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افتتاحية العدد

القتل الظامل ،هو  ...هو ...
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
القتل الظامل هو هو ،ال دين له وال وطن ،بغض النظر عن شخص القاتل أو املقتول،
حتى وإن استخدمت له أمساء براقة ،ومحلت له رايات خفاقة ،واستعريت له أسباب عادلة،
فما ذلك كله إال خدعة ،وباطل وأضاليل ،فهو جرمية نكراء ما دام وقع ظلماً وعدواناً ،دون
أن حيتكم مقرتفوة إىل عدالة رب العاملني وحكمه املبني ،الذي بني فيه بشاعة القتل الظامل
وفظاعة إثم الذي يقتل نفساً بريئة بغري حق مشروع ،فقال تعاىلِ { :م ْن أَ ْج ِل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى

َل َن ْفساً ب َغيرْ َن ْفس أَ ْو َف َساٍد ف َ
األ ْرض َف َكأَمَّنَا َقت َ
يل أََّنُه َمن َقت َ
َبن إِ ْس َراِئ َ
جيعاً َو َم ْن
َل النَّ َ
اس مَ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
يِ
يِ

َات ُث َّم إِ َّن َكثِرياً ِّمنْ ُهم َب ْع َد َذِل َك يِف
جيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ
أَ ْحيَا َها َف َكأَمَّنَا أَ ْحيَا النَّ َ
اس مَ ِ
َ
س ِرُفو َن}( .املائدة)32 :
ض لمَُ ْ
األ ْر ِ
فيا هلل ما أبلغ هذا التنفري من جرائم القتل الظامل ،من يقتل نفساً ظلماً ،فكأمنا قتل البشرية

مجعاء ،والذي ينقذ نفساً من موت ،فكأمنا أحيا الناس مجيعاً!!
ويؤكد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على فظاعة القتل الظامل ،فيقول( :ال ُت ْقت ُ
س إال
َل َن ْف ٌ

كان على ابن آَد َم الأَْ َّو ِل ِك ْف ٌل منها).

(*)
1

* صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن أحياها} املائدة.32 :
4
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احلماية األخالقية والدينية حلياة الناس:
سالفي الذكر ،فإن اهلل -جل شأنه -ورسوله،
يف ضوء اآلية القرآنية واحلديث الشريف
ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،يرسيان مبدأ استبشاع القتل الظامل ،وقاعدة احلماية األخالقية والدينية
حلياة الناس ،دون أن يشرتطا لذلك ديناً للقاتل أو املقتول ،أو لوناً ،أو لغة ،أو جنسية ،أو
مستوى اجتماعياً ،أو نوعاً من جنسيهم؛ ذكوراً وإناثاً ،فاخللق البشري حممي مبوجب هذه
احلماية املقدسة ،اليت يؤكدها اهلل تعاىل يف مواضع عديدة من القرآن الكريم ،ففي سورة
اإلسراء ينهى اهلل تعاىل عن قتل النفس الربيئة ،فيقول جل شأنهَ { :و َال َت ْقُتُلواْ الن ْفس َّال
َّ َ تيِ
اهلل إ َّال ب َ
احل ِّق َو َمن ُقتِ َل َم ْظُلوماً َف َق ْد َج َعْلنَا ِل َوِليِِّه ُسْل َطاناً َف َ
ال ُي ْس ِرف يِّف اْل َقتْ ِل إَِّنُه َكا َن
َح َّر َم ُ ِ ِ
صوراً}(.اإلسراء)33 :
َمنْ ُ

والقتل الظامل من أكرب املوبقات وأفظع اخلطايا ،فعن أنس ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى

اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ ْكبرَُ اْل َكبَاِئر ،الإْ ْش َر ُ
اك ِباهللَِ ،وَقتْ ُل النَّ ْفسَ ،و ُعُق ُ
وق اْل َواِل َديْ ِنَ ،وَق ْو ُل
ِ ِ
ِ

ُّور).
ُّور ،أو قالَ :و َش َهاَدُة الز ِ
الز ِ

()1

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما ترك ً
قوال ،وال موقفاً ،وجد مناسبة للقتل الظامل فيهما

إال وشدد على التنفري منه ،فباإلضافة إىل اعتباره من أكرب كبائر الذنوب ،فإنه -صلى اهلل عليه
وسلم -حيذر املؤمن من الوقوع يف مرتع آثام القتل الظامل ،فيقول( :ال يَز َ
َال المُْ ْؤ ِم ُن يف ُف ْس َحٍة
ب َد ًما َح َرا ًما).
من ِدينِِه ما مل ُي ِص ْ

()2

وقوله( :يف ُف ْس َحٍة) أي يف سعة؛ منشرح الصدر ،وإذا قتل نفساً بغري حق صار منحصراً

 .1صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن
 .2صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} (النساء.)93 :
أحياها} املائدة.32 :
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ضيقاً؛ ملا أوعد اهلل عليه ما مل يوعد على غريه .وقوله( :من دينه) ويف رواية (من ذنبه) ومعنى
األول؛ أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمداً بغري حق ،ومعنى الثاني؛ أنه
يصري يف ضيق بسبب ذنبه.

()1

وعن عبد اهللِ بن ُع َم َر ،قال( :إ َّن من َو َر َط ِ لأُْ
ور اليت لاَ خَْم َر َج لمَِ ْن أَ ْوَق َع َن ْف َسُه فيهاَ ،س ْف َك
ات ا ُم ِ
ِ
ِّ ()2
الد لحْ َ
ام ِب َغيرْ ِ ِحلِه).
َّم ا َر ِ
ِ
وقوله( :من َو َر َط ِ لأُْ
ور) مجع ورطة ،بفتح الواو وسكون الراء ،وهي اهلالك ،يقال وقع
ات ا ُم ِ

فالن يف ورطة؛ أي يف شيء ال ينجو منه ،وقوله( :اليت ال خمرج...إخل) تفسري الورطات ،وقوله:
(ب َغيرْ ِ ِحِّلِه) أي بغري حق من احلقوق احملللة للسفك ،قال الكرماني :الوصف باحلرام يغين
ِ
عن هذا القيد ،ثم أجاب بقوله (احلرام) ،يراد به ما شأنه أن يكون حرام السفك ،أو هو

للتأكيد.

()3

وعن عبد اهللِ ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َّو ُل ما ُي ْق َضى بني الناس يف ِّ
الد َماِء).

()4

يقول النووي :إن يف هذا احلديث تغليظ أمر الدماء ،وأنها أول ما يقضى فيه بني الناس
يوم القيامة ،وهذا لعظم أمرها ،وكثري خطرها ،وليس هذا احلديث خمالفاً للحديث املشهور
يف السنن ،أول ما حياسب به العبد صالته؛ ألن هذا احلديث الثاني فيما بني العبد وبني اهلل
تعاىل ،وأما احلديث هنا ،فهو فيما بني العباد ،واهلل أعلم بالصواب.
 .1عمدة القاري.31/ 24 ،

()5

 .2صحيح البخاري كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} (النساء.)93 :
 .3عمدة القاري.32 / 24 ،
 .4صحيح البخاري كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} (النساء.)93 :
 .5صحيح مسلم بشرح النووي.167/ 11 ،
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وبعد االطالع على هذه الشواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،املتضمنة
منفرات عن اقرتاف القتل الظامل ،فهل حيتاج الناس بعد ذلك حجة أبلغ منها أو أصدق؟!
إنهم -إذن -ال يؤمنون ،أو أصابهم مس من الشيطان ،أو ال يستشعرون ما يلزم ،وال يفقهون
ما ينبغي.
اقرتاف بعض املسلمني للقتل الظامل يُشوه صورة اإلسالم:
احلجج الدامغة املنفرة من القتل الظامل جيب أن يدركها أولئك الذين يستبيحون دماء
الناس املسلمني وغريهم بغري حق ،ممن يتسرعون باإلعدامات ،وينفذونها بطرق بشعة،
وألسباب واهية أو ظنية ،أو ال يصل جرمها حد القتل ،أو ضد أناس ليس هلم يف املسببات
ناقة وال مجل ،أما علم أولئك أنهم يتخطون جبرائمهم حدود كبائر الذنوب ،ويؤذون اهلل
ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،باعتدائهم على أناس مل يأذن اهلل بسفك دمائهم ،مشوهني
بتلك اجلرائم صورة اإلسالم السمحة ،ومستجلبني له العداء واخلصومة ،متجاهلني أنه دين
اهلداية ،والرمحة للعاملني.
ولألسف؛ فإن كثرياً من اجلرائم يرتكبها أناس ينتمون إىل تنظيمات تتسمى مبسميات
ً
شكال ،وهو من أفعاهلم برىء براءة الذئب من دم يوسف ،بل إن املرء يبعد
ترتبط باإلسالم
يف الظن أحياناً ،وحق له ليشك يف صدق من صنعوا هذه التنظيمات ،ومن يقفون وراء
وجودها وبشائع أعماهلا؛ ألنها تصب يف صاحل أعداء اإلسالم ،وتنفر عنه ومنه ،وكأن حاهلا
يشابه خديعة الذين دخلوا يف اإلسالم ،ثم ارتدوا عنه خبطة خبيثة تهدف إىل تشويه صورته،

َ ْ
َ َّ
َاب
وخداع املقبلني على فهمه واتباعه ،ممن قال اهلل تعاىل عنهمَ { :وَقالت طآِئ َفٌة ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ
َّ ُ
آخ َرُه َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن}(آل عمران)72 :
نز َل َعَلى َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َو ْجَه النَّ َه ِار َوا ْكُفُرواْ ِ
آ ِمنُواْ ِبال ِذ َي أ ِ
7
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إن املسلمني الذين يتعرضون لصنوف شتى من ألوان التعذيب والقتل يف بعض أحناء
الدنيا ،وخباصة يف فلسطني ،ينبغي أن ال ينزلقوا إىل مراتع اجملرمني ،وال يقرتفوا جرائمهم يف
عب عن التحلي
القتل الظامل ،وتشريد اآلمنني وترويعهم ،فاملسلم له قيم يف احلرب والسلم ،رّ
بها كثريون من أبناء املسلمني قدمياً وحديثاً ،يف مواقف تغنى بها غري املغرضني من الناس.
قيم اإلسالم نبيلة يف السلم واحلرب:
من القيم اليت وجه الرسول اهلادي ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني إىل التحلي بها ،ما
جاء عن المِْْق َداَد بن َع ْم ٍرو اْل ِكنْ ِد َّيَ ،حِل َ
يف َبن ُز ْه َرةَ ،وكان َش ِه َد َب ْد ًرا مع النيب ،صلى اهلل
يِ
عليه وسلم ،أََّنُه قال( :يا َر ُس َ
فَ ،ف َق َط َع َها،
ول اهللِ؛ إن َل ِق ُ
السيْ ِ
يت َكاِف ًراَ ،فاْقتَتَْلنَاَ ،ف َض َر َب يَ ِدي ِب َّ

ُث َّم لاَ َذ ِب َش َج َرةٍ ،وقال :أَ ْسَل ْم ُت لهلِ ِ آْقُتُلُه َب ْع َد أَ ْن َقالهََا ؟! ،قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
ول اهللِ؛ فإنه َط َر َح إ ْح َدى يَ َد َّيُ ،ث َّم قال ذلك َب ْع َد ما َق َط َع َها :آْقُتُلُه؟ قال :لاَ
لاَ َت ْقُتْلُه ،قال :يا َر ُس َ
ِ
َ َ
َ
ْت بمَِنْزَلتِِه قبل أَ ْن يَُق َ
َ َ
ول َكِل َمتَُه اليت قال)(.)1
َت ْقُتْلُهَ ،فإِ ْن َقتَْلتَُه ،فإنه بمَِنْ ِزلتِك قبل أ ْن َت ْقتُلُهَ ،وأن َ ِ

اس ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وقال َحبِ ُ
يب بن أبي َع ْم َرةَ ،عن َس ِعي ٍد ،عن ابن َعبَّ ٍ

ِلْل ِم ْق َداِد( :إذا كان َر ُج ٌل ُم ْؤ ِم ٌن ،خيفي إِميَاَنُه مع َق ْو ٍم ُك َّف ٍارَ ،فأَ ْظ َه َر إِميَاَنُهَ ،ف َقتَْلتَُهَ ،ف َك َذِل َك ُكنْ َ
ت
أنت ختفي إِميَاَن َك بمِ َّ
َكَة من َقبْ ُل)(.)2

ومن أخالق احلروب واملعارك ،ما ورد يف وصايا اجليوش املسلمة من قادتهم ،فعن ُسَليْ َما َن

ش ،أو
ابن ُب َريْ َدةَ ،عن أبيه ،قال( :كان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا أَ َّم َر أَ ِم ً
ريا على َجيْ ٍ
ِ
اصتِِه ِبتَ ْق َوى اهللَِ ،و َم ْن معه من المُْ ْسِل ِم َ
اسم اهللِ ،يف
َس ِريٍَّة ،أَ ْو َصاُه يف َخ َّ
ني َخيرْ ًاُ ،ث َّم قال :ا ْغزُوا ِب ْ
 .1صحيح البخاري كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم}(النساء.)93 :
 .2صحيح البخاري كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم}(النساء.)93 :
8
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يل اهللَِ ،قاِتُلوا من َك َف َر ِباهللِ ،ا ْغزُوا ،وال َت ُغُّلوا ،وال َت ْغ ِدُروا ،وال مَتُْثُلوا ،وال َت ْقُتُلوا َوِلي ًدا).
َسبِ ِ

()1

وتعقيباً على شرح هذا احلديث الشريف ،يقول النووي :ويف هذه الكلمات من احلديث

فوائد جممع عليها ،وهي حتريم الغدر ،وحتريم الغلول ،وحتريم قتل الصبيان ،إذا مل يقاتلوا،
وكراهة املثلة ،واستحباب وصية اإلمام أمراءه وجيوشه بتقوى اهلل تعاىل ،والرفق باتباعهم،
وتعريفهم مبا حيتاجون يف غزوهم ،وما جيب عليهم ،وما حيل هلم ،وما حيرم عليهم ،وما يكره.

()2

فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يركز يف وصاياه األخالقية ألمراء جنده وجيوشه قبيل
توجههم ملالقاة حماربني من أعداء اإلسالم ،بضرورة التحلي مبنظومة قيم حيرص اإلسالم على
دوام التحلي بها ،يف السلم واحلرب ،مع األحباب واألعداء ،ومل تكن الوصايا املذكورة أعاله
جمرد دعاية إعالمية ،وال مزايدة على أحد من اخللق ،وإمنا هي أخالق اإلسالم على حقيقتها،
دون زيف ،وبعيداً عن مشاهد العنف املختلق من قبل جهات تعمل لصاحل أجندة مسخرة
لتشويه صورة اإلسالم ،وأخالقه ،وقيمه.
ال َت ْغِدُروا  ...وال َت ْق ُتُلوا َوِل ً
يدا:
هذا التوجيه النبوي مل يوجه إىل عصابات اإلجرام ،وإمنا وجه إىل فئة مؤمنة ،حتى ما تظن
يبيح هلا ارتكاب حمظورات أخالقية
يف حلظة من اللحظات أن توجهها إىل منازلة أعداء اهللُ ،
وإنسانية ،بل ينبغي التشبث بقيم اإلسالم ،الذي ُبعث به النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
حلاالت متادى أصحابها ،ومل تنفع معهم أساليب
رمحة للعاملني ،مع ترك خيارات القوة والبطش
ٍ
ونهي اجلند عن ممارسة الغدر مهم جداً ،إذ قد يربر بعض الناس اللجوء
احلكمة والتسامحُ ،
 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغريها.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.37/ 12 ،
9
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إىل الغدر يف املعارك ،حبجة أن األمر يتعلق حبرب ،واملهم يف نظرهم تسجيل االنتصار،
واإلسالم الذي ينهى عن الغدر ،ينهى أيضاً عن تربير الوسيلة بالغاية ،بل ينظر اإلسالم إىل
الوسائل نظرته إىل الغايات ،فالسعي لتحقيق غايات نبيلة ،يلزم أن يكون من خالل وسائل
نظيفة طاهرة ،غري ملتوية ،والغدر خلق ذميم ،ينبغي على املسلم التحرز عن اللجوء إليه،
بغض النظر عن أهدافه السامية اليت يريد الوصول إليها ،والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
قالِ( :ل ُك ِّل َغاِد ٍر ِل َواٌء يوم اْل ِقيَا َمِة ُي ْع َر ُف ِبِه)( ،)1ومن التطبيقات العملية لذلك يف اإلسالم،
أنه ينهى عن مباغتة األعداء حبرب ،بل كان يسبق ذلك عرض خيارات سلمية عليهم ،قبل
اللجوء إىل خيار القوة والبطش.
االعتداءات اإلجرامية على أطفال فلسطني:
باإلضافة إىل توصية جيوش املسلمني باالمتناع عن الغدر ،فقد مشلت وصاياه -صلى اهلل
عليه وسلم -هلم كذلك النهي الصريح والواضح عن قتل األطفال( ،وال َت ْقُتُلوا َوِلي ًدا)؛
أي ً
طفال صغرياً( ،)2من هنا؛ يالحظ كم سبق الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املواثيق العاملية
والدولية اخلاصة بالعناية باألطفال ،فحتى لو كانوا أبناء حماربني ،فإن الطفولة حتصنهم،
وحتميهم من أن متتد إليهم آالت البطش ،كونهم صغاراً.
والفاجعة اليت أحلقها أعداء اهلل واإلنسانية بعائلة دوابشة يف الساعات األوىل من فجر يوم
اجلمعة ،الثالثني من متوز لعام  ،2015واليت متثلت يف حرق منزل آمن تسكنه أسرة مكونة
من رب األسرة ،وهو عامل بناء ،وامرأته معلمة ،وطفلني ،مل يتجاوز عمر أكربهما األربعة
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إثم الغادر للرب والفاجر.
 .2حتفة األحوذي.552/ 4 ،
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أعوام ،يسكنون يف قرية دوما مبحافظة نابلس.
وقد استشهد الطفل الرضيع علي دوابشة الذي مل يتجاوز عمره السنة والنصف ،حيث
أحرقه الغادرون وهو على قيد احلياة ،وأعلن عن ذلك عقب تشريح جثته ،وحلقه والداه؛ أبوه
وأمه ،فهذه الفاجعة املأساوية تدل بشكل صارخ على مدى االحندار يف منظومة القيم لدى
الذين يعيثون يف األرض فساداً ،زاعمني أنهم يعربدون ويقتلون ويدمرون وحيرقون الناس
وأمالكهم وأطفاهلم تقرباً إىل اهلل ،وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن االعتداء املروع على
عائلة دوابشة سبقه االعتداء املفزع على الطفل حممد أبو خضري ،الذي قضى حنبه بآلة احلرق
الظامل نفسها ،اليت أشعل هليبها حاقدون جمرمون ،وحلقته اعتداءات مجة كان من ضمنها ما
فضح يف وسائل اإلعالم كالتحقيق القاسي مع الطفل أمحد مناصرة الذي هز صراخه مشاعر
مشاهديه ،إال من فقد اإلحساس ،واملروءة ،واملشاعر اإلنسانية.
فهل للناس اليوم ،وخباصة الذين يزعمون اتباع األديان والرسل ،أن يراجعوا مواقفهم
جتاه القتل الظامل عوضاً عن ازدواجية املواقف؟! والكيل مبكيالني!
وهل لزاعمي العمل لإلسالم مهما كانت أفكارهم واجتهاداتهم أن يتقوا اهلل يف دينهم،
ويف أنفسهم ،ويف الناس من حوهلم؟ فال يقعون فيما يقع فيه اجملرمون من قتل على اهلوية،
وقتل للطفولة ،وسفك دماء مل يبادر أصحابها إىل قتل املسلمني أو ترويعهم ،فالقتل الظامل
مرفوض بغض النظر عن شخص القاتل فيه واملقتول ،وحنن املكتوون جبحيمه ال ميكن لنا
أن نقبله لغرينا ،بغض النظر عن األمساء ،والشعارات ،واملواقع ،واجلنسيات.
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كلمة العدد

النيب ال كذب
صلى اهلل عليه وسلم
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
يف ظالل ذكرى املولد النبوي الشريف ،يطيب املقام باستذكار غيض من فيض خصائص
صاحب هذه الذكرى العطرة النيب ال كذب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهو البشري النذير،
والصادق األمني ،واجلواد الكريم ،والشجاع املتني ،وهو صاحب اخللق العظيم ،بشهادة رب
العاملني ،إذ يقول جل شأنهَ { :وإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق
ِ

َع ِظيم}(القلم.)4 :

ٍ

وعبارة (النيب ال كذب) ورد أصلها على لسانه ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف مناسبة شهدت
له بالشجاعة واالستبسال ،ففي احلديث الصحيح أن ً
رجال قال ِلْلبرََاِء بن َع ِاز ٍب ،رضي اهلل

مُْ عن رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم ُحنَينْ ؟ قالَ :ل ِك َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،مل
عنهما( :أََف َر ْرت
ٍ
َاه ْم حمََ ْلنَا عليهمَ ،فاْن َه َزُمواَ ،فأَْقبَ َل المُْ ْسِل ُمو َن على
از َن َكاُنوا َق ْو ًما ُر َماةًَ ،وإِنَّا لمََّا َل ِقين ُ
يَ ِف َّر ،إِ َّن َه َو ِ
ِ
الس َه ِامَ ،فأََّما رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلم يَ ِف ّرَ ،فَل َق ْد َرأَيُْتُه َوإَِّنُه
اْل َغنَاِئمَ ،و ْ
استَ ْقبَُلوَنا ِب ِّ
بيِ
آخ ٌذ ِبِل َجا ِم َهاَ ،والنَّ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :أنا
لعلى َب ْغَلتِِه اْلبَيْ َضاِءَ ،وإِ َّن أََبا ُس ْفيَا َن ِ
ب).
النيب لاَ َك ِذ ْب ،أنا ابن عبد المُْ َّطِل ْ

(*)
1

فهي عبارة تدل على اعتزاز حممود بالذات ،يف موضع ثبتت فيه أقدام الرسول ،صلى اهلل
* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من قاد راية غريه يف احلرب.
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عليه وسلم ،راسخة ،وارتفع رأسه شاخماً ،وهو يواجه أخطبوط األعداء ،بينما انهزم كثري ممن
حوله ،حني دبت الفوضى يف الصفوف ،ملا كان العجب بالكثرة والقوة ،بينما هو صلى اهلل
عليه وسلم ثبت بنفسه ،وقلة ممن معه ،غري آبهني مبا يدور؛ ألن عقيدتهم باهلل راسخة ،وأشار
القرآن الكريم يف حمكم التنزيل إىل هذا املوقف ،فقال تعاىلَ :
{ل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
اط َن
اهلل يِف َم َو ِ
ت َعَليْ ُك ُم َ
ريةٍ َويَ ْو َم ُحنَينْ إْذ أَ ْع َجبَتْ ُك ْم َكثْ َرُت ُك ْم َفَل ْم ُت ْغن َع ُ
األ ْر ُ
ض بمَِا
نك ْم َشيْئاً َو َضاَق ْ
َكثِ َ
ٍِ
ِ

ين * ُث َّم أََن َ
ني َوأَنز َ
زل ُ
َل ُجنُوداً لمَّْ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَلى َر ُسوِلِه َو َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
َر ُحبَ ْ
ْب ِر َ
ت ُث َّم َوَّليْتُم ُّمدِ
َت َر ْو َها َو َّ
ين}(.التوبة)26 - 25 :
ين َك َفُرواْ َوَذِل َك َجزَاء اْل َكاِف ِر َ
عذ َب َّال ِذ َ
التأهل باملكارم:
النيب ال كذب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أهله اهلل مبكارم اخلصائص والشمائل ،اليت كانت
من مقومات جناح دعوته ،واستجابة الناس إليها ،مصداقاً لقوله تعاىلَ{ :فبِ َما َرحمَْ ٍة ِّم َن اهللِ ِل َ
نت

لهَُ ْم َوَل ْو ُك َ ّ ً َ ْ ْ
استَ ْغ ِف ْر لهَُ ْم َو َش ِاو ْر ُه ْم يِف
ب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ
نت َفظا َغِليظ ال َقل ِ
َ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ني}(.آل عمران)159 :
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
واإلحاطة بشمائله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وخصائصه وفيض أخالقه ،صعبة ،وخباصة يف
هذا املقام الذي ال يتسع سوى للتذكري مبا يتيسر منها؛ خلدمة هدف تأكيد االعتزاز بنبينا
احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي حياول املغرضون استهدافه باألباطيل واألراجيف ،كما
فعل الذين من قبلهم ممن أعمى اهلل بصائرهم ،وطمس على عيونهم ،فرموه واملؤمنني الذين
اتبعوه باالتهامات الباطلة ،والصفات الكاذبة ،فذهبوا وإياها إىل الدرك األسفل ،بينما هو
ودينه ما يزاالن يرتقيان يف العال ،وال يوجد بلد يف العامل إال وفيه مؤمنون بهما ،وحمبون هلما،
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ويتسمون بامسه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وينافحون عن دينه الذي بلغ عن ربه ،مصداقاً لبشراه،
ين ،حتى يَأِْتيَ ُه ْم أَ ْمُر اهللَِ ،و ُه ْم َظا ِهُرو َن)( )1بل ذهب
إذ يقول( :لاَ يزال َطاِئ َفٌة من ُأ َّمتيِ َظا ِه ِر َ
إىل أبعد من بشائر بقاء اإلسالم واملسلمني وانتشار دينه يف الدنيا ،إىل رجاء اهلل أن يكون
بيِ
ات ما ِمثُْلُه آ َم َن
األكثر تابعاً يوم القيامة ،فقال( :ما من الأَْنْبِيَاِء من َن ٍّ إال قد ُأ ْع ِط َي من الآْ يَ ِ

َ
إليَ ،فأَْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أَ ْكثَ َر ُه ْم َت ِاب ًعا يوم
عليه اْلبَ َشُرَ ،وإِمَّنَا كان الذي ُأوِت ُ
يت َو ْحيًا أ ْو َحى اهلل ّ
اْل ِقيَا َمِة).

()2

شهادة للشاهد:
وصف القرآن الكريم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بصفات كرمية كثرية ،منها الصفات

املذكورة يف قوله جل شأنه{ :يَا أَيُّ َها النَّبيِ ُّ إنَّا أَ ْر َسْلن َ
َاك َشا ِهداً َوُمبَ ِّشراً َوَن ِذيراً * َودَا ِعياً إِلىَ اهللِ
ِ

ِبإِْذِنِه

َو ِس َراجاً ُّمنِرياً}(.األحزاب)46 - 45:

وقد وصف اهلل عز وجل حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذه اآلية الكرمية بثماني صفات،

ً
رسوال ،والثالث كونه شاهداً ،والرابع كونه
متثل الوصف األول منها كونه نبياً ،والثاني كونه
مبشراً ،واخلامس كونه نذيراً ،والسادس كونه داعياً إىل اهلل تعاىل بإذنه ،والسابع كونه سراجاً،
والثامن كونه منرياً.

()3

ويذكر الرازي أن املقصود بالشاهد هنا حيتمل وجوهاً ،أحدهما أنه شاهد على اخللق يوم
 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال تزال طائفة من
أميت.)...

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل مجيع الناس ونسخ

امللل مبلته.

 .3التفسري الكبري.208/ 2 ،
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الر ُس ُ
ول َعَليْ ُك ْم َش ِهي ًدا}(البقرة ،)143 :وعلى هذا؛ فالنيب بعث
القيامة ،كما قال تعاىلَ { :ويَ ُكو َن َّ

ً
متحمال للشهادة ،ويكون يف اآلخرة شهيداً؛ أي مؤدياً ملا حتمله.
شاهداً؛ أي

وثانيها أنه شاهد على (أن ال إله إال اهلل)؛ أي شاهد على الوحدانية ،والشاهد ال يكون
مدعياً ،فاهلل تعاىل مل جيعل النيب يف مسألة الوحدانية مدعياً هلا؛ ألن املدعي من يقول شيئاً على
خالف الظاهر ،والوحدانية أظهر من الشمس ،والنيب ،عليه السالم ،كان اّدعى النبوة ،فجعل
اهلل يَ ْعَل ُم إن َ
َّك َل َر ُس ُ
اهلل نفسه شاهداً له يف جمازاة كونه شاهداً هلل ،فقال تعاىلَ { :و ُ
ولُه}(.املنافقون)1 :
ِ
وثالثها أنه شاهد يف الدنيا بأحوال اآلخرة من اجلنة والنار ،وامليزان والصراط ،وشاهد يف
اآلخرة بأحوال الدنيا بالطاعة واملعصية والصالح والفساد.
بالس َراج املُّنِري؛ أي املربهن على ما يقول ،مظهراً له بأوضح احلجج.
واملراد ِ

(*)
1

صفته يف الكتب السماوية:
ورد ذكر بعض صفاته صلى اهلل عليه وسلم ،يف التوراة واإلجنيل ،كما أخرب القرآن الكريم
َ
يت َعبْ َد
عن ذلك ،وكذلك السنة النبوية املطهرة ،اليت منها حديث َع َطاِء بن يَ َس ٍار،
قال(:ل ِق ُ

ْ
اص ،رضي اهلل عنهما ،قلت :أَ ْخبرِ ْ ِني عن ِص َفِة رسول اهللِ ،صلى اهلل
اهللِ بن َع ْم ِرو بن ال َع ِ
عليه وسلم ،يف التَّ ْو َراةِ؟ قال :أَ َج ْل واهلل ،إنه لمََْو ُص ٌ
ض ِص َفتِِه يف اْلُق ْرآ ِن {يا
وف يف التَّ ْو َراةِ ِببَ ْع ِ
أَيُّ َها النيب إنَّا أَ ْر َسْلن َ
ني ،أنت َعبْ ِدي َو َر ُسوِلي ،سمَ َّيْت َ
َاك َشا ِه ًدا َوُمبَ ِّش ًرا َوَن ِذي ًرا} َو ِح ْر ًزا ِللأُْ ِّميِّ َ
ُك
ِ
السيِّئََةَ ،وَل ِك ْن يَ ْعُفو
املتَ َو ِّك َل ،ليس ِب َف ٍّظ ،وال َغِل ٍ
السيِّئَِة َّ
اق ،وال يَ ْدَف ُع ِب َّ
اب يف الأَْ ْس َو ِ
يظ ،وال َس َّخ ٍ
يم ِبِه المَِّْلَة اْل َع ْو َجاَءِ ،بأَ ْن يَُق ُ
َح بها أَ ْعُينًا
ولوا لاَ إَِلَه إال اهللَ ،ويَ ْفت ُ
َويَ ْغ ِفُرَ ،وَل ْن يَ ْقبِ َضُه اهلل حتى ُي ِق َ
* التفسري الكبري.187/ 25 ،
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ُ
َ
ْ
يز بن أبي َسَل َمَة عن ِهلاَ ٍل ،وقال َس ِعي ٌد عن
ُع ْميًاَ ،وآذاًنا ُص ًّماَ ،وُقلوًبا ُغْل ًفاَ .تاَب َعُه عبد ال َع ِز ِ
ف ُك ُّل َش ْيٍء يف ِغلاَ ٍف َسيْ ٌ
ِهلاَ ٍل عن َع َطاٍء ،عن ابن َسلاَ مُ ،غْل ٌ
س َغْل َفاُءَ ،و َر ُج ٌل
ف أَ ْغَل ُف َوَق ْو ٌ
ٍ

أَ ْغَل ُف ،إذا مل يَ ُك ْن خَْمتُوًنا).

()1

رسول من أنفسهم رؤوف بهم:
من اهلل تعاىل على املسلمني يف قرآنه الكريم أن بعث فيهم من أنفسهم النيب حممداً ،صلى
َّ
اهلل عليه وسلم؛ لينقذهم من الضالل إىل اهلدى ،فقال تعاىلَ :
{ل َق ْد َم َّن ُ
اهلل َعَلى المُْؤ ِمنِ َ
ني إِْذ
ث ِفيه ْم َر ُس ً
وال ِّم ْن أَنُف ِس ِه ْم يَتُْلو َعَليْ ِه ْم آيَاِتِه َوُيز ِّ
َاب َوالحْ ِ ْك َمَة َوإِن
يه ْم َوُي َعِّل ُم ُه ُم اْل ِكت َ
َك ِ
َب َع َ ِ
َكاُنواْ ِمن َقبْ ُل َل ِفي َضال ٍل

ني}( .آل عمران)164 :
ُّمبِ ٍ

فمحمد ،عليه الصالة والسالم ،ولد فيهم ،ونشأ فيما بينهم ،وكانوا مشاهدين هلذه
األحوال ،مطلعني على هذه الدالئل ،فكان إميانهم مع مشاهدة هذه األحوال أسهل مما لو مل
يكونوا مطلعني عليها ،فلهذه املعاني َم َّن اهلل عليهم بكونه مبعوثاً منهم ،فقال{ :إِْذ َب َع َ
يه ْم
ث ِف ِ

َر ُس ً
وال ّم ْن أَنُف ِس ِه ْم}.

()2

وصلى اهلل عليه وسلم مل يكن فظاً ،وال غليظ القلب مع الناس عموماً ،وعلى وجه

اخلصوص كانت عالقته مع أتباعه تقوم على أساس من الرمحة بهم والرفق ،واحلرص على
مصاحلهم ،ودفع الشر عنهم ،وقد شهد له رب العاملني بهذا ،فقال تعاىلَ :
اءك ْم َر ُس ٌ
{ل َق ْد َج ُ
ول

ني َر ُؤ ٌ
يص َعَليْ ُكم ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
وف
ُّم َح ِر ٌ
ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعَليِْه َما َعنِت ْ
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كراهية اخلب يف السوق.
 .2التفسري الكبري.65/ 9 ،
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رمحة للعاملني وهدى:
ث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،رمحة للعاملني ،فقال عز وجلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
ُب ِع َ
َاك إِلاَّ َرحمَْ ًة

يل :يا َر ُس َ
ني}(األنبياء ،)107 :ويف احلديث الصحيح عن أبي ُه َريْ َرةَ ،قالِ( :ق َ
ِّلْل َعالمَِ َ
ول اهللِ؛ اْد ُع

على املُ ْش ِر ِك َ
ني ،قال :إني مل ُأْب َع ْ
ْت َرحمَْ ًة).
ث َل َّعاًناَ ،وإِمَّنَا ُب ِعث ُ

()1

واهلل أنزل على نبينا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،القرآن لينذر به العاملني ،فقال جل
شأنهَ{ :تبَا َر َك َّال ِذي َن َّز َل اْلُف ْرَقا َن َعَلى َعبْ ِدهِ ِليَ ُكو َن ِلْل َعالمَِ َ
ني َن ِذيراً}(الفرقان ،)1 :فمهمته متثلت
حبمل رسالة اإلسالم هلداية البشرية مجعاء ،وأن يبشرهم ،وينذرهم ،وينجيهم من عقاب اهلل،
ويرشدهم إىل ثوابه ،وحسن جزائه ،فقال تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِلاَّ َك َّافًة ِّللنَّاس َب ِشرياً َوَن ِذيراً
ِ
َ َ
اس ال يَ ْعَل ُمو َن}(سبأ ،)28 :ويف احلديث الصحيح ،يقول صلى اهلل عليه وسلم:
َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
َ َ ()2
يت َّ
الشفا َعة).
ْت إىل الناس َك َّافًةَ ،وُأ ْع ِط ُ
اصًةَ ،وُب ِعث ُ
( ...وكان النيب ُيبْ َع ُث إىل َق ْو ِمِه َخ َّ
فكل خلق اهلل خماطبون برسالة اإلسالم ،ومطالبون أن يؤمنوا بها ،وبهذا جاء صلى
َ
اس إِّني َر ُس ُ
ً
ول
اهلل عليه وسلم ،عامال بأمر اهلل تعاىل ،الذي يقول جل شأنهُ{ :ق ْل يَا أيُّ َها النَّ ُ ِ

الس َما َو ِ َ
ض ال إَِلـَه إِ َّال ُه َو يحُْيِـي َويمُِ ُ
يت َفآ ِمنُواْ ِباهللِ
جيعاً َّال ِذي َلُه ُمْل ُك َّ
اهللِ إَِليْ ُك ْم مَ ِ
ات َواأل ْر ِ
َو َر ُسوِلِه النَّبيِ ِّ ُ
األ ِّم ِّي َّال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ َو َكِل َماِتِه َواتَّبِ ُعوُه َل َعَّل ُك ْم َت ْهت ُ
َدو َن}( .األعراف)158 :
َّ ُ
واهلل تعاىل أنزل القرآن هدى للعاملني ،فيقول جل شأنهَ :
نز َل ِفيِه
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ

ِّ
اْلُق ْر ُ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن (.}...البقرة )185 :فهو ليس للمسلمني فحسب،
اس َوَبيِّن ٍ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن لعن الدواب وغريها.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :جعلت لي
األرض مسجداً وطهوراً).
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بل للناس مجيعاً ،عربهم وعجمهم ،أسودهم وأبيضهم ،غنيهم وفقريهم ،نساءهم ورجاهلم،
صغارهم وكبارهم ،وكلهم يف ميزانه سواء ،ال فضل ألحد منهم على غريه إال بالتقوى.
هو والذين معه رمحاء بينهم:
ال تقتصر الرمحة من جانب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،جتاه أتباعه املؤمنني برسالته
فحسب ،بل يفرتض أن تكون بني املؤمنني أنفسهم ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنون
رمحاء بينهم ،بدليل قوله تعاىل{ :محَُّ َّم ٌد َّر ُس ُ
َه ْم
ول اهللِ َو َّال ِذ َ
ين َم َعُه أَ ِشدَّاء َعَلى اْل ُك َّف ِار ُرحمََاء َبيْن ُ

َغو َن َف ْض ً
اه ْم ُر َّكعاً ُس َّجداً يَبْت ُ
الس ُجوِد
َت َر ُ
ال ِّم َن اهللِ َو ِر ْض َواناً ِس َ
يم ُاه ْم يِف ُو ُجو ِه ِهم ِّم ْن أََث ِر ُّ
ُ
َ َ ُ
لإْ
استَ َوى َعَلى
استَ ْغَل َظ َف ْ
يل َك َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج َش ْطأَُه َفآ َز َرُه َف ْ
ذِلك َمثَل ُه ْم يِف التَّ ْو َراةِ َو َمثَل ُه ْم يِف ا ِ ِجن ِ
اع ِليَ ِغ َ
يظ ِب ِه ُم اْل ُك َّفا َر َو َع َد ُ
ات ِمنْ ُهم َّم ْغ ِف َرةً
ُّر َ
اهلل َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ُسوِقِه ُي ْع ِج ُب الز َّ
َوأَ ْجراً َع ِظيماً}(.الفتح)29 :

وتآلف املؤمنني فيما بينهم ما كان له أن يوجد لوال فضل اهلل ونعمته ،اليت َّ
امنت بها عليهم،
َ
فقال جل شأنهَ { :وأََّل َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
وب ِه ْم
جيعاً َّما أََّل َف ْ
ض مَ ِ
ت َبينْ َ ُقُل ِ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
ت َما يِف األ ْر ِ
ـك َّن اهللَ أََّل َ
يم}(األنفال)63 :
ف َبيْن ُ
َوَل ِ
َه ْم إَِّنُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
وإذا وجدت الرمحة بني املؤمنني أنفسهم فيما بينهم ،وبينهم وبني قادتهم ،فإنهم بهذا
يقتفون أثر نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهدي ربهم ،ومن ناحية أخرى؛ فإنهم يتمرتسون
مبتانة عالقاتهم الوثيقة فيما بينهم يف مواجهة األخطار احملدقة بهم ،أما حني يتجاهلون
هذا العتاد ،فإنهم يعرضون أنفسهم الستهداف املرتبصني بهم من كل حدب وصوب،
ويف التحذير من بلوغ حال الضعف بسبب التشاحن والتنازع ،وهما نقيضان للرمحة،
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يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ب ِر ُحي ُك ْم
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
واحلب ،والتآلف ،يقول اهلل تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
َو ْ

ين}(.األنفال)46 :
الص ِاب ِر َ
َّ

فطاعة اهلل والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجتنب التنازع سالحان متينان ،يقيان من

الفشل واهلزائم ،وحال املسلمني اليوم يدل بوضوح على حتقق مصداقية هذه احلقيقة الربانية
اليت أرجع اهلل فيها الفشل وذهاب الريح إىل التنازع ،وما كان هلم أن يكونوا على هذا النحو،
لوال تنكبهم هدي اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاملسلمون اليوم يف دويالتهم اجملتزأة
من كيان األمة األعلى أضحوا فرقاً شتى يف كنتوناتهم تلك ،فتجزأ اجملزأ ،وازدادوا تشرذماً،
فصاروا نهباً لكل طامع ،ال يردون يد المس أو مستهدف ،بل صار كثري منهم يهرولون إىل
تقبيل يد قاتلهم وقدميه ،خمتارين غري مكرهني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
سائلني اهلل العلي القدير أن يلهمنا السداد والرشاد ،وأن يهدينا والعاملني صراطه املستقيم،
ِص َر َ
ين أَن َعم َعَل ِ َ
الض ِّال َ
ري املَ ُ
يه ْم َو َال َّ
ني ،وأن يهيء لنا من أمرنا رشداً،
اط َّال ِذ َ
وب َعَل ِ
غض ِ
يه ْم غ ِ
وأن ميدنا مبدد من لدنه ،ينصر به أولياءه ويعزهم وخيلصهم من كيد أعدائهم ومكرهم،

وحيمي مسرى نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يتقبل الذين قضوا شهداء يف سبيله ،ويفك
قيد إخوانهم األسرى ،ويشايف جراح املكلومني ممن أصابهم البغي والظلم والعدوان ،إنه
سبحانه على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير ،وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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وعم العدل حمل الظلم
أ.عزيز حممود العصا
مقدمة
يتميز اإلسالم عن غريه من الديانات ،بأن الفرد املسلم يدين بالعظمة املطلقة هلل وحده،

ُم َوآَب ُاؤ ُكم
وال يعبد إال إياه ،مصداًقا لقوله تعاىلَ { :ما َت ْعُب ُدو َن ِمن ُدوِنِه إِال أَسمْ َاًء سمَ َّيْت ُ
ُمو َها أَنت ْ

َّما أَنز َ
َل ُ
اهلل ِب َها ِمن ُسْل َطا ٍن إِ ِن الحُْ ْك ُم إِال لهلِ ِ أَ َم َر أَال َت ْعُب ُدوا إِال إِيَّاُه}(يوسف ،)40 :ويتبني من هذه
{ما أَنز َ
َل ُ
اهلل
اآلية الكرمية أن أي احتفال ،أو افتعال مناسبة ترقى لدرجة العبادة ،هي يف حكم َّ

ِب َها ِمن ُسْل َطا ٍن}؛ أي يف حكم البدع والضالالت اليت ختالف شرع اهلل وشريعته.

يف هذا السياق ،حيرم على املسلم ،حترميًا مطل ًقا ،عبادة األشخاص (من دون اهلل) واألماكن

واألزمان والظواهر ...إخل .وأما الرسل واألنبياء ،فهم ناقلو رسالة ،وموجهو دفة احلياة البشرية
ث ُ
اح َدةً َفبَ َع َ
اهلل النَّبِيِّ َ
ين}
ين َوُمن ِذ ِر َ
ني ُمبَ ِّش ِر َ
اس ُأ َّمًة َو ِ
حنو اخلري ،مصداًقا لقوله تعاىلَ { :كا َن النَّ ُ

(البقرة ،)213 :ويقول اهلل تعاىل يف نيب البشرية مجعاء حممد ،صلى اهلل عليه وسلمَ { :و َما محَُ َّم ٌد إِال
َر ُس ٌ
س ُل}( .آل عمران)144 :
ول َق ْد َخَل ْ
الر ُ
ت ِمن َقبِْلِه ُّ
يراد من هذا كله اإلشارة إىل أننا حني حنتفل بذكرى املولد النبوي الشريف ،لسنا يف مقام

(عبادة) ،وإمنا حنن يف مقام استذكار ،واستحضار للظروف اليت ولد فيها حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،ونشأ ،للتداول والتدارس يف سريته ومسريته ،صلوات اهلل عليه وسالمه ،لالقتداء به؛
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ليقتفي كل منا حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم يف صدقه ،وحسن أمانته ،وإخالصه يف العمل،
وحتمله ملسؤولياته اجتاه نفسه واجتاه أسرته ووطنه وأمته .وسوف نستعرض يف العجالة اآلتية
تلك اللحظات اليت ولد فيها نيب اهلدى حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وما آلت إليه البشرية
بعدئذ ،حتى يومنا هذا.
الظروف احمليطة مبولد اهلدى:
ولد حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عام (570م) ،يف الوقت الذي كانت تشهد فيه
اجلزيرة العربية بشكل خاص ،واملنطقة بشكل عام ،بل العامل أمجع ،حالة من اهليجان ،وعدم
االستقرار ،بل االضطراب؛ سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا وعقائديًا ،كما أنها كانت تشهد أزمات،
تتعلق مبلكية املكان والزمان ،مبعنى :ملن األرض ،وملن التاريخ ،ومن هم أصحاب احلضارة،

مبستواها املتواضع؟ وألن اجملال ال يتسع للدخول يف تفاصيل ذلك الواقع احمليط مبولده ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فسنكتفي باإلشارة إىل ما يأتي:
أو ًال -كان يف مكة الكعبة حيج إليها وثنيو تلك احلقبة :إذ يقول

تعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا
يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل
إِْب َرا ِه َ

يم ُم َصًّلى َو َع ِه ْدَنا إِلىَ
ًّ
اْلبَيْ َ
اس َوأَ ْمناً َو َخِّ
ات ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِْب َرا ِه َ
ت َمثَاَبة ِللنَّ ِ
أَن َط ِّه َرا َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
الس ُجوِد}( .البقرة ،)125 :وتشري هذه اآلية الكرمية
ني َوالُّر َّك ِع ُّ
تيِ
إىل العمق التارخيي للكعبة يف ذلك العام (570م) ،إال أن أهل جنران بنوا كعبة هلم
مضاهاة لكعبة مكة.

(*)
1

ثان ًيا -كانت اجلزيرة العربية مسكونة من قبل عدد من اجلماعات :اليت لكل منها قوتها
وسطوتها وقدرتها على التأثري ،مثل:

 )1الوثنيون؛ عبدة األصنام وجّلهم من العرب األقوياء ،وخباصة أهل قريش؛ أهل النيب،

* غنادري ،مسيح (« .)2009املهد العربي :املسيحية املشرقية على مدى ألفي عام» .دار  30آذار للنشر .ط .1ص.186 :
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صلى اهلل عليه وسلم ،املولود وذويه املقربني جداً ،بل أسرته املباشرة وعائلته.
 )2اليهود؛ أصحاب السطوة االقتصادية ،الذين كانوا يقطنون مناطق الواحات اليت متتاز
مبياهها الكثرية ،وتربتها اخلصبة ،مما جعل منها حمطات مهمة على طرق القوافل التجارية،
باإلضافة إىل أن ذلك أتاح لليهود ممارسة مهنة الزراعة ،وما ميتلكون من عالقات اقتصادية
تربطهم مع التجمعات السكانية األخرى.

()1

علما بأن
 )3املسيحية؛ املنتشرة يف وسط شبه اجلزيرة العربية ،منذ بضعة عقود ،يف ذلك احلنيً ،
مهما القرن اخلامس امليالدي ،وكان يف مكة مقربة هلم ،وكانوا
(البحرين) كانت مركزًا مسيحيًا ً
حيجون إىل الكعبة كذلك .وكانت املسيحية ،بشكل عام ،تشهد انشقاقات وخصومات عقائدية،

وكان ُينظر إىل املسيحيني العرب ،من قبل املسيحيني اآلخرين ،على أنهم (هراطقة).

()2

ً
ثالثا  -بالد الشام كانت تشهد ثالثة كيانات عربية رئيسة ،هي :األنباط يف اجلنوب،
وتدمر يف الشمال ،والغساسنة بينهما .ولعل هذه الكيانات السياسية ،كانت تشرتك خبصائص
عامة ،فأصلها يرجع إىل استيطان العرب البدو ،وازدهارها يعود إىل جتارة املرور (الرتانزيت)
ثم كان هلا دورها السياسي؛ دولة حاجزة بني الدولتني البيزنطية والفارسية.

()3

راب ًعا  -كانت أحوال العرب مزرية :ليس خللل يف شخصية الفرد منهم ،أو يف خصائصه
املتمتعة بالصدق ،واإلخالص ،والكرم ،والرجولة ،والنخوة ...إخل ،فهذه مجيعها صفات متأصلة
فيهم ،إال أن غياب القيادة القوية ،ذات الفكر الراجح القويم القادر على التمرد على عوامل
 .1شاهني ،رياض مصطفى ( .)2004النشاط االقتصادي لليهود باحلجاز يف اجلاهلية ويف عصر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) اجمللد الثاني عشر – العدد الثاني ،ص.58 -21 :

 .2غنادري ،مسيح ( .)2009مرجع سابق ،ص.199 -188 :

 .3املوسوعة الفلسطينية .أنظر املوقع اإللكرتوني اآلتي الذي أمكن الوصول إليه ،بتاريخ2015/ 09/ 29 :م:

/http://www.palestinapedia.netالعرب-قبل-اإلسالم-يف-فلسطني.
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الفساد املتوارثة ،وغياب القدرة على التخطيط يف مواجهة األعداء ،جعلت منهم أشتاتاً
متفرقني متصارعني فيما بينهم .وجيمل د .سرجاني أبرز مساوئ حياة العرب يف حينه ،يف
النواحي اآلتية(*):
1

• احلالة الدينية :كانوا َعبَدة أصنام ،وكان لكل مدينة صنم ،بل كان لكل قبيلة صنم،

ً
(هُبل) ،بينما كان (ال ّ
الت) أعظم أصنام الطائف ،وهكذا.
فمكة
مثال -كان أعظم أصنامها ُوكان لكل بيت صنم ،وأصبحت جتارة األصنام هلا جتار وصناع ،وقد امتألت الكعبة باألصنام،

صنما من خمتلف األنواع واألشكال ،ومن أعجبها (إساف)
حتى بلغ عددها ثالمثائة وستني ً
و(نائلة) وهما :رجل وامرأة من اليمن زنيا بالبيت احلرام ،فمسخهما اهلل أحجا ًرا ،ومع مرور
الزمن عبدهما الناس ،ووضعوا أحدهما على الصفا ،واآلخر على املروة!
• احلالة األخالقية :حيث تفشى بينهم :دفن بناتهم وهن أحياء ،وشرب اخلمر ،وامليسر،
والربا ،وحتى النكاح يف اجلاهلية كان منه ما هو زنى فاضح ،واختالط أنساب معيب،
كالتبعيض؛ الذي كان مبقتضاه يرسل الرجل زوجته لكي يطأها رجل يتمتع بصفات مرغوبة،
لكي حتمل منه ول ًدا حيمل تلك الصفات ،ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العشرة ،فيدخلون
على املرأة كلهم يصيبها.
• احلالة السياسية :وتتمثل يف العصبية واحلروب املستمرة بني القبائل ،ألتفه األسباب؛
كحرب داحس والغرباء.

* السرجاني ،راغب ( .)2010احلالة الدينية عند العرب قبل اإلسالم .املوقع اإللكرتوني لـ (قصة اإلسالم) .انظر الرابط

التالي (أمكن الوصول إليه ،بتاريخ2015/ 09/ 29 :م) /http://islamstory.com/ar :العرب-قبل-اإلسالم.
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ولد اهلدى فكوكب األرض ضياء
هكذا؛ جند أن اللحظة اليت شهدت مولد حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عام (570م) ،هي
حلظة (احلضيض) يف االنهيار ،والتشتت ،والتضارب ،والتناحر ،ليس على مستوى اجلزيرة
العربية وحسب ،وإمنا على مستوى العامل أمجع ،كاحلروب الطاحنة بني الفرس والروم،
وليست على مستوى عالقات األمم واألديان بني بعضها بعضاً وحسب ،وإمنا داخل األمة

الواحدة ،وداخل الديانة نفسها ،واجلماعة نفسها ،وما تشهده من انشقاقات واقتتال ،كما
بد من ذكر أنه قد ولد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أجواء سيطرة احلبشة على اليمن
أنه ال َّ
واحلجاز.

()1

ومن اإلشارات املبكرة على نبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما جاء يف دالئل النبوة ألبي
نعيم األصبهاني ،اليت ورد فيها قول الراهب حبريا يف (حممد) وهو ابن عشر سنني :ارجع بابن
أخيك إىل بلدك ،واحذر عليه اليهود ،فو اهلل إن رأوه ،أو عرفوا منه الذي أعرف ليُبغنَّه عنتًا؛
فإنه كائن البن أخيك شأن عظيم جنده يف كتبنا ،وما ورثنا من آبائنا ،وقد أخذ علينا مواثيق(،)2
وما يروى عن (ورقة بن نوفل) النصراني ،الذي كان ينبئ بنبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
إال أنه تويف قبل أن يشهد الدعوة احملمدية.
بعمر أربعني عا ًما؛ أي يف حوالي العام (610م) ،ويف ذروة ما كان يتمتع به بني قومه،
وخارج قومه ،من عالمات النبوة املسندة مبا حتلى به من طيب اخللق ،وصدق القول ،والشجاعة
يف املواقف ،واختاذ القرار ،ووضوح القول الذي ال حيابي أح ًدا على حساب احلق ،أخذ حممد،
 .1للمزيد من املعلومات حول ذلك ،خباصة (عام الفيل) ،انظر املوقع اإللكرتوني الم ألفhttp://www.lamalef.net/ :
.ak/02/fil.htm
 .2انظر املوقع اإللكرتوني :إسالم.ويب ،الفتوى رقم ( ،)249691وفق الرابطhttp://fatwa.islamweb.net/fatwa/ :
( .index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=249691&fromCat=628أمكن احلصول
عليه يف 2015 /10/ 01م)
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ً
مكمال
صلى اهلل عليه وسلم ،جيهر بالدعوة ،وُبدئ بنزول الوحي عليه ،صلى اهلل عليه وسلم،
ملن سبقه ،وُبدئ بتنزيل القرآن الكريم ،الذي هو دستور البشرية مجعاء.
كما جاءت الرسالة احملمدية ،سواء على مستوى التنزيل القرآني ،أم ما يقوله و/أو ما يفعله
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،رسالة اإلسالم للبشرية مجعاء؛ باعتبارها مكملة للرساالت
السابقة ،ومرتبطة بنيب اهلل إبراهيم ،عليه السالم ،الذي يقول فيه سبحانهُ{ :ق ْل َص َد َق ُ
اهلل

يم َحنِي ًفا َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني}.
َفاتَّبِ ُعوا ِمَّلَة إِْب َرا ِه َ

(آل عمران)95 :

كما أن إسالم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي جاء به ،ما هو إال استكمال لـ (إسالم)

إبراهيم ،عليه السالم ،الذي ُذكر يف القرآن أكثر من ( )70مرة ،الذي يقول فيه سبحانهَ { :ما

يم يَ ُهوِديًّا َوال َن ْص َراِنيًّا َوَل ِكن َكا َن َحنِي ًفا ُّم ْسِل ًما َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني} (آل عمران،)67 :
َكا َن إِْب َرا ِه ُ
َ بيِ
ين آ َمنُوا َو ُ
َ لىَ
اهلل
ين َّاتبَ ُعوُه َو
هذا النَّ ُّ َو َّال ِذ َ
يم َلَّل ِذ َ
اس ِبإِْب َرا ِه َ
ويتبع ذلك بقوله تعاىل{ :إِ َّن أ ْو النَّ ِ
َوِل ُّي المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني} (آل عمران)68 :
حممد ومن بعده اخللفاء يبنون أعظم إمرباطورية على وجه األرض:
وفق ما هو موصوف أعاله ،جاء جوهر العقيدة ،والذي قام حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
ومن آمنوا به من املقربني ،ببثه يف قومهم ،ويف األقوام األخرى اجملاورة ،فأما اجملتمع العربي
احمليط فكان ،ما عدا اليهود الذين يتحكمون يف اقتصادات املنطقة ،ينقسم إىل قسمني رئيسني،
هما:
القسم األول :الوثنيون؛ الذين ال ميتلكون شيئًا مما يدافعون به يف مواجهة رسالة اإلسالم
القائمة على الوحدانية املطلقة ،والعبودية التامة اخلالصة هلل وحده ال شريك له ،خالق اخللق.

ّ
وتشظيها ،ويعانون اإلحباط
القسم الثاني :النصارى؛ الذين يعانون من انقسامات الكنيسة

من أبناء دينهم ،الذين ينظرون إىل كنيستهم على أنها (هرطقة).
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يف تلك األجواء ،انتشر اإلسالم ،كنسمة عليلة باردة ،اخرتقت صدو ًرا مشتعلة بنار اجلهل
واإلحباط ،فأمخدت تلك النريان ،وأشاعت يف نفوس أهلها احلماس الشديد حنو نشر رسالة
اإلسالم اليت جاء بها الصادق األمني ،وصربوا على العذاب بل التعذيب املربمج ،الذي طال
كل من وصلت إليه يد الكفر والشرك من سادة املنطقة ،الذين رأوا يف اإلسالم خط ًرا يهدد
مصاحلهم ،اليت بنوها على حساب الشعوب الفقرية اجلاهلة البائسة.

انتشرت رسالة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهي رسالة اإلسالم ،موجهة لألمم والشعوب
واجلماعات والتجمعات كافة؛ وذلك لطبيعتها األممية اليت ال تستثين قو ًما أو جغرافية أو دينًا.

فاندثرت املسيحية تقريبًا كلياً يف اجلزيرة العربية ،وضعفت يف بالد الشام والعراق؛ فأصبح

جل سكان تلك املناطق من املسلمني.

مل يتوقف األمر عند هذا احلد ،وإمنا وصلت الفتوحات إىل بيت املقدس ،واتسعت لتشمل
بالد فارس ،ومناطق واسعة من اإلمرباطورية البيزنطية ،حتى أصبحت الكتلة العربية
اإلسالمية املمتدة بني شرقي البحر األبيض املتوسط ،وحتى شواطئه الغربية ،إىل جانب
الكتلتني؛ الغربية والبيزنطية(*) ،حتى وصلت يف أقصى حدود مساحتها إىل ( )12مليون كيلو
1

مرت مربع ،ليعيش سكان تلك املناطق وقاطنوها يف ظالل عدل اإلسالم ،وتشجيعه للعلم،
وإعمال العقل يف شتى أمور احلياة.
كلمة ختام ...يف ذكراه جيب أن تتجدد ّ
اهلمة:
إن استعراض ما ورد من معلومات ،وتشخيص للظروف احمليطة مبولد رسول البشرية
مجعاء ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يكن من أجل سرد تارخيي ،ميكن للقارئ أن جيده بسهولة
ويسر ،بني صفحات الكتب واملراجع املختلفة ،وإمنا لكي نشري إىل أن الذكريات ليست جمرد
* غنادري ( .)2009مرجع سابق ،ص.135 -134 :

26

مولد النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم

أيام نقضيها يف عطلة رمسية نتمتع فيها مبا لذ وطاب من متع احلياة ،وكذلك مل يكون التوقف
عند تلك املعلومات من أجل احلسرة والبكاء والعويل ،وليس لعبادة تلك األيام ،أو لعبادة
أصحاب الذكرى ،حتى لو كان النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
إمنا أريد من ذلك ،التوقف اجلاد عند تلك اللحظات التارخيية ،بالقراءة ،والتحليل ،وإعادة
القراءة ،لكي جند أن الظروف اليت نعيشها هذه األيام هي ظروف مسبوقة يف تارخينا ببعديه؛
القريب والبعيد ،ولكي نذكر أحبتنا القراء بقوله تعاىل{ :ال َت ْقن ُ
َطوا ِمن َّرحمَْ ِة اهللِ} (الزمر،)53 :

وبقوله تعاىلَ { :وال َتيْأَ ُسوا ِمن َّر ْوح اهللِ إَّنُه ال يَيْأَ
س ِمن َّر ْوح اهللِ إِال اْل َق ْوُم اْل َكاِفُرو َن}
ُ
ِ ِ
ِ
.)87

(يوسف:

وهذا يعين أن ذكرى مولد نور اهلدى ،صلى اهلل عليه وسلم ،هي حمطة لكل منا؛ لكي
نستخلص منها العرب اإلميانية اليت تبث األمل يف أنفسنا ،وتعمق فينا اإلميان برسالته،
صلى اهلل عليه وسلم ،اليت توجه بها لبين البشر قاطبة إلخراجهم من ظلمات اجلهل،
والتخلف ،والتضارب ،والتناحر ،ألتفه األسباب ،إىل نور اإلميان باهلل وحده املستند إىل العلم،

واملعرفة والتفكر يف خلق السماوات واألرض ،مصداًقا لقوله تعاىلُ :
ين آ َمنُوا
{اهلل َوِل ُّي َّال ِذ َ
يخُْر ُج ُهم ِّم َن ُّ
ُّور إِلىَ
ين َك َفُروا أَ ْوِليَ ُاؤ ُه ُم َّ
الط ُاغ ُ
ُّور َو َّال ِذ َ
الظُل َم ِ
وت يخُْ ِر ُجوَن ُهم ِّم َن الن ِ
ات إِلىَ الن ِ
ِ
ُّ
ات}(البقرة)257 :
الظُل َم ِ
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مناسبة العدد

من وصايا النيب
صلى اهلل عليه وسلم
ابتسام خليل عثمان الشريف – ماجستري دراسات إسالمية
بعث اهلل تعاىل حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،هادياً ومبشراً ونذيراً ،فكان املعلم الناصح،

وخري الرمحاء واألمناء ،قال تعاىلَ :
{ل َق ْد َجاَء ُك ْم َر ُس ٌ
يص
ُّم َح ِر ٌ
ول ِم ْن أَْنُف ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعَليِْه َما َعنِت ْ

ني َرُء ٌ
َعَليْ ُك ْم ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
منهج ٌ
دقيق عادل ،وخلق اهلل
يم} (التوبة ،)128 :واملنهج اإلسالمي ٌ
وف َر ِح ٌ
اإلنسان ،وأودع فيه غرائز وشهوات ،وضبطها بضوابط تنظمها ،وتراعي الفطرة ،وال حتجر
الغرائز ،وجعل مقياس اخلري والشر يف مدى قرب العبد من اهلل ،وبعده عنه تعاىل ،وجعل
هذا القرب هو الذي يسمو بالعبد عند اهلل تعاىل ،وجوهر الدين أن يكون شعور املسلم
وداخله وحواسه وإدراكاته وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته وكل شيء يف حياته نابعاً من
اإلسالم ،لريتفع اإلنسان فوق الشبهات والشهوات ،وعلى املسلم دائماً أن يسعى جاهداً
لتزكية النفس ،وهذا ما كان يؤكد عليه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف وصاياه ،وهو أن
تسمو النفس ،وترتفع عن النقائص ،ومن الوصايا اليت بينها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

ما جاء يف قولهَ ( :م ْن يَأْ ُخ ُذ َعيِّن َه ُؤ َالِء َ
اتَ ،فيَ ْع َم ُل ِبه َّن ،أَ ْو ُي َعِّل ُم َم ْن يَ ْع َم ُل ِبه َّن؟ َف َق َ
ال
الكِل َم ِ
ِ
ِ

ال :ات ملحََ ُ َ
ول اهللَِ ،فأَ َخ َذ ِبيَ ِديَ ،ف َع َّد خمَ ْ ًساَ ،وَق َ
أَُبو ُه َريْ َرةََ :فُقْل ُت :أََنا يَا َر ُس َ
اس،
ِ
َّق ا ِار َم َتك ْن أ ْعبَ َد النَّ ِ
ََُ ُ َ
َوا ْر َ َ
اس َما
اسَ ،وأَ ْح ِس ْن إِلىَ َج ِار َك َت ُك ْن ُم ْؤ ِمنًاَ ،وأَ ِح َّ
ب ِللنَّ ِ
ض بمَِا ق َس َم اهلل لكَ ،تك ْن أ ْغنَى النَّ ِ
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الض ِح َكَ ،فإِ َّن َكثْ َرةَ َّ
ب ِلنَ ْف ِس َك َت ُك ْن ُم ْسِل ًماَ ،و َال ُت ْكثِ ِر َّ
ب).
الض ِح ِك مُتِ ُ
يت ال َقْل َ
تحُ ِ ُّ

()1

مشل هذا احلديث الشريف مخس وصايا من الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لألمة مجعاء،

وإن اخلطاب يشمل األمة بأسرها؛ َّ
ألن العربة بعموم اللفظ ،ال خبصوص السبب ،وتتلخص
هذه الوصايا باآلتي:
الوصية األوىل ( -اتق احملارم تكن أعبد الناس) :واحملارم كل ما نهى اهلل تعاىل ونبيه صلى
اهلل عليه وسلم عنه ،كالشرك باهلل ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،والزنى ،والربا،
والتولي يوم الزحف ،وقذف احملصنات ،وأكل مال اليتيم ،وأكل مال الناس بالباطل ،والرشوة،
والغش ،والنميمة ،وأول هذه احملارم اليت جيب أن نبتعد عنها هي الشرك باهلل تعاىل ،قال
تعاىلَ { :وإْذ َق َ
ن ال ُت ْش ِر ْك ِباهللِ إِ َّن ِّ
يم}(لقمان،)13:
ال ُل ْق َم ُان الْبنِِه َو ُه َو يَ ِع ُظُه يَا ُبيَ َّ
الش ْر َك َل ُظْل ٌم َع ِظ ٌ
ِ

وصيام ،وحج ،وزكاةٍ ،وغريها من
ومن احملارم اليت جيب التزامها؛ القيام حبقوق اهلل من صالةٍ،
ٍ
ٍ
وح َي
العبادات ،وعدم التفريط فيها ،وأعظمها الشرك؛ ألنه حمبط لألعمال ،قال تعاىلَ { :وَل َق ْد ُأ ِ

ت َليَ ْحبَ َط َّن َع َمُل َك َوَلت ُ
ين ِم ْن َقبِْل َك َلئِ ْن أَ ْش َر ْك َ
ين}(الزمر،)65 :
اس ِر َ
إَِليْ َك َوإِلىَ َّال ِذ َ
َكوَن َّن ِم َن الخْ َ ِ
قال احلسن البصري :ما عبد العابدون بشيٍء أفضل من ترك ما نهاهم اهلل عنه( ،)2وعن أبي
ات،
وب َق ِ
هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ

ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
َق ُالوا :يَا َر ُس َ
الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل النَّ ْفسَّ ،ال َح َّر َم ُ
الِّ :
اهلل إِال ِبالحْ َ ِّق،
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
ِ تيِ
ِ
الت)(،)3
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،والتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
َات اْل َغاِف ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
َوأَ ْك ُل ِّ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس ،وحسنه األلباني.

 .2البغدادي ابن شهاب الدين ،زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ،جامع العلوم واحلكم ،يف شرح مخسني حديثاً من
جوامع الكلم ،مؤسسة األمرية العنود بنت عبد العزيز مساعد بن جلوي آل سعود اخلريية ،ص.223
ين يَأُْكُلو َن أَ ْم َو َ
ال اْليَتَا َمى ُظْل ًما إِمَّنَا يَأُْكُلو َن يِف ُب ُطوِن ِه ْم
 .3صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ريا}( ،النساء.)10 :
َنا ًرا َو َسيَ ْصَل ْو َن َس ِع ً
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بد من أن يتبع أموراً عدة ،منها:
وحتى يتجنب املسلم احملارم ال َّ
 .1اإلخالص هلل تعاىل ،وصدق التوجه يف القول والعمل ،وحسن املراقبة ،واخلشية منه سبحانه،

الز َكاةَ
قال تعاىلَ { :و َما ُأ ِمُروا إِال ِليَ ْعُب ُدوا اهللَ خُْمِل ِص َ
ني َلُه ِّ
الصالةَ َوُي ْؤُتوا َّ
الد َ
يموا َّ
ين ُحنَ َفاَء َوُي ِق ُ

ين اْل َقيِّ َمِة} (البينة ،)5 :وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل
َوَذِل َك ِد ُ
عليه وسلمَ( :ق َ
ال ُ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َم ً
الش َر َكاِء َع ِن ِّ
اهلل َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  :أََنا أَ ْغنَى ُّ
ال أَ ْش َر َك ِفيِه

َم ِعي َغيرْ ِي َت َر ْكُتُه َو ِش ْر َكُه).

(*)
1

 .2العلم بأن املعاصي والذنوب هلا آثار مدمرة على العبد واجملتمع :ال ينزل بالء إال بذنب ،وال
يرتفع إال بتوبة ،وما يصيب املرء إال مبا اقرتفت يداه ،قال تعاىلَ { :و َما أَ َصاَب ُك ْم ِم ْن ُم ِصيبٍَة َفبِ َما

َك َسبَ ْ َ ُ
ري}.
ت أيْ ِديك ْم َويَ ْعُفو َع ْن َكثِ ٍ

(الشورى)30:

 .3جمانبة اهلوى والشيطان :من أعداء النفس اهلوى والشيطان ،والشيطان يقود اإلنسان إىل

املعصية وهو ال يدري ،والغافل من يتَتبع خطوات الشيطان حتى يورده املهالك.
عظيم ال
الوصية الثانية ( -وارض مبا قسم اهلل لك تكن أغنى الناس) :ذلك أن القناعة كن ٌز ٌ
ينفذ ،وسر غنى النفس بقناعتها ،والسعادة احلقيقية هي بالرضا بعطاء اهلل سبحانه ،والقلب
السليم الذي يكون صاحبه مطمئناً مبا عند اهلل ،والرضا والقناعة دليل تسليم العبد بقدر اهلل،
واالعرتاف بفضله وجوده وكرمه ،وأنه سبحانه بتقسيم األرزاق له حكم جليلةٌ ،
وكل فيه خري
للعباد ،والغنى احلقيقي غنى النفس عما يف أيدي اخللق ،وبعدها عن الطمع واحلسد ،فكم
من غين جيمع من املال ما جيمع ،لكنه ال يشبع ،مهمو ٌم مغمو ٌم متعب نفسه وفكره وجسده،
وكم من فقري رزقه اهلل حد الكفاف ،وقد ال يتجاوز هذا احلد ،لكنه سعيد بعطاء اهلل ،شاكر
* صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
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ألنعمه ،يلح بالدعاء إىل اهلل أن مينحه التواضع ،وأن يقبل منه رضاه ،وهذا أغنى النَّاس ،قال
َ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ْ
ْ
(ليْ َ ْ
س)
ضَ ،ول ِك َّن ال ِغنَى ِغنَى النَّ ْف ِ
س ال ِغنَى َع ْن َكثْ َرةِ ال َع َر ِ

( ،)1والرضا جيعل العبد يف سعادة دائمة ،ذلك أنه عرف معنى اإلميان احلقيقي ،قال صلى اهلل
ُح َّم ٍد َر ُس ً
اق َط ْع َم اإلميَا ِن َم ْن َر ِض َي ِباهللِ َرًّباَ ،وِباإل ْس َ
عليه وسلمَ( :ذ َ
وال)( .)2وإن
ال ِم ِدينًاَ ،وبمِ َ
ِ
ِ
سياج حيمي املسلم من الوقوع يف غضب اهلل
للرضا راحة نفسية وقلبية وروحية؛ ألن الرضا ٌ
تعاىل وسخطه ،وجيعله حمصناً من أن تفرتسه حبائل اليأس ،وأكثر الناس رضاً األنبياء ،وعلى

(اض َط َج َع َر ُس ُ
رأسهم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،قالْ :
ول،

َّ َ
َّ ُ َ
استَيْ َق َظَ ،ج َعْل ُت أَ ْم َس ُح َجنْبَُه،
ريَ ،فأََّث َر يِف َجنْبِِهَ ،فَل َّما ْ
اهللِ َصلى اهلل َعليِْه َو َسل َمَ ،على َح ِص ٍ
ول اهللِ ،أَ َال آَذْنتَنَا َحتَّى َنبْ ُس َط َل َك َعَلى الحْ َ ِصري َشيْئًا؟ َف َق َ
َفُقْل ُت :يَا َر ُس َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل
ِ
الدْنيَا؟ إِمَّنَا َمثَِلي َو َمثَ ُل ُّ
لدْنيَا؟ َما أََنا َو ُّ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ما ِلي َوِل ُّ
ب َظ َّل تحَْ َ
ت َش َج َرةٍ ،
الدْنيَا َك َرا ِك ٍ

اح َوَت َر َك َها)( ،)3فالغنى احلقيقي هو غنى النفس وعفتها.
ُث َّم َر َ

الوصية الثالثة ( -وأحسن إىل جارك تكن مؤمنًا حقًا) :من عظمة هذا الدين أنه يدعو
أتباعه إىل التكافل ،واحملبة ،وتقوية أواصرها ،والتعاون ،والتسامح ،واإلحسان للخلق ،ومنهم
اجلار ،الذي يكون اإلحسان إليه يف أمور كثرية ،منها :إفشاء السالم ،وإجابة دعوته ،وكف
األذى عنه ،وحتمل األذى الصادر عنه ،وصيانة عرضه ،وقضاء حوائجه ،وزيارته ،وتفقد أحواله،
ونصحه ،حتى إن كان اجلار من ملة أو ديانٍة أخرى ،فاجلريان ثالثة ،األول :هو اجلار القريب،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الغنى غنى النفس.

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن من رضي باهلل رباً ،وباإلسالم ديناً ،ومبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم.

َد َعبْ ِد اهللِ ْبن َم ْس ُعوٍدَ ،ر ِض َي ُ
الص َحاَبِةُ ،م ْسن ُ
 .3مسند أمحدُ ،م ْسن ُ
اهلل َت َعالىَ َعنْهُ ،وصححه األرنؤوط.
َد المُْ ْكثِ ِر َ
ين ِم َن َّ
ِ
31

العدد  125ربيع األول ربيع الثاني  1437هـ  -كانون الثاني وشباط 2016م

وهذا له حق القرابة ،وحق اجلوار واإلسالم ،والثاني :مسلم غري قريب ،وهذا له حق اجلوار
واإلسالم ،والثالث :غري مسلم ،فهذا له حق اجلوار .قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما َز َ
ال

ج ُ
وصين ِبالجْ َ ِارَ ،حتَّى َظنَنْ ُت أََّنُه َسُي َو ِّرُثُه)( ،)1واإلحسان إىل اجلار دليل على اإلميان ،عن
يل ي
ِ برْ ِ ُ ِ يِ
اآلخ ِر
أبي شريح اخلزاعي ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن َكا َن ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ

َفْلُي ْح ِس ْن إِلىَ َج ِارهَِ ،و َم ْن َكا َن ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َفْلُي ْك ِر ْم َضيْ َفُهَ ،و َم ْن َكا َن ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ
ت)( ،)2ووصى اهلل باجلار ،وأمر باإلحسان إليه ،فقال تعاىل:
اآلخ ِرَ ،فْليَُق ْل َخيرْ ًا أَ ْو ِليَ ْس ُك ْ
َواْليَ ْو ِم ِ
َ َ
َ
ني َوالجْ َ ِار
{ َوا ْعُب ُدواْ اهلل َوال ُت ْش ِر ُكواْ ِبِه َشيْئاً َوِباْل َواِل َديْ ِن إِ ْح َساناً َوِب ِذي اْلُق ْرَبى َواْليَتَا َمى َوالمْ َسا ِك ِ
َ
لجْ َ لجُْ
ْ
ب
يل َو َما َمَل َك ْ
الص ِ
ت أَيمَْاُن ُك ْم إِ َّن اهللَ َال يحُ ِ ُّ
ُب َو َّ
نب َواْب ِن َّ
ب ِباجل ِ
اح ِ
ِذي الُق ْرَبى َوا ِار ا ن ِ
السبِ ِ
َمن َكا َن خُْمت ً
َاال

َف ُخوراً} (النساء)36:

الوصية الرابعة ( -وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلمًا) :وهذه وصية جامعة مانعة،
أن حيب املسلم ألخيه ما حيب لنفسه ،وأن يكره أن يصيب أخاه مكروه كما يكره لنفسه ،فمن
حقوق األخوة أن يبادر العبد بدفع الضر عن أخيه املؤمن ،وأن يفرح جبلب املنافع ألخيه،
وهذه من حماسن اإلسالم وكماله ومشوله ،خيرج اإلنسان من حب األنا ،واألنانية املذمومة يف
شرع اهلل ،فحب اخلري للناس خلق إسالمي أصيل .وهذه من أصول األخوة يف دين اهلل تعاىل،
فأخوة اإلسالم أخوة تناصر وتواصل وتراحم وتعاطف ،فيجب على املسلم دائماً أن يبادر

يعوا اهللَ
لتقوية أواصر هذه األخوة ،كما قال تعاىلَ ... { :ف َّاتُقوا اهللَ َوأَ ْصِل ُحوا َذ َ
ات َبيْنِ ُك ْم َوأَ ِط ُ

َو َر ُس َ
ُم ُم ْؤ ِمنِ َ
ني}(األنفال ،)1 :وقال{ :إِمَّنَا المُْ ْؤ ِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ َفأَ ْصِل ُحوا َبينْ َ أَ َخ َويْ ُك ْم َو َّاتُقوا
ولُه إِ ْن ُكنْت ْ

 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب الوصاءة باجلار.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب احلث على إكرام اجلار والضيف ،ولزوم الصمت إال عن اخلري ،وكون ذلك
كله من اإلميان.
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من وصايا النيب صلى اهلل عليه وسلم

اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْرحمَُو َن}(احلجرات ،)10 :وعن النعمان بن بشري ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى
اشت َ
ني ف َت َو ِّاد ِه ْمَ ،وَت َراحمُ ِ ِه ْمَ ،وَت َع ُ
َُ ُ َ
اط ِف ِه ْمَ ،مثَ ُل الجْ َ َس ِد إَِذا ْ
َكى
اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :مثل امل ْؤ ِمنِ يِ

الس َه ِر َوالحُْ َّمى)( ،)1وعن أبي موسى األشعري ،رضي
ِمنُْه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى َلُه َساِئُر الجْ َ َس ِد ِب َّ

اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :المُْ ْؤ ِم َن ِلْل ُم ْؤ ِم ِن َكاْلُبنْيَا ِن يَ ُش ُّد َب ْع ُضُه
َب ْع ًضا)( ،)2وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
َاج ُشواَ ،و َال َتبَا َغ ُضواَ ،و َال
اس ُدواَ ،و َال َتن َ
(ال تحََ َ

ِ
َ
ُ َ
ضَ ،و ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ إِ ْخ َواًنا ،المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلمَ ،ال
َت َداَبُرواَ ،وال يَبِ ْع َب ْع ُضك ْم َعلى َبيْ ِع َب ْع ٍ
ْرهِ َث َ
ب ا ْم ِر ٍئ ِم َن
ال َث َم َّر ٍ
يَ ْظِل ُمُه َو َال يخَْ ُذُلُهَ ،و َال يحَْ ِقُرُه ،التَّ ْق َوى َها ُهنَاَ ،وُي ِش ُ
ري إِلىَ َصد ِ
ات ،بحَِ ْس ِ
ِ
ِ
()3
َّ
الش ِّر أَ ْن يحَْ ِق َر أَ َخاُه المُْ ْسِل َمُ ،ك ُّل المُْ ْسِلم َعَلى المُْ ْسِلم َح َرا ٌم؛ َدُمُهَ ،و َم ُالُهَ ،و ِع ْر ُضُه).
الوصية اخلامسة ( -ال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب) :اإلسالم دين
الوسطية والتوازن واالعتدال ،ال إفراط فيه وال تفريط ،والضحك من خصائص اإلنسان،
والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان ميازح ويداعب ،ويبتسم ،واملنهي عنه هنا ليس أصل
الضحك بذاته ،وإمنا كثرة الضحك؛ ألن كثرة الضحك تدل على فراغ القلب ،وعلى هزل
أصحابها ،وعلى الغفلة ،وألنها متيت القلب.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب نصر املظلوم.

 .3صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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مناسبة العدد

املصطفى

صلى اهلل عليه وسلم
إياد مشاسنة

نور من الشرق ،يعلو ثم يشتعل
األرض

مش��غولة

فيم��ا

إن

السماء

مبجد

الشرق

حتتفل

تكاب��ده

م��ن ب��أس معتق��د ،باجله��ل يش��تغل

والباقي��ات ال�تي يف األرض باقي��ة

م��ا زال فيه��ا اخت�لاف أصل��ه اجل��دل

والقائم��ون بأم��ر الن��اس ق��د فتن��وا

بش��هوة ال��دم ده��راً عندم��ا اقتتل��وا

والعارف��ون بش��أن العق��ل ق��د صنعوا

يف العق��ل آهل��ة ،م��ن حيث م��ا جهلوا

م��ا كان يف اجل��و إال ظلم��ة وم��دى

م��ن الض�لال ،ورك��ب س�يره زل��ل

حت��ى تنفس��ت الصح��راء يف أم��ل:

بش��رى الس��ماء ب��أن الق��ادم األم��ل

يف بط��ن مك��ة مول��ود ،ووال��ده

باجمل��د

يتص��ل

ج��اءت ب��ه خ�ير أم يف مكانته��ا

يف ظ��ل وارف��ة يف أصله��ا األص��ل

فن��ور ُغ َّرِت��ه يف طه��ر غرته��ا

ِّ
مص��دق لل��ذي ج��اءت ب��ه الرس��ل

مطه��ر م��ن ض�لاالت ال��ورى أب��داً

يف م��ره امل��ر ،أو يف حل��وه العس��ل
34

متص��ل،

واجمل��د

املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

فق��ام يف الش��ام ق��ول إن��ه ق��در

وقال��ت الف��رس :أم��ر أم��ره جل��ل

وس��ارت األرض بالبش��رى حمدث��ة

حت��ى تنافس��ت األن��وار والظل��ل

***

***

مواجع��ه
وس��ار م��ن خط��وه أوىل
ُ

وراح يف خط��وه بالص�بر حيتم��ل

ً
حمم��وال عل��ى كن��ف
يكاب��د العم��ر

يف حض��ن والدة ،أو حض��ن من كفلوا

وم��ن دي��ار أبي��ه ،أو مراضع��ه

إىل دي��ار ب�ني س��عد وم��ا احتمل��وا

حت��ى تش��ققت البطح��اء ع��ن رجل

مث��ل املالئ��ك إال أن��ه رج��ل

حمك��م يف اخت�لاف الق��وم مؤمت��ن

ب�ين اخلص��وم ،وم��ا يدن��و له فش��ل

ت��كاد ت��ورق ف��وق الرم��ل خطوت��ه

م��ن حس��نها ،وي��كاد الرم��ل يبته��ل

ل��وال الوق��ار عل��ى جنبي��ه م��ن خلق

وم��ن ثب��ات ،لقام��ت حن��وه الس��بل

***

***

وراح يف الغ��ار مش��تاقاً خلالق��ه

يراق��ب الك��ون كي��ف الك��ون ميتثل

وم��ن يدب��ره يف كل حاض��رة

وكل غائب��ة يف الغي��ب تنس��دل

حت��ى أت��اه اليق�ين احل��ق مرتفع��اً

ع��ن الظن��ون ،وبع��ض الظ��ن يعتقل

فلي��س يقب��ل إال وح��ي خالق��ه

وق��د ت��ردد في��ه العل��م والعم��ل

يرن��و إىل األف��ق مبه��وراً بأجنح��ة

راح��ت بأم��ره يف األف��ق تنتق��ل

يتل��و علي��ه كتاب��اً كل��ه عج��ب

ويأم��ر األم��ر في��ه اللط��ف والثق��ل
35
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وق��د تزم��ل يف بي��ت ال�تي محل��ت

م��ن محل��ه م��ا توان��ت عنده��ا املثل

وق��ام يف الق��وم يدعوه��م إىل درر

م��ن امل��كارم ،ال ج��د وال ه��زل

وخي��رج الن��اس م��ن ظلم��اء رحلتهم

إىل جم��ال تداع��ت عن��ده املل��ل

يقط��ر الن��ور يف أض�لاع م��ن عرفوا

طريق��ه ،في��ذوب الغ��ل والغل��ل

ويبل��غ الغاي��ة العلي��ا مب��ن ثبت��وا

عل��ى اهلداي��ة ،والغاي��ات تقتت��ل

***

***
منتص��ر

يف س��احة احلرب فهو الف��ارس البطل

مك��رم

جبن��ود

اهلل

حين��و عل��ى هلف��ة يف ص��در باكي��ة

يف جوفه��ا اجلم��ر أو يف جفنه��ا البلل

حت��ى اجل��ذوع وإن جف��ت وإن قطعت

تئ��ن ش��وقاً إىل جنبي��ه أو يص��ل

فدان��ت األرض طوع��اً أو مطاوع��ة

وأش��رقت فمض��ت باحل��ق تكتح��ل

يقش��ر الظل��م ع��ن أركان عامله��ا

ويطل��ق الع��دل في��ه الن��اس والدول

حتتاج��ه األرض إذ حنتاج��ه أب��داً

حت��ى تع��ود لن��ا أجمادن��ا األول

والك��ون أمجع��ه يش��تاق طلعت��ه

واألرض م��ن دون��ه جيتاحه��ا املل��ل

وال ن��زال نصل��ي ح�ين نذك��ره

عل��ى امس��ه ،فيصل��ي الس��هل واجلبل

36

مسائل فقهية

آثار العقد الباطل والفاسد يف الزواج
د .شفيق عياش /عضو هيئة حترير جملة اإلسراء

إذا استوفى عقد الزواج ملقوماته وشرائطه الشرعية ،فيسمى بالعقد الصحيح ،أما عقد
ً
باطال ،أو فاسداً،
الزواج غري املستويف إلحدى املقومات أو الشرائط الشرعية ،فقد يكون
أو موقوفاً ،أو غري الزم ،وسنبني اآلثار املرتتبة على نوعي العقد الباطل والفاسد من هذه
األنواع ،من خالل قانون األحوال الشخصية ،وذلك على النحو اآلتي:
آثار العقد الباطل:
مناط التفرقة بني العقد الباطل ،والعقد الفاسد يف النكاح ،خيتلف عن مناط التفرقة بينهما
يف باقي العقود.
وإذا كان مجهور أهل العلم ال يفرقون بني العقد الباطل والفاسد بشكل عام ،فإن احلنفية
الذين فرقوا بينهما يف غري النكاح ،مل يفرقوا بينهما يف النكاح بقاعدتهم العامة نفسها يف
التفرقة.

(*)
1

فقاعدة احلنفية يف التفرقة بني الباطل والفاسد ،هي :أن الباطل غري مشروع ال بأصله ،وال
* حاشية ابن عابدين.132 /3 :
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بوصفه؛ لفوات ركن من أركانه ،أما الفاسد ،فهو مشروع بأصله ،ال بوصفه؛ لفوات شرط من
شروطه( ،)1إال أن هذه القاعدة ال تنطبق على عقود النكاح.
أما اجلهة اليت يتخذها كثري من أهل العلم مناطاً للتفرقة بني الباطل والفاسد يف النكاح
ً
باطال ،إذا كان ُمتفقاً على بطالنه بني أهل العلم،
بشكل خاص ،فهي أنهم يعدون النكاح
ويعدونه فاسداً إذا كان خُمتلفاً فيه.

()2

وقد جتنب القانون وضع تعريف للعقد الباطل ،واكتفى بالنص على احلاالت اليت يكون
باطال ،فقد نصت املادة ( )33على ما يأتي( :يكون الزواج ً
فيها عقد الزواج ً
باطال يف احلاالت
اآلتية:
 .1تزوج املسلمة بغري املسلم.
 .2تزوج املسلم بامرأة غري مسلمة وال كتابية.
 .3تزوج الرجل بامرأة ذات رحم حمرم منه ،وهي األصناف املبينة يف املواد  24و 25و26
من هذا القانون.
 .4ويالحظ أن صياغة الفقرة الثالثة من هذه املادة فيها بعض التناقض ،حيث إن نص
(تزوج الرجل بامرأة ذات رحم حمرم منه) يشمل احملرمات بسبب القرابة فقط ،يف حني
أحالت هذه الفقرة على املواد ( 24و 25و )26وهذه املواد تشمل احملرمات بسبب الرضاع،
واحملرمات بسبب املصاهرة أيضاً.
 .1بدائع الصنائع.299 /5 :

 .2املغين ،234/ 12 :وجمموع فتاوى البن تيمية.103 /32 :
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 .5أما بالنسبة إىل اآلثار املرتتبة على العقد الباطل ،فقد بني القانون أنه ال يرتتب عليه
أي أثر ،سواء قبل الدخول أم بعده ،فنصت املادة ( )41على ما يأتي( :الزواج الباطل ال يفيد
حكماً ً
أصال ،سواء وقع به دخول ،أم مل يقع به دخول ،وبناء على ذلك ال تثبت به بني الزوجني
أحكام الزواج الصحيح ،كالنفقة ،والنسب ،والعدة ،وحرمة املصاهرة.
كما نص القانون يف املادة ( )43على وجوب التفريق بني الزوجني يف العقود الباطلة،
حيث يفرق القاضي بينهما باسم احلق العام الشرعي.
آثار العقد الفاسد:
ختتلف آثار العقد الفاسد تبعاً حلصول دخول معه ،أو عدم حصول دخول ،فإذا مل يتبعه
دخول ،مل يرتتب عليه أي أثر ،ووجب على الرجل واملرأة التفريق طوعاً ،وإال فرق بينهما
القاضي جرباً عنهما؛ منعاً للفساد.
أما إذا تبعه دخول ،كان ذلك الدخول معصية ،ووجب التفريق طوعاً أو جرباً أيضاً إزالة
للمنكر ،إال أنه يرتتب عليه بعض اآلثار ،بسبب حصول الدخول.

(*)
1

وقد بني القانون العقد الفاسد يف املادة ( )42حيث نصت على ما يأتي:
(الزواج الفاسد الذي ال يقع به دخول ،ال يفيد حكماً ً
أصال ،أما إذا وقع به دخول ،فيلزم به
املهر والعدة ،ويثبت النسب ،وحرمة املصاهرة ،وال تلزم بقية األحكام ،كاإلرث ،والنفقة ،قبل
التفريق أو بعده).

* البحر الرائق.183/ 3 :
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وبناء على ذلك ترتتب على العقد الفاسد اآلثار اآلتية:
 .1ثبوت نسب الولد احتياطاً حلقه.
 .2وجوب العدة على املرأة؛ منعاً الختالط األنساب؛ وألن الشبهة عند الدخول يف هذه احلالة
قوية.
 .3ثبوت حرمة املصاهرة.
 .4استحقاق املرأة لألقل من املهر املسمى ،أو مهر املثل ،وهذا عند أبي حنيفة؛ ألنها إن رضيت
دون مهر املثل ،فليس هلا أكثر مما رضيت به ،وإن كان املسمى أكثر من مهر املثل مل جيب الزائد
عن مهر املثل؛ ألنه بغري عقد صحيح.

(*)
1

وقد أخذ القانون بهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة ،حيث نصت املادة ( )56على ما
يأتي( :إذا وقع االفرتاق بعد الدخول يف العقد الفاسد ،ينظر :فإن كان املهر سمُ ي يلزم األقل
من املهرين املسمى واملثل ،وإن كان املهر مل ُيسم ،أو كانت التسمية فاسدة ،يلزم مهر املثل
بالغاً ما بلغ ،أما إذا وقع االفرتاق قبل الدخول ،فال يلزم املهر ً
أصال).
هذا؛ وقد جتنب القانون أيضاً وضع تعريف للعقد الفاسد ،واكتفى بالنص على احلاالت
اليت يكون العقد فيها فاسداً ،فنصت املادة ( )34على ما يأتي:
يكون عقد الزواج فاسداً يف احلاالت اآلتية:
 .1إذا كان الطرفان أو أحدهما غري حائز على شروط األهلية حني العقد.
 .2إذا عقد الزواج بال شهود.
* حاشية ابن عابدين.286/ 2 :
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 .3إذا عقد الزواج باإلكراه.
 .4إذا كان شهود العقد غري حائزين لألوصاف املطلوبة شرعاً.
 .5إذا ُعقد الزواج على إحدى امرأتني ممنوع اجلمع بينهما ،بسبب حرمة النسب ،أو الرضاع.
 .6زواج املتعة أو الزواج املؤقت.
وينبغي أن ال حيصر القانون حاالت الزواج الفاسد فيما سبق ،وأن جيعل هذه احلاالت
على سبيل التمثيل ،ويرجع يف باقي األنواع من الزواج الفاسد إىل الراجح من مذهب أبي
حنيفة ً
عمال باملادة (.)183
وذلك ألن هناك حاالت أخرى مل ينص عليها القانون ،كزواج الرجل من خامسة ،ويف
عصمته أربع نساء ،أو كزواج الرجل من مطلقته البائنة منه بينونة كربى ،قبل أن تتزوج من
آخر ،وقد أوجب القانون فسخ العقود الفاسدة مجيعها ،باستثناء زواج الصغرية إذا ولدت،
أو محلت ،وكذلك زواج الصغار واجملانني ،إذا أصبحوا حائزين لشروط األهلية عند إقامة
الدعوى ،فنصت املادة ( )43على ما يأتي:
(بقاء الزوجني على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع ،فإذا مل يتفرقا ،يفرق القاضي بينهما،
عند ثبوت ذلك باحملاكمة باسم احلق العام الشرعي ،وال تسمع دعوى فساد الزواج بسبب
ً
حامال ،أو كان الطرفان حني إقامة الدعوى حائزين
صغر السن إذا ولدت الزوجة ،أو كانت
على شروط األهلية).
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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مسائل فقهية

وير َّ
ْب يف َض َواِب ِط
َت ْن ُ
الدر ِ
وجِة ب َّ
يب َّ
َالض ْر ِب
الز َ
َتأِد ِ
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خان يونس ،وعضو جملس اإلفتاء األعلى

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد،
ضر ُب ُ
بعض األزواج زوجاتهم ضرباً شديداً ،تنكره الشرائع السماوية ،وتأباه الطبائع
فيَ ِ

ستار َزعم َموهوم ،وفهم مغلوط ،لحِ َ ِّق الرجل
السوية ،وغالباً ما يكون ألتفه األسباب ،خلف
َّ
ِ ٍ
َّرب يف بيان ضوابط تأديب الزوجة بالضرب،
يف تأديب زوجته بالضرب؛ لذا أود أن ُأَن ِّو َر الد َ
ً
أمال يف إصالح هذه املفاهيم الفاسدة ،واملوروثات اخلاطئة.
أو ًال  -ضرب الزوجة إذا نشزت:
ومودةً ورمحة؛ ولتكوين أسرة ،وإجناب
شرع اهلل عز وجل الزواج بني الرجل واملرأة َس َكناً َّ
وأهَله
نسلَ ،
وج َع َل الزوج قائد األسرة ،وُرَّبا َن السفينة؛ فأعطاه َح َّق ال َق َوا َمِة على زوجتهَّ ،
ب عليها طا َعتَه يف مقابل
لذلك بمِ ا َحبَاُه من رجاحة يف العقل ،وقدرة على التدبريَ ،
وأوج َ
َ
َ َ ُ
ض
{الر َج ُال َق َّواُمو َن َعَلى الن َ
إنفاِقِه عليها؛ فقال عز وجلِّ :
ِّساء بمَِا ف َّضل اهلل َب ْع َض ُه ْم َعلى َب ْع ٍ
ات ِّلْل َغيْب بمَِا َح ِف َظ ُ
اهلل( .}...النساء)34 :
َات َحاِف َظ ٌ
ات َقاِنت ٌ
الصالحِ َ ُ
َوبمَِا أَن َفُقواْ ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم َف َّ
ِ
بالتـ ُّ
وسها
سلط ،وأن يَ ُس َ
ومن مقتضيات قوامة الزوج على زوجته أن يعاشرها باملعروف ،ال َّ
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وجِة ب َّ
يب َّ
وير َّ
َالض ْر ِب
الز َ
َت ْن ُ
ْب يف َضوَاِب ِط َتأِد ِ
الدر ِ

وه َّن
ُم ُ
اشُر ُ
بحِ كمة ورمحة ،ال بعنجهية وقسوة؛ لقوله تعاىلَ ...{ :و َع ِ
وه َّن ِباملَعُر ِ
وف ،فإ ْن َك ِرهت ُ

َف َع َسى أ ْن َتك َرهوا َشيئَاً َويجَْ َع َل ُ
اهلل ِفيِه َخيرْ َاً َكثِيرْ َاً}(النساء ،)19 :فإن رأى منها اعوجاجاً ،أو
تصرفاً خاطئاً ،أو تقصرياً يف أداء َح ِّق اهلل عليها؛ كرتك الصالة ،أو احلجاب وحنوه ،أو تقصرياً
َ
ثالث مرتبٍة؛ كما
ويقو َمها،
فيما أوجب اهلل عليها من َح ٍّق لزوجها ،جاز له أن ِّ
بوسائل ٍ
يؤدَبها ِّ

يف قوله تعاىلَ ...{ :و َّ
اجعَ ،و ْ
ََ
وه َّن؛
اض ِرُب ُ
وه َّنَ ،وا ْه ُجُر ُ
الالِتي تخََاُفو َن ُن ُشو َز ُه َّنَ ،ف ِع ُظ ُ
وه َّن يِف املض ِ ِ

َفإ ْن أَ َط ْعن ُ
ال َتبْ ُغواْ َعَليْ ِه َّن َسبِ ً
َك ْم َف َ
ريا}(النساء )34؛ وبيان تلك الوسائل
يال إِ َّن اهللَ َكا َن َعِليّاً َكبِ ً
ِ
على النحو اآلتي:
(أ) َو ْع ُظها ِس َّراً فيما َبيْنَه وَبيْنَها ،باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ فُيبَينُِّ هلا وجه اخلطأ يف تصرفها،

وُيسدي هلا النصح والتوجيه واإلرشاد ،وُي َذ ِّكُرها بمِ ا أوجب اهلل له عليها من ُح ْس ِن الصحبة،

قابه ،بكل أدب واحرتامَ ،و ْع َظاً َهيِّناًَ ،ليِّنَاً ،رقيقاً،
ومجيل ال ِع ْش َرة ،ويخَُ ِّوُفها باهلل عز وجل و ِع ِ
ِ
والشدَّة ،وروح االستعالءُ ،مف َعماً ُ
التـعنيف ،وال ِغلظةِّ ،
ب ،وإرادة اخلري هلا ،فإن
باحل ِّ
خالياً من َّ
ت الزوجُة ِه َي.
استجاَب ْ
عم ِ
تَ ،فنِ َ

(ب) وإ ْن مل تستجبَ ،ه َج َر َها يف فراشها ،وأدار ظهره هلا ،وَت َر َك مِجَا َعها ،وامتنع عن التحدث

معها إال للحاجة؛ دون أن يغادر البيتَ ،ه ْج َراً ُيش ِعُرها بجِ ِّديَّتِِه يف َه ْج ِرهاَّ ،
وأن هناك ما ُيز ِع ُجه

ً
ْ
س نفسه عن
منها حقا ،إىل درجة أنه ال يرغب يف َوطئِها وهي يف فراشه ،وأنه قاد ٌر على َحبْ ِ
ب زوجها َش َّق ذلك عليها ،فرتكت نشوزها ،وأطاعت زوجها.
تـ ِح ُّ
َو ْطئِها؛ فإن كانت ُ

ضرَبها ،مراعياً ضوابط َّ
الض ْر ِب اليت شرعها اهلل
(ج) فإ ْن مل َت ْستَ ِق ْم بعد ذلكَ ،جا َز له أ ْن يَ ِ
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ولكن َ
ُّ
والتوش َح بالصرب أفضل ،وهو شيمة
ترك الضرب،
ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،
َّ
األكرمني؛ إبقاًء على املودة واأللفة ،حتى مع وجود الدَّا ِعي له ،وقد َّ
دل على هذا قوله تعاىل
لألزواج...{ :وإ ْن َتعُفوا وَتص َف ُحوا وَتغ ِفروا َّ
رحيم}(التغابن ،)14 :وقد استُئ ِذ َن
فإن اهللَ غفو ٌر ٌ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ضرب النساء ،فأِذ َن.
فلما جتاوزوا احلد املشروع منعهم ،فعن ابن عباس :أن الرجال استأذنوا رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يف ضرب النساء ،فأذن هلم ،فضربوهن ،فبات فسمع صوتاً عالياً ،فقال :ما
هذا؟ قالوا :أذنت للرجال يف ضرب النساء فضربوهن ،فنهاهم ،وقال( :خريكم خريكم ألهله،
وأنا من خريكم ألهلي)

()1

ثانيًا  -ضوابط الضرب املشروع ،وهي مخسة:
رب الزوجة بال سبب ،أو ألتفه األسباب ،ولو كان يسرياً؛ ألنه ظلم ،وقد قال
 1ـ يحَ ُرُم َض ُ
()2
تعس َ
ف
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َض َر َب َسوطاً ُظلماً ،اقت َّ
ُص منه يوم القيامة)  ،وإذا َّ

خالف أ ْعَل ُمُه.
َص منه لزوجته ،بال
الزوج ،وتـجاوز َحدَّه يف التأديب ،فأوقع بها ً
أذى ،فإنه ُيقت ُّ
ٍ
 2ـ ال يجَ وز اللجوء للضرب قبل استنفاذ َ
وسيلتيَ الوعظ ،ثـم اهلجر؛ لورود ذلك مرتباً يف
اآلية الكرمية سالفة الذكر.
تـضرب الزوجة ـ إن لزم األمر ـ تأديباً ،وتهذيباً ،وإشعاراً بعدم الرضا ،ال إيذاًء ،وال
3ـ ُ

انتقاماً؛ فال يجَ وز َضرُبها َضرباً مُبرَِّ َحاً؛ ي ُ
يكسُر هلا
رت ُك على جسدها أثراً ،أو يجَ َر ُح هلا ِجلداً ،أو ِ
 .1صحيح ابن حبان ،كتاب النكاح ،كتاب معاشر الزوجني ،قال شعيب األرنؤوط  :حسن لغريه.
 .2الرتغيب والرتهيب ،كتاب القضاء ،وغريه الرتهيب من تولي السلطنة والقضاء واإلمارة ،...وحسنه الطرباني
والبزار.
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وجِة ب َّ
يب َّ
وير َّ
َالض ْر ِب
الز َ
َت ْن ُ
ْب يف َضوَاِب ِط َتأِد ِ
الدر ِ

ينـهاُ ،
ربها باحلذاء ،أو قذِفها بالقمامة،
عظماً ،كما ال جيوز ضرُبها بمِ ا ُي ِه ُ
وينال من كرامتها؛ َك َض ِ
هينـها ،ثـم يطلبها لقضاء
أو البصق يف وجهها ،وحنو ذلك؛ إْذ كيف يضرُبها ويؤذيها وُي ُ
أح ُد ُك ُم ام َرأَتُه َجْل َد
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلك ،فقال( :ال يجَِْل ْد َ
َو ْط ِره؟! وقد نهى ُّ

ستحس ُن مع ميل النفس ،والرغبة
تـ
ال َعبْ ِدُ ،ث َّم يجُ ا ِم ُع َها يف ِ
وم)()1؛ إِذ ُ
َ
إنـما ُ
الـم َجا َم َعُة َّ
آخ ِر اليَ ِ
َّن َجَل َدُه ،فيَك َرُه ِل َقاَءُه وُم َ
عاش َرَتُه.
يف ال ِعش َرة ،واملجَ ُلوُد ين ِفُر ممِ ْ

رب الوجه؛ ملا روى مسلم عن جابر ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى
 4ـ يحَ ُرُم َض ُ
اهلل عليه وسلمَ ،ع ِن َّ
الض ْر ِب يِف اْل َو ْجِه)( ،)2وكذا يحَ ُرُم َضرُبها على املََقاِت ِل؛ كاألذن ،والقلب،
واخلاصرة ،والُقُبل ،وغريها؛ ألنه يؤذي ،وقد يَقت ُ
وظلم ،نهى اهلل عز وجل عنه،
بغي
ٌ
ُل ،وهذا ٌ
ِ

و َه َّدَد فا ِعَله؛ إْذ ختم اآلية اليت تبني فيها وسائل تأديب املرأة الناشز ،بقوله تعاىل...{ :إ َّن اهللَ
ِ
ريا}؛ أي َّ
عليه َّن.
منتقم ممَِّن
أن اهلل
ُ
العلي الكب َ
َكا َن َعِليّاً َكبِ ً
ري َوِليُّ ُه َّن ،وهو ٌ
َّ
ظلمه َّن ،وَب َغى ِ

 5ـ ال يجَ وز ضرب الزوجة حتى لو كانت ناشزاً أمام أطفاهلا ،أو أهله ،أو أهلها ،أو غريهم؛ ألن
حم ُد ُعقبَاها .
تـ َ
ذلك إهانٌة مل يأذن بها الشرع ،وقد ينتج عن ذلك أمور ال ُ
واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ما يكره من ضرب النساء.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه.
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زاوية الفتاوى

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

 .1حكم مشاهدة املسلسالت وحضور األعراس
السؤال :شخص ملتزم دينياً ،ويدعو غريه للخري وأمور الدين ،ولكنه يشاهد املسلسالت
وحيضر األعراس اليت فيها أغا ٍن ،وهو يشعر بالرياء؛ ألنه يع ّد نفسه مقصراً دينياً ،ويقول ما ال
يفعل ،فهل هذا من الوسواس ،وماذا يفعل؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن ما يقوم به الشخص من دعوة الناس إىل اخلري ،والتزام الطاعات ،واخلوف من الرياء،
يدل واهلل تعاىل أعلم على حسن إميانه ،والواجب على املسلم أن يكون بني الرجاء واخلوف؛
ألن اهلل ذم الذين يأمنون مكره ،وذم القانطني ،فقال سبحانه{ :أََفأَِمنُوا َم ْك َر اهللِ َفال يَأَْم ُن َم ْك َر

اسُرو َن}(األعراف ،)99 :وقال سبحانه{ :ال َت ْقن ُ
َطوا ِم ْن َرحمَْ ِة اهللِ}(الزمر ،)55 :فال
اهللِ إِال اْل َق ْوُم الخْ َ ِ
يقنط املسلم من رمحة اهلل ،وال يأمن مكر اهلل ،فعلى املكلف أن خياف اهلل ،وحيذر من اقرتاف

املعاصي ،ويسارع يف التوبة ،ويسأل اهلل تعاىل العفو ،وُنقل عن َ
احل َسن البَ ْصري ،رَحمِ َُه ُ
اهلل،
ِ
ِ
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قوله( :المُْ ْؤ ِم ُن يَ ْع َم ُل ِب َّ
ات َو ُه َو ُم ْش ِفق َو ِجل َخاِئ ٌ
اصي َو ُه َو آ ِم ٌن).
الطا َع ِ
اجُر يَ ْع َم ُل ِبالمََْع ِ
فَ ،واْل َف ِ

(*)
1

أما بالنسبة إىل املشاركة يف أفراح األقارب واألصدقاء ،ففي ذلك اخلري الذي يولد احملبة
والرتابط بني الناس ،واإلنسان حياول أن يغري احلرام ومينعه قدر ما يستطيع ،باليد ،أو بالقول
والنصح ،أو بالقلب ،فإن مل يتمكن من توقيف األغاني املاجنة ال باليد وال بالقول ،فلينكرها

بقلبه ،ويعرض عن مساعها قدر استطاعته ،قال تعاىلَ { :وإَِذا سمَ ِ ُعوا َّ
الل ْغ َو أَ ْع َر ُضوا َعنُْه}.
(القصص)55 :

وخبصوص مشاهدة املسلسالت ،فينبغي ترك املخالف للشرع منها؛ وعلى املرء الكف عن
فعل اخلطأ ،والتوبة إىل اهلل الغفور الرحيم.
أما بالنسبة إىل اخلوف من الرياء ،فهو أمر حسن؛ ألن الرياء شرك خفي ،لكن اخلوف منه
ينبغي أن ال حيمل على اإلحباط عن عمل الصاحلات ،وجتاوز األخطاء باالستغفار والتوبة،
وكل ابن آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون ،وعلى السائل أن يوطن نفسه على االطمئنان
جتاه اهلل ،ويستمر يف دعائها إىل اخلري ،لينال بذلك األجر والثواب.
 .2حكم إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح فيه
السؤال :امرأة قامت بإجهاض جنينها بعد شهر ونصف من احلمل عن طريق طبيبة؛ ألن
احلمل أثر سلباً على حالتها النفسية ،فما حكم اإلجهاض يف هذه احلالة ،وما كفارة ذلك؟
اجلواب :إن إسقاط احلمل يف خمتلف مراحله حيرم شرعاً ،إذا كان دون سبب شرعي ،يتمثل
بضرورة ملحة تستدعيه ،أما إذا كان بداعي املشقة يف تربية األوالد ،أو االكتفاء مبا لدى
الزوجني من أوالد ،فال جيوز ،ويأثم من يشارك فيه ،وهو ما ذهب إليه جملس اإلفتاء األعلى
* تفسري ابن كثري.451 /3 :
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يف فلسطني ،يف قراره رقم ،)66/ 2( :واهلل تعاىل يقولَ { :وال َت ْقُتُلوا الن ْفس َّال
َّ َ تيِ
(سأَْل ُت
ِبالحْ َ ِّق}(اإلسراء ،)33 :وعن عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،أنه قالَ :

َح َّر َم ُ
اهلل إِال
بيِ
النَّ ََّ ،صَّلى

الذنْب أَ ْع َظ ُم ِعنْ َد اهللِ؟ َق َ
ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ُّي َّ
ال :أَ ْن تجَْ َع َل هللِ ِندًّا َو ُه َو َخَل َق َكُ ،قْل ُت :إِ َّن َذِل َك
ِ
يمُ ،قْل ُتُ :ث َّم أَ ُّي؟ َق َ
الَ :وأَ ْن َت ْقت َ
ُل َوَل َد َك تخََ ُ
اف أَ ْن يَ ْط َع َم َم َع َك.)...
َل َع ِظ ٌ

()1

وعليه؛ فإن ما قامت به تلك املرأة ومن شاركها يف إجراء عملية اإلجهاض ذنب عظيم،
وعليها املبادرة إىل االستغفار والتوبة إىل اهلل تعاىل ،فهو يقبل التوبة عن عباده ،وهو التواب
ين أَ ْس َرُفوا َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم ال َت ْقن ُ
َطوا
الرحيم ،وهو القائل يف كتابه احلكيمُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ
ِم ْن َرحمَْ ِة اهللِ إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
يم}(الزمر ،)53 :وال يلزمها الغرة؛
الذُن َ
الر ِح ُ
جي ًعا إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر َّ
وب مَ ِ
ِ

ألن اجلنني مل يبلغ مائة وعشرين يوماً ،حيث إن معظم العلماء ال يوجبون يف قتل اجلنني
قصاصاً ولو كان عمداً؛ ألن اجلنني ليس نفساً كاملة ،وإذا كان اجلنني املعتدى عليه علقة أو
مضغة ،ومل يظهر ختلقه ففيه التعزير ،وال دية فيه.
 .3حكم احليوانات والدواجن اليت تأكل األوساخ والقاذورات
السؤال :ما حكم احليوانات والدواجن اليت تأكل األوساخ والقاذورات أثناء رعيها
ومعيشتها يف السهول أو املياه ،هل جيوز أكل حلومها أم ال؟ وإذا جاز ذلك ،فما املدة اليت جيب
انتظارها قبل الذبح ليحل ذحبها ،وأكل حلومها؟
اجلواب :إن احليوان الذي يتغذى يف الغالب على النجاسات ،سواء أكان من اإلبل أم
البقر أم الغنم أم الطيور يطلق عليه اسم اجللاّ لة ،وهذا ما قال به احلنابلة( ،)2وذهب احلنفية
ُم َت ْعَل ُمو َن}.
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة البقرة ،باب قول اهلل تعاىلَ{ :فال تجَْ َعُلوا لهلِ ِ أَْندَادًا َوأَْنت ْ
 .2املغين.413/ 1 :
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والشافعية إىل أن اجللاّ لة ال حيل أكلها إذا ظهر تأثري ذلك على حلمها ورائحتها ،فإن مل يظهر
فال بأس بأكلها( ،)1وتزول الكراهة إذا حبست وزالت عنها آثار الننت واخلبث ،وعلفت علفاً
طاهراً.

()2

ومن العلماء من وّقت حلبسها قدراً معيناً ،ففي اإلبل والبقر أربعون يوماً ،ويف الغنم سبعة
أيام ،ويف الدجاج ثالثة أيام.

()3

 .4عرض صور لرؤوس فتيات دون أجسامهن على مواقع االنرتنت
السؤال :ما حكم الشرع يف عرض صور لرؤوس فتيات دون أجسامهن يف أحد املواقع
على اإلنرتنت ،ألجل اإلعالم كمصممات ديكور منزلي؟ وما حكم ظهور النساء يف برامج
تلفازية دينية؟
اجلواب :فرض اهلل تبارك وتعاىل احلجاب على نساء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى
بيِ
َ
اج َك َوَبنَاِت َك
نساء املؤمنني؛ تطهرياً لقلوبهم وقلوبهن ،فقال تعاىل{ :يَا أيُّ َها النَّ ُّ ُق ْل َأل ْز َو ِ

البيبِ ِه َّن َذِل َك أَْدَنى أَ ْن ُي ْع َرْف َن َفال ُي ْؤَذيْ َن َو َكا َن ُ
ني ُي ْدِن َ
َوِن َساِء المُْ ْؤ ِمنِ َ
اهلل َغُفو ًرا
ني َعَليْ ِه َّن ِم ْن َج ِ

يما}(األحزاب ،)59 :وإن وضع املرأة صورتها على مواقع اإلنرتنت ،وإن كانت حمجبة فيه
َر ِح ً
مظنة الفتنة والشبهة ،حيث يرى صورتها الرب والفاجر ،مما ينايف السرت والعفة ،ويف االمتناع
عن وضع صورتها إغالق هلذا الباب ،حيث ميكن للفجرة التالعب بصورتها ،ودبلجتها
بالوسائل احلديثة ،مما يؤدي إىل املس بسمعتها والتنقيص من شأنها.
 .1املبسوط ،255/ 11 :واجملموع.28/ 9 :
 .2املغين ،414/ 9 :اجملموع. 29/ 9 :

 .3مصنف ابن أبي شيبة ،148 /5 :وصححه احلافظ ابن حجر يف الفتح.648/ 9 :
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وعليه؛ فنرى أن من احلكمة أن تتجنب املرأة وضع صورتها على مواقع االنرتنت؛ ألن يف
ذلك إغالقاً لباب من أبواب الشر ،وسداً للذريعة ،أما إن كانت هناك ضرورة لوضعها ،فتقدر
الضرورة بقدرها ،وال يراها إال من يهمه األمر ،وتكون الصورة ضمن الضوابط الشرعية،
وبالنسبة إىل تقديم املرأة برامج دينية يف التلفاز ،فيجوز هلا ذلك ضمن الضوابط الشرعية.
 .5حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك
السؤال :ما حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت جتريها بعض املؤسسات؟

اجلواب :إن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك له ضوابط حمددة ،إن حتققت أصبح العقد جائزاً،
وإال فال جيوز ،وقد نص على هذه الضوابط جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف دورته الثانية
عشرة بالرياض ،عام 1421هـ2000 /م ،وميكن إمجال هذه الضوابط باآلتي:

 - 1وجود عقدين منفصلني ،يستقل كل منهما عن اآلخر زماناً ،عقد لإلجارة ،وعقد آخر

للبيع ،أو وجود وعد بالتمليك يف نهاية مدة اإلجارة ،حتى ال تكون بيعتني يف بيعة ،لنهي

فعن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
الَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلكْ ،

اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ع ْن َبيْ َعتَينْ ِ يِف َبيْ َعٍة) )*(.كزواج الشغار الذي يتم فيها إجراء عقدي
1

زواج يف عقد واحد.

 - 2أن تكون اإلجارة فعلية ،وليست ساترة للبيع.
 - 3أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك.
 - 4أن تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤجر ال على املستأجر وذلك طوال
مدة اإلجارة.
وعليه؛ فإن خال عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك من املخالفات الشرعية ،وحتققت فيه
* سنن الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب النهي عن بيعتني يف بيعة ،وقال :حسن صحيح ،وصححه األلباني.
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الضوابط املذكورة ،يكون جائزاً.
 .6حكم الشرع يف التربع باألعضاء بعد الوفاة
السؤال :ما حكم الشرع يف التربع باألعضاء بعد الوفاة؟
اجلواب :إن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم ،)106/ 1( :بتاريخ
2013/ 6/ 13م ،أفتى جبواز نقل األعضاء البشرية من شخص حتققت وفاته إىل شخص آخر
حباجة ماسة إليها ،شريطة أن ال يؤدي النقل إىل امتهان كرامة اإلنسان ،وأن ال يتسبب يف إشعال
فتنة ،أو حدوث خطر قد يلحق بالطرفني املشاركني يف عملية النقل ،والوصية بهذا اخلصوص
تقبل ممن أوصى وهو يف كامل قواه العقلية ،وبال عوض مادي.
 .7احتساب الصدقة من أموال الزكاة
السؤال :خيرج شخص شهرياً صدقة عن والديه املتوفيني ،فهل جيوز أن حيتسبها من الزكاة؟
وهل املرياث الذي يرثه حيسب عليه الزكاة من يوم متلكه أم بعد أن حيول عليه احلول؟
اجلواب :جيوز للمسلم أن يتصدق بشيء من ماله عن أبيه وأمه وأقاربه ،ولكن ذلك ال يغين
عن الزكاة ،فالزكاة حتتاج إىل نية حمضة ،وال جيوز اجلمع بني الفريضة والتطوع يف نية واحدة
على األرجح ،ومن أخرج الزكاة بنية الزكاة والتطوع تقع تطوعاً ،فقد جاء يف اجملموع لإلمام
النووي( :لو أخرج مخسة دراهم ونوى بها الفرض والتطوع ،مل جيزئه عن الزكاة ،وكانت
تطوعاً ،وقال أبو يوسف :جتزئه عن الزكاة).

(*)
1

وعليه؛ فيمكن للشخص أن يتصدق عن والديه ،ولكن ليس بنية الزكاة ،فالزكاة حتتاج
* اجملموع.185/ 6 :
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إىل نية حمضة ،فال تصح أن تكون عن املزكي وغريه ،وأما صدقة التطوع ،فيجوز لإلنسان أن
جيعل ثوابها مشرتكاً بني أفراد عدة.

()1

وخبصوص السؤال عن وقت إخراج زكاة املال الذي من املرياث أو من غريه ،فال جيب
على الشخص إخراج الزكاة فور متلكه للمال؛ ألنه مل يتحقق فيه شرط حوالن احلول ،ولكن
جيوز إخراجها قبل احلول إن أراد ذلك ،كما ورد عن العباس ،رضي اهلل عنه ،عندما أذن
له الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتقديم إخراج الزكاة ،فعن علي ،رضي اهلل عنه ،قال:

َ َ بيِ
َّ
ص َلُه يِف
يل َص َدَقتِِه َقبْ َل أَ ْن تحَِ َّلَ ،ف َر َّخ َ
(إن اْل َعبَّ َ
اس َسأل النَّ  ،صلى اهلل عليه وسلم ،يِف َت ْع ِج ِ
َ َ ()2
ذِلك).
واهلل تعاىل أعلم

 .1الروح ،ابن القيم :ص.132

 .2سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب يف تعجيل الزكاة ،وحسنه األلباني.
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أ.يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،إمام العلماء
والقاصدين واملوحدين أمجعني ،وعلى آله وصحبه ،ومن اسنت بسنته إىل يوم الدين ،وبعد؛
فإن من حقوق األستاذ على تلميذه أن يكون خملصاً له ووفياً ،يف حياته وبعد مماته ،فوجدت
أن الكتابة عن أستاذي الكبري ،العامل اجلليل ،الراحل جبسده عنا ،والباقي بفكره وعلمه بيننا
ما حيينا ،األستاذ الدكتور عبد الرمحن عباد ،جزء بسيط من اإلخالص له والوفاء ،وأرجو أن
أفيه جزءاً من حقه ،رغم ما قد يعرتيين من تقصري يف الكتابة واحلديث عن هذا العامل املتميز
ً
سائال اهلل العلي القدير التوفيق والسداد .
يف علمه ،وخلقه ،وحبه للقدس،
لقد كان من حسن حظي أن أكون قريباً للدكتور عباد يف السكن ،خالل إقامته يف خميم
الدهيشة ،وأن أكون أحد طلبته يف املدرسة ،وأنين من بلدته األصلية زكريا ،اليت هجر أهلها
عنها بقوة السالح عام 1948م ،وأنه كان يهديين معظم مؤلفاته ،حتى األخري منها ،وهو
(بوصلة حنو القدس) الذي أصدره قبل وفاته بشهر ،وكنت على تواصل معه ،وأجالسه كثرياً،
ً
ناهال من علمه الزاخر ،وفكره املنري ،وكنت قد أجريت معه مقابلة يف شهر نيسان من العام
2007م يف برناجمي املدرسي (املدرسة مصنع الرجال) كأحد خرجيي مدرسة ذكور الدهيشة
53

العدد  125ربيع األول ربيع الثاني  1437هـ  -كانون الثاني وشباط 2016م

عام 1961م ،وسأستهدي بها يف كتابة موضوعي هذا.
بطاقة شخصية:
عبد الرمحن أمحد عطا اهلل عباد العيسة ،من مواليد قرية زكريا ،يف 1945\5\5م ،متزوج،
وله من األوالد مخسة ،وهم بالرتتيب حسب امليالد :إيناس ،وفادي ،وأمحد ،وحممد (املعتقل يف
سجون االحتالل منذ  13عاماً واحملكوم  28سنة) وأنسام( ،)1تنقل يف السكن ،فسكن زكريا،
من اهلل عليه بزوجة صاحلة ،مكافحة صابرة،
والرملة ،والدهيشة ،وبيت جاال ،والقدس .ولقد َّ
وهي ليلى األنصاري ،اليت وقفت إىل جانبه وساندته ،وكان هلا بعد اهلل سبحانه وتعاىل فضل
كبري فيما وصل إليه من مكانة علمية وتربوية وفكرية.
املسرية التعليمية:
درس يف مدرسة الرملة من 1951م 1955 -م ،ثم يف مدرسة خميم الدهيشة من 1955
 1961م ،ثم يف بيت حلم الثانوية من 1962م 1963 -م ،ورابطة اجلامعيني يف اخلليلسنة 1964م ،وحصل على التوجيهية املصرية سنة 1964م ،ودبلوم معهد املعلمني يف سبلني
بلبنان سنة 1966م ،وبكالوريوس يف اللغة العربية من جامعة بريوت العربية سنة 1977م،
ودرجة املاجستري يف اللغة العربية من جامعة القديس يوسف اليسوعية سنة 1982م ،ودرجة
الدكتوراة يف اللغة العربية وآدابها من جامعة القديس يوسف سنة 1990م ،ونال درجة
األستاذية (الربوفيسور) سنة 2010م.

()2

طفولته:
عاش عباد طفولة صعبة ومريرة ،طفولة ُيتم وحرمان ،حيث تويف أبوه وهو مل يتجاوز السنة
 .1مقابلة مع الدكتور عبد الرمحن عباد ،يف 2007\4\5م .
 .2مقابلة مع الدكتور عبد الرمحن عباد ،مرجع سابق .
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السادسة من عمره ،وعندما َه ّجرت العصابات الصهيونية معظم أهالي قريته زكريا بقوة
السالح ،والقتل ،واإلرهاب يف 1948\5\15م ،وبقي القليل منهم يف القرية ،وكان هو ممن
وهجروا عن القرية يف شهر تشرين األول من عام 1950م ،فسكن الرملة
بقوا ،حتى ُطردوا ُ

أربع سنوات ،ثم انتقل إىل خميم الدهيشة؛ ليعيش يتيماً يف بيت أحد أبناء عمومته ،وأمجع
كل من عرفه على أنه كان منذ طفولته حمباً للناس كلهم ،ومتواضعاً ،ومتساحماً ،وحيب اخلري
للجميع ،ويساعد كل من يطلب املساعدة ،أو كان حباجة إليها دون طلب ،وييسر األمور وال
يعقدها ،وباإلضافة إىل أمه كانت زوجة ابن عمه قد احتضنته ،وعاملته بلطف ،ووقف ابن
ً
حماوال أن ينسيه يتمه ،وظروف حياة املخيم البائسة ،والفقر املدقع الذي
عمه إىل جانبه دائماً،

حيياه معظم سكان املخيم ،خاصة يف فرتة اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي ،أحب
القراءة والكتابة منذ سين حياته األوىل ،فرتاه إما يقرأ ،أو يكتب ،فامتلك ثقافة أدبية ،وعلمية
واسعة منذ نعومة أظفاره ،وامتلك أدوات الكتابة اإلبداعية ،والقدرة على تطويع اللغة.

(*)
1

املؤمترات واألعمال اليت شارك فيها واملناصب اليت تقلدها:
الربوفيسور عبد الرمحن عباد أستاذ متخصص يف اللغة العربية واألدب العربي ،ومل
يبخل طوال حياته بعطائه املتواصل يف مهنة التعليم خدمة ألبناء وطنه ،فعمل مدرساً للرسم
اهلندسي يف مدارس وكالة الغوث ،ومعلماً للغة العربية والرتبية اإلسالمية ،وأستاذاً يف كلية
العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث ،ورئيساً لدائرة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية فيها ،واألمني العام هليئة العلماء والدعاة يف فلسطني ،ورئيس حترير أسبق
جمللة اإلسراء ،وعضو اللجنة التنفيذية الحتاد املؤرخني العرب ،وعضو اجمللس اإلسالمي
* مقابلة مع احلاجة فاطمة عدوي ،يف  ،2015\6\23جارة الدكتور عبد الرمحن عباد يف زكريا والدهيشة.
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الصويف األعلى يف فلسطني ،وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،وعضو جملس أمناء مركز
اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية يف األرض املقدسة.
شارك عباد يف أكثر من مائة مؤمتر ،كما قال لي ،منها مخسة عشر مؤمتراً يف القاهرة
واإلسكندرية ،بإشراف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،قدم فيها مخسة عشر حبثاً منشوراً،
وأحد عشر مؤمتراً من مؤمترات مركز اللقاء ،قدم فيها أحد عشر حبثاً منشوراً ،ومؤمتر الالعنف
يف اإلسالم يف جامعة هلسنكي باللغة اإلجنليزية ،قدم فيها حبثاً منشوراً ،وثالثة مؤمترات يف
إيطاليا ،حول احلوار بني األديان ،وأربعة مؤمترات يف الدوحة ،وأربعة مؤمترات حول أدب
األطفال يف فلسطني ،برعاية االحتاد العام للكتاب يف فلسطني ووزارة الثقافة الفلسطينية،
ومؤمترين حول ثقافة احلوار يف أكادميية القامسي بباقة الغربية ،ومؤمترين يف اجملالس احلسنية
يف اململكة املغربية ،برعاية امللك احلسن الثاني ،وجنله امللك حممد السادس ،قدم فيهما حبثني
منشورين ،وأكثر من عشرين مؤمتراً حول احلوار بني الثقافات واألديان يف بلجيكا ،وإسبانيا،
وإيطاليا ،وفرنسا ،وقربص ،والسويد ،والنرويج ،وسويسرا ،واليونان ،وتركيا ،واألردن ،وأملانيا،
قدم فيها جمموعة من األحباث املنشورة ،وألقى مئات احملاضرات يف فلسطني والوطن العربي،
وكثري من دول العامل ،كأمريكا ،وجنوب إفريقيا ،ودول أوروبية.

(*)
1

مؤلفاته وحبوثه:
يعد عباد واحداً من علماء الدعوة اإلسالمية ،والبحث يف الفكر اإلسالمي والرتبوي،
وأحد الباحثني والكتاب املتميزين يف أدب األطفال ،ويف إعداد املناهج الفلسطينية وتصميمها
يف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية ،خاصة الصف التاسع ،وقد أبدع يف كل جمال كتب فيه
* http:/www.al-liqacenter.org./eng/aboutus/d.abbadcv.php
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ومتيز ،وحري بنا يف هذا املقام أن نشري إىل أن كثرياً من أعماله ترمجت إىل لغات عدة،
منها :اإلجنليزية ،والفرنسية ،والروسية ،والتشيكية ،والرتكية ،والعربية .وقدمت حول مؤلفاته
بعض رسائل املاجستري (مجهورية بين كلب) بالعربية ،وأطروحات دكتوراة (أدب األطفال)
باإلسبانية ،وله أكثر من ستني مؤلفاً ،لعل أهمها:
 .1مجع الشمل .2 .ذاكرة الربتقال .3 .ذاكرة الزيتون .4 .ذاكرة النخيل .5 .ذاكرة العصافري.
 .6ذاكرة الوطن .7 .مجهورية بين كلب .8 .رواية اهلمج .9 .منوت وال نرحل .10 .أحالم اللوز.
 .11رحليت عرب اجلسور  .12 .العائلة الكرمية  .13 .من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم.
 .14القصة واألقصوصة الفلسطينية يف أدب مصطفى مرار.
 .15األدب يف مدينة الناصرة  .16 .الشعر السياسي يف األدب األموي.
 .17فن الكتابة والتعبري  .18 .العز بن عبد السالم  .19 .الفائزون .
 . 20الالعنف يف اإلسالم  .21 .قضايا إسالمية معاصرة  . 22 .املغفلون النافعون.
 .23مذكرات خروف  .24 .التجريب والتجديد  .25 .ذاكرة املكان .
 .26أبو مسلم اخلرساني  .27 .عمر بن اخلطاب يف القدس  .28 .صالح الدين األيوبي.
 .29أقدس مدينة يف التاريخ  . 30 .القدس قبلة القلوب .31 .بوصلة حنو القدس.
وله مئات املقاالت ،واألحباث األدبية ،والفكرية ،والرتبوية ،واإلسالمية ،نشرها يف صحف
وجمالت فلسطينية ،وعربية ،ودولية عدة ،منها :مناذج تارخيية من التسامح اإلسالمي ،ودور
املسلمني يف إنقاذ القدس ،ودور املرأة يف اجملتمع ،وازدواجية املعايري يف املواقف الدولية
وخباصة القدس ،ومفهوم الوطن يف اإلسالم ،واإلسالم والعوملة ،والقدس يف العقيدة
اإلسالمية ،واحلوار يف القرآن الكريم ،واملسيح يف القرآن الكريم ،وأدب األطفال ،وتشجيع
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القراءة يف املدارس األساسية ،وحقوق الطفل يف اإلسالم ،ودور العلماء العرب يف تطوير
الرتبية ،وأدب االختالف ،وقدم برامج متعددة عرب الفضائيات العربية والفلسطينية ،خاصة
برنامج (البعد األول) الذي جاء يف ثالثني حلقة ،من إنتاج شبكة معاً اإلخبارية ،سنة 2014م،
بثتها الشبكة يف رمضان سنة 2014م ،وأعادت بثها يف رمضان 2015م.
اجلوائز اليت حصل عليها:
حصل الدكتور عباد على عشرات اجلوائز وشهادات التقدير الفلسطينية ،والعربية
والعاملية ،أهمها:
 جائزة فلسطني األوىل لآلداب سنة 1989م. الشهادة التقديرية للعلماء املتميزين ،من الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات،سنة 1997م.
 وسام القدس سنة 2004م . وسام منظمة التحرير الفلسطينية. وسام التميز واإلبداع يف جمال الثقافة والعلوم والفنون ،من الرئيس حممود عباس سنة2015م.
أسلوبه األدبي والفين:
قام األستاذ الدكتور عبد الرمحن عباد بتأليف حوالي سبعة وستني مؤلفاً ،موزعة على
النواحي األدبية ،من نقد ،وحبث ،ودراسة ،والرواية ،والقصة ،واألقصوصة ،وأدب األطفال،
وأدب الرحالت ،وغريها ،وكان للقدس نصيب األسد من مؤلفاته ،فقد َّ
ظل حتى األيام
األخرية من حياته وفياً هلا ،مدافعاً عنها ،وهذا ما يالحظ يف مؤلفه األخري (بوصلة حنو القدس)
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الصادر يف نيسان 2015م.
متيز أستاذنا بدقة حتليالته ،وعميق استنتاجاته ،ورؤيته الثاقبة لألمور ،وواقعيته ،وربط
الفلسطيين برتاثه ،ووطنه ،وكتاباته تعكس احلياة األدبية ،والسياسية للمجتمع الفلسطيين،
وترى يف مؤلفاته طالوة العبارة ،وعمق االستبصار ،ونبل اهلدف ،وجودة التصوير ،وتتلمس
فيها الصرب ،والعناء ،واجلهد الكبري .ففي أطروحته الدكتوراة (احلركة األدبية الفلسطينية
يف الناصرة 1990م) اليت قضى مثاني سنوات يف إعدادها ،واتسمت بالتنوع ،والشمولية،
والتشعب ،قال الدكتور وليم اخلازن  /رئيس اجلامعة اللبنانية( :إنها عمل موسوعي ال
يستطيع النهوض به شخص مبفرده ،وإنها حتتاج إىل جهد مؤسسة حتى تؤتي أكلها على
أطيب وجه ،ولكن الدكتور عباد متكن مبا عهد عنه من مثابرة وجد من إجناز هذا العمل الذي
عدّه واجباً وطنياً خيدم به وطنه).

(*)
1

ليس غريباً أن ميتلك الدكتور عباد ناصية اللغة ،ويعمل على تطويعها مبا خيدم أهدافه
السامية ،وقد الزمه القلم منذ نعومة أظفاره ،فعندما تقرأ له ،جتد صدق التجربة ،واحملبة للدين،
واللغة العربية ،واإلنسان ،والوطن ،والقضية الفلسطينية ،واألمة العربية ،واإلسالمية،
والبشرية مجعاء ،فأظهر اإلسالم بصورته الصحيحة اليت تليق به ،ففي كتابه (الالعنف
يف اإلسالم) الصادر عن هيئة العلماء والدعاة يف فلسطني سنة 1996م ،يبني أن اإلسالم
ليس دين تطرف ،كما روج له بعض املستشرقني ،بل دين حمبة ،وتسامح ،وحق ،وعلم ،ونور
للبشرية ،فيقول( :فقد كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه يتلقون األذى ،ويتعرضون
للتعنيف بنوعيه اجلسدي والنفسي ،ويقابلون ذلك بالصفح واملغفرة والصرب ،وقصة الرسول،
* احلركة األدبية الفلسطينية يف الناصرة (1990م) عبد الرمحن عباد ،صفحة الغالف اخلارجي.
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صلى اهلل عليه وسلم ،مع أهل ثقيف بالغة الداللة على هذا املوقف ،كذلك ما حصل بعد
معركة بدر ،ويوم فتح مكة ،ووالية أبي بكر ،وما بعده من اخللفاء الراشدين(*) .وتبدو يف
1

طرحه املنطقية ،والوسطية ،وفن احلوار ،وفهم اآلخر ،وتصحيح املفاهيم اخلاطئة ،واحلكمة،

واملوعظة احلسنة ،مستلهماً من قول اهلل تعاىلَ { :وَل ْو ُكنْ َ ًّ
َ ْْ
ب لاَ ْن َف ُّضوا ِم ْن
ت َفظا َغِليظ ال َقل ِ
استَ ْغ ِف ْر لهَُ ْم َو َشاو ْر ُه ْم ف َ
األ ْم ِر ( }...آل عمران ،)159 :فجعل من الرسول،
َح ْوِل َك َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ
ِ
يِ
صلى اهلل عليه وسلم ،قدوة له يف حياته ،وخطابه ،وحواره ،وسلوكه.
لقد أبدع الدكتور عباد يف فن القصة القصرية ،واألقصوصة عند األطفال ،ومتيز على
مستوى فلسطني ،والوطن العربي يف هذا اجملال ،وله إنتاج وافر يف القصة الطفلية الفلسطينية،
أبرز فيها القيم الرتبوية الوطنية ،والدينية ،واالجتماعية ،واإلنسانية اليت جيب على األطفال
التحلي بها ،وتصوير مكابدة الشعب الفلسطيين ومعاناته ،ومواقف وشخصيات إسالمية
هلا متيز يف تاريخ القدس بشكل خاص ،والتاريخ الفلسطيين بشكل عام ،فأحب الدكتور عبد
الرمحن عباد األطفال بصفاء قلوبهم ،وبراءة وجوههم ،وصدق ابتسامتهم ،فكان يقول دائماً:
علينا أن حنسن صناعة هؤالء الرجال (يقصد األطفال) باحلرص على تغذية عقوهلم مبنظومة
القيم الرتبوية مبجاالتها كافة .فركز يف قصصه على اإليثار ،وحب العدل ،وتقدير العلم
والعلماء ،وكراهية الظلم ومن يتملقه ،واحملبة بني األقارب ،ونبذ اخلالف؛ ألنه فيه هالكهم،
والدفاع عن احلق ،واحلرص على العمل وإتقانه ،والعمل اجلماعي ،ومقاومة االحتالل،
والدفاع عن الوطن وأبنائه ،واحرتام املخلوق لقدراته وهيئته اليت خلقه اهلل عليها ،واالعتزاز
بالنفس وصون كرامتها ،والتآلف بني الشعب الواحد على أرض فلسطني من مسلمني
* أنظر :الالعنف يف اإلسالم1996( ،م) ،عبد الرمحن عباد ،ص ، 1وص. 8
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ومسيحيني ،والرفق باحليوانات ،والثبات يف الوطن ،وعدم اهلجرة ،وبر الوالدين واملعلمني،
وتعليم مهارات تقنية وفنية مهمة يف حياة الناس ،وقيم ومبادئ كثرية جداً ،نتعلمها ونتمثلها
يف قصصه لألطفال.

()1

ومن اخلصائص الفنية يف قصصه اليت قدمها لألطفال :بناء احلدث على أسلوب السرد
الذاتي ،وأسلوب احلوار ،وتوظيف الرمز واإلحياء ،ففي قصته (جدتي الزيتونة) يرمز للجدة
الزيتونة ذات اجلذور العميقة يف األرض إىل الشعب الفلسطيين ،ذي التاريخ العميق يف
وطنه ،وحتكي كل قصة حدثاً واحداً ،يتسم بالوضوح والواقعية ،واللغة فصيحة سهلة،
مالئمة ملستوى األطفال اللغوي واملعريف ،ومناسبة ملستوى الشخوص االجتماعي ،والنفسي،
والفكري ،واستخدم التصوير الفين اجلميل ،كقوله يف قصه (املعركة)( :كانت الشمس متيل
حنو الغروب ،ناثرة شعرها الربتقالي على األفق ،والغيوم تتهادى يف مشيتها حنو الشرق ...
والطيور تغين يف ملكوت ربها)( .)2وتعبرِّ كثري من قصصه خاصة جمموعة (ذاكرة العصافري)
عن معارف علمية ذات عالقة بالظواهر الطبيعية ،واملعاني اجملردة بأسلوب واضح ،بطريقة
السرد املباشر واحلوار( .)3فكتب الدكتور عبد الرمحن عباد لألطفال ،والكبار ،واملثقفني،
واملتخصصني بأسلوب حيتفظ للغة بكل مقوماتها ،كما حيتفظ بالوضوح ،واالبتعاد عن
األلفاظ الغامضة ،واملعاني املبهمة ،فحرص على األداء البليغ ،حبيث يروق املتكلم ،والكاتب،
واملرتجم ،والسامع بعذوبة منطقه ،فتلذ العقول والقلوب لكتاباته ،فال يرتفع عن مدارك
 .1موسوعة أحباث ودراسات يف األدب الفلسطيين ،ج ، 5قصص األطفال عند الدكتور عبد الرمحن عباد ،ص123

– ص ، 137مجيل حسين الكركي .

 .2موسوعة أحباث ودراسات يف األدب الفلسطيين ،مرجع سابق  .ص – 130ص. 134
 .3ذاكرة العصافري1996( ،م) ،عبد الرمحن عباد ،احتاد الكتاب الفلسطينيني ،القدس.
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الناس مبا يورد هلم من كالم واصطالحات ومفاهيم.
لقد التزم عباد باملعيار الرئيس لواقعية القصص اليت يكتبها لألطفال ،خبلوها من عناصر
السحر ،أو من ما فوق الطبيعة ،فآثر الواقع احلسي ،والطبيعة الظاهرة ،على سبحات العاطفة،
وهتفات الوجدان .وطرق باب القصص العلمية ،واخليال العلمي ،يف أدب األطفال ،يف إطار
القوانني العلمية ،واملبتكرات التكنولوجية ،وهذا غري شائع يف أدب صغار األطفال(،)1
ويستفيد األطفال من قصصه العلمية معلومات علمية ،ومفاهيم طبية كقصة (األسرة
السعيدة) ،فأبرز مفهوم مرض الثالسيميا ،وحامل املرض ،والوراثة ،وأشبعها بالصور اليت
توضح احتماالت محل املرض ،أو اإلصابة به عن طريق الوراثة ،وبنى الدكتور بعض قصصه
لألطفال على حوادث عدة ،ترتابط فنياً وعضوياً ،مواقفها بني املواقف اجلدية ،واملواقف
املرحة ،وبني املواقف اجلمعية ،واملواقف الفردية.

()2

وفاته:
لقد عاش أستاذنا سبعني عاماً ،قضاها مكافحاً من أجل الوطن ،ومن أجل شعبه ،وأمته،
ودينه ،ولغته ،وإنسانيته ،حتى أسلمت روحه لبارئها ،مساء يوم اإلثنني ،السابع من شهر
شعبان ،عام ألف وأربعمئة وستة وثالثني للهجرة ،وفق اخلامس والعشرين من شهر أيار،
سنة ألفني ومخسة عشرة للميالد ،راضية مرضية ،حمتسباً بإذن اهلل كل ما قام به عند اهلل
سبحانه وتعاىل ،فكان هذا اليوم يوماً حزيناً على الشعب الفلسطيين بفقده علماً من العلماء،
وأديباً من األدباء واملفكرين الفلسطينيني يف القرن احلادي والعشرين ،وشيعه وبكاه اآلالف
 .1أدب األطفال دليل املعلم  ،وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة الفلسطينية ،ص. 24
 .2األسرة السعيدة ،)2000( ،عبد الرمحن عباد  ،مجعية أصدقاء مرضى الثالسيميا يف فلسطني ،وأنظر :موسوعة
أحباث ودراسات يف األدب الفلسطيين احلديث ،مرجع سابق ص.136
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من أبناء شعبه وعائلته ،وتالميذه ،وحمبيه ،وأصدقائه ،وزمالئه ،ويف املسجد الكبري يف خميم
وأم
لي على جثمانه الطاهر صالة اجلنازةَّ ،
الدهيشة ،مكان جلوئه وعائلته من قرية زكرياُ ،ص ِّ
املصلني الدكتور الشيخ عكرمة صربي ،خطيب املسجد األقصى ،وقد اكتظ باملصلني ،ومل
يتسع جلميع من حضر ،ووري جثمانه الطاهر يف مقربة حميط مسجد بالل بن رباح (القبة)
الواقعة مشال بيت حلم ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.
خامتة:
مل ينقطع عمل فقيدنا من الدنيا ،فرتك أبناء صاحلني يدعون له ،وترك سبعة وستني مؤلفاً
قيماً ،أثرى بها املكتبة الفلسطينية ،والعربية ،واإلسالمية ،تتعلم منها األجيال كل ما هو مفيد
وصاحل ،ومئات األحباث والدراسات ،واملقاالت الغنية بالفكر ،واملعلومات ،وصدقاته اجلارية،
عرفها كثريون من خالل دعمه لطالب العلم والفقراء ،واأليتام ومساندتهم ،فهذا هو عاملنا
وكاتبنا املفكر الفلسطيين الكبري عبد الرمحن عباد ،العصامي ،اهلادئ ،الواثق بنفسه ،املتواضع،
الصبور على املرض ،املوسوعة العلمية املتنقلة اليت تسري على األرض ،الدمث يف أخالقه،
املستقيم يف سلوكه ،الويف ألصحابه ،وأصدقائه ،وزمالئه ،وطالبه ،الداعي دائماً للوحدة،
واحملبة ،والتسامح ،عاشق وطنه وشعبه وقدسه ،فإىل جنات اخللد يا فقيدنا الغالي ،وأهلم اهلل
ذويك وشعبك وأمتك الصرب والسلوان ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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من هنا وهناك

شعرة معاوية
أ.كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية  -وزارة الرتبية والتعليم
ثم
معاوية بن أبي سفيان ،وكاتب الوحي ،رضي اهلل عنه ،شخصية فريدة ،كان قائداًّ ،

ثم أصبح خليفة للمسلمني ،وقد تنبأت له أ ّمه أن يسود العرب ،فقالت(:ثكلته
أصبح والياًّ ،
إن مل يسد العرب قاطبة) ،وهكذا كان ،ويف سنيّه العشرين اليت كان فيها اخلليفة اخلامس
ووسع حدودها ،وكان شخصيّة
للمسلمني ،واأل ّول يف الدولة األمويّة ،ثبّت قواعد الدولةّ ،
ً
أقواال ،فيها حكمة بالغة ،ومن
ذكية ،سخيّاً حليماً ،أريباً لبيباً ،من دهاة العرب ،وقد خّلف لنا
أشهرها ،قوله( :لو كان بيين وبني الناس شعرة ما انقطعت ،إذا شدّوها أرخيتها ،وإذا أرخوها
وسعة أفق ،وفهم للناس ،ودراية يف
شددتها) ،وهذه املقولة على وجازتها تد ّل على ح
لمِ ،
ٍ
ِ ٍ
التعامل معهم ،وكثرياً ما يرتّدد على ألسنة الناس يف مناسبات خيافون فيها من حدوث خطر
على العالقات بينهم( :شعرة معاوية).
إ ّن واقع احلياة يؤ ّكد أ ّن الناس متفاوتون يف عقوهلم ،ويف طرائق تفكريهم ،وسنة
االختالف موجودة يف القرآن الكريم فاهلل تعاىل يقولَ { :وال يَز ُ
َالو َن

خُْمتَِل ِف َ
ني}(هود:

،)118

والقاعدة الشرعية تقول( :ال إنكار يف املختلف فيه) ،ويف عهد نبيّنا ،صلى اهلل عليه وسّلم،

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،يشاور أصحابه،
اختلفت اآلراء يف املسألة الواحدة ،عندما كان الن ّ
64
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ولكن
وهذا شأن الناس ،ولو كان للناس رأي واحد لكانت الدنيا ،مثل بركة راكدة آسنة،
ّ
االختالف يحُ ّرك الساكن ،وفيه تتقادح اآلراء ،ويعرف فاسدها من صاحلها ،والنافع واألنفع.
سيدّنا معاوية ،رضي اهلل عنه ،عركته احلياة ،وعايش االختالف ،وحدثت يف زمانه فنت
كثرية ،استطاع أن يتجاوزها مجيعاً حتّى ّ
وطد دعائم الدولة ،ولقد كان دوماً يبغي مجع الناس
وتوحيدهم واستيعابهم ،فكان حكيماً حليماً ،ذا صرب ورويّة ،فكان ال يقطع الصلة بأحد ،بل

كان حريصاً على احلوار مع اخلصوم قبل األصدقاء ،وكان إذا ش ّد الطرف اآلخر أظهر ليونة،
وإذا الن الطرف اآلخر ش ّد هو؛ كي تظل العالقة متماسكة رزينة متوازنة ،وهذا شأن القائد
الناجح ،الذي بدل أن يقسو على اخلصوم يتألفهم ،فيجعلهم أعواناً له ،بدل أن يكونوا له
أعداء.
من املآخذ علينا ،معشر املسلمني ،يف هذا الزمان الته ّور واالندفاع ،وليس أد ّل على ذلك

ّ
وألقل سبب جتدنا
من شيوع ثقافة القتل والتخوين والتشهري ...بدل التحاور بعقالنيّة،

نقطع عالقاتنا ببعض ،ويهجر بعضنا بعضاً ،وال ندع قناة اتصال بيننا ،بل نطلق أللسنتنا
وأفعالنا العنان ،فيزداد الشرخ بيننا.
هذه املقولة وما حتويه من حكمة بالغة ،تصلح أن تطبّق يف عالقاتنا مع كثري من الناس،
فهذه الشعرة كفيلة باستمرار احلوار ،وكفيلة بتضييق رقعة اخلالف ،وحماصرته يف أضيق
حدوده.
بني األزواج:
ليس األمر مقصوراً على املعارضني السياسيني ،وعلى اخلالفات بني الدول ،ولكن يتعداه
االجتماعي ،وعالقة الناس مع بعضهم بعضاً ،داخل األسرة وخارجها ،فقد حيدث
إىل النطاق
ّ
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يؤجج اخلالف ،وقد يؤّدي إىل االفرتاق .بعض األزواج جلهلهم
خالف بني الزوجني ،والتباعد ّ
كل اآلخر ،ولو ّ
ينشرون غسيلهم ،ويفضح ّ
ظل اخلالف بينهم لكان هناك أمل بعودة األمور
إىل جماريها ،بل ربمّ ا كان اخلالف مدعاة إىل جتديد العالقة ،ومتتينها ،ولن يعدم الزوجان وجود
وسائل متعدّدة تعيد العالقة أقوى من ذي قبل.
ومن جهل بعض األزواج أيضاً أ ّن بعضهم يطّلق زوجه طلقة أوىل ،فتجمع الزوجة
أغراضها ،وتذهب إىل بيت أهلها ،مع أ ّن الذي يوافق الشرع أن ّ
تظل يف بيت الزوجية خالل
ً
حامالّ ،
حين ويعود،
العدة ،سواء كانت ثالثة قروء ،أم وضع احلمل إن كانت
فلعل الزوج ّ
وكلمة (أرجعتك) يف حالة الطالق الرجعي ،كفيلة بعودة احلياة الزوجية إىل طبيعتها ،وملّ مشل
بيِ
ُم
أسرة كانت عرضة للتشتت ،يقول سبحانه يف مفتتح سورة الطالق{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُّ إَِذا َطَّل ْقت ُ
وه َّن ِم ْن ُبُيوِت ِه َّن َوال
وه َّن ِل ِع َّدِت ِه َّن َوأَ ْح ُصوا اْل ِع َّدةَ َو َّاتُقوا اهللَ َرَّب ُك ْم ال تخُْ ِر ُج ُ
ِّساَء َف َطِّلُق ُ
الن َ
يخَُْر ْج َن إِال أَ ْن يَأِْت َ
اح َشٍة ُمبَيِّنٍَة َوِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ َو َم ْن يَتَ َع َّد ُح ُدوَد اهللِ َف َق ْد َظَل َم َن ْف َسُه ال
ني ِب َف ِ
ْري َل َع َّل اهللَ يحُْ ِد ُث َب ْع َد َذِل َ
ك أَ ْم ًرا}(.الطالق)1:
َتد ِ
بني األصدقاء:
ظن أنّه سيجد صديقاً بال
األصدقاء قد حيدث بينهم ما يعكر صفو العالقة ،ومن ّ
عيب ،فسيبقى طول عمره بال أصدقاء ،وواجب ّ
كل صديق أال يقطع شعرة معاوية مع

ب َحبِيبَ َك
أصدقائه ،وهذه الشعرة كفيلة بإدامة العالقة ،وإبقائها وتقويتها ،ويف األثر (أَ ْحبِ ْ
ض َب ِغ َ
َه ْوًناَ ،ما َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن َب ِغ َ
يض َك يَ ْو ًما َماَ ،وأَْب ِغ ْ
يض َك َه ْوًنا َماَ ،ع َسى أَ ْن يَ ُكو َن َحبِيبَ َك
يَ ْو ًما َما)(*) ،وقد أخذ معنى احلديث الشاعر هدبة بن خشرم ،فأنشد:
1

* سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف االقتصاد يف احلب والبغض ،وصححه األلباني.
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وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً فإنّك ال تدري متى أنت راجع
وكن معدناً للخري واصفح عن األسى فإنّك راٍء ما علمت وسامع
وأحبب إذا أحببت حبّاً مقارباً

فإنّك ال تدري متى أنت نازع

عما كان عليه فال تدعه ألجل ذلك؛
ويقول أبو الدرداء ،رضي اهلل عنه( :إذا رّ
تغي أخوك ،وحال ّ
مرة ،ويستقيم أخرى)(*) ،وقد أحسن من أنشد:
فإ ّن أخاك ّ
يعوج ّ
1

خل جفاء فال أجفو وإن هو قد جفاني
إذا أنست من ٍ

وأمسك عن تناوله لساني

ولكن أداريه برفق
يّ
بني األقارب:

حللم يقتضي عدم القطيعة ،بل اإلبقاء
حساسة نوعاً ما ،وا ِ
األقارب قد تكون العالقة بينهم ّ

على ما ميكن أن يعيد العالقة ،وأحياناً يكون إلقاء السالم ،أو إرسال رسالة اطمئنان ،أو
الدعوة إىل مناسبة ،أو إظهار حسن نوايا بزيارة مريض أو حنو ذلك ،كفيل بتقوية الشعرة،
ولكن حلم طرف
يؤجج العداوة ،ويأتي بالقطيعة،
ّ
وإعادة اللحمة ،وش ّد الشعرة بني الطرفني ّ
من الطرفني حيافظ على العالقة ،وقد يغسل وغر القلوب.
زمالء العمل:
زمالء العمل تتعدّد أمزجتهم ،وقد خيتلفون ،وواجب احلليم أال يقطع شعرة معاوية بينه
وبني زميله ،وهناك فرص كثرية ،يستطيع الزميل من خالهلا أن يعيد العالقة ،ومن اخلطورة
مبكان أن يصل األمر بينهم إىل القطيعة واهلجران ،أو إىل العداوة الظاهرة.
أصحاب املهنة الواحدة ،وأصحاب احلرف ،وذوو املصاحل املتشابهة من جتار ومزارعني...قد
اجلزائري ،ص.111:
* منهاج املسلم ،أبو بكر
ّ
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تتضارب مصاحلهم ،وقد يتنافرون ،ومن اخلري هلم أال يتقاطعوا ،فقد حيتاج الواحد منهم إىل
اآلخر ،ومن اخلري ّ
لكل منهم أن يبقي على شعرة معاوية مع غريه.
اجلريان:
العالقة بني اجلريان قد تكون عرضة للعواصف ،وهناك أسباب كثرية تتطّلب منهم أال
يدير أحدهما ظهره جلاره ،وإذا حدث ما ميكن أن يؤّدي إىل خلخلة العالقة بينهم ،فهذا ال يعين
التقاطع واهلجران ،وينبغي أن تبقى شعرة معاوية بينهم ،ويستطيع اجلار أن يقوم بأشياء كثرية
تصلح العالقة ،وتق ّوي الصالت ،ومنها الزيارة ،وتقديم املعونة بالبدن واملال ،وهذه احلقوق
وغريها ،من مثل احملافظة على خصوصيته ،وصيانة عرضه وماله ،وعدم مبادأته بالشرور،
واحلفاظ على بيته يف حضوره وغيابه ...لو روعيت ،جلعلت العالقات متينة بني اجلريان.

هكذا هي احلياة متقلبة ،وأمزجة الناس وأهواؤهم متقلبة ،وواجب احلليم أن يفهم الناس،
وأي الناس
وأن يلتمس هلم األعذار ،وأن يتف ّهمهم ،وأن يعمل ما شأنه أال يقطع عالقته بهمّ ،
يدب على األرض؟!
َمَلك ّ
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ُ
حرق الطفل
د .مجال سلسع  /رئيس جمموعة املنتدى الثقايف اإلبداعي

(إىل روح الشهيد علي دوابشة)
ُ
مالك َّ
فوق اجلبل
طل من ِ

ٌ
زيتون
على عينيِه

بسمات األمل
ويف شفتيِّه
ُ
همس السماِء صحا
على ِ
فأعطاه اإللُه سال َمُه،

بَ
ني املُقل

يناُم على نداِء مال ِكِه،
حتى ترقرقت فيِه
الوداعُة واجلذل
فهاج ُ
الليل وحشاً كاسراً
َ

ذبح النداَء حرائقاً
َ
هزت مساَء اهللِ،
َّ
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األرض،
فانهمرت دموع
ِ

من هذا اجللل!

علي َّ
طل من فوق اجلبل
ٌ

يلوح فراشًة...
ُ

َّ
حطت على نور الصباح،
ِ
َّ
الديار
فلط َخ اإلجراُم أحال َم
ِ

دماً...

ومن د ِمنا ثمََل!
ُّ
يطل...
ليل حاق ٍد
إذا الدماُء حباُر ٍ
َ
َّ
بقربهِ،
حط املالك ِ

واألرض أشعلها َ
ُ
اخلبَل

أما وج َد ُ
طفل
الطغاُة
لذبح ٍ
ِ

حرق ُدُمو ِعِه،
غَ
ري ِ

وندُاؤه ما َ
ُ
يصرخ يف األجل-:
زال

أنا ُ
نبض احلياةِ،

فكيف ُ
تغتال اجلرميُة برعماً
َ
ما ...ما تفتَّ َح للُقبل؟

َ
ُ ُّ ً
باب،
وما زال املالك يدق بابا تلو ٍ
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ُ
والصراخ يخُ ِّض ُب األيا َم،
يف َّ
كفيِه ثورُة مول ٍد
ُ
خطوات البطل
تشتاق
ِ
ما كان يدري
َّ
أن يف لغِة اجلرائم،

بل األياُم من د ِمِه ُ
تجُ ُ
اجلبل

ذبح يف الطفولِة لوُنها
وُي ُ

املدائن ُيش ِع ُل السفاَّ ُح،
وعلى
ِ

إجراماً

وما ظه َر َ
اخلجل!

فريشُة مهجٍة َّ
طلت،
وما نقشت سوى ورِد احلقو ِل،

َ
فكيف هبَّت يف الظالم حريقٌة؟
قرب الطفولِة،
كتبت على ِ
َ
كيف ُ
الليل
وحش ِ
من دمنا احتَ َفل

فوق َ
ٌ
مالك َّ
اجللل
طل من ِ

على يدهِ السماُء وصيًَّة

ومزقوا َد َمُه،
فأتى الغزاُة َّ

71

العدد  125ربيع األول ربيع الثاني  1437هـ  -كانون الثاني وشباط 2016م

فهيَّا حنمي ثورةَ أرضنا
بدم...
ٍ

سج ُل يف اخللوِد شذا األزل
ُي ِّ

أطل َ
علي ال ُّ
خوف األجل
عليك من ِ
ٌّ
َ
الدروب،
احلرائق يف
إذا وضعوا
ِ

َ
موت
سبيل ٍ

َ
الشمس،
ساعديك
فامتشق يف
َ
تلتهم السبل
ُ

أطل َ
علي ال ُّ
عليك،
ٌّ
خوف األجل
من ِ
يدوُر على موائ ِد عيشنا
املمات حرائقاً
كأس
ِ
ُ

فمن الشهامِة أن َ
نعيش كرامًة
َ
فينا املُثل
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تركيا

وما يقال عن مذحبة األرمن
د .محزة ذيب مصطفى  /عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني – الرباط

ال أدري من أي اجلوانب أناقش هذا املوضوع التارخيي الذي أكل عليه الزمان وشرب؟
هل من زوايا حقوق اإلنسان؟ أم من زوايا مماطلة االحتاد األوروبي يف املوافقة على انضمام
تركيا هلذا االحتاد ،وتعلله بعالت غري مقبولة يف ظل النظام الدميقراطي العاملي واجلديد؟ أم
من الزاوية التارخيية؟ ومل نقف على حقائق التاريخ ،وإن وقفنا عليها باجلملة ،فأنى لنا أن
نقف على اجلزيئات والتفاصيل الدقيقة واألسباب ،وبالتالي الوصول إىل حقائق ،وجوهر
األمور يف هذا الشأن ،والتاريخ له ظروفه وأسبابه وأيامه اخلوالي ،وال يصح أن حنمل حاضر
اليوم سيئات املاضي وتارخيه بعجره و جبره ،وإال ملا انتهى الناس من حساب بعضهم بعضاً.
وإذا راق لنا أن نرجع إىل التاريخ ،وحنمله وأصحابه مآسي املاضي وكوارثه ومصائبه .فماذا
نقول عما فعله التتار يف ديار اإلسالم يف احلاضرة بغداد وبالد الشام؟ وقد قتل التتار يف بغداد
وحدها مليوناً ومثامنائة ألف نسمة ،وعدداً من هذا القبيل يف املاضي ،ومل يكن العامل أمجع قد
بلغ املليار أو نصف املليار نسمة ،فإذا ما أردنا قياسه على عدد سكان العامل اليوم وبالنسبة
والتناسب ما بني قلة األعداد يف املاضي ،وكثرتهم اليوم ،لضاهى هذا الرقم ما يزيد عن
اخلمسني مليون نسمة يف حاضرنا وأيامنا .هذا فيما إذا أغفلنا وأغمضنا العيون عما فعله يف
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مكتبات بغداد ،حيث بقيت مياه دجلة والفرات أسبوعاً ً
كامال ،وهي سوداء اللون من كثرة
ما ألقى التتار يف مياههما من املصنفات واملؤلفات واملخطوطات .وهذه كما هو معلوم جرمية
أخرى ال يف حق األمة اإلسالمية فحسب ،بل يف حق العلم واإلنسانية والبشرية بوجه عام،
وماذا نقول أيضاً عن التطهري العرقي الذي مارسه الفرجنة حبق املسلمني يف األندلس ،حيث
أعملوا السيوف يف رقاب املسلمني ،وانتزعوهم من ديارهم وأمواهلم ،وهجروهم شر تهجري.
ويف العصر احلديث ماذا نقول عما فعله االستعمار يف ديار اإلسالم واملسلمني؟ ماذا فعل
الفرنسيون يف أشقائنا يف اجلزائر؟ كم ذبح من اجلزائريني وقتل؟ وكم جرح من اجلزائريني
وآمل وأقعد منهم؟ كم أهلك من احلرث والزرع واملمتلكات اجلزائرية ألناس اتسموا بالفقر
واملسغبة؟ أال تلقب اجلزائر ببلد املليون ونصف املليون شهيد؟ هذا عدا عن الذي مل تطله
اإلحصاءات ،ومل تطله أعداد املفقودين واملشردين.
ويف ظالل احلديث عن مذحبة األرمن ماذا نقول عن اليهود وما فعلوه وما زالوا يفعلونه
جتاه أبناء شعبنا الفلسطيين ،وحيال األرض الفلسطينية؟ كم قتل من الفلسطينيني يف الداخل
والشتات؟
أي حمنة يتحدث عنها األرمن؟ وحياولون بكل ما أوتوا من قوة أن يدينوا الدولة الرتكية
العثمانية ،وقد مضى على هذه احلادثة مائة عام ،إن صحت األقوال كلها فيها وصدقت؟ ملاذا
ال يتحدث العامل عما جرى للعرب واملسلمني من مذابح وجمازر وتشريد وتهجري وجيري هلم؟
هل نسي العامل ما َّ
حل باملسلمني يف إقليم كوسوفو يف البوسنة واهلرسك من اجملازر والقتل
والدمار؟ِملَ يصمت العامل عن اجملازر اليت يتعرض هلا املسلمون يف بورما وإفريقيا الوسطى؟
حيث يحُ رق املسلمون وهم أحياء ،هل دماء املسلمني والعرب رخيصة ودماء األرمن وغريهم
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غالية ومثينة؟
وحنن باملناسبة ال نرتضي ،وال جنيز أي اعتداء ،وأي ظلم ألحد ،ال نقر أبداً أي جتاوز
للحدود جتاه أي إنسان ،فاإلنسان غا ٍل ومثني ،وديننا احلنيف نهى عن قتل النفس ،وشدد يف
{من أَ ْج ِل َذِل َك َكتَبْنَا
ذلك أميا تشديد ،وأنكر على كل من يتسبب يف إزهاق روح ،قال تعاىلْ :

َل َن ْف ًسا ب َغيرْ َن ْفس أَ ْو َف َساٍد ف َ
األ ْرض َف َكأَمَّنَا َقت َ
يل أََّنُه َم ْن َقت َ
َعَلى َبن إِ ْس َراِئ َ
جي ًعا
َل النَّ َ
اس مَ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
يِ
يِ
جي ًعا}(املائدة ،)32 :والنصوص يف ذلك من الكتاب والسنة
َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَمَّنَا أَ ْحيَا النَّ َ
اس مَ ِ
كثرية جداً.

حنن نعيش يف زمن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وحياول إنسان اليوم أن ينأى بنفسه عن
احلروب والفنت ،ويعمل قصارى جهده على تعزيز لغة احلوار وترسيخها ،بعيداً كل البعد
عن العنف واإلثارة ،حياول جهده استخدام لغة الدبلوماسية ،وبالتالي ال يصح أن ننبش
املاضي وسيئاته ،حتى لو حصلت أو وقعت ً
فعال؟
ماذا سننبش من وقائع التاريخ وحوادثه اجلسام؟ األوىل أن نهتم حبل مشكالت إنسان
اليوم ،األوىل أن نعمل مبا أوتينا من قوة ،أال تكون مشكالت اليوم سبباً يف تأزيم العالقات
الدولية ،وحنيل العامل إىل حروب مدمرة جديدة ،ماذا حصل للعامل جراء احلرب العاملية األوىل؟
وماذا حل من نكبات على مستوى العامل إثر احلرب العاملية الثانية؟
ثم من قال لكم إن دولة تركيا احلديثة لو اعرتفت ،وأعلنت مسؤولياتها عما يقال عن
جمزرة أرمينيا أن االحتاد األوروبي سيوافق على انضمام هذه الدولة إىل هذا االحتاد؟ لقد
تقدمت تركيا منذ زمن كي تنضم إىل االحتاد األوروبي ،ودائماً يقابل هذا الطلب بالرفض،
فمرة يقولون إن تركيا ذات تعداد سكاني مسلم كبري ،ومرة يطالبون تركيا بتعديل نظامها
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وقانونها ،وطلبوا حتديداً حذف مادة حتريم أو جتريم فعلة (الزنى) ،وتارة يصم هذا االحتاد
أذنه عن هذه املطالبة ،وكأنه مل يسمعها ،فالشاهد أن االحتاد األوروبي رافض من حيث املبدأ
هذا االنضمام ،رغم أن تركيا تقلد أوروبا حذوة القذة بالقذة كما يقال ،وهي علمانية التوجه
والفلسفة احلياتية ،وأحال أتاتورك دولة تركيا احلديثة إىل قطعة من أوروبا والغرب عموماً،
وما زالت العلمانية ترتبع على عرش تركيا إىل يومنا هذا ،وأنا كثرياً ما زرت تركيا ،وطفت
يف كثري من مدنها كالعاصمة (أنقرة) واملدينة التارخيية العمالقة (اسطنبول) القسطنطينية
سابقاً ،كما ذهبت إىل لواء اإلسكندرونة عن طريق مدينة حلب السورية ،ومعرب سوريا الربي
إىل تركيا (باب اهلوى) ،وجبت مدينيت أنطاكيا وأنتاليا ،وكنا حني نذهب لزيارة تركيا أول ما
يأخذوننا إىل قرب مصطفى كمال أتاتورك ومتحفه ،وهذا يف ظل زعامة حزب العدالة والتنمية
برئاسة رئيس الدولة احلالي رجب طيب أردوغان ،لكن الذي يظهر لو أن تركيا خرجت
من جلدها لن يوافق االحتاد األوروبي على انضمامها إليه ،رغم أن تركيا يف معظم قوانينها
ونظمها ،وفلسفة حياتها ال خترج يف ذلك كّله عن الفلك الغربي ،فالذي يبدو أن حال تركيا
واالحتاد األوروبي كحال البغدادي واملروزي يف كتاب (البخالء) ألديب العربية اجلاحظ ،واهلل

َاب ِب ُك ِّل آيٍَة َّما َتبِ ُعواْ ِقبَْلت َ
َك َو َما أَ َ
تعاىل يقولَ { :وَلئِ ْن أََتيْ َ
َه ْم
ين ُأ ْوُتواْ اْل ِكت َ
ت َّال ِذ َ
َاب ٍع ِقبَْلت ُ
نت ِبت ِ
اءهم ِّمن َب ْع ِد َما َج َ
اءك ِم َن اْل ِعْل ِم إن َ
َو َما َب ْع ُض ُهم ِبت ِ َ َ
ض َوَلئِ ِن َّاتبَ ْع َ
َّك إَِذاً لمَِّ َن
ت أَ ْه َو ُ
ِ
َاب ٍع ِقبْلة َب ْع ٍ
َّ
الظالمِِ َ
ني}.

(البقرة)145 :

ثم أليس األجدر واألحسن واألفضل أن يعمل العامل ،وتتساعد دوله يف حل املشكالت
واملعضالت القائمة ،واليت تسببت وتتسبب يف نشوب احلروب واملشكالت الدولية ما بني
الفينة والفينة ،وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية ،حيث القتل ،وسفك الدماء يف شعبنا
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الفلسطيين ،وزج أبنائه يف السجون ،فهنالك اآلالف من األسرى يف السجون اإلسرائيلية،
رغم توقيع االتفاقات الدولية بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي ،وبرعاية الواليات املتحدة
األمريكية ،وهناك االحتالل القائم للضفة الغربية ،وحصار غزة ،وقد رأينا احلرب املستعرة،
والعدوان الغاشم الذي شنه االحتالل اإلسرائيلي على أهلنا يف قطاع غزة ،ورأينا اآلالف من
الضحايا قتلى وجرحى ،ناهينا عن تدمري البيوت واملمتلكات ،وختريب األراضي الزراعية،
وجتريفها ملنطقة من أفقر بقاع العامل ،ومن أكثرها نسبة يف االكتظاظ السكاني ،حبيث لو رمي
حبجر لتسبب يف إصابة عشرة من الناس .فهذه املنطقة (قطاع غزة) الفقرية ،احملاصرة براً وجواً
وحبراً ،ومل نسمع مظاهرة أو احتفالية أقيمت من أجل فك هذا احلصار ،أو االستنكار للحرب
اليت شنت على هؤالء املساكني املعوزين يف رمضان املنصرم ،يف حني جابت شوارع باريس
مسرية مليونية من أجل بضعة من الضحايا ،ال يتجاوزون عدد أصابع اليدين ،وكنا ننتظر أن
جتوب مسرية آالفية بل مليونية ألجل إنكار احلرب على قطاع غزة.
إن الشعب األرمين آمن يف وطنه ،مطمئن يف دياره ،يعيش حياته حراً طليقاً كباقي شعوب
األرض ،غري أن الشعب الفلسطيين ،الذي يزيد عدده عن ثالثة عشر مليوناً ال يعرف طعم
العيش الكريم واحلر ،وال يعرف اهلدوء وال الطمأنينة ،وال هو آمن يف دياره ،وعلى ممتلكاته،
منذ ما يقارب السبعني سنة ،والقتل واجملازر فيه مستعرة ،واملصادرة ألراضيه مستمرة لغاية
اللحظة .األوىل يف العامل ودوله املعاصرة أن تعمل جهدها كي ترد احلق إىل نصابه جتاه أبناء
شعبنا ،وترفع الظلم عنه ،والسيف املسلط على رقابه ،وتفك أسراه من قيد االحتالل ،وتزيل
عن صدره ونفسه هذا الكابوس ،وهذا الكرب.
األوىل باملظاهرات واملسريات أو املهرجانات أن تقوم وال تقعد من أجل إنهاء صراع
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قد يتسبب  -إن استمر على هذه الشاكلة  -يف نشوب حرب هلا أول وليس هلا آخر ،قد
يتسبب إن بقي دون حل يف إزهاق ما ال يعلمه إال اهلل من األرواح البشرية ،وتدمري احلصون
من املدن والقرى ودكها وتسوية أكثرها باألرض ،وتهجري األعداد اليت ال يعلمها إال خالقها،
وبالتأكيد ستعمل هذه احلرب على فناء طرف حلساب طرف آخر ،وهذه بدهية وال نريد أن
نقول :إن هذا الكالم ليس ببعيد ،فماذا حل بالتتار يف ديار اإلسالم وحتديداً يف بالد الشام؟
وماذا حل بالصليبيني يف ديار اإلسالم ،وخصوصاً يف بالد الشام؟ واالحتالل اإلسرائيلي إن
ً
مل جيد ً
وحال منطقياً ومنصفاً ،فلن يكون بدعاً من االحتالالت السابقة يف ديار
حال دولياً،
اإلسالم ،وخباصة يف بالد الشام ،ولن ينفع حينئذ حذر من قدر.

78
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أخالقيات مهنة الطب
من منظور إسالمي
د .حسن مسعود سلمان /حماضر يف جامعة القدس املفتوحة
تتميز أي مهنة من املهن بوجود جمموعة من األخالق املهنية اخلاصة بها ،اليت يفرتض
أن يلتزم بها امللتحقون بها مجيعهم ،والكالم عن أخالقيات مهنة الطب من األهمية مبكان،
سواء على املستوى األكادميي أم على املستوى االجتماعي أم اإلنساني ،حيث تشكل هذه
األخالقيات األساس الضابط لسلوك العاملني يف هذه املهنة ،واليت تشمل الطب ،والتمريض،
واملختربات ،وطب األسنان ،وال خيفى على أحد ما هلذه املهن من دور إنساني كبري ،وأهمية
ذات شأن عظيم يف أي جمتمع من اجملتمعات ،خاصة إذا ما علمنا أن مهنة الطب مهنة سامية
وراقية ونبيلة ،تقوم على تقديم اخلدمات الصحية للناس ،فمن واجب من يزاولون هذه
املهن أن حيافظوا على مستواهم اخللقي واالجتماعي واملهين ،يف ظل وضع تزايدت فيه
األخطاء الطبية.
املقصود باألخالق لغة واصطالحًا:
األخالق لغة :مجع خلق ،وهو بضم الالم وسكونها ،يعين الدين ،والطبع ،والسجية،
واملروءة.

()1

أما اصطالحاً فهو :هو اإلرادة ،أو تقلب ميل من امليول على اإلنسان باستمرار.

()2

 .1ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر :بريوت1414 ،هـ ،حرف القاف فصل اخلاء.86/ 10 ،
 .2أمني ،أمحد ،كتاب األخالق ،مكتبة اخلاجني :القاهرة ،1980 ،ص .67
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وعرفه اجلرجاني بقوله :هو هيئة يف النفس ،راسخة ،عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر،
من غري حاجة إىل فكر وروية.

()1

واملقصود باألخالق اإلسالمية :ما يظهر على املسلم من آثار وصفات نتيجة تقيده باألحكام
الشرعية اليت جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

()2

هذا ولألخالق يف اإلسالم مميزات تتمثل مبا يأتي:
 .1األخالق يف اإلسالم جزء ال يتجزأ من اإلسالم ،لذلك يثاب فاعلها ،ويعاقب تاركها.
 .2األخالق اإلسالمية جزء من العبادة ،حيث الدافع إىل االلتزام بها امتثال أوامر اهلل
ونواهيه ،ونيل رضوانه سبحانه وتعاىل.
 .3األخالق اإلسالمية واقعية ،مالئمة لفطرة اإلنسان ،وتتناسب مع واقعه ،فهي ليست
مثالية ،وليست خيالية.
 .4األخالق اإلسالمية شاملة؛ أي تشمل الفرد واجلماعة على حد سواء.
 .5األخالق اإلسالمية متوازنة ،مبعنى أنها ال تركز على جانب من نشاط اإلنسان،
وتهمل اجلوانب األخرى ،وإجيابية ،مبعنى أنها طريق جللب اخلري لإلنسان ،وطريق لدفع الشر
واملفسدة عنه.
 .6مطلقة ،وليست نسبية ،مبعنى أنها ثابتة بثبات أصول الدين ،وليست مزاجية ،وال ختضع
للمنفعة ،ثابتة ال ختتلف باختالف األشخاص ،وال باختالف الظروف واألحوال ،ومصدرها
رباني.

()3

 .1اجلرجاني ،علي بن حممد الشريف ،كتاب التعريفات ،ط ،1دار الكتب العلمية :بريوت1402 ،هـ 101 ،1983 -

 .2الكيالني ،إبراهيم زيد وآخرون ،دراسات يف الفكر العربي اإلسالمي ،ط ،3دار الفكر :عمان ،1988 ،ص .174
 .3دراسات يف الفكر العربي اإلسالمي ،ص.182 -178
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واإلسالم اهتم باألخالق ،ومن مظاهر هذا االهتمام أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
جعل األخالق هدفاً لرسالته ،بقوله :مّ
ألمتم َصا َحل ْ
األخالق)( ،)1واهلل أثنى على
(إنا ُب ُ
عثت َّ
رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقولهَ { :وإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق
ِ
ٍ
لكل داء دواء :من رمحة اهلل بعباده أن جعل لكل داء دواء ،فقد جاء يف الكتاب العزيز قوله
ظيم}(القلم.)4 :
َع ِ

سبحانهَ { :وُننَز ُ
ِّل ِم َن اْلُق ْرآ ِن َما ُه َو ِش َفاء َو َرحمَْ ٌة ِّلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني} (اإلسراء ،)82 :ويقول الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلمِ( :ل ّ
كل دَاٍء دَواء).

()2

وجه الداللة من هذا احلديث النبوي:
 .1يف هذا احلديث تطمني للمريض ،ورفع معنوياته ،فمهما كانت علته فلها دواء ،فاملريض
إذا أيقن أن ملرضه عالجاً ،تعلق قلبه باهلل ،وبرجاء الشفاء ،وتراجع إحساسه باليأس ،وهذا
حبد ذاته جزء من العالج.
 .2ويف هذا النص حث للعلماء واملتخصصني على البحث ،والتحري عن أسباب العالج
وأساليبه ،فقد أنزهلا اهلل ،ولكن على اإلنسان بذل جهده ملعرفتها ،والوصول إليها.
 .3ضرورة األخذ باألسباب يف التعامل مع احلاالت املرضية املختلفة.
أخالقيات مهنة الطب:
لقد تكلم املسلمون األوائل عن أخالقيات الطبيب ،ومن العلماء الذين ألفوا يف هذه
األخالقيات ،اإلمام الرازي يف كتابه الشهري أخالق الطبيب ،واإلمام ابن سينا ،الذي ألف
كتاب القانون ،وهو مبثابة قاموس للطب ،ونستطيع أن نلخص هذه األخالقيات بالنقاط
 .1مسند اإلمام أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وصححه األرنؤوط.
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء.
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اآلتية(*):
1

 .1إملام الطبيب باألحكام الشرعية املتعلقة بعمله ،ويعاجل مرضاه انطالقاً من احلكم
الشرعي ،متوقفاً عن الشبهات ،ووصف احملرمات ،كعمليات اإلجهاض ،أو التجميل ،أو
إخفاء العيوب اخللقية.
ً
امتثاال ألمر
 .2االعتقاد بأن اهلل هو الشايف ،وأن طبه ال يرد قضاًء ،وأنه يفعل ما يفعل بطبه
الشارع ،وأخذاً باألسباب.
 .3على الطبيب وهو يباشر عمله أن يبدأ الفحص والعالج مع كل مريض ،بذكر اسم
اهلل تعاىل ،فذلك أدعى للتوفيق يف عمله ،كما أن ذكر البسملة على مسامع املريض يعزز
إحساسه باالطمئنان ،والثقة بالطبيب وبعمله.
 .4على الطبيب أن يبتسم ملرضاه؛ فإن االبتسامة أقصر الطرق إىل قلب املريض.
 .5أن يكون هدف الطبيب إبراء املرضى أكثر من نيل األجور منهم ،ومعنى ذلك أن ال
يكون هدفه املال.
 .6التحلي بالصرب ،خاصة إذا ما علمنا أن املريض غالباً ما يعاني من حالة نفسية صعبة.
 .7التواضع يف صلته مع الناس ،وهذا يعين توقري الكبري ،واللطف ،والرمحة بالصغري.
 .8التزام الدقة واألناة يف التشخيص والعالج .والدقة أيضاً يف املواعيد مع مراجعيه
ومرضاه.
* الرازي ،أبو بكر حممد بن زكريا ،أخالق الطبيب ،حتقيق :عبد اللطيف حممد العبد ،ط ،1مكتبة دار الرتاث :القاهرة،
1397هـ ،1977 -أنظر :ص29 -27 :و  ،38-37نوري ،موفق سامل ،أخالقيات املهنة يف احلضارة اإلسالمية ،ط،1
دار ابن كثري :دمشق1430 ،هـ ،2009 -ص  ،252-235عبد احلميد ،رشيد .احلياري ،حممود ،أخالقيات املهنة،
ط ،1985 ،2ص.129 - 130 :
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 .9على الطبيب أن يؤدي واجبه حنو مرضاه باملستوى نفسه من اإلخالص ،واالهتمام،
بغض النظر عن مكانتهم االجتماعية ،أو شعوره حنوهم.
 .10أن يبذل ملريضه كل ما يف طاقته من عناية علمية وشخصية.
 .11أن حيول املريض إىل أخصائي إذا استدعت احلالة ذلك.
ً
امتثاال لقول الرسول،
 .12احملافظة على أسرار املهنة ،وأسرار املريض ،ومراعاة خصوصياته،
صلى اهلل عليه وسلمَ ( :و َم ْن َسترََ ُم ْسلماًَ ،سترََُه ُ
اهلل يَ ْوم ال ِقيامة).

(*)
1

 .13استشعار الرمحة يف املهنة ،ورفع معنويات مريضه ،فعلى الطبيب أن يوهم مريضه
الصحة ،ويرجيه بها ،وإن مل يثق بذلك.
 .14التزام جانب احلياء ،فالطبيب مطالب حبفظ نظره ،فال جياوز موضع العلة ،وال سيما
عند معاجلة النساء ،وعلى الطبيب أن يفحص املرأة ،ويعاجلها يف غري خلوة ،بأن تكون معه
ممرضة ،أو أحد من حمارمها ،وكل هذا يعزز الثقة واالطمئنان للطبيب ،يف وقت غفل عن هذا
كثري من األطباء.
 .15مراعاة القدرة املادية للمريض ،فعلى الطبيب أن يعاجل الفقري ،كما يعاجل الغين،
وبالكفاءة نفسها ،ويبتعد عن الرشوة واحملسوبية.
 .16الصدق واألمانة واإلخالص ،وعدم التقدم لعمل ال يستطيع القيام به.
 .17عدم القدوم إىل وظيفته متأخراً ،واملغادرة مبكراً ،أو ترك عمله الرمسي يف املشفى،
والذهاب إىل عيادته اخلاصة من أجل استقبال مرضاه فيها.
 .18أن حيافظ على شرف مهنته ،وال ميارس أي مهنة أخرى ،تتنافى مع كرامة مهنة الطب.
* صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
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 .19على الطبيب أن يقوم بإسعاف أي مريض حياته يف خطر.
 .20حتمل الطبيب ،ومن يقوم بهذه املهنة ،املسؤولية األخالقية والقانونية واملادية عند
حدوث أي خطأ أو إهمال.
 .21املداومة على طلب العلم وحتصيله؛ ألن العلوم ال تقف عند حد ،فكل يوم نرى
اكتشافاً جديداً ،وتقدماً علمياً جديداً.
 .22ال جيوز للطبيب عقد صفقات بني املريض والصيدالني وطبيب املخترب.
ومعلوم أن املسلمني اهتموا بالصحة ،والتمريض ،وبناء املشايف ،وأسهم األطباء املسلمون
يف إغناء العلوم الطبية ،فأغنوا علم التشريح ،وعلم اجلراحة ،وطب األطفال ،والكيمياء،
والصيدلة ،وغريها ،وكانوا يهتمون باألطباء وكفاءتهم ،ومل يكونوا يأذنون مبمارسة الطب
إال ملن أتقن التحصيل ،وامتحن امتحاناً تاماً ،وال أدل على طبيعة املشايف عند املسلمني
ومعاملتهم للمرضى من الرسالة اليت بعث بها ذلك املريض الفرنسي إىل أهله ،وهو يتعاجل
يف مشايف املسلمني يف قرطبة ،وهذا نصها مرتجم عن أصلها:
(والدي العزيز :لقد ذكرت يف رسالتك بأنك سوف تبعث لي بعض النقود كي أستعني
بها يف عالجي ،أقول بأني ال أحتاج إىل النقود مطلقاً؛ ألن املعاجلة يف هذا املشفى اإلسالمي
جمانية.
وهناك موضوع آخر ،وهو أن إدارة املشفى تدفع إىل كل مريض متاثل للشفاء مبلغ مخسة
دنانري ،وبدلة جديدة حني يغادر املشفى كي ال يضطر إىل العمل يف فرتة االسرتاحة.
والدي العزيز:
لو تفضلت وجئت لزيارتي ،فسوف جتدني يف قسم اجلراحة ،ومعاجلة املفاصل ،وعند دخولك
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من الباب الرئيس ،توجه حنو الصالون اجلنوبي ،حيث يواجهك قسم اإلسعافات األولية،
ومركز تشخيص األمراض ،ثم قسم املفاصل ،وسوف تشاهد جنب غرفيت مكتبة وصالون
للمطالعة واحملاضرات ،حيث جيتمع األطباء فيه يومياً لالستماع إىل حماضرات األساتذة.
أما قسم األمراض النسائية ،فيقع يف اجلانب الثاني من ساحة املشفى ،وال ُيسمح للرجال

أن يدخلوا إليه ،ويف اجلهة اليمنى من الساحة جتد صالوناً كبرياً خمصصاً للمرضى الذين
متاثلوا للشفاء حيث يقضون يف فرتة النقاهة واالسرتاحة بعض األيام ،وحيتوي الصالون
املذكور على مكتبة خاصة ،وبعض اآلآلت املوسيقية.
والدي العزيز:
إن أي نقطة وأي مكان من هذا املشفى يف غاية النظافة ،فالفراش والوسادة اليت ننام عليها
مغلفة بقماش دمشقي أبيض ،أما األغطية فمصنوعة من املخمل الناعم اللطيف .ومجيع
غرف املشفى مزودة باملاء النقي الذي يصل إليها بواسطة أنابيب خاصة متصلة مبنبع ماء كبري،
ويف كل غرفة مدفأة أليام الشتاء ،أما الطعام فهو من حلم الدجاج واخلضرة ،حتى إن بعض
املرضى ال حيبون مغادرة املشفى طمعاً بالطعام اللذيذ).

(*)
1

هذه صورة واقعية عن احلالة الصحية ملشافينا قبل ألف سنة بشهادة مريض عوجل فيها.
نسأل اهلل تعاىل أن يكون الوضع الصحي يف بالدنا خبري ،وأطباؤنا خبري ،ومرضانا خبري،
واملسلمون مجيعاً خبري وعافية.

* األرشدي ،أمري جعفر ،التفوق العلمي يف اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة  :بريوت  ، 1990ص .52
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أزمة التعليم :تداعيات وحلول
معني رفيق /مشرف اللغة العربيّة -مديرية تربية جنني
تسعى الرتبية احلديثة إىل توجيه املتعلم للقيام مبا يعود عليه بالنفع ،وعلى جمتمعه ،وحميطه
اإلنساني ،ودفعه إىل السري يف طريق التطور واالرتقاء ،وتهذيب ملكاته وطبعه ،وامتالك
املقدرة على حتويل الطبيعة ،وعامل األشياء املادية حنو إنتاج منافع صناعية ،وقيم معنوية.

وال سبيل لتحقيق ذلك إ ّال عرب عملية تثوير جذرية؛ ُتق ّوض أسس التعليم العاجزة -اليت

مل تؤت أكلها -وتسعى -يف الوقت ذاته -إىل بناء منظومة تعليمية متطورة ،ترتكز على تنمية
موهبة العقل ،وتعديل السلوك ،واالرتقاء بالوجدان ،وتدفع املتعلم إىل استثمار ما تعلمه يف
مناحي احلياة املختلفة ،وإىل توسيع فضاءات التجربة لديه ،وفتح اآلفاق أمامه ،وإطالق العنان
لتفكريه( ،فالتعلم اجليد هو نشاط جيمع ما بني العقل واجلسم والبيئة والسياق).

(*)
1

أين حنن من هذه األهداف؟ وهيهات أن حنسب من القريبني من حتقيق هذه األهداف؛
فنحن نعيش يف أزمة فصل التعليم عن واقع الطلبة ،وخربات حياتهم ،ولذلك تضاعفت
لدى طلبتنا آفة امللل بسبب قّلة التطبيق والعمل ،وما بات يتح ّقق من خمرجات تعليمية كاد

ينحصر -يف أغلبه -يف احلفظ والتلقني ،ويف تكديس املعلومات ،ال يف بناء املعرفةّ ،
وكل

ذلك يصنَّ ُف يف السّلم األدنى للهرم املعريف.

إ ّن قطاع الرتبية والتعليم -لدينا -يعاني من أزمة مست العمق املادي والرمزي الذي

* وزارة الرتبية والتعليم -دولة فلسطني ،دليل املعلم يف التعليم والتقويم ،ط2005 ،2م\1435هـ.
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يرتكز عليه ،ومل تعد مشكلة التدنّي يف مستوى حتصيل الطلبة أمراً خمتلفاً عليه ،بل أضحت

تلك املشكلة مسألة حسابية ،دّلت عليها حتليالت نتائج الطلبة يف الصفوف املختلفة،
واملباحث املتعدّدة.

ومثّة تداعيات عديدة هلذه األزمة املستفحلة ،وليس أقلها عدم قدرة املتعّلم لدينا على

النقد واالعرتاض ،وعجزه عن استنباط األفكار ،وتكوين رأي مستقل ،فأنت إذا حاورت

طالباً يف رأيه حول مسألة ما ،وجدته حائراً ال يع ّقب ،وإ ْن هو -بعد َأل ٍي -فاهَ بإجابة ،أردف

ّ
موضحاً بأ ّن تلك اإلجابة ليست من لدنه ،بل مسعها ،أو قرأها يف مكان ما ،بل إنّه يستخدم
صحتها ،من دون امتالك الق ّوة االستدالليّة على إثبات
قراءته هلا يف كتاب ما كحجة على ّ

صحتها أو بطالنها.
ّ

وال ينسحب ذلك فقط على املتعلمني يف املدارس ،بل يف اجلامعات أيضاً ،وعلى طلبة

الدراسات العليا كذلك ،فتكاد تكون مالحظة (أ ّن شخصية الطالب مل تظهر يف حبثه) ،هي
سم ُع عند مناقشة رسائل املاجستري يف اجلامعات؛ إذ يروح الطالب جيمع
املالحظة األهم اليت ُت َ

ُنقوالت من هنا وهناك ،ويكتفي هو بدور (ابتكار) الوصالت الرابطة بني هذه النقوالت
من مثل( :قال ،وأضاف ،واعرتض ،وبينّ  ،و ،)...فعلينا إذاً أن نعّلم طلبتنا كيف ّ
يفكرون ،ال
كيف حيفظون األفكار وينقلونها.

ومن تداعيات هذه األزمة أيضاً ،عدم قدرة املتعّلم على توظيف ما تعّلمه يف سياقات

حياتية ،فهو يعجز عن استثمار مباحث كالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا يف ّ
حل مشكالت

قد تعرض له يف مدرسته ،أو بيئته ،علماً بأ ّن خري العلم ما نفع ،وال نكاد جند عبوراً من عامل
املناهج النظري -الذي يقوم على حشر املعلومات يف األذهان -إىل العامل التطبيقي العملي
الذي يربط األشياء ببعضها بعضاً ،ويوظف النظريات واخلربات مبا يسهم يف تنمية اجملتمع،

ويف ّ
حل مشكالته ،واكتشاف اخرتاعات ُتلبيّ حاجاته.
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ما احلل؟
لألسف البالغ ،فكلما وضعنا أيدينا على اجلراح ،خرجنا ّ
حبل من ورق :مزيد من االختبارات
موحدة -ومحالت من التصحيح اجلماعي والفردي ،وهكذا نسعى إىل
موحدة وغري ّ
النظريةّ -
ّ
ويتمخض تقييمنا لنتائج طلبتنا املتواضعة جداً ،فيلد
التخّلص من األرق مبزيد من الورق،

ورقاً ،وكأ ّن هذا الورم الورقي ،قد أمثر إبداعاً يف أي جمال من اجملاالت ،أو عدّل سلوكاً ،أو

ط ّور موهبًة ،أو بنى شخصية ،أو َخ َّرج عاملاً .أما آن لنا أن ندرك َّ
أن الشجرة ُتع َر ُف من مثرها،
ال من ورقها؟

تنصب جهودنا الرتبوية على
ومتى سّلمنا بوجود تد ّن يف التحصيل ،فال مناص من أن
َّ

املؤسس على صياغة حضارية ،واملبين على التغيري يف الوسائل واآلليات،
ضمان جودة التعليم َّ

يف إطار سياق تعليمي يقوم على التعّلم باحلياة ،ولقد زخرت آيات القرآن الكريم باحلض
َ
الس َماِء َف ْوَق ُه ْم َكيْ َ
ف
على النظر يف اآلفاق ،ويف األنفس ،كقوله تعاىل{ :أَفَل ْم يَنْ ُظُروا إِلىَ َّ
َبنَيْنَا َها َو َزيَّنَّا َها َو َما لهََا ِم ْن ُفُروج* َو َ
األ ْر َ
اس َي َوأَْنبَتْنَا ِفي َها ِم ْن ُك ِّل
ض َم َدْدَنا َها َوأَْل َقيْنَا ِفي َها َر َو ِ
ٍ
ُ ِّ
َزوج به
يب} (ق ،)8 - 6 :وهو نظر تأملي ،وليس جمرد نظر
يج* َتبْ ِص َرةً َوِذ ْك َرى ِلكل َعبْ ٍد ُمنِ ٍ
ْ ٍ َِ ٍ
العني اجملردة؛ (ألن املوضوعات اليت يطلب النظر إليها كثري منها ال تطوله العني اجملردة ،إذا

مل يصاحبها املايكروسكوبات املكربة ،واملراصد والتلسكوبات ،والتشريح الطيب ،والتحليل
املخربي ،والتنقيب األثري ،)1()..كما جاء عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مثل هذا النهج،
ومن ذلك ما ورد يف حديث مالك بن احلويرث ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

(صّلوا َكما َرأيْتُموِني ُأصّلي.)...
قالَ :

()2

فعلينا أن نتجاوز مرحلة تراكم املعلومات ،وتصنيفها ،واستظهارها ،إىل استهداف بناء

 .1الكيالني ،د .ماجد عرسان ،فلسفة الرتبية اإلسالمية ،دار القلم -دبي ،ط1423 ،2هـ_ 2002م.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة.
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املعرفة ،وإنتاجها ،وتوظيفها ،وال يتحمل األمر القيام بإصالحات شكلية ،وجراحات جتميلية،
تركز على املظهر ،وعلى الرتقيع ،بقدر ما يستلزم القيام مبراجعات جذرية ،وإحداث قطيعة
فعلية مع الطرق البائسة ،والشروع يف ترسيخ تقاليد مؤسساتية داخل الفضاء الرتبوي ،تقوم
على صقل املواهب ،وتنمية روح اإلبداع واالرتقاء ،ورصد التجارب ،ومالحظة املمارسات،
وإخضاع عامل الرتبية إىل حمك التجريب.
من هنا نبدأ
إ ّن البحث املتواصل عن احللول األكثر مالءمة لتجاوز الوضعيات الراهنة هو بالضبط
ما جيب القيام به ،ويتمثل واجب الوقت  -على سبيل املثال ال احلصر -يف العمل على
إعادة احلياة إىل خمتربات العلوم يف املدارس ،فننفض الغبار عن رفوفها ،ونع ّد املعلم املثالي
الذي يستهلك مواّد املخترب يف جتارب مع طلبته ،ال الذي حيافظ عليها سليمة نظيفة من
أيدي الطلبة ،وأن تعمد الرتبية إىل (تكوين ميوالت تقنية ،وتنمي املواهب العلمية لبعث
ثقافة تقنية علمية)(*) ،وكذلك جنعل من مكتبات املدارس نبضاً ثقافياً ،يروح إليها الطلبة
1

ويغدون ،وهم يقرؤون ويبحثون ،وال ُيكت َفى باحملافظة على هذه الكتب ،وبرتتيب رفوفها،
وجرد موجوداتها ،فلتُستَهلك ُّ
كلها يف سبيل القراءة؛ إذ الكتاب ُطبِ َع لُيق َرأ ال لُيع َرض.

ويوم نصبح مهمومني باالنتفاع مبا تعّلمناه ،وباملبادرة واإلبداع سنصبح أحياء ،وال شيء

مستحيل؛ فرحلة األلف ميل تبدأ خبطوة واحدة.

* مدني ،د .عباس ،مشكالت تربوية يف البالد اإلسالمية ،مكتبة املنارة -مكة املكرمة ،ط1989 ،2م 1409 -هـ .ص.272
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املدرسة وتفاعلها مع األمناط الثقافية
يف اجملتمع الفلسطيين
فراس حج حممد /مشرف اللغة العربية /مديرية جنوب نابلس
ميكن النظر إىل الثقافات ومتيزها من وجهة نظر عامل االجتماع اهلولندي (جريت هوفستيد)
( )Geert Hofstedeيف نظرية األبعاد الثقافية حسب حماور مخسة ،وهي :فارق القوة
( ،)Power Distanceوالفردية ( ،)Individualismوالرجولة أو الذكورة (Ma s
 ،)culinityواالبتعاد عن اليقني ( ،)Uncertainty avoidanceوالتوجيه أو التخطيط
على املدى الطويل ( ،)Long Term Orientationويف ضوء ما قدّم (هوفستيد) يف
نظريته آنفة الذكر ،أناقش هنا عالقة الثقافة يف فلسطني باملدرسة ،وتفاعلها مع األمناط
الثقافية يف اجملتمع الفلسطيين.
تتجه كثري من دراسات علم االجتماع الثقايف إىل حبث األمناط الثقافية يف اجملتمعات
البشرية ،وتلجأ تلك الدراسات إىل حتليل تلك األمناط بناء على كثري من املعطيات ،اليت

تشكلت تبعاً لعوامل عديدة ،سيما العامل الديين ،وخاصة يف اجملتمعات العربية ،ومنها
اجملتمع الفلسطيين ،حبيث يع ّد العامل الديين االجتماعي مكوناً أسياساً للثقافة اجملتمعية يف

فلسطني ،فيظهر الدين بصيغ اجتماعية متعددة ،اجتماعية ،وتعليمية ،وسلوكات عامة تصف
أفراده ،وجتعلهم منقادين إىل تلك الثقافة ،شاءوا أم أَب ْوا ،واليت حتولت إىل أعراف يف اجملتمع
مستقرة وثابتة ،ومع الزمن ،غاب املظهر الديين يف العادات والتقاليد والثقافة ،ومل يربز إال
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الفعل االجتماعي ،ويكشف التحليل العلمي واملوضوعي أن كثرياً من القضايا االجتماعية
اليت حتكم السلوك البشري بشكل عام هلا مرجع ديين ،والذي حتول إىل أشكال أخرى ،سيما

فيما عرف بثقافة العيب ،فغالباً ما يرجع اجملتمع كثرياً من السلوكات البشرية غري املنسجمة
مع ما استقر يف اجملتمعات إىل هذا املفهوم (ثقافة العيب) ،وهي يف احلقيقة ذات مرجعيات
متأصلة يف الفكر الديين.
اجملتمع الفلسطيين:
ويقوم اجملتمع الفلسطيين يف تركيبته السلطوية على فلسفة عامة تستند يف احلقيقة على
النظام اهلرمي يف السلطة ،بغض النظر عن اجملال ،فتالحظ هذا يف البيت ،فاألب حبكم

رب األسرة ،ولنلحظ ً
مثال مصطلح (رب) األسرة ،فهو
الثقافة ،وما استقر من عادات ،هو ّ
يشري قطعاً إىل أعلى سلم يف هذا اهلرم ،لتأتي األم واألوالد تابعني لقرارات (رب) األسرة،

فال يناقش وال يراجع ،وأمره نافذ على اجلميع ،وإن غاب األب لظرف ما ،فإن النظام اهلرمي
لسلطة األسرة ينقل املسؤولية مباشرة لألم ،فتطلق عليها (ربة منزل) ،ومل حتظ مبصطلح (رب
األسرة) ،مع مالحظة أن األم عندما متارس عملية القيادة يف األسرة تكون خاضعة جملموعة من
املقررات الثقافية املتواضع عليها ،وحيكمها فكر ما ،تابع ملنظومة متكاملة ،تؤدي فيه املرأة دور
األب بالنيابة ،ويتدرج ذلك لتنتقل املسؤولية لالبن األكرب يف غياب األبوين ،وهكذا حتى
حتافظ األسرة على هرمية السلطة ،لتتوافق مع النظام السلطوي العام يف اجملتمع.
هكذا ينشأ األفراد داخل األسرة ،وحتكمهم تلك اهلرمية ،فإذا ما انتقلوا من األسرة إىل

املدرسة ،حافظوا على تلك األجواء بكل سالسة ومعقولية ،فلم يكن مدير املدرسة مديراً

إدارياً أو فنياً فقط ،فهو ما زال يشكل يف وعي اجملتمع والطالب حارساً ،ومرسخاً للقيم
اجملتمعية ،فقد مارس مدير املدرسة فيما سبق يف اجملتمع الفلسطيين أدواراً متعددة ،فبجانب
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عمله مديراً ،كان خطيباً يف املناسبات االجتماعية املتعددة ،ويتصدر الواجهة ،وكان واعظاً
وتربوياً ِّ
ومثقفاً يف اجللسات االجتماعية ،ويف املسجد إماماً للصالة ،وكانت له سلطة يف

النفوس توازي سلطة األب ،وهذا انعكس على البيئة الرتبوية يف املدرسة ،فكان املعلمون
حيذون حذوه ،ويقتدون به ،وكانت املدرسة بشكل عام حتكمها فلسفتان مهمتان :اهلرمية
السلطوية ،واحملافظة على قيم اجملتمع ،لذلك أصبح اجلهاز التعليمي يف فلسطني يطلق عليه
(الرتبية والتعليم) ،وما زالت النظرة للمعلم واملدرسة واملدير كما هي مل تتغري ،فهي ثابتة
مستقرة ،وتقوم األدبيات الرتبوية يف فلسطني الصادرة عن أعلى هيئة فيها لرتسيخ ذلك ،ومل

تنتقل املدرسة بوعيها املتشكل من طور إىل آخر ،رغماً عن التطور التكنولوجي واملعريف،
وبقيت الفلسفة على حاهلا ،تساهم بشكل أو بآخر يف احملافظة على فارق القوة امللموس يف
جمتمعاتهم ،خارج نطاق البيئة التعليمية ،ليغلب على هذه البيئة طابع الصرامة والدكتاتورية،
وحماسبة الطالب بالطرق املتبعة يف أروقة النظام السياسي ،فيخضع الطالب للعنف اجلسدي

واللفظي ،بعيداً عن احملاكمة الرتبوية اهلادفة لتعديل سلوك املتعلم.
جمتمع مجاعي:

زراعي ،يراعي
مجاعي بشكل عام ،فهو جمتمع
كما يتصف اجملتمع الفلسطيين بأنه جمتمع
ّ
ّ

فكنت ترى قدمياً
َ
العمل اجلماعي ،والروح اجلماعية ،وحيارب الفردية بشتى مظاهرها،

املشاركات االجتماعية يف شتى املناسبات السعيدة واحلزينة ،فيشارك ّ
الكل يف تلك املناسبات،
ويستنكرون على املتخلفني عن املشاركة ،ويشنعون عليهم أشد التشنيع ،وال يقبلون منهم
ذلك ،وكثرياً ما عربت األمثال الشعبية الفلسطينية عن هذا الفعل االجتماعي الثقايف ،ولعل
من أوضح ما قيل يف ذلك( :اجلنة بال ناس ما بتنداس) ،حتى قالوا إن( :املوت مع اجلماعة
رمحة) ،إىل غري ذلك من قصص ومواقف ،مع العلم أن هذه النظرة آخذة يف التقلص؛ ليحل
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حملها الفعل اجلماعي ،واملشاركة اجلماعية على نطاق العائلة ،وأحياناً األسرة املمتدة (اجل ّد
وأبناؤه ،وأحفاده ،وأصهاره) ،على الرغم من أنك قد جتد أحياناً تفلتاً من هذا القيد العائلي،

وال جتد من يعيب هذا التصرف ،وخاصة يف املدن أو يف القرى اليت اتسمت بطابع املدن.
اجملتمع املدرسي:
وتبدو املسألة يف اجملتمع املدرسي خمتلفة ً
يرب ْون
قليال؛ فعلى الرغم من أن الطالب َّ

يف األسرة على السلوك االجتماعي اجلماعي ،إال أن عيشهم يف البيئة املدرسية يتجه حنو
الفردية يف كثري من القضايا ،كرتتيب الطالب يف مقاعد منفصلة داخل الغرفة الصفية،
ونظام االختبارات ،وطريقة التدريس ،وزرع قيمة التنافس الفردي لدى الطالب ،فصار

النظام التعليمي مبنياً على الرتتيب األول والثاني والثالث ،ومل تكن يف السابق ،وإىل عهد

قريب جداً ،متارس إسرتاتيجيات التعلم التعاوني ،وظل الطالب واملعلم يسعيان إىل ترسيخ
الفردية يف التعليم والتفوق ،وغاب عن الفكر الرتبوي الروح اجلماعية ،إال ما أخذت الوزارة

بانتهاجه مؤخراً من إسرتاتيجيات التعليم اجلماعي ،ولكنها بتصوري مل تصل إىل احلد
املرجو يف االنتشار ،ويف أغلب األحيان ،يكون مصريها النجاح املتواضع ،لنرت ّد إىل الفردية يف
التعامل مع الطالب والتقدير والتقييم والتقويم على حد سواء ،وهنا يدخل اجملتمع بصيغة ما

من عدم التوافق بني األمرين ،األول فيما ترى عليه الطالب ،بوصفهم أفراداً يف جمتمعاتهم،
رسخ النهج الفردي ،ويتعامل مع الطالب
من مجاعية ومشاركة اجتماعية فاعلة ،ومن تعليم ُي ِّ
كعناصر فردية داخل الغرفة الصفية ،وليس غريباً أن يحُ دث هذا ً
خلال يف شخصية الطالب،

ظهر بشكل جلي يف مساته العامة ،وخاصة فيما يتعلق بقوة الشخصية ،والتعبري عن الرأي،
وكذلك مل يظهر للتعليم أثر واضح يف عملية بناء اجملتمع بشكل فعال.
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جمتمع ذكوري:
يقودنا هذا للحديث حول طبيعة اجملتمع بشكل عام ،فهل جمتمعنا -بل قل جمتمعاتنا-

ذكورية؟ على الرغم مما يشري مصطلح الذكورية من التباس يبدو غري مفهوم أحياناً بشكله
الصحيح ،فهل اجملتمعات األخرى جمتمعات أنثوية؟ تبدو املسألة يف ظين يشوبها كثري من

عدم الدقة؛ فاجملتمعات بشكل عام تبعاً للنظم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية
ما زالت تعتمد على اجملهود اخلاص بالرجل بشكل عام ،وحبكم النظم االقتصادية ،وخاصة يف
جمتمعاتنا تقع مهمة توفري املال ،واالحتياجات على عاتق الرجل ً
أوال ،فما زالت التشريعات
املطبقة تعطي الرجل مهمة الكسب واإلنفاق والسيطرة االقتصادية ،حتى لو أن املرأة غدت

عنصراً مشاركاً يف االقتصاد ،إال أن أثرها يف التنمية املستدامة تبعاً لذلك حمدود ،فلم تكلف
التشريعات املرأة مبهمة البناء االقتصادي ،وما َ
زلت تسمع عن حاالت فردية ألعمال املرأة

اليت اقتحمت فيها جماالت عمل الرجل ،فليس منطقياً من وجهة نظر اجملتمع -غالباً -أن

تكون املرأة حدّاداً أو ّجناراً أو سائق سيارة أجرة ،أو تعمل عاملة يف البناء أو ما شاكل
ذلك ،فهي جماالت تواضع عليها اجملتمع على أنها من جماالت عمل الرجال ،وجبانب ذلك
وجدت أدوار اقتصادية للمرأة يف بعض املهن اخلاصة بها ،وبعض املهن اليت تشرتك فيها
مع الرجل ،وخاصة يف اجملال الزراعي ،أو جمال التعليم ،وعليه مل يكن وصف تلك اجملتمعات
بأنها جمتمعات ذكورية دقيقاً مطلقاً ،فوصف اجملتمعات بهذه احلدة الصارمة مل يعد له وجود
اآلن؛ بسبب العديد من العوامل ،يقف على رأسها التعليم ،وزيادة الوعي ،ومتطلبات احلياة

احلديثة ،اليت تفرض فرضاً شبه إجباري على األفراد مجيعاً؛ ذكوراً وإناثاً أن يكونوا أدوات
منتجة يف اجملتمعات كلها تقريباً ،وهذا يؤثر بشكل تلقائي يف اختاذ القرارات على مستوى
األسرة واجملتمع.
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أما يف اجملال التعليمي فلم يكن للنظرة تلك وجود واضح ،فالتعليم يقدم للجنسني على
السواء ،دون تفريق يف املعاملة ،ويعامالن بالطريقة نفسها ،ومل تكن املناهج بشكل عام ختص
الطالب بأمور حترم منها الطالبة ،فكانت تتعلم املناهج نفسها ،وتلتحق بالدراسات اجلامعية
بالتخصصات نفسها ،سواء بسواء ،وإن كان هناك عند بعضهم حتفظات على ختصص املرأة
يف جماالت معينة ،حبكم أن تلك التخصصات ال تناسب طبيعتها ،وهذا يف األعم األغلب
خاضع آلراء ثقافية متوارثة لبعض أفراد اجملتمع ،وال يتحمل مسؤوليتها النظام الرتبوي
والتعليمي يف فلسطني ،أو يف غريها ،هذا يف اإلطار العام ،ولكن لو دققنا النظر أكثر ،وحبثنا
يف الرتكيب البنيوي للمادة العلمية ،فسنجد أن الصياغة اللغوية يسيطر عليها الطابع
الذكوري ،فقد اعتادت النظم الرتبوية خماطبة املتعلم بصيغة املذكر ،وتسلل ذلك إىل األنشطة
وجدت أن الصياغة املذكرة
التعليمية ،فبعد عملية حتليل لبعض مقررات يف اللغة العربية،
ُ

مسيطرة بنسبة تتعدى التسعني باملائة ،وذلك ً
مثال يف صياغة األمثلة النحوية على سبيل املثال،
وقد يعود ذلك إىل ما تعارف عليه اللغويون العرب ،بأن األصل يف اللغة هو املذكر ،فكل
صيغة لغوية باملذكر تكون شاملة للجنسني ،إال إذا ورد ما خيصص تلك الصيغة ،يف حني
أن صيغة املؤنث ال ميكن هلا ،حسب العرف اللغوي ،أن تستوعب املذكر ،ولذلك حتدثوا
عن عالمات خاصة باملؤنث زائدة على البنية اللغوية اخلاصة باملذكر ،ومل يكن للمذكر أي
عالمات ختصه ،سوى جترده مما حلق به من زوائد ،واعتمد مفسرو النصوص الشرعية على
هذا اجلانب اللغوي يف تفسريهم للقرآن الكريم واألحاديث الشريفة.
ثقافة الغيب:
لقد ارتبطت الثقافة يف فلسطني بشكل عام بثقافة الغيب ،وتقديس األفكار الدينية،
فتتجه األفكار بشكل عام حنو اليقني املطلق يف كثري من اجلوانب احلياتية النابعة من صلب
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الثقافة اجملتمعية املستندة إىل الدين بشكل أساسي ،وساد اعتقاد بني الناس أن املستقبل (بيد
اهلل) ،وهو وحده من يعلم الغيب ،وهذا بشكل عام صحيح ،ولكن مل تفهم هذه الفكرة
بشكلها املنتج ،فال متنع هذه الثقافة العمل للمستقبل ،أو التفكري فيه ،أو وضع اخلطط
واإلسرتاتيجيات على املدى البعيد ،لتكون احلياة أفضل ،بل إن الفكر الديين نفسه َّ
حث

على التشبث باملستقبل ،فقد ورد يف بعض النصوص (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً)،
وعلى الرغم من ذلك سيطر على الناس العيش يف اللحظة املعاصرة ،ومل يكن عند األفراد
أو اجملتمع فكر (املستقبليات) ،ولذلك بقيت هذه اجملتمعات مستهلكة لكل جديد يأتيها من
الغري ،ومل تبادر لسباق الزمن كما يفعل اآلخرون ،فأصبحت بيننا وبني غرينا فجوة كبرية يف
املدني بأشكاله كافة.
الفكر ،والعمل ،واإلنتاج ،والتقدم
ّ
الفكر الرتبوي والنظام التعليمي:
وانعكس هذا بشكل تلقائي على الفكر الرتبوي والنظام التعليمي؛ فاملناهج بشكل
عام ترسخ هذه الفجوة يف أنها ماضوية يف مادتها التعليمية ،سواء املادة الفكرية ،أو العلمية،
وتكرر نفسها ،وتأخذ عن غريها كل ما جتاوزوه من منجزات ،ليظل الطالب يف حمصلته

األخرية طالباً متلقياً غري فعال ،وتتجه عملية التعليم إىل تلقني األفكار ،وجعلها مسلمات ال

تناقش يف أغلب األحيان ،انسجاماً مع طبيعة الثقافة السائدة يف اجملتمع ،أضف إىل ذلك أن
جمتمعاتنا العربية ،وليس الفلسطيين فقط ،حتكمها نظم سياسية تنعدم فيها اإلسرتاتيجيات
يف التطوير والتحديث ،حبكم أنها نظم سياسية متلقية وتابعة ،وينعدم يف فكرها السياسي

التفكري يف املستقبل ،تبعاً خلضوعها إلمالءات اآلخرين ،فهي تعيش اللحظة كذلك ،وتنفذ

سياسات غريها .حالة من التشكل اهلالمي ،جعلت الكل مرتقباً غري منتج ،إضافة إىل ما يعانيه
اجملتمع الفلسطيين من قهر واحتالل ،جعل الرؤيا تركز يف أغلبها حنو هذه املشكلة ،ما سبب
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نوعاً من التقوقع واحلوصلة غري السليمة!
هذه هي جوانب الثقافة العامة يف اجملتمع الفلسطيين اليت ظلت أسرية األفكار اجلامدة،

ومل تفلح التكنولوجيا املعاصرة يف صنع ثقافة خمتلفة أو سلوكاً خمتلفاً يفضي إىل العمل
النهضوي احلقيقي ،حبيث يعطي اجملتمع مسته اخلاصة به ،أضف إىل خصوصية ميتاز بها اجملتمع
الفلسطيين ،واجملتمعات املقهورة بالقوى األجنبية ،أال وهي خضوعه لالحتالل املباشر ،وهنا

يربز أيضاً ما حتدث به هوفستيد ،فيما خيص فارق القوة أيضاً ،ولكن بصورة أخرى ختتلف
عن الصورة املعهودة يف اجملتمعات املستقرة غري اخلاضعة لالستعمار ،أو السيطرة املباشرة ،مما
يؤثر بشكل ملحوظ يف جوانب احلياة كلها يف فلسطني ،وجعل اجلميع يعاني من االرتباك
واالرجتال ،فاآلفاق مسدودة أمام اجلميع ،وال أحد يستطيع التفكري بشيء من دون أن يدخل يف
حساباته االحتالل وسيطرته ،فاالحتالل كفيل بتعطيل احلياة يف أي حلظة ،وقتما يشاء ،وكيفما
شاء ،فال رادع له من قيمة إنسانية ،أو قوانني دولية ،تنادي حبقوق هذا الشعب ،لترتكه يبين

ذاته بالشكل الذي يريده هو ،وكله بال شك ينعكس سلباً على العملية الرتبوية والتعليمية،
كأنها ضرورة ومسلمة ،ال يستطيع الفرد أو اجملتمع حبكم اإلمكانات فعل الشيء الكثري،

فليس ً
يغي تلك املواضعات ،وتلك العوامل ،إن ذلك
عادال أن نطالب النظام التعليمي بأن رّ
يلزمه دولة قوية مستقلة بقرارها السياسي واقتصادها الذاتي ،فهل نستطيع ذلك واملعلم
يتلقى راتبه من املساعدات اخلارجية ،اليت لو توقفت أربكت جمتمعاً بأكمله ،وتوقف قلبه
وفكره عن العمل؟

97

العدد  125ربيع األول ربيع الثاني  1437هـ  -كانون الثاني وشباط 2016م

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

دار اإلفتاء الفلسطينية حتيي ذكرى استشهاد الراحل أبو عمار
القدس :أحيت اإلدارة العامة لدار اإلفتاء الفلسطينية برئاسة مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية -الذكرى احلادية عشرة الستشهاد القائد الرمز الراحل ياسر
عرفات (أبو عمار) ،حيث استعرض مساحته تاريخ الراحل النضالي ومواقفه البطولية وقيادته
العسكرية وامليدانية منذ انطالق الثورة الفلسطينية  1965وحتى استشهاده رمحه اهلل تعاىل.
كما بني مساحته بأن الشهيد أبا عمار يعد رمز الفداء والتضحية يف سبيل حترير فلسطني وحرية
الشعب

الفلسطيين،

وهو حاضر دائماً يف
قلوب

الفلسطينيني

مجيعاً ،مبا قدمه للقضية
الفلسطينية،

حيث

أفنى حياته يف خدمتها
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وكرامة أبناء شعبنا .ويف مداخلة للشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية -أشار إىل أن إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات هلذا العام ،تتزامن مع ما يعانيه
شعبنا الفلسطيين من ويالت االحتالل ،وانتهاكاته ،وإعداماته امليدانية املتواصلة ألبناء شعبنا،
الذي يصر على السري على خطى الشهيد الراحل النضالية حتى االستقالل ونيل احلرية.
ون��وه السيد حممد جاد اهلل -مدير عام الشؤون اإلداري��ة واملالية -إىل أهمية
إحياء ذكرى الرئيس الراحل من خالل استعراض سريته ،وتلمس العظة والعربة
من ثباته ،وص�بره ،وجلده ،كما فعلت اإلدارة العامة لدار اإلفتاء يف احتفاهلا هذا.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيدين أبو العيش والشوعاني
القدس :أدى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب
املسجد األقصى املبارك ،واجب العزاء بالشهيدين أمحد أبو العيش ،وليث أشرف علي
الشوعاني ،من خميم قلنديا ،وذلك على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ضم الشيخ إبراهيم
خليل عوض اهلل /الوكيل املساعد ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وحممد جاد اهلل – مدير عام
الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج -نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،وموفق
خرمة – مدير دائرة
الرقابة ،وع��دداً آخ َر
م���ن م��وظ��ف��ي دار
اإلفتاء

الفلسطينية.

وخالل كلمة ألقاها
مساحته استنكر قتل
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أبناء شعبنا الفلسطيين واالعتداء عليهم وإعدامهم بدم بارد ،ونوه مبكانة الشهداء عند
اهلل سبحانه وتعاىل ،مؤكداً أن فلسطني تفخر بأبنائها الذين يقدمون الغالي والنفيس
حتى تتحرر من ظلم االحتالل اإلسرائيلي ،وأشاد بصمود أبناء خميم قلنديا ،وصربهم
وتضيحاتهم ،وسائر أبناء الشعب الفلسطيين يف الوطن والشتات ،مبيناً أن الشهيدين
ً
سائال اهلل العلي القدير أن يتقبل
انضما إىل كوكبة الشهداء املنرية يف مساء فلسطني،
شهداءنا يف عليني ،مع النبيني ،والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقاً.
املفيت العام ووزير األوقاف يشاركان يف مؤمتر اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية املصري
األقصر :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى امل��ب��ارك -ومساحة الشيخ يوسف ادعيس –وزير األوق��اف

والشؤون الدينية -يف املؤمتر الخامس والعرشين للمجلس األع�لى للشؤون اإلسالمية بعنوان
(رؤية األمئة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر املتطرف) الذي عقد يف الفرتة
من  15 - 14ترشين الثاين2015م يف األقرص يف جمهورية مرص العربية ،وذلك بدعوة من معالي
د .حممد خمتار مجعة – وزير األوقاف ورئيس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  -املصري،
وق���دم مس��اح��ة املفيت
العام إىل املؤمتر حبثاً
ب��ع��ن��وان (ال��ت��ط��رف
وال��غ��ل��و -األس��ب��اب
وط��رق العالج) تطرق
فيه إىل خطورة ظاهرة
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التطرف ،مبيناً أن أسبابه تعود غالباً إىل اجلهل والتعصب ،ودعا إىل ضرورة معاجلة هذه
الظاهرة بنشر العلم ،والقيم النبيلة ،وحماربة الفقر واجلهل ،إضافة إىل ضرورة القضاء على
الظلم الذي يقع على عدد كبري من الناس ،ويدفع بعضهم إىل مقاومته بالعنف والتطرف.
وم��ن جانبه أك��د الشيخ ي��وس��ف ادع��ي��س للمجتمعني على أهمية دور
علماء األم��ة جت��اه املسجد األق��ص��ى امل��ب��ارك ،ال��ذي ميثل عقيدة لكل مسلم،
م��ش�يراً على صعيد آخ��ر ،إىل أن التطرف واإلره���اب ال وط��ن هلما وال دي��ن.
وعلى هامش املؤمتر التقى املفيت العام وزي��ر األوق���اف معالي د .حممد خمتار
مج��ع��ة -وزي���ر األوق���اف امل��ص��ري ،ومس��اح��ة أ.د ش��وق��ي إب��راه��ي��م ع�لام – مفيت
مجهورية مصر العربية ،وع��دداً آخر من الشخصيات املشاركة يف أعمال املؤمتر.
جاللة امللك عبد اهلل الثاني يستقبل وفداً مقدسيًا
عمان :استقبل العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني يف العاصمة األردنية عمان وفداً إسالمياً
مسيحياً مقدسياً ،حيث أكد جاللته للوفد أن مشروع الكامريات يف املسجد األقصى املبارك هو
أردني ،وسيتم من خالل إدارة األوقاف اإلسالمية ،بدوره أشاد مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد األقصى املبارك ،بالدور األردني يف احلفاظ على
املسجد األقصى املبارك ،جاء ذلك خالل إلقاء مساحته كلمة أكد فيها أن القدس بكل مقدساتها هي
أمانة يف أعناق األمة اإلسالمية بشكل عام ،ويف أعناق اهلامشيني بشكل خاص حبكم الوصاية اهلامشية
ألجدادهم ووصايتهم اآلن ،معرباً عن تقديره هلذه املسؤولية وأهميتها العالية ،واليت تدافع عنها
اململكة األردنية اهلامشية وقيادتها يف اجملاالت القانونية والسياسية كلها ،ويف احملافل الدولية مجيعها،
مشيداً بالعالقات األخوية الفلسطينية واألردنية.
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املفيت العام يستقبل وفداً من اجمللس الوطين للكنائس يف كوريا اجلنوبية
القدس :استقبل
مساحة الشيخ حممد
حسني -املفيت العام
ل��ل��ق��دس وال��دي��ار
الفلسطينية -خطيب
امل��س��ج��د األق��ص��ى
امل��ب��ارك ،وف���داً من
ضم خمتلف الطوائف املسيحية فيها.
اجمللس الوطين للكنائس يف كوريا اجلنوبيةَّ ،
وحبث مساحته والوفد أهمية التوافق والتعاضد بني املسلمني واملسيحيني ،حيث أكد مساحته
أن الشعب الفلسطيين بكل أطيافه وفئاته متوحد أمام عنجهية االحتالل وغطرسته ،ويقف
صفاً واحداً يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي .وأضاف أن فلسطني بلد السالم الذي غاب
عنه السالم ،يعيش فيه املسلمون واملسيحيون باحرتام ووئام.
كما حبث اجلانبان سبل توطيد العالقات والتعاون بني الشعبني الفلسطيين والكوري
اجلنوبي.
ويف ختام اللقاء ،شكر مساحته حكومة كوريا اجلنوبية وشعبها على اهتمامهما بالقضية
الفلسطينية ،مؤكداً على عمق العالقة بني البلدين ،فيما شكر الوفد مساحته على حسن
االستقبال ،وما قدمه من معلومات مفيدة عن الوحدة بني خمتلف الطوائف الدينية يف فلسطني،
بلد األمن والسالم.
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املفيت العام يرتأس اجللستني  133و  134من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللسة الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني بعد املائة من جلسات جملس
اإلفتاء األعلى ،حيث أكد اجمللس على رفضه لسياسة عزل املسجد األقصى املبارك عن أكنافه،
مؤكداً على إسالمية املسجد األقصى املبارك وعروبته ،كما استنكر اجمللس اإلغالق املتكرر
للمسجد األقصى املبارك ومنع رواده من الصالة يف رحابه ،يف الوقت الذي يسمح فيه لقطعان
املستوطنني باستباحة ساحاته ،كما استنكر اجمللس التحريض الذي تقوده جمموعة من احلاخامات
امل���ت���ط���رف�ي�ن ض��د
الشعب
ومقدساته،

الفلسطيين
مؤكداً

أن هذه التصرحيات
ت��دل على غطرسة
االحتالل ومستوطنيه
وعنجهيتهما ،وطالب
اجمللس األمم املتحدة
واجلنائية

الدولية

مب��ع��اق��ب��ة

سلطات

االحتالل على ما تقوم
ب��ه م��ن ج��رائ��م ضد
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الشعب الفلسطيين وأرضه ومقدساته.
مفتو احملافظات يدينون اإلعدامات امليدانية حبق أبناء شعبنا
القدس :أدان مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية –
رئيس جملس اإلفتاء األعلى -ومفتو احملافظات اإلعدامات امليدانية اليت تقوم بها سلطات
االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيين األعزل.
جاء ذلك خالل ترأس مساحته اجتماعاً ملفتيي احملافظات الذي حذر من تداعيات الدعوات
اليت يطلقها املستوطنون املتطرفون القتحام املسجد األقصى املبارك ،وأضاف أن هذه الدعوات
تكشف زيف حكومة االحتالل وادعاءاتها خبصوص اإلبقاء على الوضع القائم يف القدس،
حمذراً من سياسة التضليل واخلداع اليت متارسها هذه السلطات لتضليل العامل أمجع.
ومن ناحية أخرى ،أدان مساحة املفيت العام وعد بلفور املشؤوم ،الذي منح أرض فلسطني
بغري حق لقطعان املستوطنني ،ونتج عنه تشريد أبناء الشعب الفلسطيين أصحاب األرض
احلقيقيني يف خميمات الشتات ،مبيناً أن الشعب الفلسطيين ما زال يعاني من ويالت هذا
الوعد الغادر حتى يومنا هذا.
وحضر االجتماع
إض��اف��ة إىل مفتيي
احملافظات

املديرون

ال��ع��ام��ون وبعض
م��دي��ري دوائ���ر دار
اإلف����ت����اء ،وحب��ث
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اجملتمعون سبل تطوير عمل الدار والنهوض بها ملا فيه خدمة ديننا احلنيف ووطننا الغالي،
وناقش احلضور آلية ضبط الفتوى ،خاصة يف ظل التطور التكنولوجي ووصول استفسارات
كثرية ومتعددة عرب الربيد اإللكرتوني.
املفيت العام يشارك يف استقبال وفد كنسي مقدسي
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية–
خطيب املسجد األقصى املبارك يف استقبال وفد كنسي مقدسي ،تضامناً مع ما يتعرض له
املسجد األقصى املبارك من استهداف وتضييق عليه ،ودعا مساحته خالل ذلك إىل تعميق
التعاون والتعاضد ،واالقتداء خبري قدوة األنبياء ،الذين أرسلوا ليبشروا بالسالم يف أرض
احملبة والسالم ،مؤكداً أن الشعب الفلسطيين بشرائحه وألوانه الدينية والسياسية كافة يتطلع
إىل احلرية والعدل والسالم وإنهاء اآلالم واالحتالل.
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مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف مؤمتر حول الرتاث العربي
ويف نشاطات وفعاليات أخرى
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة
بيت حلم -يف أعمال الدورة ( )27ملؤمتر الرتاث العربي للمسيحيني
واملسلمني يف األرض املقدسة ،حتت عنوان( :التحديات اليت تواجه املسلمني واملسيحيني
العرب يف ضوء التطورات الراهنة) ،مؤكداً على أهمية طرح العديد من القضايا اليت تهم
الشعب الفلسطيين وشعوب املنطقة ،كما شارك يف حفل توقيع ديوان شعر بعنوان( :القدس
بوابة السماء) للشاعر الفلسطيين أمحد إمساعيل األعرج ،وشارك يف االعتصام املركزي
التضامين مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل ،كما شارك يف
اللقاء الفين الشعري يف حمافظة بيت حلم ،وشارك يف مسرية بئر عونة ضد مصادرة األراضي
من قبل سلطات االحتالل هلذه األراضي ،وشارك كذلك يف مهرجان حياة بيت حلم الثالث،
بعنوان (دور رجال الدين يف التطور االجتماعي).
وكان فضيلته قد شارك يف ندوة مبناسبة مرور  50عاماً على وثيقة احلوار املنبثقة عن اجملمع
الفاتيكاني الثاني ،حول (عالقة الكنيسة الكاثوليكية بالديانات غري املسيحية) وذلك بدعوة
من مركز اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية يف األرض املقدسة ،حيث ألقى فضيلته كلمة
حتدث فيها عن الوحدة الوطنية بني املسلمني واملسيحيني ،وأنها ضرورة منبثقة من تعاليم
عقيدتنا وسنة نبينا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
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مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف ندوة حول إطعام األسرى قسراً
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -يف ندوة حول األسرى
وحقهم اإلضراب عن الطعام ،وبني فضيلته أن اإلضراب عن الطعام وسيلة مشروعة لتحقيق
األهداف الشرعية لألسرى ،كما أن التغذية القسرية تتناقض مع حق اإلضراب ،داعياً اجلميع
إىل مساندة األسرى يف
حتقيق مطالبهم ،كما
ش���ارك فضيلته يف
أمسية شعرية ،ألقيت
فيها ال��ع��دي��د من
القصائد حول القدس
واألسرى.
كما شارك فضيلته يف حفل افتتاح مسجد التكروري يف حمافظة طولكرم ،وألقى كلمة بينّ
فيها فضل املساجد ،ودورها يف توحيد املسلمني وتوعية الناس.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة عن حق املرأة يف املرياث
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف
الندوة الدينية اليت عقدت يف جملس قروي فقوعة ،برعاية من مجعية
طوباس اخلريية ،بعنوان( :حق املرأة يف املرياث) وبني فضيلته احلقوق املتعلقة برتكة املتوفى،
ومنها املهر املؤجل ،وبينّ أهمية احملافظة على احلقوق وخباصة احلق باإلرث بعد وفاة املورث،
مشرياً إىل أخطاء تأخري تقسيم الرتكة ،مما يزيد من اخلالفات بني األهل واألقارب ،كما شارك
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يف ندوة دينية عقدت يف مقر روضة األمل التابعة جلمعية النور اخلريية ،يف بلدة قباطية ،حتدث
فيها عن العنف األسري سواء ضد املرأة ،أم الرجل ،أم األطفال ،حمذراً من أذى اإلنسان بغري
حق ،سواء أكان ً
رجال أم امرأة ،داعياً إىل الرفق واللني يف تربية األطفال وترابط األسرة وعدم
تفككها مما يؤدي إىل متاسك اجملتمع.
كما شارك فضيلته يف ندوة عقدت يف قاعة مدرسة بنات فقوعة ،حتدث فيها عن أهمية
وسائل التكنولوجيا احلديثة ،وأنها ضرورة من ضرورات احلياة ،مبيناً أن هلا كذلك خماطر
تتمثل يف إهدار الوقت وخداع الشباب ،حاثاً أولياء األمور على مراقبة أبنائهم؛ حمافظة
عليهم من الوقوع يف الرذيلة.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف مؤمتر تداعيات التطرف على األديان
ويف نشاطات وفعاليات آخرى
نابلس :شارك فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد -مفيت حمافظة
نابلس -يف أعمال مؤمتر بعنوان( :تداعيات التطرف على األديان)
حيث بني فضيلته تداعيات التطرف على اإلسالم واملسلمني ،كما استقبل فضيلته األب
يوسف سعادة ووفد من كنيسة الروم الكاثوليك ،وكان فضيلته قد ألقى العديد من اخلطب
والدروس الدينية يف مساجد عدة يف حمافظة نابلس ،تناول فيها العديد من املوضوعات
الدينية ،كما شارك فضيلته يف العديد من الربامج الدينية عرب وسائل اإلعالم املختلفة ،أجاب
فيها عن استفسارات املواطنني.
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مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يشارك يف اعتصام تضامين مع أهالي
األسرى ويف نشاطات وفعاليات أخرى
أرحيا واألغوار :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة أرحيا
واألغوار -يف االعتصام التضامين مع أهالي األسرى أمام مقر الصليب
األمحر يف احملافظة ،كما استقبل فضيلته يف مكتبه العقيد محزة جالب  -نائب قائد منطقة أرحيا
واألغوار ،والسيد عبد الكريم جنم  -مدير التوجيه السياسي ،حيث حبث فضيلته األوضاع
املتعلقة بأبناء احملافظة عموماً ،وأهمية تنشئة اجليل اجلديد على االنتماء للوطن ،واملعاني
الوطنية ،واألخالق والقيم النبيلة ،كما شارك فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية ،أجاب
خالهلا عن استفسارات املواطنني ،كما ألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة يف العديد من
املساجد.
مفيت حمافظة غزة يقدم التهاني للشيخ الدكتور يوسف سالمة
غزة :قام فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفيت حمافظة غزة -على رأس
وفد من دار اإلفتاء يف حمافظة غزة بتقديم التهاني والتربيكات للشيخ
الدكتور يوسف مجعة سالمة ،مبناسبة تعيينه شيخاً لألزهر وعميداً
للمعاهد األزهرية يف فلسطني ،حيث حبثا سبل التعاون بني دار اإلفتاء يف غزة ،ومشيخة
األزهر ،واملعاهد األزهرية بفلسطني.

من جهته مثّن الشيخ يوسف سالمة هذه اللفتة الطيبة من فضيلته والوفد املرافق له،

وأثنى على الدور الذي تقوم به دار اإلفتاء الفلسطينية يف خدمة القضايا الدينية والوطنية.
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مسابقة العدد 125

؟

السؤال األول :ما  ......................؟
 .1درجة صحة احلديث( :ا ْغزُوا ،وال َت ُغُّلوا ،وال َت ْغ ِدُروا ،وال تمَُْثُلوا ،وال َت ْقُتُلوا َوِليدًا).
 .2اسم أعظم أصنام الطائف زمن اجلاهلية.
 .3دية اجلنني يف مرحلة العلقة واملضغة قبل ظهور ختلقه.
 .4حكم  -وفق قانون األحوال الشخصية:-
أ .زواج مسلم بغري مسلمة أو كتابية.
ب .الزواج بال شهود.
 .5اسم الشهيد:
أ .الرضيع من عائلة دوابشة الذي أحرق األعداء منزل أسرته بتاريخ 2015/ 7/ 30م.
ب .الذي استشهد مع الشهيد أشرف علي الشوعاني يف نفس الليلة على أرض خميم قلنديا.
السؤال الثاني :من  ......................؟
 .1قال:
أ( .إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن).
ب .والكون أمجعه يشتاق طلعته واألرض من دونه جيتاحها امللل.
ت( .ثكلته إن مل يسد العرب قاطبة).
ث( .إذا تغري أخوك ،وحال عما كان عليه ،فال تدعه ألجل ذلك؛ فإن أخاك يعوج مرة ،ويستقيم).
 .2صاحب كتاب:
أ( .الشعر السياسي يف األدب األموي).
ب( .البخالء).
ت( .القانون).
ث .جمموعة قصص( :ذاكرة العصافري).

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 125
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 123
السؤال األول:
 .1كل رجل ال حيل للمرأة الزواج به بتاتاً ،كأبيها وأخيها وعمها وخاهلا وابن أخيها وابن أختها وابن
زوجها ،وأبي زوجها ،وابنها وأخيها من الرضاع.

 .2أ .عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما.
ب .البحرتي.

ت .دريد بن الصمة.

 .3ابن حجر اهليثمي.
السؤال الثاني:
 .1آية الدين.

 .2من فاته الوقوف بعرفة فاته احلج ،وعليه قضاؤه.
 .3البيت الذي جيمع فيه طرفا اخلصام.
السؤال الثالث:
 .1يف منزله الكائن يف قرية دوما /حمافظة نابلس.
 .2يف جامعة النجاح الوطنية /نابلس.

الفائزون في مسابقة العدد 123
االسم

العنوان

 .1يسرى حممود برجيية

بيت حلم

250

 .2معتصم مجال منر رباح

طولكرم

250

 .3رندا حامت يعقوب املهتدي

غزة

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

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

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

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم 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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