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افتتاحية العدد

الشريف يلفظ األنفاس
وال يبيع شرباً من أرض الوطن
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
تشهد فلسطني منذ زمن بعيد حالة منقطعة النظري من الفداء والتضحية ،فالشهداء
ارتقوا يف العال من أجل عزتها وحتريرها ،وهم ُيعدُّون باآلالف من زهرات أبنائها وخريتهم،
ً
رجاال ونساء ،مشهورين ومغمورين ،مجعهم فداء الوطن ،فالتقوا على حبه،
شباباً وشيوخاً،
وارتقت أرواحهم يف مسائه ،وبدمائهم الزكية ُجبل ترابه ،هذه الصورة املشرقة اليت تنبعث
منها الروائح الزكية ،وتبدو على حمياها آيات العز والشموخ ،غري أن صورة قبيحة خمزية،
تعكر صفوها ،وتلوث صفاءها ونقاءها ،تلكم هي صورة أولئك النفر الذين باعوا األرض
والعرض ودماء األحرار واألبطال ،ممن باعوا أمانة الدين والوطن بثمن خبس ،فحصدوا ذله
وخزيه يف الدنيا قبل أن تلفح وجوههم النار ،حني لن جيدوا هلم ولياً وال نصرياً ،يوم يسأهلم
اهلل عما فرطوا واقرتفوا يف حياتهم الدنيا ،فيلحق بهم هوان اآلخرة وذهلا ،بعد أن باءوا بهوان
ال ْز َي حَْ
ُ خْ
ً
َََ َ
اليَاةِ ُّ
ب
الدْنيَا َوَل َع َذ ُ
اب الآْ ِخ َرةِ أَ ْكرَُ
الدنيا وخزيها ،مصداقا لقوله تعاىل{ :فأذاق ُه ُم اهلل ِ فيِ
ات
َل ْو َكاُنوا يَ ْعَل ُمو َن} (الزمر ،)26 :وقوله جل ذكرهَ{ :فأَْر َسْلنَا َعَليْ ِه ْم ِرحياً َص ْر َصراً فيِ أَيَّ ٍام حَِّن َس ٍ
ال ْزي حَْ
ِّلُن ِذي َق ُه ْم َع َذ َ خْ
اليَاةِ ُّ
نصُرو َن}(فصلت)16 :
اب الآْ ِخ َرةِ أَ ْخزَى َو ُه ْم لاَ ُي َ
الدْنيَا َوَل َع َذ ُ
اب ِ ِ فيِ
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ملاذا اخليانة واهلوان؟!
يتساءل املرء أحياناً عن أسباب سقوط أصناف من الناس يف وحل خيانة جتلب لصاحبها
هوان الدنيا ،وخزي اآلخرة ،هل هو اجلوع وضيق ذات اليد؟ أم هو الطمع بالثراء واجلاه
والسلطان؟ أم يرجع ذلك إىل خلل يف اإلميان والقيم واألخالق؟ أم إىل سوء الرتبية واإلعداد؟
كل ذلك وغريه يصلح أن يكون من أسباب االحنراف إىل وحل االرمتاء يف أحضان األعداء،
وبيع دماء الشهداء ،والتسبب يف تقييد حرية الشرفاء ،وإضعاف صف األهل واألحباب،
وتقوية فسطاط األعداء ،ومرجع تلك األسباب يعود إىل ضعف واضح يف الوازع ،وخلل يف
وعي حقيقة األحداث ،وإدراك جمريات األمور ،ونوايا اخلصوم ،فمن خشي اهلل ،وأيقن بأن له
لقاء قادماً مع ربه حياسب فيه على ما قدم يف حياته الدنيا ،إن قدم خرياً ،لقي خرياً ،وإن قدم
شراً ،لقي حساباً عسرياً ،وعذاباً أليماً ،من أيقن بذلك؛ حمال أن يبيع دينه بعرض من الدنيا
زائل ،وكلها يف نظره ال تعدل جناح بعوضة ،خبالف املرتاب الذي يشك يف يوم احلساب أو
ينكره ،فإنه يظن الدنيا نهاية املطاف.
من هنا يكون الفرق واضحاً بني تضحيات النبالء الكرام ،وبني خسة الذين يرتدون
ثياب اخليانة والنذالة ،ممن يعملون لصاحل أعداء دينهم وأمتهم ،فيبيعونهم أرضاً ،جبلت
بدماء الشهداء ،وضحى يف سبيل حريتها أبطال ُكبلت أياديهم ،وُقيدت حرياتهم ،وأبعدوا
عن أهليهم قسراً وظلماً ،ليس لذنب اقرتفوه ،سوى أنهم ينشدون كرامتهم ،ويعملون من
أجل حرية بالدهم ،ورفع الظلم عن أمتهم ،ممن قال يف أمثاهلم أمري الشعراء ،أمحد شوقي:
هم ليبُقــوا
وزالـــوا دو َن قـــو ِم ُ

َ
تحيــا
بــــــالٌد
مـــات ِفتْيَتُهــا ِل ْ
5
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فكــيف عــلى قناهــا ُت ْس رََ
ـت ُّق؟

الشــعوب عـلى َقناهـا
ــر َرت
ُ
ُ
وح ِّ

وهؤالء الفتية البواسل رفضوا االنشغال بشيء عن حب الوطن وفدائه ،كما وصف
حاهلم شوقي ،فقال:
لت باخلل ِد عنه
وطين لو ُش ِغ ُ

نازعتين إليه يف اخللد نفسي

جتوع احلرة وال تأكل بثدييها:
من أمثال العرب املعربة عن صيانة النفس عن خسيس املكاسب ،ما جاء يف التأكيد على
امتناع احلرة عن اللجوء إىل اإلرضاع تكسباً ملال يدفع عنها أمل اجلوع ،وضراوة احلاجة والعوز،
وهكذا الشريف احلر جيوع ،ويلفظ األنفاس ،وال يبيع أرض الوطن ،فال تغريه األموال ،وال
خيدعه حب السلطان ،ليفرط مببادئه وقيمه ،بل على العكس من ذلك متاماً ،فإنه يقدم الفداء
تلو الفداء؛ ليبقى وطنه عزيزاً ،وأهله كراماً ،كما الشرفاء النبالء دائماً عرب الزمان كله،
يرفضون جترع كأس احلياة بذلة ،على نهج من قال فيهم عنرتة بن شداد:
ت ِّ
ت كرمياً تحَْ َ
ظل ال َق ْس َطل
أَ ْو ُم ْ

واخت ِلنَ ْف ِس َك منْ ً
رَ ْ
زال ت ْعلو به
فاملـــوت ال ُينْ َ
من آفاِتِه
ُ
جيك ْ

ــص ٌن ولـــو شيَّدتُه باجلنْدل
ِح ْ

عزةٍ خيرٌْ لـــه
م ْو ُت الفتى يف َّ

من أ ْن يَ َ
طرف أ ْكحل
ري ٍ
بيت أس َ
ـماك َ
األ ْعــزل
والس ِ
ف ْو َق الثُّريَّا ِّ

هميت
إ ْن ُكنْ ُت يف عدِد العبي ِد َف َّ
حتى قال:
ال َت ْسقين ماَء احلياةِ ب ِذَّلٍة

ْ
بالعز كأس احلنْظل
فاسقين ِّ
بل ْ

وإبراهيم طوقان ذم أهل اخلسة والنذالة ممن باعوا األوطان فلبسوا ثوب العار ،خبالف
6
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حال األبطال ،ومن شعره بهذا الصدد:
باعوا البالد إىل أعدائهم طمعــاً

باملال ،لكنما أوطانهم بـــاعوا

قد يعذرون لو أن اجلوع أرغمهم

واهلل ما عطشوا يوماً وال جاعوا

وبلغة العار عند اجلوع تلفظــها

نفس هلا عن قبول العــار رّداع
ٌ

تلك البالد إذا قلت امسها وطـن

ال يفهمون ،ودون الفهم أطماع

أعداؤنا ،منذ أن كانوا ،صــيارفٌة

وحنن ،منـذ هبطنا األرض ،ز ّراع

يا بائع األرض مل حتفل بـعاقبة

ّاع
وال علمــــت بأن اخلصم خد ُ

لقد جنيت على األحـفاد وا هلفي

وهـــم عبيد وخـــدّام وأتبـــاع

وغرك الـــذهب اللمــاع حترزه
ّ

إ ّن الســـراب ،كمـــا تدريه ،ملّـاع

ّ
فكر مبوتك يف أرض نشأت بها

واترك لقربك أرضاً طــــولهُ ا بــاع

ويف املقابل قال يف أبطال البالد وشرفائها ،الذين قضوا حنبهم فيها شهداء خبالف الذين
مسسروا وباعوا:
ٌ
أوطان يف جوفها فغدا
حوته

كـــــأمنا هو قلب وهي أضــالع

يا موطناً يف ثراه غاب سادته

لو كان خيجل من باعوك ما باعوا

أرض فلسطني وقفية حيرم بيعها لألعداء:
يف فتوى صدرت عن دار اإلفتاء الفلسطينية ،خبصوص حكم بيع األرض الفلسطينية إىل
أعداء األمة ،جاء فيها ،أن فلسطني أرض خراجية وقفية ،حيرم شرعاً بيع أراضيها ومتليكها
لألعداء ،فهي تعد من الناحية الشرعية من املنافع اإلسالمية العامة ،ال من األمالك الشخصية
7
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اخلاصة ،فتمليك األعداء لدار اإلسالم باطل ،ويعد خيانة هلل تعاىل ،ورسوله وألمانة اإلسالم،
الر ُس َ
ُم
واهلل تعاىل يقول{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ول َوخَُتوُنوا أَ َماَناِت ُك ْم َوأَْنت ْ
ين آ َمنُوا لاَ خَُتوُنوا اهللَ َو َّ

َت ْعَل ُمو َن} (األنفال ،)27 :فآثم من يبيع أرضه ألعدائه ،أو يأخذ تعويضاً عنها؛ ألن بائع األرض
لألعداء مظاهر على إخراج املسلمني من ديارهم ،وقد قرن اهلل تبارك وتعاىل الذين خيرجون
املسلمني من ديارهم ،والذين يظاهرون على إخراجهم بالذين يقاتلون املسلمني يف دينهم،
حيث قال تعاىل{ :لاَ يَنْ َه ُاك ُم ُ
ين وَلمَْ يخُْ ِر ُج ُ
ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
وك ْم ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم
اهلل َع ِن َّال ِذ َ
الد ِ
ني * إنمََّا يَنْ َه ُاك ُم ُ
اهلل َع ِن َّال ِذ َ َ َُ ُ
ب ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
أَ ْن َترَُّ
ب المُْْق ِس ِط َ ِ
ين قاتلوك ْم فيِ
اج ُك ْم أَ ْن َت َوَّل ْو ُه ْم َو َم ْن يَتَوَلهَُّ ْم َفأُ َ
ين َوأَ ْخ َر ُج ُ
ِّ
ولئِ َك ُه ُم
وك ْم ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َهُروا َعَلى إِ ْخ َر ِ
الد ِ
َّ
الظالمُِو َن} (املمتحنة ،)9 - 8 :وبهذا أفتى جملس اإلفتاء األعلى ،يف قراره رقم (.)7/ 2

فبهذه الفتوى املستندة إىل األدلة الشرعية والشواهد الفقهية ،تتضح شناعة أفعال الذين
يسمسرون على أرض من فلسطني أو يقبلون بيع جزء منها ألعدائها ،الذين اغتصبوها
جهاراً نهاراً ،وقمعوا أهلها ،وسفكوا دماءهم ،واستباحوا حرماتها ،ودنسوا مقدساتها ،فالذي
يقبل لنفسه أن يكون عوناً ألعدائها على شرفائها وأطهارها ،هو الظامل لنفسه ولدينه ولعامة
املؤمنني وخاصتهم ،هو املعتدي على إجنازات الشهداء وبسالة األسرى ،وأناّت اجلرحى ،هو
املفرط حبقوق الثكاىل واليتامى ،املدنس لدرب األطهار ،الذين بذلوا الدماء واملهج يف سبيل
أن تتحرر فلسطني ومقدساتها وشعبها األبي ،من نري االحتالل البغيض.
األمل معقود بنواصي األبرار:
املؤمن ال يساوره شك باهلل وقدرته سبحانه على تغيري األحوال إىل األحسن ،والذل إىل
8
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العز ،فهو الذي غري حال أسالفنا األوائل من الذل والصغار إىل العز والنصر املؤزر ،وقد
عقب عز وجل على أول مشهد عسكري وقع بني املسلمني وبني أعدائهم يف صدر اإلسالم،

فقال تعاىلَ { :وَل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
ُم أَِذَّلٌة َف َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم
ْر َوأَنت ْ
اهلل ِببَد ٍ

َت ْ
ش ُكُرو َن}(آل عمران)123 :

ورغم عمق اجلراح اليت أدمت قلوبنا يف أوطاننا على يد الذين يستبيحون دماءنا ،ويقتلون
أبناءنا ،ويشردون أسرنا ،ويدنسون مقدساتنا ،ويقتلعون شجرنا ،فإن أملنا بالنصر القادم مل
خيفت وهجُه ،وخباصة يف ظل بقاء الغرس اليافع فينا ،ممن عرفوا للوطن حقه ،وللدين قيده،
وهلل حبه ،فبذلوا الغالي والنفيس يف سبيل عزة أمتهم ،واسرتداد حقوقهم املسلوبة ،فلم
يعرتيهم يأس أو قنوط ،بل هم األمل بالفرج الذي لن ينقطع ،والذي عن مثله عرب الشاعر
أبو القاسم الشابي ،حيث قال:
وال بـــد لليــــل أن ينجلـــي

والبـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر

وعن اهلمم العالية يقول:
طمحت إىل غايـــة
إذا مـــا ُ

ونســيت احلـــذر
ركبــت املنـــى
ُ
ُ

حيب صعود اجلبــال
ومن ال ُّ

ْ
يعش أبــد الدهــر بيــن احلفــــر

ومع وجود أمثال هؤالء األبرار تبقى اآلمال معقودة ،بأن النصر آت آت ،وهو قريب قريب،
يراه اجلاهلون بعيد املنال ،وهو وفق رؤية أهل البصرية حتمي القدوم ،بدليل جزم الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم به ،حني قال للشاكني الضعف وقلة احليلة( :واهلل َلُيتِ َّم َّن هذا الأَْ ْم َر

اف إال اهللَ أو ِّ
الرا ِك ُب من َصنْ َعاَء إىل َح ْض َر َم ْو َت لاَ يخََ ُ
َمِه َوَل ِكنَّ ُك ْم
الذْئ َ
حتى يَ ِس َ
ب على َغن ِ
ري َّ

َت ْستَ ْع ِجُلو َن).

(*)
(((

* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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ويؤيد االستهداء بهذا الوعد النبوي قائمة طويلة من الوعود الربانية بنصر املؤمنني ،فاهلل
تعاىل صدق رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،الوعد ،ويسر له وللمؤمنني الفتح األعظم ،مصداقاً
ْخُل َّن المَْ ْس ِج َد حَْ
الر ْؤيَا ب حَْ
اهلل َر ُس َ
لقوله جل ذكرهَ :
ال َرا َم إن َشاء ُ
{ل َق ْد َص َد َق ُ
اهلل آ ِمنِ َ
ال ِّق َلتَد ُ
ني
ولُه ُّ ِ
ِ

محَُِّل ِق َ
ين لاَ خََتاُفو َن َف َعِل َم َما لمَْ َت ْعَل ُموا َف َج َع َل ِمن ُدو ِن َذِل َك َفتْحاً َق ِريباً}
وس ُك ْم َوُم َق ِّص ِر َ
ني ُر ُؤ َ
(الفتح ،)27 :وكان حتقق هذا الوعد الرباني بعد نيل املؤمنني رضا اهلل ،حيث يقول عز وجل:
وبه ْم َفأَنز َ
َ
{ل َق ْد َر ِض َي ُ
اهلل َع ِن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ت َّ
ني إِْذ ُيبَايِ ُعوَن َك تحَْ َ
الس ِكينََة
َل َّ
الش َج َرةِ َف َعِل َم َما فيِ ُقُل ِ ِ
َعَليْ ِه ْم َوأََثاَب ُه ْم َفتْحاً َق ِريباً}(الفتح)18 :
إميان ثابت حبتمية كسر القيود:
فلسطني تنتظر كسر القيد الظامل ،الذي نرجو أن يكون انبالج فجره قريباً ،فقد طغى
الظاملون يف البالد ،وأكثروا فيها الفساد ،فصب اللهم عليهم سوط عذاب ،يزلزل األرض
حتت أقدامهم ،جزاء ما اقرتفوا ضد الشيوخ الركع ،واألطفال الرضع ،واملقدسات اليت حجبوا
عنها ذكر اهلل ،وسعوا يف خرابها وحرقها وتدنيسها ،فكانوا من زمرة أظلم الظلمة ،مصداقاً
َ
اج َد اهللِ أَن ُي ْذ َك َر ِفي َها اسمُْ ُه َو َس َعى فيِ َخ َر ِاب َها ُأ ْوَلـئِ َك َما
لقوله تعاىلَ {:و َم ْن أ ْظَل ُم ممَِّن َّمنَ َع َم َس ِ
ْخُلو َها إِ َّال َخآِئ ِف َ
َكا َن لهَُ ْم أَن يَد ُ
ني ُهل ْم فيِ ُّ
يم}(البقرة)114 :
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
الدْنيَا ِخ ْز ٌي وَلهَُ ْم فيِ ِ
اب َع ِظ ٌ
فكيف إذا كان املس بأوىل القبلتني ،ومسرى احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي

باركه اهلل تعاىل وما حوله ،فقال جل شأنهَ َّ َ ُ :
حَْ
لمَْ
َ ً
ام
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْال ِّم َن ا ْس ِج ِد ال َر ِ
َ
َ
لىَ لمَْ
َّ
ري}(اإلسراء)1 :
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
إِ ا ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
إنها جلرمية عظيمة تلك اليت تقرتف اآلن ضد املسجد األقصى وأهله ،اهتزت ألجلها
10

الشريف يلفظ األنفاس وال يبيع شرباً من أرض الوطن

ومثلها قلوب املؤمنني املرابطني على ثراه وما حوله ،فكانت انتفاضة األقصى وهبة القدس،
وارتقى الشهداء ،وما يزالون يرتقون ،يصدق يف سابقهم والحقهم قوله تعاىلِ { :م َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني
ِر َج ٌ
َظُر َو َما َبدُ
َّلوا َتبْ ِد ً
يال}
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا اهللَ َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى حَْنبَُه َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ
(األحزاب)23 :

نعم ال تبديل وال تغيري يف املواقف العقائدية من فلسطني وثراها وقدسها ومقدساتها،
مواقف عنوانها ال تفريط بذرة من أرض اإلسراء واملعراج ولو زالت دون ذلك الرؤوس،
وسالت الدماء ،وهدمت البيوت ،وسيبقى الفرق شاسعاً وكبرياً بني أصحاب اهلامات العالية،
والقامات الشاخمة ،وبني الذين يرضون بالدنية ،ممن يبيعون ويسمسرون على أرض رويت
بدماء الشهداء ،وضحى من أجلها األسرى البواسل ،وقضى القادة الشرفاء حنبهم ،وهم
حيملون راية حتريرها ،ويتوقون إىل الصالة يف مسجدها األقصى ،ويتطلعون إىل رفع رايات
النصر والتحرير على أسوار قدسها ،ومآذنها وكنائسها ،وإنه ليوم قريب ،مهما طال ليله،
فسيبزغ فجره ،ما دام فينا الشريف الذي يلفظ األنفاس ،وال يبيع شرباً من أرض الوطن،
فيوم اخلالص قادم ال حمالة ،بإذن اهلل تعاىل وعونه ونصره ،وما ذلك على اهلل ببعيد ،بل هو
لناظريه قريب ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

11
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كلمة العدد

اسم املرأة
ليس بعورة وال صوتها
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس هيئة اإلدارة والتحرير
يصر بعض الناس على إخفاء أمساء النساء ،حبجة أنها عورة ينبغي سرتها ،والتورية عنها
برموز دالة على أنها أنثى ،وهم بهذا خيالفون القرآن الكريم ،ومنهج الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وسرية السلف الصاحل ،حيث عرفت املرأة بامسها ،وما حصل من إخفاء لالسم
إال حني مل يكن مراداً ذكره ،كما حصل ألمساء الرجال أحياناً ،فقيل يف القرآن الكريم امرأة
فرعون ،وقيل رجل ورجالن ،وقيل كذلك مريم ابنة عمران ،وموسى وعيسى وغري أولئك
من األمساء ،ومل يعهد إخفاء أمساء بسبب كونها عورة عند أحد من السلف الصاحل ،بل أمهات
املؤمنني كن يعرفن بأمسائهن الشخصية ،ونساء الصحابة وبناتهم وأخواتهم كذلك ،فاهلدف
من االسم أن يكون علماً ً
داال على شخص صاحبه وذاته ،حتى إن بعض املواقف املورية
ألمساء النساء حتول دون حتقيق أهداف نبيلة ومشروعة ،مثل إشهار الزواج ،الذي يصعب
حتقيقه إذا أعلن عن اسم الزوج الذكر ،وبقيت شريكته مستورة االسم ،أو معرب عنها بوردة
أو حرف يرمز هلا ،أو كتابة لفظ (كرميته) حتت اسم والدها املربز يف بطاقة الدعوة إىل حفل
12
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زفافها أو خطبتها ،وغالباً ما يكون لوالدها أكثر من كرمية ،فكيف يتحقق اإلشهار دون حتديد
اسم تلك الكرمية اليت حيتفل بزواجها أو خطبتها؟ حتى إن بعض الناس يرون أن التلفظ
بكلمة امرأتي أو زوجيت عيب ،علماً أن التعامل مع هذه املسألة كان واضحاً وبسيطاً وذلك
يف عهد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته الكرام ،رضي اهلل عنهم أمجعني ،فلم يكن
السرت واإلخفاء يشمل سوى ما لزم من عورات األبدان واملعاشرة بني األزواج ،أما أن يعرف
زوج لفالن ،فلم يكن مطلوباً سرت ذلك ،بل على العكس من ذلك متاماً ،فإن
الناس أن فالنة ٌ
املطلوب الشرعي إشهاره ،واإلعالن عنه ،حتى يكون الناس على علم برباط الزوجية ،الذي
يقوم بني األزواج؛ ألن بعض متعلقات هذه العالقة ختص اهتمام عموم الناس ،أو على األقل
األقارب واألصدقاء واملعارف منهم.
صوت املرأة ليس عورة:
يبدو أن بعض الناس تتولد لديهم ردات فعل عكسية مبالغ فيها حيال االحنالل األخالقي
والفساد اجملتمعي ،فيأخذون مواقف حادة جتاه بعض املسائل والقضايا ،دون استناد إىل دليل
شرعي معترب ،ومن تلك املواقف منع املرأة من التلفظ ببنت شفة على مسمع رجال أجانب،
حبجة أن صوتها من العورات اليت جيب سرتها ،وال ندري من أين جاءوا بتلك األحكام
املغلوطة ،اليت ما أنزل اهلل تعاىل بها من سلطان ،بل على العكس من تلك املواقف متاماً ،فإن
املرأة املسلمة يف عصور اإلسالم املختلفة كانت تعّلم الناس وتتعلم منهم ،وتسأل وجتيب،
13
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حضورها إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسؤاهلا ومناقشتها ،حتفل بذكرها
ومعلوم حوادث
ِ
صحاح السنة والسرية النبوية ،وكذلك كانت أمهات املؤمنني يسمعن احلديث ،وينقلنه إىل
من يسمعه منهن ،ومل يكونوا بالضرورة من احملارم أو األزواج ،ولو منعت نساء الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،من تبليغ حديثه للناس؛ لتعطل كثري من أمور الدين ،كونهن يف بعض
املسائل الشاهدات على أفعاله صلى اهلل عليه وسلم وأقواله ،اليت بعضها خيص صلب
العبادات ،ففي غسل التطهر ً
مثال ،تروي عائشة للناس بلسانها ،واصفة غسله ،صلى اهلل
عليه وسلم(*) ،واجملادلة اليت أنزل اهلل تعاىل فيها قرآناً ،مل تكن من نساء الرسول ،صلى اهلل
(((

عليه وسلم ،وال من حمارمه ،لكنها جاءته تشكو زوجها ،وجتادل بشأن مظاهرته منها ،فقال تعاىل
يف افتتاح السورة اليت مسيت نسبة جملادلتهاَ{ :ق ْد سمَ ِ َع ُ
َكي
اهلل َق ْو َل الَّتيِ تجَُاِدُل َك فيِ َز ْو ِج َها َوَت ْشت ِ

إلىَ اهللِ َو ُ
اهلل يَ ْس َم ُع تحََ ُاو َر ُك َما إِ َّن اهللَ سمَ ِي ٌع
ِ

ري} (اجملادلة)1 :
َب ِص ٌ

منع اخلضوع بالقول:
نفي أن يكون صوت املرأة عورة ال يعين حبال فتح الباب على غاربه هلا ،لتتكسر يف صوتها
كيف تشاء ،فاهلل تعاىل نهى عن اخلضوع يف القول ،فقال جل شأنه{ :يَا ِن َساء النَّبيِ ِّ َل ْسنَُّ
ت
ت فَلاَ خَْت َض ْع َن ِباْل َق ْو ِل َفيَ ْط َم َع َّال ِذي َقْلبِِه َم َر ٌ
ِّساء إِ ِن َّات َقيْنَُّ
ض َوُقْل َن َق ْو ًال
َكأَ َح ٍد ِّم َن الن َ
فيِ
َّم ْعُروفاً} (األحزاب ،)32 :فاهلل تعاىل ملا منع النساء من الفاحشة ،وهي الفعل القبيح ،منعهن من

* صحيح البخاري ،كتاب الغسل ،باب غسل الرجل مع امرأته.
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مقدماتها ،وهي احملادثة مع الرجال ،واالنقياد يف الكالم للفاسق.

(*)
(((

فالنهي ليس جملرد إخراج الصوت وإمساعه ،وإمنا يتعلق حبال مرافقة الصوت بتكسر وتليني
حيدث افتتاناً به ،وخباصة لدى أصحاب القلوب املريضة اليت يتوق أصحابها إىل االجنذاب
للنساء ،واهليمان بهن عند مساع أصواتهن املرققة أو امللينة ،واألمر ال يتعلق بنربة الصوت
فقط ،وإمنا يتعلق مبضمون الكالم أيضاً ،ففحش القول ،أو ما فيه بذاءة من احلديث ،هو املنهي
عنه ،وليس املراد سرت الصوت بكليته ،حتى إن بعض املفسرين مل مينع مطلق الكالم اللني،
تلن بالقول)؛ وذلك ألن املنهي عنه القول اللني
ففي تفسري السعدي (مل يقل اهلل( :فال ّ
الذي فيه خضوع املرأة للرجل وانكسارها عنده ،واخلاضع هو الذي يطمع فيه ،خبالف من
تكلم كالماً ليناً ،ليس فيه خضوع ،بل رمبا صار فيه ترفع وقهر للخصم ،فإن هذا ال يطمع
فيه خصمه.
ودل قوله{ :فيطمع الذي يف قلبه مرض} مع أمره حبفظ الفرج ،وثنائه على احلافظني
لفروجهم واحلافظات ،ونهيه عن قربان الزنى ،أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه احلالة،
وأنه يهش لفعل احملرم عندما يرى كالم من يهواه أو يسمعه ،وجيد دواعي طمعه قد انصرفت
إىل احلرام ،فليعرف أن ذلك مرض ،فليجتهد يف إضعاف هذا املرض ،وحسم اخلواطر الردية،
وجماهدة نفسه على سالمتها من هذا املرض اخلطر ،وسؤال اهلل العصمة والتوفيق ،وأن ذلك
من حفظ الفرج املأمور به {وقرن يف بيوتكن}؛ أي الزمنها فيها؛ ألنه أسلم وأحفظ ،لكن
* التفسري الكبري.180/ 25 ،
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{وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل}؛ أي ال تكثرن اخلروج متجمالت ،أو متطيبات ،كعادة أهل
اجلاهلية األوىل ،الذين ال علم عندهم وال دين ،فكل هذا دفع للشر وأسبابه.

(*)
(((

املرأة شريكة يف البيت واجملتمع بل رائدة فيهما:
بعض الناس يعطي صوراً قامتة وظاملة عن اإلسالم حني حيلل أو حيرم على املزاج ،فأحكام
احلالل واحلرام ،ينبغي أن تبنى استناداً إىل نصوص شرعية وقواعد فقهية واضحة ،ومن
اخلطيئة مبكان أن يكون مرتكزها األهواء ،والرغبات ،والنظرات الظنية ،فبعض الناس حبجة
اتقاء الفنت ،حيرم كثرياً من املباحات ،وما درى أن حتريم املباح ال يقل إمثاً وخطورة عن إباحة
احلرام ،فاهلل تعاىل ينكر على مرتكيب إثم حتريم املباح ،فيقول جل شأنهُ{ :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينََة اهللِ

ين آ َمنُواْ حَْ
اليَاةِ ُّ
الدْنيَا َخاِل َصًة يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة
الر ْز ِق ُق ْل ِهي ِلَّل ِذ َ
الَّتيَِ أَ ْخ َر َج ِل ِعبَاِدهِ َواْل َّطيِّبَ ِ
ات ِم َن ِّ
فيِ

ات ِل َق ْو ٍم
َك َذِل َك ُن َف ِّص ُل اآليَ ِ

يَ ْعَل ُمو َن}(األعراف)32 :

وحني يتم تعطيل دور املرأة يف احلياة العامة واجملتمعية ،بسبب آراء ما أنزل اهلل بها من
سلطان ،فإن إجحافاً حيصل هلا وجملتمعها ،وللدين من وراء ذلك ،كون تلك اآلراء تلبس ثوب
الدين ،وهو منها براء ،براءة الذئب من دم يوسف ،عليه السالم.
فاملرأة تشارك زوجها حتمل املسؤولية يف بيتها ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عين بذكر
دورها املهم على هذا الصعيد ،فعن َعبْ َد اهللِ بن ُع َم َر ،يقول :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يقولُ :
(كُّل ُك ْم َراعَ ،و ُكُّل ُك ْم مسؤول عن َر ِعيَّتِِه ،الإِْ َماُم َراع ،ومسؤول عن َر ِعيَّتِِه،
ٍ
ٍ
* تفسري السعدي.664 / 1 ،
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ت َز ْو ِج َها ،ومسؤولة عن
والرج ُل ر
اع يف أَ ْهِلِه ،وهو مسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،والمَْْرأَُة َرا ِعيٌَة يف َبيْ ِ
َ َّ ُ َ ٍ
َ
رعيتها ،و خَْ
الر ُج ُل َراع
الادم ر
اع يف َما ِل َسيِّ ِدهِ ،ومسؤول عن َر ِعيَّتِِه ،قالَ :و َح ِسبْ ُت أ ْن قد قالَ :و َّ
ٍ
َ ِ َِّ َ َ ِ ُ َ ٍ

يف َما ِل أبيه ،ومسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،و ُكُّل ُك ْم َراع ومسؤول عن َر ِعيَّتِِه).
ٍ

(((

فمها عن الكالم ،أو خيجل من ذكر
فاملرأة الراعية يف بيت زوجها ال يعقل أن ُي ِّ
كمم ُ
امسها على املأل من الناس ،وإمنا هي رائدة يف اإلبداع ،والتطوير ،والبناء البييت واجملتمعي ،هي
اليت شاركت يف السياسة واملعارك ويف احلياة االقتصادية ،وقد عمل الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف جتارة خدجية ،رضي اهلل عنها ،قبل أن يتزوجها((( ،وجاءته النساء يطلنب أن يعلمهن
ويعظهن وما خبل عليهن ،وال منعهن من السؤال بأصواتهن ،فعن أبي َس ِعي ٍد خُْ
ْر ِّي ،قال:
الد ِ

َّبيِ
اج َع ْل لنا يَ ْو ًما من َن ْف ِس َك،
الر َج ُالَ ،ف ْ
قالت الن َ
ِّساُء ِللن ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :غَلبَنَا َعَليْ َك ِّ
يما قال لهَُ َّن :ما ِمنْ ُك َّن ا ْم َرأَةٌ ُت َق ِّدُم ثَلاَ َثًة
َف َو َع َد ُه َّن يَ ْو ًماَ ،ل ِقيَ ُه َّن فيهَ ،ف َو َع َظ ُه َّنَ ،وأَ َم َر ُه َّنَ ،ف َكا َن ِف َ
من َوَل ِد َها ،إال كان هلا ِح َجاًبا من النَّ ِار ،فقالت ا ْم َرأَةٌ :واثنني؟ فقال :واثنني).

(((

واملرأة صاحبة املال ليس ألحد حق يف ماهلا إال بإرادتها ،فذمتها املالية مستقلة متاماً ،تتصرف
مباهلا باملعروف كيف شاءت ،واهلل تعاىل حذر األزواج واألولياء من سلب النساء شيئاً من
استِبْ َد َ
أمواهلن دون موافقة صرحية منهن ،فقال جل شأنهَ { :وإِ ْن أَ َر مُُّ
ُم
دت ْ
ال َز ْو ٍج َّم َكا َن َز ْو ٍج َوآَتيْت ْ

اه َّن ِق َ
نطاراً َف َ
ال َتأْ ُخ ُذواْ ِمنُْه َشيْئاً أََتأْ ُخ ُذوَنُه ُب ْهتَاناً َوإِثمْ اً ُّمبِيناً}(النساء ،)20 :فاألخذ من مهور
إِ ْح َد ُ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن.

 .2طبقات ابن سعد ،ذكر عالمات النبوة يف رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قبل أن يوحى إليه.157 - 155/ 1 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب هل جيعل للنساء يوم على حده يف العلم.
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النساء يكون حراماً وسحتاً إال إذا مت برضاهن ،وهذا ما يؤكده اهلل تعاىل بقولهَ { :وآُتواْ النَّ َساء
َص ُدَقاِت ِه َّن حِْنَلًة َفإِن ِطبنَْ َل ُك ْم َعن َش ْيٍء ِّمنُْه َن ْفساً َف ُكُلوُه َهنِيئاً َّم ِريئاً}(النساء ،)4 :فال يكن أكل

ً
حالال طيباً لزوجها ،إال إذا طابت مبا أعطته نفسها.
مال املرأة

بل إن املرأة ذات اليسار سألت عن مشروعية تصدقها على زوجها املعسر ،وكان السؤال
َب ا ْم َرأَةِ عبد اهللِ بن مسعود ،قالت( :كنت يف المَْ ْس ِج ِدَ ،ف َرأَيْ ُت
بلسانها وصوتها ،فعن َزيْن َ
َب ُتنْ ِف ُق على عبد
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالَ :ت َص َّدْق َن َوَل ْو من ُحِليِّ ُك َّنَ ،و َكاَن ْ
ت َزيْن ُ
اهللَِ ،وأَيْتَام يف َح ْجر َها ،قال :فقالت ِل َعبْ ِد اهللَِ :س ْل َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَيجَْ ِزي عَنيِّ
ِ
ٍ

ْت َر ُس َ
َليْ َك َوعَ
أَ ْن ُأْن ِف َق عَ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
الص َدَقِة؟ فقالَ :سِلي أَن ِ
َلى أيتامي يف َح ْج ِري من َّ
وسلمَ ،فان َ
ْ
اجُت َها،
ْطَل ْق ُت إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َو َجد ُ
ْت ا ْم َرأَةً من الأَْن َ
اب َح َ
ْص ِار على البَ ِ
ْل َحاج َ ،ف َم َّر عَ
ِمث ُ
َليْنَا باللَ ،فُقْلنَاَ :س ْل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَيجَْ ِزي عَنيِّ أَ ْن ُأْن ِف َق على َز ْو ِجي
َتيِ

َ
ب؟
َب ،قال :أَ ُّي َّ
ب ِبنَاَ ،ف َد َخ َل َف َسأََلُه ،فقال :من ُه َما؟ قالَ :زيْن ُ
َام لي يف َح ْج ِري؟ َوُقْلنَا :لاَ خُْترِ ْ
الزيَاِن ِ
َوأيْت ٍ

الص َدَقِة)
قال :ا ْم َرأَُة عبد اهللِ ،قال :نعم هلا أَ ْج َرا ِن؛ أَ ْجُر اْل َق َراَبِةَ ،وأَ ْجُر َّ

(*)
(((

ليس املقصود شرعنة االنفالت من أحكام الشرع وضوابطه:
يظن بعض من يطالع مثل هذا املقال -خمطئاً -أن املقصود دعوة إىل التفلت من قيود الشرع
وضوابطه ،فيما خيص عالقة الرجال بالنساء ،واألمر ليس كذلك على اإلطالق ،وإمنا املراد
أن تكون الدعوة إىل االنضباط مضبوطة حبكم الشرع وضوابطه وقيوده ،دون أن يشدد على
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر.
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الناس بغري ما أنزل اهلل تعاىل ،وال جاء به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاملرأة والرجل ينبغي أن
يتحليا بقيم اإلسالم وأخالقه ،وأن يلتزما أحكامه املستندة إىل األدلة الشرعية الصحيحة ،يف
لبسهما وكالمهما وصوتيهما ،ويف حدود عالقتهما ببعضهما بعضا ،ويف بيعهما وشرائهما
وشؤون حياتهما كلها ،ويف شعائرهما اليت يتقربان بها إىل اهلل تعاىل ،ليحصال على الثناء
الرباني الذي يتفضل اهلل عليهما به حال برهما ،فقال جل شأنه{ :إِ َّن المُْ ْسِل ِم َ
ات
ني َوالمُْ ْسِل َم ِ
الصاِدِق َ
َات َواْل َقاِنتِ َ
َوالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ات
الص ِاب ِر َ
الص ِاب َر ِ
الصاِدَق ِ
ني َواْل َقاِنت ِ
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
ين َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
َات َو َّ
ات َو حَْ
ني َو خَْ
َو خَْ
الاِف ِظ َ
الصاِئ ِم َ
َص ِّدِق َ
اش ِع َ
وج ُه ْم
ني َوالمُْت َ
ات َوالمُْت َ
ني ُفُر َ
ال ِ
ال ِ
الصاِئ َم ِ
َص ِّدَق ِ
اش َع ِ
ني َو َّ
ات َو َّ
َو حَْ
ات أَ َع َّد ُ
ين اهللَ َكثِرياً َو َّ
ات َو َّ
اهلل لهَُم َّم ْغ ِف َرةً َوأَ ْجراً َع ِظيماً} (األحزاب،)35 :
الذا ِك ِر َ
الذا ِك َر ِ
الاِف َظ ِ
فاملقصود أن تسري حياتهما وفق هذه املنظومة من القيم الربانية ،دون تفريط وال إفراط ،فاملرأة
املصونة ميكن هلا أن تنال أرفع الدرجات العلمية ،وأن تتوىل أرفع املسؤوليات ،وأن تقوم خبري
اخلدمة جملتمعها ،وال يعقل أن يتم ذلك منها ،وامسها مغمور ،وصوتها مكتوم.
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مسائل فقهية

احلكم الشرعي يف
كتمان العيب يف املبيع
د .حسن مسعود سلمان /حماضر يف جامعة القدس املفتوحة
عالقات البيع والشراء بني الناس ال تنتهي ،فإذا كان يف السلعة املراد بيعها عيب قد كتمه
البائع ،واكتشفه املشرتي ،فما اآلثار الشرعية املرتتبة على ذلك؟ هذا ما سنتناوله يف هذه
السطور القليلة ،إن شاء اهلل تعاىل.
العيب لغة واصطالحًا:
العيب لغة :هو الوصمة والنقيصة ،واجلمع أعياب وعيوب((( ،وجاء يف القرآن الكريم

َ
ت لمَِ َسا ِك َ
اءهم َّمِل ٌك يَأْ ُخ ُذ ُك َّل
ني يَ ْع َمُلو َن فيِ اْلبَ ْح ِر َفأََر ُّ
الس ِفينَُة َف َكاَن ْ
دت أَ ْن أَ ِعيبَ َها َو َكا َن َو َر ُ
{أ َّما َّ
َس ِفينٍَة َغ ْصباً} (الكهف( ،)79 :قال القرطيب :أي جعلها ذات عيب ،يقال :عبت الشيء ،فعاب إذا
صار ذا عيب ،فهو معيب وعائب.

(((

ومن السنة( :وال يؤخذ يف الصدقة هرمة ،وال ذات عيب).

(((

والعيب يف االصطالح :عرفه اإلمام النووي :بأنه (كل ما نقص العني أو القيمة ،نقصاً يفوت
 .1ابن منظور ،مجال الدين ،لسان العرب فصل العني ،ط ،3دار صادر :بريوت1414 ،هـ.633/ 1 ،
 .2القرطيب ،حممد بن أمحد بن أبي بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوي ،إبراهيم أطفيص ،ط ،2دار
الكتب العلمية :القاهرة ط 1964- 1384 2م.633\1 ،
 .3سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب يف زكاة األئمة.
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به غرض صحيح ،إذا غلب يف جنس املبيع عدمه).

(((

وعرفه ابن مفلح من احلنابلة :كل ما ينقص قيمة املبيع عادة نقيصة ،يقتضي العرف سالمة
املبيع منها).

(((

وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا ،رمحه اهلل تعاىل( :ما ختلو عنه الفطرة السليمة عادة ،وينقص
القيمة عند التجار).

(((

هذا ويع ّد العرف املرجع يف حتديد العيب ،فقد جاء يف اجملموع( :والعيب الذي يرد به املبيع
ما يعده الناس عيباً)((( ،إال إذا كان العيب منصوصاً عليه شرعاً ،وعلى هذا؛ فالعيب وصف
نسيب ،فما يكون عيباً عند قوم رمبا ال يكون عيباً عند آخرين ،ومن اجلدير ذكره أن العلماء
قدمياً وحديثاً اهتموا بهذا املوضوع وأحكامه الفقهية ،وكتبت فيه أحباث ورسائل جامعية.
حكم كتمان العيب:
من َعِل َم عيباً ،وجب عليه بيانه للمشرتي إذا كان يتضرر بكتمانه عنه ،وحيرم على البائع

كتمانه ،فقد روي َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ( :أَ َّن َر ُس َ
بةِ َط َع ٍام،
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،م َّر َعَلى ُصرَْ

الط َعام؟ َق َ َ
الَ ،ف َق َ
َفأَْد َخ َل يَ َدُه ِفي َهاَ ،فن َ
ت أَ َص ِاب ُعُه َبَل ً
ب َّ
الس َماُء يَا
َال ْ
اح َ
الَ ( :ما َه َذا يَا َص ِ
ال :أ َصاَبتُْه َّ
ِ
ول اهللَِ ،ق َ
َر ُس َ
ال( :أََفال َج َعْلتَُه َف ْو َق َّ
اسَ ،م ْن َغ َّ
س ِمنيِّ ).
الط َع ِام َك ْي يَ َراُه النَّ ُ
ش َفَليْ َ

(((

ال :سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
وحديث ُع ْقبََة بن َعا ِمرَ ،ق َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَُق ُ
ول( :املُ ْسِل ُم أَ ُخو
ِ ٍ

 .1احلصين ،أبو بكر بن حممد ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،حتقيق :علي عبد احلميد وحممد وهيب ،ط ،1دار
اخلري :دمشق.244/ 1 1994 ،
 .2ابن مفلح ،مشس الدين املقدسي الراميين ،كتاب الفروع ،حتقيق :عبد اهلل بن حمسن الرتكي ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1424هـ .235 /6 ، 2002 -
 .3الزرقا ،مصطفى أمحد ،العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي ،مطبعة اجلامعة السورية :دمشق.1948 ،
 .4النووي ،أبو زكريا ،اجملموع شرح املهذب ،دار الفكر.12/115 ،
 .5صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ( :من غشنا فليس منا).
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ِ
ب إِال َبيَّنَُه َلُه).
املُ ْسِلمَ،ال يحَِ ُّل لمُِ ْسِلم َب َ
اع ِم ْن أَ ِخيِه َبيْ ًعا ِفيِه َعيْ ٌ
ٍ
وذهب بعض فقهاء الشافعية إىل :أنه جيب على البائع إعالم املشرتي بالعيب قبل البيع،
(((

ومن أقواهلم( :ومن باع شيئاً يعلم به عيباً ،وجب عليه بيانه للمشرتي).

(((

قال النووي( :من ملك عيناً ،وعلم بها عيباً ،مل جيز أن يبيعها حتى يبني عيبها ،وهذا احلكم
متفق عليه ،ال خالف فيه بني العلماء).

(((

وقال ابن رشد( :ال حيل المرئ مسلم أن يبيع سلعة من السلع ،أو داراً ،أو عقاراً ،أو ذهباً،
أو فضة ،أو شيئاً من األشياء ،وهو يعلم فيه عيباً َّ
قل أو كثر حتى يبني ذلك ملبتاعه ،ويقفه
عليه ،وقفاً يكون علمه كعلمه ،فإن مل يفعل ذلك ،وكتم العيب وغشه بذلك ،مل يزل يف مقت
اهلل ،ولعنة مالئكة اهلل).

(((

َ
َ ْ
ُم ِمنْ َها
يع؛ َخ ِفيِّ َها َو َجِليِّ َهاَ ،وال يَ ْكت ُ
وجاء يف اإلحياء أن على البائع (أ ْن ُيظ ِه َر جمَ ِي َع ُعُي ِ
وب املبِ ِ

بَ ،فإِ ْن أَ ْخ َفاُه َكا َن َظالمًِا َغ ًّ
اشاَ ،واْل ِغ ُّ
ُّصح فيِ املُ َعا َمَلِة،
ش َح َرا ٌمَ ،و َكا َن َتار ًكا للن
اج ٌ
َشيْئًاَ ،ف َذِل َك َو ِ
ِ ِ ِْ
(((
ب).
اج ٌ
َوالن ْ
ُّص ُح َو ِ
حكم العقد مع كتمان العيب:

تناولنا آنفاً حكم كتمان العيب ،أما أثر كتمان العيب على العقد ،فذهب مجهور الفقهاء
إىل أنه يصح البيع مع املعصية على الكتمان ،وهو رأي مجهور الفقهاء ،قال الشافعي :وحرام

 .1سنن ابن ماجة ،كتاب التجارات ،باب من باع عيباً فليبينه ،وصححه األلباني.
 .2النووي ،حييى بن شرف ،روضة الطالبني ،ط ،3املكتب اإلسالمي :بريوت1421 ،هـ461/ 2 -1996
 .3النووي ،اجملموع شرح املهذب.115/ 12 ،
 .4ابن رشد ،أبو الوليد ،املقدمات املمهدات ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1408 ،1هـ .100/ 2 -1988
 .5الغزالي ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دار املعرفة :بريوت75/ 2 ،
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التدليس ،وال ينقض به البيع ،(((.وقال ابن مفلح( :وال حيل للبائع تدليس سلعته ،وال كتمان
عيبها ،فإن فعل ،فالبيع صحيح).

(((

َّبيِ
ودليلهم حديث املصراة ،فقد صح عن أَبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْهَ ،ع ِن الن ِّ ،صلى اهلل عليه
َ
َمَ ،ف َم ِن اْبتَا َع َها َب ْع ُدَ ،فإَِّنُه بخَِيرْ ِ النَّ َظ َريْ ِن َب ْع َد أَ ْن يحَْتَِلبَ َها:
اإلِب َل َوال َغن َ
وسلم ،أنه قال( :ال ُت َص ُّروا ِ

اع تمٍَْر).
إِ ْن َشاَء أَ ْم َس َكَ ،وإِ ْن َشاَء َرَّد َها َو َص َ

(((

وجه الداللة :أن النيب جعل مشرتي املصراة باخليار إن شاء أمسك ،وإن شاء رد مع التدليس

احلاصل من البائع بالتصرية ،وهي عيب مثبت للخيار مبقتضى احلديث ،فدل ذلك على أن
التدليس بالعيب وكتمانه ال يبطل البيع.
قال ابن عبد الرب :هذا حديث أصل يف النهي عن الغش ،وأصل يف ثبوت اخليار ،وأصل
يف أنه ال يفسد البيع.

(((

الرباءة من العيب:
قد يقول البائع للمشرتي :أنا بريء من كل عيب يف هذه السلعة ،والغرض من ذلك
التخلص من ضمان أي عيب يف املبيع ،وإلزام املشرتي به ،حبيث ال حيق للمشرتي بعد ذلك
رده ،وقد يقول البائع للمشرتي :أنا أبيعك كوم حديد (خردة) ال أحتمل أي عيب فيها ،أو
قد يقول :هذه السلعة فيها العيوب كلها ،وبذلك يتخلى البائع عن مسؤوليته عن أي عيب
يوجد يف السلعة ،فما رأي الفقهاء يف ذلك؟
 .1النووي ،اجملموع شرح املهذب.118/ 12 ،

 .2ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد ،املبدع شرح املقنع ،ط ،1دار الكتب العلمية :بريوت1418،هـ .83/ 4 ،-1997
 .3صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب النهي للبائع أن حي ّفل اإلبل والبقر والغنم وكل حمفلة.
 .4الشوكاني ،حممد بن علي ،نيل األوطار ،ط ،1حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث :مصر1412 ،هـ-
.1993
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الرأي األول :يصح البيع املقرتن بشرط الرباءة من العيب ،ويربأ به البائع من كل عيب،
سواء علم بالعيب أم مل يعلم ،أشار إىل العيب أم مل يشر ،ودليلهم :قول الرسول ،صلى اهلل
روطهم).
عليه وسلم( :املُ ْسِل ُمون ِعن َد ُش ِ

(((

شرطه البائع على املشرتي ،ورضي به املشرتي،
ووجه الداللة :أن الرباءة من العيب شرط ّ
فيصح ،ويرتتب عليه أثره.
الرأي الثاني :البائع ال يربأ إال من العيب الذي يطلع عليه املشرتي ،ويبينه له بياناً كافياً.

واستدلوا حبديث أَِبي ُه َريْ َرةَ( :أَ َّن النَّبيَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ن َهى َع ْن َبيْ ِع اْل َغ َر ِر).

(((

ووجه الداللةَ :ن ْهي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن بيع الغرر ،والبيع بالرباءة بيع غرر؛

ألن املعقود عليه ال يدرى على أي صفة هو.
الرأي الثالث :ال يربأ البائع إال من عيب ال يعلمه ،وأما العيب الذي يعلمه ،فال يربأ منه.

(((

اع ُغال ًما َلُه ِبثَ َمانمِِاَئِة
واستدلوا مبا صح عن سامل بن عبد اهلل بن عمر( :أَ َّن َعبْ َد اهللِ ْب َن ُع َم َرَ ،ب َ

باَءةَِ ،ف َق َ
ال َّال ِذي اْبتَا َعُه ِل َعبْ ِد اهللِ ْب ِن ُع َم َرِ :باْل ُغالم دَاٌء ،لمَْ ُي َس ِّمِهَ ،ف ْ
َص َما
اخت َ
ِد ْر َه ٍمَ ،وَبا َعُه ِباْلرََ
ِ
الر ُج ُلَ :باع َعبْ ًدا َوِبِه دَاٌء لمَْ ُي َس ِّمِه ِليَ ،ف َق َ
ْما َن ْبن َع َّفا َنَ ،ف َق َ
لىَ
ال َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُع َم َر:
ال َّ
إِ ُعث َ ِ
َنيِ

َ
ني أَ ْن يحَِْل َ
ف َلُه َل َق ْد َبا َعُه
(ب ْعُتُه ِباْلرََ
باَءةِ ) َف َق َضى ُعث َ
ِ
بن ُع َم َر ِباْليَ ِم ِ
ْم ُان ْب ُن َع َّفا َن َعلى َعبْ ِد اهللِ ِ

اْل ُغالُمَ ،و َما ِبِه دَاٌء يَ ْعَل ُمُهَ ،فأََبى َعبْ ُد اهللِ أَ ْن يحَِْل َ
بن ُع َم َر
ف َلُهَ ،وا ْرتجََ َع ال َعبْ َدَ ،فبَا َعُه َعبْ ُد اهللِ ُ
ال َماِل ٌكَ :
خ ِس ِماَئِة ِد ْر َهمَ ،ق َ
ف َومَ ْ
اع َعبْ ًدا ،أَ ْو
يم ْن َب َ
َب ْع َد َذِل َكِ ،بأَْل ٍ
َم ُع َعَليِْه ِعنْ َدَناِ ،ف َ
األ ْمُر املجُْت َ
ٍ
ِّ
َمُهَ ،فإِ ْن
َوِلي َدةً ،أَ ْو َحيَ َواًنا ِباْلرََ
ب إِال أَ ْن يَ ُكو َن َعِل َم فيِ َذِل َك َعيْبًا َف َكت َ
باَءةَِ ،ف َق ْد َب ِر َئ ِم ْن ُكل َعيْ ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب أجر السمسرة.
 .2سنن أبي داود ،كتاب البيوع ،باب يف بيع الغرر ،وصححه األلباني.
 .3ابن جزي ،أبو القاسم حممد بن أمحد ،القوانني الفقهية  ،175ابن قدامة  ،املغين .135 /4 ،
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الشاِف ِع ِّي أََّنُه َق َ
َكا َن َعِل َم َعيْبًاَ ،ف َكت َ لمَْ َ
اع َم ْرُدودًا َعَليِْه ،وروينَا َع ِن َّ
ال
بَئُتُهَ ،و َكا َن َما َب َ
َمُه َتنْف ْعُه َترْ ِ

باَءةِ ِم َن اْل ُعُيوبَ :ف َّال ِذي َن ْذ َه ُب إليه َو ُ
اهلل
يع اْل َعبْ َد أَ ْو َما َشاَء ِم َن احلَيَ َوا ِن ِباْلرََ
الر ُج ِل :يَبِ ُ
فيِ َّ
ِ
َ
ُ
ِّ
بأْ ِم ْن
ب ،لمَْ يَ ْعَل ْمُه ،وَلمَْ يَرَْ
أَ ْعَل ُم َق َضاُء ُعث َ
ْما َن ْب ِن َع َّفا َنَ ،ر ِض َي اهلل َعنُْه ،أَّنُه َب ِريٌء ِم ْن ُكل َعيْ ٍ
(((
ب َعِل َمُه ،وَلمَْ ُي َس ِّمِه اْلبَاِئ ُع)
َعيْ ٍ
الرتجيح :من خالل ما تقدم من أدلة نرى ترجيح الرأي القائل :إن البيع بشرط الرباءة

من العيوب صحيح ،وأنه يربأ من كل عيب مل يعلمه ،وال يربأ من عيب علمه ،فكتمه؛ ألنه
تدليس وغش.
وأما ما استدل به الفريق الثاني من نهي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن بيع الغرر؛
فالغرر املنهي عنه ما كان مفضياً إىل املنازعة ،وهنا ال منازعة؛ ألن صاحب احلق تنازل عن حقه.
وأما ما استدل به الفريق األول من حديث (املسلمون عند شروطهم) ،فالرد على هذا الدليل
بأن هذا احلديث ضعيف ،ومعارض ملا روته عائشة ،رضي اهلل عنها ،بأن النيب ،صلى اهلل عليه
ت ُطو َن ُشُر ً
وطاَ ،ليْ َس ْ
َاب اهللَِ ،ما َكا َن ِم ْن َش ْر ٍط َليْ َ
وسلم ،قالَ ( :ما َب ُال ِر َجا ٍل يَ ْشرَ ِ
ت فيِ ِكت ِ
س فيِ
(((
اط ٌلَ ،وإِ ْن َكا َن ِماَئَة َش ْر ٍطَ ،ق َضاُء اهلل ،أَ َح ُّقَ ،و َش ْر ُط اهللِ أَ ْوَث ُق .)...
َاب اهللَِ ،ف ُه َو َب ِ
ِكت ِ
فلم يبق أمامنا إال ترجيح الرأي الثاني لقوته وصوابه.
واهلل تعاىل أعلم

 .1البيهقي ،أبو بكر ،السنن الكربى ،حتقيق  :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية :بريوت 1424 ،هـ-
 536/ 5 2002رقم .10787
 .2صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب الشروط يف الوالء.
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مسائل فقهية

الشروط اليت يشرتطها
أحد العاقدين يف عقد الزواج
د .شفيق عياش /عضو هيئة اإلدارة والتحرير جمللة اإلسراء
الشروط يف عقد النكاح قد تكون شرعية اشرتطها الشارع ،كشروط الصحة ،واللزوم

والنفاذ ،وقد تكون جعّلية يشرتطها أحد العاقدين على العاقد اآلخر ،وجيعلها مقرتنة بالعقد،
أو سابقة عليه ،مرتبطة به.

والشروط اجلعّلية اليت يتصو ّر اشرتاطها يف العقد ثالثة أنواع ،هي:

 .1الشروط املوافقة ملقصود عقد النكاح ،ومقصد الشارع.

 .2الشروط املنافية ملقصود العقد ،أو املخالفة ملا نصت عليه الشريعة.
 .3الشروط اليت ال تنايف مقتضى العقد ،وليست مما يقتضيه العقد ،وفيها مصلحة ألحد
الطرفني.
وفيما يأتي بيان حلكم كل واحد من هذه األنواع الثالثة:
النوع األول  -الشروط املوافقة ملقصود العقد ،وملا أمر الشارع به:
اتفق الفقهاء على صحة هذه الشروط ،ووجوب الوفاء بها ،ومن أمثلتها :اشرتاط اإلنفاق
على الزوجة ،والعشرة باملعروف ،والعدل بينها وبني ضرائرها ،أو أن يشرتط الزوج عليها
أال متنعه نفسها ،وأال تتصرف يف ماله إال برضاه ،وحنو ذلك من الشروط.

(*)
(((

ويدخل يف هذا النوع أيضاً الشروط اليت جرى بها العرف الصحيح يف البلد الذي يقيم فيه

* روضة الطالبني 264 /7 :واخلرشي 278/ 3 :واملغين.15 /7 :
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الزوجان ،كاشرتاط تعجيل بعض املهر.
النوع الثاني  -الشروط اليت تنايف مقصد عقد النكاح:
اتفق الفقهاء أيضاً على عدم صحة الشروط اليت ختالف نصوص الشريعة اإلسالمية،

أو ّ
ختل مبقاصد النكاح ،ومن أمثلة هذه الشروط أن تشرتط املرأة على زوجها أال تطيعه ،أو
أن خترج من غري إذنه ،أو أن ال يرثها ،أو ال يعاشرها معاشرة األزواج ،ومن أمثلة ما يشرتطه
الزوج :أن يشرتط عليها أن ال مهر هلا ،أو أن ال ينفق عليها ،أو أن ال ترثه ،وحنو ذلك.
النوع الثالث  -الشروط اليت ال تنايف مقتضى العقد ،وليست من مقتضياته ،وفيها مصلحة
ألحد الطرفني:
الشروط اليت ال تنايف مقصود النكاح ،وال ختالف ما قرره الشرع ،ويف الوقت نفسه هي
ليست مما يقتضيه العقد ،من أمثلتها أن تشرتط الزوجة على الزوج أن ال خيرجها من بلدها،
أو ال يسافر بها ،أو ال يتزوج عليها ،أو أن تستمر يف عملها الذي تبيحه الشريعة ،وحنو ذلك.
وقد اختلف الفقهاء يف هذا النوع من الشروط ،على قولني:
 .1ذهب احلنابلة واألوزاعي وابن شربمة إىل جواز هذه الشروط ،ووجوب الوفاء بها ،فإن

يف املشرتط عليه بها ،فإن للطرف اآلخر حق فسخ النكاح .وقد ُنقل هذا القول عن عمر
مل ِ
ابن اخلطاب ،وسعد بن أبي وقاص ،وعمرو بن العاص ،ومعاوية ،وقال به :شريح ،وعمر بن

عبد العزيز ،وجابر بن زيد ،وطاووس ،وإسحاق.
 .2ذهب مجهور العلماء إىل بطالن هذه الشروط ،فال جيب الوفاء بالشروط حتى يوجد
دليل شرعي يدل على اعتبارها ،أو تكون من مقتضيات العقد ومقاصده ،وال يرتتب على
بطالن هذه الشروط فساد العقد ،فال يفسخ العقد ال قبل الدخول وال بعده ،بل يصح العقد،
وُيلغى الشرط ،فاألصل يف الشروط عند احلنابلة الصحة ،إال إذا ورد دليل على البطالن،
أما عند اجلمهور ،فاألصل يف الشروط املنع ما مل يرد دليل على اإلباحة ،ولكن مع ذلك ،فقد
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قالوا :إن العقد صحيح ،والشرط باطل.

اشرََ
وقد استدل اجلمهور بقول الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ِن ْ
ت َط َش ْر ًطا

اط ٌل)((( ،غري أن احلنابلة فسروا هذا احلديث بأن املراد بقولهَ :
س
َاب اهللَِ ،ف ُه َو َب ِ
(ليْ َ
َليْ َ
س فيِ ِكت ِ
َاب اهللِ)؛ أي مل يرد نفيه يف كتاب اهلل ،فإن كان يف كتاب اهلل حترميه فهو باطل ،وإال فهو
فيِ ِكت ِ

صحيح.

كما استدل احلنابلة على صحة هذه الشروط بأدلة أخرى ،منها:
ُم ِم َن ُّ
ُم ِبِه
الشُر ِ
است ْ
وط أَ ْن ُتوُفوا ِبِهَ ،ما ْ
َحَلْلت ْ
أ .قوله صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َح ُّق َما أَ ْوَفيْت ْ

وج)((( ،فالوفاء بالشروط يف النكاح أوىل منها يف البيع.
اْلُفُر َ

َ
وط ِه ْم ،إ َّال َش ْر ًطا َح َّر َم َح َ
ال ًال ،أَ ْو
ب .قوله صلى اهلل عليه وسلمَ ...( :واملُ ْسِل ُمو َن َعلى ُشُر ِ ِ
(((
أَ َح َّل َح َرا ًما).
ج .واستدلوا بالنصوص اليت أجازت مثل هذه الشروط يف غري النكاح ،كاحلديث الذي
اع خَْن ً
ال َق ْد ُأِّب َر ْت،
رواه البخاري يف صحيحه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن َب َ
َ
َاع).
ت َط املُبْت ُ
َفثَ َم َرُت َها ِلْلبَاِئ ِع ،إِ َّال أ ْن يَ ْشرَ ِ

(((

فإذا جاز للمبتاع اشرتاط الثمر يف عقد البيع ،فيجوز اشرتاط حنو ذلك يف أي عقد من

العقود؛ ألن العقود باب واحد.

فال يبطل الشرط إال إذا كان منافياً ملقصود الشارع ،أو ملقاصد العقد ،وإذا مل يشتمل الشرط
على واحد من هذين األمرين ،فال وجه لتحرميه؛ ألنه حيقق مصلحة للناس ،ولوال حاجتهم
إليه ملا فعلوه.
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب البيع والشراء مع النساء.

 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الشروط يف النكاح.
 .3سنن الرتمذي ،كتاب األحكام عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما ذكر عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف الصلح بني الناس.
 .4صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب من باع ً
خنال عليها مثر.
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الشروط اليت يشرتطها أحد العاقدين يف عقد الزواج

موقف القانون من الشروط يف النكاح:
أخذ قانون األحوال الشخصية مبذهب احلنابلة ،فصحح الشروط اليت ال تنايف مقصد العقد،
وال ختالف ما نص عليه الشارع ،وال متس حق الغري إذا دونت هذه الشروط يف وثيقة العقد.
أما الشروط اليت تنايف مقاصد الزواج ،أو تلزم الطرف اآلخر مبحظور شرعي ،فهي شروط
باطلة ،مع تصحيح العقود املشرتطة فيها تلك الشروط ،على خالف بني الفقهاء ،وقد نصت
املادة ( )19من القانون على أنه:

(إذا اشرتط يف العقد شرط نافع ألحد الطرفني ،ومل يكن منافياً ملقاصد الزواج ،ومل يلتزم

فيه مبا هو حمظور شرعاً ،وسجل يف وثيقة العقد ،وجبت مراعاته ،وفقاً ملا يأتي:

 .1إذا اشرتطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق هلا به مصلحة غري حمظورة شرعاً ،وال

ميس حق الغري ،كأن تشرتط عليه أن ال خيرجها من بلدها ،أو أن ال يتزوج عليها ،أو أن جيعل

أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت ،أو أن يسكنها يف بلد معني ،كان الشرط صحيحاً وملزماً،
فإن مل يف به الزوج ،فسخ العقد بطلب الزوجة ،وهلا مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

 .2إذا اشرتط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غري حمظورة شرعاً ،ال ميس حق

الغري ،كأن يشرتط عليها أن ال تعمل خارج البيت ،أو أن تسكن معه يف البلد الذي يعمل

هو فيه ،كان الشرط صحيحاً وملزماً ،فإن مل تف به الزوجة ،فسخ النكاح بطلب من الزوج،
وأعفي من مهرها املؤجل ،ومن نفقة عدتها.

 .3أما إذا قيد العقد بشرط ينايف مقاصده ،أو يلتزم فيه مبا هو حمظور شرعاً ،كأن يشرتط أحد

الزوجني على اآلخر أن ال يساكنه ،أو أن ال يعاشره معاشرة األزواج ،أو أن يشرب اخلمر ،أو

ً
باطال ،والعقد صحيحاً).
أن يقاطع أحد والديه ،كان الشرط

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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مسائل فقهية

اع املَ َ
ا ْمِت َن ُ
رأِة
َ
َ
وج َها ،نشوز
ز
ة
ر
اش
ِم ْن ُم َع
َ
ِ
ِ
الشيخ إحسان عاشور /مفيت حمافظة خانيونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

التـ َص ُّر َف؛ فتَمتَنِ ُع عن َقبو ِل ُم َع َ
َّ
فإن َ
اش َرةِ
تـ ِ
خط ُئ التقدي َر أحياناًُ ،
بعض النساِء ُ
وتـ ِسيُء َّ

ُُ َ َ
ً
نيع
ِ
زوجها ،وترفض قضاَء َوط ِرهِ منها ،بال عذر مقبول ،وال سبب مشروع؛ عقابا له على َص ٍ
ً
ض معني ،أو ز ْه َداً منها يف ُم َع َ
اش َرِته ،وهي ال تدري
مل يَُر ْق هلا ،أو ُمسا َو َمة له؛ ِلتحقيق غ َر ٍ

صب على
أنها بذلك تكون عاصية آثمَِةِ ،ل َرِّبها ُم ِ
تعلم أنه ال يَ رُِ
َوجها ُم ِ
غضبٌَة ،وهي ُ
سخ َطٌة ،وِلز ِ
َ
تـه ،وتدَف ُعُه َكرا َم ُتـُه إىل طالقها ،أو أن يحَ ِل َ
تركها ،وأحياناً ُ
ف طالقاً أال يَق َرَبها؛
تأخ ُذ
الرجل ِع َّز ُ

أس َر ُه َّن بالُفرَقِة
تؤر ُق
َ
لذا َ
ِّس ِوةَ من هذه اخلطيئة اليت ِّ
وتـنْ ِذُر َ
أح ِّذُر أولئك الن ْ
أزواج ُه َّنُ ،

َّ
والشتَات ،وذلك يف النقاط األربع اآلتية:

أو ًال  -احلق املشرتك للزوجني يف املعاشرة الزوجية:
ٌ
إن املُ َ
َّ
الزوجَينْ ِ ؛ وإن كان الزوج يتعرض للفتنة واإلثارة
عاش َرةَ الزوجية َح ٌّق
مشرتك بني َّ

أكثر ،ويَ َرى النساَء يف خروجه ،فيحتاج إىل َ
قضاِء َو َط ِرهِ؛ لئال يَق َع يف احلرام ،وقد قال النيب،
َ
ْبُر فيِ ُصو َرةِ َشيْ َطا ٍنَ ،فإَِذا أبصر
صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن املَْرأةَ ُت ْقبِ ُل فيِ ُصو َرةِ َشيْ َطا ٍنَ ،وُتدِ
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اع املَ َ
رأِة ِم ْن ُمع َ
ا ْمِت َن ُ
وجهَا ،نشوز
َاش َرِة َز ِ

أَ َح ُد ُك ُم ا ْم َرأَةًَ ،فْليَأْ ِت أَ ْهَلُهَ ،فإِ َّن َذِل َك يَُرُّد َما فيِ َن ْف ِسِه).
ُ
طم ُع الذي يف َقلبِه َم َر ٌ
واملعنىَّ :
والشيطان ُيزَيِّنُها له،
ض،
دب َرةً ُيـ ِ
أن رؤيََة املرأةِ ُمقبَِلًة أو ُم ِ
(((

الش َ
يطا ِن يف اإلغ َراِءَ ،
زوج ِهاَ ،
فتَْلتَ ِقي َم َع َّ
وقضاء
فل ِز َم أن تكون الزوجُة مأمورةً بتلبِيَِة َح َ
اجِة ِ
َو َط ِرهِ معها؛ ِلرَُ
نفسِه ِم َن َّ
الشه َوةِ ،وممَِّا يَ ُد ُّل على ذلك حديثان:
تَّد ما يف ِ
(األول) عن ابن أبي أوفى ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(ل ْو ُكنْ ُت
آ ِمراً أَ َحداً أَ ْن يَ ْس ُج َد َأل َح ٍدَ ،أل َم ْر ُت المَْْرأَةَ أَ ْن َت ْس ُج َد ِل َز ْو ِج َهاَ ،وال ُت َؤدِّي المَْْرأَُة َح َّق اهللِ عز وجل

َ َ
َ
َ َلهََ
َب
َعَليْ َها ُكَّلُهَ ،حتَّى ُت َؤد َ
ِّي َح َّق َز ْو ِج َها َعليْ َها ُكَّلُهَ ،حتَّى ل ْو َسأ ا َن ْف َس َهاَ ،و ِه َي َعلى ظ ْه ِر َقت ٍ
(((
أل ْع َطتُْه إِيَّاُه).
َ
َب :هو َّ ُ
َ
َام البَعيرْ ِ حتت الراكب ،وقد كانت النساُء إذا
والقت ُ
الر ْحل الذي ُيوض ُع َحول َسن ِ
أ َرْد َن الوالدة َجَل ْس َن عليه؛ ألنه ْ ُ
ير الوالدة يف زماننا ،فإذا
أس َهل خِلُروج الولد ،وهو أشبَُه ِب َس ِر ِ
باب أوىل ،وقد جاء ذكر هذه
كانت االستجاَبُة ِل َرغبَتِِه ِ
الز َمًة يف تلك احلالة ،ففي غريها ِم ْن ٍ

للمبَ َالغِة يف حث الزوجة على االستجابة حَِ
احلالة ،رغم َّ
زوج َها.
أن ُح ُدوثَـ َها ال ُيت َ
لَ
َص َّوُر؛ ُ
اجِة ِ

(والثاني) عن طلق بن علي ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا َد َعا

(((
زوجتَه حَِ
والتـ ُّنـوُر :هو الُف ُ
رن الذي يخُ بَُز فيه،
اجتِِه َفْلتَأِْتِه ،وإ ْن كاَن ْ
لَ
الر ُج ُل َ
َّ
ت على التَّنُّور) َّ ،

زوجها ،وإ ْن كان ُخبْزُها يف الُفرن ،وال يعين ذلك
واملعنى :أنه يجَِ ُب على
َ
الزوجِة أ ْن ُ
تـلَبيَِّ دَع َوة ِ
تؤج ُل َخبْ َزُه ً
أ ْن ت ُ
قليال.
يحَتق؛ بل ِّ
رت َكُه رَ ِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب ندب من رأى امرأة فوقعت يف نفسه إىل أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها.

 .2مسند أمحد ،أول مسند الكوفيني ،حديث عبد اهلل بن أبي أوفى ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط :حديث

جيد.
 .3سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق الزوج على املرأة ،وصححه األلباني.
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ثانيًا ُ -ع ُقوب ُ
وجهَاَ ،و َر َف َض ْت ُمع َ
ُول:
َة املَ ْرأِة إذا َه َج َر ْت َز َ
َاش َر َت ُه ِبال َس َب ٍب م ُ
وع ،وال ُع ْذٍر مَقب ٍ
َشر ٍ
ً
زوجها ،إذا كان حِ ً
امتناع الزوجة عن ُم َع َ
َّ
ري ،وال
إن
َ
اش َرةِ ِ
صالا ،قائما بحَِ ِّقها ،ال يأُمُر َها إال بخِ ٍ

نفسها من األمور املشروعة ،يجَ َعُل َها ُع َ
رضًة للعقوبات الثالث اآلتية:
تـ ِطيُقُه ُ
يَطُل ُب منها إال ما ُ
وج ٌ َ
َ
(َّ )1
عن املالئكة هلا؛ فعن
إن ُهج َرا َن املرأة لزوجها ُم ِ
ب ِلطرِدها ،وإب َعاِد َها من رمحة َرِّبهاِ ،بل ِ

َ
اج َرةً
أبي هريرة ،رضي اهلل عنهَّ ،
أن
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إَِذا َباَتت املَرأُة َه ِ

اش َز ْو ِج َهاَ ،ل َعنَتْ َها املَ َ
ِف َر َ
بح) ويف رواية (حتى َت ْر ِج َع)((( ،وعنه رضي اهلل عنه،
الِئ َكُة َحتَّى ُت ْص َ
َّ
اشِه َفَل ْم َتأِتِهَ ،فبَ َ
ات َغ ْضبَا َن
الر ُج ُل ام َرأَتُه إِلىَ ف َر ِ
أن َّ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إَِذا َد َعا َّ
(((
بح).
َعَليْ َهاَ ،ل َعنَتْ َها املَالِئ َكُة َحتَّى ُت ْص َ
ألن َّ
اسٍة؛ َّ
اللعنة
ت عليها الشياطني ،فبَاَت ْ
تسَّل َط ْ
ت يف َن َك ٍدَ ،و َغ ٍّم ،وت َع َ
ومن لعنتها املالئكة َ
ستمر عليها حتى َ
تزول املعصية؛ إما ِب ُطلوع الفجر ،واالستغناء عنها ،وإما ِبتوَبتِها وُرجو ِعها
ِ
زوجهاَ ،
لمُِ َ
وإرضاِئه.
عاش َرةِ ِ
زوجهاَ ،
( )2و َم ْن َ
فل َعنَتها املالئكُةَ ،س ِخ َط اهلل عليها ،وهذا ما أشار إليه النيب ،صلى
أغضبَ ْ
ت َ
اهلل عليه وسلم ،بقولهَّ :
اشهاَ ،فتَأَبى َعَليِه،
(وال ِذي َن ْف ِسي بيَ ِدهَِ ،ما ِم ْن َر ُج ٍل يَد ُ
ْعو ا ْم َرأَتُه إِلىَ ِف َر ِ
(((
َّ
الس َماِء َساخطاً َعَليْ َهاَ ،حتَّى يَ ْر َضى َعنها)
إال َكا َن َّال ِذي يف َّ

زوجها ِعصيَ ٌ
ناع املرأة عن ُم َ
ان منها ونشو ٌزُ ،يس ِق ُط َن َف َقتَ َها عن زوجها؛ َّ
(َّ )3
ألن
إن امتِ َ
عاش َرةِ ِ

َت فال نفقة هلا ،فإذا أنفق عليها
مقاب ِل طا َعتِها له ،فإذا َن َشز ْ
َ
وجوب نفقة املرأة على زوجها يف ِ
ِ
وز َها ،فهذا ِم ْن َك ِريْم ْ
أخالِقِه.
مع ُ
نـ ُش ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم امتناعها من فراش زوجها.
 .2صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم امتناعها من فراش زوجها.
 .3صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حتريم امتناعها من فراش زوجها.
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اع املَ َ
رأِة ِم ْن ُمع َ
ا ْمِت َن ُ
وجهَا ،نشوز
َاش َرِة َز ِ

أن مَ ْ
وز َّ
ت َتِن َع ِم ْن ُمع َ
ثالثًا َ -ه ْل يجَ ُ ُ
وجهَاَ ،وم َ
وجِة ْ
َتى ؟
للز َ
َاش َرِة َز ِ
تتض َّرُر ِم ْن ُم َع َ
ذر َشر ِعي ،أو إذا كانت َ
اش َرِتِه َض َرراً حقيقياً؛ إْذ ال
نعم ،يجَ وُز هلا
ُ
االمتناع ِل ُع ٍ

الستة:
َض َر َر وال ِض َرار ،وذلك يف
ٍ
حاالت خاصة؛ أ َمثِّـ ُل هلا بهذه األمثلة ِّ

 1ـ إذا كانت الزوجة َمريضًة ،أو ُمر َهقًة ،أو ُمت َعبًَة ،أو كانت يف حالة من احلزن واهلم ،أو التوتر
النفسي ،فعلى الزوج أ ْن يَ ُ
َاجها ،واعتالل ِص َّحتِها،
عذ َرها عند اضطراب نفسيتها ،وتغيرُّ ِ ِمز ِ
ألن املُعاشرة مشاركٌة بني الزوجني ،فتحتاج إىل صفاء ِّ
ب َج َس ِدها؛ َّ
الذهن ،واستقرار املزاج،
وت َع ِ
حاجِة زوجته ،أدى ذلك إىل
حاجتَه دون َ
وراحة اجلسد ،وهدوء النفس ،فإذا راعى الزوج فيها َ

ورها من املعاشرة ،وكراهتها هلا.
نُف ِ

ََ
ُ
فرض أو واجب؛ كأ ْن يَطُلبَها وقد ضاق وقت صالة الفريضة.
 2ـ إذا كان طلُبه ُيش ِغلها عن أداء ٍ

السوء ،يت َع َ
اطى املُ َخ ِّدرات ،ثـم يأتيها من آخر الليل
 3ـ إذا كان زوجها يقضي َليَْلُه مع ُرَف َقاِء ُّ

يَ ْطُل ُب ُم َ
عاش َرَتها.

اش َرها ،فتخشى انتقال األمراض
س الزِّنى ،ثـم يأتي ِلُي َع ِ
ويمَُار ُ
 4ـ إذا كان فاجراً؛ ُي َصاِد ُق الن َ
ِّساَءِ ،

املعدية إليها.
حلَ
َ حلَ
ُ
ْ
َ
اس،
ض أو النِّف ِ
ام؛ َكإتيَاِن َها يف ُدُب ِر َها ،أو َوطئِ َها يف فرتة ا يْ ِ
 5ـ إذا كان يَطل ُب منها ِفعل ا َر ِ

أو يف َن َه ِار َر َم َضا َن.

زوجتَه ُم َّدةً طويلة ،أو يَ ُ
رت ُك نفقتها ،أو ُي ِهينُها
هجُر َ
 6ـ إذا كان ظاملاً هلاُ ،م َق ِّصراً يف َح ِّقها؛ َك َم ْن يَ ُ

َم ُل.
تـحت َ
وُيكثُِر ضرَبها ،أو كان ذا راِئ َحٍة َك ِري َهٍة ال ُ

33

العدد  126مجادى األوىل ومجادى اآلخرة  1437هـ  -آذار 2016م

رابعاً -تنبيه مهم:
وهما:
ال أنسى أن أَنبَِّه يف هذا املقام إىل أن هناك حالتني ليستا من األعذار يف شيء؛ ُ

َ
تفريطها يف
بُر هلا
 1ـ تقصري الز
وج يف َح ِّق زوجته يف الفراش ،وإ ْن كان آثمَِاً فيه ،إال أنَّه ال ُيرَِّ
ُ َّ ِ
َح ِّقِه يف املعاشرة إذا َد َعا َها.
 2ـ احلَيْ ُ
ض أو النفاس ليس عذراً على إطالقه؛ فيجوز للمرأة أن تمَُ ِّك َن زوجها من االستمتاع

بها يف غري الفرج؛ َّ
جمَِاعها يف الفرج ،خاصًة يف تلك الفرتةُ ،
ويد ُّل على ذلك
ألن المْحََُّر َم فقط هو ُ
حديثان:

َ
ت المَْرأَُة فيهم ،لمَْ
س ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن اْليَ ُهوَد كانوا إَِذا َح َ
اض ِ
(أ) أخرج اإلمام مسلم َع ْن أَن ٍ
اب النَّبيِ ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأَْنز َ
َل ُ
اهلل عز
وتَ ،ف َسأَ َل أَ ْص َح ُ
ُي َؤا ِكُلو َها ،وَلمَْ يجَُا ِم ُعوهن فيِ اْلُبُي ِ
ِّساَء المْحَِيض}؛ َف َق َ
ال َر ُس ُ
وجل{ :ويَ ْسأَُلوَن َك َعن المْحَِيض ُق ْل ُه َو أًَذى َفا ْعت ُ
ول اهللِ ،صلى
ِ
ِ
ِ
ِ
َزلوا الن َ فيِ
َعوا ُك َّل َش ْيٍء إال الن َ
اح) ((( ـ أي إال اجلماع يف الفرج ـ .
ِّك َ
اهلل عليه وسلمْ :
(اصن ُ
ِ
ت َحاِئ ًضا،
ت إِ ْح َداَنا إَِذا َكاَن ْ
تَ ( :كاَن ْ
(ب) وأخرج الشيخان عن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنهاَ ،ق َال ْ

َفأَراَد َر ُس ُ
اشُر َها
اش َر َها ،أَ َم َر َها أَ ْن َتتَّ ِز َر فيِ َف ْو ِر َحيْ َضتِ َهاُ ،ث َّم ُيبَ ِ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْن ُيبَ ِ
َّبيِ
تَ :وأَيُّ ُك ْم يمَِْلك إِ ْرَبُه َك َما َكا َن الن ُّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يمَِْل ُك
ـ أي من فوق اإلزار ـ َ ،ق َال ْ

إِ ْرَبُه).

(((

وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم

 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة
القرآن فيه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب مباشرة احلائض
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د .قسطندي شوملي  /جامعة بيت حلم

جتسد هذه املسرحية الشعرية ثورة أطفال احلجارة ،بكل أبعادها ودالالتها .وسأتناول يف هذه
ِّ

الدراسة املضامني الفكرية اليت احتوت عليها مسرحية (سر الفداء)(*) جلمال سلسع ،وكيف
(((

ارتبطت بالظروف اليت كانت متر بها البالد ،حيث قدمت رؤية متثل انتفاضة شعبية قبل
حدوث االنتفاضة يف عام  .1987وتدور أحداث املسرحية حول قصة ظهور عصابة شريرة
يف بالد املشرق العربي ،تقوم بهجماتها الوحشية على القوافل التجارية واجلماعات املساملة،
تدمر ممتلكاتها ،وتنهب أمواهلا ،وتغرس مرارة املوت واألسى يف قلوب الناس.
وتدور أحداث الفصل األول يف مشهدين :يدور املشهد األول من املسرحية يف قلعة
عسكرية حييط بها اجلنود .ويدور املشهد الثاني يف بيت املختار الذي جيلس وهو ممتلئ
بالسعادة واجلاه ،يرقد على مقربة منه رجل رث الثياب ،يضرب على ربابته أحلاناً حزينة،

وجيسد الشاعر يف
ثم تدخل بعد قليل أم أحد األطفال غاضبة ثائرة ملا تعرض له طفلهاِّ .

هذين املشهدين االحتالل وبطشه وأعوانه ،واملستسلمني لرغباته ،وما ِّ
يقدمه من إغراءات
جسدها بابنة احلاكم .فاحلاكم يف قلعة عسكرية ،وحوله بعض
وشهوات فاسدة خلونة الوطنَّ ،
جيسد الروابط املتعاملة
جيسد االستسالم ،والراقص الذي ِّ
جنوده ،وأمامه يقف املختار الذي ِّ
* صدرت عام  1983عن املطبعة العربية احلديثة يف مدينة القدس.
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مع االحتالل يف ذلك الوقت ،وجبانبه يهوذا اخلائن ،وتقف يف اجلانب اآلخر ابنة احلاكم اليت
جتسد اإلغراءات اليت ِّ
يقدمها االحتالل من أجل السيطرة على األوضاع ،مبا فيها من إغراءات
ِّ
مادية وجنسية .والشاعر يف هذا التجسيد ال يبتعد كثرياً عن حقيقة الواقع .وحياول املختار

أن يطمئن احلاكم على أن الوضع خبري ،يف حني يبدو احلاكم قلقاً من غضب األطفال ،فيقول:
ألقينا يف الرتعة أحالم األطفال ،ودرب الشهداء  ...أطفأنا يف ماء الليل هليب الغضب ...
لكن الشارع مملوء يف
املتأجج يف األحشاء  ...ورفعنا فوق جراح اهلامة  ...أعالماً بيضاء َّ ...

يتفجر رفضاً  ...ودخاناً  ...وحجارة تلتهم األعالم البيضاء.
صخب َّ

َّ
تتوقد يف درب األطفال منارة  ...ويف هذه األثناء ُتسمع أصوات من اخلارج تصيح بغضب،

قائلة:

َّ
أرض يرويها  ...لون الورد القاني...
الورد القاني ملح األرض  ...لن خيرج بركاني  ...إال من ٍ

ِّ
الرفض.
ويعل ُمها أشكال َّ

فيشتعل احلاكم غضباً ،خماطباً جنودهً ،
قائال:

فلتخرج كل عيون الليل  ...وتبحث عن هذا الورد القاني  ...فأنا ال أدري  ...كيف سرتسو
أجفاني  ...يف ميناء النوم  ...ويسكنها قلق يرهقين  ...ميثل الورد القاني يف هذه الصورة
الشعرية األطفال الذين يستعدون للتضحية والفداء.
أما يهوذا فيقول:
رائحة الورد متزِّق أنفاسي  ...ما دامت تسري  ...يف شريان الطفل  ...ويف قلب اإلنسان ...
تتحدى الليل ،وسوط الريح ،وأحالم السلطان
فيوجه كالمه البنة احلاكم ً
قائال:
أما الراقص َّ

ما دامت رغباتك يا موالتي  ...تغمر أحالمك بالنشوة  ...فلنبحث عن لون الورد القاني

نسكبه عطراً  ...حتت األقدام احللوة
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ولكن اهللع واخلوف ميأل قلب احلاكم ،فريد ً
قائال:
َّ

لكن حقائق هذا الكون ُ ...ت ُّ
طل علينا  ...تدفعين يف ظلمة ٍّ
شك  ...ينهش فرحة أيامي ...
َّ

فيمز ُ
حق األرض وثوب التاريخ.
ِّق َّ

وعندما ُيلقى القبض على أحد األطفال ،يقف أمام احلاكم ،ويقول:

َّ
علمين حب األرض مبدرسة األيام  ...دروس الكون  ...وما معنى  ...ما ُيدفع من روح ...
ٍ
ودماٍء  ...يف بنك التاريخ ،لتسديد ديون العشقَّ .
علمين جرحي  ...كيف تعيش بذور األرض،
شعاع احلق.
جبني  ...ينزع من جوف الليل َ ...
وتنمو فوق ٍ

موجهاً كالمه
وجتسد نظرة احلاكم ملا جيري حولهِّ ،
وجتسد هذه الكلمات دوافع أطفال احلجارةِّ .

إىل الراقص ،وهو يشري إىل الطالب ً
قائال:

معتوهٌ يتغنى يف عشق األرض  ...ويبحر مع أمواج األحالم اخلطرة  ...فيجيب الراقص

متلعثماً:

حلنك يبحر يا موالي...مع خفقان القلب يردد  ...أغنية نضرة ُ ...
ويرش دروبي خبزاً وغوا ٍن.

وهنا يكشف الشاعر عن جوانب أخرى يف الصراع مع االحتالل ،تتمثل بزمرة من اخلونة

الذين أخذوا عقوبتهم على يد أطفال احلجارة .وبعد اعتقال الطفل تذهب األم إىل املختار

لينقذ ولدها من السجن ،فريد املختار عليها ً
قائال:

يتزوجها ِّ ...
ُ
ويدثرها  ...يف سنبلٍة ومياه وترد أم الطفل:
األرض ستعشق من َّ

لكن الليل اغتصب األرض  ...وأغرقها بدماٍء ...ودموع...وبأه
َّ
ٍ
وتقول أم الطفل للمختار املهزوم أن ال خالص لنا إ ّال بدرب حجارة األرض:

ال ...ال ترتك أقدام الليل
جتوس على ضفة عمرك،
تسحق يف قلبك
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امساً وهوية
مؤكدة يف موقف آخر احرتام درب حجارة األرض ،قائلة:

إال طوق األرض خالصاً  ...من هذا اليم ،فاألرض ِّ
ال...ال ليس لنا َّ ...
تعلم كيف يكون العوم
وعندما ترى أم الطفل يهوذا تقول له:
القبلة من شفتيك غراباً

ُ
وينهش جسم األرض  ...ويلقيها يف كهف النسيان  ...ولكن يهوذا
يأخذني لضياع العمر ...

يرد ً
قائال:

القبلة يف هذا الزمن األسود  ...نبع يتدفق يف أرض جرداء.
*****

تدور أحداث الفصل الثاني يف مشهدين :املشهد األول يف بيت املختار الذي يبدو حائراً،
وعليه عالمات القلق واالضطراب ،يتنقل يف البيت حبركة عصبية وخوف ،وقد دعا إىل
اجتماع عام يف بيته ليتداول مع أهل القرية يف شؤون الساعة .ويدخل غريب والصامد
والراقص ،ومجع من أهل القرية .ويدور املشهد الثاني يف مقر احلاكم يف قلعة عسكرية،
حيث يقف احلاكم يف وسطها حماطاً بعدد من جنوده ،ويقف أمامه املختار والراقص ،وتقف
يف اجلانب اآلخر ابنة احلاكم .ويظهر يف املشهد األول االنتماء احلقيقي لألرض ،بني الغريب
والصامد والراقص ،فالغريب ال يفهم نداء األرض ،وال طعم احلرية ،فيقول:
هذي الوطنية ال أهضمها  ...أحشائي ترفضها  ...تتقيأها يف مزبلة وهمية  ...واحلرية ال أفهمها،

ومعانيها ال تتفتَّح َّ
إال يف درب األممية

ويعود املختار مؤكداً على انهزاماته ً
قائال:

هذا عصر مراهقة وطنية  ...زمن يتغنى يف حب األرض  ...وموال احلريَّة  ...ولكن الصامد

على أرضه من أجل أن ميسح دمع األطفال ويواسي جرح األرض فيقول:
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من َّ
ثوب
يتدثر يف ٍ
يسرقه من أوراق اللوز  ...وعطر الليمون؟

غضب اللوز ونار الليمون  ...أسواط تبقى  ...جتلد ظهر الليل وحترقه  ...يف بوتقٍة ...

َّ
تتوقد من جرح األرض  ...ودمع الزيتون  ...ويستمر اجلدال بني اجلميع ،ويقول املختار

املهزوم يف نهاية األمر:

هذا قد ٌر َّ
يتسل ُق قلب الشعب  ...فيجيب الصامد حمت ّداً:

عار وخنوع ...
هذا كتاب صالةٍ تتغنى به  ...يف كنس الليل  ...وقربان تدفعه  ...فوق مذابح ٍ

مساً  ...ما بني جراح ودموع
لتسدد فيه الليل اجلاثم  ...فوق ضمري باع احلق
بقرش  ...يغمس َّ
ٍ
ٍ
غضب ِّ
وحتد قائلة:
أما أم الطفل فتشري إىل املختار يف
ٍ
َ
كرشك مزبلٌة  ...من حتت موائ ِد أعوان الليل  ...وأنا َّ
تتكوُم يف
يتوق ُد يف أحشائي  ...غربَ
َّ

اجلوع ...

جوع
دسته جيب سوداء  ...لكن جيوبي ميلؤها ...
غضب ٌ ...
ٌ
جيبك ينفخها دينا ٌر ذهيب َّ ...

 ...ووفاء

وتشتعل األرض غضباً وعطشاً للحرية ،وينطلق الصامد متوهجاً ،حيث يقول:

همجي
ليل
قنديلي  ...قنديلي يف القلب ويف الصدر  ...ويف اجلرح َّ ...
ٍّ
يتوهج يف عتمة ٍ
 ...حتى الصبح  ...وتلتقي ابنة احلاكم مع الطفل وأمه يف حماولة لردعه عن درب االنتفاضة،
مستهزئة باحلجارة ،تصرخ وتقول:

ُ
ُ
ُ
الساعد عوداً  ...والتهبت
اشتد
يصرخ حمت ّداً  ...ال
حج ٌر
يصمد يف عصف الريح  ...مهما َّ

غضباً

عني جريح
فتجيب أم الطفل قائلة:
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ُ
بطن املقالع
حجر
ُ
جليات اجلبار تهاوى قزما من ٍ
يصرخ يف ِ
فيظهر الطفل ً
قائال:

حنن اليوم احلجر الصارخ  ...يف الظلمة  ...يف بطن املقالع  ...ثم يقول احلاكم موجهاً كالمه
للراقص ويهوذا والصامد والصامت:
هل تسمع هذا اهلذيان الثوري؟
فيجيب الراقص:

ً
ٌ
عقل ينهشه اجلهل األبدي!
هذيان ينسج أوهاما  ...يف ٍ
فيجيب الطفل حمتداً:

من حتت احلجر الغاضب يولد سيف ُّ ...
يستل األغنيَة احلمراء  ...يواجه سطو العنف

ُ
ويعانق أمواجاً تتحدى  ...ليل العصف.

******
وتدور أحداث الفصل الثالث يف مشهدين :األول يف مقر احلاكم حيث تبدو عليه أمارات
االضطراب واخلوف وجبانبه ابنته قلقة خائفة .ويدعو احلاكم يف املشهد الثاني إىل اجتماع
جيسد شرحية من
ألهل القرية ،حيث يتواجد اجلميع ،ويف هذه املرحلة حيضر الصامت الذي ِّ
الشعب اليت كانت تراقب الوضع عن كثب .ويف هذا االجتماع حياول احلاكم نثر الغبار يف
العيون ،متناسياً ثورة احلجارة ،فريفع كأساً مملوءة باخلمر ً
قائال:

فلنشرب مخر الفرح األخضر  ...يف هذا الكأس الدامس  ...فاليوم ميوت الورد القاني

فيهب الصامت حمتداً ،ويقول:
يف صحراء العمر  ...ويدفن يف ظلمة
سجن أخرس ُّ ...
ٍ
ومتى كان احلب األصفر  ...درباً َّ
يتدف ُق  ...بالوعد األخضر؟

حتو ِل الصامت وغضبه ،فيقول مندهشاً:
فيتعجب احلاكم مندهشاً من ُّ
أتيت بهذا القلب الشامخ َ ...
أين َ
فوق سياط الليل؟
من َ
ِ
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الصامت:

َّ
علمين جرح األرض َ
طريق العشق.

كيف أواجُه ً
علمين َ ...
َّ
اغتصب احلق.
ليال  ...من قليب  ...من شعيب
َ

ويف هذه األثناء تدخل جمموعة أطفال تبدو عليهم نشوة النصر وينشدون:

الريح جنيناً ُ ...
حيمل حبات القمح  ...لتنمو يف كل مكان َّ ...
تتغذى من سوط
نشرتين ُ
ِ
ِ
الليل ...فتكرب...تكرب  ...حتى تتحدى...تتحدى جرح األيام  ...وحتبل بالربكان تظهر بعدها
جمموعة ثانية من األطفال بثياب بيضاء  ...محراء  ...خضراء  ...وسوداء تصحبهم موسيقى
النصر وتقول:

يا  ...يا عاصفًة  ...يا غيمة

صيب غيثك رمحة  ...إن شئت_ فإن مل تسطيعي  ...صبيِِّه رماداً أو نقمة  ...أو جودي باملطر

األسود ...

ال تنتظري موت العتمة  ...فجوع األرض شديد  ...وزحوف النور من األرض اجلوعى
تولد ...

ومن األرض الظمأى تولد  ...تولد مشساً  ...قمراً  ...جنمة  ...تولد من رحم الظلمة
وتنطلق انتفاضة أطفال احلجارة ضد احلاكم وأعوانه ،فيصرخ األطفال ويقولون:
حنن اليوم احلجر الصارخ  ...يف بطن املقالع

ويدعو احلاكم جنده وأعوانه (غربان الليل) كي يسحقوا انتفاضة احلجر ً
قائال:
هلمي
يا غربان الويل ِّ

ِّ
األحالم املسحوقة
جثث
حطي فوق الورد القاني واقتاتي من ِ
ِ

وُي ُّ
جيس ُد االستسالم والتعاون ،كحال روابط القرى يف ذلك الوقت ،فيقول
طل املختار الذي ِّ

مسانداً تطلعات احلاكم:
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يرقص يف الساحِة رقصَة سالومي  ...ويقدُم خبزاً ونبيذاً  ...للساكن
والليل أال تسمع ُ ...

يف ِّ
ظله  ...ويقدم كأس املوت ،ملن يتحدّى أو يعصي أمره

وتستمر االنتفاضة حيث تظهر جمموعة أخرى من األطفال يف نفس ثياب علم فلسطني،
وتقول:
ضمخها عطر األرض اخلضراء  ...ل ّونها نهر الشهداء  ...س َّودها حقد
رايتنا فوق اهلامة َّ ...

الليل اخلاسر معركة ...وبقاء

يستحضر الشاعر يف هذا املشهد الرموز الرتاثية القدمية ،وجيعل منه املعادل املوضوعي

لتجربته الشعرية .فاستحضر سالومي ويهوذا وجليات وداود ومقالعه ،كما أعطى رموزاً
ودالالت ألمساء كثرية مثل املختار والصامد والصامت والراقص وابنة احلاكم والغريب ،مما
أثرى العمل املسرحي الذي يع ّد نبوءة االنتفاضة بكل أحداثها وصورها ،وخباصة أن الشاعر
يف ديوانه الشعري (عندما تتكلم احلجارة)(*) يصف انتفاضة احلجارة بصور ودالالت حيَّة
(((

من الواقع املعاش ،فيقول:

ودماء القدس يف األقصى تصيح  ...وخطى النور عجوز َّ ...
لفه ليل الضريح
ِّ
علميين يا حجارة

كيف يف الكف تكونني الشرارة؟
ثم يقول:

علمتين ُّ
َّ
كل أحجام  ...احلجارة كيف أبين من ضياعي وشجوني  ...ألف درب للحضارة

 ...كيف أبين من دموعي وعذابي  ...فرحة األقصى وعيسى والبشارة  ...عّلمتين ُّ
كل ألوان
احلجارة  ...إنها يف كف أطفال بالدي  ...قلم يكتب صدق التاريخ  ...ميحو ...كل زيف
وسكون ...ومرارة
* صدر عام  1987يف مدريد.
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وقد كتب الشاعر عبد الوهاب البياتي يف مقدمة هذا الديوان يقول( :ما أريده هنا هو

اإلشارة إىل هلب القصائد األزرق ،وإىل كلمات الشاعر الفلسطيين اليت تنزف دماً حتت قبة
مساء النصف الثاني من القرن العشرين ،وتصبغ املاء واهلواء والقبل والنظرات واأليدي،

ً
معادال موضوعياً للواقع واألسطورة والكلمة والفعل
وتكتب ملحمة شعب بطولية ،وتكون
والشعر والبندقية واجلرح والسكني والنار والرماد .دائماً ال يطفو على سطح البحر سوى

اجليف ،وأما الدرر فتبقى يف قاع البحر).

وأخرياً مل تلق هذه املسرحية الشعرية عند نشرها عام  1983االهتمام مبضمونها ،وبقيت

جمهولة يف قاع البحر ،ولكنها كانت (احلجر الصارخ يف بطن املقالع) .فالقرية اليت تدر لبناً

ً
وعسال هي إشارة واضحة إىل أرض كنعان الفلسطينية و(احلجر الصارخ يف بطن املقالع)،

كان استشرافاً من الشاعر بانتفاضة أطفال احلجارة عام  .1987وقد استطاع الشاعر أن يعرب
بشكل مسرحي شعري عن الواقع املأساوي الذي كان يعيشه أهل األرض احملتلة ،وحاول
من خالل استخدام الرموز الرتاثية وأمساء الشخصيات أن يؤرخ لألحداث اليت مر بها
الشعب الفلسطيين ،إذ كانت الظروف الصعبة والقيود الصارمة املفروضة على حرية الكتابة
والتعبري قد دفعته إىل التعبري عما جيول يف وجدانه وعن رفضه لالحتالل باستخدام جتارب
فنية جديدة .وإن القيمة احلقيقية هلذه املسرحية هي يف تطوير احلدث يف املسرحية بصورة
تتطابق مع الظروف اليت كان يعيشها يف الواقع ،واليت أدت كما تنبأ يف املسرحية إىل ثورة
أطفال احلجارة.
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من واحة الشعر واألدب

الشعراء
أمحد مسلم أبو زر
َّه ْم يَُق ُ
قال تعاىلَ { :و ُّ
ولو َن
يمو َن * َوأَن ُ
الش َع َراء يَتَّبِ ُع ُه ُم اْل َغ ُاوو َن * أَلمَْ َت َر أَن ُ
َّه ْم فيِ ُك ِّل َواٍد يَ ِه ُ
الص حَِ
َصُروا ِمن َب ْع ِد َما
َما ال يَ ْف َعُلو َن * إِال َّال ِذ َ
ات َوَذ َكُروا اهللَ َكثِرياً َوانت َ
ال ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ُظِل ُموا َو َسيَ ْعَل ُم َّال ِذ َ َ َ َ
َ
ب يَن َقِلُبو َن}.
ين ظل ُموا أ َّي ُمن َقل ٍ

(الشعراء)227 – 224 :

الشعر يف اللغة العربية ،ينطلق من قلب البالغة ،وصياغة الشعر تأتي من عمق املشاعر

واحلواس ،ودوافع اهلدف.
يرسخ قواعد اللغة ،وحييط نظمها ،وهنا يظهر
لذلك؛ إن الشعر ُبين على بناء قواعدي ّ
االعتبار الشعري ،أنه نابع من الذكاء والفكر اللذين جتمعهما عبقرية املخلوق ،وكلمة
عبقرية ولدت من (عبقر) وظهر منها العباقرة ،و َعبْ َقر :هي قرية تسكنها اجلن فيما زعموا،

َّ
فكلما رأَوا َشيئاً فائقاً غريباً مما يصعب عمُله ويَ ِد ُّق ،أَو شيئاً عظيماً يف نفسه نسبوه إِليها،
فقالواَ :عبْ َق ِر ٌّي(*) ،وكان أبسطهم كأعالهم ينظمون الشعر ،وكانت هذه األقوام تستقي
(((

شعرها من اجلآن (ذلك كان يف اجلاهلية األوىل)؛ إذ كان اجلآن يوحون إليهم النظم فيتقبلونها
ويتلقفونها ،وكانت األشعار عندهم يف هجاء القبائل فيما بينهم ،وهجاء بعضهم بعضاً،
* لسان العرب.18/ 10 ،
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مما كان يثري شعرية قبيلة على قبيلة ،فتشتعل بينهما احلروب ،أو هجاء شخص لشخص،
فيحدث بينهما شجار ،مما جيعلهما جيران من خلفهما عشريتيهما ،فتقوم بينهما املالحم.
ال نقول :إن كل شعرهم كان على هذا النمط ،وإمنا كان عندهم الغزل ،واجملون ،واملدح،
والذم ،والتجريح ،والتقريح ،والقدح ،وكان عندهم شعر العتاب ،والندب ،والرثاء ،عدا عن
اهلجاء الذي هو أخطر الشعر.
وال نستغرب إذا قلنا :إن اجلان كانوا يوحون إليهم الشعر ،فهل نسينا أن اجلان كانوا
ً
مؤوال أو مقلوباً ،ليوقعوا
يسرتقون السمع؟ فيهبطون إىل األرض ،وينقلون القول مغلوطاً ،أو
وترسخت العقيدة ،وظهر رسول
بني القبائل ،حتى نزل القرآن الكريم ،وثبتت الدعوة،
ّ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فمنع من اجلان مثل ذلك ،وقيل :إن األنس كانوا يرهبون اجلن،

َ
ٌ
ً
وه ْم َر َهقاً}
نس يَ ُعوُذو َن ِب ِر َجا ٍل ِّم َن الجْ ِ ِّن َفزَاُد ُ
فزادوهم رهقا ،قال تعاىلَ { :وأَّنُه َكا َن ِر َجال ِّم َن ِ
اإل ِ

(اجلن ،)6 :وملا جاء القرآن ً
منزال إىل الناس على األرض منعوا من ذلك.

َ
ت َح َرساً َش ِديداً َو ُش ُهباً} (اجلن ،)8 :وقال سبحانه
الس َماء َف َو َج ْدَنا َها ُمِلئَ ْ
وقال تعاىلَ { :وأنَّا لمََ ْسنَا َّ

َ
َم ِع اآل َن يجَِ ْد َلُه
لس ْم ِع َف َمن يَ ْست ِ
أيضاًَ { :وأنَّا ُكنَّا َن ْق ُع ُد ِمنْ َها َم َقا ِع َد ِل َّ

صداً}(.اجلن)9 :
ِش َهاباً َّر َ

لقد غيرّ هذا الدين قواعد كثرية ،غيرّ أساليب احلياة الفاسدة إىل ما هو أقوم ،فأبطل اهلواية

والغواية ،ونظف الشعر ونقاه ،وقضى على ما هو فاسد ،وأبقى منه ما فيه منفعة الناس،
فأصبح ً
جماال للتعبري ،وشحذ اهلمم ،وأضفى على املشاعر شعورها ،واحلواس محاسها يف
األدب ،واللغة ،والفن ،والعقيدة ،والوطنية ،كعامل مساعد يف التفاسري؛ لتوسيع رقعة العلم
يف الفقه للتمسك باملبادئ السمحة ،ومنه مدح املستحق ،وذم احملقر ،وفضح الفساد وحماربته،
ونبذ القبح ومفاسده ،والرد على اهلجاء لردعه؛ خوفاً من الفتنة ،فألغى آثاره العصبية القبلية،
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وفرق بني احلق والباطل ،فعندما تويف عمر
ومساها اجليفة النتنة متاشياً مع العقيدة السمحةّ ،
ابن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،ولد عمر بن أبي ربيعة الشاعر املاجن ،فقيل( :أي حق رفع،
وأي باطل وضع).
لقد ذهب عروة بن الورد بشعره وطرفة ولبيد وأمثاهلم من شعراء اهلجاء ،والذين على
ظهر شعرهم حدثت احلروب واملالحم بني القبائل ،وتوحد بعدهم العرب ،ومجعوا كلمتهم

يف منرب واحد ،وأحلقوا بهم ُأمماً آخرين؛ كالروم ،والفرس ،حتت مظلة اإلسالم ،فليس كل شعر
حمرم ،لقد ذهبوا ،وظل من بعدهم تراث األدب والشعر اجلاهلي يتوارث بالنقل؛ ليظل تارخياً
ً
ماثال للعرب كمحط أدب وفن.
ً
وبدال من أن يكون هناك عباقرة الوادي من الذين نظموا الشعر الذي به يف كل واد
يهيمون ،وبه يتبعهم الغاوون ،جاءت نبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعبقرية (أبي بكر)
وعبقرية (عمر) وعبقرية (عثمان) وعبقرية (علي) ،رضي اهلل عنهم مجيعاً ،فالتأم بهم جرح
ُم َقِل ٌ
يل ُّم ْست ْ
َض َعُفو َن
العرب ،فوحدوا كلمتهم ،وأصبحوا أمة وسطية األمم { َواْذ ُكُرواْ إِْذ أَنت ْ

اس َفآ َو ُ َ
َ
َصرهِ َو َر َزَق ُكم ِّم َن َّ
ض خََتاُفو َن أَن يَت َ
ات َل َعَّل ُك ْم
الطيِّبَ ِ
َخ َّط َف ُك ُم النَّ ُ
اك ْم َوأيَّ َد ُكم ِبن ْ ِ
فيِ األ ْر ِ
َت ْ
ش ُكُرو َن}( .األنفال)26 :

(حسان بن ثابت) ليمثل دوراً
لقد تصدر اإلسالم شاعر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمّ ،

حسان) ،وتبعه
بارزاً يف ردع اهلجاء وحتجيمه ،عندما قال له الرسول ،عليه السالم( :اهجهم يا ّ
من تربع على كرسي الفن واألدب يف اللغة والعقيدة واملواطنة :منهم جرير ،واألخطل،
وأبو متام ،والفرزدق ،واملتنيب ،وأبو العالء املعري ،بعد أن لبس ثوب الوعظ والعرب يف شعره
املتأخر ،وتبعهم يف هذه األمة شعراء متتابعون يرث بعضهم بعضاً حتى يومنا احلاضر ،منهم
46

الشعراء

يف حترير الشعوب دون ختصص وال استثناء ،كأبي القاسم الشابي ،ومنهم يف حترير األوطان
كشوقي وغريه ،ومنهم الغرية على األمة من الفساد ،ومنهم حماربة الظلم واالستعباد ،ومنهم
من حركته غرية املواطنة ،وقاتل يف سبيلها واستشهد ،كعبد الرحيم حممود ،ومنهم من جاب
األرض ً
طوال وعرضاً ليشعر العامل بظلم االحتالل ،كغسان كنفاني ،وحممود درويش ،ومنهم

من زاد األدب العربي زمخاً ُأثري به حظرية املستعمر ،كفدوى طوقان ،وخليل زقطان وغريهما،
وما يزال العرق العربي ينضب ما طلعت الشمس على وجه البسيطة.
فقد استثنى القرآن الكريم الشعراء من اإلميان وعمل الصاحلات من الغاوين ،فقال تعاىل
الص حَِ
َصُروا ِمن َب ْع ِد َما ُظِل ُموا َو َسيَ ْعَل ُم
{إِلاَّ َّال ِذ َ
ات َوَذ َكُروا اهللَ َكثِرياً َوانت َ
ال ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
َّال ِذ َ َ َ َ
َ
ب يَن َقِلُبو َن} (الشعراء ،)227 :فاستثنى من زمرة شعراء الفساد املؤمنني
ين ظل ُموا أ َّي ُمن َقل ٍ
من الشعراء ،الذين يعملون الصاحلات ،وينتصرون لظلمهم بإظهار احلقيقة يف شعرهم ،وبه
ينقلب الظلم على الظامل ،فيكون منقلباً وخيماً ،واهلل ال يسكت عن الظاملني.
واحلمد هلل رب العاملني
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من واحة الشعر واألدب

من مراثي املشهد الثقايف!...
د .مجال سلسع  /رئيس جمموعة املنتدى الثقايف اإلبداعي
يا سيدي هذي قشوُر ثقافٍة
َّ
نبع الندى،
غطت على ِ
َ
الشعر،
فاشتاق حبُر
ِ

إبداع الكرام!

َ
كيف ارتضينا للثقافِة قشرها؟

هلاّ شربنا من وحو ِل مصاحل؟
ٍ
أم ساقنا الساقي أللوان املُدام؟

ُ
َ
الوصول ملشه ِد اإلبداع،
كيف
ِ
حرائق
وقت
قشُر
الوقتُ ،
ِ
ٍ
ُ
الشعر الذمام؟
تغتال يف
ِ

دمع الندى
ٌ
أدب ...على حدقاِتِه ُ
احلروف،
وجع
ِ
َ
فارتاح يف ِ

قشر
ُرخاُم ٍ

الكلمات،
أتعب
َ
ِ
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من مراثي املشهد الثقايف!...

وجع الثقافِة،
هل ُ
ترتاح يف ِ

عني
ُّ
أي ٍ

أو منام؟

حسن هذا الوقت،
يا َ
َ
فيك ُرخاُمنا

قد َ
فاق يف َّ
طالِتِه

إبداع ّ
كل قصيدةٍ!
َ

القشور،
فذوت على هذي
ِ

مدينُة اإلبداع،
ِ
فانتح َر الكالم!

عاقب َّ
إشراق
كل
جاءت ُت ُ
ٍ
ُي ُّ
طل...
شعرنا
على
ِ
حدائق ِ
فعلت مراِتُبها

َ
وجال على عيو ِن همو ِمنا
ُكرسي اللئام!

يا ليتها َّ
طلت...

على مرج القوايف
ِ
يا ليتَها ...عرفت...
َ
شبابيك الغمام!

49

العدد  126مجادى األوىل ومجادى اآلخرة  1437هـ  -آذار 2016م

وكأنَّها قامت حتارب،

نقشَة اإلبداع...
ِ
يف بوح الضمائر،
ِ
فاشتكى منها الثرى

القشور،
زمن
ِ
وبكت على ِ

قصائدٌ...حريانٌة...
من إمثهم
ال ...ال تنام!

تنساب يف ِّ
املواقع،
كل
ُ
ِ
ُ
التاريخ يبكي...
حوهلا

والقوايف يف فم الشعراِء
يذبحَُ ها املالم!
هل َ
مات فينا هلفُة املتنيب؟
أم نهضت قشوُر ثقافٍة
دفنت ُم َّ
علقَة...

وأشعلت الظالم؟
مشس احلقيقِة،
ُ

َ
جال يف أرجائها
عفن الرؤى
ُ
فتوارى يف خيباِتها...
50

من مراثي املشهد الثقايف!...

صبح الوروِد،
ُ
نوح احلمام!
أضاَء يف حدقاِتها ُ

وعلى القشور َّ
تألقت،

واملناصب،
املكاتب
فينا
ُ
ُ

خدعًة...

ترمي الثقافَة بالسقام

ويل من َّ
يا َّ
طلت رؤاُه،

على املهاز ِل عاتباً

ُ
القشور،
قامات
فتطول ُ
ِ
ذماً...
عليِه َّ

واملذمُة يف فم الغلما ِن،
َّ
رددها الزؤام!
َّ
يا سيدي...
للحدائق شعرها ند ٌم بكى
ما
ِ

وعلى الوروِد أن ُ
وحل سابح
ني ٍ
ٍ
وكأنها ...يا سيدي
تستجدي أنفاس احلسام
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زاوية الفتاوى

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

 .1عدم الوفاء بالنذر طاعة للوالدة ودفعًا للمشقة
السؤال :نذر شخص هلل تعاىل إن رزقه وظيفة أن حيضر لوالدته خادمة ،وقد رزقه اهلل تعاىل
الوظيفة ،ووالدته ترفض اخلادمة ،لتكاليفها الباهظة ،فماذا يعمل؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاألصل باملسلم أن يفي بالنذر إال أن يكون يف معصية ،أو ال يستطيع الوفاء به ،أو يشق عليه،

ني)( *)،
عندها يلجأ إىل الكفارة ،ل َقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ك َّفا َرُة النَّ ْذ ِر َك َّفا َرُة اْليَ ِم ِ
(((

وكفارة اليمني تكون بإطعام عشرة مساكني أو كسوتهم ،فإن مل يستطع ،فعليه صيام ثالثة أيام،

وقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم ( :57/ 3فإن كان النذر يف عمل حالل فيلزم الوفاء
به) ،لذلك يلزم الوفاء به إال إن تعذر لألسباب املذكورة.

وعليه ،فبما أن والدة السائل ترفض اخلادمة وتكاليفها الباهظة ،فال ُيلزم بالوفاء بنذره ،طاعًة

لوالدته ،ودرءاً للمشقة املالية عنه ،وعليه أن يكفر عن نذره بإخراج كفارة اليمني املذكورة،
وننصح السائل االبتعاد عن النذر املعلق الذي فيه اشرتاط على اهلل تعاىل أن ينفع نفسه أو
* صحيح مسلم ،كتاب النذور ،باب فيِ َك َّفا َرةِ النَّ ْذر.
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يدفع عنها ضرراً مبا التزمه ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نهى عن النذر ،فقال( :النَّ ْذُر َال ُي َق ِّدُم
ْ
َشيْئًاَ ،و َال ُي َؤ ِّخُرُهَ ،وإِنمََّا ُي ْست ْ
يل).
َخ َر ُج ِبِه ِم َن البَ ِخ ِ

(((

 .2حكم تعليق احلجاب القرآني

حلجاب املكتوب عليه آيات قرآنية وأدعية ملنع احلسد؟
السؤال :ما حكم تعليق ا ِ
اجلواب :فالتميمة اليت يسميها بعض الناس باحلجاب كاخلرزة الزرقاء أو الكف أو غريها ،كان
العرب يعلقونها على أوالدهم ،يتقون بها العني على حد زعمهم ،حلمايتهم وأوالدهم ودوابهم
من األمراض واألرواح الشريرة.

وال جيوز شرعاً لبس األحجبة اليت عليها رقى من غري القرآن واألدعية املأثورة ،وتعليقها يعد

يمًة َف َق ْد أَ ْش َر َك)((( ،كذلك قوله
من الشرك ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َعَّل َق تمَِ َ

الرَقى َوالتَّ َماِئ َم َوالتِّ َوَلَة ِش ْر ٌك)((( ،أما الرقى بالقرآن ،أو باألذكار
صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن ُّ
(كنَّا َن ْرِقي الجَْا ِهِليَِّةَ ،فُقْلنَا :يَا َر ُس َ
واألدعية ،فتجوز ،فعن عوف بن مالك األشجعي ،قالُ :
ول
فيِ
ٌ (((
ف َت َرى َذِل َك؟ َف َق َ
اهللَِ ،كيْ َ
الرَقى َما لمَْ يَ ُك ْن ِفيِه ِش ْرك).
ال :ا ْع ِر ُضوا َعَل ّي ُرَق ُاك ْمَ ،ال َبأْ َ
س ِب ُّ
فيِ
 .4حكم التعاقد مع مؤسسة مصرفية بطريقة املراحبة اإلسالمية

السؤال :ما حكم التعاقد مع مؤسسة مصرفية بطريقة املراحبة اإلسالمية؟
اجلواب :املراحبة بيع بالرتاضي ،يقوم على شراء سلعة بالثمن الذي اشرتيت به من قبل البائع

مع زيادة ربح معلوم بالشروط املعتربة شرعاً ،وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز بيع املراحبة،
ومشروعيته ،لعموم قوله تعاىلَ { :وأَ َح َّل ُ
الرَبا}(.البقرة)275 :
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب النذر ،باب النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئاً.

 .2مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عقبة بن عمار اجلهين عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورواه احلاكم .وصححه
ووافقه الذهيب ،وقال اهليثمي :رجال أمحد ثقات ،وصححه األلباني ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده قوي.

 .3سنن أبي داود ،كتاب الطب ،باب يف تعليق التمائم ،وصححه األلباني.
 .4صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك.
53

العدد  126مجادى األوىل ومجادى اآلخرة  1437هـ  -آذار 2016م

ولكن يشرتط جلواز بيع املراحبة التقيد بضوابط حدّدها جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم:
 123/ 2بتاريخ 2014/ 12/ 18م ،وهي:
 .1أن يكون الثمن األول معلو ًما للمشرتي.
 .2أن يكون الربح معلو ًما.
 .3أن تكون السلعة مملوكة للبائع ومعلومة للمشرتي ،ومباحة شر ًعا.
 .4خلوه من أي خمالفات شرعية.
فإن كانت املؤسسة تتعامل على أساس املراحبة الشرعية ،وفق املعايري السابقة ،فيجوز التعامل
معها؛ أل ّن القاعدة الشرعية تقول( :العربة يف العقود للمقاصد واملعاني ،ال لأللفاظ واملباني).

( *)
(((

 .5حكم إخراج زكاة الراتب الشهري للموظف
السؤال :موظفة تتقاضى راتباً شهرياً ،فهل عليها إخراج زكاة عن هذا الراتب؟

الصالةَ
يموا َّ
اجلواب :الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم ،وركن من أركانه ،قال اهلل تعاىلَ { :وأَِق ُ

الز َكاةَ َوأَْق ِر ُضوا اهللَ َق ْر ًضا َح َسنًا َو َما ُت َق ِّدُموا َألْنُف ِس ُك ْم ِم ْن خَيرْ ٍ تجَِ ُدوُه ِعنْ َد اهللِ ُه َو خَيرْ ًا
َوآُتوا َّ
َوأَ ْع َظ َم أَ ْج ًرا}(.املزمل)20 :
ومن شروط إخراج الزكاة أن يبلغ املال النصاب ،وهو  2300دينار حسب تقديره عام

1436هـ ،وأن حيول عليه احلول ،وأن يكون زائداً عن احلوائج األساسية والديون ،فإذا انطبقت
عليه هذه الشروط وجب إخراج زكاته ،وعليه؛ فإن الراتب الشهري للموظف ال جتب فيه الزكاة،
إال إذا بلغ مع أمواله األخرى نصاباً أو يزيد ،وحال عليه حول ،فحينها جتب فيه الزكاة.
 .6حكم تصوير جثث القتلى واملصابني ،ونشرها عرب وسائل اإلعالم
السؤال :ما حكم تصوير جثث القتلى واملصابني ،ونشرها عرب وسائل اإلعالم؟

اجلواب :إن للصورة تأثرياً على النفس البشرية أكثر مما يقرأ أو يسمع ،حيث إن اإلنسان يتأثر
* شرح القواعد الفقهية للزرقا ،قاعدة .55/ 1 ،2

54

أنت تسأل واملفيت جييب

بالصورة اليت يشاهدها ،ويف معظم األحيان تبقى عالقة يف الذاكرة ،ويصعب نسيانها ،كما أن
الصورة تثبت اجلرمية على فاعلها ،وتثري الرأي العام؛ ومن أكثر الصور اليت تعرضها وسائل

اإلعالم تأثرياً يف البشر صور القتلى واجلرحى واملنكوبني ،وخباصة يف عاملنا اإلسالمي الذي
عانى من ويالت احلروب واالحتالل ،وما زال يعاني.

وعليه؛ فيجوز شرعاً نشر صور الشهداء واجلرحى عرب وسائل اإلعالم؛ لتكون أكرب شاهد

ودليل على جرائم االحتالل الغاشم ،وجمرمي احلرب يف بالدنا اإلسالمية ،ومقدساتنا ،ولكن
ينبغي التقيد بالضوابط والشروط اآلتية:
 .1احرتام حرمة امليت أو الشهيد ،حبيث تستخدم الصور لغرض صحيح ومشروع ،وليس
للعبث.
 .2سرت العورات وعدم إظهارها.
 .3التحرز عن نشر صور النساء ،إذا مل تكن يف سرت تام؛ ألن املرأة كلها عورة.
 .4جتنب نشر صور األشالء والرؤوس املقطوعة ،واجلثث املشوهة؛ ملا تثريه من يأس وجزع
وضعف يف قلوب بعض الناس.
 .5حتري املصداقية يف النقل ،والبعد عن فربكة الصور ،والتالعب يف احلقيقة.
 .6التنبيه قبل عرض الصور ملن يتضرر من رؤيتها ،كاألطفال والنساء.
 .7حكم االشرتاك االختياري يف نظام التأمني على احلياة
السؤال :ما حكم االشرتاك االختياري يف نظام التأمني على احلياة؟
اجلواب :إن عقد التأمني على احلياة إ ّما أن يكون جتاريًا أو تعاونيًا ،فإن كان جتاريًا ،فال جيوز

االشرتاك فيه؛ ألنّه يقوم على الغرر وامليسر ،إلاّ إذا كان إجباريًا ،فال حرج على املوظف اجملرب

عليه ،وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط ،و َمن اشرتك فيه جاهلاً حبكمه ،فعليه فسخ عقده
إن أمكنه ذلك ،وهذا ما تبناه جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم ،10/ 2 :والذي جاء فيه( :وإن
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كان التأمني تأمينًا تعاونيًا تكافليًا فال حرج يف االشرتاك فيه ،واالنتفاع مبا يدفع للمشرتك نفسه
أو ورثته) ،فقد جاء يف الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوييت سنة 1413هـ 1993م:
(ال مانع شر ًعا من التأمني على احلياة إذا ُأقيم على أساس التأمني التعاوني (التكافل) ،وذلك

من خالل التزام املتربع بأقساط غري مرجتعة ،وتنظيم تغطية األخطار اليت تقع على املشرتكني
من الصندوق املخصص هلذا الغرض ،وهو ما يتناوله عموم األدلة الشرعية اليت حتض على
التعاون ،وعلى الرب والتقوى ،وإغاثة امللهوف ،ورعاية حقوق املسلمني ،واملبدأ الذي يقوم عليه
سمى
ال يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العا ّمة) ،أ ّما خبصوص برنامج التقاعد ،أو ما ُي ّ
حق مشروع للموظف ،كفلته قوانني العمل ،وعلى املؤسسة أن تدفع
بتعويض نهاية اخلدمة ،فهو ّ

للموظف أتعابه فور إنهاء عمله.

وعليه؛ فال جيوز للمسلم االشرتاك يف التأمني على احلياة خمتاراً ،ومن دخل فيه ظاناً أنه جمرب

ثم تبني له أنه ليس كذلك ،فالواجب عليه اخلروج منه ،وفسخ عقده ،والعمل على اسرتداد ما
وس أَ ْم َواِل ُك ْم ال َت ْظِل ُمو َن َوال ُت ْظَل ُمو َن} (البقرة:
ُم َفَل ُك ْم ُرُء ُ
دفع؛ ألنه ماله ،لقوله تعاىلَ { :وإِ ْن ُتبْت ْ

 ،)279فإن أبت الشركة إعادة الدفعات ،فليس ذلك مربراً لالستمرار يف التأمني ،ويطلب السائل
ِ
َ
اإلْثم
العوض من اهلل تعاىل ،القائل سبحانهَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلرِِّ
ب َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنوا َعلى ِ
َواْل ُع ْد َوا ِن}(املائدة ،)2 :ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا اهلل ،عوضه اهلل خرياً منه ،ولك أن تطالب
بالدفعات اليت دفعتها بأي وسيلة مشروعة وممكنة ،وهذا ما أفتى به جملس اإلفتاء األعلى يف قراره
رقم 134/ 1 :بتاريخ 2015/ 11/ 19م
واهلل تعاىل أعلم
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آداب ومواعظ

الوقت يف حياة املسلم
أ.يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خري املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
فقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ،وأبدع خلقه وتصويره ،وسخر له ما يف الكون؛

ليعمر األرض ،ويستكشف ،ويطور ،ويعمل كل ما هو خري ،ليحيا سعيداً ،ويعيش يف طاعة
اهلل ،وما يرضيه ،وال يتأتى ذلك إال إذا أحسن استغالل الوقت وإدارته بشكل سليم وصحيح،
ويف هذا املوضوع ،سأتناول احلديث عن الوقت وأهميته ،وكيفية تنظيمه ،وماذا نفعل يف
أوقات الفراغ.
الوقت لغة واصطالحًا:
الوقت لغة ،وقته يقته وقتاً :جعل له وقتاً يفعل فيه ،ويقال :وقت اهلل الصالة :حدد هلا وقتاً.

والوقت :مقدار من الزمن قدر ألمر ما((( ،والوقت اصطالحاً :وقت ظاهري ،وقت مشسي؛
أي وقت حيدد بوساطة حركة الشمس الظاهرة ،وتسجله مزولة (ساعة زوالية) ً
مثال :الظهر

الظاهري يف أي نقطة يف سطح األرض ،وهو اللحظة اليت تبلغ فيها الشمس أعلى نقطة
ظاهرة يف ممرها اليومي ،أو عندما يبلغ ظل عمودي رأسي أقصر امتداده.
 .1املعجم الوسيط ،باب الواو ،ص .1048
 .2املوسوعة العربية امليسرة ،اجمللد الثاني ،ص .1955
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أهمية الوقت يف القرآن الكريم والسنة النبوية:
يعد الوقت من أساسات احلياة ،واألمور واألشياء كلها ال تقوم وال تستقيم إال به ،ونظراً
ألهميته ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل أقسم مبفرداته ،فقد ورد كثري من اآليات اليت تتناول الوقت،
وتؤكد أهميته يف حياة اإلنسان ،إذ قال تعاىلَ { :و َّ
ار إَِذا تجََ َّلى} (الليل:
الليْ ِل إَِذا يَ ْغ َشى* َوالنَّ َه ِ
الص حَِ
ات
نسا َن َل ِفي ُخ ْس ٍر * إِلاَّ َّال ِذ َ
ال ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
 )2-1وقوله تعاىلَ { :واْل َع ْص ِر * إِ َّن الإِْ َ
اص ْوا ب حَْ
الصرْب}(العصر ،)3-1 :وقوله تعاىلَّ :
الصبْح إَِذا
{الليل إَذا عسعس* و
ال ِّق َوَت َو َ
َوَت َو َ ِ
اص ْوا ِب َّ ِ
ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ُّ ِ
الش َف ِق * َو َّ
َتن َّ
س} (التكوير )18-17:وقوله تعاىلَ{ :فال ُأْق ِس ُم ِب َّ
الليْ ِل َو َما َو َس َق}(االنشقاق،)16 - 17 :
َف َ
ومن مالحظتنا لآليات السابقة جند أن معظمها جاء بداللة القسم ،مما يؤكد أهمية الوقت،

فما يقسم اهلل بشيء إال ليدلل على أهميته وعظمته ،وأنه ذو شأن ومنفعة.
فعلى املسلم أن يدرك أهمية الوقت ،وحيسن إدارته ،بتعامله معه يف ضوء خصائصه ،واليت
أهمها أنه ينقضي بسرعة ،فمهما طال عمر اإلنسان يف هذه احلياة فهو قصري ،فالوقت الذي
ينقضي ال يعود ،وال ميكن تعويضه ،فالوقت من أغلى النعم على اإلنسان ،ألنه الوعاء
واحلاضنة لكل عمل وإنتاج ،فيندم اإلنسان إذا مل يستغل وقته يف عمل اخلري ،ولكن بعد
فوات األوان ،حيث ال ينفع الندم ،فقد بني اهلل عز وجل يف القرآن الكريم موقفني يندم
فيهما اإلنسان على هدر الوقت وتضييعه ،فالوقت األول :ساعة االحتضار قبيل تركه الدنيا،

واستقباله اآلخرة ،فيتمنى لو مينح مهلة أخرى من الزمن كي يعمل صاحلاً ،فيصف اهلل تعاىل
املقصر الذي أضاع وقته يف األعمال السيئةَ { :ر ِّب َل ْوال أَ َّخ ْرت إِلىَ أَ َجل َقريب َفأَ َّصد َ
َّق َوأَ ُك ْن
ٍ ِ ٍ
َنيِ
ال َ
ني }(املنافقون .)10 :واملوقف الثاني يوم القيامة ،فيتمنى أهل النار لو يعودون مرة
الص حِِ
ِم َن َّ
أخرى إىل احلياة الدنيا ،ليعملوا صاحلاً ،قال تعاىلَ { :و ُه ْم يَ ْص َط ِر ُخو َن ِفي َها َرَّبنَا أَ ْخ ِر ْجنَا َن ْع َم ْل
َص حِ ً
الا غَيرَْ َّال ِذي ُكنَّا َن ْع َم ُل أَوَلمَْ ُن َع ِّم ْر ُك ْم َما يَت َ
َذ َّكُر ِفيِه َم ْن َت َذ َّك َر َو َجاَء ُك ُم النَّ ِذيُر َف ُذوُقوا َف َما
ِل َّ
لظالمِِ َ
ري} (فاطر.)37 :
ني ِم ْن َن ِص ٍ
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وجند تأكيد القرآن على أهمية الوقت أنه قد جاء يف سياقات متعددة ،وألفاظ الوقت يف
القرآن بعضها له عالقة بالعمل ،وبعضها باإلدارة ،وبعضها بعالقة اإلنسان بربه ،فريبط
الوقت بالغاية من اخللق ،فاهلل خلقنا للعبادة ،وجعلنا خالئف يف األرض ،كما قال يف كتابه

ت
الصالةَ َكاَن ْ
العزيز ،والعبادات هلا مواقيت حمددة ،وعلى رأسها الصالة اليت قال فيها{ :إِ َّن َّ
َعَلى املُ ْؤ ِمنِ َ
ني ِكتَاًبا َم ْوُقوًتا} (النساء ،)103 :كذلك الزكاة ،واحلج ،والصيام ،واألذكار ،والنوافل،
ويف السنة أشار الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل نعمة الوقت ،فقال صلى اهلل عليه وسلم:

الص َّحُةَ ،واْل َف َر ُ
(ِن ْع َمتَا ِن َم ْغُب ٌ
اغ)((( ،وأشار إىل أن الوقت مسؤولية
اس؛ ِّ
يه َما َكثِ ٌ
ون ِف ِ
ري ِم َن النَّ ِ

كربى ،فوقت املسلم أمانة ،وهو مسؤول عنه يوم القيامة ،فقال صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ال
َتز ُ
ُول َق َدُم اْب ِن آَد َم يَ ْو َم ال ِقيَا َمِة ِم ْن ِعنْ ِد َرِّبِه َحتَّى ُي ْسأَ َل َع ْن مَ ْ
يما أَْفنَاُه؟ َو َع ْن
سَ ،ع ْن ُع ُم ِرهِ ِف َ
خٍ
يم أَْب َ
يما َعِل َم؟)((( ويبني الرسول،
يم أَْن َف َقُه؟ َو َماَذا َع ِم َل ِف َ
َسبَُه َوِف َ
َشبَ ِابِه ِف َ
الُه؟ َو َماِلِه ِم ْن أَيْ َن ا ْكت َ
صلى اهلل عليه وسلم ،تقسيم الوقت وتنظيمه ،فقال صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديث يرويه
ب أَن َ
َّك
عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال لي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَلمَْ ُأ ْخرَ ْ

َ
َ َ
ت َعيْن َ
الَ :فإن َ
َتُقوُم َّ
َّك إَِذا َف َعْل َ
ُك،
ت َذِل َكَ ،ه َج َم ْ
الليْ َلَ ،وَت ُصوُم النَّ َها َر؟ ُقْل ُت :إِِّني أْف َع ُل َذِلكَ ،ق ِ
ت َن ْف ُس َكَ ،وإِ َّن ِلنَ ْف ِس َك َح ًّقاَ ،و َأل ْهِل َك َح ًّقاَ ،ف ُص ْم َوأَْف ِط ْرَ ،وُق ْم َومَْن)((( ،فحث الرسول،
َوَن ِف َه ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا احلديث على ختصيص جزء من الوقت للراحة ،والرتويح عن
النفس يف املباح ،لشحذ اهلمة للنشاط يف العبادة من جديد.
خصائص الوقت:
للوقت خصائص كثرية ،لعل أهمها أنه مير بسرعة حمددة وثابتة ،ويسري إىل األمام بشكل
متتابع ،وال ميكن إيقافه ،وهو ملك للجميع ،فبعضهم يوظفه بشكل جيد ،وبعضهم يهدره
.1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ال عيش إال عيش اآلخرة.
.2سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب يف القيامة ،وحسنه
األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كان يقومه.
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ويضيعه ،كما أن الوقت سريع االنقضاء ،وال يباع وال يشرتى ،بل يستثمر ،ويتخلل كل جزء
من أجزاء العملية اإلدارية ،والذي ال يستطيع إدارة ذاته ال يستطيع إدارة وقت اآلخرين.

(*)
(((

هذه اخلصائص تدفعنا إىل تنظيم وقتنا بشكل جيد ،وأن نقوم بواجباتنا الدينية من فرائض
وسنن يف وقتها ،ونؤدي األعمال يف أوقاتها املناسبة ،فال نؤجل عمل اليوم إىل الغد ،ونقدم
األهم على املهم ،واملوقوت على غري املوقوت ،وأن حنرص على استثمار أوقات فراغنا
يف أمور تعود علينا ،وعلى جمتمعنا بالنفع والفائدة ،مثل قراءة القرآن الكريم ،أو األلعاب
الرياضية املشروعة ،أو مطالعة الكتب العلمية ،أو مشاهدة الربامج التلفزيونية املفيدة ،وخري
ما يصرف فيه وقت الفراغ ،أن يكون لإلنسان هواية يف شيء مفيد ،كأن يكون له هوى يف
تربية الطيور ،أو الزهور ،أو مجع آثار قدمية ،أو عمالت ،أو تعلم لغة جديدة ،أو قراءة الكتب
وعمل األحباث ،وغري ذلك ،مبا فيه من لذة كربى ،وفائدة عظيمة.
شبابنا والوقت:
تشري اإلحصاءات احلديثة لعام 2014م أن عدد سكان الوطن العربي بلغ  367.4مليون
نسمة ،ونسبة الشباب يف هذا العدد أكثر من  ، % 35هلذا؛ فالشباب هم الذين ميثلون جانب
القوة يف األمة :فبسواعدهم تتحقق رفعة الوطن ،ويسمو شأنه ،وتتمثل أهمية الشباب يف
احلقائق اآلتية:
 .1الشباب مورد بشري رئيس يف بناء اجملتمعات وتنميتها ،فهم اجلنود املرابطون ،واألطباء،
واملثقفون ،والرياضيون ،والثائرون ،واألسرى داخل السجون.
 .2الشباب هم درع األمة ،وأمل املستقبل يف الدفاع عن أوطانهم وشعوبهم.
 .3الشباب قادة الغد ،ومحلة الراية النضالية من أجل جتسيد معاني الصمود والتحدي ،هلذا
* إدارة الوقت من منظور إسالمي وإداري ،مصطفى قاسم عباس.
 www.alukah.net/publicaion-competion/0/10131أمكن الوصول إليه يف 2015/ 3/ 20م.

 www.egboshra.blogspot.com/2011/12/blog-post_5505.htmlأمكن الوصول إليه يف 2015/ 3/ 25م.
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نقول عنهم :إنهم نصف احلاضر ،واملستقبل كله.

 .4الشباب نواة أي تغيري يف أوطانهم ،ولو كانت حياتهم مثناً لطموحهم.
 .5الشباب رواد التكنولوجيا احلديثة ،وشبكات التواصل االجتماعي ،وهم القادرون على

إحداث أي تغيري يف أوطانهم ،أو إصالح مرجتى.
 .6الشباب هم خري من يدافع عن حقوق اإلنسان يف اجملاالت كلها.
وكما للشباب أهمية كبرية يف حياتنا ،ويف تقدم الوطن ومحايته ،فعلينا أن نهتم بهم،
ونوجههم إىل كيفية استثمار الوقت ،وعدم تضييعه يف األمور التافهة غري املفيدة ،فال ب ّد من
جعل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته ،والسلف الصاحل قدوة لنا يف هذا اجملال ،كما
هم قدوتنا يف كل شيء ،فيقول الصحابي اجلليل عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه( :ما ندمت
على شيء ندمي على يوم غربت مشسه ،نقص فيه أجلي ،ومل يزد فيه عملي)(*) ،هلذا قالوا يف
(((

املثل( :الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك) ،وقالوا( :أنت ال تستطيع أن تستبقي يومك،
لكنك تستطيع أال تضيعه) وعلينا أن نرشد الشباب إىل التمسك بالدين ،والعلم ،واألخالق،
فال يتقدم اجملتمع ويزدهر إال بها ،فال نريد ألعمارهم أن تذهب سدى يف احلارات والشوارع،
واملقاهي ،واملالهي ،ومقرات األلعاب اإللكرتونية غري املوجهة أو املمنهجة ،والسهر على
احملطات الفضائية الفاسدة ،أو على اإلنرتنت مبا ال يفيد أو ينفع ،وتهيئة ما يقضون فيه أوقاتهم
من فتح مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وترتيله ،وإقامة اجلامعات واملدارس ،وسفرات علمية
وترفيهية لطلبتها ،وتثقيف الشباب على استثمار الوقت ،خاصة وقت الفراغ بشكل جيد
من خالل فتح مراكز إرشاد يف اجلامعات واملدارس ،واألماكن السكنية ،وظيفتها املساهمة يف
توعية الشباب ،وتنمية اهلوايات املتعددة لديهم ،واالهتمام باملكتبات العامة ،ورفدها باملصادر
احلديثة ،وفتح املنتديات واألندية الرتفيهية برعاية مؤسسات حكومية وفق أهداف تربوية
سامية ،وإقامة املسابقات ،والندوات الشعرية ،واألدبية ،والعلمية ،وإعادة النظر يف بعض

* موسوعة الدفاع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.191 /4 ،
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املناهج التعليمية ،حتى تستطيع تزويد الطالب مبعلومات عن الوقت ،وأقسامه ،كذلك إدخال
التعليم املهين يف مدارسنا ،حتى يتعلم الطالب بعض املهارات العملية ،ليقضوا أوقاتهم يف
ممارستها ،ويقوموا بأنفسهم ببعض اإلصالحات يف بيوتهم كالكهرباء ،واحلدادة ،والنجارة
وغريها ،فالوقت هو احلياة ،واملال ،والوجود ،وهو أمثن شيء ميكن أن ينفقه اإلنسان ،والذي ال
يستطيع أن يدير وقته ،فلن يستطيع أن يدير أي شيء ،ومن خربتي يف احلياة وجدت أن الذين
يضيعون وقتهم هم يف الواقع يسرقون أنفسهم ،ويضيعون وجودهم ،يقول جون كندي:
(يف أحد األيام طلب الفرنسي الكبري مارشال ليوتي من بستاني أن يزرع شجرة ،فاعرتض
البستاني ً
قائال :إن الشجرة تنمو ببطء ،وإنها لن تصل إىل مرحلة النضج إال بعد عشرة

أعوام ،فأجابه :يف هذه احلالة ،ليس هناك وقت نضيعه ،ازرع الشجرة اليوم).

(*)
(((

فابدأوا يا شبابنا من اليوم باالهتمام بوقتكم ،واعملوا ملا فيه خريكم وخري أمتكم
وأوطانكم ،وال تدعوا األمس يستهلك يومكم احلاضر ،فكل حلظة من حياتكم هلا قيمة

عظيمة جداً ،فال تضيعوها ،وعلينا أن نشغل أنفسنا بكل ما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل،
وما يرضي اهلل يكون دائماً يف اخلري والصالح يف الدنيا واآلخرة ،وأختم ببعض األبيات من

الشعر للشاعر حممد حسن اهلاللي ،نظمها يف أهمية الوقت:
الوقت أغلى مــن الياقوت والذهب

وحنـــن خنسره فـــي اللهو واللعب

وســـوف نسأل عنــه عنـــد خالقنا

يـــوم احلساب بذاك املوقف النشب

فاعمل لنفسك وأمل يف السالمة ال

تركن إىل النوم أو تشكو من التعب

فإنــما أنـــت جمزي بــمــا عملت

يــداك فاعمل هلا فــي رفعة الرتب

وإنـــما الفـــوز فيـما كنـــت تعمله

خمافـــة اهلل ال فـــي اجلـاه والنسب

شيئاً ملا كـــان مــذموماً أبـــو هلب

لـــو أنــها تنفــع األنساب صاحبها

*  www.3rbseeyes.com/e477441.htmlأمكن الوصول إليه يف 2015/ 3/ 25م .
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ّ
التكلم
ال تزاحم يف
أ.كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية  -وزارة الرتبية والتعليم
ممّا جاء يف كالم احلكماء( :ال تزاحم يف التكّلم من مل تزامحه يف التعّلم) ،وهذه

كل إنسان يعرف حدوده ،فال يتجاوزهاّ ،
احلكمة نفيسة ،ونصيحة غالية جتعل ّ
فكل علم
له أناسه املتخصصون فيه ،والذين سلخوا من أعمارهم سنني وهم يكابدونه؛ ليعرفوا
أسراره ،ويسربوا أغواره ،ويعرفوا مسالكه ودروبه ،وليس من املنطق يف شيء أن يتط ّفل
على علم من مل يعلمه ،وال حيسنه ،من أمضى سنني عمره بعيداً عن املذاكرة والتعّلم.

الطب رجع إىل األطباء ،وإذا أشكل عليه شيء يف اهلندسة
املرء إذا أشكل عليه شيء يف
ّ
رجع إىل املهندسني ،وإذا أشكل عليه شيء يف حرفة رجع إىل أهل االختصاص فيها،
سياسي
وإذا جهل شيئاً من أمور اللغة رجع إىل أهل اللغة ،وإذا أراد استيضاح أمر
ّ

شرعي رجع إىل أهل اإلفتاء...
عاد إىل املتخصصني يف السياسة ،وإذا التبس عليه حكم
ّ
من أسف أ ّن كثرياً من اجل ّهال يتو ّهمون أنهم مجعوا علوم الدين والدنيا ،فرتاهم خيوضون
كل علم ،وهم -يف الغالب -جيهلون ّ
يف ّ
كل علم ،ويريدون من العامل أن جيري على حكم

املتخصصني وأهل العلم،
اجلاهل ،ومن عجب أ ّن كثرياً من اجل ّهال بدل أن يستمعوا إىل
ّ
اسأَُلوا أَ ْه َل ِّ
ُم ال َت ْعَل ُمو َن} (األنبياء ،)7:ومن قوله
منطلقني من قوله تعاىلَ{ :ف ْ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكنْت ْ
َ ُ
يوجهون إليهم سهام النقد اليت ال تستند
ري} (فاطر ،)14:تراهم ّ
سبحانهَ { :وال ُينَبِّئُك ِمثْل َخبِ ٍ
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يف كثري من األحيان إىل حقيقة وواقع!! ومن مجيل ما ينسب إىل اخلليل بن أمحد ،رمحه اهلل:
إذا كنت ال تدري ومل تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذاً تدري

فمن لي بأن تدري بأنّك ال تدري

جهلت ومل تعلم بأنّك جــاهل
ومن أعجب األشياء أنّك ال تدري

وأنّك ال تدري بأنّك ال تدري

من العلوم اليت أضحت ً
كأل مباحاً علوم الدين ،ويتو ّهم بعض اجل ّهال إن مسع جزءاً

من حماضرة أو درس ،أو عرف بعض أحكام التالوة ...أنّه أضحى عاملاً ،ومن ح ّقه أن يزاحم
العلماء ،واأل ّمة اليوم تكتوي بنار هؤالء اليت تأخذ عقوهلم ّ
كل ما يلقى فيها دون دراية

يستقرون على رأي ،بل يتقّلبون مع الريح؛ إذا الريح مالت
ومتحيص ،وهلذا جتدهم ال
ّ
فيفسقون هذا ،ويك ّفرون هذا،
مالوا حيث متيل ،وبالتالي جتد جرأة من هؤالء على العلماءّ ،

ويستبيحون دم هذا ،ويش ّوهون صورة هذا ،...وقد جهل هؤالء أ ّن حلوم العلماء مسمومة!!

العباسي هارون الرشيد
ما زال يف خاطري مثامة بن أشرس ذلكم العامل الذي غضب عليه اخلليفة
ّ

َّ
صححاً:
فسجنه ،وأوكل خادماً يتع ّهده ،فسمعه مثامة يتلو{ :ويل يومئذ
للمكذبني} ،فقال له ُم ّ
ِّ
ني}(املطففني)10:؛ أل ّن َّ
{ َويْ ٌل يَ ْو َمئِ ٍذ ِلْل ُم َك ِّذِب َ
للمكذبني الذين كذبوا
املكذبني هم الرسل ،والويل
الرسل ،فقال له ذلك اجلاهل :كنت أمسع أنّك زنديق ،وما كنت أصدق حتّى مسعتك!! وحدث أن

رضي الرشيد على مثامة ،فسأله ذات يوم :ما أش ّد األشياء؟ فقال :عامل جيري عليه حكم جاهل.
وخباصة من ذوي
إ ّن اآلفة الكربى أن يتط ّفل على العلم من مل حيسنه ،وميتلك أدواته،
ّ
باحلجة،
النفوذ ،الذين يكونون يف كثري من األحيان من اجل ّهال ،فيحاورون غريهم بالق ّوة ،ال ّ

فيكثر منهم الفساد ،وكثرياً ما نسمع أفكاراً غريبة ختالف الدين من ّ
حكام ال يعرفون
بالكتابي،
أحكام الدين ،وقد مسعنا من أمثال هؤالء من مل ير بأساً يف أن تتز ّوج املسلمة
ّ
ومنهم من زعم أ ّن الكعبة ليست للمسلمني وحدهم ،ومن زعم أن االشرتاكية هي
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اإلسالم ،وقد أخربنا القرآن الكريم عن النمرود وفهمه السقيم ،الذي قال إلبراهيم ،عليه

يت} (البقرة ،)258:ملّا قال له إبراهيم ،عليه السالمَ { :رِّب َي َّال ِذي يحُْيِي
السالم{ :أََنا ُأ ْحيِي َوُأ ِم ُ
ظن أ ّن قتل شخص والعفو عن آخر هو اإلحياء واإلماتة ،وقد
وَيمُِ ُ
يت} (البقرة ،)258:وقد ّ
رأينا كيف أ ّن إبراهيم ،عليه السالم ،مل يرد أن يدخل معه يف جدال ،فأسكته ،وجعله يبهت،
فال حيري جواباً بقولهَ{ :فإِ َّن اهللَ يَأِْتي ِب َّ
س ِم َن المَْ ْش ِر ِق َفأْ ِت ِب َها ِم َن المَْْغ ِر ِب} (البقرة.)258:
الش ْم ِ

بتصرف :إ ّن إحدى
مرة كنت أستمع إىل الشيخ عمر عبد الكايف ،وممّا قال ،وأنقله
ّ
ذات ّ

الفن ال ّ
تقل يف أهميتها عن رسالة
مرة وهي حتاوره :إ ّن رسالة ّ
املمثالت قالت له ذات ّ

العلماء ،وقارنت أحد املمثلني الذي يعدّونه يف نظرهم من الكبار يف هذا اجملال بشيخ
مشهور من شيوخ الدعوة ،وهنا نرى كيف عاجل الشيخ األمر :سأهلا :عندنا طبيب مسلم،

وجاءه أجله ،وهو جيري عملية جراحية ،أو وهو يصّلي ،فهل يضريه ذلك شيء؟ قالت :ال؛

مشرفة .فضرب هلا ً
مثاال آخر ،فقال :إذا كان عندنا جندي مسلم وجاءه أجله
فكلتاهما ميتة ّ

العسكري أو وهو يصلي ،فهل يضريه شيء؟ قالت :ال؛ فكلتاهما ميتة
وهو يؤّدي واجبه
ّ
مشرفة .فقال هلا :أنت ممثلة مسرح ،وأستحلفك باهلل ،هل حتبّني أن يأتيك أجلك وأنت على

خشبة املسرح أم وأنت تصّلني؟ فأجابت :وأنا أصّلي ،وأدركت حينها أنّها على خطأ ،وأ ّن
احلق ،فتابت ،وأنابت ،وحسنت توبتها.
عملها فيه منكر ،وإن جادلت بالباطل لتدحض ّ
املتعصبني ماذا عساه
وأقول :ترى لو دار احلوار بني هذه املمثلة وبني أحد اجل ّهال
ّ

سيجيب؟ ال ريب أنّه سين ّفرها من الدين ،وربمّ ا رفع عليها الصوت ،واتّهمها بالفسق
والفجور ،وشتمها وح ّقرها ،...فزاد ُبعدها عن الدين ،وهنا يظهر الفرق بني عامل وجاهل.

لقد صدق من قال( :كلما تعّلمت ازددت علماً جبهلي) ،ومن قال هذا قد يكون من كبار
العلماء ،ولكنّه تواضع السادة العلماء ،الذين يدركون أ ّن العلم ميادينه واسعة ،وتشعباته كثرية،
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يلم بها أحد ،وحنن نرى أ ّن العلماء اليوم ميضون أعمارهم يف حبث جزئية يف فرع
وهيهات أن ّ
أي علم إىل غاياته! ولقد قيل :من أراد أن يصبح عاملاً،
من فروع العلم ،وهيهات أن يصلوا يف ّ

فليتخصص يف علم من العلوم ،ومن أراد أن يصبح أديباً فليأخذ من ّ
كل علم بطرف ،وأنا
ّ
وخباصة عند احلديث يف القضايا الشائكة ،اليت أفرزها
متبحرينّ ،
أرى أ ّن علم الدين حباجة إىل ّ

هذا العصر ،من مثل قضايا املال واألعمال والتجارات واملسائل العلمية وما أكثرها!! أو عند

اخلوض يف علم احلديث ،وهو علم شائك ّ
قل املتخصصون فيه؛ لوعورة مسالكه ،وكثرة تشعباته.

إ ّن سبيل العلم سبيل ّ
حيصل منه شيئاً إال باملش ّقة ،وسهر الليالي وجمالسة
شاق ،واملرء ال ّ

مر التعّلم ،وبذل املال ،ومفارقة اخلالن ،واألوطان يف كثري من
العلماء ،والصرب على ّ
األحيان ،...ومن َو َه َم أنّه عامل ومل يفعل ممّا سبق شيئاً ،فهو حباجة إىل من يوقظه من سكرته؛
لكي ال يكون أضحوكة عندما يزاحم العلماء ،فيتكّلم فيما ال يعلم ،وما زلت أتذ ّكر

زج ً
زجال صغري ،فقال له ساخراً( :نقيلك بركة عقدك واجنّب حبر
اال مشهوراً وقف قبالته ّ
ّ

البلطيق) ،وأتذ ّكر أحدهم وقد أقيمت الصالة ،وكان اإلمام غائباً ،فتقدّم لإلمامة وكان يف
املسجد عدد كبري ممّن يصلحون لإلمامة ،ومل يكن هذا حيسن التالوة ،وال ضبط احلروف
حتّى يف السور القصرية ،اليت حيفظها العا ّمة ،فوضع نفسه ليكون ماّدة للقيل والقال!!
لقد كان بعضهم يقول متهكماً :فالن إن طرحت أمامه مواضيع من علوم الذ ّرة زعم
أنّه يعلم ّ
كل شيء يتعّلق بها!! فخري للمرء أن يعرتف جبهله ،وأن يستمع وينصت
وجيلس إىل من يعلم ،وهذا خري له من أن جيعل من اجلهل مطية له ال توصله إىل شيء.
كل شيء ،فهو جيهل ّ
لقد قيل :من زعم أنّه يعلم ّ
كل شيء ،وال ريب أ ّن حبر املعرفة عميق،
وج ّد بعيد عن األعماق ،وال يصل إىل
وقد ميضي املرء ُع ُم َره وهو ما زال يالمس السطح فقط ِ

الآللئ إال من غاص يف األعماق ،وال حيصل على ُّ
الشهد من مل يصرب على وخز إبر النحل.
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من املسؤول عما جرى يف فرنسا
على إثر الرسوم الكاريكاتورية
املسيئة لرسول اإلسالم ؟
د .محزة ذيب مصطفى  /عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني – الرباط

قبل مدة زمنية تعرضت جملة شارلي إيبدو يف باريس هلجوم مسلح من قبل عنصرين،
توجهت التهمة فيه ملسلمني فرنسيني من أصول جزائرية عربية .أدى هذا اهلجوم إىل مقتل
ما يزيد عن عشرة أشخاص يعملون يف هذه اجمللة ،ومنهم رجال أمن من شرطة باريس ،ومما
ال ريب فيه وال شك أننا كفلسطينيني وعرب ومسلمني نقف إىل جانب فرنسا يف حمنها
كلها وأزماتها ،وليس يف هذه فقط .حيث مواقف فرنسا النبيلة من القضية الفلسطينية،
ولن ننسى أن الزعيم الفرنسي جاك شرياك ورئيس وزرائها آنئذ ،هو الرئيس الوحيد الذي

زار املرحوم ياسر عرفات يف مقره يف مدينة رام اهلل إّبان ما كان حماصراً من قبل رئيس وزراء

إسرائيل آنذاك شارون .وهذه الزيارة هلا داللتها الكبرية يف جمال التأييد للقضية الفلسطينية،
والتضامن الصادق والكبري مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ،رمحه اهلل تعاىل ،فلهذه الزيارة
رمزية وداللة ال ختفى .كما أن دولة فرنسا وقفت من احلرب على العراق املوقف اإلجيابي
الرافض لغزو هذا البلد العربي املسلم.
كما أن الربملان الفرنسي اعرتف بالدولة الفلسطينية ،وهذه مواقف ال تنسى لفرنسا؛

رئاسة ،وحكومة ،وشعباً .هذه واحدة.

ً
فضال عن أن تستمر،
وأما الثانية فهناك من الناس من ال يريد أبداً هلذه العالقة أن تكون
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كما وهناك من ال يريد للعالقة ما بني املسلمني وأوروبا عامة أن تكون .كما وأن البعض ما
بني الفينة والفينة يطلقون تصرحيات استفزازية وغري حقة ،وال واقع هلا يريدون من خالهلا
حتذير أوروبا من اإلسالم واملسلمني .بل ويهدفون إىل اإليقاع ما بني الغرب عامة واإلسالم
واملسلمني .وهذا مما ال ريب فيه وال شك أنه غلو وتطرف ،وهذا أسلوب يهدف إىل اإليقاع
بني العامل الغربي والعامل العربي واإلسالمي .يتوجب على كل مسؤول وعاقل وكاتب
وسياسي وأكادميي وتربوي وصاحب موقع ومكانة وظيفية وجمتمعية أن يكون واعياً ملثل هذه

األساليب ،ويتوجب عدم التساوق معها ،بل ويتوجب التحذير من هذه األساليب ،وسوء

عاقبتها ،وال يصح أن ننأى بأنفسنا مجيعاً عن احلكمة والعقالنية وحسن التدبر ،والكياسة
يف التصرف.
ال يصح إال أن نكون متنبهني ملثل هذه األساليب ،اليت ال هدف من ورائها إال اإليقاع
ما بني الغرب من جهة ،والعرب واملسلمني من جهة أخرى .أما الثانية؛ فمن الواجب أن

نكون على حذر ،ومن الدقة مبكان حني توجيه تهمة أو إلصاقها بأحد ،حتى ال يغرر بنا مجيعاً،
ونكون مصيبني حني تبين الرأي واختاذ القرار ،وحتى ال نظلم أحداً على حساب أحد ،وما
أكثر األغلوطات اليت تقع فيها أجهزة اإلعالم ،وما أكثر تزييف اإلعالم للكثري من احلقائق
وتشويهها ،وما نشاهده اليوم هنا وهناك ،هلو خري دليل وشاهد على صحة ما نقول.

فمما يؤسف له أن كثرياً من الناس رهناء اإلعالم ،وهو الذي يوجههم كيفما أراد له

أصحابه ومن ورائه .اإلعالم اليوم منه ما يلبس احلق بالباطل ،ويلبس الباطل باحلق .ومنه

وبكل أسف -ليس أميناً على جوهر األشياء وحقائق األمور ،وهو اليوم أشبه ما يكون منالسحر والساحر يف قلب احلقائق والتخييل على أعني الناس.

ً
طويال ،وهي أن اإلرهاب مرفوض بكل أشكاله ،سواء
أما الثالثة واليت سنقف عندها

أكان إرهاب الفرد أم اجلماعة أم الدولة ،وإذا ما رفع اجملتمع الدولي صوته عالياً ،وكذلك حنن
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بد وأن يشمل أنواع اإلرهاب
شاجبني اإلرهاب ،ومستنكرين وقوعه ومنددين به ،فإن ذلك ال َّ
كلها ،وأن نكون عادلني ومنصفني لكل من ُمورس اإلرهاب ضدهم ،والوقوف إىل جانب
من حل بهم ،والذود عنهم ،وهذا من احلقوق والعدالة املتوجبة جتاه املظلومني واملضطهدين

كلهم من أفراد ومجاعات وشعوب.
وهذا هو األصل يف املواقف جتاه اإلرهاب وجتاه من ميارسونه ،كما أننا متفقون بكل تأكيد
على عدم إجياد مربرات لتقبل فكرة اإلرهاب ،فهي فكرة مرفوضة باملعايري كلها.
غري أن األهم يف هذه املعادلة أن نتحسس أسباب اإلرهاب ،ونتتبع دوافعه وحمركاته ،فنقضي
على هذه األسباب ،فسينتهي حينئذ اإلرهاب؛ ألنك إن جففت منابع النهر ،جف النهر بطبيعة

احلال ،لكن ما دامت منابع النهر تتدفق باملياه فسيبقى النهر جارياً ،ومتاماً أيضاً كاجلراثيم أو
امليكروبات أو الفريوسات اليت تتسبب باألمراض ،فإذا ما استطتعنا التغلب عليها وإنهائها،
فلن نصاب باملرض حينئذ بإذن اهلل .لكن إن بقيت هذه امليكروبات أو الفريوسات املتسببة
باألمراض ،وأخذنا كثرياً من العالجات ،فستبقى األمراض غازية ألجسادنا؛ ألننا مل جنتث ما
يسبب هذه األمراض .ومثله متاماً ما ينتج من مرض بسبب التحسس من شيء معني ،فإذا ما
أزلنا أسباب هذا التحسس ،فسنربأ بالضرورة من األمراض اليت كان سببها هذا التحسس.
أما إذا بقيت األسباب اليت تؤدي باإلنسان إىل التحسس من سبب معني ،فسيبقى املرض
حليف هذا اجلسم وساكنه.

وفيما يتعلق بدولة فرنسا الصديقة اليت ُنكن هلا احرتاماً وتقديراً عاليني ،نتمنى عليها

أن لو وقفت املوقف احلازم من هذه الصحيفة ،وتولت منعها من التعرض لرسول من رسل
اهلل ،ونيب من أنبيائه املعصومني ،وله من ربع العامل أمجع كل تقديس وإجالل واحرتام ،وهو
ركن ال يتجزء من عقيدة املسلمني ،وال يسمحون حتت أي ظرف من الظروف أن يساء له،

ين ُي ْؤُذو َن اهللَ َو َر ُس َ
َه ُم ُ
اهلل فيِ ُّ
أو يتعرض له بالسوء ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ولُه َل َعن ُ
الدْنيَا َوالآْ ِخ َرةِ
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ين ُي ْؤُذو َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َمُلوا ُب ْهتَاًنا
َوأَ َع َّد لهَُ ْم َع َذاًبا ُم ِهيناً * َو َّال ِذ َ
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
َسُبوا َف َق ِد ْ
احت َ
َات ِبغَيرْ ِ َما ا ْكت َ
َوإِثمًْا ُمبِيناً}(األحزاب.)58 - 57 :

ومن هنا؛ ليس من الصواب ،وال من احلكمة ،وال من حرية الرأي والتعبري ،أن يساء لنيب

ورسول كريم من أنبياء اهلل ورسله ،عليهم الصالة والسالم ،بل هذا تع ٍد واجرتاء وجتاوز
لكل حدود التعبري وحرية الرأي .ولنتساءل؟ هل تقبل دولة فرنسا أن يساء للمسيح عيسى،

عليه السالم ،أو للمسيحية؟ هل تقبل دولة فرنسا أن يشتم أو يساء لرئيس وزرائها ظلماً
وعدواناً؟ أي من دول أوروبا كلها تقبل أن يساء لنيب املسيحية (صلوات اهلل عليه) ؟

هل يقبل اليهود أن يساء لنيب اهلل ورسوله موسى ،عليه السالم ،أو هارون ً
مثال؟ هل يقبل

اليهود أن يساء لليهودية كدين وعقيدة؟ ملاذا ال نع ّد اإلساءة لنيب اهلل عيسى حرية ،وتعبرياً

ورأياً جمازاً لدى فرنسا ،أو دول أوروبا وتعد اإلساءة حملمد بن عبد اهلل نيب اهلل ورسول اإلسالم،

صلى اهلل عليه وسلم ،حرية رأي وتعبرياً؟ أليس هذا تناقضاً واضحاً؟

ثم لو سلمنا ً
جدال من اإلساءة حملمد بن عبد اهلل ورسول اهلل ورسول اإلسالم حرية رأي ،لكنه

يثري حفائظ مليار ونصف املليار مسلم ،أو يوغر صدورهم وميلؤها حقداً وكرهاً وحنن وأوروبا
متجاورون ،وبيننا كعرب ومسلمني وبينهم أواصر حمبة وعالقات جيدة ،وصداقات كبرية ،بل
ويسكن العرب واملسلمون ويعيشون بني ظهرانيهم وكذلك رعايا الغرب يعيشون مع
العرب واملسلمني يف بالدهم ،كرعايا البالد ذاتها ،كما بيننا وبينهم التعاون والتبادل التجاري
واالقتصادي ،والوطن العربي واإلسالمي أكرب سوق استهالكي ملنتوجاتهم وبضائعهم ،وبيننا
وبينهم كثري من القواسم املشرتكة ،واملصاحل واملنافع املتبادلة ،فهل بعد ذلك كله وسواه من

احلكمة لدى دول الغرب أال تأخذ على يد مسيئهم للمسلمني مجيعاً؟ هل من احلكمة وحسن
الصنيع أن تدافع دولة أوروبية عن اإلساءة لرسول اإلسالم ،وتعد ذلك حرية تعبري وحرية
رأي؟ هل يعتقد من يسيء لرسول اإلسالم حممد بن عبد اهلل أال يسأله أحد ،أو يسأل أو متر
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إساءتُه مر السحاب؟ هل من حسن التفكري ،وسداد الرأي وبعد النظر أال تعتقد أي دولة
أوروبية أن املسلمني سيجدون العذر ملن يسيء لدينهم وعقيدتهم ونبيهم حتت ذريعة حرية
تعبري وحرية رأي؟ هل يعتقد الغرب أن السكوت الرمسي لدى بعض دول العرب واملسلمني
عن اإلساءة لرسول اهلل ،عليه صلوات اهلل وسالمه ،وعدم الشجب واالستنكار والتنديد بهذه
اإلساءة ،وسحب السفارات ،وقطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية هو سكوت شعوبها
ومجاعاتها وأفرادها ؟

حنن نعلم أن يف الغرب ودول أوروبا من يفكر جيداً ،ولديهم كثري من املعادالت اليت

حتسب هلا كل حساب ،وعندهم احلكمة والرشد يف جمال مصاحلم ومنافعهم ،ويتحلون ببعد
النظر وسداد الرأي ،وبالتالي حنن نهيب بهم أن يتخذوا املوقف الرمسي الصارم جتاه كل
من يسيء لإلسالم واملسلمني ،وجتاه كل من يريد أن يسيء للعالقة ما بني الغرب من جهة،
والعرب واملسلمني من جهة أخرى ،يتوجب على كل دول أوروبا أن تضرب بيد من حديد

على كل من حياول أن يكون سبباً يف ختريب عالقاتها السياسية والدبلوماسية واالقتصادية
والتجارية مع العرب واملسلمني.
على احلكومات الرمسية يف دول أوروبا أن تكون يقظة وحذرة من كل َم ْن حياول أن

يعكر صفو العالقة مع العرب واملسلمني ،وجيعل هذه العالقة يف مهب الريح ،وجيب على
الغرب أال يكيل مبكيالني ،وأن يكون ً
عادال ومنصفاً ومتوازناً يف تعامالته ونظرته لآلخرين

سيما العرب واملسلمني .عليه أن حيافظ على العالقة املتميزة مع جريانه العرب واملسلمني،
ويعرف ما له وما عليه جتاههم.
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ملاذا ّ
مست العرب
أبناءها (بالشنيع)

من عبق التاريخ

من األمساء أ ّيام اجلاهليّة؟
أ .معني رفيق/مشرف اللغة العربيّة-مديرية تربية جنني
معلوم أ ّن اإلسالم مل يدع أمر تسمية األبناء دون ترشيد ،وأنّه مل يسّلم للعرب يف مذهبهم
يف تسمية أبنائهم أيام اجلاهلية ،وإنمّ ا دعا إىل تسمية األبناء مبا هو خري ،وجعل ذلك من أول
حقوق الولد على والديه؛ ّ
فحث على التسمية مبا هو حسن شرعاً ،وع ّد بعض األمساء أصدق

من بعض ،وقد ورد عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم ،أنّه غيرّ بعضاً من األمساء إىل ما هو
أفضل منها.
سر هذه الفظاظة يف أمساء أبناء العرب
أ ّما يف اجلاهلية ،فقد ظهرت تساؤالت عديدة عن ّ

يف تلك احلقبة ،وربمّ ا يَستشنع أحدنا هذه األمساء إذا ما قارنها بذوق العصر؛ فأين أمساء مثل
أمين وشادي وباسم وسامل وهادي وهاني ،وكريم ووسيم ،من أمساء العرب أيام اجلاهلية مثل؛
وجنْ ُدب وُقنُْفذ َ
وض ْم َضم؟
َب ْه َدلة وال َق ْش َعم ،و ِه ْج ِرس و َعنْز ،وَث ْور ُ
التسمية بأمساء حيوانات ومجادات وشجر:
كان الفتاً للنظر أن يكثر العرب من تسمية أبنائهم بأمساء احليوان؛ مثل؛ َكْلب و ِكالب

وح ُ
ُ
والسيد :من
نطب :وهي من أنواع احليات .وال َع َمَّلس ِّ
وكليْب ،وأرقم وُرقيْم وأسود ُ
أمساء الذئب .وَث ْعَلب وُث َعل وُث ْرُملة و ِه ْج ِرس :من أمساء الثعلب .وأَ ْسد و َعنْبَ َسة وال َع َرْن َدس
َ
وه َريْرة ،وَت ْوَلب وحمِ ار ويربوع
وجنْ ُدب وُقنُْفذُ ،
وض ْم َضم :من أمساء األسد ،والنَّ ِمر ونمُيرْ ُ ،
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ملاذا ّ
مست العرب أبناءها (بالشنيع) من األمساء أ ّيام اجلاهليّة؟

وخنزير وُد ّب.
َ
وج ْحش ِ

تسموا بأمساء الطيور؛ ُ
وعقاب وحامت و ِع ْك ِرمة ،وبأمساء مجادات؛ كجبل وحجر
كغراب ُ
كما ّ

كج ْعدة وَقتادَة َ
وطْل َحة و َعْل َق َمـة وُم َّرة
وِفهر وصخر.
وتسموا كذلك بأمساء الشجر والنبـات؛ َ
ّ

ُ
وحنْ َظَلة.
وخزَيمْ ة وسمَُــ َرة وُنباتة وثمُ امة َ

السياقات اليت نتجت عنها مثل هذه التسميات:
لتلمس احملدّدات والسياقات اليت نتجت عنها مثل هذه التسميات،
يف السطور اآلتية حماولة ّ

ذات اإليقاع الصوتي ّ
املفخم ،واملعنى الذي قد يكون ُمستكرهاً ،ومن هذه السياقات:
سياق البيئة الصحراوية القاسية:

اتّسمت حياة العرب يف الصحراء بالقسوة والشدّة ،وبالعنت واملش ّقة ،واإلنسان هو ابن

بيئته ،ومن املُتوّقع-يف أغلب األحوال-أن تنعكس ظروف تلك البيئة احمليطة -بتجّلياتها
املختلفة -على أمزجة القاطنني فيها ،وعلى أذواق اخلاضعني لسيطرتها.
ومن املفيد التذكري يف هذا املقام ،مبثال اختالف شعر العرب يف األندلس ذات الطبيعة
اخل ّ
البة-الذي غدا أكثر رّقة ،وأوسع وصفاً للطبيعة-عنه يف اجلزيرة العربية ،ذات الطبيعة
الصحراوية ،ويظهر هذا املثال أثر البيئة املعاشة يف التأثري على أذواق النّاس ،وعلى تعابريهم
ومفرداتهم ،وقد أتت تسمية األبناء يف أيام اجلاهلية يف هذا السياق ذي الشدّة واملعاناة ،حيث
تالءمت القسوة والفظاظة يف األمساء مع قسوة املناخ الصحراوي ،وفظاظة حياة البوادي،
وغلظتها.
سياق البحث عن معاني الصالبة والقوّة ،والكثرة والرفعة:
استصحب إطالق العرب للتسميات-أيام اجلاهلية-استشعارهم ملعاني القوة والصالبة،

وتلمسهم ألحاسيس َ
اجل ْمع والكثرة ،وتش ّوفهم إىل مقامات العلو والرفعة ،وقد وجدوا
ّ
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بغيتهم يف أمساء النبات ،واجلماد ،واحليوان.
تطرق إىل موضوع (تسمية العرب أبناءها بالشنيع من
وأوضح الثعاليب ذلك ،حني ّ

األمساء) ،حيث قال( :هي من سنن العرب ،إذ تسمي أبناءها حبجر ُ
وكليب ونمَِر وذئب وأسد
وما شابهها ،وكان بعضهم إذا ُولد ألحدهم ولد مسّاه مبا يراه أو يسمعه مما يتفاءل به ،فإن رأى

والصالبة والصرب والقوة ،وإن رأى كلباً تأول فيه احلراسة
تأول فيه الشدّة ّ
حجراً أو مسعهَّ ،
ُ
واأللفة وُبعد الصوت ،وإن رأى منراً تأول فيه املنفعة والتيه والشكاسة ،وإن رأى ذئباً تأول

فيه املهابة والقدرة واحلشمة).

(((

ثم (مسع إنساناً كان يقول ذئباً
وأورد اجلاحظ مثل هذا الرأي ،وذكر أ ّن
العربي إذا ولد له ولدّ ،
ّ

ب واملكر والكسب .وإن كان محاراً تأ ّول فيه طول العمر
أو رأى ذئباً ،تأ ّول فيه الفطنة وا ِ
خل ّ

والوقاحة والقوة َ
حلراسة والي َقظة وُب ْعد الصوت ،والكسب
واجلَلد .وإن كان كلباً تأ ّول فيه ا ِ
وغري ذلك).

(((

سياق املوقف من األعداء :
مثّل املوقف من األعداء جزءاً أساسياً من حمدّدات السلوك لدى العرب قبل اإلسالم،
حيث كانت القبائل تقتتل باستمرار فيما بينها ،ألسباب شتّى؛ كالثأر ،والصراع على املاء
والكأل .ونتج عن املوقف من األعداء مسلكان مؤثران يف تسمية األبناء؛ ظهر أحدهما يف

الرعب يف قلوب أعدائهم ،وجتّلى اآلخر يف رغباتهم الدفينة يف
حرص العرب على إلقاء ّ

االنتصار على هؤالء األعداء.

 .1الثعاليب ،أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل :كتاب فقه اللغة وأسرار العربية ،ضبطه وعلق على
حواشيه د ياسني األيوبي ،ط ،2املكتية العربية ،صيدا ،بريوت1420 ،هـ2000 -م ،ص.408
 .2اجلاحظ ،عمرو بن حبر بن حمبوب ،أبو عثمان :احليوان ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ ،ج ،7ص211
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ملاذا ّ
مست العرب أبناءها (بالشنيع) من األمساء أ ّيام اجلاهليّة؟

ويتّضح -شيٌء من ذلك -يف جواب ابن الكليب ،حني سأله بعض الشعوبيّة (((( :مل مست

العرب أبناءها بكلب وأوس وأسد وما شاكلها؛ ومست عبيدها بيسر وسعد ومين؟ فقال-
وأحسن :-ألنها مسّت أبناءها ألعدائها ،ومسّت عبيدها ألنفسها) ((( ،وقد أراد بذلك أن يبينّ
أن العرب مسوا أبناءهم بأمساء احليوانات املتّسمة بالشراسة؛ بغرض ّ
الرعب يف قلوب
بث ّ
أعدائهم ،ومسوا عبيدهم ومواليهم بأمساء رقيقة مستحسنة؛ ألنّهم يستأنسون بهذه األمساء يف

تيسري قضاء حوائجهم ،من قبل هؤالء العبيد حني يرسلونهم يف حتقيق طلباتهم.
فصل ابن دريد ذلك املغزى املتمثّل يف إرهاب األعداء ،واملتفائل باالنتصار عليهم
وقد ّ

ً
تفاؤال على أعدائهم ،حنو
(واعلم أن للعرب مذاهب يف تسمية أبنائها ،فمنها ما أمسّوه
فقال:
ْ

نازل ،وُمقاِتل ،وُمعارك ،وثابت ،وحنو ذلك .ومسّوا يف مثل هذا
غالب ،و َغالب ،وظامل ،وعارم ،وُم ِ
ؤرقاً ،ومصبِّحاً ،وُمنَبِّهاً ،وطارقاً ...ومنها ما ِّ
بالسباع ترهيباً ألعدائهم:
سهراً ،وُم ِّ
مسي ِّ
البابُ :م ِ

وضرغام ،وما أشبه ذلك .ومنها ما ِّ
مسي مبا
حنو :أسد ،وليث ،وَف َّراس ،وِذئبِ ،
وسيد ،و َع َمَّلسِ ،
ً
وسَلمة ،وَقتَادة ،و َهراسةّ ،
غُلظ ُ
وخشن من ّ
كل ذلك
الش َجر
تفاؤال أيضاً حنو :طلحة ،وسمَُرةَ ،

شج ٌر له ٌ
شوك ،و ِعضاهٌ).

(((

وال خيفى أن التسمية بتلك األشجار الشائكة – كال ِعضاه؛ وهي ّ
كل شجر عظيم ،وله

العربي يف أن حيذر أعداؤه االقرتاب من أبنائه؛ خشية أن ُيشاكوا أو
شوك ،تظهر رغبة
ّ
ُ
تكشف عن أمله يف أن تكون لدى أبنائه املقدرة-يف املستقبل -على إثخان
يخُ َدشوا ،وكذلك
أعدائهم باجلراح ،وإسالة دمائهم.
.1الشعوبية  :قوم يصغرون شأن العرب ،ويفضلون العجم عليهم.
.2فقه اللغة وأسرار العربية ،ص.409
 .3ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي :االشتقاق ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون ،ط ،1بريوت :دار
اجليل1411 ،هـ1991 -م ،ج ،1ص.2
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سياق التفاؤل والتشاؤم:
كانت اعتقادات التفاؤل والتشاؤم قبل اإلسالم تؤدي دوراً كبرياً يف حياة العرب وأسفارهم،
ويف حتديد طبيعة القرارات اليت يتّخذونها ،ومل تكن أمساء أبنائهم مبنأى عن التأّثر بتلك
ْرك ،ود ّراك،
املعتقدات ،فمن هذه األمساء (ما تفاءلوا به لألبناء ،حنو :نائل ،ووائل،
وناج ،وُمد ِ
ٍ
(((
وأس َعد وما أشبه ذلك)
وساملُ ،
وسَليْم ،ومالك ،وعامر ،وسعد ،وسعيد ،و َم ْس َعدةْ ،
الرجل (خيرج من
وقد بلغ بهم التفاؤل ح ّداً أن ّ
يسمي الرجل ابنه بأ ّول شيء يلقاه ،فكان ّ

منزله ،وامرأته تمَ ُ
وضب وضبّة،
بأول ما يلقاه من ذلك ،حنو :ثعلب وثعلبة،
خضِّ ،
ّ
فيسمي ابنه َّ
وخزَزُ ،
ُ
سمى بأول ما
وضبَيعة،
وكلب وكليب ،ومحار وقرد وخنزير ،وجحش ،وكذلك أيضاً ُت ِّ
ٍ
(((
َّ
وص َرد ،وما أشبََه ذلك)
راب ُ
يَسنَح أو يربح هلا من الطري ،حنوُ :غ ٍ
فكأ ّن العربي قد استسلم بالكامل لنداء الطرية ،وأباطيل التفاؤل والتشاؤم اليت كانت
سائدة يف ذلك الوقت ،فكان (الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر الطري والفأل ،فإن
مسع إنساناً يقول حجراً ،أو رأى حجراً ،مسّى ابنه به ،وتفاءل فيه الشدة والصالبة ،والبقاء

والصرب ،وأنه حيطم ما لقي).

(((

وهكذا نرى أ ّن مذهب العرب يف اختيار األمساء يف اجلاهلية كانت له سياقاته املرتبطة به
على الصعد اجلغرافية والنفسية والفكرية والعاطفية؛ فهو نتيجة حياة قاسية ومريرة ،كابد

استقر
العربي خالهلا حبثاً عن معاني الصالبة والقوة ،وطلباً للكثرة والرفعة ،وهو حصيلة ما
ّ
يف وعيه من أفكار ومعتقدات ،وما با َن عنده أنّه مصلحة ألبنائه ،ومحاية هلم من أعدائهم.

 .1ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن األزدي :االشتقاق ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون ،ط ،1بريوت :دار
اجليل1411 ،هـ1991 -م ،ج ،1ص.3
 .2املرجع السابق ،ج ،1ص.3
 .3احليوان ،ج ،7ص.211
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بني إبراهيم (عليه السالم)
وحممد (صلى اهلل عليه وسلم):
ّ
ملة اإلميان واحدة
أ .عزيز العصا /كاتب فلسطيين
مقدمة:
جيد الباحث يف اآليات القرآنية الكرمية أن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر إبراهيم ،عليه السالم،

مرة ،وأن هناك سورة حتمل امسه عليه السالم (سورة إبراهيم) .يف حني أن حمم ًدا،
ثالثاً وستني ّ
علما أن موسى ،عليه السالم ،قد ورد ذكره
صلى اهلل عليه وسلم ،مل ُيذكر سوى ست مراتً .

ما يزيد عن مائة وثالثني مرة.

لسنا هنا بصدد اإلحصاءات اخلاصة بعدد املرات اليت ُذ ِك َر فيها كل نيب من أنبياء اهلل،

عليهم الصالة والسالم ،وإمنا أردت التوقف عند عالقة دين اإلسالم الذي جاء به نيب اهلل
حممد ،صلى اهلل عليه وسّلم ،بدين نيب اهلل إبراهيم ،الذي هو األساس للديانات السماوية
الثالث؛ اإلسالم ،واملسيحية ،واليهودية؛ وذلك للرد على االّدعاء باالنفراد بالصلة بإبراهيم،
عليه السالم ،من قبل بعض الناس.
مسلما ..يرفض الظلم والظاملني:
إبراهيم حني ًفا ً
لقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل نبيّه إبراهيم ،عليه السالم ،األمني واملؤمتن على املؤمنني باهلل،

يم َرُّبُه ِب َكِل َم ٍ ََتمََّ َ َ
َُ
عرب العصور ،لقوله تعاىلَ { :وإِذ اْبتَ
اس
َلى إِْب َرا ِه َ
ِ
ات فأ ُه َّن قال إِِّني َجا ِعلك ِللنَّ ِ
ال َو ِمن ُذ ِّري َق َ
إ َما ًما َق َ
ال ال يَن ُ
َال َع ْه ِدي َّ
الظالمِِ َ
ني} (البقرة .)124 :وقد ورد يف تفسري السعدي
ِ
َّتيِ
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هلذه اآلية ،أن اهلل سبحانه قد خاطب إبراهيم ،عليه السالم ،الناس يقتدون بك يف اهلدى،
وميشون خلفك إىل سعادتهم األبدية ،وملا اغتبط إبراهيم بهذا املقام ،وأدرك هذا ،طلب ذلك
لذريته؛ لتعلو درجته ،ودرجة ذريته ،فأجابه الرحيم اللطيف ،وأخرب باملانع من نيل هذا املقام

فقال{ :ال يَن ُ
َال َع ْه ِدي َّ
الظالمِِ َ
ني}؛ أي :ال ينال اإلمامة يف الدين ،من ظلم نفسه وضرها ،وحط
قدرها ،ملنافاة الظلم هلذا املقام ،فإنه مقام آلته الصرب واليقني ،ونتيجته أن يكون صاحبه على
جانب عظيم من اإلميان واألعمال الصاحلة ،واألخالق اجلميلة ،والشمائل السديدة ،واحملبة

التامة ،واخلشية واإلنابة ،فأين الظلم وهذا املقام؟ َّ
ودل مفهوم اآلية على أن غري الظامل ،سينال
اإلمامة ،ولكن مع إتيانه بأسبابها.

كما يقول تعاىلَ { :وإْذ َق َ
اج َع ْل َ
ات َم ْن
َّم َر ِ
يم َر ِّب ْ
هذا َبَل ًدا آ ِمنًا َوا ْرُز ْق أَ ْهَلُه ِم َن الث َ
ال إِْب َرا ِه ُ
ِ
آ َم َن ِمنْ ُهم ِباهللِ َواْليَ ْوم الآْ ِخر َق َ
َ َ لىَ َ
ال َو َمن َك َف َر َفأُ َمت ُ لاً
ْس
اب النَّ ِار َوِبئ َ
ِ
ِّعُه َقِلي ُث َّم أ ْضط ُّرُه إِ َعذ ِ
ِ
ري} (البقرة .)126 :ويفسر (التفسري امليسر) هذه اآلية بأن إبراهيم دعا ربه وناجاه أن اجعل
المَْ ِص ُ
مكة بل ًدا آمنًا من اخلوف ،وارزق أهله من أنواع الثمراتُ ،
ص بهذا الرزق َمن آمن منهم
وخ َّ
باهلل واليوم اآلخر .قال اهلل :ومن كفر منهم فأرزقه يف الدنياُ ،
وأمتعه متا ًعا ً
قليال ،ثم ُأجلئُه
مرغما إىل عذاب النار )*(.وبئس املرجع واملقام هذا املصري.
ً
(((

بهذا؛ يتضح أنه ال جمال ملن ميارس الظلم والقتل وسفك الدماء ،االدعاء بانتمائه لنيب

اهلل إبراهيم ،أو ملّلته احلنيفية السمحة .كما أنه سبحانه قد توىل أمر الظاملني ،لقوله تعاىل:

يم ِباْلُب ْش َرى َق ُالوا إِنَّا ُم ْهِل ُكو أَ ْه ِل ه ِذهِ اْل َق ْريَِة إِ َّن أَ ْهَل َها َكاُنوا َظالمِِ َ
ني}
{وَلمََّا َجاَء ْت ُر ُسُلنَا إِْب َرا ِه َ
(العنكبوت.)31 :

واملقصود بها قرية قوم لوط ،وهي سدوم؛ َّ
إن أهلها كانوا ظاملي أنفسهم

مبعصيتهم هلل.
* التفسري امليسر ،ص.19
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يم يَ ُهوِديًّا وَلاَ َن ْص َراِنيًّا
كما قال تعاىل يف ديانة إبراهيم ،عليه السالم وملتهَ { :ما َكا َن إِْب َرا ِه ُ
لكن َكا َن َحنِي ًفا ُّم ْسِل ًما َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني} (آل عمران ،)67 :وقد ورد يف تفسري ابن كثري
َو ِ

هلذه اآلية ،أن إبراهيم كان متحنفاً عن الشرك قصداً إىل اإلميان .وقد تكرر وصفه ،عليه
السالم ،باحلنيفية يف سبع آيات ،يف سور :البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،والنحل .وأما نفي
يهوديته ونصرانيته ،عليه السالم ،فتجيء على قاعدة أن اليهودية والنصرانية قد جاءتا بعده؛
فال تستطيع أي واحدة منهما االستحواذ على نب ّوة إبراهيم ،وادعائها باالنفراد بها.
املسلمون يؤمنون باألنبياء كافة ..واألنبياء مجي ًعا مسلمون:
ُ
ولوا آ َمنَّا ِباهللِ َو َما ُأ َ َ
يقول تعاىل ،يف حمكم كتابه العزيزُ{ :ق ُ
يم
نز َل إِلىَ إِْب َرا ِه َ
نزل إِليْنَا َو َما أ ِ
ِ
يسى َو َما ُأوِت َي النَّبِيُّو َن ِمن َّرِّبه ْم لاَ
َوإِسمَْا ِع َ
يل َوإِ ْس َح َ
اق َويَ ْعُق َ
وب َوالأَْ ْسبَ ِ
اط َو َما ُأوِت َي ُم َ
وسى َو ِع َ
ِ

ُن َف ِّر ُق بَينَْ أَ َح ٍد ِّمنْ ُه ْم َوحَْن ُن َلُه ُم ْسِل ُمو َن} (البقرة .)136 :ويف ذلك جزم قاطع ،بأن األنبياء مجيعهم
مسلمون؛ أي أن دينهم هو اإلسالم ،وقد ورد يف التفسري امليسر هلذه اآلية الكرمية :قولوا

أيها املؤمنون -هلؤالء اليهود والنَّصارى :صدَّقنا باهلل الواحد املعبود حبق ،ومبا أنزل إلينا منالقرآن الذي أوحاه اهلل إىل نبيه ورسوله حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وما أنزل من الصحف
إىل إبراهيم وابنيه إمساعيل وإسحاق ،وإىل يعقوب واألسباط -وهم األنبياء ِمن ولد يعقوب
الذين كانوا يف قبائل بين إسرائيل االثنيت عشرة -وما ُأعطي موسى من التوراة ،وعيسى

من اإلجنيل ،وما ُأعطي األنبياء مجي ًعا من وحي ربهم ،ال نفرق بني أحد منهم يف اإلميان ،وحنن
خاضعون هلل بالطاعة والعبادة.
أما املسلمون فريون أن الرسالة اليت جاء بها حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،هي استكمال
لرسالة إبراهيم للبشرية مجعاء ،اليت تقوم على الفضائل العظيمة ،واملكارم اجلليلة ،فكان
اإلمام ،واألمة ،واحلنيف ،القانت هلل عز وجل ،الذي ينتسب إليه األنبياء مجيعهم بعده ،ويؤمن
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به أتباع الشرائع مجيعهم؛ املسلمون والنصارى واليهود .واألنبياء مجيعهم الذين جاءوا من
بعده هم من نسله من طريق إسحاق ويعقوب ،إال النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهو من
ولد إمساعيل بن إبراهيم .وإبراهيم ،عليه السالم ،هو أبو العرب ،وهو أبو النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،من جهة النسب.

(((

من هنا؛ جند أن إبراهيم ،عليه السالمُ ،يذكر يف جوهر ركنني من أركان اإلسالم ،وهما:
الصالة واحلج .ففي الصالة ،على املسلم أن يتلو الصالة اإلبراهيمية ،يف كل صالة ،واليت
تصل عقيدة إبراهيم ،عليه السالم ،بعقيدة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى جتعل منها
عقيدة واحدة؛ هي عقيدة اإلسالم احلنيفي القويم ،الذي ال اعوجاج فيه .وأما احلج يف اإلسالم،
فهو الركن اخلامس من أركان هذا الدين احلنيف ،الذي تؤّدى مناسكه وشعائره يف بيت اهلل
احلرام الذي بناه إبراهيم وإمساعيل ،عليهما السالم ،كما أن شعائره هي إحياء للعالقة الوثيقة
إلبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إمساعيل.

(((

اإلسالم واملسيحية يتقاربان ..واليهودية تتباعد عن كليهما:
يف دراسة معمقة أجراها الباحث د .عالء أبو عامر ،بعنوان( :يف البدء كان إيل)((( ،ويف
جمال العالقة بني الديانات الثالث؛ اإلسالم واملسيحية واليهودية ،تبني له أن هناك جمموعة
من املفاصل املهمة يف تلك العالقات ،منها:
ً
تباعدا بينهما وبني اليهودية ،ويتجلى
أولاً  -هناك اقرتاب بني املسيحية واإلسالم ،وأن هناك
ذلك يف الشواهد اآلتية:
 .1انظر موقع «اإلسالم سؤال وجواب»https://islamqa.info/ar/149310 :
جوهر العقيدةِ ..وأمل الواقع! .جملة اإلسراء .العدد  ،123أيلول وتشرين أول/
 .2العصا ،عزيز ( .)2015احلج :بني
ِ
ً
 ،2015ص ،30 - 19 :مع التنويه إىل خطأ ورد يف املقال املشار إليه ،حيث ذكر فيه اسم سارة بدال من هاجر.
.3أبو عامر ،عالء حممود ( .)2015يف البدء كان إيل :يف العالقة بني اإلسالم واملسيحية واليهودية .دار الشروق للنشر
والتوزيع .رام اهلل .فلسطني.
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 يف حني أن القرآن واإلجنيل يلتقيان يف حقيقة أن هجرة إبراهيم العربي من دياره يف مشالاحلجاز إىل فلسطني كان دافعه إميانيًا دينيًا ،فإن التوراة تدعي بأن إله إبراهيم ،وإبراهيم ذاته،

كانا يسعيان لتحقيق مشروع استعماري استيطاني إحاللي.

 اليهودية ال تعرتف بالتوراة ككتاب مقدس ،وإمنا كتابها املقدس هو (التلمود) ،كما أن كتبةالتوراة يستثنون إمساعيل من مرياث إبراهيم؛ باعتباره ابن جارية .وحبسب التلمود ،فإن السيد
املسيح ُأعدم حبكم من حمكمة حاخامية بتهمة عبادته لألصنام ،وحتريض اليهود اآلخرين على

عبادة األصنام ،واحتقاره السلطة احلاخامية.

(*)
(((

 وتسود القناعة يف أن اليهودية ختتلف عن املسيحية واإلسالم ،يف أنها تشبه الرتكيبةاجليولوجية املكونة من طبقات مستقلة ،تراكمت الواحدة فوق األخرى ،ومل تلغ أي طبقة
جديدة ما قبلها ،وال تتمازج ،وقد مسيت كل من هذه الطبقات بـ (الدين اليهودي).
 هناك اختالفات حادة حول تسمية اليهود ،وأنهم ليسوا أبناء يعقوب .وأما بشأن الديانةاملسيحية ،فقد أورد الكاتب أن نيب اهلل عيسى ،عليه السالم ،يف جوهره وميالده هو مالك؛ ولد
دون أب ،وتكلم يف املهد ،وفعل إرادة اهلل كما قدرها خالقه ،ورضي بكل ذلك ،وهو الوحيد
بني األنبياء الذي مل ميت ميتة طبيعية؛ بل صعد إىل السماء .كما أنه (املالك) الذي هيّأ الطريق

للذي سيأتي إىل بيت املقدس ،دون سابق إنذار؛ وهو حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عندما جاء
يف رحلة اإلسراء واملعراج إىل املسجد األقصى.
 مت سحق ديانة املسيح عيسى بن مريم وحرفها؛ عندما احناز اإلمرباطور الروماني إىل(بولس) اليهودي-اجملوسي الذي أضل املسيحيني عن إميانهم باملسيح.
 استعرض د .عالء أبو عامر اآليات القرآنية اليت تذكر اليهود وتصرفاتهم ،فوصل إىل نتائج* شاحاك ،إسرائيل ( .)1997الديانة اليهودية وتاريخ اليهود .ترمجة :رضا سلمان .شركة املطبوعات للتوزيع والنشر.
الطبعة الثالثة .ص.160 :
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مهمة ،أقلها أن اليهود قتلوا معظم األنبياء الذين أرسلهم اهلل هلدايتهم ،وحيرفون كالم اهلل،
منافقون ومراؤون؛ يظهرون اإلميان ،ويبطنون الكفر ،ويكتمون احلق ،ويلبسون احلق بالباطل،
ومشركون باهلل وذوي آهلة متعددة ،ويؤمنون باألوثان والعفاريت واألرواح الشريرة ،وأنهم
أساؤوا إىل مريم بنت عمران والدة املسيح عيسى ،عليهما السالم ،واتهموها بالزنى ،وغري
ذلك من الصفات واخلصائص اليت جتعلهم أعداء اهلل ،وأعداء اإلميان عرب العصور .ويقر
الباحث اليهودي-اإلسرائيلي (إسرائيل شاحك) بوثنية الديانة اليهودية ،وعدم عالقتها
مبوسى وإبراهيم.

ومن اآليات القرآنية الدالة على قرب املسيحية من اإلسالم أكثر ،قوله تعاىلَ :
َج َد َّن
{لت ِ

ين آ َمنُواْ اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ َ
َ
ين آ َمنُواْ
َج َد َّن أَْق َرَب ُه ْم َّم َوَّدةً ِّلَّل ِذ َ
اس َع َدا َوةً ِّلَّل ِذ َ
ين أ ْش َر ُكواْ َوَلت ِ
أ َش َّد النَّ ِ
َّه ْم َال يَ ْست ْ
يس َ
بو َن}(املائدة)82:
َّال ِذ َ
ني َوُر ْهبَاناً َوأَن ُ
ين َق ُال َواْ إِنَّا َن َصا َرى َذِل َك ِبأَ َّن ِمنْ ُه ْم ِق ِّس ِ
َكرُِ
ثان ًيا  -النبوءات املسيحية بنيب اهلل حممد ،صلى اهلل عليه وسلم:

من أبرز ما أضافه هذا َّ
املؤلف أن هناك العديد من املسيحيني من تنبّأوا بقدوم النيب حممد،

صلى اهلل عليه وسلم ،ومل يقتصر األمر على نيب اهلل عيسى ،عليه السالم ،ومما ورد فيه:

 السيد املسيح يَعد برسول قادم ،وأن ما سيقوله سيقلب املوازين املتعارف عليها ،وهو الذيسيقول احلقيقة الكاملة وخيزي كثرياً من املضللني ،وأنه سيخرب الناس عن كل شيء؛ أي عن
اإلميان احلق ،ويدهلم على الصراط املستقيم الذي ال اعوجاج فيه .كما أن السيد املسيح تنبّأ

بانتقال القبلة من القدس إىل مكة.

 النيب أشعياء ،الذي عاش يف فلسطني ومات فيها ،ويف نصوص واسعة ،يقول واص ًفاالرسول القادم ،والذي ال نيب بعده :إن إحدى عالمات جميئه هو صوت صارخ يف الربية؛
ويقصد بذلك صوت األذان الذي يرتدد مخس مرات يوميًا ،كما أنه يلمح إىل خصائص حممد،
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صلى اهلل عليه وسلم ،حتى إنه ذكر امسه كنيب ألمم األرض مجيعهم ،إال أن كتبة التوراة حرفوا
النص ليثبتوا اسم قورش الفارسي.
ً
ثالثا  -األحناف يف اجلزيرة العربية :ليسوا يهوداً وال مسيحيني:
قبل اإلسالم ،كانت قد انتشرت يف اليمن واجلزيرة العربية جمموعة كبرية من املؤمنني،
الذين يدعون الناس إىل دين إبراهيم احلقيقي ،واألحناف جمموعة من احلكماء ،سمََت نفوسهم
عن عبادة األوثان ،ومتيزوا جبانب سلوكي أخالقي راق؛ فرفضوا الرذائل اليت تفشت يف
جمتمعهم ،مثل :الزنى ،واملخادنة ،وشرب اخلمر ،والتعامل بالربا ،ووأد البنات.
التعليق واخلامتة:
نستنتج مما سبق أن اإلسالم هو الديانة اليت جاءت إلنقاذ البشرية ،ليس من الكفر واإلحلاد
مآس وحسب ،وإمنا جاءت إلنقاذها من التزوير واالحنرافات اليت أصابت
وما ينجم عنهما من ٍ

الديانات السابقة.

كما جاء اإلسالم إلحياء سنن األولني ،وما فيها من خري وفضيلة ،وعلى رأسها ويف املقدمة

يم إِال َمن
منها ،مّلة (إبراهيم) الذي يقول فيه سبحانه وتعاىلَ { :و َمن يَ ْر َغ ُب َعن ِّمَّلِة إِْب َرا ِه َ

ال َ
اص َط َفيْنَاُه فيِ ُّ
ني} (البقرة .)130 :إنه قول رب
الص حِِ
الدْنيَا َوإَِّنُه فيِ ِ
َس ِفَه َن ْف َسُه َوَل َق ِد ْ
اآلخ َرةِ لمَِ َن َّ
السماوات واألرض ،القول احلق الذي يرسم مالمح حياة البشرية ،وأن الدعوة احملمدية قائمة
ومستمرة من حلظة جميء حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،

ُم عَ
مصداًقا لقوله تعاىلَ { :و َما محَُ َّم ٌد إال َر ُس ٌ
الر ُس ُل أََفإِن َّم َ
َلى
ول َق ْد َخَل ْ
ت ِمن َقبِْلِه ُّ
ات أَ ْو ُقتِ َل ان َقَلبْت ْ
ِ

ب عَ
َلى َع ِقبَيِْه َفَلن يَ ُض َّر اهللَ َشيْئًا َو َسيَ ْجزي ُ
اهلل َّ
ين}.
الشا ِك ِر َ
أَ ْع َق ِاب ُك ْم َو َمن يَن َقِل ْ
ِ
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مسألة اقتصادية

اإلنتاج ومشكالته
يف العـامل اإلسالمي
كايد جاليطه /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
وبعد؛
فتعاني كثري من اجملتمعات اإلسالمية يف هذا الزمن من التخلف والرجعية ،وما هذا إال
بعد تدبري من مؤسسات أجنبية بأنواعها كافة وختطيطها؛ حتى تبقى األمة متفككة ،تستهلك

وال تنتج ،فتبقى متطلبات الشعوب اإلسالمية سوقاً استهالكية ملا ينتجه غريها ،ويصدره لنا؛
حتى نبقى أسرى تبعيته ،وإن ما يصدر لنا عدا الطعام والشراب واللباس ثقافات وأفكار
وقيم مادية حتطم القيم األخالقية ،وغاية هذا إبقاء األجنيب مسيطراً على اجملتمعات اإلسالمية؛

لتبقى منهمكة حبب االستهالك ،ومحى التقليد ،بينما هو حيقق من خالهلا الكسب املادي
بد من تغيري هذا الواقع األليم ،وتغيري العقلية العربية
والغلبة والقهر ،وأمام هذا االحندار ال َّ
واإلسالمية ،ونظرتها لإلنتاج واالستهالك ،وهذا ال يتم إال بدعم اإلبداع واملبدعني ،على
املستويات الشعبية والرمسية ،ورسم سياسات اإلنتاج .والعمل على إجياد جمتمع قوي يؤثر يف
اقتصاد العامل.
أهمية اإلنتاج يف اإلسالم وضرورته:
خلق اهلل سبحانه وتعاىل املوارد لإلنسان؛ كي يقوم باستغالل هذه املوارد؛ لتصبح صاحلة
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لسد حاجات اإلنسان ،واإلسالم يرتقي باإلنتاج ،فيجعله من الواجبات الشرعية اليت جيب
على اإلنسان القيام بها ،يد ّل على ذلك ما يأتي:

{ه َو أَن َ َ
لأَْ
استَ ْع َم َر ُك ْم
 .1أمر اهلل سبحانه عباده بإعمار األرض ،فقال سبحانهُ :
ض َو ْ
ْشأ ُك ْم ِم َن ا ْر ِ

ِفي َها} (هود ،)61 :جاء يف أحكام القرآن :أمركم بعمارتها مبا حتتاجون إليه ،وفيه داللة على وجوب
عمارة األرض للزراعة والغراس واألبنية((( .وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما أَ َك َل أَ َح ٌد َط َعا ًما

السالمَ ،كا َن يَأُْك ُل ِم ْن َع َم ِل
َق ُّط خَيرْ ًا ِم ْن أَ ْن يَأُْك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهَِ ،وإِ َّن نَبيَِّ اهللِ د ُ
َاودََ ،عَليِْه َّ
يَ ِدهِ)((( ،وحيث صلى اهلل عليه وسلم على العمل واإلنتاج ،فيقول( :إ َّن أَ ْطيَ َ َ
الر ُج ُل
ب َما أ َك َل َّ
ِ
ِم ْن َك ْسبِِهَ ،و َوَل ُدُه ِم ْن َك ْسبِِه).

(((

 .2جعل اإلسالم لإلنسان حقاً يف إشباع احلاجات ،كما جعل عليه واجبات .فقال صلى اهلل

عليه وسلمَ :
ب أَ َح ُد ُك ْم ُح ْز َمًة َعَلى َظ ْه ِرهِ ،خَيرٌْ َلُه ِم ْن أَ ْن يَ ْسأَ َل أَ َح ًداَ ،فُي ْع ِطيَُه أَ ْو
َط َ
(أل ْن يحَْت ِ

يمَْنَ َعُه).

(((

 .3جعل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،العمل عبادة؛ ملا للعمل من تأثري على القوة
اإلنتاجية.
مسؤولية اإلنتاج يف اإلسالم:
يقر اإلسالم امللكية العامة واخلاصة ،وتعد مسؤولية اإلنتاج يف النظام اإلسالمي مسؤولية
الدولة واألفراد:
 .1اجلصاص ،أحكام القرآن ،دار الكتاب العربي.165/ 2 .

 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمل يده.
ِّيقَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ َها ،وقال شعيب األرنؤوط:
ْت ِّ
 .3مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث السيدة عَاِئ َشَة ِبن ِ
الصد ِ
حديث حسن لغريه.
 .4صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمل يده.
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• مسؤولية الدولة ،أن تقوم بالنشاطات املتنوعة من خالل:
 .1توفري املرافق العامة الالزمة لعملية اإلنتاج ،كما كان ذلك واضحاً من كتب اخللفاء إىل
عامليهم على األمصار؛ ومن ذلك ما جاء يف كتاب اإلمام علي إىل عامله على مصر( ،األشرت
النخعي)( :وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج؛ ألن ذلك
مل يدرك إال بالعمارة ،ومن طلب اخلراج من غري عمارة ،أخرب البالد ،وأهلك العباد ،ومل

يستقم أمره إال ً
قليال)

(((

 .2ضرورة تدخل الدولة ملراقبة اإلنتاج والنشاط االقتصادي ،وتقييد ذلك بقاعدة احلالل
واحلرام.
 .3مشاركة الدولة يف النشاط اإلنتاجي ،والتعاون مع القطاع اخلاص للحد من الفقر
والبطالة.
عز وجل الناس متفاوتني يف األرزاق والقدرات،
• مسؤولية األفراد عن اإلنتاج :جعل اهلل َّ
وأوجب اهلل على من ميلكون املال تنميته ،وإعادة تشغيله؛ حتى يتكامل اجملتمع يف إعمار
الكون ،وهذه املسؤولية نابعة من أن اهلل سائل العباد عن هذا املال ،قال صلى اهلل عليه وسلم:

َ
(ال َتز ُ
يم َف َع َل؟ َو َع ْن
ُول َق َد َما َعبْ ٍد يَ ْو َم ال ِقيَا َمِةَ ،حتَّى ُي ْسأَ َل َع ْن ُع ُم ِرهِ ِف َ
يما أَْفنَاُه؟ َو َع ْن ِعْل ِمِه ِف َ
(((
يم أَْب َ
الُه؟).
يم أَْن َف َقه؟ َو َع ْن ِج ْس ِمِه ِف َ
َسبَُه َوِف َ
َماِلِه ِم ْن أَيْ َن ا ْكت َ
أهداف اإلنتاج يف النظام اإلسالمي:
األهداف األولية :وتتمثل يف إشباع احلاجات ،وأهداف عليا :وهي قيام اإلنسان بعبادة اهلل
 .1املاوردي ،األحكام السلطانية ،مطبعة مصطفى احلليب مبصر .1973 ،ص ،127وانظر :أبا يوسف ،اخلراج ،املطبعة
السلفية1936 ،هـ ـ ص.119
 .2سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب يف القيامة،
وصححه األلباني.
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وحده .وخالفة اإلنسان إلقامة شرع اهلل يف األرض.
مزايا النظرة اإلسالمية -أهداف اإلنتاج:
أ -اعتبار اإلنتاج وسيلة من وسائل عبادة اهلل تعاىل ،وذلك من خالل:
• جعل اإلنتاج والعمل والسعي يف طلب الرزق من عبادة اهلل سبحانه.

َ
لجْ
ْس إِال ِليَ ْعُب ُدو ِن}(الذاريات ،)56 :ودون اإلنتاج ال ميكن
اإلن َ
• قال سبحانهَ { :و َما َخل ْق ُت ا ِ َّن َو ِ

لإلنسان أن حيفظ حياته ،ويشبع حاجاته.

• اإلنتاج يمُ ّكن املسلمني من الدعوة ،والدفاع عن اجملتمع اإلسالمي ،وحتقيق االستقالل

واالكتفاء الذاتي.
• أمر اإلسالم باعتماد قاعدة احلالل واحلرام يف اإلنتاج ،وترشيده ،واستخدام املوارد الالزمة
لذلك ،والبعد عن إنتاج اخلبائث ،وع ّد ذلك من املعاصي اليت توجب عقاب اهلل سبحانه.
ب -الضوابط اليت حتكم األهداف األولية لإلنتاج:

* جعل اإلسالم املنفعة الذاتية معتربة شرعاً ،وأن تكون حقيقية وليست مزعومة.
* احلاجات هي جمموعة من الغرائز وامليول والشهوات ،وقد ضبطها بضابط العقل

والدين ،وجعل العالج احلد من الشهوات ،وذلك مبا حيمله اإلسالم من قيم أخالقية ،جيب
ويرجح أحد الكتاب األمريكيني أن هذه الشهوات أحد أسباب ثالثة
أن تراعى يف كل شيءّ ،

للمآزق يف االقتصاد املعاصر ،فيقول( :فالشهوات الربجوازية تعزز امليل إىل التملك ،وختلق
طلباً نهماً على السلع واخلدمات ال ميكن إشباعه باملوارد املتاحة ،ال يف الدول املتقدمة ،وال

يف الدول النامية).

(*)
(((

واإلسالم ضبط اإلنتاج وما يتفرع عنه بالقيم األخالقية الضابطة ،واليت منها:
* دانييل بيل (التناقضات الثقافية للرأمسالية) ً
نقال عن د .حممد عمر شربا (حنو نظام نقدي عادل) ،املعهد العاملي

للفكر اإلسالمي ،1981 ،ص.35
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 ضبط الغرائز والشهوات بالقناعة والزهد والرضا. ترشيد االستهالك بال إسراف أو تبذير وال تقتري. -حتريم االستخدام الرتيف للموارد واالستهالك التافه.

 حتقيق العدالة يف إشباع احلاجات ألفراد اجملتمع بدءاً من حد الكفاية ،دون السماححبدوث فجوات كبرية يف اإلشباع بني أفراد اجملتمع.
ضوابط اإلنتاج يف اإلسالم:
 .1املشروعية :االلتزام باألحكام الشرعية ،وذلك بوجوب إنتاج السلع واخلدمات ،اليت
تساعد على حفظ الضرورات اخلمس :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال ،وجتنب
إنتاج السلع احملرمة من أمثال اخلمر ،واملواد املخدرة ،واليت تضر بهذه الضرورات أو بعضها،

(إن اهللَ
كما جيب االهتمام جبودة اإلنتاج ،وإتقان العملً ،
عمال بقوله صلى اهلل عليه وسلمَّ :

حدكم َع َم ً
تعاىل يحُ ُب إِذا َع ِم َل أَ ُ
ال أَ ْن ُيتْ ِقنَه).

((( ((

 .2مراعاة حق اهلل تعاىل :عملية اإلنتاج من احلقوق املشرتكة بني حقوق اهلل وحقوق العباد،

فاملال يف احلقيقة مال اهلل ،والبشر مستخلفون فيه ،وحق اهلل يراعى فيه صاحل اجملتمع.
 .3حتقيق املصاحل :فاملقصد العام من التشريع اإلسالمي ،حتقيق مصاحل الناس كافة ،بكفالة
ضروراتهم ،وتوفري حاجاتهم وحتسيناتهم.

(((

 .4دفع الضرر :وقد نظم األصوليون هلذا قواعد عامة ،جيب مراعاتها يف العملية اإلنتاجية،
منها:
 .1صححه األلباني يف السلسلة الصحيحة رقم (.)1113
 .2انظر :عمر عبد احلليم ،رسالة دكتوراة ،الرقابة على األموال يف الفكر اإلسالمي ،األزهر ،1982 ،ص 146ــ
.150
 .3انظر خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة اإلسالمية ،ط ،8ص.197
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• الضرر جيب أن يزال ،مثل حق املشرتي يف اخليار برد املباع املعيب.
• أن الضرر ال يزال بضرر مثله :فال جيوز الغش خوفاً من اخلسارة.

• يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام :مثل إقامة املصانع اليت تضر الناس يف أماكن
السكن.

ِ
َ
الع ْد َوا ِن
 .5التعاون :قال تعاىلَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلرِ ِّ
اإلْثم َو ُ
ب َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنوا َعلى ِ
َو َّاتُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب}( .املائدة)2 :
يد ال ِع َق ِ
املشكلة اإلنتاجية يف العامل اإلسالمي :ال خيتلف اثنان على أن دول العامل اإلسالمي تعاني

من مشكالت إنتاجية عسرية؛ وذلك العتمادها إلشباع حاجاتها على املستورد من األجنيب،
فلم تعد تلبس مما تصنع أو تأكل مما تزرع ،وذلك ألسباب عدة ،منها:
 .1قصور استغالل املوارد الطبيعية :لقد حبا اهلل تعاىل بالدنا العربية واإلسالمية خريات
كثرية ،غنية باملواد اخلام ،وجعل أرضها خصبة منتجة ،وأعطاها البحار واألنهار ،وحباها باملياه

َ
َ
ض
الس َما َو ِ
اجلوفية والسطحية ،قال تعاىل{ :أَلمَْ َت َر ْوا أ َّن اهللَ َس َّخ َر َل ُك ْم َما فيِ َّ
ات َو َما فيِ األ ْر ِ
اطنًَة} (لقمان ،)20 :ومع ذلك؛ فرط كثري من حكومات العامل
َوأَ ْسبَ َغ َعَليْ ُك ْم ِن َع َمُه َظا ِه َرةً َوَب ِ
اإلسالمي يف استغالل هذه الثروات ،لذا؛ جند األمة فقدت أمنها الغذائي؛ إذ إن اعتماد نسبة

كبرية من األمة على غذائها من املستورد اخلارجي قد تصل إىل نسبة .% 70

(*)
(((

 .2احلروب والدمار والقتل :وجود الفوضى السياسية واالضطرابات والفنت ،اليت عصفت
وما زالت تعصف يف العامل اإلسالمي ،سبب مباشر يف وجود الفقر وقلة اإلنتاج.
 .3تدخل الدول األجنبية يف اقتصاد العامل اإلسالمي وشؤونه اخلاصة؛ وذلك لزعزعة
االقتصاد ،وإعاقة التنمية .يذكر املفكر عبد اهلل النفيسي يف مقالة له( :أي مستقبل للجزيرة
*  www.alukah.netمقال حبث :مكافحة الفقر فريضة إسالمية غائبة ،نعيمة عبد الفتاح ناصف.
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العربية يف ظل االحتكارات) ،فيقول :أذكر أن (كيسنجر) زارنا يف اجلزيرة العربية سنة
1975م ،وكان من ضمن األجندة اليت حتدث عنها مع املسؤولني يف اململكة العربية السعودية
زراعة القمح ،وتساءل منزعجاً :ملاذا تزرعون القمح؟ حنن نستطيع أن نورد لكم القمح إىل
ميناء جدة بسعر أرخص بكثري من تكلفة إنتاج الكيلو الواحد يف السعودية ،فلماذا تزرعون
القمح.

(*)
(((

 .4سوء توزيع الثروة والدخل :الفجوة الكبرية بني من ميلك الثروة ومن ال ميلكها يف العامل
العربي ،وطمع أصحاب الثروات ح ّد من التنمية ،وهناك دول تعاني الفقر واحلاجة .ودول
عندها ثراء فاحش.
 .5التخلف :عدم اللحاق بركب التنمية ،ومواكبة كل جديد ،واالكتفاء باسترياد التكنولوجيا
من الغرب.
 .6التفاوت يف توزيع املوارد الطبيعية ،وعدم التنسيق والتبادل بني الدول العربية واإلسالمية.

 .7االفتقار إىل التخطيط ،تعاني البالد العربية ختبطاً إدارياً ومالياً.

إن املشكالت السياسية واالضطرابات يف الوطن العربي أدت إىل التأخر والرجعية،
فمتى يستفيق العرب واملسلمون حلاهلم ،ويوحدون صفوفهم ،وجيمعون كلمتهم؛ ليغريوا من

واقعهم السيء ،بتحرير ديارهم وأنفسهم من التبعية واالستعمار{ .إِ َّن اهللَ لاَ ُيغَيرُِّ َما ِب َق ْو ٍم
س ِه ْم} (الرعد)11 :
َحتَّى ُيغَيرُِّ وا َما ِبأَْنُف ِ
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

* انظر ،www.aiasr.wwsindex.cfm ،مقال للدكتور النفيسي (أي مستقبل للجزيرة العربية يف زمن
االحتكارات).
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يسر أسرة جملة اإلسراء وعلى رأسها املشرف العام ،والعاملون يف
دار اإلفتاء الفلسطينية كافة ،أن يتقدموا بأحر التهاني والتربيكات،
من:
فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح  /مفيت قوى األمن الفلسطينية
لرتقيته إىل مدير عام بدرجة  A3يف دار اإلفتاء
الفلسطينية ،مبرسوم رئاسي بنا ًء على تنسيب من
مساحة الشيخ حممد حسني /املفيت العام للقدس
والديار الفلسطينية  -رئيس جملس اإلفتاء األعلى.
األستاذ مصطفى مجيل أعرج  /املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
لرتقيته إىل مدير عام بدرجة  A4يف دار اإلفتاء
الفلسطينية ،مبرسوم رئاسي بنا ًء على تنسيب من
مساحة الشيخ حممد حسني /املفيت العام للقدس
والديار الفلسطينية  -رئيس جملس اإلفتاء األعلى.
الزميلني حممد جاد اهلل وبالل الغول
والزميالت هالة عقل وإميان تايه وجنود بدران
مبناسبة االنضمام إىل عضوية هيئة إدارة وحترير جملة اإلسراء

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

سيادة الرئيس يصدر مرسومًا بتشكيل دورة جديدة جمللس اإلفتاء األعلى
رام اهلل :أصدر سيادة الرئيس حممود عباس (أبومازن) حفظه اهلل مرسوماً يقضي باعتماد
التشكيل اجلديد جمللس اإلفتاء األعلى يف فلسطني بناء على تنسيب من مساحة الشيخ حممد
حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،-وذلك برئاسة مساحته وعضوية أصحاب
الفضيلة :إبراهيم خليل عوض اهلل -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وإحسان عاشور -مفيت
حمافظة خانيونس ،ود .مجال الكيالني -جامعة النجاح الوطنية ،وحسن جابر -مفيت حمافظة
رفح ،وحسن اللحام  -مفيت حمافظة غزة ،وأ .د .حسن عبد الرمحن أمحد  -جامعة القدس
املفتوحة ،ود .محزة ذيب  -جامعة القدس ،ومخيس عابدة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية،
ود .سامي أبو عرجا -جامعة األزهر (غزة) ،وعطا احملتسب -رئيس حمكمة استئناف شرعية
ً
ممثال لديوان قاضي القضاة ،وعمار بدوي أيوب  -مفيت حمافظة طولكرم ،ود .لؤي غزاوي -
جامعة اخلليل ،وحممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني ،وحممد سعيد صالح -مفيت قوى األمن
الفلسطينية ،و(حممد ماهر) مسودة  -مفيت حمافظة اخلليل ،ود .حممد مطلق عساف -جامعة
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القدس ،ود .حممد يوسف  -مفيت حمافظة نابلس ،ود .نعيم املصري  -جامعة األزهر  /غزة.
وشكر مساحته فخامة الرئيس على إصدار هذا املرسوم اخلاص بتشكيل هذه اهليئة الدينية
الرفيعة ،مشرياً إىل أن الدورة السابعة للمجلس انتهت أعماهلا يف كانون أول  ،2015وأن
دورة اجمللس الثامنة اجلديدة مدتها ثالث سنوات ،مثنياً على دور أعضاء اجمللس السابق
وأدائهم املميز ،ومبيناً أن جملس اإلفتاء األعلى يهدف إىل محل أمانة الدعوة اإلسالمية إىل
العامل بأسره ،من خالل بيان األحكام الشرعية اليت ختص مناحي احلياة كافة.
جملس اإلفتاء األعلى يباشر أعمال دورته اجلديدة
ال��ق��دس :ترأس
مساحة الشيخ حممد
أمح��د حسني -املفيت
العام للقدس والديار
الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى،
جلسة افتتاح الدورة
الثامنة اجلديدة جمللس
اإلفتاء األعلى ،حيث
مت الرتحيب بأعضاء
اجمللس اجلديد ،والثناء
على دور األعضاء
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السابقني وأدائ��ه��م
املميز ،ثم جرى عرض
آل��ي��ة عمل اجمللس
ومناقشتها.
ومن ناحية أخرى؛
أدان اجمللس االنتهاكات
اإلسرائيلية املتواصلة
واالقتحامات املتكررة
للمسجد

األقصى

املبارك ،مؤكداً على
أن هذه االنتهاكات يف
غاية اخلطورة ،ومتس
مشاعر املسلمني يف
العامل أمجع ،داعياً إىل
أهمية ب��ذل اجلهود
املمكنة لشد الرحال
إىل املسجد األقصى.
واس��ت��ن��ك��ر اجمللس
ك��ذل��ك امل��ش��روع
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العدواني لسلطات االحتالل اخلاص بقانون منع رفع األذان مبكربات الصوت ،رافضاً
هذا التدخل املنايف للشرائع السماوية والقوانني واألعراف الدولية ،والذي يظهر عنصرية
االحتالل البغيض جتاه الفلسطينيني واملسلمني ،وكذلك أدان اجمللس إغالق سلطات
االحتالل املتكرر للمسجد اإلبراهيمي أمام املصلني املسلمني حبجج واهية ال تنطلي على
أحد ،واحلقيقة أنها تغلقه إرضاء ملستوطنيها ومتطرفيها ،مبيناً أن هذه اإلجراءات التعسفية
تتزامن مع العدوان العام الذي تشنه سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته.
وعلى صعيد آخر استهجن اجمللس احلملة العنصرية ضد اإلسالم واملسلمني يف بعض
أحناء العامل ،واليت تأتي رّداً على أعمال تنسب إىل بعض املسلمني ،ومن صور تلك احلملة
الشعواء تصرحيات أحد مرشحي الرئاسة األمريكية ضد املسلمني ،واليت أثارت ضجة عاملية؛
ألنها ظاملة يف تعميمها واستهدافها املسلمني بعامة دون حق.
املفيت العام يشارك يف االحتفال بذكرى املولد النبوي يف أرحيا
أرحيا :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف االحتفال الذي أقامته مجعية رعاية األيتام واحملتاجني اخلريية
بالتعاون مع بلدية
أرحي��ا بذكرى املولد
ال��ن��ب��وي الشريف،
حيث أكد مساحته على
أن رسولنا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،جاء
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كافة للعاملني ،وأن أول رسالة كانت بالتأكيد على أهمية العلم عندما خاطبه جربيل ،عليه
السالمً ،
قائال( :اقرأ) ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ،ثم استمرت مسرية الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،برتسيخ القيم واملبادىء واألخالق اليت نظمت شؤون احلياة كافة ،فكان
العطاء والعدل والتسامح واحملبة واألخالق.
وأكد مساحته على أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،جاء من املشكاة نفسها اليت جاء منها
الرسول عيسى ،عليه السالم ،والرسل كلهم انطلقوا من عبودية اهلل سبحانه وتعاىل.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بشهداء قلنديا والبرية وسنجل والرام
رام اهلل :أدى مساحة
الش��يخ حممد حسني،
املفيت الع��ام للقدس
والديار الفلس��طينية
 خطي��ب املس��جداألقصى املبارك ،واجب
العزاء بش��هداء خميم
قلنديا أمحد جحاجحة،
والش��هيدة هدي��ل
وجيه عواد ،والشهيد
حكم��ت مح��دان من
البرية ،والشهيد نشأت
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مجال عصفور من س��نجل ،والش��هيد عمر س��كايف من الرام ،وذلك على رأس وفد من دار
اإلفتاء الفلسطينية ضم فضيلة 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 ،وبالل الغول املدير املالي وعدداً من موظفي الدار.
وخالل كلمة ألقاها مساحته استنكر قتل 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 ،مبيناً أن الشهداء
ً
سائال
انضموا إىل موكب كواكب الشهداء املنرية يف مساء فلسطني بعامة والقدس خباصة،
اهلل العلي القدير أن يتقبل شهداءنا يف عليني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
وحسن أولئك رفيقاً.
املفيت العام يشارك يف االجتماع العاملي لدور وهيئات اإلفتاء
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف االجتماع التأسيسي لألمانة العامة لدور وهيئات
اإلفتاء ،الذي عقد أول
اجتماعاته يف القاهرة،
وتأتي مشاركة مساحته
بصفته ع��ض��واً يف
تأسيس هذه األمانة،
ومساهماً يف تفعيلها،
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وذلك بدعوة من فضيلة أ .د .شوقي إبراهيم عالم  -مفيت مجهورية مصر العربية.
وبهذا الصدد أكد مساحته على أهمية اإلفتاء ودوره يف حل كثري من املشكالت الفقهية
واجملتمعية ،إىل جانب ضرورة التنسيق بني اجلهات العاملة يف جمال اإلفتاء يف أحناء العامل
مجيعها ،لتقوم الفتاوى على منهج علمي وسطي ،قادر على التصدي لظاهرة فوضى الفتاوى،
ومواجهة املتطرف منها.
والتقى مساحته على هامش االجتماع عدداً من الشخصيات الدينية والرمسية املشاركة
فيه؛ حيث مت إطالعهم على آخر املستجدات اليت يتعرض هلا شعبنا الفلسطيين ومقدساته،
وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،من اعتداءات وانتهاكات متواصلة ،مطالباً بضرورة
العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيين ومقدساته يف ظل غطرسة االحتالل وعنجهيته
وعدوانه ،واستهتاره بدماء اإلنسان الفلسطيين وحياته وتدمري ممتلكاته ومزروعاته وبيوت
سكناه.
املفيت العام يطلع ممثل مالطا يف فلسطني على أوضاع شعبنا
القدس :أطلع مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خ��ط��ي��ب امل��س��ج��د
األقصى املبارك  -ممثل
مجهورية مالطا السفري
روبن غاوتشي ،على
األوض����اع الصعبة
ال�تي يعيشها شعبنا
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ومقدساته جراء ممارسات سلطات االحتالل.
وأضاف أن الدين اإلسالمي دين تسامح وحمبة ،وأن هناك العديد ممن حياولون تشويهه ،وأن
العيش املشرتك بني املسلمني واملسيحيني يف فلسطني منوذج حيتذى به يف العامل أمجع ،مطالباً
بالضغط على سلطات االحتالل للسماح للفلسطينيني املسلمني واملسيحيني بالوصول إىل
أماكن العبادة ،إىل جانب ضرورة العمل على إنهاء آخر احتالل يف العامل.
وحذر من االجنرار إىل حرب دينية ال حتمد عقباها ،وذلك جراء استمرار االستفزازات اليت
يقوم بها قطعان املستوطنني ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته حتت محاية سلطات االحتالل،
مشيداً بالدعم الذي تقدمه مجهورية مالطا لفلسطني يف سبيل نيل احلرية واالستقالل.
من جانبه شكر السفري املفيت ،وأكد على عمق العالقة بني الشعبني الفلسطيين واملالطي ،كما
تبادل الطرفان الكتب واهلدايا التذكارية.
املفيت العام يستقبل مدير شرطة ضواحي القدس
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى -حبضور الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لداراإلفتاء الفلسطينية-
م��ف�تي حم��اف��ظ��ة رام
اهلل والبرية والسيد
مصطفى أعرج /نائب
مدير عام العالقات
ال��ع��ام��ة واإلع�ل�ام،
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عطوفة العقيد حقوقي علي القيمري مدير شرطة ضواحي القدس ،والرائد عمار مقبول من
التوجيه السياسي ،والرائد أجمد فراحتة مدير العالقات العامة ،والرائد حممود مزهر مدير
شرطة مركز الرام ،حيث عرب مساحته عن اعتزازه باألجهزة األمنية ودورها املهم الذي تقوم به
يف محاية األمن ،وحفظ
النظام

وال��ق��ان��ون،

وخدمة املواطن ،مثنياً
مساحته على جهود
الشرطة الفلسطينية
يف حمافظات الوطن
مجيعها.
من جانبه شكر عطوفة العقيد مساحته على حسن االستقبال ،متطلعاً إىل مزيد من التعاون بني
اجلانبني ،سيما يف القضايا املشرتكة ،وخباصة يف مكافحة املخدرات اليت هي آفة خطرية تهدد
أمن اجملتمع وسالمة أفراده ،مما يلزم مكافحتها باملالحقة والتوعية.
دار اإلفتار تكرم عدداً من موظفيها املتميزين
القدس :حتت رعاية مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،-كرمت دار اإلفتاء الفلسطينية عدداً من موظفي إدارتها العامة تقديراً جلهودهم
املتميزة ،حيث أثنى مساحته على إجنازات موظفي دار اإلفتاء خالل عام 2015م ،مبيناً أن هذا
التكريم يعرب عن وفاء وشكر وتقدير رمزيني ،متمنياً للموظفني مجيعاً بذل اجلهود املرجوة
ألداء عملهم بتميز ونشاط وإبداع.
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ويف مداخلة لفضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية -شكر فيها مساحة املفيت العام على هذه اللفتة التعزيزية ،اليت يؤمل هلا أن تساهم
يف حتقيق املزيد من
النجاح لدار اإلفتاء
ع��ل��ى درب خدمة
الدين وقضايا الوطن
واملواطنني.
وشكر السيد حممد
جاد اهلل  -مدير عام
الشؤون اإلدارية واملالية  -باسم املكرمني ،مساحته على ثقته الغالية وتقديره جلهود املوظفني،
مثمناً هذا التقدير باعتزاز وشكر بالغني.
واملوظفون املكرمون هم :حممد جاد اهلل -مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى
أعرج  -نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،وبالل الغول -املدير املالي ،ويوسف
تيسري -مدير دائرة املعلومات واحلاسوب ،وهالة عقل  -رئيس قسم املطبوعات ،وإميان
تايه -رئيس قسم النشر والتوزيع.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يلقي حماضرتني دينيتني ملنتسيب الضابطة اجلمركية وقوات
األمن الوطين
رام اهلل :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية  -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية حماضرتني دينيتني ملنتسيب الضابطة اجلمركية
وقوات األمن الوطين ،حيث تناول فضيلته مساحة اإلسالم احلنيف وعدالته ،وأشاد فضيلته
مبنتسيب الضابطة اجلمركية يف احلفاظ على أرواح الناس من البضائع الفاسدة واملهربة ،مثنياً
على عمل األجهزة األمنية يف محاية املواطنني ،واحملافظة على آمنهم وسالمتهم ،كما ألقى
فضيلته حماضرة لعدد من عناصر قوات األمن الوطين ،تناول فيها العديد من أخالق الرسول
الكريم وصفاته ،صلى اهلل عليه وسلم ،األسوة للعامل أمجع ،الذي بعث هداية للعاملني ،وقد
فتح يف نهاية احملاضرتني باب النقاش ،حيث أجاب فضيلته عن أسئلة منتسيب األجهزة األمنية
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واستفساراتهم.
من ناحية أخرى؛
ش���ارك فضيلته يف
السحب الذي أجراه
ال��ب��ن��ك اإلس�لام��ي
العربي على شقة
العمر ،حيث قدم
فضيلته

التهاني

للفائز ،مؤكداً على
ض�����رورة ال��ع��م��ل
امل��ص��ريف اإلسالمي
احلالل ملا فيه مصلحة
الوطن واملواطن بعيداً
عن الربا والفائدة.
وكان فضيلته قد
ش��ارك يف االحتفال
بذكرى املولد النبوي
الشريف،

وتكريم

حفظة القرآن الكريم،
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ال��ذي أقامته مديرية
شؤون أوقاف القدس
يف مجعية أهل الرام
اخلريية ،حيث حتدث
فضيلته عن صفات
ال��رس��ول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،ومآثره،
داعياً إىل االقتداء بسريته وأعماله ،صلى اهلل عليه وسلم.
كما شارك الشيخ عبد الرحيم ناصر  -مساعد مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف إحياء
ذكرى املولد النبوي الشريف الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف مسجد مجال
عبد الناصر يف البرية ،معترباً أن إحياء املولد النبوي من السنن اليت تعاقبت عليها األمة؛
وذلك لالقتداء بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
دار اإلفتاء غزة تكرم الشيخ د .يوسف مجعة سالمة
غزة :حتت رعاية مساحة الشيخ
حممد أمحد حسني  -املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى،
نظمت دار اإلفتاء يف مدينة غزة
حفل تكريم لسماحة الشيخ
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د .يوسف مجعة سالمة -عضو جملس اإلفتاء األعلى السابق ،وذلك يف مقر دار اإلفتاء مبدينة غزة .
وحضر احلفل أعضاء جملس اإلفتاء األعلى يف قطاع غزة ،وموظفو دار اإلفتاء بالقطاع.
وبدأ احلفل بكلمة لفضيلة الدكتور سامي أبو عرجا عضو جملس اإلفتاء األعلى ،أشاد فيها
بهذه املبادرة الطيبة ،واليت تشكل ملسة وفاء وشكر وتقدير لسماحة الدكتور الشيخ يوسف
سالمة تقديراً وتثميناً ملشاركته وجهده املتميز يف الدورات السابقة جمللس اإلفتاء األعلى.
وألقى مساحة الدكتور الشيخ يوسف سالمة كلمة شكر فيها مساحة املفيت العام وأعضاء اجمللس
وموظفي الدار على هذا التكريم ،متمنياً هلم النجاح يف مسريتهم العلمية وخدمة جمتمعهم
الفلسطيين.
وألقى فضيلة الشيخ حسن اللحام مفيت حمافظة غزة ،كلمًة مثن فيها اجلهود اليت بذهلا احملتفى
به طوال عضويته يف اجمللس ،وما قدمه من إثراء ونقاشات يف جلسات اجمللس خدمة للدين
والوطن.
ويف نهاية احلفل مت تكريم الدكتور سالمة وتسليمه درع مساحة الشيخ حممد حسني ،رئيس جملس
اإلفتاء األعلى جلهده وعطائه.

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف ورشة عمل
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس
 يف ورشة عمل بعنوان (العنف املبين على النوع االجتماعي) ،وذلكيف قاعة مركز نسوي الفارعة ،وحضر فضيلته اجتماع اجمللس التنفيذي
للمحافظة.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف استقبال وفد رجال األعمال املغرتبني
نابلس :شارك فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد  -مفيت حمافظة
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نابلس -يف حفل استقبال وفد رجال األعمال املغرتبني -مجعية عيبال -كما شارك يف اجتماع
اجمللس التنفيذي للمحافظة ،باإلضافة إىل مشاركته يف فعاليات يوم (كوفية وعلم) ،كما شارك
يف اجتماع للمؤسسات احلكومية واجملالس البلدية والقروية يف احملافظة لبحث العديد من
األمور اليت تهم احملافظة ،كما ألقى حماضرة دينية لطالب الصف العاشر واحلادي عشر يف
مدرسة عصرية القبلية الثانوية ،تناول فيها مفهوم األخالق واآلداب ،وكان فضيلته قد ألقى
العديد من خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة ،باإلضافة إىل مشاركته يف عدد من الربامج
الدينية يف وسائل اإلعالم احمللية ،أجاب فيها عن استفسارات املواطنني الدينية والدنيوية.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف حفل ختريج طالب مراكز التجويد والتحفيظ
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -يف
حفل ختريج طالب مراكز التجويد والتحفيظ ،كما شارك يف افتتاح
الطاقة الشمسية ومسجدي عثمان بن عفان وأبي هريرة يف بلدة قراوة
بين حسان.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرة حول أحكام اجلمع
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم
 حماضرة دينية حول أحكام اجلمع بني الصالتني ،وقد بينّ فضيلته مجلةمن األحكام الفقهية ذات العالقة ،وبني أحكام الرخصة يف ذلك ،ودعا
األئمة إىل التحقق من وجود الضرر املبيح عند اجلمع دون إفراط وال تفريط ،وقد حضر
احملاضرة عدد كبري من األئمة.
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مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يشارك يف مهرجان دعم املنتج الوطين
أرحي��ا واألغ��وار:
ش��ارك فضيلة الشيخ
أمحد شوباش  -مفيت
حمافظة أرحيا واألغوار
 يف مهرج��ان دع��ماملنت��ج الفلس��طيين
ال��ذي أقامت��ه جامعة
القدس املفتوحة فرع أرحيا على أرضها حبضور العديد من الش��خصيات الرمسية والش��عبية،
وق��د بينّ فضيلته املوقف الش��رعي من مقاطعة املنتوجات اإلس��رائيلية ،باإلضافة إىل حكم
العمل يف املستوطنات ،بناء على الفتاوى الصادرة باخلصوص عن مساحة الشيخ حممد حسني
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،-كما شارك يف االعتصام الدوري الذي يقام أماممقر الصليب األمحر يف أرحيا تضامناً مع أهالي املعتقلني يف سجون االحتالل.

كما شارك فضيلته يف مؤمتر (فلسطني حتدث أخبارها) الذي يسعى للتعريف جبغرافية
فلسطني ومعاملها البارزة يف الوقت الذي يسعى فيه االحتالل اإلسرائيلي إىل طمس هذه
املعامل وتهويدها ،وكان فضيلته قد ألقى العديد من اخلطب والدروس الدينية يف العديد من
املساجد ،باإلضافة إىل مشاركته يف العديد من الربامج الدينية عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف عدد من الورشات
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب  -مفيت حمافظة جنني -يف عدد من ورشات العمل،
فقد شارك يف ورشة عمل حول أهمية حتكيم الشرع يف حل النزاعات واخلالفات واللجوء
إىل القانون ،وعدم أخذهِ باليد ،كما شارك يف ورشة عمل حول احلقوق الزوجية قبل الزواج،
وعن أهمية الوعي يف احلقوق ،وأخرى حول دور اهليئات احمللية يف املشاركة السياسية ،وتطور

عالقاتها دولياً وحملياً،
وكذلك حماضرة عن
املرياث ،وكان فضيلته
ق��د ش���ارك يف حفل
افتتاح احلديقة املدرسية
يف قرية جلبون ،كما
ألقى حم��اض��رة حول
(النت اآلم��ن) بني

فيها أهمية وسائل اإلعالم التكنولوجية احلديثة ،اليت أصبحت من ضرورات احلياة ،وحذر

من وجود بعض املواقع اليت تؤدي إىل الفساد والرذيلة ،داعياً اآلباء إىل االعتناء بأبنائهم
ومراقبة سلوكهم حتى حيافظوا على أخالقهم.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ندوة فكرية
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة بيت حلم -يف ندوة
حنصن شبابنا وجمتمعنا الفلسطيين من التطرف والفكر التكفريي) أكد
فكرية بعنوان (كيف ِّ
فيها على نبذ مظاهر التطرف والكراهة والعنف مبسمياتها كافة.
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كما شارك يف الوقفة التضامنية اليت نظمتها جامعة القدس حتت شعار (فلسطني
توحدنا) ،وشارك يف حفل افتتاح مسرح كلية فلسطني األهلية الداخلي (مسرح جوال)
وشارك يف فعاليات طلب محاية دولية ألطفال فلسطني ،وألقى فضيلته العديد من الدروس
الدينية يف مراكز التأهيل واإلصالح ،وكان فضيلته قد شارك يف املؤمتر الفلسطيين السادس
للتوعية والتعليم البيئي بعنوان( :التحديات البيئية األخطر يف فلسطني :الواقع وآليات
احلل) ،وكذلك مؤمتر (اليوم العاملي للسكري) ،وأكد فضيلته يف كلمته أن اإلسالم حيث على
التداوي ومواصلة البحث العلمي للوصول إىل األدوية.
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مسابقة العدد 126
السؤال األول :من القائل......................؟

 .1فكر مبوتك يف أرض نشأت بها
 .2ومن ال حيب صعود اجلبال
شعرنا
 .3على
ِ
حدائق ِ

واترك لقربك أرضاً طوهلا باع

يعش أبد الدهر بني احلفر

فعلت مراِتُبها
َ
وجال على عيو ِن همو ِمنا

ُكرسي اللئام!
( .4ا ْعر ُضوا عَ
الرَقى َما لمَْ يَ ُك ْن ِفيِه ِش ْر ٌك)
َل ّي ُرَق ُاك ْمَ ،ال َبأْ َ
س ِب ُّ
ِ
َ
َليْك َح ّقاً ،وَلأِ َ
نفس َك عَ
َّ .5
هلك َح ّقاًَ ،فصم َوأْفطرَ ،وُق ْم َومَن)
(وإن ِل ِ
 .6وإنـــما الفـــوز فيـما كنـــت تعمله
لــــو أنــها تنفــع األنساب صاحبها

 .7إذا كنت ال تدري ومل تك بالذي

؟

خمافـــة اهلل ال فـــي اجلـاه والنسب

شيئا ملا كـــان مــذموما أبـــو هلب
يسائل من يدري فكيف إذاً تدري

( .8ما ندمت على شيء ،ندمي على يوم غربت مشسه ،نقص فيه أجلي ،ومل يزد فيه عملي)
( .9وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج)

السؤال الثاني :ما  ..................................؟
.1صفة شجر (العضاه)

 .2حكم من اشرتى شاة مصراة

 .3اسم املخيم الذي كانت تسكنه الشهيدة هديل عواد

السؤال الثالث :أي الزيانب سألت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن حكم إنفاقها على زوجها؟

السؤال الرابع :متى تصبح كفارة اليمني صيام ثالثة أيام؟

السؤال اخلامس :كم بلغ نصاب الزكاة لعام 1436هـ؟

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 126
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 124

إجابة مسابقة العدد 124
السؤال األول:
القاهرة ،مجهورية مصر العربية
السؤال الثاني :
13عاماً
السؤال الثالث:
القتل املباشر ،وشبه العمد ،واخلطأ بنوعيه ،والقتل الذي جرى جمرى اخلطأ
السؤال الرابع:
أ .حلق بعض الشعر وترك بعضه

ب .يقال لإلنسان إذا نظر إىل شيء فأعجبه فأسرع إليه وتناوله بهش إليه
السؤال اخلامس:
أ .عباس حممود العقاد

ب .د .إبراهيم الفقي
ج .عمر بن اخلطاب
السؤال السادس:
أ .املباركفوري

ب .حممود الربكيت

الفائزون في مسابقة العدد 124
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1نافذ أمحد حممد الطوباسي

اخلليل

250

 .2زين الدين مؤيد زيادة

نابلس

250

 .3تولني وليد ميين

أرحيا

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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