الكفاءات ،وحيال التزويغ من التطبيق
احلق للقانون ،ومل نكلف أنفسنا البحث عن صاحب االقتدار ،وبقينا يف مربع العالقة
والصداقة واحملسوبية ،والوساطة ،سنبقى يف دائرة التخلف ،ولن نفلح يف تطوير شعوبنا
وجمتمعاتنا ،سنبقى يف منأى عن النهوض باألفراد واجلماعات ،وسنبقى دافعي مثن هذا البعد

عن املعايري الرتبوية والعلمية واجملتمعية والقيادية السليمة والصحيحة ،مثناً نتعب ونشقى
ونضل من خالله ،مثناً سنفقد من خالله كرامتنا وحريتنا وسعادتنا .ال نستطيع من خالله أن
نقارن أنفسنا باجملتمعات والشعوب الناهضة واملتقدمة والرائدة يف احلياة اإلنسانية ،سنبقى
كما قال ذاك األعرابي :يداك أوكتا وفوك نفخ.

لقد وصلت جمتمعاتنا إىل ما هو أصعب أو أسوأ من ذلك ،غدونا نرى املعروف منكراً
78

اجملتمعات املتقدمة واملتطورة رائدها الكفاءات ال الوالءات

واملنكر معروفاً ،غدا الذي ينادي مبثل هذه املبادئ ،واملثل ،والقيم ،والطرائق الصحيحة واحلقة
غريباً يف جمتمعه ،وغريباً بني زمالئه ووسط بيئته .غدا من ينادي بهذه القيم العالية والرفيعة
مثالياً وغري واقعي ،وال منطقي ،وغري متساوق مع الواقع الذي ال ميكن إصالحه .كيف ال
ميكن إصالحه وهو اخلطأ ،والزلل والظلم واحليف ؟!
ثمرات العمل الدؤوب لالصالح:

أنبقى يف دوائر اخلطأ واخللل وال حناول أن ننتقل ونرتقي إىل دوائر الصواب واحلق
والعدل؟ إذا مل نطالب بذلك ومل نصر على هذا املوقف ،وندعو ليل نهار بضرورة تبين
هذا النهج ،حينئذ لنا احلق أن نقول :كيف نصلح واقعاً مستعصياً على اإلصالح ،حينئذ من
أنى لنا إصالح واقعنا املرير األليم ،لقد اتسع اخلرق على الراقع ،ومل يعد
املمكن القولّ :
هناك من أمل لسياسات اإلصالح .لكننا إذا وضعنا نصب أعيننا ضرورة تغيري الواقع من

السيئ إىل احلسن ،ومن احلسن إىل األحسن ،ومن اخلطأ إىل الصواب ،ومن الظلم إىل العدل،
ومن الوالءات إىل الكفاءات ،ومن الفساد إىل اإلصالح ،ومن احملسوبية والوساطة إىل النظام
والقانون ،ومن التحيز إىل املساواة ،وعملنا على ذلك قدر وسعنا كل يف موقعه ومكانته،
وجاهدنا دون ذلك ،وأصررنا على موقفنا هذا ،فإن املعادالت ال حمالة ستتبدل وستتغري،

وستسري األمور بإذن اهلل إىل األحسن شيئاً فشيئاً ،ولو ببطء ،لكن ستجد نفسك بعد مدة من
الزمن قد وصلت ،أو أوشكت على الوصول ،ال شيء يف احلياة يأتي بيسر وسهولة ودون
جهاد وجماهدة ،هل غريت العرب حاهلا من ختلف ،وتيه ،وضالل ،وعبادة للحجارة واألصنام،
اليت ال تنفع ،وال تضر ،وال تسمع ،وال تبصر دون موقف صلب من النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وأتباعه ،ودون جهاد وقتال؟ هل غريت العرب من وضعها االجتماعي ،والرتبوي،

والعقدي ،دون تعب أو جد واجتهاد ،دون إصرار على املوقف احلق (يَا َعم؛ واهلل َلو َو َض ُعوا
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س يف يمَِينيِّ َوال َق َم َر يَ َس ِاري َعَلى أ ْن أَْتُر َك هذا األ ْمُر حتَّى ُي ْظ ِه َرُه ُ
َّ
اهلل أو أ ْهَل َك ِفيه َما
الش ْم َ
فيِ
(*)
َت َر ْكتُه).
1

مبعنى ال يصح حبال أن نبقى دوماً وأبداً يف دوائر اليأس واإلحباط ،جيب أن حناول ،وجيب

أن نعمل ،ومن الضروري أن نأخذ باألسباب ،فلو أن اإلنسان استسلم لصعوبات احلياة

وعقباتها ملا تقدم لألمام أبداً ،ولو أن اإلنسان ال حيسب إال حساب العقبات والعراقيل ملا
سار يف حياته السري الطويل ،وملا أجنز هذه اإلجنازات كلها.

إن الدول والشعوب واجملتمعات الناهضة واملتقدمة واملتطورة اليوم ،ليست أحسن ً
حاال

البتة من شعوبنا وجمتمعاتنا .لقد كانت هذه الشعوب يف ذيل قوائم األمم واحلضارات ،ومل

تكن هذه الشعوب -ولفرتة وجيزة -أفضل الشعوب وأحسنها ً
حاال كما اليوم  .بل كانت
شعوبنا وجمتمعاتنا ذات التطور والتقدم ،وكانت سادة األمم وأرقاها وأعزها وأغناها ،فما
الذي أحاهلا إىل ما هي عليه اليوم؟ وملاذا تغري حال سواها من الشعوب اليت كانت يف ذيل
قوائم احلضارة واملعرفة إىل ما نراه اليوم من تقدم وتطور ،لوال ما طرأ على الطرفني من تغيري
وتبديل؟ تركنا ما كنا عليه من األخذ باألسباب ،واآلخرون تركوا ما كانوا عليه من ختلف،
وأخذوا بكل أسباب النجاح والتطور والتقدم.

* السرية النبوية البن كثري.474/1 ،
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العدل يف اإلسالم
د .حسن مسعود سلمان  /حماضر يف جامعة القدس املفتوحة
ُّ
يعد العدل يف اإلسالم مبدأً أساسياً من مبادئ الشريعة اإلسالمية ،الذي به تتحقق سعادة
الفرد واجملتمع ،وهو أساس امللك ،ويعد من املثل العليا ،واألخالق الفاضلة ،والقيم اإلنسانية
اخلالدة ،اليت جاء بها اإلسالم ،وجعلها من مقومات احلياة الفردية ،واالجتماعية ،واألسرية،
والسياسية ،والعدل هو املقصود األول من إرسال اهلل رسله ،وإنزال كتبه؛ فبالعدل أنزلت
الكتب ،وبعثت الرسل ،وبالعدل قامت السماوات واألرض ،والعدل من أمساء اهلل احلسنى،
وصفاته العليا.
تعريف العدل
هو :ما قامت به النفوس أنه مستقيم ،وهو ضد اجلور.

()1

والعدل :اإلنصاف ،وهو إعطاء املرء ما له ،وأخذ ما عليه.
والعدل أن تعطي من نفسك الواجب ،وتأخذه.

()2

()3

 .1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر  :بريوت1412 .هـ  ،فصل العني باب الالم،
.430/11
 .2إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة .588/2 ،

 .3ابن حزم ،أبو حممد علي بن أمحد .األخالق والسري يف مداواة النفوس ،ط ،2دار اآلفاق اجلديدة :بريوت،

1399هـ33/1 1979 -
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والفرق بني العدل والقسط ،أن القسط هو العدل البني الظاهر ،ومنه مسي املكيال قسطاً،

وامليزان قسطاً؛ ألنه يصور لك العدل يف الوزن ،حتى تراه ظاهراً ،وقد يكون من العدل ما
خيفى.

()1

وتظهر أهمية العدل يف َقو ِل ال َر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن المُْْق ِس ِط َ
ني ِعنْ َد اهللِ َعَلى

َ
يه ْم
َن َع َّز َو َج َّلَ ،و ِكْلتَا يَ َديِْه يمَِنيٌَّ ،ال ِذ َ
ني َّ
َمن ِ
َاب َر ِم ْن ُن ٍ
ين يَ ْع ِدُلو َن فيِ ُح ْك ِم ِه ْم َوأ ْهِل ِ
ورَ ،ع ْن يمَِ ِ
الرحمْ ِ
()2
َو َما َوُلوا).
مشروعية العدل:
لقد ثبتت مشروعية العدل ووجوبه يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة.

أما من الكتاب ،فقوله تعاىل{ :إ َّن اهللَ يَأُْمُر ُك ْم أَن ُتؤدُّواْ َ
ات إِلىَ أَ ْهِل َها َوإَِذا َح َك ْمتُم
األ َماَن ِ
ِ
َك ُم}( .الشورى{ ،)15 :إ َّن اهللَ
َبينْ َ النَّاس أَن تحَْ ُك ُمواْ ِباْل َع ْد ِل} (النساءَ { ،)58 :وُأ ِم ْر ُت لأَِ ْع ِد َل َبيْن ُ
ِ
ِ
ْ ْ
سا ِن}( .النحل)90 :
اإل ْح َ
يَأُمُر ِبال َع ْد ِل َو ِ
(سبْ َعٌة ُي ِظُّل ُه ُم ُ
اهلل يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة فيِ ِظِّلِه ،يَ ْو َم لاَ ِظ َّل
ومن السنة ،قوله صلى اهلل عليه وسلمَ :
()3
إِلاَّ ِظُّلُه ،إِ َما ٌم َعاِد ٌل.)...
فوائد العدل:

ذكر صاحب كتاب بدائع السلك يف طبائع امللك ،فوائد دينية ودنيوية للعدل

()4

أما

الفوائد الدينية ،فهي:

 .1العسكري ،أبو هالل ،الفروق اللغوية ،دار العلم الثقافة :القاهرة.234/1 ،

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن

إدخال املشقة عليهم.

 .3صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب فضل من ترك الفواحش.

 .4ابن األزرق ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن حممد األصبحي  ،بدائع السلك يف طبائع امللك  ،ط،1429-2008 1
 ،203-202 / 1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة .
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الفائدة األوىل :املسابقة إىل نيل حمبة اهلل تعاىل يوم القيامة.
الفائدة الثانية :استحقاق التقدم على من يظلهم اهلل يف ظله ،يوم ال ظل إال ظله.
الفائدة الثالثة :استحقاق العلو به ،على منابر من نور عن ميني الرمحن ،وكلتا يديه ميني.
الفائدة الرابعة :إجابة الدعاء.
الفائدة اخلامسة :ضمان اجلنة به ،فعن محاد ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يقول( :أهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط ،ورجل رحيم رقيق القلب ،لكل ذي
قربى مسلم ،وعفيف متعفف ذو عيال).

( *)
1

أما املصاحل الدنيوية ،فهي:
املصلحة األوىل :ظهور رجحان العقل به.
املصلحة الثانية :كمال النعمة الطائلة به.
قالوا :إذا رأيت احلكام يتنافسون يف العدالة ،ويتجنبون الفسوق واجلهالة ،فتلك نعمة

طائلة ،وإذا رأيت اجلور فاشياً ،والعدل مطرحاً منكراً ،فتلك نعمة زائلة.
املصلحة الثالثة :دوام امللك به.
املصلحة الرابعة :ملك سرائر الرعية به.
املصلحة اخلامسة :قيامه يف األرض مقام املطر الوابل ،بل هو أنفع.
مشولية العدل اإلسالمي:

العدل يف اإلسالم يشمل مناحي احلياة مجيعها ،ومن ضمن ما يشمله األمور اآلتية:

 .1عدل املسلم مع نفسه { َو َال ُتْلُقواْ ِبأَيْ ِد ُ
يك ْم إِلىَ التَّ ْهُل َكِة}
َ َ
اس أَن تحَْ ُك ُمواْ ِباْل َع ْد ِل}(النساء )58 :فالرسول ،صلى
 .2العدل يف احلكم{ َوإِذا َحك ْمتُم َبينْ َ النَّ ِ
(البقرة)195 :

* ابن حبان ،حممد  .صحيح بن حبان  ،ط ،1مؤسسة الرسالة  :بريوت1408 ،هـ .424/2 ،1988 -
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وت َو ُه َو َغ ٌّ
اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :ما ِم ْن َوا ٍل يَِلي َر ِعيًَّة ِم َن املُ ْسِل ِم َ
اش لهَُ ْم ،إِلاَّ َح َّر َم
نيَ ،فيَ ُم ُ
َ َ ()1
ُ
اهلل َعَليِْه اجلنَّة).

الَ :ق َ
اح َدةً}(النساء ،)3 :و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ق َ
ال
ُم أَ َّال َت ْع ِدُلواْ َف َو ِ
 .3العدل مع الزوجات {َفإِ ْن ِخ ْفت ْ

َر ُس ُ
ت َلُه ا ْم َرأََتا ِن ،يمَِ ُ
اه َما َعَلى الأُْ ْخ َرىَ ،جاَء
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َكاَن ْ
يل َم َع إِ ْح َد ُ
ٌ ()2
يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َوأَ َح ُد ِش َّقيِْه َساِقط).

ََ
ُ
ُ
ََ َُ
 .4العدل بني األبناء :قال َر ُسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ا ْع ِدلوا َبينْ أ ْوالِدك ْم فيِ
()3
ال َع ِطيَِّة).
ين آ َمنُواْ ُكوُنواْ َق َّوا ِم َ
ني لهلِ ِ ُش َه َداء ِباْل ِق ْس ِط َو َال يجَْ ِر َمنَّ ُك ْم
 .5العدل مع األعداء{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َشن ُ
ري بمَِا َت ْع َمُلو َن}
َآن َق ْو ٍم َعَلى أَ َّال َت ْع ِدُلواْ ا ْع ِدُلواْ ُه َو أَْق َر ُب ِللتَّ ْق َوى َو َّاتُقواْ اهللَ إِ َّن اهللَ َخبِ ٌ
(املائدة)8 :

 .6العدل مع أهل الكتابَ { :وُأ ِم ْر ُت لأَِ ْع ِد َل

َبيْن ُ
َك ُم}( .الشورى)15 :

 .7العدل مع اليتامىَ { :وأَن َتُقوُمواْ ِلْليَتَا َمى ِباْل ِق ْس ِط} (النساء)127 :؛ أي العدل.

َ َ
اس أَن تحَْ ُك ُمواْ ِباْل َع ْد ِل}(النساءَ { ،)58 :وإِن
 .8العدل بني املتخاصمنيَ { :وإِذا َحك ْمتُم َبينْ َ النَّ ِ
َطاِئ َفتَا ِن ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
اه َما َعَلى الأُْ ْخ َرى َف َقاِتُلوا َّال
ت إِ ْح َد
َه َما َفإِن َب َغ
ني اْقتَتَُلوا َفأَ ْصِل ُحوا َبيْن
ْ
ُ
ُ
تيِ
ب
َتبْ ِغي َحتَّى َت ِفيَء إِلىَ أَ ْم ِر اهللِ َفإِن َف ْ
اءت َفأَ ْصِل ُحوا َبيْن ُ
َه َما ِباْل َع ْد ِل َوأَْق ِس ُطوا إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
المُْْق ِس ِط َ
ني}

(احلجرات)9 :

ُم َفا ْع ِدُلواْ}(األنعامَ {،)152 :وأَ ْشه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِّم ُ
نك ْم}(الطالق)2 :
 .9العدل يف الشهادةَ { :وإَِذا ُقْلت ْ
ِ
.1صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب من اسرتعي رعية فلم ينصح.

 .2سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب القسمة بني النساء ،وصححه األلباني.

 .3صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ،باب اهلبة للولد ،وإذا أعطى بعض ولده شيئاً مل جيز حتى

يعدل بينهم ،ويعطي اآلخرين مثله ،وال يشهد عليه.
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ْ َ
اس
 .10العدل يف الكيل وامليزانَ { :و ِزُنوا ِبال ِق ْسط ِ
ُب َبيْن ُ
ب أَ ْن
ب ِباْل َع ْد ِل َوال يَأْ َب َكاِت ٌ
َك ْم َكاِت ٌ
 .11العدل يف توثيق املعامالت والديونَ { :وْليَ ْكت ْ
ستَ ِقيم} (الشعراء)182 :
المُْ ْ

ُب َك َما َعَّل َمُه
يَ ْكت َ

ُ
اهلل} (البقرة)282 :

مناذج من العدل اإلسالمي:
العدل يف اإلسالم ال يتأثر حبب ،أو بغض ،وال يفرق بني حسب ونسب ،وال بني جاه
ومال ،الكل سواسية كأسنان املشط ،والعدل ساد يف اإلسالم ،وانتشر ،واألمثلة على ذلك
كثرية ،منها:
 .1عندما سرقت املرأة املخزومية ،وحكم عليها رسول اهلل بقطع يدها ،بعثوا أسامة بن زيد

ليشفع هلا عند رسول اهلل ،فقال عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي روته َعاِئ َشَة( :إِنمََّا َهَل َك

يمو َن َ
الش ِر َ
احل َّد َعَلى ال َو ِضيعَ ،ويَترُْ ُكو َن َّ
يفَ ،و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ،
َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم ،أَن ُ
َّه ْم َكاُنوا ُي ِق ُ
ِ
()1
ت َذِل َك َل َق َط ْع ُت يَ َد َها).
اط َمَة َف َعَل ْ
َل ْو أَ َّن َف ِ
بيِ
تَ :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إَِذا أَ َراَد أَ ْن يخَُْر َج َس َف ًرا،
 .2أَ َّن َعاِئ َشَة َز ْو َج النَّ َِّ ،ق َال ْ

ُه َّن َخ َر َج َس ْه ُم َهاَ ،خ َر َج ِب َها َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،م َعُه).
أَْق َر َع َبينْ َ ِن َساِئِهَ ،فأَيَّت ُ

()2

 .3سيدنا علي يفقد درعاً يف وقعة صفني ،فيجدها عند يهودي ،فريفع علي دعواه ضد اليهودي
إىل القاضي شريح بن هانئ ،وجيلسهما شريح يف جملس القضاء ،متبعاً خطوات سري احملكمة.

()3

 .4يروي الطربي أن اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز ،ملا ولي اخلالفة ،جاءه وفد من أهالي
مسرقند يشكون إليه قائد جيش املسلمني قتيبة بن مسلم الباهلي ،بأنه دخل بلدهم مسرقند مع
جيشه قبل أن يوجه هلم اإلنذار ،حسب قواعد احلرب يف اإلسالم ،وقالوا إن قتيبة غدر بنا،
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب إقامة احلدود على الشريف والوضيع.
 .2صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب يف حديث اإلفك ،وقبول توبة القاذف.

 .3أبو فارس ،حممد عبد القادر ،القضاء يف اإلسالم  ،ط ،1مكتبة األقصى :عمان 1398،هـ .207 ،1978 -
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وظلمنا وأخذ بالدنا ،وقد أظهر اهلل العدل واإلنصاف.

فكتب عمر إىل عامله سليمان بن أبي السرى كتاباً ،جاء فيه( :إن أهل مسرقند قد شكوا

ً
وحتامال من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ،فإذا أتاك كتابي،
إلي ظلماً أصابهم،
َّ

فأجلس هلم القاضي ،فلينظر يف أمرهم ،...فنصب هلم القاضي (مجيع بن حاضر) ،وبعد أن
مسع شكواهم بصدر رحب ،قضى بأن خيرج عرب مسرقند إىل معسكرهم خارج أسوار املدينة،
وينابذوهم على سواء ،فإما أن تعلن احلرب ثانية ،أو أن يتفق الطرفان على أساس عادل
للصلح ،إ ّال أن سكان املدينة دهشوا هلذا العدل ،فأعلنوا باإلمجاع دون أي تردد (بل نرضى
مبا كان ،وال جندد حرباً.)..

()1

قال ابن تيمية :وَلهَِ َذا ِق َ
يم َّ
يلَّ :
الظالمََِة،
يم َّ
الد ْوَلَة اْل َعاِدَلَةَ ،وإِ ْن َكاَن ْ
ت َكاِف َرةً؛ َوال ُي ِق ُ
(إن اهللَ ُي ِق ُ
ُّ ْ ِ
()2
ُْ
ْ
ت ُم ْسِل َمًةَ .وُي َق ُالُّ :
الم).
َوإِ ْن َكاَن ْ
الدْنيَا َت ُدوُم َم َع ال َع ْد ِل َوالك ْف ِرَ ،وال َت ُدوُم َم َع الظلم َو ِ
اإل ْس ِ
وهكذا؛ فالعدل يف حياة اجملتمع يؤدي إىل سيادة األمن ،واحملبة ،واملودة واالستقرار ،وانعدامه

يؤدي إىل انتشار الرعب ،واحلقد ،والتناحر ،واالضطرابات ،يقول املاوردي( :إن العدل الشامل
يدعو إىل األلفة ،ويبعث على الطاعة ،وتنمو به األموال ،ويكثر معه النسل ،ويأمن به
السلطان ،وليس شيء أسرع يف خراب األرض ،وال أفسد لضمائر اخللق من اجلور).

()3

سائلني اهلل سبحانه أن يهيئ هلذه األمة من يقيم فيها حكم اهلل ،وحيقق العدل واألمن واألمان
والسالم ،وما ذلك على اهلل بعزيز .

 .1الطربي ،حممد بن جرير .تاريخ الطربي ،ط ،2دار الرتاث :بريوت1387 .هـ.568-567/6،

 .2ابن تيمية ،أبو العباس أمحد ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة

املصحف الشريف 1416 ،هـ .146/28 ،1995 -

 .3املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد ،كتاب الدنيا والدين ،دار مكتبة احلياة 1986م .139/ 1
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قيم ومواعظ

ترى هل يدفعون عنه
سهم األجل؟!
أ .كمال بواطنة
يلجأ بعض الناس إىل استخدام سيارات تتوافر فيها وسائل محاية عالية املستوى ،حبيث
ال تؤثر فيها األلغام ،وزجاجها يقاوم الرصاص ،وسائقها مد ّرب ،وميتلك مهارات فريدة ،جتعله

قادراً على ّ
ختطي الصعاب ،وحيرص القادرون على استخدام سيارات احلراسة ذات مواصفات
حراس مد ّربون على مستوى عا ٍل ج ّداً...
عالية ،وفيها ّ
ولنا أن نتساءل :هل حتمي هذه الوسائل من املوت ،وترى لو جاء أجل مستخدم هذه
الوسائل ،هل ستحول وسائل احلراسة دون وصول ملك املوت إليه ،أم أ ّن اجلميع سيقفون
حائرين عاجزين ،ال يستطيعون دفع سهم األجل؟!
أجل سيقفون عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم؛ وعن الذين حيرسونهم ،ذلك أ ّن اهلل -ع ّز

ّ
ُم ِحينَئِ ٍذ َتنْ ُظُرو َن* َونحَْ ُن أَْق َر ُب إَِليِْه ِمنْ ُك ْم َوَل ِك ْن
وجل -يقولَ{ :فَل ْوال إَِذا َبَل َغ ِ
ت الحُْ ْلُقو َم* َوأَْنت ْ

ُم َصاِدِق َ
ُم َغيرْ َ َم ِدينِ َ
ني}(الواقعة ،)87 - 83 :وقال:
ال ُتبْ ِصُرو َن* َفَل ْوال إِ ْن ُكنْت ْ
ني* َت ْر ِج ُعوَن َها إِ ْن ُكنْت ْ
ُم فيِ ُبُروج
{أَيْن َ
ْر ْك ُك ُم المَْْو ُت َوَل ْو ُكنْت ْ
َما َت ُكوُنوا ُيد ِ
ٍ
كل منّا ،ولو ّ
هذا هو املوت الذي ينبغي أن يشغل بال ٍّ
تفكر املرء يف املوت ملا ظلم أح ٌد
ُم َ
شيَّ َدةٍ}( .النساء)78:
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أحداً؛ ألنّه سيقف يف حلظة ضعيفاً ً
ذليال مستسلماً ،وهو ينظر إىل نهايته احملتومة ،ويلفظ
ً
أعماال صاحلة ،مع إميان ،ونيّة خالصة
أنفاسه األخرية ،وال منجاة بعدها إال أن يكون قد قدّم

هلل ع ّز ّ
وجل .هناك تنكشف األقنعة ،وينكشف ضعف الناس .هناك تصبح الرتب واملناصب
واأللقاب من غري نفع ،ويصبح صاحب الشخصية القويّة يف الدنيا منكسراً ً
ذليال هناك ،ال
الطبيب ينفع ،وال النفوذ ينفع ،وال املال ينفع ،وال يفيد املرء إال ما كسب من عمل صاحل ،مع
إميان صادق ،ونيّة خالصة.

ُموَنا ُف َرادَى َك َما َخَل ْقن ُ
ُم
يف القرآن الكريم نقرأ قوله تعاىلَ { :وَل َق ْد ِجئْت ُ
َاك ْم أَ َّو َل َم َّرةٍ َوَت َر ْكت ْ

َّه ْم ِف ُ
َما َخ َّوْلن ُ
يك ْم ُش َر َكاُء َل َق ْد
ور ُك ْم َو َما َن َرى َم َع ُك ْم ُش َف َعاَء ُك ُم َّال ِذ َ
ُم أَن ُ
ين َز َع ْمت ْ
َاك ْم َو َراَء ُظ ُه ِ

َت َق َّط َع َبيْن ُ
ُم
َك ْم َو َض َّل َعنْ ُك ْم َما ُكنْت ْ

َت ْز ُع ُمو َن}( .األنعام)94:

سيتفرق عن اإلنسان األصحاب واألحباب والشفعاء ،وسيقف وحيداً أمام اهلل ،بال ناصر
ّ

أو معني ،بعد أن يكون قد ترك وراءه ّ
كل شيء كان مستخلفاً فيه ،سيحاسب عليه ،وسيتمتع
به غريه.
تـــذ ّكر يوم تأتي اهلل فــــرداً وقد نصبت مـوازين القضاء
وجاء الذنب منكشف الغطاء

وهتّكت الستور عن املعاصي

حق وحقيقة ،وتراهم يوّدعون أحبابهم
يقرون أ ّن املوت ّ
ومن العجب أ ّن الناس ّ

ب على
وأصحابهم وجريانهم ...ولكنّهم يتعاملون معه ،وكأنّه َو ْه ٌم من األوهام ،أو كأنّه ُكتِ َ
اخللق مجيعهم ،ومل يكتب عليهم ،فرتى الشيخ الكبري الذي ال يكاد يستطيع الوقوف ،ووهن
عظمه ،واشتعل الشيب يف رأسه ،عنده أمل ال ينتهي ،وطمع ال ينقطع ،وال ّ
يفكر البتة يف
لقاء اهلل.
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لكل نفس ً
لقد تعلمنا أ ّن من أمساء اهلل أنّه احمليي املميت ،فهو احمليي ،وقد جعل ِّ
أجال ال
ً
ّ
ولكن هذا ال يعين
تعمر هذه األرض،
تتأخر عنه ،وال تتقدّم ،وجعل هذا األجل
ّ
جمهوال؛ كي ّ
أن ينسى اإلنسان مآله ،وما سيصري إليه.
من اخلري أن يزور املرء املقابر ،وأن جيلس إىل أناس حيتضرون ،وأن يزور املستشفيات،

وأن يعود املرضى؛ ليدرك تفاهة الدنيا ،وأنّها إىل ُأفول ،وأ ّن اإلنسان منذ نزل إىل الدنيا وهو
يفارقها ،فدار إليها يسري ،أقرب من دار هو عنها يرحل ،كما جاء يف بعض وصايا لقمان البنه.
سيوحد بني اجلميع؛ فصاحب السلطان سيموت ،وصاحب الثراء سيموت ،واملعدم
واملوت
ّ

سيموت ،...وبعد مائة عام سيكون من على ظهر األرض يف بطنها ،إال ً
قليال ج ّداً منهم ،فهل
من معترب؟
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،أوصى ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،وقد أخذ مبنكبه ،فقال:
الن ّ

الدْنيَا َكأَن َ
يب ،أَ ْو َع ِابُر َسبِيلَ ،و َكا َن اْب ُن ُع َم َر ،يَُق ُ
ُ
(ك ْن فيِ ُّ
ول :إَِذا أَ ْم َسيْ َ
َظ ِر
ت َفال َتنْت ِ
َّك َغ ِر ٌ
احَ ،وإَِذا أَ ْصبَ ْح َ
َظ ِر المَْ َساَءَ ،و ُخ ْذ ِم ْن ِص َّحتِ َك لمََِر ِض َكَ ،و ِم ْن َحيَاِت َك لمَِْوِت َك)(،)1
ت َفال َتنْت ِ
الصبَ َ
َّ

والناس إذا رأوا أحداً يف بالد الغربة يشرتي أثاثاً غالياً ،وهم يعلمون أنّه سيرتكه بعد مدّة
ليست طويلة ،قالوا :إ ّن هذا متّهم يف عقله ،فهذه الدنيا معرب لآلخرة ،والناس فيها مسافرون،
وقد أعجبتين فكرة برنامج يقدّمه أحد الدعاة( ،)2مسّاه (مسافرون) ،أجل حنن مسافرون ،ومبجرد
أن توضع الروح يف اجلسد يبدأ السفر ،وينطلق سهم األجل ،وحياتنا هي مدّة وصول السهم
إلينا .وفيها حكمة بالغة تلك األبيات اليت أنشدها أبو احلسن التهامي ،وهو يرثي ولده:
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)
 .2الشيخ حممد العريفي.
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حكـــم املنية يف الربية جــــار

ما هذه الدنيا بـــدار قرار

بينا يرى اإلنسان فيــــها خمرباً

حتّى يرى خرباً من األخبار

جبلت على كدر وأنت تريدها

صفواً من اآلالم واألكـدار

ومكّلف األيام ض ّد طباعــــها

متطّلب يف الـماء جذوة نار

يستقر له جنب من يعرف أنّه سيالقي رّبه ،وجتده ً
عما ينتظره
واهلل لست أدري كيف
غافال ّ
ّ

من أهوال عظام ،يشيب من هوهلا الولدان ،فال جتده مع املصّلني ،وال مع املزكني ،وال مع
أضل من األنعام ،يرتع يف رزق اهللّ ،
الصادقني ...بل جتده ّ
ويتنكب طريقه.
همه
حيزن املرء وهو يرى بعضهم ميوت ،ومل يركع ركعة هلل ،بل كان مسرفاً على نفسهّ ،
ثم تراه وقد أخذه املوت أخذة آسف ،فمات موت
حطام الدنيا ،وهو يف غفلة عن آخرتهّ ،
الفجاءة ،فكان يف الصباح بني أهله ،وكان يف املساء بني أطباق الثرى ،ليس له من عمل صاحل
يؤنسه.
مسكني ابن آدم يف هذه الدنياّ ،
فكل ما يف دنياه متح ّول ،وما أسرع أن يصبح احلامل

ً
حمموال ،واملشيّع مشيَّعاً ،واملعزي معزى به!!

مسكني ابن آدم ،فحياته أيام معدودة ،وأنفاس حمدودة ،وقليل من الناس من يتجاوز
السبعني!!
مسكني ابن آدم ،ما أضعفه ،ف َع ْرقة تنتنهَ ،
وش ْرقة تقتله ،وحشرة تؤذيه ،و َه ّم يقلقه ،فال

يستطيع معه نوماً!!

مسكني ابن آدم ،فسعادة الدنيا ناقصة ،يبدأ دنياه بالبكاء ،وميضيها بالعناء والشقاء،
والشدّة والألواء ،ومشاتة األعداء ،وغدر األصدقاء!!...
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ترى هل يدفعون عنه سهم األجل؟!

مسكني ابن آدم يؤ ّمل يف هذه الدنياّ ،
ويفكرّ ،
وخيطط لقادم أيامه ،فيأتي املوت ،فينسف
العربي حممد الدغيم ،وهو يرثي أ ّمه
آماله ،وجيعلها هباء ،ويبدّد أفكاره ،وقد أصاب الشاعر
ّ
بقوله:
حق واحلياة قصرية مهما استطالت مدّة األعمار
واملـوت ّ
والنفس تلهو أو ّ
تفكر إنمّ ا

حــق القضاء ُيطيح باألفكار
ّ

أقل َ
أال ما ّ
عقل من َر َك َن إىل فانية ،وغفل عن باقية ،فشغل حبساب ما فات من ماله ،ومن

حظوظ دنياه ،وما فطن إىل ما ضاع من عمره ،وما ميكن أن يكون قد تبقى له منه ،وكان حريّاً

به إن أكل أن يقول :لعّلها آخر أكلة ،وإن شرب أن يقول :لعّلها آخر َش ْرَبة ،وإن خرج أن

مرة أخرى ،وإذا نام أن يقول :لعّلها آخر نومة!!...
يقول :لعّلي ال أخرج ّ

واهلل تعاىل يقولُّ ُ :
س َذآِئ َقُة المَْْو ِت َوإِنمََّا ُت َوَّف ْو َن ُأ ُجو َر ُك ْم يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن
{كل َن ْف ٍ
النَّ ِار َوُأْد ِخ َل الجْ َنََّة َف َق ْد َفا َز َوما الحْ َيَاُة ُّ
ور }(آل عمران)185:
الدْنيَا إِ َّال َمت ُ
َاع اْل ُغُر ِ
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قرأت لك

قصة معربة
فتاة تطلب من أمها أن تسمح هلا بالزنى واألم توافق بشروط
أسرة التحرير
استأذنت فتاة شابة أمها لتسمح هلا مبمارسة الفاحشة !! (فاحشة الزنى) فما كان من األم
الواعية إال أن نصحتها أن ما تريد اإلقدام عليه أمر مشني اجتماعياً ،وحمرم دينياً ،تعد صاحبته
ساقطة ،مهما حازت من مجال ومال ،إال أن الفتاة أصرت على رأيها.
يا ترى ،ماذا فعلت األم مع إصرار الفتاة؟  ...وافقت األم أن تسمح البنتها مبا تريد ،لكن
بشروط ،وهي أن تنجح يف االختبارات اليت ستعدها هلا األم ،فإذا أنهت االختبارات حتى
النهاية وبنجاح ،فلها اخليار فيما تريده.
االختبار األول :طلبت األم من ابنتها أن تقف يف الصباح أمام قصر احلاكم ،وعندما خيرج
احلاكم من القصر ،ومير من أمامها فعليها أن ترمي بنفسها على األرض ،وكأنه أغمي عليها،
ثم تنتظر ما سيحدث هلا ،وافقت الفتاة على طلب أمها ،يا ترى ،ما الذي حدث؟ ذهبت الفتاة
صباح اليوم التالي ،ووقفت أمام القصر ،فلما مر احلاكم أمامها ،تظاهرت باإلعياء ،وسقطت
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قصة معربة

على األرض ،وفجأة أسرع احلاكم إليها ،ورفعها من على األرض ،وأحاط بها اجلميع من
اجلهات كلها ،وباهتمام بالغ ،تظاهرت الفتاة وكأنها استعادت وعيها ،وشكرت احلاكم ،ثم
انصرفت ،وذهبت مسرعة إىل أمها ،لتخربها بأنها انهت االختبار األول بنجاح ،فما هو
االختبار التالي؟
قالت هلا أمها :عليك أن تذهيب إىل املكان نفسه يوم غد ،وتعيدي الفعل نفسه ،عندما مير
احلاكم من أمامك ،فما كان من الفتاة إال أن قامت بإعادة املشهد نفسه يف اليوم التالي ،لكن
النتيجة كانت خمتلفة هذه املرة ،مل يسرع إليها احلاكم ،بل ذهب إليها الوزير ،وأوقفها من
على األرض ،وأحاط من حوهلا بعض احلرس ،بينما احلاكم مضى ،ومل يلتفت إليها !! …
تظاهرت الفتاة وكأنها أفاقت من اإلغماء ،وشكرت الوزير ،ثم ذهبت إىل أمها ،لتخربها مبا
حدث هلا يف االختبار الثاني ،وسألت أمها عن االختبار القادم.
قالت األم :عليك أن تعيدي االختبار نفسه ،ويف املكان نفسه ،ويف الوقت ذاته ،وعند
مرور احلاكم يف اليوم التالي ،ذهبت الفتاة ،وأعادت املشهد نفسه ،وعندما سقطت على
األرض ،تقدم قائد احلرس ،وأزاحها من الطريق ،وتركها ،ومل يقـف إىل جانبها ،سوى القلة،
ثم تركوها ،عادت الفتاة إىل أمها ،وأخربتها مبا حدث ،لكنها كانت يف ضيق و حسرة نوعاً ما
 ...سألت أمها :هل انتهى االختبار؟ فقالت األم :ال يا ابنيت ،أريد منك أن تعيدي املشهد نفسه
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على مدى أيام الثالثة القادمة من غري ما قد مضى ،وأخربيين يف النهاية عما سيحدث يف
اليوم الثالث ،وهو اليوم األخري لالختبار !!! فعلت الفتاة حسب ما قالت هلا أمها ،وجاءت يف
اليوم األخري إىل أمها ،وهي تبكي ،ألن االختبار ازداد صعوبة؛ ألنها يف اليوم األخري ،مل يقرتب
منها أحد ليسعفها ،بل سخر منها بعض الناس ،وبعضهم أظهر الشماتة ،ومنهم من ركلها
برجله ،ويف هذه اللحظة قالت األم احلكيمة البنتها :هكذا شأن الزنى يف البداية ،سيقصدك
الوجيه ،والثري ،والوسيم ،وبعد فرتة من الزنى ،سينفر منك اجلميع ،بل سيسخرون منك،
ولن تعود لك كرامتك ،بل حتى أحقر الناس سوف يسخر منك ،فهل تريدين أن تزني يا
حبيبيت ؟
استعادت الفتاة عقلها ووعيها ،وشكرت أمها احلكيمة ،وقالت :شكراً لك أمي على هذا
علي السماء واألرض ،إنها املذلة ،واملهانة ،واحلقارة،
الدرس ،واهلل لن أزني أبداً ،ولو أطبقت ّ
وهذه هي جرمية الزنى ،وفاحشة الزنى ،كالزجاج ،إذا انكسر ال يعود إىل حاله ،والعاقل
من اعترب باحلكمة ،واملوعظة احلسنة ،والشقي من كان عربة لغريه ،لذلك ال خيدعكن أحد
أيتها الفتيات بالزنى ،فهو أول باب املذلة وأوسعه ،من غري ما يصاب به الزناة من العلل،
واألمراض ،وضيق الصدر ،وحمق الربكة ،وذهاب الوجاهة ،وإراقة ماء الوجه ،والفقر املزمن،
وهذه عقوبة الدنيا … .واآلخرة أشد وأخزى!!!
* املصدر :وكالة مسا اإلخبارية ،األربعاء 11 ،آذار 2015م
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(*)
1

باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

خالل زيارته حملافظة نابلس
املفيت العام يدعو للوحدة ورص الصفوف
نابلس :على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلس��طينية ،قام مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت
العام للقدس والديار الفلس��طينية -بزيارة لعدد من مؤسسات حمافظة نابلس ،التقى خالهلا
العديد من الش��خصيات الرمسية واالعتبارية ،فقد التقى مساحته عطوفة حمافظ نابلس اللواء
أكرم الرجوب ،وأشاد باجلهود اليت تبذهلا احملافظات واجلهات األمنية يف حفظ األمن للمواطن،
مؤكداً على ضرورة تضافر اجلهود من أجل رص الصفوف ،ومواجهة غطرسة االحتالل ومتاديه
واعتداءاته ،من جهته رحب
احملاف��ظ بس��ماحة املفيت
والوف��د املراف��ق ،مؤكداً
على ضرورة تنسيق اجلهود
مجيعه��ا ملصلح��ة الوطن
واملواطن ،كما زار مساحته
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والوف��د املراف��ق الغرفة
التجاري��ة والصناعي��ة،
حيث التقوا رئيسها احلاج
حس��ام احلج��اوي ،وعدداً
م��ن أعضائه��ا ،مش��يداً
خبدماتها يف تطوير اقتصاد
الوطن ،بدوره أشاد رئيس
الغرف��ة بزيارة مساحة املفيت
العام والوفد املرافق ،ودار
نقاش حول بعض األسئلة
الفقهية اليت طرحها بعض
أعضاء الغرفة على مساحته.
ومن جانب آخر ،رعى مساحة املفيت العام حفل تكريم أقيم يف دار إفتاء نابلس ملوظ َفينْ أحيال
إىل التقاعد مؤخراً ،وهما مصطفى حبش ،وباسم القدومي ،مثنياً على عطائهما وعملهما
املكرمان مساحته على هذه اللفتة الكرمية ،وقد رافق مساحته
الفاعل يف الدار ،بدورهما شكر ّ
خالل هذه الزيارة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،
ومفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وحممد جاد اهلل املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى
أعرج -نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،-وبالل الغول مدير الشؤون املالية،
ومفيت حمافظة نابلس الشيخ حممد يوسف احلاج ،ومفيت حمافظة طوباس الشيخ حسني عمر.
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باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

املفيت العام يشارك يف تكريم الطفلة احملررة مالك اخلطيب يف البرية
البرية :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -على
رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،يف حفل تكريم الطفلة األسرية مالك اخلطيب ،مبناسبة
اإلفراج عنها من سجون
االحتالل ،بعد اعتقال دام
شهرين ،وذلك أمام مقر
الصليب األمحر يف البرية،
حيث

استنكر

مساحته

اعتقال األطفال القصر،
وعرب عن أمله يف قيام الصليب األمحر بدوره املنشود يف رفع املعاناة عن األسرى ،وذلك يف
إطار خدماته اإلنسانية ،كما أثنى مساحته يف كلمته اليت ألقاها على صمود الطفلة مالك يف
سجانها الصهيوني ،مشيداً بتضحيات األسرى مجيعهم وصمودهم ،ومتمنياً اإلفراج
وجه ّ
العاجل عنهم مجيعاً ،فهم رواد احلرية.
وضم الوفد الذي رافق مساحته الشيخ إبراهيم خليل عوض الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وحممد جاد اهلل -املدير العام للشؤون اإلدارية
واملالية ،ومصطفى أعرج  -نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم.
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املفيت العام يؤدي واجب العزاء للسفارة املصرية
رام اهلل :على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت
العام للقدس والديار
الفلسطينية -بأداء واجب
العزاء للسفري املصري
وائ���ل عطية باألقباط
املصريني الذين قتلوا
ظلماً وعدواناً يف ليبيا،
مؤكداً أن هذه األعمال اإلجرامية تتنافى مع القيم الدينية واإلنسانية واألخالقية ،وأن هذه
اجلرمية يندى هلا اجلبني ،وال متت إىل اإلسالم احلنيف بصلة ،مؤكداً على أن فلسطني قيادة
وحكومة وشعباً تقف دائماً إىل جانب الشعب املصري يف السراء والضراء.
وضم الوفد الذي رافق مساحته الشيخ إبراهيم خليل عوض الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وحممد جاد اهلل  -املدير العام للشؤون اإلدارية
واملالية ،ومصطفى أعرج  -نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف القاهرة
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف مؤمتر(عظمة اإلسالم وأخطاء بعض املنتسبني إليه :طريق
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التصحيح) الذي عقد يف
الفرتة من  28شباط 1 -
آذار 2015م يف مجهورية
مصر العربية ،بدعوة من
معالي د .حممد خمتار مجعة
 وزير األوقاف ،ورئيساجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  -ويف حبث قدمه إىل املؤمتر ،بعنوان (نظرات يف أسس
التعامل مع اآلخر) ،دعا مساحته إىل حسن التعامل مع قضية االختالف مع اآلخر ،سواء أكان
مسلماً أم غري مسلم ،مؤكداً على مبدأ األخوة اإلنسانية اليت جيتمع حتت ظالهلا الناس مجيعاً،
واليت أكد على احرتام مبدئها اإلسالم ،كما جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة
وسرية السلف الصاحل ،على الرغم من االختالف والتباين بني الناس يف العقائد واملواقف
واألفكار ،وبني مساحته ضوابط العالقة بني املسلم واملسلم ،وغري املسلم ،مع التأكيد على
أن اإلسالم هو دين العدل واإلنصاف ،والدعوة إىل اهلل باحلوار ،واحلكمة ،واملوعظة احلسنة.
والتقى مساحته على هامش املؤمتر عدداً من املسؤولني الرمسيني ،وأطلعهم على االعتداءات
اليت تعرضت هلا املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،ورافق مساحته
السيد مصطفى أعرج – نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم يف دار اإلفتاء الفلسطينية.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف الكويت
الكويت :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر جملس جممع الفقه
اإلسالمي الدولي الذي عقد يف الفرتة من  25 – 22آذار 2015م يف دولة الكويت بدعوة
من معالي د .أمحد خالد بابكر – األمني العام جملمع الفقه اإلسالمي الدولي – وترأس مساحته
جلسة ،بعنوان( :زيارة القدس :األهداف واألحكام الشرعية) وقدم حبثاً إىل املؤمتر ،بعنوان:
(القدس :فضلها ،وزيارتها حتت االحتالل) ،أكد فيه على أن أرض فلسطني وقفيّة ،ال جيوز
التنازل عنها أو بيع أي جزء منها ،وأن العرب هم أول من سكن أرض فلسطني ،ومل يرحل
عنها أهلها على مر العصور ،وتوطد ارتباط املسلمني فيها بعد الفتح العمري ،ودعا مساحته
إىل زيارة القدس رغم االحتالل ،وفق ضوابط متنع املفاسد ،مبيناً أن من واجب األمة حكا ًما
وشعوًبا أن حيرروا فلسطني والقدس ،ومينعوا التهويد فيها ،ويدعموا أهلهاُ ،ك ٌّل وفق قدرته،
واستطاعته.
جملس اإلفتاء األعلى حيذر من حرب دينية وقودها التطرف والظلم
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى اجللسات ،الرابعة والعشرين ،واخلامسة والعشرين ،والسادسة
والعشرين ،بعد املائة جللسات جملس اإلفتاء األعلى ،اليت عقدت يف مكاتب اإلدارة العامة،
حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس ،حيث حذر اجمللس من حرب دينية وقودها التطرف
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والظلم ،وأدان اجمللس
االعتداءات واالنتهاكات
ال�تي تقوم بها سلطات
االح��ت�لال ضد الشعب
الفلسطيين

ومقدساته،

وقد حبث اجمللس العديد
من املوضوعات الفقهية،
واس��ت��ض��اف

فضيلة

الشيخ ال��دك��ت��ور حامت
ج�ل�ال امل��ت��خ��ص��ص يف
علوم القرآن والقراءات
واحملاضر يف جامعة القدس
ملناقشة حكم قراءة القرآن
حسب املقامات املوسيقية
وتعلم هذه الطريقة ،كما
استضاف اجمللس الدكتور
حممد حجازي أخصائي
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التخدير واإلنعاش واملنتدب من نقابة األطباء لدراسة حكم إعطاء املورفني املخدر ملريض
السرطان ،واملصاب مبرض عضال ،ويعاني من آالم شديدة نسبياً.
املفيت العام يدعو إىل مواجهة مظاهر التهويد
يف القدس احملتلة كافة
القدس :دعا مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،اجلهات الرمسية والشعبية كافة بالعمل على مواجهة مظاهر التهويد
للمدينة املقدسة ،اليت
تشنها سلطات االحتالل
ضد الشعب الفلسطيين
ومقدساته

يف

القدس

احملتلة ،وب�ين مساحته أن
االحتالل غري شرعي ،وأن
مدينة القدس فلسطينية
عربية إسالمية ،وستبقى كذلك إىل أن يرث اهلل سبحانه وتعاىل األرض وما عليها ،جاء ذلك
خالل مشاركة مساحته يف مؤمتر صحفي يف مقر الصالون الثقايف التابع للمكتبة العلمية يف
القدس ،حبضور عدد من الشخصيات الرمسية ،والشعبية ،والدينية.
املفيت العام يشارك يف استقبال وفد إسالمي روسي يف املسجد األقصى املبارك
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،-
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خطيب املسجد األقصى
املبارك ،يف استقبال وفد
إسالمي روسي للمسجد
األق��ص��ى امل��ب��ارك ،وقد
رحب مساحته بهذه الزيارة
لفلسطني والقدس ،اليت
تكابد وأهلها من املمارسات اإلسرائيلية ،ما يرفع من معنوياتهم ،ويعزز صمودهم ،ويدعم
املقدسيني ،ويؤكد بأن املقدسيني ليسوا وحدهم يف الدفاع عن فلسطني ،وعروبة القدس
وإسالميتها ،وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الرمسية والشعبية والدينية.
املفيت العام يستقبل وفداً ماليزيًا مسلمًا
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
واف عن
خطيب املسجد األقصى املبارك ،وفداً ماليزياً مسلماً -استمع من مساحته لشرح ٍ
األهمية الدينية للمسجد
األقصى املبارك؛ فهو جزء
م��ن عقيدة املسلمني؛
الرتباطه مبعجزة اإلسراء
وامل���ع���راج ،وه��و قبلة
املسلمني األوىل ،وثاني
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املسجدين ،وهو أرض احملشر واملنشر ،مبيناً أن هذه األهمية للقدس واملسجد األقصى جيب
على كل مسلم أن يعيها ،ويعمل على أن ينقلها إىل أبنائه وأحفاده ،كما أطلع الوفد على
االنتهاكات واالعتداءات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى ،وحماوالت سلطات االحتالل
فصل أجزاء منه ،وحتويلها إىل معبد تلمودي ،وذلك من خالل الرتويج إىل أن املسجد
األقصى هو قبة الصخرة فقط ،وأكد مساحته على أن املسجد األقصى اسم لكل ما يدور حوله
السور الواقع يف أقصى الزاوية اجلنوبية الشرقية من مدينة القدس القدمية ،ويشمل ً
كال من
املشرفة( ،ذات القبة الذهبية) واملوجودةِ يف موقع القلب ،بالنسبة إىل املسجد
قبة الصخرة ّ
والواقع أقصى جنوب املسجد
األقصى ،واملصلى ال ِقبِْلي( ،ذي القبة الرصاصية السوداء)،
ُ
األقصى ،ناحية (ال ِقبلة) ،إضافة إىل ما يربو عن َ 200م ْعلم آخر ،ما بني مصليات ،ومبا ٍن،
ٍ
وقباب ،وأروقٍة ،ومدارس ،وأشجار ،وحماريب ،ومنابر ،ومآذن ،وأبواب ،وآبار ،ومكتبات.

وذ ّكر مساحته بفضل زيارة القدس واملسجد األقصى؛ ملا فيها من دعم للمواطن املقدسي
مادياً ومعنوياً ،وتثبيته على أرضه مما يعزز الرباط يف املدينة املقدسة ،ويعني على الصمود فيها.
بدوره شكر الوفد مساحة املفيت على حسن االستقبال ،وعلى ما قدمه من معلومات مفيدة
عن أهمية املسجد األقصى للمسلمني ،مؤكدين على عمق العالقة والرتابط بني املسلمني
يف ماليزيا وفلسطني.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بعدد من شهداء الوطن
القدس :أدى مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خطيب املسجد األقصى املبارك ،واجب العزاء بثالثة من شهداء الوطن ،وهم :األسري احملرر
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جعفر عوض ،وزياد عوض من بيت أمر يف حمافظة اخلليل ،وحممد جاسر كراكرة من قرية
سنجل يف حمافظة رام اهلل ،وذلك على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم الشيخ
إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل
والبرية ،والشيخ حممد مسودة –مفيت حمافظة اخلليل -والشيخ إبراهيم بويداين –مفيت
جنوب اخلليل -والشيخ عبد اجمليد العمارنه -مفيت حمافظة بيت حلم ،-والشيخ حممد سعيد
صالح -مفيت قوات األمن الفلسطينية ،والسيد حممد جاد اهلل -مدير عام الشؤون اإلدارية
واملالية ،ومصطفى أعرج نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم.
ً
حممال مساحته سلطات االحتالل املسؤولية عن استشهاد الشهداء الثالثة.
ونوه مساحته يف كلمة ألقاها مبكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،مشيداً بالشهداء
ً
سائال اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
الذين قضوا حنبهم،
وحسن أولئك رفيقاً ،وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان ،ومتنى الفرج العاجل
ألسرانا البواسل الذين ينافحون من أجل حريتهم ،ونيل شعبهم حقوقه املشروعة.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف مؤمتر تعزيز العيش املشرتك
من أجل القدس وخالصها
نابلس :شارك فضيلة الشيخ الدكتور حممد يوسف احلاج حممد -
مفيت حمافظة نابلس -يف أعمال مؤمتر (تعزيز العيش املشرتك من أجل
القدس وخالصها) ،والذي عقد يف جامعة النجاح الوطنية ،حيث قدم فضيلته ورقة عمل
بعنوان (هل يقر اإلسالم باملواطنة باعتبارها مظلة للعيش املشرتك؟) ،بني فيها معنى املواطنة،
والدولة ،وأسس املساواة ،متخذاً من وثيقة املدينة كأول مشروع مدني شرعي يقر حقوق
املواطنة مبا تنظمه من حرية االعتقاد واخلضوع حتت سلطة القانون ،كما شارك يف ورشة
عمل حول (حق املرأة يف املرياث) بدعوة من مجعية الدفاع عن األسرة ،حيث بني فضيلته
حكم توزيع املرياث يف القرآن والسنة ،وعملية ضبط الرتكة ومفهوم التخارج ،كما شارك
فضيلته يف حفل تكريم سفرية السويد لدى فلسطني ،وشارك يف حفل تكريم ثلة من رجال
أعمال نابلس يف ملتقى رجال األعمال ،علماً أن فضيلته كان قد شارك يف العديد من الربامج
اإلعالمية اإلذاعية ،وأجاب عن العديد من الفتاوى.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل عن أهمية االقتصاد
يف احلياة ودور الشريعة اإلسالمية
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني-
يف ورشة عمل عن أهمية االقتصاد يف احلياة ودور الشريعة اإلسالمية ،حيث حتدث فضيلته
عن أهمية العمل ،وحث اإلسالم عليه ،كما شارك فضيلته يف الندوة الدينية حول التطرف
وأسبابه وعالجه يف مقر احلرش (الكتيبة الثالثة) ،حيث حتدث فضيلته عن رمحة اإلسالم،
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ودعوته إىل التسامح ،وتكريم اإلنسان ،ونبذ العنف بصوره مجيعها ،كما شارك يف ندوة حول
النظام االجتماعي يف اإلسالم ،واليت عقدت يف قاعة مدرسة بنات جنني الثانوية ،حيث بني
فضيلته أن اإلسالم دين شامل لنواحي احلياة مجيعها ،وشارك فضيلته يف املؤمتر املنعقد يف قاعة
دير الالتني يف بلدية الزبابدة بعنوان (فلسطني من أجل احملافظة على القدس واملقدسات)،
فتحدث عن مساحة اإلسالم ،وعالقته باآلخرين ،وشارك يف ندوة عن العالقات االجتماعية
يف اإلسالم واليت عقدت يف مركز التدريب املهين ،حتدث فيها عن ضوابط هذه العالقة ،كما
شارك يف حفل تكريم الطالب الذين حفظوا سورة طه ،وذلك يف مسجد الفاروق يف بلدة
كفردان ،كما وشارك يف ندوة حول خماطر اإلنرتنت ،واليت عقدت يف مدرسة بنات سيلة
احلارثية الثانوية ،حيث حتدث عن أهمية وسائل اإلعالم والتكنولوجيا ،واليت أصبحت
ضرورة يف احلياة كوسيلة من وسائل التواصل ،وشارك كذلك يف لقاء مع طالبات املدرسة
الثانوية يف قرية جلبون عن النظام االقتصادي يف اإلسالم ،مبيناً أن اإلسالم شامل ملناحي
احلياة مجيعها.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف حماضرة بعنوان
بيئة أسرية آمنة
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت-
يف حماضرة بعنوان (بيئة أسرية آمنة) وذلك بدعوة من مديرية شرطة
سلفيت ،ومجعية عطاء الرب اخلريية ،بني فيها أهمية األسرة ،وتكوينها يف اإلسالم ،وأهمية
اختيار كل من الرجل واملرأة شريك حياته على أسس من الكتاب والسنة ،وكذلك العوامل
اليت حتافظ على بقاء األسرة وتكوينها وعدم هدمها ،وألقى فضيلته حماضرة أمام أفراد األمن
107

العدد 121رجب وشعبان  1436هـ  -أيار وحزيران 2015م

الوطين عن فضل الشهيد عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وما ينتظره من األجر والثواب.
وشارك كذلك يف حفل توديع واستقبال مدراء أجهزة األمن الفلسطيين يف احملافظة ،متمنياً
هلم التوفيق والسداد.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف حفل تكريم مدراء األجهزة األمنية
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس-
يف حفل تكريم مدراء األجهزة األمنية يف احملافظة ،تقديراً جلهودهم
خالل فرتة عملهم فيها ،كما شارك يف احلفل ذاته الستقبال املدراء اجلدد
لألجهزة األمنية يف قاعة احملافظة ،كما شارك يف إلقاء حماضرة بعنوان (ذكرى املولد مبشرات
وعرب) بني فيها هذه املبشرات ،وشارك كذلك يف ورشة عمل بعنوان (االيبوال واألمراض
املزمنة) واليت عقدت يف صالة حياة طوباس.
مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف ورشة عمل حول العنف األسري
وأثره على األطفال
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ حممد ماهر مسودة -مفيت حمافظة
اخلليل -يف ورشة عمل حول العنف األسري وأثره على األطفال
بدعوة من جامعة القدس املفتوحة ،حتدث فيها عن أثر العنف على
األسرة ،كما ألقى حماضرة يف مدرسة حممد علي احملتسب الثانوية للبنات ،حول خماطر التدخني
واألرجيلة على الطالبات ،كما شارك فضيلة الشيخ يسري عيدة – مساعد مفيت حمافظة
اخلليل -يف مهرجان لنصرة الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي عقد يف منطقة باب
الزاوية ،يف ظل نشر بعض اإلساءات للرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وشارك كذلك
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يف إلقاء حماضرة يف مدرسة اجلزائر للذكور ،حول خماطر التدخني واألرجيلة.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف مؤمتر منع السفر
من قبل سلطات االحتالل
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة
بيت حلم -يف مؤمتر (مناهضة السياسة اإلسرائيلية يف منع السفر
وتقييد حرية احلركة والتنقل) ،حيث ألقى كلمة عن اآلثار الناجتة عن املنع والسفر ،وزار
كذلك مسجد اهلدى يف قرية اجلبعة ،الذي تعرض للحرق من قبل املتطرفني املستوطنني،
مستنكراً هذا االعتداء على املساجد ،وشارك كذلك يف اللقاء املفتوح حول مضار التدخني
وآثاره الصحية على الشباب ،مبيناً احلكم الشرعي فيه ،وذلك يف مدرسة ذكور املهد الثانوية،
حيث أجاب عن استفسارات احلضور ،وشارك كذلك يف حفل افتتاح متحف بيت حلم،
والذي احتوى على قطع أثرية وحتف فنية ،كما حبث فضيلته العديد من املواضيع واألحكام
الشرعية اليت ختص الصم ومجعية احلياة للصم يف احملافظة ،وحضر فضيلته األمسية الثقافية
اليت عقدها مركز اللقاء للدراسات الدينية والتارخيية ،إلطالق كتاب (الربهان يف تطبيق
اإلميان) حيث قدم مداخلة عن حقبة الصراع بني الفرس والروم على بيت املقدس ،وحضر
فضيلته الندوة اليت أقيمت يف جامعة بيت حلم ،إلطالق كتاب (املقاومة السلمية يف اإلسالم
واملسيحية) ،وشارك كذلك يف االحتفال املركزي بيوم الشهيد الفلسطيين ،الذي عقد يف قصر
رام اهلل الثقايف.
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مسابقة العدد 121
السؤال األول :أين تقع قرية (دير ياسني)؟

السؤال الثاني :متى ...؟

أ .فتح اخلليفة عمر بن اخلطاب مدينة القدس؟

ب .صدر قرار التقسيم؟

السؤال الثالث :ما  ..؟

أ .معنى (أقوم) يف قوله تعاىل{ :إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم}...

ب .معنى (لفظ القسط) يف قوله تعاىل{ :وأن تقوموا لليتامى بالقسط}
ت .املقصود ببيع التورق؟

ث .املذهب الفقهي لكل من .1 :الكاساني
 .2الشريازي

ج .اسم شهداء شهر نيسان 2015م الذين قضوا يف حمافظيت رام اهلل واخلليل؟
ح .اسم البلدة اليت هجرت منها عائلة العيسة املقيمة حالياً يف خميم الدهيشة؟
السؤال الرابع :من...؟
أ .الزعيم الذي نقل جثمانه من لندن إىل القاهرة ثم إىل القدس ،ودفن فيها؟

؟

ب .الصحابي الذي كان يصلي مع الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،العشاء اآلخرة ،ثم يرجع إىل قومه فيصلي بهم تلك الصالة؟
ت .الذي قال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،له :بخ ،ذلك مال رابح؟

ث .القائل:

 .1وطــــن يبــــاع ويشتــــرى

 .2جبلت على كدر وأنت تريدها

فليحي الوطـــن
وتصيح
َ
صفواً من اآلالم واألكدار

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 121
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 119
فجدِّي خَنَلك( ،فإنك عسى أن َت َصدَّقي أو تفعلي خرياً)
السؤال األول :بلىُ ،
السؤال الثاني:
محال
أ .الصحابي أبيض بن ّ
ب .ابن عبد ربه

السؤال الثالث:
أ .ذات السالسل
ب .الدهيشة ،وعايدة ،وبيت جربين (العزة)
ج .1 :الربهة من الزمن
 .2الشريعة والطريقة
السؤال الرابع:
أ .حمافظة رفح
ب .1 :سلواد
 .2بيت لقيا

الفائزون في مسابقة العدد 119
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

غزة

250

 .2إسالم عبد اجمليد عطا عمارنة

بيت حلم

250

 .3فخري بدران إدريس

اخلليل

250

 .1هناء مخيس السوسي
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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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