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   املتابع ألخبار استهداف املسجد األقصى املبارك، مسرى الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 

وقبلة املسلمني األوىل، جيد أن االعتداءات ضده، وحبق مرتاديه من املصلني املسلمني تتواصل، 

وتشتد وتريتها، وتزداد حدة وخطرًا، فاأليام احلاضرة أصعب من السابقة، ويبدو أن القادمة 

اإلفتاء  دار  تصدرها  اليت  اإلعالمية  للبيانات  متأنية  قراءة  ومن  كيدًا،  وأشد  بأساً،  أعظم 

الفلسطينية بني احلني واآلخر، بصفتها متابعة عن كثب ملا جيري يف رحاب املسجد األقصى  

املبارك وحميطه، تظهر مالمح هذا االستهداف الظامل، ومن خالل استعراض عينة من آخر 

أخبار استهداف املسرى املبارك، وحماولة قراءتها مبا ينسجم مع احلقيقة والواقع املشاهد، ميكن 

بناء تصور واضح عن حجم هذا االستهداف وخطره، وفيما يأتي إجياز ملضامني بعض تلك 

البيانات اليت صدرت خالل األشهر األربعة املاضية:    

    التداعيات اخلطرية القتحامات املستوطنني املتكررة  للمسجد األقصى املبارك:

املبارك، وذلك حبماية     يكرر املستوطنون اقتحاماتهم العدوانية لباحات املسجد األقصى 

مدججة من قوات االحتالل اإلسرائيلي اليت تقوم بدورها باالعتداء على املصلني واملرابطني 

بداخله، بالرصاص والغاز واهلراوات، وأحيانًا بالرصاص املمنوع، مع اإلمعان يف التطرف 

الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد

قراءة يف عينة من مستجدات 

استهداف املسرى املبارك
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من خالل منع املصلني املسلمني من أداء صلواتهم داخل املسجد األقصى املبارك، يف الوقت 

الشرائع  احلائط  بعرض  ضاربة  داخله،  خاصة  طقوس  أداء  للمستوطنني  فيه  تسمح  الذي 

والقوانني واألعراف الدولية مجيعها، مما ينذر جبر املنطقة إىل حرب دينية قد تدمرها برمتها.

    وجدير بالذكر أن ما يسمى مبنظمات اهليكل اليهودية املتطرفة مستمرة يف إطالق دعواتها 

ببعض  االحتفاالت  مع  تزامنًا  رحابه،  والقيام جبوالت يف  املبارك،  األقصى  املسجد  القتحام 

ادعاءات  تكذب  االقتحامات  وهذه  والظروف،  املناسبات  من  ذلك  وغري  اليهودية،  األعياد 

سلطات االحتالل حبفاظها على أوضاع املقدسات، وتثبت أنها تدعي ذلك زورًا وخداعاً، وما 

تلك االّدعاءات سوى أكاذيب متارسها هذه السلطات احملتلة لتضليل العامل.

    إذ كيف يصدق ادعاؤها؟! وهي اليت تقوم حبماية املتطرفني اليهود، وترعى انتهاكاتهم 

حلرمة املسجد األقصى املبارك، يف الوقت الذي تفرض فيه قيودًا صارمة على دخول املصلني 

املسلمني ألداء صلواتهم الدينية يف مسجدهم، وقبلتهم األوىل.

أداء  املبارك من قبل املتطرفني املستوطنني، عادة ما يرافقها     واقتحامات املسجد األقصى 

طقوس دينية يف باحات املسجد، حبماية من سلطات االحتالل وحراستها. 

    خطة التقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك:

   حماوالت تهويد املسجد األقصى متواصلة من خالل البدء بتقسيمه زمانيًا ومكانياً، واستمرار 

وبعض  حراسه،  بعض  ومنهم  دخوله،  من  واملرابطني  واملرابطات  املصلني  ومنع  حماصرته، 

موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، من الوصول إىل أماكن عملهم يف جنباته.

اخلطر  أمام  التوحد  إىل ضرورة  التنبه  الفلسطينية  والفصائل  واملسلمني  العرب  فعلى     

الذي يستهدف مدينة القدس وساكنيها، على وجه اخلصوص، قبل فوات األوان،  الداهم 

قراءة يف عينة من مستجدات استهداف املسرى املبارك 
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حيث إن خطة  التقسيم الزماني للمسجد األقصى املبارك تنفذ على قدم وساق، فكثريًا ما 

تقدم سلطات االحتالل على إغالق معظم أبواب املسجد األقصى أمام املصلني املسلمني، 

ومتنع من كان عمره أقل من مخسني عامًا من دخوله، وتشدد اإلجراءات يف الطرق املؤدية إليه، 

مقابل مساحها جلموع املتطرفني اليهود باقتحام ساحاته، مما ينذر بتواصل األعمال العدائية 

ضد مسرى الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وقبلة املسلمني األوىل، وثالث املساجد اليت تشد 

إليها الرحال.

    ختصيص ساحة لصالة خمتلطة للرجال والنساء اليهود:

   أعلنت سلطات االحتالل عن ختصيص ساحة لصالة خمتلطة للرجال والنساء اليهود يف 

اجلهة الغربية اجلنوبية من املسجد األقصى املبارك، وذلك يف طرف ساحة الرباق، بني الزاوية 

اجلنوبية للحائط الغربي للمسجد األقصى وطريق املغاربة، أي يف جزء ال يتجزأ من الوقف 

اإلسالمي؛ ألن الساحة احملاذية حلائط الرباق وقف إسالمي، هدمها االحتالل اإلسرائيلي عقب 

احتالل القدس عام 1967م، وهذا يتماشى مع قراٍر لبلدية االحتالل يقضي ببناء منشآت 

يهودية يف ساحة الرباق يف القدس، مما يشكل اعتداًء صارخًا على املقدسات اإلسالمية، بهدف 

تغيري معاملها العربية واإلسالمية، وفرض سياسة األمر الواقع االحتاللية عليها. وسلطات 

االحتالل بهذا تعتدي بشكل صارخ على الوقف اإلسالمي وحق املسلمني فيه، يف حماولة منها 

لكسب شرعية لوجودها وتصرفها يف هذه البقعة املباركة، مما يدل على استفحال العدوان 

اإلسرائيلي وتواصله على حقوق العرب واملسلمني ومقدساتهم. بهدف تغيري املعامل العربية 

واإلسالمية هلذه املقدسات، وفرض سياسة األمر الواقع االحتاللية عليها.
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     منع ترميم مصاطب املسجد األقصى:

    ما زالت سلطات االحتالل تعرقل أعمال الصيانة والرتميم الالزمة يف املسجد األقصى 

املبارك، ومن ذلك منعها دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس من القيام بأعمال الرتميم املطلوبة 

إلحدى املصاطب بالقرب من دار القرآن الكريم، من جهة باب السلسلة، داخل ساحات 

املبارك، واليت تعد جزءًا ال يتجزأ منه، حبجة اشرتاطها احلصول على إذن  املسجد األقصى 

العدواني  االحتاللي  التدخل  حماولة  على  إصرارها  عن  يعرب جبالء  مما  لذلك،  منها  مسبق 

واخلطري يف شؤون املقدسات الفلسطينية اإلسالمية، وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك.

    وهنا ال بد من التأكيد على أن املسلمني، وخباصة أهل هذه البالد املباركة فلسطني، وإخوانهم 

يف البالد العربية واإلسالمية؛ وخباصة يف األردن والسعودية واملغرب، يبذلون جهودًا  مباركة 

على صعيد إعمار مسرى نبيهم، صلى اهلل عليه وسلم، ويرفضون االعرتاف بأي جهة، عدا 

األوقاف اإلسالمية لإلشراف عليه وإعماره، وسلطات االحتالل تعوق إجراء الرتميم الالزم 

حبفر  للمتطرفني  فيه  تسمح  الذي  الوقت  يف  هذا،  تعسفها  خالل  من  األقصى  للمسجد 

األنفاق أسفله، واقتحامه يوميًا حبماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 

     مصادرة أجزاء من  مقربة  )باب الرمحة(:

    تسعى سلطات االحتالل إىل بسط يدها على األراضي الوقفية  املالصقة ملقربة باب الرمحة 

اإلسالمية، جبوار املسجد األقصى، وهي أراٍض تعود لعائليت احلسيين واألنصاري، وقد قامت 

هذه السلطات مبصادرة أجزاء من مقربة )باب الرمحة( املالصقة للسور الشرقي للمسجد 

يسمى)احلدائق  ما  مسارات  إىل  لتحويلها  حوهلا؛  الشائكة  األسالك  ووضعت  األقصى، 

باب  مقربة  أن  رغم  السنني،  مئات  منذ  املوجودة  للمقربة  جديدة  حدودًا  ورمست  الوطنية(، 

قراءة يف عينة من مستجدات استهداف املسرى املبارك 
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الصامت،  بن  عبادة  اجلليلني؛  الصحابيني  رفات  جنباتها  بني  وحتوي  تارخيية،  مقربة  الرمحة 

وشداد بن أوس، كما دفن فيها عدد من علماء مدينة القدس، والشهداء األبرار، وهي بالتالي 

بها  املس  وقرار  ملوتاهم،  إىل حرمتها كمقربة  إضافة  املسلمني،  لدى  أهمية خاصة  تكتسب 

خطري ومدان باملعايري كلها؛ ألنه ميس األماكن املقدسة اإلسالمية، اليت ال حيق ألي جهة غري 

األوقاف اإلسالمية التدخل فيها،  ومما ال شك فيه أن سلطات االحتالل متعن بهذه الغطرسة، 

مستغلة حالة االنشغال العربي واإلسالمي، والصمت الدولي، والشرخ الفلسطيين لتحقيق 

مآربها، وهي بهذه االعتداءات تنتهك القوانني الدولية، اليت تفرض عليها احرتام حقوق 

امللكية، وأصحابها. 

العامل أمجع  ينبغي على  اليت  املسؤولية عن عواقب هذه اجلرائم،  تتحّمل  بالتالي     وهي 

حبكوماته ومنظماته ومؤسساته أن تعمل على ثين إسرائيل عما ختطط له من طمس هلوية 

مدينة القدس، وتشريد أبنائها، وضرورة التحرك العاجل لدرء األخطار عن مدينة القدس 

ومقدساتها، اليت تتعرض ألشرس محلة تهويد. 

     التهويد اإلسرائيلي ملدينة القدس وحماصرة املسجد األقصى:

    سلطات االحتالل متعن يف تعسفها ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، فهي تنتهج 

على  واالستيالء  املباني،  هدم  من خالل  بالكامل،  القدس  مدينة  تهويد  إىل  تهدف  سياسة 

األراضي، واالعتداء على األهالي واملقدسات، وقد مسحت للمستوطنني باستباحة املسجد 

األقصى، وشتم النيب حممد، صلى اهلل عليه وسلم، فيه، وذلك وسط حراسة شرطة االحتالل، 

نع األطفال والنساء الفلسطينيون من دخوله، وهذه اإلجراءات التعسفية ما هي إال  بينما ميمُ

هيمنة قسرية وعنصرية، تهدف إىل نزع األراضي من أيدي أهلها بالقوة، وهي بالتالي هدم 
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للسالم الذي تزعم إسرائيل أنها تدعو إليه، وأنها بتصرفاتها هذه تربز للعامل أمجع صورتها 

احلقيقية، املوشحة بالعنصرية، والتصفية العرقية، ومعاداة السالم، وتدمري التعايش اإلنساني، 

القدس وأهلها  بعامة، ومدينة  أبناء فلسطني  أبشع جرائم احلرب ضد  ممارستها  من خالل 

خباصة.

    مصادقة االحتالل على  بناء كنيس يهودي يف القدس:

   بدأت سلطات االحتالل بإجراءات بناء كنيس جديد، حيمل اسم )جوهرة إسرائيل( يبعد 

حنو مائيت مرت عن املسجد األقصى املبارك من جهته الغربية، يف حارة الشرف، اليت استوىل 

يقام  الكنيس  هذا  أن  أي  يهودي؛  استيطاني  حي  إىل  وحولوها   ،1967 عام  اليهود  عليها 

الكنس  من  بسلسلة  املبارك  األقصى  املسجد  تطويق  بهدف  إسالمي،  وقف  أنقاض  على 

واحلدائق التوراتية، اليت كان منها كنيس اخلراب، وذلك سعيًا لتهويد املسجد األقصى املبارك، 

وحميطه والقدس برمتها، يف مقابل طمس كل أثر إسالمي وعربي يف مدينة القدس واملناطق 

الفلسطينية احمليطة بها، ضمن سياسة مربجمة تهدف إىل فرض األمر الواقع على األرض، من 

خالل اإلجراءات املباشرة وغري املباشرة اليت ختدم هذا اهلدف، حيث قامت سلطات االحتالل 

ببناء عشرات الكنس واملدارس الدينية اليهودية يف البلدة القدمية، بهدف تهويدها، وطرد 

السكان العرب الفلسطينيني منها.

االحتالل هذه  يسلبها  ولن  اهلوية،  الوجه، عربية  إسالمية  القدس ستبقى  مدينة      لكن 

احلقيقة مهما أوغل يف اإلجرام، وتزييف احلقائق، وعلى العاملني العربي واإلسالمي العمل 

باإلمكانات والفعاليات كلها، ملنع سلطات االحتالل مما ختطط له، من تدمري للمدينة املقدسة، 

ودرء األخطار احملدقة باملسجد األقصى املبارك، ومدينة القدس، والقضية الفلسطينية.

قراءة يف عينة من مستجدات استهداف املسرى املبارك 
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    احملاوالت املستمرة لطمس اهلوية العربية واإلسالمية يف القدس:

    حتاول سلطات االحتالل جهدها، وبأساليب شتى، العمل على حتقيق هدفها يف حمو كل ما 

هو عربي أو فلسطيين من الواقع الفلسطيين، والذاكرة العربية، وخباصة يف القدس وحميطها، 

من خالل طمس اهلوية العربية التارخيية، للشوارع واألحياء يف القدس، ومن ذلك عملها 

على تهويد أمساء املدن والشوارع بأمساء عربية، مما يستوجب التصدي هلذه اإلجراءات اجملحفة، 

والوقوف حياهلا حبزم، وخباصة أنها تأتي يف إطار مربمج، وخمطط له، من قبل جهات إسرائيلية 

خمتلفة، وتكون مواجهة حماوالت الطمس هذه باإلصرار على التمسك بتارخينا وقيمنا، بالسبل 

والوسائل املتاحة كلها، بهدف ترسيخ ثقافتنا يف قلوب أطفالنا وشبابنا وعقوهلم، كما أن على 

املنظمات العاملية واجلامعات الدولية، أن تقوم بواجبها جتاه مساندة الفلسطينيني يف تصديهم 

هلذا التصعيد العنصري ضد وجودهم وثقافتهم، فلكل أمة تاريخ وتراث، ومن حق الشعب 

الفلسطيين أن حيافظ على هويته، اليت حتاول سلطات االحتالل إلغاءها من الواقع والذاكرة 

معاً.

     تضييق اخلناق على أهل القدس:

    على درب التقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى متارس سلطات االحتالل عددًا 

من اإلجراءات اإلجرامية والتعسفية ضد أبناء شعبنا، من ذلك اعتبارها املرابطني واملرابطات 

داخل املسجد األقصى املبارك )تنظيمًا غري شرعي(، بهدف حرمانهم من شرف الرباط يف 

املسجد األقصى املبارك، والسماح للمتطرفني اليهود باقتحامه وتدنيسه، مما يدل على عربدة 

الدائم  االحتالل  سلطات  سعي  ضمن  اخلطوة  هذه  وتأتي  وغطرستها،  االحتالل  سلطات 

واملتواصل  إىل تقسيم املسجد األقصى املبارك زمانيًا ومكانياً، والسيطرة عليه، وتفريغه من 
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بالتعاون  القيام بواجبهم حنو محاية مسرى نبيهم،  يبذلون جهدهم يف  الذين  فيه،  املرابطني 

مع سدنته وحراسه، وتلجأ سلطات االحتالل إىل حتقيق مآربها العدوانية، بشتى الوسائل 

املبارك، يف العديد  قيامها بإغالق معظم أبواب املسجد األقصى  والطرق، ومن ذلك أيضًا 

إليه،  الدخول  من  الشرعية  املدارس  طلبة  ومعظم  النساء  ومنع  واملناسبات،  الظروف  من 

وااللتحاق مبدارسهم، يف الوقت الذي مسحت فيه للمستوطنني املتطرفني باقتحامه، وقيامهم 

جبوالت استفزازية فيه.

    إضافة إىل تهديدها بسحب حق املواطنة من سكان القدس، ال سيما خميم شعفاط، وكفر 

وممارستها  امليدانية،  اإلعدامات  بشرعنة  وقيامها  األحياء،  من  وغريها  املكرب  وجبل  عقب، 

يتم  الذين  وأطفاله،  ونسائه  العزل  شعبنا  أبناء  ضد  ونهارًا  لياًل  صالفة  بكل  االضطهاد 

استهدافهم بدم بارد، وكذلك احتجاز سلطات االحتالل جلثامني الشهداء، مما يستدعي سرعة 

التدخل حلماية أبناء شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، من غطرسة احملتل الغاشم وعنجهيته. 

    مراسم عقود زواج للمستوطنني يف األقصى:

    يف ظل االنتهاكات املتواصلة حلرمة املسجد األقصى املبارك وقداسته، ويف إشارة إىل تصعيد 

إسرائيلي خطري وغري مسبوق، بدأت مجاعات يهودية بتشجيع اإلسرائيليني على إقامة مراسم 

زواج، وإقامة حفالت البلوغ، وأعياد ميالد اليهود، يف باحات املسجد األقصى املبارك، وذلك 

برعاية من سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومحايتها.

    تأتي هذه اخلروقات يف ظل منع أبناء شعبنا الفلسطيين من الدخول إىل املسجد األقصى، 

فيمنع أهل الضفة الغربية وغزة، وبعض أهل القدس، مبا يف ذلك بعض النساء املدرجات  

ضمن ما تسمى بـ )القائمة السوداء( من الصالة فيه، وال خيفى ما تعرب عنه هذه اإلجراءات 

قراءة يف عينة من مستجدات استهداف املسرى املبارك 
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إليها من استفزاز واضح، ميس مشاعر املسلمني يف  املشار  القمعية إىل جانب االنتهاكات 

العامل أمجع.

    خامتة:

    يف ظل االستهداف املتواصل بشراسة ضد القدس، ومسجدها األقصى املبارك، واملرابطني 

فيه، واملصلني يف جنباته، تظهر جبالء بشاعة االنتهاكات املمارسة ضد أبناء القدس واملسجد 

األقصى املبارك، مما يتطلب من اهليئات واملنظمات احمللية والدولية العمل على فضح سياسة 

سلطات االحتالل؛ اليت تقوم بتغيري مالمح املدينة املقدسة، واملسجد األقصى املبارك، واآلثار 

اإلسالمية وتهويدها، وتدمريها كما تفعل يف ساحة الرباق يف هذه األيام، وعلى دول العامل 

ودرء  املبارك،  األقصى  املسجد  محاية  جتاه  مبسؤولياتهم  القيام  وشعوبه،  وقادته،  اإلسالمي، 

األخطار احملدقة به.

    وال بدَّ يف هذا املقام من حتية حراس املسجد األقصى املبارك وسدنته، واملرابطني فيه على 

االلتزام بواجبهم يف محاية مسرى نبيهم، صلى اهلل عليه وسلم،  كما ينبغي لكل من يستطيع 

الوصول إىل املسجد األقصى املبارك أن يعمل جهده لشد الرحال إليه، واملرابطة فيه، وإعماره 

بالصالة، حتى يبقى عامرًا بأهله وحمبيه، وتفويت الفرصة على املرتبصني به السوء. مع التأكيد 

على أن اعتداءات االحتالل تعد مبثابة الوقود لنار تدمريية قادمة، مما يدعو حكومات العامل 

أمجع، ومنظماته، ومؤسساته، وهيئاته، اليت تمُعنى بالسالم واإلنسان واملقدسات، أن تعمل على 

كبح مجاح إسرائيل، حتى توقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيين وأرضه ومقدساته.
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    تتوزع األمور زمانيًا بني ثالث مراحل، املاضي واحلاضر واملستقبل، ويقسم أهل اللغة 

أن  متوقع  أو  اآلن  وما حيدث  املاضي،  فهو  وانتهى  فما حدث  ماض ومضارع،  إىل  األفعال 

حيدث يف املستقبل هو املضارع، وموضوع هذه الكلمة يدور حول مستقبل القادم من األمور، 

واألحداث املصريية، اليت يرتبط جلها مبا سيكون يف غد املعرب عن أحداث اآلخرة، بعد انتهاء 

أحداث اليوم املعرب عما جيري يف احلياة الدنيا،  وذلك من خالل ما تيسر من تتبع لكلمة 

غد، يف ضوء استخدامها يف القرآن الكريم، وسنة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بهدف 

سياقات  يف  لغد  القرآني  الذكر  جاء  حيث  ذلك،  من  والعرب  الدروس  بعض  استخالص 

متعددة، منها:

م ِلَغٍد:      نُظر املرء ملَّا يَقدَّ

     حيث اهلل يف قرآنه الكريم اإلنسان أن ينظر خالل سعيه يف احلياة الدنيا إىل ما قدم لغد، 

َمْت ِلَغٍد َواتَّقمُوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبرٌي  ْر َنْفٌس مَّا َقدَّ فقال تعاىل:}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنمُوا اتَّقمُوا اهلَل َوْلَتنظمُ

مبَِا َتْعَملمُوَن{)احلشر: 18(

     فاهلل تعاىل يأمر املؤمنني يف هذه اآلية الكرمية بالتقوى، وبالنظر إىل ما يقدمون لغد، الذي 

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس هيئة اإلدارة والتحرير

كلمة العدد

لقاء الغد ... 
     وما أدراك ما غد؟!
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هو اجلدير باالهتمام األعظم؛ ألن فيه خلودًا يف نعيم أو جحيم، بينما اليوم غروب مشسه 

قريب، مهما طالت أعوامه وشهوره ولياليه، والناس واقعيًا تتعدد أعماهلم وأقواهلم، وتتنوع 

يف حياتهم الدنيا السابقة لغد، فمنهم من يتطلع إىل حتصيل مصاحله فيها فحسب، ومنهم من 

يكرس جهده للعمل إىل اآلخرة فحسب، ومنهم من يوازن بني مصاحل الدنيا ومصاحل اآلخرة، 

ويوفق بينهما، يف أفعاله وأقواله، واهلل سبحانه وتعاىل تعرض لذكر مريدي الدنيا، ومريدي 

م مَّن يمُِريدمُ اآلِخَرَة ...{)آل عمران: 152(،  ْنَيا َوِمنكمُ م مَّن يمُِريدمُ الدُّ اآلخرة، فقال عز وجل: }...ِمنكمُ

والفرق بني الصنفني كبري وشاسع؛ يف املنهج، والسلوك، والقيم، واالعتبارات، واملوازين، ثم 

يف املصري، واللبيب باإلشارة يفهم، فكيف إذا كان الشرح والتوضيح؟!

    النظرة املنصفة للدنيا واآلخرة:

    ال يعين ما سبق قوله أنه يقصر العمل على ما يكون لغد، بل هناك معادلة متوازنة شرعها 

اهلل تعاىل لعباده، تتلخص فيها األوامر بالسعي إىل ما ينفع يف غد من األعمال واجلهود، مع 

اَر  التنبيه إىل مشروعية االستمتاع بطيبات احلياة الدنيا، فيقول تعاىل: }َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اهللمُ الدَّ

ْنَيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اهللمُ ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض  اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ِإنَّ اهلَل اَل حيمُِبُّ املمُْفِسِديَن{)القصص: 77(

اآلخرة،  بأمور  للعناية  التفرغ  الدنيا حبجة  فيهجرون  الفهم،  الناس  قد خيطئ بعض  إذ     

والصحيح أن يكون جلُّ االهتمام باآلخرة متزامنًا مع أخذ النصيب املتيسر من حظوظ الدنيا 

ومرتافقًا معه، ومعظم الناس ينشغلون عن العمل لغد بالعمل على حتصيل منافع الدنيا 

ومصاحلها وملذاتها، وهم بذلك يف غفلة يعمهون، والتوجيهات الربانية هلم بهذا الصدد 

والتنفيذ  بالتخطيط  العناية  يف  يتلخص  واحد،  مؤداها  لكن  ومناسباتها،  أساليبها  تعددت 
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لألعمال واألقوال واملواقف، اليت تنجي صاحبها يوم غد، الذي ال ينفع فيه مال وال بنون، كما 

جاء يف القرآن الكريم من دعاء إبراهيم، عليه السالم، فقال تعاىل على لسانه: }َواَل ختمُِْزِني َيْوَم 

تَِّقنَي*  يمُْبَعثمُوَن * َيْوَم اَل َينَفعمُ َماٌل َواَل َبنمُوَن * ِإالَّ َمْن َأَتى اهلَل ِبَقْلٍب َسِليٍم * َوأمُْزِلَفِت اجْلَنَّةمُ ِلْلممُ

َوبمُرَِّزِت اجْلَِحيممُ ِلْلَغاِويَن{)الشعراء: 87 - 91(

    الصحابة والنظر إىل غد:

    الصحابة، رضي اهلل عنهم، يف أقواهلم وأعماهلم ومواقفهم، كانوا يعربون عن نظر عميق 

فاصلة  معركة  ألول  االستعداد  وخالل  واآلخرة،  الدنيا  جمريات  حبقائق  واضح  وإميان  لغد، 

بني املسلمني ومشركي قريش، بدر الكربى،  صدرت عن بعضهم مواقف من هذا القبيل، 

منها ما كان من الصحابي عمري بن احلمام، الذي اشتهر قوله: )بخ بخ(، الذي عرب به عن 

حرصه على املسارعة إىل نيل نصيبه يف اآلخرة، فعن َأَنِس بن َماِلٍك أن رسول اهلِل،  صلى اهلل 

َمرْيمُ بن احْلمَُماِم  ، قال: يقول: عمُ َها السماوات َواأْلَْرضمُ عليه وسلم، قال: )قمُوممُوا إىل َجنٍَّة َعْرضمُ

؟ قال: نعم، قال: َبٍخ َبٍخ، فقال رسول  َها السماوات َواأْلَْرضمُ وَل اهلِل؛ َجنٌَّة َعْرضمُ : يا َرسمُ اأْلَْنَصاِريُّ

وَل اهلِل، إال َرَجاَءَة  اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: ما حَيِْملمَُك على َقْوِلَك َبٍخ َبٍخ؟ قال: اَل واهلل يا َرسمُ

، ثمُمَّ قال:  نَّ لمُ ِمْنهمُ وَن من َأْهِلَها، قال: َفِإنََّك من َأْهِلَها، َفَأْخَرَج متَََراٍت من َقَرِنِه، َفَجَعَل َيْأكمُ َأْن َأكمُ

َل متَََراِتي هذه ِإنََّها حَلََياٌة َطِويَلٌة، قال: َفَرَمى مبَِا كان معه من التَّْمِر، ثمُمَّ  َلِئْن أنا َحِييتمُ حتى آكمُ
)*

)1(

ْم حتى قمُِتَل(.) َقاَتَلهمُ

     الثناء الرباني على العاملني لغد:

   يثين اهلل عز وجل يف كتابه الكريم على الذين ال ينشغلون بالدنيا وزينتها عن العمل 

* صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهيد.
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اَلِة َوِإيَتاء  لآلخرة، فيقول جل شأنه: }ِرَجاٌل الَّ تمُْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َواَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهلِل َوِإَقاِم الصَّ

الزََّكاِة خَيَافمُوَن َيْومًا َتَتَقلَّبمُ ِفيِه اْلقمُلمُوبمُ َواأْلَْبَصارمُ{)النور: 37(

    يذكر الرازي االختالف يف تفسري قوله تعاىل: }ِرَجاٌل الَّ تمُْلِهيِهْم جِتَاَرٌة{فبعضهم يقول: 

نفى كونهم جتارًا وباعة أصاًل، وقال بعضهم: بل أثبتهم جتارًا وباعة، وبني أنهم مع ذلك 

ال يشغلهم عنها شاغل، من ضروب منافع التجارات، وبنّي الرازي أن هذا قول األكثرين، 

وينقل عن احلسن قوله: أما واهلل إن كانوا ليتجرون، ولكن إذا جاءت فرائض اهلل مل يلههم 

عنها شيء، فقاموا بالصالة والزكاة. وعن سامل: نظر إىل قوم من أهل السوق تركوا بياعاتهم، 

وذهبوا إىل الصالة، فقال: هم الذين قال تعاىل فيهم: }ال تمُْلِهيِهْم جِتَاَرٌة{، وعن ابن مسعود 

مثله، ويرجح هذا القول على األول؛ ألنه حسب قوله، ال يقال إن فالنًا ال تلهيه التجارة عن 
كيت وكيت، إال وهو تاجر، وإن احتمل الوجه األول.)1(

    وجاء يف صحيح البخاري، َباب التَِّجاَرِة يف الرب، َوَقْوِلِه عز وجل: }ِرَجاٌل اَل تمُْلِهيِهْم جِتَاَرٌة 

ْم َحقٌّ من  ْم إذا َناَبهمُ وَن َوَيتَِّجرمُوَن، َوَلِكنَّهمُ وال َبْيٌع عن ِذْكِر اهلِل{،  وقال َقَتاَدةمُ: )كان اْلَقْوممُ َيَتَباَيعمُ
قمُوِق اهلِل، مل تمُْلِهِهْم جِتَاَرٌة، وال َبْيٌع عن ِذْكِر اهلِل، حتى يمَُؤدُّوهمُ إىل اهلِل(.)2( حمُ

      جزاء الغد ينسجم مع واقع األمس واليوم:

    عدل اهلل يقتضي جزاء احملسن باإلحسان، واملسيء بالعقاب، إال أن يعفو اهلل تعاىل عنه، 

ْنَيا  وهو سبحانه يقول: }َمن َكاَن يمُِريدمُ َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلهمُ يِف َحْرِثِه َوَمن َكاَن يمُِريدمُ َحْرَث الدُّ

نمُؤِتِه ِمْنَها َوَما َلهمُ يِف اآْلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب{)الشورى: 20(

1. التفسري الكبري، 24/5
2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة يف الرب.
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    فاهلل تعاىل حيدد يف هذه اآلية الكرمية جزاء الفريقني، فمن يريد الدنيا يعِطه شيئًا منها، 

الذي قصد اآلخرة  بينما  الدنيا،  العمل هلا وهو يف  وحيرمه من حظ اآلخرة؛ بسبب رفضه 

وعمل هلا، فاهلل يضاعف له الثواب، وجيزيه حسن املآب، ويف التفسري، أن املراد حبرث اآلخرة 

يعمل  احلراث  األرض؛ ألن  مستعار من حرث  الدنيا، وهو  هلا، وكذلك حرث  العمل  هو 

وينتظر املنفعة مبا عمل، واملراد بالزيادة يف احلرث، تضعيف الثواب، وقوله تعاىل: }نمُؤِتِه ِمْنَها{: 
أي نؤته منها ما قدر له؛ ألن كل أحد ال بد أن يصل إىل ما قسم له.)1(

بالرسول،  تأسيًا      فالصاحل الكيس يعمل آلخرته، ويسعى هلا سعيها، يف دعائه ونشاطه، 

َرْيَرَة قال: كان رسول اهلِل،  صلى اهلل عليه وسلم،  يقول:  صلى اهلل عليه وسلم، فعن أبي همُ

)اللهم َأْصِلْح لي ِدييِن، الذي هو ِعْصَمةمُ َأْمِري، َوَأْصِلْح لي دمُْنَياَي، اليت فيها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح 

لي آِخَرِتي، اليت فيها معادي، واجعل احْلََياَة ِزَياَدًة لي يف كل َخرْيٍ، واجعل املَْْوَت َراَحًة لي من 
كل َشرٍّ(.)2(

      الوعيد باآلخرة:

    ملزيد من التنبيه على خطورة االستهانة بأمر اآلخرة، املعرب عنها أحيانًا مبصطلح )غد(  

وَن  هناك العديد من حاالت الوعيد الرباني مبا سيكون يف غد، من ذلك قوله تعاىل: }َسَيْعَلممُ

{)القمر: 26(، جاء هذا الوعيد يف سياق جانب من قصة صاحل، عليه  َغدًا مَِّن اْلَكذَّابمُ اأْلَِشرمُ

أنهم  إال  الدنيا واآلخرة،  فيه خريهم يف  ما  إىل  قومه  دعا  فقد  السالم، وحواره وقومه مثود، 

ِر* َفَقالمُوا َأَبَشرًا مِّنَّا َواِحدًا  َبْت مثمُودمُ ِبالنُّذمُ كذبوه، وناصبوه العداء، وعن هذا يقول تعاىل: }َكذَّ

1. التسهيل لعلوم التنزيل،  4 /19.
2. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل.
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وَن  اٌب َأِشٌر * َسَيْعَلممُ َو َكذَّ ْكرمُ َعَلْيِه ِمن َبْيِنَنا َبْل همُ ٍر * َأأمُْلِقَي الذِّ عمُ همُ ِإنَّا ِإذًا لَِّفي َضاَلٍل َوسمُ نَّتَِّبعمُ

املَاء  َأنَّ  ْم  َوَنبِّْئهمُ َواْصَطرِبْ *  ْم  َفاْرَتِقْبهمُ ِفْتَنًة هلَّمُْم  النَّاَقِة  ْرِسلمُو  ِإنَّا ممُ اأْلَِشرمُ *  اْلَكذَّابمُ  َغدًا مَِّن 

رِ *  ْم َفَتَعاَطى َفَعَقَر * َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونمُذمُ لُّ ِشْرٍب حمَُّْتَضٌر* َفَناَدْوا َصاِحَبهمُ ْم كمُ ِقْسَمٌة َبْيَنهمُ

ْكِر َفَهْل ِمن  ْرآَن ِللذِّ ْرَنا اْلقمُ َْتِظِر * َوَلَقْد َيسَّ ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانمُوا َكَهِشيِم احملمُ

ِكٍر{ )القمر: 23 - 32( مُّدَّ

    فهم يف يومهم الدنيوي صالوا وجالوا، ووجهوا السباب والشتيمة للصاحلني، وفعلوا 

اٌب َأِشٌر{ أي متجاوز يف  العذاب والكيد لكرام اخللق، نبيهم ومن آمنوا معه، فقالوا عنه: }َكذَّ

*( فتهددهم اهلل تعاىل بعذاب غد، جزاء كذبهم وتكذيبهم نبيهم الكريم، عليه 
)1(

حد الكذب.)

السالم.

     ربط فعل الغد باملشيئة الربانية:

    وقد يكون املناسب قبل ختم احلديث عن لقاء الغد، التعريج على التأكيد على حقيقة 

إميانية تتعلق بالغد الدنيوي، فمن املتعلقات اإلميانية ربط الفعل املستقبلي باملشيئة الربانية،  

فقد نهى اهلل تعاىل عن احلديث عن عزم إنشاء فعل مستقبلي إال بربطه مبشيئة اهلل تعاىل، 

فقال جل شأنه: }َواَل َتقمُوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغدًا * ِإالَّ َأن َيَشاَء اهللمُ{)الكهف: 23 - 24(

    فاإلنسان جلهله مبا سيحدث يف الغد من أمور الغيب، ولعجزه عن التحكم اجلازم مبا 

الربانية؛ ألن  باملشيئة  املستقبل  أو  الغد  أمور  قيامه بشيء من  ربط  له من  بد  سيكون، ال 

اهلل تعاىل هو القاهر والقادر والعليم واحلكيم، واخللق مهما بلغوا من القدرة والعلم، فإن 

النقص يعرتيهم، حتى إن أمر أنفسهم ال ميلكونه، فقد يعطلهم عن فعل ما يريدون معوِّق 

* تفسري ابن كثري،  4 /266.
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مل يكن يف واردهم، إذ تأتي كثري من املفاجآت من حيث ال حيتسبون، فكم من سفن جرت 

الرياح بغري ما اشتهت، حتى إن  خيار اخللق وأنبياء اهلل وأوليائه، ليس هلم من علم الغيب 

أو فعله شيء إال أن يشاء اهلل تعاىل هلم ذلك، وليس ألحد من اخللق أن يّدعي علم الغيب، 

حتى الرسل، عليهم السالم، يعلمون من الغيب القدر الذي يأتيهم به الوحي عن اهلل تعاىل 

 ، فقط، فعن الرَُّبيِِّع ِبْنِت ممَُعوٍِّذ، قالت: )دخل َعَليَّ النيب، صلى اهلل عليه وسلم،  َغَداَة بمُيِنَ َعَليَّ

ْبَن من قمُِتَل من آَباِئِهنَّ  ، َيْندمُ َوْيِرَياٌت َيْضِرْبَن ِبالدُّفِّ ، َوجمُ َفَجَلَس على ِفَراِشي، َكَمْجِلِسَك ِمينِّ

يوم َبْدٍر، حتى قالت َجاِرَيٌة: َوِفيَنا َنيِبٌّ َيْعَلممُ ما يف َغٍد، فقال النيب، صلى اهلل عليه وسلم، اَل 

إسناد علم  اهلل عليه وسلم، رفض  فالنيب، صلى  َتقمُوِلنَي()1(  ْنِت  كمُ ما  َوقمُوِلي  َهَكَذا،  َتقمُوِلي 

الغيب له، ونهى اجلارية عن قول ذلك.

وَل اهلِل،  صلى اهلل عليه وسلم،  َكَتَم      وعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َوَمْن َزَعَم َأنَّ َرسمُ

ولمُ َبلِّْغ ما أمُْنِزَل ِإَلْيَك  شيئا من ِكَتاِب اهلِل، َفَقْد َأْعَظَم على اهلِل اْلِفْرَيَة، َواهللمُ يقول: }يا َأيَُّها الرَّسمُ

ونمُ يف َغٍد، َفَقْد  من َربَِّك َوِإْن مل َتْفَعْل فما َبلَّْغَت ِرَساَلَتهمُ{ قالت: َوَمْن َزَعَم َأنَّهمُ خيمُْرِبمُ مبَِا َيكمُ
َأْعَظَم على اهلِل اْلِفْرَيَة، َواهللمُ يقول: قمُْل اَل َيْعَلممُ من يف السماوات َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إال اهلل(.)2(

    ومن الروايات التارخيية الثانية يف احلديث الصحيح، قصة عن سليمان، عليه السالم، 

َرْيَرة، رضي اهلل عنه، عن  تثبت ضرورة ربط الفعلي املستقبلي باملشيئة الربانية، فعن أبي همُ

وَفنَّ اللَّْيَلَة  اَلم: أَلَطمُ َد، َعَلْيِهَما السَّ َلْيَمانمُ بن َداومُ رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )قال سمُ

نَّ َيْأِتي ِبَفاِرٍس جيمَُاِهدمُ يف َسِبيِل اهلِل، فقال له َصاِحبمُهمُ: قل:  لُّهمُ على ِماَئِة اْمَرَأٍة، أو ِتْسٍع َوِتْسِعنَي، كمُ
1. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب منه.

2. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب معنى قول اهلل عز وجل: }ولقد رآه نزلة أخرى{ وهل رأى النيب، صلى اهلل عليه 
وسلم، ربه ليلة اإلسراء؟



20

العدد 127  رجب وشعبان   1437 هـ   -   نيسان وأيار  2016م

ٍل، َوالَِّذي  نَّ إال اْمَرَأٌة َواِحَدٌة، َجاَءْت ِبِشقِّ َرجمُ ْل إن َشاَء اهلل، فلم حَيِْمْل ِمْنهمُ إن َشاَء اهلل، فلم َيقمُ
وَن()1( وا يف َسِبيِل اهلِل فمُْرَساًنا َأمْجَعمُ ٍد بيده، لو قال: إن َشاَء اهلل، جَلَاَهدمُ َنْفسمُ حممَُمَّ

اَعِة      فعلم ما سيكون غدًا حمصور باهلل وحده، وهو القائل جل شأنه: }ِإنَّ اهلَل ِعنَدهمُ ِعْلممُ السَّ

َويمَُنزِّلمُ اْلَغْيَث َوَيْعَلممُ َما يِف اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّاَذا َتْكِسبمُ َغدًا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ 

َأْرٍض متمُوتمُ ِإنَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي{ )لقمان: 34(

َها  َمَر قال: قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِمْفَتاحمُ اْلَغْيِب مَخٌْس؛ اَل َيْعَلممُ      وعن ابن عمُ

ونمُ يف اأْلَْرَحاِم، وال َتْعَلممُ َنْفٌس َماَذا  ونمُ يف َغٍد، وال َيْعَلممُ َأَحٌد ما َيكمُ إال اهلل، اَل َيْعَلممُ َأَحٌد ما َيكمُ
)2() ، وما َيْدِري َأَحٌد َمَتى جَيِيءمُ املََْطرمُ َتْكِسبمُ َغًدا، وما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض متمُوتمُ

    فاإلميان حبقيقة حصر علم الغيب باهلل تعاىل، وضرورة العمل لغد، وربط النوايا املستقبلية 

باملشيئة الربانية، كل ذلك جدير باهتمام املسلم، مع التأكيد على أن هذه احلقائق تتقاطع مع 

أهمية السعي إلعمار الدنيا والتخطيط لذلك، وممارسته بأجنع السبل واألساليب، فاألمر فيه 

توازن ال تعارض وال تناقض، سائلني اهلل العلي القدير، أن يوفقنا خلري العمل، وملا ينفعنا يف 

ديننا وغدنا ودنيانا. 

1. صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من طلب الولد للجهاد.
2. صحيح البخاري، كتاب االستسقاء، باب ال يدري متى جييء املطر إال اهلل، وقال أبو هريرة عن النيب، صلى اهلل عليه 

وسلم: مخس ال يعلمهن إال اهلل.
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    اإلسراء لغة هو املشي والتنقل بالليل، واملراد به هنا انتقال النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

لياًل من مكة إىل بيت املقدس، واملعراج لغة هو املصعد أو السّلم الذي يعرج عليه، وهو هنا 

صعود النيب، صلى اهلل عليه وسلم، إىل السماوات العال، وهذه احلادثة كانت معجزة للنيب، 

صلى اهلل عليه وسلم، ومكرمة له ورفعة، وتسرية عن نفسه، وذلك بعد اإليذاء والضيق 

واحلزن الذي تعرض له، وهو إيذاء أهل الطائف له، ورمجه باحلجارة حتى سالت من قدميه 

الطاهرتني الدماء، ومضايقة كفار قريش له وحماربته، وموت زوجه خدجية اليت كان حيبها كثريًا، 

وكانت تعينه يف دعوته، وتقف جبانبه، وتهون عليه ما كان يتعرض له من أصناف اإليذاء، 

أن  قبل  حساب،  ألف  الكفار  له  وحيسب  عنه،  يدافع  كان  الذي  طالب؛  أبي  عمه  وموت 

يتعرضوا للنيب، صلى اهلل عليه وسلم، باإليذاء، وعند موت عمه زاد أذى الكفار له، ويف هذه 

املعجزة آية للناس على قدرة اهلل تعاىل على كل شيء، ونصره لرسله، وألوليائه الصاحلني 

وعباده املؤمنني، حيث إن اهلل تعاىل ال يضيع جهد أحد من عباده، سواء أكان نبيًا أم غري ذلك، 

فمن يضحي بنفسه، وماله، وكل ما ميلك يف سبيل اهلل تعاىل، يفوز ويسعد، وجيد خريًا يف 

مثرات من 
معجزة اإلسراء واملعراج

شريف مفارجة / باحث شرعي - دار اإلفتاء الفلسطينية

مناسبات العدد
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الدنيا واآلخرة، وتكون له العاقبة، وإن تعرض يف فرتة من حياته للعذاب واإليذاء؛ ألن الظلم 

ال يدوم، فال بد أن يزول يف يوم من األيام.

     أهمية املسجد:

     ويف معجزة اإلسراء واملعراج داللة واضحة على أهمية املسجدين، املسجد احلرام يف مكة، 

واملسجد األقصى يف القدس، يف عقيدة املسلمني، وارتباط بعضهما ببعض، حيث ذكرهما اهلل 

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن امَلْسِجِد احَلَراِم ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى  تعاىل يف كتابه بقوله: }سمُ

ِميعمُ الَبِصري{)اإلسراء: 1(، وكانت قبلة املسلمني يف  َو السَّ الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلهمُ ِلنمُِرَيهمُ ِمْن آَياِتَنا ِإنَّهمُ همُ

الصالة يف البداية إىل بيت املقدس، ثم حتولت إىل مكة املكرمة، واملسجد األقصى من حيث 

القدم، حيتل املرتبة الثانية بعد املسجد احلرام، وأجور الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي 

واملسجد األقصى مضاعفة، فعن أبي ذر، رضي اهلل عنه، قال: )تذاكرنا وحنن عند رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، أيهما أفضل، مسجد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، أو مسجد بيت 

املقدس؟ فقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: صالة يف مسجدي هذا، أفضل من أربع صلوات 

فيه، ولنعم املصلى، وليوشكن أن ال يكون للرجل مثل شطن فرسه من األرض، حيث يرى 

منه بيت املقدس، خري له من الدنيا مجيعاً، أو قال خري من الدنيا وما فيها()1( وال تشد الرحال 

إال إىل ثالثة مساجد؛ املسجد احلرام، واملسجد النبوي، واملسجد األقصى، لقول رسول اهلل، 

وِل،  صلى اهلل عليه وسلم: )اَل تمَُشدُّ الرَِّحالمُ ِإالَّ ِإىَل َثاَلَثِة َمَساِجَد، املَْْسِجِد احْلََراِم، َوَمْسِجِد الرَّسمُ

صلى اهلل عليه وسلم، َوَمْسِجِد اأَلْقَصى()2(، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى، تعاقب األنبياء 

1. املستدرك للحاكم: 4 /554، وقال عنه: صحيح اإلسناد، وصححه الذهيب.
2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
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مثرات من معجزة اإلسراء واملعراج

على بنائهما وجتديدهما وتوسعتهما، وهذا يدل على فضلهما وشرفهما، وعلو مكانتهما.

غالية  لتبقى  بالربكة،  حوهلما  وما  املقدس  بيت  وأرض  األقصى  املسجد  تعاىل  اهلل  وخص 

يف  أنفس املسلمني، وعقيدة راسخة يف قلوبهم، ال ميكن التخلي عنها يف يوم من األيام، 

أو التنازل عنها لضعف أو خوف أو غريه؛ ألنه سيأتي اليوم الذي ينصر اهلل فيه عباده على 

أعدائهم، فيستعيدون مسجدهم وأرضهم وحقوقهم، وكذلك اهلل يمُعلم األعداء أن هذه األماكن 

املقدسة اليت ذكرها يف كتابه الكريم ملك للمسلمني، فال جيوز هلم متلكها، والسيطرة عليها، 

وفعل ذلك خمالف لألمر الرباني الذي سيرتتب على ارتكابهم إياه إنزال العقوبة عليهم.

     دروس وعرب:

الصالة،  فيها  فرضت  حيث  كثرية،  ومنافع  ودروس  عرب  فيها  واملعراج  اإلسراء  رحلة    

عليها  أطلعه  غيبية  أمور  من  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رسول  به  أخربنا  ما  وكذلك 

الناس  أصناف  من  رآه  ما  مثل  العال،  السماوات  إىل  عروجه  أثناء  السالم،  عليه  جربيل، 

اهلل  صلى  النيب،  منزلة  رفعة  بيان  فيها  احلادثة  هذه  وكذلك  وغريها،  النار  ويف  اجلنة  يف 

تفرد  اليت  العظيمة  املعجزة  بهذه  وذلك  مجيعهم،  األنبياء  على  وتفضيله  وسلم،  عليه 

املسجد  يف  السالم،  عليهم  األنبياء،  أّم  فيها  والذي  واحدة،  ليلة  يف  كانت  اليت  وحده  بها 

عرابي:      خضر  حممد  الشاعر  قول  فيه  وصدق  العال،  السماوات  إىل  عروجه  قبل  األقصى 

سبحان من أســـــرى خبري ضياء     أســـرى بنور حممد الوضـــــــاء

أســـرى به يف ليلة قدســـــــية     عطريــــــة األنسام واألضــــواء

أســـرى به لياًل ليشهد موكبـــًا      من أعظم اآليات واألنبـــــــــاء
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ركــب الرباق بإذنه من مسجــد      للمسجد األقصى إىل اجلـــــوزاء

وهنــاك صلى بالنبيني األلـــــى      صــلى إمامــــًا سيــد الشفعــاء

عرجت به األقدار يف كنف الدجى     للســـدرة العظمــى وللعليــــاء

فرأى ألصـــناف العذاب عجائبًا      صورًا لكل جرميــــــــة نكـــراء

    وعدا عن معجزة اإلسراء واملعراج اليت كان هلا األثر الكبري يف بيان عظمة املسجد األقصى 

وبيت املقدس يف قلوب املسلمني ومكانتهما، إال أن هناك أحاديث نبوية شريفة أخرى تبني 

أفضلية أرض الشام والسكن فيها، وخاصة فلسطني وبيت املقدس، وذلك بسبب األجر العظيم 

الذي يهبه اهلل تعاىل للذي يسكنها وحيرسها ويدافع عنها، ويصرب على األذى الذي يتعرض له 

َمرْيمُ بنمُ  فيها، حيث عده اهلل تعاىل باملرابط يف سبيله الذي جيري عليه عمله بغري حساب، فعن عمُ

: اَل َيَزالمُ ِمْن أمُمَّيِت أمُمٌَّة  : )مِسْعتمُ النَّيِبَّ، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيقمُولمُ َعاِوَيَة، َيقمُولمُ َهاِنٍئ، َأنَّهمُ مَسَِع ممُ

 ،)*)1(

ْم َعَلى َذِلَك() ْم َأْمرمُ اهلِل َوهمُ ْم، َحتَّى َيْأِتَيهمُ ْم َمْن َخَذهلمُْم، َواَل َمْن َخاَلَفهمُ رُّهمُ َقاِئَمٌة ِبَأْمِر اهلِل، اَل َيضمُ

فهنيئًا ألهل فلسطني املرابطني األجر العظيم، والنصر الذي وعدهم اهلل تعاىل إياه، ونسأل اهلل 

ها  تعاىل أن يعجل بالنصر ألمة اإلسالم، ويزيل ما وقع عليها من البالء والفنت واالقتتال، ويعمَّ

األمن واألمان، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وصلى اهلل على حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعني.                  

* صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب سؤال املشركني أن يريهم النيب، صلى اهلل عليه وسلم، آية فأراهم انشقاق 
القمر.
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    مقدمة:

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن امَلْسِجِد احَلَراِم ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا      قال تعاىل: }سمُ

ِميعمُ الَبِصريمُ{ )اإلسراء: 1(، هذه هي اآلية األوىل يف سورة اإلسراء،  َو السَّ َحْوَلهمُ ِلنمُِرَيهمُ ِمْن آَياِتَنا ِإنَّهمُ همُ

اليت يفسرها )السعدي( بأن اهلل سبحانه وتعاىل َأْسَرى ِبَعْبِدِه ورسوله حممد، صلى اهلل عليه وسلم، 

ِمَن امَلْسِجِد احَلَراِم، الذي هو أجلَّ املساجد على اإلطالق، ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى، الذي هو من املساجد 

الفاضلة، وهو حمل األنبياء. فأسري به يف ليلة واحدة إىل مسافة بعيدة جدًا، ورجع يف ليلته، وأراه اهلل 

من آياته ما ازداد به هدى وبصرية وثباتًا وفرقاناً، وهذا من اعتنائه تعاىل به ولطفه. 

     ورمُوي أنه أسري به صلى اهلل عليه وسلم إىل بيت املقدس، ثم عرج به من هناك إىل السماوات 

حتى وصل إىل ما فوق السماوات العال، ورأى اجلنة والنار، وحاز من املفاخر تلك الليلة، هو وأمته 

ما ال يعلم مقداره إال اهلل عز وجل.

    أما املسجد األقصى، ومنذ تلك اللحظة، فقد اختذ مسماه هذا، إذ مل يكن يف األرض مسجد 

مسؤولية  ضمن  وأصبح   ،)*)1(

احلرام) املسجد  عن  منه  أبعد  له  شريك  ال  وحده  اهلل  لعبادة  أمُسس 

دين، وقد باركه اهلل سبحانه وتعاىل وفضله على غريه من املساجد، سوى املسجد  املسلمني املوحِّ

*  كان هناك كثري من املعابد الوثنية اليت تقع قبله وبعده يف ذلك الزمان.

يف ذكرى اإلسراء واملعراج:
بنو إسرائيل يف سورة بين إسرائيل )اإلسراء(

مناسبات العدد

أ. عزيز العصا/ كاتب فلسطيين
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احلرام واملسجد النبوي. كما أمُِمر املسلمون بأن يشدوا الرحال إليه للعبادة والصالة فيه. وأصبح 

جزًءا من عقيدة األمة؛ أي أن املساس به يصيب جوهر العقيدة، كيف ال؟! وهو أوىل القبلتني، وثاني 

املسجدين، وثالث املساجد اليت تشد إليها الرحال.

    سورة اإلسراء:

     بسبب هذه املعجزة الباهرة، معجزة اإلسراء اليت خصَّ اهلل تعاىل بها نبيه الكريم، صلى اهلل عليه 

وسلم، واملوصوفة يف هذه اآلية الكرمية، مسيت سورة )اإلسراء( بهذا االسم، عدد آياتها )111( آية، 

وهي مكية، ما عدا اآليات )26، 32، 33، 57، ومن اآلية )73-80(( فمدنية.

    يشري العلماء إىل أن سورة اإلسراء من السور اليت تهتم بشؤون العقيدة؛ شأنها كسائر السور 

هذه  يف  البارز  العنصر  ولكن  والبعث،  والرسالة،  الوحدانية،  الدين؛  بأصول  العناية  من  املكية 

السورة الكرمية هو شخصية الرسول، صلى اهلل عليه وسّلم، وما أيََّدهمُ اهلل به من املعجزات الباهرة، 
الَّة على صدقه، عليه الصالة والسالم.)1( واحلجج القاطعة الدَّ

    كما وردت تسمية سورة )اإلسراء( بسورة )بين إسرائيل(، بل قال أهل العلم: إن تسمية السورة 

بسورة )بين إسرائيل( كانت هي األشهر يف عهد الصحابة والتابعني؛ وذلك ألن سورة اإلسراء 

مباشرة  الثانية  اآلية  املسجد األقصى، ثم يف  إىل  باحلديث عن اإلسراء  منها  آية  أول  افتتحت يف 

إفسادهم يف األرض،  إسرائيل، واإلخبار عن  ذكر مرحلة مهمة من مراحل قصة بين  شرعت يف 

أولي بأس  قوم  الكريم، وهو استيالء  القرآن  يذكر يف سواها من قصص بين إسرائيل يف  مما مل 
-اآلشوريني- عليهم، ثم استيالء قوم آخرين، وهم الروم عليهم.)2(

1. املصحف اإللكرتوني. انظر املوقع: http://www.e-quran.com/tareef-17.html )أمكن الوصول إليه 
بتاريخ: 09 /01 /2016م(.

أيًضا سورة )بين  2. حممد صاحل املنجد. اإلسالم: سؤال وجواب. هل صحيح أن سورة  )اإلسراء ( يطلق عليها 
https://islamqa.info/ar/163112 إسرائيل(، وملاذا؟ أنظر: املوقع اإللكرتوني
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بنو إسرائيل يف سورة بين إسرائيل )اإلسراء(

     من هم بنو إسرائيل؟

    ورد ذكر )بين إسرائيل( يف القرآن الكريم أربعني مرة؛ يف آيات خمتلفة، ويف سور قرآنية متعددة،  

واليت يتضح منها أنهم مل يكونوا على عالقة سوية خبالقهم الذي ميََّن عليهم مبا آتاهم من فضله، 

ْرَبى  اْلقمُ َوِذي  ِإْحَساًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اهلَل  ِإال  وَن  َتْعبمُدمُ ِإْسَراِئيَل ال  َبيِن  ِميَثاَق  َأَخْذَنا  }َوِإْذ  تعاىل:  كقوله 

ْم  الَة َوآتمُوا الزََّكاَة ثمُمَّ َتَولَّْيتمُْم ِإال َقِلياًل مِّنكمُ وا الصَّ ْسًنا َوَأِقيممُ َواْلَيَتاَمى َواملََْساِكنِي َوقمُولمُوا ِللنَّاِس حمُ

وَن{. )البقرة: 83(  َوَأنتمُم مُّْعِرضمُ

    و)إسرائيل( هو نفسه )يعقوب(، وقد ورد ذكر )يعقوب( ست عشرة مرة، وأينما ورد ذكره، فهو 

نيب اهلل الذي نؤمن حنن املسلمون برسالته، اليت محلها للبشرية مجعاء، وبالرساالت السماوية اليت 

محلها النبيون من ذريته، كإمياننا جبده؛ نيب اهلل إبراهيم الذي هو )حنيفًا مسلمًا()1(. فقال تعاىل: }َأْم 

وَن ِمن َبْعِدي َقالمُوا َنْعبمُدمُ إهلَك َوِإَلَه آَباِئَك  َهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعقمُوَب امَلْوتمُ ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعبمُدمُ نتمُْم شمُ كمُ

وَن{. )البقرة: 133( ِإْبَراِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهًلا َواِحًدا َوحَنْنمُ َلهمُ ممُْسِلممُ

    بالعودة إىل سورة اإلسراء، وبعد اآلية )1( اليت عدها امليداني )2002( متثل الدرس األول من 

دروس سورة اإلسراء،  يتمثل الدرس الثاني يف اآليات )2-8()2( ، يف قوله تعاىل: }َوآَتْيَنا ممُوَسى 

وا ِمْن دمُوِني َوِكياًل * ذمُرِّيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نمُوٍح ِإنَّهمُ َكاَن  ًدى ِلَبيِن ِإْسَراِئيَل َأال َتتَِّخذمُ الِكَتاَب َوَجَعْلَناهمُ همُ

لمُوًّا َكِبريًا*  نَّ يِف اأْلَْرِض َمرََّتنْيِ َوَلَتْعلمُنَّ عمُ وًرا * َوَقَضْيَنا ِإىَل َبيِن ِإْسَراِئيَل يِف اْلِكَتاِب َلتمُْفِسدمُ َعْبًدا َشكمُ

َياِر َوَكاَن َوْعًدا  وا ِخاَلَل الدِّ َلَنا أمُوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاسمُ ْم ِعَباًدا  َبَعْثَنا َعَلْيكمُ َما  َفِإَذا َجاَء َوْعدمُ أمُواَلهمُ

1. ورد يف موقع: اإلسالم سؤال وجواب، الفتوى رقم: 149310: إبراهيم أبو العرب، وأبو اإلسرائيليني، وهو يدعو 
صَّ بأنه أبو األنبياء، وأنه صاحب احلنيفية، وأمرنا باتباعه؛ ألننا حنن أوىل به، أنظر:   إىل التوحيد اخلالص، وقد خمُ

http://islamqa.info/ar/ref/149310
2. امليداني، عبد الرمحن حبّنكة )2002(. معارج التفكري ودقائق التدّبر –تفسري تدّبرّي للقرآن الكريم حبسب 
(. اجمللد التاسع. دار القلم. دمشق. سوريا.  ترتيب النزول، وفق منهج كتاب )قواعد التدّبر األمثل لكتاب اهلل عز وجلَّ

ص: 524.
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ْم َأْكَثَر َنِفرًيا * ِإْن َأْحَسْنتمُْم  ْم ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَجَعْلَناكمُ ممُ اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدَناكمُ واًل * ثمُمَّ َرَدْدَنا َلكمُ َمْفعمُ

لمُوا املَْْسِجَد َكَما  ْم َوِلَيْدخمُ وَهكمُ جمُ وءمُوا ومُ ْم َوِإْن َأَسْأتمُْ َفَلَها َفِإَذا َجاَء َوْعدمُ اآْلِخَرِة ِلَيسمُ َأْحَسْنتمُْم أِلَْنفمُِسكمُ

ْدَنا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم  ْدتمُْ عمُ ْم َوِإْن عمُ َيْرمَحَكمُ َأْن  ْم  َتْتِبرًيا * َعَسى َربُّكمُ َل َمرٍَّة َوِليمَُتربِّمُوا َما َعَلْوا  َدَخلمُوهمُ َأوَّ

ِلْلَكاِفِريَن َحِصرًيا{. )اإلسراء: 2-8( وتتحدث هذه اآليات عن بين إسرائيل، ومما يشتمل عليه الدرس 

يف هذه اآليات الكرمية:

   * أّن اهلل عز وجل آتى موسى كتاب التوراة، وجعله هدى لبين إسرائيل.

فيه  الذي سيخالفون  املستقبلي،  تارخيهم  بارزات من  بلقطات  فيه  أنه، جل جالله، أعلمهم   *  

التعليمات اليت أنزلت إليهم يف الكتاب، فيفسدون يف األرض إفسادًا عريضًا مرتني، بإرادتهم احلرة، 

واختياراتهم اليت ال جرب فيها، ويعلون علوًا كبريًا، وأن اهلل سينتقم منهم يف كلتا املرتني، فيسلط 

عليهم من عباده من يكثرون القتل فيهم، ويعذبونهم، ويذلونهم، وميزقونهم متزيقًا شديدًا.

أنبيائه ورسله،  أنزل اهلل على رسلهم، ومبحمد خات  مبا  منهم  الكافرين  أن عاقبة  أبان هلم   *    

وبالقرآن الذي أنزله عليه، عذاب أليم يف جهنم، كما هي عاقبة سائر الكافرين. 

   * أبان هلم أن هذه سنته الدائمة فيهم، كلما أفسدوا يف األرض وطغوا وبغوا، فإذا استقاموا 

واستكانوا رمحهم.

   * إذا نظرنا إىل هذا الدرس، وإىل الدروس األخرى من دروس هذه السورة بإمعان، جند جمموعة 

من احلقائق، من بينها: أن اهلل سبحانه وتعاىل أعلم بين إسرائيل، فيما أنزل على موسى، ورمبا على 

غريه من رسل بين إسرائيل، بأنهم غري صاحلني حلمل رسالة اهلل للناس؛ ألن تارخيهم املستقبلّي الذي 

سبق يف علم اهلل احمليط بكل شيء علًما، أنهم سيفسدون يف األرض، حريصون على العلو فيها، وأن 

ذلك يكون بإرادتهم احلرة اليت ال جمرب هلا، وبأن اهلل عز وجل سيسلط عليهم إىل يوم القيامة، كلما 
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أفسدوا يف األرض إفساًدا عريًضا، من يسومهم سوء العذاب.)1(

  * بشأن علّو بين إسرائيل، تشري الروايات يف تاريخ بين إسرائيل إىل أن علّوهم مّرتني، كان كما 

يأتي )2(:

   األول: كان يف عهد داود وسليمان، عليهما السالم، ثم فسد بنو إسرائيل، وعبدوا األوثان، واّتبعوا 

األهواء والشهوات، وتصارعوا على السلطة، فسّلط اهلل عليهم سنة )588( قبل امليالد )نبوخذ 

نّصر(؛ ملك بابل وآشور، وسبى كل شعب يهوذا. حتى أعادهم ملك فارس، بعد نّيف وأربعني 

سنة من سبيهم.

   الثاني: كان العلو الثاني من قبل الدولة الرومانية، إذ دخلت مملكة اإلسرائيليني حتت سلطان 

الرومانيني سنة )40( ق. م. ثم حاولوا اخلروج على سلطة الرومانيني، فأرسل قيصر رومّية جيًشا 

منهم حنو  وقتل  معبدهم،  أورشليم، وأحرق  )40م(، فخّرب  للقضاء على متردهم حنو سنة  كبرًيا 

منهم،  الرومانيون على من بقي  العام )135م( أجهز  ألًفا، ويف  يهودي، وأسر حنو )90(  مليون 

وبقيت القدس حتت حكم الرومان حتى فتحها )عمر بن اخلطاب(، رضي اهلل عنه.  

}َوَلَقْد  تعاىل:  بقوله   ،)104-101( اآليات  يتجلى يف  ما  اإلسراء  دروس سورة  أن من      كما 

نَُّك َيا ممُوَسى  ْم َفَقاَل َلهمُ ِفْرَعْونمُ ِإنِّي أَلَظمُ آَتْيَنا ممُوَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت َفاْسَأْل َبيِن ِإْسَراِئيَل ِإْذ َجاَءهمُ

نَُّك َيا ِفْرَعْونمُ  َماَواِت َواأْلَْرِض َبَصاِئَر َوِإنِّي أَلَظمُ اَلِء ِإالَّ َربُّ السَّ ورًا* َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزل هؤمُ َمْسحمُ

ِلَبيِن ِإْسَراِئيَل  َبْعِدِه  َفَأْغَرْقَناهمُ َوَمْن َمَعهمُ مَجِيعًا * َوقمُْلَنا ِمْن  ْم ِمَن اأْلَْرِض  َفَأَراَد َأْن َيْسَتِفزَّهمُ َمْثبمُورًا * 

ْم َلِفيفًا{)اإلسراء: 101-104(،  وفيه عرض لقطات من  نمُوا اأْلَْرَض َفِإَذا َجاَء َوْعدمُ اآْلِخَرِة ِجْئَنا ِبكمُ اْسكمُ

قصة موسى، عليه السالم، مع فرعون وقومه، وما قاله اهلل لبين إسرائيل من بعد موسى بأمر تكويين، 

جعلهم به موزعني يف أشتات من األرض، ليكون هلم علو مؤقت يف األرض، ثم ليالقوا مصريهم 

1. امليداني )2002(. مرجع سابق. ص: 545-544.

2. امليداني )2002(. مرجع سابق. ص: 552-551.

بنو إسرائيل يف سورة بين إسرائيل )اإلسراء(
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)*
)1(

احملتوم، حبسب سنة اهلل فيهم.)

    يف األحوال مجيعها، جند أن اهلل عز وجل يف هذه اآليات من سورة اإلسراء يتوعد )بين إسرائيل( 

ْدَنا{ )اإلسراء: 8(؛ أي إن عدت إىل مثل ما  ْدتمُْ عمُ بالويل والثبور كلما فسدوا وأفسدوا، بقوله: }َوِإْن عمُ

كنتم عليه من إفساد عريض يف األرض، وطمع يف أن يكون لكم علو كبري، وملك عظيم، عدنا إىل 

ِرب عليكم من الذلة واملسكنة، مع إقامتكم الدائمة  اختاذ تدبريات ترجعكم إىل وضعكم الذي ضمُ

مبوقع غضب من اهلل عليكم.

براء من  السالم،  )إسرائيل( نفسه، عليه  أن  الكريم، جند  القرآن  إسرائيل( يف     مبراجعة )بين 

الغالبية العظمى من هؤالء القوم، كما أن )موسى(، عليه السالم، براء من الغالبية العظمى منهم 

فمُوَن َعَلى َأْصَناٍم هلَّمُْم َقالمُوا َيا  أيًضا، لقوله تعاىل: }َوَجاَوْزَنا ِبَبيِن ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َيْعكمُ

ْم َقْوٌم جَتَْهلمُوَن{. )األعراف: 138(  ممُوَسى اْجَعل لََّنا ِإهًلا َكَما هلمُْم آهلٌَِة َقاَل ِإنَّكمُ

    ومل يتوقف أمر خمالفتهم هلل وأنبيائه ورسله عند هذا احلد، وإمنا كانت عالقتهم بنيب اهلل عيسى بن 

مريم على درجة عالية من السوء، والتشكيك، وعدم اإلميان برسالته، فيقول تعاىل: }َوِإْذ َقاَل ِعيَسى 

وٍل َيْأِتي  ًرا ِبَرسمُ َا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوممَُبشِّ ًقا ملِّ م مَُّصدِّ ولمُ اهلِل ِإَلْيكمُ اْبنمُ َمْرَيَم َيا َبيِن ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرسمُ

م ِباْلَبيَِّناِت َقالمُوا هَذا ِسْحٌر مُِّبنٌي{.)الصف: 6(  ا َجاَءهمُ ِمن َبْعِدي امْسمُهمُ َأمْحَدمُ َفَلمَّ

    كما أنهم عارضوا )حممًدا(، صلى اهلل عليه وسلم، وسخروا منه، وشككوا يف رسالته، كما فعلوا 

مع أخيه عيسى بن مريم، عليه السالم، فيقول تعاىل: }مَِّن الَِّذيَن َهادمُوا حيمَُرِّفمُوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه 

َوَيقمُولمُوَن مَسِْعَنا َوَعَصْيَنا{ )النساء: 46(. وقد ورد يف التفسري امليسر هلذه اآلية: من اليهود فريق دأبوا 

ا هو عليه، افرتاء على اهلل، ويقولون للرسول، صلى اهلل عليه وسلم:  على تبديل كالم اهلل وتغيريه عمَّ

بالرعونة حسب  عليه  الدعاء  يريدون  وهم  بذلك،  ألسنتهم  يلوون  أمرك،  وعصينا  قولك،  مسعنا 

لغتهم، والطعن يف دين اإلسالم.

* امليداني )2002(. مرجع سابق. ص: 533.
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     اخلامتة:

    نستنتج مما سبق أنه منذ اللحظة األوىل اليت أسري برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، من املسجد 

احلرام إىل املسجد األقصى، وذلك قبل اهلجرة النبوية إىل املدينة املنورة، وإقامة الدولة اإلسالمية 

فيها، حتددت املالمح األولية للحدود األولية لتلك الدولة يف اجلغرافيا الواقعة بني هذين املسجدين، 

اللذين أصبحا منذ تلك اللحظة أيًضا، ضمن مالك تلك الدولة الرّبانية باملقاييس واملعايري كلها. 

فأي اّدعاء مبلكية يف املسجد األقصى الذي بارك اهلل جل وعال حوله يف القرآن الكريم، هو ادعاء 

باطل ألٍي كان، غري صاحب معجزة اإلسراء واملعراج؛ )حممد(، صلى اهلل عليه وسّلم، الذي أصبح 

إمام األولني واآلخرين.  

    كما أن الغالبية العظمى من )بين إسرائيل( وذريتهم ومن ينبثق عنهم، ومن يدور يف فلكهم؛ 

سياسًيا وفكرًيا وعقائدًيا ومنهج تفكري... إخل، هم يف حالة صراع دائم مع احلق؛ فحيثما يكونون هم، 

يكون الباطل وأهله، وحيث يكونون هم، يكون االّدعاء الباطل على اهلل ومالئكته وأنبيائه ورسله، 

وعلى املؤمنني يف كل عصر ويف كل مصر.

    قبل أن نغادر، أرى بأن هناك ضرورة قصوى ألن نذكر املسلمني بأن سورة اإلسراء هي سورة )بين 

إسرائيل(، فقد ورد عن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )كان رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ... 

)1(*( لكي نلفت النظر إىل التمعن فيها، وتدبر آياتها اليت تصف 

يقرأ كل ليلة ببين إسرائيل والزمر()

)بين إسرائيل(، وتكشف مساتهم وخصائصهم وطباعهم منذ آالف السنني.

* مسند أمحد، باقي مسند األنصار، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، رضي اهلل عنها، وصححه شعيب األرنؤوط.

بنو إسرائيل يف سورة بين إسرائيل )اإلسراء(
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  متهيد:

  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خري اخللق أمجعني، سيدنا حممد الذي بدأ 

اهلل بنفسه ثم مبالئكته بالصالة عليه، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد، وعلى آله 

وصحبه، ومن اسنتَّ بسنته إىل يوم الدين، وبعد؛

    فبعد مرور مثانية وستني عامًا على اللجوء والنكبة والتهجري، ما زال الالجئون الفلسطينيون 

على موعد مع العودة إىل أراضيهم اليت هجروا منها قسرًا عام 1948م، وتعويضهم عن 

هذه السنني اليت لقوا فيها أشد أنواع العذاب، واملهانة، واملعاناة، وعن استغالل أراضيهم 

اخلصبة واخلرية من قبل االحتالل الصهيوني، وعما خسروه من ثروات متنوعة خالل الطرد 

والتهجري من قراهم املنكوبة واملدمرة عام 1948م، وكل هذه التعويضات اليت تقدر مبئات 

املليارات من الدوالرات، يتحمل مسؤوليتها احملتل الصهيوني، واجملتمع الدولي، ومن هنا 

املهمة يف  القرية  الفالوجة،  قرية  للنكبة، عن  والستني  الثامنة  الذكرى  أكتب يف  أن  رأيت 

موقعها، وتارخيها، وسكانها، واليت أبدت مقاومة متميزة وكبرية عام 1948م. 

الفالوجة
 املنكوبة واملهجرة سنة 1948م

مناسبات العدد

يوسف عدوي – جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
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    معنى الفالوجة:

   الفالوجة من َفَلج الشيء: شقه نصفني، والَفْلج: القسم. والَفَلج هو النهر الصغري، والفاجل، 

باملطلوب،  والفوز  الظفر،  ْلجة:  والفمُ طواًل،  اجلسم  شقي  أحد  يصيب  وشلل  املكيال،  هو 

الفرات  موضع يف  ومنه مسي  فالليج،  واجلمع  للزرع،  املصلحة  الطيبة،  األرض  والفلوجة: 
)*

)1(

فلوجة، والَفَلج، أيضًا الصبح.)

     أصل التسمية:

     كانت هذه القرية تسمى بزريق اخلندق، وحتولت فيما بعد إىل اسم الفالوجة، وهي حتريف 

لكلمة )الفلوجة( نسبة إىل بلد مشهور يف العراق، فتغيري االسم مرتبط بأحد أسياد الطريقة 

الصوفية، املعروف بسيدي أمحد الفالوجي، القادم من الفلوجة العراقية، وجاءت الرواية كما 

يأتي: )قام )السيد( -وهي كلمة عراقية تعين االنتساب إىل أهل البيت- برحلة حج إىل 

البيت احلرام مبكة املكرمة، وقد كانت مثل هذه احلجة تستغرق شهورًا طوااًل، ورمبا تقارب 

السنة، إذا ما أراد أن يعرج على بيت املقدس، وحرصًا من السيد أمحد الفالوجي على أن 

تشد الرحال إىل املساجد الثالثة، قام بزيارة املسجد األقصى، ويف طريق عودته لدياره العراق 

أصيب حبمى، ألزمت رحله على النزول يف أرض هي أشبه ببالده؛ لالستشفاء، والراحة من 

وعثاء السفر، وكان يرافقه يف رحلته للحج مجع من أبنائه ومريديه وأتباعه املؤمنني بطريقته 

الفلوجي، وقد شكال ومن معهما من ذريتيهما  ومذهبه. كان من بني هؤالء أمحد وعيسى 

شكاًل من قاعدة بشرية لسكان، بلدة الفلوجة الفلسطينية بعد وفاة اإلمام أمحد الفالوجي، 

الذي دفن يف هذه األرض املباركة من حول املسجد األقصى، وعز على مريديه مغادرة املكان، 

*  لسان العرب، ابن منظور، مادة فلج.
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ولذا  جواره،  إىل  البقاء  على  فعزموا  ونيس،  وال  جليس،  بال  قفر  أرض  سيدهم يف  وترك 

أخذوا يفكرون يف االشتغال مبا يقيم أودهم، وملا مل يكن أحد منهم جييد سوى حرفيت الزراعة 

وصناعة الفخار؛ لذا شرعوا مبزاولة هاتني احلرفتني، وهما حرفتان ما زال أهل فلوجة العراق 

فكانوا  العائلتني،  هاتني  من غري  هو  ممن  وأما  الرواية.  تواتر  يؤكد صحة  مما  يزاولونهما، 

يسمون )الغربية()1(، وأمحد الفالوجي من ساللة الشيخ عبد القادر اجليالني احلسين، شيخ 

الطريقة القادرية، وحلب الناس للشيخ أمحد، بنوا بيوتهم حول مقامه، ودعوا القرية اجلديدة 

بامسه )الفلوجي()2(، ويسميها الصهاينة اآلن كريات غات، ويقول مصطفى مراد الدباغ يف 

كتابه )بالدنا فلسطني(: إن البلدة يعود تارخيها إىل أوائل القرن الثامن اهلجري، وذلك أن 

بلدة  إىل فلسطني من  أتى  الفالوجي،  أمحد  الدين  الصويف شهاب  والولي  الصاحل،  الرجل 

)الفلوجة( بالعراق، فنزل بادئ أمره قرية )بيت عفا(، ومنها انتقل إىل موقع )زريق اخلندق( 

اجلهة  دفن يف  الشيخ  تويف  وملا  الصوفية،  القادرية  الطريقة  الناس التباع  يدعو  أخذ  وفيها 

اجلنوبية من )زريق اخلندق( وحلب الناس له، ومتكنه من قلوبهم، أخذوا يبنون حول مقامه 

بيوتهم، ومع الزمن تغري اسم القرية إىل الفلوجة، وللتخفيف أخذوا يلفظونها الفالوجة. 

       موقع القرية وأهميته: 

    تقع الفالوجة بني قرييت كرتيا وعراق املنشية إىل الشمال من مدينة غزة، وتتبع قضاءها، 

وتبعد عن اجملدل )18( كم، وعن غزة )30( كم، ووقوع البلدة بني السهل واجلبل والبدو، 

من  واخلميس  األربعاء  يومي  يفتح  عمومي  سوق  فيها  فأمُنِشئ  مهماً،  جتاريًا  مركزًا  جعلها 

/2015م.  8/  28 يف  إلــيــه  ــول  ــوص ال أمــكــن  الــفــالــوجــة،  ـــرة،  احل املــوســوعــة  ويكيبيديا،  مــن   .1"
شريعة  )بكالوريوس  الفالوجة  قرية  من  غنب  شحادة  مجال  األستاذ  مع  ومقابلة   https://ar.wikipedia.org

إسالمية( يف 1 /9 /2015م، وانظر بالدنا فلسطني، مصطفى الدباغ، ص224-223.
2. معجم بلدان فلسطني، حممد حسن شراب، ص579-578.
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100م  الفالوجة  )1(، وترتفع  اجملاورة  والبلدان  القرى  التجار من خمتلف  يأتيه  أسبوع،  كل 

عن سطح البحر، وتشكل املدخل الشمالي للنقب، وتقع يف منتصف املسافة بني مدينيت 

عسقالن يف الغرب، واخلليل يف الشرق. ويقول حسني روحي اخلالدي يف كتابه )املختصر يف 

جغرافية فلسطن(: )إنها تتبع قضاء اجملدل()2(، وجعل املوقع أرضها مناسبة لزراعة احلبوب 

الفاكهة، وتمُعد حلقة وصل بني مواقع ومدن فلسطينية مهمة: كالنقب،  واخلضار، وأشجار 

وغزة، وعسقالن، واخلليل، مما أكسبها أهمية إسرتاتيجية، سياسيًا وعسكرياً. 

    مساحتها والقرى احمليطة بها: 

   بلغت مساحتها حوالي )38( ألف دومن ومنها )696( دومنًا للطرقات والوديان، وال ميلك 

اليهود فيها شيئاً، ومساحة بناء القرية )517( دومناً، وحييطها قرى عراق املنشية، وجسري، وحتا، 
وكرتيا، وعراق سويدان، وبربر، وكوكبا، وأراضي قبيلة اجلبارات.)3(

       السكان: 

من  نسمة   )5670( 1945م  وسنة  نسمة)4(   2482 1922م،  سنة  سكانها  عدد  بلغ     

العرب املسلمني، ومن عائالتها املشهورة: أوالد أمحد، وينسبون إىل السيد الفالوجي، ومحولة 

أوالد عيسى ويسمون السمامقة، ومحولة السعافني، ومحولة النشاشني والسرادين، والعقايلة، 

واملطرية، والبايض، والنجار، وغنب. ويقدر عدد سكانها الالجئني عام 1998م بـ)33000( 

نسمة، وكان سكان القرية قبل االحتالل يعملون يف الزراعة، والتجارة، ويعملون يف تربية 

يف  وكان  الفخار،  وصناعة  واحلياكة،  والتطريز،  احلبوب،  طحن  ويف  والدجاج،  احليوانات، 
1. معجم بلدان فلسطني، حممد حسن شراب، ص578 - 579.

2. مدينة غزة وقراها املنكوبة واملدمرة عام 1948م، رشاد أبو جودة، ص42. 
3. املختصر يف جغرافية فلسطني، حسني روحي اخلالدي، ص109. 

4. مدينة غزة وقراها املنكوبة واملدمرة عام 1948م، رشاد أبو جودة، ص42. 
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الفالوجة مصبغة تستقطب الزبائن من أرجاء املنطقة كافة)1(. 

    اجمللس احمللي يف القرية: 

  تشكل اجمللس احمللي يف الفالوجة سنة 1936م، وكان يتألف من رئيس وتسعة أعضاء، 

ويمُعنى باألمور الصحية، واإلنارة، واملياه، وإدارة السوق العام، وبناء املدارس وغريها، وبلغت 

وبلغت  فلسطينياً،  جنيهًا   )11,265( 1944م  الفلسطينية سنة  باجلنيهات  اجمللس  واردات 
نفقاته )10,076( جنيهاً.)2(

    جامع القرية ومدرستها: 

   يوجد يف القرية جامع قديم، دفن يف أحد غرفه الشيخ أمحد الفالوجي، ويتألف من ثالثة 

أروقة، وعلى الباب رخامة نقش عليها أنه أنشئ يف زمن عيسى العادل األيوبي سنة 621هـ، 

ودينيًا مهماً،  تارخييًا  َمْعَلمًا  يعد  الذي  املسجد،  الصهيوني هذا  وهدمت سلطات االحتالل 

سنة  مدرستها  وأنشئت  2000م()3(،  )أيلول  الثانية  االنتفاضة  النكبة خالل  على  وشاهدًا 

1919م، ويف سنة 1941م أصبحت ابتدائية كاملة، ويف سنة 1947م أنشئ الصف األول 

الثانوي، وكان عدد طالب املدرسة )522( طالباً، يعلمهم )13( معلماً. ويف سنة 1940م 
أقيمت مدرسة للبنات على حساب اجمللس احمللي، ثم أصبحت حكومية عام 1943م.)4(

     احتالل القرية: 

  لقد أبلى سكان الفالوجة يف حرب 1948م بالًء حسنًا يف الدفاع عن قريتهم وأرضهم، 

1. قرية الفالوجة، أمل عدوي، حبث غري منشور، ص5، 2011م. 
http://dommo3elward.yoo7com/tzoitopic  أمكن الوصول إليه يف 28 /8 /2015م.

2. قرية الفالوجة، أمل عدوي، حبث سابق، ص6.
3. مقابلة مع األستاذ مجال شحادة غنب، مرجع سابق.

4. معجم بلدان فلسطني، مرجع سابق، ص580.
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وصمدوا يف أثناء احلصار الذي تعرضت له حامية من اجليش املصري يف القرية، طوال ستة 

شهور، وكان معهم مجال عبد الناصر، الرئيس املصري األسبق، وأخريًا أسفرت املفاوضات 

عن انسحاب اجليش املصري، وخروج السكان من بلدتهم، فدمرها األعداء الصهاينة تدمريًا 

كاماًل، وزرعوا يف موقعها أشجار الكينا، وأقاموا مستعمرتي )شحر، ونريحن(، هلذا فللفلوجة 

يف تاريخ النضال الفلسطيين قصة مشرفة، فألهمية موقعها، حاول الصهاينة احتالهلا منذ وقت 

مبكر، فجاهد أهلها وصربوا، ودافعوا عن قريتهم قبل دخول القوات املصرية، وألفوا جلنة 

قومية من أهل القرية ومن أهل القرى اجملاورة، وعهد إليها بإدارة شؤون القتال يف قطاع 

الفالوجة، ومن أعضاء اللجنة: الشيخ حممد عواد، رئيس البلدية، ومن أعضاء اجمللس البلدي: 

عبد اجمليد احلصان، ورشدي احلاج إمساعيل، ومن املخاتري: أمحد حرب، وحممد رمضان، ومن 

وجوه البلدة: حسني مصطفى، ورشدي رصرص. 

القوات  البلدية، فوصلت  مبنى  اليهود  أن نسف  قريتهم، بعد  الفالوجيون     وقد حصن 

املصري  اجليش  قوات  مع  القرية  أهل  وصمد  /1948م،   5/  22 يف  الفالوجة  إىل  املصرية 

اجليش  /1948م، وخرج   10/  14 احلصار يف  بدأ  فقد  يوماً،   )130( دام  يف حصار طويل، 

واألهلون بعد إقرار اتفاقية اهلدنة بني مصر وإسرائيل يف 4 /2 /1949م. وقد اعرتف القائد 

العام للقوات املصرية يف فلسطني، اللواء أمحد فؤاد صادق باشا، مبا بذله أهل الفالوجة من 

التضحيات يف برقية أرسلها إىل الشيخ حممد عواد رئيس بلدية الفالوجة، يف 18 /3 /1949م، 

حيث قال: )أحيي بطولة أهل الفالوجة، وأشيد برباطة جأشهم، وعظيم إخالصهم، وحسن 
)*

)1(

تعاونهم(.)

*  معجم بلدان فلسطني، مرجع سابق، ص581.
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   وكانت قوات االحتالل الصهيوني قد حاولت يف 13 /3 /1948م قبل وصول القوات 

املصرية، تساندها الدبابات والطائرات اهلجوم على القرية، إال أن هذا اهلجوم باء بالفشل، 

وقد بلغت خسائر العدو املنهزم )25( قتياًل وعددًا مماثاًل من اجلرحى، وغنم اجملاهدون غنائم 

كثرية، واستشهد منهم ثالثة، وجرح أربعة، ويف اليوم التالي، حاولت قافلة يهودية حبراسة 

املصفحات املرور عنوة من طريق الفلوجة إىل مستعمرة )نقبة( إال أن اجملاهدين ردوها على 
)*

)1(

أعقابها، ومل ميكنوها من الوصول إىل املستعمرة بعد أن قتلوا منهم تسعة.)

الشهداء  من  املئات  سقوط  رغم  تستسلم،  ومل  1948م،  حرب  يف  الفالوجة  تسقط  مل    

واجلرحى، ونفاذ الدواء والغذاء، وكانت القرية ختوض قتااًل بطوليًا يومياً، حيث صمد أهلها 

من تشرين األول / 1948م حتى شباط 1949م، وقاوموا الغزاة الصهاينة، وكان إىل جانبهم 

لواء مصري خيدم فيه الرئيس األسبق مجال عبد الناصر، وقتل من الصهاينة أكثر من )350( 

جندياً. 

     تسليم القرية بعد اهلدنة: 

    سلمت القرية إىل الكيان الصهيوني مبوجب اتفاقية اهلدنة بني مصر والكيان الصهيوني، 

أراضيها  على  وأقيمت  بالقوة،  أهلها  روا  وَهجَّ كعادتهم،  االتفاق  بنود  الصهاينة  ونقض 

وأزالوا  كاماًل،  تدمريًا  اليهود  دمرها  أن  بعد  ونريحن،  وشحر،  غات،  كريات  مستعمرات: 

 )pelugot( باسم  اليهود  لدى  بقعتها  وتعرف  األساس،  من  واإلسالمية  العربية  معاملها 

مبعنى اجليوش.

 

* بالدنا فلسطني، مرجع سابق، ص228. 
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     الفالوجة وحركة الضباط األحرار يف مصر: 

   بدأ الرئيس املصري األسبق مجال عبد الناصر بالتخطيط لتشكيل حركة الضباط األحرار، 

والثورة واالنقالب على احلكومة املصرية، حكومة امللك فاروق، وهو حماصر يف الفالوجة، 

)يف  واحلرب:  احلصار  عن  الثورة  فلسفة  كتابه  يف  فيقول  عدة،  شهورًا  فيها  حوصر  حيث 

فلسطني جاءني صالح سامل، وزكريا حميي الدين، واخرتقا احلصار إىل الفالوجة، وجلسنا يف 

أن  علينا  يتعني  الذي  الشاغل وطننا  وكان حديثنا  نهاية.  نتيجة، وال  له  نعرف  احلصار، ال 

حناول إنقاذه ... وأنا أذكر أياماًَ كنت أجلس يف اخلنادق، وأسرح يف ذهين إىل مشكالتنا. كانت 

الفالوجة حماصرة، وكان تركيز العدو عليها ضربًا باملدافع والطريان، تركيزًا مروعاً، ها حنن يف 

هذه اجلحور حماصرون، لقد غرر بنا، ودفعنا إىل معركة مل نعد هلا، لقد لعبت مبصرينا مطامع 

ومؤامرات وشهوات، وتركنا هنا حتت النريان بغري سالح، وحني كنت أصل إىل هذا احلد 

من تفكريي كنت أجد خواطري تقفز فجأة عرب ميادين القتال، وعرب احلدود، إىل مصر، وأقول 

لنفسي: هذا هو وطننا هناك، إنه فالوجة أخرى على نطاق كبري ... وأعود إىل الذي كنت أقوله: 

إن االستعمار هو القوة الكربى اليت تفرض على املنطقة كلها حصارًا قاتاًل غري مرئي، أقوى 

وأقسى مائة مرة من احلصار الذي كان حييط خبنادقنا يف الفالوجة، وجبيوشنا مجيعاً، وحكوماتنا 
)*

)1(

يف العواصم اليت كنا نتلقى منها األوامر(.)

   نالحظ من قول مجال عبد الناصر: إن بؤرة ثورة الضباط األحرار يف مصر وأفكارها قد 

انبثقت من مغاور الفالوجة وخنادقها وحصارها، فكانت خاليا الضباط األحرار جتتمع وتدرس 

وتبحث وختطط يف هذه اخلنادق واملراكز للثورة، والتغيري، والتمرد، والقنابل، والصواريخ 

*  فلسفة الثورة، مجال عبد الناصر، ص15-14.

الفالوجة املنكوبة واملهجرة سنة 1948م
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تدكهم، وتدك حتصيناتهم، فمن الفالوجة بدأت حركة الضباط األحرار يف مصر وثورتهم. 

فكانت ثورة )23/متوز/1952م( اليت أطاحت بامللك فاروق.

     أهل القرية اليوم: 

ألف نسمة، وحاهلم  األيام حوالي )40(  الفالوجة يف هذه  قرية  أهل  يقدر عدد سكان     

كحال سكان سائر القرى واملدن الفلسطينية املهجرة سنة 1948م وأهاليها، ويزيد عددها 

عن )500( قرية ومدينة، مشتتون يف أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويف األردن، وسوريا، 

ولبنان، واخلليج العربي، وأوروبا، وبقاع األرض وأصقاعها كافة، وهم على أمل العودة إىل 

أراضيهم وبيوتهم. وما زالوا حيتفظون مبفاتيح بيوتهم، شأنهم شأن الالجئني الفلسطينيني 

كافة، والبالغ عددهم حاليًا أكثر من سبعة ماليني نسمة. 

       خامتة: 

     هذه هي الفلوجة الفلسطينية العريقة األصيلة اليت تسبح مع الفلوجة العراقية القابضة 

على اجلمر، يف فلك واحد، فلك اجلهاد والتصميم على مقاومة احملتل الغازي األجنيب، الذي 

ما انفك يرتبص بنا الدوائر، ليحاربنا يف ديننا، وثرواتنا، ووجودنا، وتراثنا، وال بد أن يعود 

عام  عنها  ّجروا  همُ اليت  وقراهم  مدنهم  إىل  الالجئني  عودة  عن  بديل  وال  ألصحابه،  احلق 

1948م وتعويضهم عن خسائرهم، ومعاناتهم من سنة 1948م حتى اآلن. فحق العودة حق 

بالتقادم، مهما كانت الظروف واألحوال، وهذا ما  فردي لكل الجئ فلسطيين، وال يسقط 

تكفله القوانني الدولية لالجئني.
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      ما زال يغسلنا الرحيل

   النكبةمُ تفقدمُ روَحها، إذا مل نعِطها من روِحنا، سحابًة متطرمُ احلننَي الذي ال ينطفئمُ يف زمِن 

النسياِن، فنحنمُ ما زلنا مل نتعلَّْم مهنَة الرجوِع، ومل نعرْف كيَف جنففمُ الدمَع، ونفتحمُ العيوَن، 

زلنا نبكي على  ما  الذكرى، ألننا  الزمانمُ صفصافًة حزينًة، على رصيِف  نا  لنرى كيَف يرتكمُ

أطالهلا، نرددمُ الكالَم يف حمراِبها، بال أجبديٍة أو وضوٍح.

   فكيَف تبقى النكبةمُ ذكرى متوتمُ بنَي الضلوِع، وحتيا بنَي الكلماِت، لتعوَد وتدفنمُها الكلماتمُ 

بنَي الضلوِع؟

   وليَس فينا سوى الكالِم، ينمو كالعشِب حوَل النكبِة، والنكبةمُ تهزُّ الرأَس مفجوعًة، لكالٍم 

مل يتعلَّْم هلجَة احلننِي بنَي شفاِه الوفاِء.

، ويلقى به يف أتوِن الناِر. أمل يعْد لنا سوى البكاِء على     كالٌم ينمو عشبًا يابساً، حترقهمُ الشمسمُ

أطالِل نكبة، فقدت كَل شيٍء؛ ألَن األشياِء اليت حوهلا مجيعها، مل تتعلَّْم مهنًة تالمسمُ تنهيدَة 

؟ أم أَن  اهلضاِب، الصارخَة بـ )وامعتصماه(. فهل يبدأمُ الرجوعمُ فوَق عشٍب حترقمُهمُ الشمسمُ

، فوَق رماِل األحالِم املتحركِة؟ تلك اليت متحو اهلَم والذكرى  مشَس احلريقِة هي املنفى اآلخرمُ

والنكبَة.

ما زال يغسلنا الرحيل
وقصيدة السجني

د. مجال سلسع /  رئيس جمموعة املنتدى الثقايف اإلبداعي

مناسبات العدد
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  هل تعيدمُ حيفا الدفَء إىل روحي، عندما أمُطلمُ عليها يف صباِح الذكرى البارِد؟

  أال يتمّزقمُ قليب عندما أجلسمُ على شاطئ يافا، أحتسسمُ التاريَخ الذي ميوتمُ بنَي يديها؟

  إذا مرَّت الذكرى على وجِع الكالِم، فالكالممُ يردُّها إىل ذكرى واقفٍة على رصيِف النسياِن.!

  وإذا مرَّت الروحمُ على دمعِة الذكرى، فالروحمُ تشتعلمُ يف دموِعها خسارةمُ التاريِخ!

  ال تتشابهمُ املدنمُ أبدًا، فاملدينةمُ القادمةمُ من ذكرى نكبِتها، تشعلمُ يف عيوِنَنا ألَق الرجوِع.

  فكيَف إذن متوتمُ حيفا؟ وهي املدينةمُ الصاحيةمُ على التاريِخ الذي ال ميوتمُ بنَي َيديها، كيَف 

خترجمُ من لدِن الروِح، قبَل أن تربعَم فيها صحوةمُ احلياِة؟

؟ أم هي مساحةمُ    فهل النكبةمُ ذكرى جتِددمُ فيها ومضاتمُ اخلوِف، على رصيِف فقداِن ما حتبُّ

 ، اخلطابِة والندابِة على وطٍن مجيٍل، مل نكْن يف مجاِل حبِِّه، عندما جاَء النداءمُ يف صباٍح رماديٍّ

يطلمُ من استغاثِة حيفا، ودموِع يافا وآِه اجلليِل؟

   إىل أيَن أذهبمُ ألمُعيَد للنكبِة روَحها؟ وما زاَل الضياعمُ يأسرمُ دربي! أمْل نمُعدَّ القافلَة؟ أما زلنا 

، ومل نقرتْب مرتًا واحدًا من شواطئ النكبِة!  جنهلمُ مهنَة الرجوِع؟ والسنني تطحنمُها السنونمُ

وكذَّبنا  املالهي،  مدينِة  من  خرجنا  هل  اخليِل؟  صهيَل  وأعددنا  القافلِة؟  مؤونَة  محلنا  هل 

الشعاراِت، ومحلنا رائحَة األرِض تقودمُنا إىل النكبِة؟ هل حفظَنا لغَة الرجوِع؟ أم أن رجوَعَنا 

لغٌة فضَحتها شفاهمُ الشمِس؟

   سأدقُّ أبواَب النكبِة، وأشكو همومي، ألنين مل أتعلَّْم حتى اللحظة مهنَة الرجوِع! وما تركتمُ 

حيفا دمعًة على ذكرى همومي، إالَّ ألنَّ همومي مل تتعلَّْم لغَة الشمِس! وما تركتمُ يافا تذبلمُ 

بتارخِيَها، إالَّ ألنَّ تارخيي يستقِّرمُ يف صقيِع مجوِدِه! أال خنجلمُ من الوقوِف على أطالِل الذكرى،    

وحنن جنهلمُ كيَف حتيا بيَننا، ألننا ما تعلَّْمنا لغًة  حترسمُ وروَدنا، وتشتاقمُ إىل منابِع ماضَينا؟
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ملاذا ينطفئمُ فينا كَل يوٍم عشقمُ شارٍع، وهلفةمُ مدينٍة، وبوحمُ حقيقٍة، حتَت ظالِل النكبِة؟

نا بضيِق  ، واحلقيقةمُ تذكِّرمُ    همُّ النكبِة يكربمُ، وحننمُ نصغرمُ أماَم أحالِمنا! وجرحمُ النكبِة يتَّسعمُ

! الزمِن! وعمرمُ النكبِة يزدادمُ، ووجعمُ األسئلِة ينطفئمُ

    ننتظرمُ سنًة أخرى، حتملمُ يومًا حزينًا آخر، تستيقظمُ فيه الذكرى، سؤااًل يبحثمُ عن جواِبِه 

بنَي ركاِم األزمنة، ونرشقمُ حيفا بوردٍة مجيلٍة، ونطبعمُ قبلَة حٍب على وجِه يافا، وننتظرمُ عامًا آخر، 

وال نتعلَّممُ مهنَة الرجوِع. فهل تنتظرمُ النكبةمُ عامًا آخر، قبَل أن تنطفَئ فيها شعلةمُ الذكرى؟ 

؟ نا لغَة احلبِّ ترى هل نتعلَّممُ مهنَة الرجوِع، وما زاَل االنقساممُ ال يعلِّممُ

***    ***   ***

    وإىل سادة اللحظة وكل اللحظات، أولئك البواسل، ومبناسبة يوم األسري نهدي :

    قصيدة السجني

يا سيدي...
أنَت الذي يف دمعيت

أشعلَت  لي قمَر الصهيِل،
على نوافِذ حريتي

ملَّا عرفَت بقيِد سجِنَك
كيَف تنمو...

يف سواِعِدَك الرماْح
يا سيدي...

أنَت الذي أعطيتين
يف نكسيت

َطعَم انتصاري

ما زال يغسلنا الرحيل وقصيدة السجني
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عندما َجَبَلْت يداَك من الظالِم
ندى الصباْح

يا سيدي...
أنَت الذي علَّمتين

زمَن احتفالي
كيَف يسكنمُ يف يدي

شاللمُ نهٍر
يرتدي ثوَب الرياْح

يا سيدي...
خذ من دمي كسراِت خبٍز

وارتدي
حبَر العواصِف واحتمي

جالدمُ روِحَك
ينتهي

ملَّا على كفَّيَك،
غرَّدِت اجِلراْح

يا سيدي...
من َنقِش صخرَك،

سال ناٌي
وابتدى وقتمُ الضياِء،

مغرِّدًا فوَق القيوِد،
والغياً...

لغَة النواْح

ما زال يغسلنا الرحيل وقصيدة السجني
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تربِتها طــْيــَب  يــا  مقدسة  أرٌض 

ها مرابِِعِِ يف  حقًا  اهلل  بـــارَك  ــْد  ق

بها الوجودمُ  حّل  مذ  النبوات  أرَض 

همُ تطرحمُ األرزاِق  ِمَن  لوٍن  كلِّ  ِمْن 

ه ــاورمُ ــس ـــرٌد ي ــال ب ظـــٌل ظــلــيــٌل ف

تعانقمُهمُ وأشــجــاٌر  وزرٌع  ـــاٌء  م

تمُربتِه طيِب  مــن  وفــاكــهــٌة  زرٌع 

رٌة  معطَّ وأعــنــاٌب  وجـــوٌز  ـــوزمُ  ل

شابكٌة  باألغصاِن  اخلماِئلمُ  تلك 

َطَربا أفناِنها  على  الطيورمُ  تشدو 

األرض املقدسة
حممد ذياب أبو صاحل / مدير البحث والتوثيق يف وزارة األوقاف سابقًا - متقاعد

مناسبات العدد

تمُعطينا ــرياِت  اخَل ِمَن  لوِن  لِّ  كمُ ِمْن 

تمُوافينا خبـــرياٍت  سبٍع  فـــوقِِ  ــْن  ِم

هادينا عهِد  حتى  آدَم  عهِد  ــْن  ِم

َيشفينا اهلِل  بــإذِن  ممُصفَّى  َشــهــدًا 

تؤذينا ــواه  ــل غ ــال  ف لــطــيــٌف  ــر  ح

يروينا منه  ونـــهٌر  وبــحٌر  بــٌر 

وزيتونا زيــتــًا  ــريِه  خ مــن  يمُعطيَك 

حيذونا املسِك  ريحمُ  املسِك  من  أشهى 

أراضينا ــت  ازدان بها  دوحٍٍ  أشجارمُ 

أغانينا  غنا  صمُ قد  العذِب  صوِتها  من 
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تربَتها زاَن  قــد  حبلِتها  تمُكسى 

يعشقها فالقلبمُ  خاِلقها  سبحان 

ِهَمٌم  ــهمُ  ــلمُ كمُ بشعٍب  وعــلــٌم  ــوٌر  ن

موطننا أغـــــالَك  مـــا  درَُّك  هلل 

كْم من شهيٍد قضى من أجِلها فمضى

ِبها األنــبــيــاِء  ــدُّ  وج املسيحِِ  مهدمُ 

َغَسقًا به  ــرى  أس إذ  النيب  مسرى 

غدًا األنبياِء   جِبــمــعِِِ  إمامًا  صلَّى 

مرتقيا العرِش  ذي  إىل  عرجَت  ملا 

ها رائدمُ فالتوحيدمُ  العقائدمُ  تلك 

ِبها العدومُ  عاَث  قد  فلسطنيمُ  هذي 

ِجَدْت  إني عشقتمُ تراَب األرِض ممُذ ومُ

تسقينا باملاِء  خضرِتها  ِطْيَب  يا 

مكنونا ــدرِّ  ــال ب تربتها  فالترب 

أعادينا ـــدي  أي على  ومجـــٌر  ـــاٌر  ن

بوادينا نفديها  ـــاِل  وامل ــروِح  ــال ب

نسرينا املسِك  ريــحمُ  َتضوَّع  حتى 

ممُنجينا ــرشِِ  ــع ال إلــهمُ  ــي  رب جّنـــاهمُ 

من بطن مكة صوَب القدس يدعونا

للنبيينا ــًا  ــام إم اصــطــفــاهمُ  حتى 

أمانينا طافت  املمُنتهى  ِســـدرِة  يف 

وهارونا موسى  قل  وأمحــدمُ  عيسى 

فينا أصلمُها  سيبقى  اعرتاها  مهما 

مكنونا القلِب   شغاِف  يف  بها  فحمُ
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   الوالية يف لغة العرب تأتي مبعنى القرب والدنّو، وهي تشعر بالتدبري)1(، والوالية يف 
الزواج هي: )القدرة على إنشاء العقد نافذًا(.)2(

     وقد اختلف أهل العلم يف مدى لزوم الولّي يف نكاح املرأة البالغة العاقلة:

املرأة  املالكّية والشافعّية واحلنابلة، إىل اشرتاط الولّي يف تزويج  1. فذهب اجلمهور من    

البالغة العاقلة، حيث ال جيوز هلا أن تتوىل عقد زواجها بنفسها، فال بّد من ولّي يتوىل العقد 
عليها.)3(

   2. وذهب أبو حنيفة، إىل عدم اشرتاط الولّي، فيصح للبالغة العاقلة أن تتوىل عقد زواجها 
بنفسها.)4(

    األدلة: 

   استّدل اجلمهور القائلون باشرتاط الولّي بأدلة كثرية، منها:

اأَلَياَمى  وا  }َوَأْنِكحمُ تعاىل:  كقوله  النساء،  بتزويج  للرجال  اآلمرة  القرآنية  النصوص   .1    

وا املمُْشِرِكنَي َحتَّى يمُْؤِمنمُوا{ )البقرة: 221(، فالنصوص  ْم{ )النور: 32(، وقوله تعاىل: }َوال تمُْنِكحمُ ِمْنكمُ
1. ابن منظور، لسان العرب:3/ 985.

2. أبو زهرة، األحوال الشخصية، ص107.
3.بداية اجملتهد: 2 /9، واملغين: 7 /337.

4. بدائع الصنائع: 2 /243.

الوالية يف النكاح
مسائل فقهية

د. شفيق عياش/ عضو هيئة اإلدارة والتحرير يف جملة اإلسراء
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خاطبت الرجال، ولو كان أمر تزويج النساء عائد إليهن، ملا وجه اخلطاب إىل الرجال.

   2. النصوص القرآنية الناهية لألولياء عن عضل النساء، كقوله تعاىل: } َوِإَذا َطلَّْقتمُممُ النَِّساَء 

ْم ِباملَْْعرمُوِف{ )البقرة: 232(،  نَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنهمُ نَّ َأْن َيْنِكْحَن َأْزَواَجهمُ لمُوهمُ نَّ َفاَل َتْعضمُ َفَبَلْغَن َأَجَلهمُ

ووجه االستدالل، أن املخاطب بالنهي عن العضل هم األولياء، ويدل على ذلك، أن سبب 

نزول اآلية هو أن معقل بن يسار منع أخته من الرجوع إىل زوجها، الذي عاد إليها خاطبًا بعد 
انتهاء عدتها من طالقه هلا. )1(

   3. وردت يف السنة النبوية أحاديث تدل على اشرتاط الولّي، منها ما رواه أبو موسى، عن 

(.)2(، ومنها ما روته عائشة، رضي اهلل  النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )الََ ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِليٍّ

َها َباِطٌل،  ا اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغرْيِ ِإْذِن َوِليَِّها، َفِنَكاحمُ عنها، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َأميَُّ

َها َباِطٌل، َفِإْن َدَخَل ِبَها َفَلَها املَْْهرمُ مبَِا اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها، َفِإْن اْشَتَجرمُوا،  َها َباِطٌل، َفِنَكاحمُ َفِنَكاحمُ
ْلَطانمُ َوِليُّ َمْن اَل َوِليَّ َلهمُ(.)3( َفالسُّ

      أما أدّلة القائلني بعدم اشرتاط الولّي، فأهمها:

   1. استدلوا بالنص الذي استدل به الفريق األول، وهو قوله تعاىل: }َوِإَذا َطلَّْقتمُممُ النَِّساَء 

ْم ِباملَْْعرمُوِف{ )البقرة: 232(،      نَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنهمُ نَّ َأْن َيْنِكْحَن َأْزَواَجهمُ لمُوهمُ نَّ َفاَل َتْعضمُ َفَبَلْغَن َأَجَلهمُ

      واالستدالل باآلية من وجهني:

    األول: أنه أضاف النكاح إليهن.

     الثاني: أنه نهى األولياء عن املنع من نكاحهن أنفسهن أزواجهن.

   2. احتجوا من السنة النبوية بقوله، صلى اهلل عليه وسلم: )األّيم أحق بنفسها من وليها، 
1. فتح الباري: 9 /183.

2. سنن أبي  داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني.
3. سنن الرتمذي، كتاب النكاح عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ال نكاح إال بولي وقال أبو عيسى: هذا 

حديث حسن.
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والبكر تستأذن يف نفسها، وإذنها صماتها(.)1(

   3. املعقول: وذلك أنها تصرفت يف خالص حقها، وهي من أهله؛ لكونها عاقلة مميزة، وهلذا 

كان هلا التصرف يف املال بالبيع والشراء، وهلا اختيار األزواج.

   هذا وجيب التنبيه إىل أن هذا الفريق مل يلِغ حق الولي عندما مل يشرتطه يف زواج املرأة 

البالغة العاقلة، بل احتاط حلق الولي، فأعطاه حق إيقاف العقد وإبطاله، إذا مل يكن الزوج 

كفؤًا، كما أعطاه احلق يف املطالبة بفسخ العقد، إذا كان املهر أقل من مهر املثل.

فاجلمهور جعلوا الوالية شرط صحة النكاح، ومل جييزوا للمرأة االنفراد بتزويج نفسها ابتداء، 

بينما أعطى أبو حنيفة املرأة احلق يف تزويج نفسها، ولكنه جعل للولي احلق يف إيقاف العقد 

حال عدم الكفاءة أو النقص عن مهر املثل، وبذلك اتفق الفريقان على إعطاء الولي حقًا يف 
زواج موليته، وإن اختلفت طريق إعطاء هذا احلق.)2(

    وقد أخذ القانون برأي احلنفية، فأجاز للمرأة أن تعقد زواجها بنفسها، حيث نصت املادة)3( 

على أن الزواج ينعقد بإجياب وقبول اخلاطبني، أو وكيليهما يف جملس العقد.

    لكن القانون مل يرتك هلا أن تتفرد بالعقد دون موافقة ولّيها، فال جيري القاضي عقد الزواج، 

إال بعد االطالع على رأي الولي؛ ألن القانون أعطى الولي حق االعرتاض على الزواج إن 

كان اخلاطب غري كفء.

النكاح،  على  املرأة  إجبار  ومسألة  الولي،  اشرتاط  مسألة  بني  اخللط  عدم  وجيب  هذا     

فاملسألتان ليستا مبتالزمتني، فاجلمهور الذين اشرتطوا الولي يف نكاح املرأة ال يلزم من قوهلم 

إنه جيوز للولي إكراه موليته على النكاح من غري رضاها، كما أن اشرتاط إذنها ال يعين أن 

1. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
2. أبو زهرة، األحوال الشخصية، ص141/ واألشقر، الواضح، ص59.

3. بداية اجملتهد: 2 /13.

الوالية يف النكاح
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الولي غري الزم يف نكاحها، فالصواب، واهلل أعلم من القول الراجح، إنه جيب اتفاق إرادتها 

وإرادة وليها يف التزويج.

      الشروط اليت جيب توافرها يف الولّي:

    يشرتط يف الولّي كي يكون أهاًل للوالية أن تتوافر فيه شروط عدة، حبيث إذا ختلف عن 

أي منها يعد كأنه غري موجود.

    وقد اشرتط قانون األحوال الشخصية أربعة شروط، منها ثالثة شروط نصت عليها املادة 

العاشرة، اليت جاء فيها: )يشرتط يف الولي أن يكون عاقاًل بالغاً، وأن يكون مسلمًا إذا كانت 

املخطوبة مسلمة(.

    أما الشرط الرابع وهي الذكورة، فقد نصت املادة التاسعة، حيث ذكرت أن الولي يف 

الزواج هو العصبة بنفسه، ومعلوم أن العاصب بنفسه ال يكون إال ذكرًا.

أخرى  العلم، وهناك شروط  أهل  اشرتاطها بني  األربعة ال خالف يف  الشروط      وهذه 

اشرتطها بعض أهل العلم يف الولي منها: احلرية، والعدالة، وسالمة الرأي، والنطق، والبصر.

ومل يتعرض القانون لشرط احلرية لعدم وجود الرق يف هذه األيام، أما العدالة، فاألصح عدم 

اشرتاطها يف الولي، حيث إن اآلباء يزوجون بناتهم، سواء أكانوا عدواًل أم غري عدول)1(، كما 

أن األصح عدم اشرتاط البصر والكالم، فتصح والية األعمى واألبكم. 

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

1. بداية اجملتهد: 2 /13.
2. املغين: 7 /357.
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    احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

الةمُ  ْكٌن ِمْن أركانها، ال تـَِصحُّ الصَّ الة، َورمُ    فإنَّ تكبيـرة اإلحَراِم فـَرٌض من فرائض الصَّ

إال بها، ولو تَرَكها املمَُصلِّي َسهوًا، أو َعْمدًا، ملَْ تـَنعِقْد َصالتمـُهمُ؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
)*

)1(

(.) ، َوحَتِْرميمَُها التَّْكِبريمُ، َوحَتِْليلمَُها التَّْسِليممُ ورمُ همُ اَلِة الطُّ )ِمْفَتاحمُ الصَّ

يَن، وهي ال َتْنَعِقدمُ ابتداًء إال  الةمُ عموَد الدِّين، وأنَّ َمْن َهَدَمها فقد َهَدَم الدِّ    وملَّا كانت الصَّ

م  م، وَلَعلَّهمُ إذا ِجيَء بتكبرية اإلحرام على وجهها؛ فقد َلِزَم بيانمُ أَهمِّ شروطها؛ معذرًة إىل ربِّكمُ

ٍة،  وَّ ْذها ِبقمُ رمُون، وهي ثـَماِنَيةمُ شروٍط، خمُ م ال َيشعمُ م وهمُ َيتَـّقوَن إفساد صالِتهم، أْن حَتَبَط أعماهلمُ

ضَّ عليها بالنََّواِجِذ: َوعمُ

الة  ِة الصَّ ِلِصحَّ ما يمُشرَتطمُ  الفَراِئِض والنَـّواِفِل  ِة تكبريِة اإلحراِم يف  ِلِصحَّ    )1( يمُشرَتطمُ 

ِمَن  َهارِة  والطَّ الِقْبَلِة،  واستقبال  الَعوَرة،  َوَستـِْر  للفريضة،  الِة  الصَّ ول وقت  دمُخمُ ِمْن  وماً؛  ممُ عمُ

احْلََدِث، والنقاِء من النَـَّجِس يف الثوِب، واملَْكاِن، والَبَدِن.

َم النِّيَّةمُ عن  الِة، وجَيوز أْن تتَقدَّ وِل يف الصَّ     )2( أْن تكوَن تكبريةمُ اإلحرام ممُقرَتِنـًَة ِبِنيَِّة الدُّخمُ
* سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب يف حتريم الصالة وحتليلها، وقال األلباني: حسن صحيح.

أوضح الشروط واألحكام
 اليت ال بدَّ منها يف تكبرية اإلحرام

الشيخ إحسان عاشور/ مفيت حمافظة خانيونس

مسائل فقهية
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َرِت النِّيَّةمُ عن تكبرية اإلحرام، فال تمـُجِزئمُ التكبريةمُ،  تكبرية اإلحرام ِبَزَمٍن َيسرٍي، أما إذا تأخَّ

ا األعَمالمُ ِبالنِّيَّاِت. الةمُ باِطَلًة، وإمنَّ وتكون الصَّ

   )3( اإلتيانمُ بتكبرية اإلحرام قائمًا للقاِدِر َعَليِه يف صالة الفريضة، وَيتَحقَّقمُ القياممُ ِبَنْصِب 

ْن قادرًا على  ْنَحِنَياً، أو ماشياً؛ فإْن ملَْ َيكمُ زئمُ إيقاعمُ تكبرية اإلحرام جالساً، أو ممُ ْهِر؛ فال جيمُ الظَّ

القيام، َفَلهمُ حالتان:

  األوىل: أْن يكون عاجزًا عن القيام مطلقاً، يمَُكربِّمُ لإلحرام وهو قاِعٌد.

   الثانية: أْن يكون قادرًا على القيام مبِِقدار تكبرية اإلحرام، ثمـُمَّ ال َيقِدرمُ على االستمرار 

، فإْن َكربََّ وهو قاِعٌد ملَْ تنَعِقْد َصالتمـُهمُ؛  دمُ قائماً، فهذا يمَُكربِّمُ تكبرية اإلحرام وهو قائٌم، ثـم َيقعمُ

لقوله تعاىل: }َوقمُوممُوا هللِ َقاِنِتنْيَ{.)البقرة: 238(

   وأما يف صالة النافلة فال َبأَس أْن يمَُكربَِّ َجاِلَساً، ولو كان قادرًا على القيام، وَلهمُ ِنصفمُ أجر 

القائم.

  )4( أْن َيْنِطَق بالتكبرية؛ حِبيث يمُسِمعمُ نفَسهمُ إذا كان منفردًا أو مأموماً، ويمُسِمعمُ غرَيه إْن كان 

ى تكبريًا جمرَّدمُ ممُرمُوِرِه على القلِب. إماماً؛ إذ ال يمُسمَّ

  )5( أال يسِبَق املَأموممُ إَماَمهمُ بتكبرية اإلحرام، وأال يمَُواِفَقهمُ فيها؛ بل ينتظرمُ حتى يفرَغ إماممُهمُ من 

ِعَل اإِلَماممُ ِليمُْؤَتَّ ِبِه؛ َفِإَذا  ا جمُ التكبري كاماًل، ثـم يمَُكربِّمُ َبعَدهمُ؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ِإمنََّ
)*

)1(

َكربََّ َفَكربِّمُوا، َوال تمَُكربِّمُوا َحتَّى يمَُكربَِّ...(.)

ثِـّر: 3(، وَعْن عائشة َقاَلْت:     )6( أْن يكون بَلفظ )الّلـهمُ أكرَب(؛ لقوله تعاىل: }َوَربََّك َفَكربِّْ{)املمُدَّ

* سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب اإلمام يصلي من قعود، وصححه األلباني.
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*( وال تـَنَعِقدمُ ِبغري هذا 
)1(

اَلَة ِبالتَّْكِبرِي...() ولمُ اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َيسَتْفِتحمُ الصَّ )َكاَن َرسمُ

اللفظ للقادر عليه على الراجح.  

َ التكبرَي، ويمُْظِهَرهمُ، وأال َيقَطَعهمُ؛ فيقول: )اهلل أكرَب(، واضحًة ظاهرًة كاملًة حبمُرمُوِفها    )7( أْن يمَُبنيِّ

اهَلاِء، وال يمُكِمَل  أْن يقول: )الّلـه(، أو )الال( دون إظَهارِ  زئمُ باتفاق الفقهاء  مجيعها، وال جيمُ

التكبري، أو يمُكِمَله ِسرًَّا.

؛ فإْن َفَعَل حِبيث تغريََّ املَْعنى، أو َعِبَث باللفظ؛ َبَطَل تكبريمُهمُ،    )8( أال ميمُدَّ يف غري َموِضِع املَْدِّ

ومل تنَعِقد َصالتمـُه باتفاق العلماء، وَمواِضعمُ املمَُخاَلَفِة يف هذا الشرط مخَسٌة، َهاَك َبَيانـَها: 

    ) أ( َمدُّ َهمزة )الّلـه(؛ فيقول: ) آلّلـه أكرَب(.

؛ فيقول: ) أآلّلـهمُ أكرَب(.      )ب( أو إضافة َهمزٍة مع املَْدِّ

    )ج( َمدُّ َهمزة )أكرَب(؛ فيقول: )الّلـهمُ آكرَب(.

؛ هل      وهذا يمُفِسدمُ التكبري يف املََْواضع الثالثة؛ ألنه يمَُغريِّمُ املعنى، فَيصريمُ القائل كأنه َيستفِهممُ

اهلل أكرب أم ال؟

    )د( َمدُّ فتَحِة َباِء )أكرَب(؛ فيقول: )الّلـهمُ أكبار(؛ ألنه يقلب املعنى؛ فإنَّ )أْكَبار( مَجْعمُ )َكرَب(؛ 

. ْبلمُ وهو الطَّ

ِة اليت على َهاِء )اهلل(، فتنقلبمُ واوًا؛ فيقول: )اهلل وأكرب(؛ ملَا فيها من معنى  مَّ    )هـ( َمدُّ الضَّ

رك. الشِّ

َد  ْفَرًا إْن َتَعمَّ رِط يف أيٍّ من مواِضِعِه اخْلَْمَسِة كمُ اَلفَة هذا الشَّ    وقد َعدَّ كثرٌي من العلماء خممُ

* صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب ما جيمع صفة الصالة، وما يفتتح به، وخيتم به، وصفة الركوع واالعتدال منه، 
والسجود واالعتدال منه.

أوضح الشروط واألحكام اليت ال بدَّ منها يف تكبرية اإلحرام
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والَعَبِث،  الكربياء،  يف  كِّ  الشَّ من  فيه  ملا  األذان؛  أو  االنتقال،  تكبريات  يف  ولو  املمَُخاَلَفَة، 

والتشريك.

لِّ ممَُصلٍّ أْن َيفَقَه هذه الشروط، ويلتزَم بها، وأال خيمَُاِلَف يف شيٍء منها؛     وهلذا جَيب على كمُ

حتى تـَِصحَّ َصالتمـُهمُ.

اَلفة الشرطني السابع والثامن،  وَن يف خممُ    وإنَّ ممَّا يمُؤَسفمُ له، أْن جَنَِد بعَض األئمة واملؤذنني َيقعمُ

ْم؛ فإنَـّهم  وا أخَطاَءهمُ حمُ وا لذلك، َويمَُصحِّ على وجه اخلمُصوص، خممَُاَلَفًة َظاِهَرًة، فَعَلْيِهْم أْن َيتـَنبهمُ

ممُؤتـََمنوَن على ِعَباَدِة النَـّاِس. 

وصلى اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم 
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد األمني، وعلى آله وصحبه 

أمجعني، أما بعد،

  فإن أحكام األموال ثالثة؛ عدل، وفضل، وظلم، فالعدل هو البيع، والفضل هو الصدقة، 

والظلم هو الربا وحنوه.

    معنى الربا:

   الربا هو الزيادة يف بيع شيئني جيري فيهما الربا، وكل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا.

    حكمة حتريم الربا:

   الربا من كبائر الذنوب، وهو حمرم يف األديان السماوية مجيعها؛ ملا فيه من الضرر العظيم، 

فهو يسبب العداوة بني الناس، ويؤدي إىل تضخم املال على حساب سلب مال الفقري، وفيه 

ظلم للمحتاج، وتسلط الغين على الفقري، وإغالق باب الصدقة واإلحسان، وقتل مشاعر 

والتجارة  للمكاسب  تعطيل  وفيه  بالباطل،  الناس  ألموال  أكل  وهو  اإلنسان،  يف  الشفقة 

والصناعات اليت حيتاجها الناس، فاملرابي يزيد ماله من غري تعب، فيرتك التجارة واملصاحل اليت 

الربــــا
  وصوره القدمية واحلديثة

مسائل فقهية

الشيخ أمحد شوباش/ مفيت حمافظة أرحيا واألغوار



56

العدد 127  رجب وشعبان   1437 هـ   -   نيسان وأيار  2016م

ينتفع منها الناس، وما أحد أكثر من الربا إال كان عاقبة أمره إىل قلة.

     أدلة حتريم الربا من الكتاب والسنة واإلمجاع:

   الربا من أعظم الذنوب، وقد أعلن اهلل عز وجل احلرب على آكل الربا وموكله من بني 

سائر الذنوب، ومن أدلة حترميه وبيان عقوبته: 

همُ  لمُوَن الرَِّبا اَل َيقمُوممُوَن ِإالَّ َكَما َيقمُوممُ الَِّذي َيَتَخبَّطمُ 1. فمن القرآن، قال اهلل تعاىل: }الَِّذيَن َيْأكمُ

ا اْلَبْيعمُ ِمْثلمُ الرَِّبا َوَأَحلَّ اهللمُ اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا َفَمن  ْم َقالمُوْا ِإمنََّ ْيَطانمُ ِمَن املَْسِّ َذِلَك ِبَأنَّهمُ الشَّ

ْم  همُ ِإىَل اهلِل َوَمْن َعاَد َفأمُْوَلـِئَك َأْصَحابمُ النَّاِر همُ َجاءهمُ َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه َفانَتَهَى َفَلهمُ َما َسَلَف َوَأْمرمُ

لَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم{. )البقرة: 276-275( َدَقاِت َواهللمُ اَل حيمُِبُّ كمُ وَن* ميََْحقمُ اهللمُ اْلرَِّبا َويمُْرِبي الصَّ ِفيَها َخاِلدمُ

نتمُم مُّْؤِمِننَي*  وْا اهلَل َوَذرمُوْا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن كمُ 2. وقال اهلل تعاىل: }يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنمُوْا اتَّقمُ

وَن َواَل  ْم اَل َتْظِلممُ ْم رمُؤمُوسمُ َأْمَواِلكمُ وِلِه َوِإن تمُْبتمُْم َفَلكمُ َفِإن ملَّْ َتْفَعلمُوْا َفْأَذنمُوْا حِبَْرٍب مَِّن اهلِل َوَرسمُ

وَن{. ) البقرة: 278 - 279( تمُْظَلممُ

ْم  وْا اهلَل َلَعلَّكمُ لمُوْا الرَِّبا َأْضَعافًا مَُّضاَعَفًة َواتَّقمُ 3. وقال اهلل تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنمُوْا اَل َتْأكمُ

وَن{. ) آل عمران: 130( تمُْفِلحمُ

ْؤِكَلهمُ،  ولمُ اهلِل، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم، آِكَل الرَِّبا، َوممُ 4. ومن السنة، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: )َلَعَن َرسمُ

)*
)1(

ْم َسَواٌء(.) َوَكاِتَبهمُ، َوَشاِهَدْيِه، َوَقاَل: همُ

ْبَع  السَّ َرْيَرَة، َرِضَي اهللمُ َعْنهمُ، َعْن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )اْجَتِنبمُوا  5. وَعْن َأِبي همُ

، َوَقْتلمُ النَّْفِس الَّيِت َحرََّم  ْحرمُ ْركمُ ِباهلِل، َوالسِّ ؟ َقاَل: الشِّ نَّ وَل اهلِل؛ َوَما همُ املمُوِبَقاِت، َقالمُوا: َيا َرسمُ

*  صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن أكل الربا ومؤكله.
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َصَناِت املمُْؤِمَناِت  ، َوَأْكلمُ الرَِّبا، َوَأْكلمُ َماِل اْلَيِتيِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف، َوَقْذفمُ احملمُْْ اهللمُ ِإال ِباحْلَقِّ

اْلَغاِفالِت(.)1(

ٍب، َرِضَي اهللمُ َعْنهمُ، َقاَل: َقاَل النَّيِبُّ، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َرَأْيتمُ اللَّْيَلَة  ْندمُ 6. وَعْن مَسمَُرَة ْبِن جمُ

ٌل  َأَتْيَنا َعَلى َنَهٍر ِمْن َدٍم، ِفيِه َرجمُ َسٍة، َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى  َأَتَياِني، َفَأْخَرَجاِني ِإىَل َأْرٍض ممَُقدَّ َلنْيِ  َرجمُ

لمُ  لمُ الَِّذي يِف النََّهِر، َفِإَذا َأَراَد الرَّجمُ ٌل َبنْيَ َيَدْيِه ِحَجاَرٌة، َفَأْقَبَل الرَّجمُ َقاِئٌم َوَعَلى َوَسِط النََّهِر، َرجمُ

َج َرَمى يِف ِفيِه حِبََجٍر،  لََّما َجاَء ِلَيْخرمُ لمُ حِبََجٍر يِف ِفيِه، َفَردَّهمُ َحْيثمُ َكاَن، َفَجَعَل كمُ َج َرَمى الرَّجمُ َأْن خَيْرمُ

: َما َهَذا؟ َفَقاَل: الَِّذي َرَأْيَتهمُ يِف النََّهِر آِكلمُ الرَِّبا(.)2( َفرَيِْجعمُ َكَما َكاَن، َفقمُْلتمُ

َرْيَرَة، َرِضَي اهللمُ َعْنهمُ، َعْن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َيْأِتي َعَلى النَّاِس  7. وَعْن َأِبي همُ

َزَماٌن ال يمَُباِلي املَْرءمُ َما َأَخَذ ِمْنهمُ، َأِمَن احْلَالِل َأْم ِمْن احْلََراِم(.)3(

وَن َباًبا،  8. وَعْن َمْسرمُوٍق، َعْن َعْبِد اهللَِ، َعْن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )الرَِّبا َثالَثٌة َوَسْبعمُ

لمُ أمُمَّهمُ(.)4( أْيَسرمُها ِمْثَل أْن يَنِكَح الرَّجمُ

ولمُ اهللَِ، َصلَّى اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  9. وَعْن َعْبِد اهللَِ ْبِن َحْنَظَلَة -َغِسيِل املَْالِئَكِة- َقاَل: َقاَل َرسمُ

، َأَشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوَثالِثنَي َزْنَيًة(. )5( َو َيْعَلممُ لمُ َوهمُ لمُهمُ الرَّجمُ )ِدْرَهٌم ِرًبا َيْأكمُ

10. وأمجعت األمة على حتريم الربا.)6(

1. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطونهم 
نارًا وسيصلون سعرياًً{.)النساء: 10(

2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه.
3. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من مل يباِل من حيث كسب املال.

4. رواه احلاكم يف املستدرك،: كتاب البيوع، 2 /37، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، وصححه األلباني.
5. مسند أمحد، مسند األنصار،  رضي اهلل عنهم، حديث عبد اهلل بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر، وقال اهليثمي: 

رجاله رجال الصحيح، وصححه األلباني.
6. املغين، ابن قدامة 6/ 52.

الربا وصوره القدمية واحلديثة
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مع  به  التعامل  تفرق يف حترميه بني  عامة، فال  ذمُِكرت وردت  اليت  اآليات واألحاديث  وهذه 

املسلمني، أو غريهم يف بالدهم أو يف غريها، وهي حترم أخذه وإعطاءه.

     من صور الربا قدميًا وحديثًا:

   نظرًا لتطور املعامالت االقتصادية وتوسعها، ال بدَّ من التأكيد على صور الربا القدمية 

واحلديثة، لتشمل ما يأتي: 

1. إن الزيادة اليت يأخذها البنك أو املؤسسة أو الفرد مقابل التأجيل، كمن أعطى ألفًا نقدًا، 

على أن يسرتدها ألفًا ومائة مثاًل بعد مدة، أو باع ألفًا بألف ومائتني، مقابل التأجيل، فإن ذلك 

يعد ربًا حمرماً، ويسمى ربا النسيئة، ويشمل هذا القروض بفائدة بنسبة مئوية، بغض النظر 

عن مسمى اجلهات املقرضة أو املقرتضة.

2. إن قلب الدين على املعسر، بأن يكون للمقرض مال مؤجل على رجل، فإذا حل األجل، 

فيقول له: أتقضي أم تمُربي؟ فإن وّفاه، وإال زاد هذا يف األجل، وزاد املقرتض يف املال، فيتضاعف 

املال يف ذمة املدين، وهذا هو أصل الربا يف اجلاهلية، ويلحق به جدولة الديون اليت جتريها 

البنوك، مقابل زيادة املدة، فكل هذا من الربا احملرم. 

اختلف  فإذا  الفضل،  ربا  زيادة حرام، ويسمى  بالنقود من اجلنس نفسه مع  النقود  بيع   .3

اجلنس، فتجوز املفاضلة شريطة التقابض يف جملس العقد، كمن باع عشرين دينارًا ورقيًة، جيب 

أن يقبض مقابلها عشرين دينارًا معدنية مثاًل، وال مانع من أن يبيعها مبائة شيكل، شريطة  

ولمُ اهلِل، َصلَّى  اِمِت، َقاَل: َقاَل َرسمُ َباَدَة ْبِن الصَّ التقابض يف احلالتني يف جملس العقد؛ ملا ورد َعْن عمُ



59

ِعرِي، َوالتَّْمرمُ  ِعريمُ ِبالشَّ ِّ، َوالشَّ ِة، َواْلربمُُّ ِباْلربمُ ةمُ ِباْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ اهللمُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )الذََّهبمُ ِبالذَّ

وا  َفِبيعمُ  ، َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأَلْصَنافمُ ِبَيٍد،  َيًدا  ِبَسَواٍء،  ِمْثاًل مبِِْثٍل، َسَواًء  ِباملِْلِح،  ِبالتَّْمِر، َواملِْلحمُ 

*( وهذا ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم ) 3 /68(.
)1(

َكْيَف ِشْئتمُْم، ِإَذا َكاَن َيًدا ِبَيٍد(.)

4. إذا أقرض شخص أحدًا شيئاً، واشرتط عليه أن يرد عليه أفضل من القرض، أو نفعًا ما 

مع القرض، كأن يعمل عنده أو غري ذلك، فهذا من الربا احملرم، أما إذا مل يشرتط عليه، وبذل 

املقرتض النفع أو الزيادة بنفسه، جاز وكان له األجر. 

5. حيرم على املسلم أخذ الفوائد الربوية، وجيب عليه التخلص منها، وال جيوز له االنتفاع 

منها بتسديد ما عليه من ذمم، ال للضرائب وال لغريها، وال جيوز للمسلم فتح حساب مع 

ربط أمواله بالفوائد الربوية، كما حيرم عليه إيداع املال يف البنوك الربوية، ولو دون فائدة إال 

لضرورة، وقد نص على ذلك قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم )3/4( بعنوان: حكم التعامل 

مع املصارف وفوائدها.

6.  حيرم على املسلم فتح حساب توفري يف البنوك التجارية، وجوائز حسابات التوفري وفوائدها 

كلها من الربا احملرم.

7. حيرم على املسلم القيام بكفالة من يقرتض قرضًا ربوياً. 

8. حيرم على املسلم السحب على املكشوف من البنوك التجارية، كما حيرم عليه استخدام 

بطاقات االئتمان والفيزا كارد، إذا مل يكن لديه رصيد عند الشراء؛ ألن ذلك من االقرتاض 

بالربا. 

*  صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.

الربا وصوره القدمية واحلديثة
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9. حيرم على املسلم العمل يف املؤسسات والبنوك الربوية، أو أن يكون طرفًا يف أي عملية 

ربوية. 

10. حيرم على املسلم االقرتاض بالربا إال لضرورة، والضرورة هي أن تطرأ على اإلنسان 

حالة من اخلطر أو املشقة الشديدة، حبيث يغلب على ظنه حدوث الضرر بفقد حياته، أو عضو 

من أعضاء بدنه، وذلك عند احلاجة الشديدة إىل الطعام أو الدواء، ومل جيد طريقًا لذلك إال 

االقرتاض، وليس املسكن أو الزواج أو األثاث من الضرورات اليت تبيح االقرتاض بالربا. 

11. حيرم على املسلم شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط، أو الشيكات اآلجلة، أو الدفعات 

املؤجلة؛ ألن ذلك من الربا احملرم، ولو مل يكن هناك زيادة على سعر يوم الشراء، وهو ما أكد 

عليه قرارا جملس اإلفتاء األعلى رقم )4 /51( ورقم ) 1 /92( حول حكم بيع الذهب أو 

الفضة دينًا أو بالتقسيط. 

12. حيرم على املسلم شراء األجهزة والسلع والسيارات بتمويل من بنك جتاري، ولو كانت 

الفائدة مدفوعة من الشركة أو البائع للبنك، حتى لو كانت بالقيمة نفسها اليت يعلن عنها 

البائع؛ ألن ذلك من الربا احملرم، وهو ما صرح به قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم )1/ 74( 

وقرار رقم )3/ 98( حول الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك التجارية الربوية. 

13.  حيرم على املسلم شراء العمالت وبيعها إذا مل حيصل التقابض فعاًل أو حكماً، أو مل يكن 

مالكًا للعملة اليت يقوم ببيعها مجيعها، ومن هنا فتجارة العمالت على اهلامش، أو ما يسمى 

بـ )املارجن( حرام شرعاً، ونص على ذلك قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم  )3/ 52( حول 
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حكم العمل يف بورصة العمالت العاملية. 

14. شراء أسهم البنوك الربوية واقتناؤها واملتاجرة فيها حرام شرعاً. 

15. صرف الشيكات املؤجلة - قبل حلول أجلها - مع دفع نسبة من قيمتها، أو مبلغًا مقطوعًا 

يدخل يف الربا احملرم، وجيوز صرف الشيكات احلاّلة - أي حان تاريخ صرفها - مع دفع مبلغ 

مقطوع، أو نسبة مثل )0.05 %( أو )1 %( عمولة صرف، كما جيوز شراء السلع والبضائع 

بالشيكات املؤجلة، وهذا ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى رقم )2 /28( بعنوان: العمولة 

على الشيكات احلاّلة . 

16. أخذ املوظفني العموميني، أو أي مسلم هدايا مقابل خدماتهم للمواطنني، أو شفاعتهم 

هلم، يعد من الكسب احلرام، وعده النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ربا، فَعْن َأِبي أمَُماَمَة َعِن النَّيِب، 

صلى اهلل عليه وسلم، َقاَل: )َمْن َشَفَع أَلِخيِه ِبَشَفاَعٍة، َفَأْهَدى َلهمُ َهِديًَّة َعَلْيَها، َفَقِبَلَها، َفَقْد َأَتى 

)*
)1(

َباًبا َعِظيًما ِمْن َأْبَواِب الرَِّبا(.)

17. دفعات األرباح الثابتة مببلغ حمدد مسبقًا عند التجارة، أو االستثمار ملبلغ من املال يعدُّ من 

الربا احملرم، واحلل يكون إما بالشراكة على الربح، واخلسارة بنسبة رأس املال أو بالقرض 

احلسن.

وختاماً؛ أسال اهلل أن يرزقنا الفقه يف الدين، والعفة يف النفس، واحلل يف الرزق والكسب، 

وأن جينبنا كسب احلرام وأكله، واهلل املستعان.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

*  سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب يف اهلدية لقضاء احلاجة، وحسنه األلباني.

الربا وصوره القدمية واحلديثة
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1.  حكم استخدام جلد اخلنزير

   السؤال: ما حكم استخدام جلد اخلنزير بعد دبغه يف صناعة األحذية؟

   اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني، وعلى 

آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

   فقد أمجع مجهور الفقهاء على جناسة عني اخلنزير، وأجزائه مجيعها، فيحرم االنتفاع بأي جزء 

وَن  همُ ِإال َأْن َيكمُ من أجزائه، واهلل تعاىل يقول: }قمُْل ال َأِجدمُ يِف َما أمُوِحَي ِإَليَّ حممَُرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعممُ

َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسفمُوًحا َأْو حَلَْم ِخْنِزيٍر َفِإنَّهمُ ِرْجٌس...{)األنعام: 145(، والضمري يف قوله تعاىل: }َأْو حَلَْم 

)*
)1(

ِخْنِزيٍر َفِإنَّهمُ ِرْجٌس{ راجع إىل اخلنزير، فيدل على حتريم عني اخلنزير وأجزائه مجيعها.)

    وبالنسبة إىل حكم استخدام جلد اخلنزير بعد دبغه، فإن جلد اخلنزير، ال يطهر بالدباغة، وال 

جيوز االنتفاع به؛ ألنه جنس العني، وعليه؛ فال جيوز صناعة األحذية من جلد اخلنزير املدبوغ.

الزواج وزواج األم انتهاء عقد  2. حق احلضانة حال 

   السؤال: ملن أعطى الشرع حق حضانة األوالد، يف حال انتهاء عقد الزواج، وملن تنتقل احلضانة 

يف حال زواج األم؟

  اجلواب: احلضانة هي: القيام حبفظ من ال مييز وال يستقل بأمره، وتربيته مبا يصلحه، ووقايته 
*  املوسوعة الفقهية: 20 /33.

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

زاوية الفتاوى
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عما يؤذيه)1(، وقد ثبتت احلضانة بأدلة شرعية كثرية، وأمجعت األمة على مشروعيتها)2(، عن عبد 

وَل اهلِل، ِإنَّ اْبيِن َهَذا َكاَن َبْطيِن  اهلل بن عمرو بن العاص، رضي اهلل عنهما: )َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرسمُ

ولمُ  ، َفَقاَل هلََا َرسمُ َلهمُ ِوَعاًء، َوَثْدِيي َلهمُ ِسَقاًء، َوِحْجِري َلهمُ ِحَواًء، َوِإنَّ َأَباهمُ َطلََّقيِن، َوَأَراَد َأْن َيْنَتِزَعهمُ ِمينِّ
اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: َأْنِت َأَحقُّ ِبِه َما ملَْ َتْنِكِحي(.)3(

    أما ترتيب املستحقني للحضانة؛ فقد نص قانون األحوال الشخصية يف املادة رقم )154(، 

على أن )األم النسبية أحق حبضانة ولدها وتربيته، حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة، ثم بعد األم 

يعود احلق ملن َتِلي األَم من النساء، حسب الرتتيب املنصوص عليه يف مذهب اإلمام أبي حنيفة(.

الرجال  إىل  انتقلت  فمُِقْدن  فإن  احملارم،  للنساء  احلضانة  أن  احلنفية  عند  عليه  واملنصوص     

العصبات، حسب ترتيبهم يف التعصيب، فإن مل يوجد من يستحقها منهم؛ انتقل حق احلضانة 

إىل الرجال احملارم من غري العصبات.

    وترتيب النساء احملارم يف احلضانة عند احلنفية: األم، ثم أم األم وإن َعَلْت، ثم أم األب وإن 

َعَلْت، ثم األخوات، وتقدم األخت الشقيقة، ثم األخت ألم، ثم األخت ألب، وإن فمُِقْدن تنتقل 

احلضانة لبنات األخوات على الرتتيب املذكور يف األخوات، ثم اخلاالت، ثم العّمات)4(.

   وترتيب الرجال العصبات: األب، ثم اجلد، ثم األخ الشقيق، ثم األخ ألب، ثم ابن األخ 

الشقيق، ثم ابن األخ ألب، ثم العم الشقيق، ثم العم ألب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم 

ألب، ثم عم األب الشقيق، ثم عم األب ألب)5(.

   وترتيب الرجال احملارم من غري العصبات: اجلد ألم، ثم األخ ألم، ثم ابن األخ ألم، ثم العم 

1. روضة الطالبني: 9/ 98.
2. املقدمات املمهدات: 1/ 562.

3. سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، وحسنه األلباني.
4. بدائع الصنائع: 4/ 41 - 42.

5. بدائع الصنائع: 4/ 43.

أنت تسأل واملفيت جييب
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ألم، ثم اخلال الشقيق، ثم اخلال ألب، ثم اخلال ألم.)1(

قانون  يسقط، حيث نص  فإن حقها يف حضانته  للطفل،  بغري حمرم  األم  تزوجت    ويف حال 

األحوال الشخصية يف املادة رقم )155(: )يشرتط يف احلاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة، ال 

يضيع الولد عندها النشغاهلا عنه، قادرة على تربيته وصيانته، وأن ال تكون مرتدة، وال متزوجة 

بغري حمرم للصغري، وأن ال متسكه يف بيت مبغضيه(.

   وعند االختالف يف صاحب األولوية يف احلضانة؛ يرفع األمر إىل القضاء الشرعي، بصفته 

صاحب االختصاص يف النظر يف هذه املسائل، والفصل فيها قضائًيا.

3. حكم من وجد لقطة وتصرف بها

    السؤال: وجد شخص قطعة ذهب أمام منزله، وبقيت لديه شهرًا، ثم باعها دون أن يعلن 

عنها؛ ألن وضعه املادي كان صعباً، ثم ندم على ذلك، فماذا عليه أن يفعل؟

     اجلواب: اللقطة شرعًا هي املال الضائع من صاحبه، يلتقطه غريه)2(، وقد ذهب اجلمهور من 

اللقطة  تعريف  امللتقط  على  أنه جيب  إىل  واحلنابلة،  املعتمد،  والشافعية يف  واملالكية،  احلنفية 

سواًء أراد متلكها أم حفظها لصاحبها)3(، وفرق أبو حنيفة وأصحابه بني قليل اللقطة وكثريها، 

فقالوا إذا كانت أقل من عشرة دراهم يمَُعرفها أياماً، وإن كانت أكثر من عشرة يعرفها حواًل، أما 

اإلمام مالك والشافعي وأمحد وحممد بن احلسن من احلنفية، فرأوا أن اللقطة تمُعّرف سنة من 

غري تفصيل بني قليلها وكثريها، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْحَفْظ ِوَعاَءَها َوَعَدَدَها 

َة، َفَقاَل: اَل َأْدِري َثاَلَثَة  ، َفَلِقيتمُهمُ َبْعدمُ مبَِكَّ َوِوَكاَءَها، َفِإْن َجاَء َصاِحبمَُها، َوِإال َفاْسَتْمِتْع ِبَها، َفاْسَتْمَتْعتمُ

َأْحَواٍل، َأْو َحْواًل َواِحدًا()4(، أي أنه ينبغي ملن وجد لقطة أن يمُعّرفها مدة سنة، وبعد السنة تكون 
1. حاشية ابن عابدين: 5/ 264 - 265.

2. فتح القدير: 6 /118.
3. املوسوعة الفقهية: 35 /298.

4. صحيح البخاري، كتاب يف اللقطة، باب إذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه.
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ملكًا له، ولكن بعد أن يضبط أوصافها، حبيث لو حضر صاحبها يف أي وقت ووصفها ملن وجدها 

ترد عليه، إن كانت موجودة، أو رد بدهلا إن مل تكن موجودة.

   وعليه؛ فإن التصرف يف اللقطة قبل تعريفها سنة كاملة يمُعد خمالفة شرعية؛ ألن اإلسالم أمر 

حبفظ األمانة، ونهى املسلم عن التصرف مبا ال ميلك، واحلاجة إىل املال ال تربر أخذ مال الغري، 

فينبغي للشخص التوبة، وعدم الرجوع إىل هذا اإلثم مرة أخرى، والعمل على اسرتجاع قطعة 

الذهب، وذلك برد املال على مشرتيها، فإن مل يستطع، فعليه االحتفاظ به مدة سنة كاملة حتى 

يتبني له صاحب القطعة، وبعد السنة يكون له حق التصرف فيه.

القبلية والبعدية الظهر  راتبة  النية بني  التشريك يف  4. حكم 

   السؤال: هل جيوز مجع ركعيت سنة الظهر القبلية والبعدية، بأربع ركعات مع بعض، تصلى 

مرة واحدة؟ 

   اجلواب: األصل أن تؤدى السنن الرواتب يف وقتها، فتؤدى القبلية قبل الصالة، والبعدية 

بعدها، وإذا فات املصلي أداء السنة القبلية للظهر، فيجوز له أن يصليها بعد الفريضة، وكذلك 

إذا فاتته السنة البعدية، فيصليها يف وقت العصر.

    أما إشراك عبادتني يف النية؛ فإن كان مبناهما على التداخل؛ كغسلي اجلمعة واجلنابة، أو اجلنابة 

واحليض، أو كانت إحداهما غري مقصودة لذاتها، كتحية املسجد مع فرض أو سنة أخرى، فال 

يقدح ذلك يف العبادة؛ ألن مبنى الطهارة على التداخل، والتحية وأمثاهلا غري مقصودة بذاتها، بل 

املقصود شغل املكان بالصالة، فيندرج يف غريه.

    أما التشريك بني عبادتني مقصودتني بذاتيهما فال يصح؛ ألنهما عبادتان مستقلتان، ال تندرج 

)1(*(، قال النووي رمحه اهلل: )السنتان إذا مل تتداخال؛ ال يصح أن ينويهما بصالة 

إحداهما يف األخرى)

واحدة، وهلذا لو نوى بركعتني صالة الضحى، وقضاء سنة الصبح، ال تنعقد صالته، ولو ضم إىل 
*  املوسوعة الفقهية الكويتية: 12/ 24.

أنت تسأل واملفيت جييب
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فرض أو نفٍل نية حتية املسجد مل يضر؛ ألنها حتصل ضمًنا، فال يضر(.)1(

   وعليه؛ فالتشريك بالنية بني السنة القبلية والبعدية يف صالة واحدة ال جيوز؛ ألن كاًل منهما 

عبادة مستقلة مقصودة بذاتها، ومبناهما ليس على التداخل.

الشقق بالقرعة  5. حكم استصناع لبناء إسكان وتوزيع 

   السؤال: جمموعة من املهندسني، اتفقوا على بناء مشروع إسكان، ووصلوا حبمد اهلل مرحلة 

توزيع الشقق، لكن هناك بعض الشقق األرضية احملوطِة بقطع من األرض، خمتلفة يف املساحة 

والسعر، وطلبوا ممن يرغب يف هذه الشقق الدخول يف قرعة، واشرتطوا إيداع مبلغ يعادل مثن 

أصغر قطعة أرض، وبعد القرعة يكمل باقي مثن األرض اليت تكون من نصيبه، أو يعاد له املبلغ 

إن مل يفز بالقرعة، فهل هذه الطريقة، جائزة شرعًا؟

عقد  هو  اإلسكان،  مشروع  إنشاء  على  املهندسني  بني  ّت  الذي  العقد  أن  يبدو  اجلواب:     

استصناع، وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيًئا)2(، وقد أجاز اجملمع الفقهي 

اإلسالمي االستصناع يف قراره رقم: 65) 3 /7(، وعّده عقًدا الزًما، وأجاز تأجيل الثمن كله، أو 

تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة، واشرتط له شرطني:

   1. بيان جنس املستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه املطلوبة.

   2. أن حيدد فيه األجل.

   وعليه؛ فاألصل أن تمُبني أوصاف الشقة على وجه الدقة، وإن وجدت أرٌض تتبعها؛ فينبغي 

حتديد وصفها، وذلك دفًعا للغرر، ودرًءا للتنازع، وهذا ما كان ينبغي أن يبينوه ويتفقوا عليه، قبل 

توقيع العقد. 

   والقرعة إمنا تكون لتمييز احلصص، والقسمة بني الشركاء، عند تساوي احلقوق، أما البيع 

1. اجملموع: 5/ 57.
2. جملة األحكام العدلية: 31.
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بها فال يصح، ألن ذلك يفضي إىل جهالة املبيع، وقد نهى النيب، صلى اهلل عليه وسلم، عن ذلك، 

ولمُ اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َعْن َبْيِع احْلََصاِة  َرْيَرَة، َرِضَي اهللمُ َعْنهمُ، َقاَل: )َنَهى َرسمُ فَعْن َأِبي همُ

َوَعْن َبْيِع اْلَغَرِر()1(، ونقرتح لتصحيح العقد أن توزع الشقق األرضية بالقرعة مع اشرتاط شراء 

قطعة األرض التابعة هلا يف حال الفوز بالقرعة، دون أخذ جزء من مثن األرض مسبًقا، لكي تكون 

القرعة على الشقق، ال على قطع األرض.

البول لصالة اجلمعة 6. وضوء املصاب بسلس 

    السؤال: متى يتوضأ املصاب بسلس البول لصالة اجلمعة؟

   اجلواب: املصاب بسلس البول، يتوضأ لكل صالة، ويتحفظ، وال يضره ما خرج منه بعد ذلك، 

ويصلي بوضوئه هذا ما شاء من الصلوات يف وقت الصالة اليت توضأ هلا.

   وبالنسبة إىل وضوء املصاب بسلس البول لصالة اجلمعة، فاألصل أن يتوضأ بعد دخول وقت 

صالة اجلمعة، وهو وقت صالة الظهر عند مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية؛ أي 

عند زوال الشمس، ويستمر وقتها إىل دخول وقت العصر، وذهب احلنابلة إىل أن أول وقت 
صالة اجلمعة، هو أول وقت صالة العيد.)2(

   وعليه؛ فالراجح واألحوط األخذ برأي اجلمهور يف أن وقت صالة اجلمعة مثل وقت الظهر، 

يدخل بزوال الشمس، فيتوضأ صاحب العذر عند دخول هذا الوقت، ويصلي به ما يشاء من 

برأي  األخذ  إىل  احلرج  حال  اللجوء يف  وميكن  التالية،  الصالة  وقت  يدخل  حتى  الصلوات، 

احلنابلة الذي يبدأ عندهم وقت صالة اجلمعة مع أول وقت صالة العيد.

واهلل تعاىل أعلم

1. صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر.
2. املوسوعة الفقهية: 27 /197.

أنت تسأل واملفيت جييب
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     ال نريد يف هذا املوضوع أن نسهب كثريًا، ونفصل يف البدهيات، وإذا قلنا: إن األمة 

العربية أمة هلا وزنها وقيمتها واعتباراتها بني األمم، أو يقطنون بقعة من األرض ليست 

يقلون عن  البشري، ال  العدد، واالمتداد  أنهم من حيث  املساحة وال هامشية، كما  صغرية 

سواهم يف كثري من الشعوب، إذا قلنا ذلك: أعتقد أننا مل جنانب الصواب.

     وإذا قلنا: إن األمة ليست أمة بال تاريخ أو حضارة أو مدنية، أو أمة ليس هلا ماض يف 

حقب التاريخ، حينئذ نكون قد أغمطنا األمة العربية يف ذلك.

     حدد اهلمداني)1( أرض العرب بقوله : جنوبيها اليمن، ومشاليها الشام، وغربها شرم أيلة، 

وما طردته من السواحل إىل القلزم وفسطاط مصر، وشرقيها  عمان، إىل البحرين وكاظمة 

والبصرة، وموسطها احلجاز وأرض جند والعروض. وتسمى جزيرة العرب  اللسان العربي 

يف  شائع وإن تفاضل . أ . هـ..

    وبذلك وصفها إىل حد كبري ياقوت احلموي)2(.

القدم  منذ  كتب  إذ  للعرب،  ذكرناه  ما  على  تدلل  نتفاً،  ونذكر  ملاماً،  منر  أن  البد  وهنا    
1. اهلمداني: صفة جزيرة العرب، ص1.

2. ياقوت احلموي: معجم البلدان : 2 / 137.

ضاقت العربية حتى عقدنا 
املؤمترات العربية باللغة اإلجنليزية

من هنا وهناك

د. محزة ذيب مصطفى / عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني – الرباط
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القرن األول  اليونان والرومان، فقد ذكر ديودوروس الصقلي يف  عن العرب مؤلفون من 

قبل امليالد عن حضارة العرب الزاهية الزاهرة اليت قامت ونهضت يف بعض أحناء اجلزيرة 

العربية، وصور احلياة املرتفة الراقية اليت كان يعيشها العرب يف بالد اليمن السعيد، وحتدث 

عن حياة العرب  يف األجزاء الداخلية املتوسطة، ثم قال: إن األجزاء الباقية يف بالد العرب 

املتامخة للبحر، واليت تقع إىل الشمال من العربية السعيدة، ومتتد حتى جتاور سورية، يقطنها 

مجهور من املزارعني والتجار، على اختالف أنواعهم، يبيعون ما عندهم، ويبتاعون ما عند 

غريهم يف مواسم وأسواق جتارية، وقال: وتتخلل هذه البالد كثري من األنهار، ويهطل عليها 

مطر غزير يف الصيف، فيكون هلم بذلك مومسان زراعيان يف السنة الواحدة.

   كما أشار مجلة من املهتمني بالدراسات الشرقية، من األوروبيني، إىل احلضارة العربية القدمية 

بعد البحث املضين والعميق يف النقوش واآلثار، فقال ونكلر: إن تاريخ اجلزيرة العربية كما 

توضحه النقوش يظهر لنا جمموعة من احلكومات والدول املنظمة منذ أقدم القدم.

    وقال سايس: مل يكن املسلمون الذين انطلقوا من اجلزيرة العربية، وفتحوا العامل املسيحي، 

وأسسوا املمالك إال من نسل أولئك الذين كان هلم يف القدم أثر عميق يف مصري الشرق.

    وقال هومل: إن احلضارة العربية اجلنوبية بآهلتها ومذاحبها ذات البخور، ونقوشها وحصونها 

أهمية  إن  وقال:  امليالد،  قبل  األول  األلف  منذ  مزدهرة متحضرة  أن تكون  بد  وقالعها، ال 

العرب يف الشرق القديم تكمن يف جمال احلضارة والدين، ويكفي أن نذكر كلميت البخور 

وعبادة النجوم؛ لندرك أثر العرب يف األمم اجملاورة هلم، وال سيما العربانيني واليونان.

   كما أن القرآن الكريم أشار إىل هذا يف أكثر من آية، وذكر ما كان يرفل به العرب من 

نعيم وترف، وما كانوا عليه من قوة ومنعة، وهناك التأنيب للعرب الذين نزل عليهم القرآن، 

ضاقت العربية حتى عقدنا املؤمترات العربية باللغة اإلجنليزية
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من  ويعلمون  األقدمني.  األسالف  هؤالء  منازل  بآثاِر  فيمرون  األرض،  يف  يسريون  وكانوا 

إليه، وال  آلوا  مبا  يعتربون  يتعظون مبصريهم، وال  يعلمون، ولكنهم مع ذلك ال  ما  أمرهم 

يفكرون يف مآبهم .

لمُوا ِمْن ِرْزِق     من ذلك قوله تعاىل: }َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ يِف َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعْن ميَِنٍي َومِشَاٍل كمُ

وٌر{)سبأ: 15(، كما ذكر أن آخر عرب اجلاهلية مل يبلغوا  رمُوا َلهمُ َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغفمُ ْم َواْشكمُ َربِّكمُ

وا ِمْعَشاَر َما  معشار ما أوتيت الدول من قبلهم، فقال تعاىل: }َوَكذََّب الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَما َبَلغمُ

ِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي{)سبأ: 45(،  ووصف قوم عاد بقوله سبحانه:}َأَتْبنمُوَن  ْم َفَكذَّبمُوا رمُسمُ آَتْيَناهمُ

وَن * َوِإَذا َبَطْشتمُْم َبَطْشتمُْم َجبَّاِريَن *  ْم خَتْلمُدمُ وَن َمَصاِنَع َلَعلَّكمُ لِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبثمُوَن* َوَتتَِّخذمُ ِبكمُ

َوَجنَّاٍت  َوَبِنني*  ِبَأْنَعاٍم  ْم  َأَمدَّكمُ  * وَن  َتْعَلممُ مبَِا  ْم  َأَمدَّكمُ الَِّذي  َواتَّقمُوا   * وِن  َوَأِطيعمُ اهلَل  َفاتَّقمُوا 

وفن  اخلصبة  املستقرة  الزراعية  مثود  حياة  وصف  جاء  كما   .)134  -  128 )الشعراء:  يمُوٍن{  َوعمُ

يمُوٍن *  َنا آِمِننَي * يِف َجنَّاٍت َوعمُ وَن يِف َما َهاهمُ العمارة عندهم، وذلك يف النص القرآني: }َأتمُرْتَكمُ

َها َهِضيٌم * َوَتْنِحتمُوَن ِمَن اجْلَِباِل بمُيمُوًتا َفاِرِهنَي{)الشعراء: 149-146(  َوزمُرمُوٍع َوخَنٍْل َطْلعمُ

   ومما ذكر القرآن الكريم يف مرور عرب اجلاهلية بديار أولئك األقوام من أسالفهم ومعرفة 

ْم ِمْن  َ َلكمُ أخبارهم وأحواهلم، ما جاء يف مجلة آيات، منها، قوله تعاىل: }َوَعاًدا َومثمُوَد َوَقْد َتَبنيَّ

ْسَتْبِصِريَن{.)العنكبوت: 38( ِبيِل َوَكانمُوا ممُ ْم َعِن السَّ ْيَطانمُ َأْعَماهلمُْم َفَصدَّهمُ َمَساِكِنِهْم َوَزيََّن هلمُممُ الشَّ

ونمُوا َيَرْوَنَها َبْل َكانمُوا  ْوِء َأَفَلْم َيكمُ   وقوله تعاىل: }َوَلَقْد َأَتْوا َعَلى اْلَقْرَيِة الَّيِت أمُْمِطَرْت َمَطَر السَّ

وًرا{.)الفرقان: 40( وَن نمُشمُ اَل َيْرجمُ

رمُوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةمُ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكانمُوا َأَشدَّ    وقوله تعاىل: }َأَوملَْ َيِسريمُوا يِف اأْلَْرِض َفَيْنظمُ

ْم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َكاَن اهللمُ  لمُهمُ ْم رمُسمُ ًة َوَأَثارمُوا اأْلَْرَض َوَعَمرمُوَها َأْكَثَر ممَّا َعَمرمُوَها َوَجاَءْتهمُ ْم قمُوَّ ِمْنهمُ
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وَن{)الروم: 9( ْم َيْظِلممُ ْم َوَلِكْن َكانمُوا َأْنفمَُسهمُ ِلَيْظِلَمهمُ

رمُوا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةمُ الَِّذيَن َكانمُوا ِمْن َقْبِلِهْم َكانمُوا    وقوله تعاىل: }َأَوملَْ َيِسريمُوا يِف اأْلَْرِض َفَيْنظمُ

َوَما َكاَن هلمُْم ِمَن اهلِل ِمْن َواٍق{  نمُوِبِهْم  ممُ اهللمُ ِبذمُ َفَأَخَذهمُ َوآَثاًرا يِف اأْلَْرِض  ًة  ْم قمُوَّ ْم َأَشدَّ ِمْنهمُ همُ

)غافر: 21(

   مجلة هذه األقوال مما سلف يف الكتابة عن تاريخ العرب وحضارتهم، جمموٌع إليها آيات 

تارخيهم كانوا قومًا بدائيني  العرب يف  إن  القول  بأنفسنا عن  ننأى  الكريم، جتعلنا  القرآن 

الدين  ناصر  الدكتور  قال   . أمم األرض  البدائية يف معزل عن غريهم من  احلياة  يعيشون 

األسد رمحه اهلل تعاىل، يف مقدمة كتابه مصادر الشعر اجلاهلي: )ونذهب إىل أن عرب اجلاهلية 

األخرية كانوا من احلضارة مبنزلة ال سبيل إىل جتاوزها، وال مزيَد عليها ملستزيد. وإنا حنب أن 

نشري إىل ما قررناه من أمر اتصال العرب باحلضارات اجملاورة هلم أواًل، ومن أمر حضاراتهم 

التليدة املوروثة ثانياً. ونزيد أن تليدهم هذا إمنا كان حضارات متعاقبة موصولة ذات حلقات، 

أخذ بعضها برقاب بعض، بدأت منذ شاء اهلل هلا أن تبدأ، وانتهت قبيل اإلسالم بزمن ال 

يعدو مائة، أو مخسني ومائة من السنني، وكان من ذلك احلضارات  املعينية والسبئية، والعادية، 

والثمودية، والنبطية، اليت ازدهرت يف مشال احلجاز وجنوب الشام أربعة قرون، وزال سلطانها 

السياسي يف القرن الثاني بعد امليالد، ثم احلمريية، اليت استطالت حتى أشرفت على أوائل 

املثال،  إليه  أمرًا مجح  إذن ما ذكرناه من هذه احلضارات  القرن السادس للميالد. فلم يكن 

وأثبته الوهم، ومل يكن شيئًا قد تطاول عليه الزمن حتى عفى عليه، واندرست معامله، وامنحى 

أعقابهم،  على  العرب  هؤالء  أرجعت  ممتدة،  وقرونًا  طوااًل،  أحقابًا  بعده  من  وخلف  أثره، 

وأعادتهم إىل املنشأة األوىل واحلياة البدائية، وما ينبغي ملتثبت أن يغفل عن الفروق الكثرية يف 

ضاقت العربية حتى عقدنا املؤمترات العربية باللغة اإلجنليزية
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املعامل االجتماعية، بني قوم مل يكن هلم يف احلياة اجلماعية سابقة من حضارة أو علم، أو كانت 

هلم، ثم عفا عليها الزمن، فعادت كأن مل تكن، فأولئك البدائيون حقًا وبني قوم قد كان هلم 

ما كان، ثم تقلص ظله، وتسرب الوهن إىل كيانه، ولكنه مل يزل حيًا يف أنفسهم وضمائرهم 
)*

)1(

وتصورهم مبثوثة معامله حيث كانوا جيوسون خالل ديارهم.)

وخنلص من ذلك كله إىل أمرين:

   األول: إن العرب مل يكونوا بدائيني يف مراحل تارخيهم كلها، بل كانوا أصحاب معرفة 

وحضارة، وكانوا يف كثري من تارخيهم سادة وأهل حواضر، عالوة على ما كانوا فيه من رفاهة 

وتنعم، جيمعون إىل ذلك مجلة من اخلالل واألخالق احلميدة العالية، وصدق اهلل القائل: }اهللمُ 

َأْعَلممُ َحْيثمُ جَيَْعلمُ ِرَساَلَتهمُ{)األنعام: 124(، وهذا جزء من تارخينا تتوجب علينا معرفته.

   الثاني: إن تاريخ السيادة واحلضارة لدى العرب قد أفل جنمه أو كاد، كبقية الذبالة يف 

السراج املنري . وهذه احلال ليست لدى أمة العرب فحسب، وإمنا هي سنة لدى أمم العامل 

كلِّها أو معظمه، تدرج يف الصعود حتى تصل إىل القمة، ثم النزول مرة أخرى.

لكلِّ شيٍء اذا ما متَّ نقصاُن       فال ُيَغرَّ بطيِب العيِش إنساُن

    وما يصدق على أمة من حيث تارخيها قوة وضعفاً، يصدق على لغتها أيضاً. فتسود اللغة 

وتشتهر إذا قوي أهلها وأصحابها وتقدموا، والعكس بالعكس.

    ولكل قوم أو أمة أو شعب أو جنس لغة يتخاطب بها ويتحادث، فاللغة إحدى املقومات 

لكل أمة، واحملافظة عليها ضرورة من ضرورات احلضارة والعيش .

فإن  العربي(:  األدب  )تاريخ  كتابه  مقدمة  يف  الزيات،  حسن  أمحد  األستاذ  األديب  قال     

*  ناصر الدين األسد، مصادر الشعر اجلاهلي، ص18. 
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احملافظة على اللغة وما فيها من مثار العقل والقلب أحد األسس اليت يبين عليها الشعب 

وحدته وشرفه وفخره، فإذا حرمت شعبًا آدابه اجلليلة واملوروثة، فقطعت سباق تقاليده األدبية 

والقومية، حرمته قوام خصائصه ونظام وحدته، وقادته إىل العبودية العقلية، وهي شر من 

العبودية السياسية؛ ألن استبعاد اجلسم مرض ميكن دواؤه، ويرجى شفاؤه، أما استبعاد الروح، 

فموت للقومية اليت ال يقدر على إحيائها طبيب أ . هـ.

   وكما أسلفنا قبل قليل عن الصعود والنزول لألمم واحلضارات، فإن جنم العرب عن  

مسرح األحداث والتأثري قد أفل، وبالتالي سيأفل جنم لغتهم تباعاً، وليس من املستبعد –لوال 

اإلسالم – اندثار العرب والعربية إىل بطون التاريخ وذاكرة املصنفني.

    قد انتهت جمموعة من العرب ومل يبَق منهم سوى الذكرى واألطالل، وهم الذين يقال هلم 

العرب البائدة – ولوال سجل القرآن الكريم ألخبارهم – ملا عرفنا عنهم إال النزر اليسري.    

     وقد شيد التاريخ انتهاء جمموعات من املوجات البشرية مع لغاتهم، وكانوا أصحاب 

صوالت وجوالت ومدنيات وحضارات، وال أدل على ذلك من حضارة املصريني القدماء .

    ولكن –واحلق يقال– جاء اإلسالم مبعجزته اخلالدة )القرآن الكريم( فكان سببًا عظيمًا 

إلغناء العربية وإعطائها دفعة قوية إىل األمام، استطاعت العربية بسببه أن تعيش بكل قوة 

إىل يومنا هذا، وليس يف مكنيت وبعجالة من أمري، وعرب مقال أن آتي باألدلة على ذلك، فهذا 

يستحق موضوعًا مستقاًل برأسه.

    ولكن األمر يف مجلته ال خيفى على أحد من أهل العلم واملعرفة . كما أن اإلسالم هو 

الذي جعل العرب يصلون إىل معظم األصقاع، واألصقاع النائية، واستطاع  العرب بقوة 

اإلسالم والقرآن  أن ميصروا املدن، ويفتحوا األقاليم، ويقيموا فيها مدنيات وحضارة عربية 

ضاقت العربية حتى عقدنا املؤمترات العربية باللغة اإلجنليزية
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مثانية  ودامت  استمرت  اليت  األندلس،  العربية يف  احلضارة  ذلك من  أدل على  زاهرة، وال 

قرون، وما زلنا نعيش على كثري من املوائد اللغوية واألدبية األندلسية، بل أصبحت اللغة 

العربية بعد املعاينة الطبية الفائقة هلا من قبل اإلسالم والقرآن، اللغة األم، لكل املمالك 

العربية واإلسالمية، بل كانت يف كثري من األحيان حبكم القرآن واإلسالم لغة أممية عاملية، مما 

جعل من العرب أن يكونوا أو يعتربوا أنفسهم السادة والرقم األول يف العامل، وهاك بعض 

اإلشارات وما سواها أكثر: جاء يف مقدمة ابن الصالح ص 199 لإلمام احلافظ أبي عمرو 

عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري، املعروف بابن الصالح: روينا عن الزهري، وقال: قدمت 

على امللك ابن مروان، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة، قال: فمن خلفت  

بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح، قال:  فمن العرب أم  من املوالي؟ قال: قلت: 

من املوالي . قال: ومبا سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية، قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي 

أن يسودوا، قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان، قال: فمن العرب أم 

املوالي؟ قال: قلت: من املوالي، قال: ومب سادهم؟ قلت: مبا سادهم به عطاء، قال: إنه لينبغي. 

قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم املوالي؟ 

قال: قلت: من املوالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول، قال: فمن العرب أم 

من املوالي؟ قال: قلت: من املوالي، عبد نوبي، أعتقته إمرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل 

اجلزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: فمن العرب أم من املوالي؟ قال: قلت: من املوالي. 

قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم، قال: قلت: فمن العرب أم 

من املوالي؟ قال: قلت: فمن املوالي، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: احلسن بن 

أبي احلسن. قال: فمن العرب أم من املوالي؟ قال: قلت: من املوالي. قال: ويلك، فمن يسود 
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أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي، قال: فمن العرب أم  من املوالي؟ قال: قلت: من 

العرب، قال: ويلك يا زهري ! فرجت عين، واهلل لتسودن املوالي على العرب حتى خيطب 

هلا  على املنابر، والعرب حتتها. قال: قلت: يا أمري املؤمنني إمنا هو أمر اهلل ودينه. من حفظه 

ساد، ومن ضيعه سقط. وفيما يروى عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، قال: ملا مات العبادلة 

صار الفقه يف مجيع البلدان إىل املوالي إال املدينة، فإن اهلل خصها بقرشي، فكان فقيه أهل 

املدينة سعيد بن املسيب بال مدافع . قلت: ويف هذا بعض امليل، فقد كان حينئذ من العرب 

غري املسيب فقهاء أئمة مشاهري، منهم الشعيب، والنخعي، ومجيع الفقهاء السبعة، منهم ابن 

املسيب عرب، إال سليمان بن يسار.

   ونقل العالمة ابن قدامة يف املغين يف كتاب النكاح 6 /483 عن اإلمام الفقيه أبي حنيفة 

يف قضية الكفاءة يف الزواج، فقال: وقال أبو حنيفة: ال تكافئ العجم العرب ا. هـ.

  وال خيفي أن أصول اإلمام أبي حنيفة فارسية. قال عنه األستاذ خري الدين الزركلي يف كتابه 

) األعالم ( 8 /36 : أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من أبناء فارس ا. هـ .

  فالنزعة العربية اعتدادًا ومسوًا كانت شيمة العرب،  وجزءًا من أخالقهم لفرتات طويلة من 

الزمان، ومل تأت مثل هذه األخالق إال من أصالة وقوة ومتدن ورقي.

   وكون األممية والعاملية للغة العربية دامت فرتة طويلة من الزمن، ونظرًا للفتوحات العربية 

اإلسالمية لكثرٍي من األمصار، واختالط األعاجم بالعرب،  وصهر احلضارات واملدنيات يف 

فكان لدى مفكري   األلفاظ األعجمية،  العربية بعض  إىل  العرب ومدنيتهم، دخل  حضارة 

العرب وباحثيهم يف جمال اللغة قدرة على تضمني هذه األلفاظ العربية، ونشأ ما يعرف يف 

هذا اجملال بـ) املعرب والدخيل( وقد وضع اجلواليقي كتابه املشهور ) املعرَّب(.

ضاقت العربية حتى عقدنا املؤمترات العربية باللغة اإلجنليزية
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   كما مضى على الناس من غري العرب زمان ليس بالقصري، كان تعلم اللغة العربية أساسًا  

والكتابة  للقراء،  عاملية  لغة  كانت  ألنها  له؛  ورمزًا  لتقدمهم  وعنوانًا  احلياة،  يف  لتطويرهم 

والتخاطب، كما اإلجنليزية اليوم .

وتارخيهم  أنفسهم  فهم  لقصورهم يف  واإلسالم  العرب  أمة  على  بالالئمة  لننحو  إننا     

وأصالتهم، ومن ضمن ذلك اللغة، حيث نشاهد انعقاد بعض املؤمترات العربية العلمية يف 

البالد العربية بأوراق عمل باللغة اإلجنليزية.

   فهل الذي عقد املؤمتر غري عرب، وغري مسلمني؟

   أم املشرتكون كذلك؟

  أم ضاقت العربية عن مجلة من األلفاظ والرتاكيب، حتى جلأنا إىل اإلجنليزية؟

   أنا البحر يف أحشائه الدر كامن         فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي؟

  يف تقديري أن هذا نوع من االنهزام الداخلي، وهذه هي الطامة،  حنن ال ننكر أن هناك   

بعض العلماء من الغرب يشاركون يف املؤمترات، وهؤالء يقدمون أوراقهم باإلجنليزية، أو جيب 

أن تصاغ األوراق من الباحثني العرب باإلجنليزية، حتى يفهمها أولئك العلماء الغربيون، 

ولكن ملاذا مل جتهز مدرجاتنا بأدوات الرتمجة الفورية، وتلقى األحباث بالعربية وغريها؟

   ملاذا ال نظهر أصالة لغتنا، وحنافظ عليها قدر املستطاع، وإن كانت اللغة حافظت علينا أكثر 

مما حافظنا عليها ؟ ولوال فضل القرآن الكريم الندثرنا واندثرت لغتنا معنا.

  جند أنفسنا يف بعض اللقاءات مع املسؤولني، ممن ال يتحدثون العربية، نرتجم لغتنا إىل 

لغتهم وال نرتجم لغتهم إىل لغتنا، فكأن لساننا باإلجنليزية.

  فهل األمر عند الفرنسيني كذلك؟
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  هل األمر نفسه عند األملان؟

سابقًا  السوفياتي  والزعيم  رجيان،  رونالد  األمريكي  الرئيس  بني  عقد  قمة  مؤمتر  يف    

غورباتشوف، رفض غورباتشوف أن يتحدث مع الزعيم األمريكي باللغة اإلجنليزية، وإمنا 

حتدث بلغته، وكان بينهما مرتجم، وليس ذلك ألن الزعيم السوفياتي ال حيسن اإلجنليزية،  

وإمنا اعتدادًا بلغته، بدليل أنه عندما أخطأ املرتجم يف ترمجة كلمة بينهما من الروسية إىل 

اإلجنليزية، صححها له الزعيم السوفياتي.

  إننا إذا حتدثنا خنلط العجمية بالعربية، ونعد ذلك شرفًا وتقدماً، وننسى أن لغتنا أعز اللغات

 وأشرفها؛  إذ هي لغة القرآن الكريم، كما هي أيضًا لغة أهل اجلنة .

  وإننا بهذه املناسبة؛ لنطلب من اجملمع اللغوي الفلسطيين أن يمُفعِّل نفسه، ويزيد من نشاطاته 

اللغوية، وجيد يف سبيل رفعة العربية وتطويرها تطويرًا يتناسب معها، كلغة من أقدر اللغات 

على التعبري، ومبا حتويه من ثروة هائلة من األلفاظ والرتاكيب، وهذا واجبه، وهذه ثغرته، اليت 

يقف على بابها، كما أننا نهيب مبجامع اللغة العربية يف الوطن العربي، أن تبذل قصارى 

جهدها يف سبيل تعريب العلوم كافة، يف الوطن العربي، من طبية وعلمية وتكنولوجية. وكم 

سررنا من املؤمتر السنوي الثاني لتعريب العلوم، الذي عقد يف رحاب جامعة األزهر، بتاريخ 

20/آذار/1996م، وإىل األمام أيتها اجملامع العربية، ومنها ومعها اجملمع اللغوي الفلسطيين.     

ضاقت العربية حتى عقدنا املؤمترات العربية باللغة اإلجنليزية
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*( هذه كلمة قاهلا أبو طالب 
)1(

   )اّتبعوا ابن أخي؛ فواهلل إّنه ال يأمر إال مبحاسن األخالق()

عّم النيّب، صلى اهلل عليه وسّلم، وقد مسع من قال: إّن ابن أخيك يزعم أّنه نزل عليه من 

ْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواملمُْنَكِر َواْلَبْغِي  رّبه }ِإنَّ اهلَل َيْأممُرمُ ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلقمُ

حضور  وله  إال  كريم  خلق  من  ما  أّنه  األمر  وحقيقة  َتَذكَّرمُوَن{)النحل:90(،  ْم  َلَعلَّكمُ ْم  كمُ َيِعظمُ

لق  يف ديننا، يف كتاب رّبنا أو سنة نبّينا، ومن مجلة األخالق الفاضلة اليت دعا إليها ديننا )خمُ

اهللَِ{  ِمَن  ِبَعْهِدِه  َأْوَفى  }َوَمْن  نفسه:  عن  فقال  رّبنا،  به  اّتصف  الذي  اخلمُلق  هذا  الوفاء(، 

)التوبة:111(، وذكره رّبنا يف معرض الثناء على بعض النبيني، من أمثال أبي األنبياء إبراهيم، 

عليه  إمساعيل،  وولده  َوفَّى{)النجم:37(،  الَِّذي  }َوِإْبَراِهيَم  فيه:  اهلل  قال  الذي  السالم،  عليه 

واًل َنِبيًّا{ )مريم:54(. السالم، الذي محل صفة أبيه، فقال اهلل فيه: }ِإنَّهمُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرسمُ

إّن خلــق الوفــاء ينــّم عــن نفس كرميــة، نفس تقــّدر اجلميــل، وال تتنّكــر للمعروف، 

نفــس ظاهرهــا مثل باطنهــا، بل أنقى، نفــس متقت الغــدر وأهله، نفس يطمئــّن إليها 

*   اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، 165/10.

كمال بواطنه/ مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية/ وزارة الرتبية والتعليم

من هنا وهناك

  طوبى ألهل الوفاء!!
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مــن يتعامــل معهــا، نفــس ال تتلّبس بصفــات املنافقــني الذيــن يعاهــدون فيغدرون، 

ْلــفمُ الوعد()1(  ّدثــون فيكذبــون، ويعــدون فيخلفــون...، وقد قيــل: )آفة املــروءة خمُ وحيمُ

لقــد كان نبّينــا، صلى اهلل عليه وســّلم، أوفــى األوفياء، وصدق أمحد شــوقي ملّــا قال فيه:

وإذا أخذت العهَد أو أعطيّتُه        فجميُع عهدك ذّمٌة ووفاُء

    وكيف ال يكون وفيًا؟! وهو صاحب اخللق العظيم، الذي أثنى عليه رّبه بقوله تعاىل: 

لمٍُق َعِظيٍم{)القلم:4(؟! كيف ال يكون وفيًا؟! وقد نزل عليه من رّبه، قوله تعاىل:  }َوِإنََّك َلَعَلى خمُ

من  عليه  نزل  وقد  وفّيًا؟!  يكون  ال  كيف  )املائدة:1(؟!  وِد{  قمُ ِباْلعمُ َأْوفمُوا  آَمنمُوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  }َيا 

وَن  مواله ما يدّل بوضوح على أّن الذين ال يوفون من اخلاسرين فيقول تعاىل: }الَِّذيَن َيْنقمُضمُ

أمُوَلِئَك  اأَلْرِض  يِف  وَن  َويمُْفِسدمُ يمُوَصَل  َأْن  ِبِه  اهللمُ  َأَمَر  َما  وَن  َوَيْقَطعمُ ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمْن  اهلِل  َعْهَد 

ممُ اخْلَاِسرمُوَن{)البقرة:27(؟! كيف ال يفي؟! وهو يعلم ما نزل عليه من حديث بين إسرائيل،  همُ

}َيا َبيِن ِإْسَراِئيَل  إليهم فيقول تعاىل:  وأن وفاء اهلل خللقه مرهون بوفاء اخللق له فيما عهد 

ْم َوِإيَّاَي َفاْرَهبمُوِن{)البقرة:40(؟!  ْم َوَأْوفمُوا ِبَعْهِدي أمُوِف ِبَعْهِدكمُ رمُوا ِنْعَميِتَ الَّيِت َأْنَعْمتمُ َعَلْيكمُ اْذكمُ

ومنها  اجلّنة،  له  بها ضمن  متّسك  من  وصايا،  بست  أّمته  أوصى  من  وهو  يفي؟!  ال  كيف 

ْثتمُْم،  قمُوا ِإَذا َحدَّ ممُ اجْلَنََّة: اْصدمُ ْم َأْضَمْن َلكمُ الوفاء بالعهد، فقال: )اْضَمنمُوا ِلي ِستًّا ِمْن َأْنفمُِسكمُ

ْم()2(  فُّوا َأْيِدَيكمُ ْم، َوكمُ وا َأْبَصاَركمُ ضُّ ْم، َوغمُ وا فمُرمُوَجكمُ َوَأْوفمُوا ِإَذا َوَعْدتمُْ، َوَأدُّوا ِإَذا اْؤمتمُِْنتمُْم، َواْحَفظمُ

لقد تعّلمنا من سريته، صّلى اهلل عليه وسّلم، أّنه كان وفيًا مع الناس مجيعهم، ومن ال يذكر 
1. املنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعانيها : 1 / 55.

اِمِت، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه  َباَدَة ْبِن الصَّ 2. مسند أمحد،  باقي  مسند األنصار، َحِديثمُ عمُ
وهذا إسناد رجاله ثقات.

  طوبى ألهل الوفاء!!
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وفاءه لزوجه أّم املؤمنني خدجية، رضي اهلل عنها، بعد وفاتها، وكيف كان يلهج بذكرها، ويكرم 

)َمْن  يقول:  وكان  أعدائه؟!  مع  وقعها  اليت  للعهود  وفاءه  يذكر  ال  من  ألجلها؟  صديقاتها 

ِإَلْيِهْم َعَلى  َيْنِبَذ  همُ، َأْو  دَّنَّهمُ َحتَّى ميَِْضَي َأَمدمُ َبْيَنهمُ َوَبنْيَ َقْوٍم َعْهٌد، َفاَل حَيمُلَّنَّ َعْهًدا، َواَل َيشمُ َكاَن 

)1(*(، وما عرف عنه قّط أّنه نقض عهدًا مع عدّو، وإمنا كان أعداؤه هم الذين ينكثون. 

َسَواٍء()

لقد أصبحت احلال يف دنيانا ال تمُطاق؛ إذ جرؤ الناس على عدم الوفاء بالعهود، وكثري من 

االتفاقات توّقع بني الدول، ولكن أطرافها ال يوفون، وخباّصة عندما توّقع بني الدول القوّية 

والضعيفة، وكّلنا يتذّكر وعود احلمُلفاء للحسني بن علّي، ثّم تنّكرهم لذلك، وتكشريهم عن 

أنيابهم عندما ركل )ألنيب( قرب صالح الدين، رمحه اهلل، بِرجله، وقال متهكماً: )قم يا صالح 

الدين، اآلن انتهت احلروب الصليبّية(، وهو كاذب فيما قال؛ فاحلروب الصليبّية لن تنتهي 

ولن تهدأ. كّلنا يرى االتفاقات اليت وقعت بيننا وبني احملتّل، ومنها اتفاقية أوسلو، وكيف 

تنّكر احملتّل لكثري من بنودها، ووجدنا من ينادي جهارًا بعدم تطبيقها من طرف واحد.

    ومن شعر علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه: 

    ذهب الوفاء ذهاب أمِس الذاهب        فالناس بني خماتل وموارب

    َيْغَشْوَن بينهم املوّدة والصــــــفا        وقلوبهـــم حمشّوة بعقارب

   إّن املؤمن ويّف يف حياته كّلها، وهذا شأن احلّر، يقول أبو مّتام: 

   رأيت احلّر جيتنب املخازي        وحيميه عن الغدر الوفاء 

   ومن هنا فهو ويّف مع رّبه، ويّف مع نفسه، ويّف مع أهله، ويّف مع والديه، ويّف مع معلميه. يقول 

*  سنن الرتمذي، كتاب السري عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف الغدر وصححه األلباني.
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اإلمام أبو حنيفة، رمحه اهلل: )ما صليت صالة منذ مات مّحاد بن أبي سليمان إال استغفرت 

له مع والدّي(، ومّحاد هذا أستاذ أبي حنيفة، ولقد كان اإلمام أمحد يكثر من الدعاء لإلمام 

الشافعّي، وكان من الستة الذين يدعو هلم كّل سحر، وهذا دليل وفاء وحمّبة. وهو ويّف لوطنه، 

ويعرف وفاء املرء لوطنه من حتننه إذا غاب عنه، وكذلك فهو ويّف لشهدائه، و)إّن عدم الوفاء 

ويّف  وأسراه،  ويّف جلرحاه  اهلل(،  أّمة()إبراهيم نصر  ألّية  احلقيقّية  اهلزمية  بداية  للشهداء هو 

ملقدساته، ويّف جملتمعه، ويّف مع الناس أمجعني، وهو ال يغدر، وإن قطع العهد أوفى به، واهلل 

وا  تعاىل أثنى على من أوفى عهده معه، فقال جل شأنه: }ِمَن املمُْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدقمُوا َما َعاَهدمُ

ْم َمْن َيْنَتِظرمُ َوَما َبدَّلمُوا َتْبِدياًل{ )األحزاب:23(.  ْم َمْن َقَضى حَنَْبهمُ َوِمْنهمُ اهللََ َعَلْيِه َفِمْنهمُ

حنن يف هذه الديار أوىل الناس بالوفاء مع اهلل؛ ليويف اهلل بعهده معنا، يقول تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن 

ثمُ َعَلى َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى  ا َيْنكمُ وَن اهلَل َيدمُ اهللَِ َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث َفِإمنََّ ا يمَُباِيعمُ وَنَك ِإمنََّ يمَُباِيعمُ

مبَِا َعاَهَد َعَلْيهمُ اهللََ َفَسيمُْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{)الفتح:10(، ومن العجيب أّننا ال نويف بعهودنا فيما 

بيننا، فقذف اهلل يف قلوب غرينا أال يفوا معنا، وقد رأينا يف احلياة من بعث من خيطب له 

بنتًا البنه، فذهب فخطبها البنه هو، ووجدنا من بعث من يشرتي له بيتاً، فاشرتاه لنفسه، 

الزواج،  بعد  منها  شيئًا  يطبق  ومل  خاطباً،  جاء  عندما  العهود  نفسه  على  قطع  من  ووجدنا 

ووجدنا من اّتفق على توريد بضاعة مبواصفات معينة، فغدر ومل يراِع كثريًا من مواصفاتها، 

ووجدنا من يِعد وال جيد بأسًا يف أن خيلف، ووجدنا من يوّقع االتفاقات مع العّمال ومل يطبق 

الزائفات،  الوعود  فيعد  نفسه لالنتخابات،  يرّشح  ما كان يف صاحله، ووجدنا من  إال  منها 

  طوبى ألهل الوفاء!!
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يظّنه من أخلص  للوعود، ووجدنا من كان يصادق شخصًا كان  يتنّكر  وعندما حيّقق غايته 

على  كان  من  ووجدنا  وأحرجها،  املواقف  أحلك  يف  خانه  غّدارًا؛  كان  ولكّنه  أصدقائه، 

الفقر، وعاهد اهلل لئن آتاه من فضله ليبذلّن يف وجوه اخلري، فلّما آتاه اهلل من فضله خبل. 

  كثري من الناس مثل ذئب ختل، يّتخذ من العهود والعقود ستارًا لغدر جديد، وتراه يّتخذ من 

كالم اهلل هزوًا عندما يقول: }َواهللمُ َعَلى َما َنقمُولمُ َوِكيٌل{)القصص: 28(، فيعاهد باسم اهلل، ولكّنه 

يغدر، وخيفر الذّمة، وخيون العهد، لقد قال اهلل يف معرض الذّم ألمم سبقت وأهلكها اهلل: }َوَما 

ْم َلَفاِسِقنَي{)األعراف:102(، وذّم بين إسرائيل، فقال  َوَجْدَنا أَلْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد َوِإْن َوَجْدَنا َأْكَثَرهمُ

ْم اَل يمُْؤِمنمُوَن{)البقرة:100(. ْم َبْل َأْكَثرمُهمُ وا َعْهًدا َنَبَذهمُ َفِريٌق ِمْنهمُ لََّما َعاَهدمُ تعاىل: }َأَوكمُ

   إّن حياة الناس ستكون خبري كبري لو كانوا يوفون بالوعود والعهود، أفرادًا ومجاعات ودواًل، 

الوعد،  )أمهل  اهلولندّي  املثل  يعد، وقد جاء يف  أال  الوفاء  يستطيع  كان ال  إذا  باملرء  وأوىل 

وعّجل الوفاء(، وقال توماس بني )أبطأ الناس يف قطع الوعود أحرصهم على الوفاء بها(

وقالت العرب: )وعد بال وفاء عداوة بال سبب(، وإّن آخرة الناس ستكون خبري كذلك لو 

ختّلقوا بالوفاء؛ ففي الوفاء حمبة اهلل، ومضاعفة األجر والفوز بالنعيم...ويكفي أّن اهلل سبحانه 

وا{)البقرة:177(، فطوبى ألهل  وهو يعّدد وجوهًا من الرّب، ذكر منهم }َواملمُوفمُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهدمُ

الوفاء!!
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    عندما اشتدت وطأة االحتالل علينا، وزادت حدة املمارسات القمعية يف سبعينيات القرن 

لتلك  التعرض  خشية  يتحفظون  اجلميع  صار  اإلبعاد،  سياسة  أخطرها  من  وكان  املاضي، 

املعلمني  أوضاع  الصريح عن  بامسي  مقااًل  كتبت  احلرجة  الفرتة  تلك  الظاملة، يف  السياسة 

الذين صار قسم منهم يعمل يف إسرائيل بعد الدوام املدرسي، والعطل املدرسية، وخباصة 

العطلة الصيفية.

    كان بعض املعلمني يعملون يف مصنع البالستيك يف اجمليدل، )جمدال هعيمق(، إىل الغرب 

من الناصرة، وينتظرون السيارة اليت تنقلهم إىل العمل يف املقهى يف باب السيباط، على الباب 

العسكري، عميد  احلاكم  قبل  استدعائي من  تقع هناك. ت  اليت  التجارية  ملكتبيت  الشمالي 

زيد، الذي هددنين قائاًل: )بزتك مشرِّق(؛ أي اإلبعاد إىل الضفة الشرقية، وقال مهددًا: )انتبه 

لعملك، وليس لك أن تتدخل يف غري عملك( ألني كنت قد طلبت يف املقال حتسني رواتب 

لتحسني  إضايف  عمل  عن  البحث  على  الصعبة  احلياة  ظروف  أجربتهم  الذين  املوظفني 

ظروف املعيشة.

    مل أستطع كبت قلمي اجلامح الذي تتفاعل يف ضمري حامله مشاعر األمل ملا أمل بنا، ومشاعر 

صيادون برخصة مفتوحة
ياسني السعدي/ معلم متقاعد

من هنا وهناك
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األمل ملا نرجوه، ونصبو إليه. كتبت شذرات بعيدًا عن السياسة، وإن كنت أحوم حول احلمى، 

ولكن ال أقع فيه، خشية اإلبعاد؛ تلك السياسة اللئيمة.

   وعندما انفجرت االنتفاضة األوىل وكانت مباركة؛ ألن اجلميع -ومن كل الفئات واألعمار- 

املوجة من ليس أهاًل للسباحة يف  فيها، ولكنها بدأت تأخذ منحى خمتلفاً، وركب  شاركوا 

حميطها متالطم األمواج، وبدأت ظواهر ملعت ثم انكفأت، وانطفأت يف مدة قصرية. يف تلك 

الفرتة احلرجة من تاريخ القضية الفلسطينية طغت موجة )القتل والسحب والتحقيق( اليت 

أحيان  يف  األوضاع  واستغالل  حسابات شخصية،  لتصفية  أناس  ومارسها  املرحلة،  سادت 

كثرية.

املقدسية، نشرته على الصفحة األخرية،  النهار  مقااًل يف جريدة  الفرتة كتبت      يف تلك 

بتاريخ 26\6\1991م حتت عنوان: )رسالة مفتوحة إىل الرئيس عرفات( باسم مستعار، هو 

واصف الشيباني، أحدث دويًا كبريًا، كان مبثابة إلقاء احلجر يف املياه الراكدة؛ لكثرة اجلرائم 

اليت ارتكبت، وأطلقوا عليها اسم )التجاوزات(. 

    استدعيت إىل مكتب احلاكم العسكري موشي إلعاد يف حينه، ولكن للتعرف، كما فهمت 

بعد ذلك؛ ألنه أعجب باألسلوب، حيث كان يقوم بالتحضري للحصول على درجة الدكتوراة 

يف األدب العربي، ومل يكن يف املقال ما يثري سلطة االحتالل، كان استقباله لي وديًا ومهذباً.

    كنت قبل ذلك كتبت مقااًل يف جريدة القدس، بتاريخ 27\3\1987م بعنوان: )اإلسراء 

واملعراج: رمز ومفهوم( ذكرت فيه هذه الفقرة اليت أثارت االحتالل: )إن رحلة اإلسراء هي 

وقلوب  القدس  بني  الدين،  وهذا  القدس  بني  األبدية  والرابطة  األزلية،  العالقة  إىل  رمز 
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املسلمني يف كل بقاع األرض. وهي رمز إىل ربط القدس مبكة املكرمة، أما املعراج فإنه يعين 

ربط القدس بالسماء. ففي املعراج مفهوم اإلسالم للقدس؛ والذي يعين أنها قريبة إىل اهلل؛ 

ولذلك اختارها لتكون منها رحلة حبيبه حممد، صلى اهلل عليه وسلم، إىل السماء(. 

    فتم استدعائي إىل مكتب ضابط الرتبية والتعليم أسعد عرايدي، يف بيت إيل يف حينه، 

فحذرني من الكتابة واالتصال بوسائل اإلعالم؛ ألني موظف، وجيب أن أستأذن أواًل. 

يف  الصيد  كأنه  القتل  وصار  االنتفاضة،  يف  الشباب  بتصفية  االحتالل  اشتط  وعندما     

الغابة، ومتت تصفية كثري من الشباب جملرد الشبهة، وكأسلوب متبع منذ القدم؛ وهو إلقاء 

الرعب يف قلوب من يفكرون بااللتحاق باملقاومة، وهزت ضمريي حوادث، أعرفها جيدًا، 

وذلك بتصفية شباب كان ميكن إلقاء القبض عليهم، وحماكمتهم، ولكن متت تصفيتهم بدم 

)متجمد(، كتبت مقااًل يف جريدة )البيارق( األسبوعية اليت كان يصدرها املرحوم حممد وتد 

يف باقة الغربية، العدد 39، بتاريخ 27\11\1992م؛ صفحة 5 بعنوان: )يصطادوننا بالبنادق، 

كما يصطادون الغرانق واخلرانق(!! بتوقيع مستعار آخر، مل أفصح عنه من قبل، وهو: )أمحد 

السرياني(، وذلك ألن اسم واصف الشيباني صار مكشوفًا ومعروفاً، وحملاولة اهلروب من 

اإلبعاد أو )ِيزتين االحتالل مشرِّق(.

رنوق،      وشرحت يف بداية املقال معنى الغرانق واخلرانق: والغرانق للجمع، ومفردها غمُ

ْركيات. وقريب منها يف  بضم الغني. وهو طائر عريض اجلناح، طويل الساق، من فصيلة الكمُ

اللفظ كلمة اخلرانق، وتعين صغار األرانب.

    أنا أحتفظ بكل ما كتبت نثرًا، ونظمت شعرًا، ومطبوعًا أيضاً، ولذلك يسهل الرجوع إليه،

صيادون برخصة مفتوحة



86

العدد 127  رجب وشعبان   1437 هـ   -   نيسان وأيار  2016م

 وهذه فقرة أخرى من ذلك املقال: )أما )مناطق( الصيد يف )املناطق( فهي حمميات طبيعية 

مفتوحة للمحرتفني من الصيادين، الذين ميارسون هواية الصيد يف كل وقت وحني.

   إن )املناطق( كلها حممية مفتوحة هلم على مدار العام، وعلى مدى األيام. والتصريح هلم 

مفتوح، وليس له زمان حمدد، وال وقت مقّيد.

   كم من )الغرانق( أو )اخلرانق( ت اصطيادهم يف املناطق؟ إن األعداد الكبرية من الذين 

يتساقطون صرعى بالرصاص، تدل بوضوح على أن األمر كبري وخطري، وأن صمت هذا العامل 

املنافق على ما جيري ويدور، إمنا هو صمت ظامل ولئيم، يثري التساؤل عن مدى مصداقية دعاة 

حقوق اإلنسان، وحريات الشعوب(.

   وال حاجة إىل تكرار النص مرة ثانية؛ ألن ما حيدث اليوم من تصفيات جمنونة لكل من 

يشتبه به بأنه ينوي الطعن يطلق عليه الرصاص، ويرتك ينزف دمًا حتى يلفظ أنفاسه األخرية، 

دفاع عن  أنه  العاملية على  مع نشر صورته وهو ممد على األرض، وتنقله وسائل اإلعالم 

النفس، ورد على حماولة طعن مزعومة.

   ال ننكر وجود حاالت الطعن أو حماوالت الطعن، فهذا احتالل، ولكن القوانني اإلسرائيلية، 

ومعها القوانني اليت تزعم أنها حتارب اإلرهاب تدعي أن هذه األعمال هي أعمال إرهابية، بل 

نشرت وسائل اإلعالم أن بعض الكتاب العرب يؤيدون موقف إسرائيل يف حماربة اإلرهاب، 

إىل درجة أن أحد اخلطباء أعلن عن املنرب أن أعمال الفلسطينيني هي أعمال همجية. 

وكأنهم  اتفق،  كيفما  بالقتل  يصرح  االحتالل، جعلته  أصابت  اليت  اهلستريية  احلالة  إن     

صيادون يف الغابة يتصيدون: )الغرانق واخلرانق( وبعض العرب يباركون عمليات الصيد، 
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بينما بعضهم يتباكون علينا، بينما هم يتفرجون على ضحايانا من الشباب، وهم قتلى ممدين 

على األرض، على أنهم إرهابيون !! 

   بل زادت إسرائيل بصالحية التصريح املفتوح بالقتل، كي يشمل السماح للمستوطنني 

حبمل السالح، واالعتداء على املواطنني اآلمنني يف بيوتهم لياًل، وحرق البيوت على العائلة 

كلها، كما حدث مع عائلة دوابشة يف قرية دوما جنوب نابلس، بتاريخ 31 - 7 - 2015م 

واقتحام املستعربني للمستشفى األهلي يف اخلليل، واغتيال الشهيد عبد اهلل الشاللدة.

    وأختم مقالي بهذه األبيات، للشاعر القروي الذي حيمل لقب: )ضمري القومية العربية(:

   )مبناسبة ثورة 1936م يف فلسطني، نظم الشاعر القروي، رشيد سليم اخلوري، يف املهجر 

قصيدة معربة حتت عنوان: )منطق الغرب(. جاء فيها هذان البيتان اللذان يعربان عن واقعنا 

اليوم، كأننا ما زلنا نعيش يف ذلك اليوم:

البواريد ســــدِّدْت    ***     الصطياد اللقالِق

والسكاكني حدِّدْت    ***     لرقاب اخلرانـِق( !!

صيادون برخصة مفتوحة
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       رمُمبا َعلينا اخلروج لوهلة ِمن َسديم الكون الدائري احمليط بهوة َتفكرينا املوجه، واملمُسريَّ حنو 

نقطة واِحدة، واملمُمتد من الالَمكان، أو الالَحقيقة غالباً، إىل أبعاد أخرى أكَثر ِدقة يف الَوصف 

والتَّفسري واإلقناع، وألننا حنتاج إىل َتنوير َعظيم، َقبل أي عملية حَترير فعلية، جَيب أن نفهم 

وِمنا، وليَس  ربى، ونربمُطها بأمراِس الِكتان إىل جنمُ يطة بقضيته الكمُ الواِقع يف ضوء الَعواِمل احملمُ

العكس، على أّي حال؛ إن طرح القضية السياسية الفلسطينية اآلن خيتلف متامًا عن ساِبق 

عهدها، وعليه ختَتلف هبتها – إن َصحت التسمية – عن أي انتفاضة ساِبقة، أو حتى ثورة 

ريات، ِتبعًا للتقادمُم  رق النضال والَتعاممُل الواقعي مع اجملمُ اق أو ما شاَكل، وختتلف طمُ كثورة الربمُ

يف سري القضية، والوصول إىل ِنقاط مهمة يف العاِمل الوجودي على األرض – األرض ممُقابل 

السالم -، وعليه جيب أن يكون هلذه املرحلة ِفكرها وأهدافمُها وخطوطها السياسية العريضة، 

اليت حتدد َمعامل الطريق، واهلدف، ونقطة الوصول.

    ِبداية علينا أن ندرَك أمرًا مهماً، وهو التشخيص احَلقيقي للصراع الِفلسطيين الصهيوني، 

على أنه استيطان اسِتعماري، ولعل أول َمن أشاَر إىل هذا هو الباِحث الفلسطيين د. فايز 

أبعاد أخرى 
يف دائرة الضوء الفلسطيين ...

 مهند ذويب /  رئيس امُلنتدى الثقايف واألدبي – جاِمعة الُقدس

من هنا وهناك
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 الصايغ، يف حَبث نمُشر عام 1965 ِمن مركز األحباث ملنظمة التحرير، وأعاد إثارة هذا املَفهوم

د.عوض منصور)1( يف َندوة عن احِلراك االحتجاجي، َحيث َميَّز د. الصايغ االستعمار الصهيوني 

العنصرية(  )الَفوقية  نصري  العمُ وتصرفها  ِبتشكيلها  األخرى،  االستعماريَّة  النماِذج  َعن 

نع الدولة االستيطانية  والذي يتمثل يف إزالة الشعب األصلي ِمن فلسطني واسِتبداله؛ لصمُ
نف، َونهجها التوسعي.)2( االستعمارية، َكما مييزها أيضًا إدمانها العمُ

الِفلسطينية  للحالة  احلقيقي  التشخيص  هو  االستعماري  االستيطان  أن  أدركنا  ما  وإذا     

ارس علينا هي َحرب شاِملة،  َيسهل َعلينا  – َكما قاَل د. منصور - معرفة أن احَلرب اليت متمُ

أي َحرب  وجودية، و)هي احلرب اليت تطال مجيع مرافق احلياة، وتستهدف املدنيني، وتسعى 

الدول املتحاربة إىل إيذاء َبعضها يف َمناحي احَلياة كافة()3( وقد طور هذا النَّوع ِمن احلرب 

عسكري أملاني، امسمُه أريك لودنروف، يف ممُنتصف ثالثينيات الَقرن املاضي، وعدَّ أن احلروب 

االستعمارية ِضد األمم والشعوب األصلية هي حروب شاِملة؛ ألن األمم األصلية تصبح يف 

حال حَتارب ألجِل بقائها)4(، وهذا ببساطة يسمى اإلبادة، فحسب اتفاقية األمم املتحدة ملنع 

اإلبادة اجَلماعية بتاريخ 09 /12 /1948 فإنها َتعين أحد األفعال اآلتية املمُرتكبة بقصد التدمري 

1. ندوة َعن احلراك االحتجاجي يف ِفلسطني، بعنوان »قراءات يف الوضع السياسي الراِهن« عقدت بتاريخ 2 /11 
/2015 يف قاعة اجَلمل جامعة القدس، حبضور د. آمنة بدران ود. عوض منصور ود.عزيز حيدر ، وقد َطرح د. منصور 

نا. عددًا ِمن األفكار واحَلقائق التارخيية، واليت وضحت بعضها همُ
2. فايز الصايغ ، االستعمار الصهيوني يف ِفلسطني، َمركز األحباث – منظمة التحرير، بريوت، 1965، ص7-6، 

.24 - 25 ،21
http:/ar.wikipedia.org .3

 Erick Ludendorff , The Nation at War , )london :Hutchinson & Co. Ltd ,1936(. 4
pp.16-17

أبعاد أخرى يف دائرة الضوء الفلسطيين ...
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الكلي، أو اجلزئي، جلماعة قومية، أو إثنية، أو دينية:)1(

  1. قتل أعضاء اجَلماعة.

  2. إحلاق أذى َجسدي أو رمُوحي بأعضاِء اجلماعة.

ليًا أو جزئياً.   3. إخضاع اجلماعة َعمدًا لظروف َمعيشية، يراد َتدمريها املادي كمُ

  4. فرض َتدابري حَتول دون إجناب األطفال داِخل اجَلماعة.

الشاِملة، وبنَي  لرأينا تطابمُقًا بني حرفيات احلرب  الفلسطيين،  الواِقع  َرجعنا إىل  ما     وإذا 

االّدعاء  الشاِملة  احَلرب  ممارسة  من  فمثاًل  له،  َمثيَل  ال  ِبتطابق  الواقع،  أرض  على  اجلاري 

باحِتكار احَلقيقة، والتصنيع املمُستمر هلا، وإظهار اآلخر يف صورة شيطانية –إن صح التعبري– 

أنَّ  ِبدعوى  املمُباشرة،  اجَلسدية  التصفية  عمليات  ِعنَد  السكاكني  وضع  يف  نلَمسه  َما  وهذا 

حاَول الَطعن، كما ملسناه يف حرب َغزة األخرية، َحيث نشرت صورة  )املَقتول( –الشهيد– 

المرأة فلسطينية َتقف على رمُكام َمنزهلا، على أنها امرأة إسرائيلية يف تل أبيب، َدمرت املمُقاومة 

منزهلا، والَشواِهد كثرية، والباص الذي محمُِل إىل الَهاي َدليل َجيِّد أيضاً.

   يف َتقرير ِسري ِجدًا، وخاص، ِمن أبي عالء )أمحد قريع( إىل الراحل الشهيد )أبو ِعمار( 

ِبتاريخ 04 /12 /1992 َعن لقاء بينه وبني يائري هريشفيلد يف لندن، على َهامش اجِتماع 

اقِتصادي بتاريخ 03 /12 /1992 َبني أهم ما دار فيه - والذي يعد َحقيقة هو املقِدمة األوىل 

ألوسلو –)2(  َومن أهم ما لفَت نظري نقطة )هــ( يف الَبند األول، وهي أن حكومة رابني 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGindigenous.html.1
2. أمحد قريع )أبو عالء(، الرواية الفلسطينية الكاِملة للمفاوضات ِمن أوسلو إىل خاِرطة الطريق، مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، فرباير 2006،  1 /  53.
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احَلركة  تشبه   – التحرير  منظمة  أي   – املنظمة  أن  بينها،  من  كاَن  عدة  َتصرحيات  أطلقت 

الصهيونية، واحَلديث َعن كونفدرالية إسرائيلية / فلسطينية / أردنية ممُشرتكة، َعلينا أن نمُبقي 

باألسلوب  التعاممُل  اآلن  اجملدي  ِمن  عاَد  فهل  واِقعية،  للمحة  وننَتقل  اآلن،  هِذه  املمُالَحظة 

نفسه إذ مَسعنا نتنياهو َيقول يف ِخطاب له ِبتاريخ 16 /11 /2009 أمام ممُنتدى سابان: )إن أي 

خطوة ِمن هذا القبيل – التوجه الِفلسطيين لطلب االعرتاف ِبدولة على حدود الساِبع ِمن 

َستؤدي إىل َتفكيك االتفاقات بنَي اجَلانبني، وستدفع إسرائيل إىل اختاِذ خطوات  حزيران – 

أحاديَّة اجلاِنب(، وإذا ما متعنا يف ذلك الَتسارع بنَي مؤمتر َمدريد، إىل هذه اللحظة، واملمُماطلة 

اإلسرائيلية، والتَّنصل ِمن أي الِتزام بإقامة الَدولة الِفلسطينية، واإلبقاء على َما خيدم مصلحتها 

فقط، نمُدرك أنه باَت جليًا اهلدف اإلسرائيلي ِمن أي اتفاق على َمدار الَسنوات الساِبقة، وهو 

كن ِمن القضاء الَكاِمل والشاِمل  السالم ممُقاِبل السالم، واالنتظار ِلظروف دولية مواِتية، متمُ

على الشعب الِفلسطيين، واملمُتاِبع للواِقع العربي، جَيد ذلَك واِضحًا ِمن إشغال الدول بأنفسها، 

َوخلق النزاعات، وِمن ثمُم جس نبِضها بسلسلة اسِتفزازات يف األرض الفلسطينية؛ َكالَقتل، 

واالقتحامات املتكررة للَمسجد األقصى، َوحماولة َجر الشارع والِقيادة – على حٍد َسواء – حَنو 

ِقيادة َحرب شاِملة ِمن  َله، َكضم الضفة، أو  طط  ممُربع االنتفاضة، إلجياد املمُربر ألي َعمل خممُ

َجديد، يدفع إسرائيل هلا َعواِمل عدة، ومنها العامل الدميغرايف.

   عليَّ أن أشري إىل نمُقطة ممُهمة، واليت تتلخص يف َقول جان َجاك روسو: )إذا كاَنت القوة 

ِهي اليت َتصَنع احَلق، ما احَلق الذي َيزول بانِقطاع القوة .؟! .. ِلنعرَتف إذن بأن القوة ال خَتلق 

أبعاد أخرى يف دائرة الضوء الفلسطيين ...
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احَلق()1(، وهذا ممُرَتكز مهم يف الصراع، جِيب أن يبقى نمُصَب أعيننا، فَمن ميتلك القوة ال 

ميتلك احَلق، )احلقيقي(، بل يمُصور ويعمل ألجل إبقاء الصورة ظاِهرة للعيان أنه صاحب احَلق 

ِمن خالل ما قمُلناه ساِبقًا ِمن احِتكار احلقيقة، َفكلما متادى صاِحب احلق األصلي يف إبداء َحقه، 

كاَن خروج اآلخر َعن طوره، وزياَدته الَقتل والَتنكيل، فأرى أنه ِمن الضروري كأصحاب َحق 

التَّمسك القوي باحَلق واملَبادئ اإلنسانية، وِمن األمثلة على ذلك َتصريح لألسري ِبالل غامِن، 

ممُنفذ َعملية الباص مع رفيقه الشهيد بهاء عليان، ِبتاريخ 14 /11 /2015 قاَل فيه: ) قمُمنا 

بإنزال األطفال والعجائز ِمن الباص َقبل البدء بالَقتل، َوعندما طلبت ِمن احملقق أن يثبت 
هذا يف احملضر، قال: أتريد أن أظهركم مالِئكة أماَم العامل؟(.)2(

   ِختاماً؛ ما قمُلت َتناثر يف األبعاد، وومضات َكونية تمُسلط الضوء على َبعض األمور اليت 

الطغيان  من  َمد  ممُواَجهة  يف  التالية  واخلطوة  الراِهنة،  الفلسطينية  السياسة  حتدد  أن  كن  ميمُ

َفر  املمُربمج، واملمُخطط َله إلنهاء الوجود الفلسطيين فوَق هذه األرض، وأخِتم مبقولة جَيب أن حتمُ

رد تغري اجِتماعي أو انِقالب يف  يف ِجباِهنا()3(: التنوير َشرط للتَّثوير، والتثوير ِبال تنوير جممُ

تمع، ويتغري ِبتغري السلطة، فهو َتغري اجتماعي َيقوم  دثه السلطة القاِئمة يف اجملمُ األوضاع حتمُ

على أساس ممُتخلف، وال َبقاء له إال ببقاء السلطة الضاِمنة له، وبالتالي َيظل خاِرجياً، وال 

حيمُِْدثمُ تأثريًا فعليًا إذا مل خيلقه وعي، ومل خيلق هَو وعياً.

1. جان جاك روسو، العقد االجتماعي، ترمجة عاِدل زغري، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، 1995، ص 34،33،29.
2. راديو بيت حلم 2000 ، نشرة الثاِمنة بتاريخ 14 /11 /2015م

3. فريال َخليفة ، َنقد فلسفة هيجل ، دار التنوير ، 2006 ، ص6 .
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                   املعلمة املبدعة: رسالة أمل 
ونشأت  وتعلمت،  ترعرعت  وفيه  ولدت،  املخيم  قلب  يف      

النبيلة،  على حب وطنها، والتمسك مببادئها، والتشبث بقيمها 

أطفالنا من أصحاب  بإيواء  تفخر  مدرسة  معلمة يف  واستقرت 

وجتلى  متيزها،  برز  وهناك  القاسية،  والظروف  واحلاجة  الفاقة 

مشروطًا  ليس  اإلبداع  أن  والداني  للقاصي  وأثبتت  إبداعها، 

بنيل أرفع الشهادات وأعالها، وإمنا هو خالصة جهد وتفكري ونشاط وهمة، وَتطلع بعمق إىل 

األمام، مل تكن حنان احلروب من املشهورات بهذا املستوى حتى نالت التوفيق بدخول مسابقة 

املعلم املبدع على مستوى العامل، فخاضت غمارها بشجاعة وثقة دون تكلف وال انتظار معونة 

الفوز  هذا  وأثار  األوىل،  الدرجة  نالت  حتى  املسابقة،  مراحل  يف  فوزها  وتدرج  وسطاء،  من 

إعجاب الناس كبارًا وصغارًا، عربًا وعجماً، أقارَب وأباعد، وكانت على صعيد فلسطني وطنها 

الغالي مفخرة، وأي مفخرة؟! فطوبى هلا وهنيئًا لذويها وزوجها وأسرة الرتبية والتعليم اليت 

من رمحها ولدت وفخرت بها يف وقت كان فيه السجال على أشده، لتسوية املطالب احلقوقية 

للمعلمني.

   ولك اجملد شعبنا الصابر املرابط، الذي مل متنعه اجلراح والشدائد من إجناب األفذاذ واألبطال 

واملبدعني يف ساحات اجملد مجيعها.

     سائلني اهلل العلي القدير أن يوفق هذه املعلمة املبدعة يف ترك بصمات طيبة جديدة على 

صعيد االرتقاء مبستوى تعليم أبنائنا، والنهوض مبسريتنا التعليمية حنو غد أفضل، وأن تكون 

مثااًل حيتذى يف مدارسنا حيث وجدت.

ولمُهمُ َواملمُْؤِمنمُوَن{ ْم َوَرسمُ }َوقمُِل اْعَملمُوا َفَسرَيَى اهللمُ َعَمَلكمُ

                                                                                       رئيس التحرير

همسة اعتزاز وتقدير
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جملس اإلفتاء األعلى يدين االضطهاد اإلسرائيلي للفلسطينيني 

ومقدساتهم ومواصلة اإلعدامات امليدانية حبقهم

    القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس 

جملس اإلفتاء األعلى - اجللستني السادسة والسابعة والثالثني بعد املائة من جلسات جملس 

اإلفتاء األعلى، حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس، وقد ندد اجمللس باستمرار انتهاكات 

سلطات االحتالل واعتداءاتها املتواصلة على حرمة األماكن املقدسة الفلسطينية واالقتحامات 

املتكررة للمسجد األقصى املبارك من قبل  قطعان املستوطنني حبماية هذه السلطات، ومحَّل اجمللس 

االحــتــالل  سلطات 

ـــذه  عــــواقــــب ه

مؤكدًا  املــمــارســات، 

املسجد  قدسية  على 

ــارك  ــب األقـــصـــى امل

ومكانته لدى املسلمني 

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد: أ. مصطفى أعرج /   مدير عام مكتب املفيت العام
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داعيًا  أمجع،  العامل  يف 

شد  ـــــرورة  ض إىل 

إلعماره  إليه؛  الرحال 

والصالة فيه، كما متنى 

املعلمني  على  اجمللس 

إىل  العودة  واملعلمات 

وانتظام  مدارسهم 

الدراسة حفاظًا على املسرية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلبة مع حتقيق املطالب املشروعة 

للمعلمني ضمن اإلمكانات املتاحة.

 املفيت العام يطلع املشاركني يف مؤمتر رسالة اإلسالم يف الباكستان 

على معاناة الشعب الفلسطيين

    إسالم آباد: شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 

خطيب املسجد األقصى املبارك - يف أعمال مؤمتر رسالة اإلسالم الذي عقد يف العاصمة 

إسالم  الباكستانية 

آباد، بدعوة من فضيلة 

طاهر  حممود  الشيخ 

أشريف - رئيس جملس 

وقد  الباكستان،  علماء 

يف  كلمة  مساحته  ألقى 

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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ظل  يف  خاصة  ومقدساته،  الفلسطيين  الشعب  دعم  ضرورة  على  فيها  أكد  االفتتاح،  حفل 

الظروف الصعبة اليت يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيين ومقدساته، مبينًا أن اإلسالم دين 

هداية ورمحة، وليس كما يصوره احلاقدون على اإلسالم واملسلمني، وتبادل مع رئيس جملس 

تتم املؤمتر بدعاء من مساحته، متنى فيه أن  علماء الباكستان، وأمينه العام، اهلدايا التذكارية، واخمُ

يسود اخلري والسالم العامل أمجع.

  وعلى هامش املؤمتر التقى مساحته عددًا من الشخصيات، منها:

  - السناتور أنور بيك، عضو جملس الشيوخ الباكستاني.

اجلامعات  ورؤساء  باكستان،  يف  النقشبندية  اجلماعة  رئيس  الرمحن،  نقيب  الشيخ   -   

الباكستانية، وأعضاء الوفود املشاركة، وحبث معهم سبل التعاون املشرتك.

  - فضيلة الشيخ سردار حممد يوسف، وزير األوقاف والشؤون الدينية، الذي أكد على 

ضرورة مساندة الشعب الفلسطيين، ومطالبة اجملتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف العدوان 

الصهيوني الغاشم، الذي يطال املقدسات الفلسطينية اإلسالمية واملسيحية.

   وأقام فضيلته مأدبة عشاء على شرف مساحته، داعيًا إىل  تكرار مثل هذه الزيارات، ألهميتها 

خباصة للشعب الباكستاني، التواق حلل القضية الفلسطينية حاًل شاماًل وعاداًل. 

أشاد  والذي  باكستان،  احلاكمة يف  الربملانية  الكتلة  رئيس  احلق -  رجا ظفر  السيد   -   

بهذه الزيارة، ال سيما أنها جاءت يف وقت عصيب، يعاني فيه الشعب الفلسطيين من قتل 

من  وغريها  الشهداء،  جلثامني  واحتجاز  للبيوت،  وهدم  وجه حق،  دون  ميدانية  وإعدامات 

جرائم االحتالل اليت يندى هلا اجلبني، مثل حرق عائلة دوابشة، والشهيد حممد أبو خضري 

وهم على قيد احلياة، مشددًا على ضرورة جلم هذه االعتداءات، ومعاقبة سلطات االحتالل 
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ومستوطنيها الذين يعيثون يف األرض الفساد.

ذلك  جاء  آباد،  إسالم  يف  املعتمدين  واألجانب  واملسلمني  العرب  السفراء  من  عدد   -   

االنتهاكات  على صورة  إطالعهم  ت  حيث  هناك،  فلسطني  دولة  سفارة  أقامته  حفل  خالل 

املخاطر  وأرضه، وال سيما  ومقدساته،  الفلسطيين،  الشعب  واالعتداءات ضد  اإلسرائيلية، 

احلقيقية اليت تهدد املسجد األقصى املبارك، نتيجة احلفريات أسفله، يف حماولة هلدمه، وإقامة 

اهليكل املزعوم على أنقاضه - ال قدر اهلل -، وكذلك االقتحامات املتكررة من قبل املتطرفني 

الذي  الوقت  قبل سلطات االحتالل يف  إعماره من  واملستوطنني للمسجد األقصى، ومنع 

تفرض فيه قيودًا على رواده، وحتول دون وصوهلم إىل مسجدهم للصالة فيه، مناشدًا العامل 

وبطشه،  االحتالل  ظلم  من  ومقدساته  الفلسطيين  الشعب  حلماية  التدخل  بضرورة  أمجع 

ووضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية الغامشة.

من  العديد  حضرها  مساحته،  شرف  على  غداء  مأدبة  أقام  الذي  السعودي  السفري   -    

الشخصيات الرمسية الباكستانية والعربية واإلسالمية.

   وألقى مساحته خطبة اجلمعة يف مسجد البحرية يف الهور، اليت بثت على اهلواء مباشرة، 

يقارب  ــا  م حبــضــور 

 ، مصلٍّ ألــف  سبعني 

دعا خالهلا املصلني إىل 

صفًا  الوقوف  ضرورة 

األمة  حلماية  ــدًا  واح

اإلسالمية مما خيطط هلا، 
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وزار كذلك مسجد فيصل بإسالم آباد، والتقى العديد من املواطنني ورواد املسجد.

   وقد رافق مساحته يف هذه الزيارات أ. مصطفى أعرج، مدير عام مكتب املفيت العام،  وسفري دولة 

فلسطني يف إسالم آباد، وليد أبو علي، الذي أشرف على هذه الزيارات ونظمها، وأشاد بالدور 

الفاعل لسماحته يف هذه الزيارة، وأطلعه على املقر اجلديد للسفارة الفلسطينية الذي هو يف 

مراحل إنشائه األخرية، 

السفارة  أيضًا  وزار 

هناك،  الفلسطينية 

طاقمها  ــى  ــق ــت وال

فيها  ــني  ــل ــام ــع وال

اجلاليات  من  وعــددًا 

الفلسطينية والطالب.

املفيت العام يشارك يف مؤمتر حقوق األقليات الدينية يف الديار اإلسالمية

   مراكش: شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-  

يف مؤمتر )حقوق األقليات الدينية يف الديار اإلسالمية: اإلطار الشرعي والدعوة إىل املبادرة( 

الذي عقد يف مدينة مراكش املغربية.

   وشارك مساحته يف املؤمتر بدعوة من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يف اململكة املغربية 

الدولة اإلسالمية: حقوق  الدينية يف  بعنوان: )األقليات  املؤمتر حبثًا  التوفيق، وقدم إىل  أمحد 

املسلمني  معاملة غري  األقليات وكيفية  الشرعية، ومحاية  املواطنة  إىل  فيه  وواجبات(، تطرق 

بالعدل والقسط، ومتتعهم حبرية العقيدة والعبادة، كما بني واجباتهم جتاه الدولة اإلسالمية.
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    وتضمن البحث إشارة إىل النموذج الفلسطيين للتعايش بني أصحاب األديان، واالهتمام 

الرمسي والشعيب بأمن الكنائس وروادها، باملستوى نفسه الذي يتم فيه االهتمام بأمن املساجد 

واملصلني فيها.

هامش  ــى  ــل وع    

مساحته  التقى  املؤمتر، 

ـــــاف  ـــــر األوق وزي

من  وعــددًا   املغربي، 

املشاركة  الشخصيات 

يف أعمال املؤمتر.

املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفيت احملافظات

    القدس: شجب مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

أطفالنا  ضد  امليدانية  اإلعدام  جرائم  احملافظات  ومفتو  املبارك-  األقصى  املسجد  خطيب 

وشبابنا وفتياتنا العزل، 

االحتالل  ينفذها  اليت 

بوحشية  اإلسرائيلي 

مقدمني  مسبوقة،  غري 

إىل  التعازي  أصــدق 

الذين  الشهداء  ذوي 
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ارتقوا إىل العال يف أحناء الوطن، الذي يفخر بأبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس فداء 

الشهداء،  احتجاز جثامني  باستمرار  التنديد  مع  وكرامتهم وحريتهم،  ومقدساتهم  لوطنهم 

الذي يشكل منوذجًا ألبشع اجلرائم اإلنسانية واألخالقية والدينية والقانونية يف عاملنا املعاصر، 

سائلني اهلل العلي القدير أن يتقبل شهداءنا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

وحسن أولئك رفيقاً، متمنني الشفاء العاجل للجرحى، واحلرية لألسرى مجيعاً.

    جاء ذلك خالل اجتماع مساحته مع مفيت حمافظات الضفة الغربية، مؤكدًا على أن دار اإلفتاء 

الفلسطينية تعمل على نشر الوعي الديين السليم القائم على الوسطية واالعتدال وااللتزام 

بتعاليم اإلسالم السمحة، وناقش اجملتمعون سبل تطوير عمل الدار، والنهوض بها ملا فيه 

خدمة ديننا احلنيف ووطننا الغالي، مشددين على االلتزام باتباع منهج االعتدال والوسطية 

الذي تتبناه دار اإلفتاء الفلسطينية يف مواقفها وفتاويها.

املفيت العام يلتقي وفدًا من مؤسسة املواصفات واملقاييس

الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  الشيخ حممد حسني -املفيت  التقى مساحة  القدس:      

الفلسطينية،  واملقاييس  املواصفات  مؤسسة  من  وفدًا   - املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 

التعاون  سبل  لبحث 

رحب  وقد  املشرتك، 

مساحته يف بداية اللقاء 

على  وأثنى  بالوفد، 

مبينًا  املؤسسة،  عمل 

معها،  التعاون  أهمية 
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الفلسطينية تصدر شهادات  اإلفتاء  دار  أن  خاصة يف جمال إصدار شهادات حالل، موضحًا 

الالزمة،  الرمسية  املستندات  التأكد من حصوهلا على  لفئات خمتلفة من اجملتمع، بعد  تزكية 

وفيما يتعلق بإصدار شهادات حالل للمصانع والشركات الغذائية، فإن ممثاًل عن الدار يقوم 

بزيارة ميدانية للشركة، للتأكد من شرعية املنتوجات اليت تصنعها، واتفق اجلانبان على مراعاة 

توفر شهادة مؤسسة املواصفات واملقاييس لدى الشركة املراد إعطاؤها شهادة حالل، كما ت 

االتفاق على انتداب أحد أصحاب الفضيلة من دار اإلفتاء الفلسطينية، ليكون ضمن فريق 

التدقيق املتخصص مبنح عالمة حالل، اليت تصدرها مؤسسة املواصفات واملقاييس؛ وذلك 

من أجل تعزيز التعاون بني اجلانبني، ملا فيه سالمة املواطن وصحته، وشرعية غذائه وشرابه.

    إضافة إىل وجود مندوب دائم من دار اإلفتاء الفلسطينية يف جملس احلالل الذي تعقده 

املؤسسة أسبوعياً، ويف اخلتام أشاد مساحته بأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة املواصفات 

واملقاييس.

    من جهته أثنى وفد مؤسسة املواصفات واملقاييس على التعاون املشرتك بني اجلانبني، 

وشكر مساحته على حسن االستقبال، وما قدمه من شرح مفصل فيما خيص منح شهادة احلالل. 

الوكيل املساعد لدار   / إبراهيم خليل عوض اهلل  دار اإلفتاء الشيخ  وحضر االجتماع عن 

اإلفتاء الفلسطينية وحممد جاد اهلل / مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية، ومصطفى أعرج  / مدير 

عام مكتب املفيت العام، وعدد من موظفي الدار، وضم وفد مؤسسة املواصفات واملقاييس م. 

حممد ذكري / مدير دائرة اجلودة والتأهيل، وم. عبري أبو حجلة وعددًا من موظفي املؤسسة.

املفيت العام يؤدي واجب العزاء بعدد من الشهداء

    القدس: أدى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 
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املــســجــد األقــصــى 

العزاء  واجب  املبارك، 

عمر  إياد  بالشهيدين 

امللك  وعبد  سجدية 

من  خروب  أبو  صاحل 

والشهيد  قلنديا،  خميم 

الكالوتي  مجال  حممد 

من كفر عقب، وذلك على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية، ضم الشيخ إبراهيم عوض 

الفلسطينية، والشيخ حممد  املساعد لدار اإلفتاء  الوكيل  / مفيت حمافظة رام اهلل والبرية،  اهلل 

إسعيد صالح / مفيت قوى األمن الفلسطيين، والشيخ د. حممد يوسف / مفيت حمافظة نابلس، 

وحممد جاد اهلل - املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية، ومصطفى أعرج / مدير عام مكتب 

املفيت العام، وبالل الغول / مدير الشؤون املالية.

     ونوه مساحته يف كلمة ألقاها مبكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل، متمنيًا للشهداء 

الذين  مع  يكونوا  أن 

من  عليهم  اهلل  أنعم 

والصديقني  النبيني 

والصاحلني  والشهداء 

رفيقاً،  أولئك  وحسن 

شعبنا  بصمود  وأشاد 
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الفلسطيين وتضحيات 

أبنائه.

    ومتنى الفرج العاجل 

البواسل  ــا  ــران ألس

من  ينافحون  الذين 

شعبهم  حرية  أجــل 

وحترير  أمتهم  وكرامة 

أرضهم ومقدساتهم.

تعيني أكرم اخلطيب مفتيًا جلنوب اخلليل

   القدس: قّرر مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس 

جملس اإلفتاء األعلى- تعيني فضيلة الشيخ أكرم إمساعيل جاد اهلل )اخلطيب( مفتيًا جلنوب 

اخلليل خلفًا لفضيلة الشيخ د. إبراهيم بويداين، واملفيت اجلديد حيمل شهادة البكالوريوس 

يف الفقه والتشريع من اجلامعة األردنية، وعمل يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية منذ 33 

عاماً، تقلد خالهلا مناصب إشرافية عدة، كان آخرها مشرفًا على دور القرآن الكريم، ومتنى 

مساحته لفضيلته التوفيق يف خدمة دينه ودائرته ووطنه وأبناء شعبه.

وفد من دار اإلفتاء يزور قيادة األمن الوطين يف جنني

   جنني: قام فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل-الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، 

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - على رأس وفد من دار اإلفتاء بزيارة مقر قيادة األمن الوطين يف 

جنني، وقابلوا العقيد حممد سالمة، نائب قائد املنطقة، ود.بشار عبوشي، مدير اخلدمات الطبية، 
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املسؤولني  من  وعددًا 

العسكريني.

   واطلــع وفــد دار 

اإلفتــاء علــى املرافق 

وبعض  والنشــاطات 

فيهــا،  املعســكرات 

وألقى فضيلة الشــيخ 

عــوض اهلل كلمة أمام 

يف  املشــاركني  بعض 

تلك املعسكرات.

   وشكر فضيلته قيادة 

املنطقــة على حســن 

الضيافة واالســتقبال، وضم الوفد الذي رافق فضيلته، الشيخ حممد أبو الرب- مفيت حمافظة 

جنني- والشيخ حسني عمر- مفيت حمافظة طوباس- وبالل الغول- املدير املالي- ويوسف 

تيسري-مدير دائرة املعلومات واحلاسوب- ومؤيد زيادة - مدير دائرة األرشيف - وعددًا من 

موظفي الدار اآلخرين.

مفيت حمافظة رفح يعزي باسم مساحة املفيت العام

   رفح: نيابة عن مساحة الشيخ حممد أمحد حسني- املفيت العام للقدس 

والديار الفلسطينية- خطيب املسجد األقصى املبارك قدم فضيلة الشيخ 
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حسن جابر - مفيت حمافظة رفح - التعازي باألستاذ رضوان األغا والشيخ همام شراب من 

رفح، وعّدد فضيلته مناقب الفقيدين وما كانا يتميزان به من صفات حسنة، وحبهما ألبناء 

وطنهما، سائاًل اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رمحته، وأن يسكنهما فسيح جناته، 

وأن يلهم أهلهما وذويهما الصرب والسلوان.

دولة رئيس الوزراء يكرم مفيت حمافظة طولكرم

    طولكرم: كّرم دولة الدكتور رامي احلمد اهلل -رئيس جملس الوزراء الفلسطيين- فضيلة الشيخ 

عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم- وقدم له درعًا تقديريًا على جهوده يف بناء مسجد الكوثر 

الذي افتتحه دولته يف طولكرم، وذلك حبضور مساحة الشيخ يوسف ادعيس، وزير األوقاف 

الدينية،  ــشــؤون  وال

املسؤولني  من  وعدٍد 

اآلخرين.

    كما ألقى فضيلته 

حول  عدة  حماضرات 

ـــــرياث يف  ــم امل ــل ع

اإلسالمية،  الشريعة 

ــوة من  ــدع ـــك ب وذل

طولكرم،  أوقاف  دائرة 

الفروض   فيها  بــني 

يف  كما  الــشــرعــيــة، 
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القرآن والسنة، كما شارك يف ندوة حول التواصل االجتماعي، حتدث فيها عن أسس التواصل 

األواصر  تقوية  يف  واجملتمع،  واألسرة  الفرد  على  وأثرها  التواصل  ووسائل  املسلمني  بني 

االجتماعية، اليت هي من أسس ديننا احلنيف، واليت شارك فيها أئمة املساجد، والواعظات، 

واملدرسني، واملدرسات يف األوقاف.

    وكان فضيلته قد شارك يف ندوة عن رعاية املسنني، موضحًا دور الشريعة اإلسالمية يف 

رعاية املسنني، من حيث احلقوق املدنية واملادية كافة.

مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف الوقفة التضامنية مع األسري 

الصحفي حممد القيق

    سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت- يف 

الوطنية  والقوى  )فتح(  الفلسطيين  الوطين  التحرير  حركة  نظمتها  اليت  التضامنية  الوقفة 

ووزارة األسرى واحملررين ونادي األسري والتوجيه السياسي واملؤسسات الرمسية واألهلية يف 

حمافظة سلفيت للتضامن مع األسري الصحفي حممد القيق الذي كان مضربًا عن الطعام يف 

سجون االحتالل، كما شارك يف حفل تأبني الشهيد حممد زهران الذي أقيم يف قاعة املهندس 

حممود الديك.

مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يشارك يف مؤمتر 

)فلسطني حتدث أخبارها(

حمافظة  شوباش-مفيت  أمحد  الشيخ  فضيلة  شارك  واألغوار:  أرحيا     

أرحيا واألغوار- يف مؤمتر )فلسطني حتدث أخبارها( والذي يسعى إىل 

وجذورها  فلسطني  عروبة  ليؤكد  يأتي  الذي  البارزة  ومعاملها  فلسطني  جبغرافية  التعريف 
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التارخيية، وأحقية شعبها الفلسطيين بها، وتضحياته الباسلة يف سبيل محايتها.

   باإلضافة إىل ذلك؛ زار فضيلته بيت األجداد، حيث اّطلع على اخلدمات املقدمة لنزالئه، 

وشارك كذلك يف فعاليات افتتاح مقر البنك اإلسالمي الفلسطيين، وافتتاح مقر مديرية صحة 

أرحيا واألغوار، علمًا بأنه ت اختيار دار اإلفتاء يف حمافظة أرحيا واألغوار عضوًا يف جملس السلم 

األهلي.

    وشارك كذلك يف ورشة عمل حول )جودة املنتجات الفلسطينية(، حيث بني فضيلته أهمية 

اجلودة وارتباطها بالدين الذي دعا إىل اإلتقان واإلحسان واإلبداع يف جماالت احلياة كافة، كما 

شارك يف زراعة األشجار يف مقام النيب موسى، عليه السالم.

البلدية حبضور  الذي عقد على مسرح  الثقايف  الشعري      كما شارك فضيلته يف احلفل 

العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية، وكان فضيلته قد ألقى العديد من خطب اجلمعة 

يف املساجد، تناول فيها املوضوعات عدة تهم املواطنني يف حياتهم الدينية والدنيوية، إضافة 

إىل مشاركة فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية والدينية اليت بني فيها األحكام الشرعية 

يف املوضوعات ذات العالقة، علمًا أن لفضيلته دورًا يف حل العديد من النزاعات واخلالفات 

العائلية والعشائرية، إضافة إىل إلقائه العديد من احملاضرات والدروس الدينية.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل عن املرياث يف اإلسالم

   جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني- يف ورشة عمل حول نظام 

املرياث يف اإلسالم، مبينًا أن املرياث يف اإلسالم إجباري وليس اختيارياً، وال حيتاج صاحب 

اإلرث إىل حكم حاكم، على عكس ما عند غري املسلمني، الذين ميكن أن يكونوا أصحاب 

املال، وهلم ورثة، ولكن يوصون بأمواهلم ألشخاص آخرين، كما شارك يف االحتفال بيوم املعوق، 
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الذي نظمته بلدية مرج 

بالتعاون  عامر،  ابن 

العاملية،  الــرؤيــا  مع 

ومؤسسة إبداع املعلم، 

حتدث فيها عن احرتام 

لإلنسانية،  ــالم  اإلس

وأهمية  هلا،  وتكرميه 

اإلنسان يف مراحل حياته، وظروفه مجيعها، كما شارك يف ورشة عمل  احملافظة على حقوق 

الرجل، هلا حقوق،  املرأة يف اإلسالم، وأنها مثل  فيها عن  النساء، حتدث  العنف ضد  حول 

وعليها واجبات، مبينًا أن اإلسالم حفظ حياتها، وجعل تكرميها من األخالق الفاضلة ونهى 

إليها، وشارك يف غرس األشجار يف قرية اجللمة مبناسبة يوم الشجرة، وشارك  عن اإلساءة 

كذلك يف افتتاح املطبخ الصحي التابع ملركز النشاط النسوي يف خميم جنني، وشارك كذلك 

شرحية  تستهدف  اليت  اإلنرتنت(  عرب  االبتزاز  ضد  نفسك  )احم  بعنوان  عمل  ورشة  يف 

النساء والفتيات، داعيًا فضيلته إىل ضرورة مراقبة األبناء لدى استخدامهم وسائل االتصال، 

وتوعيتهم ملا قد يتعرضون له من استغالل وابتزاز.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف تشييع عدد من الشهداء

    بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة 

أمحد  سرور  الشهيد  منهم:  الشهداء،  من  عدد  تشييع  يف  بيت حلم- 

صايف  نعيم  والشهيد  فجار،  بيت  من  طقاطقة  خالد  والشهيد  عايدة،  خميم  من  سرور  أبو 
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من العبيدية، حيث ألقى فضيلته كلمات أشاد فيها مبنازل الشهداء، مطالبًا بالوحدة ورص 

الصفوف ملواجهة هذا العدو الغاشم، كما شارك فضيلته يف فعاليات التضامن مع األسري 

الصحفي حممد القيق، الذي كان مضربًا عن الطعام يف سجون االحتالل اإلسرائيلي رفضًا 

سجون  يف  الفلسطينيني  األسرى  ضد  االحتالل  سلطات  تفرضه  الذي  اإلداري،  لالعتقال 

االحتالل، وهذه الفعاليات أقيمت يف ساحة املهد، ومسرية السرير اليت تدعو إىل اإلفراج عن 

القيق.

    من ناحية أخرى؛ ألقى فضيلته دروسًا عدة، كما استقبل وفودًا أجنبية عدة، أطلعهم فيها على 

االنتهاكات واملمارسات اليت متارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته، 

داعيًا إىل ضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيين ومقدساته، كما زار فضيلته العديد من 

األسرى احملررين من سجون االحتالل، وقدم هلم التهاني، متمنيًا اإلفراج العاجل عن األسرى 

مجيعهم من سجون االحتالل، كما شارك فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية والدينية، 

أجاب خالهلا عن األسئلة اليت وردت إىل فضيلته.

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف الفعالية اخلتامية حلملة 

مناهضة العنف ضد املرأة

    طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس- 

اليت عقدت يف  املرأة  العنف ضد  مناهضة  اخلتامية حلملة  الفعالية  يف 

احملافظة، كما شارك يف حفل تكريم مديرة الشؤون االجتماعية، باإلضافة إىل مشاركة فضيلته 

يف الوقفة التضامنية مع األسري الصحفي حممد القيق، الذي كان مضربًا عن الطعام يف سجون 

االحتالل، وشارك يف اجتماعات اجمللس التنفيذي للمحافظة لبحث العديد من املوضوعات.
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؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 127
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكاًل موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي

السؤال األول: من ................................................... ؟
        أ . هو النيب إسرائيل.

        ب . الذين لعنهم الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بسبب الربا.
        ج . أحق الناس حبضانة الطفل بعد أمه، حسب قانون األحوال الشخصية.

السؤال الثاني: من القائل ........................................... ؟
        أ. )من زعم أن الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، خيرب مبا يكون يف غد، فقد أعظَم على اهلل الفرية(.

        ب. سبحان من أسرى خبري ضياء             أسرى بنور حممد الوضاء.
        ج.  أنت الذي يف دمعيت

            أشعلت لي قمر الصهيل.
        د.  رأيت احلّر جيتنب املخازي     وحيميه عن الغدر الوفاء.

        هـ. هذي فلسطني قد عاث العدو بها       مهما اعرتاها سيبقى أصلها فينا.
السؤال الثالث: من صاحب كتاب .................................. ؟

          أ . تاريخ األدب العربي.
          ب . املغين.

السؤال الرابع: ما حكم ............................................ ؟
         أ. الصالة اليت تسبق تكبرية اإلحرام فيها النية.

         ب. شراء الذهب بالتقسيط.
         ج. من جاء إىل املسجد، ووجد صالة الفجر قائمة، فنوى حتية املسجد وفرض الفجر معاً.

         د. تزويج املرأة نفسها بنفسها، حسب رأي احلنفية.
السؤال اخلامس: ما ................................................ ؟

         أ . اسم املدينة الباكستانية اليت عقد فيها مؤخرًا مؤمتر: )رسالة اإلسالم(.
         ب . اسم املعلمة الفلسطينية اليت فازت جبائزة املعلم املبدع العاملية.

         ج . االسم املشهور لسورة بين إسرائيل.
         د . السبع املوبقات اليت نهى الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، عن اقرتافها.

السؤال السادس: يف أي جهات املسجد األقصى املبارك يقع باب الرمحة؟

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 127 
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السؤال األول:   1. صحيح.

                  2. الالت.

                 3. ال دية فيه.

                 4. باطل.

                 5. فاسد.

                 6. علي دوابشة.

                 7. أمحد أبو العيش.

                 8. عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

                 9. )إياد مشاسنة(.

السؤال الثاني:  1. )أم معاوية بن أبي سفيان(.

                  2. )أبو الدرداء(.

                  3. عبد الرمحن عباد.

السؤال الثالث:   اجلاحظ.

السؤال الرابع:   ابن سينا.

السؤال اخلامس: عبد الرمحن عباد.

الفائزون في مسابقة العدد 125

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 125

1. صباح طلب أمحد مطلوب

2. حممود حممد اليف

أبو اسنينة 3. هديل بسام إدريس 

بيت حلم

غزة

اخلليل

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 125
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
لة، وصحيحة.. 4 ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكَّ
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   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.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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