1

العدد  129ذو القعدة وذو احلجة  1437هـ  -آب وأيلول 2016م

فهرس العدد
افتتاحية العدد
يا حجاج البيت احلرام اذكروا ثانيه

الشيخ حممد أمحد حسني

4

كلمة العدد
إياكم واهلرج

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل

10

مناسبة العدد
وأذن يف الناس باحلج

أ .حممود حافظ امساعيل

18

اجلانب الروحي يف أداء مناسك احلج

أ .حممد ذياب أبو صاحل

20

رحلة ال تنسى

أ .كمال بواطنة

27

من دالالت خطبة حجة الوداع

أ .كايد جاليطة

30

مسائل فقهية
الدر املنثور يف معرفة املهم من أحكام القبور

الشيخ إحسان عاشور

من أخطاء املصلني املتعلقة باملساجد والصالة

الشيخ أمحد شوباش

36
42

زاوية الفتاوى
أنت تسأل واملفيت جييب

الشيخ حممد حسني  /املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية

2

50

فهرس العدد

أخالق وقيم
مفهوم العفة يف اإلسالم

د .حسن مسعود

56

رسالة اإلسالم رسالة أخالقية وقيمية

د .محزة ذيب

64

غفلة الناس عن اإلحساس بنعم اهلل عليهم

أ .شريف مفارجة

70

اإلسالم احلنيف وتكرميه للمرأة

الشيخ حسن جابر

73

مصطلحات قرآنية
الفرح والسعادة والسرور يف القرآن الكريم

أ .يوسف عدوي

76

القدس لنا
القانون الدولي ومدينة القدس
القدس ( -قصيدة)

د .حنا عيسى

85

د .عبد اهلل فنون

92

نشاطات  ...ومسابقة

باقة من نشاطات مكتب املفيت العـــام
ومراكـــــز دار اإلفتــــاء الفلسطينية

أ .مصطفى أعرج

مسابقة العدد 129

أسرة التحرير

110

إجابة مسابقة العدد 127

أسرة التحرير

111

3

94

العدد  129ذو القعدة وذو احلجة  1437هـ  -آب وأيلول 2016م

يا حجاج البيت احلرام

افتتاحية العدد

اذكروا ثانيه

الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
يتوجه يف هذه الفرتة من كل عام ،قاصدو أداء احلج إىل بيت اهلل العتيق ،انصياعاً ألمر
اهلل تعاىل املوجه للمؤمنني البالغني العاقلني املستطيعني إليه السبيل ،وبهذه املناسبة اإلميانية
بامتياز يطيب احلديث عن الربط العقائدي بني املسجد احلرام يف مكة ،واملسجد األقصى
وحيجوا إليه
يف بيت املقدس ،حيث األول يأتيه املؤمنون ليعمروه بالعمرة على مدار العامُّ ،
يف أيام معلومات منه ،بينما املسجد األقصى يئن منذ عقود من سالسل الظاملني وقيودهم،
وتدنيسهم ،وهتك حرمته ،واملسلمون حيسنون صنعاً بأداء عبادتي احلج والعمرة ،وما يتخللهما
من طواف حول الكعبة ،وسعي بني الصفا واملروة ،وإعمار للبيت احلرام بالعبادة والصالة ،يف

مشهد باتت دميومته تشد األنظار ،وجتذب املشاعر والقلوب ،وترتجم واقعياً معنى االستجابة
الربانية لدعاء إبراهيم ،عليه السالم ،حسب ما جاء يف القرآن الكريم على لسانه ،حيث

ُ
َ
يمواْ
ي ِذي َز ْرع ِعن َد َبيْتِ َك ال
يقول اهلل جل شأنهَّ { :رَّبنَا إِِّني أَ ْس َك ُ
مْحََُّر ِم َرَّبنَا ِلُي ِق ُ
نت ِمن ذ ِّريَّتيِ ِب َواٍد غرْ ِ
ٍ
الةَ َف ْ ْ َ
الص َ
ات َل َعَّل ُه ْم يَ ْ
ش ُكُرو َن}(إبراهيم،)37 :
َّم َر ِ
َّ
اس َت ْه ِوي إَِليْ ِه ْم َوا ْرُزْق ُهم ِّم َن الث َ
اج َعل أْفئِ َدةً ِّم َن النَّ ِ

بينما املسجد األقصى يفتقر إىل حترك جاد ،ولو بالدعاء من قبل املؤمنني يف بقاع املعمورة،

نعم ،لو كان الدعاء على املستوى املطلوب يف اجلدية واحلرارة اإلميانية حلرك السواكن ،وألمثر
على أرض الواقع املواقف املنشودة اليت تثبت للقاصي والداني أن املسجد األقصى خط
4
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أمحر ،وراءه مجوع املؤمنني الذين ال يسكتون عن انتهاك ُحرمته ،على سنة اخلليفة املعتصم
الذي انتصر لنداء مستغيثة من ظلم املعتدين ،فنطق حاله مع لسانه :لبيك أختاه ،فهل
للمسجد األقصى من يليب نداء أنّاته املتالحقة؟ والواقع يرد أن ال مغيث ،إال من رحم ربي
من أبناء األمة وقادتها ،وخباصة من أولئك املرابطني واملرابطات الذين يواجهون حراب
املعتدين برباطة جأش َّ
قل نظريها ،وحاهلم ولسانهم يقوالن :حنن فداك يا أقصى ،هلم وإياه اهلل،
وهو يقيناً أكرب من جربوت الطغاة والظاملني ،ولكن اجلاهلني ال يعلمون.

وفيما يأتي تذكري ببعض الدالالت الشرعية على عمق الصلة بني املسجدين احلرام يف
مكة واألقصى يف القدس ،عسى أن تنفع الذكرى ،يف تعزيز احلالة املنشودة إلعطاء املسجد
األقصى العناية اليت يعطيها مسلمو العامل للمسجد احلرام ،وخباصة وهم يشدون رحاهلم إليه
حجاجاً ومعتمرين ،أو وهم يتوجهون إليه يف اليوم والليلة مبا ال يقل عن مخس مرات قبل
أن تنطق حناجرهم بتكبرية اإلحرام املشروطة لدخوهلم أي صالة ،فرضاً كانت أم نافلة ،تلبية

الس َماء َفَلُن َوِّليَنَّ َك ِقبَْلًة
ألمر اهلل تعاىل بذلك ،حيث قال جل شأنهَ{ :ق ْد َن َرى َت َقُّل َ
ب َو ْج ِه َك فيِ َّ
لحْ َ
َ َ َ ِّ
َ َ ْ لمَْ
ين
ُم َف َوُّلواْ ُو ُج ِو َه ُك ْم َش ْط َرُه َوإِ َّن َّال ِذ َ
ام َو َحيْ ُث َما ُكنت ْ
ت ْرضا َها ف َول َو ْج َهك شط َر ا ْس ِج ِد ا َر ِ
َاب َليَ ْعَل ُمو َن أََّنُه الحْ َ ُّق ِمن َّرِّب ِه ْم َو َما ُ
اهلل ِب َغاِفل َع َّما يَ ْع َمُلو َن} (البقرة)144 :
ُأ ْوُتواْ اْل ِكت َ
ٍ
املسجد الثاني يف الوجود:

يفكر الناس عادة يف ترتيبات الوجود الزمانية وأهميتها ،ويبحثون عن أوجه الصلة
بينها ،واملساجد اليت تنشأ لتمكني املسلمني من أداء صالتهم وعبادتهم هلل تعاىل فيها ،ينتشر
وجودها اآلن يف بقاع الدنيا ،وال تكاد أماكن جتمعاتهم ختلو منها ،بل إن مناراتها تشهد
بوجود مسلمني حوهلا ،لكن الوجود األول للمساجد له خاصية تتعدى حالة السبق يف وجود
املساجد إىل فعل الوجود الذي مت أصله على أيدي خلق مطهرين ،اختارهم اهلل ألداء هذه
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املهمة ،وكلفهم بها ،وعن إحدى مراحل التأسيس الرئيسة للمسجد احلرام ،يذكر القرآن
الكريم أن اهلل تعاىل كلف نبيه إبراهيم وابنه إمساعيل ،عليهما السالم ،برفع قواعد البيت
يل َرَّبنَا َت َقبَّ ْل ِمنَّا إن َ
ت َوإِسمْ َا ِع ُ
َّك
يم اْل َق َوا ِع َد ِم َن اْلبَيْ ِ
احلرام ،فقال جل ذكرهَ { :وإِْذ يَ ْرَف ُع إِْب َرا ِه ُ
ِ

أَ َ
يع
الس ِم ُ
نت َّ

يم}(البقرة)127 :
اْل َعِل ُ

كما عهد اهلل إليهما بتطهريه ألداء العبادة اخلالصة هلل ،سواء أكانت اعتكافاً أم طوافاً أم

ً ِّ
صالة ،وعن هذا يقول سبحانه وتعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا اْلبَيْ َ
اس َوأَ ْمناً َواتخَِّ ُذواْ ِمن َّم َق ِام
ت َمثَاَبة للنَّ ِ
يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل أَن َط ِّه َرا َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
الر َّك ِع
يم ُم َصًّلى َو َع ِه ْدَنا إِلىَ إِْب َرا ِه َ
إِْب َرا ِه َ
ني َو ُّ
تيِ
جوِد}(البقرة)125 :
الس ُ
ُّ
هذه املكانة العلية ال يعتورها أي شك أو ريبة من قبل املؤمنني باهلل ورسله وكتبه،

فاملعلومات حوهلا حقائق دامغة ،وليست مصادفة أن يربط اهلل تعاىل وجود املسجد األقصى
بوجود املسجد احلرام ،صاحب املنزلة الرفيعة يف األرض والسماء ،واملساجد غريهما كثرية،

ومنتشرة يف أحناء الدنيا ،بل إن الوجود كله ،املكاني والزماني وغريهما ،خيضع مطلقاً لقدرة
اهلل تعاىل وأمره ،ويقع يف إطار ملكوته سبحانه ،فليست مصادفة أن يكون املسجد التالي

للمسجد احلرام يف الوجود على وجه البسيطة ،هو املسجد األقصى املبارك ،فعن أبي َذ ٍّر قال:

(قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع يف األرض أَ َّو ُل؟ قال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُم ،قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟
الصلاَ ُة َف َص ِّلَ ،ف ُه َو
قال :المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصى ،قلتَ :ك ْم َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةَ ،وأَيْن َ
الصلاَ ُة َف َصِّلْه ،فإنه َم ْس ِجدٌ).
َم ْس ِجدٌ) ويف حديث أبي َكا ِم ٍل (ُث َّم َحيُْث َما أَْد َر َكتْ َك َّ

(*)
(((

فاالختيار الرباني للمسجد األقصى ليكون الثاني يف الوجود الزماني للمساجد ،له من

الداللة واألهمية ما له ،فهو ليس كأي مسجد يف الدنيا ،مما يقتضي من مسلمي العامل أن
يقدروا له قدره ،وأن يبذلوا جهدهم على حفظه ومحايته وحتريره؛ حتى يبقى خالصاً هلم من

* صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة.
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دون الناس ،يرتفع منه تكبريهم ودعاؤهم ،ويؤدون فيه صالتهم واعتكافهم ورباطهم ،غري
آبهني مبن خالفهم ،وال مبن عاداهم ،أو صارعهم على االستحواذ عليه ،فإن فعلوا ذلك ،فقد

أبرأوا ذمتهم إىل اهلل ،وإن قصروا حنوه ،أو فرطوا يف محاية ذرات ترابه ،فقد خسروا خسراناً

مبيناً ،يف الدنيا واآلخرة ،وبئس املصري.
اإلسراء:

مل يقتصر الربط بالغ األهمية بني املسجدين احلرام واألقصى على الرتتيب الزماني
يف الوجود والسبق فيه ،بل هناك وجوه أخرى ذات أهمية على هذا الصعيد ،ومن ذلك
معجزة اإلسراء اليت مسى اهلل تعاىل سورة قرآنية بها ،وبدأ أوىل آياتها باحلديث عنها ،فقال
ال ِّم َن المَْ ْسج ِد الحْ َ َرام إلىَ المَْ ْسج ِد َ
تعاىل{:سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
األْق َصى َّال ِذي َبا َر ْكنَا
ُ
ِ
ِ
ِِ
َ
ري} (اإلسراء)1 :
يع البَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
َح ْولُه ِلن ِ
وحادثة اإلسراء هلا شجونها وأبعادها ،واملقام هنا يقتضي االقتصار على الوقوف عند

البعد املكاني فيها ،فهي انطلقت من املسجد احلرام ،وانتهت عند املسجد األقصى ،وهكذا
الرحالت اجلوية والربية والبحرية تبدأ من نقطة انطالق مكاني ،وتنتهي عند نقطة مكانية
أخرى ،فالذي يسافر على منت خطوط جوية معينة ،حيدد له يف تذكرة السفر مكان االنطالق
ومكان الوصول ،حسب االتفاق املربم بينه وبني مكاتب تلك اخلطوط ،لكن رحلة اإلسراء
مل يربمها املسافر حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بنفسه ،وإمنا كان هلا ترتيب رباني ،بدليل أن
اهلل تعاىل مل يقل سافر حممد أو سرى ،وإمنا قال ُ
(أسري به) ،فهو مل يكن صاحب القرار ،وال
القدرة بالذي جرى ،من هنا يستوعب املؤمنون اخلوارق اليت ختللت تلك الرحلة امليمونة،
ومنها اختيار نقطيت االنطالق والوصول ،فلماذا من املسجد احلرام يف مكة؟ وملاذا إىل املسجد
األقصى يف بيت املقدس؟ فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يف أثناء البدء بتنفيذ تلك الرحلة
7
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ً
مشغوال بالدعوة وتبليغها ،ويعاني ويكابد من عنت الذين يصدونه عنها ،ومل تكن لديه سعة
من الوقت ليفكر يف رحالت من هذا القبيل ،قد تضطره لو قام بها جبهده الشخصي إىل
استغراق عشرات األيام ذهاباً وعودة ،فكيف مت األمر يف جزء من ليلة؟!

فالذهاب إىل املسجد األقصى يف تلك الفرتة له من الدالالت ما له ،وهي جديرة بالتأمل
والتدبر.
ُّ
املعراج:
بعد أن وصل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسجد األقصى قادماً من املسجد احلرام

يف رحلة اإلسراء ،بدأت رحلة املعراج إىل السماوات ،فعن أََنس بن َماِل ٍك ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ،
ِ
يت باْلبرَُاق ،وهو د َّ َ
ُ
ض َطو ٌ
يلَ ،ف ْو َق الحْ ِ َم ِارَ ،وُدو َن اْلبَ ْغ ِل،
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أِت ُ ِ ِ
َابٌة أْبيَ ُ ِ

يَ َض ُع َحاِف َرُه ِعنْ َد ُمنْتَ َهى َط ْرِفِه ،قالَ :ف َر ِكبُْتُه حتى أََتيْ ُت َبيْ َ لمَْ
س ،قالَ :ف َرَب ْطُتُه ِبالحْ َ ْل َقِة اليت
ت ا ْق ِد ِ
َخْل ُت المَْ ْس ِج َدَ ،ف َصَّليْ ُت فيه َر ْك َعتَينْ ِ ُ ،ث َّم َخ َر ْج ُتَ ،ف َجاَءِني ِجبرْ ُ
يَ ْرِب ُط ِبِه الأَْنْبِيَاُء ،قالُ :ث َّم د َ
يل،
ِ
ب ،فقال ِجبرْ ُ
اخترَ ْ ُت َّ
الل نََ
بَ ،ف ْ
يل ،صلى اهلل عليه وسلم:
عليه َّ
السلاَ مِ ،بإَِناٍء من خمَ ْ ٍرَ ،وإَِناٍء من َل نَ ٍ
ِ
(*)
ْ
الس َماِء).
اخترَ ْ َت اْل ِف ْط َرةَ ُث َّم َع َر َج ِبنَا إىل َّ
(((

وجتاه هذا احلدث اجللل يتساءل املتحدثون عن اإلسراء واملعراج دائماً عن احلكمة من

انطالق املعراج من املسجد األقصى ليلة اإلسراء والغاية منه ،وكان ميكن هلذه الرحلة من
األرض إىل السماء أن تتم مباشرة من مكان إقامة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف مكة إىل
السماء ،لكن ما حدث يستثري التفكري حول أهمية بيت املقدس عند اهلل تعاىل ،الذي انتهت
إليه رحلة اإلسراء ،وانطلقت منه الرحلة إىل السماء ،اليت فرض اهلل خالهلا على املسلمني
عمود دينهم وهي الصالة ،فعاد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقرار فرض الصالة ،وهنا
حيق للمرء أن يسائل املسلمني الذين يؤدون الصالة ،أمل خيطر بباهلم حال املسجد األقصى؟

* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلسراء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماوات وفرض الصلوات.
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أمل حيثوا أنفسهم على أداء الواجب جتاهه؟ أمل يعلموا حباله؟ وما أدراك ما حاله؟ أسري يف
أيدي الظاملني ،يدنسونه آناء الليل ،وأطراف النهار ،يف الغدو واآلصال ،وال حول وال قوة إال
باهلل العلي العظيم.
املساجد اليت تشد إليها الرحال:
تتساوى املساجد يف فضل التعبد فيها وأجره ،إال مساجد ثالثة ،عظمها اهلل تعاىل ،وخصها

يف إباحة طلبها وقصدها ،طلباً ملزيد من املثوبة ،فالصالة يف غريها ثوابها واحد ،بينما يف هذه

الثالثة يتضاعف أجرها ،فيصح السفر إليها بقصد التعبد فيها ،طلباً ملضاعفة املثوبة ،بينما
ً
وحتصيال ملضاعفة األجر على الصالة فيها،
ال يصح قصد غريها طلباً لفضل الوصول إليها،

بدليل ما روي عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ُت َش ُّد

الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َم ْس ِج ِد
ِّ
اج َد؛ المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرامَ ِ،و َم ْس ِج ِد َّ
الر َح ُال إال إىل َثالَثِة َم َس ِ
(((
الأَْْق َصى).
وبعض املشككني يف مكان وجود املسجد األقصى ،يرد عليهم حديث رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،الذي وضح فيه أنه املوجود يف القدس ،واليت كان يطلق عليها آنذاك إيلياء،
فعن أَبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
اج َد؛ َم ْس ِج ِد
ول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إمنا ُي َساَفُر إىل َثلاَ َثِة َم َس ِ
(((
اْل َك ْعبَِةَ ،و َم ْس ِج ِديَ ،و َم ْس ِج ِد إِيِليَاَء).
فهذه وقفة تأملية عند بعض معززات لفت أنظار املسلمني حجاجاً وغريهم إىل أهمية

املسجد األقصى املبارك ومكانته بني املساجد األوىل يف األهمية الدينية لدى اهلل واملسلمني،
عسى أن يكون بهذا التذكري نفع ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ،اللهم قد
بلغنا ،اللهم فاشهد.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب التشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.
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كلمة العدد

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس هيئة اإلدارة والتحرير
ُفج ْعنا وكل غيور من حوادث القتل املفزعة ،اليت تواىل وقوعها مؤخراً يف مواقع عديدة
من بالدنا احلبيبة ،ولألسف الشديد أن القاتل واملقتول من أبنائنا وإخواننا ،ومسة معظمها
الرعونة القاتلة ،واالستهتار حبرمة الدماء ،واتباع العصبيات ،واالنسياق وراء الغضب وشره،
والعنجهيات وويالتها ،وإذا ما أضيف هلذه احلاالت البغيضة ما حيدث من استهتار بأرواح
أبناء شعبنا من قبل عدوه ،حيث ال يكاد يوم مير دون أن يرتقي بسبب بطشه شهداء تلو
شهداء ،من الشباب والشيب ،والنساء والرجال ،حتى األطفال الرضع ،والشيوخ َّ
الركع ،مل
يسلموا من وبال استهداف آالت القتل والدمار املعادية ،وباإلضافة إىل هذين اجلانبني هناك
القتل املمارس ضد أبرياء الناس يف ربوع بالد العرب واملسلمني بني فئات متناحرة ،وكلها
يدَّعي الوصل باحلق والطهر ،وهما من غالبيتهم براء ،واحلق ال يقر ألي من هؤالء بذاك.
وهناك القتل الذي يستهدف آمنني حتى من غري املسلمني يف بقاع عديدة من أحناء الدنيا،
وبعضه ميارس -ولألسف -باسم الدين ،بل باسم اإلسالم واملسلمني ،فحاالت القتل
كثرت ،سواء ما كان منه مجاعياً يف الطائرات واألماكن العامة ،أم فردياً خالل شجارات خمتلفة،
أم تربص بإنسان ،بسبب خصومة ،أم من أجل سرقة ،أم غري ذلك من األسباب.
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يف خضم هذه املوجات املتالطمة من جرائم القتل املروع ،يتساءل املرء عن مدى مشول
جمموع حاالت القتل املشار إليها أعاله يف مضمون مفهوم اهلرج الذي أخرب الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،أنه عالمة من عالمات الساعة ،وفسر ،صلى اهلل عليه وسلم ،كثرته بانتشار
السا َعُة حتى
القتل وشيوعه ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ َتُقوُم َّ

ُي ْقبَ َ
الز َم ُانَ ،وَت ْظ َه َر اْل ِفتنَُ َ ،ويَ ْكُث َر الهَْ ْر ُج ،وهو اْل َقتْ ُل
الزلاَ ِز ُلَ ،ويَتَ َقا َر َب َّ
ض اْل ِعْل ُمَ ،وَت ْكُث َر َّ
اْل َقتْ ُل ،حتى يَ ْكُث َر ِف ُ
يك ْم المَْ ُال َفيَ ِف َ
يض).

(((

واهلرج يف اللغة هو الفتنة واالختالط ،وأصل اهلرج الكثرة يف الشيء ،واهلرج القتل بلسان
احلبشة (((.فالقتل وكثرته من عالمات قرب قيام الساعة ،وهو من السلبيات اليت ينبغي احلذر
من اقرتافها.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله:
اقرتاف جرائم القتل وجد منذ وجدت األسرة اإلنسانية األوىل على وجه البسيطة ،حيث
قتل ابن آدم أخاه ،وعن بعض جمريات هذا احلدث الفظيع ،يتحدث القرآن الكريم ،فيقول
ن آَد َم ِبالحْ َ ِّق إِْذ َق َّرَبا ُق ْرَباناً َفُتُقبِّ َل ِمن أَ َح ِد ِه َما َولمَْ ُيتَ َقبَّ ْل ِم َن َ
اآلخ ِر
جل شأنهَ { :واْت ُل َعَليْ ِه ْم َنبَأَ اْبيَْ
َ لأََ َ َ َ
اهلل ِم َن المُْتَّ ِق َ َ
طت إَل َّي يَ َد َك ِلتَ ْقتَ
ال إنمََّا يَتَ َقبَّ ُل ُ
اس ٍط يَ ِد َي
ُليِن َما أََناْ ِببَ ِ
ني* لئِن َب َس َ ِ
َقال ْقتُلنَّك َق ِ
َ
ني* إِّني ُأر ُ َ
ثمْ َ ُ
ثمْ
إَليْ َك لأََْقتَ
ُل َك إِِّني أَ َخ ُ
اب
اف اهللَ َر َّب اْل َعالمَِ َ ِ ِ
ِ
يد أن َتُبوَء ِبإِ ِي َوإِ ِك َفتَكو َن ِم ْن أ ْص َح ِ
ت َلُه َن ْف ُسُه َقتْ َل أَ ِخيِه َف َقتَ
النَّ ِار َوَذِل َك َجزَاء َّ
ين* َفبَ َع َ
الظالمِِ َ
ث
ني* َف َط َّو َع ْ
اس ِر َ
َلُه َفأَ ْصبَ َح ِم َن الخْ َ ِ
َ
اري َس ْوءةَ أَ ِخيِه َق َ
ال يَا َويَْلتَا أَ َع َج ْز ُت أَ ْن أَ ُكو َن ِمث َ
ُُ ً
األ ْرض ِلرُييَُه َكيْ َ
ْل
ف ُي َو ِ
ِ ِ
اهلل غ َرابا يَبْ َح ُث فيِ

.1صحيح البخاري ،كتاب االستسقاء ،باب ما قيل يف الزالزل واآليات.
 .2عمدة القاري.92/ 2 ،
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ـذا اْل ُغ َر ُ
َه َ
ار َي َس ْوءةَ أَ ِخي َفأَ ْصبَ َح ِم َن النَّاِد ِم َ
ني}
اب َفأ َو ِ
ِ

(املائدة)31-27 :

واحلوار الذي سبق وقوع جرمية القتل األوىل يف حياة البشر ،يشري إىل بعض األبعاد النفسية
واللفظية واألخالقية اليت ختللت جمريات هذا احلدث اجللل ،فاملستهدف بالقتل عبرَّ عن
نوازع اخلري املخزونة يف نفسه ،واليت منها تنطلق أقواله وأفعاله ،فقال :إنمََّا يَتَ َقبَّ ُل ُ
اهلل ِم َن
ِ
ني ،وحاول أن يردع القاتل عن ارتكاب جرميته ،وأخرياً
ني ،وقال :إِِّني أَ َخ ُ
اف اهللَ َر َّب اْل َعالمَِ َ
المُْتَّ ِق َ
َ
خلص إىل قول :إِّني ُأر ُ َ
ثمْ َ ُ
ثمْ
اب النَّ ِار .وكل هذا مل مينع
ِ ِ
يد أن َتُبوَء ِبإِ ِي َوإِ ِك َفتَكو َن ِم ْن أ ْص َح ِ
الشر أن يقع ،فحدثت اجلرمية املشهودة اليت يذكرها الناس من أبناء آدم عرب تاريخ وجودهم
املتواصل والطويل.
والذي تسوغ له نفسه اقرتاف جرمية قتل حبق بريء من البشر ،إمنا هو من املبشرين بالنار،
وبئس املصري ،كما بشر بها هابيل أخاه وقاتله قابيل.
ومنذ وقوع جرمية القتل األوىل يف تاريخ البشرية ،أرسى اهلل -جل شأنه -قاعدة ثواب إنقاذ
يل أََّنُه َمن َقت َ
النفس الربيئة وإثم قتلها ،فقال عز وجلِ { :م ْن أَ ْجل َذِل َك َكتَبْنَا َعَلى َبن إِ ْس َراِئ َ
َل
ِ
يِ
َ
األ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
َن ْفساً ِب َغرْي َن ْف َ َ
اس
اس جمَ ِيعاً َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
ِ
ِ ٍ
س أ ْو ف َساٍد فيِ
َ
َ َ
ً
جمَ ِيعاً َوَل َق ْد َجاءْت ُه ْم ُر ُسُلنَا ِبالبَيِّن ِ ُ
س ِرُفو َن}(املائدة)32 :
ض لمَُ ْ
َات ث َّم إِ َّن َكثِريا ِّمنْ ُهم َب ْع َد ذِلك فيِ األ ْر ِ
وكثرية هي األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية اليت تبشع جرائم القتل الظامل ،بغض

النظر عن اسم القاتل أو املقتول ،وعقيدتهما ولونهما ولغتهما وجنسيتهما ،وحيث ما زال
االستهتار يقع خاصة حبق دماء املسلمني من قبل إخوانهم يف الدين ،فقد يفيد التذكري ببعض
املنفرات الدينية من هذه اخلطايا.
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كل املسلم على املسلم حرام:
املسلم احلق جيد ما يردعه عن قتل أخيه ،واالنتقاص من قدره واحلط من حقوقه؛ ألنه يعلم

حرمة املسلم على أخيه ،كما جاء يف احلديث الصحيح عن أبي ُه َريْ َرةَ قال :قال رسول اهللِ،
َاج ُشوا ،وال َتبَا َغ ُضوا ،وال َت َداَبُروا ،وال يَبِ ْع َب ْع ُض ُك ْم
اس ُدوا ،وال َتن َ
صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ تحََ َ
ِ
ضَ ،و ُكوُنوا ِعبَاَد اهللِ إِ ْخ َواًنا ،المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه ،وال يخَْ ُذُلُه ،وال يحَْ ِقُرُه،
على َبيْ ِع َب ْع ٍ
ْرهِ َث َ
ب ا ْم ِر ٍئ من َّ
الش ِّر ،أَ ْن يحَْ ِق َر أَ َخاُه المُْ ْسِل َم،
الث َم َّر ٍ
التَّ ْق َوى ها هناَ ،وُي ِش ُ
ري إىل َصد ِ
ات ،بحَِ ْس ِ
ِ
ِ
ُ (((
ُك ُّل المُْ ْسِلم على المُْ ْسِلم َح َرا ٌمَ ،دُمُهَ ،و َم ُالُهَ ،و ِع ْرضُه)
فكل املسلم على املسلم حرام ،وليس جزؤه ،فدمه وماله وعرضه حرام ،والذين يتجاهلون

هذا التحريم ،إمنا مييلون عن جادة احلق ،ولو زعموا أنهم من أتباعه وأنصاره ،حيث لن ينفع

مثل هذا الزعم الذين َّ
تلطخت أيديهم بدماء األبرياء ،وجترأوا على اهلل يف إزهاق أرواح
منحها اهلل احلياة ،فاعرتضوا سبيلها ببطشهم وسالحهم ،فباءوا بغضب من اهلل ،واستحقوا

جهنم اليت أعدها اهلل للقتلة الظاملني ،فقال جل شأنهَ { :و َمن يَ ْقت ْ
ُل ُم ْؤ ِمناً ُّمتَ َع ِّمداً َف َجز ُ
َآؤُه َج َهنَّ ُم
ب ُ
ظيماً}(النساء)93 :
َخاِلداً ِفي َها َو َغ ِض َ
اهلل َعَليِْه َوَل َعنَُه َوأَ َع َّد َلُه َع َذاباً َع ِ
فجزاء القتل الظامل اخللود يف جهنم ،وغضب اهلل ولعنته ،وفوق ذلك عذاب عظيم ،اهلل

أعلم بكنهه وشكله ووقعه.
ومعلوم أنه حيرم قتل املؤمن إال إذا ارتكب جرائم عقوبتها القتل حسب ما حددت
الشريعة ،وتلك اجلرائم حمدودة بينة ،فعن عبد اهللِ قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم:
الث؛ الثَّيِّ ُب
(ال يحَِ ُّل َدُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْسِل ٍم يَ ْش َه ُد أَ ْن لاَ إَِلَه إال اهللَ ،وأَِّني رسول اهللِ ،إال ِبإِ ْح َدى َث ٍ
(((
س ،والتَّ ِار ُك لدينه ،املفارق ِلْل َج َما َعِة)
َّ
الزاِني ،والنَّ ْف ُ
س ِبالنَّ ْف ِ
.1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
 .2صحيح مسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب ما يباح به دم املسلم.
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القاتل واملقتول يف النار:
قد يظن املتناحرون من املسلمني أن اقرتافهم القتل ضد أبناء دينهم مربر ،واحلقيقة أن
الشيطان يسول هلم ذلك؛ ألن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،توعد القاتل واملقتول بنار

جهنم ،فعن الحْ َ َس ِن قالَ :
استَ ْقبََلن أبو َب ْك َرةَ ،فقال :أَيْ َن ُت ِر ُ
يد؟
(خرجت بسلاَ حي َليالي اْلفتنَةَ ،ف
َ ْ ُ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ يِ
قلتُ :أ ِر ُ
يد ُن ْص َرةَ ابن َع ِّم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل

اجَه المُْ ْسِل َما ِن ِب َسيْ َفيْ ِه َماَ ،ف ِكلاَ ُه َما من أَ ْهل النَّ ِارِ ،ق َ
يلَ :ف َه َذا اْل َقاِت ُل ،فما
عليه وسلم :إذا َت َو َ
ِ
احبِِه)
َب ُال المَْْقتُو ِل؟ قال :إنه أَ َراَد َقتْ َل َص ِ

(((

رجال قتل ً
رجال أتاه ،فقال( :أرأيت ً
ويف األحاديث املختارة ،عن ابن عباس أن ً
رجال متعمداً،

قال :جزاؤه جهنم ،خالداً فيها ،وغضب اهلل عليه ،ولعنه ،وأعد له عذاباً عظيماً ،قال :لقد نزلت
يف آخر ما نزل ،ما نسخها شيء حتى قبض رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وما نزل وحي
بعد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :أرأيت إن تاب ،وآمن ،وعمل صاحلاً ،ثم اهتدى،
قال :وأنى له التوبة؟ وقد مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :ثكلته أمه ،رجل قتل
ً
رجال متعمداً ،فجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه ،أو يساره ،وآخذاً رأسه بيمينه ،أو مشاله،
فيم قتلين)
تشخب أوداجه دماً يف قبل العرش ،يقول :يا رب؛ سل عبدك َ

(((

وأي مساعدة يقدمها املسلم لشخص أو جهة تؤدي إىل اإلعانة على قتل مسلم ،إمنا هي
مشروع شر وإثم ،ومآله وبال وخسران ،فرب العزة يقولَ { :و َمن يَ ْقت ْ
ُل ُم ْؤ ِمناً ُّمتَ َع ِّمداً َف َجز ُ
َآؤُه

ب ُ
اهلل َعَليِْه َوَل َعنَُه َوأَ َع َّد َلُه َع َذاباً َع ِظيماً}
َج َهنَّ ُم َخاِلداً ِفي َها َو َغ ِض َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب إذا التقى املسلمان بسيفيهما.
 .2األحاديث املختارة.46-45/ 10 ،
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والذي خيسر رمحة اهلل ،فقد خسر نفسه ،وباء بالفشل واخلسران املبني ،ومعلوم أن الصاحلني
ال يدخلون اجلنة بأعماهلم ،وإمنا برمحة اهلل ،فكيف بالذين كتب اهلل عليهم اليأس من رمحته؟
والعياذ به سبحانه من ذلك .والقتل بغري حق من َو َر ِ
طات األمور يوم القيامة ،فعن عبد اهللِ

ات الأُْ ُمور اليت ال مخَْ َر َج لمَِ ْن أَ ْوَق َع َن ْف َسُه فيهاَ ،س ْف َك الد لحْ َ
ام
ابن ُع َم َر ،قال( :إِ َّن من َو َر َط ِ
ِ
َّم ا َر ِ
ِ
ِّ (((
ي ِحلِه)
ِب َغرْ ِ
والدماء أول ما يقضى بشأنها بني الناس يوم احلساب ،فعن َعبْد اهللِ ،رضي اهلل عنه ،قال

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َّو ُل ما ُي ْق َضى بني الناس ِب ِّ
الد َماِء)

(((

فالقتل الظامل من أبشع اآلثام وأكرب الكبائر ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال

رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :لن يَز َ
ب َد ًما َح َرا ًما)
َال المُْ ْؤ ِم ُن يف ُف ْس َحٍة من ِدينِِه ،ما مل ُي ِص ْ

(((

اس ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
والقتلة من الذين يبغضهم اهلل ،فعن ابن َعبَّ ٍ
َ لجْ َ
لحْ َ
َّ
ََ ُ
َ ٌَ ْ ٌ
َم
َغ يف ِ
الم ُسنَّة ا ا ِهِليَِّةَ ،وُمطِل ُب د ِ
اإل ْس ِ
(أْبغض الناس إىل اهللِ ثالثة؛ ُمل ِحد يف ا َر ِمَ ،وُمبْت ٍ
(((
ي َح ٍّق؛ ِلُي َه ِر َ
يق َد َمُه)
ا ْم ِر ٍئ ِب َغرْ ِ
وهو من السبع املهلكات ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

ات ،قالوا :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ وما ُه َّن؟ قالِّ :
الس ْحُرَ ،وَقتْ ُل
وب َق ِ
قالْ :
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ
ِ
فَ ،وَق ْذ ُف
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،والتَّ َوِّلي يوم َّ
الز ْح ِ
س اليت َح َّر َم اهلل إال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
النَّ ْف ِ
(((
َات اْل َغاِفلاَ ِت).
ال
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
مْحُْ َصن ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} (النساء.)93 :
.2صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل{ :ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} (النساء.)93 :
.3التخريج نفسه
 .4صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب من طلب دم امرئ بغري حق.
ً
 .5صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل{ :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون( }...النساء.)10:
15
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إثم قتل املعاهد:
قد يظن من يقرأ هذه السطور أن اإلسالم يشدد على حتريم قتل املسلمني ،ويهون أو
يسوغ قتل غريهم بغري حق ،واحلقيقة غري ذلك ،إذ إن قتل غري املسلم بغري حق جرمية ينكرها
اإلسالم ،وحياسب على اقرتافها ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،قال( :من َقت َ
ريةِ أَ ْرَب ِع َ
ني
َل ُم َعا َه ًدا ،مل يَ ِر ْح َراِئ َحَة الجْ َنَِّةَ ،وإِ َّن ِر َحي َها ُت َ
وج ُد من َم ِس َ

َعا ًما).

(*)
(((

والنفس البشرية دمها مصون ،واهلل حني مدح املؤمنني ،عدد من صفاتهم أنهم ال يقتلون
ْعو َن َم َع اهللِ إِلهَ اً َ
س
ين لاَ يَد ُ
النفس اليت حرم اهلل ،فقال جل شأنهَ { :و َّال ِذ َ
آخ َر َولاَ يَ ْقُتُلو َن النَّ ْف َ
َّال َح َّر َم ُ
اهلل إِلاَّ ِبالحْ َ ِّق َولاَ يَ ْزُنو َن َو َمن يَ ْف َع ْل َذِل َك يَْل َق أََثاماً}
تيِ
ولفظ النفس عام ،يشمل كل نفس مل ترتكب جرمية تستحق العقاب بالقتل.
(الفرقان)68 :

القصاص من القاتل:
حتى ال يستشري القتل ،وحتى تطوق جرائمه ،فرض اإلسالم القصاص من القاتل الذي

اص فيِ اْل َقتَْلى
تثبت إدانته جبرمية القتل ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ
ب َعَليْ ُك ُم اْل ِق َص ُ
األنثَى ِب ُ
الحُْ ُّر ِبالحُْ ِّر َواْل َعبْ ُد ِباْل َعبْ ِد َو ُ
وف َوأَدَاء
األنثَى َف َم ْن ُع ِف َي َلُه ِم ْن أَ ِخيِه َش ْيٌء َف ِّاتبَ ٌ
اع ِبالمَْْعُر ِ
إَِليِْه ِبإِ ْح َسا ٍن َذِل َك تخَْ ِف ٌ
يم}(البقرة)178 :
يف ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َرحمَْ ٌة َف َم ِن ا ْعتَ َدى َب ْع َد َذِل َك َفَلُه َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
وتطبيق هذه العقوبة يقي اجملتمع من عادات الثأر ،وقتل األبرياء جبريرة غريهم ،من هنا كان

َُ
ْ
اص َحيَاةٌ يَاْ ُأوِل ْي
الوصف القرآني الرائع للقصاص بأنه حياة ،فقال تعاىلَ { :ولك ْم فيِ ال ِق َص ِ
َْ
اب َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} (البقرة ،)179 :فالقصاص يقي اجملتمع من اتساع نطاق القتل ،وحيمي
األلبَ ِ
* صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إثم من قتل معاهداً بغري جرم.
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الربيء من أن يؤخذ بذنب غريه ،وال يكون القتل قصاصاً إال لقاتل اعتدى على غريه بالقتل،
أما من كانت جرميته دون ذلك ،فيعاقب عليها باملماثلة اليت فرضها اهلل جل ذكره بقوله:

نف ب َ
َ
األُذ َن ِب ُ
نف َو ُ
الس َّن
األ ِ
األُذ ِن َو ِّ
{ َو َكتَبْنَا َعَليْ ِه ْم ِفي َها أَ َّن النَّ ْف َ
س َواْل َعينْ َ ِباْل َعينْ ِ َواأل َ ِ
س ِبالنَّ ْف ِ

َّق ِبِه َف ُه َو َك َّفا َرةٌ َّلُه َو َمن لمَّْ يحَْ ُكم بمَِا أنز َ
َل ُ
اص َف َمن َت َصد َ
اهلل َفأُ ْوَلـئِ َك ُه ُم
وح ِق َص ٌ
الس ِّن َوالجُْ ُر َ
ِب ِّ
َّ
الظالمُِو َن}.

(املائدة)45 :

وإضافة إىل ذلك ،فقد نهى اهلل ،صاحب احلق بالقصاص ،عن اإلسراف يف القتل ،فقال جل
اهلل إ َّال ب َ
احل ِّق َو َمن ُقتِ َل َم ْظُلوماً َف َق ْد َج َعْلنَا ِل َوِليِِّه ُسْل َطاناً
شأنهَ { :و َال َت ْقُتُلواْ النَّ ْف َ
س َّالتيِ َح َّر َم ُ ِ ِ
َف َ
صوراً} (اإلسراء)33 :
ال ُي ْس ِرف فيِّ اْل َقتْ ِل إَِّنُه َكا َن َمنْ ُ
ولي املقتول ،وحال القتل اخلطأ فتكون
والقصاص يكون حال القتل العمد ،أما إذا عفا ُّ

ُل ُم ْؤ ِمناً إِ َّال َخ َطئاً َو َمن َقت َ
الدية ،لقوله تعاىلَ { :و َما َكا َن لمُِ ْؤ ِمن أَن يَ ْقت َ
َح ِريُر َرَقبٍَة
َل ُم ْؤ ِمناً َخ َطئاً َفت ْ
ٍ

َح ِريُر َرَقبٍَة
ُّم ْؤ ِمنٍَة َوِديٌَة ُّم َسَّل َمٌة إِلىَ أَ ْهِلِه إِ َّال أَن يَ َّص َّدُقواْ َفإِن َكا َن ِمن َق ْو ٍم َع ُد ٍّو َّل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤ ِم ٌن َفت ْ
ُّم ْؤ ِمنٍَة َوإن َكا َن ِمن َق ْوم َبيْن ُ
اق َف ِديٌَة ُّم َسَّل َمٌة إِلىَ أَ ْهِلِه َوتحَْريُر َرَقبٍَة ُّم ْؤ ِمنًَة َف َمن لمَّْ
َه ْم ِّميثَ ٌ
َك ْم َوَبيْن ُ
ِ
ِ
ٍ
َاب َعينْ ِ َت ْوَبًة ِّم َن اهللِ َو َكا َن ُ
كيماً} (النساء)92 :
اهلل َعِليماً َح ِ
يجَِ ْد َف ِصيَاُم َش ْه َريْ ِن ُمتَت ِ
سائلني اهلل العلي القدير أن يقي أبناء أمتنا شر القتل وويالته ،فال يقعون برباثنه ظاملني

معتدين ،وال يقع عليهم ظلماً وعدواناً.
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وأذن يف الناس باحلج

مناسبة العدد

حممود حافظ إمساعيل

احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،مجع من املزايا ما ليس يف غريه من العبادات،

وذلك ألن وجوب أي عبادة على العبد ،إما أن تكون حقاً للعبودية ،أو شكراً لنعم اهلل عليه،

ويف احلج إظهار للعبودية ،وشكر للنعمة ،قال رسول اهلل ،صّلى اهلل عليه وسّلمَ :
(احل ُّج املَبرُْ وُر
س َلُه َجزَاٌء إال َ
اجلنَُّة).
َليْ َ
ِ

(*)
(((

وإن بعض العبادات يف اإلسالم بدنية ،وبعضها مالية ،وعبادة احلج مجعت بينهما ،وإن

فريضة احلج مل جتب على الشخص املكلف ،إال عند وجود املال الكايف ،وصحة البدن ،ومن
هنا؛ كان يف أداء فريضة احلج شكر لنعمة اهلل سبحانه على املسلم ،وملا كانت أعمال احلج
تؤدى بعناء ومشقة لطول املسافة ،وخاصة إذا نأت اجلهات عن األماكن املقدسة ،لذا فرض
اهلل تعاىل احلج مرة يف العمر ،على كل فرد من عباده املسلمني ،ذكراً كان أم أنثى ،متى استطاع

أن يؤديه.
والكعبة أول بيت وضع للناس لعبادة اهلل عز وجل ،وهي أشرف البيوت اليت أذن اهلل أن
ترفع ،ويذكر فيها امسه ،ومما يدل على عظمة الكعبة أن الناس قبل اإلسالم من عهد إبراهيم،

عليه السالم ،كانوا حيرتمونها وجيّلونها ،ويأتون إليها يف موسم احلج من كل فج عميق،

* مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده على شرط
الشيخني.
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يتطوفون بها ،ويتربكون بآثارها ،ويعتقدون أنها بيت اهلل املقدس.

قال تعاىل خماطباً سيدنا إبراهيمَ { :وأَِّذ ْن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
وك ِر َجالاً َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
ني
ِ
فيِ
ات َعَلى َما َر َزَق ُه ْم ِم ْن
اس َم اهللِ فيِ أَيَّ ٍام َم ْعُلو َم ٍ
يق* ِليَ ْش َه ُدوا َمنَاِف َع لهَُ ْم َويَ ْذ ُكُروا ْ
ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
يم ِة الأَْْن َعام(.}...احلج)28-27 :
َب ِه َ
ِ
فأجَّلها املسلمون يف بقاع األرض ،واختذوها
وملا جاء اإلسالم زاد الكعبة تعظيماً ورفعةَ ،

يف الصالة قبلة هلم ،وفرض اهلل على املستطيع حجاً إليها ،وجعل ذلك خامس أركان اإلسالم.

واحلج فرضه اهلل تعاىل ليكون مبثابة مؤمتر إسالمي ،جيتمع فيه املسلمون كل عام مرة من أحناء
األرض؛ ليقرروا مصريهم ،ويوحدوا كلمتهم ،غري أننا -معشر املسلمني -فاتنا إدراك هذه
الغاية الشريفة ،وقصرنا وجهة نظرنا يف احلج على أداء الفريضة فقط.

فلو أن املسلمني أدركوا مجيعاً حكمة اجتماعهم يف هذه البقعة املباركة على اختالف

أجناسهم ،وتباين لغاتهم وعاداتهم ،واتفقوا على ملّ شعثهم ،وتوحيد كلمتهم ،وتقوية الرابطة
الدينية بينهم ،ونبذوا كل ما يوجد من خالف بينهم ،لطهرت قلوبهم ،ورضيت نفوسهم،

وحققوا قول الرسول الكريم ،صّلى اهلل عليه وسّلمَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني فيِ َت َو ِّاد ِه ْمَ ،وَت َراحمُ ِ ِه ْم،
(*)
اشت َ
َوَت َع ُ
اط ِف ِه ْمَ ،مثَ ُل الجْ َ َس ِد ،إَِذا ْ
الس َه ِر َوالحُْ َّمى).
َكى ِمنُْه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى َلُه َساِئُر الجْ َ َس ِد ِب َّ
ولو أنهم عملوا معاً للمصلحة العامة ،ووحدة الكلمة ،ونبذوا اخلالفات ،وتعاونوا على الرب
(((

والتقوى ،لكان هلم شأن عظيم غري ما هم فيه اآلن من الضعف ،والتأخر ،والفرقة ،وعجزهم
عن مواكبة األمم يف خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية ،قال تعاىل:
اهلل َع َمَل ُك ْم َو َر ُس ُ
يى ُ
ولُه َوالمُْ ْؤ ِمنُو َن}.
{ َوُق ِل ا ْع َمُلوا َف َسرََ

(التوبة)105 :

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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اجلانب الروحي
يف أداء مناسك احلج

مناسبة العدد

حممد ذياب أبو صاحل /عضو اهليئة اإلسالمية العليا
حكمة مشروعية احلج:
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،وأثره واضح يف حياة املسلمني يف دينهم ودنياهم،

حيث جيتمع املسلمون من مشارق األرض ومغاربها ،يؤدون ركناً يفرضه اهلل على كل مسلم،
يستطيع الوصول إىل تلك الديار الطاهرة ،واألماكن املقدسة ،فيشهد املسلمون يف هذا
التجمع أكرب مؤمتر إسالمي ،يطرحون فيه مشكالتهم ،ويتباحثون يف حلوهلا ،ويتبادلون

منافعهم ،ويتعرفون إىل بعضهم بعضاً ،فيجتمع األبيض واألسود ،وتلتقي األلسن املتباينة
وجههم
واللغات املختلفة ،ومجيعهم يسعى وراء هدف واحد ،ويتحرك للغاية نفسها اليت َّ
إليها رب العزة ،تتنسم هذه األمة مواطن الدعوة ،ومراحل بدئها ،وموقع نشرها ،وخطوات
الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه الغر امليامني ،فيأخذون الدروس والعرب من
هذا العمل اجلليل.
هذه أحكام يستلهمها احلاج من أداء هذا الركن ،وهي يف ظاهرها أمور عظيمة تفيد األمة،
لكن ليس املقصود من هذا النسك هذه األحكام الدنيوية فقط ،بل إن هناك جوانب روحية
عميقة األثر ،وبعيدة املرام ،يستلهمها املسلم من أداء هذا النسك ،وعلى جانب آخر ،وهو
األهم من هذه النظرات أن العبادات ال تعلل.
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وقد فرض اهلل هذا الركن على عباده املؤمنني ،وجعله من أركان اإلسالم ،ومن أفضل
األعمال ،وقد ر ّغب الشارع يف أداء هذا الركن العظيم ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه :سئل
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ُّي اْل َع َمل أَْف َض ُل؟ َف َق َ
َان ِباهللِ َو َر ُسوِلِهِ ،ق َ
ال :إِمي ٌ
يلُ :ث َّم َماَذا؟
ِ

يلُ :ث َّم َماَذا؟ َق َ
َق َ
ال :الجْ ِ َهاُد َسبِيل اللهَِِ ،ق َ
الَ :ح ٌّج مَبرُْ و ٌر)(*) ،واحلج املربور هو الذي ال خيالطه
ِ
فيِ
إثم.
(((

اجلانب الروحي يف مناسك احلج:
للحج أركان وسنن وتطوع ،فما من ركن أو سنة أو تطوع يف هذا النسك ،إال وفيه حكمة
بالغة ،وروحانية عميقة ،عالوة على أنها عبادة.
أو ًال  -اإلحرام :وهو نية الدخول يف أعمال احلج ،ويبتدئ اإلحرام باالستحمام ،والوضوء،
والدخول يف النية ،قبل الوصول إىل امليقات ،فما األمور الروحية اليت تتجلى يف هذا الركن؟
أ  -الظاهر املادي :حيث إن اإلنسان يستحم ،فتزول عن جسده أدران القذارة والنجاسة
مجيعها ،وتربز عليه أعمال الطهارة يف البدن واللباس ،ويدخل يف الوضوء ،الذي هو مدخل
إىل عبادة النسك والصالة ،أما على اجلانب الروحي ،فقد يهيئ نفسه للدخول يف هذا النسك
العظيم ،فتتجرد نفسه من اآلثام واملعاصي ،ويستعد ملالقاة وجه اهلل سبحانه وتعاىل ،فيغشاه
اخلشوع ،وتنكمش نفسه طاعة هلل ،ورغبة يف ثوابه ،مهما كانت نفسية اإلنسان يف هذا املوقف
الكريم وشخصيته.

يبدأ اإلنسان بالتجرد من مالبسه العادية الدنيوية ،سواء أكان إنساناً عادياً أم زعيماً،

ويدخل يف مرحلة جديدة ،من مظاهرها التجرد من الدنيا ،وبهارجها ،فيستشعر احلاج يف هذا
املوقف العظيم أمرين:
* صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب من قال إن اإلميان هو العمل.
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األمر األول :لباس املوت حينما ختلع عنه مالبسه ،ويلف بأثواب غري خميطة.
األمر الثاني :املساواة للجميع أمام اهلل سبحانه وتعاىل ،سواء أكان ذلك يف هذه الدنيا ،أم
كان هذا الشأن يوم القيامة ،فتتساوى اخلالئق يف هذا املشهد الروحي.
يبدأ احملرم بالتلبية والدعاء ،ويف هذا ،فإن احلناجر جتأر إىل بارئها ملبية قائلة( :لبيك اللهم
لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك) ،فالدخول
يف هذا الدعاء دليل أكيد على وحدة األمة يف العقيدة ،والفكر ،واهلدف ،واالستجابة هلل من
موطن النفري ،صوب هذه األماكن املقدسة ،فيتساوى العربي والعجمي يف ترديد هذه التلبية،
وتلفظ بلسان عربي واحد ،وترفع األصوات ،ويدخل احلاج يف روحانية عميقة على طول
املسافة اليت مير فيها.

فلبيت مشتاقاً َّ
وهللت صـوبه

أساهر جنم الليـل يف السروات

وضجت بأعماق احلناجر عالياً
َّ

رواجع أصــوات بكل لغــات

فناجت مالئكة السماء إلـهها

وطافت على احلجاج بالربكات

(*)
(((

واإلحرام والتلبية مرتبطان جبد األنبياء إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،عندما لبى دعاء
ربه ،واستجاب ألمره ،ورفع قواعد الكعبة ،هو وولده إمساعيل ،عليهما السالم ،قال تعاىل:

ت أَ ْن لاَ ُت ْشر ْك ِبي َشيْئًا َو َط ِّه ْر َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َقاِئ ِم َ
لطاِئ ِف َ
الر َّك ِع
يم َم َكا َن اْلبَيْ ِ
{ َوإِْذ َب َّوأَْنا لإِِْب َرا ِه َ
ني َو ُّ
ِ
تيِ
الس ُجوِد * َوأَِّذ ْن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
وك ِر َجالاً َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
يق*
ُّ
ني ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
ِ
فيِ

يمِة َ
األْن َع ِام
اس َم اهللِ فيِ أَيَّ ٍام َم ْعُلو َم ٍ
ات َعَلى َما َر َزَق ُه ْم ِم ْن َب ِه َ
ِليَ ْش َه ُدوا َمنَاِف َع لهَُ ْم َويَ ْذ ُكُروا ْ
ت
س اْل َف ِق َ
ري * ُث َّم ْليَ ْق ُضوا َت َفثَ ُه ْم َوْلُيوُفوا ُن ُذو َر ُه ْم َوْليَ َّط َّوُفوا ِباْلبَيْ ِ
َف ُكُلوا ِمنْ َها َوأَ ْط ِع ُموا اْلبَاِئ َ
يق}
اْل َعتِ ِ

(احلج)29-26 :

* ديوان عاشق األرض ،حممد ذياب أبو صاحل  ،اخلليل ،مطبعة االعتصام ،2016 ،ص .31
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ثانيًا  -الوقوف بعرفة :الوقوف بعرفة من أركان احلج ،وهو ركن أصيل لقوله صلى اهلل عليه

وسلمَ :
(احل ُّج َع َرَفُة)((( ،وهو سنة أبينا إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،عن مربع األنصاري

(كوُنوا َعَلى َم َشا ِعر ُك ْمَ ،فإن ُ
قال :إن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولُ :
َّك ْم َعَلى إِ ْر ٍث ِم ْن
ِ
ِ

يم).
إِ ْر ِث إِْب َرا ِه َ

(((

وقد ذكروا وجوهاً عدة يف سبب تسمية عرفة بهذا االسم ،منها:

إبراهيم يف املشاعرِّ ،
ويعل ُمه املواضع ،وهو يقول :عرفت ،ومنها
أن جربائيل كان ُيطوف
َ

أن آدم وحواء بعد اهلبوطَ ،ع َ
رف ُ
أحدهما اآلخر يف هذا املكان ،ومنها أن الناس يتعارفون يف
هذا املكان ،ومسي عرفة بهذا االسم؛ ألن اخلالئق تتعارف عليه يف هذا اليوم العظيم ،وقيل:
إن اخلالئق يعرتفون بذنوبهم يف ذلك املوقف ،وهو مكان بارز وواضح وظاهر للعيان ،فقد

وقف عليه األقدمون من األنبياء واملرسلني ،وألنه أصبح معروفاً لدى املؤمنني على مر الزمان
وع ْر ُف الدابة أعالها أيضاً ،فهو مكان معروف
بأمر اهلل ،فهو مشهور؛ ألن ُع ْر َف الشيء أعالهُ ،

تتعارف عليه اخلالئق ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل يتباهى بعباده يف هذا اليوم ،وأن الشيطان
يصغر ويندحر يف هذا املشهد الكريم.
فكيف بك أيها املؤمن إن وقفت يف هذا املشهد العظيم واملوقف الكريم ،وأكرمك
اهلل سبحانه وتعاىل ،وأديت هذا النسك ،ونظرت إىل اخلالئق والروحانية العميقة يف هذا
اجلمع الغفري من كل حدب وصوب ،وهم يلبون ويهللون ويدعون وجيأرون إىل اهلل بالدعاء
والتلبية؟! فهل يكون هناك شك يف نفسك ،وران على قلبك مما تعيش من أجواء روحية؟!
 .1سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك
احلج ،وصححه األلباني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف الوقوف بعرفات والدعاء بها،
وصححه األلباني.
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إنها واهلل قمة اإلميان ،ورسالة السماء ،اليت ال خيالطها زيغ أو ريب.
وهناك مكمالت هلذا الركن منها:
أو ًال  -اإلفاضة من عرفات إىل املزدلفة :وتكون اإلفاضة بعد غروب مشس يوم عرفة ،وتكون

بعد السري ً
قليال ،اقتداء باألنبياء واملرسلني ،عليهم صلوات اهلل أمجعني.

ثانيًا  -املبيت مبزدلفة ولقط اجلمار ورميها :وهذا اقتفاء ألثر جد األنبياء إبراهيم اخلليل،
هم بذبح
عليه السالم ،حيث التقطها ،ورمى بها إبليس اللعني ،وذلك حينما تراءى له عندما َّ
ً
امتثاال ألمر اهلل سبحانه وتعاىل؛ ليدخل على حجه شبهة أو فتنة مبعصية ،قال
ولده إمساعيل،

ال يَا ُبيَ َّ ِّ َ
الس ْع َي َق َ
َ
َام أَِّني أَْذبحَُ َك
تعاىلَ{ :فب َّشرَناه ب ُغالم حل
يم* َفَل َّما َبَل َغ َم َعُه َّ
ن إِني أ َرى فيِ املن ِ
َ ْ ُ ِ ٍ َِ ٍ
ْظ ْر َماَذا َت َرى َق َ
َفان ُ
َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
ين َفَل َّما أَ ْسَل َما
الص ِاب ِر َ
ال يَا أََب ِ
اهلل ِم َن َّ
ت اْف َع ْل َما ُت ْؤ َمُر َست ِ
ِ

الر ْؤيَا إِنَّا َك َذِل َك نجَْ ِزي املحُْ ِسنِ َ
يم * َق ْد َص َّدْق َ
ني * إِ َّن َه َذا
ني * َوَناَديْنَاُه أَ ْن يَا إِْب َرا ِه ُ
ت ُّ
َوَتَّلُه ِلْل َجبِ ِ
لهَُ َو اْلبَالُء المُْبِ ُ
ني * َوَف َديْنَاُه ِب ِذْبح َع ِظيم} (الصافات ،)107-101 :فانقاد االبن البار لألب الرحيم،
ٍ
ٍ
لألب املبتلى؛ تنفيذاً ألمر اهلل سبحانه وتعاىل ،بيد أن إرادة اهلل حالت دون ذلك ،فوسوس هلما
الشيطان أن حيجما عن األمر ،فأمر اهلل نبيه إبراهيم أن يرميه باحلجارة ،طرداً له ،وقطعاً ألمله،
فرتاءى له يف ثالث مراحل ،وهو ما يعرف لدينا باجلمرة الكربى ،والوسطى ،والصغرى،

أي موضع رمي (إبليس اللعني) ،وافتداه بكبش حينئذ؛ اتباعاً ألوامر اهلل ،ودفعاً للشر عن
أنفسنا ،وإظهار الرقة والعبودية والطاعة هلل سبحانه وتعاىل.
ثالثًا  -الطواف بالبيت العتيق :الطواف سنّة جد األنبياء إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،قال

ت
تعاىلُ{ :ث َّم ْليَ ْق ُضوا َت َفثَ ُه ْم َوْلُيوُفوا ُن ُذو َر ُه ْم َوْليَ َّط َّوُفوا ِباْلبَيْ ِ

يق}(احلج)29 :
اْل َعتِ ِ

والطواف بالبيت العتيق ،كان بعد أن عهد اهلل سبحانه وتعاىل إىل جد األنبياء إبراهيم

اخلليل ،عليه السالم ،هو وابنه إمساعيل ،أن يرفعا القواعد من البيت ،وأن بيت اهلل كان منذ
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اجلانب الروحي يف أداء مناسك احلج

اس َلَّل ِذي ِببَ َّكَة ُمبَا َر ًكا َو ُه ًدى ِلْل َعالمَِ َ
ني}
أن خلق اهلل الكون ،قال تعاىل { :إِ َّن أَ َّو َل َبيْ ٍ
ت ُو ِض َع ِللنَّ ِ

(آل عمران ،)96 :وقد أخربنا الرسول الكريم بهذا الشأن حينما سأله أبو ذر الغفاري ،فقال

َ
َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُمَ ،ق َ
األ ْرض أَ َّو َُل؟ َق َ
َ
الُ :قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟
ِ
له( :يَا َر ُسول اهللِ؛ أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع فيِ
َه َما؟ َق َ
َق َ
الصالُة َب ْع ُد
ال :المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصىُ ،قْل ُتَ :ك ْم َكا َن َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ

َف َصلهَِّ ،فإِ َّن اْل َف ْض َل ِفيِه).

(((

بعدما متَّ البناء أخذ يطوف حول هذا البيت سبعاً ،وهذا اقتفاء باملالئكة الكرام ،الذين

يطوفون حول البيت املعمور يف السماوات العال ،ملا روي أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم
سأل جربيل ،عليه السالم( :يا جربيل ما هذا؟ قال :هذا البيت املعمور ،يدخله كل يوم سبعون
ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم)((( يقول سبحانه وتعاىل يف هذا الشأن:
ور}(.الطور)4-1 :
المَْْع ُم ِ

{ َو ُّ
ت
ور * َواْلبَيْ ِ
ور * فيِ َر ٍّق َمنْ ُش ٍ
َاب َم ْس ُط ٍ
الط ِ
ور * َو ِكت ٍ
إننا نطوف حول هذا البيت اتّباعاً لسنّة جد األنبياء ،فنستدل على أن هذا البناء كان منذ

ً
أصال -بيت عبادة ،حيث اختذ منه العرب يف اجلاهليةأن خلق اهلل األرض ،ومن عليها ،فهو
مكاناً ألصنامهم.

الص َفا َوالمَْْر َوةَ ِم ْن َش َعاِئ ِر
رابعًا  -السعي بني الصفا واملروة :دليل مشروعيته ،قوله تعاىل{ :إِ َّن َّ
َاح َعَليِْه أَ ْن يَ َّط َّو َ
اهللِ َف َم ْن َح َّج اْلبَيْ َ
ف ِب ِه َما}(البقرة)158 :
َم َر َفال ُجن َ
ت أَ ِو ا ْعت َ
والسعي هو السري بني جبلي الصفا واملروة ،وأن أصل هذا النسك يرجع إىل سعي هاجر

أم سيدنا إمساعيل ،وزوج سيدنا إبراهيم اخلليل ،عليهم السالم ،بني الصفا واملروة ،عندما
كانت تبحث عن املاء ،حيث كان يرتاءى هلا السراب؛ لتسقي ولدها إمساعيل ،عليه السالم،
فترتدد بني هذين املكانني إىل أن انبجست املياه من بني قدميه الشريفتني ،حيث وضعه أبوه
 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب منه.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلسراء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماوات ،وفرض الصلوات.
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إبراهيم بأمر اهلل يف هذه املنطقة ،اليت هي غري ذات زرع؛ ابتالء واختباراً لصدق إميانه ،قال

َ َ
ُ
َ
ي ِذي َز ْرع ِعنْ َد َبيْتِ َك ال
مْحََُّر ِم}(إبراهيم ،)37 :وقوله
تعاىلَ { :رَّبنَا إِِّني أ ْسكنْ ُت ِم ْن ذ ِّريَّتيِ ِب َواٍد غرْ ِ
ٍ
يم َرُّبُه ب َكِل َم ٍ َ
ال إِّني َجا ِعُل َك ِللنَّاس إ َما ًما َق َ
َ
تعاىلَ { :وإِذ اْبتَ
ال ومن ُذري
َلى إِْب َرا ِه َ
ِ
ِ ِ
ات َفأتمََُّه َّن َق ِ
ِ
َ ِ ْ ِّ َّتيِ
َق َ
ال لاَ يَن ُ
َال َع ْه ِدي َّ
الظالمِِ َ
ني}(.البقرة)124 :
فروح العبادة من السعي بني الصفا واملروة ،تنبثق باقتفاء أثر هاجر زوج إبراهيم اخلليل،
عليهما السالم ،فنحن كمسلمني ما زلنا حتى وقتنا احلاضر ،وإىل أن يرث اهلل األرض ومن
عليها ،نؤدي هذه املناسك ،ونسري على خطى جد األنبياء إبراهيم اخلليل ،ونتبع هداه؛ ألنه
هو الذي مسانا مسلمني ،فليس اهلدف من زيارة األماكن املقدسة يف الديار املباركة هو أداء
هذه املناسك فقط ،والوقوف يف هذه املشاعر ،والعودة دون تعمق ،بل إن اهلدف منه دروس
وعرب ،ففي كل موقف ،ويف كل منسك ،هناك روحانية وفلسفة ،جيب على اإلنسان املسلم أن

يتعمق فيها؛ لتكون له مناراً وعربة خالدة ،ترسخ يف ذهنه ،وتتعمق يف قلبه.

وهذا هو اإلسالم بروحانيته وفلسفته وعمقه ،الذي يرتسخ يف القلوب ،ويستقر يف األفئدة،

ويتعمق يف النفوس ،فيبقى خالداً؛ ألن احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ،فريجع املرء بعده
كيوم ولدته أمه.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.
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كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
من الرحالت اليت ال تنسى ،وتعيش مع املسلم طول حياته ،تلك الرحلة التعبديّة اليت يذهب
احلج ،حيث املسجد احلرام والكعبة املشرفة
فيها صاحبها إىل الديار احلجازيّة؛ ألداء فريضة ّ
مرات عديدة ،وهيهات أن يشبع!!
مرة يعاوده الشوق ،فيوّد لو يزورها ّ
واملشاعر ...ومن يزرها ّ

وحقيقة األمر ،فإ ّن الذي يزور تلك األماكن املقدسة ،يتبينّ كيف أ ّن اهلل -سبحانه -يصطفي
ممّا خيلق ما يشاء ،ومن يشاء ،فقد قضى أن خيرج النور من هذه األماكن املقفرة أو شبه املقفرة،
واليت ال مقارنة بينها وبني أماكن أخرى ممرعة ،تفيض باخلضرة والنضرةّ ،
فمكة بواد غري ذي
زرع ،واملدينة املن ّورة فيها زراعات حمدودة ،وما يهطل عليها من أمطار قليل ،ويتفاوت من سنة
إىل أخرى.
الناس من ّ
كل أقطار الدنيا ،يتل ّهفون لزيارة تلك البقاع الطاهرة؛
هذه قدرة اهلل اليت جعلت َ

يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،حيث يثوي جسده الطاهر،
ليؤّدوا ّ
حجاً أو عمرة ،أو زيارة مسجد الن ّ
وهناك يفيض اهلل على القاصدين مبضاعفة احلسنات ،وغفران السيئات.
التعرف لتلك األماكن اليت شهدت مولد اهلدى
وحقيقة األمر أ ّن املسلم حباجة ّ
ماسة إىل ّ
والنور ،واليت شرفت بأن وطئت على ثراها قدما أبي األنبياء إبراهيم ،عليه السالم ،وابنه
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إمساعيل ،عليه السالم ،ومن بعدهما قدما حفيدهما خامت األنبياء واملرسلني حممد ،صلى اهلل
عليه وسّلم ،وأقدام من اختارهم اهلل؛ ليكونوا أصحابه ،وأنصار دعوته.
واملسلم عندما يزور تلك األماكن ،يزداد إمياناً مع إميانه ،وُيكرب تلك اهلمم الشاخمة،
واهلامات العالية ،اليت عاشت يف هذه الظروف القاسية ج ّداً ،واليت قهرت الصحراء ،ونشرت
نور اهلل يف اخلافقني ،واملسلم حني يقارن جهده جبهدهم يشعر باالستحياء ،والتقصري جتاه دينه،
ويزيد عزمه ليتشبه بهم ،وحياول االقتداء واللحاق بهم.
ولكن اجملال مفتوح
حقاً؛ إنّهم وجدوا يف خري قرن ،وقد يصعب على غريهم اللحاق بهم،
ّ

يشمر عن الساق ،وحياول اللحاق ،وإنّنا نشهد هلم مجيعاً بالفضل ،ونشهد أنّهم
أمام من ّ
بّلغوا الرسالة ،وأّدوا األمانة ،وأخلصوا النصيحة لأل ّمة.

هناك تصدق النيّات ،وتسكب العربات ،وتغفر اخلطيئات ،وتقال العثرات ،وتنال

احلاج مولوداً جديداً براًء خالياً من كل ذنب ،وما عليه إال أن حيافظ على
الدرجات ،ويرجع ّ
حجهم ،وظّلوا يف سرية حسنة ،وعمل
النقاء والطهر ،وأشهد أنّنا عايشنا أناساً رجعوا من ّ

صاحل حتّى أتاهم اليقني.
هناك جتد غالب وفد اهلل على أخالق مرضيّة ،فتلمس منهم احملبّة واإليثار ،ولني اجلانب،

وعون الضعيف ،وإرشاد الضا ّل...

هناك جتد ً
إقباال على عمل اخلريات؛ فمن طائف ،ومن راكع وساجد ،ومن متصدق ،ومن
تا ٍل للقرآن ،ومن واعظ أو متّعظ...
حيرك اهلمم اهلامدة ،ويش ّغل الطاقات
هناك ّ
حتس أ ّن أ ّمة اإلسالم أ ّمة عظيمة لو وجدت من ّ
الرباني الذي يصرف طاقاتهم إىل اخلري.
املعطلة أو املع ّوقة ،وال ينقص مجوع املسلمني إال القائد
ّ
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هناك تلمس عظمة اإلسالم الذي ينصهر فيه الناس على اختالف أشكاهلم وألوانهم
ولغاتهم ،وال ميزة ألحد على أحد إال بالتقوى.
هناك يهيئ العبد نفسه للقاء اهلل ،ولك أن تنظر إىل الوفد ،وقد أحرموا بقطعتني غري خميطتني،
تشبهان ما يكفن به املوتى ،ويف ذلك تذكري بالنهاية احلتميّة لإلنسان ،وأنّه مستخلف غري
مالك ،سرعان ما ينتقل ما استخلف عليه إىل غريه ،فيخرج من احلياة بقطن وكفن ليس إال.
هناك تنحر األضاحي؛ إظهاراً للتقوى ،وإطعاماً للفقري واجلائع ،وتكفرياً للسيئات ،فعند أول
{ل ْن يَن َ
للمضحي ،واهلل تعاىل يقولَ :
َال اهللَ لحُُ وُم َها َولاَ ِد َم ُاؤ َها َوَل ِك ْن يَن ُ
َالُه التَّ ْق َوى
دفقة دم يغفر
ّ

ِمنْ ُك ْم َك َذِل َك َس َّخ َر َها َل ُك ْم ِلت َ
ُكبرُِّ وا اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
مْحُْ ِسنِ َ
(احلج.)37:
ني}
اك ْم َوَب ِّش ِر ال
ّ

واحلاج يؤّدي الشعائر يستحضر ما ترمز إليه ّ
كل شعرية ،وتراه يذكر رّبه عند أداء
هناك
ّ

ّ
كل شعرية ،وحتّى إذا ما أنهى أداء الشعائر ،فإنّه ال ينقطع عن الذكر ،انصياعاً ألمر اهلل تعاىل:
َاس َك ُك ْم َفاْذ ُكُروا اهللَ َك ِذ ْك ِر ُك ْم آَباَء ُك ْم أَ ْو أَ َش َّد ِذ ْك ًرا}
ُم َمن ِ
{َفإَِذا َق َضيْت ْ

(البقرة.)200:

وحيس العبد
ما أحالها نفحات اهلل يف تلك الديار ،فهناك يطيب الدعاء ،وتزكو األنفسّ ،

قربه من باسط األرض ورافع السماوات!! وكم أمتنى أن ينال ّ
كل مسلم الفرصة؛ ليكحل
احلق ،وال يعلم إال اهلل لوعة املشتاقني
عينيه برؤية األماكن اليت تن ّزل فيها الوحي على حبيب ّ
الذين حتول القوانني اليت وضعها البشر دون الوصول إىل تلك البقاع املباركة.
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من دالالت

مناسبة العدد

خطبة حجة الوداع
كايد جاليطه /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على النيب األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد،
ففي العام العاشر للهجرة النبوية ،أعلن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه يريد احلج ،فما
مسع املسلمون بذلك حتى خرجوا لتأدية الركن العظيم مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومساع

بيان اإلسالم ،يف عام التحرير ،عن جابر ،رضي اهلل عنه ،قال( :إ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ِ
ُ َ
اش َرةِ ،أَ َّن َر ُس َ
ث ِت ْس َع ِسنِ َ لمَْ
وسلمَ ،م َك َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه
اس فيِ اْل َع ِ
ني يحَُ َّج ،ث َّم أَّذ َن فيِ النَّ ِ
س أَ ْن يَأْتمََّ ِب َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
وسلمَ ،ح ٌّ
ريُ ،كُّل ُه ْم يَْلت ِ
اجَ ،ف َق ِد َم المَِْدينََة َب َش ٌر َكثِ ٌ
َم ُ

َويَ ْع َم َل ِمث َ
ْل َع َمِلِه.)...

(*)
(((

يف ذلك املوقف املهيب وقف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مودعاً األمة خبطبة بليغة وجيزة،

فكان لكلماته صدى واس ٌع يف قلوب احلاضرين املستمعني؛ ،ألنها خارجة من قلب نيب خيشى
على أمته ،كأن الدنيا كلها تنصت إىل ما يقول ،إنه دستور حياتهم ،وسعادتهم يف الدنيا
واآلخرة ،يف هذه اخلطبة أرسى ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبادئ وقواعد عامة ،خلص من خالهلا
أحكام الدين ومقاصده .فقد أوتي ،صلى اهلل عليه وسلم ،جوامع الكلم ،يقول ابن القيم،

رمحه اهلل :كان أعذبهم كالماً ،وأسرعهم أداًء ،وأحالهم منطقاً ،حتى إن كالمه ليأخذ مبجامع
* صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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القلوب ،ويسيب األرواح ،ويشهد له بذلك أعداؤه ،وكان إذا تكلم بكالم مفصل مبني ،يعده

العاد ،ليس بهذا مسرعاً ال حيفظ ،وال منقطعاً تتخلله السكتات بني إفراد الكالم ،بل هديه
فيه أكمل اهلدي)

(((

كمال الدين:
قال تعاىل{ :اْليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
يت َل ُك ُم الإِْ ْسلاَ َم ِدينًا}
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت َعَليْ ُك ْم ِن ْع َمتيِ َو َر ِض ُ
(املائدة ،)3 :نزلت هذه اآلية على قلب احلبيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،لتعلن كمال الدين
ومتامه ،ولتعلن أن مهمة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،انتهت ،وأن محل أمانة التبليغ من بعده
هي لألمة بأسرها ،يقول صاحب التفسري املنري :هذه بشارات ثالث :وهي( :اليوم أكملت
لكم دينكم)( ،وأمتمت عليكم نعميت)( ،ورضيت لكم اإلسالم ديناً) ـ حتققت بهذه اآلية،

مكث بعدها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إحدى ومثانني ليلة ،ثم توفاه اهلل تعاىل.

(((

فهم أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما قصدته اآلية ،فكان هلا َوْق ٌع يف قلوبهم ،فعندما
مسعها عمر ،رضي اهلل عنه ،بكى ،فقيل له :ما يبكيك؟ قال :إنه ليس بعد الكمال إال النقصان،
وكأنه استشعر وفاة النيب ،صلوات اهلل عليه وسالمه.

(((

جاءت هذه اآلية لتبني قيادة هذه األمة ألمم األرض قاطبة ،وأنه جيب عليها إقامة العدل
الذي أمر اهلل سبحانه به.
وهنا جتب اإلشارة إىل أن الكمال والتمام الوارد يف اآلية ليس النقصان املقصود واملعروف
عند الناس ،وإمنا هو كمال األحكام ،حيث أصبحت غري قابلة للنسخ ،أو التبديل ،جاء يف
 .1اجلوزية ،ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مكتبة املنار اإلسالمية ـ الكويت ،ص.182
 .2د .الزحيلي ،وهبة ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،الطبعة األوىل1411 ،هـ 1991م ،دار الفكر
املعاصر ،لبنان ـ بريوت .اجلزء  ،6-5ص.85
 .3الغزالي ،حممد ،فقه السرية ،الطبعة السابعة 1417 ،هـ ـ 1998م ،دار القلم ـ دمشق ،ص.485
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التفسري املنري :ليس املراد بإكمال الدين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكمله ،إمنا املراد أن
األحكام صارت غري قابلة للنسخ ،وأصبحت مؤبدة صاحلة لكل زمان ومكان.

(((

وداع بعد الفتح:
لقد شاءت قدرة اهلل تعاىل أن يكون ذلك اخلطاب النبوي الشريف ،وقد حتررت مكة وقتها
من اجلاهلية وأدرانها ،فأصبحت خالية من الشرك والشركاء .بعد أن حتطمت أصنام اجلاهلية،
وسقطت مظاهرها ،فأصبح دين التوحيد هو الدين احلاكم والظاهر والواضح ،وأصبحت
لإلسالم دولة متيزه .فبدأ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ذلك املوقف املهيب خطابه( :أيها الناس؛
امسعوا قولي واعقلوه) وقد أمر بتهيئة األمساع والقلوب والعقول ملا سيقول ،حتى يتم البالغ،
ويعلم أول هذه األمة آخرها ،ويبلغ احلاضر الغائب .عن جرير ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،قال له يف حجة الوداع( :استنصت الناس) ،فقال( :ال َت ْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفا ًرا،

ض)((( .يف هذه اخلطبة ودع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمته ،فقال
يَ ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ
اب َب ْع ٍ
هلمَ( :ن َّض َر ُ
ري َفقيٍهَ ،وُر َّب َحا ِم ِل ِف ْقٍه إِىل َم ْن
اهلل ا ْم َرأً سمَ ِ َع مقاليت فبلغهاَ ،فُر َّب َحا ِم ِل ِف ْقٍه َغ َ
ُه َو أَفقه منه)((( .بعد ثالث وعشرين سنة وهو يبلغ رسالة ربه ،يلمح بالرحيل عن الدنيا.
ويبني ألمته أحكام الدين ،وأصول الشريعة ،بعبارات موجزة بليغة .هذه العبارات انطلقت
من قلب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وفكره وعقله وجوارحه ،يبلغ األمة ،ويبني هلا أصول
الدين وفروعه .يقول الغزالي :واحلق أن مشاعر التوديع للحياة واألحياء ،كانت تنضح بها
بعض العبارات ،اليت ترد على لسان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .1التفسري املنري ،ص.85
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب اإلنصات للعلماء.
 .3سنن ابن ماجة ،كتاب املقدمة ،باب من بلغ علماً ،وصححه األلباني.
 .4فقه السرية للغزالي ،ص.485
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األفكار الرئيسة خلطبة الوداع:
 .1أكد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذه اخلطبة أن اإلسالم هو دين التوحيد ،وأن تقوى
اهلل ع ّز وجل ،أساس كل شيء ،وهي الطريق املوصلة لرضوان اهلل تعاىل.
 .2حتريم سفك الدماء بغري حق :من رمحة اهلل تعاىل على الناس أن من مقاصده حفظ الدين،
والنفس ،والنسل ،والعقل ،واملال ،وأن املؤمنني إخوة يف الدين ،وال جيوز أن يعتدي بعضهم

على بعض ،وأن األصل يف الدماء العصمة( ،إِ َّن ِد َماَء ُك ْم َوأَ ْم َو َال ُك ْم َح َرا ٌم َعَليْ ُك ْمَ ،ك ُح ْر َمِة
يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ َش ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ َبَل ِد ُك ْم َه َذا)((( ،وليست احلصانة فقط لدماء املسلمني ،بل
ولدماء غري املسلمني املساملني ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :لن يَز ُ
َال المُْ ْؤ ِم ُن فيِ ُف ْس َحٍة ِم ْن ِدينِِه،
ب َد ًما َح َرا ًما)(((.
َما لمَْ ُي ِص ْ

 .3احلفاظ على األمانة ،وأنها محل ثقيل ،والتفريط فيها تفريط بالدين ،وعلى اإلنسان

أن يتقي اهلل ربه فيما اسرتعاه من األمانات( .فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه
عليها) .واألمانة مبفهومها الواسع ،هي احلفاظ على الدين وأوامره ،واالبتعاد عن املعاصي
واآلثام ،واحلفاظ على الودائع واألسرار ،وتربية األوالد تربية إميانية سليمة ،والقيام باألعمال
املوكلة إليه خري قيام ،واحلفاظ على حقوق العباد ،وأداء حقوق اهلل تعاىل.
 .4إن بعض عادات اجلاهلية وتعاليمها فيها من احلقارة ما فيها ،حيث إنَّها ختالف تعاليم
الدين وأصوله ،ومبادئه وقيمه ،مما حتمله من عقائد فاسدة ،تفسد اجملتمع ،وتقوض أركانه.

ومن ذلك العصبية اجلاهلية ،لذا جاء التحذير منها ومن الطائفية املمقوتة( ،أَ َال ُك ُّل َشيء ِم ْن
ٍ
ٌ (((
أَ ْم ِر الجْ َا ِهِليَِّة تحَْ َ
وعَ ،وِد َماُء الجْ َا ِهِليَِّة َم ْو ُضو َعة).
ت َق َد َم ّي َم ْو ُض ٌ
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل( :ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم) (النساء .)93:
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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 .5التأكيد على حتريم الربا ،وعدم التعامل به ،ملا فيه من إجحاف حبق الفقراء ،وإثراء

وع َوأَ َّو ُل ِرًبا أَ َض ُع ِرَباَنا،
لألغنياء ،أرباب األموال ،دون مشقة أو مسغبةَ ( .و ِرَبا الجْ َا ِهِليَِّة َم ْو ُض ٌ

وع ُكُّلُه)
اس ْب ِن َعبْ ِد المُْ َّطِلبَ ِ،فإَِّنُه َم ْو ُض ٌ
ِرَبا َعبَّ ِ

(((

 .6الدعوة إىل التمسك بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،واالبتعاد عن

التدليس واخلداع ،قال تعاىل{ :إِنمََّا النَّ ِسيُء ِزيَاَدةٌ فيِ اْل ُك ْف ِر}(التوبة ،)37 :وقال رسول اهلل ،صلى
ات َو َ
استَ َدا َر َك َهيْئَتِِه يَ ْو َم َخَل َق ُ
األ ْر َ
السنَُة اْثنَا
اهلل عليه وسلم( :إِ َّن َّ
الس َم َو ِ
الز َما َن َق ِد ْ
ضَّ ،
اهلل َّ

َع َش َر َش ْه ًراِ ،منْ َها أَ ْرَب َعٌة ُحُر ٌمَ ،ث َ
ب َش ْهُر
اتُ ،ذو اْل َق ْع َدةَِ ،وُذو الحْ ِ َّجِةَ ،وال
الَثٌة ُمتَ َواِليَ ٌ
مْحََُّرُمَ ،و َر َج ٌ
ُم َض َر َّال ِذي َبينْ َ جمَُادَى َو َش ْعبَا َن)((( ( َوَق ْد َت َر ْك ُت ِف ُ
ُم ِبِه؛
يك ْم َما َل ْن َت ِضُّلوا َب ْع َدُه إِ ِن ا ْعت َ
َص ْمت ْ
َاب اهللِ)
ِكت َ

(((

ِّساِء،
بهن ،والدعوة
َّ
 .7التأكيد على حقوق النِّساء ،والتوصية َّ
إلكرامهنَ( ،ف َّاتُقوا اهللَ يف الن َ

َفإن ُ
ْن
وطئ َ
َّك ْم أَ َخذْتمُُ ُ
ُم ُفُر َ
وج ُه َّن ِب َكِل َمِة اهللَِ ،وَل ُك ْم َعَليْ ِه َّن أَ ْن َال ُي ِ
است ْ
وه َّن ِبأََما ِن اهللَِ ،و ْ
َحَلْلت ْ
ِ
ُفُر َش ُك ْم أَ َح ًدا َت ْك َر ُهوَنُهَ .فإِ ْن َف َعْل َن َذِل َكَ ،ف ْ
وه َّن َض ْرًبا َغ
اض ِرُب
ي مُبرَِّحَ ،ولهَُ َّن َعَليْ ُك ْم ِر ْزُق ُه َّن
ُ
َ
رْ
ٍ
(((
وف)
َو ِك ْس َوُت ُه َّن ِبالمَْْعُر ِ
 .8مشلت أمور الدنيا واآلخرة ،فقد كانت هذه اخلطبة مبثابة بيان عاملي للبشرية كافة.

 .9الداعية مهمته البالغ واهلداية من رب العاملني( .أال قد بلغت) فقال احلاضرون كلهم:
(نشهد أنك قد بلغت ،وأديت ،ونصحت).

(((

ما أمجل ذلك اللقاء! رغم ما فيه من دالالت تشري إىل قرب رحيل املصطفى ،صلى اهلل عليه
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال.
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .4صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .5التخريج نفسه.
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وسلم ،لكنه لقاء فيه مجع عظيم من املسلمني ،مثرة ثالثة وعشرين عاماً من التضحية والفداء
واجلهاد الطويل ،والصرب على األعداء ،وحتقيق وعد اهلل بالنصر والتمكني يف األرض .حيث
فتحت اآلفاق لدعوته ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما أعظمه من لقاء! تعلمت فيه األمة آداب
اإلسالم ،وفن التعامل ،وتعلمت شعائر ومناسك وأخالق ومعامالت .كانت كلمات وجيزة
بليغة ،بلغ صداها الدنيا ،وسيبقى صداها إىل أن يرث اهلل األرض ،ومن عليها ،يعلم أصحاب
املعاهدات وحقوق اإلنسان كيفية تقدير قيمة اإلنسان ووجودهً .
ً
وعمال وتطبيقاً على
قوال
أرض الواقع ،ال جمرد قرارات حتفظ يف أرشيف هذه الدول ،أو ال تطبقها إال على الضعفاء
من الناسَّ ،
إن عز األمة يف دينها ،ونصرها يف عودتها لربها .نسأل اهلل العلي العظيم أن يعيد
هذه األيام الطيبة املباركة على أمة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقد حتققت أمانيها ،وعادت

إىل ربها ،وحتررت مقدساتها ،إنه رب ذلك والقادر عليهَ { ،و ُ
ب َعَلى أَ ْم ِرهِ َوَل ِك َّن أَ ْكثَ َر
اهلل َغاِل ٌ
اس لاَ يَ ْع َل ُمو َن} (يوسف)21 :
النَّ ِ
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الدر املنثور

مسائل فقهية

يف معرفة املهم من أحكام القبور
الشيخ إحسان عاشور /مفيت حمافظة خانيونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛

فإننا نالحظ َّ
ب؛
ري غفريةً تشارك يف تشييع َم ْوتانا ،ال سيما الشهداء ،وهذا أم ٌر َطيِّ ٌ
أن مجاه َ

س كثريٍمن اْلقبور ،وُربمَّ ا اجللوس على بعضها؛ بسبب كثرة القبور،
لكن ذلك ُيفضي إىل َد ْو ِ
وقوع الناس يف مخُ
الفات شرعيٍة عند حفر القبور وإنشائها؛ من
نالح ُظ َ
وتزاحم املُ َشيِّ ِعني ،كما ِ
ُ
ٍ

ماسًة إىل
حيث ُعمُقها ،و َر ُ
فعها فوق األرض ،والبناُء عليها ،والكتابُة عليها ،فصارت احلاجُة َّ

عرَفها؛
بيان مجلة من اآلداب واألحكام الشرعية املُتعلقة بالقبور ،واليت ينبغي ل ُك ِّل م
سلم أ ْن يَ ِ
ِ ُ ٍ
ريهَ ،
ِليَ ِق َ
أستطيع بيا َن أ َه ِّمها يف سبعة بنوٍد ،كما يأتي:
ول َعِّلي
ف عن َدها ،وُي َعِّل َمها غ َ
ُ
أوالً -احترِ َ ا ُم ُ
وص َي َان ُتها عن االمتهان:
القبُوِرِ ،
َّ
ام َسا ِكنِي َها،
إن القبو َر هي ِديَاُر املَوتى ،ومنازلهُُم ،وإكراُم هذه املَن ِ
َاز ِل ،واحرتاُمهاِ ،م ْن إك َر ِ
وتوقري ِهم ،وهو ممَِّا جاَء ْت ِبِه شري َع ُتـنَا ،ويمُ ِكنُنا َر ُ
صد ذلك يف النقاط األربع اآلتية:
ِ
(أ) َن َهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الجْ لوس على القبور؛ فعن أبي هريرة ،رضي اهلل

ُح ِر َق ِثيَاَبُهَ ،فت ْ
ص
َخُل َ
س َ
أح ُد ُك ْم َعَلى جمَْ َرةٍَ ،فت ْ
عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أل ْن يجَِْل َ

ٌ
س َعَلى َقبرْ ٍ)(*)؛ َّ
اجللوس
مسلم حمرت ٌم ،ويف
إنسان
ألن القرب فيه
إِلىَ ِجْل ِدهَِ ،خرٌْ
ٌ
ي َلُه ِم ْن أ ْن يجَِْل َ
ِ
حم ُل النهي على التحريـم.
على َقبرْ ِهِ إهانٌة له ،فُي َ
(((

* صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه.
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َوسها باألقدام؛
(ب) كما نهى عليه الصالة والسالم عن املَشي عليها ،و َو ْطئِ َها باألقدام؛ ْ
أي د ِ
للموتى ِم ْن ُم َ
طل ِق الجْ
فإنُه َ
َّ
لوس عليها ،فيكون حراماً.
أش ُّد إهانًة َ
ِ

َ
عش ،إذا ضاق املَ ُ
حمََت القبوُر ،أ ْن يَ َض َع
(ج)
ْ
كان ،وتزا ِ
ولكن يجَ وز لحِ اِف ٍر ،أو داِف ٍن ،أو حا ِم ِل َن ٍ
الدْفن ،أو َ
َ
اشى َو ْطأ َها ما أ ْم َك َن؛ ِليَ َ َّ
ويتح َ
احل ْم ِل،
َق َد َميِْه َحاِفيَاً ،بني القبورَ ،
تمك َن من احل ْف ِر ،أو َّ ِ
ب َقدْر َ
فر ،أو َدْف ٍن ،أو حمَْ ٍل.
احل َ
ي َم ْن يحُ ُ
ِ ِ
تاج إليه يف َح ٍ
اجِة ،وال يجَ وُز ذلك ِل َغرْ ِ

قضاُء َ
(د) ويحَ ُرُم َ
اذورات ،ومياه
اجِة يف املَقابر ،أو بني القبور ،وكذا إلقاُء ال ِق َما َمِة ،وال َق
احل َ
ِ
ات َ
احليوانات والطيور يف طرقاتها؛ لمَِا روى ُع ْقبَُة ْب ُن َعا ِم ٍر ،رضي اهلل
واجليَ ِ
ف ،ومخََُّل َف ِ
املجََ ِاريِ ،
أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
ف ،أَ ْو أَ ْخ ِص َ
عنهَّ ،
ف َن ْعِلي
(أل ْن أَ ْم ِش َي َعَلى جمَْ َرةٍ ،أَ ْو َسيْ ٍ
اج ،
ور َق َضيْ ُت َح
ب إَِل َّي ِم ْن أَ ْن أَ ْم ِش َي َعَلى َقبرْ ِ ُم ْسِلمَ ،و َما ُأَباِلي أَ َو ْس َط اْلُقُب
ِب ِر ْجِلي ،أَ َح
َ
ُّ
ِ
تيِ
ٍ
َ
اجِة َو ْسطَ
وق)((( ،والمَُْراُد أنه ال فرق يف ُ
والشنَا َعِة بني َ
احلرمة ،والُقبْحَّ ،
قضاِء احل َ
أَ ْو َو ْس َط ُّ
الس ِ
ِ
وق بحَِ ْض َرةِ الناس.
القبور ،وَق َضاِئها َو ْس َط ُّ
الس ِ
وص ِل إىل ِّ
أن ُ
ثانيًا َ -ع َد ُم ُ
عل ٍّ
أي من
القبُوِر ،أو مْالَُباَل َغِة يف احترِ َ اِمهَا املُ ِ
الشركِ ،بِف ِ
الغُلوِّ يف َش ِ

مظاِهِر الِع َبا َدِةَّ ،
يس ِع َ
ند َها ،أو إَل ْيهَا.
والت ِ
قد ِ

فقد نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الصالة إ َ
اتـخاذها
ىل القبور ،كما َح َّذ َر من ِّ
مساج َد ،وهو يف آخر لحََظات حياته؛ احرتازاً من ُ ُ تحَ ً
عل املُغاِلني ،وصيانًة
ِ
الغل ِّو ،و ذيرا من ِف ِ
ْ
َوي ،رضي اهلل عنهَّ ،
أن النيب ،صلى
ِل َص َفاِء عقيدة التوحيد من التدنيس؛ فعن أبي َم ْرثَـ ٍد ال َغن ِ
(((
اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(ال تجَِْل ُسوا َعَلى اْلُقُب ِ َ ُّ َ
َ
اس،
ورَ ،وال ُت َصلوا إِليْ َها)  ،وعن عائشة ِ
وابن عبَّ ٍ
رضي اهلل عنهمَ ،قاال( :لمََّا ُن ِز َل ِب َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ـ أي المَْْو ُت ـَ ،ط ِف َق يَ ْط َر ُح

َم ِب َهاَ ،ك َش َف َها َع ْن َو ْج ِهِه،
خمَ ِ َ
يصًة َلُه َعَلى َو ْج ِهِه ـ أي َج َع َل ُي َغ ِّطي َوج َهُه ِب ِك َساٍء ـَ ،فإَِذا ا ْغت َّ
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف النهي عن املشي على القبور واجللوس عليها ،وصححه األلباني.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه.
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َ
َف َق َ
الَ ،و ُه َو َك َذِل َكَ :
اج َد) ،يحَُ ِّذُر ِم َ
ثل
(ل ْعنَُة اهللِ َعَلى اْليَ ُهوِد َوالنَّ َصا َرى؛ اتخََّ ُذوا ُقُبو َر أنْبِيَاِئ ِه ْم َم َس ِ
(((
رج ُع عند أهل العلم إىل ثالثة معا ٍن:
َما َصن ُ
َعوا) ِّ ،
واتـخاُذ القبور مساجد يَ ِ

األول :الصالة إىل القبور ،بمِ عنى السجود عليها ،أو إليها؛ بجَِعِلها يف ِق َبلِة المُْ َصِّلي بني يَ َديِْه.

َ
لهُ
أصحابها املَقبورين
ب المَْغ ِف َرةِ ،أو َق ْص ُد
التـ ُّ
والثانيَّ :
ِ
وجُه إليها ،واستقبا ا عند الدعاِء ،وطل ِ

بالتـ َو ُّسل ،واالستغاثِةَ ،
وطَلب املََدِد وال َعو ِن منهم؛ َك َم ْن ُ
يقولَ ( :م َدد يا ُح َسني ،أو يا َب َدوي).
ِ
َّ ِ

اب عليها ،أو َو ْض ُعها يف املساجد ،وَق ْص ُد الصالةِ يف تلك
والثالث :بناُء املساجد ،أو ال ِقبَ ِ
املساجد.

َم َعا يف دين اإلسالم يف مكا ٍن واح ٍد.
ويف هذا ُكِّلِه إشارةٌ إىل أن املَسج َد والقبرْ َ ال يجَ وز أن يجَ ت ِ

ول املَقربة ،وِزيَا َرِة ُ
ثالثًا  -مَا ي َ
ُق ُ
القبُوِر:
ال عند ُد ُخ ِ

حديث صحيحَ ،
َو َرَد فيما ُي ُ
أصط ِفي ُهنَا ثالثًة
قال عند دخول املَقربة ،وزيارة القبور أكثُر من
ٍ
ٍ
منها:

 1ـ عن ُب َريْ َدةَ َق َ
النيب ُي َعِّل ُم ُه ْم إَِذا َخ َر ُجوا إِلىَ
الَ :كا َن ُّ
نيَ ،وإنَّا إ ْن َشاَء ُ
َ
ني َواملُسلم َ
الديَ ِار ِم َن املُ ْؤ ِمن َ
أهل ِّ
اهلل

المََْق ِابر ،أ ْن يَُق َ
(الس َ
الُم َعَليْ ُك ْم
ول َقاِئُل ُه ْمَّ :
ِ
َ (((
َ
أس ُأل اهللَ َلنَا َوَل ُك ُم ال َعاِفيَة).
لال ِحقو َنْ ،

تُ( :قْل ُت :كيف أقول يا رسول اهلل؟  -أي عند زيارة
 2ـ َع ْن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنهاَ ،ق َال ْ
ني ،ويَ ْر َح ُم ُ
الس َ
اهلل املُ ْستَ ْق ِد ِم َ
ني َواملُ ْسِل ِم َ
الُم َعَلى أَ ْه ِل ال ِّديَ ِار ِم َن املُ ْؤ ِمنِ َ
ني
(قـوِليَّ :
القبور ،فقالُ :
َ َ ُ َ (((
ْ
ينَ ،وإنَّا إ ْن َشاَء ُ
اهلل ِب ُك ْم لال ِحقون).
ِمنَّا َواملُ ْستَأ ِخ ِر َ ِ ِ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أتى المَْْقبرََةََ ،ف َق َ
(الس َ
 3ـ عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَّ ،
الُم
الَّ :
أن َّ

َُ
نيَ ،وإنَّا إ ْن َشاَء ُ
اهلل ِب ُك ْم َال ِحُقو َن).
َعليْك ْم دَا َر َق ْو ٍم ُم ْؤ ِمنِ َ ِ ِ

(((

 .1صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها.
 .3التخريج نفسه.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء.
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عم ُ
يق َ
القبرِْ  ،و َ
وسيع ُ
ُه:
رابعًا َ -ت ِ
َت ِ
وفيه ثالثة بنود:

األموات َف ُ
أ ـ ال يخَ فى َّ
َعميق
دفن
أن َ
ِ
رض ِكفايٍَة ،وقد أ َم َر ُّ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،بت ِ
القرب؛ َّ
َض ُّر بها األحياُء ،وأْب َع ُد
ألن َتعمي َقُه آ َك ُد ِل َسترْ ِ المَْيِّ ِ
الراِئ َحِة اليت يَست ِ
ور َّ
ت ،وأن َفى ِل ُظ ُه ِ

بن َعا ِمر ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ُ
الَ :
(ش َك ْوَنا
حش على َنبْ ِشِه ،ودليل ذلك ما َروى ِه َشاُم ُ ٍ
ِلُقد َرةِ ال َو ِ

إلىَ رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ْو َم ُأ ُح ٍدَ ،فُقْلنَا :يَا َر ُس َ
ْسا ٍن
ول اهللِ؛ الحْ َ ْفُر َعَليْنَا ِل ُك ِّل إِن َ
ِ
ناف َع َدُد الشهداء يومها على السبعني ـَ ،ف َق َ
َش ِدي ٌد ـ وقد َ
ال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
اح ٍد)(*) ،فلم يَ ُ
النيب،
اح ِفُرواَ ،وأَ ْع ِمُقواَ ،وأَ ْو ِس ُعواَ ،واْدِفنُوا االْثنَينْ ِ َوالثَّالَثَة فيِ َقبرْ ٍ َو ِ
ْ
عذ ْر ُه ُم ُّ
الش َّدةِ َ
صلى اهلل عليه وسلم ،يف ترك تعميق القبور ،مع ما ُه ْم فيه ِم َن ِّ
ص
وإنـما َر َّخ َ
واحل َر ِجَّ ،
لهَُ
ري
دفن أكثر من واح ٍد يف قبرْ ٍ َو ِ
ت وأخيه؛ ِليَ ِص َ
اح ٍد ،مع وضع حاجز من تراب بني املَيِّ ِ
م يف ِ
قرب ُمنفرٍد .
ُك ُّل ِ
واح ٍد َّ
كأنـُه يف ٍ
در
ب ـ وقد اختلف الفقهاء يف تَـحديد ُعمق القرب ،وأكثُرهم على أن يكون ُع ْمُقُه إىل َص ِ
(((

يناسُبه أن نزيد يف تعميق قبور
العمق ِ
قار ُب  150سنتمرتاً ،وهذا ُ
َّ
الر ُج ِل القائم؛ أي ما ُي ِ
فنجعل غطاءها ً
ُ
قار ُب 50
َم ْوتانا،
نازال عن وجه األرض بمِ قدار َح َج َرين أو ثالثة؛ أي ما ُي ِ
سنتمرتاً ،وأال يكون ِغ َطاؤها قريباً من َوجه األرض ،أو ظاهراً للعيان.
َّفن يف قبور قريبة من وجه األرض مخُ ٌ
وعليه؛ َّ
السنَّة املُ َط َّه َرةِ؛ من
فـإن الد َ
الف لمَِا ورد يف ُّ
األمر بتعميق القبور ،وهو يجَ َعُلها أق َر َب إىل األضرحة منها إىل القبور ،وعلى الناس أ ْن يَنْتَبِ ُهوا

لذلك جيداً عند دفن موتاهم.

ج ـ كما أمر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتوسيع القرب؛ ف َع ْن ُكَليْب َع ْن َر ُجل ِم َن َ
ْص ِار
األن َ
ٍ
ٍ
(خ َر ْجنَا َم َع َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،جنَا َزةِ َر ُجل ِم َن َ
َق َ
الَ :
ْص ِارَ ،وأََنا ُغال ٌم َم َع
األن َ
ٍ
فيِ
* سنن النسائي ،كتاب اجلنائز ،باب ما يستحب من إعماق القرب ،وصححه األلباني.
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س َر ُس ُ
وصي الحْ َاِف َرَ ،ويَُق ُ
ول:
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،عَلى ُح َفرْ َ
يةِ اْل َقبرْ َِ ،ف َج َع َل ُي ِ
أَِبيَ ،ف َجَل َ
(((
أَ ْو ِس ْع ِم ْن ِقبَل َّ ْ
الر ْجَلينْ ِ .)... ،
سَ ،وأَ ْو ِس ْع ِم ْن ِقبَ ِل ِّ
الرأ ِ
ِ
خامسًا َ -ر ْف ُع َ
القبرِْ َع ْن و ْ
يم ُه:
األرض ،وتسِن ُ
َج ِه ِ
وفيه َبنْ َدان:

ربَ ،فُيتَ َوَّقى ،وُي َ
رت َّح ُم على صاحبه،
(أ) ُي َس ُّن أن ُيرف َع القبرُْ عن وجه األرض؛ ِلُيع َر َف أنه ق ٌ
ً (((
(أن النيب ُرِف َع َقبرُُْه َعن َ
األ ْر َِ
رب؛ فقد روى جاب ٌر َّ
ض ِشبرْ ا)
وُيك َرُه َر ُ
ِ
فعُه أكث َر من ِش ٍ
ً
ً
ُ
َ
َام الجْ َ َم ِل ـ ؛ لمِ ا أخرج
(ب) وُيستحب َج ْعل الرتاب فوق القرب ُم َس َّنـما ـ أي ُمرت ِف َعا عليه ك َسن ِ
بيِ
ً (((
التـ َّم ِار (أََّنُه َرأَى َقبرْ َ النَّ ِّ ُم َسنَّ َما).
البخاري َع ْن ُس ْفيَا َن َّ
القبرِْ  ،جَْ
سادسًا  -الِب َنا ُء َعَلى َ
يصه:
وت ِص ُ
وفيه َبنْدان:

أ ـ نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن البناء على القبور ،ورفعها؛ فعن أبي اهلَيَّاج ،رضي
ِ
لي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنهَ :
(أال أْب َعُث َك َعَلى َما َب َعثَن َعَليِْه َر ُس ُ
ول
اهلل عنه ،قال :قال لي َع ُّ
يِ

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل مكة قبل َح َّجِة
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أي عندما َب َعثَُه ُّ
رك وال َوثنِيَِّة ـ؟؛ أن َال َت َد َع ً
متثاال َّ
إال َط َم ْستََه ـ أي حموته ـَ ،و َال َقبرْ اً
ال َودَاع؛ إلزالة معامل ِّ
الش ِ
ِ
(((
لمُْ
ً َّ
ْ
اب ،وحنوها،
شر ُف :هو املُرت ِف ُع بالبِنَاِء عليه؛
ُم ْشرفا إال َس َّويْتَُه) والقرب ا ِ
كاألض ِر َحِة ،وال ِقبَ ِ
وتسويَتِها باألرض،
وقد أمر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عليَّاً ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ب َهد ِم َها،
ِ
وهذا يَ ُد ُّل على ُحر َمِة البِنَاِء على القبور ،ورف ِعها به.

تجَ
جابر ،رضي اهلل عنه،
ب ـ كما َن َهى ُّ
يص القبور؛ فعن ٍ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ِص ِ

اهلل عَ
يث َر ُجل ِم ْن أَ ْص َحاب النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
َليِْه َو َسَّل َم ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده قوي.
ِ
 .1مسند أمحد ،تتمة مسند األنصارَ ،ح ِد ُ ٍ

 .2حتفة األحوذي.133/ 4 ،
 .3الفتح الرباني.259/ 21 ،
 .4صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب األمر بتسوية القرب.
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قالَ( :ن َهى َر ُس ُ
ص ال َقبرُْ َ ،وأَ ْن ُي ْق َع َد َعَليِْهَ ،وأَ ْن ُيبْنَى
ول اللهَِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْن يجَُ َّص َ
(((
َعَليِْه).
وتجَ
ص األبيض ،املَعروف عندنا بالجْ ِبْس ،ويَ ُ
دخ ُل يف معناُه
باجل ِّ
ُ
صيص القبور :هو ِبناؤها ِ

ً
البالطَ ُّ ،
َ ُّ
ص؛ لمِ ا فيه ِم َن
َو ْض ُع
اجل ِّ
ِ
ضع ِ
والرخ ِام ،واجلرانيت عليها؛ بل هو أشد ُحر َمة من َو ِ
ُ
منهي عنه.
أمر ٍّ
التزيني ،واملباهاةِ ،وإضاعِة املا ِل يف ٍ
ُ
وتعليمه:
الكتابة على القرب،
سابعًا -
ُ
وفيه َبنْدان كذلك:

(أ) تحَ ُرُم الكتابة على القرب؛ ِللنهي الوارد عنها يف حديث َج ِاب ٍر السابق ،وفيهَ ،...( :وأ ْن
َب َعَليِْه) ،وتشت ُّ
اسم اهلل ،أو رسوِله؛ لمَِا يف ذلك
ُي ْكت َ
َد الحُْ ر َمُة إذا كان فيها شيٌء من القرآن ،أو ُ
من االمتهان.

صاحُبُه،
ت؛ ِلُيع َر َفَ ،فُيزا َر ِ
(ب) يجَ وز تعليم القرب بوضع َح ِج ٍر ،أو خشبٍة ،عند رأس املَيِّ ِ
َ
لمُْ َّ
ُ
بن مظعو ٍن ـ أخو النيب ،صلى
ب أنَّه لمََّا ُدِف َن
عثمان ُ
وُيترََ َح َم عليه؛ لمِ ا أخرج الرتمذي عن ا طِل ِ
أسِه َح َج َراً ،وقال( :أََت َعَّل ُم ِب َها َقبرْ َ أَ ِخي،
النيب عن َد َر ِ
الر َضا َعة ـ َو َض َع ُّ
اهلل عليه وسلمِ ،م َن َّ
(((
ارهِ ـ َم ْن َم َ
ات ِم ْن أَ ْهِلي).
َوأَْدِف ُ
ـن إَِليِْه ـ أي إىل ِج َو ِ
وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.

 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه.
 .2سنن أبي داود ،كتاب اجلنائز ،باب يف مجع املوتى يف قرب والقرب يعلم ،وحسنه األلباني.
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من أخطاء املصلني

مسائل فقهية

املتعلقة باملساجد والصالة
الشيخ أمحد شوباش /مفيت حمافظة نابلس

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛
فالصالة عمود الدين ،وركن اإلسالم بعد الشهادتني ،والعالمة الفارقة بني اإلميان
والكفر ،أمر اهلل يف كتابه باحملافظة عليها ،وإحسان أدائها بأركانها وآدابها ،وهيئاتها ،وبذلك
أمر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
واملالحظ أن بعض املصلني يقع يف بعض األخطاء ،وخمالفة الشرع القويم ،سواء فيما
يتعلق مبواضع الصالة من املساجد ،أم يف أفعال الصالة وأقواهلا ،ويف هذه الصفحات أبني
جانباً من تلك األخطاء ،والصواب الذي ينبغي احلرص عليه وممارسته.
أو ًال  -األخطاء املتعلقة باملساجد:
 .1ترك النظافة:
قصر بعض املصلني يف احلرص على نظافة أبدانهم ،وثيابهم ،وعموم مالبسهم ،خاصة
ُي ِّ
اجلوارب ،مما يلحق األذى باملصلني ،ويضر بنظافة املسجد.
فاإلسالم دين النظافة ،وأوىل األماكن بالنظافة بيوت اهلل ،وكان الصحابة الكرام حيافظون
على نظافة املسجد ويطيبونه (َف َق ْد َكا َن َعبْ ُد اهللِ يجَُ ِّمُر المَْ ْس ِج َد إَذا َق َع َد ُع َمُرَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه،
ِ
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(((
اج َد َال َت ْصُل ُح ِل َشيٍء ِم ْن َه َذا اْلبَ ْو ِلَ ،و َال
َعَلى المِْنْبرَ )  ،ويف صحيح مسلم( :إِ َّن َه ِذهِ المَْ َس ِ
(((
الص َ
الةَِ ،وِق َراَءةِ اْلُق ْرآ ِن).
اْل َق َذ ِر ،إِنمََّا ِهي ِل ِذ ْك ِر اهللِ َع َّز َو َج ّلَ َ،و َّ

كما ينبغي احلفاظ على نظافة املتوضأ ودورة املياه ،وكل مسلم مطلوب منه ذلك ،بتعاهد

املساجد ،واحلفاظ عليها ،كما حيافظ على بيته ،بل املسجد أوىل بذلك.
بن َعبْ ِد اهللِ،
وال جيوز للمصلي إيذاء إخوانه برائحة البصل والثوم والدخان ،ف َع ْن َج ِاب ِر ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،قالَ ( :م ْن أَ َك َل ِم ْن َه ِذهِ اْلبَ ْقَلِة؛ الثُّومَ ،وَق َ
َع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ال َم َّرةًَ :م ْن أَ َك َل
ِ
(((
اْلبَ َص َل َوالثُّو َم َواْل ُك َّر َ
اثَ ،فال يَ ْق َرَب َّن َم ْس ِج َدَنا؛ َفإِ َّن المَْالِئ َكَة َتتَأََّذى ممَِّا يَتَأََّذى ِمنُْه َبنُو آَد َم).
ومن قلة األدب ،أن يأتي املصلي إىل املسجد بثياب متسخة ،فال ينظفها قبل دخوله املسجد،

ويزاحم املصلني ،مما يتعارض مع اخللق احلسن ،والذوق السليم.
 .2رفع األصوات يف املساجد:
من األخطاء الشنيعة اليت تقع من بعض املصلني رفع األصوات يف املساجد والتشويش
على املصلني.
فاملسلم يف صالته يناجي ربه ،وال جيوز له رفع صوته ،ال يف قراءة القرآن ،وال الذكر وال
الدعاء ،وال يرفع صوته بالنية؛ ألن النية من عمل القلب ،وكان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
ً
مستقبال القبلة...
يفتتح صالته بالتكبري ،فقول املصلي :نويت أن أصلي هلل تعاىل فرض كذا
خمالف للشرع احلكيم ،ومن التشويش رفع بعض املصلني الصوت بالقراءة يف أثناء الصالة
والتشويش على جريانهم ،والسنة أن حيرك املسلم لسانه وشفتيه بالقراءة ،أو يسمع نفسه
 ..1حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي.168/ 3 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد.
ً
بصال أو كراثاً أو حنوها.
 .3صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة  ،باب نهي من أكل ثوماً أو
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فقط دون رفع الصوت ،فإن كان بإمساع نفسه يشوش على املصلني اكتفى بتحريك اللسان
والشفتني.
وكل ما فيه رفع الصوت يف املساجد خمالف للشرع ،خاصة إذا كان من كالم الدنيا من
الساِئب بن يَزيدَ َ،ق َ
الُ :
(كنْ ُت َقاِئ ًما
الرجال والنساء على السواء ،فقد روى البخاريَ ،ع ْن َّ ِ ِ ِ
المَْ ْس ِج ِدَ ،ف َح َصبَن َر ُج ٌلَ ،فن َ
بن الخْ َ َّطابَ ،ف َق َ
ب َفأِْتن ِب َه َذيْ ِنَ ،ف ِجئُْتُه
ال :اْذه
َظ ْر ُتَ ،فإَِذا ُع َمُر ُ
ِ
فيِ
َ ْ يِ
يِ
فَ ،ق َ
ِبه َماَ ،ق َ
ُما؟ َقاالِ :م ْن أَ ْهل َّ
ُما ِم ْن أَ ْه ِل اْلبََل ِد،
الطاِئ ِ
الَ :ل ْو ُكنْت َ
ُما؟ أَ ْو ِم ْن أَيْ َن أَْنت َ
الَ :م ْن أَْنت َ
ِ
ِ

ألوج ْعت ُ
ُك َما؛ َت ْرَف َعا ِن أَ ْص َواَت ُك َما َم ْس ِج ِد َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم).
َ
فيِ

(*)
(((

ومن التشويش ما حيصل من كالم الناس واخلطيب على املنرب ،فإن ذلك ال جيوز شرعاً،

كما أنه يبطل أجر املصلي.
 .3األطفال والنساء:
أمر الشرع بتعليم األطفال الصالة يف السابعة ،واملسجد هو املدرسة لتعليم الصالة ،وقد
اعتنى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،باألطفال ،ورعى شؤونهم ،وتلطف بهم ،لكن ينبغي عدم
إحضار األطفال قبل سن السابعة إىل املساجد ،ملا حيدثونه من إزعاج للمصلني ،وتشويش
عليهم ،إال من ظهرت نباهته ،والتزامه بأداء الصالة دون إزعاج املصلني.
وخروج النساء للمساجد مشروع ،لكن ينبغي أن خترج من غري زينة ،وحبجاب كامل ،وأال
يسبنب فتنة.
 .4اإلسراف يف مرافق املساجد:
من أخطاء املصلني إسراف بعضهم يف املاء والكهرباء واإلنارة ،ويف ذلك اعتداء على مال
* صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب رفع الصوت يف املساجد.
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الوقف ،وإتالف له ،وهذا أمر حمرم ،فاملسلم مأمور باالقتصاد ،والتوسط يف سائر شؤون حياته،
خاصة يف مال املسجد.
 .5ممارسات خاطئة:
جيب تنزيه املسجد عن معامالت البيع والشراء ،وإنشاد الضالة -أي البحث عن
املفقودات -ومنع التسول على أبواب املساجد ،فإن املساجد ما بنيت ألجل ذلك ،إمنا بنيت
ألجل ذكر اهلل ،والصالة ،والعبادة.
ثانياً -من أخطاء املصلني يف الصالة:
 .1ترك صالة اجلماعة:
صالة اجلماعة مطلوبة من املسلم ،ومن العلماء من قال :هي سنة مؤكدة ،ومنهم من قال:
هي فرض؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يسمح لرجل أعمى أن يدعها ،ومل يرخص له
يف تركها ،فكيف باملبصرين ،كما أن للصالة يف املسجد أجراً عظيماً كمغفرة الذنوب ،ورفع
الدرجات ،ومضاعفة احلسنات ،وال ترتك إال لعذر ،كاخلوف ،واملرض.
ويلحق بذلك قدوم املصلي إىل املسجد متأخراً ،حتى تفوت املصلي بعض الركعات ،أو
تكبرية اإلحرام ،عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َصَّلى

ريةَ ُ
لهلِ ِ أَ ْرَب ِع َ
ب َلُه َب َراَءَتا ِن؛ َب َراَءةٌ ِم َن النَّ ِارَ ،وَب َراَءةٌ ِم َن
األولىَ ُ ،كتِ َ
ْر ُك التَّ ْكبِ َ
ني يَ ْو ًما فيِ جمََا َعٍةُ ،يد ِ
(*)
اق).
النِّ َف ِ
(((

كما أن كثريين يأتون إىل املسجد يوم اجلمعة متأخرين بعد صعود اإلمام املنرب ،فيحرمون
أنفسهم أجر التبكري إىل املسجد ،واستماع الوعظ والنصح.
* سنن الرتمذي ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف فضل التكبرية األوىل ،وحسنه األلباني.
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وصالة النوافل يف البيت أفضل من املسجد ،ملا ورد عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما،
(اج َعُلوا ِم ْن َص َ
الِت ُك ْم فيِ ُبُيوِت ُك ْمَ ،و َال َتتَّ ِخ ُذو َها
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قالْ :
(((
ُقُبو ًرا).
فمن اخلطأ ترك صالة النوافل يف البيت مطلقاً ،وهجر البيوت ،فإن الصالة يف البيت أقرب

إىل اإلخالص ،وفيه تعويد ألهل البيت على الصالة.
 .2عدم متابعة اإلمام:
من واجبات صالة اجلماعة متابعة اإلمام ،واإلتيان باألركان بعده مباشرة ،ومسابقته حرام،
وإن أتى بالركن قبل اإلمام بطلت صالته ،واملأموم مأمور مبتابعة اإلمام ،وليس له أن يوافقه
يف أفعال الصالة ،أو يسابقه ،أو يتخلف عنه.
 .3اإلسراع يف الصالة:
مما ابتلي به بعض األئمة واملصلني اإلسراع يف أفعال الصالة والقراءة ،إىل درجة ختل
باألحكام ،وتفقد املصلي ركناً مهماً من أركان الصالة ،وهو الطمأنينة ،وتصبح الصالة بال
بن
خشوع ،ويطلق على هذا الفعل السرقة يف الصالة ،ويف احلديث الصحيح َع ْن َعبْ ِد اهللِ ِ
َّ َ ُ
َ َ ََ
َّ ُ َ
ُ
َ َ
اس َس ِرَقًةَّ ،ال ِذي
أِبي قتَاَدةََ ،ع ْن أِبيِه ،قال :قال َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسلم( :أ ْس َوأ النَّ ِ
ف يَ ْسر ُق ِم ْن َصالِتِه؟ َق َ
َ
ُ
ال :ال ُيتِ ُّم ُر ُكو َع َهاَ ،وال
يَ ْس ِر ُق ِم ْن َصالِتِهَ ،قالوا :يَا َر ُسول اهللِ؛ َو َكيْ َ ِ
ُس ُجوَد َها ،أَ ْو َق َ
الس ُجوِد).
ال :ال يقيم صْلبه الر ُك
وع َو ُّ
ُ ِ ُ ُ َُ فيِ ُّ ِ
وقد أمر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسيء يف صالته ،املسرع فيها ،بإعادتها ثالث مرات،
(((

 .1صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد.
 .2مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث أبي قتادة األنصاري ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط
مسلم.
46

من أخطاء املصلني املتعلقة باملساجد والصالة

َ
ْر ِّيَ ،قالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :ال
ثم علمه الصالة ،وعن أِبي َم ْس ُعوٍد اْلبَد ِ
الس ُجوِد).
تجُْ ِز ُئ َصالُة الرجل ،حتى يقيم َظهره الر ُك
وع َو ُّ
َّ ُ َ َّ ُ ِ َ ْ َُ فيِ ُّ ِ
 .3ترك قراءة الفاحتة والقراءة عمومًا:

(*)
(((

من أخطاء املصلني قراءة الفاحتة يف الصالة بالقلب ،والقراءة تعين حتريك اللسان والشفتني
باحلروف ،حتى يسمع القارئ نفسه ،أو من غري إمساع ،واملطلوب شرعاً حتريك اللسان ،فمن
مل حيرك لسانه وشفتيه بقراءة الفاحتة يف الصالة املنفردة والسرية ،فصالته باطلة ،أما الصالة
اجلهرية ،فتكفي قراءة اإلمام ملن استمع إليها.
 .5أخطاء يف حركات الصالة:
* فبعضهم يرفع يديه يف الصالة عند تكبرية اإلحرام جوار بطنه ،أو جيعل يديه كرقم()11
متقابلتني ،أو ميسك أذنيه ،ويقبض عليهما بيديه.
والصحيح أن يرفع يديه حذو منكبيه ،حبيث حتاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه -أي أعلى
أذنيه -وإبهاماه شحميت أذنيه ،وراحتاه منكبيه ،وتكون راحة اليد باجتاه القبلة ،ويسن رفع
اليدين عند تكبرية اإلحرام ،وإذا كرب للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وإذا قام من
التشهد األول إىل الركعة الثالثة.
* وبعضهم يرفع رجليه عند السجود ،والواجب السجود على القدمني والركبتني واليدين
مع عظمة األنف واجلبني ،وتكون القدمان منصوبتني متالصقتني واألصابع حنو القبلة.
 .6ختطي الرقاب واإليطان:
ال جيوز للمصلي أن يتخطى رقاب املصلني ،ويفرق بني اجلالسني ،أو يقيم أحداً من مكانه،
الصالةِ  -باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود،
* سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،أَبواب َت ْفريع است ْفت
َاح َّ
َْ ُ ِ ِ ْ ِ ِ
وصححه األلباني.
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كما يكره املداومة على مكان يف املسجد ال يصلي يف غريه ،وقد (َن َهى َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل

َ
َ
ْ
الر ُج ُل المَْ َكا َن فيِ المَْ ْس ِج ِدَ ،ك َما
اش َّ
السبْ ِعَ ،وأ ْن ُي َو ِّط َن َّ
َعليِْه َو َسَّل َمَ ،ع ْن َن ْق َرةِ ال ُغ َر ِ
ابَ ،واْفترِ َ ِ
(((
ري).
ُي َو ِّط ُن اْلبَ ِع ُ
 .7املرور بني أيادي املصلني:
إن من املشاهد يف املساجد مرور بعض املصلني من بني إيادي إخوانهم ،وقطع الصالة عليهم،
وقد َق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّلمَ :
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
(ل ْو يَ ْعَل ُم المَْ ُّار َبينْ َ يَ َد ْي املُ َصِّلي َماَذا َعَليِْهَ ،ل َكا َن أَ ْن

َ
يَ ِق َ
ف أَ ْرَب ِع َ
يمَُر َبينْ َ يَ َديِْه).
نيَ ،خرْ ً
يا َلُه ِم ْن أ ْن َّ

(((

ويشرع للمسلم أن يتخذ سرتة للصالة سواء اجلدار أو السارية (العمود) أو ظهر أحد
املصلني ،وهذه السرتة سنة عند أكثر العلماء ،وقال بعضهم بوجوبها ،وال يسمح ألحد
باملرور بني يديه .وهو يشمل صالة السنة والفريضة ،أما صالة اجلماعة ،فسرتة اإلمام سرتة
للمأمومني.
 .8االصطفاف يف الصف أثناء صالة اجلماعة:
يالحظ يف اصطفاف املصلني يف صفوف الصالة بعض األخطاء منها:

الَ :ق َ
عدم تسوية الصفوف ،ف َع ْن أََنس ْبن َماِل ٍك أََّنُه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّلم:
ِ ِ

الصالةِ).
(س ُّووا ُصُفوَف ُك ْم؛ َفإِ َّن َت ْس ِويََة ُّ
الصُف ِ
وف ِم ْن تمََ ِام َّ
َ

(((

مصل
وينبغي أن يسوى الصف ،حبيث تستقيم أبدان املصلني ،وذلك بأن يكون كتف كل ِ
إىل جوار كتف أخيه ملتصقاً به ،وقدمه إىل قدمه متساوية من اخللف عند العقب ،وليس عند

الصالةِ ،أبواب تفريع استفتاح الصالة ،باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود،
 .1سنن أبي داود ِ ،كتَاب َّ
وحسنه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب سرتة املصلي ،باب إثم املار بني يدي املصلي.
 .3سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب إقامة الصفوف ،وصححه األلباني.
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األصابع ،كما يفعل املصلون ،حتى تكون الصفوف مستوية.
* وبعضهم يرتك عامداً فراغاً يف الصف حتى تصبح فرجة يدخل منها الشيطان ،وهذا أمر
ال جيوز ،فمن وصل صفاً وصله اهلل ،ومن قطع صفاً قطعه اهلل.
* ومن األخطاء وضع الكرسي من املصلني ،فبعضهم يقدم الكرسي ،وآخرون يؤخرونه،
واألفضل الصالة من غري كرسي ،ومن كان عاجزاً ،أمت صالته قاعداً مرتبعاً ،أو على هيئة
الصالة عند التشهد ،ومن صلى على كرسي ،فإن كان جيلس طوال الصالة؛ لعدم القدرة
على القيام ،جعل كتفه إىل جوار أكتاف املصلني عند بداية الصالة ،ومن كان يستطيع القيام
صلى يف الصف مستوياً معه عند القيام ،وال يضره التأخر عن الصف عند اجللوس ،وعلى
املصلني على الكراسي أن يصلوا على أطراف الصفوف ،وليس يف أوساطها؛ حتى ال يؤذوا
من خلفهم.
 .9أخطاء متعلقة باملالبس:
* من اخلطأ الصالة بثوب ال يسرت الكتفني؛ ملا يف ذلك من عدم األدب مع اهلل ،ومن
اخلطأ الذي يبطل الصالة املالبس الضيقة والقصرية ،اليت تظهر منها العورة عند الركوع
والسجود؛ فإن ذلك ال يصح حبال.
* ومن األخطاء كف الثوب ،وقلب أكمام القمصان والبناطيل عند الصالة؛ لورود النهي
عنه ،كما كره بعض العلماء الصالة يف الثوب الطويل الذي يكون أسفل الكعبني.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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زاوية الفتاوى

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

 .1حكم حج املعوق عقليًا
السؤال :امرأة يف اخلمسينيات تعاني من إعاقة عقلية بسيطة ،تطالب ذويها بالسماح هلا
بأداء احلج ،فما حكم ذلك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
القلم
فإن العقل من شروط التكليف بالعبادات ،قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :رِف َع ُ
ِ
َعن َثالثة؛ َعن النائم حتّى يستيقظَ ،وعن الصيب َحتّى يحَْتَلمَ ،وعن اجملنو ِن َحتّى يَعقل)(((،
واإلعاقة العقلية؛ تسلب التكليف عند مجهور الفقهاء((( ،فيسقط احلج عن املعوق عقليًا ،قال
ابن القطان الفاسي( :أمجعوا على سقوط احلج عن الصيب حتى يبلغ ،وعن اجملنون حتى يفيق،

احلج؛ َص َّح منه ،ووقع نفلاً  ،وإن شفي من إعاقته وصار
وعن املعتوه)((( ،ولو أدى املعوق عقليًا َ
مكل ًفا؛ فإن احلج الذي أداه حال إعاقته ال يغنيه عن أداء فريضة احلج ،ويف حال أدى احلج وهو
قياسا
معوق عقليًا ،فإن وليه حيرم عنه ،عند اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية ،وذلك ً
 .1سنن أبي داود ،كتاب احلدود ،باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدًا ،وصححه األلباني.
 .2املوسوعة الفقهية الكويتية.276 /29 ،
 .3اإلقناع يف مسائل اإلمجاع.247 /1 ،
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على الصيب(((؛ فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال :رفعت امرأة صبياً هلا ،فقالت :يا رسول
ولك أجر)((( ،وال يصح احلج منه عند احلنابلة؛ ألنه غري مكلف
اهلل أهلذا حج؟ قال( :نعمِ ،

شر ًعا ،وال قصد له ،وقصد الفعل شرط يف صحة احلج.

(((

وبالنسبة إىل اإلعاقة البسيطة؛ فمستواها غري واضح يف السؤال ،وبالتالي يصعب تقدير
مدى تأثريها على شروط وجوب احلج ،أما إن مسح أهل هذه املرأة هلا بأداء احلج ،مع وجود
حمرم يرافقها ،ويعتين بها ،فذلك خري ،وهلم األجر والثواب إن شاء اهلل تعاىل ،ويكون بالنسبة
إليها نافلة.
 .2حكم حج املرأة مع عصبة من النساء
السؤال :ما حكم حج املرأة مع عصبة من النساء؟

اجلواب :إن سفر املرأة لتأدية فريضة احلج مع الصحبة املوثوقة من النساء جائز شرعاً عند
بعض الفقهاء ،كاإلمام الشافعي ،واإلمام أمحد يف إحدى رواياته ،وكذلك اإلمام مالك بشرط
أمن الفتنة ،ووجود الرفقة الصاحلة من النساء املأمونات ،وهذا ما ذهب إليه وأقره جملس
اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم (.)68/ 2
 .3حكم االمتناع عن أداء فريضة احلج
السؤال :رجل كبري يف السن ال يريد تأدية فريضة احلج ،فهل يلحق بأبنائه إثم على ذلك،
وهل جيوز هلم أداء فريضة احلج عنه؟
اجلواب :إن اهلل فرض على املسلم املستطيع أداء فريضة احلج يف العمر مرة واحدة ،ولألسف
أن بعض الناس يتقاعسون عن أدائها حال االستطاعة ،مما يلحق بهم اإلثم ،ومعلوم أن اإلثم
 .1البحر الرائق ،340 /2 ،شرح خمتصر خليل للخرشي ،203 /7 ،اجملموع .20 /7
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب صحة حج الصيب وأجر من حج به.
 .3حاشية الروض املربع.465 /5 ،
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يقتصر على صاحبه ،فال تزر وازرة وزر أخرى ،فال إثم على األبناء بسبب تقصري والدهم
عن أداء ما أوجب اهلل عليه ،إال إذا كان هلم دور يف وقوع ذلك التقصري منه.
واإلسالم فسح اجملال ألداء فريضة احلج عن اآلخرين إذا ماتوا دون أن يؤدوا الفريضة ،أو

كانوا يف حالة صحية يعجزون عجزاً دائماً بسببها عن أداء الفريضة.

 .4حكم استخدام الصابون غري املعطر يف احلج
السؤال :ما حكم استخدام الصابون غري املعطر يف احلج؟
اجلواب :جيوز استعمال الصابون املعطر وغريه قبل اإلحرام للرجل أو املرأة ،أما بعده فقد
اتفق الفقهاء املعاصرون على جواز استخدام الصابون غري املعطر مثل الصابون النابلسي،
واختلفوا يف املعطر منه ،فذهب بعض العلماء إىل جواز استخدامه ،فيما ذهب غريهم من
اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكة العربية السعودية ،ومن وافقهم إىل حرمة استخدامه،
وأوجبوا على من يستخدمه وهو حمرم الفدية؛ ألنه ُيعد مس طيباً ،قال الشيخ الرباك :من

املعلوم أن احملرم منهي عن التطيب ،فال جيوز أن يتطيب يف بدنه وال يف ثوبه؛ لقوله صلى

الثياب َم ّسُه زعفران َوال و َرس)((( ،قال العلماء :ألن
بسوا َشيْئاً ِمن
اهلل عليه وسلمَ ( :وال َتْل ُ
ِ
الزعفران والورس نوعان من الطيب ،وأما استدامة الطيب على البدن ،وهو إبقاء الطيب

الذي تطيب به قبل اإلحرام ،فال بأس به ،فإنه صلى اهلل عليه وسلم كان يتطيب قبل أن
حيرم ،ثم ال يزيله بعد اإلحرام ،فعن عائشة ،أم املؤمنني ،رضي اهلل عنها ،قالت( :كان رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا أراد أن حيرم يتطيب بأطيب ما جيد ،ثم أرى وبيص الدهن يف
رأسه وحليته بعد ذلك).

(((

وعلى هذا؛ فالصابون املعطر جيب على احملرم اجتنابه؛ ألن استعماله يرتك أثر الطيب
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب السراويل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب الطيب للمحرم عند اإلحرام.
52

أنت تسأل واملفيت جييب

على املوضع الذي استعمل فيه من البدن ،لكن من الصابون ما ال يرتك أثراً على البدن،
مثل الصابون النابلسي غري املعطر ،فاستعمال مثل هذا للمحرم ال بأس به ،واجتنابه أوىل
وأحوط.
 .5حكم احلج املميز
السؤال :ما حكم احلج املميز ،وحج أل VIP؟ ومن أوجده؟ وما حكم احلج بالواسطة؟ وما
حكم املسؤولني الذين يضيفون أمساء خارج الكوتا إىل قائمة احلج؟

َ
ت
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
اجلواب :األصل أن احلج فرض على املستطيع ،لقوله تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ
َمن ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
يال} (آل عمران ،)97 :وتكلفة أداء احلج ختتلف من شخص إىل آخر ،ومن
استَط َ ِ
ِ
املسمى بـ  VIPهو احلج الذي يتميز يف تقديم اخلدمات،
زمن إىل آخر ،واحلج املميز أو ّ
ونوع املركبات ،ونوع األكل ،ونوع السكن ،وقربه من احلرمني أو بعده ،وغري ذلك من أنواع
الرعاية واخلدمات املميزة ،لذلك يكون هذا النوع من احلج عادة أكثر كلفة مالية عن غريه،

وال حرج شرعاً منه ،مع التحذير من االخنداع ببعض املغريات اليت تغوي من ينوي احلج
من قبل بعض املستغلني ،أما بالنسبة إىل احلج بالواسطة ،فإن استعان بعض املتقدمني للحج
ببعض الناس ،لتسهيل سفره ألداء احلج مع مراعاة حق اآلخرين ،دون ظلم أحد منهم ،حبيث
ال يأخذ مكان غريه ،ودون أن تكون االستعانة مقابل رشوة ،فال حرج يف ذلك ،وإال فال جتوز.
وخبصوص إضافة أمساء حجاج من خارج القائمة إليها ،فإن كان ذلك ضمن القانون مع مراعاة
العدالة والنزاهة ،وفيه مصلحة عامة للناس ،فيجوز ذلك ،أما إن كانت اإلضافة على حساب
أصحاب احلقوق ،فهنا يقع اخللل ،ويكون الظلم.
 .6حكم احلج عن طريق ربح احلساب اجلاري من البنك اإلسالمي
السؤال :لدي نية أن أحج ،وأموال احلج وضعتها يف البنك اإلسالمي حساباً جارياً ،ومتت
إضافة ربح عليها من البنك ،فما حكم الشرع يف ذلك؟
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اجلواب :إن التعامل مع بنك يطبق تعاليم الشريعة اإلسالمية وأحكامها يف معامالته مجيعها

جائز شرعاً.

أما بالنسبة إىل احلسابات البنكية املشروعة فمن أنواعها ،نوعان؛ األول :احلسابات
االستثمارية ،وهي ودائع يقبلها البنك اإلسالمي من املودعني على أساس أنها مضاربة،

ختضع للربح واخلسارة ،فاملصرف ُّ
يعد فيها مضارباً ،واملودع رب املال.

والثاني :احلسابات اجلارية وهي قروض مضمونة حيق للبنك التصرف فيها ،ويقوم بردها
عند الطلب ،وتندرج حتت باب القرض احلسن من غري زيادة ربوية ،ولكن يف حال ترتب

على هذا النوع من احلساب أي ربح ،فيحرم شرعاً أخذه؛ ألنه زيادة على مبلغ القرض
احلسن ،والقاعدة الفقهية تقول( :كل قرض جر نفعاً فهو رباً)((( ،وابن قدامة ،رمحه اهلل،
يقول( :وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف ،قال ابن املنذر :أمجعوا على أن
املسلف إذا شرط على املستسلف زيادة ،أو هدية ،فأسلف على ذلك فأخذ الزيادة ،أو اهلدية
بناًء على ذلك ربا ،وقد روي عن أبي بن كعب ،وابن عباس ،وابن مسعود ،أنهم نهوا عن
جر منفعة).
قرض َّ

(((

وعليه؛ فال جيوز لك احلج من هذه األموال.
 .7حكم احلج من مال القرض ملوظف يعمل يف بنك
السؤال :أنا موظف يف بنك ،وأخذت منه قرضاً ألغراض البناء والسكن ،وأريد أن أحج

جبزء منه مع والدتي وزوجيت ،فهل جيوز لي ذلك؟

اجلواب :ال جيوز التعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً ،وكذلك ال جيوز العمل يف خدمة اإلقراض

الربوي ،وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إىل اهلل تعاىل؛ باإلقالع عن الذنب ،والندم عليه،
 .1قواعد الفقه.100/ 1 ،
 .2املغين ،390/ 4 ،بتصرف.
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والعزم على عدم العودة إليه ،والبحث عن عمل آخر.
ومن شروط وجوب احلج االستطاعة املالية ،ومن ذلك توافر مال فاضل عن الديون ،يكفي

است َ
َ
اع إَِليِْه
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
لنفقة الطريق والراحلة ،قال تعاىل{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ

َسبِ ً
يال} (آل

عمران ،)97 :وال جيب على املرء أن يقرتض ألداء احلج ،وقد سئل ابن أبي أوفى ،رضي اهلل

وحج ،فحجه
عنه ،عن الرجل يستقرض وحيج ،فقال( :يَ ْسترَ ْ ِز ُق اهللََ ،و َال يحَُ ُّج)((( ،وإذا اقرتض َّ
صحيح إن شاء اهلل.

ونفقة املحََْرم الذي يرافق املرأة يف حجها ،تكون عليها ،حسب ما ذهب إليه احلنفية

والشافعية واحلنابلة؛ ألنها تعجز عن أداء احلج إال به ،فكان عليها نفقته ،كالراحلة ،ويؤجر
إن تكفل هو بالنفقات عن نفسه أو غريه ،خاصة إن كان احلاج والده أو والدته ،فيع ّد ذلك
براً بهما.

(((

واحلج من العبادات اليت تلزمها نفقة مالية ،يشرتط فيها أن تكون طيبة نقية من احلرام،
حتى يكون حجاً مربوراً ،ملا جاء يف احلديث الشريف أن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،سئِ َل أَ ُّي

يلُ :ث َّم َماَذا؟ َق َ
الأَْ ْع َما ِل أَْف َض ُل؟ َق َ
الِ :ج َهاٌد َسبِيل اهللِِ ،ق َ
َان ِباهللِ َو َر ُسوِلِهِ ،ق َ
ال( :إِمي ٌ
يلُ :ث َّم َماَذا؟
ِ
فيِ
َق َ
الَ :ح ٌّج مَبرُْ و ٌر)((( ،واحلج املربور هو احلج املقبول الذي ال خيالطه معصية ،بأن يأتي احلاج فيه
بالواجبات واملستحبات ،ويرتك احملرمات واملكروهات ،وحيج كما شرع اهلل ،وكما حج رسول

اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يكون ماله من احلالل اخلالص الذي ال شبهة فيه.
واهلل تعاىل أعلم

 .1مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب احلج ،باب يف الرجل يستقرض وحيج.449/ 3 ،
 .2االختيار لتعليل املختار ،151 /1 ،مغين احملتاج ،468 /1 ،املغين.192 /3 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
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أخالق وقيم

مفهوم العفة يف اإلسالم
د .حسن مسعود  /حماضر غري متفرغ يف جامعة القدس املفتوحة  -قلقيلية
دائرة األخالق يف اإلسالم واسعة ،تشمل الفرد واألسرة واجملتمع ،ومظاهر األخالق كثرية،
منها :خلق الصدق ،واألمانة ،واإلخالص ،والتعاون ،واإليثار ،والصرب ،واحللم ،والعفو ،وكظم
الغيظ ،ومن األخالق اليت َّ
حث اإلسالم عليها خلق العفة ،هذا ما سنتناوله يف الصفحات
القليلة اآلتية ،بادئني بتعريف العفة لغة واصطالحاً ،ودليل هذا اخللق العظيم من القرآن
والسنة ،وأنواع العفة ،ومظاهرها وآثارها ،وكيفية حتصيلها واحملافظة عليها.
فالعفة صفة خلقية إميانية رفيعة مدح القرآن الكريم أصحابها ،ودعا رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،املسلمني إىل حتقيقها يف حياتهم ،وهي مثرة من مثار اإلميان باهلل تعاىل.

ُّ
عف ُّ
العفة لغة :من َّ
الكف عما ال حيل وال ْجيمل .واالستعفاف طلب
يعف .والعفة:

العفاف ،وهو الكف عن احلرام ،وسؤال الناس ،ورجل عف وعفيف .والعفة :االبتعاد عن
الشيء ،والكف عنه.

(((

العفة اصطالحًا:
العفة حصول حالة للنفس متتنع بها عن غلبة الشهوة ،واملتعفف املتعاطي لذلك بضرب
من املمارسة والقهر.

(((

 .1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر :بريوت141 4 ،هـ ،فصل العني369 /9 ،
 .2الراغب األصفهاني ،أبو القاسم ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان ،ط ،1دار القلم  :بريوت1412 ،هـ.

56

مفهوم العفة يف اإلسالم

والعفة :هيئة للقوة الشهوية ،متوسطة بني الفجور ،الذي هو إفراط هذه القوة ،واخلمود
الذي هو تفريطها ،فالعفيف من يباشر األمور وفق الشرع واملروءة.

(((

ومن معاني العفة الشرف ،ويستعمل الشرف عرفاً مبعنى العفة.

عناية اإلسالم بالعفة:
ات فيِ الخْ ِيَ ِام}
{حو ٌر َّم ْق ُصو َر ٌ
العفة صفة من صفات احلور العني اليت أشار إليها قوله تعاىلُ :
ات َّ
الط ْر ِف ِعنيٌ} (الصافات ،)48 :فقوله قاصرات الطرف أنهن
اص َر ُ
(الرمحنَ { ،)72 :و ِعنْ َد ُه ْم َق ِ

عفيفات ،ال ينظرن إىل غري أزواجهن؛ أي قصرن أبصارهن على أزواجهن ،ال ميددن طرفاً

إىل غريهم ،كل ذلك حياء وعفة ،ولشدة اقتناعهن ،واكتفائهن بهم((( فامتدحهن بالعفة مع
اجلمال .فأعظم ما تكون العفة إذا ما اقرتنت باجلمال.
ومن اهتمام اإلسالم بأمر العفة والعفاف ،أن جعل الشرط يف إباحة الزواج من الكتابيات

ين
َات َوال
كونهن حمصنات؛ أي عفائف ،فقال تعاىلَ { :وال
مْحُْ َصن ُ
مْحُْ َصن ُ
َات ِم َن َّال ِذ َ
َات ِم َن المُْ ْؤ ِمن ِ
محُْصنِ َ
ي ُم َساِف ِح َ
ني َو َال ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخ َدا ٍن}.
ُأوُتواْ اْل ِكت َ
ُم ُ
ني َغرْ َ
َاب ِمن َقبِْل ُك ْم إَِذا آَتيْت ُ
وه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن ِ
(املائدة)5 :

والعفة يف القرآن من خلق املؤمنات ،وسجية احملجبات ،فجاء اخلطاب الرباني بقوله{ :يَا أَيُّ َها
بيِ
ني ُي ْدِن َ
اج َك َوَبنَاِت َك َوِن َساء المُْ ْؤ ِمنِ َ
البيبِ ِه َّن َذِل َك أَْدَنى أَن ُي ْع َرْف َن
النَّ ُّ ُقل لأَِّ ْز َو ِ
ني َعَليْ ِه َّن ِمن َج ِ
َفلاَ ُي ْؤَذيْ َن َو َكا َن ُ
حيماً}(.األحزاب)59 :
اهلل َغُفوراً َّر ِ
ورغب اإلسالم يف العفة والتعفف ،ودعا إىل أن تكون أمة اإلسالم أمة العفة والطهارة،

فكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يأمر بالعفة ،وحيث عليها ،ففي احلديث أن هرقل سأل

أبا سفيانَ ،ف َق َ
َليِْه َو َسَّل َم؟ َف َق َ
اهلل عَ
الَ( :ف َما يَأُْمُر ُك ْم يَ ْعن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
الص َدَقِة
الصلاَ ةِ َو َّ
ال :يَأُْمُرَنا ِب َّ
يِ
 .1اجلرجاني ،علي بن حممد ،التعريفات ،باب العني ،ط ،1دار الكتب العلمية :بريوت.151/ 1 ،
 .2النسفي ،عبد اهلل بن أمحد ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حتقيق :يوسف علي بديوي ،ط :1دار الكلم الطيب:
بريوت1418 ،هـ.123 /3 ،1998 -
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الصَلِة) ((( ،ويف الدعاءَّ :
(الل ُه َّم إِِّني أَ ْسأَُل َك الهُْ َدى َوالتُّ َقى َواْل َع َف َ
اف َواْل ِغنَى ).
اف َو ِّ
َواْل َع َف ِ

(((

من األلفاظ ذات الصلة بالعفة:

َات اْل َغاِف َ
ال ِت} (النور)23 :؛ أي
ين يَ ْرُمو َن ال
 .1احلصانة :كما يف قوله تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
مْحُْ َصن ِ
العفيفات.
َات ِم َن
 .2الزواج :كما يف قوله تعاىلَ { :وال
مْحُْ َصن ُ

ِّساِء}(النساء)24 :
الن َ

َط ْع ِمنْ ُك ْم َط ْو ًال أَ ْن يَنْ ِك َح ال
َات }
 .3احلرية :كما يف قوله تعاىلَ { :و َم ْن لمَْ يَ ْست ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
مْحُْ َصن ِ
(النساء)25 :؛ أَ ِي الحْ َ َراِئ َر.
اح َشٍة َف َعَليْ ِه َّن ِن ْص ُف َما َعَلى
 .4اإلسالم :كما يف قوله تعاىلَ{ :فإَِذا ُأ ْح ِص َّن َفإِ ْن أََتينْ َ ِب َف ِ
(((
ْ َ
ال
اب} (النساء)25 :؛ أي إذا أسلمن ،أَ ِي الحْ َ َراِئ َر.
مْحُْ َصن ِ
َات ِم َن ال َعذ ِ
مشروعية العفة:
ثبتت مشروعية العفة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة.
الكتاب :
ً َ
ين ُأ ِ ْ
ض يحَْ َسُب ُه ُم
 .1يقول تعاىلِ{ :لْلُف َق َراء َّال ِذ َ
يل اهللِ َال يَ ْست ِ
َط ُ
يعو َن َض ْربا فيِ األ ْر ِ
حصُروا فيِ َسبِ ِ
اس إِلحْ َافاً}(.البقرة)273 :
الجْ َا ِه ُل أَ ْغنِيَاء ِم َن التَّ َع ُّف ِ
يم ُاه ْم َال يَ ْسأَُلو َن النَّ َ
ف َت ْع ِرُف ُهم ِب ِس َ
 .2ويقول عز وجلَ { :و َمن َكا َن َغنِيّاً َفْليَ ْستَ ْع ِف ْ
وف}(النساء)6 :
ف َو َمن َكا َن َف ِقرياً َفْليَأُْك ْل ِبالمَْْعُر ِ
 .3يف قصة يوسف أبلغ دليل على فضيلة العفة ،وحسن عاقبتها ،ومن خالل القصة جند

أن يوسف ،عليه السالم ،مل ميتنع عن فعل الفاحشة؛ ألنه ليس له املقدرة على اجلماع ،لكن

ت َ
اب
األْب َو َ
الذي منعه من ذلك العفة ،فقال تعاىلَ { :و َرا َوَدْتُه َّالتيِ ُه َو فيِ َبيْتِ َها َعن َّن ْف ِسِه َو َغَّل َق ِ
ت َل َك َق َ
اي إَِّنُه َال ُي ْفِل ُح َّ
ت َهيْ َ
الظالمُِو َن}( .يوسف)23 :
ال َم َعاَذ اهللِ إَِّنُه َرِّبي أَ ْح َس َن َمثْ َو َ
َوَق َال ْ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب صلة املرأة أمها وهلا زوج.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل.
 .3املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ،ط ،2دار السالسل :الكويت.164/ 30 ،
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 .4وقد جعل اهلل التعفف عن الزنى ،والتص ّون منه من صفات املؤمنني الفاحلني ،فقال تعاىل:
حاِف ُظو َن}(املؤمنون)5 :
{َق ْد أَْفَل َح المُْ ْؤ ِمنُو َن }(املؤمنون ،)1 :وذكر من صفاتهمَ { :و َّال ِذ َ
وج ِه ْم َ
ين ُه ْم ِلُفُر ِ
 .5وتظهر يف سورة النور معامل العفة وموانع الفاحشة ،اليت ذكر فيها حرمة الزنى ومقدماته

ين لاَ يجَِ ُدو َن ِن َكاحاً َحتَّى ُي ْغنِيَ ُه ْم ُ
اهلل ِمن َف ْضِلِه}
ف َّال ِذ َ
وعقوبته (((.يقول تعاىلَ { :وْليَ ْستَ ْع ِف ِ
(النور)33 :

 .6سورة القصص فيها من اآليات ما يدل على اهتمام القرآن بالعفة والشرف ،ففي قصة
موسى مع املرأتني ،حيث سقى هلما املاء ،وأخربتا أباهما ،فبعث الوالد إحدى ابنتيه تدعوه
ْع َ
وك
استِ ْحيَاء َق َال ْ
ت إِ َّن أَِبي يَد ُ
إليه ((( ،حيث جاء يف القرآن {َف َجاءْتُه إِ ْح َد ُ
اه َما تمَْ ِشي َعَلى ْ
ِليَ ْج ِزيَ َك أَ ْج َر َما َس َقيْ َ
ت َلنَا} (القصص)25 :
 .7قصة مريم ،حيث ضرب اهلل ً
ت أَنَّى
مثال مبريم يف العفة ،حيث جاء يف كتابه العزيزَ{ :ق َال ْ

ون ِلي ُغلاَ م ولمَْ
يَ ُك ُ
يمَْس ْسن َب َش ٌر َولمَْ أَ ُك
ٌ َ َ يِ
السنة :

َب ِغيّاً}(مريم)20 :

فعد منهم ً
رجال دعته امرأة
 .1حديث السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظلهَّ ،
ذات منصب ومجال ،فقال إني أخاف اهلل.

(((

(من يَ ْض َم ْن ِلي
 .2حديث سهل بن سعد ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قالْ :
َ لجْ َ َ (((
َما َبينْ َ لحَ ْيَيِْه َو َما َبينْ َ ِر ْجَليِْه ،أَ ْض َم ْن لُه ا نَّة).
 .3حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ،فلم جيدوا بداً من التوسل إىل اهلل إال
بصاحل أعماهلم ،واستشفع الثالث منهم بأنه كانت له ابنة عم يهواها ،فما زال يراودها عن
 .1حسن مسعود ،القتل دفاعاً عن شرف العائلة وعقوبته يف الشريعة اإلسالمية ،رسالة ماجستري ،إشراف :د .مجال الكيالني،
1422هـ ،2001 -ص .46
ً
 .2حسن مسعود ،القتل دفاعا عن شرف العائلة وعقوبته يف الشريعة اإلسالمية ،ص .52
 .3انظر :صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب فضل من ترك الفواحش.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان.
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نفسها حتى أملّ بها القحط ،فراودها ،ورضيت ،فلما ّ
متكن منها ،قالت له :اتق اهلل ،وال تفض
اخلامت إال حبقه ،فإذا هو يرتعد من خشية اهلل .

(((

 .4احلديث الذي رواه ابن عمر رضي اهلل عنهما ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه
قال( :بروا آباءكم ،تربكم أبناؤكم ،وعفوا تعف نساؤكم)

(((

 .5حديث أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قالَ :
س
(ليْ َ
َّ ُ (((
الل ْق َمُة َولاَ ُّ
ني َّال ِذي َتُرُّدُه التَّ ْم َرُة َوالتَّ ْم َرَتا ِنَ ،ولاَ ُّ
الل ْق َمتَا ِن ،إِنمََّا المِْ ْس ِك ُ
المِْ ْس ِك ُ
ني َّال ِذي يَتَ َعفف)
 .6احلديث الذي رواه أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه

يد َ
لمْجَُ
َ
َ ٌََ
يل اهللَِ ،واملُ َكاَت ُب َّال ِذي ُي ِر ُ
األدَاَءَ ،والنَّا ِك ُح
قال( :ثالثة َح ٌّق َعلى اهللِ َع ْوُن ُه ْم :ا ا ِه ُد فيِ َسبِ ِ
َ َ (((
َّال ِذي ُي ِر ُ
يد ال َعفاف).
است َ
َو ْج؛ َفإَِّنُه أَ َغ ُّ
 .7حديث( :يَا َم ْع َش َر َّ
ض ِلْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن ِلْل َف ْرج،
َط َ
اع اْلبَاَءةَ َفْليَتَز َّ
اب َم ِن ْ
الشبَ ِ
ِ
(((
الص ْو ِم؛ َفإَِّنُه َلُه ِو َجاٌء).
َو َم ْن لمَْ يَ ْست ِ
َط ْعَ ،ف َعَليِْه ِب َّ
وجه الداللة :املتأمل يف كل حديث من األحاديث اآلنفة ،جيد أنها تشري إىل اهتمام السنة

بالعفة.

قال ابن حجر( :العامل إذا كان عاملاً ،ومل يكن عفيفاً ،كان ضرره أشد من نفعه)

(((

ومن اجلدير ذكره أن العرب يف اجلاهلية كانوا أصحاب عفة ،ويفتخرون بهذا اخللق الرفيع،
ومن العفة عدم إيذاء اجلار ،فهذا عنرتة بن شداد يفتخر بعفته ،ويقول:
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إذا اشرتى شيئاً لغريه بغري إذنه فرضي.
 .2الطرباني ،سليمان بن األشعث ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل ،دار احلرمني :القاهرة 299/ 1 ،رقم ،1002
وقال املنذري يف الرتهيب والرتغيب :إسناده حسن.
ً
 .3صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب (ال يسألون الناس إحلافا) (البقرة.)273 :
 .4سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف اجملاهد والناكح واملكاتب وعون
اهلل إياهم ،وحسنه األلباني.
 .5صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم.
 .6ابن حجر العسقالني ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة :بريوت1379 ،هـ.149/ 13 ،
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وأغض طريف إن بدت لي جارتي

حتى يواري جارتي مأواها

(((

وهذا عروة بن الورد هو اآلخر يفتخر بعفته ،ويقول:
وإن جارتي ألوت رياح ببيتها

تغافلت حتى يسرت البيت جانبه

(((

واملرأة العربية هي األخرى تعتز بعفتها وشرفها ،فهذا النابغة الذبياني يصف إحدى
النساء العفيفات بقوله:
سقط النصيف ومل ترد إسقاطه

فتناولته واتقتنا باليد

(((

واملقصود بالنصيف هنا اخلمار.
أنواع العفة:
للعفة أشكال وأنواع عدة منها:
 .1عفة النفس ،ونتحصل عليها عن طريق تزكيتها وتطهريها من الرذائل ،وقد مدح اهلل
َسا َها} (الشمس)10-9 :
أصحاب هذه النفس بقولهَ{ :ق ْد أَْفَل َح َم ْن َز َّكا َها * َوَق ْد َخ َ
اب َم ْن د َّ
 .2عفة اجلوارح ،ونتحصل عليها بتسخري هذه اجلوارح فيما يرضي اهلل ووقايتها مما يبغضه.

ويكون ذلك بأن يكف املسلم يده ورجله وعينه وأذنه وفرجه عن احلرام ،فال تغلبه شهواته،

احا} (النور ،)33 :ويقول صلى اهلل عليه وسلم( :يَا
ف َّال ِذ َ
ين لاَ يجَِ ُدو َن ِن َك ً
قال تعاىلَ { :وْليَ ْستَ ْع ِف ِ
(((
است َ
َم ْع َش َر َّ
َو ْج)
َط َ
اع اْلبَاَءةَ َفْليَتَز َّ
اب َم ِن ْ
الشبَ ِ
وعفة اجلسد تكون بسرته ،وعدم إظهار عورته ،ذكراً كان أم أنثى.
 .3عفة البطن ،أو عفة املأكل واملشرب ،وحتصيل ذلك حبفظ البطن من احلرام( .استحيوا
من اهلل حق احلياء).

(((

 .1شليب ،عبد املنعم ،شرح ديوان عنرتة ،املكتبة التجارية :القاهرة.185 ،
 .2ابن الورد ،عروة ،شرح ديوان عروة بن الورد ،حتقيق :أمساء أبو بكر ،ط ،1دار الكتب :بريوت.48 ،1992 ،
 .3البستاني ،بطرس ،أدباء العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ،دار اجليل  :بريوت.205 /1 ،1979 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم.
 .5سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وحسنه األلباني.
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 .4عفة السمع ،فال يسمع القول احلرام.
 .5العفة عن أموال الغري ،فال يأخذ أموال الناس بغري حق ،وأن يبتعد عن سؤال الناس .وال

يتسول ،وال يطلب املال دون عمل .وقد مدح اهلل أناساً من الفقراء ال يسألون الناس لكثرة
ف}(البقرة)273 :
عفتهم ،فقال تعاىل{ :يحَْ َسُب ُه ُم الجْ َا ِه ُل أَ ْغنِيَاَء ِم َن التَّ َع ُّف ِ
وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :و َّال ِذي َن ْف ِسي
ي َلُه ِم ْن أَ ْن يَأِْت َي َر ُجلاً َفيَ ْسأََلُه أَ ْع َطاُه أَ ْو
َط َ
ِبيَ ِدهِ لأََ ْن يَأْ ُخ َذ أَ َح ُد ُك ْم َحبَْلُه َفيَ ْحت ِ
ب َعَلى َظ ْه ِرهِ َخرٌْ
(((
َمنَ َعه).

وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
س اْل ِغنَى َع ْن
(ليْ َ
(((
َ
ْ
ْ
س)
ضَ ،ول ِك َّن ال ِغنَى ِغنَى النَّ ْف ِ
َكثْ َرةِ ال َع َر ِ
ي ِم َن اْليَ ِد
وعن حكيم بن حزام ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اْليَ ُد اْل ُعْليَا َخرٌْ

َن َت ُع ُ
ف ُي ِع َّفُه ُ
الص َدَقِة َع ْن َظ ْه ِر ِغنًىَ ،و َم ْن يَ ْستَ ْع ِف ْ
اهلل).
الس ْفَلىَ ،واْب َدأْ بمِ ْ
ي َّ
ولَ ،و َخرُْ
ُّ

(((

قرب البعيد،
 .6العفة اإللكرتونية :معلوم أن انتشار وسائل التواصل االجتماعي احلديثةّ ،

وسهل الصعب ،وصارت العالقة بني الرجل واملرأة أكثر قرباً ،وأكثر سهولة ،وأكثر خطراً.
وهذه الوسائل كسرت حاجز احلياء واخلجل بني اجلنسني ،وجعلت العالقة مفتوحة ،واألسرار
مكشوفة ،فال بد من ضبط ذلك ،وال يكون ذلك إال بالعفة.
آثار العفة وثمراتها:
 .1املتصف بالعفة يفوز برضا اهلل وثوابه.
 .2املتصف بالعفة يشعر بالرضا عن نفسه ،ويرضى عنه اآلخرون.
 .3بالعفة تتحقق املروءة ،وعزة النفس ،وكرامة اإلنسان.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف يف املسألة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الغنى غنى النفس.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظهر غنى.
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 .4العفيف سيد نفسه ،ال خيضع للمغريات ،وال للشهوات ،يستغين عما يف أيدي الناس.

 .5اجملتمع الذي يسوده العفاف ،يكون حمصناً من الفساد األخالقي ،والفساد االجتماعي،

والفساد املالي.
 .6للعفة دور كبري يف حفظ الشرف ،وصيانة األعراض ،وحماربة الفواحش ،ومحاية الفضيلة،
وعدم الوقوع يف مستنقع الرذيلة.
عوامل حتقيق العفة:
تتحقق العفة عن طريق العوامل اآلتية:
 .1حتقيق اإلميان يف النفوس ،وتقويته يف القلوب ،واستشعار مراقبة اهلل الدائمة يف السر
والعلن .ويف هذا جاء قوله تعاىل على لسان سيدنا يوسفَ { :وإِ َّال َت ْص ِر ْف َعيِّن َكيْ َد ُه َّن أَ ْص ُب
إَِليْ ِه َّن َوأَ ُكن ِّم َن الجْ َا ِهِل َ
ن}(يوسف)34-33 :
َج َ
است َ
اب َلُه َرُّبُه َف َص َر َف َعنُْه َكيْ َد ُه َّ
ني* َف ْ
 .2الرتبية الروحية؛ من صرب ورضا ،وإرادة ،وجماهدة ،وغض للبصر.

 .3التوعية الفكرية ،وذلك بتوعية اجليل املسلم بأهمية هذا اخللق الكريم ،وتنمية شعور
املسلم مبسؤولياته يف نشر مفهوم العفة يف اجملتمع.
 .4شغل الفكر فيما ينفع ،من قول أو عمل ،وجتنب الفراغ ،واإلكثار من التقرب إىل اهلل
بالنوافل.
 .5االبتعاد عن الرذائل واملثريات اخلارجية.
 .6الرفقة الصاحلة ،فالصحبة تساعد املسلم وتعينه على االلتزام بهذا اخللق الكريم.
 .7الرتفع عن سؤال الناس.
ويف اخلتام؛ ما أمجل هذا اخللق الكريم! واألمجل منه أن يكون ذلك من أجل اهلل.
سائلني اهلل عز وجل اهلدى والتقى والعفاف والغنى
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رسالة اإلسالم

أخالق وقيم

رسالة أخالقية وقيمية
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي
معروف أن رسالة اإلسالم خامتة الرساالت السماوية إىل األرض ،وجاءت ناسخة لكل األديان
والشرائع السابقة ،قال تعاىل{ :إِ َّن ِّ
َغ
الد َ
ين ِعنْ َد اهللِ ِ
اإل ْسالُم}(آل عمران ،)19 :ويقول سبحانهَ { :و َم ْن يَبْت ِ
اآلخ َرةِ ِم َن َ
ين}( .آل عمران)85 :
اس ِر َ
اخل ِ
ي الإِْ ْسلاَ ِم ِدينًا َفَل ْن ُي ْقبَ َل ِمنُْه َو ُه َو فيِ ِ
َغرْ َ
وهي الرسالة الكاملة والشاملة ،وكتابها ال يأتيه الباطل من بني يديه ،وال من خلفه.

وإذا ما نظرنا إىل جوهر هذه الرسالة وفلسفتها ،لوجدناها تتمثل يف األخالق ،وأن األخالق قلبها
وعمودها .وما العبادات إال لتتميم رسالة األخالق اليت ختدم اإلنسان يف حياته ،إذ اهلل تبارك وتعاىل
غين عن عباده ،وغين عن العاملني ،ومستغن عن عبادة اخللق ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َم ْن َك َف َر َفإِ َّن
ن َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني} (آل عمران)97 :
اهللَ َغيِ ٌّ
ْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،كاُنوا عَ
َلى
وجاء يف احلديث القدسي( :يَا ِعبَاِدي؛ َل ْو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ

َ
ْ
ْس ُك ْم
اح ٍد ِمنْ ُك ْمَ ،ما َزاَد َذِل َك فيِ ُمْل ِكي َشيْئًا ،يَا ِعبَاِدي؛ َل ْو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
ب َر ُج ٍل َو ِ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ
أْت َقى َقل ِ
َ َ
ُ
ْ
ص َذِل َك ِم ْن ُمْل ِكي َشيْئًا ،يَا ِعبَاِدي؛ َل ْو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم
اح ٍدَ ،ما َن َق َ
ب َر ُج ٍل َو ِ
َو ِجنَّك ْمَ ،كاُنوا عَلى أْف َج ِر َقل ِ
ص
ْسا ٍن َم ْسأََلتَُهَ ،ما َن َق َ
ْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،قاُموا فيِ َص ِعي ٍد َو ِ
َو ِ
اح ٍدَ ،ف َسأَُلوِنيَ ،فأَ ْع َطيْ ُت ُك َّل إِن َ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ
(*)
ص المِْ ْخيَ ُط إَِذا ُأْد ِخ َل اْلبَ ْح َر)
َذِل َك ممَِّا ِعنْ ِدي ،إِ َّال َك َما يَنُْق ُ
(((

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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من هنا؛ جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ لتؤكد هذه احلقيقة ،وتدل وتشري بل تأمر
بهذا السلوك القويم ،وحتض عليه.
ومن هنا؛ فاإلنسان املسلم إمنا ُيطالب قبل كل شيء باخللق احلسن ،واخللق النبيل ،وأن يتعامل
مع الناس يف ضوء قواعد الشرع ،اليت تأمر بالعفو والصفح ،والتعامل مع اآلخرين بالعدل ،بل
بالفضل ،وتأدية األمانة ،وأن يبتعد املسلم عن أذى اآلخرين ،وأكل حقوقهم وأمواهلم بالباطل،
ويتجنب أكل الربا ،والسرقة ،وشرب اخلمر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وجتنب شهادة
الزور ،وأن ينأى بنفسه عن السب ،والشتم ،واللعن ،واالبتعاد عن الوقوع يف أعراض اآلخرين
ً
ً
وفعال ،ووجوب جتنب الكذب والغيبة والنميمة ،وغري ذلك مما ينايف األخالق القومية ،والسلوك
قوال
النبيل ،حتى اللغو ،فإن املسلم مأمور أن يبتعد عنه.
وإليكم بعضًا من هذه النصوص:
ً
ْت ُألتمَِّ َم
أوال :جاء يف احلديث الصحيح ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :إِنمََّا ُب ِعث ُ

َم َكار َم َ
الق).
األ ْخ ِ
ِ

(((

ويف هذا احلديث بيان واضح ألسباب بعثة املصطفى ،صلوات اهلل عليه وسالمه ،على رأسها،

ومن مضامينها العظيمة األخالق .ومن هنا قال صلوات اهلل عليه وسالمهَّ :
(إن ِمن أَخريكم أَحسنكم
خلقاً).

(((

ويف احلديث الصحيح( :أَ ْك َم ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ُه ْم ُخُل ًقا).
ني إِميَاًنا أَ ْح َسن ُ

(((

ِ
ِ
الصاِئم اْل َقاِئم)
ْر ُك بحُِ ْس ِن ُخُل ِقِهَ ،د َر َجَة َّ
وورد أيضاً عنه صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن المُْ ْؤ ِم َن َلُيد ِ
 .1السنن الكربى للبيهقي( ،.323/ 10 ،صاحل األخالق) بدل مكارم األخالق ،وصححه األلباني يف السلسلة الصحيحة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب مل يكن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاحشاً وال متفحشاً.
 .3سنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .4سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب يف حسن اخللق ،وصححه األلباني.
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اسن ُ
ُك ْم أَ ْخالًقا)((( ،وحينما ذكر لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه
ويف احلديث املتفق عليه( :إِ َّن ِخيَا َر ُك ْم أَ َح ِ

وسلم ،عن تلك املرأة الصوامة القوامة ،غري أنها تؤذي جريانها ،قال( :هي يف النار) وعن تلك املرأة
اليت مل تذكر بكثرة العبادة من الصيام والقيام ،غري أنها ال تؤذي جريانها ،قال( :هي يف اجلنة).

(((

أال وإن (الدين املعاملة  )..وهذا فيه داللة على أهمية التعامل احلسن ،وضرورة معاملة الناس
املعاملة الطيبة اخلرية ،واجلميلة ،لدرجة أن جعل اإلسالم كله يف املعاملة .كقوله ،صلوات اهلل عليه
وسالمهَ :
(احل ُّج َع َرَفُة)((( ،ألهمية التأكيد على ركنية الوقوف بعرفة من باقي األركان والواجبات
والسنن يف هذا املنسك العظيم.
وهذا شيء يف غاية األهمية ،جيب على الدعاة ،ومحلة اإلسالم ،أو من يظهرون بزي اإلسالم
كإطالق اللحية ،ولبس العمامة ،أو غري ذلك من اهليئات واألشكال الدالة على التزام اإلنسان
بتعاليم الشرع احلنيف ،أن يتحلوا به ،ويدركوا عمق هذا املعنى ،ومدى تأثري املعاملة احلسنة يف
اآلخرين .وأن من الواجب والضروري واألهمية مبكان أن يكون الدعاة وهؤالء الناس على ذكر
من هذه املعاني ،وأنهم بذلك قد يكونون القدوة احلسنة أو السيئة ،فيتأثر الناس بهم إجياباً أو سلباً.
إذ األخالق أعظم سالح ،وأكرب دليل ،وأنصع حجة ،لإلنسان املسلم على دينه ،وتعاليم رسالته
ً
فضال عن أقوال تتناقض واألفعال غري اجليدة ،أو غري احلسنة ،اليت
السمحة ،وهذا خري من األقوال،
يكون عليها ُ
بعض الدعاة ،أو من محلة اإلسالم.
وقد استطاع املسلمون أن يقيموا أعظم دول اإلسالم من خالل األخالق ،والتعامل احلسن فقط،
دون أن يستخدموا شيئاً من العنف ،أو القتال ،وذلك ملا للقدوة احلسنة من خالل األخالق القومية،
من تأثري فعال يف النفوس والعقول.
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل.
 .2مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
 .3سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج ،وصححه
األلباني.
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ومن اإلملاحة الضرورية هنا أن أكثر ما تأثر به الناس يف عصر النبوة إمنا كان من خالل أخالق
النيب العظيمة ،وهل حينما دخل بالل احلبشي ،أو صهيب الرومي يف اإلسالم ،على سبيل املثال ،كان
من تأثرهم ببالغة القرآن الكريم ،وهم ال يكادون يفهمون العربية ،أم من خالل أخالق املصطفى
ورمحته صلى اهلل عليه وسلم؟ لذلك أثنى اهلل تبارك وتعاىل وامتدح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
{ َوإن َ
َّك َل َع َلى ُخُل ٍق َع ِظيم} (القلم)4 :
ِ

يف جانب أخالقه ،أكثر من ثنائه على عبادته ،فقال جل شأنه:
ٍ
وهذه القاعدة األخالقية املهمة ،وخطرية الشأن ،لغائبة عن كثري من املنتسبني إىل اإلسالم ،وبكل
أسف ،ومغيبة يف أكثرها عن اجملتمعات اإلسالمية ،غري أنك جتدها ،وبكل أسف ،يف اجملتمعات
الغربية ،حيث صدق احلديث ،وصدق املواعيد ،واإلخالص يف العمل ،واإلتقان يف الصناعة بوجه
عام ،وعدم التدخل يف شؤون الغري ،وترك ما ال يعين اإلنسان ،والبعد عن الفتنة ،والغيبة ،والنميمة،
واحلسد ،والنأي عن اإلشاعة ،والوقوف على احلقيقة ،والتحلي باملوضوعية ،والنزاهة ،وبالتالي
أضحت تلك اجملتمعات مثالية ،ومتقدمة ،ومتطورة ،وناجحة .أليست هذه األخالق هي أخالق
اإلسالم احلنيف وقيمه؟ أليست هذه السلوكات من الفرائض والواجبات اليت جيب على املسلم أن
يتحلى بها ويتصف ،وجيعلها سلوكاً ومنهجاً له يف احلياة؟ ملاذا هذا البعد عن هذه األخالق والقيم
والسلوك؟ وكما أسلفت قبل قليل حتى العبادات ،ففي جوهرها إمنا هي أخالق ،ودعوة من خالهلا
ات َف َم ْن َف َر َ
ض
إىل اخللق احلسن ،أمل يقل رب العزة يف معرض فرضية احلج{ :الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر َم ْعُلو َم ٌ

َ
ُ َ
ِف ِ لحْ َ َ َ َ
يه َّن ا َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َدال فيِ

الحْ َ ِّج}(البقرة)197 :

وماذا كانت توجيهات املصطفى صلوات اهلل عليه وسالمه ،حينما ذكر شهر الصيام وصوم

اإلنسان املسلم؟ أمل يكن توجيهه إىل اخللق العظيم ،والسلوك القويم ،إذ يقول صلى اهلل عليه
وسلمَ ( :وإَِذا َكا َن يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْمَ ،فال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني
ثَ ،وال يَ ْص َخ ْ
ِ
(*)
ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم)؟
(((

* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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الصلاَ
ويف معرض فرضية الصالة ،أمل يقل جل شأنه{ :إِ َّن َّ

ةَ َتنْ َهى َعن اْل َف ْح َشاِء َوالمُْنْ َ
ك ِر}؟ (العنكبوت:
ِ

 ،)45وماذا قال الباري جل شأنه يف صفات املؤمنني؟ لننظر إىل اآليات الكرميات حتى تتضح لنا
األمور بصورة جلية ،من أن رسالة اإلسالم إمنا هي يف جوهرها وفلسفتها أخالقية سلوكية ،قال
َلى الأَْ ْرض َه ْوًنا َوإَذا َخ َ
يمَْشو َن عَ
ين ُ
اطبَ ُه ُم الجْ َا ِهُلو َن َق ُالوا َسلاَ ًما}
َن َّال ِذ َ
تعاىلَ { :و ِعبَاُد َّ
ِ
الرحمْ ِ
ِ

(الفرقان:

 .)63أليس يف هذا دعوة إىل اهلدوء ،والتواضع ،والصفح ،والعفو ،وعدم مقابلة السيئة بالسيئة ،وإمنا
مقابلة السيئة باحلسنة؟.

ين إَِذا أَْن َفُقوا لمَْ ُي ْس ِرُفوا َولمَْ يَ ْقترُُ وا َو َكا َن َبينْ َ َذِل َك َق َوا ًما}.
وقال سبحانهَ { :و َّال ِذ َ

(الفرقان)67 :

أليس يف ذلك دعوة لالقتصاد يف النفقة؟ وهذا مردوده وأمره عظيمان على احلياة االقتصادية

الفردية ،واألسرية ،واجملتمعية ،أليست هذه بأخالق وقيم وسلوك اقتصادية ،تعود بالنفع على احلياة
بوجه عام؟.
س َّال َح َّر َم ُ
ْعو َن َم َع اهللِ إِلهًَا َ
اهلل إِال ِبالحْ َ ِّق َوال
آخ َر َوال يَ ْقُتُلو َن الن ْف
ين ال يَد ُ
وقال جل شأنهَ { :و َّال ِذ َ
َّ َ تيِ
يَ ْزُنو َن َو َم ْن يَ ْف َع ْل َذِل َ
ك يَْل َق أََثا ًما}( .الفرقان)68 :
ين لاَ
وقال أيضاًَ { :و َّال ِذ َ

يَ ْش َه ُدو َن الزُّو َر َوإَِذا َم ُّروا ِب َّ
الل ْغ ِو َم ُّروا ِك َرا ًما}( .الفرقان)72 :

إذا مل تكن هذه دعوة لألخالق والقيم والسلوك احلميد ،من حتريم للقتل ،ودعوة لالبتعاد عن
هذه اجلرمية اجملتمعية ،فما هي الدعوة؟
ثم هناك الدعوة للحفاظ على أعراض الناس ،والبعد عن الوقوع يف هذا احلق اإلنساني
واجملتمعي ،مما يعود على اجملتمع باألمن واألمان ،والنأي بالناس عن املعضالت واملشكالت واجلرائم.
وكذلك الشأن يف شهادة الزور وحترميها ،وجتريم شاهد الزور ،الذي يبطل احلق ،وحيق الباطل ،ويوقع
الظلم على الناس.
ثم مل تقتصر اآليات على اجلرائم واحملرمات ،بل تعرضت حتى ألمر اللغو الذي ال يقدم وال
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يؤخر ،وال يقيم له الناس وزناً ُيذكر ،وهو الكالم العارض ،حتى هذا ،نهانا عنه نهياً بطريقة مباشرة
وغري مباشرة ،وهذه صفة محيدة من صفات عباد الرمحن ،ومن صفات املؤمنني األتقياء األخيار.
من ذلك خنلص إىل أن منظومة القيم األخالقية يف الشريعة اإلسالمية ،بل يف الشرائع السماوية
السابقة ،هي جوهر هذه الرساالت ،وهي فلسفتها بعد التوحيد اخلالص ،ومعرفة اهلل سبحانه ذاتاً،
وأمساًء ،وصفاتاً.
وهذه املنظومة القيمية هي اليت نشرها اإلسالم بني األمم ،وعلمها للشعوب املختلفة ،وأرسى
قواعدها بني األمم ،وهي اليت كانت سبباً يف نشر اإلسالم وشيوعه بني أفراد تلك األمم املختلفة.
ً
وهذا الذي جيب على األمة اإلسالمية أفراداً وشعوباً
ودوال أن تؤصله وجتذره ،وتسري على منواله،
فهو خري وسيلة للدعوة إىل اهلل ،والتأثري يف الناس بأقل التكاليف ،وأيسر السبل ،وأقرب الطرق.
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غفلة الناس

أخالق وقيم

عن اإلحساس بنعم اهلل عليهم
شريف مفارجة /باحث شرعي /دار اإلفتاء الفلسطينية
نعد نعم اهلل تعاىل على العباد ،فلن نستطيع عدها ،يقول اهلل تعاىلَ { :وإِ ْن َت ُعدُّوا
لو أردنا أن َّ

يم}(النحل ،)18 :فاهلل تعاىل كريم ورحيم بنا ،وقد كرمنا
ِن ْع َمَة اهللِ ال تحُْ ُصو َها إِ َّن اهللَ َل َغُفو ٌر َر ِح ٌ
على خلقه مجيعاً ،وخلقنا يف أحسن تقويم ،وعلى الرغم من نعمه الكثرية علينا ،نعصيه،
ونغفل عن طاعته ،وننسى شكره ،فكل نعمة اليت أنعمها علينا تؤثر يف حياتنا ،وال ميكن
أن نستغين عنها ،وهناك من الناس من ال ُيقدّر نعمة اهلل عليه ،فينكرها ،ويعدها من جهده
وعمله وعلمه ،ولوال اجتهاده ملا حصلت ،وخري مثال على ذلك قارون الذي أتاه اهلل املال
والكنوز ،فأنكر نعمة املال ،وقال هذه بسبيب ،فأنزل اهلل تعاىل قرآناً يتلى إىل يوم القيامة ،يبني

وسى َفبَ َغى َعَليْ ِه ْم
فيه إنكار العبد ملنة اهلل ونعمته عليه ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َقاُرو َن َكا َن ِم ْن َق ْو ِم ُم َ
ال َلُه َق ْوُمُه لاَ َت ْف َر ْح إ َّن اهللَ لاَ
ُوز َما إ َّن َم َفاتحَُِه َلتَنُوُء ِباْل ُع ْصبَِة ُأوِلي اْلُق َّوةِ إْذ َق َ
ُ
ِ
ِ
َوآَتيْنَاُه ِم َن اْلكن ِ ِ

يما آَت َ
اك ُ
يحُ ِ ُّ ْ َ َ
س َن ِصيبَ َك ِم َن ُّ
الدْنيَا َوأَ ْح ِس ْن َك َما
َغ ِف َ
اهلل الدَّا َر الآْ ِخ َرةَ َولاَ َتنْ َ
ب الف ِر ِحني * َواْبت ِ
َ
لأَْ
ُ َ َ لاَ
ين * َق َ
َْ
ال إِنمََّا ُأوِتيُتُه َعَلى
ب المُْْف ِس ِد َ
ض إِ َّن اهللَ لاَ يحُ ِ ُّ
أ ْح َس َن اهلل إِليْك َو َتبْ ِغ الف َساَد فيِ ا ْر ِ
ِعْلم ِعنْ ِدي أَ َولمَْ يَ ْعَل ْم أَ َّن اهللَ َق ْد أَ ْهَل َك ِم ْن َقبِْلِه ِم َن اْلُقُرو ِن َم ْن ُه َو أَ َش ُّد ِمنُْه ُق َّوةً َوأَ ْكثَُر جمَْ ًعا
ٍ
َ
وب ِه ُم المْجُِْرُمو َن}(القصص ،)78-76 :فهذا النوع من الناس ال يهنأون مبا أعطاهم
َولاَ ُي ْسأ ُل َع ْن ُذُن ِ
اهلل تعاىل ،وال يتباركون فيه يف الدنيا ،وهلم يف اآلخرة اخلسران والعذاب الشديد؛ ألنهم مل

يستخدموا النعم اليت أنعمها اهلل عليهم يف طاعته ،ويف اخلري واإلحسان ،وإمنا استخدموها
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يف معصيته ،ويف الشر ،والفساد ،فكان اجلزاء من جنس العمل ،فمثل هؤالء ال يذكرون اهلل

ْسا َن ُض ٌّر َد َعا َرَّبُه ُمنِيبًا إَِليِْه ُث َّم إَِذا
اإلن َ
تعاىل إال عند الضيق والضر ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َم َّ
س ِ
ْعو إَِليِْه ِم ْن َقبْ ُل َو َج َع َل لهلِ ِ أَْن َدادًا ِلُي ِض َّل َع ْن َسبِيِلِه ُق ْل تمََتَّ ْع
َخ َّوَلُه ِن ْع َمًة ِمنُْه َن ِس َي َما َكا َن يَد ُ
َ
ُ َ لاً َ
اب النَّ ِار}(الزمر ،)8 :وهناك طائفة من الناس ينسون نعم اهلل
ِبك ْف ِرك َقِلي إِنَّك ِم ْن أ ْص َح ِ
عليهم ،ويذكرونها ،ويستشعرونها ً
قليال؛ ألسباب خمتلفة ،منها ،انشغاهلم يف الدنيا ،ونسيان
اآلخرة ،وحب جين األموال ،وكثرة املعاصي ،وقلة الطاعات اليت تسبب ضعف اإلميان ،الذي
بدوره يبعد العبد عن ربه ،وينسيه إياه ،وينسيه فضله عليه ،وال يتذكره إال عندما ُيشحن إميانه
ً
وقليال ،ينسونها ،النشغاهلم يف أعماهلم
ويقوى ،وصنف من الناس يتذكرون نعم اهلل دائماً،

وجتارتهم وأمور دنياهم ،ثم ال يلبثون أن يعودوا ويتذكروا نعمه سبحانه ،ويشكروه عليها،

فهذا صنف عامة املؤمنني ،وصنف من الناس املتقني الذين هم خري الناس الذين دائماً
يذكرون اهلل ،ويستشعرون نعمه ،ويشكرونه عليها ،ويرضون مبا قسم اهلل تعاىل هلم ،وهم دائماً
على ارتباط وصلة بربهم ،يف السراء والضراء ،ويشعرون مبراقبة اهلل تعاىل هلم ،فال يقدمون
على املعاصي ،ويكثرون من الطاعات ،فهؤالء يكونون يف معية اهلل تعاىل ،حيفظهم من كل شر،

ت َق ْوُم
ويوفقهم لكل خري ،وجيزيهم خري اجلزاء ،وينجيهم من عذابه ،واهلل تعاىل يقولَ { :ك َّذَب ْ
َ
اصبًا إال َ
َ
وط ِبالن ُ
َاه ْم ِب َس َح ٍر * ِن ْع َمًة ِم ْن ِعنْ ِدَنا َك َذِل َك
وط نجََّيْن ُ
آل ُل ٍ
ُل ٍ
ُّذ ِر * إِنَّا أ ْر َسْلنَا َعليْ ِه ْم َح ِ ِ
نجَْزي َم ْن َش َ
ك َر}( .القمر)35-33 :
ِ
واإلنسان عليه أن حيارب الغفلة اليت تعرتيه ،وتبعده عن شكر ربه على النعم العظيمة

اليت وهبها له ،أو تلهيه عن العبادة ،والعمل لآلخرة ،فيهدر أوقاته يف أشياء تافهة وزائلة
يتنافس فيها على الدنيا ،من أجل الشهرة ،والزيادة يف املال واجلاه وغريه ،والرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،حذرنا من ذلك ،فقالَ( :فأَْب ِشُروا َوأَ ِّمُلوا َما يَ ُس ُّر ُك ْمَ ،ف َواهللِ َما اْل َف ْق َر أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْم،
َوَل ِك ْن أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْم أَ ْن ُتبْ َس َط َعَليْ ُك ُم ُّ
ت َعَلى َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْمَ ،فتَنَاَف ُسو َها
الدْنيَاَ ،ك َما ُب ِس َط ْ
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َك َما َتنَاَف ُسو َهاَ ،وُتْل ِهيَ ُك ْم َك َما أَلهَْتْ ُهم)((( ،والعالج من الغفلة يكون مبجاهدة النفس ،بالصرب

عن الوقوع يف املعاصي ،والصرب على الطاعات ،واإلكثار منها ،وذلك باخلشوع يف الصالة،
وقراءة القرآن ،واألذكار ،والدعاء ،وحضور جمالس الذكر والعلم ،وإخالص األعمال هلل تعاىل،
وتقليل التزود من الدنيا ،واإلكثار من أعمال اآلخرة ،وجمالسة الصاحلني ،وزيارة القبور اليت
تذكر اإلنسان باملوت ،واجلنة ،والنار ،ومساع املواعظ والدروس الدينية ،وتأمل أحوال الناس
الذين فقدوا بعض النعم ،كالسجناء الذين فقدوا نعمة احلرية ،واملرضى واملعوقني الذين
فقدوا نعمة الصحة ،والفقراء واجلوعى الذين فقدوا نعمة املال والغذاء ،والذين يعيشون
يف أماكن الفنت والفساد والظلم والقتل ،ممَّن فقدوا نعمة األمن واألمان ،والكفار الذين
فقدوا نعمة اإلسالم ،اليت هي خري نعمة وأعظمها ،وغريها كثري من النعم ،والرسول ،صلى

اهلل عليه وسلم ،أخربنا عندما يرى املرء إنساناً ابتلي بفقدان نعمة من النعم ،وهو ميلكها،
َ
ََ
َ َ َ
َّن َخَل َق َت ْف ِض ً
َّ
َ
يال ،لمَْ ُي ِصبُْه
ري ممِ ْ
أن يقول( :احل ْم ُد لهلِ ِ ال ِذي َعافاِني ممَِّا اْبتَالك ِبِهَ ،وف َّضليِن َعلى َكثِ ٍ
َ (((
َذِل َك البَالُء).
واعلموا أن الدنيا ال يوجد عليها إنسان كامل ،فالكمال هلل تعاىل وحده ،فكل له مشكالته

وهمومه ،ولكن الكيس الفطن الذي يعرف كيف خيرج منها ،دون أن تؤثر فيه سلباً وتضره،

لريضى عن حياته ،ويشكر اهلل وحيمده عليها دائماً يف السراء والضراء ،وينظر إىل من دونه،
دون أن ينظر إىل من فوقه ،فيصبح لديه القناعة والرضا ،لريضى اهلل عنه ،ويزيده من فضله،
واهلل تعاىل يقولَ { :وإْذ َتأََّذ َن َرُّب ُك ْم َلئِ ْن َش َك ْرتمُْ لأََ ِزي َدن ُ
َّك ْم َوَلئِ ْن َك َف ْرتمُْ إِ َّن َع َذ ِابي َل َش ِديدٌ}
ِ
(إبراهيم ،)7 :فنسأل اهلل تعاىل أن نكون من الذاكرين والشاكرين والراضني ،الذين يرضى اهلل
اللهم على حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
عنهم ،ويدخلهم يف أعلى جناته ،وصلى
ّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب ما يقول إذا رأى مبتلى ،وحسنه األلباني.
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الشيخ حسن جابر /مفيت حمافظة رفح
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد ،وعلى آله،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛
فقد كرم اإلسالم احلنيف املرأة أبلغ التكريم ،ومنحها من احلقوق والواجبات اليت تساويها

ً
وأعماال َّ
وكلها إىل الرجال ،حسب تكوين أجسامهم وقدراتهم
مع الرجل ،إال أن هناك أشياء
وطاقاتهم ،فمعلوم أن املرأة ضعيفة اجلسم والبنية ،ال يناسبها من األعمال ما يناسب الرجال،
وأما القول إن املرأة ال خترج من بيتها ،إال إىل قربها ،فهذا أمر مل يرده اإلسالم احلنيف ،وإمنا
أباح للمرأة اخلروج ،والتعلم ،والتفقه يف الدين ،وفعل أفعال اخلري كافة اليت فيها صالح األمة
واجملتمع ،وذلك حبضور جمالس العلم ،وأفعال اخلري مجيعها ،شريطة أال خيدش هذا اخلروج
عفتها وشرفها ،ملا جاء يف احلديث عن أم عطية ،رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل ،صلى اهلل

ورَ ،والحُْ يَّ ُ
ضَ ،وْليَ ْش َه ْد َن
ور ،أَ ِو اْل َع َواِت ُق َذ َو ُ
عليه وسلم( :يخَُْر ُج اْل َع َواِت ُق َوَذ َو ُ
ات الخُْ ُد ِ
ات الخُْ ُد ِ
يَ ،وَد ْع َوةَ المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني)(*) ،ففي هذا احلديث أذن النيب خبروج غري ذوات اهليئات من النساء،
الخْ َ رْ َ
(((

اللواتي ال يؤدي خروجهن إىل فتنة ،وأما ذوات اهليئات ،فإذا خرجن فليخرجن حمتشمات،

يلبسن ثياباً ال تصف ،وال تشف ،لئال يؤدي خروجهن إىل حدوث فتنة ،فإذا مل يلبسن ثياباً
* صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب شهود احلائض العيدين ودعوة املسلمني ويعتزلن املصلى.
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فيها احلشمة ،فحينئذ مينعن من اخلروج ،وكذلك مسح اإلسالم احلنيف للمرأة أن تشغل

وظائف كثرية يف اجملتمع أسوة بالرجال ،وقد ُ
يك َّن بارعات يف هذه الوظائف أكثر من الرجال،
وأما الوظائف اليت يباح للمرأة القيام بها ،فهي كثرية متعددة ،ال يتسع هلا هذا املقام ،منها
على سبيل املثال ال احلصر ،العمل يف التدريس ،واألعمال الكتابية ،اليت تتناسب مع تكوين
جسمها ،شريطة أال تؤدي إىل خلوة ،واختالط بالرجال األجانب ،لقول النيب ،صلى اهلل عليه

وسلمَ :
(ال يخَُْل َو َّن َر ُج ٌل ِبا ْم َرأَةٍ ،إِ َّال َكا َن َثاِلثَ ُه َما َّ
الشيْ َط ُان)((( ،كما جيوز هلا العمل يف التطبيب،
وخباصة تطبيب النساء ،وهذا اجملال حتتاج إليه جمتمعاتنا دائماً ،وقد ورد أن نساء سلفنا الصاحل،

كن خيرجن مع املسلمني يف غزواتهم ،لتطبيب اجلرحى ،وسقاية اجملاهدين ،ومثال ذلك ما
َّ
فعلته خولة بنت ثعلبة ،حني خرجت مع نساء املسلمني إىل الشام يف غزوة الريموك ،حيث
وقفن خلف جيش املسلمني ،ليشجعنه ،وحيفزنه ،ويدفعنه إىل مقاتلة أعداء اهلل من الروم،

وأيضاً ما فعلته السيدة الفاضلة أم عمارة ،حيث وقفت يف غزوة أحد ،تقاتل عن النيب ،صلى
ت اثنا عشر جرحاً ،وهي صامدة تدافع عن نيب اهلل عز
اهلل عليه وسلم ،وتدافع عنه حتى ُج ِر َح ْ

(ادع اهللَ أَ ْن ُنراِف َقك يف اجلنِّة،
وجل ،واملسلمني ،فقال ابنها للرسول ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
َف َق َ
اجعلهم رفقاِئي يف اجلنّة).
ال:
اللهم ْ
َّ

(((

كما يسمح هلا بالعمل يف جمال اهلندسة بأنواعها ،ومنها املعمارية اليت يكون فيها العمل بالرسم
والديكور ،وال حتتاج إىل اخلروج ،ومراقبة املساكن ،حتى ال يؤدي ذلك إىل حتملها جهداً ومشقة ،ال

تليق بتكوينها اجلسماني ،وأيضاً يسمح هلن بالعمل يف العلوم املتقدمة ،كالذرة ،والتكنولوجيا،
والفلك ،وعلم األحياء ،وهذه األعمال كلها يسمح للمرأة مبمارستها ،إن كانت هناك ضرورة
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الفنت عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف لزوم اجلماعة ،وصححه
األلباني
 .2مناقب النساء الصحابيات لعبد الغين املقدسي.56 /1 ،
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توجب العمل ،فإن مل تكن هناك ضرورة توجب العمل ،فيستحب هلا العمل يف بيتها ،خلدمة
زوجها ،وتربية أوالدها وتعليمهم ،فإن هذه األمور ال تقل أهمية وفائدة ونفعاً عن العمل

خارج بيتها ،ومن أمثلة ذلك أن امرأة من سلفنا الصاحل وهي أمامة بنت احلارث ،أوصت ابنتها
عند زفافها قائلة هلا( :أي بنية؛ إنك خرجت من العش الذي فيه درجت ،إىل فراش مل تألفيه،
وقرين مل تعرفيه ،فكوني له أمة ،يكن لك عبداً ،وكوني له مهاداً ،يكن لك عماداً ،واحفظي

مسعه وبصره ،فال يشم منك إال طيباً ،وال يرى منك إال ً
مجيال ،وتفقدي طعامه ،وشرابه،
ونومه)(*) فهذه الوصايا القيمة اليت أوصت هذه املرأة الفاضلة ابنتها ،واليت جيب على كل
(((

فتاة أن تفهمها وتتعلمها؛ ألنها تؤدي إىل طاعة املرأة لزوجها ،وحمافظتها على بيتها وأبنائها،
فإن هذه األمور جمتمعة ،تؤدي إىل قوة األمة ،وسالمة أبنائها ،الذين هم لبنات األمة ،اليت يقوم
عليها كل جمتمع قوي وسليم .وأما األشياء اليت ال يسمح هلا بالعمل فيها ،فهي األمور اليت
حرمها الشارع احلكيم ،واليت تؤدي إىل االختالط ،واخللوة ،وانتشار املفاسد ،واليت هي خطر
على سالمة األمة واجملتمع.
وخالصة القول يف هذا املقام ،أن اإلسالم احلنيف كرم املرأة أبلغ تكريم ،ومنحها من
احلقوق والواجبات ،اليت حتفظ هلا كرامتها ،وتصون عفتها.
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير ،أن جينبنا الفنت ،ما ظهر منها ،وما بطن ،وآخر دعوانا
أن احلمد هلل رب العاملني.

* فقه السنة ،234 / 2 :بتصرف.
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الفرح والسعادة والسرور
يف القرآن الكريم

مصطلحات قرآنية

أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
مقدمة:
ً
سهال ،خاصة إذا كان هذا البحث ليس مؤسساً على
إن البحث يف النفس البشرية ليس
القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،فاهلل سبحانه وتعاىل ،هو خالق النفوس ،ويعرف ماهيتها،
س َو َما َس َّوا َها * َفأَلهَْ َم َها ُف ُجو َر َها َوَت ْق َوا َها}
وطبيعتها ،وشهواتها ،وغري ذلك ،قال تعاىلَ { :وَن ْف ٍ
(الشمس ،)8-7 :والقرآن الكريم ،يفتح لنا دائماً مغاليق النفس ،ويبني لنا يف وضوح تام ،أن
النفس اإلنسانية ،تشتمل على خاصيتني أساسيتني :النزوع إىل طلب الشهوات ،والفجور،
واجملاهدة يف طريق اهلل والتقوى.
مفهوم الفرح والسعادة والسرور:
الفرح :فرح فرحاً :رضي .ويف احلديث( :لهلَ ُ أَ َش ُّد َف َر ًحا ِبتَ ْوَبِة َعبْ ِدهِ المُْ ْؤ ِم ِن)((( ،ويقال :فرح

بكذا :سر وابتهج :تعين استخفته النعمة ،فأبطرته ،فهو فرح ،وفرحان ،وفارح ،وهي فرحة،
وفرحى ،وفرحانة ،وفارحة.

(((

السعادة :سعداً وسعوداً :نقيض شقي ،والسعادة معاونة اهلل لإلنسان على نيل اخلري.

 .1صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب يف احلض على التوبة والفرح بها.
 .2املعجم الوسيط ،مادة فرح ،ص. 679
 .3املعجم الوسيط ،مادة سعيد ،ص . 430
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والسراء :النعمة والرخاء ،والضراء :الشدة ،والسرور :الفرح ،وهو خالف
والسرور :من سرر،
ّ
احلزن.

(((

مفهومها اصطالحًا:
الفرح :لذة القلب لنيل املشتهي ،أو انشراح الصدر بلذة عاجلة ،وأكثر ما يكون يف اللذات
البدنية.

(((

السعادة :هي معاونة األمور اإلهلية لإلنسان على نيل اخلري ،والنعم ،وسعة الرزق ،مع كونه

مؤمناً باهلل ،متبعاً للرسل ،عليهم السالم ،وهذه السعادة الدنيوية هي املفضية إىل السعادة

احلقيقية األخروية ،اليت تعين استحقاق اخللود يف اجلنة (((.قال تعاىلَ{ :ف ِمنْ ُه ْم َش ِق ٌّي َو َس ِعيدٌ}.
(هود )105 :

السرور :هو ما ُيكتم من الفرح ،ويكون يف القلب ،إذا سر استنار الوجه ،فقد ورد يف
حديث كعب بن مالكَ ( :و َكا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
استَنَا َر َو ْج ُهُهَ ،كأَ َّن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،إَِذا ُس َّر ْ
(((
وجهُه ِق ْط َعُة َق َم ٍر).
ورود هذه املفهومات ودالالتها يف القرآن الكريم:

الفرح :تكررت لفظة َف ِرح (بفتح الفاء وكسر الراء) ،واشتقاقاتها يف القرآن الكريم
( )22مرة ،وجاءت على صيغة :فرح ،وتفرح ،وتفرحوا ،وتفرحون ،ويفرح ،ويفرحون ،وفرح،

وَف ِر ُحون ،وَف ِرحني ،وتوحي هذه األلفاظ بارتباطها باللذة العاجلة ،وقد يصاحب الفرح بطر،
فيصبح مذموماً ،وإن مل يصاحبه بطر ،فهو حممود.

 .1لسان العرب ،ابن منظور ،مادة سرر ،ص. 361
 .2سعادة اإلنسان يف القرآن الكريم ،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،ص.212
 .3سعادة اإلنسان يف القرآن الكريم ،مرجع سابق .ص. 22
 .4صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ،وانظر سعادة اإلنسان يف القرآن الكريم،
مرجع سابق ،ص. 212
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وجاء الفرح يف القرآن الكريم على ثالثة أنواع:
( )1الفرح احملمود :وهو ما يتعلق بأمور الدين ،فالفرح من حيث هو انفعال فطري ،يتساوى

فيه الناس مجيعاً ،ميدح ويذم حبسب متعلقُه وحملة القلب ،وما يفرح اإلنسان أمر مكتسب،
وهو حمل التباين ،ومن هنا؛ تأتي عناية اإلسالم ،لتجعل هذا الفرح حمموداً .واآليات الواردة

يف القرآن ،واليت تفيد الفرح احملمود ثالث آيات ،وهي :قوله تعاىل{ :للهَِ الأَْ ْمُر ِم ْن َقبْ ُل َو ِم ْن

َب ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح المُْ ْؤ ِمنُو َن}(الروم ،)4 :والفرح هنا النتصار الروم أصحاب قيصر ملك الشام
على فارس أصحاب كسرى ،وهم اجملوس ،وقد قيل كانت نصرة الروم على فارس يوم بدر،

ي ممَِّا
وقيل عام احلديبية ،(((.وقوله تعاىلُ{ :ق ْل ِب َف ْض ِل اهللِ َوِب َرحمَْتِِه َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحوا ُه َو َخرٌْ
يجَْ َم ُعو َن} (يونس ،)58 :جاء الفرح هنا بفضل اهلل وبرمحته بالسبب ،وقوله تعاىل يف الشهداء:
ني بمَِا آَت ُاه ُم ُ
{َف ِر ِح َ
اهلل ِم ْن َف ْضِلِه} (آل عمران ،)170 :فالشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهلل أحياء

عند ربهم ،وهم فرحون مبا هم فيه من النعمة والغبطة((( ،فجاء الفرح هنا مقيداً بفضل اهلل
ورمحته بالسبب.
وهلذا النوع من الفرح صور وآثار إجيابية ،أهمها:
 الفرح باإلسالم يقتضي الفرح مبا أنزله اهلل ،وتفضل به على خلقه ،وهلذا يفرح املسلمونباهلل ،وتطمئن قلوبهم بذكره وتأنس.

 -حيمد املسلمون اهلل تعاىل ،مبا أنعم عليهم مبا يفرحون.

 -رضا املسلم مبا رضي اهلل له ،والرضا من مثرات الفرح.

 الفرح بالدين يعين :احلرص على االمتثال ملا جاء به وتعظيمه.ً
انفعاال يقوي األفكار،
 الفرح بالشيء يعد سبباً مباشراً للحرص عليه؛ ألن الفرح كونهويطيل بقاءها يف النفس.
 .1تفسري ابن كثري. 318/ 3 ،
 .2تفسري ابن كثري. 404 /1 ،
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( )2الفرح املذموم :وهو الفرح الذي بيّنه القرآن الكريم ،وذكر صوراً منه صدرت عن

اليهود ،واملنافقني ،والكافرين ،واملرتفني ،وبرزت فيه الشماتة ،واجلنب ،والكذب ،واحلقد،
فيفرح اليهود واملنافقون إذا مس املسلمني قرح ،أو نكسة ،واآليات اليت وردت معربة عن
الفرح املذموم ،هي :قوله تعاىلَ{ :ف ِر َح املُ َخَّلُفو َن بمَِْق َع ِد ِه ْم ِخ َ
الف َر ُسو ِل اهللِ َو َك ِر ُهوا أَ ْن يجَُا ِه ُدوا
ِبأَْم َوالهِِ ْم َوأَْنُف ِس ِه ْم} (التوبة ،)81 :والفرح هنا السرور من فعل تبتهج النفس به ،واملخلفون
هم الذين أخلفهم نفاقهم ،وتركهم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف املدينة ،وذهب إىل
اجلهاد ،وجاءوا باملعاذير الكاذبة ،وقوله تعاىلِ{ :ل َكيْال َتأْ َس ْوا َعَلى َما َفاَت ُك ْم َوال َت ْف َر ُحوا بمَِا
آَت ُاك ْم َو ُ
ور} (احلديد )23 :؛ أي أعطاكم .فال تفخروا على الناس مبا أنعم
اهلل ال يحُ ِ ُّ
ب ُك َّل مخُْتَا ٍل َف ُخ ٍ
اهلل عليكم ،فإن ذلك ليس بسعيكم ،وال كدكم ،وإمنا هو عن قدر اهلل ورزقه لكم ،وإن كانت

األسباب مطلوبة ،فال تتخذوا نعم اهلل شراً وبطراً تفخرون بها على الناس(*) ،وقوله تعاىل:
َ ََ
ْسا َن ِمنَّا َرحمَْ ًة َف ِر َح ِب َها} (الشورى ،)48 :فال جيوز أن خيتال اإلنسان ،أو يبطر بنعم
اإلن َ
{ َوإِنَّا إِذا أذْقنَا ِ
{حتَّى إَِذا َف ِر ُحوا بمَِا ُأوُتوا أَ َخ ْذَن ُاه ْم َب ْغتًَة َفإَِذا ُه ْم ُمبِْل ُسو َن} (األنعام ،)44 :هنا
اهلل ،وقوله تعاىلَ :
(((

الفرح مقيد بالدنيا ينسى صاحبه فضل اهلل ،ومنته عليه ،وتبدو هنا العالقة النصية واضحة،

ُم
فهي عالقة مناسبة معنوية ،إذ إن اخلواتيم هلا عالقات بالبدايات ،وقوله تعاىلَ :
{حتَّى إَِذا ُكنْت ْ
اص ٌ
ف َو َجاَء ُه ُم المَْْو ُج ِم ْن ُك ِّل
فيِ اْلُفْلك وجرين بهم بر
يح َطيِّبٍَة َوَف ِر ُحوا ِب َها َجاَءْت َها ِر ٌ
يح َع ِ
ِ َ َ َْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ٍ
َم َكا ٍن} (يونس ،)22 :جاء الفرح هنا يف سياق االستدراج ،والنسيان بأن اهلل حيفظ السفن ،ومن
فيها ،ففرحوا بسرعة سريهم ،مطمئنني بذلك ،ثم اغتلم عليهم البحر.

الدْنيَا َو َما َ
الر ْز َق لمَِ ْن يَ َشاُء َويَ ْق ِدُر َوَفر ُحوا ب َ
وقوله تعاىلُ :
احليَاُة ُّ
احليَاةِ ُّ
اآلخ َرةِ
الدْنيَا فيِ ِ
{اهلل يَبْ ُس ُط ِّ
ِ ِ
َاع} (الرعد ،)26 :وجاء هنا الفرح أيضاً يف سياق االستدراج ،فاهلل هو الذي يوسع الرزق
إِال َمت ٌ
على من يشاء ،ويقرت على من يشاء؛ ملا له يف ذلك من احلكمة والعدل ،وفرح هؤالء الكفار

* تفسري الشعراوي ،حممد متولي شعراوي.318 /3،
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ً
اس َرحمَْ ًة َف ِر ُحوا
مبا أوتوا من احلياة الدنيا استدراجاً هلم
وإمهاال ،وقوله تعاىلَ { :وإَِذا أََذْقنَا النَّ َ

ِب َها} (الروم ،)36 :وجاءت هنا مبعنى البطر ،وهذا إنكار لنعم اهلل ورمحته.

َ
ُ
َات َفر ُحوا بمَِا ِعنْ َد ُه ْم ِم َن اْل ِعْل ِم َو َح َ
ْ
اق ِب ِه ْم َما َكاُنوا
وقوله تعاىلَ{ :فل َّما َجاَءْت ُه ْم ُر ُسل ُه ْم ِبالبَيِّن ِ ِ

ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئو َن} (غافر ،)83 :وفرحوا هنا تفيد استغناء األمم املكذبة بالرسل مبا عندهم من العلم

وسى َفبَ َغى َعَليْ ِه ْم َوآَتيْنَاُه ِم َن
عما جاءت به الرسل ،وقوله تعاىل{ :إِ َّن َقاُرو َن َكا َن ِم ْن َق ْو ِم ُم َ
ُوز َما إ َّن َم َفاتحَُِه َلتَنُوُء ِباْل ُع ْصبَِة ُأوِلي اْلُق َّوةِ إْذ َق َ
ُ
ال َلُه َق ْوُمُه ال َت ْف َر ْح} (القصص ،)76 :وهذا
ِ
اْلكن ِ ِ
الفرح هو فرح املرتفني ،فقارون من اليهود الذين عرف عنهم حب املال وعبادته ،وتقديم

الفرح به على كل شيء ،ومجع قارون بني الكفر وحب املال ،كما بني القرآن الكريم ،وقوله
ُم ِب َه ِديَّتِ ُك ْم َت ْف َر ُحو َن} (النمل ،)36 :فيقول سيدنا سليمان ،عليه السالم ،أنتم يا
تعاىلَ{ :ب ْل أَْنت ْ

من أحضرمت اهلدايا من سبأ لي ،تنقادون للهدايا والتحف ،أما أنا ،فال أقبل منكم إال اإلسالم

لأَْ
ُم تمََْر ُحو َن}
ي الحْ َ ِّق َوبمَِا ُكنْت ْ
أو السيف .وقوله تعاىلَ{ :ذِل ُك ْم بمَِا ُكنْت ْ
ُم َت ْف َر ُحو َن فيِ ا ْر ِ
ض ِب َغرْ ِ
(غافر ،)75 :فتقول املالئكة للكفار أصحاب النار :هذا الذي أنتم فيه ،امنا هو جزاء على فرحكم
يف الدنيا بغري احلق ،ومرحكم وبطركم .وقوله تعاىل{ :ال تحَْ َس نَ َّ
ين يَ ْف َر ُحو َن بمَِا أََت ْوا َويحُ ِبُّو َن
ب َّال ِذ َ
َ
َ
تحَْ
لمَْ ُ
يم} (آل عمران ،)188 :وجاء
اب َولهَُ ْم َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
أ ْن يحُْ َم ُدوا بمَِا يَ ْف َعلوا َفال َسبَنَّ ُه ْم بمََِفا َزةٍ ِم َن ال َعذ ِ

الفرح هنا يف ذم املرائني املتكثرين مبا مل يعطوا ،واّدعاء الكذب للكسب والشهرة ،وهي أيضاً
من مسات املنافقني وصفاتهم ،فكان املنافقون إذا خرج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،اعتذروا
وقالوا :ما حبسنا ومنعنا عنكم إال شغل ،فلوددنا أنا كنا معكم.
ُ
ْز َل
َاه ُم اْل ِكت َ
وقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
ين آَتيْن ُ
َاب يَ ْف َر ُحو َن بمَِا أن ِ

(*)
(((

إَليْ َ
ك}(الرعد)36 :؛
ِ

أي يفرح أهل

الكتاب ،وهم قائمون مبقتضاه مبا أنزل من القرآن ،ملا يف كتبهم من الشواهد على صدقه،
والبشارة به .وقوله تعاىلَ { :وَلئِ ْن أََذْقنَاُه َن ْع َماَء َب ْع َد َض َّراَء َم َّستُْه َليَُق َ
ات َعيِّن
السيِّئَ ُ
ول َّن َذ َه َ
ب َّ
* أسباب النزول ،اإلمام السيوطي ،ص. 86
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إَّنُه َل َفر ٌح َف ُخو ٌر} (هود ،)10 :وهنا الفرح مبعنى البطر ،وقوله تعاىلَ { :وإ ْن ُت ِصبْ َك ُم ِصيبٌَة يَُق ُ
ولوا
ِ
ِ ِ
َق ْد أَ َخ ْذَنا أَ ْم َرَنا ِم ْن َقبْ ُل َويَتَ َوَّل ْوا َو ُه ْم َف ِر ُحو َن}(التوبة ،)50 :وهنا جاءت لتبني فرح الكفار
باالبتالءات اليت تصيب سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنني ،وبني اهلل تعاىل القاعدة
لذلك األمر ،أنه لن يصيب املؤمنني شيء إال مبا كتبه هلم ،فهم حتت مشيئته وقدرته.
َه ْم ُزُب ًرا ُك ُّل ِح ْز ٍب بمَِا َل َديْ ِه ْم َف ِر ُحو َن} (املؤمنون)53 :؛ أي أن
وقوله تعاىلَ{ :فتَ َق َّط ُعوا أَ ْم َر ُه ْم َبيْن ُ
األمم الذين بعثت إليهم األنبياء ويفرحون مبا هم فيه من الضالل؛ ألنهم حيسبون أنهم
مهتدون.

َه ْم َو َكاُنوا ِشيَ ًعا ُك ُّل ِح ْز ٍب بمَِا َل َديْ ِه ْم َف ِر ُحو َن} (الروم)32 :؛
وقوله تعاىلِ { :م َن َّال ِذ َ
ين َف َّرُقوا ِدين ُ

أي ال تكونوا من املشركني الذين فرقوا دينهم؛ أي بدلوه ،وغريوه ،وآمنوا ببعض؛ كاليهود
ب اْل َف ِر ِح َ
ني}(القصص )76 :الفرح
والنصارى واجملوس وعبدة األوثان .وقوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ

هنا جاء على املطلق يف الذم ،مبا يدل على الشر والبطر.
وللفرح املذموم آثار سلبية كثرية ،أهمها:

 جيعل صاحبه يسيء الظن باهلل ،وهذا الشعور يفضي إىل التسخط ،وعدم الرضا بالقضاءوالقدر.

 -يلهي عن شكر املنعم؛ العتقاد اإلنسان ال َف ِر ْح أن ال فضل ألحد عليه ،وهذا ما بدا يف

قصة قارون.

 الركون إىل الدنيا ،والرضا بها ،واحلرص عليها. يدفع صاحبه إىل البخل ،ويرغبه فيه ،ألن من طبيعة اإلنسان أن حيرص على ما جيلب لهالفرح.
 يورث صاحبه العجب ،بسبب حصوله على ما يفرح ،والعجب مدعاة لالستهزاء باآلخرين. -الشماتة ،وهي الفرح بشر ينال اآلخرين.
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( )3الفرح املباح:
هو ما ينسجم مع الطبيعة السوية للنفس البشرية ،مع ضرورة االحرتاز منه ،لكيال يؤدي
التساهل يف شأنه إىل عواقب غري حممودة ،وقال عنه العلماء :إنه بني احملمود واملذموم ،وأعتقد
أننا ميكن أن نلحق هذا النوع باحملمود .فالفرح على الرباءة األصلية مباح ،معفو عنه ،كونه

ً
انفعاال ،ما مل يطرأ عليه مؤثر خارجي ،حييله إىل فرح حممود أو مذموم ،ومن هنا؛ وجه الشرع
عنايته إىل تهذيب الفرح وضبطه ،ففرح املؤمنني يكون بامللذات اآلخروية ،وفرح غري املؤمنني
يكون بامللذات الدنيوية.

فالفرح عندما يكون مبعنى السرور فهو مباح ،وليس مبكروه ،كقوله تعاىلَ{ :ف ِر ِح َ
ني بمَِا آَت ُاه ُم
ُ
اهلل ِم ْن َف ْضِلِه} (آل عمران ،)170 :ومن خالل التفريق بني الفرح والسرور ،تتضح الصورة،

فالسرور ال يكون إال مبا هو نفع ،أو لذة على احلقيقة ،وقد يكون الفرح مبا ليس بنفع وال
لذة ،كفرح الصيب بالرقص ،وال َعدو ،والسباحة ،وغري ذلك مما يتعبه ويؤذيه ،وال يسمى ذلك
سروراً.

(((

وهناك ألفاظ وردت يف القرآن قريبة من حيث الداللة إىل الفرح ،فتشرتك معه يف الشعور
املتولد عند حصول نفع ،أو اندفاع ضرر ،أو توقع ذلك ،منها :االستبشار ،والبهجة ،واحلبور.

(((

السرور:
وردت لفظة السرور يف القرآن ثالث مرات ،وتسر مرة واحدة ،والسراء مرتني ،ويبدو أن

السرور يكون يف القلب ،فالقلب إذا سر استنار الوجه ،قال تعاىلَ{ :ف َوَق ُاه ُم ُ
اهلل َش َّر َذِل َك اْليَ ْو ِم
َوَل َّق ُاه ْم َن ْض َرةً َو ُسُرو ًرا} (اإلنسان )11 :فيعين أن الذي يؤتى كتابه بيمينه هو املرضي السعيد،
الذي آمن وأحسن ،فرضي اهلل عنه ،وكتب له النجاة ،وهو حياسب حساباً يسرياً ،فال يناقش،

 .1الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري ،ص. 219
 .2بيان اإلسالم مت الرجوع إليه يف bayanelislam.net\vie.aspx?ID=939&topic 2015\10\1
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وال يدقق معه يف احلساب ،ويفيد هذا التعبري جتمع املتوافقني على اإلميان والصالح من

أهل اجلنةٌّ ،
كل ومن أحب من أهله وصحبه ،ويصور رجعة الناجي من احلساب إىل جمموعته

ً
متهلال فرحاً مسروراً بالنجاة واللقاء يف اجلنان ،فقال تعاىل:
املتآلفة بعد املوقف العصيب،
{ َويَنْ َقِل ُب إِلىَ أَ ْهِلِه َم ْسُرو ًرا} (االنشقاق ،)9 :ويقول ابن كثري :هذا من باب التجانس البليغ،
(((
َّ
ولقاهم (نضرة)؛ أي يف وجوههم (وسروراً)؛ أي يف قلوبهم ،فالقلب إذا سر استنار الوجه.
أما سرور الكافر ،فيكون بني أهله يف الدنيا ،مسروراً بنعيمه ،معتقداً أنه سيبقى يف نعيم

دائم ،لكن خاب ظنه ،فاألمر على خالف ما يظن ،وأخطأ يف عدم تفكريه بالعواقب ،وعدم
خوفه مما أمامه ،فأعقبه ذلك الفرح اليسري احلزن الطويل ،قال تعاىل { :إَِّنُه َكا َن فيِ أَ ْهِلِه
(((
َم ْسُرو ًرا} (االنشقاق.)13 :
أما لفظة تسر فهي من صيغ (سر) واشتقاقاتها ،وجاءت يف سورة البقرة ،قال تعاىلَ{ :ق َ
ال

إَّنُه يَُق ُ
ين} (البقرة ،)69 :وتسر الناظرين هنا مبعنى
اظ ِر َ
ول إَِّن َها َب َق َرةٌ َص ْف َراُء َفاِق ٌع َل ْوُن َها َت ُس ُّر النَّ ِ
ِ
تعجب الناظرين إليها ،واملشاهدين هلا ،ولفظة (السراء) جاءت يف آل عمران ،واألعراف ،قال

تعاىلَّ :
الس َّراِء َو َّ
الض َّراِء} (آل عمران ،)134 :والسراء هنا تعين الرخاء والسعة،
{ال ِذ َ
ين ُينْ ِفُقو َن فيِ َّ
س آَباَءَنا َّ
الس َّراُء} (األعراف ،)95 :والسراء هنا تعين الرخاء
الض َّراُء َو َّ
وقال تعاىلَ { :وَق ُالوا َق ْد َم َّ

أو السعة.

(((

السعادة:
وردت السعادة مرتني يف القرآن يف سورة هود ،وهما بصيغة :سعدوا ،وسعيد ،قال تعاىل:
ات َو َ
ين ُس ِع ُدوا َف ِفي َ
األ ْر ُ
ض إِال َما َشاَء َرُّب َك
الس َما َو ُ
اجلنَِّة َخاِل ِد َ
{ َوأَ َّما َّال ِذ َ
ين ِفي َها َما دَا َم ِ
ت َّ
ي مجَ ُ
ْذوٍذ} (هود ،)108 :فاحلق سبحانه يعطي املؤمنني ما شاء اهلل ،ويؤ ّكد خلودهم يف
َع َطاًء َغرْ َ
 .1سعادة اإلنسان يف القرآن الكريم ،مرجع سابق ،ص ،213وانظر ابن كثري. 455/ 4 ،
 .2تفسري الشعراوي ،مرجع سابق. 416 /3 ،
 .3انظر تفسري ابن كثري ،مرجع سابق. 223/ 2 ،105/ 1 ،
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س إِال ِبإِْذِنِه َف ِمنْ ُه ْم
اجلنة ،وعطاءه هلم ال مقطوع وال ممنوع ،وقوله تعاىل { :يَ ْو َم يَأْ ِت ال َت َكَّل ُم َن ْف ٌ
َش ِق ٌّي َو َس ِعيدٌ} (هود ،)105 :يعين :ال تتكلم أي نفس إال بإذن اهلل ،وقد كانوا يتكلمون يف احلياة

الدنيا بطالقة القدرة اليت منحهم اهلل سبحانه وتعاىل إياها حني أخضع هلم جوارحهم ،فمنهم
شقي وسعيد ،يعين فريق يف اجلنة ،وفريق يف النار ،فالذين سعدوا هم أتباع الرسل ،ومأواهم

اجلنة ،ماكثني فيها أبداً.

(*)
(((

َّ
ولعل أهمها :اإلميان ،والعمل الصاحل،
واألسباب اليت حتقق السعادة يف الدنيا كثرية،

واإلخالص ،وجهاد النفس ،وتقوى اهلل ،وطلب العلم ،واإلحسان إىل عباد اهلل ،واالستسالم
لقضاء اهلل ،والصرب على الشدائد ،وتعداد نعم اهلل وشكرها ،واإلنفاق يف سبيل اهلل ،والكسب
احلالل ،وتكون مظاهر السعادة يف اآلخرة مبنية على :الزحزحة عن النار ،ونزع الغل من
الصدر ،وتسليم املالئكة على أهل السعادة ،وذهاب اهلموم واألحزان ،ونسيان البؤس
واآلالم ،والفوز باجلنة ،وسقوط التكليف ،ورؤية اهلل تعاىل ،واخللود األبدي ،فإذا عرفت اهلل
وسبَّحته وعبدته وتأهلته ،وأنت يف كوخ ،وجدت اخلري ،والسعادة ،والراحة ،واهلدوء ،ولكن
عند االحنراف ،فلو سكنت أرقى القصور ،وأوسع الدور ،وعندك كل ما تشتهي ،فاعلم أنها
ً
أمواال
نهايتك املرة ،وتعاستك احملققة؛ ألنك ما ملكت إىل اآلن مفتاح السعادة ،وقارون ملك

ال تعد وال حتصى ،ومل يكن سعيداً ،وخسف اهلل به وبأمواله األرض.

* انظر تفسري ابن كثري ،مرجع سابق ،ص . 442-441
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القانون الدولي
ومدينة القدس

القدس لنا

د .حنا عيسى  /أستاذ القانون الدولي

اختذت اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة بتاريخ 1947/ 11/ 29م قراراً رقم )2(181 :الذي
نص على إنهاء االنتداب الربيطاني على فلسطني ،وتقسيمها إىل دولتني ،مع احلفاظ على احتاد
َّ
اقتصادي بينهما ،وحتويل القدس بضواحيها إىل وحدة إقليمية مستقلة ،ذات وضع دولي خاص...
من هنا نرى بأن احلل اجلذري للمشكلة الفلسطينية وفق القرارات الدولية ،ال يكمن حتقيقه
إال على أساس قرار .181
إال أن إسرائيل منذ قيامها حتى تارخيه تستمر خبرق أصول ميثاق هيئة األمم املتحدة ،الذي
يطالب باالعرتاف حبق كل شعب يف تقرير املصري والسيادة الوطنية واالستقالل.
عالوة على ذلك استمرارها غري املربر يف احتالل أراضي الغري اجملاورة حلدودها عن طريق

شنها للحروب املتعاقبة .ففي عام  1967اختذ جملس األمن قراراً رقم  ،242الذي نص على
سحب القوات اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلتها خالل حرب حزيران  ،1967وضرورة
إحالل سالم وطيد عادل يف الشرق األوسط .ومبا أن االحتالل اإلسرائيلي بقي على األراضي
الفلسطينية ،فإن البت يف مستقبلها بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية ليس جمرد مهمة إنسانية،
بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ،وهلا عالقة مباشرة مبسألة إحقاق احلقوق الوطنية
الثابتة للشعب الفلسطيين .وتبدي األوساط احلاكمة اإلسرائيلية (حرصها) خباصة على القدس
اليت أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غري مشروعة عاصمة هلا منذ عام  .1950وكانت
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هذه اخلطوة املخالفة للقانون قد رفضت حبزم من جانب اجملتمع الدولي...ويف  7يونيو 1967م.
احتلت (إسرائيل) مدينة القدس بأكملها .عقب عدوانها الذي بدأ يف  5يونيو من العام نفسه..
ويف أغسطس من عام  1980أقدمت (إسرائيل) على ضم القدس احملتلة ،واعتربتها عاصمتها
املوحدة.
وإذا الحظنا تاريخ ضم (إسرائيل) ملدينة القدس؛ وكذا تاريخ ما أقدم عليه الكنيست
اإلسرائيلي من تشريع القانون األساس .الذي يفيد فحواه :أن القدس عاصمة (إسرائيل)،
حيث نصت املادة األوىل منه على أن( :القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة (إسرائيل)) (30
يوليو  .)1980وهو (القانون/التشريع) .الذي قام على أساسه الضم .نقول :إذا الحظنا هذا
وذاك .يتبدى واضحاً أن (إسرائيل) -وإن كانت خالل سالمها مع مصر -ختفي مطامعها يف

تكريس ضم القدس نهائياً ،وتوحيدها حتت السيادة اإلسرائيلية؛ فإنها -فيما يبدو -مل تعد
جتد حاجة إىل إخفاء شيء بعد التوقيع على املعاهدة (املصرية  -اإلسرائيلية) (يف 26 :مارس
1979م).

واستناداً إىل قانون الكنيست املشار إليه ،أصبحت (إسرائيل) تع ّد السيادة الكاملة على

القدس حقاً هلا ،ال ينازعها فيه أحد .ضاربة بعرض احلائط القرارات اليت صدرت عن جملس
األمن؛ إما حتذيراً هلا من مغبة اختاذ قرار كهذا (القرار رقم  .)476أو استنكاراً للقرار اإلسرائيلي،

واعتباره باط ً
ال وفقاً لـ (الشرعية الدولية) (القرار رقم .)478

والواقع أن هذه مل تكن املرة األوىل اليت تضرب فيها (إسرائيل) بعرض احلائط القرارات

الدولية ..إذ ميثل قرار (إسرائيل) باختاذ القدس عاصمة أبدية هلا حتدياً صارخاً للشرعية الدولية
وقراراتها ..ويف مقدمتها :القرار رقم  250لعام  .1968والقرار رقم  253لعام  .1968الذي
اعترب اإلجراءات اإلدارية والتشريعية اليت قامت بها (إسرائيل)  -مجيعها مبا يف ذلك مصادرة
األراضي واألمالك  -اليت من شأنها أن تؤدي إىل تغيري يف الوضع القانوني للقدس إجراءات
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باطلة.
أما القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة ،وجملس األمن الدولي التابعني هليئة األمم املتحدة،
بشأن القدس (للذكر ال احلصر) ،فهي:
 .1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( 181د )2بتاريخ  29تشرين الثاني /نوفمرب . 1947

 .2قرار اجلمعية العامة رقم ( 273د )3بتاريخ  11أيار /مايو  ،1949قبول إسرائيل عضواً يف
األمم املتحدة.
 .3قرار اجلمعية العامة رقم ( 303د )4بتاريخ  9كانون األول /ديسمرب  ،1949إعادة تأكيد وضع
القدس حتت نظام دولي دائم.
 .4قرار اجلمعية العامة رقم ( 2253الدورة االستثنائية الطارئة  )5 -بتاريخ  4متوز/يوليو ،1967
دعوة إسرائيل إىل إلغاء التدابري املتخذة لتغيري وضع مدينة القدس واالمتناع عنها يف املستقبل.
 .5قرار اجلمعية العامة رقم ( 2254الدورة االستثنائية الطارئة  )5 -بتاريخ  14متوز /يوليو
 ،1967إبداء األسف للتدابري اليت اختذتها إسرائيل لتغيري وضع مدينة القدس .
 .6قرار اجلمعية العامة رقم ( 2851د)26بتاريخ  20كانون األول /ديسمرب  ،1971مطالبة
إسرائيل بإلغاء اإلجراءات لضم أو استيطان األراضي احملتلة مجيعها ،والطلب من اللجنة اخلاصة
االستمرار يف عملها.
 .7قرار اجلمعية العامة رقم ( 2949د)27بتاريخ  8كانون األول /ديسمرب  ،1972التعبري
عن القلق الشديد الستمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ،ومناشدة الدول مجيعاً أال
ً
أعماال مبا
تعرتف بالتغيريات اليت قامت بها إسرائيل يف األراضي العربية احملتلة ،وأن تتجنب

يف ذلك املعونة اليت ميكن أن تشكل اعرتافاً بذلك االحتالل.

 .8قرار اجلمعية العامة رقم  207/ 35بتاريخ 16كانون األول  /ديسمرب  ،1980إدانة العدوان
اإلسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيين بشدة ،والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار
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إسرائيل بضم القدس.
 .9قرار جملس األمن رقم  )1968( 250بتاريخ  27نيسان /إبريل  ،1968دعوة إسرائيل عن
االمتناع عن إقامة العرض العسكري يف القدس.
 .10قرار جملس األمن رقم  )1968( 251بتاريخ  2أيار /مايو  ،1968إبداء األسف العميق
على إقامة العرض العسكري يف القدس.
 .11قرار جملس األمن رقم  )1968( 252بتاريخ  21أيار /مايو  ،1968دعوة إسرائيل إىل إلغاء
إجراءاتها مجيعها لتغيري وضع القدس.

 .12قرار جملس األمن رقم  )1969( 267بتاريخ  3متوز/يوليو  ،1969دعوة إسرائيل جمدداً إىل
إلغاء اإلجراءات اليت من شأنها تغيري وضع القدس.
 .13قرار جملس األمن رقم  )1969( 271بتاريخ  15أيلول  /سبتمرب  ،1969إدانة إسرائيل
لتدنيس املسجد األقصى ،ودعوتها إىل إلغاء مجيع اإلجراءات اليت من شأنها تغيري وضع القدس.
 .14قرار جملس األمن رقم  )1971( 298بتاريخ  25أيلول  /سبتمرب  ،1971األسف لعدم
احرتام إسرائيل لقرارات األمم املتحدة اخلاصة بإجراءاتها لتغيري وضع القدس.
 .15قرار رقم  )1980( 465بتاريخ  1آذار /مارس  ،1980مطالبة إسرائيل بتفكيك املستوطنات
والتوقف عن التخطيط للمستوطنات ،وبنائها يف األراضي العربية احملتلة ،مبا فيها القدس.
 .16قرار رقم  )1980( 476بتاريخ  30حزيران /يونيو  ،1980إعالن بطالن اإلجراءات اليت
اختذتها إسرائيل لتغيري طابع القدس.
" .17قرار جملس األمن )1980( 478بتاريخ  20آب  /أغسطس  ،1980عدم االعرتاف
بـ(القانون األساس) بشأن القدس ،ودعوة الدول إىل سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
املسجد األقصى املبارك والقانون الدولي:
كما هو معلوم ،فإن املسجد األقصى املبارك تنطبق عليه أحكام اتفاق الهاي لعام ،1899
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و ،1907كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع  ،1949والربوتوكوالت التابعة له ،بصفته

جزءاً من القدس الشرقية اليت احتلتها إسرائيل عام  ،1967إضافًة إىل تطبيق معاهدة الهاي
حلماية املمتلكات الثقافية يف أثناء النزاعات املسلحة لعام  1954عليه.
فقد نصت املادة  )4( 27من امللحق الرابع من اتفاق الهاي  ،1907على وجوب أن تتخذ
القوات العسكرية يف حال حصارها «كل الوسائل لعدم املساس باملباني املعدة للمعابد وللفنون
والعلوم واألعمال اخلريية واآلثار التارخيية» .كما حظرت املادة  22من االتفاق ذاته (ارتكاب أي
أعمال عدائية موجهة ضد اآلثار التارخيية ،أو األعمال الفنية وأماكن العبادة اليت تشكل الرتاث
الثقايف أو الروحي للشعوب).
ونصت املادة  56من اتفاق الهاي  1954على حتريم (حجز املنشآت املخصصة للعبادة ..
واملباني التارخيية أو ختريبها) .كما نصت املادة  53من الربوتوكول اإلضايف األول ،واملادة 16
من الربوتوكول اإلضايف الثاني ،التفاقية جنيف الرابعة  ،1949على (حظر ارتكاب أي أعمال
عدائية موجهة ضد اآلثار التارخيية ،أو األعمال الفنية ،وأماكن العبادة اليت تشكل الرتاث
الثقايف ،والروحي للشعب).

على أن صمت العامل على اجلرائم اإلسرائيلية ليس له ما يربره .فالقدس القدمية مسجلة رمسياً

ضمن الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) .وشجبت املنظمة ،يف أكثر من مرة االعتداءات اليت تقوم بها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ضد األماكن التارخيية واملقدسة يف القدس ،كما سبق أن أدانت احلفريات ،وأعمال
التنقيب اليت تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف حميط املسجد األقصى وقبة الصخرة
املشرفة ،ودعت مجيع قراراتها ،واليت كان آخرها تقرير بعثة اليونسكو اليت زارت القدس ،دعت
مجيعها إسرائيل إىل التوقف الفوري عن هذه احلفريات ملخالفتها القوانني الدولية ،مبا يف ذلك
االتفاق الدولي اخلاص حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام .1972
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ليس ذلك فحسب ،بل إن جملس األمن ذاته أصدر قرارات عدة ،تؤكد إدانة مجيع ما قامت
به إسرائيل من أعمال التهويد يف القدس وإبطاهلا ،مبا يف ذلك إبطال اإلجراءات التشريعية
واإلدارية والدميوغرافية مجيعها ،واليت اختذتها حكومة إسرائيل ،وتؤكد عدم شرعية االحتالل،

فض ً
ال عن مطالبتها إسرائيل باجلالء عن القدس ،كونها جزءاً من األراضي اليت احتلتها إسرائيل
عام .1967
فإضافة إىل قراري جملس األمن الشهريين  )1967( 242و )1973( 338اللذين يضعان
األساس القانوني يف حتديد أن إسرائيل قوة حمتلة لقطاع غزة والضفة الغربية ،مبا يف ذلك
القدس ويطالبانها باالنسحاب ،أصدر جملس األمن عدداً من القرارات اليت تؤكد وجوب

احرتام القدس من جانب قوات االحتالل .منها على سبيل املثال ،ال احلصر:
 )1968( 252و )1969( 267و )1969( 271و )1979( 453و )1980( 465و476
( )1980و )1980( 478و ،)1996( 1073وكلها تؤكد أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من
األراضي احملتلة عام  ،1967وينطبق عليها ما ينطبق على بقية األراضي الفلسطينية ،من عدم
جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيري الوضع اجلغرايف ،أو الدميوغرايف ،أو القانوني ملدينة
القدس احملتلة.
إضافة إىل ذلك ،فبموجب معاهدة السالم األردنية  -املعروفة بـ (معاهدة وادي عربة) -ظل
املسجد األقصى حتت رعاية احلكومة األردنية ،بصفتها الوصية على شرق القدس ،وخدمة

املسجد األقصى ،واألوقاف اإلسالمية واملسيحية فيها .وتبعاً لذلك ،فإنه ليس من حق السلطات
اإلسرائيلية تغيري أي جزء من املسجد األقصى ،أو تبديله ،أو ترميمه ،غري أن السلطات
اإلسرائيلية قامت بتحويل جزء منه إىل كنيس ،وما زالت تواصل احلفريات بهدف إسقاط بنائه
بالكامل ،األمر الذي يعد (جرمية حرب ،مبوجب قواعد القانون الدولي .فقد نصت املادة  6فقرة
ب ،من ميثاق حمكمة نورمربغ على أن «االعتداءات على اآلثار واملباني التارخيية من دون سبب
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تعد جرمية حرب).
كما أن معاهدة الهاي الصادرة عام  ،1954تلزم أي دولة احتالل باحلفاظ على املمتلكات

الثقافية والدينية ،وتعد االعتداء عليها «جرمية حرب» أيضاً.

ولعل السؤال الذي يفرض نفسه اليوم :إذا كانت هذه النصوص القانونية الدولية كلها،
تعضد املوقف العربي واإلسالمي ضد االنتهاكات السافرة والصارخة لالحتالل اإلسرائيلي،
فلماذا ال يرى لألمة العربية أو اإلسالمية أي حراك قانوني دولي ،سواء عرب املنظمات الدولية
أم القضائية أم حتى السياسية؟!

فبإمكان الدول العربية واإلسالمية أن تطالب جملس األمن استناداً إىل قراراته السابقة مبنع

إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها املتواصلة على املقدسات اإلسالمية ،كما أن هلذه الدول أن حترك
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،إذ هي متلك الغالبية فيها ،وهلا عرب الدول اليت نقضت إسرائيل
معاهداتها الدولية معها ،أن ترفع قضية يف حمكمة العدل الدولية ،كون االعتداءات اإلسرائيلية

على املقدسات متثل خرقاً لـ (معاهدة وادي عربة) ،وكون االعتداءات اإلسرائيلية متثل انتهاكات
صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر.
إذ إن من الواضح اليوم أنه ما مل تقم الدول العربية واإلسالمية بواجبها يف الدفاع عن
مقدساتها ،فقد يأتي الوقت الذي تكون فيه املطالبة متأخرة جداً!

وللحق ،فإن على منظمة املؤمتر اإلسالمي واليت صار امسها اليوم (منظمة التعاون اإلسالمي)،

عبئاً ثقي ً
ال جيب أال تتخلى عنه ،فمنظمة املؤمتر اإلسالمي اليت قامت يف األصل حلماية املسجد
األقصى من العبث اليهودي بعد حماولة حرقه عام  ،1969واليت تضم أكثر من  50دولة يف
عضويتها ،تستطيع مبا أوتيت من قوة ،أن جتيش املنظمات الدولية مبا يف ذلك منظمة األمم
املتحدة ،وحترك العامل الغربي حلماية أعز ما تبقى من مقدساتها اإلسالمية يف القدس ،قبل فقده.
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القدس

القدس لنا

د .م .عبداهلل فنون  /شاعر

أقبل��ي ي��ا ري��ح يف األس��حار

ك��ي متط��ري أرض��ي وأرض اجل��ار

ب��ل واس��قنا م��اًء فرات��اً طيب��اً

يه��ب احلي��اةَ
ُ
يفي��ض يف األنه��ار
ُ
َت ُ
لي��ق

ول��كل خمل��وق ُيقي��م بأرضن��ا

��م
ِن َع ٌ

لنعي��ش يف ِع��ز رغ�� ِد س��عادة

منه��ا حرمن��ا يف رب��وع ال��دار

وتع��ود لألوط��ان مش��س حض��ارة

��ت بفع��ل مش��رد غ��دار
ُق ِم َع ْ

ح��ل يف بل��دي ضعيف��اً قاصراً
َق��د َّ

بأم��ة

املخت��ار

والي��وم يصاله��ا ب��كل دم��ار
قه��راً

بالقصف والتعذيب يس��حق ش��عبنا

ويذيقن��ا

يب��ق فيه��ا قائ��داً ومناض ً
�لا
مل
ِ

حيم��ي احلمى م��ن هجمة األش��رار

��م الدي��ا َر ب��كل عنف و ش��دة
َح َك َ

وذل

إس��ار

َ
وأح��اط باألح��رار و الث��وار

ونقي��م ي��وم الق��دس يف األمص��ار

والقدس قد ضاع��ت ونهتف بامسها
ونشيد باس��م القدس دون حضورها

ولن��ا احتف��االت م��ع األنص��ار

فيه��ا نرت��ل قرآن��اً مبفخ��رة

وبه��ا ن��ردد أمج��ل األش��عار
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يص��دح داعياً
خطيب الق��وم
وبه��ا
ُ
ُ

بالنص��ر ال خيش��ى م��ن األخط��ار

ويوش��ح األقص��ى وقب��ة صخ��رة

بوس��ام ع��ز ف��وق كل ج��دار

فالق��دس أضح��ت ح��رة وش��ريفة

يف عرف��ه حمروس��ة األس��وار

والن��اس تذه��ب للص�لاة طليق��ة

يف املس��جد األقص��ى ب�لا إض��رار

من غ�ير ض��رب بالعص��ي وطلقة

للم��وت فيه��ا طعن��ُة اجل�� ّزار

م��ازال جيه��ل أنه��ا حمفوف��ٌة

جبحاف��ل تطغ��ى عل��ى األب��رار

ج��اءوا هل��ا م��ن كل أرج��اء الورى

والظل��م يف األني��اب واملنق��ار

هل��م خمال��ب مزق��ت أرض احلم��ى

وبه��ا أقام��وا دول��ة األحب��ار

قال��وا لن��ا هيا ارحل��وا ع��ن دارنا

ي��ا ثل��ة األغ��راب واألش��رار

أو فارقب��وا موت��اً ش��نيعاً قادم��اً

إم��ا بأس��ر أو هلي��ب الن��ار

و الش��عب فيه��ا صام��د متمس��ك

حبقوق��ه ق��د زاد يف اإلص��رار

يأب��ى رحي ً
�لا ع��ن ث��راه و ملك��ه

ويص��ر أن يبق��ى ول��ي ال��دار

و الق��دس ال ترضى اهلت��اف لوحده

وتري��د حتري��راً ملس��ح الع��ار

فالس��لم ال يأت��ي بق��و ٍل و خطب��ٍة

ب��ل بالنض��ال وس��طوة األح��رار

فاحل��رب تفت��ح للس�لام دروب��ه

والظل��م ال يمُ ح��ى بغ�ير أوار

ليع��م يف الق��دس الس�لام ألهلها
َّ

ويس��وُد ع��دل يف مح��ى األخي��ار
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

حبضور دولة رئيس الوزراء
املفيت العام يشارك يف مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي السابع
رام اهلل :حبضور دولة الدكتور رامي محد اهلل  -رئيس جملس الوزراء الفلسطيين -شارك مساحة
الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب املسجد األقصى املبارك-
يف مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي السابع الذي عقد يف رام اهلل ،وأقامته وزارة األوقاف
والشؤون الدينية ،حيث بينّ مساحته أن عقد هذا املؤمتر يف هذه الربوع املباركة يؤكد على حقيقة
أن القدس عربية إسالمية حبضارتها العريقة ،اليت يعتز بها مسلمو هذه البالد ومسيحيُّوها منذ
أيام العهدة العمرية،
مبيناً أن الدفاع عن
القدس ليس واجباً
على

الفلسطينيني

وح��ده��م ،وإمن���ا هو
واجب على كل عربي
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ومسلم ،متمنياً اخلروج من املؤمتر بنتائج تعزز الرباط يف األقصى والقدس وفلسطني.
جملس اإلفتاء األعلى يهيب باملسلمني أن يعمروا املسجد األقصى املبارك
وحيذر سلطات االحتالل من السيطرة على العقارات يف القدس
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،جلسات جملس اإلفتاء األعلى التاسعة والثالثني واألربعني
واحلادية واألربعني بعد املائة حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن
كافة ،حيث أهاب اجمللس باملسلمني أن يشدوا الرحال إىل املسجد األقصى املبارك إلعماره
والصالة فيه ،خاصة يف ظل اهلجمة الشرسة اليت تقوم بها سلطات االحتالل وقطعان
املستوطنني ضده ،كما حذر اجمللس من قيام هذه السلطات بتغيريات يف التعرفة الضريبية
اليت تفرضها بلدية االحتالل على السكان العرب الفلسطينيني يف القدس ،واليت تعلمهم
عرف على أنه عقار سكن غري مستخدم ،حمذراً من حماوالت السيطرة على
فيها بأن العقار سُي ِّ
هذه العقارات ،ومنحها للمستوطنني لإلقامة فيها بدل السكان الفلسطينيني الذين يقيمون
خارج فلسطني سواء للعمل أم الدراسة ،كما ناقش اجمللس العديد من املوضوعات املدرجة
على جدول أعماله.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر (نقض شبهات التطرف والتكفري)
عمان :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف أعمال مؤمتر (نقض شبهات التطرف والتكفري) الذي
أقامته دار اإلفتاء األردنية يف العاصمة عمان ،حيث ألقى كلمة يف االفتتاح أكد فيها على أهمية
شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك ،والدفاع عنه خباصة يف ظل االنتهاكات واملمارسات
اليت متارسها سلطات االحتالل ومستوطنوها ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،باإلضافة إىل
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بيان خطورة فتاوى احلاخامات اليهود اليت
تدعو إىل قتل الفلسطينيني وطردهم من
أرضهم.
والتقى املفيت على هامش املؤمتر
العديد من رؤساء الوفود الرمسية والشعبية،
وأطلعهم على آخر االنتهاكات واملضايقات
ال�تي تقوم بها سلطات االحتالل ضد
الشعب الفلسطيين ومقدساته ،والتقى مساحة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة – املفيت العام
للمملكة األردنية اهلامشية -وقدم له درع دار اإلفتاء الفلسطينية ،مشيداً بالدعم الذي تقدمه
اململكة األردنية اهلامشية ملكاً وحكومة وشعباً إلخوانهم الفلسطينيني ،ومشيداً بالعالقة
األخوية بني الشعبني الشقيقني.
وقدم مساحته للمؤمتر حبثاً بعنوان( :ادعاءات اليهود يف أرض فلسطني  ...عرض ونقض)
تناول فيه فضل بيت املقدس والشام ،ودحض ادعاءات اليهود وشبهاتهم حول مزاعمهم
ال��ب��اط��ل��ة ،وخب��اص��ة
فيما يتعلق باملسجد
األقصى وأكنافه.
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املفيت العام يشارك يف أبوظيب يف اجتماع ملنتدى تعزيز السلم
أبو ظيب :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف أعمال االجتماع الثاني جمللس أمناء منتدى تعزيز السلم
يف اجملتمعات املسلمة الذي عقد يف عاصمة اإلمارات العربية املتحدة ،أبوظيب ،حيث حبث
مساحته العديد من املوضوعات على هامش االجتماع ،والتقى صاحب السمو الشيخ حممد
ابن زايد آل نهيان -ولي عهد أبوظيب  -نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،وذلك خالل
استقبال مسوه ألعضاء جملس أمناء املنتدى.
والتقى كذلك فضيلة العالمة الدكتور عبد اهلل بن بيه -رئيس منتدى تعزيز السلم ،وحبث
معه العديد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك ،وقدم له درع دار اإلفتاء الفلسطينية ،كما
التقى الدكتور حممد مطر سامل الكعيب  -رئيس اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأطلعه على آخر التطورات واالنتهاكات اليت متارسها
سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد
األقصى املبارك.
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املفيت العام يلتقي وزير األوقاف الفلسطيين
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقصى املبارك ،مساحة الشيخ يوسف ادعيس  -وزير األوقاف والشؤون
الدينية ،حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،والسيد حممد جاد اهلل /مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،والسيد
مصطفى أعرج /مدير عام مكتب مساحة املفيت العام ،والسيد مجال قاسم ،الوكيل املساعد
للشؤون اإلدارية يف وزارة األوقاف ،حيث أشاد مساحته جبهود وزارة األوقاف يف احلصول على
ما هو أفضل خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام ،وأدان احلضور املخططات اليت متارسها سلطات
االحتالل ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وحماوالتها تغيري
الواقع ،وفرض التقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك ،بدوره أشاد مساحة الشيخ
ادعيس بعمل دار اإلفتاء وإصداراتها ،مؤكداً على ضرورة تنسيق العمل املشرتك خلدمة أبناء
الشعب الفلسطيين بعامة ،وضيوف الرمحن خالل أدائهم شعائر احلج بشكل خاص.
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املفيت العام يستقبل مدير أمن املؤسسات يف جهاز األمن الوقائي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  /خطيب
املسجد األق��ص��ى-
حبضور السيد حممد
جاد اهلل  -املدير العام
ل��ل��ش��ؤون اإلداري���ة
وامل��ال��ي��ة ،والسيد
مصطفى أعرج -مدير
ع��ام مكتب مساحة
املفيت العام ،عطوفة
السيد مجال شديد مدير أمن املؤسسات يف جهاز األمن الوقائي ،واألخت أمل أبو عني -نائب
مدير أمن املؤسسات ،والسيد بالل القريوتي مدير قسم يف اجلهاز ،وذلك يف مكتبه يف الرام،
حيث عرب مساحته عن اعتزازه باألجهزة األمنية ودورها املهم الذي تقوم به يف محاية األمن

وحفظ النظام والقانون وخدمة املواطن ،مثنياً مساحته على جهودها يف األراضي الفلسطينية
مجيعها ،وقدم مساحته
شرحاً عن األوض��اع
يف املسجد األقصى
املبارك

واالنتهاكات

اليت متارسها سلطات
االحتالل ضد الشعب
الفلسطيين ومقدساته.
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من جانبه شكر السيد مجال شديد مساحته على حسن االستقبال ،متطلعاً إىل مزيد من التعاون
بني اجلانبني.
املفيت العام يشارك يف حفل ختريج طلبة مؤسسة دار األيتام اإلسالمية
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف حفل ختريج وتكريم الفوج السادس والثمانني (فوج القدس) من
طلبة مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية ،حيث هنأ مساحته اخلرجيني ،ومتنى هلم التوفيق
والنجاح يف خدمة دينهم ووطنهم ،وأشاد مبدرسة األيتام وبالتقدم الذي وصلت إليه ،داعياً إىل
دعم هذه املؤسسة
اليت تكفل األيتام
ال��ذي��ن ي��ف��دون
إليها من مجيع أحناء
فلسطني.

املفيت العام يشارك يف إلقاء الدروس ا َ
حلسنية يف املغرب
الرباط :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
احلسنية يف اململكة املغربية ،حتت رعاية صاحب
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف الدروس َ
اجلاللة امللك حممد السادس ،حيث شارك مساحته يف إلقاء العديد من الدروس الدينية ،كانت
حتت عنوان( :رمضانيات يف بيت املقدس) ،حتدث فيها عن شهر رمضان املبارك ،وخريه
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وبركاته ،مبيناً أن من أعظم القربات اليت يتقرب بها املسلم إىل اهلل ،يف شهر رمضان ،إعمار
املسجد األقصى املبارك ،وشد الرحال إليه ،وتعزيز ثبات أهله املرابطني حوله ويف أكنافه ،ال
سيما يف ظل العراقيل اليت تضعها سلطات االحتالل للحيلولة دون وصول املصلني إليه؛
ألداء عباداتهم فيه.
كل من السفارتني الفلسطينية والسعودية،
وعلى هامش زيارة مساحته إىل املغرب ،قام بزيارة ٍ

والتقى عدداً من الشخصيات االعتبارية والرمسية ،ومتحور احلديث يف هذه اللقاءات حول
آخر املستجدات اليت يتعرض هلا شعبنا الفلسطيين ومقدساته ،وعلى رأسها املسجد األقصى
املبارك ،وخباصة االعتداءات واالنتهاكات املتواصلة ،مطالباً بضرورة العمل على دعم صمود
الشعب الفلسطيين ومقدساته ،يف ظل غطرسة االحتالل وعنجهيته وعدوانه.
نيابة عن مساحة املفيت العام
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف مؤمتر توحيد التقويم اهلجري الدولي
اسطنبول :نيابًة عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،-
شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية/
مفيت حمافظة رام اهلل
وال��ب�يرة ،يف مؤمتر
ت��وح��ي��د

التقويم

اهل��ج��ري ال��دول��ي
ال��ذي عقد يف مدينة
اسطنبول يف تركيا،
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وحضره مندوبون عن
أكثر م��ن ستني دول��ة
إسالمية ،وهدف إىل إجياد
حلول ملشكلة االختالف
يف حتديد مطالع الشهور
القمرية ،وخباصة رمضان
وش���وال وذي احلجة،
وخالل مداخلة لفضيلته نبه إىل ضرورة إبقاء القدس واملسجد األقصى يف ذاكرة العرب
واملسلمني ،وخباصة العلماء األجالء ،وأكد على أهمية عقد مثل هذا املؤمتر حتقيقاً ملصاحل األمة
بعامة ،وحل مشكالت االختالف يف حتديد مطالع الشهور واألعياد يف البلد الواحد ،وخباصة
لدى اجلاليات اإلسالمية يف الدول الغربية واألجنبية.
وعلى هامش املؤمتر ،التقى فضيلته عدداً من العلماء واملفكرين ،من أبرزهم فضيلة
الشيخ حممد كورماز رئيس الشؤون الدينية الرتكية ،واملهندس جودة شوكت العامل الفلكي
الفلسطيين ،ومدير املركز الفلكي الدولي يف اإلمارات ،وعدداً آخر من املشاركني.
كما شارك فضيلته يف فعالية انطلقت يف رام اهلل للمطالبة بإنهاء االنقسام واستعادة
الوحدة الوطنية ،وذلك بدعوة من جتمع الشخصيات املستقلة ،حيث أكد فضيلته على أن
االنقسام خيدم مصاحل األعداء املرتبصني بشعبنا وأرضه ومقدساته ،وأن َّ
كل خملص فينا يتطلع

ب
بشغف إىل إنهاء هذه احلالة املزرية اليت يصدق فيها قوله تعاىلَ { :ولاَ َتنَا َز ُعوا َفتَ ْف َشُلوا َوَت ْذ َه َ

ِر ُحي ُك ْم} ،فالتشرذم من أبرز أسباب الضعف واالنهزام.
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وناشد األط��راف
املعنية بتقدير الدماء
ال��زك��ي��ة ال�تي بذهلا
األكرم منا مجيعاً وهم
الشهداء ،واالستجابة
إىل مطالبة األس��رى
ال��ب��واس��ل

بإنهاء

االن��ق��س��ام ،وطالب
ب��ت��ج��اوز أس��ب��اب
ال��ش��ق��اق وال�ترف��ع
على املصاحل الفئوية
الضيقة ،ووضع إرضاء
اهلل تعاىل ومصلحة
الوطن العامة فوق االعتبارات مجيعها.
وقد رافق فضيلته كل من السيد حممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،والشيخ
عبد الرحيم العيسة ،مساعد مفيت حمافظة رام اهلل والبرية.
وشارك فضيلته كذلك يف حفل افتتاح مسجد (الرمحن) يف أبو ديس ،الذي تربع بإنشائه
أحد احملسنني الكرام ،وذلك حتت رعاية مساحة الشيخ يوسف ادعيس /وزير األوقاف والشؤون
الدينية ،وأشاد فضيلته يف كلمة ألقاها باسم مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس
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والديار الفلسطينية،
بهذا اإلحسان الذي
يعرب عن عمق اإلميان
واالستقامة على دين
اهلل تعاىل ،منبهاً إىل
أجر العناية ببيوت
اهلل تعاىل بناء وتشييداً
وبروادها ،وحث جريان
وعمارة وتنظيفاً وصيانة ،وأداًء للعبادة فيها وجتنيبها كل ما يضر بها َّ
املساجد على احملافظة على أداء الصلوات اخلمس فيها.
وأشاد جبهود وزارة األوقاف ووزيرها وإدارتها يف متابعة تقديم اخلدمة لبيوت اهلل تعاىل.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ندوات وورشات عمل
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة  -مفيت حمافظة
بيت حلم  -يف العديد من النشاطات ،والندوات وورشات العمل،
فشارك فضيلته يف ندوة بعنوان( :خلق اإلنسان والكون يف القرآن
الكريم) وأخرى بعنوان( :السالم يف األديان) ،وألقى حماضرة بعنوان( :الرمحة واحملبة) ،بينّ
فيها أن اإلسالم يسعى إىل إقامة جمتمع مرتاحم ومتحاب ،كما شارك يف ورشات عمل عدة،
منها ورشة بعنوان( :مساعي إنهاء االنقسام) وأخرى حول( :الرمحة يف الدين اإلسالمي

واملسيحي) وأخرى بعنوان( :أجر املرأة ما بني الشرع والقانون) داعياً إىل تغيري الثقافة
اجملتمعية من أجل إنصاف املرأة ،كما شارك يف اإلفطار اجلماعي الذي أقامته مؤسسة صمود

لتعزيز العيش املشرتك ،وحضر افتتاح مؤسسة مجعية الرباط يف الدهيشة ،مشيداً باجلهود
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املبذولة لتطوير عمل املؤسسات االجتماعية ،وألقى العديد من احملاضرات على نزالء يف
ً
متناوال العديد من املوضوعات اليت تهم املواطنني يف حياتهم ،كما
مركز التأهيل واإلصالح،
استقبل العديد من الوفود األجنبية ،أطلعهم خالهلا على مساحة اإلسالم وعدله ،وأنه دين
حمبة ،وليس بالصورة اليت يعمل احلاقدون على تثبيتها من خالل تشويهه ،وشارك يف احلفل
التكرميي اخلتامي للمدارس الفائزة مبسابقة مدارس مميزة بيئياً ،وكذلك يف املؤمتر الفلسطيين

اخلامس للموارد البشرية ،والذي عقد يف جامعة فلسطني األهلية ،كما شارك يف العديد من
الربامج التلفازية واإلذاعية ،أجاب خالهلا عن العديد من االستفسارات للمواطنني.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف العديد من النشاطات
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف
العديد من النشاطات ،منها ندوة حول (العالقة بني أتباع الديانات)
وصف فيها طبيعة العالقة بني املسلمني واملسيحيني حسب تعاليم

الدين اإلسالمي وسرية النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،والصحابة الكرام ،مركزاً على
العهدة العمرية ،كما شارك يف ندوة حول (نقل األعضاء) بني خالهلا الضوابط الشرعية لنقل

األعضاء حسب قرار جملس اإلفتاء األعلى باخلصوص ،وألقى حماضرة أمام العديد من منتسيب
جهاز الشرطة ،بعنوان( :التكافل ضد اجلرمية من منطلق ديين) مبيناً مسؤولية رجل األمن
مبهمات رعاية مصلحة اجملتمع ومحاية املواطنني ،كما شارك يف حفل ختريج أوائل
يف القيام َّ
الطالبات املبدعات يف مدرسة ظافر املصري ،وكذلك يف افتتاح معرض الصناعات األردنية،

وألقى العديد من الدروس الدينية وخطب اجلمعة ،تناول فيها العديد من املوضوعات،
وشارك كذلك يف العديد من الربامج الدينية يف املؤسسات اإلعالمية ،أجاب فيها عن
استفسارات املواطنني يف خمتلف نواحي احلياة.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف العديد من الورشات والندوات
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني-
يف العديد من النشاطات ،من ورشات وندوات ،فقد شارك يف ورشة
بعنوان( :احم نفسك ضد خماطر االبتزاز اإللكرتوني) دعا فيها إىل
تفعيل دور الشباب يف حماربة جرائم اإلنرتنت ،وآفة املخدرات ،وورشة حول( :دور محاية
األسرة واإلرشاد األسري) بني فيها أهمية اإلصالح األسري ،واحملافظة على متاسك األسرة،
وورشة حول( :دور اإلمام واخلطيب يف اإلصالح) ،مبيناً أجر هذا العمل الكريم ،كما شارك
يف ندوة بعنوان( :اإلسالم حيارب التطرف) بني فيها أن اإلسالم دين يسر يف أمور احلياة كافة،

وأخرى حول( :تأثري الصدمات على سلوك األطفال) مؤكداً على ضرورة االهتمام باألطفال

يف نواحي احلياة مجيعها ،وحضر لقاء مع الواعظات العامالت يف مساجد احملافظة ،مشيداً

بدورهن الكبري يف نشر الوعي الديين ،وشارك كذلك يف وضع حجر األساس ملركز الشباب
الكوري الفلسطيين.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف إطالق اخلطة التنموية املكانية اإلسرتاتيجية
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر – مفيت حمافظة طوباس–
يف االجتماع اجلماهريي اخلتامي إلطالق اخلطة التنموية املكانية
اإلسرتاتيجية لألعوام 2022 - 2016م ،وشارك يف إطالق فعاليات
احلملة الشعبية جلمع التربعات لصاحل مركز الشهيد خالد احلسن
لعالج السرطان ،كما شارك يف فعاليات حفل تكريم وختريج دورة الشهيد احلاج حسن للوعي
القانوني واألمين ،وكذلك يف حفل تكريم الطلبة الفائزين مبسابقات عربية.
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مفيت حمافظة اخلليل يلقي حماضرة دينية عن شهر رمضان املبارك
اخلليل :ألقى فضيلة الشيخ حممد مسودة -مفيت حمافظة اخلليل –
العديد من احملاضرات الدينية ،منها حماضرة أمام منتسيب جهاز األمن
الوقائي بعنوان( :فضائل شهر رمضان املبارك) بينّ فيها فضائل شهر
رمضان على أبناء األجهزة األمنية اليت تسهر على خدمة الوطن
واملواطن ومحايتهما ،كما شارك فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية الدينية ،أجاب
خالهلا عن استفسارات املواطنني يف مناحي احلياة مجيعها ،كما قام الشيخ يسري عيدة  /مساعد
مفيت احملافظة ،العديد من النشاطات يف احملافظة.
مفيت حمافظة سلفيت يلقي حماضرة دينية يف مجعية رعاية املسنني
سلفيت :ألقى فضيلة الشيخ مجيل مجعة – مفيت حمافظة سلفيت-
حماضرة دينية يف مجعية رعاية املسنني يف حمافظة سلفيت بعنوان( :تربية
األبناء واهتمام اإلسالم يف تهذيبهم) بينّ فيها تعاليم اإلسالم احلنيف
يف تربية األبناء ،وشارك يف عزاء قائد الدفاع املدني يف احملافظة ،كما
شارك يف االحتفال بذكرى اإلسراء واملعراج ،وألقى كلمة دعا فيها إىل محاية املسجد األقصى
املبارك ،وشد الرحال إليه.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرات عدة
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم-
العديد من احملاضرات ،منها حماضرة حول( :أحكام الديون) بينّ فيها
أحكام الديون اليت متس حياة املواطنني وحماضرة حول (أحكام الشيكات
يف الشريعة اإلسالمية) ،بينّ فيها العديد من أحكام الشيكات املنتشرة بني الناس ،كما شارك
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يف حفل إشهار كتاب( :روايات أدبية مرتمجة من اإلجنليزية) ،علماً بأن فضيلته يشارك يف
العديد من الربامج الدينية اإلذاعية والتلفازية ،جييب فيها عن أسئلة املواطنني يف مناحي
احلياة مجيعها.
حتت رعاية مساحة املفيت العام ،دار اإلفتاء  /غزة تكرم أ .د .سامي أبو عرجه
غزة :حتت رعاية مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
أقامت دار اإلفتاء الفلسطينية
يف حمافظات غزة حفل تكريم
لفضيلة األستاذ الدكتور
سامي أبو عرجة ،األستاذ
جبامعة األزهر وعضو جملس
اإلف��ت��اء األع��ل��ى ،مبناسبة
حصوله على درجة األستاذية ،وذلك حبضور عدد من أصحاب الفضيلة املفتني والعلماء ،وقد
بينّ فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفيت حمافظة غزة -أن هذا التكريم للدكتور أبو عرجه هو
تقدير جلهوده املتميزة يف البحث العلمي وتثمني هلا ،وألقى أبو عرجه كلمة شكر فيها مساحة
املفيت العام على هذه اللفتة الكرمية.
وعلى صعيد آخر أّدى فضيلة الشيخ حسن اللحام – مفيت حمافظة غزة -وفضيلة الشيخ
حسن جابر – مفيت حمافظة رفح -واجب العزاء إىل عائلة اهلندي ،مبصابهم اجللل ،بوفاة ثالثة
من أبنائهم ،يف حادث مؤسف ،وألقيا موعظة ،بينّا فيها فضل اإلميان بقضاء اهلل وقدره ،ومنزلة
الصرب والصابرين عند اهلل عز وجل.
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مسابقة العدد 129
السؤال األول :ما......................؟
ات َّ
الط ْر ِف
اص َر ُ
أ .معنى لفظ قاصرات يف قوله تعاىلَ { :و ِعنْد ُ
َه ْم َق ِ

ِعنيٌ}

السؤال الرابع :من.............؟
أ .صاحب حبث( :اّدعاءات اليهود يف أرض فلسطني  ...عرض

ونقض)

ب .اسم املسجد الذي وضع يف األرض بعد املسجد احلرام

ب .القائل:

ت .حكم:

 .1والقدس قد ضاعت ونهتف بامسها

 .1الوقوف بعرفة يف احلج.

 .2وإن جارتي ألوت رياح ببيتها

 .2دفن املوتى.

تغافلت حتى يسرت البيت جانبه

السؤال اخلامس :امأل الفراغ فيما يأتي ،وذلك باأللفاظ املذكورة

 .3من مس طيباً وهو حمرم للحج.

يف نصوص األحاديث الصحيحة؟
أ( .لن يَز َ
ب ـــــــــــ
َال المُْ ْؤ ِم ُن يف ُف ْس َحٍة من ِدينِِه ،ما مل ُي ِص ْ

السؤال الثاني :يف أي................؟
{س ِعيدٌ}
{س ِع ُدوا} و َ
أ .سور ة قرآنية ورد ذكر لفظيُ :

ب .عاصمة عربية عقد فيها مؤمتر (نقض شبهات التطرف والتكفري)

ت .موضع من القدمني يكون التساوي فيه بني املصلني

املتجاورين يف الصف الواحد يف صالة اجلماعة
السؤال الثالث :متى..................؟

أ .تبدأ اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة يف احلج

ب .صدر قرار األمم املتحدة رقم  250الذي اعترب اإلجراءات

اإلدارية والتشريعية اليت من شأنها تغيري الوضع القانوني يف
القدس باطلة

ونقيم يوم القدس يف األمصار

ـــــــــــ)

ب( .من َقت َ
وج ُد من
َل ُم َعا َهدًا ،مل يَ ِر ْح َراِئ َحَة الجَْنَِّةَ ،وإِ َّن ِر َحي َها ُت َ
ريةِ ــــــــــــ عاماً)
َم ِس َ
أح ُد ُك ْم عَ
ُح ِر َق ِثيَاَبهَُ ،فت ْ
ص إِلىَ ِجْل ِدهِ،
َخُل َ
س َ
َلى جمَْ َرةٍَ ،فت ْ
ت( .أل ْن يجَِْل َ
َ
س عَلى ـــــــــ)
َخرٌْ
ي َلُه ِم ْن أ ْن يجَِْل َ
َ
ثَ ( .م ْن أ َك َل ـــــــ وـــــــــ وــــــــــَ ،فال يَ ْق َرَب َّن َم ْس ِج َدَنا؛
َفإِ َّن المَْالِئ َكَة َتتَأََّذى ممَِّا يَتَأََّذى ِمنُْه َبنُو آَد َم)
اسن ُ
ُك ْم )......
ج( .إِ َّن ِخيَا َر ُك ْم أَ َح ِ

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 128
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة
قيمتها  750شيك ً
ال موزعة
على ثالثة فائزين بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 127
السؤال الرابع:

السؤال األول:

أ .باطلة

أ .يعقوب ،عليه السالم

ب .حرام

ب .آكل الربا ،ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهديه

ج .جيوز ذلك

ج .أم األم

د .جيوز ،وللولي احلق يف إيقاف العقد حال عدم الكفاءة

السؤال الثاني:

أو النقص عن مهر املثل

أ .عائشة ،رضي اهلل عنها

هـ .إسالم آباد

ب .الشاعر حممد خضر عرابي

السؤال اخلامس:
أ .حنان احلروب

ج .د .مجال سلسع

ب .اإلسراء

د .أبو متام

ج .الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرم اهلل

هـ .حممد ذياب أبو صاحل

إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتولي يوم

السؤال الثالث:

الزحف ،وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت

أ .أمحد حسن الزيات

السؤال السادس:

ب .ابن قدامة

أ .الشرقية

الفائزون في مسابقة العدد 127
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1ليالي حممود موسى تعامرة

بيت حلم

250

 .2منتهى عبد الرحيم سلمان

طولكرم

250

أرحيا

250

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

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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