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زن هوهلا الصغار والكبار،       شهد وطننا الغالي أحداث عنف جمتمعي يندى هلا اجلبني، ويحُ

فوقع قتل توزع جغرافيًا بني أبناء العائلة الواحدة، واجلريان والبلدان، إىل ما هنالك من املواقع، 

فذهب ضحايا أبرياء، تاركني أهاًل تتفطر قلوبهم، وتكاد تتمزق أبدانهم من شدة احلزن على 

فراق أحبتهم، جراء طيش، أو انفالت أعصاب، ومعظم بدايات املشكالت اليت أفضت إىل 

لو  نتائجها،  ويالت  تفاديها، وجتنب  وكان ميكن  وبسيطة،  تافهة  كانت  اجلرائم  وقوع هذه 

أن أصحابها احتكموا إىل رشدهم وصوابهم، ولو أنهم استحضروا يف تقديراتهم األبعاد 

اخلطرية اليت ترتتب على ارتكاب جرائم القتل، أو االعتداء على اآلخرين وممتلكاتهم، وقد 

نهى القرآن الكريم عن ارتكاب جرائم القتل، ونظم تشريعات خاصة للجنايات والديات 

والقصاص، ومن آياته اخلاصة بذلك، قوله تعاىل: }َواَل َتْقتحُلحُوْا النَّْفَس الَّيِت َحرََّم اهللحُ ِإالَّ ِباحَلقِّ 

ورًا{ )اإلسراء:  ْلَطانًا َفاَل يحُْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإنَّهحُ َكاَن َمْنصحُ َوَمن قحُِتَل َمْظلحُومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه سحُ

33(، فالقتل الظامل حرام، وألولياء املقتول حق بالقصاص، أو العفو عن القاتل، غري أنه يظر 

التذكري  الرد، وجتاوز حد اهلل تعاىل يف القصاص، وجيدر يف هذا السياق  املبالغة يف  عليهم 

ببعض الدالالت الشرعية على فظاعة قتل األبرياء، واستباحة دمائهم.

                                      الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد

عنف جمتمعي مرفوض 
بكل املعايري



5

      الرفض العقائدي للقتل الظامل:

    أهل اإلميان يعتقدون جازمني أن اإلنسان ينتظره حساب يف اآلخرة على ما قدم من أعمال 

لَّ َنْفٍس مَّا َكَسَبْت ِإنَّ  يف حياته الدنيا، فاهلل تعاىل يقول عن حساب اآلخرة: }ِلَيْجِزي اهللحُ كحُ

اهلَل َسِريعحُ احْلَِساِب{)إبراهيم: 51(، فهو حساب حمتوم ال يساوره أي ظلم، مصداقًا لقوله تعاىل: 

ْلَم اْلَيْوَم ِإنَّ اهلَل َسِريعحُ احِلَساِب{)غافر: 17(، ومن تبكيت  لُّ َنْفٍس بَِا َكَسَبْت ال ظحُ }الَيْوَم جتحَُْزى كحُ

الظاملني يوم القيامة التعقيب على سوء حاهلم يوم اجلزاء، ببيان أنهم مل يكونوا يؤمنون با 

وجدوا من حساب، ويف هذا يقول اهلل جل شأنه: }َوَنَضعحُ املََْواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل 

تحُْظَلمحُ َنْفٌس َشْيئًا َوِإن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبنَي{ )األنبياء: 47(

    وبالنسبة إىل القتل؛ فإنه يتصدر األعمال اآلمثة اليت يتم جرد حسابها مقدمة للمعاقبة عليها 

يوم القيامة، فعن عبد اهلِل قال: قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )َأوَّلحُ ما يحُْقَضى بني الناس يف 

َماِء()1(، ولوال اخلطورة البالغة للقتل ما تصدر األعمال اليت تعرض على القضاء اإلهلي  الدِّ

للفصل بها يوم القيامة، ومما يؤكد هذه اخلطورة الربط بني سفك الدم احلرام، باخللل يف 

َمَر، رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )ال َيَزاَل  اإلميان، فعن ابن عحُ

املحُْؤِمنحُ يف فحُْسَحٍة من ِديِنِه، ما مل يحُِصْب َدًما َحَراًما(.)2( 

    قوله: )فحُْسَحٍة(؛ أي يف سعة، منشرح الصدر، وإذا قتل نفسًا بغري حق، صار منحصرًا ضيقاً، 

لوعيد اهلل عليه، ما مل يتوعد على غريه، وقوله: )من ِديِنِه( أي أنه يضيق عليه دينه، بسبب 
الوعيد لقاتل النفس عمدًا بغري حق، أو أنه يصري يف ضيق بسبب ذنبه.)3(

1. صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب القصاص يوم القيامة.
2. صحيح البخاري، كتاب الديات، حديث رقم 6469.

3. عمدة القاري، 24 /31.

عنف جمتمعي مرفوض بكل املعايري
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فالقتل اآلثم والظامل مرفوض عقائديًا وأخالقيًا وجمتمعياً؛ ألنه مدمر لبنيان اجملتمعات، ومشيع 

َمَر، يقول: )ِإنَّ من َوَرَطاِت اأْلحُمحُوِر اليت اَل َمَْرَج ملَِْن  لألحزان، وجالب للفلتان، وعبد اهلِل بن عحُ

ِم احْلََراِم، ِبَغرْيِ ِحلِِّه(.)1(  َأْوَقَع َنْفَسهحُ فيها، َسْفَك الدَّ

      ومن منفرات اإلقدام على إزهاق األرواح الربيئة، وسفك الدماء الزكية، أن من يقرتف 

لفسطاط  االحنياز  إىل  املشني  اآلثم  بفعله  يرتدى  كونه  املسالك،  أصعب  نفسه  يردي  ذلك 

َمَر، عن النيب، صلى اهلل عليه  الكفر، وأن يكون من أصحاب الكبائر، فعن َعْبد اهلِل بن عحُ

ْم ِرَقاَب َبْعٍض(.)2(  كحُ فَّاًرا، َيْضِربحُ َبْعضحُ وا َبْعِدي كحُ وسلم، قال: )اَل َتْرِجعحُ

       وعن َأَنِس بن َماِلٍك، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َأْكرَبحُ اْلَكَباِئِر اإْلِْشَراكحُ ِباهلِل، 

قحُوقحُ اْلَواِلَدْيِن، َوَقْولحُ الزُّوِر، أو قال: َوَشَهاَدةحُ الزُّوِر(.)3(  َوَقْتلحُ النَّْفِس، َوعحُ

      ولوال مقام حفظ الدماء، وفظاعة سفكها بغري حق، ملا قرنت ببادئ جلية، أخذ العهد 

اِمِت، رضي اهلل عنه،  َباَدَة بن الصَّ عليها يف أبرز املبايعات يف تاريخ اإلسالم العظيم، فعن عحُ

وَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َباَيْعَناهحُ على َأْن ال نحُْشِرَك  وا َرسحُ قال: )إني من النَُّقَباِء الَِّذيَن َباَيعحُ

ِباهلِل شيئاً، وال َنْسِرَق، وال َنْزِنَي، وال َنْقتحَُل النَّْفَس اليت َحرََّم اهلل، وال َنْنَتِهَب، وال َنْعِصَي ِباجْلَنَِّة، 

إن َفَعْلَنا ذلك، َفِإْن َغِشيَنا من ذلك شيئاً، كان َقَضاءحُ ذلك إىل اهلِل(.)4( 

      حكم القتل اخلطأ:

    اهلل تعاىل نفى عن املؤمن قابلية اللجوء عامدًا إىل قتل األبرياء، فقال جل شأنه:}َوَما َكاَن 

1.صحيح البخاري، كتاب الديات، 6 /2517.
2. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب حجة الوادع.

3. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: } ومن أحياها { / املائدة 32.
4. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعاىل: } ومن أحياها { / املائدة 32، 6 /2519.
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ْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريرحُ َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَيٌة مَُّسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه  ْؤِمنًا ِإالَّ َخَطئًا َوَمن َقَتَل محُ ملحُْؤِمٍن َأن َيْقتحَُل محُ

َو ْمْؤِمٌن َفَتْحِريرحُ َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِمن َقْوٍم  ْم َوهحُ وٍّ لَّكحُ دَّقحُوْا َفِإن َكاَن ِمن َقْوٍم َعدحُ ِإالَّ َأن َيصَّ

َشْهَرْيِن  َفِصَيامحُ  جَيِْد  ملَّْ  َفَمن  مُّْؤِمَنًة  َرَقَبٍة  َوَتِْريرحُ  َأْهِلِه  ِإىَل  مَُّسلََّمٌة  َفِدَيٌة  مِّيَثاٌق  ْم  َوَبْيَنهحُ ْم  َبْيَنكحُ

َتَتاِبَعنْيِ َتْوَبًة مَِّن اهلِل َوَكاَن اهللحُ َعِليمًا َحِكيمًا{. )النساء: 92( محُ

    فحتى عند الوقوع يف زلة القتل اخلطأ، ال متر املسألة مرور الكرام، بل هناك دية وكفارة، 

كما بينت اآلية الكرمية، بل إن من أوجه االهتمام القرآني حبياة اإلنسان أن اهلل تعاىل جعل 

منزلة احملافظ عليها رفيعة جدًا يف اآلخرة، يف مقابل تردي منزلة منتهكها إىل أسفل سافلني، 

فقال جل ذكره: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِن ِإْسَراِئيَل َأنَّهحُ َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد 

لحَُنا  ْم رحُسحُ ا َأْحَيا النَّاَس َجِيعًا َوَلَقْد َجاءْتهحُ ا َقَتَل النَّاَس َجِيعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّ يِف اأَلْرِض َفَكَأنََّ

م َبْعَد َذِلَك يِف اأَلْرِض ملحُْسِرفحُوَن{ )املائدة: 32( ِبالَبيَِّناِت ثحُمَّ ِإنَّ َكِثريًا مِّْنهحُ

       رفض االنجرار وراء العصبيات البغيضة:

    كثريًا ما يلهب نار تبادل القتل بني الناس، اجنرارهم وراء أتباع العصبيات والقبليات، 

على طريقة التبعية العمياء، اليت تقودها قيم هابطة، وشعارات بغيضة، من قبيل معززات 

إلغاء العقول، أو تعطيلها عن التفكري السوي، واختاذ املواقف احلكيمة، واإلسالم ولد يف بيئة 

جاهلية كانت تنتشر فيها قيم التعصب األعمى واالنتصار للقريب على غري بصرية، على 

درب فارس هوازن وشاعرها اجلاهلي دريد بن الصمة الذي قال:

، وإن تحُرشد غزيـةحُ أرشِد زيَة إن غـوْت     غويتحُ               وهل أنا إال من غحُ

              دعاني أخــي واخليلحُ بين وبينه     فلما دعـــاني مل جيدنـي بقعدِد

    فالقتال تعصبًا كان من قيم اجلاهلية وأخالقها، اليت جاء اإلسالم لتحرير الناس من براثنها، 

عنف جمتمعي مرفوض بكل املعايري
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فلما تعرض بعض املسلمني يف صدر اإلسالم ملوقف فاحت منه رائحة التعصب، تصدى له 

: )َغَزْوَنا َمَع النَّيِبِّ،  الرسول، صلى اهلل عليه وسلم باملرصاد، فعن جابر، َرِضَي اهللحُ َعْنهحُ، َيقحُولحُ

َثاَب َمَعهحُ َناٌس ِمن املحَُهاِجِريَن َحتَّى َكثحُرحُوا، َوَكاَن ِمَن املحَُهاِجِريَن  َوَقْد  صلى اهلل عليه وسلم، 

 : اٌب، َفَكَسَع َأْنَصاِريًّا، َفَغِضَب اأَلْنَصاِريُّ َغَضًبا َشِديًدا، َحتَّى َتَداَعْوا، َوَقاَل اأَلْنَصاِريُّ ٌل َلعَّ َرجحُ

َهاِجِريَن، َفَخَرَج النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: َما َبالحُ  : َيا َلْلمحُ َيا َلأَلْنَصاِر، َوَقاَل املحَُهاِجِريُّ

، َقاَل: َفَقاَل النَّيِبُّ،  ْم؟ َفأحُْخرِبَ ِبَكْسَعِة املحَُهاِجِريِّ اأَلْنَصاِريَّ َدْعَوى َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة، ثحُمَّ َقاَل: َما َشْأنحُهحُ

وَها، َفِإنََّها َخِبيَثٌة، َوَقاَل َعْبدحُ اهلِل ْبنحُ أحَُبيٍّ بنحُ َسلحُوَل، َأَقْد َتَداَعْوا َعَلْيَنا؟  صلى اهلل عليه وسلم: َدعحُ

وَل اهلِل َهَذا اخْلَِبيَث  : َأاَل َنْقتحُلحُ َيا َرسحُ َمرحُ ، َفَقاَل عحُ َلِئْن َرَجْعَنا ِإىَل املَِْديَنِة َليحُْخِرَجنَّ اأَلَعزُّ ِمْنَها اأَلَذلَّ

ِلَعْبِد اهلِل؟ َفَقاَل النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم: اَل َيَتَحدَّثحُ النَّاسحُ َأنَّهحُ َكاَن َيْقتحُلحُ َأْصَحاَبه()1(. 

    ويف رواية أخرى عن احلادثة نفسها، شرح الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، للمسلمني كيف 

اَلٌم  اَلٌم من املحَُهاِجِريَن، َوغحُ الَماِن؛ غحُ ينصر األخ أخاه ظاملًا أو مظلوماً، فعن َجاِبٍر قال: )اْقَتَتَل غحُ

، أو املحَُهاِجرحُوَن، يا َلْلمهاجرين، َوَناَدى اأْلَْنَصاِريُّ يا َلأْلنصار، َفَخَرَج  من اأْلَْنَصاِر، َفَناَدى املحَُهاِجرحُ

وَل اهلِل؛ إال  رسول اهلِل،  صلى اهلل عليه وسلم، فقال: ما هذا َدْعَوى َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة؟ قالوا: اَل يا َرسحُ

لحُ َأَخاهحُ َظاملًا أو َمْظلحُوًما،  ْر الرَّجحُ َما اآْلَخَر، قال: فال َبْأَس؛ َوْلَيْنصحُ هحُ اَلَمنْيِ اْقَتَتاَل، َفَكَسَع َأَحدحُ َأنَّ غحُ

ْرهحُ(.)2(  إن كان َظاملًا َفْلَيْنَههحُ، فإنه له َنْصٌر، َوِإْن كان َمْظلحُوًما َفْلَيْنصحُ

      التنفري من القتل الظامل يف احلرب والسلم:

النبيلة اليت يث املسلمني على التحلي بها، وأن يتخلقوا بأحسنها، يف     لإلسالم قيمه 

سلمهم وحربهم، مع أصدقائهم وأعدائهم، ومن شواهد السنة النبوية الدالة على مراعاة 

1. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظاملا أو مظلوما.
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حرمة الدماء يف احلرب، ما جاء فيمن كف عن متابعة اإلجهاز على املستجري، فعن املِْقَداد بن 

ْهَرَة– حدثه، وكان َشِهَد َبْدًرا مع النيب، صلى اهلل عليه وسلم،  َعْمٍرو اْلِكْنِديَّ -َحِليَف َبِن زحُ

ْيِف، َفَقَطَعَها، ثحُمَّ الَذ ِبَشَجَرٍة،  وَل اهلِل؛ إن َلِقيتحُ َكاِفًرا، َفاْقَتَتْلَنا، َفَضَرَب َيِدي ِبالسَّ َأنَّهحُ قال: )يا َرسحُ

وقال: َأْسَلْمتحُ هللِ، آْقتحُلحُهحُ َبْعَد َأْن َقاهلََا، قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: ال َتْقتحُْلهحُ، قال: يا 

، ثحُمَّ قال ذلك َبْعَد ما َقَطَعَها، آْقتحُلحُهحُ؟ قال: اَل َتْقتحُْلهحُ، َفِإْن َقَتْلَتهحُ،  وَل اهلِل؛ فإنه َطَرَح ِإْحَدى َيَديَّ َرسحُ

َأْن َيقحُوَل َكِلَمَتهحُ، اليت قال، وقال َحِبيبحُ بن  َتْقتحَُلهحُ، َوَأْنَت بَِْنِزَلِتِه، قبل  َأْن  فإنه بَِْنِزَلِتَك، قبل 

أبي َعْمَرَة عن َسِعيٍد، عن ابن َعبَّاٍس، قال: قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ِلْلِمْقَداِد: إذا كان 

ْنَت أنت ختفي ِإمَياَنَك  فَّاٍر، َفَأْظَهَر ِإمَياَنهحُ، َفَقَتْلَتهحُ، َفَكَذِلَك كحُ ْؤِمٌن خيفي ِإمَياَنهحُ مع َقْوٍم كحُ ٌل محُ َرجحُ

 )1(.) َة من َقْبلحُ بَِكَّ

   وحادثة أسامة بن زيد احلب ابن احلب، كما كان يلقب، تدعم هذا املنحى الرحيم يف 

التعامل مع طالب السلم واألمان، حتى وهو يطارد يف املعركة، فعن أحَُساَمة بن َزْيِد بن َحاِرَثَة، 

َهْيَنَة، قال،  رضي اهلل عنهما، قال: )َبَعَثَنا رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل احْلحَُرَقِة من جحُ

اًل منهم، قال: فلما َغِشيَناهحُ،  ٌل من اأْلَْنَصاِر َرجحُ ْم، قال: َوحَلِْقتحُ أنا َوَرجحُ َفَصبَّْحَنا اْلَقْوَم، َفَهَزْمَناهحُ

حْمِي، حتى َقَتْلتحُهحُ، قال: فلما َقِدْمَنا َبَلَغ  ، َفَطَعْنتحُهحُ ِبرحُ قال: اَل ِإَلَه إال اهلل، قال: َفَكفَّ عنه اأْلَْنَصاِريُّ

ذلك النيب، صلى اهلل عليه وسلم،  قال: فقال لي: يا أحَُساَمةحُ؛ َأَقَتْلَتهحُ َبْعَد ما قال: اَل ِإَلَه إال اهلل، 

َتَعوًِّذا، قال: َأَقَتْلَتهحُ َبْعَد ما قال اَل ِإَلَه إال اهلل؟ قال: فما َزاَل  وَل اهلِل، إنا كان محُ قال: قلت: يا َرسحُ
ْن َأْسَلْمتحُ قبل ذلك اْلَيْوِم(.)2( َها َعَليَّ حتى متََنَّْيتحُ َأنِّي مل َأكحُ يحَُكرِّرحُ

    فإذا كانت هذه هي قيم اإلسالم يف أرض املعارك واحلروب، فكيف يقبل بعض املسلمني 

1. صحيح البخاري، كتاب الديات، 6 /2318.
2. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب بعث النيب صلى اهلل عليه و سلم أسامة بن زيد إىل احلرقات من جهنية.

عنف جمتمعي مرفوض بكل املعايري
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التهاون يف استباحة دماء بعضهم بعضاً، جملرد أحقاد تشربتها قلوبهم، أو أفكار وتصورات 

دماؤهم  تباح  اجلادة،  عن  منحرفون  وسواهم  احلق،  على  بها  أنهم  أنفسهم  أقنعوا  شاذة، 

وأعراضهم وأمواهلم، وما هذا لعمري سوى الضالل بعينه، والزيغ جبالئه، وحسبنا اهلل ونعم 

الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

    أفلم ينظر أولئك املتهاونون يف سفك دماء الناس إىل منهج أطهار أمراء األمة من السلف 

الصاحل يف حرصهم على توخي العدالة والرتوي يف تنفيذ احلدود املشروعة إىل أبعد مدى، 

فلم يقدموا على تنفيذ شيء منها حتى تثبت إدانة أصحابها بها باحلجة الدامغة، فعن أبي 

َمَر بن عبد اْلَعِزيِز، َأْبَرَز َسِريَرهحُ َيْوًما ِللنَّاِس، ثحُمَّ َأِذَن هلم، َفَدَخلحُوا، فقال: ما َتقحُولحُوَن  ِقاَلَبة، )َأنَّ عحُ

، وقد َأَقاَدْت بها اخْلحَُلَفاءحُ، قال لي: ما َتقحُولحُ يا  : اْلَقَساَمةحُ اْلَقَودحُ بها َحقٌّ يف اْلَقَساَمِة؟ قال: َنقحُولحُ

َأَبا ِقاَلَبَة، َوَنَصَبِن ِللنَّاِس، فقلت: يا َأِمرَي املحُْؤِمِننَي؛ ِعْنَدَك رؤوس اأَلْجَناِد، َوَأْشَرافحُ اْلَعَرِب، 

ْنَت  ٍل حمحَُْصٍن ِبِدَمْشَق، َأنَّهحُ قد َزَنى، ومل َيَرْوهحُ، َأكحُ وا على َرجحُ َأَرَأْيَت لو َأنَّ َخِْسنَي منهم، َشِهدحُ

ْنَت  ٍل حِبِْمَص َأنَّهحُ َسَرَق، َأكحُ وا على َرجحُ َتْرجحُحُهحُ؟ قال: اَل، قلت: َأَرَأْيَت لو َأنَّ َخِْسنَي منهم َشِهدحُ
)*

1

هحُ ومل َيَرْوهحُ قال اَل...(.) َتْقَطعحُ

    فال بد للمسلمني على متلف الصعد أن يعملوا على احرتام دماء األبرياء، ويكفوا عن 

سفكها بغري حق معلوم، وإال جاءوا يوم القيامة ودينها معلق يف رقابهم، وبإمثها يتلظون يف 

نار السعري، وبئس املصري.

* صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القسامة.
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    تتزايد أعداد املقبلني على طلب تأشريات السفر إىل الديار املقدسة يف احلجاز، بقصد 

لِّ َضاِمٍر  أداء مناسك احلج؛ تلبية ألمر اهلل تعاىل: }َوَأذِّن يِف النَّاِس ِباحْلَجِّ َيْأتحُوَك ِرَجااًل َوَعَلى كحُ

لِّ َفجٍّ َعِميٍق{. )احلج: 27(  َيْأِتنَي ِمن كحُ

    واإلقبال املتزايد على احلج، وشغف املؤمنني إليه، يعرب بوضوح عن االستجابة الربانية 

لدعاء إبراهيم، عليه السالم، حني رفع القواعد من البيت وابنه إمساعيل، عليهما السالم، 

اَلَة  وْا الصَّ رَِّم َربََّنا ِليحُِقيمحُ فقال: }رَّبََّنا ِإنِّي َأْسَكنتحُ ِمن ذحُرِّيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك احملحَُْ

رحُوَن{. )إبراهيم: 37( ْم َيْشكحُ م مَِّن الثََّمَراِت َلَعلَّهحُ َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرزحُْقهحُ

       مفهوم احلج ومكانته يف اإلسالم:

    احلج يف اللغة: هو القصد ملا هو عظيم.

    ويف االصطالح: هو قصد موضع مصوص )وهو البيت احلرام وعرفة( يف وقت مصوص 

)وهو أشهر احلج( للقيام بأعمال مصوصة؛ وهي الوقوف بعرفة، والطواف، والسعي عند 

جهور العلماء، بشرائط مصوصة.)*( 

* املوسوعة الفقهية: 17/ 23.

                          الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير

كلمة العدد

احلج والرتبية 
على الطاعة املطلقة هلل تعاىل
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َمَر، رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلِل، صلى       وهو ركن من أركان اإلسالم، فعن ابن عحُ

ًدا رسول اهلِل، َوِإَقاِم  اهلل عليه وسلم: )بحُِنَ اإِلْسالمحُ على َخٍْس؛ َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه إال اهلل، َوَأنَّ حمحَُمَّ

، َوَصْوِم َرَمَضاَن(.)1(  الِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َواحْلَجِّ الصَّ

تعاىل  اهلل  فإن  والفسوق،  الرفث  اقرتاف  دون  املشروع،  الوجه  يؤدي احلج على  والذي     

َرْيَرَة، رضي اهلل عنه،  يطهره من موبقات اآلثام واملعاصي، اليت سبق أن اقرتفها، فعن َأبي هحُ

ْق، َرَجَع َكَيْوِم  قال: مسعت النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )من َحجَّ هللِ فلم َيْرفحُْث، ومل َيْفسحُ
َوَلَدْتهحُ أحُمُّهحُ(.)2(

    وهو ال جيب إال على املستطيع من املسلمني البالغني العاقلني ذكورًا وإناثاً، وذلك مرة 

واحدة يف العمر كله، ويف فرضه يقول تعاىل: }ِفيِه آَياٌت َبيِّـَناٌت مََّقامحُ ِإْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلهحُ َكاَن 

آِمنًا َوهللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغِنٌّ َعِن اْلَعاملَِنَي{. 

)آل عمران: 97(

     واحلج مدرسة يتلقى روادها دروسًا قيمة يف اإلميان، واألخالق، والعالقات، وتربية القلوب 

والنفوس، واملقام هنا يضيق سوى لعرض جزء يسري من دروس هذه املدرسة الرفيعة، عالية 

القدر والقيمة، وهذا اجلزء يتعلق جبانب إمياني خيص الطاعة املطلقة هلل، كما تتجلى يف قصة 

احلج ومناسكه. 

      الطاعة املطلقة:

    وفق مفاهيم شريعة اإلسالم ومبادئه، فإن الطاعة املطلقة ال تكون إال هلل تعاىل ولرسوله، 

1. صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب اإلميان وقول النيب، صلى اهلل عليه وسلم ) بن اإلسالم على خس(.
2. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب فضل احلج املربور.
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صلى اهلل عليه وسلم، فهي هلل اخلالق العليم احلكيم، الذي له األمر من قبل ومن بعد، ليس 

كمثله شيء، وال يقبل من مؤمن أن خيالف االنصياع ألمره تعاىل يف صغري األمور وكبريها، 

وَن  ولحُهحُ َأْمرًا َأن َيكحُ ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللحُ َوَرسحُ وهو القائل سبحانه وتعاىل: }َوَما َكاَن ملحُْؤِمٍن َوال محُ

وَلهحُ َفَقْد َضلَّ َضالاًل مُِّبينًا{.)األحزاب: 36( هلحُمحُ اخِلرَيَةحُ ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اهلَل َوَرسحُ

    وطاعة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، تقرتن بطاعة اهلل تعاىل، كونه ال ينطق عن اهلوى، 

َو ِإال َوْحٌي يحُوَحى{ )النجم: 3-4(، واهلل جل  مصداقًا لقوله تعاىل: }َوَما َينِطقحُ َعِن اهَلَوى* ِإْن هحُ

يف عاله، قرن لزوم طاعة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، مع األمر الرباني بطاعته سبحانه، 

ْم تحُْرَححُوَن{. )آل عمران: 132( وَل َلَعلَّكحُ وْا اهلَل َوالرَّسحُ فقال تعاىل: }َوَأِطيعحُ

وَل  َرْيَرَة، رضي اهلل عنه، َأنَّ َرسحُ      وهذه من أدلة حجية السنة النبوية، اليت ورد فيها عن َأبي هحُ

اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )من َأَطاَعِن َفَقْد َأَطاَع اهلَل، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اهلَل، َوَمْن 
َأَطاَع َأِمرِيي، َفَقْد َأَطاَعِن، َوَمْن َعَصى َأِمرِيي، َفَقْد َعَصاِني(.)1(

     وليس ألحد على املسلم طاعته مطلقًا إال اهلل تعاىل والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 

حتى األمراء والعلماء الذين جتب على الرعية طاعتهم، فإن هذا الوجوب مقيد بطاعة اهلل 

والرسول، فإن َلِزموها استحقوا الطاعة، وإن أمروا بعصية أو قالوا بها، كانت الرعية يف 

َمَر، رضي اهلل عنهما، عن  حل من طاعتهم، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فعن ابن عحُ

، ما مل يحُْؤَمْر ِباملَْْعِصَيِة، فإذا أحُِمَر بَِْعِصَيٍة،  اَعةحُ َحقٌّ ْمعحُ َوالطَّ النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )السَّ

فال مَسَْع وال َطاَعَة(.)2( 

1. صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب قول اهلل تعاىل: }أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم{)النساء: 59(.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب السمع وطاعة اإلمام.
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     والطاعة إذا كانت بأمر اهلل، ال تكون إال عبادة هلل وطاعة له، أما فيما مل يأذن اهلل فيه، فتكون 

طاعة للشيطان، فإن أطعناه فقد عبدناه، فعلينا أن ننظر يف أفعالنا وأقوالنا، هل هي مأذون فيها 

من جهة الشرع، أو ليست كذلك، فإن مل تكن مأذونًا فيها، فهي من الشيطان وله، وإن كانت 

مأذونًا بها من جهة الشرع، فهي هلل ومنه سبحانه. 

ْم  وَل َوأحُْوِلي اأَلْمِر ِمنكحُ وْا الرَّسحُ وْا اهلَل َوَأِطيعحُ      واهلل تعاىل يقول: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوْا َأِطيعحُ

نتحُْم تحُْؤِمنحُوَن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ  وِل ِإن كحُ دُّوهحُ ِإىَل اهلِل َوالرَّسحُ َفِإن َتَناَزْعتحُْم يِف َشْيٍء َفرحُ

َوَأْحَسنحُ َتْأِوياًل{ )النساء: 59(

      فاهلل أطلق الطاعة هلل وللرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بذكر لفظها هلما، وعند ذكر أولي 

األمر مل يذكر لفظ الطاعة، واكتفى حبرف العطف، مما دعا إىل استنتاج أن طاعة كل من اهلل 

ورسوله مطلقة لكل منهما، بينما هي مقيدة ألولياء األمر بشرط طاعتهم هلل والرسول، صلى 

اهلل عليه وسلم.

فإن طاعتهما تقف عند  أبنائهما،  الرب على  ما هلما من حق  الوالدين على  إن       حتى 

َوِإن  ْسنًا  ِبَواِلَدْيِه ححُ اإْلِنَساَن  ْيَنا  }َوَوصَّ يقول اهلل جل ذكره:  أمرهما االبن بعصية، ويف هذا 

نتحُْم َتْعَملحُوَن{ م بَِا كحُ ْم َفأحَُنبِّئحُكحُ كحُ َما ِإَليَّ َمْرِجعحُ َجاَهَداَك ِلتحُْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل تحُِطْعهحُ

)العنكبوت: 8(

       مناسك احلج والطاعة املطلقة هلل:

     مناسك احلج هلا طابع خاص، يستوجب اخلروج يف بعضها عن مألوف العادة يف امللبس، 

والتطيب، وغريهما، ولو تدبر املرء مليًا يف تلك املناسك لوجد أن االنصياع ألدائها على 

الوجه املشروع، يعرب جبالء عن االلتزام بالطاعة املطلقة هلل تعاىل فيما يأمر، والكف عما ينهى، 
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فمالبس اإلحرام بالنسبة إىل الرجال يشرتط أن ال تكون ميطة، مما يستدعي خلع الداخلي 

واخلارجي من األردية والثياب واملالبس اليت يلبسها الناس عادة يف حياتهم، بغض النظر عن 

تفاوت مستواها، وتباين أمثانها، فهم يرتكونها جانباً، ويرتدون جيعًا إزارًا ورداء غري ميطني، 

يبدون فيهما متساوين، ال يحُعرف فقريهم من غنيهم، وال رئيسهم من رعيته، فما السر يا ترى 

وراء هذا االلتزام بالبس اإلحرام اليت هي من متطلبات هذا الركن املهم من أركان احلج 

والعمرة؟ إنه فقط وليس إال االنصياع لطاعة اهلل املطلقة، اليت يفرتض يف املؤمن أن يلتزمها 

يف شأنه كله، يف منشطه ومكرهه، وعسره ويسره، يف حضره وسفره، وفرحه وحزنه، يف رضاه 

وغضبه، وهو بهذا ال جيد غضاضة يف التزامها يف مناسك حجه، اليت ال جيد حنو بعضها فهمًا 

سوى فهم االنصياع املطلق هلا، ويف هذا يرد قول عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، فيما يرويه 

اِب، رضي اهلل عنه، َقبََّل احْلََجَر، وقال: َلْواَل  َمَر بن اخْلَطَّ َزْيدحُ بن َأْسَلَم عن أبيه، قال: )رأيت عحُ

 )*
1

وَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َقبََّلَك ما َقبَّْلتحَُك(.) َأنِّي رأيت َرسحُ

    ويف أصل قصة احلج ما يعزز جانب وجود الطاعة املطلقة هلل فيه، فإبراهيم، عليه السالم، 

مل يرتدد يف االنصياع ألمر اهلل اخلاص بذبح فلذة كبده، وإمساعيل االبن مل يعرتض على تلبية 

هذا األمر العظيم، بل شجع والده بقوة على تلقي أمر اهلل تعاىل بالقبول والرضا، وعن هذين 

ْعَي َقاَل َيا بحَُنَّ ِإنِّي َأَرى يِف املََناِم  ا َبَلَغ َمَعهحُ السَّ املوقفني خيرب القرآن الكريم، فيقول تعاىل:  }َفَلمَّ

اِبِريَن*  ِني ِإن َشاء اهللحُ ِمَن الصَّ ْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما تحُْؤَمرحُ َسَتِجدحُ َأنِّي َأْذحَبحَُك َفانظحُ

ِسِننَي*  ْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك جَنِْزي احملحُْْ * َقْد َصدَّ ا َأْسَلَما َوَتلَّهحُ ِلْلَجِبنِي* َوَناَدْيَناهحُ َأْن َيا ِإْبَراِهيمحُ َفَلمَّ

ِإنَّ َهَذا هلحَُو الَبالء املحُِبنيحُ* َوَفَدْيَناهحُ ِبِذْبٍح َعِظيٍم{.)الصافات: 107-102(

* صحيح البخاري، كتاب احلج، باب تقبيل احلجر.
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     من هنا يحُدعى احلاج إىل التدبر يف أعماق هذه املعاني اإلميانية، وهو يقدِّم اهلدي قربة 

هلل تعاىل، ليعلم أن الشاة اليت يذحبها يف حجه، تقف من ورائها حادثة عظيمة جتلت فيها 

أمسى معاني الطاعة املطلقة هلل تعاىل، بل بلغت الذروة يف االنصياع، واالنقياد هلل جل شأنه، 

ويف السياق نفسه؛ فإن احلاج مدعو للتفكري يف أبعاد الطاعة هلل، اليت جتلت يف إيداع الولد 

ووالدته يف واد غري ذي زرع، وقد قبلت املرأة املؤمنة أمر اهلل الذي كلفها مشقة البحث عن 

ملا علمت  منها  القبول  املقفرة، وكان هذا  املاء؛ لتشرب، وتسقي طفلها يف تلك الصحراء 

أنه أمر اهلل، فقالت معربة عن الرضا التام به، إنه لن يضيعنا، حسب ما ثبت يف احلديث 

الطويل الصحيح عن ابن َعبَّاٍس، الذي جاء فيه، أن: )َأوََّل ما اختَََّذ النَِّساءحُ املِْنَطَق من ِقَبِل أحُمِّ 

، َوِباْبِنَها ِإمْسَاِعيَل، َوِهَي  ِإمْسَاِعيَل، اختَََّذْت ِمْنَطًقا َلتحَُعفَِّي َأَثَرَها على َساَرَة، ثحُمَّ جاء بها ِإْبَراِهيمحُ

َة َيْوَمِئٍذ  هحُ حتى وضعها ِعْنَد اْلَبْيِت ِعْنَد َدْوَحٍة َفْوَق َزْمَزَم، يف َأْعَلى املَْْسِجِد، َوَلْيَس بَِكَّ تحُْرِضعحُ

َما ِجَراًبا فيه متٌَْر، َوِسَقاًء فيه َماٌء، ثحُمَّ قفي  َناِلَك، َوَوَضَع ِعْنَدهحُ َما هحُ َأَحٌد، َوَلْيَس بها َماٌء، َفَوَضَعهحُ

َنا بهذا اْلَواِدي الذي  ؛ َأْيَن َتْذَهبحُ َوَترْتحُكحُ ْنَطِلًقا، َفَتِبَعْتهحُ أحُمُّ ِإمْسَاِعيَل، فقالت: يا ِإْبَراِهيمحُ ِإْبَراِهيمحُ محُ

ليس فيه ِإْنٌس وال َشْيٌء؟ فقالت: له ذلك ِمَراًرا، َوَجَعَل اَل َيْلَتِفتحُ ِإَلْيَها، فقالت له: آهلل الذي 

، حتى إذا كان ِعْنَد  َنا، ثحُمَّ َرَجَعْت، َفاْنَطَلَق ِإْبَراِهيمحُ َأَمَرَك بهذا؟ قال: نعم، قالت: ِإَذْن اَل يحَُضيِّعحُ

اَلِء اْلَكِلَماِت، َوَرَفَع َيَدْيِه، فقال: ربنا  الثَِّنيَِّة، َحْيثحُ ال َيَرْوَنهحُ، اْسَتْقَبَل ِبَوْجِهِه اْلَبْيَت، ثحُمَّ َدَعا ِبَهؤحُ

رحُوَن، َوَجَعَلْت أحُمُّ ِإمْسَاِعيَل تحُْرِضعحُ  إني َأْسَكْنتحُ من ذحُرِّيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع... حتى َبَلَغ َيْشكحُ

َقاِء َعِطَشْت، َوَعِطَش اْبنحَُها، َوَجَعَلْت  ِإمْسَاِعيَل، َوَتْشَربحُ من ذلك املَاِء، حتى إذا َنِفَد ما يف السِّ

َفا َأْقَرَب َجَبٍل  َر إليه، َفَوَجَدْت الصَّ ، َفاْنَطَلَقْت َكَراِهَيَة َأْن َتْنظحُ رحُ إليه َيَتَلوَّى، أو قال: َيَتَلبَّطحُ َتْنظحُ

َأَحًدا،  َتَر  فلم  َأَحًدا،  َتَرى  رحُ هل  َتْنظحُ اْلَواِدَي،  اْسَتْقَبَلْت  ثحُمَّ  عليه،  َفَقاَمْت  َيِليَها،  األرض  يف 
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َفا، حتى إذا َبَلَغْت اْلَواِدَي، َرَفَعْت َطَرَف ِدْرِعَها، ثحُمَّ َسَعْت َسْعَي اإْلِْنَساِن  َفَهَبَطْت من الصَّ

وِد، حتى َجاَوَزْت اْلَواِدَي، ثحُمَّ َأَتْت املَْرَوَة، َفَقاَمْت عليها، َوَنَظَرْت هل َتَرى َأَحًدا، فلم َتَر  اجملَْهحُ

َأَحًدا، َفَفَعَلْت ذلك َسْبَع َمرَّاٍت، قال ابن َعبَّاٍس: قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم: َفَذِلَك َسْعيحُ 

َعْت،  َما، فلما َأْشَرَفْت على املَْرَوِة، مَسَِعْت َصْوًتا، فقالت: َصٍه، تحُِريدحُ َنْفَسَها، ثحُمَّ َتَسمَّ الناس َبْيَنهحُ

َفَسِمَعْت َأْيًضا، فقالت: قد َأمْسَْعَت إن كان ِعْنَدَك ِغَواٌث، فإذا ِهَي ِباملََلِك ِعْنَد َمْوِضِع َزْمَزَم، 

هحُ، َوَتقحُولحُ ِبَيِدَها َهَكَذا، َوَجَعَلْت  َفَبَحَث بعقبة، أو قال: جِبََناِحِه حتى َظَهَر املَاءحُ، َفَجَعَلْت تحَُوِّضحُ

، قال ابن َعبَّاٍس، قال النيب، صلى اهلل عليه  َتْغِرفحُ من املَاِء يف ِسَقاِئَها، وهو َيفحُورحُ َبْعَد ما َتْغِرفحُ

وسلم: َيْرَحمحُ اهلل أحُمَّ ِإمْسَاِعيَل، لو َتَرَكْت َزْمَزَم، أو قال: لو مل َتْغِرْف من املَاِء، َلَكاَنْت َزْمَزمحُ َعْيًنا 

َنا َبْيَت اهلِل،  ْيَعَة، فإن َها هحُ : اَل خَتَافحُوا الضَّ َمِعيًنا، قال: َفَشِرَبْت، َوَأْرَضَعْت َوَلَدَها، فقال هلا املََلكحُ

ْرَتِفًعا من األرض، َكالرَّاِبَيِة َتْأِتيِه  اَلمحُ َوَأبحُوهحُ، َوِإنَّ اهلَل اَل يحُِضيعحُ َأْهَلهحُ، وكان اْلَبْيتحُ محُ َيْبِن هذا اْلغحُ

َم أو َأْهلحُ َبْيٍت  ْرهحُ ْفَقٌة من جحُ ذحُ عن ميَِيِنِه َوِشَاِلِه، َفَكاَنْت َكَذِلَك حتى َمرَّْت ِبِهْم رحُ يحُول، َفَتْأخحُ السُّ

َة، َفَرَأْوا َطاِئًرا َعاِئًفا، َفَقالحُوا: ِإنَّ هذا  ْقِبِلنَي من َطِريِق َكَداٍء، َفَنَزلحُوا يف َأْسَفِل َمكَّ َم، محُ ْرهحُ من جحُ

ْم ِباملَاِء،  َنا بهذا اْلَواِدي، وما فيه َماٌء َفَأْرَسلحُوا َجِريًّا أو َجِريَّنْيِ، فإذا هحُ ورحُ على َماٍء َلَعْهدحُ اِئَر َلَيدحُ الطَّ

ْم ِباملَاِء، َفَأْقَبلحُوا، قال: َوأحُمُّ ِإمْسَاِعيَل ِعْنَد املَاِء، َفَقالحُوا: َأَتْأَذِننَي لنا َأْن َنْنِزَل ِعْنَدِك؟  وا، َفَأْخرَبحُوهحُ َفَرَجعحُ

ْم يف املَاِء، قالوا: نعم، قال ابن َعبَّاٍس: قال النيب، صلى اهلل عليه  فقالت: نعم، َوَلِكْن اَل َحقَّ َلكحُ

ْم،  وسلم، َفَأْلَفى ذلك أحُمَّ ِإمْسَاِعيَل، َوِهَي تحُِبُّ األنس، َفَنَزلحُوا، َوَأْرَسلحُوا إىل َأْهِليِهْم، َفَنَزلحُوا َمَعهحُ

ْم  ْم َوَأْعَجَبهحُ ، َوَتَعلََّم اْلَعَرِبيََّة منهم، َوَأْنَفَسهحُ اَلمحُ حتى إذا كان بها َأْهلحُ َأْبَياٍت منهم، َوَشبَّ اْلغحُ
)*

1

وهحُ اْمَرَأًة منهم، َوَماَتْت أحُمُّ ِإمْسَاِعيَل(.) ، فلما َأْدَرَك، َزوَّجحُ حني َشبَّ

* صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب }يزفون{ / الصافات 94 / النسالن يف املشي.
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     فهذه بعض دالالت الطاعة املطلقة هلل، كما جتلت يف قصة احلج ومناسكه، اليت يؤديها 

حجاج بيت اهلل احلرام واملعتمرون، بل يتنافسون بقوة على أدائها، فهل يا ترى تفكروا يف 

أبعادها حق التفكر، إنهم إن فعلوا ذلك وجلت قلوبهم، وجعلوا بينهم وبني معصية اهلل 

حجابًا كبريًا، ولتكرر منهم لفظ التلبية )لبيك اللهم لبيك(، يف سكناتهم وحركاتهم، يف 

الظاهرة  املعاصي  واجتناب  الطاعة،  حنو  اللهم  لبيك  وفعلهم،  قوهلم  يف  ونهارهم،  ليلهم 

والباطنة، لبيك اللهم حتى يأتينا اليقني، وحنن على العهد ماضون، منصاعون ألمرك الذي 

وْا اهلَل َحقَّ تحَُقاِتِه  م سلطانك: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوْا اتَّقحُ أوصيتنا بتلبيته، إذ قلت جلَّ شأنك، وَعظحُ

وَن{ )آل عمران: 102(، وهي ذاتها وصية أبينا إبراهيم، عليه السالم،  َواَل متحُوتحُنَّ ِإالَّ َوَأنتحُم مُّْسِلمحُ

ى ِبَها ِإْبَراِهيمحُ َبِنيِه َوَيْعقحُوبحُ َيا  لبنيه، كما أخرب القرآن الكريم عنها، حيث قال تعاىل: }َوَوصَّ

وَن{ )البقرة: 132( يَن َفاَل متحُوتحُنَّ َإالَّ َوَأنتحُم مُّْسِلمحُ محُ الدِّ َبِنَّ ِإنَّ اهلَل اْصَطَفى َلكحُ
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    مقدمة:

    مل يبدأ احلج مع بدء الرسالة احملمدية، بل متتد جذوره ومناسكه يف أعماق التاريخ، لتصل 

1(، واهلل 

إىل نيب اهلل إبراهيم، عليه السالم، الذي ترص الديانات الثالث على االنتماء إليه)*

جل شأنه يدد خصال من ينتمي إىل إبراهيم وخصائصه، بقوله: }َوَمْن َأْحَسنحُ ِديًنا ممَِّّْن َأْسَلَم 

َو حمحُِْسٌن َواتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َواختَََّذ اهللحُ ِإْبَراِهيَم َخِليال{)النساء: 125(، وأما  َوْجَههحُ هللِ َوهحُ

الذي تحُؤّدى مناسكه  الدين احلنيف،  أركان هذا  الركن اخلامس من  احلج يف اإلسالم، فهو 

وشعائره يف بيت اهلل احلرام الذي بناه إبراهيم وإمساعيل، عليهما السالم، كما أن شعائره هي 

إحياء للعالقة الوثيقة إلبراهيم وزوجه سارة وابنه إمساعيل.  

      قال تعاىل: }َوهللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيال{)آل عمران: 97(، ويف ذلك 

أمر إهلي يلزم املسلم بضرورة أداء هذه الفريضة، ويوجب على من استطاع القيام بها على 

أكمل وجه. وورد يف التفسري امليسر ملعنى البيت بأنه )بيت اهلل احلرام الذي يف )مكة(، وهذا 

البيت مبارك، تضاعف فيه احلسنات، وتتنزل فيه الرحات، ويف استقباله يف الصالة، وقصده 

* إبراهيم، عوض اهلل )2014(. أيها احلاج... تفكر واعترب. جملة اإلسراء. دار اإلفتاء الفلسطينية. القدس، فلسطني. 
العدد )117(. ص: 11 - 19.

احلج: 
بني جوهِر العقيدِة.. وأمل الواقع!

 أ.عزيز حممود العصا

مناسبة العدد
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َل َبْيٍت  ألداء احلج والعمرة، صالح للناس أجعني وهداية هلم(، مصداًقا لقوله تعاىل: }ِإنَّ َأوَّ

ًدى لِّْلَعاملَِنَي{. )آل عمران: 96( َباَرًكا َوهحُ َة محُ ِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكَّ وحُ

    كما أنه، سبحانه وتعاىل، أمر نبّيه حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، أن يث املسلمني على أداء 

هذه الفريضة، بأن يأتي كلٌّ بالوسيلة اليت ميتلكها، من األمصار واألقطار كّلها يف زمن حمدد؛ 

لِّ َضاِمٍر  لالجتماع يف مكان حمدد، لقوله تعاىل: }َوَأذِّن يِف النَّاِس ِباحْلَجِّ َيْأتحُوَك ِرَجااًل َوَعَلى كحُ

لِّ َفجٍّ َعِميٍق{. )احلج: 27(  َيْأِتنَي ِمن كحُ

    تتضح مما سبق األهمية القصوى اليت يتمتع بها احلج؛ يف كونه يوصل رسالة اإلسالم اليت 

جاء بها حممد، صلى اهلل عليه وسلم، برسالة نيب اهلل إبراهيم، عليه السالم، مصداًقا لقوله 

وِديًّا َوال َنْصَراِنيًّا ولكن َكاَن َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن املحُْشِرِكنَي{.  تعاىل: }َما َكاَن ِإْبَراِهيمحُ َيهحُ

)آل عمران: 67( 

       احلج ركن خمتلف عن غريه من األركان:

    خيتلف احلج عن غريه من أركان اإلسالم األربعة األخرى، يف أن لتأدية فرضه شروطاً، 

تتعلق بالزمان واملكان، والقدرة اجلسمانية، والذهنية، واملالية. فهناك صفات جيب توافرها يف 

 :)*1

اإلنسان؛ لكي يكون مطالًبا بأداء احلج، مفروًضا عليه، هي)

الشرط األول: اإلسالم: فلو حج الكافر ثم أسلم بعد ذلك، جتب عليه احلجة. 

الشرط الثاني: العقل: ألن العقل شرط التكليف، واجملنون ليس مكلفًا بفروض الدين.

الشرط الثالث: البلوغ: ألن الصيب ليس بكلف، فلو حج صح حجه، وكان تطوًعا. وإذا بلغ 

وعقل كان عليه حجة أخرى.  

* نور الدين، عرت، )1984(. احلج والعمرة يف الفقه اإلسالمي. مؤسسة الرسالة. بريوت، لبنان. الطبعة الرابعة. 
ص: 18 - 19.
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   الشرط الرابع: احلرية: فالعبد اململوك ال جيب عليه احلج، ولو حج صح حجه، وكان تطوًعا، 

وإذا أعتق كان عليه حجة أخرى.

   الشرط اخلامس: االستطاعة: فال جيب احلج على من مل تتوافر فيه خصال االستطاعة؛ وهي 

أربع خصال للرجال والنساء: القدرة على الزاد وآلة الركوب، وصحة البدن، وأمن الطريق، 

وإمكان السري. 

   وأما املرأة، فيضاف إىل ما سبق، شرطان، هما: الزوج أو احملرم، وعدم العدة. وذهب الشافعية 

إىل أنها إذا وجدت نسوة ثقات، اثنتني فأكثر، تأمن معهن على نفسها كفى ذلك بداًل من 

احملرم أو الزوج.)1(  

   أما بشأن عدد املرات الواجب على املسلم تأدية فريضة احلج فيها، فقد ورد عن أبي هريرة، 

محُ  ؛ َقْد َفَرَض اهللحُ َعَلْيكحُ رضي اهلل عنه، عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َأيَُّها النَّاسحُ

ولحُ اهلِل،  وَل اهلِل، َفَسَكَت َحتَّى َقاهلََا َثاَلًثا، َفَقاَل َرسحُ لَّ َعاٍم َيا َرسحُ ٌل: َأكحُ وا، َفَقاَل َرجحُ جُّ احْلَجَّ َفححُ

صلى اهلل عليه وسلم: َلْو قحُْلتحُ َنَعْم َلَوَجَبْت، َوملَا اْسَتَطْعتحُْم(.)2( 

   وقد أجعت األمة على أن احلج ال جيب يف العمر إال مرة واحدة بأصل الشرع، وقد جيب 

زيادته بالنذر، وكذا إذا أراد دخول احلرم حلاجة ال تكرر، كزيارة وجتارة على مذهب من أوجب 

اإلحرام لذلك حبج أو عمرة.)3( 

1. املرجع نفسه، ص: 22 - 23.
2. صحيح مسلم، كتاب احلج،  باب فرض احلج مرة يف العمر.

3. انظر: إسالم ويب، صحيح مسلم، كتاب احلج،  باب فرض احلج مرة يف العمر. انظر الرابط التالي )أمكن 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book. /2015م:   06/  20 بتاريخ:  إليه  الوصول 

php?idfrom=3945&idto=3946&bk_no=53&ID=588

احلج: بني جوهِر العقيدِة.. وأمل الواقع!
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لفة، ومن ذلك)1(: واحلج من العبادات اليت قد يظهر للناظر أن فيها مشقة وكحُ

1. مشقة السفر، وفراق األهل واألحبة واألوطان، وبحُعد الشقَّة.

2. حْظر ملذات النفس وشهواتها أثناء اإلحرام هلذه العبادة، فال ينكح احملرم، وال يتطيَّب، وال 

ادل؛ انتصاًرا لَنْفِسه. يلبس املخيط، وال يرفحُث، وال يفسق، وال جيحُ

3. حمدودية املكان والزمان، فال يستطيع احلاجُّ أن يؤدَِّي هذه العبادة إال يف مكانها املخصوص، 

وزمانها احملدد هلا.

      احلج  - احلكم والفوائد:

   احلج عبادة، يف صلب عقيدة املسلم؛ ال تعلل وال تفسر، وال يربر القيام بها، إال أن هذه 

الفريضة تشتمل على حكم جليلة، ذات أثر روحي على املسلم-الفرد، وميتد أثرها ليشمل 

مصاحل املسلمني جيعهم، يف الدنيا واآلخرة، منها)2(:

1. دعا اإلسالم احلنيف إىل التآلف والتعارف والتعاون، ثم أوجد للتعارف اجتماع الصالة، 

وأوجب اجلمعة والعيدين ألبناء البلد الواحد، وأوجب احلج ليكون مؤمتر البالد اإلسالمية، 

واحد،  بلباس  احلجاج  إحرام  ففي  املسلمني،  أمم  هليئة  مقًرا  احلج  موسم  يف  مكة  وتبدو 

وطوافهم يف وقت واحد، وتلبيتهم لدعوة موالهم يف وقت معني واحد بأدعية واحدة، ذوبان 

تام لفوارق الغنى والفقر، واللون، واجلنس، واللغة، وبني العربي والعجمي، وفيه وحدة دينية 

تتم عليهم االتاد والتماسك. 
http://www.alukah. :1. حممد، عبد القادر، )2009(. منافع احلج. مقال منشور على موقع األلوكة، انظر الرابط

net/sharia/0/8449/#ixzz3dVjJhVlf )أمكن الوصول إليه يف 19 /06 /2015م(.

2. نور الدين، عرت )1984(. احلج والعمرة يف الفقه اإلسالمي. مؤسسة الرسالة. بريوت، لبنان.  الطبعة الرابعة. ص: 
http:// :14 - 15.  والرماني، زيد )2013(. احلج تآلف وتعارف. مقال منشور على موقع األلوكة، انظر الرابط

www.alukah.net/culture/0/61208/#ixzz3dYr5isfF )أمكن الوصول إليه يف 20 /06 /2015م(.
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الدنيا  عن  يتجرد  األخرى،  احلج  ملناسك  وبتأديته  هذا،  بلباسه  املسلم-احلاج،  أن  كما   .2

وشواغلها، ويقف ضارًعا لربه، شاكًرا نعماءه وفضله، مستغفًرا لذنوبه وعثراته، الجًئا إىل 

خالقه من ذنوبه، ومن هوى نفسه، ووسواس الشيطان.

لٍق ساٍم.  3. إن احلج يربي النفس على روح اجلندية؛ بكل ما تتاج إليه من صرب وتمل وخحُ

ددت  كما أن احلاج املسلم، ووفق دروس عملية، يألف النظام والرتتيب وضبط امليعاد؛ حيث ححُ

بعض شعائر احلج بزمن معني ووقت معلوم، كالوقوف بعرفة، واإلفاضة إىل مزدلفة، ورمي 

اجلمار... إخل. ومتى صبغت أعمالنا وجمتمعاتنا ومنازلنا بصبغة النظام والرتتيب أتت بالفائدة 

املرجوة منها، وأصبحنا يف أحسن حال؛ بفضل اهلل تعاىل، ثم بفضل إحياء شعرية احلج يف 

أنفسنا.

4. إّن من متام احلكمة الرياضية يف احلج جميئه يف سائر فصول السنة صيفًا وشتاًء. وذلك مرتبط 

بتقلب  عابئ  غري  وقت؛  كل  والسعي يف  واجلهاد  العمل  املسلم  ليعتاد  القمرية،  باألشهر 

الفصول، وتبدُّل األجواء.

    احلج - كما يراه حجاج بيت اهلل احلرام:

   احلج ممارسة إميانية مشبعة بالتضحية والسمّو يف تنفيذ أوامر اهلل، سبحانه وتعاىل، با جيعل 

ذلك  للحج  فظ  إنسانية. ولكي يحُ رسالة  األمة صاحبة  الفرد صاحب عقيدة مسحة، وجيعل 

الدور يف إحياء األمة وثباتها على دينها، فال بد من املتابعة والتدقيق فيما جيري على أرض 

الواقع، لكي ال تنزاح األمور إىل غري مقاصدها، خباصة عند شعبنا الذي يكابد آالم االحتالل، 

وأوجاع الفقر والفاقة، واخلوف الدائم من قادم األيام. 

    فلم يدث أن مررنا على حاج عائٍد من احلج للتو، إال وكان احلديث معه، حول تلك 

احلج: بني جوهِر العقيدِة.. وأمل الواقع!
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الرحلة اإلميانية، بوجهيها: أما األول؛ فهو اإلجيابي واملشرق، وما يعنيه من تقيق عبادة جتعل 

احلاج يعود كما ولدته أمه، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن 

ْق، َرَجَع َكَما َوَلَدْتهحُ أحُمُّهحُ()1(. وأما الوجه اآلخر؛ فيتمثل  َأَتى َهَذا اْلَبْيَت، َفَلْم َيْرفحُْث، َوملَْ َيْفسحُ

يف العديد من السلبيات والسلوكات )الفردية و/أو اجلماعية(، اليت تتغري وتتبدل من عام 

إىل آخر، حيث تزداد وترية بعضها أكثر من األخريات، فيبقى احلديث عن خلل هنا وهناك، 

بآثار وانعكاسات تشكل واقعًا مؤملاً، وتكاد تشكل مساًسا مباشًرا، بل إفساًدا لعبادة احلج اليت 

فرضها اهلل سبحانه على عباده املؤمنني.

   فهناك جمموعة من املمارسات اليت تتعارض مع ما هو موصوف أعاله للحج وخصائصه، 

منها)2(:  

   أولاً - ما يتعلق باحلركة والسكن والتنقل:

  1( يف بعض احلاالت تحُدار حافلة احلجاج من قبل شخص إداري، وإن كان من أصحاب 

احلظوة، أو ممن يستخدم سلطته، فإنه يتحكم حبركة احلافلة وباحلجاج وفق رغباته، وغالبًا ما 

تعارض  الدين. وينجم هذا كله عن  املكلف بوعظ احلجاج وإرشادهم  املرشد  دور  يلغي 

املصاحل بني اإلداري واملرشد وصاحب شركة احلج والعمرة، مما خيلق أجواء متناقضة، وغري 

مرية يف أثناء الرحلة. يف حني أن احلجاج أنفسهم يبتلعون املوقف، وهم يرددون قوله تعاىل: 

{ )البقرة: 197(. وَق َوال ِجَداَل يِف احْلَجِّ }َفال َرَفَث َوال فحُسحُ

  2( سكن احلجاج الفلسطينيني ميكن أن يكون أفضل؛ باختيار مكان أقرب للحرم وفق 

1. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة.
2. مت االستناد إىل مالحظات استلمتها من احلاج )عبد اهلل شكارنه(، كان قد وّثقها عندما  أدى فريضة احلج يف العام 

1432 هـ )2011م(.
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املكرمة(،  مكة  )يف  أحيانًا  يصل  والذي  الواحدة،  الغرفة  يف  احلجاج  عدد  وبتقليل  املتاح، 

وحسب مساحة الغرفة، إىل عشرة أو ستة على األقل – هذا يف مكة.

3( موقع سكن احلجاج يف منى يكون، أحياًنا، بعيًدا وضيًقا جدًا، وجتب معاجلة هذا الوضع؛ 

ألن احلاج يبيت ليلتني يف منى على األقل يف وضع ال يطاق أبدًا؛ فاخليمة البعيدة عن مكان 

الرجم، واليت ال تزيد مساحتها عن ثالثني مرتًا مربًعا، ينام فيها أكثر من عشرين حاًجا. 

4( مواقع استضافة حجاج الرب تفتقر أحيانًا إىل النظافة، وهي حباجة إىل معاجلة من قبل اجلهات 

املسؤولة بسبب معاناة احلجاج وانتظارهم يف تلك املواقع يومًا أو يومني أو ساعات عدة، يف 

تلك األجواء.

       ثانياًا - ما يتعلق بسلوكات احلجاج أنفسهم:

ال  الذين  األفراد  بعض  عن  الناجة  واألخطاء  السوية  غري  التصرفات  إىل  باإلضافة      

خيضعون ملتطلبات احلج كعبادة، لالبتعاد عن الرفث، جند أن هناك من يسن سّنة سيئة تتعلق 

باملشرتيات كهدايا كبرية احلجم و/أو ثقيلة الوزن، وببالغ طائلة، مما يسهم يف رفع كلفة رحلة 

احلج، والتسبب يف  مشكلة حقيقية تتعلق بصعوبة توفري الشاحنات اخلاصة لشحنها، بعد 

أن تفيض عن حولة احلافلة نفسها اليت يستقلها احلاج، وما يتبع ذلك من تشتت، وإضاعة 

الوقت كي يتسلم احلاج البضائع اخلاصة به.

     ثالثاًا - ما يتعلق بالتكلفة املالية:

السكن،  وأجرة  احلافلة،  وأجرة  الرسوم،  املتمثلة يف  احلج  رحلة  تكلفة  أن      ال شك يف 

واملشرتيات غري املنضبطة، واملصروفات الشخصية... إخل، أكرب بكثري من أن تستوعبها كثري 

من األسر الفلسطينية ذات الدخل املتدني أصاًل. أضف إىل ذلك وجود أعداد من مرافقي 

احلج: بني جوهِر العقيدِة.. وأمل الواقع!
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رحلة احلج، على شكل منح وبعثات وإداريني، وما يعنيه ذلك من زيادة احلاجة إىل حافالت 

حكومة  مع  باالتفاق  احلجاج  من  حصتنا  بحدودية  علًما  أخرى،  وتكاليف  فنادق  وغرف 

املالية،  الناحيتني؛  من  احلجاج  عموم  على  ينعكس  الذي  األمر  السعودية.  العربية  اململكة 

وأعداد املواطنني املسموح هلم باحلج.

      وزارة األوقاف .. تقول كلمتها يف احلج:

    بعيًدا عن االنفعاالت، ومنطق ردود األفعال، قمت بااللتقاء مع السيد “حسام أبو الرب”؛ 

وكيل مساعد احلج والعمرة يف وزارة األوقاف)1(، الذي أوجز قضية أعداد احلجاج واحلصص 

اخلاصة بفلسطني، بأنه يف العام 1985 تقرر أن تكون نسبة احلجاج املتوجهني إىل البيت 

احلرام، بواقع فرد واحد لكل ألف من أي بلد، على مستوى العامل، فأعطت اململكة العربية 

السعودية الشقيقة لفلسطني فرصة إرسال أعداد أكرب من تلك النسبة، ففي العام 2012 

وصل العدد إىل )6000( آالف حاج )بزيادة 2000 حاج عن النسبة العاملية(، ومل يتوقف 

األمر عند هذا احلد، وإنا كانت فلسطني تصل كل عام على زيادات بشكل استثنائي.

عندما تقرر البدء يف توسعة احلرم، تقرر ختفيض األعداد بنسبة )20 %( على مستوى العامل، 

منذ العام 2013؛ فأصبح عدد احلجاج الفلسطينيني )5378( حاجاً، تقوم الوزارة بتوزيعه، 

وفق اآللية اآلتية:

1( نصيب غزة )2008( حجاج، والضفة )3270( حاجاً.

2( يرتك هامش نسبته 8 % للحاالت اإلنسانية)2(، وما يتبقى يوزع جغرافيًا حسب اإلحصاء الفلسطين.

1. مت اللقاء يف مكتبه بوزارة األوقاف برام اهلل، بتاريخ:2015/06/15.

2. املقصود باحلاالت اإلنسانية: احلاالت املرضية )خباصة األمراض املزمنة والقاتلة(، واملعادون عن اجلسر يف السنوات السابقة، إضافة احملارم، 

مقاعد اجلمعيات اخلريية اإلنسانية، ومن يسقط سهوًا عند عملية إدخال األمساء يف سنوات سابقة.
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3( تتم آلية االختيار وفق مبدأ القرعة، اليت تنصف كبار السن وصغاره. ويف العام 2012 

القدامى  املسجلني  أمام  اجملال  إلفساح  حصتها؛  استوفت  اليت  املناطق  يف  التسجيل  أوقف 

ليأخذوا الدور، ثم يؤخذ حسب الدور. ويف كل عام يحُؤخذ حبسب األولويات، حتى إن هناك 

جتمعات ال يوجد فيها مسجلون، فيفسح اجملال هلم لكي تأخذ جتمعاتهم السكانية حصتها 

بالقرعة اإللكرتونية.

   أما فيما يتعلق برحلة احلجاج وتنقلهم، وللرد على املالحظات سالفة الذكر، فإن الوضع 

يتلخص فيما يأتي:

1( احلافالت والسائقون: املسؤول عنها الشركة اليت يرسو عليها عطاء التنقل، والذي يتم 

وفق ضوابط تقررها جلنة خاصة. كما تضبط حركة احلافالت يف املواقع كافة، وفق برامج معدة 

الوزارة  بإشراف  برنامج،  وفق  يتم  وإنا  بعينه؛  ليس شخصًا  احلافلة  يدير  من  وأن  مسبقاً، 

اإلداريني  احلافلة، وذلك ضمن تعليمات مسبقة تكون موزعة على  املتواجد يف  املرشد  أو 

واملرشدين. 

2( خبصوص عدد احلجاج يف الغرف يف سكن مكة املكرمة، ومنذ أكثر من 3 سنوات، أصبح 

العدد يرتاوح بني 3-6 حجاج يف الغرفة الواحدة، وهي غرف فندقية؛ غرفة مع حام خاص.

املعابر، ومنافذ  مثل:  بها،  التحكم  أو  الوزارة  تعد خارج نطاق سيطرة  تعقيدات،  3( هناك 

احلدود، واليت يتم فيها تأخري احلجاج )أحيانًا(، ذهابًا وإياباً، فتقوم الوزارة بخاطبة اجلهات 

املعنية بتسهيل احلركة، فيستجاب أحياناً، وأحيانًا أخرى يكون األمر متعلقًا بسياسة الدولة 

البعثة الفلسطينية يف منى، فمواقع  التنظيمية، كما هو احلال بالنسبة إىل موقع  وإجراءاتها 

البعثات تددها اململكة العربية السعودية لكل دولة، وختتلف من عام إىل آخر.

احلج: بني جوهِر العقيدِة.. وأمل الواقع!
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     ملن يهمه األمر - توحيد املرجعية وتوعية احلجاج: 

    بعد التداول مع أصحاب الشأن، من متلف الزوايا، يتضح أن هناك عدًدا من التوصيات 

اليت ال بدَّ لصانعي القرار من التوقف عندها، لكي نبتعد حبجاجنا، قدر اإلمكان، عن األخطاء 

أو اخلطايا اليت متس حرمة احلج، منها:

1( توحيد مرجعية املسؤولية عن احلجاج، وحصرها بوزارة االختصاص؛ وهي وزارة األوقاف، 

وذلك بداًل من ترك األمور على الغارب للشركات ومديريها وموظفيها وإداريي احلافالت، 

وغري ذلك من املسميات، اليت تسبب مزيدًا من التشتت وإرباك الرحلة.

2( استئجار مواقع مناسبة، قريبة من مناطق أداء املناسك والشعائر املختلفة للحج.

3( حل مشكلة املبيت بزدلفة؛ حبيث ال يحُرتك لكل حافلة أو شركة التصرف على حدة، وإجياد 

حل عام للجميع، يضمن أداء املناسك حسب مشروعيتها. 

4( كما أنه ال بد من تنظيم عودة احلافالت على دفعات من اململكة العربية السعودية؛ حبيث 

إن كل حافلة تصل إىل األراضي األردنية تدخل عرب اجلسر فوًرا، لكي ال يضطر احلجاج 

لالنتظار يف مدينة احلجاج األردنية املوصوفة أعاله، علمًا أن دولة فلسطني طالبت بإجراء 

تغيريات جوهرية على وضعها حنو األفضل، وتقليل ساعات املكوث فيها، كما أنه يتم تنظيم 

عودة احلافالت من اململكة العربية السعودية، على ثالث دفعات؛ بني كل دفعة وأخرى مدة 

ال تقل عن 12 ساعة.

5( تفعيل برنامج توعية، على املستوى الوطن، لتوعية احلجاج مسبًقا، بالعديد من األمور 

ذات الصلة، منها:

  - السفر حبد ذاته قطعة من العذاب، فما بالك باحلج الذي يتم مرة يف العمر. فرحلة 
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احلج ال ختلو من الصعوبات والتعقيدات اليت نرجو أن يعدها احلجاج يف ميزان حسناتهم، 

وأن يهيئوا أنفسهم لتحمل املشقة والصعاب، ففي موسم احلج هناك ضغط على السكن، 

وازدحام الشوارع، وصعوبة احلركة، واكتظاظ الناس يف أماكن ضيقة. 

   - دعوة احلجاج إىل مساعدة بعضهم بعضاً؛ بأن يقوم القوي بإعانة الضعيف، والعامل 

يساعد اجلاهل، حتى يتيسر على الناس أداء مناسكهم على أحسن وجه.

   - ضرورة اتباع األنظمة والتعليمات واإلرشادات املكتوبة أو اليت يسمعونها من املرشدين، 

والعمل بالفتوى املعمول بها، واليت تصدر عن اجلهات صاحبة االختصاص.

   - عدم االستجابة إىل اإلشاعات واألقاويل اليت تصدر عن مغرضني أو جهلة. 

  - االقتصاد يف املصروفات، والتقليل من املشرتيات اليت تثقل على احلجاج، لدرجة أن 

التفكري فيها، وإلصاقها بعبادة احلج، يول بني بعض املواطنني وبني التمكن من أداء احلج؛ 

ألنها أكثر من رسوم احلج نفسها.

     التعليق واخلامتة:

   نستنتج مما سبق أن للحج دوره يف تهذيب النفوس، وصقل اإلرادة حنو التوجه إىل اهلل 

بقلوب صافية نقية، يف أجواء من التعب، واإلرهاق الناجم عن طول السفر، وعمق املعاناة، 

دون كلل أو ملل، بل يكون احلاج على استعداد تام لتنفيذ أوامره سبحانه واجتناب نواهيه. 

والسياسية  واالجتماعية  العقائدية  املستويات:  على  للحج،  املتعددة  األبعاد  لنا  تتبني  كما 

واالقتصادية.

     وعليه؛ جيب علينا أن نعي أهمية تأدية مناسك احلج وشعائره على أكمل وجه، كي يعود 

حجاجنا جيعهم كما ولدتهم أمهاتهم؛ ألن الفرد املسلم العائد بهذه الصفة، وبهذا املستوى 

احلج: بني جوهِر العقيدِة.. وأمل الواقع!
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من اخلشوع واإلميان، يكون قد اكتسب من خالل رحلته اإلميانية هذه صفات وخصائص 

عقائدية وتربوية، كفيلة بأن جتعل منه فرًدا مصلًحا يف بيته وأسرته وحميطه االجتماعي، صاحًلا 

األعداء، ومن  الدفاع عن جمتمعه وحايته من طمع  قادرًا على  ذاته،  مع  ملتقيًا  يف جمتمعه، 

نائبات الدهر.

    وال ميكننا املغادرة قبل أن نتوجه إىل صانعي القرار على مستوى الوطن بضرورة االلتفات 

الدائم واملستمر، لتقويم رحالت احلج، أواًل بأول؛ من أجل تشخيص اخللل مهما صغر أو 

كرب؛ ألن عملية التشخيص هذه، واالعرتاف باألخطاء تسّهل معاجلة املوقف، والسيطرة على 

أي أخطاء قائمة. 

    وقد أكد السيد )أبو الرب( أن وزارة األوقاف تقوم، ويف كل عام، بتقويم أداء طواقمها 

من أجل تعزيز اإلجيابيات، وتفادي السلبيات، وبغري ذلك؛ سوف تتحول األخطاء املرتاكمة 

إىل خطايا تودي باحلج كعبادة، وتيله إىل جمرد عادة اجتماعية خالية من مضمونها العقائدي، 

عندما نصبح أمام واقع مؤمل-موجع عصي على اإلصالح والتصويب. وأختم بالتذكري بقوله 

وا ِباْلَعْدِل  محُ ْم َأن تحَُؤدُّوا اأَلَماَناِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمتحُم َبنْيَ النَّاِس َأن َتْكحُ تعاىل: }ِإنَّ اهلَل َيْأمحُرحُكحُ

م ِبه ِإنَّ اهلَل َكاَن مَسِيًعا َبِصرًيا{. )النساء: 58(  كحُ ا َيِعظحُ ِإنَّ اهلَل ِنِعمَّ
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    احلمد هلل رب العاملني، الذي َشرََّف األرض ببيته احلرام، وجعله }َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمًنا{ )البقرة: 

َ للناس مناسكهم، وَبلََّغ إليهم دينهم  125(، والصالة والسالم على سيدنا حممد، الذي َبنيَّ

القويم، عليه وعلى آله وأصحابه أجعني، أفضل الصالة، وأمت التسليم إىل يوم الدين، وبعد؛ 

    فقد فرض اهلل عز وجل احلج على املسلمني، وجعله ركنًا من أركان الدين، حيث جيتمع 

املؤمنون يف صعيد واحد عند بيت اهلل احلرام، وبهيئة واحدة، متجردين من املخيط، مبتعدين 

عن أنواع الطيب؛ كي يتذكر الناس اجتماعهم يوم القيامة، حيث يبعثون من املوت يف صعيد 

واحد، وعلى صورة واحدة. 

   وإن عبادة احلج وجدت قبل بعثة سيدنا حممد بن عبد اهلل، عليه الصالة والسالم، فقد 

ْأَنا إِلْبَراِهيَم َمَكاَن  شرعت يف زمن نيب اهلل إبراهيم، عليه الصالة والسالم، قال تعاىل: }َوِإْذ َبوَّ

َوَأذِّْن يِف  وِد *  جحُ السُّ َوالرُّكَِّع  َواْلَقاِئِمنَي  اِئِفنَي  ِللطَّ َبْييِتَ  ْر  َوَطهِّ َشْيًئا  ِبي  تحُْشِرْك  َأْن ال  اْلَبْيِت 

لِّ َفجٍّ َعِميٍق{)احلج: 26 - 27(، ولقد  لِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن كحُ النَّاِس ِباحْلَجِّ َيْأتحُوَك ِرَجااًل َوَعَلى كحُ

توارث العرب عبادة احلج، ولكنهم عندما ضلوا عن دين التوحيد، ودخلوا يف الشرك، وعبادة 

األوثان، مل يافظوا على مناسك احلج اليت توارثوها عن نيب اهلل إبراهيم وابنه نيب اهلل إمساعيل، 

تكرار العمرة 
يف موسم احلج

الشيخ الدكتور حممد يوسف احلاج حممد/  مفيت حمافظة نابلس

مناسبة العدد
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عليهما الصالة والسالم، بل أدخلوا يف مناسك احلج ما ليس منها، وبا يتناقض مع معنى 

احلج، ومقاصده، فكانوا يطوفون بالبيت احلرام عرايا من الثياب، إىل أن أعارهم أهل احلرم 

من ثيابهم، وكانوا يذحبون هديهم لألصنام، وكانت قريش ال تقف بعرفة، وال تفيض من 

التصرفات اجلاهلية  بإبطال تلك  تأنفًا واستكبارًا، ولقد جاء اإلسالم  الناس؛  أفاض  حيث 

كلها، وأقر لقريش مناسك احلج اليت هي يف أصلها من دين اهلل، وشريعة إبراهيم اخلليل، 

عليه الصالة والسالم، ومن ذلك الطواف بالبيت، والسعي بني الصفا واملروة، واملبيت بنى، 

ورمي اجلمار. 

    ومن ذلك أيضًا أن العمرة مل تكن مشروعة يف أشهر احلج، بل كانت تعد عند العرب 

من أفجر الفجور، فجاء اإلسالم، وخفف عن املسلمني، وأجاز هلم أن جيمعوا بني العمرة 

واحلج يف أشهر احلج، ويف سفر واحد، ورتب على ذلك وجوب اهلدي، وهذا مما تواتر عن 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه، من حديث جابر بن 

عبد اهلل، عن صفة حج رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، أنه بعد أن أمتَّ عليه الصالة والسالم 

، ملَْ  طواف القدوم، توجه إىل املسلمني بالقول: )...َلْو َأنِّي اْسَتْقَبْلتحُ ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرتحُ

ْمَرًة، َفَقاَم  ، َوْلَيْجَعْلَها عحُ ْم َلْيَس َمَعهحُ َهْدٌي، َفْلَيِحلَّ ْمَرًة، َفَمْن َكاَن ِمْنكحُ ْق اهلَْْدَي، َوَجَعْلتحَُها عحُ َأسحُ

ولحُ اهلِل، َصلَّى  وَل اهلِل؛ َأِلَعاِمَنا َهَذا َأْم أَلَبٍد؟ َفَشبََّك َرسحُ ٍم، َفَقاَل: َيا َرسحُ ْعشحُ َراَقةحُ ْبنحُ َماِلِك ْبِن جحُ سحُ

ْمَرةحُ يِف احَلجِّ َمرََّتنْيِ، ال َبْل أَلَبٍد  اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأَصاِبَعهحُ َواِحَدًة يِف األحُْخَرى، َوَقاَل: َدَخَلْت العحُ

َأَبٍد، َوَقِدَم َعِليٌّ ِمْن اْلَيَمِن ِببحُْدِن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَوَجَد َفاِطَمَة، َرِضَي اهللحُ َعْنَها، 

، َوَلِبَسْت ِثَياًبا َصِبيًغا، َواْكَتَحَلْت، َفَأْنَكَر َذِلَك َعَلْيَها، َفَقاَلْت: ِإنَّ َأِبي َأَمَرِني ِبَهَذا، َقاَل:  ممَّْن َحلَّ

وِل اهلِل، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حمحَُرًِّشا َعَلى َفاِطَمَة  َفَكاَن َعِليٌّ َيقحُولحُ ِباْلِعَراِق، َفَذَهْبتحُ ِإىَل َرسحُ
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َأنِّي  َفَأْخرَبْتحُهحُ  َعْنهحُ،  َذَكَرْت  ِفيَما  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهللحُ  َصلَّى  اهلِل،  وِل  ِلَرسحُ ْسَتْفِتًيا  محُ َصَنَعْت،  ِللَِّذي 

َأْنَكْرتحُ َذِلَك َعَلْيَها، َفَقاَل: َصَدَقْت َصَدَقْت...(.)1( 

     فلذلك ال خالف بني العلماء حول جواز اجلمع بني احلج والعمرة، وأنه يرتتب على 

احلاج الذي جيمع بني احلج والعمرة دم، سواء أكان متمتعًا بالعمرة إىل احلج، أم كان قارنًا 

بينهما، ولكن اخلالف وقع بني الفقهاء يف جواز تكرار العمرة يف أشهر احلج، أي هل جيوز 

رم املعتمر  للحاج أن يعتمر أكثر من مرة واحدة يف أثناء سفره للحج؟ وإذا جاز ذلك فهل يحُ

يف العمرة الثانية من حدود احِلْل -التنعيم أقرب حدود احلل للحرم املكي- أم خيرج إىل 

فيها  احلجاج، وختتلف  عند  عنها  السؤال  يكثر  مهمة  مسألة  منه؟ هذه  أحرم  الذي  امليقات 

أقوال الفقهاء ما بني مانع للعمرة الثانية وجميز، وإن خالف الفقهاء يف ذلك شديد، وأقواهلم 

جيعها على تباينها، تنبن على أدلة هلا وجاهتها، فهذه املسألة خالفية، ال ينبغي اإلنكار فيها 

بني مقلدي املذاهب ومستفيت العلماء، وسيتم تناول هذه املسألة لعرض األقوال املختلفة، 

وتوضيح الرأي الراجح فيها، بعد اإلشارة إىل معنى العمرة وحكمها.

مرة لغة: الزيارة.    العحُ

َبَيانحُه: من إحرام وطواف وسعي وإزالة الشعر  ِك اآلِتي  ِللنُّسحُ اْلَكْعَبِة    وشرعًا هي: َقْصدحُ 

والرتتيب بينهم)2(، وقد اختلف السادة الفقهاء يف حكمها بني كونها  سنة مؤكدة، أو فريضة، 

والراجح يف ذلك فرضيتها، فقد أخرج الرتمذي َعْن اْبِن َعبَّاس، َعْن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه 

ْمَرةحُ يِف احَلجِّ ِإىَل َيْوِم الِقَياَمِة()3(، وهذا يدل على فرضيتها تبعًا لفرضية  َوَسلََّم، َقاَل: )َدَخَلْت اْلعحُ
ة النَّيِبِّ، َصلَّى اهللحُ َعَلْيه َوَسلََّم. ، باب حجَّ 1. صحيح مسلم، كتاب احْلجِّ

2. اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع)1 / 230(.
3. سنن الرتمذي، كتاب احلج، باب منه، وقال عنه حسن.

تكرار العمرة يف موسم احلج
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احلج، واهلل أعلم. ولكن هل جيوز ملن نوى احلج والعمرة متمتعًا بالعمرة إىل احلج أن يكرر 

العمرة عن نفسه أو عن غريه؟

    لقد اختلف الفقهاء يف ذلك اختالفًا كثريًا، وميكن عرض املسألة على النحو اآلتي:

    أولاً - اجمليزون:

     ذهب بعض الفقهاء إىل جواز تكرار العمرة، ومنهم الطربي، حيث يقول: )إذا تقرر هذا، 

فإن تكرار العمرة، واإلكثار منها مستحب عندنا مطلقًا لآلفاقي واملكي، وإن كان ذلك على 

خالف قول السلف يف املكي وفعلهم)1(، وكذلك ابن حجر الذي قال عن العمرة املكية: 

َة َقْبَل اهلِْْجَرِة، َوال اْعَتَمَر َبْعَد اهلِْْجَرِة،  َة ِإَقاَمِتِه بَِكَّ )ملَْ يحُْنَقْل َأنَّهحُ َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْعَتَمَر محُدَّ

ْمَرٍة، َكَما َيْفَعلحُ  َة ِبعحُ لحُ َمكَّ ، ثحُمَّ َيْدخحُ َة ِإىَل احِللِّ َة، َوملَْ َيْعَتِمْر َقطُّ َخاِرًجا ِمْن َمكَّ ِإال َداِخاًل ِإىَل َمكَّ

َذِلَك يِف َحَياِتِه، ِإال َعاِئَشَة َوْحَدَها،  َفَعَل  َأنَّهحُ  َحاَبِة  َأَحٍد ِمَن الصَّ َثَبَت َعْن  اْلَيْوَم، َوال  النَّاسحُ 

اْنَتَهى، َوَبْعَد َأْن َفَعَلْتهحُ َعاِئَشةحُ ِبَأْمِرِه َدلَّ َعَلى َمْشرحُوِعيَِّتِه()2(، ومن الفقهاء املعاصرين الشيخ 

حممد األمني الشنقيطي)3(، وعلى ذلك فتوى دار اإلفتاء املصرية)4(. 

      ثانيااً - املانعون:

     ذهب كثري من الفقهاء إىل كراهة ذلك، من أهمهم: ترجان القرآن ابن عباس، حيث 

ْمَرٌة(، َقاَل اْبنحُ َعبَّاٍس:  َة عحُ أخرج ابن أبي شيبة يف مصنفه َعْن َعَطاٍء، َقاَل:)َلْيَس َعَلى َأْهِل َمكَّ

ْسٍل، َفَمْن َجَعَل َبْيَنهحُ َوَبنْيَ احْلََرِم  َوافحُ ِبغحُ محُ الطَّ ْمَرتحُكحُ ا عحُ ْم، ِإنََّ ْمَرَة َلكحُ َة ال عحُ )َأْنتحُْم َيا َأْهَل َمكَّ
1. الطربي، حممد بن جرير، القرى لقاصد أم القرى، ص 608.

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب احلج، كتاب التمتع والقران واإلفراد باحلج.
3.  أضواء البيان، 4 / 491.

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa. املصرية:  اإلفتاء  دار  املمتع،  تكرار  حكم  فتوى:  انظر   .4
.aspx?ID=4469
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ِمَن  ِلَعَطاٍء: يحُِريدحُ اْبنحُ َعبَّاٍس الَواِدَي  َفَقاَل: َفقحُْلتحُ  ِبِإْحَراٍم،  َة ِإال  ْل َمكَّ َيْدخحُ اْلَواِدي، َفال  َبْطَن 
؟ َقاَل: َبْطنحُ اْلَواِدي ِمَن احْلِّل()1( احْلِلِّ

َرْيٍج،      وكذلك من املانعني عطاء بن أبي رباح -وهو إمام املناسك يف زمانه-، فعن اْبِن جحُ

ْمَرٌة َواِجَبَتاِن،  ٌة َوعحُ َقاَل: َقاَل َعَطاءحُ ْبنحُ َأِبي َرَباٍح: )َلْيَس َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهلِل َتَعاىَل ِإال َوَعَلْيِه َحجَّ

َما، َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل، َكَما َقاَل اهللحُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل، َوَحتَّى َأْهلحُ بَواِديَنا، َقاَل: ِإال  ال بحُدَّ ِمْنهحُ

ْم َأْهلحُ اْلَبْيِت()2(، وكذلك   ْمَرٌة، ِمْن َأْجِل َأنَّهحُ ٌة، َوَلْيَس َعَلْيِهْم عحُ َة، َقاَل: َعَلْيِهْم َحجَّ َأْهَل َمكَّ

من املانعني طاووس بن كيسان)3(، وهو كما قال عنه ابن تيمية: -من أّجل أصحاب ابن 

عباس وأعلمهم بأقواله-)4(. وكذلك اإلمام أحد- نقل عنه ابن تيمية عدم وجوب العمرة 

على أهل مكة)5(. 

ِمْن  َأْفَضَل  ِباْلَبْيِت  َواِف  َكْونحُ الطَّ )َفَأمَّا  الفتاوى:      وهذا رأي ابن تيمية، جاء يف جمموع 

اهللحُ  َصلَّى  اهلِل،  وِل  َرسحُ نَِّة  ِبسحُ َعاملًا  َكاَن  َمْن  ِفيِه  َيْسرَتِيبحُ  ال  ممَّا  َفَهَذا  َة،  بَِكَّ َكاَن  ملَِْن  ْمَرِة  اْلعحُ

ِتَها()6(. وكذلك ابن القيم)7(،  َحاَبِة، َوَسَلِف األحُمَِّة َوَأِئمَّ َلَفاِئِه، َوآَثاِر الصَّ نَِّة خحُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوسحُ

ْمَرٌة. َة عحُ 1. مصنف ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم، كتاب احلج، َمْن َقاَل َلْيَس َعَلى َأْهِل َمكَّ
2. الفاكهي، حممد بن إسحق، أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه، 3 / 55،  احملقق: د. عبد امللك عبد اهلل دهيش، 

الطبعة: الثانية، دار خضر - بريوت، 1414.
3. املرجع السابق، 3 / 74.

وٍس َوِعْكِرَمَة؛ َفِإنَّ َهَذْيِن  ْم ِبَأْقَواِلِه: ِمْثَل َطاوحُ هحُ 4. جاء يف جمموع الفتاوى: )َأَجلُّ َأْصَحاِبِه –أي ابن عباس- َوَأْعَلمحُ
لحُوَن َعَلْيِه َمَع اْلَعامَِّة. َوَمْعلحُوٌم َأنَّ  ِة خِبِاَلِف َعَطاٍء َوَعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َوحَنِْوِهَما َفَقْد َكانحُوا َيْدخحُ اَلِن َعَلْيِه َمَع اخْلَاصَّ َكاَنا َيْدخحُ

ْم ِمْن ِعْلِمِه َما َلْيَس ِعْنَد َغرْيِِهْم(، انظر: ابن تيمية ، جمموع الفتاوى، 32 / 293. َخَواصَّ اْلَعاملِِ ِعْنَدهحُ
5. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 26 / 264.
6. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 26 / 249.

7. ابن القيم، زاد املعاد، 2/ 89.

تكرار العمرة يف موسم احلج
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والشوكاني)1(. والعز بن عبد السالم)2(.  

على  نص  الذي  عثيمني  ابن  العمرة  تكرار  جواز  عدم  يرون  الذين  املعاصرين  ومن     

أنها بدعة حمدثة ال جتوز، والشيخ عبد احملسن العباد، والشيخ حممد بن إبراهيم، واأللباني، 
ثر. )3( وغريهم كحُ

    ثالثااً - سبب اخلالف

    سبب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة عائد إىل اختالفهم يف فهم احلديث الذي أخرجه 

وِل اهلِل، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  البخاري َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اهللحُ َعْنَها، قالت: )َخَرْجَنا َمَع َرسحُ

، َوَمْن َأَحبَّ َأْن يحُِهلَّ  ْم َأْن يحُِهلَّ ِباحَلجِّ َفْليحُِهلَّ ِة، َفَقاَل َلَنا: َمْن َأَحبَّ ِمْنكحُ َواِفنَي هلِِالِل ِذي احَلجَّ محُ

ْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن  ْمَرٍة، َقاَلْت: َفِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِبعحُ ْمَرٍة، َفَلْوال َأنِّي َأْهَدْيتحُ أَلْهَلْلتحُ ِبعحُ ْمَرٍة، َفْليحُِهلَّ ِبعحُ ِبعحُ

ْمَرٍة، َفَأَظلَِّن َيْومحُ َعَرَفَة، َوَأَنا َحاِئٌض، َفَشَكْوتحُ ِإىَل النَّيِبِّ، َصلَّى اهللحُ  ْنتحُ ممَّْن َأَهلَّ ِبعحُ ، َوكحُ َأَهلَّ حِبَجٍّ

ا َكاَن َلْيَلةحُ  ، َفَلمَّ ْمَرَتِك، َواْنقحُِضي َرْأَسِك، َواْمَتِشِطي، َوَأِهلِّي ِباحْلَجِّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: اْرفحُِضي عحُ
ْمَرِتي()4( ْمَرٍة َمَكاَن عحُ احْلَْصَبِة، َأْرَسَل َمِعي َعْبَد الرَّْحَِن ِإىَل التَّْنِعيِم، َفَأْهَلْلتحُ ِبعحُ

منها  يفهم  ال  عدة،  بروايات  ورد  أنه  احلديث  هذا  فهم  يف  العلماء  اختالف  وسبب      

بالتحديد، هل كانت أم املؤمنني متمتعة باحلج، أم مفردة، أم قارنة؟ ولذلك قال ابن بطال يف 

شرحه لصحيح البخاري: )أحاديث عائشة يف احلج أشكلت على األئمة قدمًيا، فمنهم من 

1. الشوكاني، نيل األوطار، 5 /21.
2. العز بن عبد السالم، األشباه والنظائر، 2 / 98. 

مقارنة،  فقهية  دراسة  وتكرارها  مشروعيتها  املكية  العمرة  اهلل،  عبد  بن  حممد  د.  التمبكيت،  عنهم:  ذلك  ينقل   .3"

ص 115 وما بعدها، الرياض 1432هـ.
4.  صحيح البخاري، كتاب احلج، كتاب التمتع والقران واإلفراد باحلج.
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جعل االضطراب فيها جاء من قبلها، ومنهم من جعله جاء من قبل الرواة عنها(.)1( 

      وقد حاول اإلمام ابن حجر تديد نسك عائشة، فجاء يف فتح الباري يف شرح هذا 

ِكي التََّحلَُّل ِمْنَها، َوَأْدِخِلي  ْمَرَتِك(؛ َأِي اْترحُ وَن َمْعَنى َقْوِلِه: )اْرفحُِضي عحُ احلديث: )اْحِتَماِل َأْن َيكحُ

َعْن  َأْي  ْمَرِة(؛  اْلعحُ َعِن  :)َوَأْمِسِكي  ملحُْسِلٍم  ِرَواَيٍة  يِف  َقْولحُهحُ  هحُ  َويحَُؤيِّدحُ َقاِرَنًة،  َفَتِصريحُ  احْلَجَّ  َعَلْيَها 

، َكَما َوَقَع  ْمَرِة ِباْلَعَمِل َأْفَضلحُ ( الْعِتَقاِدَها َأنَّ ِإْفَراَد اْلعحُ ا َقاَلْت َعاِئَشةحُ: )َوَأْرِجعحُ حِبَجٍّ َأْعَماهلَِا، َوِإنََّ

ٍة  ِلَغرْيَِها ِمْن أحُمََّهاِت املحُْؤِمِننَي، َواْستحُْبِعَد َهَذا التَّْأِويلحُ ِلَقْوهلَِا يِف ِرَواَيِة َعَطاٍء َعْنَها: َوَأْرِجعحُ َأَنا حِبَجَّ

ْت  ْمَرَة، َوَحجَّ وِفيِّنَي: ِإنَّ َعاِئَشَة َتَرَكِت اْلعحُ ْمَرٌة. َأْخَرَجهحُ َأْحَد، َوَهَذا يحَُقوِّي َقْوَل اْلكحُ َلْيَس َمَعَها عحُ

)اْرفحُِضي   : ِرَواَية  ْمَرَتِك(ويِف  عحُ )َدِعي  َمِة:  املحَُتَقدِّ الرَِّواَيِة  يِف  ِبَقْوهلَِا  َذِلَك  يِف  وا  كحُ َومتََسَّ ْفِرَدًة،  محُ

َتَمتَِّعًة، َفَحاَضْت َقْبَل  ْمَرِة محُ ْمَرَتِك( َوحَنِْو َذِلَك. َواْسَتَدلُّوا ِبِه َعَلى َأنَّ ِلْلَمْرَأِة ِإَذا َأَهلَّْت ِباْلعحُ عحُ

ْفَرًدا، َكَما َفَعَلْت َعاِئَشةحُ، َلِكْن يِف ِرَواَيِة َعَطاٍء َعْنَها  ْمَرَة، َوتحُِهلَّ ِباحْلَجِّ محُ وَف َأْن َترْتحَُك اْلعحُ َأْن َتطحُ

ْمَرٍة،  ْسِلٌم ِمْن َحِديِث َجاِبٍر: َأنَّ َعاِئَشَة َأَهلَّْت ِبعحُ َضْعٌف، َوالرَّاِفعحُ ِلإِلْشَكاِل يِف َذِلَك َما َرَواهحُ محُ

، َحتَّى ِإَذا  َحتَّى ِإَذا َكاَنْت ِبَسِرَف َحاَضْت، َفَقاَل هلََا النَّيِبُّ، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِهلِّي ِباحْلَجِّ

وَل اهلِل،  ْمَرِتِك، َقاَلْت: َيا َرسحُ ِك َوعحُ َرْت َطاَفْت ِباْلَكْعَبِة َوَسَعْت، َفَقاَل: َقْد َحَلْلِت ِمْن َحجِّ َطهحُ

، َقاَل: َفَأْعَمَرَها ِمَن التَّْنِعيِم.)2(  ْف ِباْلَبْيِت َحتَّى َحَجْجتحُ ِإنِّي َأِجدحُ يِف َنْفِسي َأنِّي ملَْ َأطحُ

     فنرى أن اختالف الفقهاء حاصل يف كون عمرة أم املؤمنني عائشة، رضي اهلل عنها، من 

التنعيم عمرة ثانية أم هي بداًل عن عمرتها الفائتة باحليض؟ فإن كانت بداًل، فإن أم املؤمنني 

مل تكن اعتمرت إال عمرة واحدة، وال يبقى مع من يتج بعمرتها من التنعيم دليٌل على 

1. شرح ابن بطال على صحيح البخاري، كتاب احلج، باب العمرة ليلة احلصبة وغريها.

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب احلج، كتاب التمتع والقران واإلفراد باحلج.

تكرار العمرة يف موسم احلج
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جواز تعدد العمرة للمتمتع، وعلى الرأي األول، فإنها عمرة ثانية، مستقلة عن األوىل، فتكون 

اعتمرت مرتني، واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله صلى اهلل عليه وسلم لعائشة: )َقْد َحَلْلِت 

ْمَرِتِك()1(، ولكن يؤخذ على هذا الرأي أن عائشة صرحت أكثر من مرة بأن  ِك َوعحُ ِمْن َحجِّ

عمرة  أن  وسلم،  عليه  اهلل  اهلل، صلى  رسول  من  القول  ذلك  معنى  ويكون  فاتتها،  العمرة 

عائشة دخلت يف حجها، فكان احلج بقام النسكني، ويؤيد ذلك ويقويه تتبع األلباني لروايات 

احلديث عن عائشة، ليخلص إىل القول: )... فقد تبني مما ذكرنا من هذه الروايات - وكلها 

فاتها  ما  بديل  بالعمرة عقب احلج،  أمرها  إنا  النيب، صلى اهلل عليه وسلم،  أن  صحيحة- 

من عمرة التمتع، بسبب حيضها، ولذلك قال العلماء يف تفسري قوله صلى اهلل عليه وسلم 

املتقدم: )هذه مكان عمرتك(؛ أي: العمرة املنفردة اليت حصل لغريها التحلل منها بكة، ثم 

أنشأوا احلج مفردًا. إذا عرفت هذا، ظهر لك جليًا أن هذه العمرة خاصة باحلائض اليت مل 

تتمكن من إمتام عمرة احلج، فال تشرع لغريها من النساء الطاهرات، فضاًل عن الرجال. 

ومن هنا يظهر السر يف إعراض السلف عنها، وتصريح بعضهم بكراهتها، بل إن عائشة 

نفسها مل يصح عنها العمل بها، فقد كانت إذا حجت متكث إىل أن يهل احملرم ثم خترج إىل 

اجلحفة فتحرم منها بعمرة، كما يف ) جمموع الفتاوى( البن تيمية )26 / 92(. وقد أخرجه 

البيهقي يف )السنن الكربى( )4 / 344( بعناه عن سعيد بن املسيب أن عائشة، رضي اهلل 

عنها، كانت تعتمر يف آخر ذي احلجة من اجلحفة. وإسناده صحيح()2(  

    
وِه اإْلِْحَراِم، َوَأنَّهحُ جَيحُوزحُ ِإْفَرادحُ احْلَجِّ َوالتََّمتُِّع َواْلِقَراِن، َوَجَواِز ِإْدَخاِل احْلَجِّ  جحُ 1. صحيح مسلم، كتاب احلج، َبابحُ َبَياِن وحُ

ِكِه. ْمَرِة، َوَمَتى َيِلُّ اْلَقاِرنحُ ِمْن نحُسحُ َعَلى اْلعحُ
2. األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة: 6 / 257 - 258.
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    الرتجيح

    من املتفق عليه بني الفقهاء أن أم املؤمنني أدت العمرة ضمن أعمال احلج، وهذا يدل 

على جواز تكرار العمرة، ولكن من الظاهر أن هذا اجلواز خاص بعائشة أم املؤمنني بعذر 

حيضها، وينسحب ذلك على من كانت من املؤمنات حائضة مثلها، حيث إن احليض يفوت 

عليهن أعمال العمرة املستقلة عن أعمال احلج، وهذا أمر شديد الوقع على من حرصت من 

املؤمنات على إمتام املناسك على أفضل وجه، مثل أم املؤمنني عائشة ذات التقوى، واحلرص 

على طاعة اهلل تعاىل، فلم تطب نفسها أن تكون أقل من نظرياتها من املؤمنات اللواتي أدين 

مناسك العمرة، ثم أدين مناسك احلج، أما هي فمنعها احليض عن أداء مناسك العمرة، حتى 

حان وقت أداء مناسك احلج، وعلى الرغم من تطمني رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، هلا 

بأن طوافها وسعيها صحيحان، فإنها رأت أن من أدى نسك العمرة مستقاًل عن نسك احلج 

أفضل، فطّيب عليه الصالة والسالم خاطرها بأن أمر أخاها عبد الرحن أن خيرج بها إىل أدنى 

احلل يف التنعيم لكي ترم بعمرة.

بالذهاب  فراغهم من عمرتهم،  انشغال احلجاج بعد  نراه يف مواسم احلج من  ما  أما      

إىل التنعيم ألداء عمرة ثانية عن أنفسهم، أو عن أقاربهم، وأصدقائهم، فال تساعد األدلة 

الشرعية على جوازه، بل هي تدل على بدعيته، ال سيما وأن فيه إشغااًل للحرم بعتمرين 

متنفلني، يزاحون املعتمرين الذين مل يؤدوا فرضهم بعد، وفيه أيضًا ترك للمتفق عليه من 

العبادات الفاضلة مثل الطواف، والدعاء، وجماوزة ذلك ملا فيه خالف، واألفضل ترك ما فيه 

خالف ملا ليس فيه خالف، ال العكس.

تكرار العمرة يف موسم احلج



40

العدد 123 ذو القعدة وذو احلجة   1436 هـ   - أيلول وتشرين أول  2015م

أداء  كيفية  أهمها  ومن  عليه وسلم، يف كل شيء،  اهلل  بسنته، صلى  التمسك  واألصل     

املناسك، فهذه القاعدة العظيمة كفيلة حبل اإلشكال، سيما أن ما يفعله احلجاج يفرتق عما 

ينوونها  وهم  التنعيم،  مكان  من  مكة  من  احلج  بعد  العمرة  نوت  إنا  فهي  عائشة،  فعلته 

الصحيح  احلديث  يف  والسالم  الصالة  عليه  ويقول  منها،  أحرموا  اليت  مواقيتهم  من 

احْلَجَّ  َأَراَد  ممَّْن   ، َأْهِلِهنَّ َغرْيِ  ِمْن  َعَلْيِهنَّ  َأَتى  َوملَِْن   ، هلحُنَّ نَّ  )َفهحُ املكانية:  املواقيت   عن 

1*(. وهذا يقتضي أن يعود أصحاب املواقيت ملواقيتهم يف إنشاء نسك العمرة الثانية، 

ْمَرَة() َواْلعحُ

فهم قد جتاوزوها، وهم ينوون تكرار العمرة، فيلزمهم أن يبدأوا منها عمرتهم الثانية؛ ألنهم 

بدأوا منها العمرة األوىل واحلج، أما من أنشأ النية بالعمرة املكررة من مكة، فال يلزمه ذلك، 

كما هو ظاهر معنى هذا احلديث الشريف.

    والصحيح امُلخرج من العنت ترك ما مل يقم بفعله عليه الصالة والسالم من تكرار العمرة، 

والنشغال بطواف التطوع، والدعاء، والصالة، وقراءة القرآن، فهي سنته صلى اهلل عليه وسلم.

* صحيح مسلم، كتاب احلج، باب مواقيت احلج والعمرة.
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     جيب املهر املسمى جيعه  إذا تأكد باملوت، أو الدخول احلقيقي، أو اخللوة الصحيحة.

)إذا  فيها:  قانون األحوال الشخصية، حيث جاء  املادة )48( من      وهذا ما نصت عليه 

أو بالطالق بعد اخللوة  أداؤه كاماًل بوفاة أحد الزوجني،  العقد الصحيح لزم  مسي مهر يف 

الصحيحة، أما إذا وقع الطالق قبل الوطء، واخللوة الصحيحة، لزم نصف املهر املسمى(.

     يفهم من هذه املادة أن الزوجة تستحق كامل املهر يف ثالث حاالت، هي:

قبل  ذلك  كان  ولو  الزوجني، حتى  أحد  املهر بوت  يستقر  الزوجني:  أحد  تويف  إذا   .1    

الدخول، فإذا كان املهر قد مسي تستحق املرأة كامل املهر، وإن مل يكن قد مسي، فلها مهر مثلها، 
)

1

وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة وهو قول للشافعي.)*

   2. الدخول احلقيقي: فتستحق املرأة املهر جيعه إذا دخل بها الزوج، ووطئها لقوله تعاىل: 

وَنهحُ  ذحُ وا ِمْنهحُ َشْيًئا َأَتْأخحُ ذحُ نَّ ِقْنَطاًرا َفال َتْأخحُ }َوِإْن َأَرْدمتحُحُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْيتحُْم ِإْحَداهحُ

ِبيًنا{ )النساء: 20(، وألنه بالدخول قد استوفيت أحكام العقد من جانب الزوجة،  بحُْهَتاًنا َوِإمثًْا محُ

فوجب على الزوج املهر جيعه.

* االختيار 3 /102، واملغن 10 /149.

مؤكدات وجوب املهر مجيعه ومسقطاته

مسائل فقهية

د. شفيق عياش/ عضو هيئة حترير جملة اإلسراء
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الغري  فيه من اطالع  يأمنان  الزوجان يف مكان  بأن جيتمع  اخللوة الصحيحة: وذلك   .3    

عليهما، ومل يوجد مانع من الدخول احلقيقي، وقد اختلف أهل العلم يف تأكد املهر باخللوة 

الصحيحة على مذهبني:

    املذهب األول:

    يثبت كامل املهر باخللوة الصحيحة، وهذا مذهب احلنفية واحلنابلة والشافعي يف القديم، 

ْم ِإىَل َبْعٍض{ )النساء: 21(، ووجه االستدالل أن  كحُ وقد استدلوا بقوله تعاىل: }َوَقْد َأْفَضى َبْعضحُ

اإلفضاء هو اخللوة؛ ألنه مأخوذ من الفضاء، والفضاء هو اخلالي، فكأنه قال: وقد خال بعضكم 

إىل بعض.)1( 

    كما استدلوا با روي عن زرارة بن أبي أوفى، قال: )قضى اخللفاء الراشدون املهديون أن 

من أغلق باباً، وأرخى سرتًا، فقد وجب املهر، ووجبت العدة )2(، وألن اخللوة يف مظنة اجلماع 

الذي ميكن  القدر  واخللوة هي  ذلك،  لتحقق  الفرصة  فقد هيئت  بها،  فإذا خال  واملسيس، 

للقاضي التحقق منه عند النزاع(.)3(  

     املذهب الثاني: 

    ال يستقر املهر باخللوة فحسب، بل ال بد من الوطء، وهذا مذهب مالك والشافعي يف 

نَّ َوَقْد َفَرْضتحُْم هلحُنَّ  وهحُ نَّ ِمْن َقْبِل َأْن متََسُّ وهحُ اجلديد، وقد استدلوا بقوله تعاىل: }َوِإْن َطلَّْقتحُمحُ

َفِريَضًة{ )البقرة: 237(، واملطلقة اليت خال بها من غري وطء مطلقة قبل املسيس؛ ألن املراد باملس 

1. املغن: 10 /154.
2. السنن الكربى: 7 /255.

3. احلاوي: 12/ 174.
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1*(، وأجاب أصحاب الفريق األول بأن املس يعن اخللوة جمازًا، جعًا بني األدلة.

هو اجلماع)

    وقد أخذ باملذهب األول وهو وجوب املهر باخللوة الصحيحة، واخللوة الصحيحة هي اليت 

ال مينع فيها مانع من الوطء طبعًا أو شرعاً.

    سقوط املهر كله: 

    يسقط املهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة، أو وليها، أو بسبب عيب، أو علة يف 

الزوجة قبل الوطء.

    ونستطيع تلخيص حاالت سقوط املهر كله يف النقاط اآلتية:

   1. وقوع الفرقة بني الزوجني بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة يف الزوج قبل 

الدخول واخللوة الصحيحة.

   2. وقوع الفرقة بطلب من الولي بسبب عدم كفاءة الزوج قبل الدخول واخللوة الصحيحة.

وقد جاء يف املادة )49( ما يدل على هاتني احلالتني، حيث نصت على أنه: )إذا وقع االفرتاق 

عدم  بسبب  التفريق  الولي  طلب  أو  الزوج،  يف  عيب  وجود  بسبب  الزوجة،  من  بطلب 

الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة يسقط املهر كله(.

ويق للزوج اسرتداد ما دفعه من مهر يف احلالتني السابقتني، حيث نصت املادة )50( على 

أنه: )إذا فسخ العقد قبل الدخول واخللوة الصحيحة، فللزوج اسرتداد ما دفع من املهر(.

     3. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة، أو تسببت يف إفساد الزواج، بفعلها ما يوجب حرمة 

املصاهرة بفرع زوجها أو بأصله، كأن تزني بوالد زوجها أو بابنه.

    وهذا ما نصت عليه املادة )52(، حيث جاء فيها: )يسقط املهر كله إذا جاءت الفرقة من 

* بداية اجملتهد: 2 /20.
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قبل الزوجة، كردتها، أو إبائها اإلسالم إذا أسلم زوجها، وكانت غري كتابية، أو بفعلها ما 

يوجب حرمة املصاهرة بفرع زوجها أو بأصله، وإن قبضت شيئًا من املهر ترده(.

    4. إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لوجود عيب، أو علة يف الزوجة قبل الوطء.

    وقد جاء ذكر هذه احلالة يف املادة )53( حيث نصت على أنه: )يسقط حق الزوجة يف املهر 

إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب، أو علة يف الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع 

عليها با دفع من املهر(.

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

     مؤكدات وجوب املهر مجيعه ومسقطاته
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    احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، سيدنا حممد بن عبد اهلل، وبعد؛

فقد شاَع بني الناس أنه جيوز للمرأة شرعًا أن تسافر للحج أو العمرة مع عصبة من النساء، 

ها، أو أَحدحُ حَمَاِرِمها، وبناًء على ذلك، فقد سافر كثري منهن دون زوج أو حمرم،  ليس معها زوجحُ

ة حَمَرٍم من احملكمة الشرعية، تفيد أنَّ فالنًا من املحُسافرين يف الرحلة  جَّ بعد احلصول على ححُ

اِلٌف ملَا قرََّره فقهاؤنا يف هذه املسألة، وبيان  هو حَمَرمحُها، وليس األمرحُ كذلك، وهذا عمٌل حمحَُرٌَّم محُ

ذلك يف البنود األربعة اآلتية:

   أولاً -  تعريُف امَلَرِم، وِحكَمُة اشرتَاِطِه ِلَسَفِر امَلرأة:

َها، وَخاهلَِا،  ٍل ال َيِلُّ له أن يتزوََّج بها بتاتاً؛ كأِبْيَها، وَأِخْيَها، وَعمِّ لُّ رجحُ   )أ( حَمَرمحُ املَرأِة هو: كحُ

الرََّضاِع،  من  وأخيها  وابِنها  زوِجَها،  وأبي  زوِجها،  وابِن  أحُخِتها،  وابِن  أِخيها،  وابِن  وابِنها، 

  )
1

وحنوهم.)*

رِع يف اشرتاط احمَلَرِم ِلَسَفِر املَرأة اثنتان:  )ب( َوِمْن ِحَكِم الشَّ

* انظر: النهاية البن األثري: 1 /377 ، وفتح الباري البن حجر: 9 /332.

َنْيُل املَْْغَنِم يف َمعِرَفِة 
َرٍم  ُحْكِم َسَفِر املَْرأِة  ِبال َزوٍج أو حَمْ

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

مسائل فقهية
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َفَر قطعٌة ِمن العذاب؛ ملا فيه من املشقة، والتََّعِب، ومحُقاَساة احَلرِّ، والرَبد، واخلوف،  1 ـ إنَّ السَّ

َضعيفاٌت  نَّ  تأثرًا بذلك؛ ألنَّهحُ أكثرحُ  والنَِّساءحُ  العيش،  ومفارقة األهل واألصحاب، وخشونة 

ها، وَيسرتحُحُها  ، فكان ال بحُدَّ للمرأة من رجٍل خَيرحُجحُ معها؛ يهَتمُّ ِبها، وَيِميها، ويحُساِعدحُ ِبَطبِعِهنَّ

يف َخْلَوِتها، ويقومحُ حَبَمِلها ـ إن َلِزَم األمرحُ ـ، وَحِْل أمتعتها، وغري ذلك ممَّا ال جَيوزحُ إال لزوجها 

أو حمرمها.

2 ـ  إنَّ انِفراَد املَرأة يف السفر، وبحُعَدها عن األهل، وماَلَطَتها للرَِّجاِل، واحتماَل اخَللَوِة بها، 

َها ِمْن ذلك، وَيحُولحُ بينها  أدَعى للِفتنة، وأقَرَب للوقحُوِع يف احملذور؛ فوجودحُ حَمَرِمَها مَعها َيعِصمحُ

اق. وبني َعَبِث الفحُسَّ

   ثانيااً  -  ُحْكُم َسَفِر امَلرأِة دون َزوٍج أو حَمَرٍم:

ها عند فقهائنا، وبيانه كما يأتي: كمحُ لِّ صورة ححُ إنَّ سفر املرأة له صورتان، وِلكحُ

   )الصورة األوىل( َسَفُر امَلرأِة ِلَغرْيِ َحجِّ الَفريَضِة

َها،     اتفق الفقهاءحُ على أنه ال جَيوز للمرأة أْن تحـَُساِفَر ِلَغرْيِ َحجِّ الَفريَضِة، وليس معها زوجحُ

مَرة، أم ألموٍر دحُنَيِويٍَّة؛  أداء العحُ النَـّافلة، أم  ِلِعَباَدٍة؛ كَحجِّ  َها  حَمَاِرِمَها، سواء أكان َسَفرحُ أو أَحدحُ 

كالنُـّزَهة، والزيارِة العائلية، والتعليِم، والعمِل، والتجارِة، والعالِج، والزيارات الرَّمِسيَِّة للوفود، 

 )
1

وحنو ذلك.)*

* انظر: فتح الباري البن حجر العسقالني: 2 /568 و 4 /76، وصحيح مسلم بشرح النووي: 5 /117، واملوسوعة 
الفقهية الكويتية: 17 /23.
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َرٍم  َنْيُل املَْْغَنِم يف َمعِرَفِة ُحْكِم َسَفِر املَْرأِة ِبال َزوٍج أو حَمْ

    وقد َعدَّ بعض أهل العلم سفَر املرأة بغري حَمَرٍم من الكبائر. )1( 

األِدلَِّة  استَفاَض من  ِبا  أو حمرم  املرأة دون زوج  َسَفِر  َتريـم  العلماءحُ على  استَدلَّ     وقد 

رْيَِة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر: ِحْيَحِة الصَّ الصَّ

1 ـ أخرج الشيخان عن أبي سعيد، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

َها، َأْو ذحُو حَمَْرٍم(.)2(  )ال تحَُساِفْر املَْرَأةحُ َمِسرَيَة َيْوَمنْيِ، ِإال َوَمَعَها َزْوجحُ

2  ـ أخرج البخاري عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، قال: قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل 

ْرَمٌة(.)3(   َيِلُّ اِلْمَرَأٍة تْؤِمنحُ ِباهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر َأْن تحَُساِفَر َمِسرَيَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َلْيَس َمَعَها ححُ

3  ـ أخرج مسلم عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )اَل 

َيِلُّ الْمَرَأٍة تحُْؤِمنحُ ِباهلِل َواْلَيوِم اآلِخِر، تحَُساِفرحُ َمِسرَيَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة، ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم َعَلْيَها(.)4(        

جِّ الَفريَضِة:     )الصورة الثانية( َسَفَر امَلرأِة حلَ

    اختلف الفقهاء يف حكم سفر املرأة حِلَجِّ الَفريَضِة دون زوجها، أو أحد حَماِرمها:

)أ( فذهب احَلَنِفيَّةحُ واحَلْنَبِليَّةحُ إىل أنه َيرحُمحُ عليها أْن تساِفَر حِلَجِّ الفريضة دون زوٍج أو حَمَرٍم، فإْن 

َما، فال جَيِبحُ عليها احَلجُّ أصاًل؛ ألنه من شروط االستطاعة )5(، ودليلحُهم على  هحُ مل يتوافر هلا أَحدحُ

ذلك ما ذحُكر من األحاديث السابقة، وغريها. 

اِفِعيَّةحُ واملَاِلِكيَّةحُ، فأجازوا للمرأة املَأمونة يف نفسها، أن تَساِفَر حِلَجِّ الفريضة  َع الشَّ  )ب( وتوسَّ

1. الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليثمي: 1 /389.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر.

3. صحيح البخاري، أبواب تقصري الصالة، باب يف كم يقصر الصالَة.
4. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه.

5. انظر: فتح القدير البن اهلمام: 2 /128، وأحكام القرآن للجصاص: 2 /309، واملغن البن قدامة: 5 /30.
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ِجَد؛ ولكنه  احِلَات، إْن مل يحُوَجد هلا زوٌج أو حَمَرٌم، أو أنه وحُ فقط مع رحُفقٍة مأمونٍة من النساِء الصَّ

امتنَع من السفر معها، أو كان عاجزًا.)1(  

    واستدلوا ملا ذهبوا إليه با يأتي:

: }َوهللِ َعَلى  ِئَل النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، َعْن َقْوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َمَر، َقاَل: )سحُ 1. َعِن ابِن عحُ

النَّاِس َحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل{ )آل عمران: 97(، َقاَل: )الزَّادحُ َوالرَّاِحَلةحُ(.)2( 

   ووجه الداللة: أّن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، اشرتط لالستطاعة الزَّاَد َوالرَّاِحَلَة، ومل يذكر 

احملرم، وهو يف مقام البيان، فَدلَّ على عدم اشرتاطه.

   ويحَُردُّ عليه بأنه ليس فيه أدنى إشارة إىل جواز حّج املرأة بال حمرم؛ وإنا هو لبيان السبيل 

فحسب، مع استلزام الشروط األخرى؛ ألّن حكم املسألة الشرعية يؤخذ عن طريق جع األدلة 

كلها وتأملها. 

   قال ابن قدامة: )ويتمل أّنه أراد أّن الزاد والراحلة، يوجب احلج مع كمال بقية الشروط، 

ولذلك اشرتطوا ختلية الطريق، وإمكان املسري، وقضاء الدين، ونفقة العيال، واشرتط مالك 

إمكان الثبوت على الراحلة، وهي غري مذكورة يف احلديث()3( . 

2. عن عدي بن حامت، رضي اهلل عنه، أنَّ رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )...َفِإْن َطاَلْت 

1. انظر: املوطأ لإلمام مالك: 1 /425، وحاشية الدسوقي: 2 /9، واألم للشافعي: 2 /117، ومغن احملتاج للشربين: 
.467/ 1

2. أخرجه البيهقي يف باب املناسك، حديث رقم 3688، وضعفه األلباني.
3. املغن البن قدامة: 5 /32 .



49
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وَف ِبالَكْعَبِة، ال خَتَافحُ َأَحًدا ِإال اهلَل()2(  ِعيَنَة)1(، َتْرَتِلحُ ِمْن احِلرَيِة َحتَّى َتطحُ ِبَك َحَياٌة َلرَتََينَّ الظَّ

ووجه الداللة: أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أخرب أنَّ هذا الدين سيعلو، وأنَّ األمن يف ظله 

سينتشر، حتى خترَج الظعينةحُ، وتسافر للحج بال حمرم يرافقها.

أو  اإلباحة،  زماٍن، وال يرتتب عليه حكم  َحاٍل وحكايةحُ  بأن احلديَث وصفحُ  ابحُ عنه     وجيحُ

إقرارحُها، ومثله أحاديث كثرية تِصفحُ احَلاَل؛ ومنها قوله صلى اهلل عليه وسلم: )َلَيْأِتنَيَّ َعَلى 

ْلهحُ، َأَصاَبهحُ ِمْن خبحَُاِرِه، ويف رواية: )َأَصاَبهحُ ِمْن  النَّاِس َزَماٌن اَل َيْبَقى َأَحٌد ِإالَّ َأَكَل الرَِّبا، َفِإْن ملَْ َيْأكحُ

َباِرِه(،)3(  فهل يفيد احلديثحُ َجواَز أكل الربا، والسكوَت عن انتشاره؟! غحُ

؛ كاملسلمة إذا خَتلصت من أيدي  3. إنَّ َسَفَر املرأة للحج هو سفٌر واِجٌب، فلم يحُشرتط له احمَلَرمحُ

الكفار، فإنه جَيوز هلا أن تسافر إىل بلدها دون حمرم. 

، وغريه. ، أو بني احَلجِّ ابحُ عنه بأنَّ أحاديث النهي مل تفرق بني سفٍر واجٍب، ومستَحبٍّ    وجيحُ

   قال ابن قدامة: )وأّما األسريةحُ إذا ختلََّصْت من أيدي الكفار، فإنَّ سفَرها ضرورٌة، ال يحُقاس 

َرِر  الضَّ بتحمل  متَيقناً،  ضررًا  تدفع  وألنَّها  وحدها،  فيه  خترجحُ  ولذلك  االختيار،  حالة  عليه 

ِم، فال يلزم ذلك من غري ضرر أصاًل(.)4(  املحُتَوهَّ

   والراِجححُ واهلل تعاىل أعلم يف هذه املسألة ما ذهب إليه األوَّلون؛ وهو أنه ال جَيوز للمرأة أْن 

تساِفَر حِلَجِّ الفريضة بال زوج، أو حَمَرٍم يحُراِفقحُها؛ لألسباب اخلمسة اآلتية:

1. الظعينة : املرأة يف اهلودج أثناء السفر.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب الطيب للجمعة .

3. سنن أبي داود ، كتاب البيوع،  باب يف اجتناب الشبهات، وضعفه األلباني.
4. املغن:  5 /32 .
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1. صحة األدلة اليت استدلوا بها، وصراحتها، وعمومها. 

َسَفَرها حِلَجِّ  َسَفٍر؛ فهو َيشَملحُ  لِّ  َعامٌّ يف كحُ حَمَرٍم  َزوٍج، أو  املَرأِة دحُون  َعْن َسفَِر  النهَي  2. إنَّ 

الفريضِة، وَغرِيه.

3 ـ أخرج الشيخان عن ابن عباٍس، أنَـّهحُ مَسَِع النيبَّ، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )اَل خَيْلحَُونَّ 

ٌل: َيا رسوَل اهلل؛  ٌل ِباْمَرَأٍة ِإالَّ َوَمَعَها ذحُو حَمَْرٍم، َواَل تحَُساِفرحُ املَْرأةحُ ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم، َفَقاَل َلهحُ َرجحُ َرجحُ

 )*
1

جَّ َمَع اْمَرَأِتَك() ًة، َوإنِّي اْكتحُِتْبتحُ يف َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا؟ َقاَل: اْنَطِلْق، َفححُ إنَّ اْمَرأِتي َخَرَجْت َحاجَّ

َل أْن  ، فقد أمر النيبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، الرَّجحُ وهو نصٌّ يف اشرتاط احمَلَرِم يف سفر احَلجِّ

وبحُ احمَلَرِم ملَا أَمَرهحُ النيبُّ، صلى اهلل عليه وسلم،  َيْلَحَق بامَرأِتِه، وَيرتحَُك اخلحُرحُوَج للجهاد، ولوال وجحُ

بالتَـَّخلِّي عن اجِلهاد، وهو ِذرَوةحُ َسَناِم اإلسالم، أِلمٍر ليس ِبَواِجٍب.

َشى يف سفر املَرأة بال َزوٍج أو حَمَرٍم، موجود يف أسَفاِرهاحُ كلِّها، ِبا يف ذلك  4ـ  إنَّ احمَلذور الذي خيحُ

، وَخِرَبِت  ، وَفَسَدِت فيه األخالقحُ اقحُ ، ال ِسيَّما يف هذا الزمان الذي َكثحـَُر فيه الفحُسَّ َسَفرحُها للَحجِّ

. َممحُ الذِّ

ة، فال تَكادحُ جَتتِمعحُ إال يف  ة، وامَلِدينة، وِجدَّ 5 ـ أثبتِت التَجاربحُ أنَّ الرُّفَقَة غالبًا ما تفرتقحُ يف َمكَّ

ًة إذا كان للنساِء األحُخَرَياِت أزواٌج، أو حَمَاِرمحُ َيتَحرَّْكَن معهم،  امَلْسَكِن، وبعِض املََناِسِك، خاصَّ

َمَع  َتَرُِّكِهنَّ  ِمْن  ـدُّ  تـَححُ هلا  نَّ  َراَفقَتهحُ محُ ألنَّ  َسِبيِلَها؛  َحاِل  إىل  تذَهبحُ  املحُنَفِرَدَة  املَرأَة  وَيرتحُْكَن 

، أو حَمَاِرِمِهنَّ حِبحُرَِّيٍة. أزواِجِهنَّ

ِكنحُ أْن نقوَل جِبََواِز َسَفِر املَرأِة املَأمحُوَنِة يف َنفِسَها، مع رحُفقٍة َمأمحُوَنٍة ِمَن النَِّساِء     ثالثاً: وَمَع َهذا ميحُ

* صحيح مسلم، كتاب احلج، باب من سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغريه.
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َرٍم  َنْيُل املَْْغَنِم يف َمعِرَفِة ُحْكِم َسَفِر املَْرأِة ِبال َزوٍج أو حَمْ

ٍة، إْن ملَْ جَتِْد زوجاً، وال حَمَرَمًا يحَُساِفرحُ َمَعَها، وفق الضوابط  احِلَاِت اسِتثَناًء، يف َحاالٍت َخاصَّ الصَّ

األربعة اآلتية:

وَن نكاحاً، وخيحَُْشى أْن تحـَُعاِجَلها املَِنيَّةحُ قبل أْن  )أ( أْن تكون املرأةحُ ِمَن القَواِعِد الالتي ال َيرجحُ

ابَّةحُ فال. ، وأمَّا الشَّ َتحُجَّ

َها حِلَجِّ الَفِريَضِة فقط، أما يف سفرها للعمرة، أو َحجِّ التطوع، فال جَيوز  )ب( أْن يكوَن َسَفرحُ

بإجاع الفقهاء.

)ج( أْن تكوَن فحُْرَصتحَُها يف القحُرَعة قد َجاَءتها، وخيحَُْشى أال تتَكرََّر تلك الفحُرَصةحُ َمرًَّة ثاِنَيًة يف 

ِبْضِع ِسنني.

)د( أْن تكوَن رحُفَقتحُها ِمَن النَِّساِء املَأمحُوناِت على اسِتعَداٍد َحقيِقيٍّ ملحَُرافَقِتها، وِرَعاَيِتَها، وَعَدِم 

ملحَُراَفَقِتَها يف بالِد  انتظاِرها  حَمَاِرِمَها يف  أَحدحُ  أْن يكوَن  أو  َوحَدَها،  َتْرِكَها  التَـَّخِلي عنها، وال 

احلجاز.

َم؛ فإنَـّهحُ َيظَهرحُ لنا بوضوٍح وَجالٍء َخَطأ َما يحَُشاعحُ بني الناِس ِمْن َجَواِز     رابعاً: استنادًا ملَا تقدَّ

صَبِة ِنَساٍء، وذلك لألسباب الثالثة اآلتية: ْمَرِة، أو َحجِّ النَّاِفَلِة، َمَع عحُ َسَفِر املَرأِة للعحُ

وٌر يف َحجِّ الفريضة فقط،    1ـ إنَّ اخِلالَف يف َجَواِز َسَفِر املَرأة مع رحُفقٍة َمأمحُوَنٍة من النساء حَمصحُ

مَرِة، أو َحجِّ النافلة، َفاْنَتِبْه لذلك  فال يحُقاسحُ عليه َسَفرحُ التطوع باتفاق الفقهاء؛ كالسفر للعحُ

جيدًا.

صَبِة ِنَساٍء، هي يف حقيقة  مرة، أو َحجِّ النافلة مع عحُ نُّ أنها تسافرحُ للعحُ   2 ـ إَن املرأة اليت تظحُ
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ِة  جَّ األمر تسافرحُ اليوَم على أنَّ هلا حَمَرمًا معها؛ حيثحُ َيِتمُّ احلصول من احملكمة الشرعية على ححُ

ا، أو أخوها من الرضاع مثاًل، بشاِهَدي زحُوٍر،  حَمَرٍم هلا لشخٍص ليس حَمَرمًا هلا، على أنَـّهحُ  َخاهلحُ

َفِر،  السَّ ِمْن أصحاب مكاتب  َعاَوَنَها  وَمْن  ِهَي  الزُّوِر؛  الكذِب، وشهاَدِة  إْثم  املرأة يف  فتقعحُ 

يحُِعينحُوا على  ِلئال  َعاِونيِهم االنتَباهحُ لذلك؛  َضاِة ومحُ القحُ ر، وعلى اإلخوة  املحَُزوِّ وِد، واحمَلَرِم  هحُ والشُّ

اإلثم من أجل نافلة.

، ليس معها زوٌج، وال حَمَرٌم، فَوَجَدْت أنَـّهحُ     وقد َعِلْمتحُ من إحَدى النساء أنها َسافَرْت للَحجِّ

بَحاَنَك  َها، وهو ال ميحُتُّ هلا ِبأيِّ قَراَبٍة، سحُ َو زوجحُ اِج هحُ َل يف َجَواِز َسَفِرَها أنَّ أَحَد احلحُجَّ جِّ قد سحُ

َربِّي هذا بحُهتاٌن ِعظيٌم، وكيف تحـُرَتَكبحُ الكباِئرحُ من أجل نافلة؟!

مَرة، أو َحجِّ  ها يف احلحُرَمِة، وإْن كانت محُساِفَرًة للعحُ   3 ـ إنَّ َسَفَر املَرأِة دون زوٍج أو حَمَرٍم، يحُوِقعحُ

تحُْؤِمنحُ  النافلة؛ لقوله، صلى اهلل عليه وسلم، يف حديث أبي هريرة السابق: )اَل َيِلُّ الْمَرَأٍة 

ِباهلِل َواْلَيوِم اآلِخِر، أن تحَُساِفرحُ َمِسرَيَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة، ِإالَّ َمَع ِذي حَمَْرٍم َعَلْيَها(، والنهي هنا للتغليظ 

والتشنيع، وامَلعَنى أنَّ محَُاَلَفَة هذا ليَس ِمْن أفَعاِل َمْن تؤِمنحُ باهلل عز وجل، وتـَخافحُ ِعقاَبهحُ يف 

وَرًا، وأَضاَع َجَاًل.  ْصفحُ ونحُ َمَثلحُها َكَمِن اْصَطاَد عحُ اآلخرة، فَيكحُ

وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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    خلق اهلل سبحانه وتعاىل الناس، وجعلهم متفاوتني يف الرزق واملعاش، منهم الفقري املعدم، 

ومنهم الغن، ليحتاج الناس بعضهم بعضاً، وتتبادل املنافع فيما بينهم، وما ذلك إال حلكمة 

أرادها اهلل تعاىل، ومن ذلك أن يقرتض من حباجة إىل مال من إنسان معه مال، واالستدانة أو 

االستقراض من عقود اإلرفاق اليت أباحتها الشريعة الغراء، وإقراض املعسر يعد بابًا من 

أبواب الرِب واإلحسان، والتعاون على الرب والتقوى، الذي دعا اهلل تعاىل إليهما يف كتابه، 

ْدَواِن َواتَّقحُوا اهلَل  حيث قال تعاىل: }َوَتَعاَونحُوا َعَلى الرِبِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَونحُوا َعَلى اإِلْثِم َوالعحُ

ِإنَّ اهلَل َشِديدحُ الِعَقاِب{)املائدة: 2(، ولقد بني اهلل عّز وجل يف كتابه العزيز أن املقرض واملقرتض 

جيب أن يتحليا بآداب وأخالق جليلة، وال عجب أن تكون أطول آية يف القرآن الكريم هي 

آية الدَّين، وقبل احلديث عن آداب املقرض واملقرتض، ال بدَّ من تعريف القرض، وبيان 

مشروعيته.  

      أولاً - تعريف القرض:

     القرض: هو املبلغ الذي يعطيه املقرض للمقرتض، لريده أو مثله إليه عند قدرته عليه. 

وهو يف أصل اللغة: القطع. ومسي املال الذي يأخذه املقرتض بالقرض؛ ألن املقرض يقطعه 

قطعة من ماله.)*(  
* سيد سابق، فقه السنة، تقيق: األلباني، ط2، 1419هـ 1999م. دار الفتح لإلعالم العربي. 4/ 84.

من آداب املقرض واملقرتض 

أ. كايد جاليطه/ مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار

مسائل فقهية
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     ثانيااً - مشروعية القرض: 

     القرض قربة يتقرب بها املقرض إىل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ملا فيه من الرفق بالناس، والرحة 

وأباحه  فيه،  وحبب  للمقرض،  إليه  ندب  مما  وهو  كربهم،  وتفريج  أمورهم،  وتيسري  بهم، 

للمقرتض، ومل جيعله من باب املسألة املكروهة؛ ألنه يأخذ املال لينتفع به يف قضاء حوائجه، 

ويرده يف حالة يسره، روي عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

َرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة،  ْرَبًة ِمْن كحُ ْنَيا، َنفََّس اهللحُ َعْنهحُ كحُ َرِب الدُّ ْرَبًة ِمْن كحُ ْؤِمٍن كحُ قال: )مْن َنفََّس َعْن محُ

ْنَيا  ْسِلًما، َسرَتَهحُ اهللحُ يِف الدُّ ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َسرَتَ محُ َر اهللحُ َعَلْيِه يِف الدُّ ْعِسٍر، َيسَّ َر َعَلى محُ َوَمْن َيسَّ

َواآلِخَرِة، َواهللحُ يِف َعْوِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبدحُ يِف َعْوِن َأِخيِه()1(. يقول صاحب املغن: والقرض 

نوع من أنواع السلف، وهو جائز بالسنة واإلجاع..... إىل أن قال بعد أن ساق أحاديث عدة: 

وأجع املسلمون على جواز القرض)2(. 

     ثالثااً - آداب املقرض:

     املقرض هو الدائن، وجيب أن يتحلى جبملة من اآلداب احلسنة، واليت منها: 

1. التلطف يف احلديث عند إعطاء القرض، واإلحسان بالقول والفعل، والتبسم أمام الدائن؛ 

ألن الدائن يكون دائمًا أكثر ترجًا وذاًل؛ جلرأته على املسألة، وسؤال الناس، وللتخفيف من 

هذا احلرج، يستحسن عند إعطاء القرض أن يبني له أن املال مال اهلل تعاىل، وأن ال منة له عليه 

اًل مَسًْحا ِإَذا َباَع، َوِإَذا اْشرَتَى، َوِإَذا اْقَتَضى(.)3(  فيه، قال صلى اهلل عليه وسلم: )َرِحَم اهللحُ َرجحُ

1. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.
2. املغن، ابن قدامة املقدسي، ويليه الشرح الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان ، 4 /352.

3. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع، ومن طلب حقًا فليطلبه يف عفاف.
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2. إمهال املقرتض إن مل يستطع أن يويف بالدين يف وقته احملدد، ووضع الدين عن املقرتض، 

ويدخل يف قمة اإلحسان إن عدَّ هذا الدَّين صدقة، إن كان املدين معسرًا فقريًا، ال يستطيع 

ْنتحُْم  ْم ِإْن كحُ ْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإىَل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّقحُوا َخرْيٌ َلكحُ السداد، لقوله تعاىل: }َوِإْن َكاَن ذحُو عحُ

وَن{ )البقرة: 280(، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َطاَلَب َحقًّا، َفْلَيْطلحُْبهحُ يِف َعَفاٍف َواٍف،  َتْعَلمحُ

َأْو َغرْيِ َواٍف()1(، وعن جابر، وعن حممد بن كعب القرضي، رضي اهلل عنهما، أن أبا قتادة، 

رضي اهلل عنه، كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه، فيختبئ منه، فجاء ذات يوم، فخرج 

صيب، فسأله عنه؟ فقال: نعم، هو يف البيت، يأكل خزيرة ـ نوع من أنواع الطعام ـ فناداه يا 

فالن، اخرج فقد أخربت أنك ها هنا، ثم قال له: ما يغيبك عن، فقال: إني معسر، وليس 

عندي مال، فقال: آهلل إنك معسر؟ قال: نعم، فبكى أبو قتادة، رضي اهلل عنه، تأثرًا حبال أخيه 

املسلم، الذي أجلأه عدم وجود املال لالختباء من صاحب الدين والفرار منه، ثم قال: مسعت 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )َمْن َنفََّس َعْن َغِرمِيِه، َأْو حَمَا َعْنهحُ، َكاَن يِف ِظلِّ اْلَعْرِش 

َيْوَم الِقَياَمِة()2(.

3. فمن هدي اإلسالم يف املدين املعسر، أن ينظر الدائن املدين، روى اإلمام مسلم عن حذيفة، 

ٍل ممَّْن َكاَن  رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َتَلقَِّت امَلاَلِئَكةحُ رحُوَح َرجحُ

ْنتحُ أحَُداِينحُ النَّاَس، َفآمحُرحُ  ْر. َقاَل: كحُ َأَعِمْلَت ِمَن اخْلَرْيِ َشْيًئا؟ َقاَل: اَل. َقالحُوا: َتَذكَّ ْم، َفَقالحُوا:  َقْبَلكحُ

: جَتَوَّزحُوا َعْنهحُ()3(. يقول  ِفْتَياِني َأْن يحُْنِظرحُوا املحُْعِسَر، َوَيَتَجوَّزحُوا َعِن املحُوِسِر، َقاَل: َقاَل اهللحُ َعزَّ َوَجلَّ

1. سنن ابن ماجة، كتاب الصدقات، باب حسن املطالبة وأخذ احلق يف عفاف.
2. مسند أحد، مسند األنصار، حديث أبي قتادة األنصاري، رضي اهلل عنه، وقال عنه األرنؤوط: إسناده صحيح.

3. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب فضل إنظار املعسر.

من آداب املقرض واملقرتض
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النووي بعد أن ساق أحاديث عدة يف فضل إنظار املعسر، والتجاوز عنه: يف هذه األحاديث 

فضل إنظار املعسر، والوضع عنه إما كل الّدين، وإما بعضه، من كثري أو قليل، وفضل املساحمة 

يف االقتضاء واالستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسري)*(. 

أدعى حلفظ  ذلك  عليه،  واإلشهاد  الّدين،  توثيق  واملدين سويًا على  الدائن  أن يرص   .4

ى  احلقوق، وتوثيق الديون، قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوا ِإَذا َتَداَيْنتحُْم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل محَُسمًّ

َفْلَيْكتحُْب  اهللحُ  َعلََّمهحُ  َكَما  َيْكتحَُب  َأْن  َكاِتٌب  َيْأَب  َوال  ِباْلَعْدِل  َكاِتٌب  ْم  َبْيَنكحُ َوْلَيْكتحُْب  َفاْكتحُبحُوهحُ 

َوْليحُْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َوْلَيتَِّق اهلَل َربَّهحُ َوال َيْبَخْس ِمْنهحُ َشْيًئا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َسِفيًها َأْو 

ْم َفِإْن  وا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلكحُ َو َفْليحُْمِلْل َوِليُّهحُ ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهدحُ َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيعحُ َأْن ميحُِلَّ هحُ

َما  َر ِإْحَداهحُ َما َفتحَُذكِّ َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداهحُ ٌل َواْمَرَأَتاِن ممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ َلنْيِ َفَرجحُ وَنا َرجحُ ملَْ َيكحُ

ْم  وا َواَل َتْسَأمحُوا َأْن َتْكتحُبحُوهحُ َصِغرًيا َأْو َكِبرًيا ِإىَل َأَجِلِه َذِلكحُ َهَداءحُ ِإَذا َما دحُعحُ اأْلحُْخَرى َواَل َيْأَب الشُّ

ْم  وَنَها َبْيَنكحُ وَن جِتَاَرًة َحاِضَرًة تحُِديرحُ َهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتابحُوا ِإالَّ َأْن َتكحُ َأْقَسطحُ ِعْنَد اهلِل َوَأْقَومحُ ِللشَّ

وا ِإَذا َتَباَيْعتحُْم َواَل يحَُضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعلحُوا  َناٌح َأالَّ َتْكتحُبحُوَها َوَأْشِهدحُ ْم جحُ َفَلْيَس َعَلْيكحُ

لِّ َشْيٍء َعِليٌم{)البقرة: 282(. يقول صاحب  محُ اهللحُ َواهللحُ ِبكحُ كحُ ْم َواتَّقحُوا اهلَل َويحَُعلِّمحُ وٌق ِبكحُ َفِإنَّهحُ فحُسحُ

كتاب التفسري املنري: ملا ذكر اهلل تعاىل اإلنفاق وجزاءه الطيب، والربا وقباحته وخطره، أعقبه 

بذكر القرض احلسن بال فائدة، والتعامل بالدَّين املؤجل، وطريق توثيقه، وحفظه بالكتابة 

والقرض  الصدقة  ففي  السرعة،  تقتضي  اليت  بالتجارة  تنميته  وطريق  والرهن،  والشهادة 

احلسن تراحم وتعاون، ويف الربا قسوة وطغيان، ويف أحكام التعامل بالّدين املؤجل والتجارة 

* النووي، اإلمام أبي زكريا ييى بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة األوىل، 1417هـ ـ 1996م، دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 7 /4261.
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احلاضرة غاية احلكمة واملصلحة والعدل، إىل أن قال: أما البذل يف املصاحل العامة، وتريم الربا، 
فهو عنوان تضامن األمة وتراحها.)1(

5. حسن الطلب باحلديث احلسن، والتلطف عند املطالبة، وحسن التقاضي، وأن ال جيافيه 

الكالم، وخاصة إذا علم أن املقرتض معسور احلال، وقد عنون اإلمام البخاري، رحه اهلل تعاىل، 

عند  للناس  من يسن  فضل  فيه  وبني  حذيفة،  فيه حديث  ساق  التقاضي،  مساه حسن  بابًا 

التقاضي، وطلب الدَّين، وأجره وثوابه، عن حذيفة، رضي اهلل عنه، قال: مسعت رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )مات رجل، فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس، 

فأجتوز عن املوسر، وأخفف عن املعسر، فغفر له(.)2( 

     آداب املقرتض: 

املمكن  من  كان  فإن  أجله،  من  يستدين  الذي  األمر  إىل  املدين  ينظر  أن  الواجب  من   .1

االستغناء عنه، أو تأجيله، أن ال يلجأ إىل الّدين. وأن يستخري اهلل تعاىل فيما أراد أن يستدين 

منه، وفيما أراد أن يستدين من أجله. والّدين أمر كان النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يستعيذ 

منه، عن عائشة زوج النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، كان 

اِل،  وذحُ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة املَِْسيِح الدَّجَّ وذحُ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوَأعحُ مَّ ِإنِّي َأعحُ يدعو يف كل صالة )اللَّهحُ

وذحُ ِبَك ِمَن املَْأَثِم، َوامَلْغَرِم، َفَقاَل َلهحُ َقاِئٌل:  مَّ ِإنِّي َأعحُ وذحُ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة احمَلَْيا، َوِفْتَنِة امَلَماِت، اللَّهحُ َوَأعحُ

َل ِإَذا َغِرَم َحدََّث َفَكَذَب، َوَوَعَد َفَأْخَلَف(. )3(  َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعيذحُ ِمَن امَلْغَرِم، َفَقاَل: ِإنَّ الرَّجحُ
1. الدكتور وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، الطبعة األوىل، 1411هـ ـ 1999م، دار 

الفكر املعاصر، لبنا ـ بريوت، اجمللد الثاني، اجلزء الثالث، ص 106 - 107. 
2. صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب حسن التقاضي.

3. صحيح البخاري، كتاب صفة الصالة، باب الدعاء قبل السالم.

من آداب املقرض واملقرتض
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2. على املقرتض أن يتذكر التنفري من االستدانة، وأن الذنوب كلها تحُغفر إال الديَّن، فإن 

اضطّر إىل الدَّين، فليتِق اهلل عزَّ وجل، ويسارع إىل تسديد الدين، وأن النيب، صلى اهلل عليه 

وسلم، قال: عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )يحُْغَفرحُ 

َعلََّقٌة ِبَدْيِنِه، َحتَّى  ْيَن()1(، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )َنْفسحُ املحُْؤِمِن محُ لُّ َذْنٍب ِإالَّ الدَّ ِهيِد كحُ ِللشَّ

اًل َسَأَل النَّيِبَّ، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل:  يحُْقَضى َعْنهحُ()2(، عن أبي قتادة عن أبيه، قال: )َأنَّ َرجحُ

ولحُ اهلِل، َصلَّى اهللحُ  وَل اهلِل، َأَرَأْيَت ِإْن قحُِتْلتحُ يِف َسِبيِل اهلِل، تحُكّفر َعّن َخَطاَياَي؟ َفَقاَل َلهحُ َرسحُ َيا َرسحُ

ول  ْدِبٍر، ثحُمَّ قال َرسحُ ْقِبل َغرْيَ محُ َعَلْيِه َوَسلََّم: نعم؛ ِإْن قحُِتْلَت يِف َسِبيِل اهلِل َوَأنَت َصاِبر حمحَُْتِسب، محُ

اهلِل، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم: كيف قحُلت؟ َقاَل: َأَرَأْيَت َإْن قحُتلت يِف َسِبيِل اهلِل َأتحُكّفر َخَطاَياَي؟ 

ْيَن،  ْدِبٍر، ِإالَّ الدَّ ْقِبل َغرْيَ محُ ولحُ اهلِل، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم: نعم؛ َوَأنت َصاِبر حمحَُْتِسب محُ فَقاَل َرسحُ

، عليه السالم، َقاَل ِلي ذلك()3( . َفِإنَّ ِجرْبِيلحُ

     اإلسراع يف سداد الدين: 

    األصل أن يحُسد الدين يف موعده احملدد، فإن مل يستطع فيبادر بتقسيط املبلغ حسب قدرته 

حتى يضع هذا الثقل عن كاهله، وقد تعهد النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أن الذي يأخذ أموال 

الناس يريد سدادها، بأن اهلل سيعينه ويوفقه، فقال: )َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس يحُِريدحُ َأَداَءَها، َأدَّى 

)َأدَّاَها( اهللحُ َعْنهحُ، َوَمْن َأَخَذ يحُِريدحُ ِإْتالَفَها، َأْتَلَفهحُ اهللحُ()4(. جاء يف فتح الباري: )أتلفه اهلل( ظاهره 
1. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدين.

2. سنن الرتمذي، كتاب اجلنائز عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم،  باب ما جاء عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 
أنه قال: )نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه( وقال عنه: حسن. 

3. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدين.
4. صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس،  باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 

إتالفها.
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أن اإلتالف يقع يف الدنيا، وذلك يف معاشه أو يف نفسه، .... وقيل: املراد باإلتالف عذاب 

الناس والرتغيب يف حسن  أموال  ترك استشكال  فيه احلض على  بطال:  ابن  قال  اآلخرة، 

التأدية إليهم عند املداينة، وأن اجلزاء قد يكون من جنس العمل)1(. وعن أبي هريرة، رضي 

ٍد َذَهًبا، َلَسرَِّني َأْن ال متحُرَّ  اهلل عنه، قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َلْو َكاَن ِلي ِمْثلحُ أحُححُ

هحُ ِلَدْيٍن(.)2(   دحُ َعَليَّ َثالثحُ َلَياٍل، َوِعْنِدي ِمْنهحُ َشْيٌء، ِإال َشْيًئا َأْرصحُ

3. حسن القضاء: وذلك بشكر الدائن على صنيعه، وصربه على املدين، وأن خترج منه عبارات 

اًل  َرْيَرَة، َرِضَي اهللحُ َعْنهحُ: )َأنَّ َرجحُ الشكر والثناء؛ ألنه ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس، َعْن َأِبي هحُ

ولحُ اهلِل، َصلَّى اهللحُ  َأَتى النَّيِبَّ، َصلَّى اهللحُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيَتَقاَضاهحُ، َفَأْغَلَظ، َفَهمَّ ِبِه َأْصَحابحُهحُ، َفَقاَل َرسحُ

وَل اهلِل؛  وهحُ ِسنًّا ِمْثَل ِسنِِّه، َقالحُوا: َيا َرسحُ وهحُ، َفِإنَّ ِلَصاِحِب احْلَقِّ َمَقااًل، ثحُمَّ َقاَل: َأْعطحُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َدعحُ

ْم َقَضاًء(.)3(   ْم، َأْحَسَنكحُ وهحُ، َفِإنَّ ِمْن َخرْيِكحُ ِإال َأْمَثَل ِمْن ِسنِِّه، َفَقاَل: َأْعطحُ

4. عدم املماطلة يف السداد: على املدين أن يعجل بسداد ما عليه من ديون نقدية كانت أو 

عينية؛ ألن يف عدم السداد مع القدرة عليه ظلمًا للدائن، وما ذاك إال اتباع خلطوات الشيطان، 

ْم َمْغِفَرًة ِمْنهحُ َوَفْضاًل َواهللحُ  كحُ ْم ِباْلَفْحَشاِء َواهللحُ َيِعدحُ محُ اْلَفْقَر َوَيْأمحُرحُكحُ كحُ ْيَطانحُ َيِعدحُ قال تعاىل: }الشَّ

َواِسٌع َعِليٌم{ )البقرة: 268(، عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

ْم َعَلى َمِليٍّ َفْلَيْتَبْع( )4( . واملراد باملطل تأخري ما استحق  كحُ ْلٌم، َفِإَذا أحُْتِبَع َأَحدحُ قال: )َمْطلحُ اْلَغِنِّ ظحُ

1. أحد بن علي بن حجر العسقالني،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
.333 - 332 / 5

2. صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب أداء الديون.
3. صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة يف قضاء الديون.

4. صحيح البخاري، كتاب احلواالت، باب يف احلوالة، وهل يرجع يف احلوالة.

من آداب املقرض واملقرتض
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أداؤه بغري عذر... واملعنى أنه يرم على الغن القادر أن مياطل بالدَّين بعد استحقاقه خبالف 

العاجز. ... واإلحالة تأتي هنا بعنى الضمان، وهو نقل ذمة رجل إىل رجل آخر.)*(  

5. صدق التوكل على اهلل، وأن يكون أساس التعامل بني الدائن واملدين مبنيًا على تقوى اهلل، 

وقد تعهد سبحانه ملن اتقاه، وتوكل عليه أن يرزقه من حيث ال يتسب، قال تعاىل: }َوَمْن َيتَِّق 

َو َحْسبحُهحُ ِإنَّ اهلَل َباِلغحُ  ْقهحُ ِمْن َحْيثحُ ال َيَْتِسبحُ َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اهلِل َفهحُ اهلَل جَيَْعْل َلهحُ َمَْرًجا* َوَيْرزحُ

لِّ َشْيٍء َقْدًرا{. )الطالق: 2 - 3( َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللحُ ِلكحُ

* انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص 230 - 231.
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  السؤال: ذهب شخص إىل احلج، وقد أدى العمرة وذبح اهلدي، ومل يتمكن من الصعود إىل 

عرفات بسبب املرض، ومل يقم بطواف اإلفاضة، فما حكم ذلك؟ 

  اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني، 

وعلى آله وصحبه أجعني، وبعد؛

   فإن الوقوف بعرفة ركٌن من أركان احلج، وال يصح احلج إال به، ومن فاته الوقوف بعرفة 

فقد ذهب جهور الفقهاء إىل أنه قد فاته احلج، وأجعوا على ذلك، قال ابن عبد الرب: )أما 

الوقوف بعرفة، فأجع العلماء يف كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض ال ينوب عنه 

شيء، وأن من فاته الوقوف بعرفة يف وقته الذي ال بد منه فال حج له(.)1(  

    وكذلك طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج ال يتم احلج دونه، وبناء عليه؛ فتصح العمرة 

اليت أّداها، وجيب عليه قضاء هذا احلج الذي مل يصح بسبب ترك ركنني من أركانه، وهما: 

الوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة، وبا أنه ذبح اهلدي، فال يلزمه هدي عما سبق، وإنا عليه 

هدي جديد عند قيامه بقضاء هذا احلج متمتعًا أو قارناً.
* اإلجاع البن عبد الرب: 168.

الوقوف بعرفة 1. حكم َحج َمن مل يتمكن من 

أنت تسأل واملفيت جييب

الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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   السؤال: هل جيب احلج فورًا على من اجتمعت فيه شروط احلج؟ 

الفور، فمن استكمل  القول: إن احلج واجب على  العلماء إىل  اجلواب: ذهب كثري من    

شروط وجوبه، فقد تقق فرض احلج عليه، فإن أخّره كان آمثاً، واستدلوا بأدلة منها:

  - عن عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، قال: )من أطاق احلج فلم يج، فسواء عليه مات 

يهوديًا أو نصرانيًا(. )1( 

  - وعن ابن عباس عن الفضل، رضي اهلل عنهم، أو أحدهما عن اآلخر، قال: قال رسول 

الَّةحُ،  ، َوَتِضلُّ الضَّ ْل، َفِإنَّهحُ َقْد ميََْرضحُ املَِريضحُ اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َأَراَد احْلَجَّ َفْلَيَتَعجَّ

َوَجنٍَّة  ْم  َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكحُ ِإىَل  وْا  َوَتْعِرضحُ احْلَاَجةحُ()2(، وهذا ما يتوافق مع قوله تعاىل: }َوَساِرعحُ

تَِّقنَي{. )آل عمران: 133()3(   َماَواتحُ َواأَلْرضحُ أحُِعدَّْت ِلْلمحُ َها السَّ َعْرضحُ

  - وألن االحتياط يف أداء الفرائض واجب، وإذا أخّره فقد يفوت الفرض، وتفويت الفرض 

حرام، فالعقل إىل جانب النقل يقرر ضرورة املبادرة باحلج)4(، وهذا القول هو الراجح، واهلل 

أعلم.

  - كما أن أداء احلج يف سن الشباب أيسر وأفضل منه يف حال الشيخوخة والوهن.

  - وذهب اإلمام حممد من احلنفية والشافعي، ويف رواية للمالكية إىل أن احلج واجب على 

الرتاخي، وأن التعجيل سنة، وإنا جيب التعجيل على من خشي العجز أو اهلالك.)5( 

1. عزاه ابن كثري إىل اإلمساعيلي، وقال: هذا إسناد صحيح عن عمر، تفسري ابن كثري 1 /415، واملناهي الشرعية 2 /99.
2. مسند أحد، من مسند بن هاشم، مسند الفضل بن العباس، رضي اهلل تعاىل عنه، وحسنه األرنؤوط.       

171، واالختيارات  /313، والروض املربع:   3 /380، والتاج واإلكليل:   1 /150، وتفة الفقهاء:   1 3. االختيار: 
الفقهية: 464، واملسالك يف املناسك: 1 /284.

4. الشرح املمتع: 7 /13، واملوسوعة الفقهية امليسرة: 4 /238.
5. تفة الفقهاء: 1 /380، والقوانني الفقهية: 86، ومغن احملتاج: 1 /460.

الفور أداء احلج فيجب عليه ذلك على  املسلم  إذا استطاع   .2
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  السؤال: هل احلج عن اآلخر مشروع؟ 

 اجلواب: يدث أن جيب احلج على مسلم، ويؤخره النشغاله بعمل، أو يتأخر لعدم خروج 

بنفسه وقد ميوت، فمن  أدائه احلج  امسه يف قرعة احلج، وقد ميرض مرضًا مزمنًا يول دون 

عجز عن أداء احلج بنفسه، واجتمعت فيه شروط وجوب احلج من اإلسالم والعقل والبلوغ 

واالستطاعة املالية، فإنه جيب عليه أن ينيب غريه، وإن مل يصل فعليه أن يوصي باحلج، قال 

بهذا الصاحبان، أبو يوسف وحممد من احلنفية، والشافعية واحلنابلة، ومنع مالك االستنابة يف 

الفرض، وكرهها يف النافلة. )1( 

وِل اهلِل،    ودليل ذلك: َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنهما، َقاَل: )َكاَن اْلَفْضلحُ َرِديَف َرسحُ

رحُ ِإَلْيِه، َوَجَعَل  رحُ ِإَلْيَها، َوَتْنظحُ صلى اهلل عليه وسلم، َفَجاَءِت اْمَرَأٌة ِمْن َخْثَعَم، َفَجَعَل اْلَفْضلحُ َيْنظحُ

وَل اهلِل؛ ِإنَّ  قِّ اآلَخِر، َفَقاَلْت: َيا َرسحُ النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، َيْصِرفحُ َوْجَه اْلَفْضِل ِإىَل الشِّ

جُّ َعْنهحُ؟  َفِريَضَة اهلِل َعَلى ِعَباِدِه يف احْلَجِّ َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخا َكِبرًيا، اَل َيْثبحُتحُ َعَلى الرَّاِحَلِة، َأَفَأححُ

ِة اْلَوَداع(.)2(    َقاَل: َنَعْم. َوَذِلَك يف َحجَّ

َهْيَنَة َجاَءْت ِإىَل النَّيِبّ، صلى اهلل عليه    َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنهما: )َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن جحُ

ي  جِّ جُّ َعْنَها؟ َقاَل: َنَعْم. ححُ ، َفَلْم َتحُجَّ َحتَّى َماَتْت، َأَفَأححُ وسلم، َفَقاَلْت: ِإنَّ أحُمِّي َنَذَرْت َأْن َتحُجَّ

وا اهلَل، َفاهللحُ َأَحقُّ ِباْلَوَفاء(.)3(  ْنِت َقاِضَيًة؟ اْقضحُ َعْنَها، َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى أحُمِِّك َدْيٌن َأكحُ

 وأفضل احلج عن اآلخرين أن يكون عن الوالدين، إذا كانا ميتني أو عاجزين، ويبدأ باألم ثم 

باألب، لعموم احلديث الذي رواه أبو رزين العقيلي، )َأنَّهحُ َأَتى النَّيِبَّ، صلى اهلل عليه وسلم، 

جَّ َعْن  ْعَن، َقاَل: ححُ ْمَرَة، َوال الظَّ ، َوال اْلعحُ وَل اهلِل؛ ِإنَّ َأِبي َشْيٌخ َكِبرٌي ال َيْسَتِطيعحُ احْلَجَّ َفَقاَل: َيا َرسحُ
1. تفة الفقهاء: 1 /385، ومغن احملتاج: 1 /468، والعمدة شرح العدة: 1 /155.

2 صحيح البخاري، كتاب احلج، باب حج املرأة عن الرجل.
3. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب احلج والنذور عن امليت والرجل يج عن املرأة.

أنت تسأل واملفيت جييب

3.  مشروعية احلج عن اآلخر
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َأِبيَك َواْعَتِمْر(.)1( 

  هذا وجيوز حج الرجل عن املرأة، واملرأة عن الرجل، باتفاق العلماء، وحبسب ما دلت عليه 

النصوص، كما اتفق العلماء على أن العاجز عن احلج إن حج بنفسه صح حجه وأجزأه.  

   السؤال: من وجب عليه احلج ومات، هل يحَُج عنه من ثلث الرتكة، أو من املال جيعه؟ 

   اجلواب: يف املسألة قوالن: 

    يرى جهور العلماء أن من مات ومل يج وجب احلج عنه، وال يتقيد هذا احلق بثلث الرتكة، 

إال أن املالكية قالوا إنا يكون احلج وحنوه بعد سداد دين امليت حلق العباد، ثم تقضى حقوق 

اهلل، وقال الشافعية: جيب احلج عنه، وإن استغرق تركته كلها، وهو دين مقدم على غريه من 

الديون، ويصح التربع به من أي مسلم، وجيوز بغري إذن امليت. أما احلنابلة فال فرق عندهم 

يف التقديم بني حق اهلل أو حق العبد، وجيب قضاء الديون جيعها ولو استغرقت الرتكة كلها. 

  وقال صاحب املغن: ال جيوز احلج عن عاقل بالغ إال بإذنه، أما امليت، فيجوز احلج عنه بغري 

إذن، واجبًا كان أو تطوعاً؛ ألن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أمر باحلج عن امليت. 

   وقال احلنفية: ينبغي أن يكون احلج من ثلث تركته، وشريطة أن يوصي، فإن مل يوِص مل يج 

عنه، إال إن كان النائب وارثاً، فتربأ ذمة املتوفى.

   والصحيح قول جهور العلماء؛ ألن احلج دين جيب الوفاء به.)2( 

   السؤال: ما مبطالت احلج؟ 

  اجلواب: يبطل احلج بواحد من اثنني: 

1. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، حديث رقم 930، وصححه األلباني.
2. حاشية ابن عابدين: 2 /600، وحاشية الدسوقي: 4 /458 ، ومغن احملتاج: 1 /468، واملغن: 3 /166.

4. من لزمه احلج ومات ومل يؤده حيج عنه من أصل تركته

اليت تبطل احلج 5. األمور 
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1. اجلماع إذا كان قبل رمي جرة العقبة، أما إذا حصل بعدها، وقبل طواف اإلفاضة، فال يبطل 

احلج، ويكون آمثاً، وعليه دم عند جهور العلماء. 

2. ترك ركن من أركان احلج، كمن فاته الوقوف بعرفة، أو ترك طواف الركن، أو السعي عند 

جهور العلماء، وميكن للحاج أن يطوف ويسعى، ولو بعد حني، أما إن فاته الوقوف بعرفة، 

فقد فاته احلج.

كان  إن  القادم  العام  يف  احلج  املسلم  على  وجب  األمرين،  هذين  بأحد  احلج  بطل  وإذا   

مستطيعاً، وإن مل يكن مستطيعاً، فيجب يف أول وقت تصل فيه االستطاعة.)1(  

     السؤال: ما شروط صحة احلج وقبوله؟ 

    اجلواب: حتى يقع احلج صحيحاً، وتربأ منه الذمة، وجيزى عليه املسلم، فال بد من توافر 

الشروط اآلتية:

  1. أن يكون بنية خالصة هلل تعاىل؛ أي إن احلاج ينوي حبجه رضا املوىل سبحانه، والقيام 

وا اهلَل  بركن من أركان اإلسالم، دون رياء، وال طلبًا لسمعة، لقوله تعاىل: }َوَما أحُِمرحُوا ِإال ِلَيْعبحُدحُ

اَلَة َويحُْؤتحُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِدينحُ اْلَقيَِّمة{. )البينة: 5(  وا الصَّ َنَفاء َويحُِقيمحُ يَن ححُ محُِْلِصنَي َلهحُ الدِّ

اأَلْعَمالحُ  ا  )ِإنََّ عنه:  اهلل  رضي  اخلطاب،  بن  عمر  رواه  فيما  وسلم،  عليه  اهلل  ولقوله صلى 

وِلِه،  وِلِه، َفِهْجَرتحُهحُ ِإىَل اهلِل َوَرسحُ لِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتحُهحُ ِإىَل اهلِل َوَرسحُ ا ِلكحُ ِبالنِّيَّاِت َوِإنََّ

َها، َفِهْجَرتحُهحُ ِإىَل َما َهاَجَر ِإَلْيِه(.)2(  ْنَيا يحُِصيبحَُها، َأْو اْمَرَأٍة َيْنِكححُ َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرتحُهحُ ِلدحُ

واحلاج إن نوى حبجته الرياء احملض، ومرئيات املخلوقني لغرض دنيوي، فعمله حابط، وفاعله 

يستحق املقت من اهلل والعقوبة، وإن كان عمله هلل ولغريه معًا فهو باطل أيضاً، حلديث أبي 

1. الوجيز: 259، واملوسوعة الفقهية الكويتية: 17 /78، ومتصر الفقه اإلسالمي: 689.
2. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي.

6. شروط قبول احلج
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هريرة، رضي اهلل عنه، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )يقول اهللحُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل: َأَنا َأْغَنى 

َوِشْرَكهحُ()1(، وهذا حمل  َتَرْكتحُهحُ  َغرْيِي،  َمِعي  ِفيِه  َأْشَرَك  َعَماًل  َعِمَل  َمْن  ْرِك،  الشِّ َعْن  َرَكاِء  الشُّ

اتفاق عند السلف، وفيه خالف عند بعض املتأخرين، ومن كان أصل حجه هلل، وطرأ عليه نية 

الرياء، فالواجب عليه دفعها، وعدم االسرتسال معها، لئال يبط عمله)2(، فاحلذر من أن يكون 

اخلروج للحج بنية القيام بجرد رحلة سياحية. 

2. أن يكون احلج صواباً، أي كما ورد عن النيب ، صلى اهلل عليه وسلم، ملا روت عائشة، رضي 

َو َردٌّ()3(،  اهلل عنها، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه َفهحُ
َو َردٌّ(.)4( َنا َفهحُ ويف رواية: )َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمرحُ

   وحتى يكون احلج صوابًا ال بد من :

- أن يقوم به مسلم عاقل.  

- أن يتم يف امليقات الزماني واملكاني.

- اإلحرام وهو شرط عند احلنفية فقط، وركن عند اجلمهور. 

- اإلتيان بأركان احلج، أما اإلتيان بواجباته وسننه، فهي شروط لتمامه وكماله.

واهلل تعاىل أعلم

1. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
2.  جامع العلوم واحلكم، ص 21.

3.  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
4. صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ خالف الرسول من 

غري علم فحكمه مردود.
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 الشيخ أمحد خالد شوباش/ مفيت حمافظة أرحيا واألغوار

من هنا وهناك

    احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛ 

َو اْلَعِليُّ  َما َوهحُ هحُ ودحُهحُ ِحْفظحُ      فقد مسى ربنا سبحانه نفسه بأمساء عدة، منها العلّي، فقال: }َواَل َيؤحُ

{)البقرة: 255(، ومنها األعلى، فقال: }َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى{ )األعلى: 1(، ومنها املتعال،  اْلَعِظيمحُ

َهاَدِة الَكِبريحُ املحَُتَعاِل{)الرعد: 9(، وهذه األمساء مشتقة من صفة العلو  فقال: }َعاملحُ الَغْيِب َوالشَّ

الثابتة للموىل سبحانه، وهي دالة على معاني العلو جيعها، فله سبحانه علو الذات، فهو 

على العرش استوى، وله علو القدر، إذ ال يقدر اخلالئق جيعهم على اإلحاطة ببعض معاني 

  )
1

صفة من صفاته، وله علو القهر، فهو الواحد القهار، الذي قهر اخللق كلهم بعزته وعّلوه.)*

  وتعاىل املوىل سبحانه عما يصفه الواصفون با ال يليق به، من الزوجة، والولد، وصفات 

املخلوق، وإحلاق الشريك به، والتعالي صفة من صفات املوىل سبحانه، وقد وردت املفردة 

اجِلنَّ  َرَكاء  شحُ هللِ  }َوَجَعلحُوْا  تعاىل:  قوله  ورد يف  ما  منها  مرة،  أربع عشرة  القرآن  يف  )تعاىل( 

ا َيِصفحُوَن{ )األنعام: 100(، وقوله:  ْبَحاَنهحُ َوَتَعاىَل َعمَّ ْم َوَخَرقحُوْا َلهحُ َبِننَي َوَبَناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم سحُ َوَخَلَقهحُ

وَن{ )املؤمنون: 92( وغريها.  ا يحُْشِركحُ َهاَدِة َفَتَعاىَل َعمَّ }َعاملِِ الَغْيِب َوالشَّ

  
* شرح أمساء اهلل احلسنى يف ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد القحطاني، مطبعة سفري، ص 80 - 81.
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     ويطلق الفعل الثالثي عال أو علو يف اللغة على االرتفاع والصعود، ويطلق على القهر، 

والغلبة، والعظمة، والتكرب، والتجرب، والطغيان)1(، وقال الراغب: العّلوحُ ضد السفل، والعّلو 

االرتفاع، وقد عال يعلو علوًا فهو عاٍل، وَعلي َيعلى عالء فهو علّي، فعال بالفتح يف األمكنة 

واألجسام أكثر، وقيل: إن )عال( يقال يف احملمود واملذموم، و)علي( ال يقال إال يف احملمود.)2( 

   وعلو اهلل علو يلحق جبالله وذاته، ال مياثله علو، وال يساويه، ال يف كيفية وال مقدار، على 

الَبِصريحُ{.  ِميعحُ  السَّ َو  َوهحُ َشْيٌء  َكِمْثِلِه  }َلْيَس  عاله:  جّل يف  القائل  وهو  والتفصيل،  اإلجال 

)الشورى: 11( 

   وقد أطلق املوىل سبحانه أمساء مشتقة من العلو على عباده الصاحلني وأنبيائه املرسلني، 

من ذلك قوله تعاىل يف حق موسى، عليه الصالة والسالم: }قحُْلَنا ال خَتَْف ِإنََّك َأنَت اأَلْعَلى{ 

)طه: 68(، وذلك عند منازلة موسى السحرة، الذين ألقوا حباهلم وعصيهم، فصارت حّيات، 

يل ملوسى، عليه الصالة والسالم أنها تسعى، فحصل له توجس وخوف بقتضى طبيعته  خحُ

البشرية، وإال فهو عامل بوعد اهلل، وجازم بنصره، فأمره اهلل بإلقاء عصاه، وقال له تثبيتًا وتطميناً: 

إنك أنت األعلى؛ أي ستعلو عليهم، وتقهرهم، وتغلبهم، وسيخضعون لك ويذلون.)3( 

   وقد جاء هذا بعد تظاهر السحرة، ومناصرة بعضهم بعضاً، وبيان أن املفلح من ينتصر يف 

ْم ثحُمَّ اْئتحُوا َصّفًا َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى{.)طه: 64( وا َكْيَدكحُ هذه املنازلة، قال تعاىل: }َفَأْجِعحُ

   واالستعالء قد يكون طلب العلو املذموم، وقد يكون طلب العالء؛ أي الرفعة والشرف، 

1. لسان العرب، ابن منظور، مادة علو، 15 /83 وما بعدها.
2.املفردات يف غريب القرآن: األصفهاني، تقيق صفوان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق، بريوت، الطبعة 

األوىل، 1412هـ، ص 583.  
3. تيسري الكريم الرحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرحن السعدي، تقيق عبد الرحن اللويق، مؤسسة الرسالة، 

الطبعة األوىل، 1420هـ 2000م، ص 508.
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وهو يف اآلية يتمل األمرين معاً. )1( 

   وأطلق اهلل على املؤمنني وصف األعلنْي يف سياق جهادهم وعزتهم، وكرامتهم يف معاركهم 

نتحُم مُّْؤِمِننَي{ )آل عمران: 139(،  مع أعدائهم، فقال: }َواَل َتِهنحُوا َواَل َتَْزنحُوا َوَأنتحُمحُ اأَلْعَلْوَن ِإن كحُ

َوَأنتحُمحُ  ْلِم  السَّ ِإىَل  وا  َوَتْدعحُ َتِهنحُوا  }َفال  القتال:  وقال يف سورة  أحد،  نزلت عقب غزوة  وقد 

ْم{. )حممد: 35( ْم َأْعَماَلكحُ ْم َوَلن َيرِتَكحُ اأَلْعَلْوَن َواهللحُ َمَعكحُ

   فقوله: ال تهنوا: أي ال تضعفوا، وال تزنوا ملا فاتكم وملا أصابكم، وأنتم األعلون: عقيدتكم 

أعلى، فأنتم تسجدون هلل وحده، وهم يسجدون لبشر من خلقه، أو لبعض خلقه، ومنهجكم 

أعلى ألنكم تسريون على منهج من صنع اهلل، وهم يسريون على منهج من صنع البشر، 

ودوركم أعلى، فأنتم األوصياء على البشرية، اهلداة هلا، وهم شاردون عن النهج، ضالون عن 

الطريق، ومكانكم يف األرض أعلى، فلكم وراثة األرض، وهم إىل الفناء صائرون، فإن كنتم 

حقًا مؤمنني، فأنتم األعلون، وإن كنتم مؤمنني حقاً، فال تهنوا وال تزنوا، فإنا هي سنة اهلل أن 

تصابوا وتصيبوا على أن يكون لكم العقبى بعد اجلهاد واالبتالء والتمحيص.)2( 

   ويف اآلية الثانية ذكر سبحانه ثالثة مقتضيات للصرب، وانتظار املؤمنني وعد اهلل الصادق 

أعماهلم،  ينقصهم  لن  فإنه  وأخريًا  معهم،  اهلل  أن  والثانية  األعلون،  أنهم  أحدها  بالنصر؛ 

َوسيوِفيهم أجورهم.)3(  

    ويف مقابل العلو احملمود، ورد العلو املذموم يف مواضع عدة يف القرآن الكريم، ومن أوائل 

من يوصف بالعلو املذموم املقارن لالستكبار إبليس، الذي جاء يف حقه قول احلق سبحانه: 

1. املفردات، األصفهاني: 583.
2. يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة السابعة عشرة، 1412هـ 1 /480. 

3. تفسري السعدي، مرجع سابق: 790.

العّلو: متى حيمد، ومتى يذم؟ 
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نَت ِمَن الَعاِلنَي{. )ص: 75(  َد ملَا َخَلْقتحُ ِبَيَديَّ َأْسَتْكرَبَْت َأْم كحُ }َقاَل َيا ِإْبِليسحُ َما َمَنَعَك َأن َتْسجحُ

  فاهلل سبحانه يقول إلبليس موخبًا ومعاتباً: ما منعك من السجود ملا خلقت بيدي، وذلك 

يقتضي تشريفه، واختصاصه بتلك اخلصيصة عن سائر اخللق، ومدعاة لعدم التكرب عليه، 

فيجيب إبليس معارضًا لربه ومناقضاً: أنه خري من آدم، ويزعم أن عنصر النار خري من عنصر 

الطني، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش واخلفة، 

وعنصر الطني مادة التواضع والرزانة، وإخراج أنواع الشجر والنباتات، وهو يغلب النار 

ويطفئها، والنار تتاج إىل مادة تقوم بها، والطني قائم بنفسه، فهذا قياس شيخ القوم الذي 

عارض به األمر الشفاهي من اهلل، قد تبني غاية بطالنه وفساده، فما بالك بأقيسة التالميذ 

1(، فاستحق 

الذين عارضوا احلق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطالنًا وفسادًا من هذا القياس )*

بذلك اإلخراج من السماء، والطرد، واإلبعاد، واللعنة إىل يوم الدين. 

   ومن تالمذة إبليس يف العلو واالستكبار فرعون، الذي وصف بذلك يف أكثر من موضع، 

ْم َوِإنَّ  قال تعاىل: }َفَما آَمَن ملحُوَسى ِإالَّ ذحُرِّيٌَّة مِّن َقْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِّن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن َيْفِتَنهحُ

ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يِف اأَلْرِض َوِإنَّهحُ ملََِن املحُْسِرِفنَي{ )يونس: 83(، وقال: }ِمن ِفْرَعْوَن ِإنَّهحُ َكاَن َعاِليًا مَِّن 

املحُْسِرِفنَي{)الدخان: 31(، ووصف املوىل علية القوم من أتباعه بذات الوصف، فقال تعاىل: }ِإىَل 

ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاْسَتْكرَبحُوا َوَكانحُوا َقْومًا َعاِلنَي{. )املؤمنون: 46(

   ففرعون كان له القهر والغلبة، وكان من املسرفني املتجاوزين للحد يف البغي والعدوان، 

كيف ال؟ وهو من نصب نفسه رباً، وزعم أنه اإلله، ثم إنه ذبح األبناء، واستحيا النساء، 

واستكرب يف األرض بغري احلق، وجتاوز حدود اهلل، واجرتأ على حمارمه، ويف ذكر موقع الفرعون، 

* املرجع السابق، ص 717.



71

واإلعراض عن امسه فرصة ليلحق ذلك الوصف، وتلك النهاية، كل عاٍل متكرب جمرم، ممن 

يكون يف مثل موقعه.  

    ويف قصة قارون الذي كان من قوم موسى إال أنه بغى واستكرب، مع أنه كان من بن 

إسرائيل الذين فضلوا على العاملني، وفاقوهم يف زمانهم، إال أنه بغى وطغى، با أوتي من 

الكنوز العظيمة اليت يصعب على اجلماعة حل مفاتيحها، فكيف باخلزائن ذاتها، وقد دفعه 

ذلك الكرب إىل الفرح غري املشروع والبطر، والبغي، والفساد، وإنكار فضل اهلل،  فاستحق 

اخلسف واخلسران، وختلى احمليطني به عنه. 

لحُّوًا يِف اأَلْرِض  وَن عحُ ارحُ اآلِخَرةحُ جَنَْعلحَُها ِللَِّذيَن ال يحُِريدحُ      قال تعاىل معقبًا على القصة: }ِتْلَك الدَّ

ومكدر،  منغص  كل  من  املربئ  اآلخرة  فنعيم   ،)83 )القصص:  تَِّقنَي{  ِلْلمحُ َوالَعاِقَبةحُ  َفَسادًا  َوال 

وتنفيذ  اهلل،  إىل  مصروفة  إرادتهم  وإنا  والفساد،  العلو  يف  إرادة  هلم  ليس  الذين  يستحقه 

أوامره، وقصدهم الدار اآلخرة، وحاهلم التواضع لعباد اهلل، وإذا كان نعيم الدار اآلخرة، قد 

أعدَّ ملن ليس له إرادة للعلو، والفساد بأشكاله كافة، وشوله للمعاصي كلها، فأين مصري من 
هلم إرادة بالعلو والفساد، وأين موئل ممارسي العلو والفساد ومصريهم؟)1(

)لي(  و  )أنا(  طغيان  من  فيه  حذر  فصاًل)2(،  املعاد  زاد  كتابه  القيم يف  ابن  عقد  وقد      

و)عندي(، فإن هذه األلفاظ الثالثة ابتلي بها إبليس، وفرعون، وقارون، فـ }َأَنا َخرْيٌ مِّْنهحُ{ )ص: 

ا أحُوِتيتحُهحُ َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي{)القصص:  76( إلبليس، و}ِلي محُْلكحُ ِمْصَر{)الزخرف: 51( لفرعون، و}ِإنََّ

املستغفر  املخطئ  املذنب  العبد  أنا  العبد؛  قول  يف  )أنا(  وصف  ما  وأحسن  لقارون،   )78

1. املرجع السابق، 624.
2. زاد املعاد يف هدي خري العباد: حممد بن أبي بكر شس الدين ابن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة - بريوت، مطبعة 

املنار اإلسالمية – الكويت، الطبعة السابعة والعشرون، 1415هـ 1994م، عدد األجزاء 5، 2 /435. 

العّلو: متى حيمد، ومتى يذم؟ 
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املعرتف وحنوه، و)لي( يف قوله: لي الذنب ولي الفقر ولي املسكنة والذل، وعندي: يف قوله: 

)اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي()1(، فأنا ولي وعندي مادة العلو 

يف األرض بغري احلق، والبغي، والفساد، واإلسراف. 

  كما أخرب املوىل عن مرتني من العلو لبن إسرائيل - وأكثر -  مع أنهم اكتووا بعّلو 

الِكَتاِب  يِف  ِإْسَراِئيَل  َبِن  ِإىَل  }َوَقَضْيَنا  تعاىل:  فقال  التاريخ،  عرب  مارسوه  أنهم  إال  فرعون، 

ِعَبادًا  ْم  َعَلْيكحُ َبَعْثَنا  َما  َوْعدحُ أحُوالهحُ َجاء  َفِإَذا  َكِبريًا*  لحُّوًا  َوَلَتْعلحُنَّ عحُ َمرََّتنْيِ  اأَلْرِض  نَّ يِف  َلتحُْفِسدحُ

محُ الَكرََّة َعَلْيِهْم  واًل* ثحُمَّ َرَدْدَنا َلكحُ َياِر َوَكاَن َوْعدًا مَّْفعحُ وْا ِخاَلَل الدِّ لََّنا أحُْوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاسحُ

َأَسْأمتحُْ  َوِإْن  ْم  َأْحَسنتحُْم أَلنفحُِسكحُ َأْحَسنتحُْم  ِإْن  َنِفريًا*  َأْكَثَر  ْم  َوَجَعْلَناكحُ َوَبِننَي  ِبَأْمَواٍل  م  َوَأْمَدْدَناكحُ

َل َمرٍَّة َوِليحَُتربِّحُوْا  لحُوْا امَلْسِجَد َكَما َدَخلحُوهحُ َأوَّ ْم َوِلَيْدخحُ وَهكحُ جحُ وْا وحُ وؤحُ َفَلَها َفِإَذا َجاء َوْعدحُ اآلِخَرِة ِلَيسحُ

ْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصريًا{.  دمتُّْ عحُ ْم َوِإْن عحُ ْم َأن َيْرَحَكحُ َما َعَلْوْا َتْتِبريًا* َعَسى َربُّكحُ

)اإلسراء: 4 - 8( 

   وإذ يرى املفسرون أن اإلفسادين حصال يف التاريخ املاضي، فكان الفساد األول، إذ بعث  

الفساد  كان  ثم  املسجد،  وخربوا  النساء،  واستنكحوا  الديار،  فاستباحوا  عدوًا،  عليهم  اهلل 

الثاني بقتلهم األنبياء حتى قتلوا ييى بن زكريا، عليهما السالم، فبعث اهلل عليهم خبتنصر، 

فقتل من قتل منهم، وسبى من سبى، وخرب املسجد، ثم عادوا للفساد، وسعوا يف األرض 

فسادًا، وكان الفسادان األوليان زمن البابليني والرومانيني )2(، وإن اختلف املفسرون يف تعيني 

املسلطني عليهم، إال أنهم اتفقوا أنهم قوم كفار.)3(  

1. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر ما مل يعمل.
2 . جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير الطربي، احملقق أحد شاكر، مؤسسة الرسالة 10 /459، التحرير 

والتنوير الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، الطبعة التونسية، 15 /29.
3. تفسري السعدي، 453.
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  ويرى بعض املفكرين أن العودة بعد اإلفسادين كانت يف زمن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

فسلط اهلل عليهم املسلمني، فأخرجوهم من اجلزيرة كلها، ثم إنهم اليوم يف التاريخ املعاصر، 

سوء  يسومهم  من  عليهم  وسيسلط  عليهم،  اهلل  فسلط  مرة،  من  أكثر  اإلفساد  إىل  عادوا 

 )
1

العذاب، تصديقًا بوعد اهلل القاطع. )*

املذموم، واخلروج على  العلو  أقوامهم من  الكرام  والرسل  األنبياء    ولقد حذر عدد من 

األوامر الشرعية، فهذا سليمان، عليه السالم، يدعو ملكة سبأ وقومها إىل اخلضوع ألوامره 

محُْسِلِمنَي{ َوْأتحُوِني  َعَليَّ  َتْعلحُوا  }َأال  الشرعية، واالنقياد هلا، والدخول تت طاعته مسلمني: 

)النمل: 31(، ومن قبله موسى، عليه الصالة والسالم، حذر قومه من االستكبار والعلو على 

ْلَطاٍن مُِّبنٍي{)الدخان: 19(  م ِبسحُ عبادة اهلل: }َوَأْن ال َتْعلحُوا َعَلى اهلِل ِإنِّي آِتيكحُ

   وختاماً، فإن اإلنسان ميدح إذا عال بطاعة اهلل، فيصري له عزة وكرامة، وعلو حممود، وهو 

يستمد عاله من العلي القدير، ويذم بعلّوه على سنن الكون، وأوامر الشرع، خاصة إذا رافق 

ذلك العلو إسراف أو بغي وعدوان، وإفساد وطغيان على شرع اهلل، أو خلق اهلل، فيكون 

مصريه اخلذالن واخلزي يف الدنيا واآلخرة. 

واهلل املستعان

* يف ظالل القرآن، سيد قطب، 4 /2214.

العّلو: متى حيمد، ومتى يذم؟ 
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      املقدمة

    احلمد هلل الذي أمر باإلصالح والقسط، واحلكم بالعدل، وماصمة املعتدي الظامل، والصالة 

والسالم على من صلى عليه اهلل سبحانه، ومالئكته، واملؤمنون، حممد، عليه أفضل الصالة، 

وأمت التسليم، وعلى آله وأصحابه، ومن اسنت بسنته إىل يوم الدين .

     كثريًا ما يتحدث الناس عن املشكالت اليت تدث يف جمتمعنا الفلسطين، وكيف تتم 

معاجلة معظمها عشرييًا )*(، وأحيانًا ال تعجب احللول كثريًا من الناس، ويعدون أن القضاء 

العشريي وصلحه يف كثري من حاالتهما يشجعان على ارتكاب األخطاء، واالستهتار حبياة 

والتسامح من شيم شعبنا،  قهوة،  فنجان  ل على  املشكالت تحُ ويقولون:  الناس وحقوقهم، 

باستهتار  يقودون  شباب  مع  اليت تصل  السري  حوادث  قضايا  يف  خاصة  نلمسه،  ما  وهذا 

القضاء  أكتب عن  أن  فآثرت  السيارات،  لقيادة  سيارات مشطوبة، وليس حبوزتهم رخص 

العشريي يف فلسطني، مستجلبًا بداياته، وتارخيه، وتطوره، وأهميته، وإجيابياته، وسلبياته.

* )يقولون خطأ شائع خري من صواب ضائع، فالصحيح كما قلنا عشريياً، ليس كما يعتقد كثريون عشائرياً؛ ألن 
النسب يكون للمفرد، والنسب للجمع يف اللغة العربية حمظور، ولكن الدارج على ألسنة عامة الناس النسب 

للجمع )عشائري( لكن القاعدة الصرفية تقتضي النسب للمفرد فقط(

القضاء العشريي يف فلسطني

أ.يوسف عدوي / جامعة بيت حلم  - كلية الرتبية 

من هنا وهناك
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       مفهوم القضاء والعشرية: 

    القضاء لغة: احلكم، وأصله سؤال؛ ألنه من قضيت، وأصله القطع والفصل.

نَّ َسْبَع مَسَاَواٍت{ )فصلت :12(؛ أي خلقهن، والقضاء       والقضاء: اخللق، كقوله تعاىل: }َفَقَضاهحُ

البناء، وقضى الشيء قضاء: صنعه وقدره، ويأتي القضاء بعنى األمر واحلتم، كقوله  بعنى 

وا ِإال ِإيَّاهحُ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا{ )اإلسراء:23(، وللقضاء معان كثرية،  تعاىل: }َوَقَضى َربَُّك َأال َتْعبحُدحُ
منها: عهد، وانتهى، وأثم، واملوت، وغريها. )1(

َعِشرَيَتَك  }َوَأْنِذْر  التنزيل:  وقبيلته. ويف  األقربون  أبيه  بنو  الرجل:  لغة: عشرية  العشرية   •

اأَلْقَرِبنَي{ )الشعراء : 214(، وجتمع على عشائر.)2( 

• وورد يف املوسوعة العربية امليسرة، أن العشرية وحدة اجتماعية، ينحدر أعضاؤها جيعهم من 

جد، ينتسبون إليها يف خط واحد، هو خط الذكور )يف العشائر األبوية(، أو خط اإلناث )يف 

عشائر األمومة(.)3( 

• والقضاء جمموعة احملاكم القائمة يف بلد من البالد، خصصها املشرع للنظر يف املنازعات، أو 

جمموعة األحكام الصادرة عن جهة قضائية.)4(

      اجلذور التارخيية للقضاء العشريي الفلسطيين:

      يرجع نظام القضاء العشريي وإصالحه اإلنساني بشكل عام إىل زمن بعيد؛ لضرورة وجود 

روابط وضوابط تكم السلوك اإلنساني، فمع وجود اإلنسان تكون املشكالت واخلالفات، 

1. لسان العرب، ابن منظور، ج 15، باب الياء فصل القاف، من ص186 - ص189، دار صادر.
2. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بصر، باب العني، ص602، دار املعارف.

3. املوسوعة العربية امليسرة، اجمللد الثاني، ص1213.
4. املوسوعة العربية امليسرة، مرجع سابق، ص1385 - ص1386.

القضاء العشريي يف فلسطني



76

العدد 123 ذو القعدة وذو احلجة   1436 هـ   - أيلول وتشرين أول  2015م

فقام قابيل بقتل أخيه هابيل. وسّن حورابي قدميًا شريعته وقوانينه املعروفة بامسه، واعتمد 

العشرية  حكم  ساد  اجلاهلي  العصر  ويف  والعادة،  العرف  على  القديم  الروماني  القانون 

والقبيلة؛ فاتفق شيوخ القبائل على نقاط وأحكام، عدوها جسورًا مبنية متعارفًا عليها؛ حلسم 

اخلالفات اليت تعرف باجلسور العشريية املوروثة. ومن القضاة يف العصر اجلاهلي هرم بن 

سنان، وحارث بن عوف اللذان قاما بإصالح ذات البني بني قبيليت عبس وذبيان بعد املعارك 

الطويلة اليت دارت بينهما، واليت عرفت باسم  داحس والغرباء، ومل يقتصر األمر يف اإلصالح 

اللواتي  النساء  يف العصر اجلاهلي على الرجال، بل كان للنساء أيضًا نصيب كبري، فمن 

اشتهرن بصواب احلكم، ورجاحة العقل يف فصل اخلصومات بني الناس: هند بنت احلسن 
اإليادية، وحزام بنت الديان.)1(

       يف العصر اإلسالمي حكم الناس بكتاب اهلل وسنة رسوله، وإن مل جيدوا احلكم فيهما، 

على  نزلت  وقد  والسنة،  الكتاب  على مضمون  قياسياً،  املشكلة  برأيهم يف حل  اجتهدوا 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، اآليات الكرمية اليت تث على احلكم باملعروف مع األخذ 

ْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجَلاِهِلنَي{. )األعراف: 199( ْر ِباْلعحُ ِذ الَعْفَو َوْأمحُ بالعرف والعادة، قال تعاىل: }خحُ

        ويف عهد تركيا تشكل جملس إدارة شؤون العشائر يف فلسطني، وضم فريقًا من املوظفني 

واملشايخ، منهم: آكد الوحيدي، وحدان أبو حجاج، وأبو شتان العزازمة، وحد أبو العدوس، 

إال  تعارضهم  ومل  وقضيتهم،  أحكامهم  للفلسطينيني  الرتكية  احلكومة  فرتكت  وغريهم)2(، 

فيما خيتص باخلراج والضرائب، وكان احلاكم البدوي والشيوخ املشهورون يعاجلون القضايا 

1. الصلح العشائري وحل النزاعات يف فلسطني، إدريس جرادات، ص22.
2. جملة الرتاث واجملتمع، حماكم العشائر يف قضاء بئر السبع، عارف العارف، العدد )17( كانون الثاني 1985م، ص53.
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ني الشيخ  بني الناس، خاصة املتعسرة على القضاء احلكومي. ويف أواخر العهد الرتكي، عحُ

عيسى بن عمرو مسؤواًل مللف العشائر يف جنوب اخلليل، فعمد إىل وضع قضاة دم يف كل 

بلد )منقع دم( وهو اجلهة املسؤولة عن حل مشكالت القتل، وانتهاك العرض، وخالفات 

األرض، وتعامل معهم الناس بثقة أكثر من احملاكم الرمسية املوجودة يف ظل الدولة العثمانية؛ 
نظرًا لسرعة حل النزاعات، وأخذ اجلاه والوجه.)1(

      ويف عهد اإلجنليز ساد العنف، والشدة لتصفية الغزو، واختل النظام يف مناطق العشائر، 

باألعراف،  مستعينًا  بقوة،  القبائل  إخضاع  الشام  بالد  يف  اإلجنلوفرنسي  النفوذ  واستطاع 

وشكلت بريطانيا جملس الدموم سنة 1919م يف بئر السبع، ونصت املادة )45( من دستور 

فلسطني املنشور بتاريخ 1 /9 /1922م على أن للمندوب السامي أن ينشئ بأمر منه حماكم 

منفصلة لبئر السبع، وألي منطقة عشريية حسب ما يرى  مناسباً. وجيوز هلذه احملاكم أن تطبق 

بتشكيل  قرار  األدب)2(، وصدر  أو  الطبيعي،  للعدل  منافية  تكن  مل  إذا  العشريية،  العادات 

حماكم العرف، والعادة، وقضاتها، وشكلت جلنة هلذا الغرض برئاسة احلاج سليم حجازي، 

العملة،  آل  ديوان  العملة، يف  بن عمرو  اهلل  عبد  من  بدعوة  1941م،  اجتماع سنة  وعقد 

حضره وجهاء عشائر قضاء اخلليل وشيوخهم جيعهم، ليحل الوئام بدل اخلصام، وأن تكون 

املشكالت جيعها قبل هذا التاريخ )حفار ودفان(؛ أي إهدام، وإردام، ومنتهية، وبذلك يكونون 
بنعمة اهلل إخواناً.)3(

1. الصلح العشائري وحل النزاعات يف فلسطني، مرجع سابق، ص24_ص26.
2. جملة الرتاث واجملتمع، مرجع سابق، ص59.

3. الصلح العشائري وحل النزاعات يف فلسطني، مرجع سابق، ص30.

القضاء العشريي يف فلسطني
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    ويف العهد األردني بقيت اللجنة املشكلة منذ زمن االنتداب الربيطاني سارية املفعول، 

كل  املشكالت،  حلل  قرية  كل  يف  قضاة  لتعيني  توسيعها  على  األردنية  احلكومة  وعملت 

حسب اختصاصه )قضايا الدم، والعرض، واألرض...( وكانت سلطة حماكم العشائر تكم 

بالرباءة، أو اإلدانة عماًل بنص املادة)17( من قانون حماكم العشائر، أما توقيع العقوبة، فيعود 

للمتصرف، أو احملافظ، وهو الذي يدد مقدارها، ويف حالة عدم االلتزام يأخذ احملافظ عطوة 
من أهل اجملن عليه، تسمى عطوة أمنية.)1(

    أما يف زمن االحتالل اإلسرائيلي، فالناس يلون مشكالتهم باللجوء إىل رجاالت اإلصالح، 

والقضاة العشرييني، حسب العرف والعادة، حيث رفضوا التعاطي مع هذا االحتالل الغاشم 

العشريي،  للقضاء  خاص  نظام  لوضع  جلان  لت  كِّ وشحُ التعسفية،  األمنية  وأجهزته  الظامل، 

املستوطنني  العالقات بني  وأما عن  /1985م.   1/  14 بتاريخ  الشريعة اإلسالمية  تتفق مع 

الصهاينة والفلسطينيني، فال يؤخذ فيها أي نوع من العطاوى، وجرت حماولة من قبل أحد 

قادة املستوطنني يف قلب مدينة اخلليل بأخذ عطوة عشريية على خلفية استشهاد املواطن طالل 

البكري من اخلليل برصاص مستوطن، ودفع فراش عطوة بقيمة نصف مليون شيقل، ورد 
املواطنون وعائلة الشهيد بالسخرية على هذا العرض. )2(

   ويف ظل االنتفاضة الشعبية )1987 - 1993م( فحُّعلت اللجان املتخصصة باإلصالح 

ووسعت، وشكلت جلان فرعية لإلصالح يف الضفة والقطاع، وهذه اللجان جهاز بديل ليكون 

بثابة القانون العام وامللزم لفئات اجملتمع الفلسطين كلها، واستطاعت اللجان وجبدارة أن 

1. مقابلة الكاتب مع القاضي العشريي أحد عبد الفتاح حنيحن، اخلميس 1 /1 /2015م، يف مكتبه حبلحول.
2. الصلح العشائري وحل النزاعات يف فلسطني، مرجع سابق، ص34.



79

القضاء العشريي يف فلسطني

تكون بدياًل عن حماكم االحتالل وشرطته، وكانت هذه خطوة عملية تطبيقية لتكريس سلطة 

الشعب، وسحب البساط من تت االحتالل، با يتالءم مع توجيهات االنتفاضة املباركة يف 

البيئة  وحدة  على  للحفاظ  وطن  جهاز شعيب  بإجياد  الصهيوني  االحتالل  مواجهة سلطات 

االجتماعية، وتوازنها حسب اإلمكانات املتاحة.

     ويف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، أحُسس مكتب إلدارة العشائر، كجهاز من أجهزة 

للرئيس  املكتب  هذا  ويتبع  واخلارج،  الداخل  يف  فلسطني  بعشائر  يهتم  والذي  السلطة، 

مباشرة، وكان املرحوم موسى أبو غيث مستشارًا للرئيس لشؤون العشائر، ثم أخوه الدكتور 

غيث أبو غيث، وعقدت مؤمترات عدة للقضاء العشريي، وكان املؤمترون خيرجون بتوصيات، 

أهمها:

1. تشكيل جملس عشريي يف الضفة الغربية، وآخر يف قطاع غزة، يتبعان هيئة الرئاسة مباشرة.

2. إعادة النظر يف األحكام والقضايا العرفية، وإلغاء الرزقة، وهي أجرة القاضي يف مقابل 

القيام بالقضاء يف مسألة ما بني الناس.

3. اقتصار اجلالء)الرتحيل( على اجلاني؛ ألن املسؤولية اجلنائية فردية، وإصدار مرسوم رئاسي 

بهذا األمر.

4. رفع مذكرة إىل اجمللس التشريعي حول قضاء العرف والعادة، لألخذ به كرافد مساند جبانب 

القوانني املعمول بها يف الضفة والقطاع.

5. فلسطنة القانون مع األخذ بعني االعتبار العرف والعادة.

6. تأكيد أهمية رجاالت اإلصالح وقضاة العرف والعادة، يف إحالل النظام، واألمن دون تلقي 
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)
1

أي رسوم تذكر.)*

        ملاذا يلجأ الناس إىل القضاء العشريي؟

      يقول القاضي العشريي أحد حنيحن عن سبب جلوء الناس يف فلسطني خاصة، والوطن 

العربي بشكل عام إىل القضاء العشريي، هو كون اجملتمع الفلسطين، واجملتمعات العربية 

قبائل عشريية هلا عادات وتقاليد وأعراف تربت عليها؛ لتليب حاجاتهم وطموحاتهم، وإن 

القضاء العشريي يوفر درجات عالية من احلماية واألمن للمتخاصمني بوجود كفالء العشائر، 

فيستطيع املتخاصم أن خيتار قاضيه بنفسه، كذلك القدرة على سرعة احلل، وتوفري الوقت 

واجلهد واملال واحلكم الذي يصدره قاضي العشائر يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا 

كله يقن الدماء، ومينع تفاقم ظاهرة العنف يف اجملتمع.

      املصطلحات واملفاهيم العشريية للمطالبة باحلق:

    يف القضاء العشريي كثري من املفاهيم واملصطلحات تستخدم يف التعامل يف هذا اجملال، 

لإلصالح بني الناس، وأهمها:

   1. العطوة: وتعن الفرتة الزمانية اليت مينحها أهل اجملن عليه للجاني وأهله، وذلك بعد 

بني  تؤخذ  هدنة  وجوهرها  اخلري)اجلاهة(  أهل  العطوة  يف  فيتوسط  مباشرة،  اجلناية  وقوع 

املتخاصمني يعقدها وجهاء القوم، حبيث متنع االعتداء من كال الطرفني على بعضهما بعضاً، 

والطوشات،  والعرض،  الدم،  يف  العطوة  وتؤخذ  االعتداء.  عدم  يضمنون  بوجهاء  مكفولة 

والتهديد، وأخذ مال الغري، والبوق، والسرقة... أما أنواع العطوة، فهي:

أ . العطوة األمنية: وهي اليت تأخذها اجلهات األمنية مع أشخاص من العشائر األخرى، وال 

* أنظر: الصلح العشائري وحل النزاعات يف فلسطني، مرجع سابق، ص35_ص39.
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يشرتط أن يكون فيها أي شخص من اخلصم.

ب . عطوة االعرتاف: وهي العطوة اليت يعرتف بها اخلصم باجلرم الذي ارتكبه.

ج. عطوة قص وخص )وتسمى عطوة التفتيش(: وهي العطوة اليت تؤخذ من أجل الوصول 

إىل احلقيقة من طرف اجلاهة إلحقاق احلق.

د. عطوة اإلقبال: وهي آخر مرحلة يف حالة تقريب وجهات النظر بني اخلصمني للوصول إىل 

الصلح النهائي.

  2. البدوة: هي تكليف من قبل املعتدى عليه لبعض الوجهاء للذهاب إىل أهل املعتدي؛ 

ليقوموا بإطالعهم عما اقرتفوه، وجوهرها التذكري، والتحذير، واإلنذار.

مع فيه طرفا اخلصام، ويقدم كل منهما حجته أمام صاحب    3. بيت امللم: هو البيت الذي جيحُ

البيت، ويكم بينهما، ويشرتط يف صاحب البيت النزاهة: واحلياد، وعدم التحيز ألي طرف، 

وكذلك األمانة يف نقل الكالم.     

  4. فراش العطوة: مبلغ من املال متعارف عليه، يدفعه الوسطاء ألهل املعتدى عليه  من مال  

املعتدي أو أهله، ويعد هذا املبلغ رمزًا على بداية خطوات قائمة على التفاهم والتفاوض 

والتصاحل، ويدفع فراش العطوة يف قضايا الدم والعرض، وقيمته حمددة بألف وخسة وعشرين 

دينارًا.  

  5. لّباس الثوب: مفهوم استخدم يف عهد االحتالل الصهيوني، وهو عرف عشريي تداول 

بني الناس يف منطقة اخلليل بعد العام 1967م، وال يعمل بهذا املصطلح يف األردن، وسائر 

الدول العربية، وكان يسمى قدميًا بقائد اجلاهة اليت تضر إلجراء الطيب، فهو ملزم بكل ما 

تقوم به اجلاهة، ومقام الغريم، وجيوز للخصم أن يلزم شخصًا آخر غري قائد اجلاهة ليدافع، 
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أو يلتزم با يكم به القاضي، أو ترتضيه اجلاهة.  

6. اجلاهة: جمموعة من الناس يتوجهون لبيت املعتدى عليه، ويتم وضع كفيل على ما تتفق 

عليه اجلاهة، وتطلب عطوة بني املتخاصمني، على كل خصم؛ ليكفل عدم وقوع املشكالت.

أمام  وتفاصيلها  النهاية  إىل  البداية  من  القضية  بتقديم سري  يقوم  هو شخص  احلجة:   .7

القاضي، ويكون احملتج مكلفًا من أحد طريف النزاع.

8. اجللوة: وهي رحيل أهل املعتدي )الغريم( من مكان سكنهم إىل منطقة أخرى قد تكون 

داخل احملافظة أو خارجها؛ ملنع الصدامات والتوتر.

9. البشعة: وهي تسخني قطعة من احلديد على النار إىل حد االحرار، ووضعها على لسان 

 )*
1

املهتم للتثبت من براءته.)

       القضاء العشريي يف ضوء الشرع اإلسالمي:

     يستند القضاء العشريي يف حل كثري من القضايا ومعاجلتها إىل الشريعة اإلسالمية، ولكن 

الدين عفانة،  الدكتور حسام  األستاذ  فيجيب  الدين،  واملشكالت خيالف  األمور  يف بعض 

أستاذ الشريعة يف كلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة القدس، عن سؤال يتعلق باحلكم 

الشرعي فيما يسميه القضاء العشريي فراش العطوة واجلالء، فيقول: حكم فراش العطوة يف 

الشرع أنه أكل ألموال الناس بالباطل؛ ألنه يف حاالت كثرية ال يسب هذا املبلغ من شروط 

الصلح، أو الدية، وبالتالي يكون من غري عوض، وهذا غري جائز شرعاً، يقول اهلل تعاىل: 

دَّ مبلغ فراش  ْم ِباْلَباِطِل{ )النساء: 29(، وأما إذا عحُ ْم َبْيَنكحُ لحُوا َأْمَواَلكحُ }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوا ال َتْأكحُ

العطوة جزءًا من الدية، أو من املبلغ الذي يدفع عند إجراء الصلحة بني الطرفني، فيجوز 

* القاضي العشريي أحد حنيحن، مقابلة 1 /1 /2015م، مرجع سابق.
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ذلك. أما اجلالء أو اجللوة يف الشريعة اإلسالمية فأمر باطل ال جيوز، وهي ظلم واضح؛ ألن 

الشريعة اإلسالمية تقرر أن كل إنسان مسؤول عما يفعل، وال ياسب شخص سواه على 

ما فعل، قال تعاىل: }َوال َتِزرحُ َواِزَرٌة ِوْزَر أحُْخَرى{ )األنعام: 164(، ويف اجلالء ظلم يتضمن إخراج 

الناس من بيوتهم، وترحيلهم عنها، وإحلاق الضرر بهم من غري جريرة ذنب ارتكبوه، وليس 

هلم عالقة باجلرمية، فلماذا يعاقبون على شيء مل يفعلوه؟)1( 

            كذلك حكم الشرع فيما يسمى باليمني واخلمسة يف القضاء العشريي، أنه وسيلة 

طرق  من  وليست  عام،  بشكل  املعتربة  الشرع  أدلة  ملخالفتها  بها؛  التعامل  جيوز  ال  حمرمة 

اإلثبات املعتربة يف القضاء الشرعي، فإذا حلف اخلمسة، وهم مل يضروا احلادثة، فشهادتهم 

شهادة زور، وهي من كبائر الذنوب، قال تعاىل: }َواْجَتِنبحُوا َقْوَل الزُّوِر{ )احلج: 30(، وقد ثبت 

يف احلديث عن عبد الرحن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: كنا عند رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

قحُوقحُ  وَل اهلِل، َقاَل: اإْلِْشَراكحُ ِباهلِل، َوعحُ ْم ِبَأْكرَبِ اْلَكَباِئِر؟ قحُْلَنا: َبَلى َيا َرسحُ وسلم، فقال: )َأال أحَُنبِّئحُكحُ

تَِّكًئا َفَجَلَس، َفَقاَل: َأاَل َوَقْولحُ الزُّوِر، َوَشَهاَدةحُ الزُّوِر، َأاَل َوَقْولحُ الزُّوِر، َوَشَهاَدةحُ  اْلَواِلَدْيِن، َوَكاَن محُ
)2(.) تحُ : ال َيْسكحُ الزُّوِر، َفَما َزاَل َيقحُوهلحَُا: َحتَّى قحُْلتحُ

       اخلامتة:

    وبعد أن تعرضنا يف هذه العجالة يف دراسة القضاء العشريي الفلسطين، خلصت إىل 

األمور اآلتية:

1. يقوم الصلح والقضاء العشريي على مبادئ أساسية أهمها: أن اهلل يأمر بالصلح بني الناس، 

http://wwwhebron_times.com/viewdetails.php?ptd=4233 .1
2. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر.



84

العدد 123 ذو القعدة وذو احلجة   1436 هـ   - أيلول وتشرين أول  2015م

والعدل يف اإلصالح، والتسامح، والعفو عند املقدرة، والصلح سيد األحكام، واكسر عظم، 

وال تكسر عادة.

2. قلة ما هو مكتوب عن القضاء العشريي، وما يتعلمه املصلحون والقضاة يف هذا اجملال 

تعلموه باالستماع، وبشكل منقول مشافهة وبالتوارث.

باستثناء  الشرعية اإلسالمية بشكل كبري،  يتوافق واألحكام  با  العشريي  القضاء  3. تطور 

بعض القضايا واألعراف، مثل اليمني وخسة، واجللوة، وغريها من األمور يتعارض القضاء 

الشرعي اإلسالمي فيها مع القضاء العشريي.

4. هناك تنسيق دائم ما بني األجهزة األمنية يف السلطة الوطنية الفلسطينية والقانون القضائي 

الرمسي من جهة، والقضاء العشريي من جهة أخرى؛ خلدمة اجملتمع، وحقن الدماء، واإلصالح 

بني املتخاصمني.

5. أحكام القضاء العشريي زاجرة ورادعة إذا ما استخدمت وطبقت بشكل صحيح، بعيدًا 

عن التحيز، والعصبية القبلية، واملنافع الشخصية.   

6. هناك احرتام للمواثيق والعهود اليت تربم بني العشائر والعائالت من خالل رجال القضاء 

العشريي.

7. ضرورة اهتمام اإلعالم الفلسطين، ووزارة الرتبية والتعليم، واملؤسسات املدنية واالجتماعية 

اليت  الرتبوية، واالجتماعية اخلاطئة  املفاهيم  الرتبوي،  يف حمو كثري من  التوجيه  من خالل 

ثقافة  وإبعاد  إىل سنوات طويلة إلزالتها،  حنتاج  واليت  والكبار،  الصغار  نفوس  غرست يف 

احلزبية والعنصرية.

املرفوعة لدى  الدعاوى  القضاء العشريي تنجز بشكل سريع، بعكس  الدعاوى يف  8. إن 
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القضاء الرمسي، واليت تتاج أحيانًا إىل سنوات كثرية لتحل، فهناك قضايا يف احملاكم هلا عشر 

سنوات. ويقول القضاة العشرييون عن حل هذه القضايا أنه ال يستغرق معهم حلها شهرًا، 

أو شهرين.

9. علينا أن نفرق بني القاضي العشريي، واملصلح بني الناس، فاملصلحون ورجال اإلصالح 

ثر، لكن القضاة املتمرسني يف القانون العشريي قليلون، فاملسألة ليست سهلة، وليس كل  كحُ

ودربة،  وتأسيس،  إىل خربة،  فالقاضي يتاج  قاضياً،  أصبح  متخاصمني  اثنني  من أصلح بني 

وتعليم.
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لتغسيله جلست  يحُعّدون مكانًا  كانوا  إليه، وبينما  قالت إحداهّن: تويف أخي، فذهبت      

وحدي إىل جانبه، وقلت ماطبة له: لقد حرمتن وأخواتي من املرياث، فما الذي خرجت به 

من الدنيا؟ تقول: لشدة ما رأيت!! فحُتحت عيناه، ووجدت صعوبة يف إغالقهما، وكان هذا 

األخ قد تقاسم املرياث هو وإخوته، وطابت نفسه هو وإخوته أن يعطوها هي وأخواتها فتاتًا 

ال يذكر، وال يصل إىل واحد باملائة من حّقهّن.

     ومثل هذا األخ عدد كبري من الناس حرموا أصحاب احلّق من املرياث، ومنهم من جلأ إىل 

التزوير، وإىل اخلداع، ومنهم من جلأ إىل الوعود الكاذبة، فأخذ توكياًل، فأساء، وخان األمانة، 

وخفر الذّمة، ومن عجب أّنك قلما جتد من أعطى النساء حّقهّن كاماًل يف املرياث، وإن حدث 

هذا، حدث بعد خصام وحماكم وتدّخالت من هنا ومن هناك...، وترّتب على ذلك قطيعة 

سبون من أهل التديُّن ال يقّلون شراسة وطمعًا  وبغضاء...!! ومن عجب أيضًا أّن كثريًا مّمن يحُ

عن غريهم، فيحاولون بشّتى الوسائل حرمان غريهم من املرياث، وإن أعطوه كان منقوصاً!! 

 أ.كمال بواطنه/ مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية - وزارة الرتبية والتعليم

من هنا وهناك

ما الذي خرجت به من الدنيا؟  
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ومن عجب أيضًا أّن أناسًا وّسع اهلل عليهم، ولديهم من األموال املنقولة والثابتة ما يضمن 

اإلنفاق عليهم، وعلى ذرياتهم أعوامًا كثرية، ومع هذا يرمون غريهم من حّقه من املرياث!! 

ومن عجب كذلك أّن بعضهم قبل أن ميوت يقوم بتوزيع ما ميلك على أوالده الذكور، ويرم 

اإلناث، مع أنهنَّ أكثر رعاية وحدبًا عليه يف شيخوخته من أوالده الذكور الذين قد يكون 

بعضهم يف بالد الغربة، وعندما ميوت ال يكلفون أنفسهم حضور جنازته!!

     ومسكينات النساء تريد الواحدة منهّن أال ختاصم أهلها، فتخجل من طلب حّقها، وتطوي 

األمل يف نفسها، وقد تكون يف وضع بائس، وأوالدها يتاجون إىل نفقات كثرية من تعليم، 

وزواج، وبيوت، وعالج...، ومع هذا ترم الواحدة منهّن من مرياث أبيها وأّمها واألقربني، وقد 

شاع يف اجملتمعات اإلسالمية أقوال ليست من الدين يف شيء، فقالوا: )إّن اليت تحُقاسم أهلها؛ 

أي تأخذ نصيبها من املرياث، امرأة قليلة األصل(، وبناء على هذه املقولة غري الصحيحة، جتد 

املرأة ال جترؤ على طلب حّقها؛ كي ال تسب مع قليالت األصل!!

     لقد لفت نظري يف ديننا أّن اهلل احلكيم العليم فّصل غالب مسائل املرياث يف كتابه، ويف 

سورة أمساها )سورة النساء(، ومن الالفت أيضًا أّنه قبل بيان حصص الورثة مّهد بذكر أربع 

آيات، فيها تذكري واعتبار؛ ففي اآلية األوىل فرض حّق النساء، فقال تعاىل: }ِللرَِّجاِل َنِصيٌب 

ممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَربحُوَن َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَربحُوَن ممَّا َقلَّ ِمْنهحُ َأْو َكثحَُر 

         ما الذي خرجت به من الدنيا؟  
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َنِصيًبا َمْفرحُوًضا{ )النساء:7(، ويف اآلية اليت بعدها أراد أن يقتلع الشّح من األنفس، وأن يوّسع 

دائرة البذل واإلحسان بأن تطيب النفس عن شيء من املرياث، ليس للورثة، بل للمحتاجني 

ْم  ْرَبى َوالَيَتاَمى َوامَلَساِكنيحُ َفاْرزحُقحُوهحُ من األقارب وغريهم، فقال: }َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أحُولحُو اْلقحُ

وًفا{ )النساء:8(، ويف اآلية اليت بعدها نّبه اهلل سبحانه إىل ما ميكن أن  ِمْنهحُ َوقحُولحُوا هلحُْم َقْواًل َمْعرحُ

يدث يف املستقبل اجملهول، فقد تدور الدوائر فيحُحرم أبناءحُ من حرم غريه، والدنيا -كما قيل- 

وا ِمْن َخْلِفِهْم ذحُرِّيًَّة ِضَعاًفا  دول: يوم لك ويوم عليك، فقال سبحانه: }َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَركحُ

َخافحُوا َعَلْيِهْم َفْلَيتَّقحُوا اهلَل َوْلَيقحُولحُوا َقْواًل َسِديًدا{ )النساء: 9(، ثّم أوصت اآلية اليت بعدها واليت 

سبقت اآلية، اليت بدأت ببيان حصص الورثة بالتذكري باليتامى، والوعيد ملن يأخذ حّقهم، 

لحُوَن َأْمَواَل  وهم الضعفاء الذين قد يؤخذ حّقهم من املرياث، فقال سبحانه: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْأكحُ

وِنِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا{. )النساء: 10( لحُوَن يِف بحُطحُ ا َيْأكحُ ْلًما ِإنََّ اْلَيَتاَمى ظحُ

    ومّما يلفت النظر أيضًا ما ورد يف خواتيم اآليات اليت بّينت حصص الورثة، فقال اهلل 

سبحانه يف ختام اآلية احلادية عشرة اليت بدأ اهلل سبحانه بها ِذكر حصص الورثة بقوله جل 

اليت  تلتها،  اليت  اآلية  وختم  َحِكيًما{)النساء:11(،  َعِليًما  َكاَن  اهلَل  ِإنَّ  اهلِل  ِمَن  }َفِريَضًة  شأنه: 

واصلت بيان حصص الورثة بقوله تعاىل: }َوِصيًَّة ِمَن اهلِل َواهللحُ َعِليٌم َحِليٌم{ )النساء: 12(، ثّم 

جند أّن اهلل عّز وجّل يتبع ذلك بآيتني: يف األوىل وعد، ويف اليت بعدها وعيد، فقال سبحانه: 
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ِفيَها  وَلهحُ يحُْدِخْلهحُ َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن َتِْتَها اأَلْنَهارحُ َخاِلِديَن  ودحُ اهلِل َوَمْن يحُِطِع اهلَل َوَرسحُ دحُ }ِتْلَك ححُ

َوَلهحُ  ِفيَها  َخاِلًدا  َناًرا  يحُْدِخْلهحُ  وَدهحُ  دحُ َوَيَتَعدَّ ححُ وَلهحُ  َوَرسحُ اهلَل  َيْعِص  َوَمْن  اْلَعِظيمحُ *  اْلَفْوزحُ  َوَذِلَك 

َعَذاٌب محُِهنٌي{ )النساء: 13 - 14(، واآلية األخرية من سورة النساء، واليت تدثت عن املرياث 

لِّ َشْيٍء َعِليٌم{. )النساء: 176( ْم َأْن َتِضلُّوا َواهللحُ ِبكحُ ختمت بقوله تعاىل: }يحَُبنيِّحُ اهللحُ َلكحُ

   ومن جلة هذه اآليات نالحظ أّن املرياث نصيب مفروض من رّب العاملني، وليس ِمّنة 

من أحد، قّل أو كثر، وهو وصية من اهلل، وليست من البشر، وأّن اهلل هو الذي يبنّي احلدود، 

ومن يتجاوز حدوده يضّل، كذلك فإّن حرمان أصحاب احلقوق يرتّتب عليه عقوبة قاسية من 

اهلل، فمن فعل ذلك، فله نار جهّنم خالدًا فيها، وله عذاب مهني، ويف اآليات كذلك الوعد 

بدخول اجلنة، والفوز العظيم ملن التزم حدود اهلل وأطاعه، وأطاع رسوله بتقسيم املرياث، 

كما أراد اهلل، ويف اآليات بيان بعض صفات اهلل عّز وجّل، فهو عليم حكيم حليم... هو الذي 

خلق، وهو الذي يشّرع، وهو أدرى بالعباد وبا يصلح حاهلم، وهو أدرى بن يقيم حدوده ومن 

يضّيعها.

   إّن اآليات املتعلقة باملواريث جديرة بالتأمل من كّل مسلم؛ كي يكون على بّينة من أمر 

دينه، وكي ال يظلم، فيأخذ حّق غريه، وكي يكون على بّينة برتغيب اهلل وترهيبه قبل أن جيرؤ 

على تعدي حدوده.
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بًّا َجًّا{ )الفجر:     ال ريب أّن يف أمر املرياث له عالقة باملال، والناس يّبون املال}َوتحُِبُّوَن املَاَل ححُ

20(، وقّل أن جتد منهم من ال يرص عليه، وكلٌّ يريد أن ميلك الدنيا بأجعها، وهيهات أن 

يشبع، وقّل من جيعل املال يف يده ال يف قلبه، ولكّن اإلنسان لو فّكر قلياًل ألدرك أّن القليل 

من الدنيا يفي باحلاجة، والزائد فضول، وعلى رأي البحرتّي:

     نبتغي األكثر يف الدنيا وقد        نبلغ احلاجة فيها باألقل

    كذلك؛ فإّن تطبيق حكم اهلل فيه طمأنينة القلب، وكيف ينام من بات وقد أخذ حقوق 

الناس؟!

     إّن هذا املال الذي تأخذه، أخي املسلم، وهو حّق لغريك سيكون وبااًل عليك، فقد يدركك 

املوت قبل أن تنفق منه درهماً، وقد يبتليك اهلل يف عافيتك، فتدفعه ومثله معه لألطباء وللباليا 

اليت قد تّل بك وبالك، ولن تعيش قرير العني؛ فمغتصب احلقوق يف عذاب نفسّي دائم، 

وعلى عداوة دائمة مع من حرمهم حّقهم، فهو يقّطع أرحامه، وهؤالء األبناء الذين أخذت 

مرياث غريك من أجلهم قد يكونون أعداء لك، فيأخذونه ويبّددونه يف احلرام، وال ينالك 

من ذلك إال الوزر، وليت العذاب يكون يف الدنيا فقط، فهنالك يف اآلخرة عذاب أشّد؛ نار 

ستخلد فيها، فيها عذاب مهني. 
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   أبدأ مقاليت هذه عن العالمة األملعي، واملفكر اإلنسان، الشيخ حممد الغزالي، با قاله الشاعر 

احلكيم:

    وقدرحُ كلِّ امرئ ما كان يسنحُه          واجلاهلون ألهــِل العلم أعداءحُ

    ففْز بعــلم تعْش حيًا به أبدًا          الناس موتى وأهل العلم أحياء

   ومما الشك فيه أن كثريًا من الناس ييون وميوتون دون أن يرتكوا هلم أثرًا يف احلياة، وكأنهم 

مل يدبوا على األرض، ومل يدرجوا على ثراها، كأنهم ما عاشوا يف احلياة، فال بصمات هلم، وال 

شيئًا خيلد ذكراهم.

   ويف املقابل؛ هناك أناس أموات منذ مئات السنني، بل ولربا منذ قرون، ولكنهم ما زالوا 

يعيشون بني ظهراني الناس بذكراهم، وبا خلدوه من مآثر عظيمة للحياة اإلنسانية، وللعيش 

البشري الكريم.

   ومنهم من ال يزال يكم الناس، ويتحكم يف سريهم ونهجهم، رغم أنه تت أطباق الثرى، 

ويضرني حلظة كتابة هذه املقالة ما كتبه وصنفه العالمة الدكتور مايكل هارت، يف مؤلفه 

املفكر اإلسالمي حممد الغزالي
 يف ذاكرة التاريخ  

ومتحف الذاكرة اليت ل تنسى

من أعالم الفكر اإلسالمي

د. محزة ذيب مصطفى / عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني – الرباط
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العظيم )املائة األوائل( حيث وضع يف هذا الكتاب أكثر من مائة شخصية أثرت يف حياة 

البشرية، وما تزال تؤثر إىل يومنا هذا، رغم مرور قرون عديدة على وفاتهم. وباملناسبة، فقد 

وضع الرقم األول يف جمال التأثري بالبشرية ويف حياة أبنائها إىل يومنا هذا النيب حممد بن عبد 

اهلل، صلوات اهلل وسالمه عليه، وقد وضع يف مقدمة كتابه سبب اختيار هؤالء األشخاص دون 

سواهم، حيث له منهج يف تأليف هذا الكتاب، قد أبان عنه يف مقدمة الكتاب.

    بعنى هناك أموات خري للبشرية من كثري من األحياء، فالعلم الذي نتمتع به وبآثاره 

كبرية  مساهمة  وساهموا  شاركوا  قد  األموات  من  كثري  هناك  العظيمة،  اإلجيابية  ونتائجه 

يف تأسيسه، وتقعيده، واإلفادة منه ونشره، وكذلك يف املكتشفات واملخرتعات والصناعات 

احلياة  جماالت  يف  والبشري  اإلنساني  التطور  وكما  املعاصرة،  التكنولوجيا  بل  والتقنيات، 

املختلفة، فهناك ذوو العدد كانوا وما زالوا خريًا من كثري ممن يدبون على الثرى، وهم عالة 

على احلياة البشرية واإلنسانية. 

واملفكر  املتميز يف مصنفاته،  واملصنف  األجّل،  الداعية  والفقيه  الشيخ  العالمة  فكان      

العمالق املتميز يف تفكريه، إذ ليس هو من رواد اإلصالح فحسب، بل من رواد التجديد 

والنظرة املستقبلية التامة، فكان يرفض اجلمود، وينأى بنفسه كثريًا عن التقليد، وال يرضى 

با يرضى أقرانه من العلماء أو الدعاة، بل كان دائمًا جمددًا ومتميزًا يف تفكريه، وله رؤية 

ثاقبة متلفة، وكان يدعو إىل هذا املنهج العلمي والعقلي، كي يتجذر هذا املنهج وال تندرس 

مدرسة من هذا النوع، وكنا أحيانًا وحنن صغار يف السن، وخربتنا يف احلياة ضئيلة، وتفكرينا مل 

يصل إىل العمق بعد، ونفتقر إىل سداد الرؤية حبكم حداثة السن، كنا نأخذ عليهم بعضًا من 
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األمور مثل استخدامه للعقل استخدامًا واسعاً، كنا نرى حينها أن هذه السعة يف االستخدام 

هي على حساب النص الشرعي، إذ تعرفت العالمة اجلليل إبان ما كنت يف بداية مرحلة 

املاجستري يف جامعة امللك عبد العزيز، واليت غدا امسها فيما بعد جامعة أم القرى، وذلك يف 

اململكة العربية السعودية يف مكة املكرمة، حيث كان معارًا من األزهر الشريف إىل اجلامعات 

السعودية، وقد حضرت من مناقشات رسائل املاجستري من قبله ما خربت شخصيته وسربتها، 

فكانت جليلة كما هو، ومميزة كما ذاته، وذات فهم، وإحاطة بالعلوم والثقافات كما قامته، فهو 

حبق من خرية األعالم يف القرن العشرين. وكان يلقب يف بدايات شبابه بـ )أديب الدعوة( ملا 

متيز به أسلوبه يف الكتابة من الرصانة، والبالغة، وجال السوق، وحالوة العرض.

      نشأته:

الشقيقة،  مصر  يف  البحرية  حمافظة  قرى  إحدى  العنب(،  )نكال  قرية  يف  الداعية  ولد      

وذلك يف اخلامس من ذي احلجة سنة خس وثالثني وثالمثئة وألف للهجرة الشريفة، املوافق 

ذو   /15( للميالد  وألف  وتسعمائة  عشرة  سبع  سنة  أيلول  شهر  من  والعشرين  للثاني 

احلجة/1335هـ - 22 /9 /1917م (، ونشأ يف أسرة متدينة، وقد نقل عن والده قوله: إنه 

رأى اإلمام الغزالي حجة اإلسالم يف املنام، فأخربه بأنه سريزق بغالم، ونصحه بأن يسميه 

على امسه، وفعاًل رزق بهذا الغالم ومساه )حممد الغزالي( فكان له حظ كبري من الغزالي 

الكبري، اعتنى به أبوه الرجل الصاحل، فأرسله إىل الكّتاب يف القرية، فحفظ القرآن الكريم، 

وهو يناهز سن العاشرة، ثم التحق بعهد اإلسكندرية الدين االبتدائي، فحاز فيه على شهادة 

الكفاءة، ثم الشهادة الثانوية األزهرية، وبعد ذلك شّد الرحال إىل قاهرة املعز سنة 1356هـ - 
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1937م، فالتحق بكلية أصول الدين باألزهر الشريف، فتخرج حاماًل لشهادة البكالوريوس، 

1941م، متخصصًا يف الدعوة واإلرشاد، ومل يقف نهمه العلمي  1360هـ -  وذلك سنة 

عند هذا احلد، كيف ال، وهو صاحب اهلمة العالية واإلرادة احلديدية؟ فصمم على دراسته 

العليا حتى حاز على العاملية، وذلك سنة 1392هـ - 1943م وعمره بعمر الزهور، حيث 

كان قد بلغ السادسة والعشرين من العمر، وكان قد تلقى على اجللة من العلماء والفقهاء 

الكبار، أمثال الشيخ حممود شلتوت، والشيخ عبد العظيم الزرقاني، والشيخ اإلمام حممد أبو 

زهرة، والدكتور حممد يوسف موسى، والشيخ الكبري حممد املدني، وغريهم من علماء األزهر 

العظيم.

     عمله:

    نظرًا لتميز علمه، وغزارة قريته، وقدرته األدبية والعملية، وتفوقه يف أساليب الدعوة 

واإلرشاد، فقد استعانت به دولة اجلزائر الشقيقة لتأهيل العلوم اإلسالمية، فانتدب للتدريس 

واحملاضرات يف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، يف مدينة قسنطينة. وكنت أثناء 

الصديق  رئيسها  والتقيت  مرة،  أكثر من  تعاىل  اهلل  زرتها حبمد  اجلامعة، حيث  زيارتي هلذه 

وأعضاء  العمداء  من  الكرمية  والثلة  خلخال،  بو  اهلل  عبد  الدكتور  األستاذ  الفاضل  األخ 

الدكتور  األستاذ  كان  حيث   - اجلامعة  يف  جتوالنا  أثناء  فكنت  واإلدارية،  التدريسية  اهليئة 

عبد اهلل رئيس اجلامعة، يطلعنا على مرافق اجلامعة املتعددة - أشاهد صور العالمة األستاذ 

واملربي الكبري حممد الغزالي، متأل  جنبات اجلامعة، سيما مكتبتها العامرة. وكان أثناءها - 

نظرًا جلدارته، وقوة شخصيته، وغزارة علمه، وفقهه، ومتلكه لناصية البيان- قد عني رئيسًا 



95

املفكر اإلسالمي حممد الغزالي يف ذاكرة التاريخ

للمجلس العلمي جلامعة األمري عبد القادر، وذلك ملدة خس سنوات. وكان هذا املنصب آخر 

منصب تقلده قبل وفاته، رحه اهلل تعاىل، كان قد عمل يف هذه اجلامعة مع ثلة من العلماء 

كما  البوطي،  والشيخ  القرضاوي،  يوسف  الدكتور  الشيخ  أمثال:  الكبار،  والدعاة  األجالء، 

سنة  ويف  قطر،  جامعة  الشريعة يف  كلية  قطر يف  دولة  أيضًا يف  تعاىل،  بإذنه  املرحوم،  عمل 

1401هـ - 1981م، عني وكياًل لوزارة األوقاف يف دولة مصر.

بدايات  يف  عمل  قد  كان  املتعددة  والوظائف  العمل  من  الطويلة  املرحلة  هذه  وقبل      

حياته، وبعد خترجه من األزهر الشريف إمامًا وخطيبًا يف مسجد العتبة اخلضراء، ثم تدرج 

يف الوظائف، حتى صار مفتشًا يف املساجد، ثم واعظًا باألزهر، ثم وكياًل لقسم املساجد، ثم 

مديرًا للمساجد، ثم مديرًا للتدريب، فمديرًا للدعوة واإلرشاد، وبعد ذلك انتقل إىل اململكة 

العربية السعودية، للعمل يف جامعة أم القرى، كما أسلفنا قبل قليل.

    هذا وقد حاز أستاذ اجليل، وعالمة العصر على العديد من اجلوائز، وكرم يف أكثر من 

موقع ومناسبة، وحق له هذا التكريم، وكان منها وعلى رأسها حيازته على جائزة امللك فيصل 

للعلوم اإلسالمية، وذلك سنة 1409هـ - 1989م. وإذا مل يعط هذا العامل املفضال والعلم 

الداعية، فمن يعطاها حينئذ؟ وإن مل يكرم هذا املصنف واملؤلف - واليت أربت مصنفاته 

على اخلمسني مصنفًا وكتاباً، سوى كثري من أعماله املهمة، واليت كان هلا كبري األثر على 

شباب األمة اإلسالمية، ونهضة هذه األمة، وعودتها إىل اهلل سبحانه - . فمن سيكرم حينئذ؟ 

فهو بال ريب أحد اجملددين الكبار لألمة اإلسالمية املعاصرة، حيث أعاد هلا حيويتها، وشبابها، 

وقوة جنانها. فهو أمة يف رجل، وموسوعة يف عقل، وطاقات عظام يف فرد. لقد كان له عظيم 
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التأثري على شباب األمة حيث حل ونزل، وكان جمرد امسه يف موقع يرتك األثر العظيم، وهذا 

من توفيق اهلل هلذا العامل اجلليل، ومن فضله سبحانه عليه وَمّنه، فهو من اصطنعه اهلل لنفسه.

   مؤلفاته:

    واآلن نقف على شيء من مؤلفاته القيمة، وعظيمة األثر، منها على سبيل املثال ال احلصر:

  * السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث * عقيدة املسلم * فقه السرية * كيف نفهم 

اإلسالم * هموم داعية * سر تأخر العرب واملسلمني * دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني 

* خلق املسلم * معركة املصحف * مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية * اإلسالم املفرتى 

عليه * اإلسالم واملناهج االشرتاكية * اإلسالم واألوضاع االقتصادية * اإلسالم واالستبداد 

السياسي *اإلسالم والطاقات املعطلة * التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم * حقيقة 

القومية العربية * مع اهلل * قذائف احلق * صيحة التحذير من دعاة التنصري * جدد حياتك 

تراثنا   * واحلياة  الدين  تأمالت يف   * اإلسالم  املرأة يف   * الكريم  للقرآن  اخلمسة  *احملاور 

املسلمة  األسرة   * القرآن  مع  نتعامل  كيف   * الغرور  * حصاد  الشرع  ميزان  الفكري يف 

وتديات العصر * قضايا املرأة * الرضاعة الثقافية للطفل املسلم، وغري ذلك الكثري من 

املصنفات واألعمال العلمية القيمة.

     وفاته:

املوافق  الشريفة،  للهجرة  وألف  وأربعمائة  عشر  ستة  لعام  شوال  من  العشرين  يف       

- )20/شوال/1416هـ  للميالد  وألف  وتسعمائة  وتسعني  ستة  سنة  آذار  من   للتاسع 

وتديات  )اإلسالم  مؤمتر  يف  للمشاركة  دعوة  املفكر  للعالمة  وجهت  1996م(  9/آذار/   
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العصر( الذي نظمه احلرس الوطن يف فعالياته الثفاقية السنوية املعروفة بـ)املهرجان الوطن 

للرتاث والثقافة. اجلنادرية(، عاجلت املنية مساحة املفكر العالمة، فلبى نداء ربه، وارتقى إىل 

اهلل تعاىل يف اخلالدين، يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، ودفن بقربة البقيع باملدينة املنورة، 

حيث كانت هذه إحدى أمنياته يف احلياة، فصدق اهلل، فصدقه سبحانه. وهكذا يكون الرجال، 

وتكون العزائم واهلمم. 

ليس من مات فاسرتاح بيت                    إنا امليت ميت األحياء

       وال أدري هل يصح أن نقول يف العالمة حممد الغزالي ما قاله الفاروق يف أبي سليمان 

عليه الرضوان، خالد بن الوليد : )عجزت النساء أن يلدن مثل خالد(. 

        ال أراني إال أن هذا العالمة واملفكر الكبري من صنو أولئك العظام، رضي اهلل عنهم 

وأرضاهم .

      وقد أتت هذه املقالة بناسبة مرور عشرين عامًا على وفاة هذا العامل النحرير، والعالمة 

األجّل، وكأنه مل يغادرنا.

املفكر اإلسالمي حممد الغزالي يف ذاكرة التاريخ
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املفيت العام يرتأس اجللسة التاسعة والعشرين بعد املائة

جمللس اإلفتاء األعلى

    القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس 

جملس اإلفتاء األعلى، اجللسة التاسعة والعشرين بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء األعلى، 

حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة، واليت متت فيها مناقشة 

العديد من القضايا الرمضانية، واستهل مساحته اجللسة بتهنئة الشعب الفلسطين وقيادته 

احلكيمة والعامل العربي واإلسالمي بقرب حلول شهر رمضان الفضيل، وعلى  صعيد  آخر  

أدان اجمللس املمارسات اليت 

االحتالل  سلطات  متارسها 

الفلسطين  الشعب  ضد 

واالقتحامات  ومقدساته 

املتكررة للمسجد األقصى 

املبارك.

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
      إعداد: أ. مصطفى أعرج / نائب  املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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املفيت العام يشارك يف افتتاح مبنى قسم الطوارئ يف املستشفى الفرنسي

الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  املفيت  الشيخ حممد حسني،  القدس: شارك مساحة       

خطيب املسجد األقصى املبارك، يف حفل افتتاح مبنى قسم الطوارئ والوالدة يف مشفى مار 

يوسف )الفرنسي( بالقدس، وقد أشاد مساحته بهذا الصرح الشامخ املتميز والفاعل خلدمة 

وكذلك  القدس،  مدينة  أبناء 

بني  املميز  بالتعايش  أشــاد 

يف  واملسيحيني  املسلمني 

مشيدًا  املباركة،  البالد  هذه 

باخلدمات الطبية واالجتماعية 

تعمل  ــيت  ال والتعليمية 

الشعب  أبناء  خدمة  على 

الفلسطين، وعلى الصمود والثبات حتى احلرية واالستقالل، مباركًا مساحته هذا اإلجناز املهم، 

ومثنيًا على القائمني على هذا املشفى والعاملني فيه. 

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 بالشهداء عبد اهلل غنيمات من كفر مالك، وحممد اليف 

أبو لطيفة من ميم قلنديا، والشهيد الرضيع علي دوابشة ووالده سعد دوابشة من دوما قضاء 

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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نابلس، وليث اخلالدي من ميم اجللزون، وذلك على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية، 

ضم فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل/ الوكيل املساعد، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، 

 - اهلل  جاد  حممد  والسيد 

مدير عام الشؤون اإلدارية 

مصطفى  والسيد  واملالية، 

عام  مدير  نائب  أعــرج- 

العالقات العامة واإلعالم، 

ود. ياسر حاد - مدير دائرة 

موفق  والسيد  البحوث، 

الرقابة  مدير   - خرمة 

الداخلية.

كلمة  يف  املفيت  ونوه      

ألقاها بكانة الشهداء عند 

وأن  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 

بأبنائها  تفخر  فلسطني 

الغالي  يقدمون  الذين 

من  تتحرر  حتى  والنفيس 
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ظلم االحتالل اإلسرائيلي، مبينًا أن هؤالء انضموا إىل كوكبة الشهداء املنرية يف مساء فلسطني، 

ثرى  أبنائهم قضوا حنبهم شهداء على  كون  إياهم  مهنئًا  ذويهم،  إىل  التعازي  بأحر  وتقدم 

فلسطني، سائاًل اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

أولئك رفيقاً.

 املفيت العام يشارك يف أعمال مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي السادس

الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  املفيت  حسني،  حممد  الشيخ  مساحة  شارك  اهلل:  رام      

خطيب املسجد األقصى-

بيت  مــؤمتــر  أعــمــال  يف 

املقدس اإلسالمي الدولي 

أقامته  ــذي  ال الــســادس 

والشؤون  األوقاف  وزارة 

الدينية، وقد خلص املؤمتر 

إىل العديد من التوصيات، 

سيادة  كلمة  اعتماد  منها 

الرئيس حممود عباس )أبو 

وثيقة  اهلل،  حفظه  مــازن( 

وكذلك  للمؤمتر،  مرجعية 
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قرار وزير األوقاف والشؤون الدينية مساحة الشيخ يوسف ادعيس باعتبار كلمات املتحدثني 

كافة وثائق رمسية للمؤمتر، كما دعا املؤمتر إلنشاء صناديق وقفية خيصص ريعها للقدس، وقد 

قامت الوفود العربية املشاركة يف املؤمتر بتسليم بيان املؤمتر لسيادة الرئيس أبو مازن، حفظه 

اهلل، يف مقر الرئاسة برام اهلل. 

املفيت العام يشارك يف مؤمتر النجاح الدولي

الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  املفيت  حسني،  حممد  الشيخ  مساحة  شارك  نابلس:      

خطيب املسجد األقصى املبارك، يف املؤمتر السنوي اخلامس الذي عقدته كلية الشريعة يف 

جامعة النجاح الوطنية يف نابلس بعنوان )حاالت القتل  يف اجملتمع: األسباب والعالج من 

منظور إسالمي واجتماعي 

أكد  ــد  وق واقــتــصــادي(، 

عقد  أهمية  على  مساحته 

هذا املؤمتر، مبينًا أن القتل 

يف اإلسالم ال جيوز إال يف 

حالة القصاص من القاتل 

وفق الشرع اإلسالمي، وإقامة حد من حدود اهلل، مثنيًا مساحته على القائمني على هذا املؤمتر 

العام.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر صحفي حول املقدسات اإلسالمية املسيحية

رام اهلل: شارك مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب 

املقدسات  حول  القدس(  )هنا  شبكة  نظمته  صحفي  مؤمتر  يف  املبارك،  األقصى  املسجد 

واملسيحية،  اإلسالمية 

وقد حذر مساحته من مغبة 

متارسها  اليت  االنتهاكات 

حبق  االحــتــالل  سلطات 

واملسجد  بعامة  القدس 

خباصة،  املبارك  األقصى 

داعيًا أبناء شعبنا الفلسطين القادرين على الوصول إىل املسجد األقصى املبارك الذي هو 

مسجد إسالمي بكل ما يشتمل عليه من ساحات ومرافق ومصاطب، مبينًا أن االعتداءات 

على املسجد األقصى املبارك بأنواعها كلها مرفوضة، وأن ما جيري هو بثابة حرب حضارية، 

اهلدف منها إزالة الطابع العربي اإلسالمي عنها، داعيًا العاملني اإلسالمي واملسيحي لوضع 

حد للممارسات اليت متارسها سلطات االحتالل حبق املدينة املقدسة.

املفيت العام يشارك يف حفل تكريم شرطة مكافحة املخدرات  واألجهزة األمنية

  القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب 

املخدرات والشرطة  لتكريم شرطة مكافحة  املركزي  املبارك، يف االحتفال  املسجد األقصى 
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واملباحث العامة واألجهزة األمنية، وقد أشاد مساحته بالدور الذي تقوم به األجهزة األمنية 

ومؤسسات اجملتمع املدني ملكافحة آفة املخدرات، وقد عقدت هذا احلفل مؤسسة املقدسي حبضور 

الشخصيات  من  العديد 

الرمسية والدينية والشعبية، 

حيث جرى تكريم العديد 

من العاملني يف هذا اجملال 

من أفراد األجهزة األمنية.

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف املؤمتر السنوي جلامعة النجاح

اإلفتاء  لدار  املساعد  الوكيل  اهلل،  إبراهيم خليل عوض  الشيخ  فضيلة  نابلس: شارك      

الفلسطينية- مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، يف املؤمتر السنوي اخلامس الذي عقدته كلية الشريعة 

يف جامعة النجاح الوطنية يف مدينة نابلس، والذي عقد بعنوان )حاالت القتل يف اجملتمع:  األسباب 

منظور  ــن  م ــالج  ــع وال

ــي واجــتــمــاعــي  ــالم إس

حبثًا  ــدم  وق واقــتــصــادي( 

ألسباب  )القتل  بعنوان 

عائلية )القتل على خلفية 



105

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

الشرف( األسباب والعالج 

من منظور إسالمي(. 

يف  فضيلته  وشــارك       

السحب السابع على شقة 

العمر الذي جرى يف مقر 

العربي  اإلسالمي  البنك 

يف البرية، وقد أشاد فضيلته 

التنمية  يف  البنك  بــدور 

فرص  وتوفري  االقتصادية، 

ومبادئ  للشباب  العمل 

يف  اإلســالمــي  االقتصاد 

بتوفري  املصريف  العمل 

منتجات مصرفية إسالمية تليب حاجات اجملتمع، كما شارك فضيلته يف حضور بعض فعاليات 

مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي الذي عقدته وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

    وألقى فضيلته حماضرة أمام عدد من منتسيب األجهزة األمنية يف مركز شرطة الرام بناسبة 

شهر رمضان املبارك، تناول فيها فضائل هذا الشهر املبارك واالنتصارات اليت تققت فيه، كما 

أشاد بدور قوات األمن يف احلفاظ على األمن.
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 مفيت حمافظة سلفيت يزور مديرييت زراعة وعمل سلفيت

    سلفيت: زار فضيلة الشيخ جيل جعة -مفيت حمافظة سلفيت- كاًل 

من مديرييت زراعة وعمل سلفيت، حيث التقى املواطنني واملراجعني 

والعاملني فيهما، مبينًا فضل الصيام وأهميته وفضل الصائمني عند اهلل 

سبحانه وتعاىل، كما ألقى فضيلته حماضرة دينية بدعوة من مديرية شرطة سلفيت، بني فيها 

عظمة الدين وفضل رسوله الكريم حممد، صلى اهلل عليه وسلم، وأهمية التمسك حبقوقنا يف 

املسجد األقصى املبارك، وضرورة التمسك بكتاب اهلل عز وجل وحببله املتني.

مفيت حمافظة نابلس يلقي عددااً من املاضرات الدينية

    نابلس: ألقى فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد -مفيت حمافظة 

شهر  فضل  عن  حماضرة  منها  الدينية،  احملاضرات  من  عددًا  نابلس- 

شعبان، بني فيها فضل العبادة يف شهر شعبان، وصلة األرحام، وكيفية 

السكري  )مرض  حول  حماضرة  ألقى  وكذلك  املبارك،  رمضان  شهر  الستقبال  االستعداد 

يف  شارك  كما  للصائم،  اإلفطار  ورخص  املبارك،  رمضان  شهر  عن  فيها  تدث  والصيام( 

حفل افتتاح املدرسة الرشادية الفاطمية، وشارك كذلك يف احلفل اخلتامي لفعاليات األنشطة 

املدرسية السنوي الذي عقد يف كلية هشام حجاوي، وشارك كذلك يف حفل ختريج الفوج 

السادس واألربعني لطلبة مركز التدريب املهن. 

مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف دورة فقهية

     طولكرم: شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي - مفيت حمافظة طولكرم 
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- يف دورة فقهية عقدتها دائرة أوقاف طولكرم لألئمة، بني فيها أحكام الفقه وفق األدلة 

الشرعية، وكيف يتبني القول الراجح للفقهاء، كما شارك يف لقاء وزارة الثقافة حول السرية 

الذاتية للشاعر طارق عبد الكريم، مبينًا أهمية السرية يف حكاية الرتاث الشعيب الفلسطين، 

وإحياء الذاكرة الفلسطينية وتوارثها عرب األجيال.

مفيت حمافظة اخلليل يلقي حماضرة دينية حول ضبط  الفتوى

حمافظة  مفيت   - مسودة  ماهر  حممد  الشيخ  فضيلة  شارك  اخلليل:      

اخلليل- يف احملاضرة الدينية الوعظية واإلرشادية لألئمة والوعاظ، واليت 

عقدت تت عنوان )ضوابط الفتوى( بني فيها العديد من الضوابط 

الشرعية للفتوى، كما قام فضيلته برافقة وفد أردني أثناء زيارته للمسجد اإلبراهيمي، كما 

ألقى العديد من الدروس الدينية وخطب اجلمعة، تناول فيها العديد من املوضوعات اليت 

تهم املواطنني يف حياتهم اليومية، باإلضافة إىل املشاركة يف العديد من الربامج اإلعالمية، كما 

شارك فضيلة الشيخ يسري عيدة، مساعد املفيت، يف العديد من الفعاليات الدينية يف احملافظة.

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف حضور فيلم عن الستيطان

   طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس- يف 

والذي  االستيطان(،  بعنوان )عني على  وثائقي  فيلم  فعاليات عرض 

عقد يف مقر احملافظة، كما شارك فضيلته والعاملني يف الدار يف فعاليات 

وطنية وإجتماعية أخرى.
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مفيت حمافظة خانيونس يشارك يف يوم دراسي حول )حبوب الرتامادول(

     خانيونس: شارك فضيلة الشيخ إحسان عاشور -مفيت حمافظة خانيونس- يف يوم دراسي 

حول حبوب )الرتامادول( وقدم ورقة عمل بعنوان )حكم الرتامادول تعاطيًا وتداواًل(، كما 

والقدس يف  األقصى  مكانة  فيها عن  األقصى، تدث  كلية جمتمع  طلبة  مع  لقاء  شارك يف 

اإلسالم، كما شارك يف حفل تكريم ذوي األسرى الذي عقدته جامعة فلسطني.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف الوقفة التضامنية مع األسرى الفلسطينيني

    جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني- يف 

الوقفة التضامنية مع األسرى الفلسطينيني أمام مقر الصليب األحر يف 

الفلسطينيني من سجون  اإلفراج عن األسرى  مطالبًا بضرورة  جنني، 

االحتالل اإلسرائيلي، وشارك فضيلته يف حفل ختريج طلبة اللغة العربية واإلجنليزية وكلية 

العلوم يف اجلامعة العربية األمريكية، مهنئًا الطالب وذويهم، ومتمنيًا هلم التوفيق والنجاح، 
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مبينًا  التدخني،  للبنني، حول أضرار  الثانوية  املنعقدة يف مدرسة طورة  الندوة  كما شارك يف 

األموال،  يف  اإلسراف  عن  نهى  وكذلك  خبيث،  كل  وحرم  طيب،  كل  أحلَّ  اإلسالم  أن 

وأن التدخني يعد من اإلسراف، باإلضافة إىل أن التدخني يوقع الضرر بالنفس واآلخرين، 

واإلسالم ينهى عن إيقاع الضرر. وشارك كذلك يف فعاليات ذكرى النكبة.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف املؤمتر الدولي للسياحة الدينية

بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة - مفيت حمافظة بيت 

حلم- يف فعاليات افتتاح املؤمتر الدولي للسياحة الدينية، حيث ألقى 

كلمة حول دور السياحة الدينية يف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 

الشاملة للمجتمعات احمللية، مبينًا أن فلسطني هي أرض األنبياء، وهي تزخر باألماكن الدينية 

املقدسة، كما ألقى درسًا دينيًا لعدد من أطفال ميم الدهيشة عن األخالق اإلسالمية، وشارك 

كذلك يف املؤمتر الوطن األول بعنوان )مؤمتر احلريات العامة يف املؤسسات األهلية واحلقوقية 

واإلعالمية(، مطالبًا بإجياد آلية حلماية احلريات، كما شارك يف حفل ختريج متطوعي مؤسسة 

اللغة اإلجنليزية  املزمنة من دورتي  السرطان واألمراض  التلطيفية برض  للرعاية  السديل 

للمستوى األول ودورة الدفاع املدني، كما شارك يف حفل تكريم املدارس والطلبة الفائزين 

املهرجان  النبوي الشريف، وشارك يف  القرآن الكريم وتالوته، واحلديث  يف مسابقة حفظ 

الفائزين يف جائزة العودة السنوية تت شعار )العودة حق  التاسع لتكريم  الثقايف  الوطن 

وإرادة شعب( بدعوة من املركز الفلسطين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، وكان فضيلته 

قد ألقى العديد من الدروس الدينية على نزالء مركز اإلصالح والتأهيل يف بيت حلم.

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 123
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكالاً موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي

  السؤال األول: من ...؟

     1. هو احملرم الذي يل للمرأة السفر برافقته.
     2. القائل: 

        أ . )إن من ورطات األمور اليت ال مرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله(.
        ب . نبتغي األكثر يف الدنيا وقد     نبلغ احلاجة فيها باألقل

        ت . وهل أنا إال من غزية إن غوت    غويت وإن ترشد غزية أرشد
    3. مؤلف كتاب الزواجر عن اقرتاف الكبائر.

  السؤال الثاني: ما ...؟

    1. أطول آية يف القرآن الكريم.
    2. حكم من تعذر عليه الوقوف بعرفة.

    3. املقصود ببيت امللم.
  السؤال الثالث: أين ...؟

     1. استشهد الشهيد الرضيع علي دوابشة.
     2. عقد مؤمتر )حاالت القتل يف اجملتمع: األسباب والعالج من منظور إسالمي واجتماعي واقتصادي(

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 123 
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السؤال األول: إىل الغرب من مدينة القدس، وتبعد عنها 4 كم.

السؤال الثاني: أ. سنة 15هـ / 638 م.

                 ب. 29 /11 /1947م.
السؤال الثالث: أ. األصوب واألعدل، وقيل يعن: ال إله إال اهلل، واللفظ أعم من ذلك.

                  ب. العدل.
                  ت. يشرتي شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدًا لغري البائع بأقل مما اشرتاها به.

                   ث. 1. احلنفي.
                        2. الشافعي.

                      ج. ياسر كراكرة من سنجل قضاء رام اهلل، وجعفر وزياد عوض من بيت أمر قضاء اخلليل.
                  ح. زكريا.

السؤال الرابع: أ. الزعيم اهلندي حممد علي.

                 ب. معاذ بن جبل.
                 ت. الصحابي أبو طلحة. 

                ث. 1. إبراهيم طوقان.
                     2. أبو احلسن التهامي.

الفائزون في مسابقة العدد 121

                                  السم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 121

1. مسري حممود عبد ربه مسارة

املعتز باهلل أمين السوسي  .2

الشعييب 3. سامي حسن سليمان 

اخلليل

غزة

رام اهلل

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 121
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت النتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.. 4
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل المتناع عن إرسال مقالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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