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افتتاحية العدد

هجرة إىل اهلل تعاىل
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
اهلجرة يف اللغة :ورد يف لسان العرب ،أن اهلَ ْجر :ضد الوصلَ ،ه َجره يَ ْه ُجُره َه ْجراً

و ِه ْجراناًَ :ص َر َمه ،ومسي املهاجرون مهاجرين؛ َألنهم تركوا ديارهم ومساكنهم ،اليت َن َش ُؤوا بها

ولُقوا بدار ليس هلم بها أَهل ،وال مال ،حني هاجروا إِىل املدينة؛ فكل من فارق بلده من
هلل ،حَ ِ

َ
َ
هاج ٌر ،واالسم منه اهلِ ْجرة.
َب َد ِو ٍّي أو َح َض ِر ٍّي أو سكن بلداً آخر ،فهو ُم ِ

(*)
(((

اهلجرة يف االصطالح :تطلق اهلجرة يف االصطالح على الرتك واملفارقة ملكان إىل غريه ،أو
حلال مذموم إىل حال حسن ومقبول ،أو الكف عن خمالطة شخص أو مجاعة ،بقصد نيل ثواب
اهلل تعاىل ،والعمل بأحكام شرعه.
أنواع اهلجرة:
اهلجرة أنواع خمتلفة ،منها اهلجرة املكانية والزمانية والنوعية ،فهي تكون من مكان إىل آخر،
ويف زمان دون سواه ،وتكون هلا أهداف ومضامني واعتبارات ،وقد تنوعت أشكال اهلجرة
ً
وعمال يضطر حاملوه
بالدين وإليه؛ طلباً ملرضاة اهلل سبحانه وتعاىل ،فحمل الدين عقيدة
أحياناً إىل البحث عنه يف األماكن اخلصبة به اليت تزخر بالعاملني به ،والدعاة إليه ،ويتوافر
* لسان العرب.23/ 15 :
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فيها تطبيقه ،ورفع شعاراته ،ويفرتض يف تلك األماكن أن تسودها لغة مشرتكة تعرب عن قبول
الدين ،واحلرص على التقيد بأحكامه ،والتحلي بقيمه ،واملنتمي إليه ،واملقيم يف بيئات غريبة
عنه ،إذا ما نظر إىل حاله مقارنة بالذين يعيشون يف بيئات يعمها التدين ،جيد نفسه تواقة إىل
أن تنخرط بني مجوع املتدينني ،فاملرء يقوى بإخوانه ،ويستأنس مبواساتهم ،فهذا خمتصر املراد
باهلجرة املكانية من بيئة مكانية إىل أخرى ،بهدف تعزيز التدين والبحث عن مجوع تساند
الدين.
من هنا؛ كان التوجيه الرباني لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد تأزم عالقته بقومه
اس ،قال:
وعشريته ،من الذين ناصبوه العداء بسبب دعوتهم إىل دين اإلسالم ،عن ابن َعبَّ ٍ
َكَة ُث َّم ُأ ِم َر ِبالهِْ ْج َرةَِ ،فنَزَ
(كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بمِ َّ
ت عليهَ { :وُق ْل َر ِّب أَْد ِخْلن ُمد َ
ْخ َل
َل ْ
يِ
(((
ِصد َ
اج َع ْل لي من َل ُدن َ
ريا})
ْك ُسْل َطاًنا َن ِص ً
ْق َو ْ
ْق َوأ ْخ ِر ْجيِن مخُْ َر َج ِصد ٍ
ٍ
فاملراد باملدخل هنا دخوله إىل املدينة ،واملخرج خروجه من مكة ،وقيل :املدخل يف القرب،

واملخرج إىل البعث ،واختار ابن عطية أن يكون على العموم يف مجيع األمور.

(((

واهلجرة املكانية ارتبطت بالزمن ،مما اقتضى القيام بها يف زمن معني ،ثم أوقف العمل بها
يف زمن آخر تبعاً لتغري الظروف ،اليت منها تغري حكمها من حال األمر بها إىل وقف العمل،
فكأنها كانت بأمر إىل إشعار آخر ،فلما صدر هذا اإلشعار ،صار العمل به الزماً ،بالتزامن
مع وقف العمل مبا سبق من أمر باهلجرة ،فهي إذن كانت يف مرحلة زمانية واجبة ،ثم تغري
حكمها يف مرحلة زمانية الحقة.
يسى هذا َح ِد ٌ
يح.
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة بين إسرائيل ،قال أبو ِع َ
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.177/ 2 ،
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أما بالنسبة إىل اهلجرة النوعية إىل اهلل تعاىل ،فتتعلق باألهداف واملقاصد واملضامني ،بغض
النظر عن الزمان واملكان ،فهي قد تتحقق يف نفس البيئات الزمانية واملكانية ،دون احلاجة
إىل القيام حبركة انتقال جسدي من مكان إىل آخر ،وإمنا يكتفى فيها بالتغيري الذهين والقليب
والسلوكي ،من حال إىل آخر.
وللهجرة أنواع أخرى ،وال يقتصر األمر على تقسيمها مكانياً وزمانياً ونوعياً ،واختيار هذا
التقسيم هنا ال يعين حصر األمر به ،وإمنا هو نوع من اخليارات املتاحة اليت يصعب يف
هذا املقام الضيق التوسع بأكثر من إعطاء موجز تعريفي للمراد باهلجرة بأنواعها املكانية
والزمانية والنوعية ،يف ضوء اآليات القرآنية والسنة النبوية ،ووقائع السرية النبوية.
اهلجرة املكانية:
مارس هذا النوع من اهلجرة بعض أنبياء اهلل عز وجل قبل النيب حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وقد أخرب القرآن الكريم عن رسوله إبراهيم ،عليه السالم ،الذي أعلن هجرته إىل
وط َوَق َ
اهلل تعاىل ،كما ورد عنه يف سورة العنكبوت ،فقال تعاىلَ{ :فآ َم َن َلُه ُل ٌ
اج ٌر إِلىَ
ال إِِّني ُم َه ِ

َرِّبي إَِّنُه ُه َو اْل َع ِزيُز

حْ َ
يم}(العنكبوت)26 :
ال ِك ُ

ويف سورة الصافات ذكر القرآن الكريم قوله (ذاهب) بدل قوله (مهاجر) الوارد يف هذه
اآلية من سورة العنكبوت ،فقال تعاىلَ { :وَق َ
ب إِلىَ َرِّبي
ال إِِّني َذا ِه ٌ

ين}(الصافات)99 :
َسيَ ْه ِد ِ

الرازي عند وقوفه على تأويل آية العنكبوت املذكورة آنفاً ،خلص إىل أنها دلت على أن
املوضع الذي تكثر فيه األعداء جتب مهاجرته؛ وذلك ألن إبراهيم ،صلوات اهلل عليه وسالمه،
مع أن اهلل سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة -ملا أحس منهم بالعداوة الشديدة ،هاجر من
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تلك الديار ،فألن جيب ذلك على الغري كان أوىل.
ويذكر يف قولهَ { :وَق َ
ب إِلىَ َرّبي} :قوالن؛ األول :املراد منه مفارقة تلك الديار،
ال إِنّي َذا ِه ٌ
واملعنى إني ذاهب إىل مواضع دين ربي ،والقول الثاني :قال الكليب :ذاهب بعبادتي إىل
ربي ،فعلى القول األول املراد بالذهاب إىل الرب ،هو اهلجرة من الديار ،وبه اقتدى موسى،
َّ
ين}(الشعراء ،)62 :وعلى القول الثاني املراد رعاية أحوال
حيث قالَ { :كال إِ َّن َم ِعي َرّبي َسيَ ْه ِد ِ
القلوب ،وهو أن ال يأتي بشيء من األعمال إال هلل تعاىل ،كما قالَ {:و َّج ْه ُت َو ْج ِهي ِلَّل ِذي َف َط َر

ات َوا ْال ْر َ
ض}(األنعام ،)79 :قيل :إن القول األول أوىل؛ ألن املقصود من هذه اآلية بيان
الس َما َو ِ
َّ

مهاجرته إىل أرض الشام ،وأيضاً يبعد محله على اهلداية يف الدين؛ ألنه كان على الدين يف
ذلك الوقت ،إال أن حيمل ذلك على الثبات عليه ،أو حيمل ذلك على االهتداء إىل الدرجات
العالية ،واملراتب الرفيعة يف أمر الدين.

(*)
(((

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،والرعيل األول من املسلمني -الذين آمنوا به وبرسالته
واتبعوه -لقوا من قومهم أشد األذى ،وأقسى االضطهاد الذي نال من أجسادهم ،بل استهدف
حياة بعضهم ،وعلى رأسهم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث اجتمع صناديدهم ملناقشة
سبل التصدي لدعوته واقرتحوا أن يقتلوه ،ويوزعوا ديته على سائر القبائل ،وخالل مراحل
مواجهة هذا العدوان منهم مت اللجوء إىل خيار اهلجرة من مكة احملضن األول للدعوة
اإلسالمية ،إىل مكان يرجى أن تتوافر فيه مقومات أمن الدعوة وحامليها ،فكانت هجرة
احلبشة األوىل والثانية ،وكانت اهلجرة إىل الطائف اليت قادها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
* التفسري الكبري.131/ 26 ،
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بنفسه ،غري أنه لقي من أهلها األذى ،ثم كانت اهلجرة إىل يثرب ،بعد أن هيأ اهلل تعاىل أسبابها
على إثر عقد بيعيت العقبة األوىل والثانية ،مع رموز من سادة قبيلتيها الرئيستني؛ األوس
واخلزرج ،ثم كانت اهلجرة املدروسة واملفرقة إليها ،واليت توجت بهجرة الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وصاحبه أبي بكر الصديق ،وترافق مع جناح هذه املبادرة البدء يف ظهور قوة
املسلمني املادية على أرض الواقع ،فبنيت دولتهم األوىل ،وتوالت انتصاراتهم على أعدائهم،
وحتققت هلم سبل التحرك اآلمن إىل أحناء الدنيا؛ لتحقيق غاية دينهم األوىل ،واملتمثلة يف نشر
مبادئه وتعاليمه يف أحناء الدنيا ،وإبالغه إىل العرب والعجم ،من منطلق عاملية رسالة اإلسالم،
اليت نطقت بها نصوص القرآن الكريم ،وأحاديث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاهلل تعاىل
ً َ َ
َ ْ َ لاَّ ً ِّ
ً
اس لاَ يَ ْعَل ُمو َن}(سبأ،)28 :
اس َب ِشريا َوَن ِذيرا َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
يقولَ { :و َما أ ْر َسلنَاك إِ َك َّافة للنَّ ِ
ويقول سبحانهَ {:و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِلاَّ َرحمَْ ًة ِّلْل َعالمَِ َ
ني}(األنبياء ،)107:والرسول ،عليه الصالة والسالم،
يقولُ :
يت مَ ْ
ت
(أ ْع ِط ُ
ريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِعَل ْ
ب َم ِس َ
خ ًسا مل ُي ْع َط ُه َّن أَ َح ٌد من الأَْنْبِيَاِء َقبِْلي؛ ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ

لي الأَْ ْر ُ
ت لي اْل َغنَاِئ ُم،
الصلاَ ُة َفْلُي َص ِّلَ ،وُأ ِحَّل ْ
ض َم ْس ِج ًدا َو َط ُهو ًراَ ،وأَيمَُّا َر ُج ٍل من ُأ َّمتيِ أَْد َر َكتُْه َّ
َ َ (*)
يت َّ
الشفا َعة).
ْت إىل الناس َك َّافًةَ ،وُأ ْع ِط ُ
اصًة َوُب ِعث ُ
وكان النيب ُيبْ َع ُث إىل َق ْو ِمِه َخ َّ
(((

اهلجرة الزمانية:
يقصد باهلجرة الزمانية ،ممارسة فعل اهلجرة يف أزمان حمددة ،ذات مواصفات بينة ،والكف
عنها يف ظروف زمانية أخرى ،وبالتالي يكون النظر إىل اهلجرة وفق هذا التقسيم حسب
ظروفها الزمانية وأحكامها ،والسجل التارخيي هلا ،وهذا النوع من اهلجرة يرتبط إسالمياً
* صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :جعلت لي األرض
مسجداً وطهوراً).
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باحلكم الشرعي ارتباطاً وثيقاً ،فقد اختلف حكمها من زمن آلخر ،فكانت مباحة يف بعض
األزمنة ،وواجبة يف أخرى ،ومنهي عنها فيما عدا ذلك ،ففي بداية مراحل اهلجرة كانت مباحة
للراغب فيها ،وملن أتيحت له الفرصة إليها ،بدليل أن املهاجرين إىل احلبشة والطائف مل
يكونوا سوى أعداد حمدودة من املسلمني ،ثم أصبحت الزمة وواجبة حني كان لزوم الفصل
بني فسطاط الكفر واإلسالم ،وكان التعسكر يف صف أحدهما إكثار لسواده ،وتقوية لصفه،
وذلك كان يف اهلجرة من مكة إىل املدينة املنورة اليت كانت تعرف قبلها بيثرب ،ثم ملا حتققت
القوة واملنعة للمسلمني ،مل تعد املدينة املكان األوحد لتجمعهم ،بل عادت رقاع الدنيا
مستهدفة لدعوتهم ،حتى مكة اليت هاجروا منها عادت يف بؤرة أهدافهم الدعوية ،فكان
الوقف لألمر باهلجرة ،ويف هذا يرد قوله صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ ِه ْج َرةَ َب ْع َد اْل َفتْحَ ،وَل ِك ْن
ِ

اسُتنْ ِف ْرتمُْ َفاْن ِفُروا)((( ،ويذكر ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،أن قول الرسول،
ِج َهاٌد َوِنيٌَّة ،وإذا ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،كان يوم اْل َفتْح.
ِ
وعن َع َطاِء بن أبي َرَباح ،قالُ( :ز ْر ُت َعاِئ َشَة مع ُعبَيْ ِد بن ُع َميرْ َّ
الليْثِ ِّيَ ،ف َسأَْلنَا َها عن
ٍ
ٍ
الهِْ ْج َرةِ ،فقالت :لاَ ِه ْج َرةَ اْليَ ْو َم ،كان المُْ ْؤ ِمنُو َن يَ ِف ُّر أَ َح ُد ُه ْم ِب ِدينِِه ،إىل اهللِ َت َعالىَ َ ،وإِلىَ َر ُسوِلِه،
(((

َْ
َ ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،مخََاَفَة أَ ْن ُي ْف نََ
اإل ْسال َم ،واملؤمن يَ ْعُب ُد
ت عليهَ ،فأ َّما اليَ ْو َمَ ،ف َق ْد أظ َه َر اهلل ِ
َرَّبُه َحيْ ُث َشاَءَ ،وَل ِك ْن ِج َهاٌد َوِنيٌَّة).

(((

السَل ِم ُّي ،قال :أََتيْ ُت النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،أَبايِ ُعُه على
وعن جَُم ِ
اشع بن َم ْس ُعوٍد ُّ

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل اجلهاد والسري.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب وجوب النفري وما جيب من اجلهاد والنية.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب هجرة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه إىل املدينة.
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الهِْ ْج َرةِ ،فقال( :إ َّن الهِْ ْج َرةَ قد َم َض ْ َ
َ
الم َوالجْ ِ َهاِد َوالخْ َيرْ ِ).
ِ
ت لأِ ْهِل َهاَ ،ول ِك ْن على ِ
اإل ْس ِ

(((

وبالنسبة إىل حتديد فرتة اهلجرة وموضعها زمانياً يف عهد نبوة الرسول ،صلى اهلل عليه

وسلم ،فكانت بعد مضي ثالث عشرة سنة من بدء التكليف بالنبوة والرسالة ،وقبل عشر
سنوات من وفاته صلى اهلل عليه وسلم ،يعين أن مدة مكوثه صلى اهلل عليه وسلم يف دار
اهلجرة هي عشر سنوات ،كما يذكر ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،يف احلديث الصحيح،
ث بمِ َّ
َكَة َث َ
ني َسنًَةَ ،ف َم ُك َ
فيقولُ( :ب ِع َ
ث رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،أل ْرَب ِع َ
الث َع ْش َرةَ َسنًَة،

ات وهو ابن َثلاَ ٍث َو ِستِّ َ
اج َر َع ْش َر ِسنِ َ
نيَ ،و َم َ
ني).
وحى إليهُ ،ث َّم ُأ ِم َر ِبالهِْ ْج َرةَِ ،ف َه َ
ُي َ

(((

اهلجرة النوعية:
اهلجرة النوعية ،قد تكون حممودة ،أو مذمومة ،أما احملمودة فال تقتصر على زمان أو مكان
أو أشخاص معينني ،وإمنا قد حتصل من األنبياء أو األصفياء ،يف أماكن مكوثهم وإقامتهم،
ويف أي زمن دون حتديد ،وحكم هذا النوع من اهلجرة ال يتغري ،فهي مطلوبة وحمبذة دوماً؛
ألنها متعلقة بإخالص القصد ،وصفاء التوجه إىل اهلل تعاىل ،فلما أنهى الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،مفعول األمر باهلجرة بعد الفتح ،قال( :ال ِه ْج َرةَ َب ْع َد اْل َفتْح )...وهو ما يفسر املراد
ِ

من اهلجرة النوعية إىل اهلل تعاىل ،فهي هجرة ال تراد بانتقال األبدان من مكان إىل آخر ،وإمنا
باالنتقال يف التوجه واملقاصد واألعمال ملا يرضي اهلل سبحانه ،وقد عرب الرسول ،صلى اهلل
اسُتنْ ِف ْرتمُْ َفاْن ِفُروا)
عليه وسلم ،عن هذا املعنى بقولهَ ...( :وَل ِك ْن ِج َهاٌد َوِنيٌَّة وإذا ْ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلجارة ،باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري وبيان معنى (ال هجرة بعد
الفتح)

 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب هجرة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه إىل املدينة.
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ومن صور اهلجرة النوعية اليت أشار إليها القرآن الكريم ،هجر الدنس واألصنام واآلثام
الر ْج َز َفا ْه ُج ْر} (املدثر)5 :
واملعاصي ،فقال تعاىلَ { :و ُّ

اص ْ َعَلى َما يَُق ُ
ولو َن َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْجراً جمَ ِ ً
يال}
ومنها اهلجر اجلميل ،كما يف قوله تعاىلَ { :و ْ برِ

(املزمل ،)10 :ويرى الرازي يف تفسريه ،أن اهلجر اجلميل أن جيانبهم بقلبه ،وهواه ،وخيالفهم يف
األفعال ،مع املداراة ،واإلغضاء ،وترك املكافأة ،ونظريهَ{ :فأَ ْع ِر ْ
ض َعنْ ُه ْم َو ِع ْظ ُه ْم}(النساء،)63 :

ني}(األعرافَ{ ،)199 :فأَ ْع َر َ
{ َوأَ ْع ِرض َع ِن الجْ َا ِهِل َ
ض عن من َت َولىَّ َعن ِذ ْك ِرَنا}(النجم ،)29 :قال

املفسرون :هذه اآلية إمنا نزلت قبل آية القتال ،ثم نسخت األمر بالقتال ،وقال آخرون :بل

ذلك هو األخذ بإذن اهلل ،فيما يكون أدعى إىل القبول ،فال يرد النسخ يف مثله ،وهذا أصح.

(((

هذا يف جمال اهلجرة النوعية احملمودة ،أما اهلجرة النوعية املذمومة ،فمن صورها هجر
ول يَا َر ِّب إ َّن َق ْو ِمي خََّ
القرآن الكريم ،فيقول تعاىلَ { :وَق َ
الر ُس ُ
ات ُذوا َه َذا اْلُق ْرآ َن َم ْه ُجوراً}
ال َّ
ِ

(الفرقان ،) 30 :ومهجوراً هنا من اهلجر مبعنى البعد والرتك ،وقيل :من ا ُهلجر بضم اهلاء؛ أي
قالوا فيه اهلجر حني قالوا إنه شعر وسحر ،واألول أظهر.

(((

ومن صور اهلجر املذموم أيضاً القطيعة بني املسلمني ،فيقول عليه الصالة والسالم(:لاَ
ض هذاَ ،وُي ْع ِر ُ
يحَِ ُّل ِل َر ُجل أَ ْن يَ ْه ُج َر أَ َخاُه َف ْو َق َثلاَ ِث َليَا ٍل ،يَْلتَ ِقيَا ِنَ ،فُي ْع ِر ُ
ض هذاَ ،و َخيرُْ ُه َما
ٍ
(((
السلاَ ِم).
الذي يَبْ َدُأ ِب َّ
 .1التفسري الكبري.159/ 30 ،
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.78/ 3 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اهلجرة.
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ماضون على العهد مع اهلل :
بعد التذكري ببعض معاني اهلجرة ،والوقوف عند بعض أنواعها ،ال بد من التأكيد
على أن املسلمني حافظوا يف أيامهم الزاهية على نبل أهدافهم ،وسالمة غاياتهم ،فلم
تتغري مقاصدهم جتاه دعوتهم ،وحنو اخللق مجيعاً ،بل بقوا على العهد حمافظني ،وعلى هداية
الناس حريصني ،مل تنحرف بوصلتهم أيام الرخاء والسؤدد عن وجهتها اليت كانت أيام احملن
والشدائد ،فبقي رضا اهلل غايتهم ،والرمحة بالناس أخالقهم ،ونشر دعوة اخلري سبيلهم ،فأمن
بهم من هداه اهلل تعاىل ،وقاوموا من اعرتض سبيلهم مبثل سالحه الذي محله ضدهم ،فكانوا
خري من محل الرسالة ،وبّلغ األمانة ،ونالوا ثناء اهلل تعاىل ووعده هلم مهاجرين وأنصار ،كما
ين َو َ
السابُقو َن َ
وهم ِبإِ ْح َسا ٍن
نص ِار َو َّال ِذ َ
اج ِر َ
ين َّاتبَ ُع ُ
األ َ
األ َّوُلو َن ِم َن المُْ َه ِ
جاء يف قوله تعاىلَ { :و َّ ِ
ات تجَْري تحَْتَ َها َ
ُ
َ لهَُ
ين ِفي َها أََبداً َذِل َك اْل َف ْوُز
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
َّر ِض َي اهلل َعنْ ُه ْم َو َر ُضواْ َعنُْه َوأ َع َّد ْم َجنَّ ٍ ِ

يم}(.التوبة)100 :
اْل َع ِظ ُ

ومن وعود اخلري اليت قطعها اهلل تعاىل للمهاجرين يف سبيله ،ما جاء يف قوله تعاىلَ { :و َمن

َ
اجراً إِلىَ اهللِ
ض ُم َرا َغماً َكثِرياً َو َس َعًة َو َمن يخَُْر ْج ِمن َبيْتِِه ُم َه ِ
ُي َه ِ
يل اهللِ يجَِ ْد فيِ األ ْر ِ
اج ْر فيِ َسبِ ِ
ْر ْكُه المَْْو ُت َف َق ْد َوَق َع أَ ْجُرُه َعلى اهللِ َو َكا َن ُ
اهلل َغُفوراً َّر ِحيماً}(النساء)100 :
َو َر ُسوِلِه ُث َّم ُيد ِ
واهلجرة بأنواعها احملمودة مجيعاً ،ال بد أن يكون باعثها قصد اهلل تعاىل ،وطلب رضاه

اجُرواْ فيِ اهللِ ِمن َب ْع ِد َما ُظِل ُمواْ َلُنبَ ِّوَئنَّ ُه ْم فيِ ُّ
الدْنيَا
سبحانه ،وهو القائل جل شأنهَ {:و َّال ِذ َ
ين َه َ
اآلخ َرةِ أَ ْكبرَُ َل ْو َكاُنواْ يَ ْعَل ُمو َن}(النحل ،)41 :فاهلجرة ال بد أن تكون هلل ،ويف سبيله
َح َسنًَة َولأََ ْجُر ِ
سبحانه وتعاىل ،ويف حال اختالط النوايا كأن يراد اهلل وغريه من املقاصد فيها ،فإنها يف هذه
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احلالة ترفض ،وترد ،وتقصر عن أن يفوز صاحبها جبزاء اهلجرة ،ويف هذا يقول صلى اهلل عليه
وسلم( :الأَْ ْع َم ُال ِبالنِّيَِّةَ ،وِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوىَ ،ف َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه إىل اهللِ َو َر ُسوِلِهَ ،ف ِه ْج َرُتُه إىل
اهللِ َو َر ُسوِلِهَ ،و َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه ُ
اج َر إليه).
َو ُج َهاَ ،ف ِه ْج َرُتُه إىل ما َه َ
لدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أو ا ْم َرأَةٍ يَتَز َّ

(((

واهلجرة من مكان البغي إىل مكان العدل ،من مكان قمع اإلسالم واملسلمني إىل مكان
عزهم تبقى قائمة ،وال يعذر من يتخلى عن دينه حبجة اخلوف من االضطهاد ،فاهلل تعاىل يقول:
َ
َض َع ِف َ
ُم َق ُالواْ ُكنَّا ُم ْست ْ
ض
{إِ َّن َّال ِذ َ
ين َت َوَّف ُاه ُم المَْآلِئ َكُة َظالمِِي أَْنُف ِس ِه ْم َق ُالواْ ِف َ
يم ُكنت ْ
ني فيِ األ ْر ِ
َقاْل َواْ أَلمَْ َت ُك ْن أَ ْر ُ
صرياً} (النساء:
اه ْم َج َهنَّ ُم َو َس ْ
اجُرواْ ِفي َها َفأُ ْوَلـئِ َك َمأْ َو ُ
ض اهللِ َو ِ
اءت َم ِ
اس َعًة َفُت َه ِ
 ،)97أما يف بقية األحوال ،فاملطلوب العمل واملقاربة ،حيث وجد املسلم ،فعن أبي َس ِعي ٍد
ْر ُّي( :أَ َّن أَ ْع َر ِابيًّا َسأَ َل َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الهِْ ْج َرةِ ،فقالَ :ويحَْ َك؛ إِ َّن َشأْ َن
الخُْ د ِ

الهِْ ْج َرةِ َل َش ِديدٌَ ،ف َه ْل لك من إِِب ٍل؟ قال :نعم ،قالَ :ف َه ْل ُت ْؤِتي َص َدَقتَ َها؟ قال :نعم ،قالَ :فا ْع َم ْل

من َو َراِء اْلبِ َح ِار ،فإن اهللَ َل ْن يَترِ َ َك من َع َمِل َك شيئا).

(((

فاهلجرة مبجمل معانيها مل تنقطع ،فهي سارية املفعول يف جمال ترك الباطل والكفر واآلثام
واملعاصي ،أما بالنسبة إىل اهلجرة املكانية فيبقى فيها نظر حسب الظرف واملكان وأحوال
املسلمني ،واهلل تعاىل أعلم.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب ما جاء أن األعمال بالنية احلسنة ولكل امرئ ما نوى.

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد واخلري وبيان معنى (ال هجرة بعد
الفتح).
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كلمة العدد

جتنب االستخدام السيئ
لوسائل االتصال احلديثة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
كان الناس منذ زمن قريب ،وما يزالون يشاهدون ما تعرضه الشاشات املرئية من
سينما وتلفاز ،اليت اعتربت وسائل ترفيه وتثقيف وتعليم ،غري أنها يف كثري من األحيان
تعرض ما يفسد األخالق ،وما يشوش على الرتبية السوية ،بل يعطلها عن أداء دورها يف
بناء األجيال ،وحراسة القيم واألخالق ،من هنا قام املوقف الديين من تلك الوسائل وما
شابهها يقوم على أساس اإلباحة املشروطة خبلوها مما حيرم الشرع ،وابتعادها عن املفسدات
اليت تتناقض مع القيم النبيلة ،ثم تسارع التطور العلمي يف جمال توفري وسائل عرض
املعلومة وإيصاهلا ،فبلغ حداً فائقاً يف السهولة واليسر ،وتوافرت تلك الوسائل للصغري
والكبري ،املتعلم واألمي ،حتى بات الناس يعانون من إدمانهم ومن حوهلم من أبناء وأزواج
وأصدقاء على االنشغال باستخدام تلك الوسائل عن متابعة األعمال الواجبة ،واملشاركة يف
ً
رجاال ونساء ،حيملون األجهزة اخللوية،
التواصل االجتماعي املباشر ،فتجدهم صغاراً وكباراً،
أو احلاسوبية ،ويتواصلون مع من هب ودب من الناس ،من خالل ما بات يطلق عليه
الشبكات العنكبوتية ،أو مواقع التواصل االجتماعي ،وغريها ،وبعضهم يضع مساعات يف
أذنيه ليتمكن من مساع املتواصلني معه إلكرتونياً ،وتنشغل أصابعه بالكتابة النصية اليت
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يرسلها ملن يريد من املتواصلني ،ويطول ببعضهم املقام يف هذا االنشغال على حساب كثري
من الواجبات الدينية واالجتماعية واألسرية الالزمة ويف كثري من األحيان على حساب أدب
اللياقة يف احملادثة واملقابلة واجملالسة ،مما جيلب لتلك الوسائل سلبيات ميكن تالفيها ،واستثمار
ما فيها من نفع وخري ،لو أحسن استخدامها دون مبالغة ،ويف إطار من ضوابط الشرع وقيمه.
وفيما يأتي وقفة عند عينة من سلبيات االستخدام السيئ هلذه الوسائل ،وبعض طرق
عالجها.
اإلدمان عليها على حساب الواجبات األخرى :من أبرز سلبيات االستخدام السيئ لوسائل
االتصال احلديثة اإلدمان عليها ،حيث يصبح املستخدم شبه أسري جلهاز االستخدام ،لصيقاً به،
ً
منشغال به ،وتبقى
ال يفارقه إال بشق األنفس ،وحني حتدث املفارقة احملدودة له ،يبقى الذهن
النفس تواقة للعودة إليه ،وإن حدث عطل عرقل استخدامه ،فإن ً
حاال من التوتر والعصبية
والغضب يسود املوقف ويطغى عليه.
وعند حصول اإلدمان على هذا االستخدام يتوقع أن حيصل تقصري يف أداء بعض الواجبات
الدينية واالجتماعية والتعليمية ،إضافة إىل التأثري السليب على صحة املستخدم ،فبالنسبة إىل
التقصري يف الواجبات الدينية ،فقد يشغل شغف مواصلة التواصل عن أداء الصالة يف وقتها
أو مجاعة ،إضافة إىل أن طول السهر الذي ُيقضى يف التواصل يفوت على املرء القدرة على
االستيقاظ مبكراً يف الصباح ألداء صالة الفجر قبل بزوغ الشمس ،ويف هذا تقصري وخلل
عرض باالنشغال مبفيد األعمال كالتجارة والبيع عن ذكر اهلل تعاىل ،من
واضح ،واهلل تعاىل ّ

ال لاَّ ُتْلهيه ْم تجَِا َرةٌ َولاَ
{ر َج ٌ
خالل ثنائه سبحانه على غري املنشغلني مبثل ذلك ،فقال جل شأنهِ :
ِِ
صاُر}(النور:
الصلاَ ةِ َوإِيتَاء َّ
وب َوالأَْْب َ
الز َكاةِ يخََاُفو َن يَ ْوماً َتتَ َقَّل ُب ِفيِه اْلُقُل ُ
َبيْ ٌع َعن ِذ ْك ِر اهللِ َوإَِق ِام َّ
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 ،)37واإلدمان على استخدام وسائل االتصال يقلل من حافزية التفكري بآيات اهلل احمليطة
باإلنسان ،ويقلل من فرص القدرة على قراءة القرآن الكريم وحفظه ،وتعلم تأويله ،فيفقد
صاحبه خرياً وعده اهلل للمتفقهني يف الدين ،حيث قال صلى اهلل عليه وسلم( :من ُي ِرْد اهلل ِبِه
َخيرْ ًا ُي َف ِّق ْهُه)

(*)
(((

أما بالنسبة إىل تسبب اإلدمان بالتقصري يف أداء الواجبات االجتماعية ،فليس أدل على
ذلك من التقصري احلاصل بني الزوجني جتاه بعضهما بعضاً ،وكذلك التقصري مع الوالدين
بسبب االنشغال عنهما ،وعن تلبية احتياجاتهما والتواصل احلميم معهما ،والتقصري يف
متابعة شأن األبناء ،من حيث الرتبية والتعليم ،وتقويم السلوك ،وتوفري احلماية هلم ،والدفء
واحلنان ،مما يعانون من شحه بسبب انشغال الوالدين يف جهات أخرى.
التواصل مع جهات مشبوهة ومغرضة وعدوة :معظم وسائل االتصال احلديثة غالباً ما تكون
متاحة للتواصل مع جهات مفتوحة ،منها صديقة ،وأخرى غريبة ،أو متقمصة صورة أشخاص
مألوفني ،وكثري من الناس عانوا من تبعات مشكالت التواصل مع جهات جمهولة وتداعيات
ذلك ،وال تقتصر املعاناة املشار إليها على جنس دون آخر ،وال حتى على مراحل عمرية دون
سواها ،بل تشمل الذكور واإلناث ،الصغار والكبار ،فقد خلصت إحدى الدراسات البحثية
اجلامعية إىل أن أغلبية املبحوثني على مستوى جامعات اجلزائر ميتلكون أجهزة اهلواتف
احملمولة ،وذلك بنسبة ( ،)% 93.62وتعد فئة اإلناث هي األكثر امتال ًكا ألجهزة اهلواتف
احملمولة مقارنة بفئة الذكور؛ حيث سجلت نسبة ( )% 96.26لدى فئة اإلناث ،واملالحظ
أنه ال توجد فروق بني النوعني يف امتالك اهلاتف احملمول الذي أصبح يف متناول مجيع شرائح
* صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل.
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اجملتمع.

(*)
(((

وحيث إن بعض اجلهات املشبوهة تستخدم تقنيات وأساليب خداعة ،تنطلي أحابيلها على
كثري من متلقي االتصاالت أو املشاركني يف الدردشات عن بعد ،كونهم يقرأون ،أو يسمعون
ً
كالماً
معسوال ،وقد يكون مقصوداً ملراعاة مزاج الشخص املقصود بأهدافهم التغريرية،
وهواه ،وميوله ،على طريقة وضع السم يف الدسم ،وبعضهم يصدم باكتشاف فاجعة التغرير
بعد أن يكون قد وقع يف وحل التوريط ،وقبضت عليه مستمسكات إدانة تتعلق باألخالق أو
األمن ،ويكون ذلك من أسباب وقوع بعض املتورطني يف وحل العمالة واجلاسوسية لألعداء،
وهو بهذا يكون قد اسرتسل يف األخطاء القاتلة ،متناسياً أن الرجوع إىل احلق أوىل بكثري،
وأسلم من التمادي يف الباطل.
التفكك األسري واملشكالت الزوجية:
من أخطر أسباب التفكك األسري يف عصر تكنولوجيا االتصاالت احلديثة ،االستخدام
السيئ لوسائلها من قبل األزواج ،واآلباء واألبناء ،مما يؤثر سلباً على عالقاتهم املتبادلة مع
بعض ،فبمثل هذا االستخدام ضعفت الوشائج بني أفراد األسرة الواحدة ،فاالنشغال بها
يكون على حساب حرارة العالقة بينهم ،فتبادل املشاورات يف أمور األسرة ،وجتاذب احلديث
بني أفرادها ،واملشاركة يف أحزان بعضهم بعضاً وأفراحهم ،كل ذلك ضعفت وتريته ،أمام
وجود اتصاالت متاحة مع أصدقاء ،أو شركاء آخرين على مدار الساعة ،حتى إن بعض األزواج
ً
بديال يغين عن تواصله مع زوج
صار جيد يف حمدثه ،أو املتواصل معه عرب هذه التكنولوجيا
* عنوان الدراسة :أثر وسائل االتصال واإلعالم احلديثة على سلوكيات وقيم الشباب اجلزائري ،رابط املوضوع:
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54835/#ixzz3m4h0mnYl
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ً
مملوال من قبله ،حتى إن جزءاً ال يستهان به من مشكالت األزواج اليت
صار مألوفاً لديه ،أو
تصل أحياناً إىل حد االنفصال والطالق ،سببها استسهال االستخدام السيء لوسائل االتصال
املتاحة من قبل بعض الناس من خمتلف الفئات العمرية ،وهذا التواصل قد يكون بني أفراد
من نفس اجلنس؛ يعين ذكوراً مع ذكور ،وإناثاً مع إناث ،إال أنه يتم على حساب شريك احلياة
الزوجية ،واألخطر حني يتم بني أحد الزوجني وطرف من اجلنس اآلخر ،يعين رجل مع امرأة
أجنبية عنه ،أو امرأة مع رجل أجنيب عنها ،حيث يقوم بعضهم أو بعضهن بتجاذب احلديث
حول اخلصوصيات والدخول يف تفاصيل عالقات غرامية وجنسية قد حيجبها بعضهم عن
زوجه ،ونعين باحلالة األجنبية هنا تلك اليت يكون فيها الطرف املقابل ليس زوجاً ،وال حمرماً
شرعياً ،مثل زميل العمل ،أو الدراسة ،وذوي القربى غري احملرمني ،وغري أولئك من متبادلي
التواصل والدردشات على خمتلف أشكاهلا ،فحني ينشغل أحد الزوجني مع واحد من أولئك
على حساب وقت شريكه الشرعي ،إمنا يرتكب تقصرياً حبقه قد تصل فظاعته إىل حد اخليانة
واإلثم الفادح ،الذي يسبب يف أحيان كثرية إحداث شرخ يف بنية العالقة بني الزوجني ،قد
يصل مداه إىل حد الكراهية والعداوة بينهما سواء بقيا يف رباط شكلي ،أو انفصمت عرى
رباطهما الزوجي بالطالق.
ومن العجيب أن بعض األزواج يهدد جاداً شريكه باالنفصال عنه إن أصر على العودة إىل
التواصل عرب اهلواتف احملمولة أو شبكات التواصل األخرى مع أناس ال يرغب يف تواصله
معهم لتضرره من ذلك نفسياً أو معنوياً أو لشعوره بارتكاب خيانة ضده ،إال أن بعض
املهددين يتجاهلون تلك التهديدات ويعودون بأساليب خمتلفة إىل خمالفة طلب الشريك،
وجرح مشاعره ،غري آبهني بالنتائج اليت قد تعصف برباط الزوجية وببنية األسرة.
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ضبط استخدام وسائل االتصال هو العالج:
عينة السلبيات املشار إليها آنفاً لالستخدام السيئ لوسائل االتصال احلديثة ،ال يعين
ذكرها ،أو الوقوف عندها مناصبة تلك الوسائل التقنية العداء ،أو الدعوة إىل هجرها ،فمن
حيمل مثل هذه املواقف يتجاهل واقعاً موجوداً ،ويعيش يف خيال مطبق ووهم صارخ ،فقد
انتشر كثري من هذه الوسائل بني معظم طبقات الناس وفئاتهم انتشار النار يف اهلشيم ،حتى
إن بعضهم يشرتي أجهزة االتصال مبال هو يف أمس احلاجة إليه لقضاء حاجات أساسية ختصه
شخصياً ،دليل التعلق بها ،وشدة الرغبة يف اقتنائها ،واحلرص على استخدامها ،مما يعين
ضرورة استبعاد فكرة الدعوة إىل حماربتها ،والتفكري يف التعايش معها يف ظروف ومواصفات
تقلل من أضرارها ،وتستثمر خريها يف جماالت النفع واخلري ،وذلك ممكن جداً ،لو توفر
الوعي ،والقصد ،ووجدت اإلرادة ،فكل املطلوب أن يتم ضبط استخدام هذه الوسائل ،من
خالل تقنينه ،وجتنب شره وأذاه ،وتنمية جماالت خريه ونفعه ،وهي كوسائل كثرية أخرى ،إن
استخدمت يف اخلري نفعت ،وإن استخدمت يف الشر أضرت ،فهي ال ختتلف حتى عن أعضاء
جسم اإلنسان ،كاليد والعني والرجل واللسان ،إن استخدمت فيما هو خري ،خدمت صاحبها
وغريه ،وإال فإنها ستسيء إليه وغريه ،ويف هذا روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،رضي
اهلل عنه ،أنه سأل والياً له فقال :ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟
قال الوالي :أقطع يده .قال عمر بن اخلطاب :إذاً؛ فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو
عاطل فسأقطع يدك .إن اهلل قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ،ونسرت عورتهم ،ونوفر
هلم حرفتهم ،فإن وفينا هلم ذلك تقاضيناهم شكرها .إن هذه األيدي خلقت لتعمل ،فإذا مل
ً
جتد يف الطاعة ً
أعماال ،فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك باملعصية.
عمال التمست يف املعصية
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وهكذا الوسائل اليت يستخدمها اإلنسان يف قضاء حاجاته ،كالسكني ،إن استخدمها يف املباح
من األمور يسرت له احلياة ،وإن استخدمها يف ارتكاب اجلرائم والقتل وتهديد األبرياء
أضحى جمرماً آمثاً ،وقد تكون عاقبته القتل بها ،وهكذا وسائل االتصال احلديثة ،إن استخدمت
يف اخلري فإنها تسهل كثرياً من الصعاب ،وتقرب البعيد ،وجتعل للحياة مذاقاً ً
مجيال ال يكمل
دونها ،أما إذا أسيء استخدامها ،فضررها قد يبلغ درجات مدمرة ،ومستويات فاجعة ،والعياذ
باهلل.
فمن أبرز خطوات معاجلة سوء استخدام وسائل االتصال احلديثة أن تتم توعية الناس على
األضرار اليت تنتج عن مثل هذا االستخدام ،إىل جانب التوعية اخلاصة بتحفيز املستخدمني
على االحنياز إىل تقنني استخدامها؛ ليقتصر ذلك على حيز معقول من الوقت ال يؤثر سلباً
على احليز الزماني املطلوب للحاجات الضرورية األخرى ،سواء أكانت علمية أم دينية أم
اجتماعية أم أسرية ،أم أنشطة أخرى رياضية كانت أم ثقافية أم ترفيهية ،واجلهات املسؤولة
عن االتصاالت العامة وتنظيمها يقع على عاتقها واجب كبري جتاه ضبط استخدام هذه
الوسائل ،سواء من ناحية التوعية أو االجراءات ،وأولياء األمور يتحملون مسؤولية عظيمة
يف هذا اجملال ،فهم العني الساهرة على مصاحل أبنائهم ورعيتهم ،فينبغي أن يكونوا قدوة
حسنة هلم ،وأن يراقبوا سلوكهم ويق ّوموه دون تردد أو تراخ ،فاألمر جلل ،واخلطب صعب،
ٍ
فإذا غفلت عيونهم عن أبنائهم ،فقد حتدث عواقب وخيمة ،يفجع هلوهلا اآلباء واألمهات
قبل غريهم.
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اهلجرة النبوية الشريفة:

مناسبة العدد

منهج دعوي  ..وأمنوذج إلدارة الصراع
عزيز العصا  /كاتب فلسطيين
مقدمة:
اج َر)َ :ت َرك َوطنه .و ِمن مكان كذا ،أو عنه :تركه
اهلجرة( :اخلروج من أرض إىل أخرى) ،و( َه َ

اجر) :الذي هاجر مع النيب،
وخرج منه إىل غريه .والقوم :هجرهم وانتقل إىل آخرين ،و(املُ َه ِ

صّلى اهلل عليه وسّلم ،أو إليه(*) .وعندما هاجر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه ،من
(((

مكة إىل املدينة ،مل تكن هجرتهم جمرد انتقال من مكان إىل آخر ،وإمنا هي جزء من عملية حتول

نوعية كربى متت للمجتمع العربي ،يف حينه ،شكلت حراكاً مذهلاً  ،قلب املوازين القائمة،
وخلط أوراق ذلك العصر؛ العقائدية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واألمنية.

ً
مفصال زمنياً مهماً؛ فجعل منها عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل
كما أن تلك اهلجرة شكلت

عنه ،تقومياً عاملياً ،ارتبط بهذه املناسبة ،معتمداً األشهر القمرية ،ويسمى (التقويم اهلجري)

يبدأ يف األول من شهر حمرم من كل عام .وتتكون السنة اهلجرية من ( )12شهراً قمرياً؛ أي
أن السنة اهلجرية تساوي ( )354يوماً تقريباً ،والشهر يف التقويم اهلجري إما أن يكون ()29
أو ( )30يوماً؛ ألن دورة القمر الظاهرية تساوي ( )29.530588يو ًما .وهناك فارق ()11.2

يو ًما تقريبًا بني التقويم امليالدي والتقويم اهلجري .ويوافق رأس السنة اهلجرية هلذا العام
* املعجم الوسيط.1014 / 2 ،
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اهلجري (1437/ 01/ 01هـ) يوم 2015/ 10/ 07م .ولعله من اجلميل أن نتذكر أن يوم
اجلمعة ،بتاريخ/1 :حمرم1/هـ ،وافق يوم اجلمعة ،بتاريخ622/ 07/ 16 :م.

(*)
(((

إن يف ذلك داللة على الوقت ،من شهر متوز من العام ،الذي متت فيه اهلجرة النبوية ،وما
فيه من حر قائظ يف بلد تلتهب صخورها وترابها ،وما ينجم عنه من معانا ة ونصب وتعب،
يف أجواء من اخلوف والتحسب والقلق من القوة (املفرطة) اليت كان ميتلكها األعداء ،مقارنة
مع حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه الذين ال ميتلكون ،وفق املعايري البشرية ،سوى القدرة
على التحرك بدقة وحذر شديدين ،وسط حقل من األلغام املوزعة ،بدقة وإحكام.
سنتناول فيما يأتي ،موضوع اهلجرة النبوية من الناحيتني :العقائدية؛ كممارسة إميانية
وسلوك قام به الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه ،بتوجيه رباني ،ورعاية إهلية ،والواقعية؛
املتعلقة بسلوك األفراد واجلماعات والتجمعات اليت تتعرض هلجرة األوطان حتت وابل
النريان ،وقوة السالح ،كما هو حال تهجري الشعب الفلسطيين ،إبان النكبة يف العام 1948م.
اهلجرة النبوية  -جزء من العقيدة وأمنوذج إلدارة الصراع:
اص ْ َعَلى َما يَُق ُ
ولو َن َوا ْه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا جمَ ِيل} (املزمل ،)10 :وورد يف التفسري
يقول تعاىلَ { :و ْ برِ

(امليسر) هلذه اآلية الكرمية أن اهلل سبحانه خياطب نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن اصرب على
ما يقوله املشركون فيك ويف دينك ،وخالفهم يف أفعاهلم الباطلة ،مع اإلعراض عنهم ،وترك
االنتقام منهم .وأما املهاجرين فقد ذكرهم اهلل يف حمكم كتابه العزيز مخس مرات؛ يف سور:
التوبة (مرتان) ،والنور ،واألحزاب واحلشر.
ويف كل مرة جند أن هلم ِنعم املكانة يف الدنيا واآلخرة ،وأن رحلتهم اإلميانية هذه قد
* انظر :موسوعة ويكيبيديا ،على الرابط التالي الذي أمكن الوصول إليه بتاريخ2015/ 8/ 3 :م:
 / https://ar.wikipedia.org/wikiتقويم_هجري.
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منحتهم من السمات واخلصائص ما ال حيظى به غريهم من املسلمني ،إذ يقول تعاىلَ { :ولاَ

ولو اْل َف ْضل ِم ُ
يَأَْتل ُأ ُ
الس َعِة أَن ُي ْؤُتوا ُأوِلي اْلُق ْرَبى َوالمَْ َسا ِك َ
اج ِر َ
يل اهللِ
نك ْم َو َّ
ني َوالمُْ َه ِ
ين فيِ َسبِ ِ
ِ
ِ
والس َعة يف
َوْليَ ْعُفوا َوْليَ ْص َف ُحوا} (النور .)22 :وتفسريه :أن ال حيلف أهل الفضل يف الدين َّ
املال على ترك صلة أقربائهم الفقراء واحملتاجني واملهاجرين ،ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب

فعلوه ،وليتجاوزوا عن إساءتهم ،وال يعاقبونهم .ويف ذلك إشارة إىل كرامات هذه الشرائح
اجملتمعية ،وإن املهاجرين شرحية منها ،وأن حقها يف العيش الكريم أمانة يف أعناق أصحاب
املال والسعة ،حتى إن ظهر منهم من أخطأ يوماً.

وهذا يعين أن اهلجرة واملهاجرين مصطلح ينحاز يف معناه (االصطالحي) إىل الدين
اإلسالمي؛ ألنه ورد يف القرآن الكريم كأمر إهلي ،بضرورة استخدامه كمنهج دعوي من
مناهج الدعوة احملمدية ،القائمة على الكلمة الطيبة ،واخللق احلسن ،واحملبة ،والتسامح مع
اآلخرين ،يف األمور اليت ال متس جوهر العقيدة؛ وليس بتحريق بيوتهم أو قطع رؤوسهم.
وأما الشق اآلخر من املعنى فيتعلق بأن اهلل سبحانه هو احلافظ هلذه العملية والراعي هلا،
وهو الذي يكفل سبل النجاح هلا ،حتى حتقيق كامل أهدافها؛ بإعالء شأن اإلسالم ،ورفع شأن

نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
اهلل إِْذ
املسلمني املؤمنني بدورهم اجتاه البشرية مجعاء ،إذ يقول تعاىل{ :إلاَّ َت ُ
احبِِه لاَ تحَْ َز ْن إ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَنز َ
ين َك َفُروا َثاِن َي اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل
أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها}( .التوبة)40 :
وقد صدق اهلل وعده ،وأعز جنده ،فكان ما كان لإلسالم واملسلمني من دور يف رفع الظلم

عن بين البشر ،واالنتقال من ظلمات اجلهل والتخلف ،إىل نور العدل والعلم .فكان من بني
ذلك أن انربى قوم من املدينة استقبلوا أولئك املهاجرين أطلق عليه (األنصار) ،وقد وصفهم
املوىل عز وجل يف موضعني يف سورة التوبة إىل جانب املهاجرين ،بصفات وخصائص تشري
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إىل أنهم فئة من البشر تتمتع مبا يتمتع به املهاجرون أنفسهم من مكانة عنده سبحانه ،حتى
لو كان منهم من تردد ،يف حلظة ما عن اللحاق بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أو التضحية يف
بيِ
َّاب ُ
استقباله مهاجراً ،مصداقاً لقوله تعاىلَّ :
ين
{ل َقد ت َ
نص ِار َّال ِذ َ
اج ِر َ
ين َوالأَْ َ
اهلل َعَلى النَّ ِّ َوالمُْ َه ِ
اب َعَليْ ِه ْم إَِّنُه ِب ِه ْم َرُء ٌ
َّاتبَ ُعوُه فيِ َسا َعِة اْل ُع ْس َرةِ ِمن َب ْع ِد َما َكاَد يَ ِز ُ
وف
يق ِّمنْ ُه ْم ُث َّم َت َ
يغ ُقُل ُ
وب َف ِر ٍ
يم}( .التوبة)117 :
َّر ِح ٌ
بهذا؛ جند أن هجرة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كانت مدرسة يف رسم إسرتاتيجية

الكر والفر ،وحتشيد الكادر البشري املؤمن القادر على محل الرسالة ،ومواجهة قوة األعداء
وبطشهم .كما تضمنت تنظيم الصفوف ،وإعادة التنظيم؛ مبا يوفر للدعوة عم ًقا إسرتاتيجيًا
واس ًعا يصعب على األعداء اخرتاقه ،أو تشتيته ،أو العبث فيه ،بتكوين جبهة صلبة مرتاصة

متماسكة ،ينظر أفرادها بصمودهم وإقدامهم وشجاعتهم إىل مرضاة اهلل؛ للفوز جبنات عرضها
السماوات واألرض ،فيواجهون األعداء ،بقيادة نيب الرمحة واملغفرة ،مصداًقا لقوله تعاىل:

وهم ِبإِ ْح َسا ٍن َّر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُه ْم
نص ِار َو َّال ِذ َ
اج ِر َ
ين َّاتبَ ُع ُ
ين َوالأَْ َ
َّ
{والس ِابُقو َن الأَْ َّوُلو َن ِم َن المُْ َه ِ
يم}
ات تجَْ ِري تحَْتَ َها الأَْْن َهاُر َخاِل ِد َ
َو َر ُضوا َعنُْه َوأَ َع َّد لهَُ ْم َجنَّ ٍ
ين ِفي َها أََب ًدا َذِل َك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
(التوبة)100 :

وبعد عملية إعداد هذا الكادر املؤمن ،يأتي دور اإلعداد والتسليح والتجهيز والتدريب،
ظلما وبهتاًنا ،فيقول
من أجل استعادة احلقوق السليبة ،والعودة إىل الديار اليت هجروا منها ً

است َ
اط الخْ َيْل ُت ْر ِهُبو َن ِب ِه َع ُد َّو اهللِ َو َع ُد َّو ُك ْم} (األنفال:
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ َو ِمن ِّرَب ِ
تعاىلَ { :وأَ ِعدُّوا لهَُم َّما ْ

ِ
 .)60وهذا ما متَّ بالفعل من إرهاب لألعداء وانتصار عليهم؛ فتحققت عودة املهاجرين إىل
ديارهم يف أجواء من التهليل والتكبري ،والشكر هلل ،واملنة على ما أتاهم من فضل.
بد من التوقف عند أبرز الدروس املستقاة من اهلجرة النبوية الشريفة ،اليت
من هنا؛ ال َّ
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كانت مبثابة االنتقال من مرحلة الدعوة يف مكة ،إىل مرحلة بناء الدولة يف املدينة ،انطالًقا من
املسجد (قباء) ،ثم االنطالق بعد اإلعداد واالستعداد على املستويات كافة لنشر الرسالة إىل
البشرية قاطبة .ومن أهم تلك الدروس:

(((

 .1املؤمن حيسن التوكل على اهلل تعاىل؛ يعين صدق اعتماد القلب على اهلل يف دفع املضار

وجلب املنافع ،مصداًقا لقوله تعاىلَ { :و َمن يَتَّ ِق اهللَ يجَْ َعل َّلُه مخَْ َر ًجا}.

(الطالق)2 :

 .2الصرب واليقني طريق النصر والتمكني.
 .3اهلل تعاىل يؤيد رسله باملعجزات.

 .4توزيع األدوار بني الرجل واملرأة؛ أي أن للمرأة املؤمنة دوراً كبرياً وعظيماً يف حتمل أعباء
الدعوة.
 .5كما أن فيها العديد من الدروس والعرب ذات الصلة بكيفية إدارة األزمات ،مثل :احلب

واالحرتام بني املهاجرين ،والتضحية والفداء ،ودرس يف العبقرية والتخطيط واختاذ األسباب.

(((

أين حنن من اهلجرة النبوية؟
ال ميكن احلديث عن اهلجرة النبوية ،دون أن نستذكر عملية التهجري القسري الذي
تعرض له شعبنا الفلسطيين إبان النكبة يف العام 1948م ،إذ يقول د .حسني فخري اخلالدي
يف مذكراته :إن اإلحصاءات اخلاصة بأعداد الالجئني الفلسطينيني بعيد النكبة تشري إىل
وجود مليون الجئ (أو  ،)900,000بينما يدّعي اليهود أن عددهم يزيد قليلاً عن الـ(نصف

" .1اهلميسة ،بدر .اهلجرة درس وعرب .موقع صيد الفوائد .انظر الرابط التالي الذي أمكن الوصول إليه بتاريخ:
2015 /8 /3م http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/191.htm?print_it=1
" .2احلمود ،سامي .اهلجرة درس وعرب .موقع صيد الفوائد .انظر الرابط التالي الذي أمكن الوصول إليه بتاريخ:
http://saaid.net/mktarat/mohram/5.htm 2015/ 08/ 3
25

العدد  124حمرم وصفر  1437هـ  -تشرين الثاني وكانون األول 2015م

مليون)((( .وجتمع اإلحصاءات على أنه بقي من الفلسطينيني على أرضهم بعد عمليات
التطهري ،إبان النكبة ،حوالي ( )156,000نسمة((( .وأما من مت طرده؛ فقد كان جيري وضع
اليد على أمالكه ،وقد شهد صيف  1948تعميم سياسة تدمري القرى العربية ،ثم أكثر فأكثر
إعادة بنائها سريعاً مبا يسمح باستقبال املهاجرين اليهود اجلدد((( .وتنوعت األساليب واألمناط
اخلاصة بتدمري املدن والقرى الفلسطينية اخلالية واستعماهلا ،منها(((:
وحرجت مواقعها ،لكن بعض بقايا املنازل واألماكن املقدسة أو املباني التارخيية
 .1قرى دمرت ِّ
ما زالت موجودة بني األشجار احلرجية.

 .2قرى دمرت باستثناء األماكن الدينية وبعض املباني التارخيية واملهمة ،املوقع مهمل وغري
مستغل.

 .3قرى دمرت بالكامل ،حبيث مل يرتك أي أثر يدل على أنها كانت مسكونة سابقاً ،إذ
استخدمت مواقعها ألغراض زراعية ،ومشل هذا النوع القرى الواقعة يف سهول خصبة
كمناطق احلولة وبيسان وغزة.
 .4قرى دمرت بالكامل ،حبيث مل تبق أي عالمات حدود أو معامل ،وأقيمت املستوطنات على
املواقع األصلية هلذه القرى.

 .5قرى دمرت جزئياً أو كلياً ،ومن ثم جرى تسييجها ،واستعماهلا كمزارع.

 .6قرى أبقي على كثري من مبانيها اليت أضيف إليها مبان جديدة لتصبح جزءاً من حي يهودي
 .1اخلالدي ،حسني فخري ( .)2014ومضى عهد اجملامالت  ...مذكرات – بريوت  .1949-دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن .اجلزء الثالث ،ص.181 -180 :
 .2مركز الدراسات املعاصرة ( .)2006اجملتمع العربي يف الداخل الفلسطيين .أم الفحم .فلسطني .ص.9 :
 .3تال ذلك يف أواخر العام  1948إصدار قانون األمالك.
 .4كناعنة ،شريف ( .)2000الشتات الفلسطيين :هجرة أم تهجري .مركز الالجئني والشتات الفلسطيين (مشل)
البرية ،فلسطني ص.55 -53 :
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على طرف مدينة.
 .7قرى أبقيت على حاهلا ،حيث استوىل عليها ،وسكن بيوتها سكان يهود.
 .8جممعات أبقيت أجزاء منها على حاهلا ،وحولت إىل قرى للفنانني ،ومعارض ،ومتاحف،
ومواقع سياحية.
 .9قرى أبقيت أجزاء منها على حاهلا ،وحولت إىل معاهد.
 .10قرى دمرت بالكامل ،وحولت مواقعها إىل حدائق عامة.
 .11قرى أبقيت على حاهلا ،وأعيد توطني من سمُّوا (بالغائبني احلاضرين) إضافة ملن طردوا
من أماكن سكناهم بعد نهاية حرب عام  1948فيها ،مثل املكر ،واملزرعة ،والشيخ دنون،
وشعب ،وتشبه هذه القرى سائر القرى العربية األخرى.

ويف عملية إبعاد للفلسطينيني ،امساً وذكراً ،من الفضاء الزمكاني ،متت عملية (حمو

وإنشاء)باختاذ جمموعة من اإلجراءات اليت مرت باملراحل اآلتية )1 :تهجري ورفض العودة،
 )2حمو البيوت )3 ،إحالة القرى إىل أكوام )4 ،تسوية األكوام باألرض )5 ،حمو األمساء من
السجالت )6 ،حمو االسم العربي من اخلارطة )7 ،إطالق اسم توراتي أو عربي أو ذي حلن
عربي )8 .ضمان تام الستحالة معرفة وجود مشهد عربي سابق جرت إبادته ،يرافق ذلك كله
إطالق (اللعنة) اليت حتمل مناداة الرب حملو اسم الفلسطينيني وذكرهم((( .أضف إىل ذلك أن
الدولة الوليدة (إسرائيل) حتركت بسرعة وبنجاعة على ثالث جبهات ،هي(((:
اجلبهة األوىل؛ متثلت يف اإلبعاد من الفضاء الزمكاني املوصوف أعاله.
اجلبهة الثانية؛ استقدام أكرب عدد من اليهود من شتى أحناء العامل ،مبا فيها العامل العربي.
 .1غامن ،هويدة ( .)2013احملو واإلنشاء يف املشروع االستعماري الصهيوني .جملة الدراسات الفلسطينية ،جملد ،24
عدد  ،96ص.139 - 118 :
 .2كناعنة ( ،)2000ص .51 -50 :مرجع سابق
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اجلبهة الثالثة؛ متثلت يف إنشاء مستوطنات جديدة من أجل استيعاب املهاجرين وحراسة
البالد ،واحليلولة دون عودة الالجئني عرب احلدود ،وحتويل هوية البالد من عربية إىل (يهودية).
وقد عرب بن غوريون عن ذلك بقوله :االستيطان هو النصر احلقيقي.
من جانب آخر؛ كانت نسبة األوقاف اإلسالمية من الدولة-اجلنني حوالي ،% 20
تشمل :أراضي ،ومساجد ،ومدافن وغريها من األمالك ،فقامت الدولة الوليدة مبجموعة من
اإلجراءات لضمان السيطرة التامة عليها((( :فقد كان يف فلسطني احملتلة يف العام 1948

( )2500مكان مقدس ،ومل َ
يبق منها سوى ( )200موقع مقدس فقط ،تعد ملكاً لدائرة
(أمالك إسرائيل!) ،كما تشري اإلحصاءات إىل أن االحتالل هدم حوالي ( )400مقربة ،ودمر
حوالي ( )1500مسجد ،يف حني أن باقي املساجد والوقفيات اإلسالمية األخرى تعرضت
لالنتهاكات بأشكال خمتلفة ومتعددة(((:
يشري ذلك إىل أن ما تعرض له الشعب الفلسطيين من تهجري قسري ،وما صحبه
من مذابح /جمازر ،حصرها املؤرخون العرب واليهود بنحو مثانني جمزرة ((( ،وترويع ،وإزالة
للمكان ،واستبدال للهوية ،وهو من أشرس أنواع التهجري اليت متت عرب التاريخ البشري.
وبالتالي ال بد من البحث عن السبل الكفيلة ملواجهة عملية التهجري هذه ،وعودة املهجرين
إىل ديارهم.
هنا؛ تأتي اإلجابة سريعة ،وهي أن قدوتنا يف ذلك رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

 .1دمرب ،مايكل ( .)1992سياسة إسرائيل جتاه األوقاف االإسالمية يف فلسطني  .1988 - 1948مؤسسة الدراسات

الفلسطينية .بريوت ،لبنان .طبعة ( .)2ص.72 - 64 :
 .2صحيفة القدس( ،بتاريخ .)2009/ 4/ 10 :فلسطينيو  48يف سباق مع الزمن للحفاظ على ما تبقى من أماكنهم
املقدسة يف قراهم ومدنهم املهدمة ،أنظر.http://www.alquds.com/news/article/view/id/87083 :
 .3أنظر موقع موسوعة النكبة الفلسطينية.http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=2 :
28
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وصحبه الذين توجهوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل بقلوب مؤمنة خاشعة ،فكان اهلل يف عونهم،
وأمدهم جبنود مل يروها؛ ألن اهلل سبحانه ينصر عباده املؤمنني .كما أن هناك مقارنة مع اهلجرة
النبوية الشريفة ال بد من التوقف عندها ،وهي أنه على املهجرين دوام النظر إىل ديارهم

وعدم التنازل عنها ،أياً كان الثمن ،ومهما كانت قوة العدو وبطشه .فخالل الفرتة الواقعة
بني اهلجرة النبوية والعودة إىل الديار ،كانت عملية إعداد واستعداد وحراك دائم .وهذا هو
املطلوب منا ً
أيضا؛ من ضرورة التحرك الدائم ،وحتفيز األجيال املتالحقة على السعي من
أمنوذجا
أجل العودة إىل الديار اليت أخرج منها آباؤهم وأجدادهم ،وكما كانت اهلجرة النبوية
ً
إلدارة الصراع مع األعداء ،فإن تهجري شعبنا جيب أن يتبع هذا األمنوذج الذي يعين أنه ال
جيوز التنازل عن الوطن مهما طال الزمن ،ومهما كان حجم التضحية.
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مناسبة العدد

دروس من اهلجرة النبوية
كايد حسن عايد جاليطه /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
يستذكر املسلمون يف هذه األيام حدثاً غيرَّ جمرى التاريخ ،وكان نقطة االنطالق لبناء دولة

اإلسالم ،والفيصل بني مرحلتني من الدعوة اإلسالمية؛ املكية واملدنية ،حدثاً مل يكن كأي
حدث ،أخذ هذا احلدث أهمية الزمان واملكان ،وأخذ أهميته من حيث العظماء الذين قاموا
به ،وعلى رأسهم سيد اخللق حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أشرف موقعني على هذه

البسيطة؛ مكة واملدينة .قال تعاىل{ :إلاَّ َتنْ ُصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
ين َك َفُروا َثاِن َي
اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
ِ
احبِِه لاَ تحَْ َز ْن إ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَْنز َ
اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو ُ
يم}(التوبة)40 :
لمَْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُروا ُّ
لقد اجتمع مشركو قريش يف دار الندوة؛ ليصلوا إىل طريقة َّ
يتخلصون بها من حممد،

صلى اهلل عليه وسلم ،ورسالته ،وكانت مقرتحاتهم يف هذا االجتماع تقوم على ثالثة حماور

وك أَ ْو يخُْر ُج َ
ُوك أَ ْو يَ ْقُتُل َ
ين َك َفُروا ِلُيثْبِت َ
رئيسة ،وهي متمثلة يف قوله تعاىلَ { :وإْذ ي ُ
وك
مَْكُر ِب َك َّال ِذ َ
ِ
ِ

مَْكُرو َن َوي ُ
َوي ُ
اهلل َو ُ
مَْكُر ُ
ين} (األنفال ،)30 :ولكن اهلل تعاىل حاميه وكافيه ،قال تعاىل:
اهلل َخيرُْ المَْا ِك ِر َ

{إنَّا َك َفيْن َ
َاك المُْ ْستَ ْه ِزِئ َ
ني} (احلجر ،)95 :يقول اإلمام السعدي ،رمحه اهلل :هذا وعد من اهلل أن ال يضره
ِ

املستهزئون ،وأن يكفيه اهلل إياهم مبا شاء من أنواع العقوبة ،وقد فعل تعاىل ،فإنه ما تظاهر أحد
30
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باالستهزاء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومبا جاء به إال أهلكه اهلل وقتله شر قتلة).

(*)
(((

اهلجرة من سنن األنبياء:
يف معرض احلديث عن هجرة املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،علينا أن ال ننسى أن كثرياً

من األنبياء هاجروا من موطنهم األصلي إىل أماكن أخرى ،إما بأمر من اهلل تعاىل ،وإما حبثاً

عن حمضن للدعوة ،أو فراراً بدين اهلل تعاىل من بطش اجلبابرة والطواغيت ،ومن ذلك هجرة

وح َي إِلىَ ُنوح أََّنُه َل ْن ُي ْؤ ِم َن ِم ْن َق ْو ِم َك إِال َم ْن َق ْد آ َم َن
نيب اهلل نوح ،عليه السالم ،قال تعاىلَ { :وُأ ِ
ٍ
َّه ْم
اطبْيِن فيِ َّال ِذ َ
ين َظَل ُموا إِن ُ
َع اْلُفْل َك ِبأَ ْعُينِنَا َو َو ْحيِنَا َوال خَُت ِ
س بمَِا َكاُنوا يَ ْف َعُلو َن * َو ْ
َفال َتبْتَئِ ْ
اصن ِ
{حتَّى إَِذا َجاَء أَ ْمُرَنا َوَفا َر
ُم ْغ َرُقو َن}(هود ،)37 - 36 :إىل أن جاء أمر اهلل تعاىل ،يقول سبحانهَ :
التَّنُّوُر ُقْلنَا احمِْ ْل ِفي َها ِم ْن ُك ٍّل َز ْو َجينْ ِ اْثنَينْ ِ َوأَ ْهَل َك إِال َم ْن َسبَ َق َعَليِْه اْل َق ْو ُل َو َم ْن آ َم َن َو َما آ َم َن
َم َعُه إِال َقِل ٌ
يل}(هود ،)40 :وكانت دعوة إبراهيم ،عليه السالم ،يف العراق ،وكانت له هجرات
إىل الشام ومصر واحلجاز ،ولقد حكى القرآن الكريم عن هجرته إىل الشام بعد أن جناه اهلل

ْصُروا آلهَِت ُ
َك ْم
تعاىل من النار اليت حاول النمرود وأتباعه حرقه بها ،قال تعاىلَ{ :ق ُالوا َح ِّرُقوُه َوان ُ
ُم َفا ِعِل َ
َاه ُم
يم * َوأَ َراُدوا ِبِه َكيْ ًدا َف َج َعْلن ُ
ني* ُقْلنَا يَا َناُر ُكوِني َب ْردًا َو َسلاَ ًما َعَلى إِْب َرا ِه َ
إِ ْن ُكنْت ْ
ين * َونجََّيْنَاُه َوُل ً
ض َّال َبا َر ْكنَا ِفي َها ِلْل َعالمَِ َ
ني}(األنبياء ،)71 - 68 :وموسى،
وطا إِلىَ الأَْر
الأَْ ْخ َس ِر َ
ْ ِ تيِ
عليه السالم ،فقد هاجر إىل مدين قبل البعثة خائفاً من بطش فرعون ،وعاد إليها بعد أن
أوحى اهلل تعاىل إليه ،ثم هاجر منها هارباً من بطش فرعون وزبانيته ،هو ومن آمن معه من

وسى أَ ْن أَ ْس ِر ِب ِعبَاِدي َف ْ
اض ِر ْب لهَُ ْم َط ِري ًقا فيِ اْلبَ ْح ِر
بين إسرائيل ،قال تعاىلَ { :وَل َق ْد أَ ْو َحيْنَا إِلىَ ُم َ
يَبَ ًسا لاَ خََت ُ
اف َد َر ًكا َولاَ خَْت َشى * َفأَْتبَ َع ُه ْم ِف ْر َع ْو ُن بجُِنُوِدهِ َف َغ ِشيَ ُه ْم ِم َن اْليَ ِّم َما َغ ِشيَ ُه ْم * َوأَ َض َّل
* السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تفسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ ــ
2000م ،ص435
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ِف ْر َع ْو ُن َق ْو َمُه َو َما َه َدى) (طه .)79 - 77 :وكانت هجرة لوط ،عليه السالم ،وإخراجه من أرضه،
َط َّهُرو َن}(النملُ ،)56 :
اس يَت َ
قال تعاىل{ :أَ ْخر ُجوا َ
وأخرج شعيب،
وط ِم ْن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
آل ُل ٍ
َّه ْم ُأَن ٌ
ِ

عليه السالمَ{ ،ق َ
است ْ
َكبرَُ وا ِم ْن َق ْو ِمِه َلن ْ
ين آ َمنُوا َم َع َك
ُخ ِر َجنَّ َك يَا ُش َعيْ ُب َو َّال ِذ َ
ال المَْلأَُ َّال ِذ َ
ين ْ

َعوُد َّن ِمَّلتِنَا َق َ
َ َ َ
ال أَ َوَل ْو ُكنَّا َك ِار ِه َ
ني}(األعراف ،)88 :وعندما قص النيب ،صلى اهلل
ِم ْن ق ْريَتِنَا أ ْو لت ُ فيِ
عليه وسلم ،ما حدث معه من نزول الوحي لورقة بن نوفلَ :ق َ
وس َّال ِذي َن َّز َل
ال َلُهَ ( :ه َذا النَّاُم ُ

وسى ،يَا َليْتَن ِفي َها َج َذ ًعاَ ،ليْت َ
ون َحيًّا إْذ يخُْر ُج َك َق ْوُم َكَ ،ف َق َ
(أَْنز َ
ال َر ُس ُ
َل) ُ
ول اهللِ،
اهلل َعَلى ُم َ
َن أ ُك ُ ِ ِ
يِ
يِ
لمَْ ْ
ََ
ٌ َ ُّ
َّ ُ َ
َّ َ مخُْ
ْل َما ِجئ َ
ْت ِبِه إِلاَّ ُعوِد َي،
َصلى اهلل َعليِْه َو َسل َم :أ َو ِر ِج َّي ُه ْم؟ قالَ :ن َع ْم ،يَأ ِت َر ُجل قط بمِِث ِ
(((
ب َو َرَقُة أَ ْن ُت ُوفيَِّ َوفَترََ اْل َو ْح ُي).
ْر ْكيِن يَ ْوُم َك ،أَن ُ
ْص ْر َك َن ْصراً ُم َؤ َّزراًُ ،ث َّم لمَْ يَنْ َش ْ
َوإِ ْن ُيد ِ
يقول صاحب كتاب نور اليقني( :وبهذه اهلجرة متت لرسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،سنة
إخوانه من األنبياء من قبله ،فما من نيب إال نبت به بالد نشأته ،فهاجر عنها ،من إبراهيم أبي
األنبياء ،وخليل اهلل ،إىل عيسى كلمة اهلل وروحه ،كلهم على عظيم درجاتهم ،ورفعة مقامهم،
أهينوا من عشائرهم ،فصربوا؛ ليكونوا ً
مثاال ملن يأتي بعدهم من متبعيهم يف الثبات والصرب

على املكاره ،ما دام ذلك يف طاعة اهلل تعاىل).

(((

هجرة املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه ،رضي اهلل عنهم:
من أول يوم يبزغ فيه فجر الدعوة يف مكة املكرمة ،يتعرض فيه صلى اهلل عليه وسلم،
لصنوف األذى من سخرية واستهزاء ،وتكذيب ،واالعتداء عليه باأليدي ،فهذا عقبة بن أبي
معيط ،وأبو جهل ،وأبو هلب وزوجه أم مجيل ـ ما تركوا من وسيلة إال وآذوا فيها النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فعقبة يلقي عليه فرث جزور ـ حوايا اجلزور وما فيه من أوساخ ـ ومرة حياول
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2بك ،حممد اخلضري ،نور اليقني يف سرية سيد املرسلني ،دار اإلميان ،1988 ،ص.96
32
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خنقه وهو ساجد عند الكعبة ،وهذا أبو جهل حياول أن حيطم رأسه حبجر وهو يصلي ،وهذا
أبو هلب وزوجه يتعرضان له ،ويرميان األشواك واألوساخ ،ويشعالن النريان يف طريقه .أما
من آمنوا بدعوته ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلم يسلموا من البطش والتنكيل والتعذيب ،كآل
ياسر ،وبالل ،وصهيب ،وغريهم ...فكانت اهلجرة األوىل إىل احلبشة ،ثم تبعتها اهلجرة الثانية.
أسباب اهلجرة من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة:
 .1رفض كثري من أهل مكة للدين اجلديد يف البداية.
 .2تهيئة األجواء يف املدينة واستعدادها لقبول دعوة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .3اشتداد األذى باملصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وباملؤمنني.
 .4ضرورة إقامة جمتمع إسالمي له قوته ومتيزه وإقامة دولته.
من دروس اهلجرة النبوية الشريفة:
كانت اهلجرة مرحلة العزة والكرامة والتمكني ،فما أمجل أن نشري إىل إشارات عابرة لعدد

من القضايا اجلديرة باإلشادة والتَّذكري ،وحنن يف بداية العام اجلديدَّ ،
علها تكون سبباً يف َش ْحذ
اهلِ َمم ،واستنهاض العزائم.
 .1التوكل على اهلل بعد األخذ باألسباب :ومن ذلك أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وضع
خطة حمكمة لنجاح هجرته .ومل ُيطلع عليها أحداً إال بعض املهمات لبعض من هلم صلة
مباشرة باهلجرة ،فأوكل إىل علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،النوم مكانه ،والبقاء يف مكة؛
لرد الودائع إىل أصحابها ،وليقوم بعملية التمويه حتى يظن من مترتسوا أمام بيته أنه مل خيرج
من بيته ،ومل يهاجر صلى اهلل عليه وسلم ،إال بعد أن وفر التأمني الالزم خلروج األفراد من

مكة سراً؛ خوفاً من بطش قريش ،وحتى ال يعلم أحد وجهتهم اجلديدة ،واصطحب أبا بكر
الصديق ،رضي اهلل عنه ،ليكون نائباً له ومسلياً يف هذه الرحلة .وقد كان خروجه صلى اهلل
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عليه وسلم ،وصاحبه يف وقت الظهرية ،واشتداد احلر يف رمضاء مكة ،واستأجر النيب ،صلى اهلل
ً
ودليال .وجعل موعد االنطالق بعد ثالثة أيام،
عليه وسلم ،عبد اهلل بن أريقط؛ ليكون هادياً له
ومكان اللجوء غار ثور ،وخط السري الطريق الساحلي ،وجعل عامر بن فهرية يغطي آثارهما،
ويعمي العدو بأغنامه؛ حتى ال يستطيع كفار قريش تقفي آثارهم ،وجعل أمساء بنت أبي
بكر ،رضي اهلل عنهما ،تزود النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأباها بالطعام والشراب ثالثة أيام
متتالية .ثم يغري اجتاه رحلته إىل املدينة ،فلم يتجه كاملعهود ملن أراد أن يسافر إىل املدينة ،بل اجته
من طريق ال خيطر ببال أحد وهو طريق اجلنوب .لقد كان هلذا التناغم يف توزيع األدوار أهمية
كربى ،حيث َّ
وفر الكبار الدعم املادي للمساندة ،وقام الشباب والفتيان باألعمال الفدائية
واالستخباراتية ،واملرأة ،قامت بالدعم اللوجسيت من تقديم الغذاء واخلدمات الالزمة ،أما
فعملوا على تهيئة الدولة واألرض اجلديدة.
باقي األفرادِ ،
 .2الصرب واليقني بنصر اهلل تعاىل من أسباب التمكني :بعد احملنة ال بد أن تأتي املنحة ،فبعد
ما القى صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من الضيق واالبتالء واالضطهاد ،يقيض اهلل تعاىل
األنصار لنصرة الدين ،ومحل لواء اإلسالم ،ليتكون أول جمتمع إسالمي .وملا كان أبو بكر،
رضي اهلل عنه ،يظهر خوفه واملشركون على باب الغار ،أظهر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
مدى يقينه بربه ،عن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،أن أبا بكر الصديق ،رضي اهلل عنه،
حدثه ،قال :نظرت إىل أقدام املشركني على رؤوسنا وحنن يف الغار ،فقلت :يا رسول اهلل ،لو أن
َ
َ
ثهما).
نني اهلل َثاِل ُ
أحدهم نظر إىل قدميه أبصرنا حتت قدميه ،فقال( :يَا أَبا َبكر َما ظنّ َك ِباْث ِ

(*)
(((

 .3درس يف التضحية والفداء :ومن ذلك ترك كثري من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
أمواهلم وأمتعتهم ،وتركوا مكة ،خمتارين دين اهلل تعاىل ،وحمبة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم.

* صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل أبي بكر الصديق ،رضي اهلل عنه.
34
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 .4تشكيل قوة إسالمية مدافعة ورادعة ألعداء الدين من الكفرة واملرتبصني :هذه القوة
كانت نواتها يف املدينة املنورة .حيث بدأ تشكيل قوة رادعة ظهرت أهميتها باعرتاف مشركي
مكة بهذا الكيان ،ومتثل ذلك يف صلح احلديبية .وتكوين قوة دفاعية بعد معركة بدر الكربى،
وقوة هجومية بعد غزوة األحزاب .وبدأت الدعوة تتوسع ،وذلك من خالل انطالق السرايا
واجليوش لفتح القالع واحلصون .ونشر دعوة اإلسالم من خالل إرسال الرسل إىل امللوك
والرؤساء.
ّ .5
إن اإلسالم أغلى ما يف الوجود ،وإن العقيدة أساس احلياة والتكوين :وهي الدافعية اليت
حترك املؤمن حنو العطاء ،مستمداً ذلك من إميانه بربه ،وعدالة قضيته ،وهي الرابطة اليت

تتضاءل أمامها سائر الروابط ،ومتى متسكت األمة بعقيدتها ،زادها اهلل تعاىل عزةً وكرامة.
 .6إقامة دولة اإلسالم ،وانتصار احلق ،ونشأة اجملتمع اإلسالمي :هذه الدولة اليت كانت مثرة
حلركة املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،الفعالة وهو يبحث عن احلاضنة اليت حتتضن الرسالة
اخلامتة ،وقوة تدافع عن صرح اإلسالم العادل .وهي درس عملي لتغيري الواقع الذي كان
عليه املسلمون قبل اهلجرة من عذاب ،واضطهاد ،وحصار ،وضعف ،ودعة ،حتى تنتهي رحلة
التضييق واخلناق واملطاردة ،وتأتي رحلة العزة والتمكني يف األرض.

 .7ترسيخ مبدأ األخوة اإلميانية القائمة على التحابب والتصايف :وقد ظهر ذلك جلياً بني
قوتني متنازعتني باألمس ،وهما األوس واخلزرج ،إىل قوة حتمي دين اهلل تعاىل ،وتنصر نبيه.
يقول ابن القيم ،رمحه اهلل تعاىل( :ثم آخى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين
واألنصار ،آخى بينهم على املواساة ،ويتوارثون بعد املوت دون ذوي األرحام إىل حني وقعة

ُ ُ لأَْ
َ لىَ
ض} (األنفال ،)75 :رد التوارث
بدر ،فلما أنزل اهلل َّ
عز وجلَ { :وأولو ا ْر َح ِام َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِببَ ْع ٍ
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دون عقد األخوة.

(((

 .8بناء املسجد :ليكون نواة الدعوة إىل اهلل تعاىل .فيه تتجمع اجليوش والسرايا ،ومنه تنطلق
الدعوة ،وفيه يتم تعلم الدين وأصوله وقيمه.

 .9التأريخ اهلجري :كانت اهلجرة سبباً يف بناء شخصية األمة ومتيزها عن غريها من األمم،

يأت بسهولٍة ويسر ،إمنا
فكرياً وعقائدياً ،وسلوكاً ،وهذا التحول املصريي يف تاريخ األمة مل ِ
وختطيط وبناء ،قال ابن حجر :إن أبا موسى كتب إىل عمر أنه يأتينا منك كتب
بعد جهاٍد
ٍ
ليس هلا تاريخ ،فجمع عمر الناس ،فقال بعضهم :نؤرخ ملبعث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وقال بعضهم :أرخ ملهاجرة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال عمر :أرخ ملهاجرة الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،فإن مهاجرته فرق بني احلق والباطل).

(((

 .1اجلوزية ،ابن القيم ،مشس الدين أبي عبد اهلل ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مؤسسة الرسالة ،ط 1418 ،هــ
1998م . 31/ 3
 .2العسقالني ،أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،دار الريان للرتاث.315/ 7 ،
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مسائل فقهية

من املرياث يف الفقه اإلسالمي
د .شفيق عياش /عضو هيئة حترير جملة اإلسراء
أمجع الفقهاء -إال من ش ّذ منهم -على أن القتل مانع من موانع املرياث ،وقد حكي عن
ورثا القاتل ،وهذا أيضاً ما يراه اخلوارج ،وقد وصف
سعيد بن املسيب وابن جبري أنهما َّ
العلماء هذا الرأي بالشذوذ ،وال يعول عليه.
وقد قام الدليل على حرمان القاتل من املرياث من السنة النبوية الشريفة ،وفعل الصحابة
واملعقول:
أوالً -الدليل من السنة الشريفة:
ما رواه مالك يف املوطأ وأمحد يف مسنده وابن ماجة عن عمر بن اخلطاب ،قال :مسعت رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ :
قاتل ِمرياث).
(ليْ َ
س ِل ٍ

(((

وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
قال ( :لاَ يَ ِر ُث اْل َقاِت ُل َشيْئاً).

(((

 .1منتقى األخبار بشرح نيل األوطار 64/6 ،وانظر :سنن ابن ماجة ،كتاب الديات ،باب القاتل ال يرث ،وصححه
األلباني.
 . 2سنن أبي داود ،كتاب الديات ،باب ديات األعضاء ،وحسنه األلباني.
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فهذه األحاديث وإن كان يف بعضها ضعف ،إال أنها تقوي بعضها بعضاً ،فتصلح لالستدالل
بها.
ثانيا  -فعل الصحابة:
روي أن عمر ،رضي اهلل عنه ،قد أعطى دية ابن قتادة املذحجي ألخيه دون أبيه ،وكان حذفه
بسيف فقتله ،واشتهرت هذه القصة بني الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،فلم ينكرها أحد ،فكانت
إمجاعاً.
ثالثًا  -املعقول:
ألن توريث القاتل يؤدي إىل تكثري القتل؛ إذ إن الوارث رمبا استعجل موت مورثه ليأخذ
ماله ،فاقتضت املصلحة منع إرث القاتل(*) ،ولو مل حيرم القاتل من املرياث ،ألدى ذلك إىل
(((

فساد كبري ،حيث يتخذ احلمقى من الورثة القتل وسيلة لتملك املال ،كما أن القتل يف حد
ذاته جرمية بشعة ،واملرياث نعمة ،والنعمة ال تنال مبحظور ،وهي نعمة املال.
آراء الفقهاء يف نوع القتل املانع من املرياث:
ومع اتفاق الفقهاء -إال من ش ّذ منهم -على أن القتل مانع من املرياث لألدلة سالفة
الذكر ،إال أنهم اختلفوا يف نوع القتل املانع من املرياث ،وسنذكر آراء الفقهاء على الوجه
اآلتي:
يرى احلنفية إىل أن كل قتل يوجب القصاص أو الكفارة مينع من املرياث ،وعلى هذا؛ فإن
القتل املانع من املرياث يشمل عندهم األنواع اآلتية:
* املغين ،البن قدامة.162/ 7 ،
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 .1القتل العمد املباشر :هو القتل بآلة من شأنها أن تقتل غالباً كاملسدس ،وكاحملدد من
الزجاج ،واحلجارة ،واخلشب ،أو ما شابه ذلك.
 .2القتل شبه العمد :وهو ما تعمد الضرب فيه ،وال يقتل غالباً ،كالعصا الصغرية.
 .3القتل اخلطأ بنوعيه:
أ .خطأ يف القصد :بأن يرمي شخصاً يظنه صيداً ،فإذا هو آدمي.
ب .خطأ يف الفعل :كمن رمى هدفاً معيناً مبقذوف ،فينحرف املقذوف عن اهلدف ،فيصيب
إنساناً.
 .4القتل الذي أجري جمرى اخلطأ :وذلك مثل النائم ينقلب على شخص ،فيقتله دون
قصد منه.
فالقتل بهذه األنواع األربعة مينع من املرياث ،إذا كان القتل باملباشرة ،وكان القاتل بالغاً
ً
عاقال ،ومل يكن القتل حبق أو بعذر ،ألن ً
ً
استعجاال
كال من املتعمد وشبهه قد قصد قتل مورثه،
ألخذ ماله لفعل حمظور ،فوجب أن يعامل بنقيض مقصوده ،فيحرم من املرياث.
قصرا يف
والقاتل خطأ ،وما جرى جمرى اخلطأ ،ينسب إليهما أنهما قتال حقيقة؛ ألنهما ّ
التحرز عن القتل ،وتركا االحتياط الالزمَ ،ف ِف ْع ُل ٍّ
كل منهما يعد حمرماً وحمظوراً ،فلو صح
اإلرث معه ،النفتح باب واسع أمام املستهرتين واجملرمني؛ لينفذوا منه إىل الوصول إىل سيء
أعماهلم ،وفاسد مقاصدهم ،فلزمت لذلك الكفارة واحلرمان من املرياث.
وأما ما عدا ذلك من أنواع القتل عندهم ،فغري مانع من املرياث كالقتل بالتسبب ،فإنه ال
مينع من املرياث كمن حفر حفرة يف الطريق يف غري ملكه ،فوقع فيها إنسان ،يرث احلافر ذلك
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العدد  124حمرم وصفر  1437هـ  -تشرين الثاني وكانون األول 2015م

اإلنسان؛ ألن هذا القتل ال يستوجب قصاصاً وال كفارة ،وكذلك القتل حبق كالقتل حداً ،أو
قصاصاً ،أو دفاعاً عن النفس ،أو العرض ،أو املال ،ال يكون مانعاً من املرياث ،وأيضاً القتل
من غري املكلف ،كالصيب ،واجملنون ال مينع املرياث؛ ألن احلرمان من املرياث واملنع منه عقاب
على القتل احملظور شرعاً ،وفعلهما ال يوصف بأنه حمظور شرعاً؛ لكونهما غري مكلفني ،وغري
متهمني باستعجال موت املورث ،ومثل ذلك أيضاً القتل بعذر ،كمن فاجأ زوجته متلبسة
جبرمية الزنى فقتلها ،ومثله ما إذا كان يدافع عن نفسه ،فتجاوز حد الدفاع الشرعي ،فقتل
مورثه مع أنه كان يف إمكانه أن يدفعه باألخف من القتل(((.
ويرى املالكية أن القتل املانع للمرياث هو القتل العمد بالعدوان فقط ،سواء أكان القتل
ً
عاقال أم
من مكلف ،أم من غريه ،بطريق املباشرة أم بطريق التسبب ،وسواء أكان القاتل
صبياً أم جمنوناً ،وعلل اإلمام مالك رأيه ً
قائال :ألن املراهق قد يتصابى وهو حمتلم ،وقد يتجان
وهو عاقل.

(((

وأما القتل اخلطأ ،فال مينع من املرياث من مال املقتول ،لكن القاتل ال يرث من الدية،
وأحلق املالكية بالقتل اخلطأ ما لو كان املورث ال يريد قتل الوارث ،ومل يندفع إال بالقتل(((،
وبالنظر يف رأي املالكية ،يالحظ أنهم قسموا القتل إىل نوعني فقط ،هما :القتل العمد،
والقتل اخلطأ ،وال يوجد عندهم نوع ثالث ،فالعربة عندهم يف املنع من املرياث وعدمه ،هو
القصد وعدمه ،فإن قصد القتل كان القصد مانعاً من املرياث بشرط أن يكون عدواناً بغري
 .1املرياث املقارن للشيخ حممد الكشكي ،ص .49

 .2البهجة يف شرح التحفة  -علي بن عبد السالم التسولي.421 / 2 ،
 .3الشرح الصغري للدردير  ،713 /4وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري.486/ 4 ،
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حق ،وإن مل يقصده ،فال يكون القتل مانعاً من املرياث ،ألن القاتل العمد قصد استعجال
املرياث ،فوجب أن يعامل بنقيض مقصوده ،فيحرم من املرياث ،وأما القاتل خطأ مل يوجد منه
القصد إىل قتل مورثه ،واستعجال مرياثه ،كما أن املخطئ معذور ،فال يستحق العقوبة ،واملنع
من املرياث عقوبة ،واخلطأ معفو عنه رمحة من الشارع احلكيم ،واحتج اإلمام مالك على حصر
القتل يف العمد واخلطأ بأن القرآن الكريم مل ينص إال على العمد واخلطأ يف قوله سبحانه:
{و َم ْن يَ ْقت ْ
ُل ُم ْؤ ِمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا َف َجز ُ
َاؤُه َج َهنَّ ُم َخاِل ًدا ِفي َها} (النساء ،)93 :وقوله سبحانهَ { :و َما َكا َن
لمُِ ْؤ ِمن أَ ْن يَ ْقت َ
ُل ُم ْؤ ِمنًا إِال َخ َطأً}.
ٍ

(النساء)92 :

ويرى الشافعية أن القتل بأنواعه مجيعها مانع من موانع اإلرث ،سواء أكان القتل عمداً أم

خطأ ،وسواء أكان مباشرة أم تسبباً حبق أو بغري حق ،وسواء أكان القاتل مكلفاً أم غري مكلف،
كالصيب واجملنون ،بل حتى لو كان القاتل مكرهاً أو حاكماً أو شاهداً بالعدل ،وأدت شهادته
إىل قتل مورثه ،أو كان مزكياً للشاهد على القتل ،أو كان القتل دفعاً للصائل ،كأن صال عليه
مورثه ،فلم يندفع إال بالقتل فقتله(*) ،فهؤالء وأمثاهلم حيرمون من املرياث؛ ألنه يتحقق فيهم
(((

وصف القتل ،فسبب احلرمان هو القتل من غري قيد ،أو وصف ،وهؤالء وأشباههم قاتلون،
وقد استند الشافعية فيما ذهبوا إليه إىل ظاهر لفظ األحاديث اليت ُذ ِكرت ،فهي عامة تشمل
أنواع القتل مجيعها.
ويرى احلنابلة أن القتل املانع من املرياث هو القتل بغري حق ،وهو املضمون بالقصاص،
أو الدية ،أو الكفارة ،وذلك مثل القتل العمد العدوان ،وشبه العمد ،واخلطأ وما جرى جمرى
* نهاية احملتاج.28/ 6 ،
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اخلطأ؛ كالقتل بالتسبب ،وقتل الصيب ،والنائم ،واجملنون ،وأما القتل الذي ليس مضموناً
بقصاص ،أو دية ،أو كفارة ،وال يوجب عقوبة مالية وبدنية ،فإنه غري مانع من املرياث ،كالقتل
حبق ،أو دفاعاً عن النفس ،أو من قصد مصلحة كعالج ،فمات بسبب ذلك يستوي يف ذلك
املنفرد بالقتل ،واملشارك لغريه فيه((( ،وقد أخذ احلنابلة بعموم األحاديث اليت متنع مرياث
القاتل ،إال أنهم خصصوا من عمومها القتل الذي ال يضمن ،فبقي ما عداه على مقتضاها،
هذا وهناك رواية أخرى عن اإلمام أمحد بن حنبل تدل على أن القتل مينع املرياث بكل حال
كما هو يف مذهب الشافعية(((.
وباملقارنة بني آراء أصحاب املذاهب األربعة ،نرجح واهلل أعلم ما ذهب إليه املالكية ومن
وافقهم من أن القتل املانع من املرياث هو القتل الذي يتوافر فيه أمران؛ القتل ،والعدوان،
سواء أكان القتل سبباً أم مباشرة؛ ملا فيه من قصد القتل احملظور ،أما إذا مل يتوافر يف القاتل
القصد والعدوان ،فال حيرم من املرياث؛ ألن القتل اخلطأ ال يتحقق فيه قصد استعجال أخذ
أموال املورث ،وكذلك ال حيرم القاتل من املرياث إذا كان القصد ناقصاً ،بأن كان القاتل
صغرياً أو جمنوناً أو معتوهاً.
ويعرتض على رأي احلنفية والشافعية واحلنابلة يف عدم توريث القاتل املخطئ مع أنه
ال قصد له ،واحلرمان عقوبة بنقيض املقصود ،وقد انتفى قصده ،فبالتالي ال جيوز حرمانه من
املرياث.
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
 .1املغين البن قدامة.163/ 7 ،
 .2املصدر السابق.
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مسائل فقهية

َن ْي ُل الرِّ َضاَ ،و َسال َم ُة الِف َطِر ،فيِ َت ْر ِك
ات َّ
الش َعِر
َما ْ
اس ُت ْحِد َث ِم ْن َق َّص ِ
الشيخ إحسان عاشور /مفيت حمافظة خانيونس
نيب بعده ،وبعد؛
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال َّ

الشبَاب اليو َم قد تغيرَّ َ ْت أع َراُف ُهم ،وتبَدَ
فإنـنَا َن َرى َ
ت أشكالهُُ ْم؛
ت أذواُق ُه ْم ،وتحَ َّوَل ْ
َّل ْ
َّ
بعض َّ ِ

للح َداثِة ،فعاَد عندهم ُم َ
لح
للم َدِنيَِّة ،ومواَء َمًة َ
َظنَّاً منهم أنهم يفعلون ذلك موا َكبًَة َ
صط ُ

ت على كثري من الناس يف عاداِتهم وتقالي ِدهمَ ،
(املُ َ
وضة) ،اليت د َ
اس ِهم
َخَل ْ
وظ َه َر ْت يف ِلبَ ِ
َهم ،أو عقي َدَت ُهم ،أو َ
انقلبوا على
وزينَتِ ِهم ،وَب َد ْت يف أشكالهِِم وسمَ ْتِ ِهم ،ولو َخالُفوا بذلك ِدين ُ
ِ

أخالِقهم الفاضلة ،وأع َراِفهم السليمة.

الش َع ِر ،وهذا ما ُ
اتباع َ
ات َّ
أعال أحكا َمُه يف
شاع بني شبابنا َ
وإن ممَِّا نرى قد َ
قص ِ
املوضِة يف َّ
جِ
البنود الثالثة اآلتية:
ات َّ
أو ًال ُ -
َر مْالُ َ
َعض َش َباِب َنا:
موقف اإلسالم من َق َّص ِ
الشعِ
نت ِش َرِة بني ب ِ
تظ َهُر من فرتةٍ ألخرى بني شبابنا َق َّصٌة َّ
فم َن الكابوريا ،إىل
للش َع ِر ،واِف َدةٌ إلينا من أعدائنا؛ ِ

ً
املَارينْز ،إىل ُ
رسومات ُم َعيَّنًة؛
أشكاال ،أو
الك ْو ُكو ،إىل ال َق َّصِة املُ َد َّرجة ،إىل ال َق َّصِة اليت تأخذ
ٍ

ْ
جات
كالسبْ َعات ،إىل َحْل َقِة ِّ
بعضها ،بأشكا ٍل وت َع ُّر ٍ
بعض الِّلحيَِة ،وَت ْر ِك ِ
َّ
الزْب ِديَِّة ،إىل َحل ِق ِ
َح َد ُث.
وُم َ
نحنَيَ ٍ
َج ُّد وُي ْست ْ
ات غريبٍَة ،وغري ذلك ممَِّا يَ ْست ِ
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ات َ
ات ،وذلك يف النقاط الثالث
واحلْل َق ِ
القص ِ
لذا؛ كان ال ُب َّد من بيان موقف اإلسالم ِم ْن تلك َّ
اآلتيَة:

ألن حْ َ
َ
رأسِه ُكَّله؛ َّ
الر ُج ِل ،وقد أِذ َن
الْل َق
للر ُجل أ ْن يحَ ِل َق َش َع َر ِ
الكامل يتواَءُم مع طبيعة َّ
( )1يجَ وز َّ
التـ َحُّلل من إح َرام َ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،
ٌ
والع ْم َرةِ ،ما
احل ِّج ُ
واحلْل ُق ِّ
فيه ُّ
للرجال ُسنَّة يف َّ ِ
ِ

فإن َحْل َق الرأس ُ
مل يَ ُك ْن ِب َداِفع التمسك باملوضة ،والتَّشبُِّه بأعدائنا؛ َّ
بالكِّليَِّة اليو َمَ ،ب َدأ يَغزو
ِ
ِ
أنـه موضٌة واِفدةٌ من جمتمعات الفسق والفجور.
جمتمعنا ،على َّ

ُ
فر ِّ
أهل
للر ُج ِل أ ْن يَُق َّ
( )2يجَ وز َّ
ص َش َع َرُه ،بشرط أال يكون فيه تشبٌُّه بأهل الك ِ
والشرك ،أو ِ
ال ِف ْس ِق واملجُُو ِن؛ َّ
التـ َشبَُّه بهم حرا ٌم؛ ألِدَّلٍة ،منها:
ألن َّ
الدليل األول :عن ابن عمرَّ ،
أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن َت َشبََّه ِب َق ْو ٍم َف ُه َو
ِمنْ ُه ْم)(((َ ،
ديث د ٌّ
َال على َّ
واحل ُ
أي شيٍء ممَِّا
اق ،أو املُبتَ ِد َعِة ،يف ِّ
أن َم ْن َت َشبََّه بالكفار ،أو الُف َّس ِ

يخَ ت ُّ َ
وس ،أو َهيْئٍةَ ،كا َن ِمنْ ُه ْم؛ َّ
التـ َشبَُّه بهم يف الظاهر
فإن َّ
عل ،أو عاَدةٍ ،أو َملُب ٍ
َصون به؛ ِم ْن ِف ٍ
التـ َشبُِّه بهم يف الباطن.
يدعو إىل َّ

س ْب ِن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،قالَ :حدَّثَـتْن أخيت ،قالت( :د َ
َخ َل َعَليْنَا
الدليل الثاني :عن أَن ِ
يِ
ال ٌمَ ،
ْت يَو َمئ ٍذ ُغ َ
النَّبيِ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن َ
قـ َّصتَا ِن(((َ ،ف َم َس َح َرأْ َس َك،
ول َك قَـ ْرَنا ِن ،أ ْو ُ
َوَب َّر َك َعَليْ َك(((َ ،وَق َ
وه َما؛ َفإِ َّن َه َذا ِزي اْليَ ُهوِد).
(احِلُقوا َه َذيْ ِن ،أَ ْو ُق ُّص ُ
الْ :

(((

و َوجُه الدَّاللة َّ
ألنـه ِم ْن
أن َّ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أ َم َر بحَِْل ِق ال َقرَنينْ ِ أو الُق َّصتَينْ ؛ َّ

 .1سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف لبس الشهرة ،قال األلباني :حسن صحيح.
اصيَِة.
 .2أي َض ِف َ
أس ،أو ُغ َّرتا ِن يف النَّ ِ
ريتا ِن ِم ْن َش َع ِر َّ
الر ِ
 .3أي َدعَا َلُه بالبرََ َكِة.
 .4سنن أبي داود ،كتاب الرتجل ،باب ما جاء يف الرخصة ،وقال األلباني :ضعيف اإلسناد.
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ات َّ
َسالم ُ
َني ُ
َر
َة الِف َطِر ،فيِ َت ْر ِك مَا ْ
الر َضا ،و َ
ْل ِّ
اس ُت ْحِد َث ِم ْن َق َّص ِ
الشعِ

ِش َع ِار اليهوِد ،و َعاَدِتهم يف رؤوس أوالدهم ،فأ َم َر بمِ َ
ُخ َال َفتِ ِهم.

ً
عض َش َع ِره ،أو يخَُ ِّف َفُه كثرياً ،وُي َ
رت َك َ
للر ُج ِل أ ْن يحَ ِل َق َب َ
طويال؛ لمَِا
بعضُه اآلخ َر
( )3ال يجَ وز َّ

الض َ
بأهل َّ
السنَِّة المُْ َط َّه َرة ،و ِم ْن
اللِة ،وال ِف ْس ِق ،واملجُُو ِن ،وقد َو َرَد النَّهي عنه يف ُّ
فيه ِم َن َّ
التـ َشبُِّه ِ
ذلك َح ِديثان:

األولَ :عن اْبن ُع َم َر َق َ
الَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول اهللِ  ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع ِن ال َقزَع).
ِ ِ
ِ
س
َواْل َقز ُ
الس َح ُ
واس ُتـع َ
أس ،ومعناُه :أ ْن يحَُْل َق َرأْ ُ
اب املُت َف ِّر ُقْ ،
َع يف اللغة :هو َّ
ري ُهنا يف َحْل ِق َّ
الر ِ
َاصيَتِِه َ
الصبيِ َ ،فُيترْ َ َك َب ْع ُ
أسِه َش َع ٌر ،ويحَُْل َق الباقي ،أو هو
وأعلى َر ِ
َّ
ض َش َع ِرهِ ،أو أَ ْن ُيترْ َ َك ِبن ِ
(((

أس.
التـ ُ
رقيع يف َش َع ِر َّ
َّ
الر ِ

والثانيَ :ع ِن اْب ِن ُع َم َر َّ
أن النَّبيِ َّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،رأَى َصبِيَّاً ُحِل َق َب ْع ُ
تـ ِر َك
ض َرأْ ِسِهَ ،و ُ

َب ْع ُضهَ ،فنَ َهى َع ْن َذِل َكَ ،وَق َ
(احِلُقوُه ُكَّله ،أَ ْو اْتُر ُكوُه ُكَّلُه).
الْ :

(((

الن ْهي َع ْن َح ْلق بَعض َّ
ْ
َرَ ،
َعض ِه:
رك ب ِ
وت ِ
الشعِ
ِ ِ
ثانياًِ -حك َم ُة َّ ِ
ْ
عض َّ
عضِهِ ،ح َك ٌم ،أب َرُز َها ثالث:
الش َع ِر ،وَت ِ
رك َب ِ
للنَّهي َع ْن َحل ِق َب ِ

التـقويـم الذي َخَل َق ُ
وقر َرُه يف كتابه
أ ـ تغيِيرُْ اهلَيْئَِة بمِ ا ال يتالَءُم مع ْ
اهلل اإلنسا َن عليهَّ ،
أح َس ِن َّ

العزيز فقالَ :
أحس ِن
{ل َق ْد َخَل ْقنَا اإلنسا َن أَحسن َت ْقو
يم} (التني)4 :؛ فاهلل خلق اإلنسان يف َ
ِ َ فيِ ْ َ ِ ِ ٍ
وج ُب على اإلنسان أ ْن يحُ افظ على ُح ْس ِن َخْل ِقه ،وأال يَ ْعبَ َ
ث به،
ُصو َرةٍ ،وأع َد ِل ِخْل َقٍة ،وهذا ُي ِ
فُي َغيرَِّه.

ب َو َم َع َّرةٌ على حْ َ
يمِة،
قـبْ ٌح َوَب َشا َعٌةَ ،و َعيْ ٌ
السِل َ
الاِل ِق عند َذوي ال ِف َط ِر َّ
شويُْه الخْ ِ ْل َقِة بمَِا فيه ُ
ب ـ َت ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب القزع.
 .2سنن النسائي ،كتاب الزينة ،باب الرخصة يف حلق الرأس ،وصححه األلباني.
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وهذا ُي ُ
إفساِد َها
ناقض املروءة واإلنسانية ،ويَط َع ُن يف العدالة الشرعية ،اليت َح ِر َ
ص على َ
ُ
َّه ْم َفَلُي َغيرُِّ َّن َخْل َ
الشيطان المَْ ُ
ق اهللِ ( .}...النساء)119 :
ريد لمََّا قال ...{ :وآلُم َرن ُ

َ َُ
وتقليد أهل اهلَ َوى َّ
ُ
أهل ال ِف ْس ِق
التـ َشبُُّه باليهود والنصارى،
ج ـ َّ
والضاللِة ،وُم َشاكلة ِ
منهي عنه؛ فقد قال اهلل عز وجل ِلنَبِيِِّه ،صلى اهلل عليه وسلمُ{ :ث َّم َج َعْلن َ
َاك َعَلى
والمْجُُو ِن ،وهو ٌّ

َشري َعٍة ِّم َن َ
نهي عن اتباع
ين ال يَ ْعَل ُمو َن} (اجلاثية ،)18 :وهذا
األ ْم ِر َفاتَّبِ ْع َها َوال َتتَّبِ ْع أَ ْه َواء َّال ِذ
َ
ٌ
ِ
ِ
الس َفهاِء ِم َن ُ
الك َّف ِار ،واملُشركني ،والُف َّساق ،يف أهوائهم وضالالتهم.
ُّ

روَ ،ق َ
الَ :رأى َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،عَل َّي ثَـ ْوَبينْ ِ ُم َع ْص َف َريْ ِن
وعن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍ
ـ أي ُم َشبَّ َعينْ ِب َصبْغ أمح َر ،أو أص َف َر اللونَ ،ف َق َ
اب اْل ُك َّف ِارَ ،ف َ
ال َتْلبَ ْس َها)(*) وهذا
ال( :إِ َّن َه ِذهِ ِثيَ ُ
ِ
ٍ
يع ُّ
الكفار ،وقد أ ِمرنا بمِ َ
ونـ ِهينَا عن
ألنـه َصنِ ُ
نهي ِّ
ٌ
ُخ َال َفتِهمُ ،
للرجال عن تلوين ثيابهم؛ َّ
(((

ُمتاَب َعتِهم.

وح ْ
ثالثاًُ -ح ْ
ك ُم ا َ
القُ ،
ك ُم َك ْسِب ِه:
حل ِ
إن َ
احل َ
َّ
عاص؛ ألنه ُم ِع ٌ
ني على نشر الفساد ،وُميَ ِّس ٌر له،
القص ِ
الق الذي يحَِْل ُق تلك َّ
ات آِث ٌم ٍ

وب َ
كما َّ
ألنـه يَ ْف َع ُل َما َن َهى عنه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وُي ِع ُ
ني
إن َك ْسبَُه َم ُش ٌ
باحل َرام؛ َّ

الض َ
َّن د َ
قل أ ْه َواِء أ ْه ِل َّ
َخ َل
اللِة وال ِف ْس ِق والمْجُُو ِن إىل شباب المُْسلمني ،فيكونون ممِ ْ
ِب ِفعِلِه على َن ِ
ُجح َر َّ
ب َو َراَء ُه ْم ،وهو َمذمو ٌم.
الض ِّ

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

* مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهما ،.وقال األرنؤوط:
إسناده صحيح على شرط مسلم.
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الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم مقاومة األسرى يف سجون االحتالل للتغذية القسرية
السؤال :ما حكم مقاومة األسرى يف سجون االحتالل للتغذية القسرية ،علماً أنه ميكن أن
يؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل استشهاد بعضهم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
إن حفظ اإلنسان حلياته وبقائه أصل واجب ،وابتعاده عن كل ما يؤذي نفسه ويضر بها
مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،اليت جاءت حلفظ الضرورات اخلمس ،وهي :الدين،
والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال.
لكن اإلنسان قد يتعرض لضرورات وموجبات تتطلب منه القيام بأعمال تتعارض يف
ظاهرها مع هذا األصل ،لكنها تستند إىل أدلة شرعية ،ميارسها املرء لغايات عظمى ،وأهداف
السجان الظامل الغاشم،
كبرية ،ومن ذلك امتناع األسرى عن تناول الطعام ،كوسيلة ملقاومة
ّ
وأسلوب ضغط على احملتل لتحصيل حقوقهم املشروعة ،مما كفلته هلم األديان السماوية،
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واملواثيق الدولية ،فمنظمة الصحة العاملية انتقدت بشدة اللجوء إىل التغذية القسرية
لألسرى املضربني عن الطعام ،معتربة أن اللجوء إىل هذا األسلوب حق شخصي لألسري
ميارسه يف إطار املقاومة املشروعة العتقاله وظروف سجنه.
ومن ناحية شرعية؛ فإن إضراب األسرى يف سجون االحتالل شكل باباً من أبواب
الصرب واملصابرة لنيل مطالبهم العادلة ،وأسلوباً من أساليب مقاومة احملتل ومقارعته يف رفع
الظلم والضيم عنهم ،وهو جهاد مشروع ،دلت على ذلك العديد من اآليات القرآنية ،منها
اع ِليَ ِغ َ
يظ ِب ِه ُم اْل ُك َّفا َر}(الفتح ،)29 :واإلضراب سالح يغيظ االحتالل
ُّر َ
قوله تعاىلُ{ :ي ْع ِج ُب الز َّ

لأَْ
َ لمَْ
لهَُ
اب أَ ْن يَت َ
َخَّلُفوا َع ْن َر ُسو ِل
وحيرجه ،وقوله تعاىلَ { :ما َكا َن لأِ ْه ِل ا ِدينَِة َو َم ْن َح ْو ْم ِم َن ا ْع َر ِ

َّه ْم لاَ ُي ِصيُب ُه ْم َظ َمأٌ َولاَ َن َص ٌ لاَ مخَْ ٌ
اهللِ َولاَ يَ ْر َغُبوا ِبأَْنُف ِس ِه ْم َع ْن َن ْف ِسِه َذِل َك ِبأَن ُ
ب َو َم َصة فيِ
َسبِيل اهللِ َولاَ يَ َطئُو َن َم ْو ِطئًا يَ ِغ ُ
يظ اْل ُك َّفا َر َولاَ يَن ُ
ب لهَُ ْم ِبِه َع َم ٌل َصا ٌ
َالو َن ِم ْن َع ُد ٍّو َنيْلاً إِلاَّ ُكتِ َ
ِ
لحِ
يع أَ ْج َر المْحُْ ِسنِ َ
ني}(التوبة ،)120 :فاآلية مشلت كل موطئ يغيظ الكفار؛ ومن ذلك
إِ َّن اهللَ لاَ ُي ِض ُ
اإلضراب الذي يفضح جرائم احملتل ،ويكشف ظلمه ،وحيرجه على املأل ،وقد أشار جملس

اإلفتاء األعلى يف قراره رقم  98/ 1إىل ذلك.
فإضراب األسرى ومقاومتهم للتغذية القسرية إذا تعني كوسيلة ال بد منها للحصول على
احلقوق املشروعة ،بعد استنفاذ الوسائل املمكنة ،وغدا أمراً ال بد منه ،كوسيلة لرفع الظلم
واالضطهاد ،وكان يرجى تأثريه على العدو ،وفضح ممارساته ،أصبح مشروعاً إىل أن حيقق
األسرى مطالبهم املشروعة يف رفع الظلم عنهم.
واألسرى أدرى بظروفهم وأكثر فقهاً ألحواهلم ،فشيخ اإلسالم ابن تيمية ،رمحه اهلل ،يقول:
(إذا اختلف دعاة اإلسالم يف األمر ،فاألحوط أن يكون رأي اجملاهدين) ،وقال اإلمامان عبد اهلل
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ابن املبارك وأمحد بن حنبل ،رضي اهلل عنهما( :إذا اختلف الناس يف شيء ،فانظروا ماذا عليه
ين َجا َه ُدوا ِفينَا َلنَ ْه ِديَنَّ ُه ْم ُسُبَلنَا
أهل الثغر ،فإن احلق معهم ،ألن اهلل عز وجل يقولَ { :و َّال ِذ َ

َوإِ َّن اهللَ لمََ َع المْحُْ ِسنِ َ
ني})(العنكبوت.)69 :

وعليه؛ فإن قيام األسرى يف سجون االحتالل مبقاومة التغذية القسرية ،كأسلوب ضغط

السجان جيوز إذا مل جيدوا وسيلة غريها ،لتحصيل حقوقهم اإلنسانية املشروعة ،وبناء
على ّ
عليه؛ فإن من يقضي حنبه من األسرى وهو يقاوم باإلضراب عن الطعام لنيل حريته ،فإنه
ُيعد من الشهداء.
.2حكم توقيت الفجر بالرغم من أن السواد يكون ملء السماء
السؤال :هل توقيت الفجر صحيح بالرغم من أن السواد يكون ملء السماء وقت الفجر
احلالي حسب التوقيت الدهري املعمول به يف فلسطني ،وما عالقة ذلك بقوله تعاىلَ { :و ُكُلوا
اش َرُبوا َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط الأَْْبيَ ُ
َو ْ
ض ِم َن الخْ َيْ ِط الأَْ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر}(البقرة)187 :؟

اجلواب :فإن معنى اآلية املذكورة أعاله ،أن اهلل تعاىل أباح للصائم األكل والشرب ً
ليال

حتى يتبني له (أي يتيقن) طلوع الفجر ،واملراد من اخليط األبيض النهار ،واخليط األسود
اض النَّ َه ِار ِم ْن َس َواِد َّ
الليل ،قال احلافظَ :و َم ْعنَى اآليَِة َحتَّى يَ ْظ َه َر َبيَ ُ
الليْ ِلَ ،و َه َذا اْلبَيَ ُان يحَْ ُص ُل

الصاِد ِق ،وقد فهم بعض الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،اآلية على خالف معناها،
ب ُطُل
وع اْل َف ْج ِر َّ
ِ ِ
ففهموا أن املراد منها اخليط احلقيقي ،فكان أحدهم جيعل حتت وسادته أو يربط يف رجله
فعن َع ِد ِّي
خيطني أحدهما أبيض واآلخر أسود ويظل يأكل حتى يتبني له أحدهما من اآلخرْ ،
ض ِم ْن الخْ َيْ ِط َ
{حتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ْم الخْ َيْ ُط َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
ال( :لمََّا َنزَ
ابن َحا َ ،ر ِض َي ُ
األْبيَ ُ
األ ْس َوِد ِم ْن
َل ْ
ت َ
ِ تمٍِ

َ ْ َُ
ْت إِلىَ ِع َقا ٍل أَ ْس َودََ ،وإِلىَ ِع َقا ٍل أَْبيَ َ
ُه َما تحَْ َ
اْل َف ْج ِر} َع َمد ُ
ضَ ،ف َج َعْلت ُ
ت ِو َساَدِتي ،ف َج َعل ُت أنْظُر فيِ
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اهلل َعَليِْه َو َسَّلمَ َ،ف َذ َك ْر ُت َلُه َذِل َك َف َق َ
ني ِليَ ،ف َغ َد ْو ُت َعَلى َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
َّ
الليْ ِل َفال يَ ْستَبِ ُ
ال:

نمََّ َ َ
َّ
الليْلَ ،وَبيَ ُ
اض النَّ َه ِار)((( ،فتجب الصالة أو الصيام على املسلم يف وقتهما
إِ ا ذِلك َس َواُد ِ
ت َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ِكتَاًبا َم ْوُقوًتا}(النساء،)103 :
الصالةَ َكاَن ْ
الصالةَ إِ َّن َّ
يموا َّ
احملدد ،قال تعاىلَ{ :فأَِق ُ
والوقت احملدد للصالة أو الصيام ،له بداية ونهاية ،فالفجر وقته من بزوغ الفجر الصادق،

حتى بزوغ الشمس ،وذلك لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :ووْقت ص َ
الصبْحِ ،م ْن ُطُلوع
الة
َ َ ُ َ ِ ُّ ِ
ِ
اْل َف ْج ِر َما لمَْ َت ْطُلع َّ
س)((( ،واألصل أن يلتزم املؤذن باألذان وفق التوقيت املعتمد لذلك،
الش ْم ُ
ِ

(اإل َماُم َضا ِم ٌنَ ،والمُْ َؤِّذ ُن ُم ْؤتمََ ٌن)(((،
فهو مؤمتن على األذان ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمِ :
فبمجرد األذان للفجر يتوقف الصائم عن الطعام ،ويبدأ وقت أداء صالة الفجر.

وبالنسبة إىل التقويم الذي يسري عليه املؤذنون يف فلسطني ،فهو معتمد من دار اإلفتاء
الفلسطينية ووزارة األوقاف والشؤون الدينية ،وقد وضع من قبل جلان شرعية متخصصة
باالستعانة بأهل اخلربة ،وعلى املسلم االلتزام به ،والعمل مبقتضاه ،ومن كان من أهل
االختصاص ،وله مالحظات على هذا التوقيت ،فينبغي عليه أن يبلغ اجلهات املسؤولة بها،
دون أخذ زمام املبادرة إلثارة البلبلة يف صفوف املصّلني ،وتشكيكهم يف صحة صالتهم أو
صيامهم دون أدّلة قاطعة ،سوى االستناد إىل اجتهادات شخصية ،واعتمادها كمسلمات ال
تقبل الطعن أو الرفض.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول اهلل تعاىل{ :كلوا واشربوا حتّى يتبينّ لكم اخليط َ
األْبيض من اخليط
األسود}(البقرة.)187 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب أوقات الصلوات اخلمس.
 .3سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت ،وصححه األلباني.
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 .3حكم الصالة على اجلنني الذي تويف يف بطن أمه
السؤال :ما حكم الصالة على اجلنني الذي تويف يف بطن أمه؟
اجلواب :إن كان اجلنني دون أربعة أشهر ،ال يصل عليه بال خالف((( ،وإن كان له أربعة
أشهر ومل يتحرك ،ال يصل عليه عند مجهور العلماء ،وقال أمحد وداود رمحهما اهلل :يصلى
عليه((( ،وإن خرج حيّاً واستهل ،فإنه يغسل ويصلى عليه بغري خالف ،قال ابن املنذر :أمجع
أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته ،واستهل ُصلي عليه(((.
وعليه ،فالذي نراه أن يصلى على اجلنني إذا مات يف بطن أمه ،وكان له أربعة أشهر فما
فوق احتياطاً ،أما إن خرج من بطن أمه ميتاً ،وكان دون أربعة أشهر ،فهذا ال يصلى عليه.
 .4حكم توبة الساحر الذي وقع يف الشرك
السؤال :هل للساحر الذي وقع يف الشرك بغري قصد توبة ،وما عالج ذلك؟
اجلواب :فإن التوبة واجبة على كل مذنب ،وتقبل التوبة إذا توافرت شروطها ،وكانت قبل
َ
يب
الغرغرة ،قال تعاىل{ :إِنمََّا التَّ ْوَبُة َعَلى اهللِ ِلَّل ِذ َ
ين يَ ْع َمُلو َن ُّ
السوَء بجَِ َهالٍة ُث َّم يَتُوُبو َن ِم ْن َق ِر ٍ
َفأُ َ
اهلل َعَليْ ِه ْم َو َكا َن ُ
ُوب ُ
ات
ت التَّ ْوَبُة ِلَّل ِذ َ
ولئِ َك يَت ُ
السيِّئَ ِ
يما * َوَليْ َس ِ
يما َح ِك ً
اهلل َعِل ً
ين يَ ْع َمُلو َن َّ

َحتَّى إَذا َح َض َر أَ َح َد ُه ُم المَْْو ُت َق َ
ين يمَُوُتو َن َو ُه ْم ُك َّفا ٌر ُأ َ
ولئِ َك أَ ْعتَ ْدَنا
ال إِِّني ُتبْ ُت اآل َن َوال َّال ِذ َ
ِ
لهَُ ْم َع َذاباً أَِليماً} (النساء ،)18 - 17 :وقد أمر اهلل تعاىل عباده بالتوبة ،فقال عز من قائلَ { :وُتوُبوا

إِلىَ اهللِ جمَ ِي ًعا أَيُّ َها المُْ ْؤ ِمنُو َن
 .1النووي يف اجملموع.258/ 5 :
 .2املغين.337/ 2 :
 .3اإلمجاع البن املنذر.44/ 1 :

َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}(.النور)31 :
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ويشرتط لصحة التوبة :إذا كانت املعصية من العبد هلل تعاىل ،وال تتعلق حبق آدمي ،ثالثة
شروط ،وهي:
األول :أن يقلع عن املعصية.
الثاني :أن يندم على فعلها.
الثالث :أن يعزم على أال يعود إليها أبداً ،وإن كانت املعصية تتعلق حبق آدمي فيلحقها
شرط رابع ،وهو أن يربأ من حق اآلدمي ،فإن كانت ً
ماال أو حنوه رّده إليه ،فالساحر إن تاب
ين
وفق الشروط املذكورة أعاله ،فنسأل اهلل تعاىل أن تقبل توبته ،وهو القائل يف شأنهَ { :و َّال ِذ َ

اهلل إلاَّ ب حْ َ
ْعو َن َم َع اهللِ إِلهًَا َ
ال ِّق َولاَ يَ ْزُنو َن َو َم ْن يَ ْف َع ْل
ال يَد ُ
آخ َر َوال يَ ْقُتُلو َن النَّ ْف َ
س َّالتيِ َح َّر َم ُ ِ ِ
َذِل َك يَْل َق أََثا ًما * ُي َضا َع ْ
اب َوآ َم َن َو َع ِم َل
اب يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َويخَُْل ْد ِفيِه ُم َهاًنا * إِلاَّ َم ْن َت َ
ف َلُه اْل َع َذ ُ

َع َملاً َص حِ ً
الا َفأُ َ
َات َو َكا َن ُ
ولئِ َك ُيبَ ِّد ُل ُ
اهلل َغُفو ًرا
اهلل َسيِّئَاِت ِه ْم َح َسن ٍ

يما}( .الفرقان)70 - 68 :
َر ِح ً

وعلى الساحر أن يسرت نفسه بسرت اهلل تعاىل ،ويكثر من االستغفار واألعمال الصاحلة؛

كي يبدل اهلل سيئاته حسنات.
 .5حكم العمل يف بنك ربوي
السؤال :ما حكم العمل يف بنك ربوي يف قسم احلاسوب واملقاصة واحلواالت ،علماً أني
أحبث عن عمل آخر ومل أجد ،وإن وجدت ،فيكون الراتب ً
قليال ال يكفي لتغطية التزاماتي؟
اجلوابَّ :
إن الربا حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وهو من الكبائر ،ومن السبع املوبقات،
اتَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟
وب َق ِ
لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ
ِ
اهلل إلاَّ ب حْ َ
َق َ
َُ
الِّ :
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيم،
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
ال ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
س َّالتيِ َح َّر َم ُ ِ ِ
الس ْحُرَ ،وقتْل النَّ ْف ِ
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َات اْل َغاِفلاَ ِت)((( ،واهلل تعاىل يقولَّ :
ين
َوالتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
{ال ِذ َ
الز ْح ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ

الرَبا لاَ يَُقوُمو َن إِلاَّ َك َما يَُقوُم َّال ِذي يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
َّه ْم َق ُالوا إِنمََّا
س َذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
يَأُْكُلو َن ِّ
الرَبا َوأَ َح َّل ُ
اْلبَيْ ُع ِمث ُ
الرَبا ( }...البقرة ،)275 :والعمل يف البنوك الربوية حمرم
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
ْل ِّ
بأشكاله وأنواعه كلها ،سواًء أكان حماسباً ،أم كاتباً ،أم مديراً ،أم غري ذلك ،حلديث جابر ،رضي
اهلل عنه ،قالَ :
(ل َع َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الرَباَ ،وُم ْؤ ِكَلُهَ ،و َكاِتبَُهَ ،و َشا ِه َديِْه،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،آ ِك َل ِّ

َوَق َ
الُ :ه ْم َس َواٌء)((( ،والعمل يف البنوك الربوية يعد من قبيل التعاون على اإلثم والعدوان،
واهلل تعاىل يقولَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْل ِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإْ ْث ِم َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقوا اهللَ
ِ
برِ
إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب}(املائدة ،)2 :وقد أفتى جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني بتحريم العمل
يد ال ِع َق ِ
يف البنوك الربوية ،وذلك يف قراره رقم.)184( :

وننصح السائل الكريم بأن يلتمس العمل احلالل ،ولو براتب بسيط ،فأبواب الرزق
احلالل واسعة واحلمد هلل ،وقليل حالل خري من كثري حرام ،ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا اهلل
َس ُب
عوضه اهلل خرياً منه ،قال تعاىلَ { :و َم ْن يَتَّ ِق اهللَ يجَْ َع ْل َلُه مخَْ َر ًجا * َويَ ْرُزْقُه ِم ْن َحيْ ُث لاَ يحَْت ِ

َو َم ْن يَتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ َف ُه َو َح ْسُبُه إ َّن اهللَ َباِل ُغ أَ ْمرهِ َق ْد َج َع َل ُ
اهلل ِل ُك ِّل َش ْيٍء َق ْد ًرا}( .الطالق)3 - 2 :
ِ
ِ
واهلل تعاىل أعلم

 .1صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب رمي احملصنات.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا ومؤكله.
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الديون وشبح املوت
الشيخ عمار بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
ٌ
وإشغال للذمةٌ ،
ومحل حلقوق العباد اليت ال تسقط إال
هم بالليل ،ومذّلٌة يف النهار،
الدُّيون ٌّ
باألداء ،أو املساحمة ،أثقلت الديون اليوم كاهل الناس ،وأفلست من عواقبها دول ،وانهارت
بنوك ،وتساقطت رؤوس مالية كبرية بسببها ،ويف املقابل هناك من ال يبالي بها ،وال حيسب هلا
حساباً إال حني حتيط القيود مبعصميه ،ويلقى مصرياً سيئاً خلف القضبان ،فأحببت أن ِّ
أوضح

حقيقة غابت عن العقول ،وهي أ ّن شبح املوت يرتصد اإلنسان ،فكيف سيلقى وجه ربه وهو
مشغول الذمة حبقوق العباد ،فأوجزت هذا البحث بني يدي القراء.
األصل أال يشغل املسلم ذمته بدين إال لضرورة:
إن مل تكن باملسلم حاجة ضرورية؛ فال يستدين ،ويكره له ذلك ،ويف حال البحبوحة
وشرهَ .ع ْن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنهاَ ،ز ْوج النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
اهلل
والرخاء؛ يستعيذ املسلم من الدَّينِّ ،
ِ
َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْخبرََ ْتُه( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الص َ
الةَِّ :
الل ُه َّم إِِّني
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَد ُ
ْعو فيِ َّ
َّجا ِلَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن ِفتْنَِة املحَْيَاَ ،وِفتْنَِة
أَعوُذ ب َك من ع َذاب ال َق  ،وأَعوُذ ب َك من فتنة املَس
يح الد َّ
ُ ِ ِ ْ َ ِ برْ ِ َ ُ ِ ِ ْ َِِْ ِ ِ
الل ُه َّم إِّني أَ ُعوُذ ِب َك ِم َن املَأَْث ِم َواملَْغ َرم (َف َق َ
ال َلُه َقاِئ ٌلَ :ما أَ ْكثَ َر َما َت ْستَ ِع ُ
يذ ِم َن املَْغ َر ِم،
املَ َم ِ
اتِ َّ ،
ِ
ف)(*) ُي ْستَ َفاُد ِم ْن َه َذا حْ َ
َف َق َ
َّث َف َك َذ َبَ ،و َو َع َد َفأَ ْخَل َ
الر ُج َل إَِذا َغ ِر َمَ ،حد َ
يث َس ُّد
ال ِد ِ
ال( :إِ َّن َّ
(((

* صحيح البخاري ،كتاب صفة الصالة ،باب الدعاء قبل السالم.
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الديْن؛ لأََِّنُه اْل َغاِل َ ٌ لىَ ْ َ
الذ َراِئع؛ لأََِّنُه َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ْ ،
َّ
ِ
استَ َعاذ ِم َن َّ ِ
ب ذ ِري َعة إِ الك ِذ ِب فيِ
فيِ
ِ
حْ َ
ب َّ
االستِ َعاَذةِ
ف فيِ اْل َو ْع ِدَ ،م َع َما ِل َص ِ
يثَ ،والخُْ ْل ِ
ال ِد ِ
الديْ ِن َعَليِْه ِم َن المََْقا ِلَ .ويحُْت َ
َم ُل أَ ْن ُي َراَد ِب ْ
اح ِ

االحتِيَاج إَِليِْه َحتَّى ال يَ َق َع فيِ َه ِذهِ اْل َغ َواِئ ِل ،أَ ْو ِم ْن َع َد ِم اْلُق ْد َرةِ َعَلى
من الدين ،االستعاَذُة من
ِ َ َّ ْ ِ ْ ِ َ ِ ْ ْ ِ
َوَفاِئِه َحتَّى ال َتبْ َقى َتبِ َعُتُه .وال َتنَاُق َ
از الاِ ْستِ َداَنِة؛ لأَِ َّن َّال ِذي
ض َبينْ َ الاِ ْستِ َعاَذةِ ِم َن َّ
الديْ ِن َو َج َو ِ

اسُت ِع َ
الديْ ِنَ ،ف َم ِن َّادا َن َو َسِل َم ِمنْ َهاَ ،ف َق ْد أَ َعاَذُه اهللَ ،وفعل َجاِئزاً((( ،وعن ُع ْقبََة
يذ ِمنُْه َغ َواِئ ُل َّ
ْ
ابن َعا ِمر ،رضي اهلل عنه ،أََّنُه سمَ ِ َع َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول لأَِ ْص َح ِابِه( :لاَ خُ ِتيُفوا
ُ ٍ
يف أَْنُف َسنَا؟ َق َ
يل َلُه :يَا َر ُس َ
أَْنُف َس ُك ْم ،أَ ْو َق َ
سَ ،ف ِق َ
ول اهللَِ ،و َما خُ ِن ُ
الديْ َن)((( .فعلى
الَّ :
ال الأَْْنُف َ
املسلم أن حيرص على براءة ذمته من حقوق العباد .والدَّين من احلقوق اليت ال تسقط إال

باألداء ،أو املساحمة ،وقد حذرنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من خطورة انشغال الذمة

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
باحلقوق يوم القيامة ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ال:
س َث َّم ِدينَا ٌر َو َال ِد ْر َه ٌمِ ،م ْن َقبْ ِل أَ ْن ُيؤ َ
ْخ َذ
( َم ْن َكاَن ْ
لمٌة لأَِ ِخيِهَ ،فْليَت َ
ت ِعنْ َدُه َم ْظ َ
َحَّلْلُه ِمنْ َهاَ ،فإَِّنُه َليْ َ
ت َعَليِْه)((( .و َع ْن
َأل ِخيِه ِم ْن َح َسنَاِتِهَ ،فإِ ْن لمَْ يَ ُك ْن َلُه َح َسن ٌ
ات أَ ِخيِهَ ،ف ُط ِر َح ْ
َاتُ ،أ ِخ َذ ِم ْن َسيِّئَ ِ
الَ :ق َ
َث ْوَبا َن ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن َم َ
ات َو ُه َو َب ِريٌء ِم ْن

ـل َ
اجلنََّة)((( .و َع ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
َخ َ
الكبرْ َِ ،و ُ
الديْ ِن د َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أََّنُه
الغُلو ِلَ ،و َّ
الثِ :
َث ٍ

َ
ال( :إ َّن أَ ْع َظ َم ُّ
الذُنوب ِعنْ َد اهللِ أَ ْن يَْل َقاُه َعبْ ٌد ِب َها َب ْع َد اْل َكبَاِئر َّال َن َهى ُ
اهلل َعنْ َها ،أَ ْن ي َ
مَُوت
َق ِ
ِ
ِ
تيِ
 .1فتح الباري.61/ 5 ،
 .2مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عقبة بن عامر ،قال األرنؤوط :إسناده حسن.

 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصاص يوم القيامة.
 .4سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف الغلول .رقم احلديث  .138 /4 ،1572املستدرك على الصحيحني .كتاب البيوع.
َ
َ
َ
َوأَ َّما َح ِد ُ
ري .رقم احلديث .31 /2 .2218وقال :هذا حديث صحيح على شرط
يث إِسمْ َا ِعيل ْب ِن َج ْعف ِر ْب ِن أِبي َكثِ ٍ
الشيخني ومل خيرجاه ،وصححه األلباني.
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َر ُج ٌل َو َعَليِْه َديْ ٌن ،ال يَ َد ُع َلُه َق َضاًء)((( .وَق َ
ــال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
س املُ ْؤ ِم ِن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ( :ن ْف ُ
(((
ُم َعَّل َقٌة ِب َديْنِِهَ ،حتَّى ُي ْق َضى َعنُْه).
ترك صالة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،على امليت املدين:
لقد كان الدين سبباً مانعاً من صالة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،اجلنازة على امليت املدين؛

وهذا عمل فيه بيان جليل خلطر الدَّين على اإلنسانَ .ع ْن َسَل َمَة ْبن َ
األ ْك َوعَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه:
ِ
ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،أِت َي بجَِنَا َزةٍ ِلُي َصِّل َي َعَليْ َهاَ ،ف َق َ
(أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
الَ :ه ْل َعَليِْه ِم ْن َديْ ٍن؟ َق ُالوا:
الَ :ه ْل َعَليِْه ِم ْن َديْن؟ َق ُالواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
َالَ ،ف َصَّلى َعَليِْهُ ،ث َّم ُأِت َي بجَِنَا َزةٍ ُأ ْخ َرىَ ،ف َق َ
الَ :صُّلوا َعَلى
ٍ
ال أَُبو َقتَاَدةََ :عَل َّي َديُْنُه يَا َر ُس َ
احبِ ُك ْمَ ،ق َ
ول اهللَِ ،ف َصَّلى َعَليِْه)((( أما بقية املصلني فيصلون
َص ِ

على املدين.

َّ
الدين مينع من دخول اجلنة:
الدَّين شديد اخلطر على اإلنسان؛ فإنه حيبس صاحبه من دخول اجلنة؛ وال يدخلها إال بقضاء
دينه ،ورد احلق إىل صاحبهَ ،ع ْن سمَُ َرةَ ْبن ُجنْ ُدب ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
(صَّلى النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل
الَ :
ٍ
ِ
الَ :ه ُاهنَا أَ َح ٌد ِم ْن َبن ُفلاَ ٍنَ ،ق ُالواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
الصبْ َحَ ،ف َق َ
الَّ :
س َعَلى
َعَليِْه َو َسَّل َمُّ ،
إن َص ِ
احبَ ُك ْم محُْتَبَ ٌ
يِ
(((
اب الجْ َنَِّة فيِ َديْ ٍن َعَليْه) .
َب ِ

الديون ال تسقط عن الشهيد:

الشهيد ال يعفى من الديون ،وال تسقط عنه ،رغم عظيم منزلته ،عن عبد اهلل بن أبي قتادة

َ
َ
يه ْم،
عن أبيه ،رضي اهلل عنهما ،أَّنُه سمَ ِ َعُه حيدث عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَّنُه قام ِف ِ

 .1مسند أمحد ،مسند الكوفيني ،حديث أبي موسى األشعري ،رضي اهلل عنه ،وقال األرنؤوط :إسناده ضعيف.

 .2سنن الرتمذي ،أبواب اجلنائز ،باب ما جاء عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :نفس املؤمن معلقة بدينه
حتى يقضى عنه) ،وصححه األلباني.
س َلُه أَ ْن يَ ْر ِج َع.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الكفالةَ ،ب ُ
اب َم ْن َت َك َّف َل ع ْ
َن َميِّ ٍ
ت َديْنًاَ ،فَليْ َ
 .4مسند أمحد ،مسند البصريني ،ومن حديث مسرة بن جندب ،قال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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الَ ،ف َقا َم َر ُج ٌل فقال :يا َر ُس َ
َ لجْ
ول اهللِ؛
يل اهللَِ ،والإِْميَا َن ِباهللِ ،أَْف َض ُل الأَْ ْع َم ِ
فذكر هلم أ َّن ا ِ َهاَد يف َسبِ ِ
أَ َرأَيْ َ ُ ْ
اي؟ فقال له رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
يل اهللِ ُت َك َّفُر َعيِّن َخ َطايَ َ
ت إن قتِل ُت يف َسبِ ِ
يل اهللَِ ،وأَن َ
(نعم إن ُقتِْل َ
ْب ٍرُ ،ث َّم قال رسول اهللِ ،صلى
ْت َص ِاب ٌر محُْت ِ
َس ٌ
بُ ،م ْقبِ ٌل َغيرُْ ُمدِ
ت يف َسبِ ِ
اهلل عليه وسلمَ :كيْ َ
ُْ
ت؟ قال :أَ َرأَيْ َ
ف ُقْل َ
اي؟ فقال
يل اهللِ أَُت َك َّفُر َعيِّن َخ َطايَ َ
ت إن قتِل ُت يف َسبِ ِ

رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :نعمَ ،وأَن َ
الديْ َن ،فإ ّن
ْب ٍر ،إال َّ
ْت َص ِاب ٌر محُْت ِ
َس ٌ
بُ ،م ْقبِ ٌل َغيرُْ ُمدِ
(((
ِجبرْ َ
ْ
اص ،رضي اهلل عنهما،
يل ،عليه َّ
السالم ،قال لي ذلك)  .وعن عبد اهللِ بن َع ْم ِرو بن ال َع ِ
ِ
أَ َّن َر ُس َ
ُّ َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالُ( :ي ْغ َفُر ِل َّ
الديْ َن)((( .وعن محَُ َّمد
ْب إال َّ
لش ِهي ِد ُكل ذن ٍ
اْب ُن َعبْ ِد اهللِ بن َج ْحشَ ،ق َ
وض ُع الجْ َنَاِئزَُ ،و َر ُس ُ
وسا ِب ِفنَاِء المَْ ْس ِج ِدَ ،حيْ ُث ُت َ
الُ :
ول اهللِ،
(كنَّا ُجُل ً
ِ
ٍ

س َبينْ َ َظ ْه َريْنَاَ ،ف َرَف َع َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ب َص َرُه ِقبَ َل
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،جاِل ٌ
الس َماِءَ ،فن َ
َظ َرُ ،ث َّم َطأْ َطأَ َب َص َرُهَ ،و َو َض َع يَ َدُه َعَلى َجبْ َهتِِهُ ،ث َّم َق َ
الُ :سبْ َحا َن اهللُِ ،سبْ َحا َن اهللَِ ،ماَذا
َّ
َل ِم َن التَّ ْش ِدي ِد؟ َق َ
َنز َ
الَ :ف َس َكتْنَا يَ ْو َمنَا َوَليَْلتَنَاَ ،فَل ْم َن َر َها َخيرْ ًا َحتَّى أَ ْصبَ ْحنَاَ .ق َ
ال محَُ َّمدٌَ :ف َسأَْل ُت

َل؟ َق َ
يد َّال ِذي َنز َ
َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ما التَّ ْش ِد ُ
س محَُ َّم ٍد
ال :فيِ َّ
الديْ ِنَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
َ َ
اشُ ،ث َّم ُقتِ َل َسبِيل اهللُِ ،ث َّم َع َ ُ ُ َ
ًُ َ
يل اهللُِ ،ث َّم َع َ
يل
اش ،ث َّم قتِل فيِ َسبِ ِ
ِ
ِبيَ ِدهِ ل ْو أ َّن َر ُجال قتِل فيِ َسبِ ِ
فيِ
اهللُِ ،ث َّم َع َ
اش َو َعَليِْه َديْ ٌن َما د َ
َخ َل الجْ َنََّة َحتَّى يَ ْق ِض َي َديْنَُه)

(((

على املدين أن يوصي بسداد دينه ،وبيان تفصيله:
ويعلم أهله ،وإن اقتضى األمر يكتب
على كل من انشغلت ذ ّمته بالدين أن يكتب ذلك،
َ

يف وصيته ذلك ،وأن يرتك ً
ماال يسد به دينه إن استطاع ،وأن يوصي بسدادها ،وأ ّال يتهاون

َ
ُ
الليْلَ ،ف َق َ
ُ
َ َ لمََّ
َّ
الَ :ما ُأ َراِني
يف ذلكَ .ع ْن َج ِاب ٍرَ ،ر ِض َي اهلل َعنُْه ،قال ( :ا َح َض َر أ ُح ٌد َد َعاِني أِبي ِم َن ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدين.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خطاياه إال الدين.
 .3مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث حممد بن عبد اهلل بن جحش ،قال األرنؤوط :ضعيف بهذه السياقة.
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ْ ً
َل ِم ْن أَ ْص َحاب النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ُوال أَ َّو ِل َم ْن ُي ْقت ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،وإِِّني َال أَْتُر ُك َب ْع ِدي
ِ
إِال َمقت فيِ
َ
َ
َّ َ َ
َّ ُ َ
َ َ
َ
ص
ضَ ،و ْ
استَ ْو ِ
س َر ُسو ِل اهللَِ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،فإِ َّن َعل َّي َديْنًا فاْق ِ
أ َع َّز َعل َّي ِمنْك ،غيرْ َ َن ْف ِ
(((
َ
ََ
الزَبيرْ َ ،ق َ
َ
ال :لمََّا َوَق َ
ََ َ َ َ َ
ف ُّ
الزبَيرُْ
يل)  .و َع ْن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن ُّ ِ
ِبأ َخ َواِتك َخيرْ ًا ،فأ ْصبَ ْحنَا ،فكان أ َّول قتِ ٍ
يَ ْو َم َ
اجل َمل َد َعاِنيَ ،فُق ْم ُت إلىَ َجنْبِِهَ ،ف َق َ
يَِّ ،إَِّنُه َال ُي ْقت ُ
َل اليَ ْو َم إِال َظا ٌ أَ ْو َم ْظُلو ٌمَ ،وإِِّني
ال( :يَا ُبن
ِ
ِ
لمِ
َال ُأ َراِني إِال َسأُْقت ُ
َل اليَ ْو َم َم ْظُلو ًماَ ،وإِ َّن ِم ْن أَ ْكبرَ ِ َه ِّمي َل َديْن ،أََفترَُى ُيبْ ِقي َديُْننَا ِم ْن َماِلنَا َشيْئًا؟
يِ
َف َق َ
َ َ
ثَ ،وُثُلثِِه ِلبَنِيِه  -يَ ْعيِن َبيِن َعبْ ِد اهللِ ْب ِن ُّ
ال :يَا ُبيَِّ
ض َديْيِنَ ،وأَ ْو َصى ِبالثُُّل ِ
ن ِب ْع َمالنَا ،فاْق ِ
الزَبيرْ ِ
الديْن َش ْيٌءَ ،فُثُلُثُه ِل َوَل ِد َكَ ،ق َ
 يَُق َُ
ٌ
َ
ال َعبْ ُد
ولُ :ثُل ُث الثُُّل ِ
ثَ ،فإِ ْن َف َضل ِم ْن َماِلنَا َف ْضل َب ْع َد ق َضاِء َّ ِ
استَ ِع ْن َعَليِْه َم ْو َال َي)َ ،ق َ
وصين ِب َديْنِِهَ ،ويَُق ُ
ال:
اهللَ :فجع َل ي
ول( :يَا ُبيَِّ
ن إِ ْن َع َج ْز َت َعنُْه فيِ َش ْيٍءَ ،ف ْ
ِ َ َ ُ ِ يِ
(اهلل)َ ،ق َ
َف َواهللِ َما َد َريْ ُت َما أَ َراَد َحتَّى ُقْل ُت :يَا أََبِة َم ْن َم ْو َال َك؟ َق َ
الُ :
الَ :ف َواهللِ َما َوَق ْع ُت فيِ ُك ْرَبٍة
ض َعنُْه َديْنَُهَ ،فيَ ْق ِضيِه)(((  .ويوم أصيب أمري املؤمنني عمر
ِم ْن َديْنِِه ،إِال ُقْل ُت :يَا َم ْولىَ ُّ
الزَبيرْ ِ اْق ِ
ابن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،بطعنة اجملوسي ،وكان عمر ،رضي اهلل عنه ،يف جراحه يشخب

دماً ،قال البنه عبد اهلل( :يَا َعبْ َد اهللِ ْب َن ُع َم َر ،ان ُ
الديْ ِنَ ،ف َح َسُبوُهَ ،ف َو َج ُدوُه ِستًَّة
ْظ ْر َما َعَل َّي ِم َن َّ

ني أَْل ًفا أَ ْو نحَْ َوُهَ ،ق َ
َوثمََاِن َ
ال :إِ ْن َوَفى َلُه َم ُال آ ِل ُع َم َرَ ،فأَِّدهِ ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْمَ ،وإِال َف َس ْل فيِ َبن َع ِد ِّي
يِ
ف أَ ْم َوالهُُ ْم َف َس ْل ُق َريْشَ ،و َال َت ْع ُد ُه ْم إلىَ َغيرْ ِه ْمَ ،فأَِّد َعيِّن َه َذا املَ َ
ال)(((.
بَ ،فإِ ْن لمَْ َت ِ
ِ
ابن َك ْع ٍ
ِ
ٍ
ِ
فيِ
أهل امليت يسألون إن كان على ميِّتهم َدين:

ربّئوا ذمة ميتهم؛ وعليهم أن يسألوا إن كان على ميّتهم دَين .فأبو بكر
على أهل امليت أن ُي ِ

الصديق ،رضي اهلل عنه ،وهو رأس الدولة ،وخليفة املسلمني سأل بعد وفاة النيبَ ،صَّلى ُ
اهلل

َل يخُْ َر ُج املَيِّ ُت ِم َن ال َقبرْ َو َّ
اب ه ْ
الل ْح ِد ِل ِعَّلٍة ؟!
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائزَ ،ب ٌ
ِ
بيِ
اهلل عَ
اب َب َر َكِة ال َغ ِازي َماِلِه َحيًّا َو َميِّتًاَ ،م َع النَّ َِّ ،صَّلى ُ
َليِْه َو َسَّل َم،
 .2صحيح البخاري ،كتاب فرض اخلمسَ ،ب ُ
فيِ
َو ُو َالةِ َ
األ ْم ِر.
اق عَ
بن
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب ُ
َلى ُعث َ
اب ِق َّصِة البَيْ َعِةَ ،والاِ ِّت َف ِ
ْما َن ِ
َل ُع َم َر ْبن َ
اخل َّطابَ ،ر ِض َي ُ
َع َّفا َنَ ،وِفيِه َم ْقت ُ
ْه َما.
اهلل َعن ُ
ِ
ِ
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َعَليِْه َو َسَّل َم ،إن كان ألحد له دين على النيبَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ .ع ْن َج ِاب ِر ْب ِن َعبْ ِد اهللِ،
اهلل َعنْ ُه ْماَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،جاَء أََبا َب ْكر َم ٌ
ات النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
َر ِض َي ُ
ال ِم ْن ِقبَل ال َع َ
ال( :لمََّا َم َ
الِء
ٍ
ِ
اْبن َ
احل ْض َر ِم ِّيَ ،ف َق َ
ال أَُبو َب ْكرَ :م ْن َكا َن َلُه َعَلى النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ت
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ديْ ٌن أَ ْو َكاَن ْ
ٍ
ِ
َلُه ِقبََلُه ِع َدةٌَ ،فْليَأِْتنَاَ ،ق َ
ال َج ِاب ٌرَ :فُقْل ُتَ :و َع َدِني َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْن ُي ْع ِطيَن
يِ
اتَ ،ق َ
َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذاَ ،فبَ َس َط يَ َديِْه َث َ
س ِماَئٍةُ ،ث َّم مَ ْ
ال َج ِاب ٌرَ :ف َع َّد يَ ِدي مَ ْ
س
ال َث َم َّر ٍ
خَ
خَ
فيِ
ِماَئٍةُ ،ث َّم مَ ْ
س ِماَئٍة)((( .وقد تأكد عبد اهلل بن الزبري ،رضي اهلل عنهما ،تأكداً تاماً من فراغ ذ ّمة
خَ

فأجلها ابنه؛ ليستوثق
أبيه من الديون .وقد طلب الورثة قسمة تركة الزبري ،رضي اهلل عنهّ ،

الزَبيرْ  ،رضي اهلل عنهماَ ( :واهللِ َال أَْق ِس ُم َبيْن ُ
َك ْم
من فراغ ذمة أبيه من الديون .قال َعبْ ُد اهللِ ِ
بن ُّ ِ
َحتَّى ُأَناِد َي ِبالمَْْو ِس ِم أَ ْرَب َع ِسنِ َ َ َ
الزَبيرْ َديْ ٌن َفْليَأِْتنَا َفْلنَ ْق ِضِهَ ،ق َ
َ َ
الَ :ف َج َع َل
ني :أال َم ْن َكا َن لُه َعلى ُّ ِ
ُك َّل َسنٍَة ُينَاِدي ِبالمَْْو ِس ِمَ ،فَل َّما َم َضى أَ ْرَب ُع ِسنِ َ
َهم)((( .وكان دَين أبيه ألفي درهم.
نيَ ،ق َس َم َبيْن ُ

وأهل امليت يقضون الدين عن ميتهمَ .عن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
اهلل عنهما( :أَ َّن ا ْم َرأَةً ِم ْن ُج َهيْنََة،
ِ ِ
ٍ
َجاَء ْت إلىَ النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ت،
ت :إِ َّن ُأ ِّمي َن َذ َر ْت أَ ْن تحَُ َّج َفَل ْم تحَُ َّج َحتَّى َماَت ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َال ْ
ِ
أََفأَ ُح ُّج َعنْ َها؟ َق َ
اضيًَة؟ اْق ُضوا اهللَ
ت َل ْو َكا َن َعَلى ُأ ِّم ِك َديْ ٌن أَ ُكنْ ِ
الَ :ن َع ْم ُح ِّجي َعنْ َها ،أَ َرأَيْ ِ
ت َق ِ
َف ُ
اهلل أَ َح ُّق ِبال َوَفاء)

(((

َّ
الدين وجتهيز امليت:
جتهيز امليت مقدم على سداد دينه .فقد عنون البخاري يف الصحيح ،باب الكفن من

اب َم ْن أَ َم َر ِبإِنجَْ ِاز ال َو ْع ِد.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الشهاداتَ ،ب ُ
بيِ
اهلل عَ
اب َب َر َكِة ال َغ ِازي َماِلِه َحيًّا َو َميِّتًاَ ،م َع النَّ َّ ِ،صَّلى ُ
َليِْه َو َسَّل َم،
 .2صحيح البخاري ،كتاب فرض اخلمسَ ،ب ُ
فيِ
َو ُو َالةِ َ
األ ْم ِر.
 .3صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب احلج والنذور عن امليت والرجل حيج عن املرأة .
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َ
مجيع املال .وقال إبراهيمُ( :يبْ َدُأ ِب َ
((( َ َ
الك َف ِنُ ،ث َّم ِب َّ ُ
الديْ ِن ،ث َّم ِبال َو ِصيَِّة) َوقال ُس ْفيَ ُان( :أ ْجُر ال َقبرْ ِ
َوال َغ ْسل ُه َو ِم َن َ
ت؛ لأَِ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
اهلل
الك َف ِن)((( .قال ابن قدامة احلنبليَ ( :ويجَِ ُب َك َف ُن المَْيِّ ِ
ِ
َّ َ
ْ
اجبٌَة حْ َ
اليَاةَِ ،ف َك َذِل َك َب ْع َد المَْْو ِتَ ،ويَ ُك ُ َ َ
َ
َ َّ ترْ َ َ
س
ون ذِلك ِم ْن َرأ ِ
َعليِْه َو َسل َم ،أ َم َر ِبِهَ ،وألن ُس تُه َو ِ فيِ

بن ُع َميرْ ٍَ ،ر ِض َي
َماِلِه ُم َق َّد ًما َعَلى َّ
ب َ
اث)((( .وقال( :لأَِ َّن حمَْ َزةََ ،وُم ْص َع َ
ري ِ
الديْ ِن َواْل َو ِصيَِّة َوالمِْ َ
ُ
اح ٍد ِمنْ ُه َما إال َث ْو ٌبَ ،ف ُك ِّف َن ِفيِهَ ،و َأل َّن ِلبَ َ ُ
س ُم َق َّد ٌم َعَلى
اهلل َعنْ ُهماَ ،ما لمَْ ُي َ
وج ْد ِل ُك ِّل َو ِ
اس امل ْفِل ِ
اجتِِه
ت إال َما َف َض َل َع ْن َح َ
ار ِث ِم ْن َما ِل المَْيِّ ِ
َق َضاِء َديْنِِهَ ،ف َك َذِل َك َك َف ُن المَْيِّ ِ
تَ .وال يَنْتَ ِق ُل إلىَ اْل َو ِ

َ
َ َ
تجَْ
ت ِمنُْه)((( واهلل أعلم.
يزهَِ ،و َما ال ُب َّد ِلْل َميِّ ِ
األ ْصِليَِّةَ ،و َكذِلك َمئُوَنُة َدْفنِِه َو ِه ِ
قضاء الدين عن امليت قبل تقسيم الرتكة:

وصي ِب َها
الدَّين مقدّم على توزيع تركة املتوفى ،قال سبحانه وتعاىلِ { :م ْن َب ْع ِد َو ِصيٍَّة ُي ِ

أَ ْو َديْ ٍن}(النساء ،)11:وكذلك الوصية مقدّمة على املرياث ،على أ ّال تزيد عن الثلث ،وقسمة
املرياث تكون بعد إخراج جتهيز امليت ودفنه ،وإخراج الدين ،والوصية مبا ال يزيد عن الثلث،

إال إذا أجازها الورثة ،وعلى الورثة أن يبادروا حال الوفاة إىل قضاء دين ميتهم ،فعن َس ْع ِد بن

َ
اتَ ،وَت َر َك ثالث مائة ِد ْر َهمَ ،وَت َر َك ِعيَ ً
األ ْط َو ِل أَ َّن أَ َخاُه َم َ
االَ ،فأََرْد ُت أَ ْن ُأْن ِف َق َها على ِعيَاِلِه؛ فقال
ٍ
َبس ِب َديْنِِه؛ َفاْقض عنه ،فقال :يا َر ُس َ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إن أَ َخ َ
ول اهللِ؛ َف َق ْد أََّديْ ُت
اك محُْت ٌ
ِ
َّ ٌ (((
َّها محُ ِقة)
س هلا َبيِّنٌَة ،قالَ :فأَ ْع ِط َها َفإِن َُ
عنه إال ِدينَا َريْ ِن َّاد َعتْ ُه َما ا ْمرأَةٌَ ،وَليْ َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب الكفن من مجيع املال.

 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب الكفن من مجيع املال.
 .3املغين.388 /2 ،
 .4املغين.388 /2 ،
 .5سنن ابن ماجه ،كتاب الصدقات ،باب أداء الدين عن امليت.
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املُزاح بني احملظور واملُباح
الشيخ أمحد شوباش /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

فاملُزاح –بالضم -يف اللغة :اسم من مزح ميزح ،واملَزح ،الدّعابة.
واملِزاح -بالكسر -مصدر مازحه ،وهما يتمازحان.

(((

ويف االصطالح :هو املباسطة إىل الغري على وجه التلطف واالستعطاف ،دون أذيٍة ،حتى
خيرج االستهزاء والسخرية.

(((

ويأتي يف اللغة اهلَ ْزل ،مبعنى املزح من وجه ،وضدهما ِّ
اجلد ،مصدر َج ّد يف كالمه ِج ّداً.

(((

اجلدّ.
واهلزل يف االصطالح :هو أن ال يراد باللفظ معناه ال احلقيقي وال اجملازي ،وهو ضد ِ

(((

إال أن هناك فرقاً بني اهلزل واملزاح ،وذلك أن اهلزل يقتضي تواضع اهلازل ملن يهزل بني
يديه ،واملزاح ال يقتضي ذلك ،أال ترى أن امللك ميازح خدمه ،وإن مل يتواضع هلم تواضع اهلازل
ملن يهزل بني يديه ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ميازح ،وال جيوز أن يقال يهزل ،ويقال ملن
 .1ابن منظور :حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ،لسان العرب ،دار صادر – بريوت ،مادة مزح .593 /2

 .2الربكيت :حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت ،قواعد الفقه ،الصدف ببلشرز -كراتشي ،الطبعة األوىل 1407هـ
 1986م ،ص .480 .3ابن منظور ،لسان العرب مادة هزل .696/ 11
 .4الربكيت ،قواعد الفقه ،ص .552
61

العدد  124حمرم وصفر  1437هـ  -تشرين الثاني وكانون األول 2015م

يسخر يهزل ،وال يقال ميزح.

(((

والفرق بني املزاح واالستهزاء ،أن املزاح ال يقتضي حتقري من ميازحه ،وال اعتقاد ذلك،
واالستهزاء يقتضي حتقري املستهزأ به ،واعتقاد حتقريه.

(((

والفرق بني اجملون واملزاح :أن اجملون صالبة الوجه ،وقلة احلياء ،واملزاح اإليهام للشيء يف
الظاهر ،وهو على خالفه يف الباطن ،من غري اغرتار ،لإليقاع يف مكروه.

(((

وبهذا يتضح معنى املزاح؛ فهو ضد اجلد ،وهو مباسطة للغري ،وتلطف به من غري استهزاء،
أو سخرية ،أو جمون.
حكم املزاح:
املزاح -وإن اختلفت فيه عبارات العلماء -إال أن األصل فيه اإلباحة ،ومن ذ ّمه من
العلماء ،فحيث مل تراع فيه الضوابط الشرعية اليت ال بد منها.
فال بأس باملزاح إذا راعى املازح فيه احلق ،وحترى الصدق ،فيما يقوله يف مزاحه ،وحتاشى
عن فحش القول ،كيف ال وقد روى عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل،

صلى اهلل عليه وسلم( :إني ألمزح ،وال أقول إال حقاً).

(((

 .1العسكري :أبو هالل احلسن بن عبد اهلل ،معجم الفروق اللغوية ،احملقق الشيخ بيت اهلل بيات ومؤسسة النشر
اإلسالمي – نشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بـ (قم) ،الطبعة األوىل1412 ،هـ ،ص .557
 .2العسكري ،الفروق اللغوية ،ص .493
 .3العسكري ،الفروق اللغوية ،ص .483
 .4الطرباني :سليمان بن أمحد ،الروض الداني (املعجم الصغري) ،احملقق حممد مشكور ،املكتب اإلسالمي ،دار
عمار– بريوت عمان ،الطبعة األوىل1405 ،هـ 1985م  ،59/ 2 ،باب امليم من امسه حممد ،وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد :إسناده حسن.
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وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :يا رسول اهلل ،إنك تداعبنا ،قال( :إني ال أقول إال حقاً)

(((

قال اخلادمي :وشرط جواز املزاح ً
قوال أو ً
فعال ،أن ال يكون فيه كذب ،وال َروع مسلم ،وإال
فيحرم (((.وهذا املعنى دل عليه حديث بهز بن حكيم ،قال حدثين أبي عن جدي ،قال :مسعت
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :ويْ ٌل ِلَّل ِذي يحَُ ِّد ُث َفيَ ْك ِذ ُبِ ،لُي ْض ِح َك ِبِه اْل َق ْو َمَ ،ويْ ٌل

َلُهَ ،ويْ ٌل َلُه).

(((

شواهد ملزاحه صلى اهلل عليه وسلم:
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ميارس املزاح ،وال يقول إال حقاً ،وقد روى العلماء روايات
حد الشهرة وأكثر ،عن قوله صلى اهلل عليه وسلم املزح وفعله ،ومن أمثلة ذلك:
كثرية ،بلغت َّ
ََ َ
َ
َّ َ
بيِ َّ ُ َ
ض
س ِ
بن َماِل ٍكَ ،ر ِض َي اهلل َعنُْه ،قال( :أَتى النَّ َُّ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َمَ ،على َب ْع ِ
ما رواه أَن ِ
ال أَُبو ِقالَبَةَ :فت َ
اريرَ ،ق َ
َ
َ
َ ََ
ُ َ
ْ
َكَّل َم
ِن َساِئِهَ ،و َم َع ُه َّن أ ُّم ُسليْ ٍمَ ،ف َقالَ :ويحَْك يَا أنجْ َشُةُ ،ر َويْ َدكَ ،س ْوًقا ِبال َق َو ِ ِ
النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ُمو َها َعَليِْهَ ،ق ْوُلُه َس ْوَق َك
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،ب َكِل َمٍةَ ،ل ْو َت َكَّل َم ِب َها َب ْع ُض ُك ْمَ ،ل ِعبْت ُ
ارير)
ِباْل َق َو ِ

(((

وعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنهما ،قالَ :جاء ٌ
رجل إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

َحمله ،فقال( :أَنا َحا ِمُل َك َعلى َوَل ِد ناقة ،قال يا رسول اهلل :و َما أَصنَع ِب َوَلد َناقة؟ َفقال
يَ ْست ِ
 .1الرتمذي :حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي
وإبراهيم عطوة ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب ،الطبعة الثانية1395 ،هـ1975 ،م ،أبواب الرب والصلة،
باب ما جاء يف املزاح ،قال الرتمذي :هذا حديث حسن ،وقال األلباني :صحيح.
 .2اخلادمي :حممد بن حممد بن مصطفى أبو سعيد اخلادمي احلنفي ،بريقه حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية
يف سرية أمحدية ،مطبعة احلليب 1348هـ.17/ 4 ،
 .3أمحد بن حنبل :أبو عبد اهلل الشيباني ،مسند اإلمام أمحد ،مؤسسة قرطبة  -القاهرة مسند الكوفيني من حديث بهز
ابن حكيم  5/2قال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
 .4صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه.
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رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :و َهل َتِل ُد ُ
اإلبل إال النُّوق؟)

(((

وكان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ميازح الصبيان ،فعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال:

كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :ليخالطنا حتى يقول ألخ لي صغري( :يا أََبا ُع َميرْ ٍَ ،ما َف َع َل

النُّ َغيرُْ )((( ،والنغري :طائر صغري كان أخو أنس يلعب به.

وعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يقول له:

(يَا َذا ُ
األُذَنينْ ِ )((( يعين ميازحه ،وفيه إشعار باملدح؛ لكمال ذكائه ،وفطنته ،وحسن استماعه.

(((

وكان الصحابة الكرام ،رضي اهلل عنهم ،يتمازحون ،فعن عكرمة بن عبد اهلل ،قال :كان

أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتبادحون بالبطيخ((( ،فإذا كانت احلقائق كانوا هم
الرجال.

(((

ومن مزاح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،العملي ما ورد عن حممود بن الربيع ،قال( :إِِّني

َأل ْع ِق ُل جََّمًة جََّم َها َر ُس ُ
َارَنا)
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،م ْن َدْل ٍو فيِ د ِ
املج طرح املاء من الفم بالتزريق ،ويف هذا مالطفة
قال يف شرح صحيح مسلم :قال العلماءُّ :
(((

الصبيان ،وتأنيسهم ،وإكرام آبائهم بذلك ،وجواز املزاح.

(((

 .1البخاري ،األدب املفرد ،كتاب حسن اخللق ،باب املزاح ،وقال األلباني :صحيح.
 .2األدب املفرد ،كتاب حسن اخللق ،باب املزاح مع الصيب ،وقال األلباني :صحيح.

 .3رواه الرتمذي ،أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء يف املزاح ،قال الرتمذي :حديث صحيح غريب ،وقال األلباني :صحيح.

 .4اخلادمي ،بريقة حممودية .16 /4
 .5أي يرتامون به ،يقال :بدح يبدح إذا رمى ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري ،املكتبة العلمية ،بريوت،
1399هـ 1979 -م ،حتقيق طاهر الزاوي – حممود الطناحي .104/ 1

 .6األدب املفرد ،كتاب حسن اخللق ،باب املزاح ،وقال األلباني :صحيح.
 .7صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة بعذر .
 .8النووي :أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي -املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث
العربي -بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ .162/ 5
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وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال( :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليَدلع لسانه

للحسن بن علي ،فريى الصيب محرة لسانه ،فيبهش إليه) فيبهش إليه :يقال لإلنسان إذا نظر
إىل شيء ،فأعجبه ،فأسرع إليه ،وتناوله بهش إليه.

(((

قال أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه( :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من أفكه الناس،

وقال صلى اهلل عليه وسلم :ر ّوحوا القلوب ساعة بعد ساعًة ،وروى احلسن ،قال :أتت عجوز
من األنصار إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا رسول اهلل ،ادع لي باملغفرة ،فقال هلا:
أما علمت أن اجلنة ال يدخلها العجائز ،ويف رواية ال تدخل اجلنة عجوز ،فبكت ،فتبسم رسول

اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال هلا :لست يومئذ بعجوز ،أما قرأت قوله تعاىل{ :إَِنّا أَن َ
ْشأَْن ُاه َّن

إِن َ
َاه َّن أَْب َكا ًرا* ُعُرًبا أَْت َراًبا} (الواقعة )37-35 :وروى زيد بن أسلم أن امرأة يقال
ْشاء* َف َج َعْلن ُ
هلا أم أمين جاءت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حاجة لزوجها ،فقال هلا :من زوجك؟ فقالت
فالن ،فقال :الذي يف عينه بياض ،فقالت :أي رسول اهلل ،ما بعينه بياض ،قال :بلى ،إن بعينه

بياضاً ،فقالت :ال واهلل ،فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :وما من أحد إال بعينه بياض ،ويف
رواية ،فانصرفت َع ْجلى إىل زوجها ،وجعلت تتأمل عينه ،فقال هلا :ما شأنك؟ فقالت :أخربني

رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يف عينيك بياضاً ،فقال هلا :أما ترين بياض عيين أكثر من
سوادها .وجاءت امرأة أخرى فقالت :يا رسول اهلل ،امحلين على بعري ،فقال رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم :امحلوها على ابن البعري ،فقالت :ما أصنع به؟ ما حيملين ،فقال رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم :وهل من بعري إال ابن بعري؟) فكان ميزح معها.

(((

 .1البغوي :حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي ،شرح السنة ،كتاب الرب والصلة باب
املزاح ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حممد الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،هـ 1983م،
 ،179/ 13وقال األلباني يف السلسلة الصحيحة :حديث رقم ( )70إسناده حسن.
 .2الغزي :أبو الربكات بدر الدين حممد ،املراح يف املزاح – دار ابن حزم – بريوت – 1418هـ 1997م ،الطبعة
األوىل ،حتقيق :بسام اجلابي ،ص.44-42
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وذكر ابن عبد الرب قول ابن عباس ،رضي اهلل عنهما :املزاح حبسن مباح((( ،وقيل البن
عيينة :املزاح سيئة ،فقال :بل سنة ،ولكن ملن حيسنه ،وإمنا كان ميزح؛ ألن الناس مأمورون
بالتأسي به ،واالقتداء بهديه ،فلو ترك اللطافة والبشاشة ولزم العبوس ،ألخذ الناس من
أنفسهم بذلك على ما فيه من خمالفة الغريزة ،من املشقة والعناء ،فمزح ليمزحوا ،قال
املاوردي( :العاقل يتوخى مبزاحه أحد حالني ال ثالث هلما؛ أحدهما :إيناس املصاحبني والتودد
إىل املخالطني ،كما قال حكيم البنه :يا بين اقتصد يف مزاحك ،فإن اإلفراط فيه يذهب البهاء،
وجيرئ السفهاء ،والتقصري فيه نقص باملؤانسني ،وتوحش باملخاطبني ،والثاني :أن ينفي من
هم ،قال ابن العربي :وال يستعمل املزاح أيضاً يف أحكام
املزاح ما طرأ عليه ،وحدث بهم من ّ

الدين ،فإنه جهل.

(((

َه ْم َليَُق ُ
ول َّن إِنمََّا ُكنَّا خَُن ُ
وهذا مصداق لقول احلق سبحانه { َوَلئِن َسأَْلت ُ
وض َوَنْل َع ُب ُق ْل أَِباهللِ
ُم َت ْستَ ْهزُئو َن َ
*ال َت ْعتَ ِذُرواْ َق ْد َك َف ْرتمُ َب ْع َد إميَاِن ُك ْم إن َّن ْع ُف َعن َطآِئ َفٍة ِّم ُ
نك ْم
َوآيَاِتِه َو َر ُسوِلِه ُكنت ْ
ِ
ِ
ِ

جُْر ِم َ
ني}.
ُن َع ِّذ ْب َطآِئ َفًة ِبأَن ُ
َّه ْم َكاُنواْ م ِ

(التوبة)66 - 65 :

ضوابط مشروعية املزاح:
ع ّد ابن قدامة املقدسي ،املزاح من آفات اللسان ،أما اليسري منه ،فال ينهى عنه إذا كان

صدقاً ،وبني أن مزاح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مجع ثالثة أشياء:

أحدها :كونه حقاً ،والثاني :كونه مع النساء والصبيان ،ومن حيتاج إىل تأديبه من ضعفاء

الرجال ،والثالث :كونه نادراً ،فال ينبغي أن حيتج به من يريد الدوام عليه.

(((

 . 1ابن مفلح :حممد بن مفلح أبو عبد اهلل مشس الدين ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،عامل الكتب.222/ 2 ،
 . 2اخلادمي ،بريقة حممودية.16 - 15 /4 ،
 .3ابن قدامة :جنم الدين أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن ،خمتصر منهاج القاصدين ،مكتبة دار البيان ،دمشق،
1398هـ 1978م ،ص .168
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وقال الغزالي :اعلم أن املنهي عنه اإلفراط يف املزاح ،أو املداومة عليه ،أما املداومة ،فألنه
اشتغال باللعب ،واهلزل فيه ،واللعب مباح ،ولكن املواظبة عليه مذمومة ،وأما اإلفراط فيه
فإنه يورث كثرة الضحك ،وكثرة الضحك متيت القلب ،وتورث الضغينة يف بعض األحوال،
وتسقط املهابة والوقار ،فما خيلو عن هذه األمور فال يذم.

(((

وقال ابن عبد الرب :وقد كره مجاعة من العلماء اخلوض يف املزاح ،ملا فيه من ذميم العاقبة،
ومن التوصل إىل األعراض ،واستجالب الضغائن ،وإفساد اإلخاء ،كان يقال :لكل شيء بدء،

وبدء العداوة املزاح ،وكان يقال :لو كان املزاح ً
فحال ما ألقح إال الشر ،قال سعيد بن العاص:
ال متازح الشريف فيحقد ،وال الدنيء فيجرتئ عليك.

(((

وختاماً؛ فاملزاح أمر مشروع إذا وافق املازح الضوابط الشرعية ،واستخدم يف وقته ،ومع

أهله وحبدود ،ومل يكن يف أحكام الدين وقضاياه وأموره.
واهلل أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 .1الغزالي :حممد بن حممد أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دار املعرفة ،بريوت .128/ 3 ،
 .2ابن مفلح ،اآلداب الشرعية.223 /2 ،
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نصيحة إىل الساحة السياسية يف الوطن
العربي فالعامل ال يعرف إال األقوياء
د .محزة ذيب /عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين و الباحثني  -الرباط
إن من املؤسف جداً أن نرى بعض أوطاننا العربية يف حالة شديدة من التمزق والفنت
واحلروب األهلية ،وإن مما يدمي القلوب أن نرى يف بعض أقطارنا على الساحة العربية
خراب بيوتنا بأيدينا ،أن نرى إهالك احلرث والنسل ألسباب افتعلناها حنن ،ال الفرجنة ،وال
االستعمار ،وال الغرب ،وال املسيحية ،وال اليهودية ،واملنطق يقول ،واحلكمة تقول ،والعقالنية
تقول ،واملصلحة تقول ،والواقع حيتم أن تكون أمتنا العربية واإلسالمية على قلب رجل واحد،
ويف خندق واحد ،وأن نكون يداً واحدة ،حُ
ولمة واحدة ،وإذا مل نكن كذلك ،فأقل ما يف األمر
عضنَا بعضاً ،وال يهلك َب ُ
عضنَا بعضاً ،وأال يدمر َب ُ
وأقل ما يف املعادلة أال يقتل َب ُ
عضنَا لبعض
احلرث والنسل ،وال نشعل احلرب األهلية والفنت الداخلية ،ندمر مساحات احلوار ،ونفتح
الباب على مصرعيه ملساحات االقتتال ،ننبش التاريخ من أجل العثور على أمور موات؛ كي
جنعل منها وقوداً نشعل به أنفسنا وجمتمعاتنا ،أين العقالء واحلكماء؟ وأين الساسة الفضالء؟
أين الراشدون واحلاذقون؟ أين أطباء النفوس والقلوب؟ مل نسمح للمتهورين والعاطفيني أن
يقودوا دفة الصراع؟ ال يأتي املتهور إال إذا غاب أو غيب احلكم واملتزن.
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وال يتصدر العاطفي دفة األمور ،إال إذا غاب أو غيب العاقل والرشيد ،وال ميتشق األهوج
السالح إال إذا غاب أو غيب السياسي البارع ،وال يتصدر اجملالس واألمور من يف صدره ضيق
وحرج ،إال إذا غاب أو غيب من كان واسع الصدر ،سديد القرار ،وال يتصدر للفتوى من ال
فقه له ،إال إذا غاب أو غيب العامل والفقيه.
مبعنى على العلماء والساسة الفضالء والعقالء واحلكماء مسؤولية كبرية جتاه أوطانهم
وشعوبهم وبلدانهم ،وال جيوز ترك الساحة واألمور على ما هي عليه ،وكل يتحمل على
قدر وسعه وطاقته ومكانته ،وله من اهلل سبحانه األجر العظيم ،والثواب اجلزيل ،فإذا كان
اإلصالح بني األفراد من أعظم القربات عند اهلل ،فما بالنا بإصالح اجملتمعات ،وحقن الدماء،
ووأد الفنت ،واحملافظة على األنفس واملمتلكات؟ وإذا كان وطننا العربي واإلسالمي خيشى من
التطرف الديين ،وحيسب النتشاره وامتداده واتساعه كل حساب ،ويصف ذلك مرة بالتطرف،
ّ
التطرف ،ووضع احلدود خشية
وأخرى باإلرهاب ،وثالثة بالطائفية ،فإن القضاء على هذا
ّ
اتساع رقعته ،والوقوف يف وجه مده ،وانتشاره ال يأتي بالعنف والقوة ،وال يعاجل بالقتل املضاد،
أو ال يتأتى ذلك بالعنف وحده ،أو بالقوة وحدها ،بل البد من احلكمة يف العالج ،وعلى
رأس هذه احلكمة حماولة احتوائه ،وفتح مساحات احلوار معه؛ ألن هؤالء أهل فكر ومعتقدات،
التطرف والغلو ،فهم من وجهة نظرهم أنهم على حق
وإن كانت باطلة ،وإن كان فيها من
ّ
وصواب ،فال بد من مقارعة احلجة باحلجة ً
أوال ،ثم الصرب على هذه الفئة مع استخدام كل
وسائل الرتغيب جتاههم ،قبل الرتهيب أو الوسيلتني معاً ،أما أن ال ميتشق هلم إال السالح،
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والسالح وحده فقط ،فهذا غري صواب أبداً؛ ألن العنف يولد العنف ،وكل فعل له رد فعل،
مساو له يف القوة ،ومعاكس له يف االجتاه.
ٍ
ثم إن الساحة العربية واإلسالمية -والعربية بوجه اخلصوص -فيها الفكر اإلسالمي
التطرف والعنف والغلو ،فلماذا يعامل لدى بعض النظم
املعتدل ،والبعيد كل البعد عن
ّ
معاملة الفكر املتطرف الغالي؟ ملاذا يالحق أصحابه ومحلته شر مالحقة؛ تارة بالتقتيل ،وأخرى
بالسجن ،وثالثة بالتشريد والنفي ،ورابعة باإلقصاء والوعيد؟ فإذا ما عومل اجلميع؛ الغالي
واملعتدل ،واملتطرف وغري املتطرف ،واملتشدد واملتساهل ،املعاملة ذاتها ،فإن الساحة بعد فرتة
التطرف ،ولكنها ستخلو من الفكر املعتدل ،والرأي املرن ،والفئة املتزنة ،وسنجد
لن ختلو من ّ
أنفسنا مجيعاً أمام تطرف كبري ،ومد من الغلو غري قليل ،وما سلوك اجلماعة اليت تطلق على
نفسها مسمى تنظيم الدولة اإلسالمية إال منوذج ملا نقول.
كما اليصح أن يغيب عن بعض ساستنا أننا كلما شدّدنا القوة على املعتدلني ،وذهبنا حد
والتطرف يف الوقوف يف وجههم ،مبعنى غلو مقابل غلو ،وتطرف مقابل
الغلو يف حماربتهم،
ّ
والساسة يف القتل ،واإلفراط يف احملاربة .فإن
آخر ،لكان لدى أولئك تطرف العقيدة والدين
َ
أصحاب هذا الفكر ،ومحلة اإلسالم املعتدل ،سيسعون إىل حاضن هلم ،أو سيبحثون عن قوة
حتميهم ،ويسندون ظهورهم إليها ،بغض النظر عمن تكون هذه احلاضنة ،ومن يكون هذا
السند ،وهناك يف العامل اإلسالمي بدأت تربز قوتان شئنا أم أبينا ،قوة حتمل اإلسالم املعتدل،
وهذه قوة رأي ،وسعة نفوذ ،وانتشار ،ومتثل معسكر أهل السنة .وقوة حتمل الفكر الشيعي،
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وبدأت قوتها ونفوذها بالتنامي يف الوطن العربي ،فها هي إيران قد بسطت نفوذها على
العراق وسوريا ولبنان واليمن ،وهناك حراك يف البحرين كما هلا عالقات جيدة مع حركة
اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني ،ومتد يد العون واملساعدة لكل حركة إسالمية متد هلا يداً ،وتبسط
هلا ذراعاً وثوباً ،وإيران دولة عملية ،وهلا مشروعها العقدي والوطين ،بغض النظر اتفقنا معها
أم اختلفنا ،كرهناها أم أحببناها ،وسنجد مبجموعنا أن العامل سيعرتف بها كقوة على الساحة
الدولية ،وستجد األنصار واملؤيدين ،وها هي يف حلف أو صداقات قوية مع روسيا والصني
ودول أمريكا الالتينية ،حبيث ال جيد الغرب وعلى رأسه أمريكا إال التعاون معها ،واالعرتاف
بها كقوة ذات سلطة ونفوذ عاملي ودولي ،أو إقليمي على أقل تقدير.
والعامل مع القوي والغين ،وليس مع الضعيف والفقري ،سنجد غداً أن الغرب على
عالقة صداقة ورباط وثيق مع إيران ،إذ السياسة متقلبة ،وال لون هلا ،فأعداء اليوم قد يكونون
أصدقاء الغد ،كما كان أصدقاء األمس أعداء اليوم ،هكذا هي السياسة ،فهي مرتبطة باملصاحل
ال باملبادئ ،فقد نغمض أعيننا ونفتحها ،فال جند من واقعنا الذي نعيشه إال آثاره وتارخيه ،فإذا
ما تنبهت واستيقظت من سباتها النخبة السياسية يف وطننا العربي مبكراً ،وإال فقد تصحو،
فال جتد هلا مكاناً يف اخلارطة اجلديدة.
يف تقديري يلزم الساسة يف الوطن العربي أن يفكروا جيداً ،وينتبهوا مبكراً وعليهم أن
يتحلوا ببعد النظر ،ويستبقوا األحداث يف تفكريهم ،ويكونوا واقعيني ،وال يصح أن يبقوا
يف الربج العاجي ،هم يف واد ،وما جيري من أحداث متسارعة يف املنطقة يف واد آخر ،فها هو
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مقالنا يف العام اجلاري 2015م ،وسنعود إليه بعد فرتة من الزمن ،كي تعلموا أن كل شيء
قد اختلف ،وأن ما نتوقعه اليوم هو الذي سيكون غداً .ولكننا لن نستفيد حينئذ ،وسنرى
أن القطار قد فاتنا ،ومل نستنب الرشد إال يف ضحى الغد ،ويومئذ لن ينفع ندم ،ولن تنفع
مراجعات حساب؛ ألن الزمن املفرتض للعقالنية قد انتهى ،والوقت املتاح للتفكري اهلادئ
قد نفذ ،والنصيحة اآلن ،واالستماع هلا اليوم ال يكلف شيئاً ،غري أننا سندفع مثناً باهظاً إن
مل نراجع حساباتنا ،ونقدر األمور حق قدرها ،وأشحنا بوجوهنا عن الناصح والنصيحة ،وإن
غداً لناظره قريب.
ال يصح أن يسري السياسي وتسري سياسته بعكس تيار املوج ،ليس من احلكمة ،وال من
العقالنية أن نشيح بوجوهنا فقط عن هلب النار الزاحف جتاهنا؛ ألنه سيحرق وجوهنا،
وسيحرقنا بالكامل إن مل نعمل على إطفاء هذه النريان املستعرة ،أو اليت حتت الرماد ،واليت
سرعان ما ستصبح نرياناً يصعب التغلب عليها ،دون أن تأكل ما تأكل ،وحترق ما حترق ،حنن
ال نقول إن هذه التغيريات أو املعادالت ستتم بني ليلة وضحاها ،أو يف سنة أو سنتني ،لكنها
قادمة ال حمالة ،وليس األمر ببعيد إال إذا غرينا وبدلنا من سياستنا احلالية ،واليت تذهب ِبنَا
السنون دون أن يكون لدينا مشروع أو خطط إسرتاتيجية ،حبيث نعلم أين نضع أقدامنا؟ وإىل
أين سنسري أو يسار ِبنَا؟ إن السياسات احلالية جتاه واقعنا املعيش ،وما حنن مقدمون عليه ،رغم
أنوفنا ،ال ولن يسعفنا يف مستقبلنا املنظور واملنشود .إن مثل السياسات احلالية واليت عليها
بعض نظمنا يف وطننا العربي مثل النعامة اليت ختفي رأسها يف الرمال ،وتقول ال أحد يراني
حبكم أنها ال ترى أحداً بالطبع ،هذه سياسات ليس فيها بعد نظر ،وال استقراء للمستقبل
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املنظور ،كما أنها ال تأخذ العربة والعظة مما جيري من أحداث ووقائع على الساحة العربية
واإلسالمية ،كما أن الشعوب العربية ستقفز عن النهج التقليدي والنهج شبه العقيم فيما
يشبه الركض املوضعي ،لن تبقى يف اجرتار املاضي ،وترى التغيريات الكبرية من حوهلا مما
تعيشه وحتياه .يتوجب على النظم السياسية يف وطننا العربي أن تقيم وزناً ملراكز الدراسات،
ومراكز االستقراء ،وإن مل يكن لديها مثل هذه املراكز ،فعليها أن توجدها وتفعلها خري
تفعيل ،عليها أن تفيد مما لدى اآلخرين من عقل نري ،وفكر مستنري ،عليها أن تستفيد من
اخلرباء وأصحاب الرؤى ،وذوي احلكمة والبصائر ،ال أن تبقى ضمن سياج مغلق ،أو حلقات
ضيقة ،أو ال تريد أن تسمع إال ما حتب وترغب  -صديقك من َص َدقك ال من صدَّقك،
معظم الدوائر اليوم واحللقات حول الساسة ،هي من جنس من ص ّدَّقك ،ال من جنس من
ص َدقك .إال من رحم ربي ،وقليل هم .لذلك حنن يف تراجع يوماً إثر آخر ،وترتدى أحوالنا
سنة إثر أخرى ،وها هي جمتمعاتنا حترتق بسبب الظلم ،وجتاوز احلدود ،وضرب رأي الناس
بعرض احلائط ،وزج من ينصح ،أو ينتقد يف ظلمات السجون ،ومالحقة املعارضة ،وتقتيلها،
أو إقصائها شر إقصاء ،بعض النظم تتعامل مع الرأي اآلخر ،أو رأي املعارضة معاملة العداء
والسخط ،وال تعلم أن الشفاء يف الدواء املر ،واهلالك ملن أصيب مبرض السكري هو يف
املذاق احللو ،من هنا قالت العرب :الصراحة يف مرارتها خري من النفاق يف حالوته ،حنن ننأى
بأنفسنا عن كل ناصح وخملص يف النصيحة ،ويا ليتنا ننأى فقط ،ال بل نصنفه ضمن قائمة
األعداء والكارهني ،سنتخذه غرضاً ،فينقلب الصديق إىل عدو ،واحملب إىل كاره ،واملخلص
إىل شانئ ومناوئ ،وهكذا تتدحرج الكرة الثلجية من هذا النوع ،حتى تغدو يف اخلصومة
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كجبل أحد ،شعوبنا وساستنا حتتاج إىل نوع آخر من الثقافات وسياسات احلوار ،ومعرفة كيفية
احتواء اآلخر ،كما حتتاج الدراية يف كيفية إحالة األعداء إىل أصدقاء ،والكارهني إىل حمبني،
واملرتبصني إىل خملصني.
حنن نبحث يف مواقع اختاذ القرار ،ويف التوظيف عن املطبل واملزمر ،ونبحث عن
املتمرسني يف النفاق ،ومن هلم باع طويل فيه.
ويف ختام مقاليت؛ فإنين أنصح الساحة السياسية يف الوطن العربي أن تعرف كيف تتعامل
مع اإلسالم املعتدل ،وتعرف كيف حتتوي أصحابه ومحلته .وهناك من النظم يف وطننا العربي
واإلسالمي من أحسن وحيسن التعامل مع هذه الفئة ،واستطاع أن حيتويها ويضعها حتت
جناحيه ،فجنب نفسه والبلد الفنت واحلروب األهلية كلها ،وحافظ على إجنازاته وممتلكات
شعبه ومدخرات وطنه .وباإلمكان أيضاً من خالل احلوار املستمر ،والتفاهمات ،والتنازالت
بعض الشيء ،والعمل على االحتواء ،بعيداً عن سياسات اإلقصاء هلذا التيار املتنامي
واملتعاظم ،أن تكون سياسات التهدئة هي الرائدة ،وهي الفيصل يف كل عاصفة ،أو عاصفة
هوجاء ،أما سياسات الضغط املستمرة ،والتجاوز لكل حدود الرمحة والعدالة ،وتبين سياسات
الظلم يف التعامل مع هؤالء الناس ،فقد يضطرهم أن يلجأوا للبحث هلم عن حاضنات
جديدة ،تكون سبباً يف قلب الطاولة على رؤوس من جيلس عليها ،وحينئذ ال ينفع الندم.
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مفهوم األمن يف اإلسالم
د .حسن مسعود سلمان /حماضر يف جامعة القدس املفتوحة
نعم اهلل علينا ترتى ،وآالؤه ومنافعه ال تعد وال حتصى ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وإِن َت ُعدُّواْ
ِن ْع َم َ
ت اهللِ َال تحُْ ُصو َها}(إبراهيم ،)34 :ومن هذه النعم نعمة األمن ،فاألمن يعد من أهم مطالب
احلياة ،وضرورة للبشر ِّ
كلهم أفراداً كانوا أم مجاعات ،واهتم اإلسالم به مّأيا اهتمام ،فقال اهلل
تعاىلَ { :وإْذ َق َ
ات}(البقرة ،)126 :وعن
َّم َر ِ
يم َر ِّب ْ
اج َع ْل َهَـ َذا َبَلداً آ ِمناً َوا ْرُز ْق أَ ْهَلُه ِم َن الث َ
ال إِْب َرا ِه ُ
ِ
َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن أَ ْصبَ َح ِمنْ ُك ْم آ ِمنًا فيِ ِس ْرِبِهُ ،م َعاًفى فيِ َج َس ِدهِِ ،عنْ َدُه

َت َلُه ُّ
الدْنيَا).
ُق ُ
وت يَ ْو ِمِهَ ،ف َكأَنمََّا ِحيز ْ

(((

فاألمن يف اللغة :ضد اخلوف((( ،ويف االصطالح :هناك تعريفات عدة ،تناولت هذا املفهوم،

منها( :األمن هو اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف حدود طاقاتها للحفاظ على كيانها
ومصاحلها يف احلاضر واملستقبل ،مع مراعاة املتغريات الدولية).

(((

 .1سنن الرتمذي  ،574/ 4رقم  ، 2346كتاب الزهد ،باب يف التوكل على اهلل ،وحسنه األلباني يف صحيح وضعيف
سنن الرتمذي.346 /5
 .2ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر :بريوت1414 ،هـ  ،21/ 13فصل األلف حرف النون.
 .3هويدي ،أمني ،األمن العربي يف مواجهة األمن اإلسرائيلي ،بريوت ،ص .42
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األمن هو :تأمني كيان الدولة ضد األخطار اليت تهددها داخلياً وخارجياً ،وصيانة مصاحلها
احلقيقية ،وتهيئة الظروف والعوامل املناسبة لتحقيق أهدافها)(*) ،ولقد وعد اهلل املؤمنني
(((

باألمن يف حياتهم وآخرتهم ،إذا آثروا اهلدى على الضالل ،والتقوى على املعصية ،واحلق

ين آ َمنُواْ َولمَْ يَْلب ُسواْ إميَاَن ُهم ب ُظْلم ُأ ْوَلـئِ َك لهَُ ُم َ
على الباطل ،فقال تعاىلَّ :
األ ْم ُن َو ُهم
{ال ِذ َ
ِ ِ
ِ ٍ
الص حِ َ
ين آ َمنُوا ِم ُ
َدو َن} (األنعام ،)82 :وقالَ { :و َع َد ُ
ال ِ َ ْ َ
ُّم ْهت ُ
اهلل َّال ِذ َ
نك ْم َو َع ِمُلوا َّ
ات ليَ ْستَخِلفنَّ ُهم فيِ
َ
َخَل َ
است ْ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن
ف َّال ِذ َ
َن لهَُ ْم ِدين ُ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
ض َك َما ْ
األ ْر ِ
اسُقو َن}.
َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَنيِن ال ُي ْش ِر ُكو َن ِبي َشيْئاً َو َمن َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َف ِ
(النور)55 :

أهمية األمن يف اإلسالم:
يف ظل األمن تستقر احلياة ،ويأمن الناس على حياتهم ،ويستقيم معاشهم ،ويأمنون
على أمواهلم وأعراضهم ،ويف ظل األمن يطيب طعم الطعام ،وتظهر حالوة املذاق ،وتستقر
احلقوق ،وتؤدى إىل أهلها ،ويف ظل األمن يستقر الساكن يف بيته ،ويأنس ويرتاح مع أهله
وأوالده ،يف ظل األمن حتلو العبادة ،وُيعبد اهلل حق العبادة ،لذلك جعل اإلسالم األمن من
أهم املقاصد الشرعية اليت يسعى إليها .وهو مطلب الشعوب مجيعها على اختالف مشاربها
وأفكارها ،وما شرعت احلدود العادلة والعقوبات الزاجرة إال لتحقيق األمن بني الناس ،واهلل

ُ
َُ
َْ
ْ
اب َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} (البقرة ،)179 :فحاجة
اص َحيَاةٌ يَاْ أوِل ْي األلبَ ِ
تعاىل يقولَ { :ولك ْم فيِ ال ِق َص ِ
اإلنسان إىل األمن واالطمئنان بليغة ،كحاجته إىل الطعام والشراب والعافية لألبدان ،كيف
ال وقد جاء األمن يف القرآن والسنة مقروناً بالطعام الذي ال حياة لإلنسان ،وال بقاء له دونه؟!
حيث قال تعاىلَّ :
{ال ِذي أَ ْطعمهم من ج
َهم ِّم ْن َخ ْو ٍف}(قريش ،)4 :هذا وقد اقتضت
وع َوآ َمن ُ
َ َ ُ ِّ ُ ٍ

* سعيد ،عدلي حسن ،األمن القومي العربي وإسرتاتيجيته ،القاهرة ،ص.11
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اي َفال يَ ِض ُّل
حكمة اهلل أن يكون األمن احلقيقي ملن اتبع شرعه ،فقال تعاىلَ{ :ف َم ِن َّاتبَ َع ُه َد َ
َوال يَ ْش َقى * َو َم ْن أَ ْع َر َ
ض َعن ِذ ْك ِري َفإِ َّن َلُه َم ِع َ
يشًة َضنكاً}( .طه)124 - 123 :
خطورة االنفالت األمين:
إذا تزعزع األمن واختل تتبدل احلال ،ومل ينعم أحد براحة بال ،فيلحق الناس الفزع يف العبادة،
فتهجر املساجد ،ومينع املؤمن من إظهار شعائر دينه ،وتعوق سبل الدعوة ،وينقطع حتصيل
العلم ،ومصاحبة العلماء ،وال توصل األرحام ،وتفارق األوطان ،وتتفرق األسر ،ويتعسر طلب
الرزق ،وتتبدل طباع اخللق ،فيظهر الكذب ،وتكثر الرشوة واحملسوبية ،وباختالل األمن تقتل
نفوس بريئة ،وترمل نساء ،وييتم أطفال ،ويفشى اجلهل ،ويعم الظلم ،وتسلب املمتلكات،
واحلريات ،وتكمم األفواه ،وعدم األمن جيلب اهلم والغم والفنت ،وتنتشر اجلرمية بأنواعها.
واإلنسان إذا مل تتوافر له الطمأنينة النفسية ،والسعادة القلبية ،وانشراح الصدر ،ال

يستلذ بعيش ،وإن كان غنياً ،وال يهنأ بثوب ،ولو كان فاخراً.

ونظراً ألهمية األمن يسعى العدو دائماً إىل زعزعة األمن ،وزعزعة استقرار البلد،

ً
مستغال األساليب كلها
بتلويث أفكار مواطنيه ،وختريب عقوهلم ،وحتريضهم على التفلت،
لتحقيق ذلك.
أسباب فقدان األمن:
إذا فقد األمن يف جمتمع ،فبما كسبت أيدي أفراد ذلك اجملتمع ،قال تعاىلَ { :و َما أَ َصاَب ُكم

ِّمن ُّم ِصيبٍَة َفبِ َما َك َسبَ ْ َ ُ
ري} (الشورى ،)30 :ومن األمور اليت تساعد على
ت أيْ ِديك ْم َويَ ْعُفو َعن َكثِ ٍ
فقدان األمن ما يأتي:

 .1كفر النعم :قال سبحانهَ { :و َض َر َب ُ
اهلل َمثَ ً
ت آ ِمنًَة ُّم ْط َمئِنًَّة يَأِْتي َها ِر ْزُق َها َر َغداً ِّمن
ال َق ْريًَة َكاَن ْ
اجلوع َو َ
اس ُ
ْع ِم اهللِ َفأََذاَق َها ُ
َعو َن}(النحل)112 :
اهلل ِلب
ُك ِّل َم َكا ٍن َف َك َف َر ْت ِبأَن
َ
اخل ْو ِف بمَِا َكاُنواْ يَ ْصن ُ
ُ
َ
ِ
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َ
ض
َحنَا َعَليْ ِهم َب َر َك ٍ
وقال تعاىلَ { :وَل ْو أَ َّن أَ ْه َل اْلُق َرى آ َمنُواْ َو َّات َقواْ َل َفت ْ
ات ِّم َن َّ
الس َماِء َواأل ْر ِ
سُبو َن}( .األعراف)96 :
ـكن َك َّذُبواْ َفأَ َخ ْذَن ُاهم بمَِا َكاُنواْ يَ ْك ِ
َوَل ِ
 .2انتشار الذنوب واملعاصي :فاهلل تعاىل يقولَ :
ت أَيْ ِدي
{ظ َه َر اْل َف َساُد فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر بمَِا َك َسبَ ْ
اس ِلُي ِذي َق ُهم َب ْع َ
ج ُعو َن}( .الروم)41 :
ض َّال ِذي َع ِمُلوا َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ِ
النَّ ِ
يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ب
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
 .3التفرق واالختالف :يقول تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
ِر ُحي ُك ْم َو ْ

ين}(األنفال)46 :
الص ِاب ِر َ
َّ

 .4انتشار اجلرمية بأنواعها وعدم معاقبة اجملرمني:
ال يتحقق األمن احلقيقي إال يف ظل إقامة حكم اهلل ،والعمل على حتقيق مقاصد الشريعة

اإلسالمية ،وإحياء فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإقامة احلدود ،ويتحقق أيضاً
باإلميان والتقوى والعمل الصاحل ،بل يعد األمن مثرة لإلميان ،والعمل الصاحل مصداقاً لقوله

َ
ـكن
ض َوَل ِ
َحنَا َعَليْ ِهم َب َر َك ٍ
تعاىلَ { :وَل ْو أَ َّن أَ ْه َل اْلُق َرى آ َمنُواْ َو َّات َقواْ َل َفت ْ
ات ِّم َن َّ
الس َماِء َواأل ْر ِ

ين آ َمنُوا ِم ُ
َك َّذُبواْ َفأَ َخ ْذَن ُاهم بمَِا َكاُنواْ يَ ْك ِسُبو َن}(األعراف ،)96 :وقال تعاىلَ { :و َع َد ُ
نك ْم
اهلل َّال ِذ َ
لأَْ
الص حِ َ
َخَل َ
ات َليَ ْست ْ َ
است ْ
َن لهَُ ْم
ف َّال ِذ َ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
ال ِ
َو َع ِمُلوا َّ
ض َك َما ْ
َخِلفنَّ ُهم فيِ ا ْر ِ
َه ُم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَنن ال ُي ْش ِر ُكو َن ِبي َشيْئاً َو َمن
ِدين ُ
يِ
اسُقو َن}(.النور)55 :
َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َف ِ
الَ :ق َ
و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ق َ
ال صلى اهلل عليه وسلم( :املُ ْسِل ُم َم ْن َسِل َم املُ ْسِل ُمو َن ِم ْن ِل َساِنِه

اس َعَلى ِد َماِئ ِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم).
َويَ ِدهَِ ،واملُ ْؤ ِم ُن َم ْن أَ ِمنَُه النَّ ُ

(*)
(((

صور األمن:
من تدبر كتاب اهلل وسنة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يرى أن لألمن شأناً كبرياً يف
* سنن الرتمذي ،كتاب اإلميان ،باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،وقال األلباني :حديث
حسن صحيح.
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الشريعة اإلسالمية ،حيث جاء هذا األمن يف صور شتى :األمن الشخصي ،واألمن اجملتمعي،
واألمن السياسي ،واألمن االقتصادي ،واألمن العسكري ،واألمن الغذائي ،واملائي ،واألمن
الوظيفي ،واألمن يف اآلخرة.

فمن األمن الشخصي ،قوله تعاىلَ{ :فاْب َعُثوا أَ َح َد ُكم ِب َو ِرِق ُك ْم َه ِذهِ إلىَ املَِدينَِة َفْليَ ُ
نظ ْر أَيُّ َها أَ ْز َكى
ِ
َط َعاماً َفْليَأِْت ُكم ِبر ْز ٍق ِّمنُْه َوْليَتَ
َل َّط ْ
ف َوال ُي ْش ِع َر َّن ِب ُك ْم أَ َحداً} (الكهف ،)19 :فاختاروا أحدهم أن
ِ

يشرتي هلم أطيب الطعام يف املدينة ،وكانوا حذرين أن ينكشف أمرهم ،فيأخذهم أصحاب

السلطان ،فيقتلوهم رمجاً ،لذلك يوصون رسوهلم بأن يبقى حذراً لبقاً حتى ال يشعر به أحد
من أهل املدينة ،فينكشف أمرهم.

َه ْم
ت* َّال ِذي أَ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج
وع َوآ َمن ُ
ومن األمن الغذائي ،قوله تعاىلَ{ :فْليَ ْعُب ُدوا َر َّب َه َذا اْلبَيْ ِ
ٍ

ِم ْن َخ ْو ٍف}.

(قريش)4 - 3 :

ومن األمن اجملتمعيَ ،ق َ
وله صلى اهلل عليه وسلم( :املُ ْسِل ُم َم ْن َسِل َم املُ ْسِل ُمو َن ِم ْن ِل َساِنِه
اس َعَلى ِد َماِئه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم)(((َ ،وَق َ
وله ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال يحَِ ُّل
َويَ ِدهَِ ،واملُ ْؤ ِم ُن َم ْن أَ ِمنَُه النَّ ُ
ِ
لمُِ ْسِلم أَ ْن ُي َر ِّو َع ُم ْسِل ًما)((( وقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :واهللِ لاَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهللِ لاَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهللِ لاَ
ٍ
َ (((
ول اهللِ؟ َق َ
يلَ :و َم ْن يَا َر ُس َ
ُي ْؤ ِم ُنِ ،ق َ
الَّ :ال ِذي لاَ يَأَْم ُن َجاُرُه َب َوايِقُه).
ال صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ْع ُطوا َ
الَ :ق َ
ومن األمن الوظيفيَ :ع ْن َعبْ ِد اهللِ ْبن ُع َم َرَ ،ق َ
ري
األ ِج َ
ِ
ُ (((
أَ ْج َرُهَ ،قبْ َل أَ ْن يجَِ َّ
ف َع َرقُه).
ومن األمن املائي :ففي بدر عسكر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف مكان ال يسيطر فيه

 .1سبق خترجيه.

 .2سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب من يأخذ الشيء على املزاح ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه.
 .4القزويين ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجة ،كتاب الرهون ،باب أجر األجراء ،دار إحياء الكتب العربية817/ 5 ،
رقم  ،2443وصححه األلباني
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على ماء بدر ،فنصحه احلباب بن املنذر أن يعسكر يف منطقة يسيطر فيها على عني املاء،
فيستخدمونه ويفقد العدو القدرة على استعماله.

(((

ومن األمن االقتصاديَ{ :ق َ
ني دَأَباً َف َما َح َصدتمُّْ َف َذُروُه ُسنُبِلِه إ َّال َقِل ً
ال َت ْز َر ُعو َن َسبْ َع ِسنِ َ
يال
ِ
فيِ
ممَِّّا َتأُْكُلو َن}( .يوسف)47:
ين آ َمنُواْ َولمَْ يَْلب ُسواْ إميَاَن ُهم ب ُظْلم ُأ ْوَلـئِ َك لهَُ ُم َ
ومن األمن يف اآلخرةَّ :
األ ْم ُن َو ُهم
{ال ِذ َ
ِ ِ
ِ ٍ
ُّم ْهت ُ
َدو َن}( .األنعام)82 :
وقوله تعاىلَ { :من َجاء ب حْ َ
ال َسنَِة َفَلُه َخيرٌْ ِّمنْ َها َو ُهم ِّمن َفزَع يَ ْو َمئِ ٍذ
ِ
ٍ

آ ِمنُو َن}( .النمل)89 :

صفات رجل األمن يف اإلسالم:

هناك بعض الصفات اليت جيب أن يتحلى بها رجل األمن ،منها:

الر ُس َ
ول َوُأ ْوِلي
 .1الطاعة والتقيد باألوامر ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يعواْ اهللَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُواْ أَ ِط ُ
يعواْ َّ
َ
األ ْمر ِم ُ
نك ْم}.
ِ

(النساء)59 :

استَأْ َج ْر َت ال َق ِو ُّي
 .2اخلربة واملهارة ،قال تعاىل على لسان ابنة الشيخ الكبري{ :إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ
َ
األ ِمنيُ}( .القصص)26 :
َ َ َ َ بيِ
 .3الدهاء والذكاء واحليلة ،فعن َج ِاب َر ْب َن َعبْ ِد اهللَِ ،ر ِض َي ُ
ال النَّ ُّ ،صلى
اهلل َعنْ ُه َما ،قال :ق
اهلل عليه وسلمَ :
(احل ْر ُب َخ ْد َعٌة)((( ،ويف السرية النبوية مشاهد واضحة الستخدام الدهاء
واخلديعة ،ومن ذلك خديعته لألعرابي يف واقعة بدر ،عندما قال له صلى اهلل عليه وسلم:

(نحَْ ُن ِمن َماء).

(((

 .4السر والكتمان.
 .1الرحيق املختوم ،املباركفوري ،ص .191
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب احلرب خدعة.
 .3املباركفوري ،صفي الرمحن ،الرحيق املختوم ،دار اهلالل :بريوت.190 ،
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" .5الصدق واإلخالص ،قال تعاىلَ { :و َما ُأ ِمُروا إِال ِليَ ْعُب ُدوا اهللَ مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين ُحنَ َفاء}.
الد َ
(البينة)5 :

ين آ َمنُوا إِن َج ُ
اس ٌق ِبنَبَأٍ َفتَبَيَّنُوا أَن ُت ِصيُبوا
 .6التثبت من اخلرب ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اءك ْم َف ِ

ُم
َق ْوماً بجَِ َه َالٍة َفت ْ
ُصبِ ُحوا َعَلى َما َف َعْلت ْ
الص َ
ين}.
الص ِاب ِر َ
 .7الصرب ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
ين آ َمنُواْ ْ
َناِد ِم َ
ني}( .احلجرات)6 :

(البقرة)153 :

وهكذا؛ فاألمن نعمة عظيمة ،ومنّة جسيمة ،تستوجب شكر املنعم ،ال يعرف طعمها إال
من فقدها ،واهلل تعاىل يقول:
.)239

ُم َفاْذ ُكُرواْ اهللَ َك َما َع َّل َم ُكم َّما لمَْ َت ُكوُنواْ َت ْع َل ُمو َن} (البقرة:
{َفإَِذا أَ ِمنت ْ

سائلني اهلل تعاىل األمن واألمان ،والوفاة على اإلميان ،لنا وللمسلمني مجيعهم يف كل مكان.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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الوسطية الوسطية!!
كمال بواطنة /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
َاك ْم ُأ َّمًة َو َس ًطا ِلت ُ
توسطت سورة البقرة متاماً ،وهي قوله سبحانهَ { :و َك َذِل َك َج َعْلن ُ
َكوُنوا
آية ّ

َ
الر ُس ُ
ول َعَليْ ُك ْم َش ِهي ًدا َو َما َج َعْلنَا اْل ِقبَْلَة َّال ُكنْ َ
ت َعَليْ َها إِال
اس َويَ ُكو َن َّ
ُش َه َداَء َعلى النَّ ِ
تيِ
الر ُس َ
ين َه َدى ُ
اهلل َو َما
َّن يَنْ َقِل ُب َعَلى َع ِقبَيِْه َوإِ ْن َكاَن ْ
ريةً إِال َعَلى َّال ِذ َ
ول ممِ ْ
ت َل َكبِ َ
ِلنَ ْعَل َم َم ْن يَتَّبِ ُع َّ
َ
ُ
ُ
اس َل َرُء ٌ
يم} (البقرة ،)143 :وبناء على هذه اآلية ،فإ ّن
وف َر ِح ٌ
َكا َن اهلل ِلُي ِضي َع إِميَاَنك ْم إِ َّن اهلل ِبالنَّ ِ
أ ّمة اإلسالم توصف بأنّها أ ّمة الوسط واالعتدال ،ووسط الشيء أفضله وأحسنه ،ويف القرآن
نقرأ قوله تعاىل يف حديثه عن أصحاب اجلنة الذين ابتالهم اهلل خبرابها بعدما ذهبوا لقطف
مثارها مصبحني؛ ليحرموا الفقراء مما كان أبوهم قد ع ّودهم أن يعطيهم من مثارها ،قال تعاىل:

{َق َ
ال أَ ْو َس ُط ُه ْم أَلمَْ أَُق ْل َل ُك ْم َل ْولاَ ُت َسبِّ ُحو َن}(القلم)28 :؛ أي قال خريهم وأعقلهم ،فقد كان قد

نصحهم فلم يستجيبوا لنصحه ،ومن آية سورة البقرة املذكورة أعاله ،نلمس أ ّن وسطيّة أ ّمة
اإلسالم هي اليت أ ّهلتها كي تكون شاهدة على األمم األخرى بصالحها أو فسادها ،والرسول
سيكون شاهداً على أ ّمته بالصالح أو الفساد.

يقول ابن القيم ،رمحه اهلل( :فدين اهلل بني الغالي فيه واجلايف عنه ،وخري الناس النمط
األوسط ،الذين ارتفعوا عن تقصري املفرطني ،ومل يلحقوا بغلو املعتدين ،وقد جعل سبحانه
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هذه األ ّمة وسطاً ،وهي اخليار العدل لتوسطها بني الطرفني املذمومني ،والعدل هو الوسط بني
تتطرق إىل األطراف ،واألوساط حممية بأطرافها ،فخيار
طريف اجلور ،والتفريط ،واآلفات إنمّ ا ّ
األمور أوساطها) ((( قال الشاعر:

احملمي فاكتنفت
كانت هي الوسط
ّ

بها احلوادث حتّى أصبحت طرفا

ولو رحنا نتتبع أحكام اإلسالم لوجدناها أحكاماً وسطيّة تبتعد عن اإلفراط والتفريط،

صرح رسول اهلل ،صلى
وتكون يف املنطقة الوسط ،فاإلسالم مل ّ
حيمل أتباعه فوق طاقتهم ،بل ّ

ين ُي ْس ٌر َوَل ْن ُي َش َّاد ِّ
اهلل عليه وسّلم ،بوضوح فقال( :إِ َّن ِّ
ين أَ َح ٌد إِلاَّ َغَلبَُهَ ،ف َس ِّدُدوا،
الد َ
الد َ
الر ْو َحِةَ ،و َش ْيٍء ِم َن ُّ
الدلجْ َ ِة)((( ،وقد بينّ يف هديه أنّه
َوَق ِارُبواَ ،وأَْب ِشُرواَ ،و ْ
استَ ِعينُوا ِباْل َغ ْد َوةِ َو َّ
أتقى الناس وأخشاهم لرّبه ،وهو يصوم ويفطر ،ويصّلي وينام ،ويتز ّوج النساء ،ومن رغب
عن سنته فليس منه ،وقد قال ذلك يف معرض رّده احلازم واحلاسم على أولئك النفر الذين
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،يسألون عن عبادته ،فكأنّهم تقاّلوها؛ أي رأوها
جاؤوا إىل بيوت الن ّ
ً
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،غفر له ما تقدّم
قليلة ،فأخذوا حيللون
حتليال خاطئاً ،ويقولون :إ ّن الن ّ
تأخر ،أ ّما أحدهم فآل على نفسه أن ّ
من ذنبه وما ّ
يظل قائماً طول الليل يصّلي ،والثاني آل

على نفسه أن ّ
يظل صائماً ال يفطر ،والثالث آل على نفسه أال يتز ّوج النساء ،وكان الثالثة
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،فكان ال ب ّد من الرّد،
خمطئني يف اجتهادهم ،ووصل خربهم إىل الن ّ
وقد حدث هذا ،ويف كالمه ،صلى اهلل عليه وسّلم ،ما يراعي ضعف اإلنسان ،وحمدودية قدراته،

سيظل صائماً
ّ
وحاجاته إىل أن يقوم بواجبات أخرى ،وليت شعري ،كيف سيقوم بواجباته من

ّ
سيظل قائماً طول الليل ،ومن سيبتعد عن الزواج وقد وضع اهلل فيه نوازع
طول الدهر ،ومن
 .1ابن القيم ،إغاثة اللهفان.182/1 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب الدين يسر.
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ال يستطيع كبح مجاحها ،إال أن ُتصرف يف طريق احلالل؟!
ين عن تعذيبنا بعبادته،
هذا هو اإلسالم الذي أراد بوسطيته أن يرحم اإلنسان ،واهلل غ ّ

ت
فهو الذي رفع عنا العنت يف كتابه ،فقال تعاىل{ :لاَ ُي َكِّل ُف اهلل َن ْف ًسا إِلاَّ ُو ْس َع َها لهََا َما َك َسبَ ْ
يد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َولاَ ُي ِر ُ
ت}(البقرة ،)286 :وهو الذي طمأننا فقال تعاىلُ{ :ي ِر ُ
يد
َسبَ ْ
َو َعَليْ َها َما ا ْكت َ
ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر} (البقر ،)185 :وطريق اليسر هي طريق الوسط ،وطريق العسر هي اليت جتنح إىل

يب الرمحة ما خيرّ بني أمرين إال اختار أيسرهما ما مل يكن إمثاً.
أحد الطرفني ،ون ّ

واملنبت هو املسافر ،يركب
املنبت ال أرضاً قطع ،وال ظهراً أبقى)(*)،
ّ
كما جاء يف األثر( :إ ّن ّ
(((

الداّبة فيسرع بها ،وينهكها ،وينهك نفسه أيضاً ،ويكون هدفه الوصول إىل غايته بسرعة،
ولكن النتيجة تأتي على غري املراد ،فيقطع ظهر الداّبة ،وقد جيعلها تعجز عن املشيّ ،
فيتأخر
ّ
عما كان سيحصل لو سار على دابته باعتدال.
كثرياً ّ

{حاِف ُظوا
حب اإلسالم
للتوسط ،ففيه نقرأ قوله تعاىلَ :
يف القرآن الكريم آيات تد ّل على ّ
ّ

الصلاَ ةِ اْل ُو ْس َطى َوُقوُموا هللِ َقاِنتِ َ
ني}(البقرة ،)238 :ويف القرآن نقرأ يف كفارة
الصَل َو ِ
ات َو َّ
َعَلى َّ
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُمو َن أَ ْهِل ُ
اليمني ،قوله تعاىلَ...{ :ف َك َّفا َرُتُه إِ ْط َعاُم َع َش َرةِ َم َسا ِك َ
يك ْم}(املائدة:
ب المُْ ْس ِرِف َ
 ،)89ويف القرآن الكريم نقرأ قوله تعاىلَ ...{:و ُكُلوا َو ْ
ني}
اش َرُبوا َولاَ ُت ْس ِرُفوا إَِّنُه لاَ يحُ ِ ُّ

َغ
(األعراف ،)31:ويف القرآن الكريم نقرأ قوله تعاىلَ ...{ :وال تجَْ َه ْر ِب َصالِت َك َوال خَُتاِف ْ
ت ِب َها َواْبت ِ
ين إَِذا أَْن َفُقوا لمَْ
َبينْ َ َذِل َك َسبِيل} (اإلسراء ،)110:ويف القرآن الكريم نقرأ قوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ

ُي ْس ِرُفوا َولمَْ يَ ْقترُُ وا َو َكا َن َبينْ َ َذِل َك َق َوا ًما}(الفرقان ،)67:ويف القرآن الكريم نقرأ قوله تعاىل:
يما آَت َ
اك ُ
س َن ِصيبَ َك ِم َن ُّ
الدْنيَا}(.القصص)77:
َغ ِف َ
اهلل الدَّا َر الآْ ِخ َرةَ َولاَ َتنْ َ
{ َواْبت ِ
ال ريب أن الفضائل كّلها تكون وسطاً بني رذيلتني؛ فالشجاعة وسط بني الته ّور واجلنب،
* السنن الكربى للبيهقي ،19/ 1 ،وهذا ضعيف مرفوع ،وإمنا هو أثر من اآلثار.
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والشح ،ويف القرآن نقرأ قوله سبحانهَ { :وال تجَْ َع ْل يَ َد َك َم ْغُل َ
ولًة
والكرم وسط بني اإلسراف
ّ

إِلىَ ُعُن ِق َك َولاَ َتبْ ُس ْط َها ُك َّل اْلبَ ْس ِط َفتَ ْق ُع َد َمُلو ًما

ْسو ًرا}(.اإلسراء)29:
محَ ُ

لقد رأينا حركات ومجاعات متطرفة أرادت أن خترج بهذا الدين عن وسطيته ،فشقي

وفرقت كلمتهم ،فضعفوا أمام
املسلمون بها ،فقتلت املسلمني ،وك ّفرتهم ،وشتت مشلهمّ ،

أعدائهم ،ومن ينسى اخلوارج وتارخيهم ،ومن ينسى حركات التكفري واهلجرة ،ومن ينسى
حجاج بيت اهلل يف يوم
احلركات الرافضية وتارخيها األسود ،ومنهم القرامطة الذين قتلوا ّ
الرتوية ،وسرقوا احلجر األسود ،وما أعيد إال بعد اثنني وعشرين عاماً...

إنّنا ،أهل السنة واجلماعة ،أخذنا بوسطية هذا الدين ،وأنت جتد كيف أ ّن غرينا ممّن اّدعوا

أنّهم مسلمون ضّلوا يوم زعموا ألئمتهم ما ليس لألنبياء ،ويوم غالوا يف أهل البيت ،فزعموا

علي ،رضي اهلل عنه ،قبل حممد ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وكيف أنّهم سبّوا
أ ّن القرآن نزل على ّ
بعض صحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،ورفعوا غريهم ،وذكروا فيهم ما مل يرد يف
تسمى سورة
قرآن وسنة ،وكيف أنّهم زادوا على القرآن ما ليس فيه ،فزعموا أ ّن هناك سورة ّ

وفسروها وفق أهوائهم ،فقالوا ً
مثال :إ ّن ثاني اثنني ،الذي
الوالية ،وكيف أنّهم أ ّولوا اآلياتّ ،
وعلي
علي بن أبي طالب،
ّ
ورد يف قوله تعاىلَ...{ :ثاِن َي اْثنَينْ ِ إِْذ ُه َما فيِ اْل َغ ِار} (التوبة ،)40 :هو ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وإنمّ ا ّ
ظل بعده بتكليف منه؛ ليعطي األمانات ألهلها،
مل يهاجر مع الن ّ
وأي ضالل؟!
تطرفّ ،
فأي ختريف هذاّ ،
ّ
وأي ّ

فالوسطيّة الوسطيّة ،فهي العنوان األبرز الذي مييّز ديننا ،وهي جعلت اإلسالم خيرتق شغاف

يقره ديننا ،وهو
القلوب،
ويستقر يف سويدائها ،وأ ّما الغلو فأمر طارئ على حياة املسلمني ال ّ
ّ
إىل زوال ،وال يركب سفينته اهلوجاء غري ُمغرض ،أو جاهل ،أو ُمقّلد أعمى.
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مفاهيم ومصطلحات

العمل اجلماعي وروح الفريق
فتحي مسور /مدير مدرسة يف وكالة الغوث سابقًا
عند احلديث عن العمل اجلماعي وروح الفريق ،ال بد أن ننظر بداية إىل املوضوع من
منظور إسالمي ،فاإلسالم دين ودولة يف الوقت نفسه ،أتى ليبني العالقة بني اإلنسان وخالقه
سبحانه وتعاىل (العبادة) ،وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان (املعاملة) ،لذا جند كثرياً من اآليات
القرآنية ،واألحاديث الشريفة اليت تنظم العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،وتضع هلا
األسس والقواعد اليت تساعد البشر على عبادة اهلل ،وعمارة األرض.
لقد كانت الشريعة اإلسالمية رائدة يف تبين مبدأ العمل اجلماعي؛ ألن يف ذلك توحي ًدا
للهمم والطاقات ،وتتحقق من خالله أعظم اإلجنازات ،فنحن نرى أن اخلطاب الرباني يف
ريا
القرآن الكريم كله دعوة للعمل اجلماعي ،إذ جاء بصيغة اجلمع يف غالبية التكاليف ،وكث ً

ين آ َمنُوا} ،وال أدل على ذلك من
ما ينادي القرآن املسلمني بنداء اجلماعة بقوله{ :يَا أَيُّها ال ِذ َ
احلث على الصالة يف مجاعة ،حتى ولو كان اإلنسان بعيداً عن املسجد ،وأن اهلل تعاىل جيزل
العطاء والثواب هلذا العمل ،ويبارك فيه.

(*)
(((

* فارس النفيعي ،العمل اجلماعي من منظور إسالمي ،صحيفة رسالة جامعة امللك سعود http://rs.ksu.edu. ،
.sa/115028.html ، 3/3/2014
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وميكننا أن ندلل بسهولة على مشروعية العمل اجلماعي بالعديد من األدلة ،منها:
َكن ِّم ُ
 .1مطالبة القرآن الكريم غري مرة بالعمل اجلماعي ،يقول تعاىلَ { :وْلت ُ
ْعو َن إِلىَ
نك ْم ُأ َّمٌة يَد ُ
وف َويَنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
حو َن}(.آل عمران)104 :
الخْ َيرْ ِ َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
نك ِر َوُأولئِ َك ُه ُم املُْفِل ُ
ِ

أخص أعمال الرب والتقوى
 .2يأمرنا الدين باالحتاد والتعاون على الرب والتقوى ،وهذا من ّ
ِ
وأهمها وأشدها خطراً ،قال سبحانهَ {:وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِِّ َوالتَّ ْق َوى َولاَ َت َعا َوُنوا َعَلى الإِْْثم

َواْل ُع ْد َوا ِن}.

(املائدة)2 :

 .3كما ال خيفى على أحد ،فإن سنة رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،مليئة باألحاديث
الشريفة اليت تدعونا إىل العمل اجلماعي ،والعمل بروح الفريق.
إن سلوك أفراد أي نظام ،هو أكثر من جمرد اجملموع الكلي لسلوكاتهم الفردية فيه،
فسلوكات األفراد يف مجاعات ،ليست بالضرورة أن تتطابق مع سلوكاتهم فيما لو كانوا
مبفردهم ،إن مفهوم حترك اجلماعة يعين التحرك حنو هدف مرغوب فيه ،وهذا يتطلب توافر
فكرة واضحة عن هدف اجلماعة ،باعتبار أن ذلك يشكل اخلطوة األوىل واألساسية يف حتقيق
حتركها حنو اهلدف.
ّ

(*)
(((

العمل يف فريق:
إن ثقافة (العمل يف فريق) قيمة عظمى تفتقدها جمتمعاتنا بصفة عامة ،فمجتمعاتنا قائمة
على العمل ،واإلجناز الفردي .بينما قيمة الفريق أو كلمته تعين أشياء عدة .فهي تعين التعاون،
والتواصل ،وجودة اإلنتاج وسرعته ،وهي األشياء اليت يفتقدها العمل الفردي.
* الطويل ،هاني ،اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي ،سلوك األفراد واجلماعات يف النظم ،اجلامعة األردنية ،ط،4
.2006
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وقد تتواجد اجلماعات واحلركات ،ولكنها ال تستفيد من قيمة العمل يف فريق ،فتغلب
عليها النزعة الفردية يف اختاذ القرارات ،وتدريب األفراد على التبعية املطلقة ،وهو أمر
ً
مسؤوال عن العمل،
خيتلف كلية عن ثقافة (العمل يف فريق) ،واليت جتعل الفريق كله
والنجاح والفشل ،ومتنح الثقة لكل أفراد اجملموعة ،وتعزز قدرتهم على اختاذ القرارات .وقد
كان هلذه الثقافة دور كبري يف ازدهار اجملتمعات الغربية ونهضتها.
تتألف جمموعة العمل عادة من ثالثة إىل مخسة عشر فرداً ،جتمعهم اهتمامات وأهداف
مشرتكة ،وعادة ما يكون سر قوتها وتأثريها نابعاً من قلة عددها؛ إذ ميكنها القيام بعمل نوعي
مبين على املشاركة اإلجيابية لكل أفراد اجملموعة ،وتساعدها صغر بنيتها على مرونة حركتها،
وجتديد إسرتاتيجيتها تبعاً ملتطلبات العمل .كما يضيف إىل قوتها أيضاً املرونة يف الزمن،
فيمكن أن تقوم مبهمة حمددة قصرية ،أو تشارك يف مهمات طويلة األمدّ ،
ولعل من أبرز النقاط
اجلوهرية اليت ّ
تشكل فريق العمل ثالث:
1ـ اهلدف املشرتك.
2ـ املصلحة املشرتكة.
3ـ املهمات املشرتكة.
املواصفات السبع لفريق العمل الناجح( ،فريق البنيان املرصوص):
 .1العمل هلدف :يضعون ً
أوال اهلدف ،وحيددون لكل عضو دوره بشكل واضح وحمدد،
ويصلون يف النهاية إىل شيء مشرتك ،مثل :فريق كرة القدم ،منسجمني جتاه هدف واحد ،وهو
الفوز.
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 .2االبتعاد عن األنانية :النتائج اليت تنتج عن الفريق تنسب إىل األعضاء كلهم ،فيستخدمون
شعار حنن ...وليس أنا.
 .3كل عضو يكمل اآلخر ،وال يكرر اآلخر ،البد أن يكون لكل عضو قيمة واضحة وإضافية،
مثل فريق كرة القدم ،ال يوجد حارسان يف امللعب.
 .4الدافع األساس هو اإلجناز :فريق البنيان املرصوص ،كالمه قليل ،فريق ينقل الفكرة إىل
واقع عملي ،إىل إجناز مصحوب بإبداع فريد ،وال يهتمون باإلجناز املظهري املؤقت.
 .5االستمتاع بتماسك اجلماعة :شعارهم الثقة ،حيافظون على متاسكهم ،يدافعون عن أفرادهم.
 .6كل عضو من أعضائه له احلقوق نفسها ،مع اختالف األدوار :ال نعين باحلقوق نفسها
الراتب نفسه ،بل التقدير واالحرتام والسواسية يف ذلك.
 .7االنسياب احلر للمعلومات داخل الفريق :وجود األسرار دليل عدم الثقة ،وحيمل النفوس
ما ال تطيق ،فالنفس حتب معرفة اجملهول ،فريق البنيان املرصوص ال توجد أسرار بينهم،
صراحتهم متناهية.

(*)
(((

وعند احلديث عن أهمية العمل اجلماعي وفوائده ،فإنين ال أجانب احلقيقة إن قلت :إنه
السر احلقيقي وراء جناح كل من جنحوا يف كل زمان ومكان ،بسبب قدرتهم على العمل معاً،
ودون أدنى شك ،فإن من ظن أنه قادر وحده على اإلجناز والنجاح ،فهو واهم ،خدعه الغرور.
إن كلمة الفريق تعين أشياء عدة ،فهي تعين من بني ما تعنيه ،التواصل اجليد ،فمن اخلطأ أن
يرتك القائد أفراد فريقه مبفردهم دون التواصل معهم ،فيحفزهم ،ويباشر عملهم ،ويشعرهم
* العمل كفريق البنيان املرصوص( ،دون تاريخ)،
www.sonna3ma.com/forums/attachment.php?attachmentid=1510&d
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بوجوده جبوارهم دائماً .ويف السياق ذاته ،فقد ذكر الدكتور إبراهيم الفقي عشرين من
الوصايا واملبادئ إلجناح العمل اجلماعي ،من أهمها:
 .1إن املبدأ الذي يقوم عليه العمل اجلماعي هو أن اثنني أو أكثر من الناس ،ينهمكون يف
مالحقة هدف حمدد مع اجتاه ذهين إجيابي ،يشكلون قوة ال تهزم.
 .2من ظن أنه قادر وحده على النجاح ،فهو واهم ،خدعه الغرور.
 .3السر احلقيقي وراء جناح اليابانيني هو قدرتهم على العمل معاً.
 .4فريق العمل بكل بساطة :هو القوة األساسية ألي مؤسسة.
 .5لصناعة فريق مؤثر عليك االنضباط التام ،واإلميان بأهمية التعاون ،أعط لكل فرد حقه من
االهتمام والتقدير؛ إذ إن أخطر ما يهدد كيان الفريق ،هو الثقة املفقودة ،والتشكيك يف قدرة
األفراد على القيام بواجباتهم.
 .6حتدث عن النجاح على أنه جناح للفريق بأكمله ،وليس جناحاً فردياً.
 .7الفريق الفعال ،هو الذي يضم أشخاصاً خمتلفني ،حيمل كل فرد منهم مسات وصفات
مستقلة عن اآلخر.
 .8ليس ألنك املدير يعين أنك على صواب دائماً ،فكثرياً ما يكون احلق على ألسنة أصغر
املوظفني وأبسطهم.
 .9املدير ال يعين أبداً أنه األهم ،بل يعين أنه األكرب مسؤولية ومهمات.
 .10عندما تفوض بعض األعمال ،فإنك بذلك تتخلص من بعض األعباء ،وترتك مساحة من
وقتك ألعمال ومهمات أخرى ،ما يعين توفري مزيد من الوقت.
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العمل اجلماعي وروح الفريق

 .11خنتلف يف اآلراء ال بأس ،لكننا جيب أن نلتزم برأي اجملموعة ،ونؤمن باالختيار النهائي.
 .12ال توجه أسئلة تبدأ بـ (ملاذا) فقد تتلقى إجابة دفاعية.
تعط ً
آماال كاذبة.
 .13ال ِ

(*)
(((

يف ضوء ما سبق ،فإنين رأيت أن أنهي هذا املوضوع ،مبا تضمنته إحدى منشورات دائرة
الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث ،حول معوقات العمل اجلماعي ،والسلوكات اليت من
شأنها أن حتول دون حتقيق فريق العمل ألهدافه ،وذلك من خالل ذكر حيوانات السلوكات
غري املساندة داخل اجملموعات:
األرنب :الذي يهرب حاملا يشعر بوجود توتر أو صراع ،إنه يغري املوضوع بسرعة للتهرب
منه.
الفيل :الذي يسد الطريق ببساطة ،ومينع اجلماعة بعناد من أن تتابع سريها لتصل إىل
أهدافها.
القطة :اليت تبحث دائماً عن الشفقة.
وحيد القرن :الذي يتدخل يف األمور ،ويغضب الناس دون ضرورة.
فرس النهر :الذي ينام طوال الوقت ،وال يرفع رأسه إال ليتثاءب.
احلرباء :اليت تغري لونها حبسب الناس الذين تكون معهم ،فتقول شيئاً جلماعة ،وشيئاً آخ َر
جلماعة أخرى.
النعامة :اليت تدفن رأسها يف الرمل ،وترفض أن تواجه الواقع ،وال تعرتف بوجود مشكلة
* الفقي ،إبراهيم 20 ،فائدة من كتاب العمل اجلماعي ،يا له من دين ،خمتارات علمية ،من بطون الكتب( ،دون
تاريخ)http://www.denana.com/main/articles.aspx?article_no=9368&pgtyp=66 ،
91

العدد  124حمرم وصفر  1437هـ  -تشرين الثاني وكانون األول 2015م

على اإلطالق.
الزرافة :اليت تنظر إىل اآلخرين ،وتشعر بأنها فوق كل هذا العمل الطفولي.
الطاووس :الذي يتباهى دائماً ،وينافس من أجل لفت االنتباه.
الفأرة :اليت ختجل بشدة من أن تتحدث يف أي موضوع.
الضفدع :الذي ينق حول املوضوع نفسه ،وعلى وترية واحدة.
احلمار :هو العنيد ،الذي لن يغري وجهة نظره ،حتى لو كان على خطأ.
القرد :الذي يعبث ويثرثر كثرياً ،ومينع اجلماعة من الرتكيز على أي عمل جاد.
السلحفاة :اليت تنسحب من اجلماعة ،رافضة أن تقدم أفكارها.
األفعى :اليت ختتبئ بني احلشائش ،وتضرب بصورة غري متوقعة.
البوم :اليت تبدو وقورة جداً ،وتتظاهر بأنها حكيمة جداً ،وتستخدم الكلمات الطويلة،
واجلمل املعقدة.
السمكة :اليت جتلس يف مكانها ،بنظرات جامدة باردة ،ال تتفاعل مع أي أحد أو أي شيء.
األسد :الذي يقتحم وحيارب كلما اعرتض اآلخرون على خططه ،أو تصادموا مع رغباته.

(*)
(((

* األونروا /اليونسكو ،دائرة الرتبية والتعليم ،معهد الرتبية ،دورات الرتبية يف أثناء اخلدمة ،السلوكيات غري املساندة
داخل اجملموعات( ،بدون تاريخ).
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مفاهيم ومصطلحات

مفهوم م َ
ُت َف ٍّش وواضح جدا للقراءة
فراس حج حممد /مشرف اللغة العربية /مديرية جنوب نابلس
زلت مقتنعاً أن اجلميع قارئ بالفطرة ،وليس صواباً ما يشاع بأن شعباً يقرأ أكثر من
ما ُ
فطري
شعب ،أو أ ّن أمة من األمم تعاني من ركود يف هذا الفعل الثقايف اإلنساني ،الذي هو
ّ
بالضرورة؛ إذ إ ّن وجود احلواس اخلمس ،والعقل السليم ،والقلب النابض :وجداً .وحزناً
وفرحاً ،وحباً وكرهاً ،هو قارئ ال حمالة ،وال يتوقف مفهوم القراءة عند ذلك الفعل التقليدي
املتمثل يف ترمجة احلرف املكتوب ،واملنتمي إىل الكتاب ،أو الصحيفة ،أو أي شكل من أشكال
النصوص احلديثة إىل جمموعة من األفكار الذهنية.
خالل أحد النقاشات العابرة ،أخربني أحد األصدقاء أن علينا اليوم أن نكتب أكثر مما
علينا أن نقرأ – هو وأنا قد جتاوزنا ح ّد األربعني خريفاً -ماذا كان يعين صديقي وقتها؟ هل
كان يعين التوقف عن ذلك الفعل التقليدي الثقايف املفتعل ،أم أنه كان يعين قراءة من نوع
خمتلف؟ قفزت كلماته إىل الذاكرة من جديد ،لعله كان يعين قراءة النفس البشرية؛ إذ إنك
بوصفك كاتباً أنت قارئ بالفطرة ،فقبل أن تكتب ،عليك قراءة األشياء من حولك ،استنطاق
الشجر والنهر والبحر والطريق والتاريخ والذات اليت تسكنك.
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هنا تذكرت العرب القدامى املوغلني يف التاريخ الشفاهي القديم ،هل كانوا قارئني؟ وهم
أ ّمة أمية ال تقرأ (تقليدياً) وال حتسب (تقليدياً أيضاً) ،ولكن كانت هلم حضارتهم وإجنازاتهم.
قراء من نوع خمتلف؟ فكيف قرأ هؤالء
أمل يكن امرؤ القيس وعنرتة وكل املثقفني اجلاهليني ّ
اجلاهليون الصحراء؟ وكيف فهموا اجلمل والناقة والنار والقوس؟ وكيف فهموا األشياء
من حوهلم؟
أتأمل اآلن بعض املشاهدات ،وأراجع اآلن بعض املقوالت القدمية التقليدية ،فإذا كانت
أول كلمة يف القرآن الكريم نزلت :هي (اقرأ) ،ولكنها بصيغتها احلادة املفردة التجريدية مل
تتكرر بعد يف آية سوى ثالث مرات؛ اثنتني منها يف السورة نفسها (سورة العلق) ويف السياق
ذاته ،وأما الثالثة ،فكانت يف توجيه القراءة للعبد يوم القيامة ،كما جاء يف سورة اإلسراء ،اآلية
ْ
ىبنَ ْف ِس َك اْليَ ْو َم َعَليْ َك َح ِسيبًا} (اإلسراء ،)14 :وحلت
الرابعة عشرة ،إذ يقول{ :اْق َرأ ِكتَاَب َك َك َف ِ

حملها أفعال أخرى ،وتوجيهات أخرى ،انظر لرتى { َوفيِ أَنُف ِس ُك ْم أََفال ُتبْ ِصُرو َن}
{أََفال يَ ُ
ت} (الغاشيةَ{ )17:فان ُ
ْظ ْر إِلىَ آَثار َرحمْ ت َهّ
نظُرو َن إِلىَ اإلِبل َكيْ َ
الل َكيْ َ
ف يحُْيِي الأَْ ْرض
ف ُخِل َق ْ
ِ ِ
َب ْعد َم ْوت َها} (الروم ،)50:وتأمل قول الشاعر ،قارئاً اللوحة الطبيعية الناطقة:
(الذاريات)21:

أتاك الربيع الطلق خيتال ضاحكاً

من احلسن حتى كاد أن يتكلما

إنها القراءة املستبصرة العميقة اليت تغوص يف األسرار ،وتكتشف ما ال يستطيع أحد
قراءته واستيعابه ،وانظر إىل قراءة العالقات اإلنسانية يف قول الشاعر كذلك:
نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

كيف توصل الشاعر إىل هذه القناعة التامة ،إنها القراءة االجتماعية الفاحصة ،اليت حتاول
تفكيك العالقات ،وإعادة صياغتها ،إن النمط البسيط اجلاري على السطر ليكون كالماً
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مفهوم م َ
ُت َف ٍّش وواضح جدا للقراءة

ِ
حق الفهم إال إذا كنا قراء نعرف معنى القراءة
مكتوباً ،وُي ْق َرأ بعدها قراءة تقليدية لن ُي ْف َهم ّ
مبفهومها الشامل الواعي ،الذي يدعو العقل إىل أن يبحث ويفكر ،ولذلك ال بد من القول:
قراء الطالع والفلك
إن القراءة هي فعل تفكري وتدبر ،وهذا ما يفعله إيهاماً من نوع ماّ ،
العرافني.
والكف والفنجان من ّ
ويف هذا السياق الواعي للحقيقة ،يربز قول األديب عباس حممود العقاد ،رمحه اهلل( :أن تقرأ
كتاباً جيداً ثالث مرات ،خري لك من أن تقرأ ثالثة كتب جديدة) ،إنه احلث على التفكري،
سر ال يكتشفه
والبحث عما وراء احلرف املكتوب ،لتجعلك القراءة مفكراً تبحث عن ّ
غريك ،إن القراءة التقليدية املعروفة ،ستعيدك إىل مفهوم القراءة املتفشي ،واملفتوح على أفق
التفكري يف األشياء ومما حوهلا ،وإن مل تفلح قراءة السطور العودة بالقارئ إىل منبع األفكار ،فال
خري فيها ،إنها ستصبح عملية عبثية مقصودة حبد ذاتها ،وبعدها ليس شرطاً إن قرأت كتاباً أو
ال ،فأنت جتاوزت مرحلة ّ
فك احلرف املكتوب إىل سر ذلك احلرف ،وعندها ستحقق الفعل
ذاته مبفهومه األعمق .وتأكدوا أن اإلنسان قارئ بالفطرة ،وال يستطيع إال أن يقرأ ،ويقرأ فقط،
وهذا النوع من القراءة يستطيعه كل من أوتي العقل واحلواس والقلب سليمة واعية.

95

العدد  124حمرم وصفر  1437هـ  -تشرين الثاني وكانون األول 2015م

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

جملس اإلفتاء األعلى يدين االعتداءات اإلسرائيلية حبق شعبنا والتهويد حبق املسجد
األقصى املبارك واعتبار املرابطني واملرابطات يف األقصى تنظيمًا غري قانوني
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،اجللسات الثالثني واحلادية والثالثني والثانية والثالثني بعد املائة
من جلسات جملس اإلفتاء األعلى ،حيث أدان اجمللس االعتداءات الوحشية وعمليات اإلعدام
بالدم البارد اليت تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقطعان مستوطنيها ضد أبناء الشعب
الفلسطيين األعزل ،كما أدان اجمللس عمليات التهويد اليت متارسها هذه السلطات ضد املقدسات
اإلسالمية ،وعلى رأسها
املسجد األقصى املبارك،
وحماوالت هذه السلطات
طمس كل ما هو عربي
وإس�لام��ي يف املدينة
املقدسة ،وكذلك رفض
اجمللس وأدان قرار ما يسمى
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باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

بوزير الدفاع اإلسرائيلي القاضي حبظر ما أمساه بتنظيمي (املرابطني واملرابطات) (وطالب
محل اجمللس هذه السلطات
مصاطب العلم) واإلعالن عنهما كتنظيمني غري قانونيني ،كما ّ
املسؤولية الكاملة عن حياة
األسرى الفلسطينيني ،خاصة

املضربني عن الطعام ،مناشداً
العامل أمجع التدخل لوقف
معاناتهم يف سجون االحتالل،
ومطالباً ب��ض��رورة إط�لاق
سراحهم ،كما ناقش اجمللس
العديد من املوضوعات الفقهية ،منها :حكم التدخني وزراعته وبيعه وشرائه ،واستضاف
اجمللس د .زياد شقري ،أخصائي األمراض الصدرية ومدير مستشفى بيت جاال احلكومي الذي
أثرى اجمللس باملعلومات الطبية حول املوضوع.
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املفيت العام يشارك يف حفل تأبني وافتتاح ميدان الشهيد حممد أبو خضري
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف حفل تأبني الشهيد حممد أبو خضري الذي أقيم يف بلدة
شعفاط ،حيث ألقى مساحته كلمة أكد فيها أن هذه اجلرمية املروعة هزت الشعب الفلسطيين
وكل مسلم ومسيحي ،وكل مؤمن بالديانات السماوية اليت دعت إىل احرتام اإلنسان ،مبيناً أن
هذه اجلرمية هزت عرش الطفولة يف العامل أمجع ،وبني مساحته أن هذه اجلرمية ليست جديدة على
قطعان املستوطنني الذين مارسوا هذه اجلرائم منذ احتالل فلسطني عام 1948م ،وما مذابح
كفر قاسم ببعيدة ،مبيناً
مساحته أن مجيع الشرائع
السماوية تدين هكذا
جرائم.
وكان مساحته قد شارك يف
افتتاح ميدان حيمل اسم
الشهيد حممد أبو خضري
يف مدينة ال��ب�يرة ،حيث
قام دولة رئيس ال��وزراء
الدكتور رامي احلمد اهلل
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بافتتاح امليدان وسط حضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،وعدد من الشخصيات الرمسية والشعبية.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر صندوق ووقفية القدس
الناصرة :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف مؤمتر لدعم صندوق ووقفية القدس يف الناصرة ،وقد ألقى
مساحته كلمة شكر فيها غرفة جتارة وصناعة الناصرة على تعاونها الالحمدود يف خدمة القدس
ووقفيتها ،وقدم مساحته شرحاً ملا تتعرض له املقدسات اإلسالمية واملسيحية من اعتداءات،
منوهاً إىل أن محلة قناديل القدس تأتي لتعزيز صمود املقدسيني ،خماطباً أهلنا يف الداخل احملتل،
بالقول( :أنتم أهل القدس لكم فيها كما لنا حنن فيها).
املفيت العام يشارك يف اجتماع أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى دولة فلسطني
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك يف االجتماع الذي عقدته وزارة اخلارجية الفلسطينية بهدف
إطالع السفراء والقناصل
املعتمدين ل��دى دول��ة
فلسطني على تصاعد وترية
االعتداءات واالنتهاكات
يف املسجد األقصى املبارك،
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مبيناً مساحته أن سلطات االحتالل حتاصر املسجد األقصى املبارك بهدف تكريس التقسيم
الزماني ،معترباً أن هذا
العمل خطري جداً ،ويعد
انتهاكاً حلرية العبادة ،كما
بني أن ه��ذه السلطات
قامت مبصادرة جزء كبري
من أراض��ي مقربة باب
الرمحة اإلسالمية املالصقة لسور املسجد األقصى املبارك ،ووضع أسالك شائكة عليها ،بهدف
حتويلها إىل حدائق ،حمذراً مساحته من أن القدس يف خطر يف ظل هذه اإلجراءات والقيود،
وشارك يف االجتماع الدكتور رياض املالكي  /وزير اخلارجية الفلسطيين ،واملهندس عدنان
احلسيين  /وزير القدس وحمافظها.
املفيت العام يلتقي وزير الرتبية والتعليم
رام اهلل :التقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،معالي الدكتور صربي صيدم  /وزير الرتبية والتعليم العالي،
حيث أثنى مساحته على دور وزارة الرتبية والتعليم يف بناء األجيال وخترجيها ،مشيداً بالوزير
صيدم الذي هو أهل لتسلم هذه الوزارة ،مبدياً الدعم واملساندة ملعالي الوزير ولوزارة الرتبية
والتعليم ،وقدم شرحاً عن معاناة القدس وأهلها من جراء ممارسات سلطات االحتالل ،خاصة
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استهدافهم للمسجد األقصى املبارك ،بدوره وصف صيدم مساحته بأنه رمز للمسرية الوطنية،
وأب قدير لكل الفلسطينيني ،مبدياً استعداده لتوجيه املدارس لزيارة القدس واملسجد
األقصى املبارك ،وتكثيف زيارة الطلبة كما يف الرحالت املدرسية وترسيخها كثقافة ،مشيداً
بسماحته وبصمود كل الفلسطينيني املرابطني بالقدس ،مبدياً تقديم كل الدعم للقدس
وأهلها ومدارسها.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر حول الفتوى وضوابطها يف القاهرة
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى
املبارك -يف مؤمتر (الفتوى
إشكاليات الواقع وآفاق
املستقبل) يف

العاصمة

املصرية – القاهرة ،وذلك
بدعوة من فضيلة الشيخ
الدكتور إبراهيم شوقي عالم ،مفيت مجهورية مصر العربية ،وقد ترأس مساحته اجللسة األوىل
للمؤمتر اليت كانت بعنوان (اإلفتاء وأثره يف استقرار اجملتمعات) ،كما قدم حبثاً بعنوان (أهمية
الفتوى وضوابطها) حتدث فيه عن مفهوم الفتوى ،وحكمها ،وأهمية الصدق فيها ،وأشار إىل
مشروعية اختالف الفتاوى ،ووصف وظيفة املفيت ،مع بيان فظاعة إثم افرتاء الكذب على اهلل،
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وحذر من خطورة احنراف الفتوى عن ضوابطها الشرعية ،ومن خطورة الشطط فيها ،وخباصة
يف زمن اخلالف بني أبناء األمة؛ ألن شططها يزيد اخلالفات حدة بني أبناء اجملتمعات املسلمة،
ويفرق مشل املسلمني ،ويشتت أذهانهم ،وحيرف تفكريهم عن االهتمام بقضاياهم املصريية،
إىل الرتكيز على سفاسف األمور وفروعها ،ويؤدي أحياناً إىل استباحة سفك الدماء الربيئة.
والتقى مساحته على هامش املؤمتر ،عدداً من الشخصيات االعتبارية املشاركة فيه ،وأطلعهم
على ما تتعرض له املقدسات الفلسطينية وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك من اعتداءات
وانتهاكات متواصلة.
املفيت العام يستقبل وزير األوقاف املغربي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،الدكتور أمحد التوفيق -وزير األوقاف والشؤون الدينية يف اململكة
املغربية ،حيث وضع مساحته الوزير يف صورة األوضاع يف القدس ،وقدم له شرحاً وافياً عن
مرافق املسجد األقصى املبارك ،مؤكداً على أن املسجد األقصى املبارك للمسلمني وحدهم ،وأنه
ال حيق لغريهم التدخل يف
شؤونه ،كما أشار مساحته
إىل املخاطر احملدقة باملدينة
املقدسة،

حاثاًّ

العرب

واملسلمني على القيام
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مبسؤولياتهم جتاه املسجد األقصى املبارك باعتباره جزءاً ال يتجزأ من عقيدة املسلمني.
املفيت العام يرتأس اجتماعًا هليئة حترير جملة اإلسراء
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
املشرف العام جمللة اإلسراء،
اجتماعاً ألسرة حترير اجمللة،
لبحث سبل النهوض بها،
من ناحية التنسيق والتدقيق
والتوثيق والتوزيع وتنوع
املادة املنشورة ...إخل ،وقد
أثنى مساحته على جهود هيئة حترير اجمللة والعاملني فيها ،مؤكداً على أن هذه اجمللة تهدف إىل
إفادة القارئ يف شتى اجملاالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية وغريها ،وهي تصدر بشكل
دوري بواقع عدد لكل شهرين هجريني ،ويتم نشرها على الصفحة اإللكرتونية لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،وتوزع جماناً على املساجد واملكتبات والوزارات واملؤسسات الرمسية والشعبية
واملواطنني ،ودار نقاش مفصل حول جدول أعمال االجتماع ،الذي حضره باإلضافة إىل رئيس
التحرير وأعضاء هيئته ،عدد من مسؤولي دار اإلفتاء وموظفيها من أصحاب العالقة.
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املفيت العام يشارك يف افتتاح العام الدراسي اجلديد يف مدرسة دار األيتام اإلسالمية
العيزرية :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف افتتاح العام الدراسي اجلديد يف مدرسة دار األيتام
اإلسالمية الصناعية يف
العيزرية ،حيث أشاد مساحته
باملدرسة والقائمني عليها،
وما تقدمه من إجن��ازات
يف جماالت عدة ،مبيناً أن
املدرسة هلا دور أساسي يف
دعم األيتام ومساعدتهم ،كما أشاد بالتطور والتقدم الذي وصلت إليه املدرسة ،مقدماً شكره
العميق إىل إدارتها واملدرسني والعاملني فيها.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيدة رهام دوابشة
نابلس :على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية أدى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب املسجد األقصى املبارك ،واجب العزاء باملربية
الفاضلة رهام دوابشة ،اليت استشهدت متأثرةً جبراحها اليت أصيبت بها جراء جرمية إحراق
املستوطنني ملنزهلا ،لتلحق بزوجها الشهيد سعد دوابشة وطفلهما الرضيع الشهيد علي
دوابشة ،وضم الوفد املرافق لسماحته فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل
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املساعد يف دار اإلفتاء الفلسطينية  /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،-ومصطفى أعرج – نائب
املدير العام للعالقات العامة واإلعالم.
محل مساحته سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن اجلرمية النكراء حبق عائلة دوابشة،
وّ
كونها توفر احلماية للمستوطنني الذين يعيثون يف األرض فساداً ،مطالباً الدول واهليئات
احمللية والدولية بضرورة حماكمة هؤالء املتطرفني اجملرمني ووضع حد لتماديهم واعتداءاتهم
الوحشية حبق أبناء شعبنا.
وألقى مساحته كلمة يف بيت العزاء بينّ فيها مكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل
ومنازهلم وكراماتهم ،وأشاد بصرب عائلة دوابشة وجلدهم على مصابهم اجللل ،ومتنى الشفاء
جراء معاناته من حروق خطرية من احلادث اإلجرامي،
للطفل أمحد دوابشة الذي يتلقى العالج ّ
علماً أنه الباقي الوحيد من أسرته على قيد احلياة الدنيوية بعد استشهاد والديه وأخيه علي،
ً
سائال اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك
رفيقاً ،وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان.
املفيت العام يشارك يف ندوة احلج الكربى
مكة املكرمة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية /خطيب املسجد األقصى املبارك  -يف ندوة احلج الكربى يف اململكة العربية
السعودية ،وذلك بدعوة من أ.د هشام بن عبد اهلل العباس  -أمني عام ندوة احلج الكربى-
وقدم مساحته للندوة ورقة عمل بعنوان (ثقافة احلج مقصد شرعي  ...ومطلب إنساني)،
حتدث فيها عن احلج كعبادة وطاعة مطلقة هلل تعاىل ،مبيناً عمق الصلة بني املسجدين احلرام
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واألقصى املبارك.
والتقى مساحته على هامش الندوة ،عدداً من الشخصيات االعتبارية املشاركة فيها حيث
أطلعهم على ما تتعرض له املقدسات الفلسطينية وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك من
اعتداءات وانتهاكات متواصلة وخطرية.
كما زار مساحته مشروع (السالم عليك أيها النيب) وهو مشروع علمي عاملي يقع يف مكة
املكرمة ورسالته التعريف بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ورسالته السامية ،حيث حتدث فيها عما
يدور يف املسجد األقصى املبارك من انتهاكات صارخة ،مؤكداً على أن دماء أهالي غزة والضفة
والقدس ومعاناتهم جتتمع
يف مصاب واحد وتأبى أن
تتفرق.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف حفل تكريم الطالب املتفوقني يف الثانوية العامة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني – يف حفالت لتكريم الطالب
املتفوقني والناجحني يف الثانوية العامة ،عقدت يف مناطق عدة يف حمافظة جنني ،حيث قدم
فضيلته التهاني للطالب وذويهم ،متمنياً هلم التوفيق والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية،
وكان فضيلته قد شارك يف احتفاالت ختريج الفوج الثاني عشر يف اجلامعة العربية األمريكية
يف احملافظة ،وشارك فضيلته
يف مح��ل��ة ج��ن�ين مجيلة
ونظيفة ،كما ش��ارك يف
اجتماع اجمللس االستشاري
التنفيذي للمحافظة الذي
حبث موضوعات عدة ،منها
موضوع تنظيف السوق.
مفيت حمافظة نابلس يلقي العديد من احملاضرات الدينية
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حممد يوسف احلاج حممد  -مفيت حمافظة نابلس -العديد
من احملاضرات الدينية ،تناول فيها العديد من املوضوعات الدينية ،منها
حماضرة حول معنى الدولة يف اإلسالم وواجبات املواطن وحقوقه من
منظور الشريعة اإلسالمية ،وذلك أمام عدد من أئمة وخطباء املساجد،
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وكذلك حماضرة أمام منتسيب جهاز الشرطة عن فضل قراءة القرآن الكريم ،كما زار فضيلته
القائم بأعمال مدير سجن نابلس ،حيث مت حبث العديد من القضايا االجتماعية والتعاون
املشرتك ،كما زار مشفى النجاح اجلامعي ،والتقى مدير مشفى ،وحبثا العديد من املوضوعات،
منها :مسألة التربع باألعضاء  ،وكان فضيلته قد شارك يف العديد من الربامج الدينية واإلذاعية
يف العديد من وسائل اإلعالم احمللية ،وألقى العديد من خطب اجلمعة ،تناول فيها موضوعات
تهم املواطنني يف حياتهم الدينية والدنيوية.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف حفل االستقبال الشعيب للشباب الفلسطيين املغرتب
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – مفيت حمافظة بيت حلم -يف
حفل االستقبال الشعيب املقام على شرف الشباب الفلسطيين املغرتب،
والقادمني من عشر دول ،وألقى فضيلته كلمة ،بني فيها قداسة الوطن
الفلسطيين ،معترباً إياهم طالئع عودة الفلسطينيني إىل وطنهم ،كما
ألقى فضيلته العديد من الدروس الدينية على نزالء مركز اإلصالح والتأهيل يف بيت حلم،
وشارك يف ندوة بعنوان( :من أجل تربية جديدة للمسلم واملسيحي) ،كما استقبل فضيلته
العديد من الوفود األجنبية ،وقدم هلم شرحاً عن مساحة اإلسالم وعدله ،كما شارك يف مؤمتر
ملناهضة سياسة منع السفر اإلسرائيلية ،وكان فضيلته قد استقبل يف مكتبه املطران عطا
اهلل حنا ،رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ،مؤكداً على عمق العالقة بني املسلم
أمنوذج للتعايش اإلسالمي املسيحي .مفيت حمافظة أرحيا واألغوار.
واملسيحي ،وأن فلسطني
ٌ
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مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يشارك يف ورشة عمل عن املخدرات
أرحيا واألغوار :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش – مفيت حمافظة أرحيا واألغوار  -يف
ورشة عمل عقدت يف مقر حمافظة أرحيا واألغوار حول آفة املخدرات ،واعترب فضيلته أن إخبار
اجلهات املختصة بالبيانات اليت ختدم غرض مكافحة املخدرات واجب شرعي ،وهو مهمة
وطنية بامتياز ،وتأكيد على الرب والتقوى ،مبيناً فضيلته أن املخدرات وتعاطيها وجتارتها حرام
شرعاً ،معرباً عن أمله يف تغليظ عقوبة املخدرات على (املتعاطي واملتاجر بها).
وعلى صعيد آخر؛ حبث فضيتله قد حبث سبل التعاون املشرتك مع مديرية أوقاف أرحيا ملا
فيه خدمة الدين واملواطنني.
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مسابقة العدد 124
س :1أين عقد مؤمتر (الفتوى إشكاليات الواقع وآفاق املستقبل)؟

؟

س :2كم مكث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يدعو إىل اإلسالم يف مكة قبل اهلجرة؟
س :3ما أنواع القتل املانع للمرياث عند احلنفية؟
س :4ما معنى:
أ .القزع املنهي عنه
ب .بهش الواردة يف احلديث (فيبهش إليه)
س :5من القائل

أ( .أن تقرأ كتاباً جيداً ثالث مرات خري لك من أن تقرأ ثالثة كتب جديدة)

ب( .السر احلقيقي وراء جناح اليابانيني هو قدرتهم على العمل معاً)
ت( .فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك)
س :6من صاحب كتاب:
أ .الرحيق املختوم
ب .قواعد الفقه

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 124
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة
قيمتها  750شيك ً
ال موزعة
على ثالثة فائزين بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 122
السؤال األول:
َ 1 .1
(ل َع َّل َّ
الشيْ َطا َن ينزغ يف يَ ِدهَِ ،فيَ َق ُع يف ُح ْف َرةٍ من النَّ ِار).
2 .2الريان.
 )5,3(3 .3فرد لكل أسرة.
4 .4الكذب يفطر الصائم.
5 .5الذين هلم سهام مقدرة يف الرتكة.
6 .6ال شيء عليه ،وصيامه صحيح.
7 .7ال بأس يف ذلك.
السؤال الثاني:
1 .1العالمة أمحد الشويكي.
2 .2ابن اللتبية.
3 .3أ .ماريا منتسوري.
ب .اإلمام الغزالي.
ج .تري رضا.
السؤال الثالث :يف جامعة الشرق األوسط /عمان.
السؤال الرابعَ ( :كا َن ي ُّ
مَُد َمدًّا).

الفائزون في مسابقة العدد 122
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1صخر عز الدين حممود أسعد

بيت حلم

250

 .2آية وليد دراغمة

طولكرم

250

نابلس

250

 .3إيهاب خليل حنبلي
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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