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   مل تكن هجرة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه، من مكة حبثًا عن رغد عيش، وال 

سعة رزق، وال رغبة يف االستمتاع ببيئة مناخها مجيل، وإمنا كانت تلبية ألمر اهلل تعاىل أواًل، 

وثانيًا كانت غايتها حمددة ومعلومة مسبقاً، وتتلخص يف البحث عن بيئة تتاح فيها ممارسة 

نشر الدين، وأداء شعائره، والعيش يف ظالله، بعيدًا عن حال االضطهاد واملالحقة باألذى، 

والزرع،  والديار،  والعشرية،  واألقربون،  األهل،  فيها  اليت  املكية،  البيئة  كان يف  بسببه، كما 

والتجارة، فكانت هجرة بالدين محاًل ومحاية وحباً، وهجرة إىل الدين ليتاح تطبيق أحكامه 

وتعاليمه، ومحلها إىل العاملني نشرًا ودعوة، ومبناسبة الذكرى السنوية الثامنة والثالثني بعد 

األلف وأربعمائة عام للهجرة النبوية، يطيب الوقوف عند بعض مسات تلك اهلجرة األبرز 

يف تاريخ اإلسالم، يف ضوء حديث القرآن الكريم والسنة النبوية عنها.  

   اهلجرة بالدين وإليه واجب شرعي:

   محل الدين ونشره واجب كلف اهلل تعاىل به رسوله، صلى اهلل عليه وسلم، حيث أمره 

ِن املُْْشِرِكنيحَ{)احلجر: 94(، ونزل  ْع مبحَا ُتْؤمحَُر وحَأحَْعِرْض عحَ اهلل تعاىل بذلك، فقال جل شأنه: }فحَاْصدحَ

الشيخ حممد أمحد حسني/ املشرف العام

افتتاحية العدد

اهلجرة بالدين وإليه
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ا الرَُّسوُل  األمر الصريح للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بتبليغ دين اهلل، فقال تعاىل: }يحَا أحَيُّهحَ

الحَتحَُه وحَاهلُل يحَْعِصُمكحَ ِمنحَ النَّاِس ِإنَّ اهللحَ  ا بحَلَّْغتحَ ِرسحَ ِإن ملَّْ تحَْفعحَْل فحَمحَ بحَلِّْغ محَا ُأنِزلحَ ِإلحَْيكحَ ِمن رَّبِّكحَ وحَ

{)املائدة: 67( فمسألة تبليغ الدين ليست اجتهادًا منه صلى اهلل عليه  اِفِرينحَ الحَ يحَْهِدي اْلقحَْومحَ اْلكحَ

وسلم، وإمنا كانت تكليفًا ربانيًا أنيط به، وُجعل البشر كافة هدفًا هلذا التبليغ، وليس قسمًا 

منهم دون آخر، وذلك مثبت يف األوامر التكليفية الصادرة عن رب العاملني، حيث يقول جل 

{ )سبأ: 28(،  افًَّة لِّلنَّاِس بحَِشريًا وحَنحَِذيرًا وحَلحَِكنَّ أحَْكثحَرحَ النَّاِس الحَ يحَْعلحَُمونحَ ْلنحَاكحَ ِإالَّ كحَ شأنه: }وحَمحَا أحَْرسحَ

فلم ينحصر أمر تبليغ الدعوة بقوم النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وموطنه، بل أضحت بقاع 

الدنيا كلها مستهدفة بدعوته.

بدياًل عن  به  القبول  رفضت  بأذاها؛ ألنها  وناشريه  الدين  حاملي  قريش  واجهت  وملا     

وثانية  مرة  اهلجرة  فكانت  بيئتها،  من  أكثر مالءمة  بيئة  البحث عن  ورد  وثنيتها وشركها، 

إىل احلبشة، وكانت هجرة الطائف، حتى تيسر السبيل للهجرة إىل يثرب، اليت باتت تعرف 

بعدها باملدينة املنورة، وتدرج حكم هذه اهلجرة بني تشريعها ملن تتاح له يف البداية، حتى 

كانت هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، ثم صارت واجبة 

على مسلمي مكة، حني تددت املدينة عنوانًا لفسطاط املسلمني، ومل يعذر بالتخلف عنها 

إال أصحاب األعذار املشروعة، وقد تدث القرآن الكريم عن لوم املالئكة للراضني باخلنوع 

يف مواطن االضطهاد واألذى، كونهم مل يهاجروا طلبًا للمنعة، فقال تعاىل: }ِإنَّ الَِّذينحَ تحَوحَفَّاُهُم 

املِِي أحَْنُفِسِهْم قحَاُلوْا ِفيمحَ ُكنُتْم قحَاُلوْا ُكنَّا ُمْستحَْضعحَِفنيحَ يِف األحَْرِض قحَاْلوحَْا أحَملحَْ تحَُكْن أحَْرُض  ُة ظحَ املحَآلِئكحَ

اهلجرة بالدين وإليه
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اءْت محَِصريًا{)النساء: 97(، لكن اهلل تعاىل  نَُّم وحَسحَ هحَ اُهْم جحَ ا فحَُأْولحَـِئكحَ محَْأوحَ اِجُروْا ِفيهحَ ًة فحَُتهحَ اهلِل وحَاِسعحَ

استثنى أصحاب األعذار احلقيقية من اللوم والعقاب، فأتبع سبحانه اآلية السابقة بقوله جل 

ِبياًل*  اِن الحَ يحَْستحَِطيُعونحَ ِحيلحًَة وحَالحَ يحَْهتحَُدونحَ سحَ اْلِوْلدحَ اء وحَ اِل وحَالنِّسحَ شأنه: }ِإالَّ املُْْستحَْضعحَِفنيحَ ِمنحَ الرِّجحَ

ِبيِل اهلِل جيحَِْد يِف  اِجْر يِف سحَ ُفورًا * وحَمحَن ُيهحَ ُفّوًا غحَ ْنُهْم وحَكحَانحَ اهلُل عحَ ى اهلُل أحَن يحَْعُفوحَ عحَ فحَُأْولحَـِئكحَ عحَسحَ

اِجرًا ِإىلحَ اهلِل وحَرحَُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه املحَْوُت فحَقحَْد  ًة وحَمحَن يحَُْرْج ِمن بحَْيِتِه ُمهحَ عحَ مًا كحَِثريًا وحَسحَ األحَْرِض ُمرحَاغحَ

ُفورًا رَِّحيمًا{. )النساء: )98 - 100( لى اهلِل وحَكحَانحَ اهلُل غحَ وحَقحَعحَ أحَْجُرُه عحَ

    اهلجرة بعد الفتح األعظم:

على  انتصاراتهم  إثر  على  للمسلمني  تعاىل  اهلل  هيأه  الذي  األرض  يف  التمكني  بعد     

احلق  جاءها  أن  وقت  املكرمة،  ملكة  األعظم  بالفتح  توجت  واليت  املشركني،  من  أعدائهم 

فيها،  الشرك والوثنية  بالقضاء على  الباطل  بانتصار اإلسالم وبسط سيادته عليها، وزهق 

وتطيم األصنام اليت كانت يف جنبات بيتها احلرام، بعد هذا اإلجناز العظيم، والنصر املبني مل 

تعد للهجرة من مكة إىل املدينة حاجة، فوطن اإلسالم مجع البلدين تت رايته وحكمه، وعلى 

البدنية بالدين،  إثر ذلك أصدر الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، قرار وقف أعمال اهلجرة 

وأبقى اهلجرة النفسية والقلبية بالدين والتوطيد  على نصرته، ومحله، والذود عن حياضه، 

*( مما يفيد 
)1(

ِنيٌَّة، وإذا اْسُتْنِفْرُتْ فحَاْنِفُروا() اٌد وحَ فقال بهذا الشأن: )ال ِهْجرحَةحَ بحَْعدحَ اْلفحَْتِح، وحَلحَِكْن ِجهحَ

أن اهلجرة املكانية للدين مل تعد قائمة، بينما اجلهاد للدين ويف سبيله، سيبقى إىل يوم القيامة.

* صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اجلهاد والسري
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   املهاجرون هم املؤمنون حقا والصادقون:

   أثنى اهلل تعاىل على املهاجرين بالدين وإليه يف عدد من اآليات القرآنية الكرمية، مما يدل 

الشهادة  الكرمية  األوصاف  من  ناهلم  ومما  أصحابها،  منزلة  وعلو  وأهميتها،  مكانتها  على 

ِبيِل  ُدوْا يِف سحَ اهحَ ُروْا وحَجحَ اجحَ الربانية هلم بأنهم هم املؤمنون حقاً، فقال تعاىل: }وحَالَِّذينحَ آمحَُنوْا وحَهحَ

ِريٌم{)األنفال: 74( ِرْزٌق كحَ م مَّْغِفرحٌَة وحَ ّقًا هلَُّ ُروْا ُأولحَـِئكحَ ُهُم املُْْؤِمُنونحَ ححَ اهلِل وحَالَِّذينحَ آوحَوْا وَّنحَصحَ

   فليس كل زعم لإلميان مقبول، وإمنا املقبول هو اإلميان احلق، الذي فاز به املهاجرون.

   ومن مجلة ما نال املهاجرون من شهادة رب العزة، وصفهم بأنهم هم الصادقون، فقال جل 

أحَْموحَاهلِِْم يحَْبتحَُغونحَ فحَْضاًل مِّنحَ اهلِل وحَِرْضوحَانًا  اِجِرينحَ الَِّذينحَ ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم وحَ شأنه: }ِلْلُفقحَرحَاء املُْهحَ

{)احلشر: 8( اِدُقونحَ وحَيحَنُصُرونحَ اهللحَ وحَرحَُسولحَُه ُأْولحَِئكحَ ُهُم الصَّ

     اهلجرة حمٌك مييز اهلل به املؤمنني حقاًُ من سواهم:

    من غايات االبتالء وأهدافه متحيص الناس، فبه يفرز املؤمنون الصادقون من زاعمي اإلميان، 

واهلجرة من األعمال، أو االمتحانات، اليت ميحص فيها الصادقون من غريهم، وعن هذه املسألة 

ِمْنُهْم  وحَاء فحَالحَ تحَتَِّخُذوْا  ا كحَفحَُروْا فحَتحَُكوُنونحَ سحَ يقول رب العزة سبحانه: }وحَدُّوْا لحَْو تحَْكُفُرونحَ كحَمحَ

وُهْم وحَالحَ تحَتَِّخُذوْا  دمتَُّ ْيُث وحَجحَ اْقُتُلوُهْم ححَ ِبيِل اهلِل فحَِإن تحَوحَلَّْوْا فحَُخُذوُهْم وحَ اِجُروْا يِف سحَ تَّىحَ ُيهحَ أحَْوِليحَاء ححَ

ِلّيًا وحَالحَ نحَِصريًا{)النساء: 89(، فاهلل تعاىل اشرتط اهلجرة كدليل إثبات على صدق اإلميان،  ِمْنُهْم وحَ

حتى املهاجرين أنفسهم ميتحنون إلثبات صدق نواياهم، فكان جيرى امتحان للمهاجرات من 

النساء للتثبت من صدق نيتهن، كما جاء يف السورة القرآنية املسماة باملمتحنة نسبة إىل هذا 

اهلجرة بالدين وإليه
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اءُكُم املُْْؤِمنحَاُت  ا الَِّذينحَ آمحَُنوا ِإذحَا جحَ االمتحان، الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله جل شأنه: }يحَا أحَيُّهحَ

ِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنحَاٍت فحَالحَ تحَْرِجُعوُهنَّ ِإىلحَ اْلُكفَّاِر  اِجرحَاٍت فحَاْمتحَِحُنوُهنَّ اهلُل أحَْعلحَُم ِبِإميحَاِنِهنَّ فحَِإْن عحَ ُمهحَ

ِإذحَا  لحَْيُكْم أحَن تحَنِكُحوُهنَّ  آُتوُهم مَّا أحَنفحَُقوا وحَالحَ ُجنحَاححَ عحَ نَّ وحَ ْم وحَالحَ ُهْم يحَِلُّونحَ هلحَُ الحَ ُهنَّ ِحلٌّ هلَُّ

ْليحَْسأحَُلوا محَا أحَنفحَُقوا ذحَِلُكْم  اْسأحَُلوا محَا أحَنفحَْقُتْم وحَ وحَاِفِر وحَ ِم اْلكحَ آتحَْيُتُموُهنَّ ُأُجورحَُهنَّ وحَالحَ متِْسُكوا ِبِعصحَ

ِكيٌم{)املمتحنة: 10( ِليٌم ححَ ُحْكُم اهلِل يحَُْكُم بحَْينحَُكْم وحَاهلُل عحَ

   فإذا جنحت املؤمنة املهاجرة يف امتحان إثبات صدق التوجه، يصبح إرجاعها إىل بيئة الكفر 

حراماً.

   ويتماشى إجراء هذا االمتحان مع تديد الشرط الديين لقبول اهلجرة، واعتبارها للدين وبه، 

كما جاء يف احلديث الصحيح املشهور عن الصحابي اجلليل عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، 

ْن كانت  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ما نحَوحَى، فحَمحَ اُل ِبالنِّيَِّة، وحَ أحَنَّ رحَُسولحَ اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )األحَْعمحَ

ا، أو اْمرحَأحٍَة  ِهْجرحَُتُه إىل اهلِل وحَرحَُسوِلِه، فحَِهْجرحَُتُه إىل اهلِل وحَرحَُسوِلِه، وحَمحَْن كانت ِهْجرحَُتُه لُدْنيحَا ُيِصيُبهحَ

)*
)1(

رحَ إليه() اجحَ ا، فحَِهْجرحَُتُه إىل ما هحَ يحَتحَزحَوَُّجهحَ

    اهلجرة تهدم ما قبلها من آثام وخطايا:

    من مسات اهلجرة بالدين وإليه، وخصائصها أن اهلل تعاىل ميحو بها ما سبق من ذنوب 

ْرنحَا  ضحَ ، قال: )ححَ ةحَ املحَْهِريِّ املهاجر وخطاياه، ويف نص الرواية اآلتية ما يفيد ذلك، فعن ابن ِشحَاسحَ

عحَلحَ اْبُنُه  اِر، فحَجحَ ُه إىل اجْلِدحَ وَّلحَ وحَْجهحَ ِوياًل، وحَححَ ى طحَ ْمرحَو بن اْلعحَاِص، وهو يف ِسيحَاقحَِة املحَْوِت، فحَبحَكحَ عحَ

رحَكحَ رسول اهلِل، صلى  ا، أحَمحَا بحَشَّ ذحَ رحَكحَ رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، ِبكحَ يقول: يا أحَبحَتحَاُه؛ أحَمحَا بحَشَّ

* صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب ما جاء إن األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرىء ما نوى.
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ادحَُة أحَْن الحَ ِإلحَهحَ إال اهلل، وحَأحَنَّ  هحَ لحَ ما ُنِعدُّ شحَ ا، قال: فحَأحَْقبحَلحَ ِبوحَْجِهِه، فقال: ِإنَّ أحَْفضحَ ذحَ اهلل عليه وسلم، ِبكحَ

دَّ ُبْغًضا ِلرحَُسوِل اهلِل،  ٌد أحَشحَ ٍث، لقد رحَأحَْيُتيِن وما أحَححَ ًدا رسول اهلِل، إني قد كنت على أحَْطبحَاٍق ثحَالحَ حمحَمَّ

ْنُت منه، فحَقحَتحَْلُتُه، فحَلحَْو ُمتُّ على  بَّ إليَّ أحَْن أحَُكونحَ قد اْستحَْمكحَ ، وال أحَححَ صلى اهلل عليه وسلم، ِمينِّ

عحَلحَ اهلل اإِلْسالمحَ يف قحَْليِب، أحَتحَْيُت النيب، صلى اهلل عليه  ِتْلكحَ احْلحَاِل، لحَُكْنُت من أحَْهِل النَّاِر، فلما جحَ

ْمُرو؟  ينحَُه، قال: فحَقحَبحَْضُت يحَِدي، قال: ما لك يا عحَ طحَ ميحَِ ، فحَبحَسحَ ، فحَأُلبحَاِيْعكحَ ينحَكحَ وسلم، فقلت: اْبُسْط ميحَِ

ِلْمتحَ أحَنَّ اإِلْسالمحَ،  ، قال: تحَْشرتحَُِط مبحَاذحَا؟ قلت: أحَْن ُيْغفحَرحَ لي، قال: أحَمحَا عحَ قال: قلت: أحَرحَْدُت أحَْن أحَْشرتحَِطحَ

ٌد  ا. وحَأحَنَّ احْلحَجَّ يحَْهِدُم ما كان قحَْبلحَُه؟ وما كان أحَححَ يحَْهِدُم ما كان قحَْبلحَُه. وحَأحَنَّ اهلِْْجرحَةحَ تحَْهِدُم ما كان قحَْبِلهحَ

ْييِن منه، وما كنت ُأِطيُق أحَْن أحَْمألحَحَ  لَّ يف عحَ بَّ إليَّ من رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، وال أحَجحَ أحَححَ

ْيينحََّ منه، وحَلحَْو ُمتُّ على  ْقُت؛ ألحَنِّي مل أحَُكْن أحَْمألحَُ عحَ اًل له، وحَلحَْو ُسِئْلُت أحَْن أحَِصفحَُه، ما أحَطحَ ْيينحََّ ِإْجالحَ عحَ

 ، اِلي فيها، فإذا أنا ُمتُّ ِلينحَا أحَْشيحَاءحَ ما أحَْدِري ما ححَ ْوُت أحَْن أحَُكونحَ من أحَْهِل اجْلحَنَِّة، ُثمَّ وحَ ِتْلكحَ احْلحَاِل، لحَرحَجحَ

ْولحَ قحَْبِي  نًّا، ُثمَّ أحَِقيُموا ححَ لحَيَّ الرتُّحَابحَ شحَ ٌة، وال نحَاٌر، فإذا دحَفحَْنُتُموِني، فحَُشنُّوا عحَ ْبيِن نحَاِئححَ فال تحَْصححَ

)*
)1(

أحَْنُظرحَ محَاذحَا ُأرحَاِجُع ِبِه ُرُسلحَ رحَبِّي(.) ا، حتى أحَْستحَْأِنسحَ ِبُكْم، وحَ ُم حلحَُْمهحَ ُيْقسحَ ُزوٌر، وحَ ُر جحَ قحَْدرحَ ما ُتْنححَ

   فالرسول، صلى اهلل عليه وسلم، طمأن عمرو بن العاص بأن ذنوبه السالفة حميت بهجرته، 

واهلل وعد املهاجرين يف أكثر من آية قرآنية بالغفران، والتوبة عليهم، وحمو خطاياهم وذنوبهم، 

اِجِرينحَ  املُْهحَ لحَى النَّيِبِّ وحَ ومما ورد من آيات قرآنية بهذا اخلصوص قوله تعاىل: }لحَقحَد تَّابحَ اهلل عحَ

تحَابحَ  ُثمَّ  مِّْنُهْم  فحَِريٍق  ُقُلوُب  يحَِزيُغ  ادحَ  محَا كحَ بحَْعِد  ِمن  اْلُعْسرحَِة  ِة  اعحَ اتَّبحَُعوُه يِف سحَ الَِّذينحَ  اِر  وحَاألحَنصحَ

لحَْيِهْم ِإنَُّه ِبِهْم رحَُؤوٌف رَِّحيٌم{)التوبة: 117( عحَ

* صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج.

اهلجرة بالدين وإليه
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بحَُوْا ِإنَّ رحَبَّكحَ  ُدوْا وحَصحَ اهحَ ُروْا ِمن بحَْعِد محَا ُفِتُنوْا ُثمَّ جحَ اجحَ     وقوله تعاىل:}ُثمَّ ِإنَّ رحَبَّكحَ ِللَِّذينحَ هحَ

ُفوٌر رَِّحيٌم{)النحل: 110( ا لحَغحَ ِمن بحَْعِدهحَ

    فهنيئًا للمهاجرين هذا االستحقاق الذي تفضل اهلل به عليهم؛ أن غفر ذنوبهم بهجرتهم.

    جزاء املهاجرين بالدين وإليه:

    وعد اهلل املهاجرين أن جيزيهم خري اجلزاء، الذي منه أن يفيض عليهم برمحته ورضوانه، 

ِبيِل  ُدوْا يِف سحَ اهحَ ُروْا وحَجحَ اجحَ وأن يكفر ذنوبهم وخطاياهم، فقال تعاىل: }ِإنَّ الَِّذينحَ آمحَُنوْا وحَالَِّذينحَ هحَ

ُفوٌر رَِّحيٌم{. )البقرة: 218( اهلِل ُأْولحَـِئكحَ يحَْرُجونحَ رحَمْححَتحَ اهلِل وحَاهلُل غحَ

ٍر أحَْو ُأنثحَى  اِمٍل مِّنُكم مِّن ذحَكحَ لحَ عحَ محَ ْم رحَبُُّهْم أحَنِّي الحَ ُأِضيُع عحَ ابحَ هلحَُ    وقال جل ذكره: }فحَاْستحَجحَ

ُقِتُلوْا  ِبيِلي وحَقحَاتحَُلوْا وحَ ُأوُذوْا يِف سحَ ُأْخِرُجوْا ِمن ِديحَاِرِهْم وحَ ُروْا وحَ اجحَ بحَْعُضُكم مِّن بحَْعٍض فحَالَِّذينحَ هحَ

ُه  اُر ثحَوحَابًا مِّن ِعنِد اهلِل وحَاهلُل ِعندحَ ا األحَْنهحَ نَّاٍت جتحَِْري ِمن تحَِْتهحَ أُلْدِخلحَنَُّهْم جحَ يِّئحَاِتِهْم وحَ ْنُهْم سحَ أُلكحَفِّرحَنَّ عحَ

ُحْسُن الثَّوحَاِب{)آل عمران: 195(

    واملهاجرون يتضافرون مع األنصار يف نصرة الدين، ويشرتكون معهم يف الوالء واملثوبة 

ُدوْا  اهحَ ُروْا وحَجحَ اجحَ وحسن اجلزاء، وعن هذا التشارك يقول سبحانه وتعاىل: }ِإنَّ الَِّذينحَ آمحَُنوْا وحَهحَ

ُروْا ُأْولحَـِئكحَ بحَْعُضُهْم أحَْوِليحَاء بحَْعٍض وحَالَِّذينحَ  ِبيِل اهلِل وحَالَِّذينحَ آوحَوْا وَّنحَصحَ أحَنُفِسِهْم يِف سحَ ِبأحَْموحَاهلِِْم وحَ

يِن  ُروُكْم يِف الدِّ ِإِن اْستحَنصحَ اِجُروْا وحَ تَّى ُيهحَ ْيٍء ححَ اِجُروْا محَا لحَُكم مِّن وحَالحَيحَِتِهم مِّن شحَ آمحَُنوْا وحَملحَْ ُيهحَ

ُلونحَ بحَِصرٌي{ )األنفال: 72( لحَى قحَْوٍم بحَْينحَُكْم وحَبحَْينحَُهم مِّيثحَاٌق وحَاهلُل مبحَا تحَْعمحَ فحَعحَلحَْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ عحَ

    والفريقان والذين يتبعونهم بإحسان وعدهم اهلل بنيل رضاه، والفوز جبنته، فقال جل ذكره: 
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ْنُهْم  عحَ اهلُل  رَِّضيحَ  اٍن  ِبِإْحسحَ اتَّبحَُعوُهم  وحَالَِّذينحَ  اِر  وحَاألحَنصحَ اِجِرينحَ  املُْهحَ ِمنحَ  األحَوَُّلونحَ  اِبُقونحَ  }وحَالسَّ

ا أحَبحَدًا ذحَِلكحَ اْلفحَْوُز اْلعحَِظيُم{ )التوبة:  اِلِدينحَ ِفيهحَ اُر خحَ ا األحَْنهحَ نَّاٍت جتحَِْري تحَْتحَهحَ ْم جحَ دَّ هلحَُ ْنُه وحَأحَعحَ وحَرحَُضوْا عحَ

)100

    ومن مجلة مثوبتهم نيلهم الرزق احلسن من الّرزاق الكريم، ذي القوة املتني، مصداقًا لقوله 

وحَ  ِإنَّ اهللحَ هلحَُ نًا وحَ سحَ ِبيِل اهلِل ُثمَّ ُقِتُلوا أحَْو محَاُتوا لحَريحَُْزقحَنَُّهُم اهلُل ِرْزقًا ححَ ُروا يِف سحَ اجحَ تعاىل: }وحَالَِّذينحَ هحَ

رْيُ الرَّاِزِقنيحَ{ )احلج: 58( خحَ

    فهذه عينة من مسات اهلجرة اليت شرعها اهلل نصرة لدينه، وانطالقًا من تشريعه، وهي فعل 

عظيم، ال يقوى على أدائه على الوجه احلق سوى من صدق مع اهلل، وُأشرب يف قلبه حب 

دينه حبًا مجاً، وأضحى ال يبالي يف أن يقدم يف سبيله أغلى ما ميلك من مقدرات، وعلى رأس 

ذلك دمه وروحه وماله، فإن تقق ذلك منه كان مؤمنًا حقاً، مع الذين أنعم اهلل عليهم برمحته 

ورضوانه ومغفرته، ممن وعدهم اهلل بالفوز جبنته.

    سائلني اهلل تعاىل أن يهدينا لنكون من هذه الثلة الصادقة يف إميانها وعملها، وأن ينصر 

اهلل بنا ديننا الذي ارتضاه لنا، وأن يعزنا به، وما ذلك على اهلل بعزيز.

اهلجرة بالدين وإليه
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   املهمة األساس لألنبياء واملرسلني تتمحور حول أداء التبليغ عن اهلل للناس، ومن اآليات 

ًة فحَبحَعحَثحَ اهلُل  القرآنية اليت ختب عن هذه املهمة التكليفية قوله تعاىل: }كحَانحَ النَّاُس ُأمًَّة وحَاِحدحَ

ا اْختحَلحَُفوْا ِفيِه وحَمحَا  ُهُم اْلِكتحَابحَ ِباحْلحَقِّ ِليحَْحُكمحَ بحَنْيحَ النَّاِس ِفيمحَ ُمنِذِرينحَ وحَأحَنزحَلحَ محَعحَ ِرينحَ وحَ النَِّبيِّنيحَ ُمبحَشِّ

اءْتُهُم اْلبحَيِّنحَاُت بحَْغيًا بحَْينحَُهْم فحَهحَدحَى اهلُل الَِّذينحَ آمحَُنوْا ملحَا  اْختحَلحَفحَ ِفيِه ِإالَّ الَِّذينحَ ُأوُتوُه ِمن بحَْعِد محَا جحَ

اُء ِإىلحَ ِصرحَاٍط مُّْستحَِقيٍم{ )البقرة: 213( اْختحَلحَُفوْا ِفيِه ِمنحَ احْلحَقِّ ِبِإْذِنِه وحَاهلُل يحَْهِدي محَن يحَشحَ

   ومنذ أن بعث اهلل نبيه حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، أمره بتبليغ دينه للعاملني، فأنزل عىل 

ثُِّر* ُقْم فحَأحَنِذْر{)املدثر:1 - 2(  ا املُْدَّ قلبه آيات حمكمات بهذا التكليف املقدس، فقال جل ذكره: }يحَا أحَيُّهحَ

ونطق لسانه صلى اهلل عليه وسلم، بهدف بعثته، وعب حاله عن قيامه مبا يقق هذا اهلدف، 

وعلى لسانه نزل القرآن يثبت استيعابه صلى اهلل عليه وسلم، ألهدافه الدعوية، فقال تعاىل: 

ا اْلُقْرآُن أُلنِذرحَُكم ِبِه وحَمحَن بحَلحَغحَ أحَِئنَُّكْم لحَتحَْشهحَُدونحَ أحَنَّ محَعحَ اهلِل آهلحًَة ُأْخرحَى ُقل الَّ  ذحَ ُأوِحيحَ ِإلحَيَّ هحَ }... وحَ

{)األنعام: 19(، وبدأ صلى اهلل عليه وسلم،  ِإنَّيِن بحَِريٌء ممَِّّا ُتْشِرُكونحَ اِحٌد وحَ ُد ُقْل ِإمنَّحَا ُهوحَ ِإلحَـٌه وحَ أحَْشهحَ

دعوته مستهدفًا عشريته األقربني، فبشرهم، وأنذرهم، لعلهم يتقون، وكان هذا البدء بتوجيه 

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل/ رئيس هيئة اإلدارة والتحرير

كلمة العدد

تأمالت يف مبادئ 
اخلطاب الديين املنشود وتصوراته
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ِشريحَتحَكحَ األحَْقرحَِبنيحَ{ أحَنِذْر عحَ من رب العاملني، حيث كلفه اهلل بهذه املهمة يف خطابه الكريم: }وحَ

)الشعراء: 214( لكنه واجه منهم املصاعب واملتاعب، على الرغم من افرتاض أن يكون منهم 

له صولة  لتكون  العشرية؛  ابن  وراء  يقفون  فالناس  البشر،  معايري  والتأييد حسب  القبول 

ومناصب عليا، ليفاخروا به، وينتفعوا من نفوذه، لكن األقربني هنا وقف جلهم معادين النيب، 

صلى اهلل عليه وسلم، بل وحماربينه، حتى هاجر من موطنه الذي واجه أذاهم فيه، وانطلق يبلغ 

دعوته للعاملني، فكان االنتشار الواسع لإلسالم، حتى بلغ مشارق األرض ومغاربها، وشاهلا 

وجنوبها، وال يكاد جزء معتب يف العامل يلو من بعض أتباعه، والناس مجيعًا حتى تقوم الساعة 

يستهدفهم دين اإلسالم باهلداية والدعوة على نهج نبيه، صلى اهلل عليه وسلم، الذي بعثه 

اهلل ليكون للعاملني بشريًا ونذيرًا، والقيام بهذه املهمة للعاملني يلزمه حسن اختيار الوسائل 

واألساليب، اليت منها اللفظي والفعلي، وخباصة أنه مع تطور احلياة، وتعدد مشارب الناس 

ولغاتهم، واختالف مستويات عقوهلم وإدراكهم، أصبح انتقاء القالب الدعوي مهمًا جدًا، 

فالقالب غري املناسب يسيء للمضامني اجليدة، كصاحب اجلسم اجلميل، لكنه يرتدي أسوأ 

املالبس، أو اليت تبّشع مظهره، وهنا قد يقول قائل: إن أروع األساليب اليت تنتقى لبث الدعوة 

ونشرها ال جتدي مع كثري من الناس أو بعضهم، وهذه حقيقة واقعية مشاهدة وملموسة، حتى 

{ )يس: 10(، ويقول جل  ْرتحَُهْم أحَْم ملحَْ ُتنِذْرُهْم الحَ ُيْؤِمُنونحَ لحَْيِهْم أحَأحَنذحَ وحَاء عحَ إن اهلل تعاىل يقول: }وحَسحَ

رحَْصتحَ مبُِْؤِمِننيحَ{)يوسف: 103( شأنه: }وحَمحَا أحَْكثحَُر النَّاِس وحَلحَْو ححَ

    لكن الفرق كبري بني أن يساء إىل اإلسالم والدعوة إليه، بسبب سوء اخلطاب املستخدم يف 

التبليغ، وبني أن يسن اخلطاب، ويعرض الناس عنه استكبارًا وعنادًا وجحودًا، فاحلال األول 

تأمالت يف مبادئ اخلطاب الديين املنشود وتصوراته
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فيه تقصري من املسلمني، والدعاة إىل اإلسالم، أما الثاني، فالنتائج فيه ليست بيد العباد، وإمنا 

بيد ربهم، من هنا فإن املسلم الذي يدعو إىل اإلسالم على بصرية، وخبطاب شرعي فاعل، 

ِإذحَ قحَالحَْت ُأمٌَّة مِّْنُهْم ملحَ تحَِعُظونحَ قحَْومًا اهلُل  يعزي نفسه، ويعذر عند اهلل، وهو القائل جل شأنه: }وحَ

{)األعراف: 164( ِديدًا قحَاُلوْا محَْعِذرحًَة ِإىلحَ رحَبُِّكْم وحَلحَعحَلَُّهْم يحَتَُّقونحَ ابًا شحَ ذحَ ُبُهْم عحَ ُمْهِلُكُهْم أحَْو ُمعحَذِّ

    فاخلطاب الديين ال يتحمل وزر الضالني عن الصراط، إذ إن أمر اهلداية والضالل بيد 

نًا فحَِإنَّ اهللحَ ُيِضلُّ محَن  سحَ ِلِه فحَرحَآُه ححَ محَ ن ُزيِّنحَ لحَُه ُسوُء عحَ اهلل دون سواه، وهو القائل سبحانه: }أحَفحَمحَ

{)فاطر: 8( ِليٌم مبحَا يحَْصنحَُعونحَ رحَاٍت ِإنَّ اهللحَ عحَ سحَ لحَْيِهْم ححَ ْب نحَْفُسكحَ عحَ اُء فحَال تحَْذهحَ اُء وحَيحَْهِدي محَن يحَشحَ يحَشحَ

    هذه املقدمة تهدف إىل التذكري ببعض املبادئ اليت تقوم عليها الدعوة إىل اإلسالم، فهي 

دعوة واجبة، تقلد محل مسؤوليتها األنبياء ثم أتباعهم من ورائهم، وأمر قبوهلا من الناس أو 

رفضها مرهون بقدر اهلل وقضائه، لكن اختيار اخلطاب احلسن هلا مطلوب، بل واجب شرعي، 

ينبغي االنتباه إليه، واالهتمام فيه، ومراعاة املواظبة عليه. 

    اخلطاب الديين اخلاص باألمر باملعروف والنهي عن املنكر:

    وجود األخطاء والذنوب واملعاصي من الناس برهم وفاجرهم، أمر متوقع، لكن السكوت 

عن وقوع اخلطأ مع القدرة على تغيريه، يتنافى مع املهمة التكليفية اليت أوكلها اهلل تعاىل 

يحَْنهحَْونحَ  يحَْأُمُرونحَ ِباملحَْعُروِف وحَ ْلتحَُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة يحَْدُعونحَ ِإىلحَ اخْلحَرْيِ وحَ للمؤمنني، حيث يقول تعاىل: }وحَ

{)آل عمران: 104(، وملا أثنى اهلل على املؤمنني، نوه بصفاتهم  ُأْولحَـِئكحَ ُهُم املُْْفِلُحونحَ ِر وحَ ِن املُْنكحَ عحَ

وخصائصهم، اليت من أبرزها باإلضافة إىل اإلميان قيامهم بأداء مهمة األمر باملعروف، والنهي 

يحَْنهحَْونحَ  يحَْأُمُرونحَ ِباملحَْعُروِف وحَ اْليحَْوِم اآلِخِر وحَ عن املنكر، وعن هذا يقول جل شأنه: }ُيْؤِمُنونحَ ِباهلِل وحَ
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احِلِنيحَ{ )آل عمران: 114( كما أن اهلل تعاىل  ُأْولحَـِئكحَ ِمنحَ الصَّ اِرُعونحَ يِف اخْلحَرْيحَاِت وحَ ِر وحَُيسحَ ِن املُْنكحَ عحَ

ذكره:  فقال جل  الشرعي،  الواجب  بأداء هذا  يقومون  الذين  املؤمنني واملؤمنات  أثنى على 

ُيِقيُمونحَ  ِر وحَ ِن املُْنكحَ يحَْنهحَْونحَ عحَ ِباملحَْعُروِف وحَ املُْْؤِمنحَاُت بحَْعُضُهْم أحَْوِليحَاء بحَْعٍض يحَْأُمُرونحَ  املُْْؤِمُنونحَ وحَ }وحَ

ِكيٌم{ )التوبة:  ِزيٌز ححَ ريحَْمححَُُهُم اهلُل ِإنَّ اهللحَ عحَ ُيِطيُعونحَ اهللحَ وحَرحَُسولحَُه ُأْولحَـِئكحَ سحَ اةحَ وحَ ُيْؤُتونحَ الزَّكحَ الحَةحَ وحَ الصَّ

)71

   ومهمة األنبياء واملؤمنني من ورائهم، سواء ما تعلق منها بالدعوة الكلية إىل اهلل ودينه، أم 

ما تعلق حبمل لواء تصحيح االحنراف عنه، وتعزيز العمل مبوجبه، يلزمها يف األحوال كلها 

خطاب قولي وعملي، يسن إىل الدين، ويصرف عنه التشويش واإلساءة، ومن خري األدلة 

ِة  ِبيِل رحَبِّكحَ ِباحْلِْكمحَ الشرعية اليت تدعو إىل حسن اختيار اخلطاب الديين، قوله تعاىل: }اْدُع ِإىِل سحَ

ِبيِلِه وحَُهوحَ أحَْعلحَُم  لَّ عحَن سحَ ُن ِإنَّ رحَبَّكحَ ُهوحَ أحَْعلحَُم مبحَن ضحَ اِدهلُْم ِبالَّيِت ِهيحَ أحَْحسحَ نحَِة وحَجحَ ِة احْلحَسحَ وحَاملحَْوِعظحَ

{ )النحل: 125(، حيث حّثت هذه اآلية الكرمية على العناية باختيار أسلوب اخلطاب  ِباملُْْهتحَِدينحَ

على  وليس  احلكمة،  على  يقوم  خطاب  فهو  وأوصافه،  ضوابطه  تديد  خالل  من  الديين، 

التخبط، ويقوم على املوعظة احلسنة، وليس على الغلظة والفظاظة املنفرة، حتى يف حلقات 

النقاش، وساحات اجلدل الفكري على الشاشات واهلواء، أو على صفحات الكتب واجملالت 

والصحف، ويف غري ذلك من املواقع األخرى، ينبغي أن يكون عماد احلوار حسن املخاطبة، 

وانتقاء األساليب املؤثرة، وليس التعصب للذات، وال االنتصار للنفس، أو الفكرة، أو الفئة 

واملذهب، فتلك أخالق اجلاهلية اليت حذر اإلسالم أتباعه منها، ووصفها الرسول، صلى اهلل 

عليه وسلم، بأقذع الصفات وأشنعها، فيكفيها أنها دعوى جاهلية وخبيثة، فعن جابر، رضي 
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تَّى  ، ححَ اِجِرينحَ ُه نحَاٌس ِمنحَ املُْهحَ ، وحَقحَْد ثحَابحَ محَعحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهلُل عحَ زحَْونحَا محَعحَ النَّيِبِّ، صحَ اهلل عنه، قال: )غحَ

ِديًدا،  ًبا شحَ اِريُّ غحَضحَ اِريًّا، فحَغحَِضبحَ اأْلحَْنصحَ عحَ أحَْنصحَ سحَ اِجِرينحَ رحَُجٌل لحَعَّاٌب، فحَكحَ ُثُروا، وحَكحَانحَ ِمنحَ املُْهحَ كحَ

لَّى  رحَجحَ النَّيِبُّ، صحَ ، فحَخحَ اِجِرينحَ : يحَا لحَْلُمهحَ اِجِريُّ اِر، وحَقحَالحَ املُْهحَ : يحَا لحَأْلحَْنصحَ اِريُّ ْوا، وحَقحَالحَ اأْلحَْنصحَ تَّى تحَدحَاعحَ ححَ

اِجِريِّ  ِة املُْهحَ ْسعحَ ْأُنُهْم؟ فحَُأْخِبحَ ِبكحَ : محَا شحَ : محَا بحَاُل دحَْعوحَى أحَْهِل اجْلحَاِهِليَِّة؟ ُثمَّ قحَالحَ ، فحَقحَالحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ اهلُل عحَ
ِبيثحٌَة(.)1( ا خحَ ا فحَِإنَّهحَ : دحَُعوهحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهلُل عحَ : فحَقحَالحَ النَّيِبُّ، صحَ ، قحَالحَ اِريَّ اأْلحَْنصحَ

    أبرز ضوابط تغيري املنكر:

   املنكر مل يطلب العمل على تغيريه دون ضوابط، فأسلوب تغيريه منوط بظروف معينة، منها 

قدرة املكلف على التغيري، ومستوى استطاعته، فالناس يف ذلك ليسوا سواء، من هنا يقول 

اِنِه،  ًرا، فحَْلُيغحَريُِّْه بيده، فحَِإْن مل يحَْستحَِطْع، فحَِبِلسحَ الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )من رحَأحَى ِمْنُكْم ُمْنكحَ
فحَِإْن مل يحَْستحَِطْع، فحَِبقحَْلِبِه؛ وحَذحَِلكحَ أحَْضعحَُف اإِلميحَاِن(.)2(

   ومن ضوابط تغيري املنكر أن ال يتسبب يف حدوث منكر أكب، فإثارة الفتنة يف اجملتمع، 

اليت  املنكرات  من  كثري  وجود  من  أعظم  ذلك  يكون شر  والتناحر،  االقتتال  والتسبب يف 

يرتكبها بعض املنتسبني لشرائح معينة فيه، وخباصة أولئك الذين ميلكون زمام األمور، أو 

قوة التأثري، ولديهم وسائل البطش، أو أولئك الذين يقودون فئات تتمتع بقوة، وهلا مجاهري 

مساندة، فمنازعة هؤالء، أو حماولة فرض آراء عليهم، قد تفضي إىل اشتباك معهم، وخباصة 

إذا كانوا من غري املبالني مبصاحل اجملموع، أو من احلريصني على مواقعهم، بغض النظر عن 

الثمن املطلوب لذلك، يف مثل هذه احلال ينبغي أن يبحث عن خطاب ديين مالئم، ال جيامل 
1. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب ما ينهى من دعوة اجلاهلية.

2. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أن النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص.
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الباطل من ناحية، ويقلل اخلسائر العامة خالل ممارسة اإلنكار من ناحية أخرى، من هنا كان 

التوجيه الرباني إىل موسى وهارون أن يستخدما أسلوب الرفق واللني يف دعوة فرعون، وهو 

الطاغية، وصاحب مشروع منحرف، وأي احنراف وطغيان أكثر من زعمه أنه اإلله الذي ال 

ِلْمُت  ا املحَألحَُ محَا عحَ ْوُن يحَا أحَيُّهحَ ينبغي أن يعبد سواه؟! كما جاء يف القرآن الكريم عنه: }وحَقحَالحَ ِفْرعحَ

ى  ِلُع ِإىلحَ ِإلحَِه ُموسحَ ْرحًا لَّعحَلِّي أحَطَّ نِي فحَاْجعحَل لِّي صحَ لحَى الطِّ امحَاُن عحَ رْيِي فحَأحَْوِقْد ِلي يحَا هحَ لحَُكم مِّْن ِإلحٍَه غحَ

اِذِبنيحَ{)القصص: 38(، ورغم هذه البجاحة، فإن اهلل تعاىل خاطب موسى  ِإنِّي ألحَحَُظنُُّه ِمنحَ اْلكحَ وحَ

غحَى*  ِإنَُّه طحَ ْونحَ  ِفْرعحَ ِإىلحَ  بحَا  اْذهحَ ِذْكِري*  يِف  تحَِنيحَا  ِبآيحَاِتي وحَال  وحَأحَُخوكحَ  أحَنتحَ  ْب  قائاًل:}اْذهحَ وهارون 

لحَْينحَا أحَْو أحَن يحَْطغحَى* قحَالحَ  ى* قحَاالحَ رحَبَّنحَا ِإنَّنحَا نحَحَاُف أحَن يحَْفُرطحَ عحَ ُر أحَْو يحَْشحَ فحَُقوالحَ لحَُه قحَْواًل لَّيِّنًا لَّعحَلَُّه يحَتحَذحَكَّ

نحَا بحَيِن ِإْسرحَاِئيلحَ وحَال  ا أحَمْسحَُع وحَأحَرحَى* فحَْأِتيحَاُه فحَُقوال ِإنَّا رحَُسوال رحَبِّكحَ فحَأحَْرِسْل محَعحَ ال ختحَحَافحَا ِإنَّيِن محَعحَُكمحَ

لحَى محَِن اتَّبحَعحَ اهلُْدحَى{ )طه: 42 - 47(، فهذا اخلطاب  الُم عحَ ْبُهْم قحَْد ِجْئنحَاكحَ ِبآيحٍَة مِّن رَّبِّكحَ وحَالسَّ ُتعحَذِّ

الرباني أمنوذج مميز ملا ينبغي أن يكون عليه اخلطاب الديين البشري يف كثري من ظروف احلياة 

اليت يسود فيها الطغيان، ويعم فيها الفجور، ويكثر فيها البطش، خطاب ال يفرط باملبادئ 

والغايات النبيلة، وال يتجاوز حدودهما، لكنه مصاغ بأساليب خمتارة بعناية فائقة، تهدف إىل 

أن تصل الرسائل التوجيهية بأقل خسائر، وبأجنع تأثري، وبأقل قدر ممكن من إراقة الدماء، 

أو إثارة القالقل، وخباصة حني يتعلق األمر مبمارسة مهمة التصحيح يف األركان واألوضاع 

الداخلية للمجتمع، أو حني يوجه التصحيح إىل قيادة اجملتمع، ولدى أصحاب القرار والنفوذ 

فيه، ويطىء من يظن أن مثل هذه الدعوة إىل تهذيب اخلطاب الديين والعناية بانتقائه نفاٌق 

كما قد يلو للبعض أن يتصور، وإمنا هي احلكمة يف الدعوة اليت أرشد إليها رب العاملني، 

تأمالت يف مبادئ اخلطاب الديين املنشود وتصوراته
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وعمل مبقتضاها األنبياء واملرسلون.

    الرفق واللني يف اخلطاب الديين:

    اللني والرفق يف اخلطاب الديين ال يرج عن نطاق احلكمة اليت ال ميكن حبال قبول التنازل 

عن مبادئ الدعوة معها، وهي تنطلق من الوعي والبصرية بغايات اخللق، اليت حددها اهلل عز 

لحَْقُت اجْلِنَّ وحَاإْلِنسحَ ِإالَّ ِليحَْعُبُدوِن{ )الذاريات: 56(، وبناء  وجل بوضوح يف قوله تعاىل: }وحَمحَا خحَ

عليه ال جمال للمهادنة، أو املساومة يف هذا اجملال، وما ينبثق عنه  من مبادئ، مثل اإلميان بأن اهلل 

ختم الرسائل السماوية برسالة اإلسالم، ولن يقبل للخلق دينًا بعده سواه، مصداقًا لقوله 

{)آل عمران: 85( رْيحَ اإِلْسالحَِم ِدينًا فحَلحَن ُيْقبحَلحَ ِمْنُه وحَُهوحَ يِف اآلِخرحَِة ِمنحَ اخْلحَاِسِرينحَ تعاىل: }وحَمحَن يحَْبتحَِغ غحَ

   وإن مما جيب التأكيد عليه دائمًا أن العمل بضوابط تغيري املنكر، ال يعين تشريع استباحة 

حمظورات مينعها الدين، أو الدعوة إليها مبا هبَّ ودبَّ من األساليب املقيتة، فاحلكمة ضالة 

املؤمن الذي يمل رسالة سامية، فينبغي أن تكون وسائله سامية كذلك، حتى ال يكون ممن 

يشوه صورة اإلسالم يف خماطبة الناس به، والدعوة إليه، وقد أثنى اهلل على رسوله، صلى اهلل 

ا رحَمْححٍَة  عليه وسلم، جناحه يف استقطاب قلوب الناس إليه برمحته ورفقه، فقال جل شأنه:}فحَِبمحَ

ْم  ْنُهْم وحَاْستحَْغِفْر هلحَُ ْوِلكحَ فحَاْعُف عحَ وْا ِمْن ححَ ِليظحَ اْلقحَْلِب الحَنفحَضُّ ْم وحَلحَْو ُكنتحَ فحَّظًا غحَ مِّنحَ اهلِل ِلنتحَ هلحَُ

لحَى اهلِل ِإنَّ اهللحَ ُيِبُّ املُْتحَوحَكِِّلنيحَ{ )آل عمران: 159(، وما  زحَْمتحَ فحَتحَوحَكَّْل عحَ اِوْرُهْم يِف األحَْمِر فحَِإذحَا عحَ وحَشحَ

بعدت مواقفه صلى اهلل عليه وسلم عن معايري الرفق يف خطابه الديين، ومن ذلك رفضه 

إيذاء املصلني بطول الصالة، وحني بلغه وقوع مثل هذا األذى قّرع فاعله، كما جاء يف احلديث 

اللَّْيُل،  نحَححَ  نْيِ، وقد جحَ ِبنحَاِضححَ ، قال: )أحَْقبحَلحَ رحَُجٌل  اِريَّ اأْلحَْنصحَ اهلِل  اِبرحَ بن عبد  الصحيح عن  جحَ
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لحَقحَ  فحَاْنطحَ اِء،  النِّسحَ أو  اْلبحَقحَرحَِة،  ِبُسورحَِة  فحَقحَرحَأحَ  اٍذ،  ُمعحَ إىل  أحَْقبحَلحَ  وحَ ُه،  نحَاِضححَ فحَرتحَحَكحَ  لِّي،  ُيصحَ اًذا  ُمعحَ فحَوحَافحَقحَ 

اًذا، فقال  ا إليه ُمعحَ كحَ اًذا، نحَالحَ منه، فحَأحَتحَى النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فحَشحَ ُه أحَنَّ ُمعحَ الرَُّجُل، وحَبحَلحَغحَ

لَّْيتحَ بسبح  اُذ؛ أحَفحَتَّاٌن أنت، أو أفاتن؟ ثحَالثحَ ِمرحَاٍر، فحَلحَْوال صحَ النيب، صلى اهلل عليه وسلم: يا ُمعحَ

ُذو  ِعيُف، وحَ ِبرُي، وحَالضَّ لِّي وحَرحَاءحَكحَ اْلكحَ ى، فإنه ُيصحَ ا، وحَاللَّْيِل إذا يحَْغشحَ اهحَ ْمِس وحَُضححَ ، وحَالشَّ اْسمحَ رحَبِّكحَ
ِة(.)1( احْلحَاجحَ

    جتنب إراقة الدماء:

    عب صلى اهلل عليه وسلم عن حرصه على جتنب إراقة الدماء، خالل خماطبته الناس بالدين 

رحَجحَ  وقيادته عملية التغيري اجملتمعي ما استطاع إىل ذلك سبياًل، ومن شواهد ذلك أنه ملا  خحَ

ِريِق، قال النيب، صلى  اُنوا ِببحَْعِض الطَّ ْيِبيحَِة، حتى كحَ رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، زحَمحَنحَ احْلُدحَ

ٌة، فحَُخُذوا ذحَاتحَ اْليحَِمنِي،  ِليعحَ ْيٍل ِلُقرحَْيٍش طحَ اِلدحَ بن اْلوحَِليِد ِباْلغحَِميِم يف خحَ اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ خحَ

ارحَ النيب،  لحَقحَ يحَْرُكُض نحَِذيًرا ِلُقرحَْيٍش، وحَسحَ اِلٌد، حتى إذا ُهْم ِبقحَرتحَحَِة اجْلحَْيِش، فحَاْنطحَ عحَرحَ ِبِهْم خحَ فحَوحَاهلِل ما شحَ

صلى اهلل عليه وسلم، حتى إذا كان ِبالثَِّنيَِّة اليت ُيْهبحَُط عليهم منها، بحَرحَكحَْت ِبِه رحَاِحلحَُتُه، فقال 

ألحَْت اْلقحَْصوحَاُء، فقال النيب، صلى اهلل عليه  ألحَْت اْلقحَْصوحَاُء، خحَ ْل، فحَأحَحلحََّْت، فحَقحَاُلوا: خحَ ْل ححَ الناس: ححَ

اِبُس اْلِفيِل، ُثمَّ قال: وحَالَِّذي  ا ححَ هحَ بحَسحَ ألحَحَْت اْلقحَْصوحَاُء، وما ذحَاكحَ هلا خِبُُلٍق، وحَلحَِكْن ححَ وسلم، ما خحَ
ا ...(.)2( ْيُتُهْم ِإيَّاهحَ ُمونحَ فيها ُحُرمحَاِت اهلِل، إال أحَْعطحَ ًة ُيعحَظِّ نحَْفِسي بيده، ال يسألوني ُخطَّ

  وجعل صلى اهلل عليه وسلم، احلرص على التيسري من مبادئ اخلطاب الديين، فعن أحَنحَِس 

1. صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة، باب من شكا إمامه إذا طول.
2.صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط.

تأمالت يف مبادئ اخلطاب الديين املنشود وتصوراته
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ُروا وال ُتنحَفُِّروا()1(، حتى إنه  ُروا، وحَبحَشِّ ُروا، وال ُتعحَسِّ عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )يحَسِّ

مل يكن يبالغ يف تكثيف املواعظ والتوجيهات للناس، فعن ابن محَْسُعوٍد، قال: كان النيب، صلى 
لحَْينحَا(.)2( آمحَِة عحَ ةحَ السَّ ِة يف األحَيَّاِم كحَرحَاهحَ وَُّلنحَا ِباملحَْوِعظحَ اهلل عليه وسلم: )يحَتحَخحَ

فهذه تأمالت جتمل من خالهلا مسة اخلطاب الديين الذي ينبغي أن يراعى فيه اختيار األساليب، 

بالتيسري ورفع  اآلخذة  للظروف واألحوال،  املراعية  واملوعظة احلسنة،  املنطلقة من احلكمة 

احلرج، دون تشدق وال مغاالة، فإن املنبت ال أرضًا قطع، وال ظهرًا أبقى، عسى أن يهدي اهلل 

املسلمني إىل الرشاد والسداد، وهم ياطبون الناس بدينهم، انطالقًا من خري اهلدى والتوجيه 

ِديدًا  ُقوُلوا قحَْواًل سحَ ا الَِّذينحَ آمحَُنوا اتَُّقوا اهللحَ وحَ الذي وافاهم اهلل به، وهو القائل جل شأنه: }يحَا أحَيُّهحَ

ِظيمًا{  يحَْغِفْر لحَُكْم ُذُنوبحَُكْم وحَمحَن ُيِطْع اهللحَ وحَرحَُسولحَُه فحَقحَْد فحَازحَ فحَْوزًا عحَ الحَُكْم وحَ * ُيْصِلْح لحَُكْم أحَْعمحَ

)األحزاب: 70 - 71(

   سائلني اهلل تعاىل كذلك أن يبعدنا واملسلمني مجيعًا عن الغلو والتطرف، وأن جيعل أقوالنا 

وأعمالنا تعب جبالء عن حقيقة إسالمنا العظيم وحكمته، وذلك مأمول منا إن اتقينا اهلل يف 

ديننا، واحتسبنا وجهه الكريم يف كل ما يصدر عنا من أقوال وأعمال ومواقف.

1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا. 
2. التخريج نفسه.
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ُه الَِّذينحَ كحَفحَُروا ثحَاِنيحَ اْثنحَنْيِ ِإْذ  رحَُه اهلُل ِإْذ أحَْخرحَجحَ   قال اهلل سبحانه وتعاىل: }ِإال تحَْنُصُروُه فحَقحَْد نحَصحَ

ا  ُه جِبُُنوٍد ملحَْ تحَرحَْوهحَ لحَْيِه وحَأحَيَّدحَ ِكينحَتحَُه عحَ نحَا فحَأحَْنزحَلحَ اهلُل سحَ اِحِبِه ال تحَْزحَْن ِإنَّ اهللحَ محَعحَ اِر ِإْذ يحَُقوُل ِلصحَ ا يِف الغحَ ُهمحَ

ِكيٌم{.)التوبة: 40( ِزيٌز ححَ ُة اهللحَِ ِهيحَ الُعْليحَا وحَاهلُل عحَ ْفلحَى وحَكحَِلمحَ ةحَ الَِّذينحَ كحَفحَُروا السُّ عحَلحَ كحَِلمحَ وحَجحَ

انبعثت يف  أمة،  تاريخ    حنن اآلن يف بداية سنة هجرية جديدة، وهذه حقيقة متطاولة من 

اءحَ احلحَقُّ  األرض ملتهبة العقيدة، ثائرة على الظلم، صارخة يف وجه الباطل، شعارها: }وُقْل جحَ

قحَ اْلبحَاِطُل ِإنَّ اْلبحَاِطلحَ كحَانحَ زحَُهوًقا{. )اإلسراء: 81( وحَزحَهحَ

النبوية اجمليدة؟ واليت  بقاع األرض بذكرى اهلجرة  املسلمون يف شتى  ملاذا يتفل    ولكن؛ 

جعلوا من ذكراها تاريًا هلم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، ويف تاريخ اهلجرة وبواعثها 

وما صاحبها، وفيما ينتج عنها إجابة مقنعة ملن يتساءلون، ولنتابع معًا سرية اهلجرة.

  كانت اهلجرة بسبب ظلم الشرك وسلطانه، ومن طيشه، وعاصف جبوته، فلما اشتدَّ كفار 

وكل  الطرق مجيعها،  واستعملوا  عليه وسلم،  اهلل  الرسول، صلى  تعذيب  قريش غلظة يف 

األساليب يف سبيل ثنيه عن دعوته، لعلها توصلهم إىل هدفهم ومسعاهم.

   وبعد أن فشلت املساعي مجيعها، وخمتلف الطرق واألساليب يف ثين الرسول، صلى اهلل 

عليه وسلم، عن عزميته، ووقف دعوته، قرر زعماء قريش قتله، واخلالص منه، ومن دعوته، 

يف ذكرى اهلجرة النبوية املباركة

)ِإال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اهلل(
حممود حافظ إمساعيل

من وحي السرية 
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واتفقوا على أن ترسل كل قبيلة شابًا ليشرتك يف تنفيذ املؤامرة واجلرمية النكراء، وأن يضربوه 

ضربة رجل واحد، حتى يضيع دمه بني القبائل، فال يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه أحدًا.

اهلل  قريش، وأوحى  اإلجرام من زعماء  القوم وعصابة  مبا عزم  الوحي، ويبه  وينزل عليه 

سبحانه وتعاىل إليه أن يهاجر إىل املدينة املنورة، وييط القوم وعصابة اإلثم والغدر ببيته 

الكريم، ويكلف الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ابن عمه علياً، كرم اهلل وجهه، أن ينام يف 

فراشه، لكي يسلم األمانات إىل أهلها، ويدخل الكفار إىل بيت النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

عندما اشتدَّ سواد الليل ليقتلوه، ولشد ما هاهلم وأفزعهم أنهم وجدوا عليًا نائمًا يف فراشه، 

والبسًا بردته، فضربوه، ومل يقتلوه، وحلقوا بالرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بعد أن مرَّ من 

ِمْن  ا وحَ دًّ أحَْيِديِهْم سحَ بحَنْيِ  ِمْن  ْلنحَا  عحَ }وحَجحَ اآلية:  قرأ  قد  وكان  يروه،  أن  دون  احلصار  أثناء  بينهم 

{)يس: 9(، وركب هو وصاحبه أبو بكر الصديق على  ْينحَاُهْم فحَُهْم ال ُيْبِصُرونحَ ا فحَأحَْغشحَ دًّ ْلِفِهْم سحَ خحَ

راحلتني، حتى وصال إىل غار ثور.

     فهناك وبعد أن دخال الغار، نسج العنكبوت نسيجه على باب الغار؛ محاية للرسول، صلى 

اهلل عليه وسلم، وصاحبه أبي بكر، رضي اهلل عنه.

الغار،  باب  إىل  وصلوا  حتى  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول،  أثر  يف  املشركون  وسار     

والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، كان يطمئن صاحبه أبا بكر، رضي اهلل عنه، بقوله: }ال تحَْزحَْن 

نحَا{ )التوبة: 40(، وبعدما عاد املشركون من حيث أتوا، دون أن يروهما، ومكثا يف الغار  ِإنَّ اهللحَ محَعحَ

إليهما أخبار قريش،  أيام، كانت أمساء بنت أبي بكر تزودهما بالطعام واملاء، وتنقل  ثالثة 

غادرا بعدها إىل املدينة املنورة، وملا وصل النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وصاحبه أبو بكر، رضي 

اهلل عنه، إىل املدينة املنورة استقبلهما أهلها بالرتحاب، ونشيد طلع البدر علينا.

    وكان الكل يريد استضافة النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وأخريًا بركت ناقته أمام بيت 
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يف ذكرى اهلجرة النبوية املباركة

الصحابي اجلليل أبي أيوب األنصاري، ففرح باستضافة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم.

ويف املدينة قام الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ببناء أول مسجد له، وهو مسجد قباء، أول 

مسجد أسس على التقوى، ثم آخى بني املهاجرين واألنصار، وأصلح بني األوس واخلزرج، 

وأقام دولة اإلسالم العتيدة يف املدينة املنورة، بعد أن خاض معارك عدة ضد املشركني- بدر 

وأحد واخلندق- وانتصر فيها.

    وبعدها عاد فاتًا إىل مكة املكرمة، وانتصر احلق على الباطل، وارتفعت أعالم اإلسالم- 

أعالم احلق والعدل واإلميان.

   ويف هذا بالغ ملن يعقلون أن الشدة تلد الرخاء، وأن الكروب املدهلمة ينبثق عنها الفرج 

والرجاء، وإن مع العسر يسرًا، ملن يعملون بكتاب اهلل وسنة رسوله، صلى اهلل عليه وسلم.

    واهلل أسأل أن يفرج عنا ما حنن فيه من بالء وشدة، ومن عدوان يهودي سافر أثيم، أهلك 

احلرث والنسل، وأتى على كل شيء حتى جعله كالرميم، وقتل الشيوخ واألطفال والنساء، 

وإسالميًا  عربيًا  من حولنا  والعامل  فسادًا،  األرض  وعاث يف  املزارع،  املنازل، وجرف  وهدم 

ودوليًا يتفرج علينا، دون أن ينصرنا أو ينتصر لنا، أو ياول وقف العدوان علينا، وال حول وال 

قوة إال باهلل، وهو نعم املوىل ونعم النصري.
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

وبعد،

   فيذكرنا الثالث من شهر رمضان املبارك، بوفاة السيدة الطاهرة املطهرة، سيدة نساء العاملني، 

فاطمة الزهراء، رضي اهلل عنها، فمن هي فاطمة الزهراء؟ حسبك تعريفًا بها، فذكرها يعطر 

اجملالس، هي فاطمة بنت إمام املتقني، سيد ولد آدم، صلى اهلل عليه وسلم، وأمها خدجية بنت 

خويلد، كانت تكنى بأم أبيها.)1( 

     والدتها:

   اختلفت الروايات مبيالد السيدة فاطمة، والثابت منها عند أهل السنة، أنها ولدت يف 

تبنى،  والكعبة  ولدت  أنها  عنهما،  اهلل  رضي  عباس،  ابن  عن  البعثة،  قبل  اخلامسة  السنة 

والنيب، صلى اهلل عليه وسلم، ابن مخس وثالثني سنة، وهي أصغر بنات النيب ، صلى اهلل عليه 

وسلم، ومل يبق بعده سواها.)2( 

1. انظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين بن األثري، دار الفكر، 5 /520.
2. انظر سري أعالم النبالء، لإلمام الذهيب، أشرف على تقيق الكتاب وخرج حاشيته: شعيب األرنؤوط، وحسني 
األسد، وحقق اجلزء األول، وقدم للكتاب الدكتور جسار معروف، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب، جامعة 

بغداد، 2 /119. 

ومضات من سرية فاطمة 
بنت حممد صلى اهلل عليه وسلم 

كايد جاليطه/ مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار

من وحي السرية 
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     من فضائل فاطمة، رضي اهلل عنها:  

إذا كملت، كانت قرة عني     1. من أكمل نساء العاملني: اجتمع لفاطمة الكمال، واملرأة 

اِء  ْسُبكحَ ِمْن ِنسحَ ملن حوهلا، عن أنس، رضي اهلل عنه، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ححَ

 )1(.) ْونحَ ٍد، وحَآِسيحَُة اْمرحَأحَُة ِفْرعحَ ُة ِبْنُت حمحَمَّ ْيِلٍد، وحَفحَاِطمحَ ِدجيحَُة ِبْنُت ُخوحَ ، وحَخحَ نيحَ: محَْريحَُم اْبنحَُة ِعْمرحَانحَ املحَِ العحَ

ْن     2. قرة عني النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وحبيبة فؤاده، وخاصته، وحني نزل قوله تعاىل: }فحَمحَ

اءحَُكْم  اءحَنحَا وحَِنسحَ أحَْبنحَاءحَُكْم وحَِنسحَ الحَْوا نحَْدُع أحَْبنحَاءحَنحَا وحَ اءحَكحَ ِمنحَ اْلِعْلِم فحَُقْل تحَعحَ كحَ ِفيِه ِمْن بحَْعِد محَا جحَ اجَّ ححَ

اِذِبنيحَ{ )آل عمران: 61(، فدعا رسول اهلل،  لحَى اْلكحَ ُكْم ُثمَّ نحَْبتحَِهْل فحَنحَْجعحَْل لحَْعنحَتحَ اهلِل عحَ أحَْنُفسحَ نحَا وحَ أحَْنُفسحَ وحَ

ُؤالحَِء أحَْهِلي()2(، وعن  صلى اهلل عليه وسلم، علياً، وفاطمة، واحلسن، واحلسني، وقال: )اللَُّهمَّ هحَ

أم سلمة، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، جعل على احلسن واحلسني وفاطمة كساًء، وقال: 
ْرُهْم تحَْطِهرًيا(.)3( هِّ ، وحَطحَ ْنُهُم الرِّْجسحَ يِت، أحَْذِهْب عحَ اصَّ ُؤالحَِء أحَْهُل بحَْييِت وحَخحَ )اللَُّهمَّ هحَ

   3. أول أهل بيت النيب، صلى اهلل عليه وسلم، حلاقًا به: ميرض النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

مرضاً  شديدًا، ويشتد أمل احلمى عليه، صلى اهلل عليه وسلم، فتصيح فاطمة، رضي اهلل عنها: 

عن  الرحيل  وقت  ويني  اليوم()4(،  بعد  كرب  أحَبيِك  لى  عحَ )ليس  هلا:  فيقول  أباه،  واكرب 

األرض اليت مألها نورًا وإميانًا وعداًل، لكنه شوق اللقاء برب العاملني، يرتل بعد أن بلَّغ 

ْلُت لحَُكْم ِدينحَُكْم وحَأحَمتحَْمُت  رسالة ربه، بعد أن أكمل على يديه الدين، قال تعاىل: }اْليحَْومحَ أحَْكمحَ

يِت وحَرحَِضيُت لحَُكُم اإِلْسالمحَ ِديًنا{ )املائدة: 3(، ويرحل املصطفى، صلى اهلل عليه وسلم،  لحَْيُكْم ِنْعمحَ عحَ

إىل الرفيق األعلى، وتزن فاطمة أشد احلزن، وتتأمل أشد األمل، وتفجع الفجيعة الكبى، وأي 

1. سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب فضل خدجية، رضي اهلل عنها، وصححه األلباني.

2. صحيح مسلم،  كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه.
3.سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب ما جاء يف فضل فاطمة، رضي اهلل عنها، وصححه األلباني.

4. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرض النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ووفاته .

ومضات من سرية فاطمة بنت حممد صلى اهلل عليه وسلم
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من املسلمني مل يفجع مبوته صلى اهلل عليه وسلم؟ لكن عزاها أنَّها أول أهله حلاقًا به، تروي 

ا محَْشُي النَّيِبِّ، صلى اهلل  ِشي، كحَأحَنَّ ِمْشيحَتحَهحَ ُة متحَْ أم املؤمنني عائشة، رضي اهلل عنها:  )أحَْقبحَلحَْت فحَاِطمحَ

ْن  يِنِه، أحَْو عحَ ْن ميحَِ ا عحَ هحَ ًبا ِباْبنحَيِت، ُثمَّ أحَْجلحَسحَ عليه وسلم، فحَقحَالحَ النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم: محَْرححَ

ْت، فحَُقْلُت:  ِحكحَ ِديًثا، فحَضحَ ا ححَ رَّ ِإلحَْيهحَ ْت، فحَُقْلُت هلحَحَا: ملحَ تحَْبِكنيحَ؟ ُثمَّ أحَسحَ ِديًثا، فحَبحَكحَ ا ححَ رَّ ِإلحَْيهحَ شحَاِلِه، ُثمَّ أحَسحَ

؟ فحَقحَالحَْت: محَا ُكْنُت أُلْفِشيحَ ِسرَّ رحَُسوِل  ا قحَالحَ مَّ ا عحَ أحَْلُتهحَ اْليحَْوِم فحَرحًَحا أحَْقرحَبحَ ِمْن ُحْزٍن، فحَسحَ محَا رحَأحَْيُت كحَ

رَّ ِإلحَيَّ  ا، فحَقحَالحَْت: أحَسحَ أحَْلُتهحَ تَّى ُقِبضحَ النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، فحَسحَ اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، ححَ

رحَ  ضحَ يِن اْلعحَامحَ محَرَّتحَنْيِ، وحَالحَ ُأرحَاُه ِإالَّ ححَ ارحَضحَ ِإنَُّه عحَ نحٍَة محَرًَّة، وحَ اِرُضيِن اْلُقْرآنحَ ُكلَّ سحَ ِإنَّ ِجْبِيلحَ كحَانحَ ُيعحَ

اِء أحَْهِل  ةحَ ِنسحَ يِّدحَ نْيحَ أحَْن تحَُكوِني سحَ : أحَمحَا تحَْرضحَ ْيُت، فحَقحَالحَ ُل أحَْهِل بحَْييِت حلحَحَاًقا ِبي، فحَبحَكحَ ِإنَِّك أحَوَّ ِلي، وحَ أحَجحَ

 )1(.) ِحْكُت ِلذحَِلكحَ اِء املُْْؤِمِننيحَ، فحَضحَ اجْلحَنَِّة، أحَْو ِنسحَ

ْدًيا  ًدا كحَانحَ أحَْشبحَهحَ مسحًَْتا وحَهحَ   4. أكثر شبهًا بأبيها، عن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )محَا رحَأحَْيُت أحَححَ

لحَْيِه  لحَْت عحَ انحَْت ِإذحَا دحَخحَ ا ، كحَ ةحَ، كحَرحَّمحَ اهلُل وحَْجهحَهحَ ، ِمْن فحَاِطمحَ لحَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لحَّى اهلُل عحَ وحَدحَالًّ ... ِبرحَُسوِل اهلِل، صحَ

ذحَْت  ا قحَامحَْت ِإلحَْيِه، فحَأحَخحَ لحَْيهحَ لحَ عحَ ا يِف جمحَِْلِسِه، وحَكحَانحَ ِإذحَا دحَخحَ هحَ ا، وحَأحَْجلحَسحَ ا، وحَقحَبحَّلحَهحَ ذحَ ِبيحَِدهحَ ا فحَأحَخحَ قحَامحَ ِإلحَْيهحَ

ا(.)2(  ْتُه يِف جمحَِْلِسهحَ ِبيحَِدِه فحَقحَبحَّلحَْتُه، وحَأحَْجلحَسحَ

  5. سيدة نساء أهل اجلنة: عن أبي سعيد، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )فاطمة 

سيدة نساء أهل اجلنة، إال ما كان من مريم بنت عمران( )3(، وعن حذيفة قال: )سألتين أمي 

متى عهدك، تعين بالنيب، صلى اهلل عليه وسلم؟ فقلت: مالي به عهد منذ كذا وكذا، فنالت 

أن  وأسأله  املغرب،  معه  فأصلي  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النيب،  آتي  دعيين  هلا:  فقلت  مين؟ 

1. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
2. سنن أبي داود، كتاب األدب، أبواب النوم، باب ما جاء يف القيام، وصححه األلباني.

3. مسند اإلمام أمحد، باقي مسند املكثرين، مسند أبي سعيد اخلدري، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: حديث 
صحيح لغريه.
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يستغفر لي ولك، فأتيت النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فصليت معه املغرب، فصلى،  حتى 

صلى العشاء، ثم انفتل، فتبعته، فسمع صوتي، فقال: من هذا، حذيفة؟ قلت: نعم، قال: ما 

حاجتك غفر اهلل لك وألمك؟ قال: إن هذا ملك مل ينزل األرض قط قبل هذه الليلة، استأذن 

، ويبشرني بأن فاطمة سيدة أهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سيدا شباب  ربه أن يسلم عليَّ

أهل اجلنة()1(. 

    فاطمة زوجة وعاملة: 

   كانت فاطمة، رضي اهلل عنها، املرأة الصاحلة، اخلادمة لزوجها، واملساعدة إياه على أعباء احلياة، 

ا  لحَْيهحَ ةحَ، عحَ فكما هو معروف أن علياً، رضي اهلل عنه، كان من فقراء املسلمني، عن علي: )أحَنَّ فحَاِطمحَ

لحَقحَْت، فحَلحَْم  يْبٌ، فحَاْنطحَ ، سحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهلُل عحَ ا، فحَأحَتحَى النَّيِبَّ، صحَ ْت محَا تحَْلقحَى ِمْن أحَثحَِر الرَّححَ كحَ الم، شحَ السَّ

ُة مبحَِجيِء  اِئشحَ ، أحَْخبحَحَْتُه عحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهلُل عحَ اءحَ النَّيِبُّ، صحَ ا جحَ ا، فحَلحَمَّ ةحَ، فحَأحَْخبحَحَْتهحَ اِئشحَ دحَْت عحَ جتحَِْدُه، فحَوحَجحَ

 : ْبُت ألحَُقومحَ، فحَقحَالحَ نحَا، فحَذحَهحَ اِجعحَ ْذنحَا محَضحَ ، ِإلحَْينحَا، وحَقحَْد أحَخحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهلُل عحَ اءحَ النَّيِبُّ، صحَ ةحَ، فحَجحَ فحَاِطمحَ

رْيًا ممَّا  ا خحَ لُِّمُكمحَ : أحَال ُأعحَ ْدِري، وحَقحَالحَ لحَى صحَ ْدُت بحَْردحَ قحَدحَمحَْيِه عحَ تَّى وحَجحَ ا، فحَقحَعحَدحَ بحَْينحَنحَا، ححَ اِنُكمحَ لحَى محَكحَ عحَ

ا ثحَالًثا  دحَ ا  ثحَالًثا وحَثحَالِثنيحَ، وحَتحَْمحَ بِّححَ بِّحَا أحَْربحًَعا وحَثحَالِثنيحَ، وحَُتسحَ ا؟ ُتكحَ اِجعحَُكمحَ ْذمتحَا محَضحَ اِني ِإذحَا أحَخحَ أحَْلُتمحَ سحَ
اِدٍم(.)2( ا ِمْن خحَ رْيٌ لحَُكمحَ وحَثحَالِثنيحَ، فحَُهوحَ خحَ

    فاطمة والدعوة اإلسالمية:

  عاشت فاطمة، رضي اهلل عنها، بداية الدعوة اإلسالمية، وكانت عظيمة قومها، رأت تطور 

الدعوة ومراحلها، عاشت اهلجرة بتفاصيلها، وقد رأت أباها، ومن معه من أصحابه األطهار، 

رضوان اهلل عليهم، وهم يعذبون ويضطهدون ويكذبون، رأت ذاك العداء الذي مأل قلوب 

1. سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب منه، وصححه األلباني.
2. صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي اهلاشي أبي احلسن، رضي 

اهلل عنه.
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كفار قريش للنيب، صلى اهلل عليه وسلم، وللرسالة، رأت أم مجيل تلقي األقذار يف طريق 

النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وأمام بيته، كانت تغسل ما يلقى عليه صلى اهلل عليه وسلم، 

لِّي  ا رحَُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، ُيصحَ : )بحَْينحَمحَ ِن اْبِن محَْسُعوٍد، قحَالحَ فمن صور هذه املعاناة عحَ

ْهٍل:  أحَُبو جحَ فحَقحَالحَ  ِباألحَْمِس،  ُزوٌر  وحَقحَْد حنِرحَْت جحَ ُجُلوٌس،  لحَُه  اٌب  وحَأحَْصححَ ْهٍل،  أحَُبو جحَ وحَ اْلبحَْيِت،  ِعْندحَ 

دحَ؟ فحَاْنبحَعحَثحَ أحَْشقحَى  جحَ ٍد ِإذحَا سحَ ِتفحَّي حمحَمَّ ُعُه يِف كحَ ُزوِر بحَيِن ُفالحٍَن، فحَيحَْأُخُذُه، فحَيحَضحَ الحَ جحَ أحَيُُّكْم يحَُقوُم ِإىلحَ سحَ

ُكوا،  : فحَاْستحَْضححَ ِتفحَْيِه، قحَالحَ ُه بحَنْيحَ كحَ عحَ دحَ النَّيِب، صلى اهلل عليه وسلم، وحَضحَ جحَ ا سحَ ُه، فحَلحَمَّ ذحَ اْلقحَْوِم، فحَأحَخحَ

ْهِر رحَُسوِل  ْن ظحَ رحَْحُتُه عحَ ٌة طحَ انحَْت ِلي محَنحَعحَ لحَى بحَْعٍض، وحَأحَنحَا قحَاِئٌم أحَْنُظُر. لحَْو كحَ يُل عحَ عحَلحَ بحَْعُضُهْم ميحَِ وحَجحَ

لحَقحَ  تَّى اْنطحَ ُه، ححَ اِجٌد محَا يحَْرفحَُع رحَْأسحَ اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وحَالنَّيِب، صلى اهلل عليه وسلم، سحَ

ا  لحَْيِهْم تحَْشِتُمُهْم، فحَلحَمَّ ْنُه، ُثمَّ أحَْقبحَلحَْت عحَ ْتُه عحَ رحَححَ ْيِريحَُة، فحَطحَ اءحَْت، وحَِهي ُجوحَ ةحَ، فحَجحَ اٌن، فحَأحَْخبحَحَ فحَاِطمحَ ِإْنسحَ

ا ثحَالحًَثا،  ا دحَعحَ لحَْيِهْم، وحَكحَانحَ ِإذحَا دحَعحَ ا عحَ ْوتحَُه، ُثمَّ دحَعحَ الحَتحَُه، رحَفحَعحَ صحَ ى النَّيِب، صلى اهلل عليه وسلم، صحَ قحَضحَ

ْوتحَُه، ذحَهحَبحَ  ا مسحَُِعوا صحَ لحَْيكحَ ِبُقرحَْيٍش، ثحَالحَثحَ محَرَّاٍت، فحَلحَمَّ : اللَُّهمَّ عحَ أحَلحَ ثحَالحًَثا، ُثمَّ قحَالحَ أحَلحَ سحَ ِإذحَا سحَ وحَ

ُعْتبحَةحَ ْبِن رحَِبيعحَةحَ،   اٍم، وحَ ْهِل ْبِن ِهشحَ لحَْيكحَ ِبأحَِبي جحَ : اللَُّهمَّ عحَ اُفوا دحَْعوحَتحَُه، ُثمَّ قحَالحَ ْحُك، وحَخحَ ْنُهُم الضِّ عحَ

اِبعحَ وحَملحَْ  ْيٍط، وحَذحَكحَرحَ السَّ ُعْقبحَةحَ ْبِن أحَِبي ُمعحَ لحٍَف، وحَ ُأمحَيَّةحَ ْبِن خحَ اْلوحَِليِد ْبِن ُعْقبحَةحَ، وحَ ْيبحَةحَ بن رحَِبيعحَةحَ، وحَ وحَشحَ

ى يحَْومحَ  ْرعحَ ، لحَقحَْد رحَأحَْيُت الَِّذينحَ مسحََّى صحَ ًدا، صلى اهلل عليه وسلم، ِباحْلحَقِّ أحَْحفحَْظُه، فحَوحَالَِّذي بحَعحَثحَ حمحَمَّ
)*

)1(

بحَْدٍر، ُثمَّ ُسِحُبوا ِإىلحَ اْلقحَِليِب- قحَِليِب بحَْدٍر(.)

ذكر ابن هشام يف سريته: كان العباس بن عبد املطلب، رضي اهلل عنه، محل فاطمة وأم كلثوم 

ابنيت رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، من مكة يريد بهما املدينة، فنخس بهما احلويرث بن 

نقيذ، ورمى بهما إىل املدينة. وكان ممن يؤذي النيب، صلى اهلل عليه وسلم، مبكة، فكان له قينتان 

تغنيان بهجاء رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فأمر رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، بقتلهما 

* صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب  ما لقي النيب، صلى اهلل عليه وسلم، من أذى املشركني واملنافقني. 
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معه، وكان علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، أحق الصحابة بقتله، فقتله.)1( 

   زواج فاطمة من علي، رضي اهلل عنهما:

  كانت فاطمة، رضي اهلل عنها، أصغر بنات النيب، صلى اهلل عليه وسلم، سناً، وبلغت سن 

البلوغ يف املدينة املنورة، يروى أن أبا بكر وعمر، رضي اهلل عنهما، تقدما خلطبتها، فردهما 

النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ردًا مجياًل، فتقدم علي بن أبي طالب، خلطبتها، كان رضي اهلل عنه، 

كثري احلياء، شديد الفقر، لكن كانت تدفعه رغبة شديدة يف توطيد عالقة القرابة مع النيب، 

صلى اهلل عليه وسلم، وحيازة النسب الرفيع، وحبه للنيب، صلى اهلل عليه وسلم، وفاطمة، 

رضي اهلل عنها، يروي هذا بنفسه، فيقول: )أردت أن أخطب إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، ابنته، واهلل ما لي شيء، فقال: وهل عندك شيء؟ فقلت: ال، فقال: فأين درعك احلطيمية 

اليت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: هي عندي، قال: فأعطين إياها، فكانت تلك الدرع مهر 

بنت رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم()2(. وبهذا ضرب الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، أروع 

األمثلة يف خطبة النساء من األكفاء، دون االلتفات إىل الدنيا وعرضها. 

    تزوج علي من فاطمة، رضي اهلل عنهما، ومل يدخل بها إال بعد أشهر، بعد معركة بدر 

وسقاء  ورحا  ليف  أدم، حشوها  من  ووسادة  مخيلة  متواضعاً؛  جهازًا  وكان جهازها  الكبى، 

وجرتني، وكان العرس، وتوجه الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، لعلي، رضي اهلل عنه، قائاًل: )ال 

تدث شيئًا حتى آتيكما، فذهب إليهما، فدعا بفاطمة، فقامت إليه تعثر يف ثوبها من احلياء، 

ودعا مباء فتوضأ منه، ثم نضح عليهما منه، وقال: اللهم بارك عليهما، وبارك فيهما، وبارك 

هلما يف نسلهما()3(، وبارك اهلل يف نسل فاطمة، رضي اهلل عنها، إن حالة أمري املؤمنني علي، 

1. انظر سرية ابن هشام، 5 /71. 
2. انظر أسد الغابة، 5 /563. 

3. انظر  أسد الغابة، 5 /378- 386. 
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رضي اهلل عنه، كانت معروفة بالفقر والتقشف، وكان معروفاً، رضي اهلل عنه، باشتغاله باجلهاد 

يف سبيل اهلل، وما كان من الزهراء إال أن تفهمت هذه احلالة، فصبت وصابرت ورابطت، 

التفاهم والوئام، لقد عمل علي، رضي اهلل عنه، باألعمال  واحتسبت، ومل يعرف عنها إال 

املتواضعة البسيطة، واليت منها؛ أنَّه كان ينزع املاء بالدلو على حبة متر عن كل دلو.

       حماولة زواج علي، رضي اهلل عنه، بابنة أبي جهل:

     بلغت مكانة فاطمة، رضي اهلل عنها، من رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، مكانة عظيمة، 

فهي ليست فقط أصغر بناته، وآخر من بقي من أوالده، ال بل بلغ مبلغ احلب لفاطمة، رضي 

اهلل عنها، مبلغًا عظيماً، لقد استأذن بنو هشام بن املغرية أن يزوجوا علياً، رضي اهلل عنه، ابنة 

أبي جهل، فرفض صلى اهلل عليه وسلم، رفضًا شديدًا، وصعد املنب، فخطب بالناس: )إنَّ 

ْم، ُثمَّ الحَ  اِلٍب، فحَالحَ آذحَُن هلحَُ ِلي ْبنحَ أحَِبي طحَ اِم ْبِن املُِْغريحَِة، اْستحَْأذحَُنوِني أحَْن ُيْنِكُحوا اْبنحَتحَُهْم عحَ بحَيِن ِهشحَ

يحَْنِكححَ اْبنحَتحَُهْم، فحَِإمنَّحَا اْبنحَيِت  لِّقحَ اْبنحَيِت، وحَ اِلٍب أحَْن ُيطحَ ْم، ِإالَّ أحَْن ُيِبَّ اْبُن أحَِبي طحَ ْم، ُثمَّ الحَ آذحَُن هلحَُ آذحَُن هلحَُ
)*

)1(

ا(.) ُيْؤِذييِن محَا آذحَاهحَ ا، وحَ ، يحَِريُبيِن محَا رحَابحَهحَ ٌة ِمينِّ بحَْضعحَ

     وفاة فاطمة، رضي اهلل عنها:

    كان لوفاة النيب، صلى اهلل عليه وسلم، عظيم األثر يف قلب فاطمة، رضي اهلل عنها، حيث 

مرضت مرضًا شديدًا، وما هي إال ستة أشهر حتى حلقت به، صلى اهلل عليه وسلم، وكان 

ذلك ليلة الثالثاء، يف الثالث من رمضان، يف السنة احلادية عشرة للهجرة، وهي بنت أربع 

وعشرين سنة، على األصح، كانت شديدة احلياء، والغرية، واحملافظة على نفسها، كانت ختشى 

أن يوصف شيء من جسدها الطاهر الشريف، تروي أم جعفر أن فاطمة قالت ألمساء بنت 

عميس: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على املرأة الثوب فيصفها، قالت: يا ابنة رسول 

* صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة، بنت النيب، عليها الصالة والسالم.  
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اهلل؛ أال أريك شيئًا رأيته باحلبشة؟ فدعت جبرائد طيبة، فحنتها، ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت 

فلما   ، أحد عليَّ يدخلن  أنت وعلي، وال  إذا مت، فغسليين  ما أحسن هذا وأمجله!  فاطمة: 

توفيت جاءت عائشة، رضي اهلل عنها، فقالت أمساء: التدخلي، فشكت ألبي بكر، رضي اهلل 

عنه، فوقف على الباب، وكلم أمساء، فقالت: هي أمرتين، قال: فاصنعي ما أمرتك، ثم انصرف، 

وكانت هي أول من غطي نعشها يف اإلسالم على تلك الصفة، وقد غسلها علي، وصلى 

عليها، وقالت عمرة: صلى عليها العباس، ودفنت لياًل يف البقيع، والرواية الراجحة أن علياً، 
)*

)1(

رضي اهلل عنه، هو من صلى عليها.)

    سرية هذه السيدة العظيمة حافلة بالعطاء، ال تويها سطور يف صفحات، وال حتى ما تويه 

األسفار، هذا ما خطه الرياع، وهلل األمر من قبل ومن بعد. 

    رحم اهلل فاطمة يف األولني واآلخرين، وأسكنها فسيح جناته، وجعلها قدوة لنساء العاملني. 

الطيبني  آله وصحبه  األمني، وعلى  النيب  األولني واآلخرين، حممد  اللهم على سيد  وصلِّ 

الطاهرين. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

* انظر سري أعالم النبالء، 2 /128، 129، و2 /121، 122.
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    احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛

ُرِق،      فإننا نرى أكثرحَ األولياِء، والوجهاِء، وِكبحَاِر العائالت، يحَعُفونحَ عن اجُلناِة يف حوادث الطُّ

ينِّ عليه؛ إكرامًا  بحَ على الفاعلني شرعًا ِلوحَرحَثِة اجملحَ ا وحَجحَ مَّ ِوها، ويتنازلون عحَ وقضايا قتل اخلحَطأ، وحنحَ

هلل ورسوله، ثـم لْلجاهة الكريـمة ـ كما يقولون ـ، فُيِضيعون حقوقحَ القاصرين والنساء يف 

نحَآن، يف  ؛ إبراًء للذمة، ودحَرءًا للشَّ الدِّيات والتعويضات، فاقتضى هذا احلاُل التحذيرحَ والبيانحَ

عشر نقاٍط ُموجزٍة:

الُبُلوِغ  يتحَِ  دحَرحَجحَ عن  القاِصرحَ  يِبَّ  الصَّ ويشمُل  ناِقُصها،  أو  األهلية  فاِقُد  هو  القاِصُر  أواًل:     

ِفيهحَ. ، والسَّ ، واملحَعتوهحَ، وامُلغحَفَّلحَ نونحَ والرُّْشِد؛ يتيمًا أو غري يتيٍم، واجملحَ

ا بعد اخِتبحَاِرِه راِشدًا  دحَ لحَ إىل ِسنَّ الُبلوِغ، وغحَ     ثانيًا: يرتفُع وحَْصُف القاِصِر عن الصيبِّ إذا وحَصحَ

ٍة، وُحْسِن إدارٍة. قاِدرًا على التصرُِّف يف محَاِلِه حِبِْكمحَ

رِعيَّة عندحَنا هو مثاني عشرةحَ سنًة.    وِسنُّ الرُّْشِد املحَعُموُل به يف احملاكم الشَّ

ِته، وتـحِصيِل  رُّفحَ الوحَِليِّ أو الوحَِصيِّ يف محَاِل القاِصرِ، قائٌم على تـحقيق محَصلحَححَ     ثالثًا: إنَّ تحـَصحَ

ُلْوا اخلحَِبْيثحَ  ْم وحَال تحَتحَبحَدَّ آُتْوا اليحَتحَامحَى أحَْموحَاهلحَُ }وحَ موالنا:  قال  فقد  ِه؛  حِلحَظِّ األوفحَِر  ِر  والنَـّظحَ ِتِه،  محَنفحَعحَ

ِبرْيحًَا{ )النساء: 2(، وقد أمر اهلل عز وجل  ْم إىل أحَْموحَاِلُكْم ِإنَُّه كحَانحَ ُحوبحًَا كحَ يِِّب وحَال تحَْأُكُلوا أحَْموحَاهلحَُ ِبالطَّ

ِطيَئِة ِحْرَماِن  التَّْجِلَيُة خلَ

الَقاِصِر واملَْرأِة ِمَن الدَِّية

الشيخ إحسان عاشور/ مفيت حمافظة خانيونس

مسائل فقهية
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رْيٌ...{)البقرة: 220( ْم خحَ ِن اليحَتحَامحَى ُقْل إْصالٌح هلحَُ باإلصالح لليتامحَى؛ فقال: }وحَيحَْسأحَُلونحَكحَ عحَ

وُز للولي أو الوصي، مهما كانت درجة قرابته أن يقربحَ محَالحَ القاِصِر؛ إال باليت  وعليه؛ فال جيحَ

الُحُه وتنِميحَتـُُه؛ لقول اهلل تعاىل: }وحَال تحَْقرحَُبوا محَالحَ اليحَِتْيِم  ُن؛ أْي مبا فيه ِحفُظ املحَال وصحَ هي أحسحَ

صَّ اهللُ  تعاىل اليتيمحَ  ُه{ )األنعام: 152(، )اإلسراء: 34(، وقد خحَ تَّى يحَْبُلغحَ أحَُشدَّ ُن ححَ إال ِبالَّيِت ِهيحَ أحَْحسحَ

بالذِّكِر يف هذه اآليات جِلُرأِة الناس عليه؛ بسبب فحـَْقِد أبيه، فيدخُل يف ُحكِمِه كلُّ قاِصٍر لحَُه 

يَّاً، وهو الوِليُّ عليه.  محَاٌل، ولو كان أبـُوُه ححَ

، وال ِلوحَِصيِِّه باتفاق الفقهاء، أْن يحَتصرَّفحَ  ُهـ  دَّ وز لوِليِّ القاِصِرـ  ولو كان أبحَاُه أو جحَ     رابعًا: ال جيحَ

دَّقحَ  ، أو ُيهِديحَ ِمْن محَاِل القاِصِر، أو يتصحَ رحٌَر خالٌص؛ كأْن يحَهحَبحَ رُّفًا فيه ضحَ يف محَاِل القاِصِر تصحَ

ُه لغريه. ٍد، أو أْن يحَقتحـَِرضحَ ِمْن ماِل القاِصِر ِلنحَفِسِه، أو ُيقِرضحَ ُه ألححَ بشيء ِمْنُه، أو ُيِعيـرحَ محَتاعحَ

رحَرحًَا  رُّفات، اليت تحـَُضرُّ مباِل القاِصِر ضحَ ، شيئًا من التصحَ ، أو الوحَِصيُّ رحَ الوحَِليُّ    خامسًا: إذا بحَاشحَ

اُن ما ترحَتَـّبحَ على هذا  محَ رُُّفُه باطاًل، محَرُدودًا عليه باتفاق الفقهاء، وكان عليه ضحَ خاِلصاً، كان تصحَ

لحَُه للقاِصِر يف حال التَـّلحَِف. رُّف؛ فيجب عليه ِديانحًَة أْن ُيِعيدحَ املحَالحَ إْن كان ساملاً، أو يحَُردَّ بحَدحَ التَـّصحَ

ْت قاِصرحًَة؛ فيحَِحقُّ هلا متحَحَلُُّك  ًة، فهي إنساٌن كامُل األهِليَِّة، ولحَْيسحَ    سادسًا: إنَّ املرأةحَ إذا بحَلحَغحَْت رحَاِشدحَ

نحَعحَها  ُجرحَ عليها، أو ميحَ ٍد، كائنًا محَْن كان، أْن يحَ وز ألححَ رُُّف فيه كالرَُّجِل تـماماً، وال جيحَ املحَاِل، والتَـّصحَ

رَّفحَ ِنيحَابحًَة عنها، دون إذنها أو موافقتها،  اً، أو يحَتحَصحَ رُِّف، أو يأُخذحَ ُجزءًا من محَاهلا كحَرهحَ ِمنحَ التَـّصحَ

وحَاِعيحًَة مبحَحِض  ازحَته املحَرأُة طحَ رٍُّف من هذا القبيل باِطٌل محَرُدوٌد على صاحبه، إال إذا أجحَ وُكلُّ تحـَصحَ

إرحَادحَِتها، أو وحَافحَقحَْت عليه الحقاً.

رُّفًا غريحَ  ٌد يف محَاهلما تصحَ رَّفحَ أححَ     سابعًا: يحَِقُّ قحَضاًء للقاِصِر إذا بحَلحَغحَ راِشدًا، وللمرأِة، إذا تصحَ

قَُّه، من خالل التقاضي والتحكيم الشرعي،  يَّعحَ عليه ححَ اِلبحَ ُكلٌّ منهما محَْن ضحَ مأذوٍن فيه، أن ُيطحَ

تاِلفًا أو هاِلكاً، ما ملحَ  ِتِه إن كان  ِلِه، أو قيمحَ ِبرحَدِّ بحَدحَ إْن كان موجودًا ساملاً، أو  إليه  قِِّه  بإعادحَِة ححَ

التجلية خلطيئة حرمان القاصر واملرأة من الدية
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ْلُح خرٌي. ِلحوا على شيٍء، والصُّ يصطحَ

    ثامنًا: إنَّ ِحرمحَانحَ القاصرين، والنساِء من حقوقهم يف ِديحَِة ُموحَرِِّثهم؛ بسبب ما تعارحَفحَ عليه 

لحَْيِه، هو ُظْلٌم  يِنِّ عحَ ا يلزحَُمُه شرعًا ِمْن ِديحٍَة ِلوحَرحَثِة اجملحَ مِّ ْفِو عن اجلحَاِني، والتنازِل عحَ الناُس من العحَ

يِنِّ عليه اليومحَ  ائريَّ يقتضي أْن تحـَعفـُوحَ عائلُة اجملحَ رٌُّف حراٌم؛ ألنَّ ُعرفحَ الناس العحَشحَ ، وتحـَصحَ وتحـَعحَدٍّ

فحَْت تلك  ِد أفراِد العائلة األخرى، عحَ ُد أفراِدها مستقباًل على أححَ نحَى أححَ عن اجْلحَاِني، حتى إذا جحَ

فِو عائلحَِته عن اجْلحَاني ِمْن عائلحَِتهم يف احلادثة السابقة،  العائلُة عن اجْلحَاِني األخري، مقابلحَ عحَ

يُِّع ُحقوقحَ الوحَرحَثحَِة  ًة، وحَُيضحَ رحَاححَ وهذا الُعرُف العحَشائريُّ باطٌل محَرُدوٌد؛ ألنَـُّه ُيحَاِلُف ُحْكمحَ اهلل صحَ

ِمنحَ اجلحَاِنبحَنْي.

وُز لألِب أو اجلحَدِّ أْن يحَعُفوحَ عن ِديحَِة اجِلنحَايحَِة على القاِصِر فيما دونحَ النَـّفِس؛      تاسعًا: كما ال جيحَ

رٌُّف يحَُضرُّ بالقاِصِر  جِزِه؛ ُكليِّاً، أو ُجزِئيَّاً؛ ألنَـّه تصحَ ابحَِتِه، أو عحَ ِديحَِة أطرحَاِفِه، والتعويِض عن إصحَ كحَ

اِمٌن. اً، فكانحَ باطاًل، وفحَاِعلُُُه ضحَ اِلصحَ رحَرًا خحَ ضحَ

ْفوحَ البحَاِلغني الُعقالِء الرَّاِشدين ـ رجااًل ونساًءـ عن  نُع أْن نقول: إنَّ عحَ     عاشرًا: وهذا ال ميحَ

ائٌز، وفاِعُلُه مأُجوٌر، إذا كان عن طواِعيحٍَة واختياٍر، دون  يحَِة عنه جحَ اجْلحَاني، وإسقاطحَ نحَِصيِبهم ِمنحَ الدِّ

ًا، ما دام حقُّ القاِصِرين،  دحَرحَ ِمْن أهِلِه، فوحَقعحَ صحيحًا ُمعتبحَ رٌُّف صحَ جيٍل، وال إجباٍر؛ ألنه تصحَ ختحَ

ًا ساملاً. ُفوظحَ قُّ محَْن ملحَْ يحَعُف ِمنحَ الوحَرحَثِة، حمحَ وحَححَ

وصلى  اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم.
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

وبعد؛

   فإن نظام االقتصاد اإلسالمي ُيعحَدُّ املحَْخرجحَ امُلْنِقذحَ من األزمات االقتصادية العاملية، وذلك 

بعد أن أثبت وجوده وصموده وحلوله يف مقابل انهيار النظام االشرتاكي، والنظام الرأمسالي.

ومما هو جدير بالذكر والبيان، التمويل اإلسالمي، حيث إنه جزء ال يتجزأ من النظام االقتصادي 

اإلسالمي، وفيما يأتي بيان ماهيته، وخصائصه.

    أواًل - مفهوم التمويل اإلسالمي: هو تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد االسرتباح من مالكها 

إىل شخص آخر يديرها، ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية.)1(   

   فالتمويل اإلسالمي بهذا املفهوم يقق وظيفة مهمة يف النشاط االقتصادي هي: تسهيل 

املبادالت وتشجيعها، واألنشطة احلقيقية اليت تولد القيمة املضافة للنشاط االقتصادي، وهذا 

هو مصدر تنمية الثروة، وتقيق الرفاه االقتصادي.)2(  

1. قحف: مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، ص )12(، د. منذر قحف، البنك اإلسالمي للتنمية رقم )13(، 
ط3، 1425هـ، 2004م.

2. السويلم: مدخل إىل أصول التمويل اإلسالمي، ص)84(؛ سامي إبراهيم السويلم، مركز مناء للبحوث والدراسات، 
بريوت، ط1، 2013م.

ماهية التمويل اإلسالمي 
وخصائصه

مسائل فقهية

الشيخ نعيم هدهود موسى/ إمام وخطيب بوزارة األوقاف
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ُهْم فحَْوقحَ بحَْعٍض  ْنيحَا وحَرحَفحَْعنحَا بحَْعضحَ تحَُهْم يِف احْلحَيحَاِة الدُّ ْمنحَا بحَْينحَُهْم محَِعيشحَ    قال اهلل تعاىل: }حنحَُْن قحَسحَ

{. )الزخرف: 32( ُعونحَ رْيٌ ممَّا جيحَْمحَ اٍت ِليحَتَِّخذحَ بحَْعُضُهْم بحَْعًضا ُسْخِريًّا وحَرحَمْححَُت رحَبِّكحَ خحَ دحَرحَجحَ

     وجه الداللة: أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل قد قسم األرزاق بني الناس، وفحَاوحَتحَ بينهم فيما أعطاهم 

رحَ  خِّ من األموال واألرزاق والعقول واألفهام، وغري ذلك من القوى الظاهرة والباطنة؛ لُيسحَ

بعُضهم بعًضا يف األعمال واحلرف والصنائع، الحتياجهم إىل بعضهم بعضا، وإال تعطلت 
)*

)1(

كثري من مصاحل الناس ومنافعهم.)

    ثانيًا - أدوات التمويل اإلسالمي:

   تتنوع أدوات التمويل اإلسالمي حسب حاجات الناس ومستلزماتهم، وكل نوع من أنواع 

األنشطة واملعامالت اليت تقق عائًدا -معنوًيا أو حسًيا- يعّد أداة وصيغة للتمويل، غري أن 

األدوات املباحة حبكم الشريعة اإلسالمية، هي اليت تدخل جمال التمويل اإلسالمي، وما عداها 

يبقى بعيًدا عن الصبغة اإلسالمية. 

   وذلك مثل البيع بأنواعه، واإلجارة، واملزارعة، واملساقاة، والشركات بأنواعها، واملضاربة، 

والسلم، واالستصناع، وغريها مما ورد يف أنواع العقود والتصرفات من أبواب املعامالت 

اليت ذكرها الفقهاء يف مصنفاتهم.

   وكذا العقود املعاصرة، مثل: التمويل باملراحبة لآلمر بالشراء، واملشاركة املنتهية بالتمليك، 

واإلجارة املنتهية بالتمليك، والتمويل بصكوك املقارضة، والتمويل بالتأمني التعاوني.

    ثالًثا - أنواع التمويل اإلسالمي:

   مبا أن حاجات اجملتمع ومتطلباته ختتلف، فإن صيغ التمويل تتنوع وتتعدد، غري أنها تندرج 

* انظر: ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )12 /310(؛ تقيق: مصطفى السيد وآخرون، مؤسسة قرطبة باجليزة، ط1، 
1421هـ، 2000م.



37

ماهية التمويل اإلسالمي وخصائصه

:)*)1(

تت نوعني اثنني من التمويل ميثالن التمويل اإلسالمي برمته)

   النوع األول - التمويل املالي: وهو يقوم على تعاون بني رأس املال والعمل يف مشروع مثمر.

وتكون سلطة رب املال فيه ضعيفة، ورمبا تنعدم يف بعض الصيغ، من حيث التصرف يف املال، 

واختاذ القرارات، بينما سلطة الطرف اآلخر تكون أكب وأوسع، فيتخذ القرار االستثماري 

وحده، وينحصر دور املالك يف وضع ما ميلكه -من نقود يف املضاربة، أو أرض يف املزارعة، أو 

أشجار يف املساقاة- تت تصرف ذلك الطرف، دون أن يكون له احلق بالتدخل يف قرارات 

اإلدارة واالستثمار، حيث ينعدم دوره يف املضاربة، ويتضاءل يف غريها.

   النوع الثاني - التمويل التجاري: وهو يقوم على أساس اإلجارة والبيع بأشكاهلما املختلفة، 

ويكون رب املال له السلطة الكاملة فيه من حيث تديد نوع السلعة وامتالكها، وتضريها 

لطالبها، واختاذ القرارات املناسبة، وتمل املسؤولية املرتتبة على ذلك، مقابل االستفادة من 

الثمن الذي يأخذه. 

   رابًعا - الفرق بني التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي:

الفرق  ليتضح  الربوي؛  والتمويل  اإلسالمي،  التمويل  بني  االختالف  أوجه  هنا  أعرض    

بينهما، ويدرك القارئ أن التمويل اإلسالمي يسري وفق قواعد الشرع الكلية، ويقق املقاصد 

الشرعية اليت حافظ عليها اإلسالم، كما يكرس مبدأ العدل يف املعامالت.

، رضي  ةحَ اأْلحَمنحَاِريِّ ْن أحَِبي كحَْبشحَ    وأبدأ بذكر احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عحَ

ْبٌد رحَزحَقحَُه اهلل عز  ِة نحَفحٍَر؛ عحَ ْنيحَا أِلحَْربحَعحَ : )ِإمنَّحَا الدُّ اهلل عنه، أحَنَّ رحَُسولحَ اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قحَالحَ

ا  : فحَهحَذحَ قَُّه، قحَالحَ يحَْعلحَُم هلِل، عز وجل، ِفيِه ححَ ِعْلًما، فحَُهوحَ يحَتَِّقي ِفيِه رحَبَُّه، وحَيحَِصُل ِفيِه رحَمِححَُه، وحَ وجل محَااًل وحَ

: فحَُهوحَ يحَُقوُل: لحَْو كحَانحَ ِلي  ْبٌد رحَزحَقحَُه اهلل عز وجل ِعْلًما، وحَملحَْ يحَْرُزْقُه محَااًل، قحَالحَ : وحَعحَ ِل املحَنحَاِزِل، قحَالحَ ِبأحَْفضحَ

* انظر: قحف: مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، ص)12، 56(.
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ْبٌد رحَزحَقحَُه اهلل محَااًل، وحَملحَْ يحَْرُزْقُه ِعْلًما، فحَُهوحَ  : وحَعحَ وحَاٌء، قحَالحَ ا سحَ : فحَأحَْجُرُهمحَ ٍن، قحَالحَ ِل ُفالحَ ِمْلُت ِبعحَمحَ محَاٌل؛ عحَ

قَُّه،  يحَِْبُط يِف محَاِلِه ِبغحَرْيِ ِعْلٍم، الحَ يحَتَِّقي ِفيِه رحَبَُّه عز وجل، وحَال يحَِصُل ِفيِه رحَمِححَُه، وحَال يحَْعلحَُم هلل ِفيِه ححَ

ْبٌد ملحَْ يحَْرُزْقُه اهلل محَااًل، وحَال ِعْلًما، فحَُهوحَ يحَُقوُل: لحَْو كحَانحَ ِلي محَاٌل؛ لحَعحَِمْلُت  : وحَعحَ ا ِبأحَْخبحَِث املحَنحَاِزِل، قحَالحَ فحَهحَذحَ
)*

)1(

وحَاٌء() ا ِفيِه سحَ : ِهيحَ ِنيَُّتُه فحَِوْزُرُهمحَ ِل ُفالٍن، قحَالحَ ِبعحَمحَ

   فهذا مثل ضربه النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فيمن ملك الدنيا، فالناس يف ذلك صنفان، 

صنف يتقي اهلل، عز وجل، يف املال الذي يكسبه، فهو يديره كما أمر اهلل وشرع، وصنف ال يتقي 

اهلل، فهو يتخبط فيه، وينفقه يف هلكته، وفيما حرم اهلل  عليه، وهذا مثل التمويلني املذكورين؛ 

فالتمويل اإلسالمي يتمثل يف الصنف األول، والتمويل الربوي يف الصنف اآلخر.

   وهذا املثل يبني الفرق جبالء بني من يسري يف أعماله وأمواله حسب شرع اهلل، ويتعامل     

ا  هحَ مُّ وحَهحَ أموال،  من  تدير  فيما  اهلل  تتِقي  ال  أنظمة  على  يسري  من  وبني  املشروعة،  بالصيغ 

الوحيد هو مجع املال دون النظر إىل ما يرتتب على ذلك من فساد وهالك.

   ومن هنا جاءت عناية الشريعة اإلسالمية بثروة األمة وأمواهلا عناية فائقة، بصور خمتلفة، 

حيث جعلت املال عصب احلياة، وبه قوام كيان األمة ومصاحلها، فعمدت إىل إبقائه وإجياده 

له من  بتداوله وتنميته، وهذا حفظ  أمرت  املقصد، حيث  بكل طريق ووسيلة، تقق هذا 

جانب الوجود، ونهت عن إضاعته وإتالفه، وإماتته واكتنازه، وهو حفظ له من جانب العدم.

ا  ِفيهحَ اْرُزُقوُهْم  وحَ ِقيحَاًما  لحَُكْم  اهلل  عحَلحَ  جحَ الَّيِت  أحَْموحَالحَُكُم  اءحَ  فحَهحَ السُّ ُتْؤُتوا  }وحَال  سبحانه:  اهلل  قال 

ْم قحَْواًل محَْعُروًفا{.)النساء: 5( ُقوُلوا هلحَُ اْكُسوُهْم وحَ وحَ

كني السفهاء من التصّرف يف األموال اليت جعلها     وجه الداللة: لقد نهى اهلل سبحانه عن متحَْ

اهلل للناس قياماً، أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغريها، حيث إن األموال املتداولة 

* مسند أمحد، مسند الشاميني، حديث أبي كبشة األمناري، وحسنه شعيب األرنؤوط.
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بأيدي األفراد تعود منافعها على أصحابها، وعلى األمة كلها؛ لعدم احنصار الفوائد املنجزة 
إىل املنتفعني بدواهلا.)1(

    وروى البخاري يف صحيحه، عن الزبري بن العوام، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل، صلى 

ا، فحَيحَُكفَّ  ْهِرِه، فحَيحَِبيعحَهحَ لحَى ظحَ ِب عحَ ْبلحَُه، فحَيحَْأِتيحَ حِبُْزمحَِة احلحَطحَ ُدُكْم ححَ اهلل عليه وسلم، قال: )ألحَْن يحَْأُخذحَ أحَححَ
ْوُه أحَْو محَنحَُعوُه(.)2( رْيٌ لحَُه ِمْن أحَْن يحَْسأحَلحَ النَّاسحَ أحَْعطحَ ُه، خحَ ا وحَْجهحَ اهلل ِبهحَ

    وجه الداللة: يث احلديث على ضرورة التكسب والعمل من أجل إجياد لقمة العيش، 

ال أن يقف اإلنسان مكتوفًا عن ذلك، ينتظر من الناس إعانته، فالعامل اجملتهد يبارك له يف 

كسبه وماله، خبالف املتسول الذي ميد يده إىل الناس دون حاجة ملحة إىل ذلك، وهو قادر على 
الكسب والعمل، فاليد اليت تكد وتعمل، خري من اليد اليت تنتظر املعونة من اآلخرين. )3(

خالل  من  الربوي  والتمويل  املالي،  اإلسالمي  التمويل  بني  االختالف  وجه  فأبني  وبعد؛ 

احليثيات اآلتية )4(:

  1. من حيث النشاط: فإن التمويل اإلسالمي يدث نشاطًا حقيقياً، فهو يتكون من مال مقابل 

سلع ومنافع وخدمات، مما يقق تداواًل يف الثروة، أما يف التمويل الربوي، فهو جمرد دين يف 

الذمة، دون مقابل حقيقي، مما يساعد على تفاقم املديونية، وتضخم فوائدها.
1. انظر: ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )3 /350(، ابن عاشور: مقاصد الشريعة ص )336(؛ حممد الطاهر بن 

عاشور، تقيق: حممد طاهر امليساوي، دار النفائس بعمان، ط1، 1420هـ، 1999م.
2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة.

3. انظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )3 /336(؛ احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني، 
تقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز، دار املعرفة ببريوت.  

4. انظر: قحف: مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، ص )52(، حسان: االستثمار اإلسالمي وطرق متويله، ص 
http://hussein-hamed.egx.( اآلتي  الرابط  على  الدكتور  موقع  يف  متاح  حسان،  حامد  حسني  د.  )23(؛ 
mx/hussein-hamed/pagedetails.aspx?id=74(، السويلم: حقيقة التمويل اإلسالمي ص )5(؛ سامي 
http://www.kutubpdf.( إبراهيم السويلم، ضمن مقاالت يف التمويل اإلسالمي. متاح على الرابط اآلتي

 .)net/download.html?did=6180
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  2. من حيث امللكية: فإن املال املمول )رأس املال( يبقى يف ملك صاحبه )البنك أو املمول( 

يف التمويل اإلسالمي، بينما تتحول ملكية رأس املال إىل املقرتض يف التمويل الربوي. 

  3. من حيث الفائدة والربح: فإن الطرفني )املمول واملستفيد( يف التمويل اإلسالمي يشرتكان 

ُثرحَ، أما يف التمويل الربوي فالفائدة معلومة حمددة، حيث  يف الربح حبصة شائعة، قحَلَّ الربُح أم كحَ

القرض  املمول يف  اليت يصل عليها  الزيادة  ترتبط  املال، ومن ثم ال  إنها نسبة من رأس 

بالنتيجة الرحبية للمشروع، وال حبصة املستفيد من التمويل، فيصبح صاحب التمويل الربوي 

قد حصل على فائدتني، مقابل فائدة املستفيد )فائدة الزيادة، وفائدة الربح(.

  4. من حيث الضمان: فإن اخلسارة يف التمويل اإلسالمي تقع على رب املال، فهو الضامن 

باعتباره املالك للمال، أما يف التمويل الربوي، فإن اخلسارة تقع على عاتق املستفيد، حيث 

يضمن ما يف يده، عالوة على الزيادة املفروضة عليه يف القرض.

   خامًسا - خصائص التمويل اإلسالمي:

  التمويل اإلسالمي له صيغ متعددة، وكل صيغة تنفرد خبصائص غري اليت تتمتع بها الصيغ 

أن هناك خصائص عامة، تنسحب على  الوقوف عليها كلها، غري  األخرى، وال ميكننا هنا 

الصيغ واألنواع مجيعها، يستمدها التمويل من النظام االقتصادي اإلسالمي؛ باعتباره جزًءا 

:)*)1(

منه. أتناول بعضها مما يتالءم مع التمويل اإلسالمي، ويساوقه، على النحو اآلتي)

  1. الواقعية: ينسجم التمويل اإلسالمي مع واقع الناس وحاجاتهم احلادثة والواقعة، فال 

تتم العقود يف أدواته وصيغه القدمية واحلديثة إال بوجودها، وتكامل أركانها، وتوافر شروطها 

احلميد  عبد  د.  اإلسالمي ص)23-42(؛  االقتصاد  يف  والتنمية  االجتماعية  العدالة  براهيمي:  يف:  العامة  االقتصاد  خصائص  انظر   *
براهيمي، مركز دراسات الوحدة العربية ببريوت، ط1، 1997م، السالوس: االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة )1/ 24-43(؛ 

د. علي أمحد السالوس، دار الثقافة بالدوحة، 1418هـ 1998م، الرماني: خصائص النظام االقتصادي يف اإلسالم، ص )41-74(؛ د. زيد 

حممد الرماني، رابطة العامل اإلسالمي، السنة اخلامسة عشرة، عدد )175(، 1417هـ.  
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وضوابطها، ومن هنا ُمنعت بعض العقود املشتملة على الغرر واخلداع، كما ُحرِّمت بعض 

العقود اليت يقع فيها التحايل الذي يؤدي إىل اختالل شروط العقد وضوابطه، فهي أدوات 

وعقود حقيقية، غري منتحلة أو خيالية متوهمة.

فيها  دام  ما  العامل  أي مكان يف  الناس يف  التمويل اإلسالمي حاجات  يغطي  العاملية:   .2   

والضوابط  بالشروط  الطرفان  ويلتزم  شرًعا،  املباحة  باملعامالت  تتعامل  إسالمية،  مصارف 

الشرعية، كما أن عاملية التمويل تعين اتساع قاعدة التبادالت التجارية، وتنوع آلياتها وصيغها.

   3. الشمولية: يشمل التمويل اإلسالمي األنشطة التمويلية املباحة يف الشريعة اإلسالمية، 

فما مل يوجد يف هذه املؤسسة، أو ذاك املصرف أو املتجر، فهو موجود يف آخر، حيث يغطي 

التمويل خمتلف حاجات الناس ومتطلباتهم، كما يربط بني األخالق والعبادات واملعامالت، 

وينطلق منها يف تطبيقه.

   4. اجلمع بني الثبات والتطور: يتسم التمويل اإلسالمي بهذه اخلاصية اليت تدل على صالح 

احلياة  متطلبات  لتواكب  وآلياته  التمويل  صيغ  تتطور  حيث  ومكان،  زمان  لكل  الشريعة 

على  يافظ  كما  اإلسالمية،  الشريعة  يوافق  مبا  ورغباتهم  الناس  حاجات  ويليب  املتجددة، 

الثوابت اليت ال يؤثر فيها تغري األحوال؛ كالشروط والضوابط اليت جيب أن تتوافر يف أدوات 

التمويل اإلسالمي.

    5. التوازن بني مصلحة الفرد واجلماعة: مصلحة الفرد مهمة ومطلوبة، لكن ليس على حساب 

مصلحة اجلماعة، وكذلك العكس، فالتمويل اإلسالمي يوازن بني املصلحتني، ويافظ عليهما 

مًعا، فال تطغى واحدة منهما على األخرى، بل هناك توازٌن مبيٌن على العدل واإلنصاف، ومن 

هنا جاءت شرعية ضمان املتلفات، وحرمة كنز األموال، وعدم تنميتها.

واحلمد هلل رب العاملني
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   تتقلب صروف احلياة عند اإلنسان، ما بني جناح وفشل، وصعود وهبوط، وحزن وفرح؛ فهذه 

سنة احلياة، اليت فطر اهلل الناس عليها.

   واملؤمن يتقبل ذلك كله برضا، وتسليم بقضاء اهلل، فال جيزع للمصيبة، وال يستخفه الفرح، 

رٌي، وليسحَ  ًبا ألمِر املؤمِن، ِإنَّ أْمرحَه ُكلَُّه خحَ جحَ مصداقًا لقول الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )عحَ

انحَ  بحَ، فحَكحَ رَّاُء صحَ ابتُه ضحَ رًيا لُه، وإْن أصحَ انحَ خحَ رحَ، فحَكحَ كحَ رَّاُء شحَ ابتُه سحَ ٍد إال للُمْؤمِن، ِإْن أصحَ ذلكحَ ألححَ

.)*)1(

رًيا لُه() خحَ

     النهي عن احلزن ملا يف أيدي الناس من متاع:

دَّن حَ عينْيكحَ      ينهى اهلل جل يف عاله رسوله عن احلزن عما يف أيدي الناس، حيث يقول: }ال متحَُ

إىل ما مّتْعنا بِه أزواجًا منُهْم وال تزْن عليِهْم{.)احلجر: 88(

{ املعنى: قد أغنيتك بالقرآن عما يف  دَّن عينْيكحَ     يقول القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: }ال متحَُ

أيدي الناس؛ فإنه ليس منا من مل يتغن بالقرآن؛ أي ليس منا من رأى أنه ليس يغنى مبا عنده 

من القرآن، حتى يطمح بصره إىل زخارف الدنيا، وعنده معارف املوىل. يقال: إنه وافى سبع 

قوافل من البصرة وأذرعات ليهود قريظة والنضري يف يوم واحد، فيها الب، والطيب، واجلوهر، 

*صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري.

احلزن يف القرآن الكريم
قضايا قرآنية

لبيب طه 
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وأمتعة البحر، فقال املسلمون: لو كانت هذه األموال لنا لتقوينا بها، وأنفقناها يف سبيل اهلل، 

ْبًعا ِمنحَ املحَثحَاِني{)احلجر: 87(؛ أي فهي خري لكم من القوافل  فأنزل اهلل تعاىل: }وحَلحَقحَْد آحَتحَْينحَاكحَ سحَ
السبع، فال متدن أعينكم إليها.)1(

     النهي عن احلزن على شهداء معركة أحد:

   عندما استشهد من املسلمني يف معركة أحد عدد ال بأس به من الصحابة، خاطب اهلل 

ْيٍق مما ميُكرون{. )النحل: 127( ليهم وحَال تُك يف ضحَ سبحانه وتعاىل نبيه، فقال تعاىل: }وحَال تزْن عحَ
لحَْيِهْم{؛ أي على قتلى أحد، فإنهم صاروا إىل رمحة اهلل. )2( يقول القرطيب يف تفسري:}وحَال تحَْزحَْن عحَ

يف هذه اآلية يأمر اهلل عز وجل رسولحَه مع أصحابه أن ال يزنوا؛ ألنهم أصيبوا يف غزوة أحد، 

فيقول تعاىل: }وال تحَهنوا وال تزنوا وأنُتُم األعلونحَ إن كنتم مؤمننيحَ{.)آل عمران: 139( 

      نهي النيب الكريم عن احلزن على املشركني وشركهم:

ليهم      نهى اهلل نبيه الكريم عن احلزن بسبب مكر أعداء اهلل، حيث يقول تعاىل: }وال تحَْزحَْن عحَ

ُكرون{. )النمل: 70( ْيٍق مّما ميحَ وال تكْن يف ضحَ

     وقد نهى العلي القدير نبيه الكريم عن احلزن بسبب مسارعة البعض يف الكفر، حيث     

يقول تعاىل: }وال يحَُْزْنك الذين يسارعون يف الكْفر{)آل عمران: 176( 

     يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: يقول اهلل تعاىل لنبيه، صلى اهلل عليه وسلم: }وال 

يحَُْزْنك الذين يسارعون يف الكْفر{ وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يزنه مبادرة الكفار 

إىل املخالفة، والعناد، والشقاق، فقال تعاىل: ال يزنك ذلك.)3( 

ويقول تعاىل: }وال ْيُزْنكحَ قوهلُُم إنَّ العّزةحَ هلِل مجيعًا{. )يونس: 65( 

1. حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 10/ 56، 1995.
2. حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، مرجع سابق، 10/ 184، 1995.

3. عماد الدين بن كثري، تفسري القرآن العظيم، ط1، املنصورة: مكتبة اإلميان، 1/ 566، 2006.

احلزن يف القرآن الكريم
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، يا حممد؛  قول  يقول الطبي: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد، صلى اهلل عليه وسلم: ال يزنكحَ

هؤالء املشركني يف ربهم ما يقولون، وإشراكهم معه األوثان واألصنام، فإن العزة هلل مجيعاً.)1( 

ويقول تعاىل: }ومْن كفحَرحَ فال يحَُْزنكحَ ُكْفُرُه{)لقمان: 23(؛ أي من كفر باهلل فال يزنك كفره، وال 

نبهم  وحنن  إلينا،  القيامة  يوم  ومصريهم  مرجعهم  فإّن  حسرات،  عليهم  نفسك  تذهب 
بأعماهلم اخلبيثة اليت عملوها يف الدنيا، ثم جنازيهم عليها جزاءهم.)2(

   ويقول تعاىل: }فال يحَُْزنكحَ قوهلُُم إّنا نعلحَُم ما ُيِسّرون وما ُيعِلنون{.)يس: 76(
   يقول ابن كثري: وقوله: }فحَال يحَُْزْنكحَ قحَْوهلُُْم{؛ أي: تكذيبهم لك، وكفرهم باهلل.)3(

     نهي النيب الكريم عن احلزن بسبب أذى املشركني:

اِرُعونحَ يِف  ا الرَُّسوُل الحَ يحَُْزْنكحَ الَِّذينحَ ُيسحَ }يحَا أحَيُّهحَ تعاىل:  قوله  مناسبة  الصابوني يف  يقول     

اْلُكْفِر ِمنحَ الَِّذينحَ قحَاُلوا آمحَنَّا ِبأحَْفوحَاِهِهْم وحَملحَْ ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهْم...{)املائدة: 41(، ملا ذكر تعاىل قصة ابين 

آدم، وإقدام األخ على قتل أخيه، بسبب البغي، واحلسد، وذكر أحكام احلرابة والسرقة، أعقبه 

بذكر املنافقني، وأمر اليهود يف حسدهم للنيب، صلى اهلل عليه وسلم، وتربصهم به وبأصحابه 

الدوائر، وأمر رسوله، صلى اهلل عليه وسلم، أال يزن ملا يناله من أذى من أعداء اإلنسانية، 

فاهلل سيعصمه من شرهم، وينجيه من مكرهم، ثم ذكر ما أنزل اهلل من أحكام نورانية يف 
شريعة التوراة.)4(

      النهي عن احلزن يف الغار خالل اهلجرة:

    طلب رسولنا، صلى اهلل عليه وسلم، من أبي بكر أال يزن، وهو يف الغار أثناء اهلجرة، وقد 

نا{.)التوبة: 40( أخب اهلل تعاىل عن هذا الطلب، فقال جل شأنه: }إذ يقوُل ِلصاحِبِه ال تزْن إنَّ اهللحَ معحَ
1. حممد بن جرير الطبي، جامع البيان عن تأويل آي القران، بريوت:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 11/ 181، 1995.

2.  حممد بن جرير الطبي، مرجع سابق،21/ 96، 1995.
3. عماد الدين بن كثري، مرجع سابق، 3/ 727، 2006.

4. حممد علي الصابوني، صفوة التفاسري، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي، 1/ 235، 2000.
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    يقول الطبي يف تفسري هذه اآلية: }إذ يقول لصاحبه{: إذ يقول رسول اهلل لصاحبه أبي 

لحَب أن يعلموا مبكانهما، فجزع من ذلك، فقال له  بكر، }ال تزْن{، وذلك أنه خافحَ من الطَّ

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ال تزن(، ألن اهلل معنا، واهلل ناصرنا، فلن يعلم املشركون 
بنا، ولن يصلوا إلينا.)1(

     املؤمنون وأهل اجلنة ال حيزنون:

   يب القرآن عن أهل اإلميان، والعمل الصاحل، واألتقياء، أنهم ال خوف عليهم، وال هم 

{.)الزخرف: 68(  يزنون، قال تعاىل: }يا عباِد ال خوٌف عليُكُم اليومحَ وال أنُتْم تزنونحَ

    ونفى احلزن عن أهل اجلنة، فقال تعاىل: }ادُخلوا اجلّنةحَ ال خوٌف عليُكم و ال أنتْم تزنون{.

)األعراف: 49(

ُكْنُتْم  الَِّذي  يحَْوُمُكُم  ا  ذحَ هحَ ُة  املحَالِئكحَ وحَتحَتحَلحَقَّاُهُم  األحَْكبحَُ  اْلفحَزحَُع  يحَُْزُنُهُم  }ال  وجل:  عز  وقال     

{.)األنبياء: 103( ُدونحَ ُتوعحَ

     قال البغوي يف تفسري قوله تعاىل: }ال يحَُْزُنُهُم اْلفحَزحَُع األْكبحَُ{، قال ابن عباس: الفزع 

اوحَاِت  محَ وِر فحَفحَِزعحَ محَْن يِف السَّ يحَْومحَ ُيْنفحَُخ يِف الصُّ األكب النفخة األخرية، بدليل قوله عز وجل: }وحَ

وحَمحَْن يِف األحَْرِض{)النمل:87(، قال احلسن: حني يؤمر بالعبد إىل النار. قال ابن جريج: حني يذبح 

املوت وينادى: يا أهل اجلنة، خلود فال موت، ويا أهل النار، خلود فال موت. وقال سعيد بن 

جبري والضحاك: هو أن تطبق عليهم جهنم، وذلك بعد أن يرج اهلل منها من يريد أن يرجه. 

ذحَا  }هحَ ويقولون:  يهنئونهم،  اجلنة  أبواب  املالئكة على  تستقبلهم  أي  ُة{؛  املحَالِئكحَ }وحَتحَتحَلحَقَّاُهُم 
)2(.} ُدونحَ يحَْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوعحَ

زحَنون{)البقرة: 62(     ويقول تعاىل: }فلُهْم أجُرُهم عندحَ رحَبِِّهم وال خوٌف عليِهم وال ُهم يحَ
1. حممد بن جرير الطبي، مرجع سابق، 10 /176-175.

2. احلسني بن مسعود البغوي، تفسري البغوي )معامل التنزيل(، ط1، بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ص 885، 2002.
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    ويقول عز وجل: }فمن تحَِبعحَ هدايحَ فال خوٌف عليِهم وال ُهم يزنون{. )البقرة: 38( 

   يقول القرطيب: واحُلزن واحلحَزحَن ضد السرور، وال يكونان إال على ماض، وحزن الرجل 

)بالكسر( فهو حزن وحزين، وأحزنه غريه، وحزنه أيضاً، مثل أسلكه وسلكه، وحمزون بين 
عليه.)1(

   ويقول الطبي: وقوله: }فال خوٌف عليهم{، يعين فهم آمنون يف أهوال القيامة من عقاب 

اهلل، غري خائفني عذابه، مبا أطاعوا اهلل يف الدنيا، واتبعوا أمرحَه وُهداه وسبيله، وال هم يزنون 

يومئذ على ما خّلفوا بعد وفاتهم يف الدنيا. وعن ابن زيد: }ال خوٌف عليهم{، قال: ال خوف 

عليكم أمامكم.

الهم عن الدنيا،      وليس شيء أعظمحَ يف صدر الذي ميوت مّما بعد املوت. فأّمنهم منه وسحَ
فقال تعاىل: }وال هم يزنون{.)2(

 وقال سبحانه: }فمن آمنحَ وأصلحَححَ فال خوٌف عليهم وال هم يزنون{.)األنعام: 48( 

 وقال عز وجل: }فمن اّتقى وأصلحَححَ فال خوٌف عليِهم وال هم يزنون{. )األعراف: 35( 

ُهُم الّسوُء وال هم يزنون{.)الزمر: 61(   وقال جل شأنه: }وُينّجي اهلُل الذينحَ اتقحَْوا مبفازحَِتِهم ال ميحَحَسُّ

  وقال تعاىل: }أال إنَّ أولياءحَ اهلِل ال خوٌف عليهم وال هم يزنون{. )يونس: 62(
  يقول ابن كثري يف تفسري اآلية: على ما وراءهم يف الدنيا.)3(

{.)فاطر: 34(    وقال حكاية عن أهل اجلنة }احلمُد هلل الذي أذهحَبحَ عّنا احلزحَنحَ

{ اختلف أهل التأويل  نَّا احْلحَزحَنحَ    يقول الطبي يف تفسري قوله تعاىل: }احْلحَْمُد هللِ الَِّذي أحَْذهحَبحَ عحَ

يف احلحَزحَِن الذي محد اهلل على إذهابه عنهم هؤالء القوم؛ فقال بعضهم: ذلك احلزحَن الذي كانوا 

1. حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، مرجع سابق، 1/ 310، 1995.
2. حممد بن جرير الطبي، مرجع سابق، 1/ 354، 1995.

3. عماد الدين بن كثري، مرجع سابق، 2/ 530، 2006.
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احلزن يف القرآن الكريم

فيه قبل دخوهلم اجلنة من خوف النار، إذ كانوا خائفني أن يدخلوها... وقال آخرون: عين به 

املوت... وقال آخرون. عحَين بذلك: احلزن من التعب الذي كانوا فيه يف الدنيا...وقال آخرون: 

بل عنى بذلك احلزن الذي ينال الظامل لنفسه يف موقف القيامة.

   والطبي يرجح رأيًا يف النهاية فيقول: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال: إن اهلل 

تعاىل أخب عن هؤالء القوم الذين أكرمهم مبا أكرمهم به، أنهم قالوا حني دخلوا اجلنة }احْلحَْمُد 

{ وخوف دخول النار من احلزن، واجلحَزحَع من املوت من احلزن، واجلزع  نَّا احْلحَزحَنحَ هللِ الَِّذي أحَْذهحَبحَ عحَ

من احلاجة إىل املطعم من احلزن. ومل يصص اهلل؛ إذ أخب عنهم أنهم محدوه على إذهابه احلزن 

عنهم، نوًعا دون نوع، بل أخب عنهم أنهم عنوا مجيع أنواع احلزن بقوهلم ذلك، وكذلك 

ذلك؛ ألن من دخل اجلنة، فال حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم على إذهابه عنهم معاني احلزن 
)*

)1(

مجيعها.)

    النهي عن احلزن لألنبياء وذويهم:

   يأمر اهلل تعاىل أنبياءه أن ال يزنوا كسيدنا لوط، عليه السالم، قال له جبيل، عليه السالم،  

{.)العنكبوت: 33(  ومن معه من املالئكة:}وقالوا ال ختْف وال تزْن إّنا ُمنّجوكحَ و أهلحَكحَ إاّل امرحَأحَتحَكحَ

ا أحَال تحَْزحَِني{. ا ِمْن تحَِْتهحَ    ونهى اهلل مريم، عليها السالم، عن احلزن، فقال اهلل تعاىل هلا: }فحَنحَادحَاهحَ

)مريم: 24( 

   ويطمئن اهلل تعاىل أم موسى، عليهما السالم، عند إلقائها ملوسى وهو طفل صغري يف اليم، 

بأن ال ختاف، وال تزن، فيقول: }فإذا ِخفِت عليه فألقيِه يف اليمِّ و ال ختايف وال تزني{.)القصص: 7(

ْعناكحَ إىل ُأمِّكحَ كْي تحَقحَرَّ عيُنها وال تزْن{.)طه: 40(  وقال سبحانه خماطبًا موسى، عليه السالم: }فحَرحَجحَ

   

*  تفسري الطبي: 22 /167-165.
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     كلمات رائعة عن احلزن:

   يقول عائض القرني يف كتابه )ال تزن(: ال تزن؛ ألنك جربت احلزن باألمس، فما نفعك 

شيئاً، رسب ابنك فحزنت، فهل جنح؟! مات والدك فحزنت، فهل عاد حيًا؟! خسرت جتارتك 

فحزنت، فهل عادت اخلسائر أرباحًا؟!، ال تزن: ألنك حزنت من املصيبة، فصارت مصائب، 

وحزنت من الفقر، فازددت نكدًا، وحزنت من كالم أعدائك، فأعنتهم عليك، وحزنت من 

توقع مكروه فما وقع. ال تزن: فإنه لن ينفعك مع احلزن دار واسعة، وال زوجة حسناء، وال 

مال وفري، وال منصب سام، وال أوالد جنباء.

قاحلة،  الزالل علقماً، والوردة حنظلة، واحلديقة صحراء  املاء  يريك     ال تزن؛ ألن احلزن 

واحلياة سجنًا ال يطاق. ال تزن: وأنت عندك عينان، وأذنان، وشفتان، ويدان، ورجالن ولسان، 

ّذبحَان{)الرمحن:  ا ُتكحَ وجنان، وأمن وأمان، وعافية يف األبدان، واهلل تعاىل يقول: }فحَِبأِي آالِء رحَِبُكمحَ

13(، ال تزن: ولك دين تعتقده، وبيت تسكنه، وخبز تأكله، وماء تشربه، وثوب تلبسه، وزوجة 

)*
)1(

تأوي إليها، فلماذا تزن؟!.)

* عائض  القرني، ال تزن، ط3، الشارقة: مكتبة الصحابة، ص 53-52، 2002.
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   ُتعرَُّف الفواصُل بأنها )حروٌف متشاكلة يف املقاطع، يحَقحَُع بها إفهام املعاني()1(، وُتشّكل 

ْجع يف النثر.  الفاصلة القرآنية جزءًا ُمهمًا من إيقاع السور، وهي كالقافية يف الشعر، وكالسَّ

ْجع هو )تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور على حرف واحد()2(. والسَّ

    متّيز الفاصلة القرآنية عن السجع:

ْجع يف القرآن الكريم على حساب املعنى،      اتفق العلماء -مجيعهم– على نفي جميء السَّ

ْجع،  يَّزوا فواصلحَُه- اليت كّلها بالغة وحكمة- عن السَّ ونفوا عنه مشابهته كالم البشر؛ فحَمحَ

فـ: )الفواصل بالغة، واألسجاع عيب؛ وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما األسجاع 

فاملعاني تابعة هلا()3(، ويستدّلون على ذلك بأّنه لو )كان القرآُن سجعًا لكان غري خارج عن 

من  ْجع  )السَّ إن  وقالوا:  إعجاز()4(،  بذلك  يكن  مل  فيها  داخال  كان  ولو  أساليِب كالِمهم، 

1. السيوطي، جالل الدين: اإلتقان يف علوم القرآن، تقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط3، القاهرة: دار الرتاث، بال 
تاريخ، ص290.

2. ابن األثري، ضياء الّدين نصر اهلل: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج1، حّققه: الشيخ كامل حمّمد عويضة، 
بريوت: دار الكتب العلمّية، 1419هـ- 1998م، ص190.

3. الرّماني، علي بن عيسى: النكت يف إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز، تقيق: حممد زغلول سالم 
وحممد خلف اهلل، ط2، مصر: دار املعارف، 1968م، ص97.

4. الباقالني، أبو بكر حممد بن الطّيب: إعجاز القرآن، تقيق: السيد أمحد صقر، ط3، مصر: دار املعارف، بال تاريخ، 
ص57.

َأَثُر الفاصلة القرآنية يف َتقيِق االْنِسجام 

بني األصواِت واملعاني يف سورِة مريم

قضايا قرآنية

أ.معني رفيق/ مشرف مبحث اللغة العربّية - مديرّية تربية جنني 
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ْجع، وليس كذلك ما اّتفق مما هو يف تقدير  الكالم يحَْتبُع املعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السَّ

ْجع من القرآن، ألحَنَّ اللفظ يقع فيه تابعًا للمعنى()1(. السَّ

   وتؤدي الفاصلة دورًا مهمًا يف إحداث التناغم اإليقاعي والتلوين الصوتي يف سور القرآن، 

فهي )قيمة صوتية ذات وظيفة ُتراعحَى يف كثري من آيات القرآن()2(، وهي تسهم - بشكل 

فاعل- يف إحداث االْنِسجام يف السورة، )وأساس االْنِسجام هو الوحدة مع التعدد()3(.

   وال تنفصل فواصل القرآن الكريم عن اجلحَوِّ الذي ترد فيه، بل هي تأتي منسجمة معه يف 

أصواته؛ لتسهم يف تشكيل إيقاعات السورة، فهي )متفقة مع آياتها يف قرار الصوت اتفاقًا 

عجيبًا يالئم نوع الصوت، والوجه الذي يساق عليه، مبا ليس وراءحَه يف العجب مذهب()4(؛ 

ريَُّ األسلوب املناسب للفكرة، وُينوُِّع يف نظام الفواصل  فمن طريقة القرآن الكريم أنه يحَتحَخحَ

بتنوُّع املوضوع املعروض، ويتجلى هذا التنويع يف طول الفاصلة وقصرها، ويف طريقة بنائها 

احلركة  مطلقة  أو  )ساكنة(،  ُمقيحَّدة  كونها  ختريُِّ  ويف  واخلشونة،  السهولة  حيث  من  اللفظي 

)املتحرِّكة حبركة ما(.

ُل إيقاعاِت الفواصِل َمَع َتبّدِل السياِق يف سورة مريم:     َتَبدُّ

    وجدت يف سورة مريم -اليت تحَعدُّ مثاني وتسعني آيًة- ما يثبت ارتباطحَ اإليقاعات والفواصل 

فيها بتنوع األجواء اليت ُتطلحَُق فيها؛ فقد اّتصفت فواصل السورة ِبلوٍن متميز من االْنِسجام 

اإليقاعي، أكسبها تآلفًا ملحوظاً، وأسهم يف تشكيل )شخصية السورة( مبنًى ومعنًى. 

لت افتتاحًا للسورة،     فقد انتهت اآلية األوىل: )كهيعص()مريم: 1(، باحلرف صاد، حيث شكَّ

1. نفسه: ص58.
2. حسان، متام: البيان يف روائع القرآن، ط1، القاهرة: عامل الكتب، 1993م، ص281.

3. عبد القادر، حامد: دراسات يف علم الّنفس األدبي، ط1، املطبعة النَّموذجّية، بال تاريخ، ص103.
4. الرافعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبالغة الّنبوّية،  ط1، القاهرة: دار املنار، 1417هـ - 1997م، ص170.
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أثر الفاصلة القرآنية يف تقيق االنسجام بني األصوات واملعاني يف سورة مريم

بقية  فيها خمتلفًا عن  الفاصلة  السور، وجاء صوت  بفواتح  التفسري  يسميه علماء  مّما  فهي 

فواصل السورة اليت تليها، مبا مينح جوَّ االفتتاح صوتًا خاّصًا ِبِه، ومييُّزه.

    ثّم انتقل السياُق مباشرة إىل قصص األنبياء، يف )32( آية، منتهية بالياء املضعفة املتبوعة 

بصوت الفتحة الطويلة، كما يف: )زكرّيا، خفّيا، شقّيا، ولّيا، رضّيا، مسّيا، عتّيا، شيئا، سوّيا، عشّيا، 

صبّيا، تقّيا، عصّيا، حّيا، شرقّيا، سوّيا، تقّيا، زكّيا، بغّيا، مقضّيا، قصّيا، منسّيا، سرّيا، جنّيا، إنسّيا، 

فرّيا، بغّيا، صبّيا، نبّيا، حّيا، شقّيا، حّيا(. )مريم: 2 - 33(، مما أوجد نسقًا متناغمًا من األصوات، 

املنسجم مع أسلوب العرض القصصي.

فجأة  النسق  هذا  يتغري  السالم،  عليه  عيسى،  قصة  انتهاء  وعقب  اآليات،  تلك  وبعد     

بصوت  املسبوقني  وامليم  النون  إىل صوتي  الطويلة،  الفتحة  حركة  من  اآليات  فواصل  يف 

الكسرة الطويلة، أو الضمة الطويلة، كما يف: )ميرتون، فيكون، مستقيم، عظيم، مبني، يؤمنون، 

العرُض  توّقف  فقد  املوضوع؛  اختالف  عن  ناشئ  تغرّي  وهو   ،)40  -  34 )مريم:  يرجعون(. 

عليهما  مريم-  ابن  عيسى  على  احلكم  وإصدار  التعقيب،  إىل  السياُق  وَّلحَ  وتحَ  ، القصصيُّ

ى اْبُن محَْريحَمحَ قحَْولحَ احْلحَقِّ الَِّذي  السالم- بنفي بنوَّته هلل-سبحانه- وذلك يف اآليات: }ذحَِلكحَ عيسحَ

ى أحَْمًرا فحَِإمنَّحَا يحَُقوُل لحَُه ُكْن فحَيحَُكوُن *...  انحَُه ِإذحَا قحَضحَ رتحَُونحَ * محَا كحَانحَ هللِ أحَْن يحَتَِّخذحَ ِمْن وحَلحٍَد ُسْبححَ ِفيِه ميحَْ

{ )مريم: 34 - 40(، )وهلجة احلكم تقتضي  ُعونحَ ِإلحَْينحَا ُيْرجحَ ا وحَ لحَْيهحَ ِإنَّا حنحَُْن نحَِرُث اأْلحَْرضحَ وحَمحَْن عحَ

القّصِة  إيقاع  قِوّيًا رصيناً، بعد  إيقاعًا  أسلوبًا موسيقّيًا غري أسلوب االستعراض، وتقتضي 

.)*)1(

الرضيِّ امُلسرتسل()

    ومّما يؤّكد هذا التغرّي املقصود، أحَّنه ومبجرد االْنِتهاء من إصدار احلكم السابق، وإعالِن ذلك 

البيان اإلهلي احلاسم بشأن عيسى، وجدنا السورة ملّا رجعْت إىل السرد القصصي املشحون 

* قطب، سّيد: التصوير الفيّن يف القرآن، ط8، القاهرة: دار الشروق، 1403هـ- 1983م،  ص109.
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بالعواطف واالنفعاالت والنداءات، رجعْت معها الفواصُل الّرخّيُة املديدُة الصوت، يف )34( 

قّيا، نحَبّيا،  فّيا، شحَ لّيا، محَلّيا، ححَ وّيا، عحَصّيا، وحَ يئا، سحَ آية متتابعة، جاءت فواصلها كما يأتي: )نحَبّيا، شحَ

ّيا،  ّيا، ححَ ِشيًّا، تحَقّيا، نحَِسيًّا، مسحَ يئا، محَأتيا، وعحَ ّيا، شحَ ِليًّا، وُبكّيا، غحَ ّيا، نحَبّيا، نحَبّيا، محَرضّيا، نحَبّيا، عحَ ِليًّا، نحَبّيا، جنحَ عحَ

يئا، ِجِثّيا، ِعتّيا، ِصلّيا، محَقضّيا، ِجثّيا، نحَدّيا، وِرْئيا( )مريم:41 - 74(. شحَ

    وبعد ذلك، وفور انتهاء العرض القصصي مّرة أخرى، تغرّيت فواصُل اآليات من الياء 

املتبوعة بالفتحة الطويلة، إىل فواصل أخرى تراوحت بني الّدال والّزاي املتبوعتني بصوت 

ْهدا، مّدا، فحَْردا، ِعّزا، ِضّدا،  الفتحة الطويلة إىل نهاية السورة، كما يف: )ُجندا، محَرّدا، وحَوحَلدا، عحَ

ِرْكزا(.  ُلّدا،  ُوّدا،  ّدا، فحَْردا،  ّدا، وحَلحَدا، وحَلحَدا، عبدا، عحَ إّدا، هحَ ْهدا، وحَلحَدا،  ِوْردا، عحَ ّدا، وْفدا،  أحَّزا، عحَ

)مريم: 75 - 98(

   حيث عاد اإليقاع إىل االختالف كرة أخرى، من الصوت الرَِّخّي إىل صوت شديد يناسب 

املوضوع اجلديد، الذي غلبحَ عليه احلجاج واجلدال، وزحَِخرحَ بالرتهيب والوعيد للمعاندين 

واملشركني، وهو ما يناسبه فواصل الدال والزاي، كما يف قوله تعاىل: }وحَقحَاُلوا اختَّحَذحَ الرَّمْححَُن 

ا *  دًّ قُّ اأْلحَْرُض وحَختحَِرُّ اجْلِبحَاُل هحَ ْرنحَ ِمْنُه وحَتحَْنشحَ اوحَاُت يحَتحَفحَطَّ محَ اُد السَّ ْيًئا ِإدًّا * تحَكحَ وحَلحًَدا * لحَقحَْد ِجْئُتْم شحَ

ْوا ِللرَّمْححَِن وحَلحًَدا()مريم: 88 - 91(، حيث اشتّد جرس الفواصل ووقعها، لتؤثِّر يف املتلقي،  أحَْن دحَعحَ

وتوافق  وجرسها،  الكلمات  )رنني  فـ  استقبال؛  أحسن  املطروقة  املعاني  الستقبال  وتهيِّئه 

ّا  إيقاعاتها، لغة تتغلغل يف النفس والضمري()1(، حتى إّنه ُيروى عن حممد بن كعب، أّنه ملحَ

مسع اآليات السابقة، أحّس باخلطر احمُلِدق من قولة الشرك تلك، وقال: )لقد كادحَ أعداُء اهلل أحَْن 
دحَق؛ فإّنه قوٌل عظيٌم()2( ُيقيموا علينا الساعة.. قال ابن العربي: وصحَ

1. أبو موسى، حممد: خصائص الرتاكيب، دراسة تليلية ملسائل علم املعاني، ط2، دار التضامن للطباعة، 1980م، ص287.
2. القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري: اجلامع ألحكام القرآن، ج11، ط2، صححه: أمحد عبد العليم البدوني،  دار 

الفكر، بال تاريخ، ص158.



53

أثر الفاصلة القرآنية يف تقيق االنسجام بني األصوات واملعاني يف سورة مريم

      ثالث جمموعات من الفواصل تتناغم مع ثالثة سياقات من املعاني:

    وهكذا، فقد توزعت أغلب فواصل سورة مريم على ثالث جمموعات، األوىل ضّمت 

سبعًا وستني آيًة، جاءت ُمعظُمها خمتومًة حبرف الياء املشدَّد املتبوع بالفتحة الطويلة؛ كما يف 

)زكرّيا، حفّيا، شقّيا..(؛ لتتناغم مع سياق العرض القصصي. وضّمت اجملموعة الثانية سبع 

فواصل، خمتومة مبيم أو نون مسبوقتني بصوت الكسرة الطويلة أو الضمة الطويلة، وتسكنان 

عند الوقف؛ كما يف: )ميرتون، فيكون، مستقيم، عظيم..(؛ لتنسجم مع سياق التقرير، وإصدار 

الثالثة أربعًا وعشرين آية خمتومة بالدال والزاي، املضّعّفتني  احلكم، بينما ضّمت اجملموعة 

أحياناً، واملتبوعتني بالفتحة الطويلة، كما يف: )ُجندا، محَرّدا، وحَوحَلدا..(؛ لتتواءم مع سياق التهديد 

والوعيد للمشركني.

    وقد أسهم كّل ذلك يف إكساب السورة تناغمًا داخلّيًا بني أصواتها ومعانيها، حيث )يسري 

اإليقاع املوسيقي يف السورة وفق املعنى واجلّو، ويشارك يف إبقاء الظل الذي يتناسق مع املعنى 

.)*)1(

يف ثنايا السورة()

* قطب، سّيد: يف ظالل القرآن، ج4، ط17، القاهرة: دار الشروق، 1412هـ - 1992م، ص2300.
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    ال شــك بأن احلياة البشــرية حافلة بالنماذج البشرية املسيئة للكرامة اإلنسانية املقررة يف الفطرة 

اإلنســانية، فقد قرر ســبحانه وتعاىل هذه الكرامة العامة بقوله: }وحَلحَقحَْد كحَرَّْمنحَا بحَيِن آدحَمحَ وحَمححَحَْلنحَاُهْم يِف 

اْلبحَْحِر{ )اإلســراء: 70(، وقامت الشرائع كلها ومبادئ األخالق العامة على تعديل السلوكات  اْلبحَِّ وحَ

البشرية اخلاطئة، واستخدمت لذلك شتى األساليب والصور، ومن تلك األساليب عرض النموذج 

املنفــر الذي يدفع بالناس إىل تصــوره عقاًل وواقعاً، فينفرون منه وياربونــه، وهذا ما جاء يف هذه 

اآليات الكرمية من ســورة األعراف؛ إذ تعرض هذا النموذج البشري الواقعي لإلنسان الذي وهبه 

اهلل علمــًا ومعرفة، ولكنــه لظروف كثرية، يرتك تلك التعاليم، ويبتعد عن ضبط الســلوك بالفكر 

ــلحَخحَ  لحَْيِهْم نحَبحَأحَ الَِّذي آتحَْينحَاُه آيحَاِتنحَا فحَاْنسحَ اْتُل عحَ الصحيــح، متبعًا يف ذلك كله هــواه، يقول جل وعال: }وحَ

ا وحَلحَِكنَّــُه أحَْخلحَدحَ ِإىلحَ األحَْرِض وحَاتَّبحَعحَ  اِوينحَ * وحَلحَْو ِشــْئنحَا لحَرحَفحَْعنحَاُه ِبهحَ انحَ ِمنحَ اْلغحَ اُن فحَكحَ ــْيطحَ ُه الشَّ ا فحَأحَْتبحَعحَ ِمْنهحَ

ُبوا  لحَْيِه يحَْلهحَْث أحَْو تحَرْتُْكُه يحَْلهحَْث ذحَِلكحَ محَثحَــُل اْلقحَْوِم الَِّذينحَ كحَذَّ ْلِب ِإْن تحَِْمــْل عحَ ثحَِل اْلكحَ ثحَُلُه كحَمحَ ــوحَاُه فحَمحَ هحَ

اُنوا  ْم كحَ ــهُ أحَْنُفسحَ ُبوا ِبآيحَاِتنحَا وحَ ــاءحَ محَثحَاًل اْلقحَْوُم الَِّذينحَ كحَذَّ ُرونحَ * سحَ صحَ لحَعحَلَُّهْم يحَتحَفحَكَّ ِبآيحَاِتنحَا فحَاْقُصِص اْلقحَصحَ

{. )األعراف: 175 - 177( يحَْظِلُمونحَ

    لقــد رمســت اآليات الكرمية صــورة منفرة فعاًل لكل إنســان، فمثل هذا الشــخص املعرض 

املتكب عما يعلم كمثل الكلب، وملاذا الكلب بالتحديد؟ هل ألنه خملوق مرتبط بالذهنية اإلنسانية 

بالضعف واملهانة؟ أم لتلك الصفة البيولوجية املودعة فيه املتمثلة باللهاث الدائم سواء أكان متعبًا 

أم ال؟ وهل ميكن لبشر أن يمل على كلب متاعًا لنختب هذه الصفة؟ أم يكفي هلاثه وهو خال من 

معامل الشخصية اإلنسانية يف القرآن الكريم 

معاجلة السلوك البشري بعرض النموذج اخلاطئ

فراس حج حممد
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ذلك، لنعرف أنه كذلك دون محل، فكيف إذا ركبته األمحال واألثقال؟

    والحظوا كم يصبح ذلك اإلنســان مرتديًا وضااًل عندما ينســلخ عن االلتزام بالعلم اليقيين، إن 

الشيطان سيصبح تابعًا له وليس العكس، عدا أن هذه الشخصية بهذا السلوك ستكون اهتماماتها 

منحطة، أرضية شهوانية، فالنفس البشرية ستكون مرتبطة باألرض ملتصقة بها، تعبريًا بالغيًا مجياًل 

عن تدٍن يف التفكري واآلمال والتطلعات، فهي شــخصية ال تعرف املعالي، وال الســمو األخالقي، 

وكأن يف اآليــات تنفريًا آخرحَ، متمثاًل يف أن اتباع اهلوى واملصاحل الشــخصية منقصة ومضرة، فعبادة 

املصلحة هي اليت جتعل اإلنســان متقلبًا يف شــهواته ونزواته، ال يدها حد، وال يوقفها سد، فاهلوى 

سيل جارف مقيت، يدمر الشخصية اإلنسانية، ويرتكها كالريشة يف مهب الريح.

    وألن املوقــف مســوق يف اآليات من أجل العبة والعظة واالّتبــاع، فقد قررت اآليات الكرمية 

حقيقة عقلية وفكرية، ال بد من أن يســتوعبها كل حكيم ومتدبر، ففي هذا النموذج الســيئ املنفر 

دعوة للتأمل، وحماكمة ذلك السلوك لالبتعاد عنه وجمافاته. 

    وتتســع العبة يف التنفري ليأخذ الســياق يف التعبري بلغة عامة شــاملة للسلوك البشري مجيعه، 

عندمــا يذم القرآن كل قوم كذبوا باآليات الواضحات، فإنهم قد ظلموا أنفســهم بال أدنى ريب؛ 

أتدرون ملاذا؟ ألنهم مل يرتموا جوهرة العقل املتدبر اليت تقود إىل السلوك البشري املتزن املتمثل يف 

االلتزام بالسلوك الصحيح والقويم، فليس هناك من بشاعة تساوي بشاعة اجلريان واللهاث خلف 

مصلحتك الشخصية أيها اإلنسان، وتركك ما علمته وراء ظهرك ال تفل به، وال تقيم له أي وزن، 

فجمال اإلنسان وتقق إنسانيته نابعة من التزامه احلق والدعوة له، وأن تكون األفكار واملبادئ أواًل، 

وأن تتكيف األهواء معها وليس العكس.

    رحــم اهلل القائــل: )إذا عِرض عليك أمران فخالف هواك، فإن اهلــوى يقود إىل ما ُيعاب( وأي 

عيب؟ وأي منقصة أكب من أن تتخلى عن أهم ما مييز إنســانيتك؟ إن يف ذلك لذكرى ملن كان له 

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد!!    

معامل الشخصية اإلنسانية يف القرآن الكريم
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الدخان واألرجيلة 1.  حكم الشرع يف فتح حمل لبيع 

   السؤال: ما حكم الشرع يف فتح حمل لبيع الدخان واألرجيلة؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

    فالشريعة اإلسالمية تقوم على أمور مخسة، هي: حفظ حياة اإلنسان، وعقله، وماله، ودينه، 

وعرضه، وعلى هذا، فقد نهى اإلسالم عن تعاطي أي شيء يعود بالضرر على جسم اإلنسان، 

أو عقله، أو ماله، أو عرضه، أو دينه، فعن أم سلمة، رضي اهلل عنها، قالت: )نحَهحَى رحَُسوُل اهلِل، 

)*
)1(

ْن ُكلِّ ُمْسِكٍر وحَُمفحَرتٍِّ(.) ، عحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهلُل عحَ صحَ

    واهليئات العلمية واملراكز الطبية والصحية، فصلت يف بيان مدى تأثري التدخني على 

جسم اإلنسان، وأثبتت أنه سبب رئيس لإلصابة بكثري من األمراض اخلطرية، وذهب معظم 

علماء الشريعة إىل ترميه، ووجوب اإلقالع عنه؛ ألن اإلسالم أحل الطيبات، وحرم كل خبيث 

* سنن أبي داود، كتاب األشربة، باب النهي عن املسكر، وقال ابن حجر يف فتح الباري: إسناده حسن، وصححه 
الزين العراقي يف فيض القدير: 6 /338.

أنت تسأل واملفيت جييب

الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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{)األعراف: 157(، ورسول  لحَْيِهُم اخْلحَبحَاِئثحَ يِّبحَاِت وحَُيحَرُِّم عحَ ُم الطَّ وضار، فقد قال اهلل تعاىل: }وحَُيِلُّ هلحَُ

رحَرحَ وحَالحَ ِضرحَارحَ(.)1( اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )الحَ ضحَ

   وحيث إن هذه املسألة اجتهادية، وتوجد آراء ختالف القول بالتحريم، فنميل إىل القول 

بالكراهة التحرميية لشرب الدخان واملتاجرة به وباألرجيلة.

2. حكم منع االبن من الصالة يف املسجد

    السؤال: هل جيوز لألب منع ابنه من الصالة يف املسجد؟ وما حكم استجابة االبن ألبيه 

يف هذه احلالة؟

    اجلواب: األصل أن يتعاهد األب أبناءه الذكور بأداء الصالة مجاعة يف املسجد؛ ملا ورد من 

ِن النَّيِبِّ،  نصوص شرعية يف احلث عليها، وتوبيخ تاركها، فعن أِبي ُهرحَْيرحَةحَ، رضي اهلل عنه، عحَ

اِلفحَ ِإىلحَ محَنحَاِزِل قحَْوٍم الحَ  الحَِة فحَُتقحَامحَ، ُثمَّ ُأخحَ ْمُت أحَْن آُمرحَ ِبالصَّ محَ : )لحَقحَْد هحَ صلى اهلل عليه وسلم، قحَالحَ

لحَْيِهْم()2(، وال جيوز أن مينعهم عنها إال لعذر شرعي؛ فعن ابن عمر،  رِّقحَ عحَ الحَةحَ، فحَُأححَ يحَْشهحَُدونحَ الصَّ

اِجدحَ اهلِل()3(،  نحَُعوا ِإمحَاءحَ اهلِل محَسحَ رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )الحَ متحَْ

فنهى عن منع النساء من املساجد، مع أن صالتهن يف البيت أفضل، وهذا يدل على أن منع 

الرجال من املساجد أعظم؛ ألن صالتهم يف املسجد أفضل.

    أما االبن الذي مينعه أبوه من صالة اجلماعة يف املسجد؛ فعليه أن يبذل النصح له، ويبني 

النيب، صلى اهلل عليه وسلم،  املطلب، عن  العباس بن عبد  اهلل بن  1. مسند أمحد، مسند بين هاشم، مسند عبد 
وصححه األلباني.

2. صحيح البخاري، كتاب اخلصومات، باب إخراج أهل املعاصي واخلصوم من البيوت بعد املعرفة
3. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم؟

أنت تسأل واملفيت جييب
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له حكم صالة اجلماعة وفضلها، فإن تعذر عليه ذلك، فال حرج عليه يف أداء الصالة يف البيت، 

حتى يتيسر له الفرج مما ابتلي به.

العامة الثانوية  3. حكم حضور حفالت ختّرج الطالب من 

   السؤال: هل جيوز حضور حفالت ختّرج طالب املدارس من الثانوية العامة؟

   اجلواب: األصل يف حكم حضور حفالت خترج الطالب من الثانوية العامة اجلواز، إال إذا 

ُوجدت فيها خمالفات شرعية، فعندئذ ال جيوز حضورها.

املعتدة من وفاة حلضور وليمة عند أخيها 4. حكم خروج 

   السؤال: ما حكم خروج امرأة معتدة من وفاة حلضور وليمة عند أخيها، ورجوعها إىل البيت 

قبل املغرب؟

    اجلواب: على املرأة املعتدة من وفاة زوجها املبيت يف بيتها، وجيوز هلا اخلروج نهاًرا لقضاء 

حوائجها ومصاحلها، كخروجها للعالج أو العمل، أو خروجها لزيارة أهلها، فعن جابر، رضي 

لَّى  ، فحَأحَتحَِت النَّيِبَّ صحَ ا رحَُجٌل أحَْن ختحَُْرجحَ رحَهحَ ا، فحَزحَجحَ الحَيِت، فحَأحَرحَادحَْت أحَْن جتحَُدَّ نحَْلحَهحَ اهلل عنه، قال: )ُطلِّقحَْت خحَ

ْن  ِقي، أحَْو تحَْفعحَِلي محَْعُروًفا()1(، عحَ دَّ ى أحَْن تحَصحَ : بحَلحَى فحَُجدِّي نحَْلحَِك، فحَِإنَِّك عحَسحَ ، فحَقحَالحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ اهلُل عحَ

: ِإنَّا نحَْستحَْوِحُش،  ، فحَُقْلنحَ ُهنَّ ْمدحَانحَ ُنِعيحَ ِإلحَْيِهنَّ أحَْزوحَاجحَ اٌء ِمْن هحَ أحَلحَ اْبنحَ محَْسُعوٍد ِنسحَ : )سحَ ةحَ قحَالحَ ْلقحَمحَ عحَ
ا ِباللَّْيِل(.)2( اِر، ُثمَّ تحَْرِجُع ُكلُّ اْمرحَأحٍَة ِمْنُكنَّ ِإىلحَ بحَْيِتهحَ ْبُد اهلِل: جتحَْتحَِمْعنحَ ِبالنَّهحَ فحَقحَالحَ عحَ

    وعليه؛ فال حرج يف خروج املعتدة من وفاة حلضور وليمة عند أخيها، مع التزام جتنب ما 

تنهى املعتدة عنه من الزينة وغري ذلك، وأن تبيت يف منزهلا الذي تعتد فيه.

1. صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب جواز خروج املعتدة البائن واملتوفى عنها زوجها فى النهار حلاجتها.
2. مصنف عبد الرزاق، كتاب الطالق، باب أين تعتد املتوفى عنها، قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح، 7 /32.
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5. حكم أن ترضع األم طفلها وهي حامل

    السؤال: ما حكم أن ترضع األم طفلها وهي حامل؟

   اجلواب: ال حرج على املرأة أن ترضع ابنها وهي حامل، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

، فحَال  تَّى ذحَكحَْرُت أحَنَّ الرُّومحَ وحَفحَاِرسحَ يحَْصنحَُعونحَ ذحَِلكحَ ِن اْلِغيلحَِة، ححَ ْمُت أحَْن أحَْنهحَى عحَ محَ وسلم: )لحَقحَْد هحَ

بحٍَل)2(، كما  ْيُل: اللبحَُ الَِّذي ُترِضُعه املرأُة وحَلحَدحَها وحَِهي حامٌل، أحَي على ححَ يحَُضرُّ أحَْوالدحَُهْم()1(، والغحَ

أنه مل يثبت من الناحية الطبية أن محل املرأة يؤثر يف رضاعة ابنها.

اليت فيها كفر أو عدم تأدب مع اهلل تعاىل العبارات واأللفاظ  6. حكم 

   السؤال: هل جيوز قول ) اإلنسان يرمي محله على اهلل( بقصد معنى الكالم املكتوب؟

   اجلواب: العبارة املذكورة إن ُقصد منها التوكل على اهلل تعاىل، واالستعانة به يف دفع الضر، 

فال بأس بها.

   ولكن على اإلنسان أن يسن اختيار األلفاظ والعبارات اليت تليق مبقام اهلل سبحانه وتعاىل، 

ويفضل أن تكون من املأثورات، واالبتعاد عن األلفاظ والعبارات املوهمة.

7. حكم  طلب اخلاطب من اخلطيبة كشف شعرها

    السؤال: هل جيوز لشاب يريد خطبة فتاة أن يطلب منها كشف رأسها لرؤية شعرها؟

أن  أجنبيًا عن خمطوبته، فال جيوز هلا  يبقى اخلاطب  النكاح،  أن يكتب عقد  قبل     اجلواب: 

والعقد  زواجاً؛  وليس  بالزواج،  وعد  هو  جرى  ما  ألن  بها؛  يلو  أن  وال  أمامه،  تتكشف 

1. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل.
2. تاج العروس: 30 /134.
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الصحيح يتم فيه اإلجياب والقبول، وفيه ولي، وشهود، ومهر، فقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء 

األعلى رقم 2 /71 بتاريخ 24 /12 /2008م: )ننبه إىل خطورة التساهل يف النظر إىل املرأة 

املخطوبة، ومن ذلك كشف رأسها، وتبجها، وإظهار زينتها، وخلوتها باخلاطب، وما إىل ذلك، 

ثم بعد هذا قد ال تتم اخلطبة بعد أن رأى منها ما رآه، ويف هذا مضار تؤدي إىل ما ال تمد 

عقباه؛ من فساد األسر واألخالق، وانتشار الرذيلة، وخصوصًا حني يكون كثرٌي من الناس ال 

يبالون بأحكام الشريعة( 

    وجيوز للخاطب الذي يريد الزواج أن ينظر إىل وجه املرأة اليت يريد خطبتها ويديها، وما 

هو مكشوف منها عادة، ويتكلم معها، ليكون على معرفة بصفاتها، وليقوم الزواج بينهما 

لَّى  بحَ اْمرحَأحًَة، فحَقحَالحَ النَّيِبُّ، صحَ طحَ على الرضا واملودة، فعحَِن املُِْغريحَِة ْبِن ُشْعبحَةحَ، رضي اهلل عنه: )أحَنَُّه خحَ

ا(.)1( ا، فحَِإنَُّه أحَْحرحَى أحَْن ُيْؤدحَمحَ بحَْينحَُكمحَ : اْنُظْر ِإلحَْيهحَ لَّمحَ لحَْيِه وحَسحَ اهلُل عحَ

الرحم ملن يقطعها 8. حكم صلة 

   السؤال: ما حكم صلة األقارب الذين ال يقومون بزيارتنا يف مناسبات شبيهة؟

  اجلواب: إن صلة األرحام واجبٌة، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )الرَِّحُم ُمعحَلَّقٌة 

ُجبحَرْي بن مطعم،  اهلُل()2(، وعن  ُه  عحَ عحَين، قحَطحَ اهلُل، وحَمْن قحَطحَ تحَُقوُل: مْن وحَصليِن، وصله  باْلعحَْرِش، 

رحَِحٍم()3(،  قحَاِطُع  اجلحَنَّةحَ  ُخُل  يحَدحَ قال: )ال  اهلل عليه وسلم،  اهلل، صلى  أّن رسول  عنه،  اهلل  رضي 

1. سنن الرتمذي، كتاب النكاح، عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف النظر إىل املخطوبة، وصححه 
األلباني.

2. صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتريم قطيعتها
3. التخريج نفسه.
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واملال،  بالسالم، واالتصال، واهلدية،  فتكون  الزيارة وحسب،  تقتصر على  الرحم ال  وصلة 

وسائر صور اإلحسان، قال القاضي عياض: )الصلة درجات، بعضها فوق بعض، وأدناها ترك 

املهاجرة، وِصلحَُتها ولو بالسالم، وهذا حبكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها، فمنها ما يتعني 

ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه، وليس من مل يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطًعا، وال من 

قّصر عّما ينبغى له ويقدر عليه؛ يسمى واصاًل(.)1(

   وال جيوز للمسلم أن يقطع رحَمِحه، ولو قاطعوه هم، فالنَّيبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: 

ا()2(، وعن أبي هريرة،  لحَهحَ اِفِئ، وحَلحَِكِن اْلوحَاِصُل الَِّذي ِإذحَا ُقِطعحَْت رحَمِحُُه وحَصحَ )لحَْيسحَ اْلوحَاِصُل ِباملُْكحَ

رضي اهلل عنه: )أنَّ رجاًل قال: يا رسول اهلل، إنَّ لي قرابًة أِصُلهم ويقطعوني، وُأْحِسُن إليهم 

 ، أحَمنَّحَا ُتِسفُُّهُم املحَلَّ ؛ فحَكحَ ا ُقْلتحَ ويسيئون إلّي، وأحَْحلم عنهم، وجيهلون علّي، فقال: لحَِئْن ُكْنتحَ كحَمحَ

)3(.) لحَى ذحَِلكحَ لحَْيِهْم، محَا ُدْمتحَ عحَ ِهرٌي عحَ وحَالحَ يحَزحَاُل محَعحَكحَ ِمنحَ اهلِل ظحَ

على صلة  املرء  أن يرص  وينبغي  يقطعها،  من  ويأثم  واجبة،  الرحم  فإّن صلة  وعليه؛     

األرحام، وأن ال يقابل قطع الرحَِحم مبثله، بل يدفع باليت هي أحسن، وخري املتخاصمني الذي 

يبدأ بالسالم.

واهلل تعاىل أعلم

1. إكمال املعلم شرح صحيح مسلم: 8 /10.
2. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ليس الواصل باملكافئ.

3. صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وتريم قطيعتها.
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      احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد،

     فإن األمن والسلم من الضرورة لإلنسان مبكان، إذ إنهما يشكالن البيئة اليت يستطيع 

ُهم  معها العيش، وممارسة حياته وأعماله، وهما نعمة عظيمة من اهلل، القائل: }الحَِّذي أحَْطعحَمحَ

ْوٍف{ )قريش: 4(، وهما ركنان أساسان يف احلياة، كما قال عليه الصالة  مِّن ُجوٍع وحَآمحَنحَُهم مِّْن خحَ

أحَمنَّحَا ِحيزحَْت لحَُه  ُه ُقوُت يحَْوِمِه، فحَكحَ ِدهِ، ِعْندحَ سحَ اًفى يِف جحَ والسالم: )محَْن أحَْصبحَححَ ِمْنُكْم آِمًنا يِف ِسْرِبِه، ُمعحَ
)*

)1(

ْنيحَا() الدُّ

الرسل  وأرسل  السماوية،  الكتب  ونزلت  الشرائع،  جاءت  والسلم،  األمن      وحلصول 

الكرام، عليهم الصالة والسالم، الذين جاءوا مجيعًا بالدعوة إىل احلفاظ على مقاصد الشرع يف 

أعلى مراتبها، فضاًل عن دون ذلك من املراتب، وأعلى املراتب هي احلفاظ على الضرورات 

اخلمس أو الست، وهي: حفظ النفس، والدين، والعقل، والعرض، واملال، والنسب.

وحياة اإلنسان آمنًا بسالم، يعين أن يكون آمنًا يف نفسه، ودينه، وعقله، وعرضه، وماله، وآمنًا 

عليها.

    وتوفري األمن والسلم يف اجملتمع مهمة كبرية ال تقع على عاتق أجهزة األمن فحسب، بل 

* سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب منه، وحسنه األلباني.

الشيخ أمحد شوباش /  مفيت حمافظة نابلس

أخالق وقيم

مرتكزات السلم األهلي
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هي مهمة الوالدين يف األسرة، بل األسرة عموماً، واملدرسة واجلامعة، واملسجد، ومؤسسات 

اجملتمع املدني، ووزارات احلكومة، وأجهزة األمن املختلفة، ومجيع مكونات اجملتمع مبختلف 

ختصصاتها.

      املفردات والتصرفات اليت تهدد األمن وتعرضه للخطر:

      العنف:

    وهو الشدة والقسوة، وذلك باستخدام الضبط، أو القوة، استخدامًا غري مشروع، أو غري 

مطابق للقانون للتأثري يف إرادة األشخاص.

    ويكون لفظياً، أو جسدياً، أو نفسياً، أو جنسياً، وقد ميارس يف األسرة أو املؤسسة التعليمية 

أو غريها.

شجار  وكثرة  احلنان،  وفقدان  الطفل،  وتنشئة  االجتماعية،  األسباب  إىل  ممارسته  وتعود     

عن  عدا  األسرة،  حاجات  إشباع  وعدم  والبطالة،  كالفقر،  االقتصادية،  واألسباب  األبوين، 

األسباب السياسية، كالظلم، والقهر، واألسر، والتشريد، واألسباب الثقافية، من خالل الفهم 

الطفولة،  اإلعالم، خاصة يف سن  يشاهد عب وسائل  ما  أو  الدين،  لبعض نصوص  اخلطأ 

عدا عن ضعف الوازع الديين، وبعض األخالق، كالكره، واحلقد، واحلسد، ومنه الناشئ عن 

التمييز بني األبناء، والبغضاء، والعدوان، فضاًل عن بعض املمارسات اخلاطئة، كتعاطي اخلمر 

واملخدرات.

     التطرف والغلو:

   مما يفتك باألمن والسلم االجتماعي مسألة التطرف والغلو الديين، واخلروج عن الفهم 

السليم لنصوص الدين وأحكامه، ومما هو مشاهد يف العامل، خاصة يف اجملتمعات القريبة ظهور 

جمموعات تنتمي إىل الدين، وتمل أفكارًا غريبة عن الدين من التكفري، واستباحة الدماء 

والتفجري والقتل.

مرتكزات السلم األهلي
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       االنفالت األمين:

باملواطنني  اإلضرار  توقع  اليت  باألعمال  يتعلق  أنه  إال  العنف،  أعمال  من  جزء  وهو     

وممتلكاتهم واملمتلكات العامة، وقد يستخدم فيه السالح، وأسبابه هي أسباب العنف بصفة 

عامة.

      املرتكزات اليت يعتمد عليها تقيق السلم واألمن األهلي:

     يقوم تقيق األمن على جمموعة عوامل ومهمات، أبرزها:

      1. اجلانب الثقايف: ويكون من خالل نشر الوعي، وغرس قيم التسامح، واحملبة، والسلم، 

وحب اخلري للجميع، وحفظ كرامتهم، وتعميق هذه املعاني يف نفوس املواطنني، يف األسرة، 

واملدرسة، واجلامعة، واملسجد، من خالل الرتبية، وتقوية الوازع الديين، والوعظ، واإلرشاد 

النعدام  املدمرة  اآلثار  من  والتحذير  األفراد،  بني  املتبادل  االحرتام  مبادئ  ونشر  واخُلطب، 

السلم، وضرب املثل يف اجملتمعات القريبة.

بأمن اجملتمع، وبيان خماطرها  الضارة  السلبية والتصرفات  املمارسات  التحذير من      مع 

كافة،  بأشكاله  واإليذاء  اآلمنني،  وإخافة  الرصاص،  وإطالق  السالح،  مثل: محل  وأضرارها، 

والشروع يف القتل وممارسته.

      2. اجلانب التشريعي – العدالة:

    نص القانون األساس الفلسطيين باعتباره العقد االجتماعي لشعبنا على نبذ العنف، 

القوانني  يف  كافة  الضعف  نقاط  دراسة  من  بدَّ  ال  ذلك  ولتحقيق  األهلي.  السلم  ومحاية 

املعمول بها يف دولة فلسطني، اليت ُتستغل ملمارسة العنف، وال ياسب عليها، أو ياسب 

عليها مبا ال جيعل يف احملاسبة من رادع ملرتكب االعتداء، وسن قوانني جديدة تاسب على 

اجلرائم املستجدة، كالعقوبات على اجلرائم اإللكرتونية، ومراجعة قانون األحوال الشخصية، 
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والقضاء  والعسكرية،  املدنية  بالنيابة  منوط  دور  وهذا  بعدالة،  القانون  تطبيق  مع ضرورة 

واألجهزة األمنية والسيادية، ورجال اإلصالح الكرام، والوصول إىل وثيقة شرف حملية على 

مستوى احملافظة، أو الوطن لتعزيز السلم األهلي، والتأكيد عليه، ودعم تفاصيله بقوة القانون 

والدولة، فإن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن – كما ورد عن عثمان بن عفان، رضي 

اهلل عنه.

    3. اجلانب الكفائي – االقتصادي: 

ال بدَّ من تقيق عدالة اجتماعية، وضمان اجتماعي، ودخل لكل رب أسرة، يقق احلد األدنى 

من متطلبات احلياة، وتكاليف املعيشة، وهذا جانب منوط باملؤسسات االقتصادية والقطاع 

اخلاص جمتمعني.

     4. اجلانب النفسي:

املعنفني  مع  والتعامل  عالجه،  وكيفية  العنف،  بقضايا  ختتص  مؤسسات  تأسيس  ينبغي 

والعنيفني، كما ينبغي ملؤسسات اإلعالم االهتمام باجلانب النفسي ألبناء اجملتمع.

    وسائل تقيق هذه األفكار: 

واملؤمتر،  والندوة،  العمل،  واحملاضرة، وورشة  الدرس، واخلطبة،  أهمها  كثرية جدًا،  الوسائل 

واملطويات، والعمل امليداني، ووسائل اإلعالم، من إذاعة، وتلفاز ومواقع إلكرتونية وغري 

ذلك، مع تفعيل دور الرقابة، وحماربة الفساد، وإشاعة املعروف ونشره.

      ختامًا: 

   إن تعرض األمن للخطر يضر باجملتمع سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وفكرياً، وثقافياً، 

وقد تنشب عنه تصرفات خطرة، وسلبيات كبرية، وخماطر بليغة، فواجبنا مجيعًا أن نعزز سلمنا 

وسلم جمتمعنا، وأن نعمل على تقيقه، محاية للسلم األهلي واملواطنة الصاحلة.
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   الشباب مصدر القّوة، وعتاد احلاضر، وأمل املستقبل، هذه حقيقة ال مراء فيها، وهلذا؛ فإّن أّي 

ضرر يلحق بالشباب يفّت يف عضد األّمة، ومن هنا كان جهد أعداء األّمة ينصّب يف كثري منه 

على الشباب، فكانوا حريصني على عمل كّل ما من شأنه أن يفسد عقوهلم، ويفسد أبدانهم، 

ويفسد سلوكهم، ويفسد عليهم دينهم.

   وملّا كان الشباب ميتلكون غرائز وعواطف متوّثبة، ويتصفون حبّب املغامرة، فقد أتوهم من 

هذه األبواب مجيعها، فقد شجعوا االختالط بني اجلنسني، وفتحوا هلم أبواب اجملون، وشجعوا 

السفور، وشّجعوهم على تعاطي التدخني والنرجيلة، وسّهلوا سبل الوصول إليهما، وكان 

تعاطي احلشيشة  إىل  فاجتهوا  ما هو أخطر،  إىل  الشباب  أن ذهب كثري من  نتائج ذلك  من 

واملخدرات بأنواعها كلها.

   وال ريب أّن شبابنا يعيشون اليوم فتنًا كثرية، تعصف بدينهم وأخالقهم وأجسامهم، وهم 

إن مل جيدوا املرشد واملعني من أسرهم وجمتمعاتهم ودوهلم، ضاعوا وتاهوا، ومن العجيب أّن 

حكومات كثرية يف العامل اإلسالمّي، ال تاسب الشاّب على جمونه، ولكّنها تراقبه إذا حنا حنو 

الدين، فرمبا يعتقل، ورمبا ضّيق عليه يف السفر والوظيفة وغري ذلك، وهذا قد جينح بطائفة 

منهم إىل التطّرف، أو ترك األوطان، أو الوقوع يف بالء املخدرات واملسكرات.

املخدرات أشد خطرًا على اإلنسان

كمال بواطنه/ مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية/ وزارة الرتبية والتعليم

أخالق وقيم
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من اآلفات اليت أصبح العامل كّله يكتوي بنارها املخدرات، وقد كنا نسمع عنها يف بالد غري 

املسلمني، ولكّنها يف السنوات األخرية تفّشت يف بالد املسلمني، ومل تقم بتطبيق التشريعات 

والقوانني لردع التجار واملتعاطني، والنتيجة أّن اآلفة يزداد انتشارها، وحنن نسمع من حني 

آلخر عب وسائل اإلعالم عن ضبط كميات كبرية من املخدرات، يف بالدنا ويف بالد أخرى، 

جتارها  بني  تدث  جرائم  وعن  منها،  تستخرج  نباتات  زراعة  عن  الكشف  عن  ونسمع 

ومتعاطيها، وأن ضحاياها يفوقون يف بعض البالد ضحايا احلروب.

    إّنك لو نظرت إىل امرئ من املتعاطني لوجدته مسخ إنسان، وأشالء هّمة، فهو ينحدر من 

سيئ إىل أسوأ يف ماله وصّحته وخلقه...، ولكم مسعنا عّمن يسرق أهله ومصاغ زوجه، وعّمن 

األمراض،  فيهم  دّبت  أناس  أهله من أجل جرعة خمدرات!! وكم مسعنا عن  يفرط بعرض 

فوجدوا ميتني بسبب زيادة جرعة، أو تلويث دم بسبب حقنة ملّوثة!! وكم مسعنا عن أناس 

كانوا موّفقني يف حياتهم، فوقعوا يف فّخ املخدرات، فانقلبت حياتهم، ومتّزقت أسرهم!!

   يزن املسلم وهو يسمع عن شباب من املتعاطني واحلشاشني، داخل اخلّط األخضر وخارجه، 

وواأملاه، هل هانت علينا عقولنا وأصبحنا وليس لنا فيها حاجة؟! هل من الدين يف شيء أن 

نبّذر أموالنا فيما فيه هالكنا؟ هل من الكياسة يف شيء أن تتجه حكوماتنا إىل متييع الشباب، 

لقد  املخدرات؟!  وقوعهم يف مستنقع  ذلك من  بعد  ثّم هي تشكو  الدين،  وإبعادهم عن 

اختّلت موازيننا، وأصبحت األنظمة احلاكمة يف بالد املسلمني ال تفّكر إال يف إطالة أعمارها، 

ولو كان ذلك على حساب تدمري شباب األّمة، وتطيمها، وتبديد مقدراتها.

   الشفاء من آالم األّمة يكون من خالل تطبيق شرع اهلل، وحنن لسنا حباجة إىل وضع قوانني 

بشرّية ما دام فينا قانون السماء؛ فهو الذي فّصل احلالل واحلرام، وهو الذي حّرم كّل مسكر 

املخدرات أشد خطرًا على اإلنسان
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رحَرحَ وحَالحَ ِضرحَارحَ()1(، وهو الذي وضع احلدود للمحافظة  ومفرت، وهو الذي من قواعده أن )الحَ ضحَ

على الضرورات اخلمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، واملال، والعرض، فهذه مخس ال 

جمال فيها للتهاون، وقد وضع اإلسالم القصاص ملا فيه من حياة للناس مصداقًا لقوله تعاىل: 

هناك  يكن  مل  ولو   ،)179 )البقرة:   } اأْلحَْلبحَاِب لحَعحَلَُّكْم تحَتَُّقونحَ ُأوِلي  يحَا  يحَاٌة  اِص ححَ اْلِقصحَ }وحَلحَُكْم يِف 

حدود وعقوبات رادعة، لرأيت أهل الفسق والفجور، يلّوثون األجواء باملخازي واجلرائم، 

ومن الواضح أّن املخدرات تّطم هذه الضرورات اخلمس معاً، وهي تدث زلزااًل عنيفًا جّدًا 

يف حياة متعاطيها.

   بعض الدول اختذت إجراءات رقابّية وعقابية، وهذا كان له مردود جّيد على أمن املواطنني 

تاجر ومرّوج خمدرات، وهذه عقوبة  كّل  تعدم  الدول  فبعض  الشباب،  وسالمتهم، وخباّصة 

رحيمة إذا قيست جبرمه الكبري، وبعض الدول فتحت مصّحات لعالج املدمنني من املغفلني 

الذين ّت إسقاطهم يف شرك املخدرات، وهذه هلا تأثري إجيابي يف شفاء املتعاطني وتأهيلهم، 

وإعادتهم عناصر فاعلة يف احلياة.

ا،  اِصرحَهحَ وحَعحَ ا،  اِقيحَهحَ وحَسحَ ا،  اِربحَهحَ شحَ وحَلحَعحَنحَ  اخْلحَْمرحَ،  اهلُل  )لحَعحَنحَ  قال:  وسّلم،  عليه  اهلل  صلى  النيّب، 
ا()2( ُمولحَةحَ ِإلحَْيِه، وحَآِكلحَ مثحَحَِنهحَ ا، وحَاحملحَْْ اِملحَهحَ ا، وحَححَ هحَ ُمْبتحَاعحَ ا، وحَ ا، وحَبحَاِئعحَهحَ ُمْعتحَِصرحَهحَ وحَ

    وإذا كان هذا يف أّم اخلبائث )اخلمر(، فماذا نقول يف املخدرات، اليت هي أفظع أثرًا، وأشّد 

تأثريًا؟! إّنها مصيبة املصائب.

   دومًا يقولون: )الوقاية خري من العالج( فهي أرخص مثناً، وأمحد عاقبة، ولشبابنا نقول: 

كونوا على حذر مّمن تصاحبون؛ فالصاحب ساحب، فقد يسحبك إىل اهلاوية، وهو يوهمك 

1. سنن ابن ماجة، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضر جباره، وصححه األلباني.
ْنُه، وقال أمحد شاكر:  رحَ بن اخلطاب، رحَِضيحَ اهلُل عحَ ْبِد اهلِل ْبِن ُعمحَ 2. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، ُمْسنحَُد عحَ

إسناده صحيح.
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أّنه يريد لك اخلري، وإياك أن تدخل مواطن الريبة، أو أن تتجاوب مع من ال تثق به، ويقول 

لك: جّرب. وهنا ال بّد من أن يتحّمل الوالدان املسؤولية يف تربية أبنائهم وبناتهم، وليس 

من العقل يف شيء أن يطلقوا هلم احلبل على الغارب، من غري مراقبة هلم، ومن غري أن 

يعرفوا عنهم: متى يرجون، ومتى يعودون، ومن يصاحبون، وكم ينفقون...؟ وهناك أمر غاية يف 

األهمية أن يراقبوا تصرفاتهم، وماذا عسى أن يكون قد تغرّي يف هذه التصّرفات، ومن املالحظ 

أّن دور اآلباء مغّيب من حياة أبنائهم يف كثري من األسر، وهّمهم مجع املال دون التفات إىل 

أسرهم، وقد أحسن شوقي ملّا قال:

ليس اليتيم من انتهى أبواه   من همِّ احلياة وخّلفاه ذلياًل

إّن اليتيم الـــذي تلقى له    أّمًا ختّلت أو أبًا مشغـــواًل

    ومن اجللّي أن تربية األبناء على الدين فيه سبيل السالمة؛ فالدين ومراقبة اهلل يعصمان 

يلقي  وهذا  احملرمات...،  يف  االنزالق  من  املنيع  احلصن  وهما  الدنايا،  يف  الوقوع  من  املرء 

مسؤولية كبى على الوالدين، وعلى املدارس واملساجد ووسائل اإلعالم...، أّما أن ينهض 

واحد مبسؤولياته، فيبين، ويكون خلفه ألف هادم، فهذا لن يوصل البناء إىل متامه، ولن يصلح 

حال الشباب. 



70

العدد  130  حمرم وصفر   1438 هـ   -  تشرين األول وتشرين الثاني 2016م

     زواج املثليني هو زواج يعقد بني شخصني من اجلنس نفسه، أو من اهلوية اجلنسية نفسها، 

ويزعم الذين يؤيدونه أن االعرتاف القانوني بزواج املثليني هو من قبيل املساواة يف الزواج.

لقد صار املوضوع يشغل العديد من الدول منذ أواخر التسعينيات من القرن املاضي، وصار 

مسموحاً، ومعرتفًا به قانونيًا يف كثري من دول العامل. كانت هولندا هي الدولة )الرائدة( سنة 

2001م بالسماح بالزواج املثلي، واعتباره زواجًا قانونياً، يرتتب عليه ما يرتتب على الزواج 

املتعارف عليه بني الزوجني.

        الزواج املثلي شذوذ جنسي:

    الزواج املثلي شذوذ جنسي. وظاهرة الشذوذ اجلنسي ظاهرة قدمية. وقد ورد ذكرها يف 

ِصيٌب  ا يحَْوٌم عحَ ذحَ اقحَ ِبِهْم ذحَْرًعا وحَقحَالحَ هحَ اءحَْت ُرُسُلنحَا ُلوًطا ِسيءحَ ِبِهْم وحَضحَ القرآن الكريم: }وحَملحََّا جحَ

ُؤالء بحَنحَاِتي ُهنَّ  يِّئحَاِت* قحَالحَ يحَا قحَْوِم هحَ ُلونحَ السَّ اُنوْا يحَْعمحَ اءحَُه قحَْوُمُه ُيْهرحَُعونحَ ِإلحَْيِه وحَِمن قحَْبُل كحَ * وحَجحَ

ِلْمتحَ محَا لحَنحَا  ْيِفي أحَلحَْيسحَ ِمنُكْم رحَُجٌل رَِّشيٌد* قحَاُلوْا لحَقحَْد عحَ ُر لحَُكْم فحَاتَُّقوْا اهللحَ وحَالحَ ختُْزوِن يِف ضحَ أحَْطهحَ

ِديٍد{.  ِإنَّكحَ لحَتحَْعلحَُم محَا ُنِريُد* قحَالحَ لحَْو أحَنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة أحَْو آِوي ِإىلحَ ُرْكٍن شحَ قٍّ وحَ يِف بحَنحَاِتكحَ ِمْن ححَ

)هود:80-77(

   ويف تفسري اإلمام الزخمشري، رضي اهلل عنه، أن اهلل أرسل رسله على هيئة شبان حسان 

زواج املثليني دليل احندار 
احلضارة البشرية

أخالق وقيم

أ. ياسني عبد اهلل السعدي/ معلم متقاعد
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الوجوه إىل لوط؛ كي يبوه بأن اهلل سوف يهلك قومه الفاسقني، الذين حادوا عن الصواب، 

تلبية لشهواتهم بدل اإلناث. فلما علموا بوجودهم:  الذكور؛  الرذيلة بطلب  وجنحوا إىل 

اءحَُه قحَْوُمُه ُيْهرحَُعونحَ ِإلحَْيِه{ كأنهم وجدوا ضالتهم؛ ألن هذه العادة السيئة كانت منتشرة بينهم:  }وحَجحَ

يِّئحَاِت{، وصاروا ياولون النيل من هؤالء الغلمان ذوي الوجوه  ُلونحَ السَّ اُنوْا يحَْعمحَ }وحَِمن قحَْبُل كحَ

احلسان، فراح، عليه السالم، جيادهلم بأن هؤالء ضيوف عنده، وال يصح، وال يسمح أن يزوه 

بارتكاب هذا العمل املشني واملخزي.

    قال هلم: إن الوضع اإلنساني السليم هو أن يتزوجوا الفتيات من بين قومه؛ ألن الرسول 

ُر لحَُكْم  ُؤالء بحَنحَاِتي ُهنَّ أحَْطهحَ مبقام األب لبين قومه، وبناتهم هن بناته، فقال هلم: }قحَالحَ يحَا قحَْوِم هحَ

ْيِفي{. ولكنهم أصروا على سفاهتهم وسفالتهم، اليت دأبوا عليها،  فحَاتَُّقوْا اهللحَ وحَالحَ ختُْزوِن يِف ضحَ

فأنكر ذلك، واستغرب شدة إصرارهم: }أحَلحَْيسحَ ِمنُكْم رحَُجٌل رَِّشيٌد{؟

ِإنَّكحَ لحَتحَْعلحَُم محَا ُنِريُد{.      يكمل الزخمشري تفسريه بأن قومه رفضوا قبول عرضه وأجابوه: }وحَ

عندما يئس من جمادلتهم العبثية، اليت مل يستطع خالهلا ردعهم ومنعهم من تقيق مطلبهم 

ِديٍد{. لو كان لي من  الدنيء، قال هلم يوخبهم: }قحَالحَ لحَْو أحَنَّ ِلي ِبُكْم ُقوًَّة أحَْو آِوي ِإىلحَ ُرْكٍن شحَ

عشريتي وأهلي مكانة تردعكم؛ ومتنعكم، ملا كنتم تصرون على موقفكم ومطلبكم، ولذلك، 

فأنا أجلأ إىل )ركن شديد(؛ أي إىل اهلل القوي العزيز.

  لكن املالئكة طمأنوه بأن قومه الفاسقني لن يققوا غايتهم، وأن اهلل يفظه ويرعاه ويميهم: 

{. ثم انتقم اهلل منهم، فأهلكهم بالطوفان. }قحَاُلوا يحَا ُلوُط ِإنحَّا ُرُسُل رحَبِّكحَ لحَْن يحَِصُلوا ِإلحَْيكحَ

    سلوك أكثر احنطاطًا من السلوك احليواني:

   ومع ذلك ظلت هذه الشهوة، اليت تزيد احنطاطًا عن سلوك احليوانات، موجودة يف اجملتمعات 

البشرية. بينما ال يبحث ذكر احليوان عن قضاء شهوته يف ذكر حيوان مثله، وال يطلب من ذكر 

زواج املثليني دليل احندار احلضارة البشرية
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حيوان مثله أن يفعل به، بل ال يقرب احليوان أنثاه إذا كانت بطور احلمل.

    انتشرت هذه الظاهرة الشاذة يف العصر العباسي، وصار التغزل بالغلمان بابًا من أبواب 

الشعر. وقد ورد كثري من أشعار الغزل بالغلمان يف كتاب )املستطِرف يف كل فن مستظرحَف( 

لشهاب الدين األبشيهي.

إىل هذه  يشري صراحة  ما  نواس(  )أبي  هانئ،  بن  احلسن  املشهور  العباسي  وللشاعر      

الظاهرة الشاذة:

بيين وبينك سٌر لسُت أذكره *** الكل يعرفه واهلل ينكره

    ويرى الدكتور طه حسني: )أن الغزل باملذكر أو الغلمان اجتاه جديد مل يكن معروفًا يف 

اجلاهلية واإلسالم وعصر بين أمية، إذ هو من آثار احلضارة العباسية، واألمر الغريب أن أبا 

.)*)1(

نواس جيهر بغزل املذكر، رغم وجود اجلواري يف هذا العصر()

    لكن هذا االجتاه مل يكن مباحاً، أو تتغاضى عنه الدولة، أو تتسامح به رمسياً/ وبفتوى دينية 

أو قانونية، كما يدث اليوم يف العامل الغربي من إصدار القوانني اليت تبيح الزواج املثلي/ 

والسماح للمثليني بالتظاهر يف الشوارع وامليادين العامة للمطالبة بالسماح بذلك من قبل 

الدول اليت ال تزال ترمه قانونياً، كما حدث من مظاهرة كبرية للمثليني يف تل أبيب يوم 

األحد 5\6\2016م؛ هذه املظاهرة اليت تنظم سنويًا منذ أكثر من عشر سنوات. فقد شارك 

منذ  تنظم  واليت  املسرية،   بهذه  احتفالية  أجواء  ظل  اإلسرائيليني يف  من  اآلالف  عشرات 

1998 برعاية بلدية املدينة يلوحون على وقع املوسيقى الصاخبة بأعالم بألوان قوس القزح، 

إضافة إىل العلم اإلسرائيلي؛ ملطالبة روسيا باملوافقة على الزواج املثلي، وقد سار يف هذه 

املظاهرة رمسيون إسرائيليون كبار، وأعضاء كنيست تأييدًا هلم، وتنديدًا باملوقف الروسي.

* األدب األيروسي أو الغزل الصريح، صادق حممد عبد الكريم الدبش، اجلزء الثاني.
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   كان ثالثة من املثليني من ضمن وزراء حكومة توني بلري البيطانية الذي استقال سنة 

2007م، أما زواج الفنانني والشخصيات العامة، فهي ظاهرة صارت تسود اجملتمع الغربي، 

وصارت من األمور العادية والروتينية، فاألمر يف هوليود مثاًل، مل يقتصر على إعالن الفنانني 

عن ميوهلم اجلنسية الشاذة، بل قام العديد من هؤالء املمثلني الشواذ بالزواج من أصدقائهم 

واملعيشة سوياً.

    وقد ظهرت حاالت من الشذوذ اجلنسي املعلنة اليت جهر بها أصحابها يف اجملتمع العربي، 

كما يف حالة حفيد عمر الشريف )عمر جونيور(. وأعلن الفنان عمر الشريف مدافعًا عن 

حفيده قائاًل: )هو شاب كبري وناضج ولن يستطيع أحد أن يسيطر على تصرفاته أو أفعاله، 

ألنه مستقل حبياته منذ فرتة طويلة، وتربى بشكل خمتلف عن العادات املصرية والعربية، وفور 

والدته قام بتسجيله كمصري مسلم، إال أن القوانني يف كندا تعطي احلق لالبن يف أن يصل 

على جنسية والدته، وبالتالي حصل حفيده على اجلنسية الكندية، واعتنق الديانة اليهودية 

تأثًرا بوالدته.

    تنشر أحيانًا أخبار تشري إىل حوادث يف بعض البالد العربية، جتري فيها حفالت سرية 

يقيمها الشواذ جنسياً. وقد قرأت قبل مدة عن ضبط حفلة من هذا القبيل يف مصر، وكذلك 

يف إيران اليت توصف بالتشدد حول هذا املوضوع.

    تدل هذه الظاهرة على احنطاط الذوق اإلنساني واخللق البشري؛ ألن ذكر احليوانات ال 

ميارس اجلنس مع ذحَكحَر حيوان من جنسه، أو مع ذحَكحَر من غري جنسه، فهل يسري اجلنس البشري 

يف طريقه إىل االندثار، ويصري إىل الزوال مبا يسمى الكوارث الطبيعية، أو بإبادته مبا ابتكره 

اإلنسان نفسه من وسائل التدمري اليت تبيد كل ما على وجه البسيطة؟ لطفك اللهم ورمحتك.
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    استخالص من دراسة عنوانها: األحكام الفقهية للمحادثة اإللكرتونية واخُللوة املعنوية 

بني الرجل واملرأة األجنبية- للدكتور حممد مطلق عساف

   مع انتشار نطاق االتصاالت اإللكرتونية يف عاملنا امُلعاصر، وخباصة بني اجلنسني،  وكثرة 

املشكالت االجتماعية اليت يواجهها اجملتمع املسلم يف عصِرنا، واليت كانت هلا عالقة ُمباشرة 

باالتصال اإللكرتوني بني اجلنسني، منها: قضايا الطالق، واالحنالل األخالقي، وقضايا اجلرائم 

اإللكرتونية مثل: االبتزاز سواء للرجل أم للمرأة، وقد مسعنا كثريًا عن ذلك يف اآلونة األخرية، 

فهذا يدفُعنا للوقوف عند األحكام الشرعية املتعلقة بهذا اجلانب ِمن امُلعامالت، واليت وقف 

عندها الدكتور عساف – أستاذ الفقه اإلسالمي يف جامعة القدس- يف دراسته تت عنوان: 

األحكام الفقهية للمحادثة اإللكرتونية، واخُللوة املعنوية بني الرجل واملرأة األجنبية، واليت 

نشرت يف جملة جامعة الشارقة، مج 12، عدد 2، وتَّ عرض هذه الِدراسة من خالل أربعة 

مباحث.

     احملادثة اإللكرتونية بني اجلنسني:

املذكورة أعاله، أحكام احملادثة اإللكرتونية الصوتية  الدراسة  تحَناولحَ املبحث األول من      

والكتابية بني الرجل واملرأة األجنبية، وبنّي املطلب األول من هذا املبحث معنى املرأة األجنبية، 

ضوابط االتصال اإللكرتوني املشروع 

بني اجلنسني
أ. رائد إبراهيم خليل عوض اهلل / جامعة القدس

أخالق وقيم
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وأنواع األجنبيات عن الرجل، وذكر الفقهاء بأن ضابط احملرم على الرجل من النساء، هو: 

ُرمحَ نكاحها على التأبيد بسبب قرابة، أو ُمصاهرة، أو رضاع، ليكون املقصود باملرأة  كل من ححَ

األجنبية: من ليست زوجة للرجل، وال حمرمة عليه حرمة مؤبدة، وقسمت األجنبيات إىل أربعة 

أنواع: اليت ال قرابة بينها وبني الرجل، واليت بينها وبينه قرابة غري حمرمة -مثل بنت العم-، 

واليت بينها وبينه حرمة نكاح مؤقتة، واليت طلبها اخلاطب للزواج، ومل يعقد عليها بعد.

   وبنيَّ املطلب الثاني من املبحث األول، ُحكم الكالم بني الرجل واملرأة األجنبية، وضوابط 

احملادثات اإللكرتونية بينهما، فبنيَّ يف البداية أنَّ صوت املرأة ليس بعورة عند مجهور العلماء، 

وكثري ِمن األدلة ُتفيد ذلك، منها: قول عائشة أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، كان ُيبايع النساء 

ْعنحَ ِباْلقحَْوِل{)األحزاب:32(،  )1(*(، والتحريم هو اخلضوع يف القول، لقوله تعاىل:}فحَال ختحَْضحَ

بالكالم)

ا  وإمنَّ بالصوت،  الليونة  على  يقتصر  ال  بالقول  اخلضوع  عن  النهي  أنَّ  الباحث  وأوضح 

يشمل اخلضوع يف الكتابة، فقد نصت اآلية على لفظ )القول( الذي هو أعم من الصوت، 

أم  امُلثرية  العبارات  امُلخاطب عالقة؛ سواء من  قلب  يكون على وجه ُيدث يف  واخلضوع 

الدعابة اليت تدل على ذلك، فهذا حرمه الشرع، وحذر منه بأشكاله كافة.

   وأوضح الباحث الضوابط اليت جيب ُمراعاتها ِعند إجراء ِتلك احملادثات، بأن تكون احمُلادثة 

أباحه  الذي  املعروف  القول  يدخل ضمن  مما  تكون  وأن  ُمعتبة شرعاً،  حلاجة  اإللكرتونية 

الشرع، وال يرج عن حدود األدب وال يكون من أمور ال حاجة إليها، وأيضًا عدم اخُلضوع 

اخُلضوع  العامة، وعدم  بأمرها  اليت يستهني  –الصوتية والكتابية-  أنواعها  بالعبارة بشتى 

بالصوت إن كانت حمادثة صوتية، وعدم االنتقال ِمن احملادثة الكتابية إىل الصوتية إال عند 

احلاجة إليها، وأهم هذه الضوابط أن ال تكون احمُلادثة يف ظرف أو وضع يرصان فيه على 

* صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب بيعة النساء.

ضوابط االتصال اإللكرتوني املشروع بني اجلنسني
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األمن ِمن اّطالع أحد عليهما.

   احملادثة اإللكرتونية املرئية بني اجلنسني:

   تطرق املبحث الثاني من الدراسة إىل احلديث عن أحكام احمُلادثة اإللكرتونية املرئية بني 

الرجل واملرأة األجنبية، وأحَسرد املطلب األول منه أحكام نظر الرجل إىل املرأة األجنبية، وأوردحَ 

قول مجهور الفقهاء: بأنَّ ُكل بدن املرأة عدا الوجه والكفني ال جيوز النظر إليه ِمن ِقبل أجنيب، 

وف الفتنة إمجاعاً. ُرم ِعند خحَ وأشار إىل  أن النظر إىل الوجه والكفني يحَ

   وأبان املطلب الثاني ُحكم النظر إىل صورة املرأة عب الوسائل اإللكرتونية، فذكر آراء 

الفقهاء، وردَّ على ما رآه ضعيف احُلجة منها، وخلص إىل أن الرأي الراجح هو تريم نظر 

الرجل إىل ُصورة ما ال يل له النظر إىل عينه ِمن املرأة، واستند بذلك إىل أن الشرع حرَّمحَ 

تكرار النظر إىل املرأة األجنبية، وأيضًا حرم النظر إىل بدنها عدا وجهها وكفيها؛ خوفًا ِمن 

الفتنة، واملنع ِمن وقوعها، وهو كذلك ينطبق ُهنا، وبالتالي ال جتوز احمُلادثة اإللكرتونية املرئية 

بني الرجل واملرأة األجنبية، وال جيوز للمرأة أن تضع ُصورحَِتها يف حمل جيعلها عرضة ِلنظر 

اآلخرين إليها.

   النظر إىل املخطوبة يف احملادثة اإللكرتونية:

   لقد أفصح املبحث الثالث من الدراسة، عن حكم النظر إىل املخطوبة يف احملادثة اإللكرتونية، 

وتعرض املطلب األول منه إىل ُحكم نظر اخِلطبة، واألصل فيه، واتفق مجهور الفقهاء على 

مشروعية نظر الرجل إىل املرأة لغرض النكاح، والعكس أيضاً، واحِلكمة ِمن ذلك أن إباحة 

النظر تؤدي إىل ُحصول اأُللفة بينهما، واختلف الفقهاء يف تديد ما ميكن أن يراه اخلاطب ِمن 

خمطوبته، وترجح ما ذهب إليه اجلمهور من تريم النظر إىل ما عدا الوجه والكفني؛ ألن الوجه 

يدل على اجلمال، واليدان على خصب البدن، وقد وضعت الشريعة ضوابط هلذا النظر، منها: 
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أن يكون الناظر عازمًا على اخِلطبة، وأن يغلب على ظنه أنه سوف جياب إىل نكاحها.

   وتناولحَ الباحث يف املطلب الثاني ُحكم احملادثة اإللكرتونية املرئية بني اخلاطب واملخطوبة، 

وهنا ذكر كالمًا واقعيًا ومجياًل، يفيد بأنه ال ُبدَّ من املُوازنة بني املصاحل واملفاسد اليت ترتتب 

منهما يف  ُكل  كان  إذا  اقتضاًء حلقهما يف ذلك،  منهما اآلخر  ُكل  ُرؤية  فاملصاحل  على ذلك، 

بلد، واملفاسد ما يفعله أصحاب الشهوات من استغالل ِمثل هذه املحَواقف البتزاز الفتيات، 

كاشرتاط  احمُلادثات،  هذه  ملثل  ضوابط  ِمن  ُبدَّ  فال  اآلخرين،  ِلعرض  بفضيحة  والتسبب 

ُموافقة ولي الفتاة على هذه احمُلادثة بينها وبني اخلاطب، وإشرافه عليها، وأن تقتصر الرؤية 

–وجهها وكفيها-، وعدم ُخلوة اخلاطب  إليه  اإللكرتونية على ما جيوز للخاطب أن ينظر 

باملخطوبة، ويشمل ذلك اخُللوة اإللكرتونية باملخطوبة، وأن تكون احمُلادثات اإللكرتونية على 

قدر احلاجة، فإذا تققت احلاجة زالت اإلباحة.

   اخللوة وأنواعها:

   أوضح املبحث الرابع من الدراسة معنى اخُللوة، وأنواعها، ومدى تققها إلكرتونياً، وتطرق 

املطلب األول منه إىل معنى اخُللوة، وكيفية تقق اخُللوة الصحيحة بني الزوجني، وربطحَ بني 

املعنى العام للخلوة، والذي يكون فيه انفراد  باستتار واختفاء عن أعني الناس باحملادثة اليت  

جتري بني رجل وامرأة ال يطلع عليها غريهما، فتكون اخُللوة ال تقتصر على االنفراد يف مكان 

ِحسي تغلق فيه األبواب، وبني معنى اخُللوة الصحيحة للزوجني، وذلك  بأن ينفرد الزوجان 

بعد عقد الزواج الصحيح يف مكان يأمنان فيه ِمن اطالع أحد عليهما، وال ُيوجد مانع ُيفسد 

ذلك.

   وال تكون اخُللوة صحيحة بني الزوجني إال إذا كانت حسية، فال اعتبار للُخلوة يف حمادثة 

إلكرتونية، وبالنسبة إىل اخُللوة احلسية، فإنَّ بها يثبُت النسب، وعلى املرأة ِعدة، وللمرأة كامل 
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املهر، وهذا مبجرد اخُللوة املعتبة، حتى لو كانت ُدون وطء.

   اخلالصة والتوصيات:

   تناول املطلب الثاني من املبحث الرابع ُخالصة البحث، حيث تدث عن اخُللوة احملرمة بني 

الرجل واملرأة األجنبية، ومدى تققها إلكرتونياً، وأوضح أهم الفروق بني اخُللوة الصحيحة 

بني الزوجني واخُللوة احملرمة بامرأة أجنبية، وأنَّ اخُللوة احملرمة ال يرتتب عليها شيء، وأنها ال 

ُتوصف بالصحيحة، وال الفاسدة وهي حمرمة، وال ُتباح إال لضرورة، وُتقدر الضرورة ِبقدرها، 

واملقصود بالضرورة ُهنا كأن جيد شاب فتاة قد ضلت الطريق يف مكان ما، أو أنها منقطعة 

ِمن سفر، فُيساعدها على اُلوصول ألقاربها، وهكذا. وذكر الباحث كالمًا مهمًا  صادرًا عن 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، يفيد أنَّ اخُللوة احمُلرمة ال تقتصر فقط على انفراد 

رجل بامرأة بعيدًا عن أعني الناس، وإمنا تشمل انفراده بها يف أي مكان تدور بينهما أحاديث، 

ولو على مرأى ِمن الناس، ُدون مساع حديثهما؛ ألنَّ اخُللوة ُمنعت؛ ألنها بريد الزنى وذريعة 

له، وُيفهم من هذا أن اخُللوة قد تكون ِحسية –االنفراد بعيدًا عن أعني الناس-، وقد تكون 

معنوية هلا ُحكم احِلسية – بأن تدور بينهما أحاديث تكون ذريعة للفاحشة-.

   فاخُللوة املعنوية، تتلخص بأن ينفرد رجل وامرأة أجنبية يف حمادثات إلكرتونية صوتية، أو 

كتابية، أو مرئية، ألمر غري ضروري، واطمئنان ُكل منهما أن ال أحد يّطلع على هذه احمُلادثة، 

وهي حمرمة.

   وأثبت الباحث د. حممد مطلق عساف يف ختام هذا البحث القّيم ُخالصة األحَحكام الفقهية، 

واإلرشادات اليت أحَوردها يف البحث، ِبشكٍل ُمفصل، منها: أن احملادثة اإللكرتونية الكتابية بني 

اجلنسني ال جتوز إال حلاجة ُمعتبة شرعاً، وتكون ِضمن القول باملعروف، وال ُينتقل إىل احمُلادثة 

ية، بعيدًا عن  الصوتية إال عند عدم ِكفاية احمُلادثة الكتابية، ويكون التواصل بشكل فيه اجِلدِّ
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ضوابط االتصال اإللكرتوني املشروع بني اجلنسني

التلذذ بسماع صوت اآلخر، وال جيوز تشغيل الكامريا يف االتصال اإللكرتوني بني الرجل 

واملرأة األجنبية، إال بني اخلاطبني يف حال مل تتيسر إمكانية الرؤية العادية، وضمن الشروط 

اليت ذكرت سابقاً.
   وذكر بعض التوصيات، منها: أنه جيب على األهل ُمتابعة األبناء والبنات، وُمراقبة اتصاالتهم 
اإللكرتونية، وعدم السماح بإجراء حمادثات مرئية مع غري احملارم، وعدم السماح للفتاة بوضع 
صورتها يف مواقع التواصل االجتماعي، واحِلرص على عدم ُحصول اخُللوة اإللكرتونية بني 

الرجل واملرأة األجنبية، يف أي حال ِمن األحوال.
   وأنه جيب على األهل تربية األبناء على خمافة اهلل أواًل – الوازع الديين- ال على اخلوف 
ِمن األهل، فالذي ياف ِمن األهل، ميكن أن يفعل أمامهم ما ُيريدونه، وعندما يطمئن أنهم 
ال ُيشاهدونه، وال يعلمون ما يفعل، سيقوم بأي عمل حمرم، ِمثل اخُللوة املعنوية احمُلرمة، فأجنح 

ِعالج لذلك تعزيز الوازع الديين يف الرتبية.
بائر يف     وجيب التنبيه إىل أّن هذا باب ِمن أبواب إبليس على اإلنسان، ومن بدايات الكحَ
هذا اجملال، أن تبدأ مبُِحادثة إلكرتونية، وتنتهي إما بابتزاز للفتاة وفضيحة أِلهلها، وقد تنتهي 
ُدوٌّ ُمِبنٌي{. اِن ِإنَُّه لحَُكْم عحَ ْيطحَ بلقيط- ابن حرام-، واهلل تعاىل يقول: }وحَال تحَتَِّبُعوا ُخُطوحَاِت الشَّ

)البقرة:208(

   راجني أن تتحقق أهداف الوقوف عند هذه القضية األخالقية، يف التحذير من أخطار 
التهاون يف استباحة االتصال اإللكرتوني بني اجلنسني من غري احملارم، أو األزواج، بالصورة 
الناس  سلوك  على  االنفالت  هلذا  السلبية  اآلثار  لتجنب  وذلك  الضوابط،  من  املتفلتة 

وعالقاتهم، وخباصة االجتماعية واألسرية.
الح هلم، ليستقيموا يف حياتهم  ونسأل اهلل الِسرت والعفاف ِلبنات امُلسلمني ولشبابهم، والصحَ

الدنيا، ويفوزوا برضوان ربهم يف اآلخرة.
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الوطن  الدراسات يف  العلمية، وجمتمع  اخلريطة  السياسية، واألخرى  للخريطة  املتتبع  إن    
العربي، جيد أن فتورًا قائمًا بني هذين اجلسمني املهمني، وأال ثقة كبرية متبادلة بني هذين 
املوقعني. وأن مدى االنسجام والتوافق ال يزداد يومًا إثر آخر، قوة، وحلمة، ومتاسكاً، بل يزداد 
هشاشة وضعفًا وتآكاًل، ومن البدهي والطبيعي، بل ومن الضروري جدًا، واألمر امللح أن 
يكون هناك توافق وتواصل كبري، وال جيوز حبال أن تنفصل هاتان املؤسستان بعضهما عن 
بعض؛ ألن اجملتمعات والشعوب من احملال أن تتقدم وتتطور، أو تستطيع أن تلحق بركب 
األمم واألقوام املتقدمة والناهضة بشكل قوي، إذا كان التضاد واخلالف يسود العالقة بني 

السياسة والعلم.
    فالسياسة مهمة للحفاظ على أمن األمة ومستقبلها وكرامتها، وضرورة وجودها بني األمم، 
وكذلك العلم أيضاً، إذ يفظ مكانتها وقدرها بني األمم، ولوال تقدم الشعوب من الناحية 
احلياة  مادي وصناعي، وسواها يف جماالت  ينبثق عن ذلك من تقدم  العلمية واملعرفية، وما 
كافة، مل يكن هلذه الشعوب من مكانة وسيادة بني سواها من شعوب األرض، وستغدو األمة 
اخلالية من العلوم واملعارف بال ثقة، وال قدر، وستعرض عرضها وجسمها ال حمالة للنهش 
واالعتداء، وكرامتها للخدش والتدنيس، ومكانتها للزعزعة والتهميش، وقوتها للضعف 

والزوال، ومساحاتها املختلفة – ليست األراضية فحسب- للتقلص والرتاجع.

ما مدى التوافق واالنسجام بني املؤسسة 
السياسية واملؤسسة العلمية والبحثية 

يف الوطن العربي؟
د. محزة ذيب مصطفى/ جامعة القدس/ مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي

تأمالت
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   ونظرًا ألهمية العلم يف حياة البشرية واألقوام، وضرورة التوافق والتواؤم ما بينه وبني 
الدين والسياسة، فإنَّ استجابة املؤسسة السياسية للمؤسسة العلمية يف الغرب أّدت إىل تقدم 
الغرب يف اجملاالت السياسية، والقدرة على امتالك ناصية العامل، واحتل مكانة مرموقة على 
اخلريطة البشرية واإلنسانية بوجه عام. حيث االنسجام الكبري، والثقة، واالحرتام املتبادل بني 
دراساتها،  العلمية، واحرتام  السياسية تديدًا للمؤسسة  املؤسسة  هذين اجلسمني، وإصغاء 
وتوصياتها، وما خترج من آراء نتيجة االستقراءات واألحباث، وهذه الدراسات اليت تقوم على 

أسس علمية، وقواعد سليمة، وطرائق معرفية وتربوية قومية.
   ومتامًا هذا الذي كان يف احلضارة اإلسالمية، حيث احلضارة اإلسالمية أسبق من احلضارة 
السياسية  املؤسسة  إصغاء  وضرورة  والتالحم،  التوافق  دعائم  إرساء  يف  املعاصرة  الغربية 
للمؤسسة العلمية والبحثية. فقد جسدت الدولة العباسية، سواء أكان ذلك يف عهد الرشيد 
أم ولده اخلليفة احلاذق واملفكر )املأمون( هذه اللحمة، وضرورة التواصل، ومد جسور احلوار 
املتبادل  واإلصغاء  االتصال  قوة  تدعيم  شأنه  من  ما  وكل  والتفاهمات،  املشرتك  والتعاون 
بني هاتني املؤسستني، مما انعكس إجيابًا على كل مرافق الدولة اإلسالمية، ومدت احلضارة 
اإلسالمية البشرية بالعلم، والثقافة، وقواعد املعرفة، والتطور، يف جماالت احلياة املختلفة، حتى 

عد هذا العصر بالعصر الذهيب لإلسالم.
   وقد تعرض األديب أمحد أمني هلذه القضية بشيء من التفصيل، يف كتابه )ضحى اإلسالم( 
والتزاوج  العلم،  على  السياسة  انفتاح  أمر  والعباسية يف  األموية  الدولتني  بني  قارن  حني 
بينهما، وعالقة اخللفاء بالعلماء، وما الفوارق بني الدولتني يف هذين األمرين، نوجز بعضًا 

مما قاله، إذ يقول:
   وحنن إذا أردنا أن نسجل التغريات اليت طرأت على التشريع يف العهد العباسي، استطعنا 

أن نسجل الظواهر اآلتية:

ما مدى التوافق واالنسجام بني املؤسسة السياسية واملؤسسة العلمية والبحثية يف الوطن العربي؟
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   )1( أول ما نالحظه أن األمويني – إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز- مل يكونوا يتصلون 
كاتصال  نادرة،  أحوال  يف  إال  وثيقاً،  اتصااًل  العموم  على  الدين  ورجال  التشريع  برجال 
الزهري بهم، بل قصر اخللفاء أنفسهم على النواحي السياسية من قمع الثورات الداخلية، 
والفتوحات اخلارجية، وتنظيم شؤون الدولة املالية، وما إىل ذلك، وتركوا العلماء ُيدَّرسون- 
بضم الياء وفتح الدال- ويفتون، وعينوا القضاة، وتركوهم يقضون مبا يرون، كأن السياسة 
منفصلة عن الدين، وكأن وظيفتهم سياسية حبتة، فلما ثارت الثورة على األمويني، واستقر 
األمر يف يد العباسيني، كان من أثرها صبغ الدولة صبغة دينية، ورأينا النزعة الدينية عند 
اخللفاء العباسيني األولني واضحة جلية، ورأينا اتصال اخللفاء بالعلماء ورجال الدين أقوى 
وألني، فأبو جعفر املنصور يقرب العلماء ويصلهم، واملهدي يشتد على الزنادقة، وينشيء 
يصدر  واملأمون  متالزمان،  القاضي  يوسف  وأبو  والرشيد  وتعذيبهم،  عنهم  للبحث  إدارة 
)مرسومًا( خبلق القرآن، ويقضي شطرًا من خالفته يف مناقشة العلماء يف ذلك، ويناقش يف 
نكاح املتعة، ويريد أن يصدر أمرًا يف شأنه، وهكذا مما ال جند له مثياًل يف العهد األموي، وعلى 

*( ...إخل.
)1(

العموم، فقد أراد العباسيون أال يكونوا سياسيني فحسب، بل سياسيني ودينيني)
  )2( ويتصل بهذا األمر أن الفقه يف العصر العباسي تضخم، ومنا منوًا كبريًا ........... إخل.

  )3( ومن مميزات هذا العصر كذلك، كثرة اختالف الفقهاء، ونشاطهم يف اجلدال، واملناظرة، 
فقد اختلفوا، وتعددت أسباب اختالفهم ..... إخل.

  )4( ومن مميزات العصر العباسي يف التشريع )التدوين( فقد ظهرت حركة التدوين يف 
التدوين،  نواة  األموي  العصر  نعم كان يف  الفقه،  العلم، ومنها  فروع  العصر يف كل  هذا 

ولكنها منت واتسعت يف العصر العباسي، وكانت كل مدرسة تتبع منحاها ... إخل.

* املقصود: مل يهتموا بالسياسة فقط بل وبالعلم أيضاً. ولكون العلوم كلها آنذاك ويف عهود اإلسالم ونظام حكمه 
بشكل عام تصطبغ ال حمالة بالناحية اإلسالمية أو الدينية، كون النظام احلاكم هو اإلسالم ودستوره القرآن الكريم 

والسنة النبوية، عب األستاذ أمحد أمني بهذا اللفظ.
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ما مدى التوافق واالنسجام بني املؤسسة السياسية واملؤسسة العلمية والبحثية يف الوطن العربي؟

  )5( كان هذا العصر عصر حرية يف االجتهاد، كالذي قبله، فميدان العلم والبحث مفتوح 
لكل راغب، والوسط العلمي يرفع من شأن قوم لكفايتهم وجدهم، ويضع من شأن آخرين 

.)*)1(

لعكس ذلك، وكل من استكمل أدوات االجتهاد، فله أن جيتهد ....... إخل أ.هـ.)
   الشاهد مما تقدم أنه يتوجب على املؤسسة السياسية يف الوطن العربي أن متد جسور 
التفاهم واللحمة ما بينها وبني املؤسسة العلمية والبحثية، وال جيوز حبال أن تكون املؤسستان 
كاًل يف اجتاه، وكاًل يف خندق مغاير لآلخر، كما ال يق للمؤسسة السياسية أن تقصي املؤسسة 
العلمية واألكادميية عن التفكري يف مستقبل الوطن العربي ومصريه الذي يراه كل مواطن 
حر شريف أنه يف ترٍد، شيئًا فشيئاً، ويسري يف احندار مضطرد. وملاذا تتهرب املؤسسة يف الوطن 
العربي من مؤسسات البحث العلمي واملعاهد األكادميية، والصروح العلمية الثقافية، وال 
يتوجب  العربي؟  للوطن  واملصريية  املستقبلية  السياسة  رسم  يف  تعتمدها  مل  إن  تشركها 
والدراسات  الالزمة،  األحباث  بإعداد  العلمية  املؤسسة  –تكليف  السياسية  املؤسسة  على 
الضرورية، وإصدار توصياتها، والعمل بهذه التوصيات قدر املستطاع يف كل ما من شأنه 
تسني صورة املواطن العربي يف العامل، ويف كل ما من شأنه رفع مستوى هذا املواطن علميًا 
األمم  بركب  وحلوقه  وتطوره،  احلياة،  يف  تقدمه  شأنه  من  ما  كل  ويف  وتربوياً،  واقتصاديًا 

والشعوب املتقدمة واملتطورة.
إن مما يؤسف له القول إننا يف الوطن العربي ال ننفق على البحث العلمي شيئًا يذكر، وال 
نرصد له املال الالزم واملطلوب، ويكفي أن نعلم أن آخر إحصائية صدرت يف هذا اجملال أن 
الوطن العربي ال ينفق على البحث العلمي من ميزانياته سوى 1 % )واحد يف املائة( فقط. 

فكيف حينئذ ستنهض جمتمعاتنا وستتطور، واحلال هذه؟!
   ملحَ هذا اجلفاء من املؤسسة السياسية للمؤسسة العلمية وأصحابها ومفكريها يف وطننا 
العربي الكبري؟ مل هذا الشرخ احلاصل؟ ومن السبب فيه؟ ملاذا هذا التهميش للمستويات 

* ضحى اإلسالم: 2 /162 – 172.
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له  اليت يتوجب أن تقود اجملتمع، وتضع  الناس، وهي  الفئة من  األكادميية والعلمية، وهذه 
سياساته اليومية واملستقبلية، وهي اليت جيب أن تعنى بوضع اخلطط الالزمة لتطويره وتقدمه؟ 
وعلى املؤسسة السياسية أن تتبنى هذه اخلطط، وتعتمدها يف سياساتها التنفيذية. من األوىل 
يف رسم السياسات لدى األمم والشعوب: الفئة املبدعة واملفكرة، وذات املنهجية العلمية 
وقواعد وأسس البحث العلمي أم غريها من الفئات التسلطية والدكتاتورية، واليت هي من 

أبعد الناس عن معايري التطور والتقدم؟!
   ملاذا التفرد باحلكم والسياسة، وقصرها على فئة واحدة، أو فئة احلزب احلاكم، أو فئة من 
يطبل للحاكم الفرد، صاحب العقل املطلق، واحلكمة املطلقة، والعلم املطلق، والفهم الذي 
ليس له مثيل يف الدنيا، ويزمر له ويصفق، أليس هذا استخفاف بالعقول والشعوب، وقلب 
ظهر اجملن للعلم والعلماء؟ ال أدري ما موقف احلاكم؟ وما كرامته أمام شعبه، وغري شعبه، 
اهلزيلة  الكاذبة  باالنتخابات  فاز  الناس وقد  وأمام جمتمعه وغري جمتمعه، حينما يظهر على 
بنسبة 99.9 %؟ إذا كان احلاكم يصدق مثل هذه النتيجة وجتوز عليه، فتلك مصيبة، وإن 
كان يعلم أنها غري حقيقية وال واقعية، ويقرها فاملصيبة أعظم. ملاذا ال يعطى القوس باريها، 
نضع املواطن املناسب يف املكان املالئم؟ ملاذا املالحقة يف الوطن العربي للمفكرين وذوي 
الرأي احلر والكلمة النزيهة وزجهم يف السجون، أو احلكم عليهم باملوت بطرائق خمتلفة؟ 
ملاذا املصادرة للكلمة، جمرد الكلمة، واتباع سياسة تكميم األفواه يف وطننا العربي؟ أهكذا 
تتعامل الدول املتقدمة واملتطورة مع مواطنيها وشعوبها؟ ملاذا تتعامل مؤسساتنا احلكمية مع 

الرعية سياسة الراعي مع السائمة؟ 
   إن الوطن واملواطن العربي ما داما كذلك سيبقى يف حالة من التخلف، وعدم القدرة 
على مواكبة التطور املستمر والسريع يف العامل، ويف حالة من ضعف القدرة على الوصول 
إىل مستويات األمم الراقية، واألقوام الناهضة. فهل من نهوض من هذه الكبوة، ومن صحوة 

من هذه الغفوة؟
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    مقدمة:

   الزكاة هي الركن الثالث من ديننا احلنيف، وقد وردت كلمة الزكاة يف اثنتني وثالثني آية، 

أحَِقيُموا  }وحَ العبادة، كقوله تعاىل:  أوامر  وجاءت مقرونة بالصالة، وبصيغ خمتلفة ترتاوح بني 

اةحَ{)البقرة: 43(، أو أن إيتاءها وااللتزام بها هو صفة مالزمة للمؤمنني، أو  آُتوا الزَّكحَ الةحَ وحَ الصَّ

احِلحَاِت وحَأحَقحَاُموا  ِمُلوا الصَّ االلتزام، وعمق اإلميان لدى املسلم، كقوله تعاىل : }ِإنَّ الَِّذينحَ آمحَُنوا وحَعحَ

  ،)*)1(

{)البقرة: 277() لحَْيِهْم وحَالحَ ُهْم يحَْزحَُنونحَ ْوٌف عحَ ْم أحَْجُرُهْم ِعندحَ رحَبِِّهْم وحَالحَ خحَ اةحَ هلحَُ ةحَ وحَآتحَُوا الزَّكحَ الحَ الصَّ

ْيٌل ِلْلُمْشِرِكنيحَ*  كما عدَّ عدم إيتاء الزكاة صفة مناظرة للمشركني والكافرين، لقوله تعاىل: }وحَوحَ

{.)فصلت: 7-6( اِفُرونحَ ُهْم ِباآلِخرحَِة ُهْم كحَ اةحَ وحَ الَِّذينحَ ال ُيْؤُتونحَ الزَّكحَ

   وتزيد الزكاة عن كونها عبادة، لتكون أداة تنموية، يقدمها االقتصاد اإلسالمي عالجًا ملا 

تعانيه اجملتمعات اإلنسانية من انعدام العدالة يف التوزيع للثروة والدخل، وهي جتاوز توفري 

الطعام والكساء، وتتخطى ذلك إلجياد قوة عاملة بتأمني الصنعة أو احلرفة لكل قادر عليها، 

مانعة بذلك التكسب، والتسول، لالرتقاء من الرعاية االجتماعية إىل التمكني االقتصادي. 
* وردت باملعنى نفسه يف السور اآلتية: النساء: 162، املائدة: 55، التوبة: 18، التوبة: 71، احلج: 41، النور: 37، 

النمل: 3، لقمان:4، البّينة: 5.

الزكاة:

مّنة من األغنياء .. أم عبادة مالية؟!

تأمالت

أ. عزيز العصا/ كاتب فلسطيين
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والزكاة هي الكفيل الوحيد بإلغاء ظاهرة الفقر يف اجملتمع املسلم، والسماح فقط بظاهرة 

التباين يف الرزق، تبعًا للقدرات اإلنتاجية، فبالزكاة يعرف اجملتمع املسلم صفة الغنى، وال 

يعرف صفة الفقر.

يف    والزكاة  والصالح.  والطهارة،  والزيادة،  والنماء،  البكة،  على  تدل  اللغة:  يف  الزكاة 

االصطالح الشرعي: حق واجب مقدر يف مال خمصوص، لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص. 

أي أنها حق واجب مقدر من قبل الشرع، يف املال الذي جتب فيه الزكاة، يرجه صاحب املال 
إىل مستحّقي الزكاة، يف الوقت املقرر شرًعا.)1(

     الزكاة عبادة مالية.. تزكي الفرد وتنعش اجملتمع:

   رغم املقاربة بني الصالة والزكاة، إال أن كثرًيا من العلماء يصرحون بالفروق بني هاتني 

العبادتني؛ فاجلانب املالي يف الزكاة يدفعها عن مشابهة الصالة، لوجوب الزكاة يف مال الصيب 

واجملنون)2(. أي أن الزكاة عبادة )مالّية(، جيب على املسلم تأديتها عن طيب خاطر؛ تقرًبا إىل 

اهلل سبحانه، وأن تأديتها تعود على الفرد املسلم بالثواب من اهلل سبحانه،  وما يتبع ذلك من 

اجلزاء باجلنة، اليت أعدت للمتقني املؤمنني، املصّلني املزّكني الصائمني. 

   أما بالنسبة إىل أثر الزكاة ودورها يف اجملتمع، فقد حبث العلماء يف ذلك، ليخرجوا بنتائج 

عظيمة وكثرية، منها )3(:

1. زيدان، عبد الكريم )2004(. الزكاة وأحكامها يف اإلسالم. مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع. بريوت. لبنان. 
الطبعة األوىل. ص: 9.

االنتشار  الزكاة-.  فقه  دراسة يف   – الفقهي  اخلطاب  التعبدية يف  القراءة   .)2012( بن سعيد  خالد  املشريف،   .2
العربي. بريوت. لبنان. الطبعة األوىل. ص: 68.

3. الغفيلي، عبد اهلل )2008(. نوازل الزكاة. بنك البالد ودار امليمان للنشر والتوزيع. الرياض. اململكة العربية 
السعودية. ص: 56-48.
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1. تطهر املزّكي من الشح والبخل، وتطهر قلب الفقري من الغل واحلسد على الغين.

2.  تقيق التضامن والتكافل االجتماعي.

3.  صمام أمان يف النظام االقتصادي اإلسالمي، لتنميته ومدعاة الستقراره واستمراره.

4. الدعوة إىل اهلل: إذ تصرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم- وهم كفار يرجى إسالمهم، أو مسلمون 

يرجتى ثباتهم.

       صرف الزكاة: نظام رّباني علينا تنفيذه:

ِلْلُفقحَرحَاِء  قحَاُت  دحَ الصَّ }ِإمنَّحَا  تعاىل:  قال  فقد  الزكاة،  فيها صرف  يتم  اليت  األوجه  بشأن  أما     

اْبِن  وحَ اهلِل  ِبيِل  سحَ وحَيِف  اِرِمنيحَ  وحَالغحَ الرِّقحَاِب  وحَيِف  ُقُلوُبُهْم  امُلؤحَلَّفحَِة  وحَ ا  لحَْيهحَ عحَ اِمِلنيحَ  وحَالعحَ اِكنِي  وحَاملحَسحَ

ِكيٌم{)التوبة: 60(. يتبني من هذه اآلية الكرمية أن هناك  ِليٌم ححَ ًة مِّنحَ اهلِل وحَاهلُل عحَ ِبيِل فحَِريضحَ السَّ

مثانية مصارف رئيسة، جيب التحري من أجل صرف الزكاة فيها، وهي: الفقراء، واملساكني، 

والعاملون على الزكاة، واملؤلفة قلوبهم، ويف الرقاب)1(، والغارمني)2(، ويف سبيل اهلل، وابن 

السبيل. وهناك، من العلماء، من يرى أن األصناف الثمانية ذكرت لبيان االستحقاق واجلواز، 

ال على سبيل الفرض، وهو رأي اجلمهور.)3(   

   منذ فجر اإلسالم كان للزكاة الدور األكب والرئيس يف تسيري اقتصاديات األمة، وهي 
1. نظًرا إىل أن مصرف )يف الرقاب( ليس موجوًدا يف الوقت احلاضر، فإنه ينقل سهمهم إىل بقية مصارف الزكاة 
حسب رأي مجهور الفقهاء، ويرى البعض أنه ما زال قائمًا بالنسبة إىل أسرى اجلنود املسلمني )عن: موقع اإلسالم 

الدعوي واإلرشادي(.
2. أ- املدينون ملصلحة شخصية ال يستغنى عنها. ب( املدينون ملصلحة اجتماعية، وهم من استدان إلصالح ذات 
البني، بتحّمله الديات، أو قيم املتلفات الواجبة على الغري لإلصالح بينه وبني مستحقيها، ويعطى هؤالء من الزكاة، 
ولو كانوا أغنياء قادرين على السداد. ج( املدينون بسبب ضمانهم لديون غريهم، مع إعسار الضامن واملضمون 
عنه. د( يعان من الزكاة املدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تملها، وعدم قدرة بيت املال على تملها 

)عن: موقع اإلسالم الدعوي واإلرشادي(.
3. املشريف، خالد بن سعيد )2012(. القراءة التعبدية يف اخلطاب الفقهي –دراسة يف فقه الزكاة-. االنتشار العربي. 

بريوت. لبنان. الطبعة األوىل. ص: 146.
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اليت يعتمد عليها يف التخطيط اإلسرتاتيجي للدولة اإلسالمية. ونظًرا ألن للزكاة شروطها 

الدقيقة، اليت ال جيوز خدشها، أو التهاون فيها، فإنه ال بد من وضع النظم اخلاصة بها، مثل: 

القاموس الزكوي، وفقه موارد الزكاة، وفقه مصارف الزكاة، وحماسبة الزكاة.)1(، وهذا ما دأبت 

عليه الدول العربية واإلسالمية؛ بإنشاء مؤسسات خاصة للزكاة. 

   فلسطني: أزمات عاصفة...انعكست على الزكاة:

   أنعم اهلل على فلسطني بنعميت اإلسراء واملعراج، والفتح العمري؛ مما عزز مكانتها الدينية، 

اهتمام كبري من قبل اخللفاء، والقادة املسلمني  وجعلها يف بؤرة احلضارة اإلسالمية، وحمط 

على مّر العصور، ففي فرتة احلروب الصليبية، وما بعدها حتى مئات السنني، اهتم العرب 

السالطني  بني  املنافسة   :)2( منها  خمتلفة،  أشكااًل  اختذ  كبريًا،  اهتمامًا  بفلسطني  واملسلمون 

واحلكام واألمراء املسلمني، وكبار القوم األثرياء، يف بناء املؤسسات العامة، كاملدارس والُرُبط 

والزوايا واألنزال والسبل واملشايف واحلمامات، وأوقفوها مجيعاً، وخصصوا لإلنفاق عليها 

من عوائد املزارع واملتاجر األموال الوفرية.

   وقد أدى هذا االهتمام إىل انتشار األوقاف على أرضها، بشكل مكثف، حتى أضحى 

 16-17 % من مساحتها الكلية وقفًا خريياً؛ لدرجة أن هناك قرى بكاملها هي وقف خريي، 

خليل  ووقف  الداري،  متيم  ووقف  املقدس،  بيت  وقف  فلسطني:  يف  األوقاف  أشهر  ومن 
الرمحن، ووقف أمحد باشا اجلزار، ووقف النيب روبني.)3(

1. انظر: )موقع اإلسالم الدعوي واإلرشادي/ وزارة الشؤون اإلسالمية والوقف واإلرشاد )آخر مشاهدة 06/04/2016م(: 
.http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=372

2. اخلالدي، وليد )1987(. قبل الشتات: التاريخ املصور للشعب الفلسطيين )1948-1876(. مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. بريوت، لبنان. ص: 30.

مركز  اإلسرائيلي.  االحتالل  مواجهة  يف  ودورها  فلسطني  يف  اإلسالمية  األوقاف   .)2011( سامي  3. صالحات، 
الزيتونة للدراسات والنشر. بريوت، لبنان. ص: 37-34.
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   وعند النكبة )يف العام 1948م(، كانت نسبة األوقاف اإلسالمية من الدولة-اجلنني حوالي

من  مبجموعة  فقامت  األمالك،  من  وغريها  ومدافن  ومساجد،  أراضي،  تشمل:   ،%  20

اإلجراءات لضمان السيطرة التامة عليها)1(. بأن تعاملوا )بشراسة( مع األوقاف اإلسالمية، 

دون غريها من أوقاف الديانات األخرى، مبا يضمن عدم قدرة املسلمني على تقيق أي حالة 
)حراك( مناوئ لالحتالل.)2(

والوقفية  الزكوية  واملمارسات  القوانني  أواصر  الفلسطيين، ومتزقت  الوطن  هكذا، تشتت 

اليت كانت تكمه، فتفرقت بني املناطق احملتلة يف العام 1948م وما واجهته من ويالت، وبني 

فلسطني الوسطى اليت أطلق عليها )الضفة الغربية( اليت أتبعت للمملكة األردنية اهلاشية، 

وقطاع غزة الذي ُأتبع لإلدارة املصرية. 

ثم كانت النكسة يف العام 1967م واليت اضطر معها العاملون يف جمال الزكاة العمل يف أكثر 

الظروف خطورة، حتى جميء السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم تتدرج  األحداث حتى انتفاضة 

األقصى، وما بعدها، اليت أفرزت واقًعا جمتمعًيا واقتصادًيا، جعل صانعي القرار يتوجهون حنو 

اإلبداع يف استثمار الزكاة من أجل تأكيد السيادة على األرض الفلسطينية، وتعزيز صمود 

الشعب الفلسطيين يف مواجهة االحتالل الذي يسعى إىل اقتالعه من أرضه بالسبل كافة. 

    الزكاة يف فلسطني: من النظرية إىل التطبيق:

   لقد أدى الواقع الفلسطيين املوصوف أعاله إىل فكرة إنشاء صندوق للزكاة يف العام 2007م 

يتبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وترتبط به جلان خاصة للزكاة يف احملافظات الشمالية. 

1. دمب، مايكل )1992(. سياسة إسرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني 1948- 1988. مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. بريوت، لبنان. طبعة )2(. ص:72-64.

2. اجملتمع العربي يف الداخل الفلسطيين )2006(. مركز الدراسات املعاصرة. ص: 174-173.

الزكاة: مّنة من األغنياء .. أم عبادة مالية؟!  
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السكانية يف خمتلف  التجمعات  إىل  الوصول  اللجان- من  الصندوق -من خالل  ومتكن 

مواقع اجلغرافيا اليت يغطيها الصندوق، وذلك بهدف التعرف على األسر اليت تنطبق عليها 

:)*)1(

معايري الصندوق. ومن الناحية التطبيقية-العملية، تقوم اللجان باألعمال اآلتية)

  أواًل: مجع الزكاة والصدقات والتبعات.

  ثانًيا: البحث االجتماعي.

  ثالُثا: كفالة األيتام.

  رابًعا: تقديم املساعدة املالية: وتكون بناء على املسح االجتماعي، ويتم ذلك بتقديم العون 

املادي للعائالت احملتاجة والفقرية:

  خامًسا: املساعدات املالية التعليمية.

  سادًسا: املساعدات الصحية.

  سابًعا: املشروعات التأهيلية ملساعدة العائالت الفقرية إلخراج احملتاجني من طور الرعاية 

االجتماعية إىل طور التنمية االجتماعية.

والنور يف  الزكاة  مثل عمارة  اجلارية، واليت توقف وقفًا خرييًا  الصدقة  مشروعات    ثامًنا: 

نابلس، وعمارة اجلمل يف طولكرم.

   تاسًعا: إقامة مصانع تأهيلية يعود ريعها على الفقراء.

   ويف العام 2010م أصدرت دار اإلفتاء مائة وثالث فتاوى تتعلق بالزكاة، وهي: 1( موارد 

الزكاة: املال الذي جتب فيه الزكاة، وزكاة الّدْين، وزكاة مال التجارة والصناعة، وزكاة احملاصيل 

* طهبوب، حسان، والعصا، عزيز )2016م(. صندوق الزكاة الفلسطيين: من النظرية إىل التطبيق. يف الزكاة عبادة 
وعدالة تنموية: وقائع مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي السابع )10 - 11 /5 /2016(م. ترير: حممود سعيد 

األشقر وخالد علي الزواوي. وزارة األوقاف والشؤون الدينية. دولة فلسطني. ص: 319-306.
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الزراعية، وزكاة احللي. 2( مصارف الزكاة. 3( أوقات الزكاة. 4( صدقة الفطر. 5( متفرقات: 

وهي عشر فتاوى تتعلق مبتفرقات، مثل: اجلمع بني زكاة املال والصدقة اجلارية، وإخراج الزكاة 

خارج بلد املزّكي، والتحايل ألخذ الزكاة. )عن: فريق عمل )2010م(. فتاوى الزكاة )كتّيب(. 
)*

)1(

دار اإلفتاء الفلسطينية(.)

    اخلامتة والتعليق:

   نستنتج مما سبق أن الزكاة -وفق املفهوم الشرعي- هي جزء من عقيدة املسلم، واليت عليه 

أن يؤديها عن طيب نفس، بال مّنة وال عبوس؛ ألنها عبادة كباقي العبادات، وهي تأخذ طابع 

العبادة املالية اليت ُتدفع ملستحقيها يف وقتها، وباملقدار الذي فرضه اخلالق سبحانه وتعاىل يف 

حمكم كتابه العزيز، وما اشتق منه من صيغ اجتهد فيها علماء األمة عب العصور.

من  ُتشتق  خاصة  مكانة  تتل  الفلسطيين  املستوى  على  الزكاة  أن  أيًضا،  نستنتج  كما     

خصوصية احلالة الفلسطينية، حيث الصراع على هذه األرض يأخذ شكل صراع الوجود 

واهلوية، األمر الذي يعين أنه على امُلزّكني، من أبناء الشعب الفلسطيين أواًل، ومن أبناء األمة 

اإلسالمية ثانًيا، املسارعة إىل توجيه عبادتهم املالية هذه حنو فلسطني، بالقدر الذي متثله قضية 

شعبها من أثر يف كرامة األمة وكبيائها وحضورها بني األمم.

* فتاوى الزكاة )2010م(، صادر عن دار اإلفتاء الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية. كما ميكن مطالعته على 
.http://www.darifta.org/press/zakah/zaka.pdf :الرابط

الزكاة: مّنة من األغنياء .. أم عبادة مالية؟!  
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  تركُت مشاعري فوقحَ اجلباِل،
   تحَصيُح.....

   يف فمها اهلزميُة،
   والصهيُل يناُم،

   يف أفِق الصمت
   نسيُت جرارحَ زييت
   يف ظالِم الدرِب،

   ما أوقدُت قنديلي
   وما زالت رياُح الوقِت،

   تنهُب ما تبقَّى....
   من ضياٍء

   يف جراِر البيت
   نقشُت على حكاياِت الطريِق،

نا....    ُدموعحَ

من جتلِّياِت اهلزمية
د. مجال سلسع/ رئيس جمموعة املنتدى الثقايف اإلبداعي

شعر
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   فاشتاقحَ ظلُّ الدمِع،
   تاريخحَ الفجيعِة،

   بات يف فِمِه،
   تباشرُي الظالم

   على عطِش الكروِم...
   وقفُت...

   أسأُل عن سحاِب الشمِس،
   ما طلَّت على دربي
   سوى أوراق دمعي

   كيفحَ أكُتُبها
   وما مسكت يدي

   غريحَ الكالم
   مدينة الشهداء

   ما هذه األصواُت،
   باركها اإللُه؟
   هي اخلليُل،

   مدينُة الشهداِء...تصحو
   فوقحَ صوِت شهيدها

ِب.    وُتكَّ
   عنُب اخلليِل،

   تسامى
   يف عينيِه،
   اهلُل أكب.

،    محلحَ الشهيدحَ
   إىل السماِء،

لتُه األرُض،    فحمَّ
   بركانًا

   على وجِع اهلموِم،
ر    تحَفحَجَّ

   وعلى جراِح ذراِعها
   وطٌن يناُم،

   وال يناُم
   تقوُم ترسُم،

   يف املكاِن شهيدحَها
   فتهبُّ فينا الشمُس

   ال تتأخر
   عنُب اخلليِل،

   تسامى
   يف عينيِه،
   اهلُل أكب.

من جتليات اهلزمية
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سيادة الرئيس يستقبل مساحة املفيت العام

    رام اهلل:  استقبل سيادة الرئيس الفلسطيين - حممود عباس )أبو مازن( حفظه اهلل يف مقر 

الرئاسة برام اهلل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- حيث 

أبعاد اهلجمة الشرسة اليت تتعرض هلا مدينة القدس احملتلة  ناقش سيادته مع مساحة املفيت 

املبارك، وخباصة يف ظل  األقصى  املسجد  واملسيحية، وبشكل خاص  ومقدساتها اإلسالمية 

الدعوات اليت أطلقتها اجملموعات املتطرفة القتحام املسجد األقصى املبارك، كما أطلع مساحته 

سيادته على نتائج زيارته للمملكة املغربية، ونقل لسيادته رسالة شفوية من جاللة امللك حممد 

السادس، ملك اململكة 

خالل  محلها  املغربية 

ــارتــه األخـــرية إىل  زي

املغرب.

 

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

إعداد: أ. مصطفى أعرج /   مدير عام مكتب املفيت العام
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ملك املغرب يقلد املفيت العام الوسام العلوي من درجة قائد

   املغرب: قّلد امللك حممد السادس - ملك اململكة املغربية، مساحة الشيخ حممد حسني- 

املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب املسجد األقصى املبارك، الوسام العلوي من 

درجة قائد، تقديرًا ملواقف مساحته الداعمة جلهود  جلنة القدس وأعماهلا.

   جاء ذلك خالل مشاركة مساحته يف احلفل الذي أقيم يف مدينة تطوان املغربية مبناسبة الذكرى 

الـ17 لرتبع امللك على عرش اململكة املغربية.

   وأعرب مساحته عن تقديره للمملكة املغربية؛ ملكاً، وحكومة، وشعباً، على هذا التقدير، 

وعلى الدعم املتواصل لشعبنا يف اجملاالت مجيعاً، وخباصة فيما يتعلق بالقدس ومقدساتها، 

مشيدًا بالعالقة الوطيدة األخوية بني الشعبني املغربي والفلسطيين، متمنيًا أن يفظ اهلل تعاىل 

اململكة املغربية من أي مكروه، وأن يوفق قيادتها وشعبها خلدمة قضايا األمة، وخباصة قضية 

القدس ومقدساتها وأهلها.

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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املفيت العام يشيد بدور منظمة التعاون اإلسالمي

    رام اهلل: أشاد مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب 

املسجد األقصى املبارك- بالدور التاريي واملميز ملنظمة التعاون اإلسالمي، جاء ذلك خالل 

والوفد  مساحته  زيــارة 

منظمة  ملكتب  املرافق 

اإلسالمي  التعاون 

حيث  اهلل،  رام  يف 

أمحد  احملــامــي  التقى 

الرويضي/ ممثل منظمة 

يف  اإلسالمي  التعاون 

فلسطني، وسعادة السفري مسري بكر/ األمني العام املساعد لشؤون فلسطني والقدس يف األمانة 

رأسها  وعلى  عدة،  موضوعات  الطرفان  وحبث  جدة،  يف  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العامة 

اقتحامات  يوميًا  تنفذ  املستوطنني  فقطعان  املبارك،  األقصى  للمسجد  املتكررة  االقتحامات 

للمسجد حبماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي، وأكد مساحته أن ما تقوم به سلطات االحتالل 

من محاية لالقتحامات، يكشف زيف زعمها احملافظة على الوضع التاريي القائم، ممعنة بذلك 

الذي  الدور  أمجع، ومثن مساحته  العامل  لتضليل  تنتهجها  اليت  واخلداع  التضليل  يف سياسة 

تقوم به منظمة التعاون اإلسالمي لدعم الشعب الفلسطيين ومقدساته، مطالبًا بزيادته نظرًا 

حلجم األخطار اليت تدق بالقدس ودرتها املسجد األقصى املبارك، مؤكدًا على ضرورة وضع 

خطة ملواجهة هذه املمارسات، ولدعم الشعب الفلسطيين يف صموده وثباته، وفضح سياسة 
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االحتالل وممارساته على األرض الفلسطينية بعامة، والقدس خباصة.

الرويضي هذه  التعاون اإلسالمي يف فلسطني احملامي أمحد      من جانبه مثن ممثل منظمة 

الزيارة، مثنيًا على جهود مساحة املفيت العام يف الدفاع عن القدس ومقدساتها، وأشاد بهذه 

الزيارة اليت تأتي يف إطار التواصل والتنسيق لدعم الشعب الفلسطيين ومقدساته.

    بدوره عب سعادة السفري مسري بكر - األمني العام املساعد لشؤون فلسطني يف منظمة 

احلفاظ على  أجل  من  املميز  ونشاطه  العام،  املفيت  لسماحة  تقديره  اإلسالمي عن  التعاون 

القدس واملقدسات اإلسالمية فيها.

    وضم الوفد املرافق لسماحته فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد 

لدار اإلفتاء الفلسطينية، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، والسيد حممد جاد اهلل/ مدير عام الشؤون 

اإلدارية واملالية يف دار اإلفتاء الفلسطينية، والسيد مصطفى أعرج/ مدير عام مكتب مساحة 

املفيت العام.

 مفتو احملافظات يدينون الصمت الدولي إزاء قضية األسرى

    القدس: أدان مفتو احملافظات الصمت الدولي جتاه قضية األسرى الفلسطينيني يف السجون 

مبا  حريتهم،  على  واالعتداء  والقمع  التنكيل  أنواع  ألبشع  يتعرضون  الذين  اإلسرائيلية، 

الدولية، داعني إىل دعم األسرى املضربني عن  يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانني 

الطعام، وعلى رأسهم األسري بالل كايد، الذي أمضى مدة سجنه، ويف اليوم املقرر لإلفراج 

هذا  حياة  الكاملة عن  املسؤولية  االحتالل  اإلداري، حمملني سلطات  احلبس  إىل  عنه تول 

األسري، وعن حياة رفاقه الذين انضموا إليه يف اإلضراب عن الطعام، مطالبني بوقف سياسة 

االعتقال اإلداري، ومناشدين املؤسسات املعنية باألسرى وحقوق اإلنسان بالتدخل العاجل 
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لوقف تعنت السّجان اإلسرائيلي جتاه األسرى الفلسطينيني بعامة، واملضربني عن الطعام 

خباصة، والعمل على إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل االستجابة ملطالبهم العادلة.

    وعب اجملتمعون عن أملهم الشديد بسبب جرائم القتل املؤسفة، اليت تقع ضد األبرياء 

من   الناس، واليت كان من آخرها إعدام الطفل عبد اهلل عيسى من خميم حندرات يف حلب 

األبرياء،  من  رهط  راح ضحيته  والذي  األملانية  ميونخ  مدينة  اآلثم يف  واالعتداء  السورية. 

داعيني إىل الكف عن انتهاك حرمة الدماء البيئة، والعمل على حقنها، مبينني أن اإلسالم 

بعيد كل البعد عن الغلو والتطرف واإلرهاب، ومقدمني تعازيهم احلارة لذوي الضحايا.

    جــاء ذلــك خالل 

اجتماع مفيت احملافظات 

الشيخ  مساحة  برئاسة 

املفيت  حسني،  حممد 

والديار  للقدس  العام 

رئيس  الفلسطينية، 

األعلى،  اإلفتاء  جملس 

سبل  مناقشة  وختلله 

ــدار  ال عمل  تطوير 

فيه  ملا  بها،  والنهوض 

احلنيف،  ديننا  خدمة 

وآلية  الغالي،  ووطننا 



99

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

ضبط الفتوى، خاصة يف ظل التطور التكنولوجي، ووصول استفسارات كثرية ومتعددة عب 

البيد اإللكرتوني. مؤكدين على االلتزام باتباع منهج االعتدال والوسطية الذي تتبناه دار 

اإلفتاء الفلسطينية يف مواقفها وفتاويها.

 املفيت العام يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر

   القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب 

املسجد األقصى املبارك – يف مكتبه سعادة السيد كريستيان كاردون دو ليكتبور/ رئيس بعثة 

اللجنة الدولية للصليب األمحر يف القدس والضفة الغربية، حيث عرض مساحته األوضاع 

الصعبة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين بسبب إجراءات االحتالل، وخباصة أوضاع األسرى 

الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية، ومعاناتهم املستمرة وعائالتهم، داعيًا الصليب األمحر 

لزيادة عدد الزيارات لذويهم وتسهيلها، مؤكدًا على ضرورة إطالق سراح مجيع األسرى، مبن 

فيهم األطفال والنساء، كما أشار مساحته إىل األوضاع اإلنسانية يف اخلليل، ومعاناة أبنائها، 

والتضييق عليهم من قبل القوات اإلسرائيلية، ومبينًا أن أي حل يف املنطقة جيب أن يكون 

عاداًل و شاماًل، وأن الشعب الفلسطيين يرحب بالسالم الذي يفظ حقوقه باحلرية واألمن 

واالستقالل.

   من جهته أكد رئيس 

الدولية  اللجنة  بعثة 

على  األمحر  للصليب 

بالعمل  اهتمامه 

للتخفيف  املتواصل 
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من معاناة الفلسطينيني، وخباصة األسرى وذويهم، والعمل على استعادة جثامني الشهداء، 

سبل  الطرفان  وتناول 

التعاون بني دار اإلفتاء 

ــر،  األمح والصليب 

األهـــداف  لتحقيق 

املشرتكة  اإلنسانية 

بينهما.

  وشكر السيد ليكتبور 

مساحته على حسن االستقبال، وأكد على اهتمامه بالتعاون بني اجلانبني يف اجملاالت املشرتكة.

وحضر اللقاء كل من السيد حسام الشخشري- نائب رئيس بعثة شال الضفة الغربية يف 

مفيت  الصليب األمحر- وفضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء – 

ومصطفى  واملالية-  اإلدارية  الشؤون  عام  مدير  اهلل-  جاد  وحممد  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة 

أعرج– مدير عام مكتب املفيت العام.

 املفيت العام يؤم املصلني تضامنًا مع األسرى املضربني عن الطعام

    القدس: أمَّ مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

املسجد األقصى املبارك املصلني يف صالة اجلمعة يف مقر مؤسسة الصليب األمحر يف حي الشيخ 

جراح يف القدس احملتلة، وذلك تضامنًا مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون 

االحتالل، وحّيا مساحته أبناء الشعب الفلسطيين يف خطبته ، وقال: )حنن نعتز ونفخر بتضحيات 

أبناء الشعب الفلسطيين من أجل حرية الوطن، واملواطن، وكرامة القدس( فالشباب ضحوا 
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بزهرات شبابهم، هلذه 

كما  السامية،  الغاية 

باللجنة  مساحته  أشاد 

للصليب  الــدولــيــة 

تهتم  الـــيت  ـــر  األمح

أن  مبينًا  بــاألســرى، 

االحــتــالل  سلطات 

تضيق اخلناق على عمل هذه املؤسسة وغريها من مؤسسات اللجنة الدولية، وأدان مساحته 

احتجاز سلطات االحتالل جلثامني الشهداء، مبينًا أن هذا اإلجراء يتنافى مع الشرائع السماوية 

والقوانني الدولية.

 املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيدين الشوامرة وأبو هشهش

الفلسطينية/  والديار  للقدس  العام  املفيت   - الشيخ حممد حسني  مساحة  أدى  القدس:      

الشوامرة  نعيم  احملرر  األسري  بالشهيد  العزاء  واجب   - املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 

والشهيد  دورا،  يف 

يف  هشهش  أبو  حممد 

وذلك  الفوار،  خميم 

من  وفــد  رأس  على 

دار اإلفتاء الفلسطينية 

إبراهيم  الشيخ  ضم 
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خليل عوض اهلل/ الوكيل املساعد، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، والشيخ حممد ماهر مسودة 

- مفيت حمافظة اخلليل- والشيخ عبد اجمليد العمارنة- مفيت حمافظة بيت حلم- وإسحق أبو 

احلالوة – مساعد مفيت جنوب اخلليل.

وخالل كلمتني ألقاهما مساحته يف بييت العزاء استنكر قتل أبناء شعبنا الفلسطيين واالعتداء 

عليهم وإعدامهم بدم بارد، ونوه مبكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل، مؤكدًا على أن 

االحتالل  ظلم  من  تتحرر  حتى  والنفيس،  الغالي  يقدمون  الذين  بأبنائها  تفخر  فلسطني 

اإلسرائيلي، مبينًا أن هذين الشهيدين انضما إىل كواكب الشهداء املنرية يف مساء فلسطني 

النبيني  مع  عليني،  يتقبل شهداءنا يف  أن  القدير  العلي  اهلل  سائاًل  خباصة،  والقدس  بعامة، 

والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.

 مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

     رام اهلل: تت رعاية سيادة الرئيس حممود عباس )أبو مازن( حفظه اهلل، ونيابة عن مساحة 

الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - شارك فضيلة الشيخ إبراهيم 

عوض اهلل- الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية/ مفيت حمافظة رام اهلل والبرية- يرافقه 

السيد حممد جاد اهلل- 

الشؤون  عــام  مدير 

يف   - واملالية  اإلدارية 

أوائل  تكريم  احتفال 

يف  العامة  الثانوية 

حمافظة رام اهلل والبرية 
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 ،2016 الدراسي  للعام 

رام  حمافظة  أقامته  الذي 

ومديرية  ــرية  ــب وال اهلل 

رام  يف  والتعليم  الرتبية 

دير  مجعية  قاعة  يف  اهلل، 

د.ليلى  وحضره  طريف، 

رام  حمافظة  حمافظ  غنام- 

اهلل والبرية- ومدير تربيتها األستاذ باسم عريقات، وعدد آخر من مديري الدوائر واملسؤولني 

والطلبة املكرمني وذويهم.

    كما شارك فضيلته على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يف االعتصام التضامين مع 

األسرى يف سجون االحتالل، وجاءت هذه املشاركة تلبية لدعوة جملس الوزراء الفلسطيين، 

الذي حث على التضامن مع األسرى املضربني عن الطعام، وخباصة بالل كايد واألخوين 

حممد وحممود البلبول، تأكيدًا على أهمية دعم األسرى الفلسطينيني، الذين ضّحوا حبرياتهم 

العلي  اهلل  سائلني  وأرضه،  مقدساته  وترير  وحريته،  الفلسطيين  الشعب  كرامة  أجل  من 

القدير أن يعجل بالفرج عنهم، وأن يسن خالصهم، وأن جيزيهم وذويهم خري اجلزاء.

    وكان فضيلته قد ترأس اجللسة الثانية واألربعني بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء األعلى، 

نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس جملس اإلفتاء 

األعلى، وذلك حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة، واستنكر 

اجمللس مشروع االحتالل اخلاص ببناء غرف تفتيش ومراقبة على مداخل املسجد اإلبراهيمي 
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ذلك  معتبًا  اخلليل،  يف 

تعديًا صارخًا على حرمة 

واملسلمني،  املقدسات 

هذه  من  اهلدف  أن  مبينًا 

يتلخص  ــــراءات  اإلج

املسجد  ــغ  ــري ــف ت يف 

رواده  من  اإلبراهيمي 

املصلني، بهدف تويله إىل كنيس، كما أدان اجمللس اهلجمة الشرسة ضد منازل املواطنني يف 

قلنديا، وما ختلل ذلك من هدم الثين عشر منزاًل، مبينًا أن سلطات االحتالل بإجراءاتها هذه 

لن تثين الفلسطينيني عن الثبات على أرضهم ووطنهم والدفاع عنه، وقد ناقش اجملتمعون 

العديد من املسائل الفقهية املدرجة على جدول أعمال اجللسة.

 مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل بدران

للقدس  العام  املفيت   – الشيخ حممد أمحد حسني  مندوبًا عن مساحة  التحتا:      بيت عور 

الفلسطينية-  والديار 

جاد  حممد  السيد  قــدم 

اهلل – مدير عام الشؤون 

دار  يف  واملالية  ــة  اإلداري

الفلسطينية-  اإلفتاء 

بالشهيد  العزاء  واجب 
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يف  بــدران  حممد  الطفل 

حيث  التحتا،  عور  بيت 

نقل لذوي الشهيد برقية 

تعزية ومواساة من مساحة 

املفيت العام، كما شارك يف 

اليت  بالدم  التبع  محلة 

الصحة  وزارة  أقامتها 

الفلسطينية، مبناسبة اليوم 

العاملي للتبع بالدم، تت 

بيننا  يربط  )الدم  عنوان 

حفل  يف  وشارك  مجيعًا( 

املتفوقني  الطلبة  تكريم 

الثانوية  امتحان  يف 

الطلبة  ــل  وأوائ العامة 

االحتياجات  ذوي  من 

الطلبة  وأوائــل  اخلاصة 

والكليات  اجلامعات  من 

الذي أقامته وزارة الرتبية 

كما  العالي،  والتعليم 
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أقامته  الذي  )التوجيهي(   العامة  الثانوية  امتحان  الطلبة يف  أوائل  شارك يف حفل تكريم 

مديرية الرتبية والعليم يف ضواحي القدس.

 مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف حفل ختريج خميم الشرطي الصغري

    سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة - مفيت حمافظة سلفيت- 

يف  شارك  كما  الصغري،  الشرطي  خميم  يف  املشاركني  ختريج  حفل  يف 

حفل تكريم الطلبة املتفوقني يف الثانوية العامة للعام 2016م، وشارك 

كذلك يف الوقفة التضامنية مع األسرى املضربني عن الطعام يف سجون 

االحتالل.

مفيت حمافظة نابلس يشارك يف عدد من النشاطات يف نابلس

نابلس: شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفيت حمافظة نابلس- يف 

ندوة اقتصادية للتعريف ببنك الصفا، حيث بنّي فضيلته أهم التحديات 

املعامالت  وتنوع  األرباح،  سعر  خاصة  اإلسالمية  البنوك  تواجه  اليت 

املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وعدم الرتكيز على املراحبة فقط، كما شارك يف حفل وضع 

حجر األساس ملدرسة الشهداء للبنات يف قرية بيت وزن، وشارك يف حفل افتتاح جممع نابلس 

أقامته  الذي  واملعلمني  القيادة  تطوير  برنامج  مؤمتر  وشارك يف  الزكاة،  للجنة  التابع  الطيب 

مديرية الرتبية والتعليم، ويف ندوة حول األسرى وإطالق كتاب )انتفاضة اجلوع( للكاتب 

تيسري نصر اهلل، وشارك يف حفل تكريم الطلبة الناجحني وأوائلهم يف املدرسة اإلسالمية يف 

نابلس، وزار فضيلته خيمة االعتصام للتضامن مع األسرى املضربني عن الطعام يف سجون 

االحتالل، وكان فضيلته قد ألقى العديد من خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة، تناول فيها 
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العديد من املوضوعات، كما شارك يف حل العديد من اخلالفات، باإلضافة إىل مشاركته يف 

العديد من البامج الدينية اليت تبث يف وسائل اإلعالم احمللية.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف نشاطات عديدة يف حمافظة بيت حلم

    بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة - مفيت حمافظة 

بيت حلم- يف اجتماع ديين عن نهاية احلياة، حيث ألقى كلمة بني فيها 

املوت حسب التصور اإلسالمي، كما شارك نيابة عن مساحة املفيت العام، 

يف حفل ختريج الفوج السادس من طلبة كلية فلسطني األهلية اجلامعية، 

وشارك يف االعتصام التضامين مع األسرى املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل، وألقى 

العديد من الدروس الدينية يف مركز التأهيل واإلصالح )السجن( تناول فيها العديد من 

املوضوعات، وألقى كذلك العديد من الدروس الدينية يف مساجد عدة يف حمافظة بيت حلم، 

تناول فيها موضوعات خمتلفة، كما استقبل العديد من الوفود األجنبية، حيث بنّي هلم مساحة 

اإلسالم وعدله، كما شارك يف العديد من البامج الدينية اإلعالمية يف خمتلف وسائل اإلعالم 

الدينية  املواطنني يف حياتهم  املختلفة، أجاب فيها عن العديد من االستفسارات اليت تهم 

والدنيوية.

مفيت حمافظة جنني حيث أهل اخلري على مساعدة الطلبة الفقراء

   جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني- يف 

حفل تكريم الناجحني يف شهادة الثانوية العامة يف قرية جلبون، حيث 

تدث فضيلته عن فضل العلم وأهميته، مبينًا أن العلم من الصدقات 

من  اخلري  أهل  حثَّ  كما  موته،  بعد  اإلنسان  بها  ينتفع  اليت  اجلارية 
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العلمي،  تصيلهم  يف  ومساعدتهم  الفقراء  الطلبة  أقساط  دفع  يف  املساهمة  على  األغنياء 

وشارك يف حفل ختريج دورات اإلسعاف الذي أقامته اإلغاثة الطبية، وشارك فضيلته يف حل 

العديد من اخلالفات والنزاعات العائلية والعشائرية يف احملافظة، وألقى العديد من الدروس 

يف  الدينية  البامج  من  العديد  يف  شارك  كما  املوضوعات،  من  العديد  فيها  تناول  الدينية 

تهم حياتهم  اليت  األمور  املواطنني يف  استفسارات  فيها عن  أجاب  احمللية،  اإلعالم  وسائل 

الدينية والدنيوية.

مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف مهرجان الشعر الثاني

    طولكرم: شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي – مفيت حمافظة طولكرم- 

يف مهرجان الشعر الثاني، حيث ألقى فضيلته قصيدتني من قصائده، 

كما شارك يف حفل تكريم طالب الثانوية العامة الفرع الشرعي، على 

مستوى الوطن، وألقى فضيلته العديد من الدروس الدينية، تناول فيها خمتلف املوضوعات، 

وشارك يف العديد من البامج الدينية اليت تبث يف وسائل اإلعالم احمللية، أجاب فيها عن 

استفسارات املواطنني الفقهية والدينية.

مفيت جنوب اخلليل يستقبل املفوض العام ملنظمة السكري العاملية

مفيت   - اخلطيب  أكرم  الشيخ  فضيلة  استقبل  اخلليل:  جنوب      

 )Edwin Gale جنوب اخلليل- البوفيسور البيطاني )إيدون جيل

املفوض العام ملنظمة السكري العاملية، والسيد أمحد عيسى أبو احلالوة 

مدير عام مركز السكري يف مشفى املطلع يف القدس، والسيد زياد برادعية من مركز السكري 

الزائر، وقّدم شرحًا مفصاًل عن رسالة اإلسالم  بالوفد  يف جنوب اخلليل، ورحب فضيلته 
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األوبئة  على  تقضي  اليت  العلمية  للبحوث  وتشجيعه  وكرامته  اإلنسان  بصحة  واهتمامه 

واألمراض، وختفف من اآلالم واملعاناة للمصابني.

  وبنّي فضيلته حاجة الشعب الفلسطيين إىل مثل هذه املراكز الصحية )مراكز عالج السكري(    

يف ظل احلواجز العسكرية اليت منعت املرضى من الوصول إىل املشايف للعالج.

  وبنّي فضيلته للوفد الزائر تريم اإلسالم لسفك الدماء وقتل األبرياء، ودور دار اإلفتاء يف 

بيان مساحة اإلسالم ورمحته، وحماربة التطرف والغلو، ودعوتها ملد اجلسور وقنوات االتصال 

بني الشعوب.

    وشكر فضيلته الوفد الزائر على زيارته، وحرصه على فهم اإلسالم من منابعه الصافية، 

ومد  يد العون واملساعدة للشعب الفلسطيين الذي يعاني من ويالت االحتالل.
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ملحوظتان :
  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 130
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكاًل موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي

السؤال األول: من......................؟

  1. الصحابي الذي قال له الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )أما علمت 

أن اإلسالم يهدم ما كان قبله(

ْب أحَْنتحَ وحَأحَُخوكحَ ِبآيحَاِتي وحَالحَ تحَِنيحَا يِف ِذْكِري{   2. املخاطب بقوله تعاىل: }اْذهحَ

  3. اليت حبسها حابس الفيل، كما جاء يف احلديث الشريف

  4. املقصودون بقوله صلى اهلل عليه وسلم: )اللهمَّ هؤالء أحَهلي(

  5. القائل: )إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن(

الوسام  الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفيت  مساحة  منح  الذي   .6   

العلوي من درجة قائد

  7. القائل:  إن اليتيم الذي تلقى له      أمًا ختلت أو أبًا مشغواًل

  8. صاحب كتاب:  

  أ. )املستطرف يف كل فن مستظرف(

  ب . )ضحى اإلسالم(

السؤال الثاني:  ما.........................؟

  1. اسم أول مسجد بناه الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، يف املدينة املنورة.

  2. معنى )الغيلة ( الوارد ذكرها يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: )لقد 

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 130 
هممت أن أنهى عن الغيلة(.

  3. حدود العورة اليت ينبغي على املخطوبة سرتها عن نظر اخلاطب.

  4. أدنى درجات صلة الرحم، حسب قول القاضي عياض

السؤال الثالث: كم..................؟

  2010 عام  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  أصدرتها  اليت  الفتاوى  عدد   .1   

خبصوص الزكاة

  2. عدد آيات سورة مريم

السؤال الرابع: متى يبلغ الصيب سن الرشد، حسب املعمول به يف احملاكم 

الشرعية لدينا؟

السؤال اخلامس: أين تتلقى املالئكة املؤمنني يوم القيامة، حسب قوله 

تعاىل: }وتتلقاهم املالئكة{؟
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السؤال األول:

   ا. سعد بن أبي وقاص.
   ب. األحزاب/ يوم اخلندق.

   ج. قوم مثود الذين عقروا الناقة.
  د. النووي.

السؤال الثاني:

   1. املتنيب.
   2. ابن النحاس.

   3. أبو البقاء األندلسي.
   4. د.مفيد جاد اهلل.

السؤال الثالث:

من  الروح،  نزع  مرحلة  بعد  الثانية  املرحلة  هي  أ.    
املراحل اليت مير بها اإلنسان بعد احلياة الدنيوية.

   ب. كل قريب ليس بذي فرض، وال عصبة ويتوسط 
بينه وبني امليت أنثى)يف الغالب(.

الفائزون في مسابقة العدد 128

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 128

الدين عبد احلفيظ جالد 1. أمحد سيف 

2. حممود حممد حممد اليف

3. جرب حممود سلطان

رام اهلل

غزة

سلفيت

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 128

لحَْيِه ِصيحَاٌم،      ج. قوله صلى اهلل عليه وسلم: )محَْن محَاتحَ وحَعحَ
ِليُُّه(. ْنُه وحَ امحَ عحَ صحَ

    د. جائز وال يفطر به الصائم.
    و. كسرها.

    هـ. أمحد عساف.
األرحام  ذوي  من  واحد  كل  ينزلون  الذين  هم  ز.     
ممن  أصله  منزلة  فرع  كل  فينزلون  به،  يدلي  من  منزلة 
كانوا أصحاب فروض أو عصبات وأخذ بهذه الطريقة 

احلنابلة.
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، ويصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق البيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
لة، وصحيحة.. 4 ختريج األحاديث من مظانها املعتبة، وأن تكون مشكَّ
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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