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ورد يف (ص )13:من العدد السابق ( )131خطأ يف تشكيل كلمة (�َي ْع َل ِم) يف اآلية الكرمية
النَّ َة َولَمَّا �َي ْع َل ِم هَّ
{أَ ْم َح ِسْ�بتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخ ُلوا جَْ
ين َجا َه ُدوا ِم ْن ُك ْم َو�َي ْع َل َم َّ
ِين}(آل عمران،)142 :
الصابِر َ
اللُ الَّ ِذ َ
(يعلم) والصواب (يعل ِم) .لذا اقتضى التنويه.
حيث وردت خطأ
َ

{ َرَّ�بنَا اَل ُ�ت َؤ ِ
اخ ْذاَن إ ِْن نَ ِسينَا أَ ْو أَ ْخ َط ْأاَن}
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(البقرة)286:
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يف رحاب اجملتمع
املسلم الفاضل

افتتاحية العدد

الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
لو وضعت وردة مجيلة يف مكان قذر لفقد هُ
مجالا رونقه ،ولو وضعت جيفٌة يف بستان رائع

لنف َر الناس عنه استقذاراً ،وهكذا الفرد واجملتمع ،فمن األول يتكون الثاني ،وكل منهما
يتأثر باآلخر ،ويؤثر فيه ،سواء سلباً أم إجياباً ،وال بد لصالح اجملتمع من صالح أفراده ،الذين
يشكلون لبناته وعماده وأركانه ،وال يستقر لألفراد الصاحلني حال إذا عاشوا يف بيئة جمتمعية
فاسدة ،وقد عمل اإلسالم على إنشاء الفرد املسلم الصاحل ،وتكوين اجملتمع املسلم الفاضل،
من خالل مبادئه وتشريعاته املت َ
َض ِّمنِة يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم،
والتطبيقات العملية اليت مارسها السلف األخيار.

واملتدبر يف اخلطاب القرآني جيده منوعاً ،فمنه املوجه للفرد ،ومنه املوجه للجماعة ،وخطاب

األفراد منه ما خيص النوع ،ومنه ما خيص شخوصاً معينني ،وخطاب اجلماعة كفئات معينة،
منه املوجه للمؤمنني ،أو للناس ،أو للمالئكة ،أو للجن ،واجملتمع املسلم حظي بعناية قرآنية
ونبوية مميزة ،من حيث وصفه وتربيته وحتديد معامله ،ويف ظل تعدد اجتهادات الناس اليوم
حول صورة اجملتمع املسلم الفاضل ،بني املغاالة والتطرف ،والتهاون والتفريط ،ال بد من
التأكيد على الصورة املشرقة له ،املستندة إىل مبادئ اإلسالم وأحكامه وقيمه النبيلة ،ومن معامل
اجملتمع املسلم الفاضل ،وفق هذه الصورة متيزه بصفات وخصائص ،منها:
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جمتمع مؤمن متعبد هلل:
أوىل صفات اجملتمع املسلم أنه مؤمن؛ مبعنى أنه يعتقد بالوحدانية ،وبرسالة النيب حممد،

صلى اهلل عليه وسلم ،والنبيني ،واملالئكة ،ويؤمن باليوم اآلخر ،والقدر ،وذلك ً
عمال بقوله
ول مِبَا أُن ِز َل إِلَْي ِه ِمن َّربِّ ِه َوالْ ُم ْؤِمنُ َ ٌّ
الر ُس ُ
ي
تعاىل{ :آ َم َن َّ
َر ُق َ�ب نْ َ
ون ُكل آ َم َن اِبهللِ َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُس ِل ِه َال ُ�نف ِّ
ُّس ِل ِه َوَقالُواْ مَ ِ
ري}(البقرة)285 :
أَ َح ٍد ِّمن ر ُ
ْرانَ َك َرَّ�بنَا َوإِلَْي َك الْ َم ِص ُ
س ْعنَا َوأَ َط ْعنَا ُغف َ
وال ينحصر اإلميان لدى اجملتمع املسلم مبا وقر يف قلوب أبنائه ،بل إن أعماهلم تنطق معربة

عنه ،فهم املتعبدون ،الصادقون ،وهم أهل اخلريات ،الذين خاطبهم اهلل بإميانهم ،آمراً إياهم أن
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا
يركعوا ،ويسجدوا ،ويفعلوا اخلري ،فقال جل شأنه :اَ
ين آ َمنُوا ا ْرَك ُعوا َو ْ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
َرب ُ
َّك ْم َواْ�ف َع ُلوا خَْ
ون}(احلج)77 :
الْ�ي َر لَ َع َّل ُك ْم ُ�ت ْف ِل ُح َ
وسلوك أبناء هذا اجملتمع مرتبط بعقيدتهم ،فهم املوحدون العابدون ،املتحلون باملكارم،

ِح َساانً َوبِ ِذي
انصياعاً ألمر اهلل ،وهو القائل عز وجلَ { :وا ْعبُ ُدواْ هللاَ َو َال تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َش ْيئاً َواِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ

اح ِب ب َ
الا ِر جُْ
ُرىَب َو جَْ
ني َو جَْ
الص ِ
النُ ِب َو َّ
اِجل ِ
ُرىَب َوالَْ�يتَا َمى َوالْ َم َس ِاك ِ
ِيل َوَما َم َل َك ْت
نب َوابْ ِن َّ
السب ِ
الا ِر ِذي الْق ْ
الْق ْ
أَيمَْانُ ُك ْم إ َّ
ان خُْمتَا ً
ال َف ُخوراً}(النساء)36 :
ِن هللاَ َال حُيِ ُّب َمن َك َ
جمتمع يعتصم أبناؤه حببل اهلل املتني:

ً
امتثاال لقوله تعاىل:
اجملتمع املسلم الفاضل يعتصم أبناؤه حببل اهلل املتني وعروته الوثقى،
ي ُ�ق ُلوب ُ
{ َوا ْعتَ ِص ُمواْ حِب َْب ِل هللاِ مَ ِ
ِك ْم
جيعاً َو َال َ�تف َّ
َرُقواْ َواذ ُْك ُرواْ نِ ْع َم َت هللاِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء َفأَلَّ َف َ�ب نْ َ
آيتِ ِه لَ َع َّل ُك ْم
ي هللاُ لَ ُك ْم اَ
َفأَ ْصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إ ْ
ْرٍة ِّم َن النَّا ِر َفأَن َق َذُكم ِّمْ�ن َها َك َذلِ َك �ُيَ�ب نِّ ُ
ِخ َواانً َوُكنتُ ْم َع َل َى َشفَا ُحف َ

ون}(آل عمران)103 :
َ�ت ْهتَ ُد َ

وما كانت قلوب أبنائه أن تتآلف لوال فضل اهلل ،وحسن رعايته ،مصداقاً لقوله جل شأنه:
ض مَ ِ
هِِم َولَ ِـك َّن هللاَ أَلَّ َف َ�بْ�يَ�ن ُه ْم إِنَّ ُه َع ِزي ٌز
ْت َما يِف ا َأل ْر ِ
جيعاً مَّا أَلَّف َ
هِِم لَ ْو أَن َفق َ
َت َ�ب نْ َ
{ َوأَلَّ َف َ�ب نْ َ
ي ُ�ق ُلوب ْ
ي ُ�ق ُلوب ْ
يم}(األنفال)63 :
َح ِك ٌ
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ي أَ َخ َويْ ُك ْم
وأبناء اجملتمع املسلم الفاضل إخوة ،واهلل تعاىل يقول{ :إمَِّنَا الْ ُم ْؤِمنُ َ
ون إ ْ
ِخ َوٌة َفأَ ْص ِل ُحوا َ�ب نْ َ
ون}(احلجرات ،)10 :ويفرتض أن ال تقف حدود األخوة بني أبناء اجملتمع
ح َ
َو َّا�تقُوا هللاَ لَ َع َّل ُك ْم ُ�ت ْرمَ ُ
املسلم الفاضل عند حدود املسميات واملظاهر الشكلية ،بل جيب أن تتعدى ذلك إىل االندماج
العملي ،الذي تربز آثاره يف مناسبات األفراح واألتراح ،يف العسر واليسر ،فهو كاجلسد،
يتداعى سائره إىل التشارك يف الشعور باألمل الذي ينتابه بسبب أمل أصاب أحد أعضائه ،وهذا

ً
ري ،يقول :قال رسول اهللِ،
ينسجم متاما مع التوجيهات النبوية الشريفة ،فعن النُّ ْع َمان بن َب ِش ٍ
ِمَ ،ك َمثَ ِل جَْ
ني يف َ�ت َر مُ ِ
اشتَ َكى
ال َس ِد ،إذا ْ
صلى اهلل عليه وسلم�َ( :ت َرى الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِمَ ،وَ�ت َوا ِّد ِه ْمَ ،وَ�ت َعا ُط ِفه ْ
احه ْ
لس َه ِر َو حُْ
المَّى).
ُع ْض ًوا ،تَ َدا َعى له َسائِ ُر َج َس ِد ِه اِب َّ

(((

ومن تعاليم اإلسالم اليت تعزز مبدأ اعتصام أبناء اجملتمع املسلم ،تكرر انقيادهم مخس

مرات كل يوم ،ألداء الصالة مجاعة ،خلف إمام واحد ،وبطريقة ترويضية واحدة ،مما يربز فضل
أداء صلوات الفريضة مجاعة ،وهي ذات األجر املضاعف ،فعن عبد اهللِ بن ُع َم َر ،أَ َّن َر ُس َ
ول
(ص اَل ُة جَْ
ين َد َر َجةً)((( ،ويف
ال َما َع ِة َ�تف ُ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
ِس ْب ٍع َو ِع ْش ِر َ
ْض ُل َص اَل َة الْ َف ِّذ ب َ

رواية خِ
ين َد َر َجةً).
(بَ ْم ٍ
س َو ِع ْش ِر َ

(((

وأبناء اجملتمع املسلم يتناصرون باحلقً ،
ِيل هللاِ
عمال بقوله تعاىلَ { :وَما لَ ُك ْم َال ُ�تقَاتُِل َ
ون يِف َسب ِ
ون َرَّ�بنَا أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َهـ ِذ ِه الْقَريَ ِة َّ
ال َوالنِّ َساء َوالْ ِولْ َد ِ
الر َج ِ
الظالمِِ أَ ْه ُل َها
ين �َيقُولُ َ
َوالْ ُم ْستَ ْض َع ِف َ
ان الَّ ِذ َ
ْ
ني ِم َن ِّ
اج َعل لَّنَا ِمن لَّ ُد َ
اج َعل لَّنَا ِمن لَّ ُد َ
نك نَ ِ
صرياً}(النساء.)75 :
نك َولِيّاً َو ْ
َو ْ
وعلى الرغم من امتثال أبناء اجملتمع املسلم الفاضل إىل األمر اإلهلي بالتناصر فيما بينهم،

ً
عمال بالقيم
فإنهم يتجنبون التعصب املقيت ،واالنتصار لبعضهم بعضاً ظلماً وعدواناً،

اإلسالمية النبيلة ،اليت تنبذ العصبيات العمياء ،فعن ُجنْ َد ِب بن عبد اهللِ اْلبَ َجِل ِّي ،قال :قال
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صالة اجلماعة واإلمامة ،باب فضل صالة اجلماعة.
 .3التخريج نفسه.
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رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ( :من ُقتِ َل حَْت َت َرايَ ٍة ِع ِّميَّ ٍة ،يَ ْد ُعو َع َصبِيَّةً ،أو �َي ْن ُص ُر َع َصبِيَّةًَ ،ف ِقْ�ت َل ٌة
َجا ِه ِليَّةٌ)((( وهم على هذا الصعيد يبلغون من حسن الرتبية مقاماً يدركون منه كيفية مناصرة
َ
ً
س ،رضي اهلل عنه،
األخ الظامل ،وذلك امتثاال للتوجيهات النبوية ،اليت منها ما جاء يف رواية أَن ٍ

قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :انْ ُص ْر أَ َخ َ
اك َظالِ ًما ،أو َم ْظ ُلوًما ،قالوا :اي َر ُس َ
ول هللاِ؛
هذا َ�ن ْن ُص ُرُه َم ْظ ُلوًماَ ،ف َك ْي َف َ�ن ْن ُص ُرُه َظالِماً؟ قال :تأَْ ُخ ُذ َ�ف ْو َق يَ َديْ ِه)

(((

جمتمع متحاب ومتآلف ومرتاص ومتعاضد:
اجملتمع املسلم متحاب ،ومتآلف ،ومرتاص الصفوف ،ومتعاضد على فعل اخلري ،وأداء

وسى ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إ َّ
ِن الْ ُم ْؤِم َن لِ ْل ُم ْؤِم ِن
الواجب النافع ،فعن أبي ُم َ

َكالُْ�بْ�نيَ ِ
ان ،يَ ُش ُّد َ�ب ْع ُض ُه َ�ب ْعضاًَ ،و َشبَّ َك أَ َصابِ َع ُه)

(((

واألمر الرباني للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،باحلرص على حبس نفسه مع املؤمنني

الذين يبتغون اآلخرة ،يلفت أنظار أتباعه يف األزمنة واألمكنة كلها إىل التأسي بذلك ،وجيذب

ْس َك
انتباههم ،ويستثري قلوبهم املؤمنة إىل أهمية التعاضد على اخلري ،فيقول تعاىلَ { :و ْ
اص رِ ْب َ�نف َ
اليَا ِة ُّ
ون َو ْج َه ُه َواَل َ�ت ْع ُد َعْ�ينَ َ
اك َعْ�ن ُه ْم تُ ِري ُد زِينَ َة حَْ
الدْ�نيَا َواَل
ون َرَّ�ب ُهم اِبلْ َغ َدا ِة َوالْ َع ِش ِّي يُ ِري ُد َ
ين يَ ْد ُع َ
َم َع الَّ ِذ َ
ان أَ ْم ُرُه ُ�ف ُرطاً}(الكهف)28 :
تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا َ�ق ْلبَ ُه َعن ِذ ْك ِراَن َو َّا�تبَ َع َه َوا ُه َوَك َ

واهلل جل ذكره أثنى على أمة اإلسالم؛ كونها أمة مرتامحة فيما بينها ،فقال عز وجل :حُّ
َم ٌد
{م َّ
َّس ُ
ال ِّم َن هللاِ
ون َف ْض ً
حا ُء َ�بْ�يَ�ن ُه ْم َ�ت َرا ُه ْم ُرَّكعاً ُس َّجداً �َيْ�بَ�ت ُغ َ
ين َم َع ُه أَ ِش َّدا ُء َع َلى الْ ُك َّفا ِر ُرمَ َ
رُ
ول هللاِ َوالَّ ِذ َ
الس ُجوِد َذلِ َك َمَ�ث ُل ُه ْم يِف َّ
ِيل َك َزْرٍع أَ ْخ َر َج
ال�ت ْوَرا ِة َوَمَ�ث ُل ُه ْم يِف إْ ِ
ِض َواانً ِسي َما ُه ْم يِف ُو ُجو ِههِم ِّم ْن أَثَ ِر ُّ
الجن ِ
َور ْ
َّاع لِيَ ِغ َ
اسَ�ت َوى َع َلى ُسوِق ِه �ُي ْع ِج ُب ُّ
ين آ َمنُوا
الزر َ
اسَ�ت ْغ َل َظ َف ْ
َش ْطأَ ُه َفآ َزَرُه َف ْ
هِِم الْ ُك َّفا َر َو َع َد هللاُ الَّ ِذ َ
يظ ب ُ
الص حَِ
ال ِ
َو َع ِم ُلوا َّ
ات ِمْ�ن ُهم َّم ْغ ِف َرًة َوأَ ْجراً َع ِظيماً}(الفتح)29 :
واألمة املتحابة تنبذ الشحناء والتناحر والشقاق فيما بينها ،وترفض القبول بالتنازع

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب أعن أخاك ظاملاً أو مظلوماً.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،أبواب استقبال القبلة ،باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه.
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والشقاق؛ ألنها على يقني أنه يدمر بنيتها وقوتها ،ويهدد كيانها ووجودها ،كيف ال؟! واهلل

اص رِ ُبواْ إ َّ
ْش ُلواْ َوتَ ْذ َه َب ِرحي ُ
ِن هللاَ َم َع َّ
ين}
تعاىل يقولَ { :وأَ ِطي ُعواْ هللاَ َوَر ُسولَ ُه َو َال َ�تنَا َزُعواْ َ�فَ�تف َ
ُك ْم َو ْ
الصابِ ِر َ
(األنفال)46:

وهي أمة متحابة ،حيب أبناؤها بعضهم بعضاً ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى
ون جَْ
النَّ َة حىت ُ�ت ْؤِمنُوا ،وال ُ�ت ْؤِمنُوا حىت تحََابُّوا ،أَ َواَل أَ ُدلُّ ُك ْم على َش ْي ٍء إذا
اهلل عليه وسلم( :ال تَ ْد ُخ ُل َ
ُ (((
الس اَل َم َ�بْ�ينَك ْم)
َ�ف َع ْلتُ ُموُه تحََاَ�بْ�بتُ ْم؟ أَ ْف ُشوا َّ
واألمة املرتامحة املتحابة تنبذ أسباب الكراهية من بينها ،فال يبغض بعضها بعضاً ،وال

تتشرذم أحزاباً وفرقاً ،وال تتدابر ،وال يظلم بعض أبنائها بعضاً ،وال خيذلون إخوانهم ،فعن

أبي ُه َريْ َرةَ ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :اَ
َضوا ،وال تَ َداَ�ب ُروا ،وال َ�تنَا َف ُسواَ ،وُكونُوا
(ل َ�تبَاغ ُ
ِخ َواانً)
ِعبَا َد هللاِ إ ْ

(((

وعن َعبْ ِد اهللِ بن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،أَ َّن َر ُس َ
(املس ِل ُم
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالْ :
اجتِ ِهَ ،وَم ْن َ�ف َّر َج عن
اج ِة أَ ِخي ِه ،كان هللا يف َح َ
املس ِل ِم ،اَل يَ ْظ ِل ُم ُه ،وال يُ ْس ِل ُم ُهَ ،وَم ْن كان يف َح َ
أَ ُخو ْ
ُم ْس ِل ٍم ُك ْربَةً�َ ،ف َّر َج هللا عنه ُك ْربَ ًة من ُك ُراَب ِت �َي ْوِم الْ ِقيَا َم ِةَ ،وَم ْن َسَ�ت َر ُم ْس ِل ًماَ ،سَ�ت َرُه هللا يوم الْ ِقيَا َم ِة)

(((

جمتمع متناصح ينبذ املنكرات وحيث على املعروف:
اجملتمع املسلم الفاضل متناصحُ ،تقاوم فيه املنكرات ،ومن مؤهالته حلمل لواء اخلريية،
باإلضافة إىل اإلميان ،أنه جمتمع متناصح مبقتضيات اإلميان ،يأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر،

وف َوَ�تْ�ن َه ْو َن َع ِن الْ ُم َ
مصداقاً لقوله تعاىلُ :
ون اِبلْ َم ْع ُر ِ
ون
نك ِر َوُ�ت ْؤِمنُ َ
اس تأَْ ُم ُر َ
{كنتُ ْم َخْ�ي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْت لِلنَّ ِ
اِبهللِ}(آل عمران)110 :

واجملتمع املسلم الفاضل يدرك خطورة التخلي عن واجب األمر باملعروف ،والنهي عن
َرواْ ِمن بَ يِن
املنكر ،وله يف األمم السابقة عرب وعظات ،حيث يقول جل شأنه{ :لُ ِع َن الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون ،وأن حمبة املؤمنني من اإلميان ،وأن إفشاء السالم سبب حلصوهلا.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها.
 .3صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
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يل َع َلى لِ َس ِ
ِس َرائِ َ
ون * َكانُواْ َال �َيَ�تنَا َه ْو َن َعن
يسى ابْ ِن َم ْريمََ َذلِ َك مِبَا َع َصواْ وََّكانُواْ �َي ْعتَ ُد َ
إْ
ان َدا ُووَد َو ِع َ
مَ
س
ُّنك ٍر َ�ف َع ُلوُه لَبِْئ َ
واجملتمع املسلم الفاضل متعاون على اخلري ،الفرد فيه مسؤول جتاه نفسه وجمتمعه ،من
ون} (املائدة)79 - 78 :
َما َكانُواْ �َي ْف َع ُل َ

عماده التعاون على الرب والتقوى ،وحماربة اإلثم والعدوانً ،
عمال باألمر الرباني املتضمن يف

ان َو َّا�تقُواْ هللاَ إ َّ
ال�ت ْق َوى َو َال َ�ت َعا َونُواْ َع َلى اإل مِْثِ َوالْ ُع ْد َو ِ
رب َو َّ
ِن هللاَ َش ِدي ُد
قول اهلل جل ذكرهَ ...{ :وَ�ت َعا َونُواْ َع َلى الْ ِّ
الْ ِعق ِ
َاب}(املائدة)2 :

وهو جمتمع متناصح باخلري واملعروف ،يقدم أبناؤه النصح الذي جيدونه خرياً لدينهم
ً
امتثاال للواجب امللقى عليهم خاصًة ،فعن تمَ
َّار ِّي ،أَ َّن النيب ،صلى
وقادتهم وإخوانهم،
يم الد ِ
ٍِ
ني،
يحةُ�ُ ،ق ْلنَا لِ َم ْن؟ قال :لهلِ َِ ،ولِ ِكتَابِ ِهَ ،ولِ َر ُسولِ ِه ،وألئمة املُ ْس ِل ِم َ
ين النَّ ِص َ
اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ِّد ُ
(((
ِم)
َو َع َّامتِه ْ
املسؤولية يف اجملتمع املسلم الفاضل:
املسؤولية يف اجملتمع املسلم موزعة ومنوعة ،ال خيلو كاهل أحد من محلها ،وإن تفاوتت يف

الثقل والنوع واألساليب بني أبنائه ،فعن َعبْد اهللِ بن ُع َم َر ،يقول :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يقولُ :
الر ُج ُل
(ك ُّل ُك ْم َر ٍاعَ ،وُك ُّل ُك ْم مسئول عن َرِعيَّتِ ِه ،إْ ِ
ال َما ُم َر ٍاع ،ومسئول عن َرِعيَّتِ ِهَ ،و َّ
َر ٍاع يف أَ ْه ِل ِه ،وهو مسئول عن َرِعيَّتِ ِهَ ،والْ َم ْرأَ ُة َرا ِعيَ ٌة يف َ�ب ْي ِت َز ْو ِج َها ،ومسئولة عن َرِعيَّتِ َهاَ ،و خَْ
الا ِد ُم َر ٍاع
الر ُج ُل َر ٍاع يف َم ِ
يف َم ِ
ال أبيه ،ومسئول عن
ال َسيِّ ِد ِه ،ومسئول عن َرِعيَّتِ ِه ،قالَ :و َح ِس ْب ُت أَ ْن قد قالَ :و َّ
َرِعيَّتِ ِهَ ،وُك ُّل ُك ْم َر ٍاع ومسئول عن َرِعيَّتِ ِه)

(((

وأبناء اجملتمع املسلم الفاضل حيرسون ثغوره ،من أن خيرتقها عدو ،سواء أكان بشراً أم ُخلقاً

سيئاً ،ألنهم يدركون خطورة انتشار األوبئة يف بيئاتهم ،وقد نبههم نبيهم الكريم ،صلى اهلل

عليه وسلم ،إىل أهمية القيام مبقتضى اإلدارك السليم هلذا الواجب ،فعن النُّ ْع َمان بن َب ِشريٍ،
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن.
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رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :مثَ ُل الْقَائِ ِم على ُح ُدوِد هللاَِ ،والْ َوا ِق ِع فيها،
ين يف أَ ْس َف ِل َها،
اب َ�ب ْع ُض ُه ْم أَ ْع اَل َهاَ ،وَ�ب ْع ُض ُه ْم أَ ْس َف َل َهاَ ،ف َك َ
اسَ�ت َه ُموا على َس ِفينَ ٍةَ ،فأَ َص َ
َك َمثَ ِل َ�ق ْوٍم ْ
ان الَّ ِذ َ
اسَ�ت َق ْوا من الْ َما ِء َم ُّروا على من َ�ف ْوَ�ق ُه ْم�َ ،فقَالُوا لو أَاَّن َخ َرْ�قنَا يف نَ ِصيبِنَا َخ ْرًقا ،ومل ُ�ن ْؤِذ من َ�ف ْوَ�قنَا،
إذا ْ

ِم ،نجََ ْواَ ،ونجََ ْوا مجيعاً)
َفإ ْ
ِن �َيْ�ت ُرُكو ُه ْم وما أَ َرا ُدواَ ،ه َل ُكوا مجيعاًَ ،وإ ِْن أَ َخ ُذوا على أَيْ ِديه ْ

(((

جمتمع وسطي ال يتهاون وال يغالي:
اجملتمع املسلم الفاضل يرفض التهاون فيما جيب القيام به من االلتزامات الدينية ،ويف
الوقت نفسه يرفض املغاالة يف األمور ،حتى يف جمال القيم املثلى ،واملبادئ السامية ،والعبادات
اليت يتقرب بها إىل اهلل تعاىل ،فهو جمتمع وسطي ،يدرك معنى الوسطية اليت وصف رب العزة

ون
اس َويَ ُك َ
أمة اإلسالم بها ،فقال جل شأنهَ {:وَك َذلِ َك َج َع ْلنَ ُاك ْم أُ َّم ًة َو َسطاً لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َع َلى النَّ ِ

الر ُس ُ
ول َع َل ْي ُك ْم
َّ

َشهِيداً(}...البقرة)143 :

ومن شواهد رفض املغاالة والتطرف يف جمال االلتزام بالقيم والعبادات ،جيد أبناء اجملتمع

املسلم الفاضل توجيهات ربانية ونبوية واضحة ،منها قصة النفر الذين أرادوا أن يغالوا يف
َ
س ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن َ�ن َفراً من أَ ْص َح ِ
اب النيب ،صلى هللا عليه وسلم،
مواقفهم الدينية ،فعن أَن ٍ
الس ّر ِ ،فقال َ�ب ْع ُض ُه ْم :اَل أََ�ت َزوَُّج النِّ َسا َء ،وقال
َسأَلُوا أَ ْزَو َاج النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،عن َع َم ِل ِه يف ِّ
آك ُل َّ
َ�ب ْع ُض ُه ْم :اَل ُ
ْن عليه ،فقال :ما اَب ُل
الل ْح َم ،وقال َ�ب ْع ُض ُه ْم :اَل أَاَن ُم على ِف َر ٍ
اشَ ،ف َح ِم َد هللاََ ،وأَ�ث ىَ
أَْ�ق َوا ٍم قالوا َك َذا َوَك َذا؟!! لَ ِك يِّن أُ َص ِّلي َوأَاَن ُمَ ،وأَ ُصوُم َوأُ ْف ِط ُرَ ،وأََ�ت َزوَُّج النِّ َسا َءَ ،ف َم ْن َرِغ َب عن ُسنَّ يِت،

س ِمن)
َ�ف َل ْي َ

(((

وأبناء اجملتمع املسلم الفاضل يؤمنون بأنه ليس ألحد من اخللق أن حيجب عن أحد الرمحة

الربانية ،أو اهلداية إىل احلق ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يقبل اهلل منه أن يستبعد

الفالح عن الذين شجوا وجهه الطاهر يف غزوة أحد ،فخاطبه جل ذكره ً
س لَ َك ِم َن
قائال{ :لَْي َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الشركة ،باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه.
 .2صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال َم ْن عجز عن املؤن بالصوم.
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ِم أَ ْو �ُي َع َّذَ�ب ُه ْم َفإَِّ�ن ُه ْم
ا َأل ْم ِر َش ْي ٌء أَ ْو �َيتُ َ
وب َع َل ْيه ْ

ون}(.آل عمران)128 :
َظالِ ُم َ

وكان صلى اهلل عليه وسلم ،يربي املسلمني على احرتام هذه القيم ،ومل يقبل منهم أن

ينصبوا أنفسهم زوراً وبهتاناً حجاباً على أبواب الرمحة الربانية ،فعن ُجنْ َد ٍب ،رضي اهلل عنه:

ال قال :وهللا اَل �َي ْغ ِف ُر هللاُ لِف اَُل ٍنَ ،وإ َّ
(أَ َّن َر ُس َ
ول هللاِ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،ح َّد َث أَ َّن َر ُج ً
ِن هللا َ�ت َع ىَال
َر ُت لِف اَُل ٍنَ ،وأَ ْحبَ ْط ُت َع َم َل َك)
قال :من ذَا الذي �َيتَأَىَّل َّ
علي أَ ْن اَل أَ ْغ ِف َر لِف اَُل ٍنَ ،فإ يِِّن قد َغف ْ

(*)
(((

فهذه عينة من خصائص اجملتمع املسلم الفاضل ،مستقاة من معني اآليات القرآنية الكرمية

بد من
والسنة النبوية املعطرة ،وحيث إن اجملال ال يتسع ألكثر من هذا العرض اجململ ،فال َّ
اإلشارة إىل أن هناك خصائص أخرى هلذا اجملتمع جديرة بالشرح والتمعن يف مناسبات

أخرى ،فهو جمتمع نظيف من أدران املفاسد االجتماعية واخللقية ،وأدران املفاسد اجلنسية،
جمتمع نظيف عفيف ،يتعامل مع نوازع الفطرة وإفرازاتها بقبول مضبوط ،ويفسح اجملال

حراً وواسعاً لالبتكارات العلمية واالخرتاعات النافعة ،جمتمع حيرتم املرأة ويكرمها ،ويعنى
بتعليمها وحفظ حقوقها ،ويعتين بالطفل ،وذوي االحتياجات اخلاصة ،حيرتم الصغري من أبنائه
كبارهم ،ويرحم كبريهم صغريهم ،ويهتم بالنظافة والطهارة والزراعة واإلنتاج ،وينظر إىل
الدّنيا واآلخرة بتوازن ،وله قيمه النبيلة يف ميادين احلرب والقتال ،والسلم واألمان.
راجني اهلل العلي القدير أن يوفق املسلمني ليكونوا الصورة املشرقة هلذا اجملتمع فرادى
وجمتمعني ،أي اللبنات والبناء ،ليكونوا خري أمة أخرجت للناس حقيقة ،وليس شعارات
ومزاعم فحسب.

*

صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رمحة اهلل تعاىل.
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كلمة العدد

فقراء إىل اهلل
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
من العبث املقارنة بني اخللق واخلالق سبحانه وتعاىل ،سواء يف الذات أم يف الصفات أم
يف األفعال ،فاخللق وجدوا من عدم ،وهم مجيعاً إىل فناء حتمي ،يسريون إليه ،صغاراً وكباراً،

ُ
ِك ذُو جَْ
يقول{:ك ُّل َم ْن َع َلْ�ي َها َف ٍ
ان * َو�َيْ�بقَى َو ْج ُه َربّ َ
ال ِ
الل َواإل ِْك َرا ِم * َفبِأَ ِّي
فقراء وأغنياء ،واهلل تعاىل

آالء َربّ ُ
آخ َر ال إِلَ َه إِال ُه َو
ِك َما تُ َك ِّذاَب ِن}(الرمحن )28 - 26:ويقول جل شأنهَ { :وال تَ ْدُع َم َع هللاِ إهَِلاً َ
ون}(القصص)88:
ُك ُّل َش ْي ٍء َهالِ ٌك إِال َو ْج َه ُه لَ ُه ا ُحل ْك ُم َوإِلَْي ِه ُ�ت ْر َج ُع َ
أما اهلل ال إله إال هو ،فله األمساء احلسنى ،اليت منها الغين احلميد ،الفرد الصمد ،الذي يحُ تاج
إليه ،وال يحَ تاج إىل أحد ،وهو القائل جل شأنهَ ...{:فإ َّ
ِن هللا غ يِ ٌّ
ني} (آل عمران ،)97:واهلل
َن َع ِن الْ َعالَ ِم َ
سبحانه إمنا شرع لعباده الشرائع لنفعهم ومصلحتهم ،وهو -تعاىل شأنه ،وتقدس سلطانه-
غين ال تعود إليه طاعات عباده كلها بنفع.

(*)
(((

ال هللاَ
ويف مثل هذا املعنى ،يقول اهلل تعاىل عن نسك اهلدي ،الذي يتقرب به إىل اهلل{:لَن �َينَ َ
ال�ت ْق َوى ِم ُ
حُُلوُم َها َوال ِد َما ُؤ َها َولَ ِكن �َينَالُ ُه َّ
نك ْم َك َذلِ َك َس َّخ َرَها لَ ُك ْم لِتُ َك رِّ ُبوا هللاَ َع َلى َما َه َد ُاك ْم َوبَ ِّش ِر
ني}(احلج ،)37 :واملعنى لن تصلوا إىل رضا اهلل باللحوم وال بالدماء ،وإمنا تصلون إليه
الْ ُم ْح ِسنِ َ
بالتقوى؛ أي باإلخالص هلل ،وقصد وجه اهلل مبا تذحبون وتنحرون من اهلدايا ،فعرب عن هذا
* فتح القدير.363/ 1 ،
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املعنى بلفظ ينال ،مبالغة وتأكيداً؛ فلن تصل حلومها وال دماؤها إىل اهلل ،وإمنا تصل بالتقوى
منكم ،وذلك هو الذي طلب منكم ،وعليه حيصل لكم الثواب.

(((

وهو املقصود سبحانه يف قضاء احلوائج على الدوام ،وفق ما ذكر عز وجل يف سورة

اإلخالصُ { :ق ْل ُه َو هللاُ أَ َح ٌد * هللاُ َّ
الص َم ُد * لمَْ يَِل ْد َولمَْ يُولَ ْد * َولمَْ يَ ُكن لَّ ُه ُكفُواً أَ َح ٌد}(سورة اإلخالص)،
وهذه السورة على قلة آياتها وألفاظها ،تعدل ثلث القرآن الكريم ،حسب ما جاء يف احلديث
ْرأَ يف
الصحيح ،عن أبي َّ
الد ْردَاِء ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ�َي ْع ِج ُز أحدكم أَ ْن �َيق َ
ُر ِ
ُر ِ
ُر ِ
آن)
آن؟ قالُ :ق ْل هو هللا أَ َح ٌد َ�ت ْع ِد ُل ُ�ث ُل َث الْق ْ
ْرأْ ُ�ث ُل َث الْق ْ
آن؟! قالواَ :وَك ْي َف �َيق َ
لَْ�ي َل ٍة ُ�ث ُل َث الْق ْ

(((

غنى اهلل وافتقار اخللق:
كثرية هي الشواهد القرآنية ،ومن السنة النبوية ،اليت تركز على قضية غنى اهلل ،وافتقار

الس َما َو ِ
ض
ات َوا َأل ْر ِ
اخللق إليه سبحانه ،ومن ذلك قوله تعاىلُ { :ق ْل أَ َغْ�ي َر هللاِ أَخَّتِ ُذ َولِيّاً َفا ِط ِر َّ
ون أَو َ
ني} (األنعام)14 :
ِن أُ ِم ْر ُت أَ ْن أَ ُك َ
َو ُه َو يُ ْط ِع ُم َو َال يُ ْط َع ُم ُق ْل إ ّيَِ
َّل َم ْن أَ ْس َل َم َو َال تَ ُكونَ َّن ِم َن الْ ُم ْش ِرَك َ
أي هو الرزاق لغريه ،وال يرزقه أحد ،فما سواه حمتاج يف ذاته ،ويف مجيع صفاته ،ويف مجيع
ما حتت يده ،واحلق سبحانه هو الغين لذاته ،اجلواد لذاته ،ومتى كان األمر كذلك امتنع اختاذ
غريه ولياً (((.فاملخلوق مهما عظم شأنه ،فقري حمتاج إىل اخللق يف بعض أحواله ،أو كلها ،وهو
حمتاج قطعاً إىل اهلل ،يف وجوده ،وقضاء حوائجه كلها ،أما اهلل تعاىل ،فهو الغين عن غريه ،وهو
ون * إ َّ
ون * َما أُرِي ُد ِمْ�ن ُهم ِّمن ِّرْز ٍق َوَما أُرِي ُد أَن يُ ْط ِع ُم ِ
ِنس إِال لَِ�ي ْعبُ ُد ِ
ْت جِْ
ِن
القائلَ {:وَما َخ َلق ُ
ال َّن َواإل َ
الرَّز ُ
ني} (الذاريات ،)58 - 56 :ويف موضع قرآني آخر ،أكد اهلل تعاىل معنى
اق ذُو الْق َّ
هللاَ ُه َو َّ
ُوِة الْ َمتِ ُ

 .1التسهيل لعلوم التنزيل.42/ 3 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب فضل قراءة قل هو اهلل أحد.
 .3التفسري الكبري.140/ 12 ،
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تفضله بالغوث على من شاء من خلقه ،وعجزهم عن منع غوثه ،أو خفر ذمته ،فقال عز
ري َواَل يجَُا ُر َع َل ْي ِه
وجلُ { :ق ْل َمن بِيَ ِد ِه َم َل ُك ُ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو جُيِ ُ

ون}(املؤمنون)88 :
إِن ُكنتُ ْم َ�ت ْع َل ُم َ

فاهلل يغيث غريه إذا شاء ،ومينعه{ ،وال جيار عليه} أي ال مينع أحد أحداً من عذاب اهلل ،وال

َ
َ
وأجرت عليه إذا حمَ يت
أجرت فالناً ،إذا استغاث بك فحميتهَ،
يقدر على نصره وإغاثته ،يقال:
عنه.

(*)
(((

واهلل متفرد بالغنى ،وهو القائل جل ذكرهَ { :قالُواْ خَّاتَ َذ هللاُ َولَداً ُس ْب َحانَ ُه ُه َو الْ َغ يِ ُّ
ن لَ ُه َما يِف

ض إ ِْن ِعن َدُكم ِّمن ُس ْل َط ٍ
ون َع َلى هللاِ َما
ان هِبَـ َذا أَتقُولُ َ
الس َما َوات َوَما يِف ا َأل ْر ِ
َّ

ون} (يونس)68 :
َال َ�ت ْع َل ُم َ

وغنى اهلل ُذكر يف بعض مواضع القرآن الكريم مطلقاً ،كما يف هذه اآلية الكرمية ،ويف

ْس ِه إ َّ
مواضع ذكر بأنه غين عن العاملني ،كما يف قوله تعاىلَ { :وَمن َجا َه َد َفإمَِّنَا يجَُا ِه ُد لَِ�نف ِ
ِن هللاَ لَ َغ يِ ٌّ
ن
َع ِن

ني}(العنكبوت)6 :
الْ َعالَ ِم َ

ُروا َفإ َّ
ِن هللاَ غ يِ ٌّ
َن
وذكر يف مواضع أخرى بأنه غين عن املخاطبني ،كما يف قوله تعاىل{ :إِن تَ ْكف ُ

نك ْم َوال �َي ْر َضى لِ ِعبَا ِد ِه ُ
َع ُ
ْر َوإِن تَ ْش ُك ُروا �َي ْر َض ُه
الكف َ

لَ ُك ْم(}...الزمر)7 :

اللِ
وما عند اهلل باق ،وما عند اخللق ينفد ،مصداقاً لقوله عز وجلَ {:ما ِعن َدُك ْم يَن َف ُد َوَما ِعن َد هّ

اَبقٍ(}...النحل)96 :

ومهما بلغ ملك املخلوق ،فلن يكفيه احلاجات كلها ،ولن يقبل منه االفتداء به من عذاب

اآلخرة إن استحقه ،مصداقاً لقوله جل ذكره{ :إ َّ
َرواْ َوَماتُواْ َو ُه ْم ُك َّفا ٌر َ�ف َلن �ُيقْبَ َل ِم ْن
ِن الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
يم َوَما لهَُم ِّمن
أَ َح ِد ِهم ِّم ْل ُء األ ْر ِ
ض َذ َهباً َولَ ِو اْ�فتَ َدى بِ ِه أُ ْولَـئِ َك لهَُ ْم َع َذ ٌ
اب أَلِ ٌ

ين} (آل عمران)91 :
اَّن ِص ِر َ

واملال واألهل والعشرية والولد مظاهر لزينة الدنيا ،والقوة فيها ،لكنها لن تغين عن

صاحبها يوم القيامة شيئاً ،مصداقاً لقوله سبحانه{ :إ َّ
ن َعْ�ن ُه ْم أَ ْم َوالهُُ ْم َو َال
َرواْ لَن ُ�ت ْغ يِ َ
ِن الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
* فتح القدير.496 /3 ،
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اب النَّا ِر ُه ْم ِفي َها
أَ ْو َال ُد ُهم ِّم َن هللاِ َش ْيئاً َوأُ ْولَـئِ َك أَ ْص َح ُ

ون}(آل عمران)116 :
َخالِ ُد َ

ِم َج َهنَّ ُم َواَل �ُي ْغ يِن َعْ�ن ُهم مَّا َك َسبُوا َش ْيئاً َواَل َما خَّاتَ ُذوا ِمن ُد ِ
ون هللاِ أَ ْولِيَاء
واهلل تعاىل يقولِ { :من َوَرائِه ْ

اب
َولهَُ ْم َع َذ ٌ

يم}(اجلاثية)10 :
َع ِظ ٌ

ومن مواطن ذكر الغنى الرباني وافتقار املخلوقني ذلك املتضمن حديثاً عن خبلهم ،فقال

ِيل هللاِ َف ِم ُ
نكم مَّن �َي ْب َخ ُل َوَمن �َي ْب َخ ْل َفإمَِّنَا �َي ْب َخ ُل َعن
جل شأنهَ { :هاأَنتُ ْم َه ُؤالء تُ ْد َع ْو َن لِتُن ِفقُوا يِف َسب ِ

َّ�نف ِ
ْس ِه َوهللاُ الْ َغ يِ ُّ
َراء َوإِن َ�تَ�ت َولَّ ْوا يَ ْسَ�ت ْب ِد ْل َ�ق ْوماً َغْ�ي َرُك ْم مُثَّ اَل يَ ُكونُوا
ن َوأَنتُ ُم الْ ُفق َ

أَ ْمثَالَ ُك ْم}(حممد)38 :

وقد عرب إبراهيم ،عليه السالم ،عن افتقاره إىل اهلل تعاىل ،وحاجته الدائمة إىل اهلل يف شأنه
كله وذلك خالل حماججته العقائدية لقومه ،كما يذكر القرآن الكريم عنه ،فيما يذكره القرآن
يم * إِ ْذ َق َ
ون * َقالُوا
ال لأِ َبِي ِه َوَ�ق ْوِم ِه َما َ�ت ْعبُ ُد َ
ِم َ�نبَأَ إِْ�ب َرا ِه َ
الكريم عنه ،فيقول اهلل تعاىلَ { :واتْ ُل َع َل ْيه ْ

ني * َق َ
ون * َقالُوا بَ ْل
ون * أَ ْو يَن َف ُعونَ ُك ْم أَ ْو يَ ُض ُّر َ
ال َه ْل يَ ْس َم ُعونَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْد ُع َ
َ�ن ْعبُ ُد أَ ْصنَاماً َ�فنَ َظ ُّل لهََا َع ِاك ِف َ
ون * َق َ
ون * َفإَِّ�ن ُه ْم َع ُد ٌّو يِّل
آبؤُُك ُم ا َأل ْق َد ُم َ
ال أََ�ف َرأَْ�يتُم مَّا ُكنتُ ْم َ�ت ْعبُ ُد َ
ءن َك َذلِ َك �َي ْف َع ُل َ
ون * أَنتُ ْم َو اَ
آب اَ
َو َج ْداَن اَ

ين * َوالَّ ِذي ُه َو يُ ْط ِع ُم يِن َويَ ْس ِقنيِ* َوإِذَا َم ِر ْض ُت َ�ف ُه َو يَ ْش ِف ِ
ني
ني * الَّ ِذي َخ َلق يَِن َ�ف ُه َو �َي ْه ِد ِ
إِال َر َّب الْ َعالَ ِم َ

* َوالَّ ِذي مُيِيتُ يِن مُثَّ حُْييِ ِ
ين* َر ِّب َه ْب يِل ُح ْكماً َوأَ ِحلق يِْن
ني * َوالَّ ِذي أَ ْط َم ُع أَن �َي ْغ ِف َر يِل َخ ِطيئَ يِت �َي ْوَم ال ِّد ِ

ان ِص ْد ٍق يِف ِ
لص حِِ
اِب َّ
اج َع ْل يِن ِمن َوَرثَ ِة َجنَّ ِة النَّ ِعيم * َوا ْغ ِف ْر َأل يِب إِنَّ ُه
اج َعل يِّل لِ َس َ
ال َ
ين * َو ْ
ني * َو ْ
اآلخ ِر َ
ان ِم َن َّ
ون * �َي ْوَم ال يَن َف ُع َم ٌ
ون * إِال َم ْن أَتَى هللاَ بِ َق ْل ٍب َس ِلي ٍم}
ال َوال َ�بنُ َ
ني * َوال خُْت ِزيِن �َي ْوَم �ُيْ�ب َعثُ َ
َك َ
الضالِّ َ
(الشعراء)89 - 69 :

فقد استخدم إبراهيم ،عليه السالم ،جماالت احلاجة املاسة إىل اهلل تعاىل يف أصل الوجود
واهلداية ،ويف املطعم واملشرب والشفاء من الداء ،واإلحياء واإلماتة ،وغفران الذنوب،
استخدمها براهني ساطعة على قدرة اهلل عز وجل ،وافتقار اخللق الدائم إىل عونه ومدده.
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كثري من اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية
وورد تأكيد هذه احلقيقة يف مضامني ٍ

الشريفة ،اليت ال يتسع اجملال يف هذا املقام لذكر نصوصها.
الغين احلميد:

تكرر اقرتان وصف اهلل تعاىل بالغين واحلميد يف عدد من اآليات القرآنية ،منها ثالث عند
التعقيب على ذكر ملك اهلل للسماوات واألرض ،وهذه اآليات الكرمية هي:

الس َما َو ِ
اب ِمن َ�ق ْب ِل ُك ْم َوإاَِّي ُك ْم أَ ِن َّا�تقُواْ
ات َوَما يِف ا َأل ْر ِ
ض َولَق ْ
{ َوهللِ َما يِف َّ
ين أُوتُواْ الْ ِكتَ َ
َد َو َّصْ�ينَا الَّ ِذ َ

ُرواْ َفإ َّ
الس َما َو ِ
ان
ض َوَك َ
ات َوَما يِف ا َأل ْر ِ
ِن لهلِ ِ َما يِف َّ
هللاَ َوإِن تَ ْكف ُ
ض َوإ َّ
الس َما َو ِ
ِن هللاَ لهَُ َو ال َغ يِ ُّ
ن
ات َوَما يِف الأَْ ْر ِ
{لَ ُه َما يِف َّ
ض إ َّ
الس َما َو ِ
ِن هللاَ ُه َو ال َغ يِ ُّ
ن
ات َوا َأل ْر ِ
{لهلِ ِ َما يِف َّ

هللاُ َغنِيّاً مَ ِ
حيداً}(النساء)131 :

اَ
حل ِمي ُد}(احلج)64 :

اَ
حل ِمي ُد}(لقمان)26 :

واقرتن وصف اهلل تعاىل بالغين واحلميد ،عند التعقيب على حديث فقر اخللق ،فقال تعاىل:
َراء إ ىَِل هللاِ َوهللاُ ُه َو ال َغ يِ ُّ
ن
اَ
{ي أَ�ُّي َها النَّ ُ
اس أَنتُ ُم ال ُفق َ

اَ
حل ِمي ُد}(فاطر)15 :

وُذ ِك َر هذان الوصفان مقرتنني يف ختام آيات تطرقت إىل احلث على شكر اخلالق ،فقال

َر َفإ َّ
ِن هللاَ
ان حِْ
اش ُك ْر لهلِ ِ َوَمن يَ ْش ُك ْر َفإمَِّنَا يَ ْش ُك ُر لَِ�نف ِ
َد آَ�تْ�ينَا لُ ْق َم َ
ال ْك َم َة أَ ِن ْ
عز وجلَ { :ولَق ْ
ْس ِه َوَمن َكف َ
غ يِ ٌّ
َن

مَ ِ
حي ٌد}(لقمان)12 :

أَّ
ِم ُر ُس ُل ُهم
وذكرا عند احلديث عن كفر اإلنسان وجحوده ،فقال تعاىلَ { :ذلِ َك أِبَنَّ ُه َكانَت ْتتِيه ْ

اِبلَْ�بيِّنَ ِ
َّاسَ�ت ْغ ىَن هللاُ َوهللاُ غ يِ ٌّ
َن
َروا َوَ�ت َولَّوا و ْ
ات َ�فقَالُوا أَبَ َش ٌر �َي ْه ُدوَ�ننَا َف َكف ُ

مَ ِ
حي ٌد}(التغابن)6 :

جيعاً َفإ َّ
وقال سبحانهَ {:وَق َ
ن مَ ِ
ِن هللاَ لَ َغ يِ ٌّ
ض مَ ِ
حي ٌد} (إبراهيم)8 :
ُرواْ أَنتُ ْم َوَمن يِف ا َأل ْر ِ
ال ُم َ
وسى إِن تَ ْكف ُ

ون
ين �َي ْب َخ ُل َ
كما ُذكر هذان الوصفان مقرتنني عند احلديث عن خبل املخلوق ،فقال تعاىل{ :الَّ ِذ َ

اس اِبلْبُ ْخ ِل َوَمن �َيَ�ت َو َّل َفإ َّ
ِن هللاَ ُه َو ال َغ يِ ُّ
ن
َويأَْ ُم ُر َ
ون النَّ َ
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اَ
حل ِمي ُد}(احلديد)24 :

فقراء إىل اهلل

ين آ َمنُواْ أَن ِفقُواْ ِمن َطيِّبَ ِ
ض َو َال
ات َما َك َسْ�بتُ ْم َومِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم ِّم َن ا َأل ْر ِ
وقال عز وجل{ :يأََ�ُّي َها الَّ ِذ َ
حي ٌد * َّ
َن مَ ِ
ُون َولَ ْستُم آِب ِخ ِذي ِه إِالَّ أَن ُ�ت ْغ ِم ُضواْ ِفي ِه َوا ْع َل ُمواْ أَ َّن هللاَ غ يِ ٌّ
ان
الش ْي َط ُ
ِيث ِم ْن ُه تُن ِفق َ
َ�تيَ َّم ُمواْ ا َخلب َ
ال َوهللاُ َو ِ
َح َشاء َوهللاُ يَ ِع ُدُكم َّم ْغ ِف َرًة ِّم ْن ُه َوَف ْض ً
يم}( .البقرة)268 - 267:
ْر َويأَْ ُم ُرُكم اِبلف ْ
اس ٌع َع ِل ٌ
يَ ِع ُدُك ُم ال َفق َ
وُذكرا يف ختام أمر اهلل املسلمني بالتأسي بإبراهيم ،عليه السالم ،والذين معه ،فقال جل

ان �َي ْر ُجو هللاَ َوالَْ�ي ْوَم الآْ ِخ َر َوَمن �َيَ�ت َو َّل َفإ َّ
ِن هللاَ ُه َو الْ َغ يِ ُّ
ن
ِم أُ ْس َوٌة َح َسنَ ٌة لِ َمن َك َ
َد َك َ
ذكره{:لَق ْ
ان لَ ُك ْم ِفيه ْ
حَْ
ال ِمي ُد}(املمتحنة)6 :
جباحة وصف اهلل بالفقر:

توعد اهلل أهل البجاحة الذين يتطاولون على ذاته وصفاته ،وينعتونه مبا ال يليق جبالله،

ين َقالُواْ إ َّ
َد مَ ِ
كقوهلم عن اهلل بأنه فقري وهم أغنياء ،فقال تعاىل{ :لَّق ْ
س َع هللاُ َ�ق ْو َل الَّ ِذ َ
ِن هللاَ َف ِقريٌ
َوحَْن ُن أَ ْغنِيَاء َسنَ ْكتُ ُب َما َقالُواْ َوَ�قْ�ت َل ُه ُم ا َألنبِيَا َء بِ َغيرْ ِ َح ٍّق َوَ�نق ُ
اب حَْ
يق} (آل عمران،)181 :
ال ِر ِ
ُول ذُوُقواْ َع َذ َ

ض هللاَ َ�ق ْرضاً
وهؤالء صدر عنهم هذا القول البجح ملا نزل قوله جل ذكره{ :مَّن ذَا الَّ ِذي �ُي ْق ِر ُ
ِض َو�َي ْب ُس ُط
َح َسناً َ�فيُ َضا ِع َف ُه لَ ُه أَ ْض َعافاً َكثِ َريًة َوهللاُ �َي ْقب ُ

ون}(البقرة)245 :
َوإِلَْي ِه ُ�ت ْر َج ُع َ

وقد روي عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،ملا نزلت هذه اآلية الكرمية ،قالت اليهود:

ين َقالُواْ إ َّ
َد مَ ِ
يا حممد أفتقر ربك ،فسأل عباده القرض؟! فأنزل اهلل{ :لَّق ْ
س َع اللهُّ َ�ق ْو َل الَّ ِذ َ
ِن اللهَّ َف ِقريٌ
َوحَْن ُن أَ ْغنِيَاء}(آل عمران.)181:

(*)
(((

فاهلل تعاىل خيرب عن قول هؤالء املتمردين ،الذين قالوا أقبح املقالة وأشنعها وأمسجها ،فأخرب
أنه قد مسع ما قالوه ،وأنه سيكتبه وحيفظه مع أفعاهلم الشنيعة ،وهو قتلهم األنبياء الناصحني،
وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة ،وأنه يقال هلم -بدل قوهلم إن اهلل فقري وحنن أغنياء-
ذوقوا عذاب احلريق ،احملرق النافذ من البدن إىل األفئدة ،وأن عذابهم ليس ظلماً من اهلل هلم،

* تفسري ابن كثري.434/ 1 ،
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فإنه ليس بظالم للعبيد ،وإمنا ذلك مبا قدمت أيديهم من املخازي والقبائح ،اليت أوجبت
استحقاقهم العذاب ،وحرمانهم الثواب.

(*)
(((

وعلى صعيد مشابه ،يذكر القرآن الكريم قول بعض البجحني ،فقال عز وجلَ { :وَقالَ ِت

الْ�ي ُهوُد يَ ُد هللاِ َم ْغ ُلولٌَة غ َّ
ِم َولُ ِعنُواْ مِبَا َقالُواْ بَ ْل يَ َدا ُه َم ْب ُسو َطتَ ِ
ان يُن ِف ُق َك ْي َف يَ َشا ُء َولَيَ ِزي َد َّن َكثِرياً
ُل ْت أَيْ ِديه ْ
َ

ِّمْ�ن ُهم مَّا أُن ِز َل إِلَْي َك ِمن َّربّ َ
ِك ُط ْغيَاانً َوُك ْفراً(}...املائدة ،)64 :فاملتطاولون على مقام اهلل هم األقزام
املتبجحون ،الذين وصفوا اهلل بالفقري ،وها هم أو إخوانهم يقولون إن يده مغلولة ،وذلك
كناية عن البخل وحاشا هلل ذلك ،ومن متادي هذا الصنف مع ربهم خبلهم عن اإلنفاق مما
رزقهم اهلل من خرياته ونعمه ،وطلبهم إحالة الفقراء إىل اهلل لريزقهمً ،
بدال من أن يقوموا

بواجبهم األخالقي والديين باخلصوص ،وعن ذلك يقول تعاىلَ { :وإِذَا ِق َ
يل لهَُ ْم أَن ِفقُوا مِمَّا َرَزَق ُك ُم
هللاُ َق َ
ض اَل ٍل ُّمبِنيٍ}(يس)47 :
ين آ َمنُوا أَنُ ْط ِع ُم َمن لَّ ْو يَ َشا ُء هللاُ أَ ْط َع َم ُه إ ِْن أَنتُ ْم إ اَِّل يِف َ
َروا لَِّل ِذ َ
ال الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
الصاحلون يظهرون افتقارهم الدائم إىل اهلل:
الصاحلون من اخللق يقرون دائماً حباجتهم إىل اهلل ،كما جاء على لسان موسى ،عليه

َال َر ِّب إ يِِّن لِ َما أَن َزلْ َت إ يَ َّ
الظ ِّل َ�فق َ
السالم ،يف قوله تعاىلَ { :ف َسقَى لهَُ َما مُثَّ َ�ت َوىَّل إ ىَِل ِّ
ِل ِم ْن َخيرْ ٍ َف ِقريٌ}
(القصص)24 :

وهم يرجون الغنى من ربهم ،كما جاء يف سياق األمر الرباني بتسهيل الزواج لطالبيه،
نك ُحوا ا َألاَي َمى ِم ُ
الص حِِ
ولو كانوا من الفقراء ،فقال جل شأنهَ { :وأَ ِ
نك ْم َو َّ
ني ِم ْن ِعبَا ِدُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن
ال َ

ِم هللاُ ِمن َف ْض ِل ِه َوهللاُ َو ِ
اس ٌع
َراء �ُي ْغنِه ُ
يَ ُكونُوا ُ�فق َ

يم}(النور)32 :
َع ِل ٌ

ومعايري تقدير الناس ينبغي أن ال تتحدد بأوزان الغنى والفقر ،وقد لفت رب العزة األنظار
ال لهَُ ْم نَبُِّ�ي ُه ْم إ َّ
إىل خلل اعتماد تلك األوزان يف هذا اجملال ،يف مثل قوله تعاىلَ { :وَق َ
ِن اللهَّ َق ْد َ�ب َع َث
* تفسري السعدي.159/ 1 ،
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ون لَ ُه الْ ُم ْل ُك َع َلْ�ينَا َوحَْن ُن أَ َح ُّق اِبلْ ُم ْل ِك ِم ْن ُه َولمَْ �ُي ْؤ َت َس َع ًة ِّم َن الْ َم ِ
ال
وت َم ِلكاً َقالُ َواْ أَىَّن يَ ُك ُ
لَ ُك ْم َطالُ َ

ال إ َّ
َق َ
ال ْس ِم َواللهُّ �ُي ْؤيِت ُم ْل َك ُه َمن يَ َشا ُء َواللهُّ َو ِ
اص َطفَا ُه َع َل ْي ُك ْم َوَزا َد ُه بَ ْس َط ًة يِف الْ ِع ْل ِم َو جِْ
يم}
ِن اللهَّ ْ
اس ٌع َع ِل ٌ
(البقرة)247:

من هنا؛ فإن الغين الصاحل يشكر اهلل ،ويتواضع إىل الناس ،ويخُ رج الصدقات املعلومة
وغريها ،راجياً ثواب اهلل وتوفيقه وحفظه ،وال يبطر وال يرتف ،ويقر يف سره وعلنه أن املعطي
هو اهلل ،واملانع هو اهلل ،ويربأ بنفسه أن َّ
يتحلى بأخالق قارون ،الذي كانت له الكنوز العظيمة،
لكنه كان يعتقد أنه أوتيها بعلمه وقدرته ،ويف هذا يقول عز وجل{ :إ َّ
ان ِمن َ�ق ْوِم
ون َك َ
ِن َقا ُر َ
ِم َوآَ�تْ�ينَا ُه ِم َن الْ ُكنُوِز َما إ َّ
ُوِة إِ ْذ َق َ
ِن َمف حِ
ال لَ ُه َ�ق ْوُم ُه ال
ول الْق َّ
َاتَ ُه لََ�تنُوُء اِبلْ ُع ْصبَ ِة أُ يِ
ُم َ
وسى َ�فَ�ب َغى َع َل ْيه ْ
ْر ْح إ َّ
نس نَ ِصيبَ َك ِم َن ُّ
آت َك هللاُ َّ
الدْ�نيَا َوأَ ْح ِسن
ني * َواْ�بتَ ِغ ِفي َما اَ
ِن هللاَ ال حُيِ ُّب الْ َف ِر ِح َ
الدا َر الآْ ِخ َرَة َوال تَ َ
َ�تف َ
ض إ َّ
ين* َق َ
ِن هللاَ ال حُيِ ُّب املُف ِ
ال إمَِّنَا أُوتِيتُ ُه َع َلى ِع ْل ٍم
َسا َد يِف ا َأل ْر ِ
ْس ِد َ
َك َما أَ ْح َس َن هللاُ إِلَْي َك َواَل َ�ت ْب ِغ الْف َ
ُر ِ
جعاً َواَل يُ ْسأَ ُل َعن
ون َم ْن ُه َو أَ َش ُّد ِم ْن ُه ُ�ق َّوًة َوأَ ْكَ�ث ُر مَ ْ
ِعن ِدي أَ َولمَْ �َي ْع َل ْم أَ َّن هللاَ َق ْد أَ ْه َل َك ِمن َ�ق ْب ِل ِه ِم َن الق ُ

اليَا َة ُّ
ون * َف َخ َر َج َع َلى َ�ق ْوِم ِه يِف زِينَتِ ِه َق َ
ون حَْ
وت
ين يُ ِري ُد َ
هِِم الْ ُم ْج ِرُم َ
الدنيَا اَي لَْي َت لَنَا ِم ْث َل َما أُ يِ َ
ال الَّ ِذ َ
ُذنُوب ُ

ون إِنَّ ُه لَ ُذو َح ٍّظ َع ِظي ٍم * َوَق َ
اب هللاِ َخْ�ي ٌر ملَ ْن آ َم َن َو َع ِم َل َص حِالاً َوال
َقا ُر ُ
ين أُوتُوا الْ ِع ْل َم َوْ�ي َل ُك ْم َ�ث َو ُ
ال الَّ ِذ َ

نص ُرونَ ُه ِمن ُد ِ
�ُي َل َّقا َها إِال َّ
ان ِم َن
ون هللاِ َوَما َك َ
ض َف َما َك َ
الصاب ُِر َ
ون * َف َخ َس ْفنَا بِ ِه َوبِ َدا ِرِه ا َأل ْر َ
ان لَ ُه ِمن ِفئَ ٍة يَ ُ
الرْز َق لِ َمن يَ َشا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه
س �َيقُولُ َ
ين تمَََّ�ن ْوا َم َكانَ ُه باِلأَْ ْم ِ
ين* َوأَ ْصبَ َح الَّ ِذ َ
املُنتَ ِص ِر َ
ون َويْ َكأَ َّن هللاَ �َي ْب ُس ُط ِّ
من هللاُ َع َلْ�ينَا خََل َس َف بِنَا َويْ َكأَنَّ ُه اَل �ُي ْف ِل ُح
َو�َي ْق ِد ُر لَ ْواَل أَن َّ

ون} (القصص)82 - 76:
الْ َكا ِف ُر َ

أخالق أصحاب الثروات:
تتنوع أخالق أصحاب املال والثروة ،فمنهم الشاكر ،ومنهم اجلاحد ،ومن سلوك األول أنه
ينفق على أصحاب احلاجات سراً وجهراً ،رجاء رمحة اهلل وحسن ثوابه ،ومن التعاليم اإلهلية
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الص َد َق ِ
بهذا اخلصوص ،ما جاء يف قول اهلل تعاىل{ :إِن ُ�ت ْب ُدواْ َّ
ات َفنِ ِعمَّا ِه َي َوإِن خُْتفُو َها َوُ�ت ْؤتُو َها

لك ْم َويُ َك ِّف ُر َع ُ
َراء َ�ف ُه َو َخْ�ي ٌر ُ
ون
نكم من َسيِّئَاتِ ُك ْم َوهللاُ مِبَا َ�ت ْع َم ُل َ
الْ ُفق َ

َخبِريٌ}(البقرة)271:

وصاحب الثروة الشاكر ،يسد حاجات املتعففني عن طلبها ،وقد أثنى اهلل عز وجل على

ين أُ ِ
ِيل هللاِ َال يَ ْستَ ِطي ُع َ
ون َض ْرابً
حص ُرواْ يِف َسب ِ
َراء الَّ ِذ َ
املنفقني يف هذا السبيل ،فقال جل ذكره{ :لِ ْل ُفق َ
اس إ حَْ
حَْسُ�ب ُه ُم جَْ
ال�ت َع ُّف ِف َ�ت ْع ِرُ�ف ُهم ب ِ
الا ِه ُل أَ ْغنِيَاء ِم َن َّ
ِلافاً َوَما تُن ِفقُواْ ِم ْن
ِسي َما ُه ْم َال يَ ْسأَلُ َ
يِف ا َأل ْر ِ
ون النَّ َ
ضيَ

َخيرْ ٍ َفإ َّ
ِن هللاَ بِ ِه

يم}(.البقرة)273 :
َع ِل ٌ

وحدد اهلل سبحانه لألغنياء مصارف زكاتهم ،فقال عز وجل{ :إمَِّنَا َّ
َراء
الص َد َق ُ
ات لِ ْل ُفق َ
َّ
الرَق ِ
َوالْ َم َس ِاك ِ
يض ًة
ِيل هللاِ َوابْ ِن َّ
السب ِ
ني َويِف َسب ِ
ِيل َف ِر َ
اب َوالْ َغا ِرِم َ
ني َوالْ َعا ِم ِل َ
ني َع َلْ�ي َها َوالْ ُم َؤل َف ِة ُ�ق ُلوُ�ب ُه ْم َويِف ِّ

يم
َ
من هللاِ َوهللاُ َع ِل ٌ

يم}(التوبة)60 :
َح ِك ٌ

ون
ب َحتىَّ تُن ِفقُواْ مِمَّا حُتِبُّ َ
وأمر اهلل أهل الثراء باإلنفاق مما حيبون ،فقال عز وجل{ :لَن َ�تنَالُواْ الْ رَِّ

َوَما تُن ِفقُواْ ِمن َش ْي ٍء َفإ َّ
ِن هللاَ بِ ِه

يم}(آل عمران)92 :
َع ِل ٌ

ين آ َمنُواْ أَن ِفقُواْ
ونهى اهلل عن قصد اإلنفاق من دنيء املال وخبيثه ،فقال جل ذكره{:يأََ�ُّي َها الَّ ِذ َ

ُون َولَستُم آِب ِخ ِذي ِه إِالَّ
ض َو َال َ�تيَ َّم ُمواْ خَْ
ِمن َطيِّبَ ِ
الب َ
من ا َأل ْر ِ
ات َما َك َسْ�بتُ ْم َومِمَّا أَ ْخ َر ْجنَا لَ ُكم َ
ِيث ِم ْن ُه تُن ِفق َ ْ

أَن ُ�ت ْغ ِم ُضواْ ِفي ِه َوا ْع َل ُمواْ أَ َّن هللاَ غ يِ ٌّ
َن

مَ ِ
حي ٌد}(البقرة)267 :

الرزاق الكريم أهل الغنى املتصدقني عن إبطال ثواب صدقاتهم باملن واألذى،
كما نهى ّ

اس َو َال
ين آ َمنُواْ َال ُ�ت ْب ِط ُلواْ َص َد َقاتِ ُكم اِبلْ َم ِّن َواألذَى َكالَّ ِذي يُن ِف ُق َمالَ ُه راَِئء النَّ ِ
فقال تعاىل{ :يأََ�ُّي َها الَّ ِذ َ
�ُي ْؤِم ُن اِبهللِ َوالَْ�ي ْوِم ِ
اآلخ ِر َف َمَ�ث ُل ُه َك َمثَ ِل َص ْف َو ٍ
اب َفأَ َصابَ ُه َواب ٌ
ون َع َلى
ِل َ�فَ�ت َرَك ُه َص ْلداً الَّ �َي ْق ِد ُر َ
ان َع َل ْي ِه ُ�ت َر ٌ
َش ْي ٍء مِّمَّا َك َسبُواْ َوهللاُ َال �َي ْه ِدي الْ َق ْوَم

ين}(البقرة)264 :
الْ َكا ِف ِر َ

20

فقراء إىل اهلل

اهلل يتوىل اإلغناء:
قد يكون من املناسب واملفيد ختم احلديث عن افتقار اخللق الدائم للخالق ،واستغنائه
لك هلل الواحد القهارُ ،م ُ
عنهم ،بالتذكري حبقيقة تولي اهلل اإلغناء واإلثراء ،فاملُ ُ
لك اليوم وما
فيه ،وغد وما فيهُ ،م ُ
لك الدنيا واآلخرة ،واملهددون بقطع األرزاق طمأنهم اهلل تعاىل إىل هذه

ْربُواْ الْ َم ْس ِج َد حَْ
س َف َ
ال َرا َم
ين ءا َمنُواْ إمَِّنَا الْ ُم ْش ِرُك َ
احلقيقة اإلميانية ،فقال جل شأنه{ :يأََ�ُّي َها الَّ ِذ َ
ون نجََ ٌ
ال �َيق َ

يك ُم هللاُ ِمن َف ْض ِل ِه إِن َشاء إ َّ
ِم َهـ َذا َوإ ِْن ِخ ْفتُ ْم َعْ�ي َل ًة َف َس ْو َف �ُي ْغنِ ُ
يم
ِن هللاَ َع ِل ٌ
َ�ب ْع َد َعا ِمه ْ

يم}(التوبة:
َح ِك ٌ

ْ
 ،)28وهذا املعنى اإلمياني أكده احلديث القدسي الصحيح ،الذي يرويه َس ِع ُ
يز،
يد بن عبد ال َع ِز ِ
يس َ
اخل ْوالِن ِّي ،عن أبي َذ ٍّر عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
عن َرِبي َعَة بن يَ ِزي َد ،عن أبي إِْد ِر َ

يما َر َوى عن اهللِ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  ،أََّنُه قال( :اي ِعبا ِدي؛ إين َح َّرْم ُت ُّ
الظ ْل َم على َ�نف ِ
ْسيَ ،و َج َع ْلتُ ُه َ�بْ�ينَ ُك ْم
ِف َ
َ
حَُرًما ،فال تَ َظالَ ُموا ،اي ِعبا ِدي ُك ُّل ُكم َض ٌّ
ال إال من َه َدْ�يتُ ُه ،فاستهدوين أَ ْه ِدُك ْم ،اي ِعبَا ِدي ُك ُّل ُك ْم َجائِ ٌع
م َّ
ْ
َ
إال من أَ ْط َع ْمتُ ُه ،فاستطعموين أُ ْط ِع ْم ُك ْم.

ون اِب َّلل ْي ِل َو َّ
ال�ن َهارِ،
اي ِعبَا ِدي؛ ُك ُّل ُك ْم َعا ٍر إال من َك َس ْوتُ ُه ،فاستكسوين أَ ْك ُس ُك ْم ،اي ِعبَا ِدي؛ إِنَّ ُك ْم خُْت ِطئُ َ

وأان أَ ْغ ِفر ُّ
وب مجيعاً ،فاستغفروين أَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم.
الذنُ َ
ُ

ون.
ونَ ،ولَ ْن َ�تْ�ب ُل ُغوا َ�ن ْف ِعي َ�فَ�تْ�ن َف ُع يِ
اي ِعبَا ِدي؛ إِنَّ ُك ْم لَ ْن َ�تْ�ب ُل ُغوا َض ِّري َ�فتَ ُض ُّر يِ

آخ َرُك ْمَ ،وإِنْ َس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،كانُوا على أَْ�تقَى َ�ق ْل ِب َر ُج ٍل َو ِ
اي ِعبَا ِدي؛ لو أَ َّن أَ َّولَ ُك ْم َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم ،ما

َزا َد ذلك يف ُم ْل ِكي شيئاً.
آخ َرُك ْمَ ،وإِنْ َس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،كانُوا على أَ ْف َج ِر َ�ق ْل ِب َر ُج ٍل َو ِ
اي ِعبَا ِدي لو أَ َّن أَ َّولَ ُك ْم َو ِ
َص
اح ٍد ،ما َ�نق َ
ذلك من ُم ْل ِكي شيئاً.

آخ َرُك ْمَ ،وإِنْ َس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْمَ ،قا ُموا يف َص ِعي ٍد َو ِ
اي ِعبَا ِدي؛ لو أَ َّن أَ َّولَ ُك ْم َو ِ
ون َفأَ ْع َط ْي ُت ُك َّل
اح ٍدَ ،ف َسأَلُ يِ
21
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إِنْ َس ٍ
ُص املِ ْخيَ ُط إذا أُ ْد ِخ َل الْبَ ْح َر.
َص ذلك مِمَّا ِع ْن ِدي ،إال كما �َيْ�نق ُ
ان َم ْسأَلَتَ ُه ،ما َ�نق َ

اي ِعبَا ِدي؛ إمنا ِه َي أَ ْع َمالُ ُك ْم أُ ْح ِصي َها لَ ُك ْم ،مُثَّ أُ َوِّف ُ
يك ْم إاَِّي َهاَ ،ف َم ْن َو َج َد َخْ�ي ًرا َ�ف ْليَ ْح َم ْد هللاََ ،وَم ْن َو َج َد

ْس ُه.
غري ذلك فال �َي ُلوَم َّن إال َ�نف َ

ِيس ا َخل ْو يِ ُّ
الن إذا َح َّد َث هبذا احلديثَ ،جثَا على ُرْكَ�بَ�ت ْي ِه)
قال َس ِعي ٌد :كان أبو إِ ْدر َ

(*)
(((

وقضاء حاجات اخللق ،على تنوعها وتعددها ،وكربها وصغرها ،يتوالها اهلل العلي القدير،

ً
سبيال للزواج بسبب ضيق ذات اليد ،جيدون
وعلى هذا الصعيد فإن الفقراء الذين ال جيدون
آفاقاً من األمل بغوث اهلل ،خترجهم من دائرة اإلحباط ،وتعينهم على االستعفاف ،والتحلي

ين اَل
بالصرب حتى يأتيهم فرج اهلل ،حني يتدبرون يف معاني قوله جل ذكرهَ { :ولْيَ ْسَ�ت ْع ِف ِف الَّ ِذ َ
ون نِ َكاحاً َحتىَّ �ُي ْغنَِ�ي ُه ُم هللاُ ِمن
جَيِ ُد َ

ض ِلهِ(.}...النور)33 :
َف ْ

الرزاق الكريم ،ال ّفتاح العليم ،أن يهدينا
راجني من اهلل العلي القدير ،ذي القوة املتنيّ ،

سبيل الرشاد ،وأن يغنينا من فضله ،وأن يرزقنا ما يسد حاجاتنا ،وحيفظ كرامتنا عن بذل
ماء وجوهنا إىل خلقه ،وهم الضعفاء مثلنا ،احملتاجون إىل رمحة ربهم ورزقه وحفظه ،مهما
تضخمت ثرواتهم ،وعظم غناهم ،فنحن وإياهم فقراء إىل اهلل الغين احلميد ،الكبري املتعال،
ُّك الْ َغ يِ ُّ
سبحانه ال إله إال هو ،القائل جل شأنهَ { :وَرب َ
ح ِة إِن يَ َش ْأ يُ ْذ ِه ْب ُك ْم َويَ ْستَ ْخ ِل ْف ِمن
الرمْ َ
ن ذُو َّ

نشأَ ُكم ِّمن ُذ ِّريَّ ِة َ�ق ْوٍم
َ�ب ْع ِدُكم مَّا يَ َشا ُء َك َما أَ َ
ُون إِ ْفكاً إ َّ
ون ِمن ُد ِ
ون ِمن ُد ِ
ون هللاِ اَل
ين َ�ت ْعبُ ُد َ
ون هللاِ أَ ْوثاَانً َوخَْت ُلق َ
ويقول سبحانه( :إمَِّنَا َ�ت ْعبُ ُد َ
ِن الَّ ِذ َ
ون)(العنكبوت)17:
اش ُك ُروا لَ ُه إِلَْي ِه ُ�ت ْر َج ُع َ
يمَِْل ُك َ
الرْز َق َوا ْعبُ ُدوُه َو ْ
ون لَ ُك ْم ِرْزقاً َفاْ�بَ�ت ُغوا ِعن َد هللاِ ِّ
آخ ِرينَ}(األنعام)133 :
َ

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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ملف العدد

حائط الرباق:
بني العقيدِة ..والسياسة!
أ.عزيز حممود العصا  /عضو اهليئة اإلسالمية العليا
مقدمة:
ان الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَْ�ي اًل ِّم َن الْ َم ْس ِج ِد حَْ
ال َرا ِم إ ىَِل
{س ْب َح َ
قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيزُ :
الس ِمي ُع الْبَ ِصري}(اإلسراء ،)1 :هذه هي اآلية
الْ َم ْس ِج ِد الأَْ ْق َصى الَّ ِذي اَب َرْكنَا َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن اَ
آيتِنَا إِنَّ ُه ُه َو َّ
األوىل من سورة اإلسراء ،اليت تشري إىل حدث أذهل كل من عاصره ،لدرجة أن هناك من حاول
(تكذيبه!) هلول اخلرب حوله على عقول مل تكن مؤمنة برسالة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
فجاء التصديق والتأكيد على حدوثه من لدن رب السماوات واألرض ،القادر القاهر فوق
عباده ،الذي إذا قال -سبحانه -لشيء كن فيكون.
لقد جاء ذلك التأكيد بلسان عربي مبني ،يف سورة اإلسراء اليت تضمنت تركيزاً على بعض
القضايا العقائدية ،وكان العنصر البارز فيها شخصية الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وما أيَّ َدُه

اهلل به من املعجزات الباهرة ،واحلجج القاطعة ،الد َّ
َّالة على صدقه عليه الصالة والسالم(*).
(((

أفواجا ،وهم مؤمنون أصلاً بصدق حممد ،صلى اهلل
وهذا ما جعل الناس يدخلون يف دين اهلل ً
عليه وسلم ،ونزاهته ،ومس ّوه ،منذ كان طفلاً إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
* املصحف اإللكرتوني .انظر املوقعhttp://www.e-quran.com/tareef-17.html :
بتاريخ2016/ 01/ 09 :م).
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مبراجعة حول معجزة اإلسراء واملعراج ،جند أنه ورد يف األثر( :أنه عليه الصالة والسالم،
أسري به يقظة ال مناماً ،من مكة إىل بيت املقدس ،راكباً الرباق ،فلما انتهى إىل ابب املسجد ربط
الدابة عند الباب ،ودخله ،فصلى يف قبلته حتية املسجد ركعتني ،مث أتى املعراج؛ وهو كالس ّلم ذو درج
يرقى فيها ،فصعد إىل السماء الدنيا ...إخل)((( .وقد أظهرت هذه املعجزة فضل رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وتكريم اهلل -عز وجل -له ،وأن اإلسالم دين الفطرة ،وأهمية الصالة يف
اإلسالم ،وأهمية املسجد األقصى بالنسبة إىل املسلمني(((.
نستنتج مما سبق أن معجزة اإلسراء واملعراج جزء من عقيدة املسلمني ،اليت ال جيوز التخلي
عنها ،أو التقليل من أهميتها ودورها يف حتقيق التحوالت الكربى يف حياة األمة ومسرية دينها
احلنيف ،مما يعين أن كل ما يتعلق بتلك املعجزة من األماكن واألزمان واألدوات املختلفة اليت
تكونت منها هو جزء من العقيدة ً
أيضا.
وهذه املقالة تهدف إىل الرتكيز على املكان الذي ربط فيه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
دابته وهو ما يطلق عليه اليوم (حائط الرباق) ،الذي سارع الصهاينة فور احتالهلم للقدس
عام 1967م إىل السيطرة عليه ،وتهويده قسراً وقهراً ،وبالقوة املفرطة ،وأطلقوا عليه (حائط
املبكى) ،وأحالوه إىل مكان لعبادتهم.
حائط الرباق جزء من العقيدة:
كانت معجزة اإلسراء واملعراج قبل اهلجرة بعام (أو ستة عشر شهراً)((( ،وبعد ذلك بنحو
السحار ،عبد احلميد ( .)1990اإلسراء واملعراج .مكتبة مصر .القاهرة .ص .13 :انظر الرابط (بتاريخ:
.1
ّ
16/10/2016م).http://download-islamic-pdf-ebooks.com/freedownload6006 :
 .2انظر :موقع اإلسالم.ويبhttp://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&la :
.ng=A&id=196726
السحار ،عبد احلميد ( .)1990نفس املرجع السابق.
ّ .3
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ستة عشر عا ًما ،أي يف العام 15هـ (636مـ) ،جاء اخلليفة عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه،
واستلم مفاتيح بيت املقدس سلماً ،ودون إراقة دماء ،فتوىل املسلمون املسؤولية عن القدس،
واملسجد األقصى ،منذ تلك اللحظة ،عندما قام اخلليفة –الفاتح -مبا يأتي(*):
(((

 )1دخل املدينة ومعه املسلمون مهللني مكربين ،ثم دخل املسجد من الباب الذي دخل منه
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليلة اإلسراء واملعراج ،فصلى فيه حتية املسجد مبحراب داود.
 )2أزال ما كان على الصخرة من قاذورات.
 )3أقام يف القدس أياماً عدة ،رتب فيها ما حتتاج إليه املدينة ،حيث عني هلا إما ًما للصالة،
وعني قاضيًا هلا.
منذ ذلك التاريخ ،وعلى مدى حنو مخسة قرون متواصلة ،بقي املسجد األقصى وجداره
الغربي املسمى حائط الرباق حتت سيطرة املسلمني ،وضمن امللكية الوقفية العامة ،إىل
أن جاء الصليبيون واحتلوا املنطقة بأسرها ،حتى العام  ،1187حيث حرر صالح الدين
األيوبي ،رمحه اهلل ،بيت املقدس من دنس الصليبيني ،فأعاد للمكان قدسيته ومهابته ،وفتحه
على مصراعيه للعبادة وللعلم والعلماء ،وإليواء الفقراء واملعوزين ،ولغري ذلك من املرامي
واألهداف .بقيت الدولة األيوبية حتى العام 1250م ،حيث تلتها الدولة اململوكية اليت
استمرت حتى العام 1517م؛ وهي السنة اليت استلم فيها العثمانيون حكم بيت املقدس
وبالد الشام ومعظم أرجاء الوطن العربي ،حتى العام 1917م.
أي إن حائط الرباق ،كما هو حال املسجد األقصى املبارك ،مل يستو ِل عليه املسلمون بالقوة
الزيَّان ،رمضان ( :)2006روايات العهدة العمرية :دراسة توثيقية .جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات
* َّ
اإلسالمية .اجمللد الرابع عشر -العدد الثاني .ص.203 - 169 :
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من املسيحيني أو اليهود .كما نستنتج مما سبق أن سيطرة املسلمني على هذا املكان ،استمرت
على مدى  1282عاماً بشكل متواصل ،ومل تنقطع سوى مدة ( )88عاماً ،هي فرتة حكم
الصليبيني ،كوقف إسالمي ،وهو حق خالص للمسلمني.
االحتالالن الربيطاني والصهيوني يزوّران تاريخ حائط الرباق:
عندما احتل اإلجنليز البالد يف العام 1917م ،كانت توجهاتهم مجيعها مص ّوبة حنو التمهيد

إلقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطنيً ،
تنفيذا للوعد املشؤوم املسمى وعد بلفور ،الذي
استغله اليهود الختاذ حائط الرباق مكاًنا للعبادة ،بالوقوف أمامه ،والبكاء على هيكلهم املزعوم!
وعندما شعر املسلمون بذلك ،وقعت ثورة الرباق بتاريخ 1929/ 08/ 23م؛ فاستشهد فيها
العشرات من املسلمني ،وقتل عدد كبري من اليهود .وبعد أن متكنت بريطانيا من السيطرة
على املوقف بقسوة ،قدمت للمحاكمة ما يزيد على ألف شخص من العرب الفلسطينيني،
وحكمت على  26باإلعدام ،من بينهم يهودي واحد كان شرطياً ،دخل على أسرة عربية يف
يافا مكونة من سبعة أشخاص ،فقتلهم كلهم ،لكنها مل تنفذ اإلعدام إال يف ثالثة فلسطينيني،
هم :فؤاد حجازي ،وحممد مججوم ،وعطا الزير(((.
وتبع ذلك أن جلنة دولية مشهورة باآلثار قدمت إىل البالد ،واستمعت إىل طريف الصراع،
فأصدرت يف العام ( )1930تقري ًرا ينص على أن (حائط (املبكى) بالذات أثر إسالمي
مقدس ،وهو ملك عربي ،ووقف إسالمي)((( ،واختتمته بالقول( :للمسلمني وحدهم تعود
 .1انظر :موسوعة اجلزيرة :حائط الرباق ..وقف إسالمي يسيطر عليه اليهود ،املوقع اإللكرتوني (أمكن الوصول إليه
يف 2016/ 10/ 21م)http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2015/10/22 :
/حائط-الرباق.
 .2الدجاني ،يعقوب ،والدجاني ،لينا ( .)2001فلسطني واليهود :جرمية الصهيونية والعامل .دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع .عمان-األردن .ط ،1ص.34 :
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ملكية احلائط الغربي ،وهلم احلق العيين فيه ،لكونه يؤلف جزءاً ال يتجزأ من ساحة احلرم
الشريف اليت هي من أمالك الوقف اإلسالمي ،وللمسلمني أيضاً تعود ملكية الرصيف
الكائن أمام احلائط ،وأمام احمللة املعروفة حبارة املغاربة ،لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع
اإلسالمي)((( .
وعندما حلت النكسة عام  ،1967واستولت (سلطات االحتالل اإلسرائيلي) على ما
تبقى من فلسطني ،مبا فيها القدس ،شرعت القوة احملتلة بهدم باب املغاربة املالصق حلائط
جهزت الساحة الواقعة غربي احلائط
الرباق ،وما فيه من آثار ومؤسسات،
َّ
وشردت أهله ،ثم َّ
لتجمع اليهود فيها ،والبكاء على هيكلهم ،وأطلقت على حائط الرباق (حائط املبكى)،
وهناك خطط احتاللية لسقف ساحة الرباق ،وبناء (مبكى للنساء) هناك ،وبناء مركز ديين
كبري ،يديره املتزمتون اليهود ،سيقام باجلهة الشمالية من ساحة الرباق ،وبناء متحف للديانة
اليهودية جبانب ساحة الرباق ،إضافة إىل ما جيري على األرض من إقامة مراكز تهويدية،
وكنس وحدائق توراتية؛ لتضييق اخلناق على املسجد ،ضمن خمطط شامل؛ لتمكني اليهود
من ساحة الرباق ،مقابل إقصاء احلضارة والتاريخ اإلسالميني ،وتغييبهما عن املكان.
اليونسكو تقول كلمة حق يُراد بها حق:
هناك سعي فلسطيين جاد ،على مستوى الوزارات ذات الصلة ،كوزارتي السياحة واخلارجية،
من أجل النفاذ إىل املنظمات الدولية ،خباصة اليونسكو

(((

لتسجيل أكرب عدد من املواقع

الفلسطينية يف القدس ،ويف األماكن األخرى ،يف قائمة الرتاث العاملي ،فنجحت يف تسجيل
 .1موسوعة اجلزيرة .املرجع السابق.
 .2منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.
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كنيسة املهد ،وبلدة بتري ،وغريهما .وأما بالنسبة إىل حائط الرباق فإن املساعي الفلسطينية،
وبدعم وإسناد عربي قد بدأت منذ العام 2015م ،على شكل مشروع قرار عربي على طاولة
اليونسكو ،يؤكد اهلوية اإلسالمية حلائط الرباق ،ويعده أحد املواقع اإلسالمية املقدسة من قبل
املنظمة .وكان هذا املشروع وغريه من املشروعات ذات الصلة ،تواجه بزعم من االحتالل بأنه
(يشوه التاريخ ،ويطمس عالقة الشعب اليهودي بأقدس مكان لديه)!
ريا ،وبتاريخ 2016/ 10/ 13م ،أقرت اهليئة اإلدارية لليونسكو ،مشروع القرار
أخ ً
الفلسطيين ،الذي يؤكد أن املسجد األقصى املبارك ،هو من املقدسات اإلسالمية اخلالصة ،وال
عالقة لليهود فيه((( .وأبرز ما متيز به هذا القرار (التارخيي)((( :
ُ )1أدرج القرار حتت اسم (فلسطني احملتلة).

ُ )2يظهر القرار األمساء العربية اإلسالمية للمسجد األقصى ،وساحة الرباق ،اليت سعت
(إسرائيل) بشكل مستمر لتزوير هويته اإلسالمية ،بإطالق مسمى (حائط املبكى) عليه.
 )3يؤكد القرار على بطالن اإلجراءات االحتاللية مجيعها ،اليت غريت الوضع الذي كان
قائما يف  5حزيران 1967م.
ً
 )4يؤكد على أن املسجد األقصى موقع إسالمي مقدس ،خمصص لعبادة املسلمني ،وأن باب
الرمحة وطريق باب املغاربة واحلائط الغربي للمسجد األقصى وساحة الرباق مجيعها أجزاء
ال تتجزأ من املسجد األقصى ،وجيب على (إسرائيل) متكني األوقاف اإلسالمية األردنية من
صيانتها ،وإعمارها حسب الوضع التارخيي القائم قبل االحتالل عام 1967م.
 .1انظر :صحيفة القدس ،بتاريخ2016/ 10/ 14 :م ،ص.1 :
 .2انظر :صحيفة القدس .مرجع سابق ،ص.22 :
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 )5بينّ القرار أن هناك فرًقا بني ساحة الرباق و(ساحة احلائط الغربي) اليت مت توسعتها
بعد عام 1967م ،وال تزال قيد التوسعة غري القانونية املستمرة ،على حساب آثار وأوقاف
إسالمية.
وجه القرار إدانة شديدة الستمرار اقتحامات املتطرفني وشرطة االحتالل ،وتدنيسهم
ّ )6
حلرمة املسجد األقصى .وطالب بوقف اعتداء رجال ما يسمى بـ(سلطة اآلثار اإلسرائيلية)
وتدخلهم يف شؤون املسجد األقصى واملقدسات األخرى.
 )7كما أكد اجمللس على صون الرتاث الثقايف الفلسطيين ،والطابع املميز للقدس الشرقية.
 )8أعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة ،وعدم
انصياعها للقانون الدولي ،مطالبًا إياها بوقف أعمال احلفريات مجيعها ،وااللتزام بأحكام
االتفاقات الدولية املتعلقة بهذا اخلصوص.
 )9كما طالب اجمللس بوقف إعاقة وصول الفلسطينيني ملساجدهم وكنائسهم ،مستنكراً
االعتداءات املتواصلة ضد رجال الدين املسلمني واملسيحيني.
 )10شدد اجمللس جمدداً على احلاجة العاجلة إىل السماح لبعثة اليونسكو للرصد التفاعلي
بزيارة مدينة القدس ،وتوثيق حالة صون تراث املدينة املقدسة وأسوارها.)*(.
(((

اخلامتة و التعليق:
بأقل الكلمات ،ميكن التعليق على قرار اليونسكو هذا ،بأنه جاء يف حلظة حرجة حنن
بأمس احلاجة فيها إىل من يقول كلمة (حق) جريئة وواضحة على املستوى الدولي ،يف ظل

انكفاء العاملني العربي واإلسالمي ،وعدم قدرتهما على فعل شيء على األرض .ومل ُأرد من
* .https://www.maannews.net/Content.aspx?id=871136
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التفصيل أعاله بشأن القرار سوى تعريف القارئ مبدى خمزون حقوقنا اليت تستباح يوميًا ،بل
يف كل حلظة من قبل االحتالل ،وبشكل متواصل ،منذ العام 1967م حتى تارخيه.
لقد ورد يف القرار املذكور أعاله هلذه املنظمة الدولية تفاصيل ودقائق تتعلق باملكان الذي
أكد هويته اإلسالمية -رغم أنه مستباح ،ومنتهكة حرمته .-ليس يف ذلك منّة من أحد،
وإمنا هي كلمة حق دوليّة يف وجه احتالل جائر ،فاحت رائحة عدوانه الدائم واملستمر على

املقدسيني :مكاًنا وتار ًخيا وإنساًنا ،وأصبحت تزكم األنوف للحد الذي ال يستطيع حلفاؤه
ومريدوه تربيره أو الدفاع عنه.
أما من جانبنا ،فإننا ،وحنن نسجل شكرنا لكل من أسهم يف إجناح هذا القرار ،لنؤكد على
أن األماكن املذكورة يف هذا القرار ليست جمرد أماكن تارخيية نتشبث بها إلبراز اهلوية الوطنية
والدينية وحسب ،وإمنا هي جزء ال يتجزأ من عقيدتنا اليت أمرنا اهلل سبحانه أن حنميها باملهج
واألرواح ،وأنه ال كرامة لنا ،بل ال يكتمل إمياننا إن مل تكن مصونة وغري منتهكة حرمتها،
ومفتوحة على الدوام ،للصالة فيها والتقرب إليه سبحانه.
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حتديات التعليم يف القدس
د .حنا عيسى /أستاذ القانون الدولي
يع ّد احلق يف التعليم من حقوق اإلنسان ،بل من أهم احلقوق اليت جيب توفريها لإلنسان من
أجل التمتع حبقوقه األخرى مجيعها ،حيث إن احلق يف التعليم ورد يف العديد من اإلعالنات
واملعاهدات واملواثيق الدولية ،اليت كفلته لكل فرد يف اجملتمع ،ومنها :اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان سنة 1948م ،والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
للعام 1966م ،واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م ،واتفاقية القضاء على أشكال التمييز
ضد املرأة للعام 1981م ،واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني للعام 1952م.
ومن تلك املعاهدات واملواثيق الدولية نستخلص أهم املعايري فيما يتعلق باحلق يف التعليم
وهي :إلزامية التعليم ،وجمانية التعليم ،وأن يكون التعليم يف متناول اجلميع ،دون أي نوع من

التمييز ،وحمو األمية التزام واجب على الدولة ،وجعل التعليم العالي ممكناً بقدر من العدالة
واملساواة ،وأن تكون نوعية التعليم جيدة ،وتوفري الشبكة املدرسية ،وحرية أولياء األمور يف
اختيار نوعية التعليم اليت تالئم أبناءهم.
أما يف التشريعات الفلسطينية ،فإن احلق يف التعليم ورد يف القانون األساس املعدل لعام
2003م وتعديالته ،وقانون التعليم العالي رقم  11لسنة 1998م ،والقانون األردني رقم
 16لسنة  1946وتعديالته ،املطبق يف الضفة الغربية ،وقانون املعارف لعام  1933وتعديالته
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املطبق يف قطاع غزة.
وكما هو معلوم تولت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم
العالي منذ العام 1994م العملية التعليمية يف األراضي الفلسطينية ،حيث حددت أهدافها
ومهماتها بالعمل على تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيين ،تتجاوز املاضي،
وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة االحتالل من ختلف ،إىل التطلع إىل مستقبل يعيد
ارتباط األجيال اجلديدة بتارخيها ،وينري طريقها إىل املستقبل.
أما يف القدس احملتلة:
فإن االحتالل مصدر كل الشرور الواقعة على الفلسطينيني بالقدس ،فقد هامجت القوات
العسكرية اإلسرائيلية القدس الشريف ،واحتلتها يف حرب حزيران 1967م ،وحيث إن
القدس منذ ذلك التاريخ مدينة محُ تلة ،فإنه ينطبق عليها القانون الدولي اإلنساني ،إذ تنطبق
القواعد (األحكام) الواردة يف اتفاقات جنيف الرابعة ،سنة 1949م ،والربوتوكول اإلضايف
األول ،وقد أكد الربوتوكول اإلضايف األول التفاقات جنيف 1977م ،واخلاص بالنزاعات
املسلحة ذات الطابع الدولي تلك األحكام ،حيث تضمنت مادته األوىل يف فقراتها الثالثة
والرابعة األوضاع (املنازعات املسلحة اليت تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعماري،
واالحتالل األجنيب ،وضد األنظمة العنصرية ،وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير
املصري ،كما كرسه ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدولي اخلاصة
بالعالقات الودية ،والتعاون بني الدول طبقاً للميثاق) .وبذلك أمكن اعتبار حروب التحرير

كنزاعات مسلحة دولية.
وبناًء على ذلك ،ولغاية محاية املدنيني الفلسطينيني بالقدس ،فإنه تنطبق عليهم قواعد
القانون الدولي اإلنساني املعروف بـ (قانون احلرب) أو (قانون النزاعات املسلحة) ،حيث
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ُّ
تعد تلك املصطلحات مرتادفة يف املعنى ،فاملصطلح التقليدي الذي كان سائداً قبل إبرام ميثاق
األمم املتحدة  1945كان (قانون احلرب) ،وملا أصبحت احلرب غري مشروعة وفقاً للميثاق

مت استخدام (قانون النزاعات املسلحة) ،ويف بداية السبعينيات شاع استخدام مصطلح
(القانون الدولي اإلنساني) ،وهو القانون الذي ُيطبّق يف زمن النزاعات املسلحة ،سواء
الدولية أم الداخلية ،وُيع ّد القانون الدولي اإلنساني قسماً رئيساً من أقسام القانون الدولي
العام ،ويتكون القانون الدولي اإلنساني من جمموعة من القواعد اليت تهدف إىل احلد من
آثار النزاعات املسلحة ألسباب إنسانية ،وحيمي القانون الدولي اإلنساني كل من ليس له
صلة باألعمال العدائية ،أو كانت له صلة فيما سبق بها ،كما يقيد وسائل احلرب وأساليبها.
املعاهدات اليت يتكون منها القانون الدولي اإلنساني ،هي:
 .1قانون جنيف :وهو قانون حلماية ضحايا النزاعات املسلحة ،وتشكل اتفاقات جنيف
األربع 1949م ،وبروتوكوالها اإلضافيان  1977املصادر األساسية له.
 .2قانون الهاي :وهو القانون الذي ينظم استخدام القوة ،ووسائل القتال وأساليبه ،وتشكل
اتفاقية الهاي الرابعة  ،1907واالتفاقات املعنية حبظر األسلحة مصادره األساسية.
 .3االتفاقات الالحقة :من أهمها االتفاقات اخلاصة حبظر استخدام األسلحة ،والنظام
األساس للمحكمة اجلنائية الدولية.
وخبصوص موضوع التعليمُ ،يالحظ أنه على امتداد التسعينيات كان القانون الدولي

اإلنساني غائباً إىل حد بعيد عن اخلطاب الدولي بشأن التعليم األساسي ،سواء يف سياق
التنمية ،أم يف سياق أوضاع الطوارئ ،وإعادة التعمري التالي للحرب .لكن التسليم بأهمية

مستمر يف أوضاع النزاع املسلح أخذ يكتسب تأييداً مطرداً ،فقد جنحت (الدورة
توفري تعليم
ٍ
ٍ
اإلسرتاتيجية املوازية املعنية بالتعليم يف أوضاع الطوارئ واألزمات) اليت نظمت ضمن
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فعاليات (املنتدى العاملي للتعليم) لدى انعقاده يف داكار (أبريل  /نيسان  ،)2000يف إدراج
هذه القضية يف نص (إطار داكار للعمل) ،وهناك جمموعة واسعة من الصكوك القانونية
يشار إليها عادة يف معرض تأييد حق األطفال والشباب من الالجئني ،وممن يواجهون ظروف

الطوارئ يف أن ُتكفل هلم فرصة احلصول على تعليم أساسي جيد ،فكون التعليم ميثل ً
أوال

وقبل كل شيء (حقاً من حقوق اإلنسان غري القابلة للتصرف) ،ومن هناُ ،ينظر إىل احلق يف
كحق جيب كفالته يف الظروف مجيعها ،ومحايته يف األوضاع كلها ،مبا يف ذلك أوضاع
التعليم ّ
األزمات والطوارئ النامجة عن احلروب األهلية ،والنزاعات املسلحة.
إن القانون الدولي اإلنساني ال يعزز فحسب اإلطار القانوني حلماية التعليم أثناء

ورُد أيضاً أحكاماً ملواجهة األوضاع اخلاصة .فهناك عدد من املواد
النزاعات املسلحة ،وإمنا ُي ِ
تتضمن أحكاماً حلماية البنى األساسية املدنية ،ولكفالة حق املدنيني ،وغري املقاتلني يف إشباع
ُ
احتياجاتهم االجتماعية والثقافية األساسية ،مبا فيها التعليم ،أثناء النزاع املسلح ،أو حتت
االحتالل العسكري ،أو يف أوضاع الطوارئ.
وكجزء من احلماية العامة للسكان املدنيني يف سياق النزاعات املسلحة ،يتضمن القانون
الدولي اإلنساني األحكام اآلتية حلماية احلق يف التعليم أثناء تلك الظروف:
تعليم اليتامى واألطفال املفرتقني عن أسرهم:
(على أطراف النزاع أن تتخذ التدابري الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال دون
اخلامسة عشرة من العمر ،الذين تيتموا أو افرتقوا عن عائالتهم ،بسبب احلرب ،وتيسري
إعالتهم وممارسة دينهم ،وتعليمهم يف األحوال مجيعها ،وُيعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إىل
أشخاص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاتها) (املـادة  24من اتفاقية جنيف الرابعة ،بشأن محاية
ٍ

األشخاص املدنيني يف وقت احلرب ،املؤرخة يف  12آب /أغسطس .)1949
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التعليم حتت االحتالل العسكري:
(تكفل دولة االحتالل باالستعانة بالسلطات الوطنية واحمللية ُحسن تشغيل املنشآت
املخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم  )...فإذا كانت املؤسسات احمللية عاجزة ،وجب على
دولة االحتالل أن تتخذ إجراءات لتأمني إعالة األطفال الذين تيتموا أو افرتقوا عن والديهم
بسبب احلرب ،وتعليمهم يف حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم ،على أن
يكون ذلك كلما أمكن بوساطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم) (املـادة  50من
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف  12آب/
أغسطس .) 1949
وهكذا ،فإن املادة  50من االتفاقية ،توجب على سلطة االحتالل املبادرة الختاذ اإلجراءات
اليت تكفل تعليم األطفال ،وتغطية النقص احلاصل يف جمال التعليم ،بوساطة توفري الكادر
التعليمي واحلاجات الالزمة؛ لتمكني األطفال من ممارسة تعليمهم ،وحتظر على سلطة
االحتالل التدخل يف مناهج التعليم ،بتغيريها أو استبداهلا مبناهج جديدة عندما تقول:
(بوساطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم).
تعليم األطفال والشباب احملتجزين:
(تمُ نح للمعتقلني مجيع التسهيالت املمكنة ملواصلة دراستهم ،أو عمل دراسات جديدة.

وُي ُ
كفل تعليم األطفال والشباب ،وجيوز هلم االنتظام باملدارس ،سواء داخل أماكن االعتقال
أم خارجها) (املـادة  94من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت
احلرب ،املؤرخة يف  12آب/أغسطس .)1949
احملتوى اجلوهري للتعليم األساس:

ً
فضال عن تعزيزه لألحكام القانونية الرامية لضمان احلصول
إن القانون الدولي اإلنساني،
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على التعليم يف أوضاع النزاع املسلح ،فإن له دوراً يؤديه يف حتديد حمتوى التعليم األساس.

فمن املؤكد أن القانون اإلنساني ميكن أن ُيسهم إسهاماً فريداً يف املعارف واملهارات واملواقف

اليت ُت ُ
عرف املؤمتر العاملي التعليم
شكل احملتوى التعليمي الضروري للتعليم األساس ،وقد َّ
تعليم يشمل يف آ ٍن معاً (أدوات
للجميع ،الذي انعقد عام  ،1990التعليم األساس بأنه
ُ
التعليم الضرورية (مثل معرفة القراءة والكتابة ،والتعبري الشفاهي ،واإلملام مببادئ الرياضيات
وحل املسائل) .واحملتوى التعليمي األساس (مثل املعارف ،واملهارات ،والقيم ،واملواقف)
الذي حيتاجه البشر ،ليكونوا قادرين على البقاء ،ولتنمية كامل قدراتهم مبا يؤهلهم للعيش
والعمل بكرامة ،واملشاركة الكاملة يف التنمية ،وحتسني نوعية حياتهم ،واختاذ قراراتهم عن
تبصر ،واالستمرار يف التعليم).
ُّ
وهكذا؛ فإنه يحُ ظر على دولة االحتالل تطبيق منهاج تهويدي يفرض اآلراء واألفكار
اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين الواقع حتت االحتالل.
بناًء على ما تقدم ،فمن املفيد التوصية بضرورة بذل جهود دبلوماسية ،والضغط من
خالل وسائل اإلعالم من أجل توفري احلماية للطالب واملعلمني واملناهج واملدارس من
اعتداءات قوات االحتالل وقطعان املستوطنني ،من خالل االتصال ،والتواصل مع األمم
املتحدة ،واملنظمات الدولية ذات الصلة كافة ،كـ (اليونسكو) و(األلسكو) ،إضافة إىل خماطبة
الدول الصديقة والداعمة إلحالل السالم بذلك.
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النذور صيغها وصورها
الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
ال ختلو حياة الناس من النذور ،والتلفظ بها ،يتقرب بها املسلمون هلل سبحانه وتعاىل ،ويطمحون
يف دفع الداهيات عنهم ،ويقدمونها بني يدي ربهم؛ شكراً هلل تعاىل على ِنعمه الكثرية .وهذا البحث
املقتضب فيه بيان لبعض أحكام النذور؛ من حيث صيغها ،وصورها املشهورة يف واقع احلياة.
الذ ُ
ُّون َو َّ
تعريف النذر :الفعل الثالثي هوَ :ن َذر ،والن ُ
يف أَ ْو تخََ ُّو ٍف.
الراُء َكِل َمٌة َت ُد ُّل َعَلى تخَْ ِو ٍ
ال َو َّ

ِمنُْه الإْ ن َ
اف إَِذا أَ ْخَل َ
ْذاُر :الإِْْبلاَ ُغَ .و ِمنُْه النَّ ْذُرَ ،و ُه َو أََّنُه يخََ ُ
فَ .والنَّ ْذُر أَيْ ًضاَ :ما يجَِ ُبَ ،كأََّنُه ُن ِذ َر ،أَ ْي
ِ
ُ
وج ُب((( .أما معنى النذر يف االصطالح ،فله أكثر من تعريف ،تتالقى يف أمر واحد؛ وهو أن يوجب
أ ِ
اجبًا(((.
املرء على نفسه أمراً ال جيب عليه من قبل((( .قال البهوتي :أَ ْو َج َ
ب َعَلى َن ْف ِسِه َشيْئًا لمَْ يَ ُك ْن َو ِ
صيغة النذر:
للتعبري عن النذر هناك صيغ كثرية ،تدل يف منطوقها ،أو مفهومها على النذر وانعقاده.
علي كذا.
علي نذر كذا وكذا إذا شفيت .أو نذر ّ
فالصيغة األوىل هي الصرحية؛ كأن يقولَّ :
والصيغة الثانية :ختلو من لفظ النذر ،ولكن مفهومها يدل عليه؛ كأن يقول :إن جنح ولدي
اب النُّو ِن َو َّ
ُه َما .414/ 5 .وانظر :لسان العرب .فصل النون.
 .1معجم مقاييس اللغة البن فارسَ .ب ُ
الذا ِل َو َما يَثُْلث ُ
.200/ 5
تعظيما هلل تعاىل.
 .2التعريفات للجرجاني ،ص .240قال :إجياب عني الفعل املباح على نفسه؛
ً
 .3كشاف القناع.273 /6 ،
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الر ُجل يَُق ُ
ولَ ( :ع َل َّي الْ َم ْش ُي
يف التوجيهي ّ
علي ذبيحة  .و َع ِن اْب ِن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما ،فيِ َّ ِ
إ ىَِل الْ َك ْعبَ ِةَ ،ق َ
ش)((( .فمن قال( :لهلِ ِ َع َل َّي َص ْوُم َش ْه ٍر�َ .فَ�ي ْل َزُم ُه الْ َوَفا ُء بِ ِه يِف َ�ق ْو ِل
الَ ( :ه َذا نَ ْذ ٌر َ�ف اَل يمَْ ِ

أَ ْكثَ ِر أَ ْه ِل الْ ِع ْل ِم)(((.
ال نذر يف ترك مباح:
النذر يكون فيما فيه تقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وُيبتغى به وجه اهلل عز وجل ،فال نذر
يف ترك مباح أباح الشرع للعبد أن يتمتع فيه ،ومن النذر يف ترك املباح كأن يقول الناذر :نذرت
إن حتقق البين رغبته يف الزواج من امرأة معينة أ ّال آكل اللحم .فأكل اللحم مباح ،وهو هنا
أوجب على نفسه تركه بالنذر ،فالنذر إمنا يكون فيما فيه عبادة إىل اهلل تعاىل ،وتقرب إليه

رس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :اَ
(ل نَ ْذ َر إ اَِّل
سبحانه ،وليس يف ترك مباح أو فعل حمرم ،قال ُ
(((
ِفي َما �ُيْ�بَ�ت َغى بِ ِه َو ْج ُه هَّ
بَ ،ع ْن أَِبيِهَ ،ع ْن َج ِّدهِ:
اللَِ ،واَل مَيِ َ
ني يِف َق ِطي َع ِة َر ِح ٍم)  .و َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َعيْ ٍ

(أَ َّن َر ُس َ
َال َر ُس ُ
ان إ ىَِل الَْ�ب ْي ِت�َ ،فق َ
مَُا ُمق رَْتاَِن ِن ،يمَْ ِشيَ ِ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،أَ ْد َر َك َر ُج َل نْ ِ
ول هللاِ،
ي َوه
ان؟ َق اَال :اَي َر ُس َ
ْتَ�ن نْيِ�َ ،فق َ
َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :ما اَب ُل الْ ِق َر ِ
َال
ول هللاِ ،نَ َذ ْراَن أَ ْن نمَْ ِش َي إ ىَِل الَْ�ب ْي ِت ُمق رَ ِ

َّ
َّ
َط َع ِق َراَ�ن ُه َماَ ،ق َ
َر ُس ُ
س َه َذا نَ ْذ ًرا�َ ،فق َ
ال ُس َريْ ٌج يِف َح ِديثِ ِه :إمَِّنَا النَّ ْذ ُر
ول هللاَِ ،صلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َسل َم :لَْي َ

َما اْ�بتُ ِغي بِ ِه َو ْج ُه هللاِ َع َّز َو َج ّلَ)((( .و َعن اْبن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
ال�َ( :بْ�ينَا النَّبيِ ّ َُ ،ص َّلى هللاُ
َ
ِ ِ
ٍ

َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،ي ُ
ِس َرائِ َ
يل ،نَ َذ َر أَ ْن �َيقُوَم َو َال �َي ْق ُع َدَ ،و َال
خَْط ُب ،إِذَا ُه َو ب َِر ُج ٍل َقائِ ٍمَ ،ف َسأَ َل َع ْن ُه�َ ،فقَالُوا :أَبُو إ ْ
 .1انظر هذه الصيغ :املغين .31/ 10 ،وانظر :اجملموع.451 /8 ،
َ
ُ
 .2مصنف بن أبي شيبة ،كتاب األميان والنذورَ ،م ْن َق َ
َ
ْ
الُ :أْق ِس ُم أ ْو أْق ِس ُم ِباهللِ وَلهلِ ِ عَل َّي َنذ ٌر َس َواٌء.84 /3 .
 .3املغين.10/4 ،
ِ
ْ
الر ِحم ،وحسنه األلباني.
 .4سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذورَ ،ب ُ
ني فيِ َق ِطي َعِة َّ
اب اليَ ِم ِ
ُ
ْ
 .5مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابةُ .م ْسن ُ
ْه َما ،وحسنه شعيب
اصَ ،ر ِض َي اهلل َعن ُ
َد َعبْ ِد اهللِ ْب ِن ع ْ
َم ِرو ْب ِن ال َع ِ
األرنؤوط.
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يَ ْستَ ِظ َّلَ ،و َال �َيتَ َك َّل َمَ ،ويَ ُصوَم�َ .فق َ
َال النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمُ ( :م ْرُه َ�ف ْلَ�يتَ َك َّل ْمَ ،ولْيَ ْستَ ِظ َّلَ ،ولَْ�ي ْق ُع ْد،
َولْيُتِ َّم َص ْوَم ُه)((( .فالنذر يف ترك مباح وال عبادة فيه ال يقع ،وعلى الناذر كفارة مينيَ ،ع ْن َر ُسو ِل
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهللَ ِ،صَّلى ُ
الَ :
(ك َّفا َرُة النَّ ْذ ِر َك َّفا َرُة الْيَ ِمنيِ)(((.
ال نذر يف فعل معصية:
كمن نذر إن تزوج ولده أن يشرب اخلمر يف عرسه .فشرب اخلمر حرام ،وفعل ذلك
ين آ َمنُوا إمَِّنَا خَْ
س ِم ْن َع َم ِل
معصية ،قال تعاىل :اَ
ال ْم ُر َوالْ َم ْي ِس ُر َوالأَْنْ َص ُ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
اب َوالأَْ ْزاَل ُم ر ِْج ٌ
تَ :ق َ
َّ
الش ْي َط ِ
ال
اجتَنِبُوُه لَ َع َّل ُك ْم ُ�ت ْف ِل ُح َ
ون}(املائدة .)90:وحيرم الوفاء بهذا النذرَ .ع ْن َعاِئ َشَةَ ،ق َال ْ
ان َف ْ

َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن نَ َذ َر أَ ْن �َي ْع ِص َي هللاَ َ�ف اَل �َي ْع ِص ِه)((( .أما الكفارة ،فجمهور
العلماء ،ومنهم املالكية والشافعية ،قالوا :ال كفارة على من نذر أن يرتكب معصية ،وعليه
عدم الوفاء فقط؛ ألنه ال نذر يف معصية((( .وذهب احلنابلة إىل أ ّن من نذر أن يرتكب معصية،
اهلل َعنْ َها ،أَ َّن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
فال يفي بها ،وعليه كفارة ميني ،واستدلوا مبا روته َعاِئ َشُةَ ،ر ِض َي ُ
اهلل
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ال :اَ
(ل نَ ْذ َر يِف َم ْع ِصيَ ٍةَ ،وَك َّفا َرتُ ُه َك َّفا َرُة مَيِنيٍ)((( .وللمحدثني كالم يف هذا احلديث،

ومضعف ،والراجح من أقواهلم أنه صحيح((( .وَق َال ْ َ لاَ
(إن
بني مصحح له
ِّ
اس :يِّ
ت ا ْم َرأةٌ ْب ِن َعبَّ ٍ

َالَ :ق َ
نَ َذ ْرت أَ ْن اَل أَ ْد ُخ َل َع َلى أَ ِخي َحتىَّ أَبْ ِك َي َع َلى أَيِب�َ ،فق َ
اس :اَل نَ ْذ َر يِف َم ْع ِصيَ ِة هللاَِ ،ك ِّف ِري
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ

 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب النذر فيما ال ميلك ويف معصية.
 .2صحيح مسلم ،كتاب النذر ،باب يف كفارة النذر.
ُ
َ
 .3مسند أمحد ،مسند النساءُ ،م ْسن ُ
ِّيقَ ،ر ِض َي اهلل َعنْ َهما ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده
ْت ِّ
َد ِّ
الصدِّي َقِة عَاِئ َشة ِبن ِ
الصد ِ
صحيح على شرط الشيخني.
 .4اجملموع .453/ 8 ،انظر :املدونة.586/ 1 .
 .5سنن الرتمذي ،كتاب النذور واألميان عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء عن رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،أن ال نذر يف معصية ،وصححه األلباني.
 .6انظر أقوال احملدثني والراجح منها :سنن الرتمذي .103 /4 .تلخيص احلبري .429/ 4 .وأنكر فيه ابن حجر على
النووي قوله اتفق احملدثون على تضعيفه ،إرواء الغليل.214/ 8 .
39

العدد  132مجادى األوىل ومجادى اآلخرة  1438هـ  -شباط وآذار 2017م

َع ْن مَيِينِك َوا ْد ُخ ِلي َع َل ْي ِه�ُ .ق ْل ُتَ :وَما َك َّفا َرتُ ُه؟ َق َ
الَ :ك َّفا َرُة مَيِنيٍ)((( .والراجح ما ذهب إليه احلنابلة.
النذر املبهم:
علي نذر ،ومل يذكر شيئاً حمدداً ،فهذا من النذر املبهم؛ فال يعرف ما
كمن نذر نذراً فقال :هلل ّ
ِ
يؤد؛ ألنه
هو املنذور بهَ( ،ف َه َذا تجَِ ُب ِبِه اْل َك َّفا َرُة ،فيِ َق ْو ِل أَ ْكثَ ِر أَ ْه ِل اْل ِعْلم)(((؛ فكونه نذراً ،ومل َّ
مبهم جمهول ،ففي حقيقته يعد نذراً ،ولكنه غري معروف ،ولذلك يأخذ حكم النذر غري النافذ؛
فعليه كفارة مينيَ ،ع ْن ُع ْقبََة ْبن َعا ِمر ٍ،رضي اهلل عنهَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللَ ِ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ِ
َق َ
الَ :
(ك َّفا َرُة النَّ ْذ ِر َك َّفا َرُة الْيَ ِمنيِ)(((.

وكفارة اليمني هي إطعام عشرة مساكني أو كسوتهم ،فإن مل يستطع ،فصيام ثالثة أيام.
النذر فيما ال ميلك املسلم:
كمن نذر إن جنح ولده بامتحان التوجيهي أن يذبح بقرة اجلريان .فهذا ال وفاء عليه؛ ألنه
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ال ميلك ما نذر ،فعن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
س َع َلى َر ُج ٍل نَ ْذ ٌر ِفي َما اَل يمَِْل ُك)(((.
ال( :لَْي َ

وأُ ِس َر ِت ا ْم َرأٌَة ِم َن الأَْنْ َصا ِر َوأُ ِصيبَ ِت الْ َع ْضبَا ُء[انقة النيب ،صلى هللا عليه وسلم]َ ،ف َكانَ ِت الْ َم ْرأَ ُة يِف

الب َ
ِل،
َات لَْ�ي َل ٍة ِم َن الْ َواَث ِقَ ،فأَتَ ِت إْ ِ
ان الْ َق ْوُم يُ ِرحي َ
الْ َواَث ِقَ ،وَك َ
ي يَ َد ْي ُ�بيُوتهِِ ْمَ ،فاْ�ن َف َلتَ ْت ذ َ
ُون َ�ن َع َم ُه ْم َ�ب نْ َ
ِي إ ىَِل الْ َع ْضبَا ِء�َ ،ف َل ْم َ�ت ْرُغَ ،ق َ
الَ :واَن َق ٌة ُمَ�ن َّوَق ٌة
َف َج َع َل ْت إِذَا َدنَ ْت ِم َن الْبَ ِع ِري َرغَا�َ ،فَ�تْ�ت ُرُك ُه َحتىَّ َ�تْ�نتَه َ
َتَ ،ونَ ِذ ُروا هِبَا َف َط َلبُو َها َفأَ ْع َج َزْ�ت ُه ْمَ ،ق َ
الَ :ونَ َذ َر ْت لهلِ ِ إ ِْن نجََّا َها
َ�ف َق َع َد ْت يِف َع ُج ِزَها ،مُثَّ َز َج َرْ�ت َها َفانْ َط َلق ْ
اس�َ ،فقَالُوا :الْ َع ْضبَا ُء اَن َق ُة َر ُس ِ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه
هللاُ َع َلْ�ي َها لََ�ت ْن َح َرَّ�ن َها�َ ،ف َلمَّا َق ِد َم ِت الْ َم ِدينَ َة َرآ َها النَّ ُ
 .1املدونة الكربى.587/ 1 ،
 .2املغين.10/5 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب النذر ،باب يف كفارة النذر.
َ
َ
ِّ
َ
لإْ
َ
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميانَ ،ب ُ َ تحَْ ِ َ
ْسا ِن َن ْف َسهَُ ،وأ َّن َم ْن قتَل َن ْف َسُه ِب َش ْيٍء ُعذ َب ِبِه فيِ النَّ ِارَ ،وأَّنُه
ْل ا ِن َ
اب ِغل ِظ ِريم قت ِ
لاَ يَد ُ
س ُم ْسِل َمٌة.
ْخ ُل الجْ َنََّة إِلاَّ َن ْف ٌ
40

النذور صيغها وصورها

َو َس َّل َم�َ ،فقَالَ ْت :إَِّ�ن َها نَ َذ َر ْت إ ِْن نجََّا َها هللاُ َع َلْ�ي َها لََ�ت ْن َح َرَّ�ن َهاَ ،فأََ�ت ْوا َر ُس َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َف َذَك ُروا َذلِ َك لَ ُه�َ ،فق َ
ان هللاِ ،بِْئ َس َما َج َزْ�ت َها ،نَ َذ َر ْت لهلِ ِ إ ِْن نجََّا َها هللاُ َع َلْ�ي َها لََ�ت ْن َح َرَّ�ن َها ،اَل َوَفا َء
َالُ :س ْب َح َ
لِنَ ْذ ٍر يِف َم ْع ِصيَ ٍةَ ،واَل ِفي َما اَل يمَِْل ُك الْ َع ْب ُد)((( .وعن ِع ْم َرا َن ْب َن ُح َصينْ  ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال :سمَ ِ ْع ُت
ٍ
َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول( :النَّ ْذ ُر نَ ْذ َر ِ
ان ِم ْن نَ ْذ ٍر يِف َطا َع ِة هللاَِ ،ف َذلِ َك
انَ :ف َما َك َ
ان ِم ْن نَ ْذ ٍر يِف َم ْع ِصيَ ِة هللاَِ ،ف َذلِ َك لِ َّ
لش ْي َط ِ
انَ ،واَل َوَفا َء ِفي ِهَ ،ويُ َك ِّف ُرُه َما يُ َك ِّف ُر
لهلِ َِ ،وِفي ِه الْ َوَفا ُءَ ،وَما َك َ

ني)((( .فالنذر فيما ال ميلك ال وفاء فيه ،وفيه كفارة ميني؛ ألنه نذر.
الْيَ ِم َ
وجوب الوفاء بالنذر:
من نذر أن يطيع اهلل تعاىل ،فيجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقوله تعاىلَ {:وْلُيوُفوا ُن ُذو َر ُه ْم}
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعنْ َهاَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
(احلجَ .)29:ع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
الَ ( :م ْن نَ َذ َر أَ ْن يُ ِطي َع
ِ
هللاَ َ�ف ْليُ ِط ْع ُهَ ،وَم ْن نَ َذ َر أَ ْن �َي ْع ِصيَ ُه َف َ
ال �َي ْع ِص ِه)(((.
العجز عن الوفاء بالنذر:
األصل أن يفي الناذر بنذره؛ لقوله تعاىلَ { :وْلُيوُفوا ُن ُذو َر ُه ْم}(احلج .)29 :أما إن عجز الناذر

عن الوفاء بنذره؛ فعليه كفارة مينيَ ،ع ْن ُع ْقبََة ْب ِن َعا ِم ٍر ،رضي اهلل عنهَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللَ ِ،صَّلى
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ُ
الَ :
(ك َّفا َرُة النَّ ْذ ِر َك َّفا َرُة الْيَ ِمنيِ)((( ،وكفارة اليمني هي إطعام عشرة مساكني أو

كسوتهم ،فإن مل يستطع ،فصيام ثالثة أيام.
االستثناء يف النذر :
وهو أن يقول بعد النذر إن شاء اهلل ،واالستثناء كأن يقول الناذر( :إذا خرج الولد من

يما لاَ يمَِْل ُك اْل َعبْ ُد.
 .1صحيح مسلم ،كتاب النذرَ ،ب ُ
اب لاَ َوَفاَء ِلنَ ْذ ٍر فيِ َم ْع ِصيَِة اهللَِ ،ولاَ ِف َ
 .2سنن النسائي ،كتاب األميان والنذور ،باب كفارة النذر ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب النذر يف الطاعة.
 .4صحيح مسلم ،كتاب النذر ،باب يف كفارة النذر.
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االستِثْنَاُء فيِ ُك ِّل
السجن ألذحبن هلل ذبيحة إن شاء اهلل) ،فماذا يلزم الناذر يف هذه احلال؟ يَ ِص ُّح ْ
يمَِني ُم َك َّف َرةٍَ ،كاْليَ ِمني ِباهللِ َت َعالىَ َ ،و ِّ
الظ َه ِارَ ،والنَّ ْذ ِر((( .قال َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن َح َل َف َع َلى
ِ
ٍ

وعن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
الَ ( :ق َ
مَيِنيٍ�َ ،فق َ
بن
ال ُس َل ْي َم ُ
اسَ�تْ�ثن)(((ْ .
َال :إ ِْن َشا َء هللاُ�َ ،ف َق ِد ْ
ان ُ
ال ُم :لأََ ُطوَف َّن َّ
ِيل هللاِ�َ ،فق َ
اللْ�ي َل َة بمِِائَ ِة ا ْم َرأَ ٍة ،تَِل ُد ُك ُّل ا ْم َرأَ ٍة ُغ َ
الس َ
َال لَ ُه
َدا ُوَدَ ،ع َل ْي ِه َما َّ
ال ًما �ُيقَاتِ ُل يِف َسب ِ
ُل َونَ ِس َيَ ،فأَ َط َ
انَ ،ق َ
هِِنَ ،ولمَْ تَِل ْد ِمْ�ن ُه َّن إ اَِّل ا ْم َرأٌَة نِ ْص َف إِنْ َس ٍ
املََل ُكُ :ق ْل إ ِْن َشا َء هللاُ�َ ،ف َل ْم �َيق ْ
ال النَّبيِ ،
اف ب َّ
اجتِ ِه)(((َ .ق َ
الشاِف ِع ُّي رَحمِ َُه ُ
َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :لَ ْو َق َ
ال َّ
اهلل:
ال :إ ِْن َشا َء هللاُ لمَْ حَْينَ ْثَ ،وَك َ
ان أَ ْر َجى حَِل َ
( َو َم ْن َحَل َ َ
استَثْنَىَ .ق َ
َ
ال :إ ْن َشاَء ُ
ال المَْا َو ْرِد ُّي:
ميني َكاَن ْ
اهلل َم ْو ُصولاً ِب َكلاَ ِمِهَ ،ف َق ِد ْ
ف ِبأ ِّي ٍ
تُ ،ث َّم َق ِ
َو َه َذا َك َما َق َ
ت اْليَ ِم ُ
ني
ال :الاِ ْستِثْنَاُء بمِ ِ
َشيئَِة اهللِ فيِ الأَْيمَْا ِن والنذور مينع من انعقادهاَ ،س َواٌء َكاَن ِ
ً
ِباهللِ َت َعالىَ  ،أَ ْو ِب َّ
متصال؛ فللناذر ألاّ يفي به ،وإن
الطلاَ ِقَ ،واْل ِعتْ ِق)((( .فاالستثناء يف النذر إذا كان
الَ :ق َ
شاء أوفى بنذره؛ َعن اْبن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:
ِ ِ
ِن َشا َء َر َج َعَ ،وإ ِْن َشا َء َ�ت َر َك َغْ�ي َر ِح ْن ٍث)(((.
اسَ�تْ�ث ىَنَ ،فإ ْ
( َم ْن َح َل َف َف ْ

هذه بعض صيغ النذور وصورها ،آمل أن أكون قد وضحتها ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل
رب العاملني.

 .1املغين.524/ 9 ،
 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده
صحيح على شرط الشيخني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب قول الرجل ألطوفن الليلة على نسائي.
 .4احلاوي للماوردي.281/ 15 ،
 .5سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب االستثناء يف اليمني ،وصححه األلباني.
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َّ
إزالة الش ْعر

مسائل فقهية

بني اإلباحة واحلظر
الشيخ أمحد خالد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله ،وصحبه أمجعني.
خلق اهلل اإلنسان يف أحسن صورة ،وأبدع جوهر ومظهر ،وأمجل قلب وقالب ،قال جل
ان يِف أَ ْح َس ِن َ�ت ْق ِوميٍ}
َد َخ َل ْقنَا إْ ِ
النْ َس َ
َد َك َّرْمنَا بَ يِن آ َد َم} (اإلسراء ، )70 :وقال سبحانه{ :لَق ْ
شأنهَ { :ولَق ْ
(التني.)4 :

ويف جسم اإلنسان مئات اآلالف من الشعرات ،املزودة كل واحدة منها بشريان ،ووريد
وعضلة ،وعصب ،وغدد صبغية ودهنية ،جعلها اهلل آية ومعجزة ،وخلقها بإبداع حكيم؛ إذ
منحها من الليونة حيناً ،والطول احملدد حيناً آخر؛ لتكون متناسبة مع أماكن خروجها يف جسم
اإلنسان ،وجعلها سبحانه وتعاىل مناسبة للحلق والقص؛ حتى يسهل على اإلنسان التعامل
معها وفق أحكام الشرع احلنيف ،ولكن هذا الشعر منه ما جيوز حلقه ،ومنه ما ال جيوز ،ومنه
ما يكون حلقه نسكاً وعبادة ،أو سنة وكرامة ،فما حكم الشرع يف حلق شعر اإلنسان؟
إزالة الشعر والتخلص منه يكون باحللق أو النتف أو النزع.
ويقصد باحللق إزالة الشعر ،ويطلق عليه يف اللغة النتف؛ أي نزع الشعر ،إال أن النتف
يكون بنزع الشعر من جذوره ،وإذا كان متعلقاً بنزع شعر العانة مسي استحداداً ،وهو يعين
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حلق العانة ،وأطلق عليه ذلك الستعمال احلديدة ،وهي املوسى.

(((

احللق املشروع:
األعمال املشروعة تتناول املستحب والواجب ،وهل يدخل فيها املباح أم ال؟
الصحيح أن املباح يدخل يف املشروع ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :العمل املشروع :هو
الواجب أو املستحب ،ورمبا دخل فيه املباح بالشرع ((( ،وبالتالي سنذكر حتت هذا القسم
احللق املشروع ،بتدرجاته املباح منها ،واملستحب ،والواجب.
أما املباح من احللق؛ فريى كثري من الفقهاء أن حلق شعر رأس الرجل مباح ،خاصة إن كان
للنظافة أو اختذ عادة ،شريطة أن ال يكون عادة للفساق ،أو صفة هلم ،حتى ال يتشبه املرء بهم،

وقد ورد ما يدل على ذلك عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن النَّبيِ ََّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
ض َرأْ ِس ِه َوَ�ت َر َك َ�ب ْع ًضا�َ ،فَ�ن َهى َع ْن َذلِ َكَ ،وَق َ
اح ِلقُوُه ُك َّل ُه ،أَ ِو اْ�ت ُرُكوُه ُك َّله).
َرأَى َصبِيًّا َح َل َق َ�ب ْع َ
الْ :

(((

كرهه آخرون ،مستدلني مبا
ويف حني اعترب بعض أهل العلم أن حلق الرأس سنة ،فقد ّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
روي َع ْن أَِبي َس ِعي ٍد ُ
اهلل َعنُْهَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ْر ِّيَ ،ر ِض َي ُ
خَْر ُج اَن ٌس
ال( :ي ُ
اخلد ِ
ِ
الرِميَّ ِة،
آن َال يجَُا ِوُز َ�ت َرا ِقَ�ي ُه ْم ،يمَْ ُرُق َ
ُر َ
ْرُء َ
ون ِم َن ال ِّد ِ
ين َك َما يمَْ ُر ُق َّ
الس ْه ُم ِم َن َّ
ون الق ْ
ِم ْن ِقبَ ِل املَ ْش ِر ِقَ ،و�َيق َ
يق -أَ ْو َق َ
يل َما ِسي َما ُه ْم؟ َق َ
الِ :
الس ْه ُم إ ىَِل ُفوِق ِهِ ،ق َ
ال:
مُثَّ َال �َي ُعوُد َ
ون ِفي ِه َحتىَّ �َي ُعوَد َّ
َّح ِل ُ
(سي َما ُه ْم الت ْ

َّسبِي ُد.)-
الت ْ

(((

ولعل املراد بذلك بيان وصف اخلوارج يف زمان خروجهم ،وقد خيتلف وصفهم من زمان
ان
إىل زمان ،فاملقصود ذم أولئك الناس وليس ذم احللق ،وذلك كما يف قوله تعاىلَ { :وَما َك َ
 .1لسان العرب ،ابن منظور ،مادة حلق ،59/ 10 ،ومادة نتف ،323/ 9 ،ومادة حد.142 /3 ،
 .2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.228/ 19 ،
 .3سنن النسائي ،كتاب الزينة ،باب الرخصة يف حلق الرأس ،وصححه األلباني.
 .4صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قراءة الفاجر واملنافق وأصواتهم وتالوتهم ال جتاوز حناجرهم.
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الشعْر بني اإلباحة واحلظر

اَ�ت ُه ْم ِع ْن َد الَْ�ب ْي ِت إ اَِّل ُم َكا ًء َوتَ ْص ِديَةً}(األنفال)35 :؛ فاآلية ذمت أن جيعل الصفري والتصفيق عبادة
َصلُ

يف احلرم أو يف غريه من املساجد ،وليس املراد ذمه مطلقاً.

لدي أن حلق الرجل شعر رأسه جائز ومباح ،ومن املباح حلق الرجل شعر
وبهذا يرتجح ّ
سائر جسده كاليدين والرجلني والصدر والظهر عند كثري من الفقهاء ،وكذا املرأة ،ويلحق
به فيما لو نبت للمرأة حلية أو شارب ،أو عنفقة – وهو ما ينبت على الشفة السفلى – كان
هلا إزالتها باحللق عند مجهور العلماء ،وهو الصواب.
ومن احللق املستحب حلق رأس املولود يف يوم سابعه ،والتصدق بوزن شعره فضة ،وقد
اتفقوا على استحباب ذلك يف الذكر ،وقال بعضهم ال فرق يف ذلك بني الذكر واألنثى ،ويف
هذه السنة مصلحة دينية ودنيوية؛ فالدينية تتمثل يف التصدق بوزن الشعر ،والدنيوية حسن
الشعر بعده ،وهذا سواء يف الذكر واألنثى.
كما يستحب عند بعض أهل العلم حلق الشارب ،واستحب آخرون قصه ،ولعل حلقه
مشروع ،دل عليه ما ورد عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
قال( :أَ ْحفُوا َّ
ِب َوأَ ْعفُوا ال ِّل َحى)((( ،واإلحفاء االستئصال.
الش َوار َ

(((

وورد األمر بقص الشارب يف أكثر من حديث ،منها ما ورد عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه،
س -أَ ْو مَ ْ
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :الْ ِف ْط َرُة مَ ْ
س ِم َن الْ ِف ْط َرِة -خِْ
انَ ،و اِال ْستِ ْح َدا ُد،
التَ ُ
خٌ
خٌ

ص َّ
الب ِ
ِطَ ،وَق ُّ
الشار ِ
ِب)
يم الأَْ ْظفَارَِ ،وَ�ن ْت ُف إْ ِ
َوَ�ت ْق ِل ُ

(((

وعن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال:

ص َّ
الب ِ
الشار ِ
ني
ِبَ ،وَ�ت ْق ِلي ِم الأَْ ْظفَارَِ ،وَ�ن ْت ِف إْ ِ
ِطَ ،و َح ْل ِق الْ َعانَ ِة ،أَ ْن اَل َ�نْ�ت ُر َك أَ ْكَ�ث َر ِم ْن أَ ْربَ ِع َ
( ُوِّق َت لَنَا يِف َق ِّ

 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.150/ 3 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة.
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لَْ�ي َلة)((( ،ومعناه أن ال يرتك تركاً يتجاوز به أربعني ،ال أنهم ُوقت هلم الرتك أربعني((( ،فاألمر
يف الشارب واسع ،إذ ورد يف السنة اإلحفاء والقص.
وقد ذكرت األحاديث مشروعية نتف اإلبط وحلق العانة ،ونتف اإلبط سنة باتفاق العلماء،
وجيوز احللق ملن ال يقدر على النتف ،ويستحب حلق العانة كذلك ،ويستحب للمرأة
النتف.

(((

ويرتقي حلق شعر الرأس إىل أن يصري نسكاً يف احلج والعمرة وقت إرادة التحلل عند

ً
بديال وهو التقصري ،ويبقى احللق أفضل منهما يف حق الرجال،
مجهور العلماء ،لكن له

لقوله تعاىل{ :محَُِّل ِق َ
ين}(الفتح ،)27 :فقدم احللق على التقصري ،وعن ابن
وس ُك ْم َوُم َق ِّص ِر َ
ني ُرُء َ

عمر  ،رضي اهلل عنهما ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَّ :
ني،
(الل ُه َّم ا ْر َح ِم املُ َح ِّل ِق َ
الَّ :
ول هللاِ؟ َق َ
ين اَي َر ُس َ
ول هللا؟ َق َ
ين اَي َر ُس َ
ال:
الل ُه َّم ا ْر َح ِم املُ َح ِّل ِق َ
نيَ .قالُواَ :واملُق ِّ
َقالُواَ :واملُق ِّ
َص ِر َ
َص ِر َ

ً
مشتمال على شعر الرأس مجيعه عند مجهور الفقهاء.
ين)((( ،وينبغي أن يكون احللق
َواملُق ِّ
َص ِر َ

وذهب مجهور العلماء إىل أن حلق شعر الكافر إذا أسلم سنة ،ملا ورد عن ُعثيم بن كليب،

عن أبيه عن جده ،أنه جاء إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :قد َ
أسل ُ
يبُ،
مت ،فقال له الن ّ

عر ُ
لق َ
الكف ِر) يقول :أحِلق ،قال :وأخبرََني آخُر أن النيب ،صلى
صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ِ
عنك َش َ
عر ُ
اهلل عليه وسلم ،قال َ
(ألق َ
الكف ِر واختَت) ((( ،ولعله خاص بالرجل.
آلخ َر معهِ :
عنك َش َ
احللق غري املشروع:
احللق غري املشروع يشمل املحُ َّرم واملكروه ،وقد ورد ما يؤيد ذلك من قول ابن عابدين،

 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي.149 /3 ،
 .3صحيح مسلم بشرح النووي.150-149 /3 ،
 .4صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب احللق والتقصري عند اإلحالل.
 .5سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب يف الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ،وحسنه األلباني.
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إزالة َّ
الشعْر بني اإلباحة واحلظر

رمحه اهلل :فإن غري املشروع ما نهى الشارع عن فعله أو تركه ،ومن مجلته املكروه واملشروع
خبالفه.

(((

وقد ورد النهي عن القزع؛ وهو أن حيلق بعض الرأس دون بعض ،ومجهور الفقهاء

ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ
(س ْع ُت َر ُس َ
حيملون النهي على الكراهة ،عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال :مَ ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ� ،يْ�ن َهى َع ِن ال َق َزِع)((( ،وعند بعض أهل العلم املعاصرين حيرم ذلك ،إذا كان تقليداً

وتشبهاً بالعصاة أو باألعداء.

كما حيرم على املرأة حلق رأسها من غري عذر وضرورة ،ومن العلماء من كرهه ،وقد ورد

النهي عن حلق شعر املرأة خاصة عند املصيبة ،فقد جاء أن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:
الصالِ َق ِة َوا َحلالِ َق ِة َو َّ
(بَ ِر َئ ِم َن َّ
الش َّاق ِة)((( ،والصالقة هي اليت ترفع صوتها عند املصيبة ،واحلالقة

اليت حتلق شعرها عند ذلك ،والشاقة من تشق ثيابها عند املصيبة.
وحيظر على احملرم حلق رأسه أو رأس حمرم غريه ما مل يفرغ احلالق من أداء النسك ،كما
حيظر احللق للنساء يف احلج والعمرة؛ ألنه مثله يف حقهن ،وإمنا يشرع هلن التقصري.
وحيرم عند مجهور العلماء حلق شعر رأس امليت وعانته ،وقيل يكره.
ومن احللق احملظور – غري املشروع إزالة شعر احلاجبني ،وهو ما يشتهر بالنمص ،وهو نتف
واملتنمصة من
الشعر خاصة من الوجه ،وتسمى من تفعله بالنامصة ،سواء لنفسها أم لغريها،
ِّ

ات َوالْ ُم ْسَ�ت ْومِ َ
تطلب من غريها فعل ذلك ،ويف احلديث عن عبد اهلل ،قال( :لَ َع َن هللاُ الْ َو مِ َ
ش ِ
اش ِ
ات،
ات لِ ْل ُح ْس ِن الْ ُم َغ رِّ َي ِ
اتَ ،والْ ُمَ�ت َف ِّل َج ِ
ات َوالْ ُمَ�تنَ ِّم َص ِ
َوالنَّا ِم َص ِ
ات َخ ْل َق هللا).

(((

 .1ابن عابدين ،حاشية رد احملتار.649/ 2 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب القزع.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب ما ينهى من احللق عند املصيبة.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة
واملتنمصة واملتفلجات واملغريات خلق اهلل.
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وكما هو واضح يف حكم النهي عن تغيري خلق اهلل ،أشار بعض العلماء حلكم أخرى
كالتدليس أو التشبه بالفاجرات ،وقد اتفق الفقهاء على أن نتف شعر احلاجبني داخل يف

النمص املنهي عنه ،بل هو يشمل نتف شعر الوجه عموماً ،وأن هذا الفعل حرام عند
مجهورهم ،كما أن احللق أو احلف حمرم عند مجهورهم ،إال أنهم أجازوه للمتزوجة بإذن زوجها
لتتجمل له شريطة أن ال تظهره لغري الزوج ،واألوىل تركه عموماً لعلة تغيري خلق اهلل،

والنمص حمرم على الرجال والنساء سواء.
ومن احللق غري املشروع حلق اللحية؛ وهي الشعر الثابت على اخلدين والذقن ،وهو فعل
حمرم عند مجهور العلماء؛ ملخالفة األمر النبوي بإعفاء اللحى وتوفريها وإرخائها ،فعن ابن
نيَ :وِّف ُروا ال ِّل َحى،
عمر ،رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(خالِفُوا املُ ْش ِرِك َ
َوأَ ْحفُوا َّ
ِب)(*) ،وهي من سنن الفطرة.
الش َوار َ
(((

ً
أصال ،لكن ذلك
ويلحق باإلزالة غري املشروعة ،ما كان من الشعر جيوز حلقه وإزالته

حرم اهلل النظر إليه ،فإزالة الشعر بالليزر إذا كان على
يكون بكشف العورات ،والنظر إىل ما ّ
اإلبطني أو الساقني أو الساعدين جائزة ،أما إزالته من الفخذ أو العانة فال جيوز؛ ألن ذلك

يتطلب نظر الطبيب أو الطبيبة إىل ما ال حيل النظر إليه ،إال إذا صار ذلك ضرورة وعالجاً
وليس للزينة.
هذا واهلل أعلم وهو املوفق للصواب

* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب تقليم األظفار.
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آفة التدخني ضارة بصحة الناس أمجعني
د .شفيق عياش /عضو هيئة التحرير جمللة اإلسراء

تعريف التبغ :التبغ نبات من الفصيلة الباذجنية ،اليت تشتمل على شر النباتات السامة،

ويستعمل تدخيناً وسعوطاً ومضغاً((( ،ويسمى التنت ،والتنباك ،والدخان.

وتكاد املصادر جتمع على أن أصل هذه الشجرة هو القارة األمريكية ،وأن أول ظهور للدخان
على الوجه املعروف به اليوم ،يرجع إىل اكتشاف القارة األمريكية عام 1492م ،فقد شاهد
كولومبوس ومن معه من البحارة اإلسبان السكان األصليني ،يف جزيرة (توباغو) ،يف خليج
املكسيك ،يدخنون أوراق هذه الشجريات املزروعة حول املدينة ،فقلدوهم ومسوه بامسها ،وأتوا
بهذه العادة إىل أوروبا.

(((

هل الدخان مسكر أو مفرت؟ ...
الدخان وإن كان غري مسكر ،إال أنه مفترّ للجسم ،واملفترّ هو ما يرخي اجلسم ،ويضعف

اجلفون ،ويسبب ً
مخوال ونوماً ،وقد شهد أهل الطب واخلربة بذلك.

وعن أم سلمة زوج رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،رضي اهلل عنها ،قالت( :هنى رسول
هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،عن كل مسكر ومفت).

(((

 .1املعجم الوسيط81/ 1 :
 .2فقه األشربة وحدّها ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة.
 .3سنن أبي داود ،كتاب األشربة ،باب النهي عن املسكر ،وقال ابن حجر يف فتح الباري :إسناده حسن ،وصححه
الزين العراقي يف فيض القدير.338 /6 :
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فهذا احلديث من أصرح األدلة على حتريم شرب الدخان؛ ألن النهي يدل على التحريم،
والقاعدة عند احملدّثني واألصوليني :أنه إذا ورد النهي عن شيئني مقرتنني ،ثم نص ما يدل
على حكم النهي يف أحدهما من حرمة أو غريها ،أعطي اآلخر ذلك احلكم؛ بدليل اقرتانهما
يف الذكر والنهي ،ويف احلديث املذكور ذكر املفرت مقروناً باملسكر.

وبعض العلماء يفيت بإباحة شرب الدخان ،وبعضهم يفيت بكراهته ،حلديث أم سلمة

الر ُس َ
ين �َيتَّبِ ُع َ
ول النَّبيِ َّ
ون َّ
املتقدم ،ولقوله تعاىل يف وصف رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم{:الَّ ِذ َ
ِيل يأَْ ُم ُرُه ْم اِبلْ َم ْع ُر ِ
وب ِع ْن َد ُه ْم يِف َّ
وف َو�َيْ�ن َها ُه ْم َع ِن الْ ُم ْن َك ِر َوحُيِ ُّل
ال�ت ْوَرا ِة َو إْ ِ
الأُْ ِّم َّي الَّ ِذي جَيِ ُدونَ ُه َم ْكتُ اً
النجْ ِ
لهَُم َّ
ِصرُهم َوالأَْغ اَ َّ
ِم خَْ
الطيِّبَ ِ
ين آ َمنُوا بِ ِه
ِم َفالَّ ِذ َ
ْل َل ال يِت َكانَ ْت َع َل ْيه ْ
البَائِ َث َويَ َض ُع َعْ�ن ُه ْم إ ْ َ ْ
حَُرُم َع َل ْيه ُ
ُ
ات َوي ِّ

{ي
َو َع َّزُروُه َونَ َص ُروُه َو َّا�تَ�ب ُعوا النُّوَر الَّ ِذي أُنْ ِز َل َم َع ُه أُولَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ
ون} (األعراف ،)157 :وقال تعاىل :اَ
ض َح اَل اًل َطيِبا} (البقرة ،)168 :ويقول سبحانه{ :الْ�ي ْوَم أُ ِح َّل لَ ُكم َّ
ات}
اس ُك ُلوا مِمَّا يِف الأَْ ْر ِ
الطيِّبَ ُ
أَ�ُّي َها النَّ ُ
ُ
َ
ًّ
(املائدة،)5 :

فهذه نصوص باألطعمة؛ طيب وخبيث ،ال ثالث هلما ،ومفهومها حتريم ما ليس

بطيب والنهي عنه ،والدخان خبيث ال شك يف ذلك ،بإقرار من يتناوله ،والقاعدة الشرعية
يف األطعمة( :أن كل طيب طاهر ولذيذ وانفع ،حالل ،وكل خبيث وقذر وضار؛ حرام) .وهذا كل
ما مل تتعرض له الشريعة باالسم الصريح ،أو مل يكن معروفاً يف زمن التشريع ،وكون الشيء

ضاراً أو نافعاً ،يرجع فيه إىل أهل اخلربة واالختصاص من العلماء واألطباء.

وحنن إذا سألنا شارب الدخان عنه؛ هل هو خبيث أو طيب؟ ما وجد جواباً إذا أجاب بتجرد،

إال أن يقول :الدخان ٌ
خبيث .حقاً إن الدخان خبيث؛ ملاذا؟ ألنه كما أفاد أهل االختصاص من
األطباء:
 .1يهيج أنسجة األنف الدقيقة ،مبا فيها عضو الشم املوجود يف القسم األعلى من التجويف
األنفي ،وينجم عن ذلك الرشح األنفي الشائع بني املدخنني ،وخاصة عند االستيقاظ من
النوم.
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 .2يؤثر على كفاءة حاسة الشم.

 .3يؤثر على احلنجرة؛ مسبباً تورم أنسجة األوتار الصوتية الرقيقة ،وهذا الورم حيدث
البحة ،ومع استمرار التهاب احلنجرة نتيجة دخان التبغ ،فإن أنسجة ليفية زائدة تنمو يف
األوتار الصوتية ،مسببة التهاباً مزمناً ،وهذه احلالة تعرف باسم حنجرة املدخنني.
 .4يفسد األسنان ،فيحطم أساسها وشكلها.
 .5يضر الفم ،وينشر فيه االلتهابات اخلبيثة.

 .6يفسد اجلهاز التنفسي واهلضمي والدموي والعصيب ،حيث األحباث ُترجع كثرياً من

تصلبات الشرايني ،واجللطات القلبية والدماغية ،إىل التدخني؛ مبا حيويه من مواد سامة
كالنكوتني وغريه.

 .7يلعب دوراً أساسياً يف اإلصابة بأمراض السرطان ،حيث إن نسبة  % 90من حاالت

اإلصابة بسرطان الرئة ،ترجع إىل التدخني.

 .8يتلف املال ،فهذا الشخص الذي يشرتي (صندوق الدخان) –كما يقولون -بدينار ً
مثال،

وحبرقها ،كأنه أحرق الدينار ذاته ،ولقد ُنهينا عن إضاعة املال وإتالفه.
 .9خبيث يف رائحته ،فإذا كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد نهى آكل البصل والثوم

من قربان املسجد؛ خلبث رائحتهما ،فكيف يدخن الدخان ورائحته أشد فتكاً وخبثاً من
رائحة البصل والثوم؟!!

(*)
(((

من هذا كله ،يتضح مدى خطورة التدخني على اإلنسان ،فهو أكثر ضرراً عليه من احلروب

والكوارث واحلوادث؛ فعلى املسلمني كافة حماربة هذه اآلفة ،وذلك بالوسائل الكفيلة بالقضاء

* عن جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.197 / 25 ،
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(ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َوُك ُّل ُك ْم َم ْسئُ ٌ
عليها ،انطالقاً من قوله صلى اهلل عليه وسلمُ :
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِه)((( ،وعلى
يكن قدوة
اآلباء أن يقلعوا عن التدخني؛ كي يكونوا قدوة ألبنائهم ،وعلى األمهات أن ّ
ألبنائهن؛ كي يتأسوا بهن ،وعلى كل الفئات يف اجملتمع ،حماربة هذه الظاهرة اخلطرية ،وذلك

مبنع التدخني فيها؛ بتطبيق تشريعات منع التدخني ،وفرض الغرامات املالية؛ لكونه مؤذياً
لذات املريض ،وهو مأمور حبفظ نفسه عن كل ما يضرها ويضعفها .وكذلك على التجار
–بصفة خاصة -أال ير ّوجوا هلذه السلعة يف حوانيتهم ،ال بل ميتنعون ويقلعون عن بيعها.
حكم من يؤذي اآلخرين بالدخان:
األحباث العلمية املتعلقة بأضرار التدخني وخماطره كّلها ،تثبت أن ما أصبح يعرف اليوم
بالتدخني السليب ( )negative smokingوالذي يقع حتت تأثريه غري املدخنني ،مبحاورتهم
وتعاملهم مع املدخنني ،سواء أكان ذلك يف احلافالت ووسائط النقل أم يف األماكن العامة؛
حيمل ذات التأثري من املخاطر الصحية نفسها ،ولعل أبشع صور التدخني السليب؛ تدخني
األم احلامل ،وتدخني األب جبوار طفله الذي مل يكد يولد.

إذاً ما حكم إجبار اآلخرين الذين ال حول هلم وال قوة على التدخني ،وذلك باستنشاق

الدخان بفعل املدخنني؟

طبعاً ال جيوز؛ أخذاً بالقاعدة الفقهية اليت تقول ( :ال ضرر وال ضرار)((( ،فال جيوز لإلنسان

حمرم يف الشرائع مجيعها،
أن يضر شخصاً آخر يف نفسه وماله،؛ ألن الضرر ظلم ،والظلم ّ
وخباصة شريعتنا اإلسالمية.

هل للرجل منع زوجته من التدخني ،وهل للمرأة ذلك إن كان زوجها مدخنًا؟
نعم للرجل أن مينع زوجته من شرب الدخان ،ويلزمها طاعته يف ذلك ،جاء يف رد احملتار البن

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن.
 .2قواعد الفقه.106 /1 :
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عابدين :إن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل ،وكل ما يننت الفم ،ومقتضاه املنع من
شربها التنت (التبغ)؛ ألنه يننت الفم ،خصوصاً إذا كان الزوج ال يشربه(*) .كما أن للزوجة أن
(((

متنع زوجها من تناول الدخان وتعاطيه ،إذا كانت تتأذى من رائحته ،فيكون هذا من حقها كما
هو حق للزوج ،وميكنها أن تقاضيه أمام احملاكم إذا مل يقلع باحلسنى عن مثل هذه اآلفة السيئة.
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

* رد احملتار.459/ 9 :
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عقيدة

األسباب املؤدية

إىل عذاب القرب وصوره
الشيخ حممد حممد عبد اهلادي اليف /مدير عام الوعظ واإلرشاد سابقًا  -وزارة األوقاف

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد ،وعلى آله
وصحبه ،وبعد؛
فتناولنا يف مقالة سابقة :اعتقاد أهل السنة واجلماعة بعذاب القرب((( ،وقلناَّ :
إن عذاب
القرب ثابت بالكتاب العزيز ،والسنة الشريفة ،ومنكر عذاب القرب :ضال ومضل((( ،ومن أهل
اخلزي والضالل

(((

ويف هذه املقالة بيان لألسباب املؤدية إىل عذاب القرب ،وصور هذا العذاب وأنواعه ،واليت
ذكرتها األدلة الشرعية ،لعل املسلم أن حيرتز من هذه األسباب ويتجنبها ليحفظ نفسه من
عذاب القرب بإذنه سبحانه .ومن خالل تتبع األدلة الشرعية ،وكتب العقيدة ،وجدنا بأن
أسباب عذاب القرب تعود إىل:
أ -ما اقرتفه اإلنسان أثناء حياته.
ب -ما فعله آخرون ،وسببوا له عذاب القرب بعد مماته.
أما األسباب املؤدية إىل عذاب القرب مبا اقرتفه اإلنسان أثناء حياته ،فهي:

 .1صفحة ( )36عدد ( )128جملة اإلسراء.
 .2الروح ،البن القيم اجلوزية ،صفحة ( ،)57دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان 1395هـ 1975م ،تسلية أهل
املصائب ،ألبي عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد املنبجي احلنبلي ،ص ،208مكتبة دار البيان – دمشق1399 ،هـ -
1979م .وقال املؤلف :قاله املروزي ونسبه لإلمام أمحد.
 .3تسلية أهل املصائب ،ص.206
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 .1عدم االستتار والتنزه من البول.
 .2املشي يف النميمة بني الناس.
فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال :مر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقربين ،فقال:

ان يمَْ ِشي
(إَِّ�ن ُه َما لَُ�ي َع َّذاَب ِنَ ،وَما �ُي َع َّذاَب ِن يِف َكبِريٍ ،أَمَّا أَ َح ُده
ت ِم َن الَْ�ب ْو ِلَ ،وأَمَّا الآْ َخ ُر َف َك َ
مَُا َف َك َ
ان اَل يَ ْستَ رِ ُ
اِبلنَّ ِمي َم ِة ،مث أخذ جريدة رطبة ،فشقها نصفني ،فغرز يف كل قرب واحدة .قالوا :اي رسول هللا ،مل فعلت
هذا؟ قال :لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا).

(((

كان ال يَ ْستنزُه ِم َن الَ�ب ْو ِل).
ويف رواية ألبي داود َ ...( :ف َ

(((

فالذي ينقل كالم الناس بعضهم إىل بعض على جهة اإلفساد
وكذلك الذي ال يتجنب االحرتاز من البول.

(((

من املُعذبني يف القرب،

(((

وجاء يف احلديث( :أَ ْك ُثر َع َذاب الق رَْب ِم َن الَ�ب ْو ِل)

(((

 .3إيذاء الناس باللسان ،ويشمل أنواع اإليذاء كافة؛ من :سب ولعن واستهزاء وسخرية
وغيبة وقدح يف أعراضهم.
والدليل على ذلك ،ما جاء يف رواية ابن حبان يف صحيحه حلديث ابن عباس ،رضي
اهلل عنهماَ :
اس بِلسان ِه َو ِ
ميشي بينهم
كان
ان أَ َح ُده
مَُا ال يَ ْستنزُه ِم َن الَ�ب ْو ِلَ ،و َ
(...ك َ
اآلخر يُؤِذي النَّ َ
ُ
ابلنميمة)

(((

 .4الكذب.5 ،هجر القرآن بعدم العمل بأحكامه.6 ،الزنى.7 ،التعامل بالربا.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب ما جاء يف غسل البول.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب االسترباء من البول ،وصححه األلباني.
 .3ذكره النووي يف شرح صحيح مسلم ،جملد  ،3صفحة ( ،)535وانظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملده،
صفحة ( )121البن األثري – املكتبة اإلسالمية.
 .4صحيح مسلم بشرح النووي ،جملد  ،3صفحة (.)535
 .5سنن ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ،باب التشديد يف البول ،وصححه األلباني.
 .6الرتغيب والرتهيب .للحافظ املنذري ،دار ابن كثري ـ دمشق ـ الطبعة الثانية1417 ،هـ ـ  1996م ،وقال إسناده
صحيح.
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فقد جاء يف حديث البخاري الذي يرويه مسرة بن جندب ،قالَ :
ان النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه
(ك َ

َالَ :م ْن َرأَى ِم ْن ُك ُم َّ
اللْ�ي َل َة ُرؤاَْي؟ َق َ
الةً ،أَْ�قبَ َل َع َلْ�ينَا بِ َو ْج ِه ِه�َ ،فق َ
َو َس َّل َم ،إِذَا َص َّلى َص َ
ِن َرأَى أَ َح ٌد
الَ :فإ ْ

َالَ :ه ْل َرأَى أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ُرؤاَْي؟ ُ�ق ْلنَاَ :الَ ،ق َ
َق َّص َها ،فيقولَ ( :ما َشا َء هللاُ) َف َسأَلَنَا �َي ْوماً�َ ،فق َ
ال :لَ ِك يِّن َرأَيْ ُت
َّ
ض املُق َّ
اللْ�ي َل َة َر ُج َل نْ ِ
سَ ،وَر ُج ٌل َقائِ ٌم ،بِيَ ِد ِه
ي أََ�تيَ يِانَ ،فأَ َخ َذا بِيَ ِديَ ،فأَ ْخ َر َج يِان إ ىَِل ا َأل ْر ِ
َد َس ِةَ ،فإِذَا َر ُج ٌل َجالِ ٌ
وسى :إِنَّ ُه يُ ْد ِخ ُل َذلِ َك َ
وب ِم ْن َح ِدي ٍدَ ،ق َ
وب يِف ِش ْد ِق ِه َحتىَّ �َيْ�ب ُل َغ
ال َ�ب ْع ُ
َك ُّل ٌ
الك ُّل َ
ض أَ ْص َحابِنَا َع ْن ُم َ
َ�قفَا ُه ،مُثَّ �َي ْف َع ُل ب ِ
اآلخ ِر ِم ْث َل َذلِ َكَ ،و�َي ْلتَئِ ُم ِش ْد ُق ُه َه َذا�َ ،فَ�ي ُعوُد َ�فيَ ْصنَ ُع ِمْ�ث َل ُه�ُ ،ق ْل ُتَ :ما َه َذا؟
ِش ْد ِق ِه َ
َقا َال :انْ َط ِل ْقَ ،فانْ َط َل ْقنَا َحتىَّ أََ�تْ�ينَا َع َلى َر ُج ٍل ُم ْض َط ِج ٍع َع َلى َ�قفَا ُهَ ،وَر ُج ٌل َقائِ ٌم َع َلى َرأْ ِس ِه بِ ِف ْه ٍر((( -أَ ْو

َص ْخ َرٍة �َ -فيَ ْش َد ُخ بِ ِه َرأْ َس ُهَ ،فإِذَا َض َربَ ُه تَ َد ْه َد َه

(((

ا َحل َج ُرَ ،فانْ َط َل َق إِلَْي ِه لِيَْأ ُخ َذ ُهَ ،ف َ
ال �َي ْر ِج ُع إ ىَِل َه َذا

َحتىَّ �َي ْلتَئِ َم َرأْ ُس ُهَ ،و َعا َد َرأْ ُس ُه َك َما ُه َو�َ ،ف َعا َد إِلَْي ِهَ ،ف َض َربَ ُه�ُ ،ق ْل ُتَ :م ْن َه َذا؟ َقا َال :انْ َط ِل ْقَ ،فانْ َط َل ْقنَا إ ىَِل
ِقَ ،وأَ ْس َف ُل ُه َو ِ
ال�تنُّور((( ،أَ ْع َ
ْب ِم ْث ِل َّ
َ�ثق ٍ
اس ٌعَ� ،يَ�ت َوَّق ُد حَْتتَ ُه اَن ًراَ ،فإِذَا ْا�قَ�ت َر َب ا ْرَ�ت َف ُعوا َحتىَّ َكا َد أَ ْن
ال ُه َضيّ ٌ

خ َد ْت َر َج ُعوا ِفي َهاَ ،وِفي َها ر َِج ٌ
خَْر ُجواَ ،فإِذَا مَ َ
ال َونِ َسا ٌء ُع َراةٌ�َ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن َه َذا؟ َقا َال :انْ َط ِل ْقَ ،فانْ َط َل ْقنَا
يُ

ال�ن َه ِر َ -ق َ
َحتىَّ أََ�تْ�ينَا َع َلى َ�ن َه ٍر ِم ْن َد ٍمِ ،في ِه َر ُج ٌل َقائِ ٌم َع َلى َو َس ِط َّ
ال يَ ِزي ُدَ ،وَو ْه ُب بْ ُن َج ِري ٍرَ :ع ْن َج ِري ِر
الر ُج ُل الَّ ِذي يِف َّ
ابْ ِن َحا ِزٍمَ -و َع َلى َش ِّط َّ
خَْر َج
ي يَ َديْ ِه ِح َجا َرةٌَ ،فأَْ�قبَ َل َّ
ال�ن َه ِر َر ُج ٌل َ�ب نْ َ
ال�ن َه ِرَ ،فإِذَا أَ َرا َد أَ ْن ي ُ
َج ٍر�َ ،فَ�ي ْر ِج ُع َك َما
َج ٍر يِف ِفي ِه�َ ،ف َرَّد ُه َح ْي ُث َك َ
َرَمى َّ
انَ ،ف َج َع َل ُك َّل َما َجا َء لِيَ ْخ ُر َجَ ،رَمى يِف ِفي ِه حِب َ
الر ُج ُل حِب َ
ان�َ ،ف ُق ْل ُتَ :ما َه َذا؟ َقا َال :انْ َط ِل ْقَ ،فانْ َط َل ْقنَا َحتىَّ اْ�نَ�ت َهْ�ينَا إ ىَِل َر ْو َض ٍة َخ ْض َرا َءِ ،في َها َش َج َرٌة َع ِظي َمةٌَ ،ويِف
َك َ
ي يَ َديْ ِه اَن ٌر يُوِق ُد َهاَ ،ف َص ِع َدا يِب يِف َّ
يب ِم َن َّ
الش َج َرِة،
الش َج َرِة�َ ،ب نْ َ
أَ ْص ِل َها َش ْي ٌخ َو ِصْ�بيَانٌَ ،وإِذَا َر ُج ٌل َق ِر ٌ

ال يِن َدا ًرا لمَْ أَ َر َق ُط أَ ْح َس َن ِمْ�ن َهاِ ،في َها ر َِج ٌ
َوأَ ْد َخ َ
ابَ ،ونِ َسا ٌءَ ،و ِصْ�بيَانٌ ،مُثَّ أَ ْخ َر َج يِان ِمْ�ن َها،
ال ُشيُ ٌ
وخَ ،و َشبَ ٌ
اب�ُ ،ق ْل ُتَ :ط َّوْ�فتُ َم يِان َّ
َف َص ِع َدا يِب َّ
الش َج َرةََ ،فأَ ْد َخ َ
اللْ�ي َلةَ،
ال يِن َدا ًرا ِه َي أَ ْح َس ُن َوأَ ْف َض ُلِ ،في َها ُشيُ ٌ
وخَ ،و َشبَ ٌ
 .1فهر :احلجر ملء الكف .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،3ص (.)381
 .2تدهده :تدحرجه .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،3صفحة ص.143
 .3التنور :الذي خيبز فيه ،انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،1ص.199
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اب يحَُ ِّد ُث اِب َ
لك ْذبَ ِة�َ ،فتُ ْح َم ُل َع ْن ُه
َفأَ ْخ رِ َب يِان َعمَّا َرأَيْ ُتَ ،قا َال�َ :ن َع ْم ،أَمَّا الَّ ِذي َرأَْ�يتَ ُه يُ َش ُّق ِش ْد ُق ُهَ ،ف َك َّذ ٌ
(((
َّ
َّ
َحتىَّ َ�تْ�ب ُل َغ اآل َف َ
آن،
ُر َ
اق�َ ،فيُ ْصنَ ُع بِ ِه إ ىَِل �َي ْوِم ال ِقيَا َم ِةَ ،وال ِذي َرأَْ�يتَ ُه يُ ْش َد ُخ َرأْ ُس ُه�َ ،ف َر ُج ٌل َعل َم ُه هللاُ الق ْ
َ�فنَا َم َع ْن ُه اِب َّلل ْي ِلَ ،ولمَْ �َي ْع َم ْل ِفي ِه اِب َّل�ن َهارُِ� ،ي ْف َع ُل بِ ِه إ ىَِل �َي ْوِم ال ِقيَا َم ِةَ ،والَّ ِذي َرأَْ�يتَ ُه يِف َّ
ْب�َ ،ف ُه ُم ُّ
ال�ثق ِ
الزاَنةُ،
ال�ن َه ِرِ ،
َوالَّ ِذي َرأَْ�يتَ ُه يِف َّ
الرب)(((.
آك ُلوا ِّ
وتوجد أسباب أخرى ذكرها ابن القيم(((من أرادها فليستزْد حلفظ نفسه.
عذاب القرب بسبب غريه:
 .1عذاب امليت يف قربه ،بسبب النياحة عليه ،واملراد بالنياحة :البكاء مع رفع الصوت.

(((

والدليل ما رواه ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،عن أبيه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
نيح َعلي ِه)((( ،ويف
(إن امليت ليُع َذب ببكاء أهله عليه)((( ،ويف رواية:
ُ
(امليت يُ ُ
عذب يف َ�ق رْبِه مبا َ
احلي َعليه)
رواية يعذب:
ُ
(امليت يُ ُ
عذب بِبكاء ّ

(((

 .2بسبب أقوال أهله عليه بعد مماته :والدليل :ما قاله صلى اهلل عليه وسلم( :ما من ميت
ميوت فيقوم ابكيه فيقول :واجباله ،واسيداه أو حنو ذلك ،إال ُوكل به ملكان يلهزانه(((:أهكذا
كنت)(((.
وهذان السببان وجدا من العناية والنقاش ،ومنهم من أنكر نسبة ذكرها إىل النيب ،صلى
 .1يشدخ :يكسر ،انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،2ص.451
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب ما قيل يف أوالد املشركني.
 .3ابن القيم ،كتاب الروح ،صفحة (.)77
 .4صحيح مسلم بشرح النووي.529 /6 ،
 .5صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إذا
كان النوح من سنته.
 .6صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب ما يكره من النياحة على امليت.
 .7التخريج نفسه.
 .8يدفعانه ويضربانه .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،4ص.281
 .9سنن الرتمذي ،كتاب اجلنائز عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف كراهية البكاء على امليت ،وحسنه األلباني.
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اهلل عليه وسلم؛ ألنهما يتنافيان مع قوله تعاىلَ { :واَل تَ ِزُر َوا ِزَرٌة ِوْزَر

أُ ْخ َرى}(األنعام.)164 :

وخنلص إىل أن امليت ُيعذب يف قربه بسبب النياحة عليه ،واألقوال فيه ،إن كان راضياً بذلك،

وتسبب يف هذه النياحة أثناء حياته ،وألنه مل يكن ينهاهم يف حياته عن النياحة ،وكانت النياحة
طريقته يف أثناء حياته.

(((

ويذكر العسقالني يف شرحه لألحاديث ً
قائال:

املراد بالتعذيب تأمل امليت مبا يقع من أهله من النياحة .ويف هذا اختيار أبي جعفر الطربي،
ورجحه ابن املرابط ،وعياض ومن تبعه ،ونصره ابن تيمية ،ومجاعة من املتأخرين.

(((

أما عن صور عذاب القرب ،فيذكر ابن رجب احلنبلي ((( ً
قائال :وقد وردت يف عذاب القرب

أنواع:
منها :الضرب ،إما مبطراق من حديد أو غريه.
ومنها :تسليط احليات والعقارب. ...
ومنها :رض رأس امليت حبجر ،وشد شدقه.
ويستدل على هذه الصور واألنواع من العذاب باآلتي:
 .1العذاب بالضرب وباملطارق ،مبا جاء يف حديث البخاري ،الذي رواه أنس ،رضي اهلل عنه،
يقول فيه ...( :ويضرب مبطارق من حديد ضربة ،فيصيح صيحة ،يسمعها من يليه غري الثقلني)
 .2العذاب بتسليط احليات وتضييق القرب على امليت:

(((

فقد ذكر ابن رجب احلنبلي((( ً
قائال  (:خرج اخلالل عن طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود
 .1املسالك يف شرح موطأ مالك.577/ 3 ،
 .2فتح الباري.153/ 3 :
 .3أهوال القبور ،ص (.)23
 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف عذاب القرب.
 .5أهوال القبور ،ص (.)23
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قال :يقال للكافر يف قربه :ما أنت؟ فيقول :ال أدري ،فيقال :ال دريت ثالثاًَ ،وُيضيّق عليه قربه،

حتى ختتلف أضالعه ،وُيرسل عليه حيات من جوانب قربه ،تنهشه((( ،وتأكله ،فإذا خرج،
فصاح قمع مبقمع((( من نار أو حديد).
 .3العذاب برض رأس امليت حبجر ،وشق شدقيه ،وحنوه:
فقد جاء يف حديث مسرة بن جندب آنف الذكر ،الذي رواه البخاري((( ( ...وإنا أتينا على
رجل مضجع ،وإذا آخر قائم عليه بصخرة ،وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه ،فيثلغ((( رأسه،
فيتهدهد((( احلجر ها هنا ،فيتبع احلجر فيأخذه ،فال يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ،ثم
يعود عليهَ ،فُيفعل به مثل ما فعل املرة األوىل ....

مستلق قفاه ،وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ،وإذا هو يأتي أحد شدقي
فأتينا على رجل
ٍ

شقي وجهه ،فُيشرشر((( شدقه إىل قفاه ،ومنخره إىل قفاه).....

 .4العذاب بعرض مقعده يف النار بالغداة ((( ،والعشي.

(((

فعن عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَّ :
(إن أح َدكم
ان ِمن
رض َعلي ِه َمقْع ُده ابلغدا ِة
وإن َك َ
هل اجلنّةْ ،
والعشي ،إن َ
هل اجلنّ ِةَ ،ف ِمن أَ ِ
كان ِم ْن أَ ِ
إِذا َم َ
ات ُع َ
ّ

أهل النّار ،فمن أهل النار ،فيقال :هذا َمقع ُد َك حىت يبعثك هللا يوم القيامة).
ِ

(((

 .1ختمش وجهه .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،5صفحة (.)137
 .2سوط من حديد رأسه معوج .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،4صفحة (.)109
 .3فتح الباري .251 / 3 ،
 .4فيشدخ .أنظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،1صفحة (.)220
 .5من هدَّ ،واهلدّ :من اهلدم ،واهلدة من اخلسف ،أنظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،5صفحة (.)250
 .6شققه وقطعه .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،2صفحة (.)459
 .7من زوال الشمس إىل الصباح ،وقيل  :املغرب وغريها .أنظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،3صفحة
(.)242
 .8أول النهار .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد  ،3صفحة (.)346
 .9صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.
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هذه الصور من العذاب يف القرب ،منها :الدائم ،ومنها املُنقطع ،ونستدل على النوع الدائم
السا َع ُة أَ ْد ِخ ُلوا َ
آل
من عذاب القرب بقوله تعاىل{ :النَّا ُر �ُي ْع َر ُض َ
ون َع َلْ�ي َها ُغ ُد ّواً َو َع ِشيّاً َو�َي ْوَم َ�تقُوُم َّ
ِف ْرَع ْو َن أَ َش َّد

الْ َع َذ ِ
اب}(غافر،)46 :

أما النوع الثاني من عذاب القرب :املُنقطع ،وهذا عذاب بعض العصاة ،الذين خفت

جرائمهم كما ذكر ابن القيم((( ،حيث يقول ...( :كما ُيعذب يف النار مدة ،ثم يزول عنه
العذاب ،وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء ،أو صدقة ،أو استغفار ،أو ثواب حج ،أو قراءة تصل
إليه من بعض أقاربه ،أو غريهم).

وعذاب القرب وصوره تكون للروح والبدن معاً ،فقد قال ابن أبي العز احلنفي [ :عذاب القرب
يكون للنفس والبدن مجيعاً باتفاق أهل السنة واجلماعة ،تنعم النفس ،وتعذب ،مفردة عن
البدن ،ومتصلة به]((( ،نسأل اهلل أن يعيذنا من عذاب القرب آمني.
وميكن احلديث الحقاًَ عن الوسائل املُنجية من عذاب القرب.
هذا واهلل ولي التوفيق

 .1كتاب الروح ،ص.89
 .2شرح العقيدة الطحاوية ،صفحة ( ،)400للعالمة ابن أبي العز احلنفي-املكتب اإلسالمي– مجعية إحياء الرتاث
خرج أحاديثها :حممد ناصر األلباني 1429هـ 2008 -م ،تسلية أهل املصائب ،صفحة (.)205
اإلسالميَّ ،
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الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم التأجري التمويلي
السؤال :ما حكم التأجري التمويلي من خالل شركة ،تقوم بتمويل السيارة للمستأجر،
شهري ثابت ،ثم يتملك السيارة بعد تسديد
مببلغ
ٍ
مقابل صرف شيكات شخصية من قبله ٍ

آخر دفعة؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله ،وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ،أو التأجري التمويلي له ضوابط حمددة ،إن حتققت أصبح

العقد جائزاً ،وإال فال جيوز ،وقد نص على هذه الضوابط جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف
دورته الثانية عشرة يف الرياض ،عام 1421هـ2000 /م ،واليت ميكن إمجاهلا باآلتي:

 .1وجود عقدين منفصلني ،يستقل كل منهما عن اآلخر زماناً ،عقد لإلجارة ،وآخر للبيع،

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

فعن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال�َ( :ن َهى َر ُس ُ
ول هللاَِ ،ص َّلى
صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلكْ ،
هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ع ْن َ�بْ�ي َعَ�ت نْ ِ
ي يِف َ�بْ�ي َع ٍة).

(*)
(((

* سنن الرتمذي ،كتاب البيوع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة،
وصححه األلباني.
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 .2أن تكون اإلجارة فعلية ،وليست ساترة للبيع.
 .3أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك.
 .4أن تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤجر ،ال على املستأجر ،طوال مدة اإلجارة.
وعليه؛ فإن خال العقد من املخالفات الشرعية ،وحتققت فيه الضوابط املذكورة ،يكون جائزاً.
 .2حكم عقد النكاح عن طريق اإلنرتنت
السؤال :فتاة خمطوبة لشاب ،وكل منهما يعيش يف دولة ،ونظراً لبعد املسافات ،وصعوبة
الظروف ،تعذر إصدار وكالة من قبل اخلاطب ،فما حكم إجراء عقد النكاح صوتاً وصورة
عرب اإلنرتنت ،مع حتقق الشروط املطلوبة إلجراء عقد النكاح مجيعها؟
اجلواب :األصل أن اإلجياب والقبول من أركان عقد النكاح ،ال يصح دونهما ،واإلجياب

هو اللفظ الصادر ً
أوال من الولي أو وكيله ،والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله،
املتضمن املوافقة على اإلجياب ،ويشرتط أن يتم اإلجياب والقبول يف جملس واحد ،كما نصت
على ذلك املادة ( )14من قانون األحوال الشخصية.
وإجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل احلديثة؛ كالسكاي بي واإلنرتنت ،واهلاتف ،جائز
شرعاً ،وال يوجد يف الشريعة ما مينع إجراء العقود إذا اجتمع الطرفان يف الوقت نفسه ،وإن
كانا يف مكانني خمتلفني عرب وسائل االتصال احلديثة؛ ألنه يأخذ حكم اجمللس الواحد ،شريطة
حتقق الفورية ،أي مبعنى عدم وجود فاصل زمين طويل بني اإلجياب والقبول ،يقول اإلمام
النووي ،رمحه اهلل( :تشرتط املواالة بني اإلجياب والقبول على الفور ،فال يضر الفصل اليسري،
ويضر الطويل)(*) ،كذلك ال بد من أمن التزوير والتالعب ،والتحقق من شخص الزوج
(((

* روضة الطالبني.39/ 7 :
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والولي ،ومساع الشاهدين لإلجياب والقبول ،وأن جيري العقد وفق اآلليات الرمسية املتبعة يف
الدوائر املسؤولة ،اليت ترعى توثيق عقود الزواج وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .3حكم ختصيص قراءة بعض اآليات القرآنية يف عالج أمراض معينة
السؤال :ما حكم ختصيص قراءة بعض اآليات القرآنية يف عالج أمراض معينة؟
اجلواب :إن قراءة القرآن من أعظم ما يتقرب به العبد إىل اهلل تعاىل ،وال شك بأن االستشفاء
ُر ِ
ح ٌة
آن َما ُه َو ِشفَا ٌء َوَرمْ َ
بالقرآن هو من أهم األدوية النافعة ،فاهلل تعاىل يقولَ { :وُ�نَ�ن ِّز ُل ِم َن الْق ْ
ني َوال يَ ِزي ُد َّ
ني إِال َخ َسا ًرا}(اإلسراء ،)82:وكل كتاب اهلل تعاىل نافع ،إال أن بعض
الظالِ ِم َ
لِ ْل ُم ْؤِمنِ َ
السور خصت مبزيد من الفضل ،كالفاحتة واملعوذتني ،واإلخالص ،والكرسي ،وغري ذلك،

فعن أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه( : ،أَ َّن اَن ًسا ِم ْن أَ ْص َح ِ
اب النَّبيِ َِّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،أََ�ت ْوا
ْرو ُه ْم�َ ،فَ�بْ�ينَ َما ُه ْم َك َذلِ َك ،إِ ْذ لُ ِدَغ َسيِّ ُد أُولَئِ َك�َ ،فقَالُواَ :ه ْل َم َع ُك ْم
َع َلى َح ٍّي ِم ْن أَ ْحيَا ِء ال َع َر ِب�َ ،ف َل ْم �َيق ُ

ونَ ،و َال َ�ن ْف َع ُل َحتىَّ جَْت َع ُلوا لَنَا ُج ْع اًلَ ،ف َج َع ُلوا لهَُ ْم َق ِطي ًعا ِم َن َّ
ِم ْن َد َوا ٍء أَ ْو َر ٍ
الشا ِء،
ْر اَ
اق؟ َ�فقَالُوا :إِنَّ ُك ْم لمَْ َ�تق ُ

آنَ ،وجَْي َم ُع ُ�ب َزا َق ُه َو�َي ْت ِف ُل�َ ،فَ�ب َرأََ ،فأََ�ت ْوا اِب َّ
ُر ِ
لشا ِء�َ ،فقَالُواَ :ال نأَْ ُخ ُذ ُه َحتىَّ نَ ْسأَ َل النَّبيِ َّ،
ْرأُ أِبُ ِّم الق ْ
َف َج َع َل �َيق َ
الَ :وَما أَ ْد َر َ
َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َسأَلُوُه َف َض ِح َك َوَق َ
ِس ْه ٍم)(((.
اك أََّ�ن َها ُرْ�قيَةٌ؟ ُخ ُذو َها َو ْ
اض ِربُوا يِل ب َ

وعن معمر ،عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة ،رضي اهلل عنهم( :أَ َّن النَّبيِ ََّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه

ُث َع َلى َ�نف ِ
ات ِفي ِه اِبلْ ُم َع ِّوذ ِ
َات�َ ،ف َلمَّا َ�ثق َ
ُل ُك ْن ُت أَنْ ِف ُث َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ ،ك َ
ان �َيْ�نف ُ
ْس ِه يِف املَ َر ِ
ض الَّ ِذي َم َ
الزْه ِر َّيَ :ك ْي َف �َي ْن ِف ُث؟ َق َ
هِِنَ ،وأَ ْم َس ُح بِيَ ِد َ�نف ِ
ْس ِه لَِ�ب َرَكتِ َهاَ ،ف َسأَلْ ُت ُّ
ان �َي ْن ِف ُث َع َلى يَ َديْ ِه ،مُثَّ يمَْ َس ُح
الَ :ك َ
ب َّ
بهِِ َما َو ْج َه ُه).

(((

أما بالنسبة إىل ختصيص آيات معينة لكل مرض ،فلم ينص الشرع على ذلك ،وجيوز
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الرقى بفاحتة الكتاب.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الرقى بالقرآن واملعوذات.
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للمسلم أن يقرأ من القرآن ما شاء ،ويدعو مبا شاء ،دون أن جيعل حتديد ذلك ُسنة ،وال جيوز
تقييد ذلك بعدد معني مل يرد الشرع به ،وإن من املقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها
على التوقيف ،فال يعبد اهلل إال مبا شرعه يف كتابه ،أو على لسان رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم،
س ِم ْن ُه�َ ،ف ُه َو َرٌّد).
الذي يقولَ ( :م ْن أَ ْح َد َث يِف أَ ْم ِراَن َه َذا َما لَْي َ

(*)
(((

وعليه؛ فإن القرآن شفاء ،وال ضري من قراءة سور منه ،أو آيات بقصد الشفاء ،سواء من قبل
املريض نفسه ،أو من أحد يرجى فيه الصالح والعلم والتقوى.
 .4حكم األكل على اجلرائد
السؤال :هل جيوز األكل على اجلرائد؟ أم يقتصر املنع على اجلرائد املكتوب عليها لفظ
اجلاللة ،واملكتوب عليها اسم رام اهلل؟
اجلواب :إن مواد الكتابة اليت يطبع عليها اسم من أمساء اهلل تعاىل ،أو جزء من كالمه عز
وجل ،جيب أن ُتصان من االمتهان واالزدراء ،وحيرم استخدامها بأي شكل وأسلوب فيهما
هتك للقداسة ،وجيب التخلص منها بطريق احلرق ،أو الدفن يف الرتاب ،أو أي وسيلة مناسبة
أخرى ،وهذا ما أكده جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم  53/ 2بتاريخ 2005/ 4/ 5م.
وهناك تأكيد هلذا يف قراره اجلديد رقم  146/ 2بتاريخ 2016/ 11/ 24م.
ويقع يف اإلثم كل من يسيء استخدام اجلرائد أو األوراق املكتوب عليها آيات من القرآن
الكريم ،أو اسم من أمساء اهلل احلسنى؛ ألن يف ذلك تعدياً على آيات اهلل وأمسائه باالمتهان
آيتِ ِه َوَر ُسولِ ِه
واالنتقاص ،وُيشنع اهلل على الذين يستهزئون بآياته ،فيقول تعاىلُ { :ق ْل أَاِبهللِ َو اَ
َرمُْت َ�ب ْع َد إِميَانِ ُك ْم} (التوبة ،)66 - 65 :ويقول جل وعالَ { :و َال
ُكْ�نتُ ْم تَ ْسَ�ت ْه ِزئ َ
ُون * ال َ�ت ْعتَ ِذ ُروا َق ْد َكف ْ
* صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب نقض األحكام الباطلة ،ورد حمدثات األمور.
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أنت تسأل واملفيت جييب

اللِ ُه ُزواً}(البقرة ،)231:فكل تصرف أو تعبري لفظي أو فعلي يتضمن امتهاناً
َ�تت ِ
َّخ ُذ َواْ اَ
آي ِت هّ
آليات اهلل ،أو اسم من أمسائه بصورة من الصور ،فهو متضمن ملفهوم االستهزاء ،ومشول معناه،
وفيه إيذاء هلل تعاىل ،واهلل تعاىل يقول{ :إ َّ
ُون هللاَ َوَر ُسولَ ُه لَ َعَ�ن ُه ُم هللاُ يِف ُّ
الدْ�نيَا َو ِ
اآلخ َرِة
ين �ُي ْؤذ َ
ِن الَّ ِذ َ
َوأَ َع َّد لهَُ ْم

َع َذاابً ُّمهِيناً}(األحزاب)57 :

كما أن جملس اإلفتاء األعلى ال يرى مانعاً شرعياً من وضع امللصقات املكتوب عليها اسم
مدينة (رام اهلل) على اجلرائد والبضائع وغريها ،شريطة أال يتعرض لفظ اجلاللة لالمتهان،
وأال تلقى خملفات هذه املطبوعات أو املنتوجات الصناعية يف أماكن االمتهان ،أو يف القمامة،
أو أماكن النجاسة ،واألصل أن تتوافر مواضع خاصة إللقاء بقايا املطبوعات والصحف
واجملالت ،واملتحضرون اليوم يصنفون املخلفات وفق موادها؛ فاألوراق يف أماكنها ،واملعادن
يف أماكنها ،والبالستيك والزجاج يف أماكنها ،وهكذا حتى تصنع من جديد.
 .5حكم شراء بضاعة عن طريق بنك ربوي وتغيري قيمة العملة
السؤال :قام شخص بشراء أدوات كهربائية من شركة مببلغ  20ألف شيقل ،واتفق مع
الشركة على الدفع عن طريق البنك الذي ينزل راتبه فيه ،فقامت الشركة بتحويل املبلغ إىل
الدينار األردني ،وقسموا املبلغ على  24شهراً ،فأصبح املبلغ الشهري  143ديناراً يف الشهر،
واآلن يقوم البنك خبصم قيمة أل 143ديناراً بالشيقل كل شهر ،مبعنى أن البنك خيصم من
راتبه القيمة نفسها اليت اتفق هو والبنك عليها ،فما حكم الشرع يف هذه املعاملة؟
اجلواب :إن صورة العقد املذكورة يف السؤال هلا ضوابط حمددة ،نص عليها جممع الفقه
اإلسالمي يف قراره رقم ،)6 / 8( 75 :ومنها:
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 .1الدين احلاصل بعملة معينة ،ال جيوز االتفاق على تسجيله يف ذمة املدين مبا يعادل قيمة
تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى ،مبعنى أن يلتزم املدين بأداء الدين بالذهب ،أو
العملة األخرى املتفق على األداء بها.
 .2جيوز أن يتفق الدائن واملدين يوم السداد – ال قبله -على أداء الدين بعملة مغايرة
لعملة الدين ،إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ،وكذلك جيوز يف الدين على أقساط
ً
كامال بعملة مغايرة بسعر صرفها
بعملة معينة االتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً على أدائه
يف ذلك اليوم.
وهذان الشرطان مل يتحققا يف البيع املوصوف أعاله ،حيث مت تسجيل الدين بعملة غري
اليت ثبتت يف ذمة املشرتي ،ويقوم البنك بأخذ قيمة القسط بعملة أخرى ،وهذا ال جيوز وإن
مت االتفاق عليه مسبقاً؛ ألن هذا يعد صرفاً إىل أجل ،والصرف ال جيوز إال يداً بيد ،لقول رسول
ان نَ ِسيئَ ًة َف َذ ُروُه)
ان يَ ًدا بِيَ ٍدَ ،ف ُخ ُذوُه َوَما َك َ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ما َك َ

(*)
(((

وعليه؛ فإن العقد املوصوف أعاله غري جائز شرعاً؛ للخلل احلاصل فيه.
واهلل تعاىل أعلم

* صحيح البخاري ،كتاب الشركة ،باب االشرتاك يف الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف.
66

أخالق وقيم

الصرب
أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،الذي علمنا أن نكون مؤمنني ،نعمل الصاحلات ،ونتواصى باحلق
والصرب ،والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا يف الصرب ،ويف كل شيء حسن،
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأصحابه ،ومن َّ
اسنت بسنته ،وبعد؛

فما أحوجنا إىل الصرب دائماً ،خاصة يف هذه األيام ،اليت اشتدت فيها احملن والفنت ،والغربة،

وصار القابض على دينه ،كالقابض على اجلمر ،فالدار الدنيا دار ابتالء ،واآلخرة دار جزاء.
وكل إنسان يصاب يف حياته مبصائب ،فال خيلو أحد منها ،واملؤمنون أكثر الناس ابتالًء

وأشدهم صرباً؛ هلذا يعد الصرب مقاماً مهماً من مقامات الدين ،ومنزلة متقدمة من منازل
السالكني ،وله مكانة عظيمة يف حياة املؤمن ،فالبشرى من اهلل للصابرين جبنان ومغفرة ورمحة،
وأنهم يوفون أجورهم بغري حساب ،ومنزلة ُعليا وكبرية يوم القيامة ،وأنهم من الفائزين.
الصرب لغة واصطالحًا:
الصرب لغة :صرب جتّلد ومل جيزع ،وانتظر يف هدوء واطمئنان .ويقال :صرب على األمر :احتمله
ومل جيزع ،وصرب عنه :حبس نفسه عنه ،وصرب نفسه :حبسها وضبطها .ومن أمساء اهلل تعاىل:
الصبور ،وهو الذي ال يعاجل العصاة باالنتقام ،وهو من أبنية املبالغة ،ومعناه قريب من معنى
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احلليم ،والفرق بينهما أن املذنب ال يأمن العقوبة يف صفة الصبور ،كما يأمنها يف صفة
احلليم.

(((

الصرب اصطالحًا :العمل مبقتضى اليقني ،إذ اليقني يعرفه أن املعصية ضارة ،والطاعة نافعة،
والصرب باعث الدين يف قهر باعث اهلوى والكسل.

(((

فيتضح من التعريف السابق أن

الصرب خلق فاضل من أخالق الناس ،ميتنع به صاحبه من فعل ما ال حيسن ،وال جيمل.
الصرب يف القرآن والسنة:
وصف اهلل الصابرين بأوصاف ،وذكر الصرب يف القرآن يف حوالي مئة موضع ،وأضاف
أكثر الدرجات واخلريات إىل الصرب ،وجعلها مثرة له ،فقال سبحانه تعاىلَ { :و َج َع ْلنَا ِمْ�ن ُه ْم أَئِ َّم ًة

ين َصَ�ب ُروا أَ ْج َرُه ْم أِبَ ْح َس ِن َما َكانُوا
�َي ْه ُد َ
ون أِبَ ْم ِراَن لَمَّا َصَ�ب ُروا}(السجدة  ،)24 :وقال تعاىلَ { :ولَنَ ْج ِزيَ َّن الَّ ِذ َ
ون}(النحل ،)96 :وقال تعاىل{ :أُولَئِ َك �ُي ْؤَ�ت ْو َن أَ ْج َرُه ْم َم َّرَ�ت نْ ِ
ي مِبَا َصَ�ب ُروا}(القصص ،)54 :وقال تعاىل:
�َي ْع َم ُل َ
{إمَِّنَا �ُي َوىَّف َّ
ون أَ ْج َرُه ْم بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
اب}(الزمر  ،)10 :فما من قربة إال وأجرها بتقدير وحساب ،إال
الصاب ُِر َ
الصرب ،وألجل كون الصوم من الصرب ،وأنه نصف الصرب ،أضافه اهلل إىل نفسه من بني سائر
العبادات ،كما جاء ،يف احلديث القدسي باخلصوص .وعلق اهلل سبحانه وتعاىل النصر على
الصرب ،فقال تعاىل�َ{ :ب َلى إ ِْن تَ ْص رِ ُبوا َوَ�تَّ�تقُوا َويأَْتُوُك ْم ِم ْن َ�ف ْوِرِه ْم َه َذا يمُْ ِد ْدُك ْم َرب ُ
ُّك ْم خِبَ ْم َس ِة اَ
آل ٍف ِم َن

ني}(آل عمران ،)125 :ويف القرآن آيات كثرية ،تبني فضل الصرب ،وحقيقته ،ومعناه،
الْ َم اَلئِ َك ِة ُم َس ِّوِم َ
وما مجعه اهلل للصابرين من أمور ،مل جيمعها لغريهم ،كاهلدى ،والرمحة ،والصلوات ،والبشرى،
ووعدهم بأنه معهم.
ويف السنة النبوية الشريفة ورد الصرب وحقيقته وأهميته وفضله يف أحاديث عديدة .فعن

أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال ( :مر النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،ابمرأة عند قرب وهي تبكي،
 .1لسان العرب ،ابن منظور ،مادة صرب ،ص.438 – 437
 .2إحياء علوم الدين ،الغزالي.1641/ 6 ،
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اس أَ َش ُّد بَ َ
ال ًء؟
فقال :اتقي هللا واصربي)((( ،وقد سئل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ ُّي النَّ ِ
َق َ
اشتَ َّد بَ َ
ال ُؤُه،
ِن َك َ
الر ُج ُل َع َلى َح َس ِب ِدينِ ِهَ ،فإ ْ
ان ِدينُ ُه ُص ْلبًا ْ
ال :ا َألنْبِيَا ُء ،مُثَّ ا َأل ْمثَ ُلَ ،فا َأل ْمثَ ُل�َ ،فُ�يْ�بَ�ت َلى َّ
ان يِف ِدينِ ِه رَِّق ٌة اْ�بتُِل َي َع َلى َح َس ِب ِدينِ ِه َ ،ف َما �َيْ�ب َر ُح البَ َ
ض
َوإ ِْن َك َ
ال ُء اِبل َع ْب ِد َحتىَّ �َيْ�ت ُرَك ُه يمَْ ِشي َع َلى ا َأل ْر ِ

َما َع َل ْي ِه َخ ِطيئَةٌ).

(((

وقال صلى اهلل عليه وسلم :اَ
(ل �َي َز ُ
ال الَْ�ب اَل ُء اِبلْ ُم ْؤِم ِن أَ ِو الْ ُم ْؤِمنَ ِة ،يِف َج َس ِد ِهَ ،ويِف َمالِ ِهَ ،ويِف َولَ ِد ِه،

َحتىَّ �َي ْلقَى هللاَ َوَما َع َل ْي ِه ِم ْن َخ ِطيئَ ٍة)

(((

أنواع الصرب:
املسلم يف خمتلف شؤون حياته ،فاملسلم حيبس نفسه على ما تكره
يفرتض أن يلزم الصبرَ
ُ

من عبادة اهلل وطاعته ،ويلزمها بذلك إلزاماً ،وحيبسها دون معاصي اهلل عز وجل ،فال يسمح
هلا باقرتافها ،وأنواع الصرب ثالثة ،وهي:
 .1صرب على الطاعات بفعلها :هذه الطاعات من صالة ،وصيام ،وزكاة ،وحج ،وبر الوالدين،
واإلنفاق ،واألمر باملعروف ،حتقق لإلنسان السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وهذه الطاعات حتتاج
إىل صرب وإرادة وعزمية ،وهذه بدورها تقوي إرادة اإلنسان ،وتربيه على الصرب ،قال تعاىل:

لص رْ ِب َو َّ
استَ ِعينُوا اِب َّ
الص اَل ِة َوإَِّ�ن َها لَ َكبِ َريٌة إ اَِّل َع َلى
{ َو ْ

خَْ
ال ِ
ني}(البقرة)45 :
اش ِع َ

 .2صرب عن املعاصي برتكها :االبتعاد عن املعاصي حيتاج إىل إرادة قوية ،وعزمية ثابتة؛ ألن
النفس البشرية تهوى الشهوات وامللذات ،ولذا ال بد من الصرب على تركها ،ابتغاء مرضاة
النَّ ُة اِبلْ َم َكا ِرِهَ ،و ُح َّف ِت النَّا ُر اِب َّ
(ح َّف ِت جَْ
لش َه َو ِ
ات)
اهلل تعاىل  .قال صلى اهلل عليه وسلمُ :

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب قول الرجل للمرأة عند القرب اصربي.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف الصرب على البالء ،وقال األلباني:
حسن صحيح.
 .3مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح
على شرط الشيخني.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.
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 .3صرب على االبتالءات واملصائب :االبتالء سنة من سنن احلياة ،فاهلل يبتلي عباده ،وخيتربهم،
ومييز املؤمنني الصادقني الصابرين ،ويتخذ منهم سبحانه شهداء وأصفياء ،قال تعاىلَ { :ولََ�نْ�ب ُل َونَّ ُك ْم
ال ْو ِف َو جُْ
ِش ْي ٍء ِم َن خَْ
ُس َوالثَّ َم َر ِ
ات َوبَ ِّش ِر َّ
ْص ِم َن الأَْ ْم َو ِ
ين}(البقرة ،)155 :واهلل
بَ
ال َوالأَْْ�نف ِ
وع َوَ�نق ٍ
ال ِ
الصابِ ِر َ
يبتلي املسلم على قدر إميانه؛ لذا كان أشد الناس ابتالء األنبياء ،الذين حتملوا األذى الشديد
يف سبيل دعوة احلق ،وصربوا على إيذاء أقوامهم ،وثبتوا على دعوتهم ،دون أن تلني هلم قناة،
أو تضعف هلم عزمية أو همة.
الصرب يف الشعر واألمثال :
ورد الصرب يف كثري من أبيات الشعر واألمثال العربية خاصة األمثال الشعبية الفلسطينية،
منها قول الشاعر:
سأصرب حتى يعجز الصرب عن صربي

وأصــــرب حتى يأذن اهلل يف أمري

النــــاس أنين
يعــــلم
سأصبرُ حتى
ُ
َ

صربت على شيء أمر من الصرب
ُ

وقول أبي فراس احلمداني :

ٌ
قؤول ولو أن السيوف جواب

صبو ٌر وإن مل تبق مين بقيٌة
ويف األمثال:
 الصرب آخرته حالوة. الصرب بودي للقرب. الصرب حالوة ،بس املصيبة أنه شوكه بنخز. الصرب على احلبيب وال فقده. الصرب على الشدائد من أفضل احملامد. صربك على نفسك ،وال صرب الناس عليك.70
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 الصرب مفتاح الفرج. صربنا على املكتوب صرب أيوب. ما بعد هيك صرب إال القرب. ما بصرب على اجلور إال الثور. -أكل الصرب بقشره.

نالحظ أن ما ورد سابقاً من شعر وأمثال يف الصرب تفيد يف التشجيع على الصرب ،والتفاؤل

باخلري بعده ،وأن الصرب وإن كان ينهك اجلسم ويضنيه أحياناً ،إال أنه طريق الفرج ،مع
استنكار موقف من يصرب على الظلم.

وأخرياً أدعو شعبنا الفلسطيين واألمة العربية واإلسالمية واإلنسانية مجعاء أن يتحلوا دائماً

بالصرب ،ويتجملوا به يف كل الظروف واألحوال ،وأن ال يتسرعوا يف األحكام ،وأن يتجنبوا
الغضب ،فال صرب مع الغضب ،فالغضبان منفي عنه صفة الصرب .ومن يصرب يفز مبحبة اهلل

ورضاه ،وباجلنة وال يكون خاسراً يف الدنيا واآلخرة .واذكر اجلميع بقوله تعاىلَ { :واْل َع ْص ِر *إِ َّن
الصبرْ }
ْسا َن َل ِفي ُخ ْس ٍر * إِلاَّ َّال ِذ َ
اص ْوا ِبالحْ َ ِّق َوَت َو َ
ات َوَت َو َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
الإِْن َ
اص ْوا ِب َّ ِ
(سورة العصر) ،ونستشعر فضل الصرب أيضاً من خالل ما قاله عمر بن اخلطاب( :وجدنا خري
عيشنا بالصرب)

(*).
(((

وكفانا حنن الفلسطينيني أجر املرابطني على هذه األرض املباركة ،وأنعم به من أجر عظيم!

* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الصرب عن حمارم اهلل ،وقوله عز وجل.
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دعاء يتجلى فيه الصدق
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
البصري ،رمحه اهلل ،املولود يف
من رواة احلديث الثقات ،مطرف بن عبد اهلل بن الشخري
ّ
البصرة ،واملتوفى عام ( )95من اهلجرة ،وكان من كبار التابعني ،ومن الفقهاء العابدين
علي بن
املتز ّهدين الورعني ،وكان ذا عقل وأدب...تتلمذ على عدد كبري من الصحابة ،منهم ّ
الغفاري ،وعثمان بن ع ّفان ،وأ ّم املؤمنني عائشة ...رضي
وعمار بن ياسر ،وأبي ذ ّر
ّ
أبي طالبّ ،
اهلل عنهم أمجعني.

(اللهم إنّي أستغفرك
وملطرف دعاء يتجّلى فيه الصدق مع اهلل ،ومع النفس ،قال فيه:
ّ

أوف به،
ثم مل ِ
ثم عدت إليه ،وأستغفرك ممّا جعلته لك على نفسيّ ،
ممّا تبت إليك منهّ ،

وأستغفرك ممّا زعمت أنّي أردت به وجهك ،فخالط به قليب ما قد علمت).

(*)
(((

اللهم) ،مع حذف أداة النداء؛ ليشعرنا
ولو رحنا نتأ ّمل هذا الدعاء لوجدنا أنّه بدئ بالنداء( ّ

ان
ِنس ُ
بقرب املدع ّو ،ويكشف هذا الدعاء ،عن ضعف اإلنسان ،وقد قال فيه رّبهَ {:و ُخ ِل َق اإل َ

َض ِعيفاً} (النساء ،)28:وهذا الضعف يقع يف أشياء كثرية ،فهو ضعيف يف قواه البدنية والعقليّة،
حواسه ،...وقد ذكر مطرف ،رمحه اهلل ،ثالثة أشياء لطيفة ،جيدر التوّقف
ضعيف يف حمدوديّة
ّ
عندها ،وهي حتدث مع ّ
كل منّا ،يتعّلق أ ّوهلا بالتوبة ،وثانيها بالوفاء ،وثالثها باإلخالص ،وهذه
ثم يذنب ،وقد يَ ِعد
مهمة ج ّداً يف حياة املسلم،
ّ
أشياء ّ
ولكن الواحد منّا ضعيف ،فقد يتوبّ ،

* حلية األولياء ألبي نعيم.2071/ 2 ،

72

دعاء يتجلى فيه الصدق

وال يفي ،ويعمل ،وخيالط عمله شيء من عدم اإلخالص الكاملّ ،
وكل واحد لو صدق مع
التقي الورع ،ولكن كما قيل( :حسنات األبرار سيئات
نفسه لباح مبا باح به مطرف ،وهو
ّ

املقربني).

ثم عاد إليه ،وهذه طبيعة النفس البشريّة ،يف
كان أ ّو َل ما استغفر اهلل منه ٌ
ذنب تاب منهّ ،

ضعفها ،وخضوعها أحياناً ألهواء النفس ،والشهوات واملغريات والفنت ،...وقد سبق يف قضاء

اجلن واإلنس يذنبون ،وكثرياً ما ترى الواحد منّا يذنب ،ويستغفر الغفور التواب
اهلل أ ّن ّ
ثم تنزلق قدمه فيعود ،فيزيّن له إبليس ،أو
الرحيم ،ويعزم على أال يعود ملقارفة الذنوبّ ،

مرة أخرى ،وما عليه إال أن يستغفر ،ويتوب من جديد،
النفس ،أو اهلوى مقارفة الذنب ّ
ليصقل قلبه ،وهذا أمر حيدث من ابن آدم ،ولكن عليه دوماً أن يستغفر ليمحى الذنب،

يب ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،يقسم ،فيقول( :والذي نفسي بيده ،لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم،
والن ّ
وجلاء بقوم يذنبون ،فيستغفرون ،فيغفر هلم)(*) ،وعند وقوع الذنب من املؤمن يتح ّقق أمران:
(((

أوهلما اعرتاف املذنب بذنبه ،وندمه عليه ،وطلب املغفرة ،وتذللـه لرّبه ،وقد قال بعض

إلي من طاعة أد ّل بها عليه):
الصاحلني( :ذنب افتقر به إىل اهللّ ،
أحب ّ

األمر الثاني أ ّن اهلل يتجّلى على املذنبني بالتوبة والعفو؛ لتتجّلى بذلك صفات اهلل الغافر

الغ ّفار.

يف بذلك،
ثم مل ِ
واألمر الثاني الذي استغفر اهلل منه مطرف ،طاعة نوى تقدميها إرضاء لرّبهّ ،

وكثرياً ما ترى الواحد منّا يعقد النيّة على صوم ،أو صدقة ،أو قيام ،أو ُعمرة ،أو إصالح ،أو
همته عن
ثم تقصر ّ
أمر مبعروف ونهي عن منكر ،أو صلة رحم ،أو زيارة صديق أو مريضّ ،...

الوفاء ،أو حتول ظروف دون الوفاء ،ومطرف هنا يستغفر رّبه من ذلك.

واألمر الثالث الذي استغفر اهلل منه ،يتعّلق بإخالص العمل ،وكثرياً ما ترى الواحد منّا

* صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب سقوط الذنوب باالستغفار توبة.
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ثم يعرتيه ضعف ،فيخالط اإلخالص بعض الشوائب ،من مثل
ّ
يوجه النيّة يف عمله هللّ ،
حب الظهور ،أو حماولة إرضاء فالن أو عالن ،...وهذا خلل يعرتي العمل؛ فاهلل -ع ّز
الرياء ،أو ّ

ً
ّ
عمال ال يكون خالصاً لوجهه الكريم ،وحنن نستغفر اهلل من أعمال نقوم
وجل -ال يقبل
حممد العريفي ،وقد قال
حنب إطراء البشر ،وقد أعجبين الشيخ
ّ
ثم ترانا أحياناً ّ
السعودي ّ
بهاّ ،

معرتفاً( :عندما حن ّقق النجاح فإنّنا نبقى بشراً
فنحب الثناء).
ّ

فعلى املسلم دائماً أن جياهد نفسه أال يعود إىل ذنب تاب منه؛ كي ال يع ّد مستهرتاً ،وإن وقع

منه ذنب ،فاالستغفار ميحو الذنوب ،ويزيل الصدأ والران عن القلوب ،فتعود نقيّة ،وعلى

املسلم كذلك أال يعد إن خامره ّ
شك بعدم الوفاء ،وأنت ترى أهل التقى والورع ال يبذلون
الوعود ،وهناك ّ
شك خيامرهم بعدم الوفاء؛ ذلك أ ّن اخللف مذ ّمة ،والناس يف بعض األوقات

يعدون ،بل يكثرون من الوعود ،ولكنّهم يف كثري من األحيان ال يوفون ،وعلى املسلم كذلك
يستقر يف قلبه أ ّن اهلل خلق البشر ال ميلكون ألنفسهم
أن يوجه القصد يف عمله إىل اهلل ،وأن
ّ
نفعاً ،فكيف ميلكونه لغريهم ،واهلل إن رضي عن عبد ،جعل الناس يرضون عنه ،وإن سخط

على أحد أسخط عليه الناس.
وممّ ا جيدر التنبيه إليه ،أال ييأس العبد من ذنب اقرتفه ،واالستغفار توبة ،والتائب من
الذنب كمن ال ذنب له ،وصدق من أنشد:

يا نفس ال تيأسي من زّلة عظمت

وصدق أبو نواس ملّا أنشد بعد توبته:

إ ّن الكبائر يف الغفران كاللمم
فلقد علمت بأ ّن عفوك أعظم

رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ّ
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كايد جاليطه /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
َّ
فإن املتتبع لسنن اهلل تعاىل جيد أنها ال تتبدل وال تتغري ،ومنها أ ّن اهلل تعاىل حفظ دينه وأولياءه،
يدو َن ِلُي ْط ِفئُوا ُنو َر اهللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َو ُ
فقال سبحانهُ{ :ي ِر ُ
ورهِ َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}(الصف،)8 :
اهلل ُمتِ ُّم ُن ِ

ومن منن اهلل تعاىل أنه أنزل يف كتابه آيات حمكمات ،ختاطب الفكر ،وتدعو اإلنسان إىل إعمال

فكره مبا يدور حوله ،فال يعرض نفسه ملا يشوش عليه عقله ،فيفتنه يف دينه وأخالقه .ذلك أن
السموم اليت تفتك بالعقل كثرية ،والعاملون لرتوجيها كثريون ،يقدمون خدمة باجملان ألعداء
األمة للفتك بقواها وقيمها ،والعدو يستغل حال الفرد واجلماعة املتنكرين لذاتهم وتارخيهم،
فيعمل على تغذية األفكار املسمومة وتقويتها ،وأسباب ذلك كثرية ،منها:
 .1استهداف اإلسالم بقيمه وتعاليمه ،وحماولة تشويه الدين يف عقول أبنائه ،وإعالن احلرب
الفكرية والثقافية على اإلسالم ،مستغلني بذلك بعض التصرفات الالمسئولة ممن ينتمون
إىل اإلسالم .لكن هؤالء قد نسوا َّ
أن نور اهلل ساطع ،وال ميكن ألحد مهما بلغ من القوة

اط َل َكا َن َز ُهوًقا}
اط ُل إِ َّن اْلبَ ِ
واملكر أن حيجب هذا النور ،قال تعاىلَ { :وُق ْل َجاَء الحْ َ ُّق َو َز َه َق اْلبَ ِ

(اإلسراء ،)81 :وقد بني النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يف أشد األزمات ،أنه ال تستطيع أي قوة

مهما بلغت إيقاف املد الرباني العظيم ،فعن المِْْق َداِد ْب َن الأَْ ْس َوِد ،رضي اهلل عنه ،قال :سمَ ِ ْع ُت
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َر ُس َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول :اَ
ض َ�ب ْي ُت َم َدرٍَ ،واَل َوبَ ٍر إ اَِّل أَ ْد َخ َل ُه
(ل �َيْ�بقَى َع َلى َظ ْه ِر الأَْ ْر ِ
ِس اَل ِم ،بِ ِع ِّز َع ِزي ٍز أَ ْو ذ ِّ
ون لهََا).
يل ،إِمَّا يُ ِع ُّزُه ُم هللاُ َ�فيَ ْج َع ُل ُه ْم ِم ْن أَ ْه ِل َها ،أَ ْو يُ ِذهُّلُ ْم َ�فيَ ِدينُ َ
ُل َذلِ ٍ
هللاُ َك ِل َم َة إْال ْ

(*)
(((

 .2احتواء شباب األمة فكرياً وثقافياً ،والسيطرة على أفكارهم ،حتى تبقى املنطقة العربية

منطقة خاضعًة للمعسكر املضاد فكرياً واقتصادياً وسياسياً ،ولكي ال ينهض شباب األمة
ومفكروها بالعمل على نهضة األمة واستمراريتها .فهم يبثون مسومهم؛ لكي تنحرف

البوصلة باحنراف العقل ،فكرياً وثقافياً .فقد أصبح من السهل يف هذا الزمان مع التطور
التكنولوجي يف وسائل االتصاالت بث ما يريدون متريره للشعوب العربية واإلسالمية .عن
طريق وسائل االتصاالت املختلفة .وما ذلك إال من أجل أن تغرق سفينة األمان ،اليت بناها
األوائل من عهد حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن جاءوا بعدهم.
 .3العمل على تلبيس احلق بالباطل ،وتشتيت اجلهود املبذولة حنو اإلصالح ،من أجل أن
يتنكر الشباب املسلم هلويته وحضارته ،وبث األكاذيب الباطلة ،وفتح قنوات االتصال ،بل
األفق بأسره للفرق اهلدامة .واتهام اإلسالم بالرجعية والتنطع تارة ،وباإلرهاب والغلو تارةً
ِسوا
أخرى ،وقد حذر اهلل تعاىل بين إسرائيل عند إنكارهم للهدى ،فقال جل شأنهَ { :واَل َ�ت ْلب ُ
ال َّق اِبلْبَا ِط ِل َوتَ ْكتُ ُموا حَْ
حَْ
ال َّق َوأَْ�نتُ ْم

ون}(.البقرة)42 :
َ�ت ْع َل ُم َ

 .4العمل على تشويه احلضارة اإلسالمية ،وتشكيك الناشئة بصفاء دعوة اإلسالم ،وصالحها
لكل زمان ومكان ،وتشويه صورة الصحابة والتابعني والقادة العظام ،من الفاحتني ،على مر
التاريخ اإلسالمي.

وقد جيد هؤالء أرضاً خصبة لتقبل أفكارهم ألسباب ،منها:
 .1ضعف الوازع الديين ،وعدم التوجه إىل اهلل تعاىل ،إلحداث التغيري ،واهلل تعاىل يقول:

* مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث املقداد بن األسود ،قال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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{إ ِْن �َي ْن ُص ْرُك ُم هللاُ َ�ف اَل غَالِ َب لَ ُك ْم َوإ ِْن خَْي ُذلْ ُك ْم َف َم ْن ذَا الَّ ِذي �َي ْن ُص ُرُك ْم ِم ْن َ�ب ْع ِد ِه}(آل عمران ،)160 :يقول
الشوكاني( :من علم أنه ال ناصر له إال اهلل سبحانه ،وأن من نصره اهلل ال غالب له ،ومن
خذله ال ناصر له ،فوض أموره إليه ،وتوكل عليه ،ومل يشتغل بغريه).

(((

 .2سوء الرتبية ،وهذا يتمثل بعدم اهتمام أولياء األمور؛ إما جلهل ،أو انشغال يف الدنيا ،ومجع
أمواهلا ،لذا وجب على أولياء األمور أن يفرغوا من أوقاتهم لصاحل أوالدهم ،وذلك من أجل
أن يبينوا هلم ما يصلح األفراد واجملتمعات ،وتوضيح املسائل الدقيقة يف قضايا األمة .قال تعاىل:
ون بِ ِه
ح ًة أُولَئِ َك �ُي ْؤِمنُ َ
{أَ َف َم ْن َك َ
وسى إِ َما ًما َوَرمْ َ
ان َع َلى َ�بيِّنَ ٍة ِم ْن َربِّ ِه َو�َيْ�ت ُلوُه َشا ِه ٌد ِم ْن ُه َوِم ْن َ�ق ْب ِل ِه ِكتَ ُ
اب ُم َ

اب َفالنَّا ُر َم ْو ِع ُد ُه َ�ف اَل تَ ُك يِف ِم ْريَ ٍة ِم ْن ُه إِنَّ ُه حَْ
ال ُّق ِم ْن َربّ َ
ُر بِ ِه ِم َن الأَْ ْح َز ِ
اس اَل
ِك َولَ ِك َّن أَ ْكَ�ث َر النَّ ِ
َوَم ْن يَ ْكف ْ

ون}(هود .)17 :وقد بني اهلل تعاىل للناس ما يصلح أحواهلم ،فقال عز وجل{ :إاَِّن أَْ�ن َزلْنَا إِلَْي َك
�ُي ْؤِمنُ َ
اس مِبَا أَ َر َ
ني
ي النَّ ِ
الْ ِكتَ َ
اك هللاُ َواَل تَ ُك ْن لِ ْل َخائِنِ َ
اب اِب حَْل ِّق لِتَ ْح ُك َم َ�ب نْ َ

َخ ِ
صي ًما}(النساء.)105 :

وبينّ النيب،

صلى اهلل عليه وسلم ،أن كل فرد يف اجملتمع اإلسالمي تقع عليه مسؤولية؛ فعن عبد اهلل بن

(ك ُّل ُك ْم َر ٍاع َوُك ُّل ُك ْم َم ْسئُ ٌ
عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
ول
الر ُج ُل َر ٍاع يِف أَ ْه ِل ِه َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ال َما ُم َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،والْ َم ْرأَ ُة َرا ِعيَ ٌة
َع ْن َرِعيَّتِ ِه ،إْ ِ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،و َّ

ال َسيِّ ِد ِهَ ،وَم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،ق َ
يِف َ�ب ْي ِت َز ْو ِج َها َوَم ْسئُولٌَة َع ْن َرِعيَّتِ َهاَ ،و خَْ
الا ِد ُم َر ٍاع يِف َم ِ
الَ :و َح ِس ْب ُت
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،وُك ُّل ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسئُ ٌ
ال أَبِي ِه َوَم ْسئُ ٌ
أَ ْن َق ْد َق َ
الر ُج ُل َر ٍاع يِف َم ِ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِه)
ال َو َّ

(((

 .3البيئة احمليطة باإلنسان :فما حييط باإلنسان يؤثر فيه ويتأثر به ،وهذا أثر يف سلوك كثري

وعاداتهم ،فمتى كانت البيئة احمليطة بدءاً باألب واألم واإلخوة ،ومن ثم اجملتمع احمليط ،من
األصدقاء واألقران فاسدةً ،تأثر بهذا الفساد ،ومتى كانت البيئة صاحلة تأثر بهذا الصالح.

ض َع ُد ٌّو إ اَِّل
قال تعاىل{ :الأَْ ِخ اَّل ُء �َي ْوَمئِ ٍذ َ�ب ْع ُض ُه ْم لَِ�ب ْع ٍ

ني}(الزخرف،)67 :
الْ ُمتَّ ِق َ

 .1الشوكاني ،حممد بن علي ،فتح القدير ،349/ 1،طبعة دار املعرفة ،بريوت  -لبنان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن.
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(الر ُ
ين َخليل ِهَ ،فلَ�ي ْنظر
جل َعلى ِد ِ
اهلل عليه وسلم ،أن للصديق تأثرياً كبرياً على صديقه ،فقالّ :

أَ َح ُ
دكم َم ْن خُيالل).

(((

 .4االنبهار حبضارة الغرب وثقافتهم ،واعتبارهم أنهم أهل الكمال ،وأن ما يصدر عنهم
مجيل ،خال من القبائح ،وفقدان الثقة مبحاوالت التجديد والتغيري يف األمة ،وحماولة التقليد
األعمى ،فتجد كثرياً من البيئات العربية واإلسالمية ارتضت أن تكون سوقاً استهالكية،
تقبل بكل شيء ،حتى إن كان على حساب الدين والقيم ،فقد وجدنا ما يصدر من تكنولوجيا
يساء استعماله يف قلة احلياء ،وحماربة القيم حبجة احلضارة الزائفة ،وقد وجدنا أصواتاً وإن

كانت خافتة ،إال أنها مؤثرة ،تنادي بزواج املثليني ،واحلرية املطلقة للرجل واملرأة ،وإباحة
اجلنس ،واملخادنة ،والربا ،وغري ذلك ،كما وجدنا من بعض األفاكني القبول بفكر اهلزمية،
واعتبار الدعوة لتحرير الديار عنف وإرهاب ،وهذا من التحديات اليت تواجه شباب األمة
ان َ�قْ�ب َل ُك ْم ِشْ�ب ًرا ِشْ�ب ًراَ ،وِذ َرا ًعا بِ ِذ َر ٍاعَ ،حتىَّ
وشيبها ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :لََ�تْ�تَ�ب ُع َّن َسنَ َن َم ْن َك َ
ول هللاِ الَْ�ي ُهوَُد َوالنَّ َصا َرى؟ َق َ
لَ ْو َد َخ ُلوا ُج ْح َر َض ٍّب تَبِ ْعتُ ُمو ُه ْم�ُ ،ق ْلنَا :اَي َر ُس َ
الَ :ف َمن؟ْ)

(((

وهذا أدى إىل احنراف يف الفكر ،واحنراف يف التوجه ،وأبعد املسلم عن الطريق الصحيح
الذي جيب أن يسري عليه.
 .5وسائل اإلعالم وما يبث يف بعضها من تزييف للحقائق ،وقلب للواقع ،وتغيري للتاريخ.
وما تقوم به من غسل للعقول ،فسلوك كثري من وسائل اإلعالم غري سليم ،وال متوازن يف
كثري من حاالته ،إعالم تابع ،ويف هذا إشارة إىل الفساد ،واحلل يف إجياد إعالم صادق ،حياكي
حال األمة ومشكالتها ،ويعيش مع واقعها ،بعيداً عن تشويش العقول ،واالحنراف يف الفكر
والرؤية ،ومنرب حق يصدع بالصدق ،وهذا شرط يف حتقيق إعالم يقود األمة إىل اخلري والرشاد.
 .1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب من يؤمر أن جيالس ،وحسنه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :لتتبعن سنن من كان قبلكم).
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احلذر من األفاكني

 .6عدم ثبات الرؤية ووضوحها ،وعدم االجتماع على كلمة جامعة ،وجعل البالد يف العامل
اإلسالمي جمرد حماصصة بني األحزاب واهليئات ،وعدم النظر بنظرة ثاقبة ،تسقط األخطاء،
وتؤمن بالتغيري ،وتطوي صفحات السواد يف أمتنا.
 .7تفرق كلمة األمة ،وعدم التفكر بالسلبيات اليت تعيشها األمة ،وعدم العمل على

توحيد الصفوف كي تتوحد اجلهود ،بل إن كثرياً من أبناء األمة من يعملون ألجندة ال ختدم
مصلحة أمتهم ،وال وطنهم ،وال شعبهم ،وقد أمرنا اهلل سبحانه باالعتصام ،وحذرنا من
التفرق؛ كي ال تنهار منظومة األمة ،فقال تعاىلَ { :وا ْعتَ ِص ُموا حِب َْب ِل هللاِ مَ ِ
َرُقوا}
جي ًعا َواَل َ�تف َّ

(آل عمران:

 ،)103كما أمرنا بطاعة أمره ،وأمر رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىلَ { :وأَ ِطي ُعوا هللاَ
ْش ُلوا َوتَ ْذ َه َب ِرحي ُ
ُك ْم}.
َوَر ُسولَ ُه َواَل َ�تنَا َزُعوا َ�فَ�تف َ

(األنفال)46 :

من احللول املقرتحة:
 .1رفض االنصياع إىل األفكار املسمومة وبثها يف اجملتمع ،ومواجهتها بكل السبلً ،
عمال
ون بَ ِصريٌ * َواَل َ�ت ْرَكنُوا إ ىَِل
استَ ِق ْم َك َما أُ ِم ْر َت َوَم ْن اَت َب َم َع َك َواَل تَ ْط َغ ْوا إِنَّ ُه مِبَا َ�ت ْع َم ُل َ
بقوله تعاىلَ { :ف ْ
ون هَّ
ين َظ َل ُموا َ�فتَ َم َّس ُك ُم النَّا ُر َوَما لَ ُك ْم ِم ْن ُد ِ
ون}.
اللِ ِم ْن أَ ْولِيَا َء مُثَّ اَل ُ�ت ْن َص ُر َ
الَّ ِذ َ

(هود)113-112 :

 .2احلذر من خلط املفاهيم للتشويش على العقول ،وإيقاف املد اإلسالمي .وال يكون ذلك
إال بأخذ الكل دوره بأمانة يف اجملتمع.
 .3الدفاع عن منظومة القيم ،وغرسها يف صدور الناشئة ،حتى يستطيع الفرد املسلم احملافظة
على وجوده ودينه وعقيدته.
 .4أخذ وسائل اإلعالم مكانها يف توعية اجلماهري ،فاإلعالم سالح ذو حدين؛ وإما أن يكون

سبباً يف توعية اجلماهري ،وأخذ مكانها ،وتشجيعها على ذلك ،وإما أن يكون سبباً سلبياً يقود
إىل رفض القيم السامية واملبادئ اخلالقة.
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 .5بناء الشخصية السوية اليت تكون على منهج اإلسالم العادل.
 .6بيان منهج اإلسالم الوسطي ،وأن الدين يدعو لليسر ورفع احلرج ،وتوضيح ذلك ألمم
األرض قاطبة ،عن طريق وسائل اإلعالم واالتصاالت املختلفة ،ومواجهة اإلعالم املعادي
خبطط واعية ،ومدركة خلطورة املرحلة اليت متر بها األمة.
ٍ
 .7التمسك بالقرآن والسنة ،والسري على نهج األنبياء والصاحلني ،وعلى رأسهم سيد
اخللق ،حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
وهناك كثري من احللول اليت ال جمال حلصرها حتى يتم إصالح اخللل ،والدعوة إىل الوحدة،
والقيام بثورة تربوية شاملة لتغيري هذا الواقع .واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل،

جل شأنه{ :إ َّ
وهو القائل َّ
يوا َما
ِن هللاَ اَل �ُي َغ رِّ ُي َما بِ َق ْوٍم َحتىَّ �ُي َغ رِّ ُ
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أِبَْ�نف ِ
ِم}(الرعد)11 :
ُسه ْ

أخالق وقيم

عالم يدل صدور وثيقة حقوق اإلنسان
يف الغرب عام 1948م؟
أمل يصدر عن اإلسالم ما هو أعظم منها قبل أربعة عشر قرنًا؟!
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي
ما تفخر اإلنسانية به وتعتز ،أن صدرت وثيقة حقوق اإلنسان من جلنة حقوق اإلنسان وعنها ،عام
مثانية وأربعني وتسعمائة وألف (1948م) لدى األمم املتحدة ،ومن شدة االهتمام بهذا احلدث،
وأهمية هذا اإلصدار ،أن نص ميثاق األمم املتحدة على عدم قبول أي دولة ال تؤمن به يف عضويتها
يف األمم املتحدة ،بل فرضتها وبصورة اجلرب ،لدرجة أن ُفرضت العقوبات على كل من رفضها ،ومل
يأخذ بها ،وإن كان من غري املنظومة األممية.
ال شك يف أن ذلك إجناز للبشرية ،حتمد عليه هذه املنظومة الدولية ،وهي خامتة لظلم قد استشرى،
وحروب عاملية ضروس ،أكلت األخضر واليابس.
وحقاً ال خري يف حياة مليئة بالظلم ،وطافحة بالقتل ،ومشحونة بالكراهية واحلقد والعنصرية
البغيضة.
ال خري يف حياة فيها العبودية والرق .وينعدم فيها األمن واألمان ،وتتغلب على مرافقها األنانية
واحلظوة ،وكان فيها نبالء وسادة ،على حساب املستضعفني واملسرتقني.
ال خري يف حياة يتسلط فيها أناس باسم الدين واملؤسسات الدينية ،يسومون الناس سوء العذاب.
هل هناك معنى حلياة يضطهد فيها العلماء واملفكرون والفالسفة ،فيسجنون ويعذبون وحيرقون؟
هكذا كانت احلياة يف أوروبا ،ترزح حتت نري احللف الثالثي الظامل (العرش واإلقطاع واألكلريوس).
تعاظم الظلم يف اجملتمعات األوروبية ،وتعالت الصيحات احلديثة للمطالبة حبقوق اإلنسان
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وإقرارها ،ال سيما يف إجنلرتا وأمريكا -وقد كانت مستعمرة بريطانية -ويف فرنسا.
لقد طحنت اجملتمعات األوروبية من احلروب املتتابعة واملتالحقة يف حربيها األوىل والثانية.
وقد خلفت ماليني القتلى ومثلهم أو أكثر جرحى ومصابني ومعوقني ،ناهيك عن الدمار اهلائل
واخلسائر املادية الفادحة اليت خلفتها هذه احلروب.
وقد كان قبلها حرب املائة عام ،واليت مل تبق ومل تذر ،ذلك غري التطاحنات الطائفية والفنت الدينية.
كل ذلك وأكثر منه قاد اجملتمعات األوروبية إىل مثل هذه الوثيقة ذات الصلة باإلنسان وحقوقه .فلم
تصدر هذه احلقوق من منطلق فكري وثقايف أو حضاري أو إنساني حبت ،دون خلفية سوداوية ،أو
خلفية دموية ظاملة ،أو حاجة ماسة إىل مثل هذه احلقوق ،اليت يتوجب أن يتمتع بها كل إنسان ،بغض
النظر عن دينه ،أو عرقه ،أو لونه ،أو قطره.
ورغم هذه احلقوق املتوجبة لإلنسان ،ورغم هذه املواثيق واإلعالنات عنها ،والتأكيد على األخذ
بها ،فإننا نرى املمارسات اليت تقشعر هلا األبدان ،ويندى ملثلها اجلبني من دول تدعي الدميقراطية،
أو قد تصنف نفسها من دول العامل األول .إذ ما الذي صنعته دول االستعمار يف األقطار العربية
وغري العربية من وحشية ،وتفتيت لألرض واألقطار ،وارتكاب اجملازر البشعة يف حق شعوبها
وأفرادها؟ إذ ما الذي صنعته الواليات املتحدة يف أمريكا اجلنوبية؟ وما الذي فعله االحتاد السوفياتي
سو دبابات االحتاد السوفياتي شعب
يف اجلمهوريات اإلسالمية وأفغانستان وأوروبا الشرقية؟ أمل ُت ِ

تشيكوسلوفاكيا باألرض؟ وما الذي صنعه الصرب يف املسلمني يف إقليم كوسوفا ،ويف مدينة
سراييفو ،من اجملازر البشعة ،وجرائم االغتصاب؟
ما الذي صنعته أمريكا يف العراق وأفغانستان؟ وما الذي يصنعه االحتالل اإلسرائيلي يف شعبنا
الفلسطيين من احتالل ألرضه ،ومصادرته ملمتلكاته ،وتقتيله ألبنائه ،وتشريده يف األرض شذر مذر؟
كل ذلك يف زمن إعالن حقوق اإلنسان ،ورغم ذلك اإلعالن ،فإن البشرية ما زالت تعاني الشيء
الكثري من امتهان الكرامة اإلنسانية ،والتمييز العنصري ،والظلم االجتماعي وعلى يد من؟ على
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يد من أعلنوا عن هذه احلقوق ،وأصدروا بياناتها .فكيف لو مل يكن مثل هذا اإلعالن؟ وكيف
لو مل تتوصل أوروبا والغرب إىل مثل هذا اإلعالن ،واملناداة بهذه احلقوق؟ كيف ستكون األمور
حينئذ لدى إنسان القرن العشرين والواحد والعشرين؟ كيف ستعامل مثل هذه الدول البشرية،
والشعوب احملتلة ،والشعوب الضعيفة؟
غري أن هذه احلقوق ومثلها معها قد نادى بها اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً ،ودومنا خلفيات
سوداوية ،من قتل ،وظلم ،وويالت ،وحروب .لقد نادى بها اإلسالم ثقافة أصيلة ،وخلفية حضارية
حبتة ،وفلسفة مذهبية حتى أضحت وغدت سلوكاً وخلقاً ومنهج حياة .ومل تكن تصل أوروبا
والغرب بوجه عام إىل مثل هذه املبادئ لوال تأثرها البالغ باحلضارة اإلسالمية الراقية ،وأخذها عنها
الكثري ،والذي كان هذا اإلعالن أحدها.
ومثل ذلك هو الذي حدا يف مؤمتر احملامني الدولي ،الذي عقد يف مدينة الهاي بهولندا سنة
1948م أن يقرر ،فيقول:
اعرتافاً مبا يف التشريع اإلسالمي من مرونة ،وما له من شأن مهم ،جيب على مجعية احملامني الدولية
أن تقوم بتبين الدراسة املقارنة هلذا التشريع ،والتشجيع عليها أ.هـ.

(*)
(((

وجاء يف توصية أصدرها عمداء كليات القانون والشريعة يف ندوتهم اليت عقدت يف بغداد يف
آذار سنة 1974م ،ما نصه:
لقد أثبتت الشريعة اإلسالمية صالحيتها حلكم البالد العربية والبالد اإلسالمية ،كنظام قانوني
شامل طيلة قرون عديدة ،ومل يكن احنسار جمال تطبيقها بعد صدور التقنيات احلديثة راجعاً إىل قصور
يف أحكامها ،بل كان راجعاً إىل أسباب عدة ،أهمها :ما قام به االستعمار من فرض قوانينه ،وإحالهلا
حمل الشريعة اإلسالمية ،وآية ذلك أن هذه الشريعة ما زالت مطبقة بصورة جزئية يف بعض اجملاالت
* الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد .ص 119لألستاذ الدكتور مصطفى الزرقا.
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يف البالد العربية مجيعها ((( ،األمر الذي يدل على مرونة أحكامها ،وقابليتها ملواجهة التطور أ.هـ.((( .
فالشاهد من ذلك أن اجملتمعات املسلمة جمتمعات حضارية إنسانية عادلة ،فلم يعرف الظلم طريقاً
ودرباً هلا ،ومل يستحر القتل ،ويستشري يف أوساطها ،ومل تتعد حدود اهلل يف حقوق بين البشر بغض
النظر عن دينهم وعرقهم ولونهم وأقطارهم .فالناس لدى اإلسالم سواسية ،ومستوون يف احلقوق
والواجبات ،وكلهم أمام القانون سواء.
وب
اس إاَِّن َخ َل ْقنَ ُاك ْم ِم ْن ذ ََك ٍر َوأُْ�نثَى َو َج َع ْلنَ ُاك ْم ُش ُع اً
جاء ذلك يف القرآن العظيم يف قوله تعاىل :اَ
{ي أَ�ُّي َها النَّ ُ

َاك ْم إ َّ
َوَ�قبَائِ َل لَِ�ت َعا َرُفوا إ َّ
ِن هَّ
ِن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد هَّ
اللِ أَْ�تق ُ
يم
اللَ َع ِل ٌ

َخبِريٌ}(احلجرات.)13 :

وجاء يف حجة الوداع يف اخلطبة الشهرية اليت خط فيها رسول اهلل ،صلوات اهلل عليه وسالمه،
بعضاً من حقوق اإلنسان يف هذا السياق ،ما نصه:
اح ٌدَ ،وإ َّ
اس ،أَاَل إ َّ
ِن َرب ُ
ِن أَاَب ُك ْم َو ِ
َّك ْم َو ِ
ب َع َلى َع َج ِم ٍّي َ ،واَل لِ َع َج ِم ٍّي َع َلى
اَ
اح ٌد ،أَاَل اَل َف ْض َل لِ َع َريِ ٍّ
(ي أَ�ُّي َها النَّ ُ

ول هللاِ ،مُثَّ َق َ
ح َر ،إ اَِّل اِب َّل�ت ْق َوى ،أََ�ب َّل ْغ ُت؟! َقالُوا�َ :ب َّل َغ َر ُس ُ
ال :أَ ُّي
ح َر َع َلى أَ ْس َوَدَ ،واَل أَ ْس َوَد َع َلى أَ مْ َ
بَ ،واَل أَ مْ َ
َع َريِ ٍّ

ال :مُثَّ َق َ
ال :أَ ُّي َش ْه ٍر َه َذا؟ َقالُواَ :ش ْه ٌر َح َرا ٌمَ ،ق َ
�َي ْوٍم َه َذا؟ َقالُواَ� :ي ْوٌم َح َرا ٌم ،مُثَّ َق َ
ال :أَ ُّي َ�ب َل ٍد َه َذا؟ َقالُوا َ�ب َل ٌد
الَ :فإ َّ
الَ :واَل أَ ْدرِي َق َ
ِن هللاَ َق ْد َح َّرَم َ�بْ�ينَ ُك ْم ِد َما َءُك ْم َوأَ ْم َوالَ ُك ْم ـ َق َ
َح َرا ٌمَ ،ق َ
اض ُك ْم ،أَ ْم اَل ـ َك ُح ْرَم ِة
ال :أَ ْو أَ ْع َر َ

ال :لُِ�يَ�ب ِّل ِغ َّ
ول هللاَِ ،ق َ
�َي ْوِم ُك ْم َه َذا ،يِف َش ْهرُِك ْم َه َذا ،يِف َ�ب َل ِدُك ْم َه َذا ،أََ�ب َّل ْغ ُت؟ َقالُوا�َ :ب َّل َغ َر ُس ُ
الشا ِه ُد الْ َغائِ َب).

(((

والقرآن الكريم هو الذي أعلن عن تكريم اإلنسان وأحله املكانة اليت تليق ،ودافع عن إنسانيته،

ح ْلنَا ُهم يِف الْ�ب ِر َوالْب ْح ِر َوَرَزْ�قنَا ُهم ِم َن َّ
الطيِّبَ ِ
ات َوَف َّض ْلنَا ُه ْم َع َلى َكثِ ٍري
فقال سبحانهَ { :ولَق ْ
ْ
َد َك َّرْمنَا بَ يِن آ َد َم َومَ َ ْ
َّ َ
مِمَّ ْن َخ َل ْقنَا

ْضي ً
َ�تف ِ
ال}(اإلسراء)70 :

كما دعا القرآن الكريم إىل مرتبة عالية يف حتقيق العدالة يف إطار النظام األخالقي القيمي ،وهي
 .1كقانون األحوال الشخصية على سبيل املثال والقانون املدني.
 .2كراسة صادرة من احتاد اجلامعات العربية (األمانة العامة) حتت عنوان (ندوة عمداء كليات احلقوق والقانون
والشريعة باجلامعات العربية اليت عقدت جبامعة بغداد يف  20 - 14آذار 1974م) .ص 3وما بعدها.
 .3مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث رجل من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال شعيب األرنؤوط:
إسناده صحيح.
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آن َ�ق ْوٍم َع َلى أَاَّل َ�ت ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا
مرتبة أعلى من جمرد حتقيق العدل اجملرد ،فقال سبحانهَ { :وال جَْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَ ُ
ُه َو أَْ�ق َر ُب

لِ َّ
ل�ت ْق َوى}(.املائدة)8 :

كما أكدت السنة النبوية الكرمية على العدالة يف أعلى درجاتها ،فقال صلوات اهلل عليه وسالمه:
(إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد.
وأمي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها).

(*)
(((

هذا وقد كفل اإلسالم احلقوق املختلفة لإلنسان ،فكفل له حقوق احلرية الدينية ،واملدنية ،وحرية
التفكري ،وحرية التملك ،واحلرية السياسية ،وحقه يف العمل.
فالذي ال ريب فيه ،وال شك ،أن اإلسالم كان أسبق مما توصلت إليه أوروبا  ،أو توصل إليه الغرب
بوجه عام يف قضايا حقوق اإلنسان ،مبا ال يقل عن ثالثة عشر قرناً من الزمان ،وهذا الذي ساد يف
اجملتمعات اإلسالمية ،وكان خلقاً هلا وسلوكاً .فاملسلمون وجمتمعاتهم أرقى وأجل مما عليه الغرب
وجمتمعاتهم ،وأسبق يف احلضارة اإلنسانية ،وأمت يف جمال املنظومة القيمية واإلنسانية .وكون البعض
يظن أن هذه هي أخالق الغرب ،فهذا وهم وزعم .فاملسلمون هم سادة العامل ،وهم قادته ،ومعلموه،
وإن أبى الغرب ذلك ،وليس غريباً أن يأبى ذلك الغرب املنافس اجلاد لإلسالم وأهله وحضارته،
ولكن الغريب واملدهش أن تكون هذه قناعات بعض املسلمني ،وأن ختطئ بوصلتهم وتضل طريق
احلق والصواب وسداد الرأي.

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار.
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أخالق وقيم

لـــزوم التحلي باحللم واألدب
يف مواقف احلدة وثورة الغضب
الشيخ إحسان عاشور /مفيت حمافظة خانيونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

وارتفاع نسبة اخلالفات الزوجية ،خاصًة
فنالحظ يف جمتمعنا كثرةَ الـمشكالت العائلية،
َ

تلك اليت يلجأُ فيها بعض األزواج الذين ال َخ َ
الق هلم إىل استعمال ألفاظ الطالق ،وقد

فيتلفظ بألفاظ ُ
ُ
تصيب َ
ب ِّ
الر ِّب) والعياذ باهلل تعاىل،
الـح َماقُة،
بعض َه ُم َ
(س ِّ
ُ
الكفر َ
الدين أو َّ

و َم َرُّد هذه الظاهرة إىل ما يَ ْعترَ ِي أولئك الناس من االنفعال والغضب ألت َفِه سبب ،وما
ِّ لحْ ْ ِ
ُ
ُ
ف الحْ ِ َّدةِ،
َب يف َم َواِق ِ
يوقعهم فيه إال َجهل ُهم بمَِا َعَّل َم ُهم اإلسالُم من لزُوُم التَّ َحلي با ِلم واألد ِ
َ
ب.
وث ْو َرةِ ال َغ َض ِ
بشري ،يحُ ِد ُث ث َوراناً يف النفس ،يحَ ِمُلها على الرغبة يف البطش واالنتقام،
والغضب َطبْ ٌع
ٌ

وُيف ِقدها القدرة على التحكم يف األقوال واألفعال ،وهو خلق ذميم ،ومحاقة ممَ قوتةَ ،ح َّذ َر منه

أمتَـه إىل عالج ناجع ،يقتَـِل ُع ُجذو َره من النفس،
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كثرياً  ،وأرشد َّ
ٍ
دفع َهيَ َجانَـها ،وذلك يف مجلة من التوجيهات النبوية الكرمية ،ألخَِّ ُصها يف مخس نقاط:
ويَ ُ
أو ًال  -الب ُ
ُعد عن دواعي الغضبَ ،
نـ ِب أسبابه :فقد أخرج البخاري ،عن أبي هريرة ،رضي
وتـج ُّ

اهلل عنه( :أن رج ً
ال قال للنيب ،صلى هللا عليه وسلمِ :
فرَّد َد مراراً ،قال:
أوص يِن ،قال :ال َ�ت ْغ َض ْبَ ،
ب أسباب الغضب ،وال توفر أجواء التمادي فيه ،ومن ذلك مغادرة
ال َ�ت ْغ َض ْب)(*)؛ أي تَـ َج َّنـ ْ
(((

* صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب.
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البيت لفرتة تتبَ َّدُد فيها غيوم اخلصام ،وتنقشع ُظَّلة الغضب.

ثانيًا :التزا ُم الصمت ،وعد ُم التعاطي مع حالة االنفعال والغضب ،والتمادي فيها؛ منعاً

رضي اهلل
تـ َ
حم ُد ُعقبَاُه ِم ْن َب ِذيِء اللفظ ،وسيئ الكالم ،لمَِا روى ابن عباسَ ،
للوقوع فيما ال ُ
عنهما ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا غ ِ
أح ُدُكم ْ�َ ،ف ْليَ ْس ُك ْت)
َض َب َ

(((

ً
ب ،وإمخاداً لجِ َذ َوِتِه ؛ تقرباً إىل اهلل تعاىل ،ورغبًة فيما
وُين َد ُب أن يكون السكوت قَـ ْهرا لل َغ َض ِ
أ َع َّدُه اهلل للكاظمني الغيظ ،والعافني عن الناس ،من األجر والثواب ،وذلك من سمِ َات املتقني

والض َّرا ِء َ
الس َّرا ِء َّ
ني َع ِن
الذين َو َص َف ُه ُم اهلل تعاىل بقوله{ :الَّ ِذيْ َن �ُي ْن ِفق َ
ُون يف َّ
ني ال َغ ْي َظ وال َعا ِف َ
والكا ِظ ِم َ

اس وهللاُ حُيِ ُّب
النَّ ِ

ني}(آل عمران)134 :
املُ ْح ِسن َ

رضي اهلل عنهما ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما ِم ْن ُج ْرَع ٍة
وقد روى ابن عمرَ ،

َ
أج َراً ِع ْن َد هللاِ ِم ْن ُج ْرَع ِة غ َْي ِظَ ،ك َظ َمها َع ْب ٌد ابْتِ َغا َء َو ْج ِه هللاِ)
أعظ ُم ْ

(((

وهذا من عالمات الشجاعة وقوة الشخصية؛ كما قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ليس
ُوتِ ِه ـ مَّإنا َّ
َّ
الشدي ُد ُّ
نفسه ِع ْن َد ال َغ َض ِب)(((،
ابلص َرَع ِة ـ أي الذي يَ ْص َرُع الناس كثرياً بق َّ
الشدي ُد الذي يمَِْل ُك َ
َ ِ
تفس َد الحْ ياةُ الزوجية ،وُي َف َّر َق الجْ َ ْم ُع.
الغيظ فيما بينهم ُه ُم
بكظم
وأوىل الناس
ِ
ُ
األزواج؛ ِلئَال ُ
ضطج ُع إذا كان جالساً؛
ثالثًا :تغي ُري حاَلِة االنفعال إىل السكون؛
ُ
فيجلس إذا كان قائماً ،ويَ ِ

لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إذا غ ِ
ِن َذ َه َب َع ْن ُه
أح ُدُك ْم و ُه َو قائِ ٌم َ�ف ْليَ ْج ِل ْسَ ،فإ ْ
َض َب َ
ال َغ َض ُب ،وإال َ�ف ْليَ ْض َط ِج ْع)
ُ
كر اهلل تعاىل؛ لمِ ا فيه من حصول الطمأنينة يف القلب ،والسكينة يف
رابعًا:
االنشغال ِ
بذ ِ
(((

 .1مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح.
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الزهد ،باب احللم ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب.
 .4سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب ما يقال عند الغضب ،وصححه األلباني.
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وب}
النفس ،مصداقاً لقول اهلل تعاىل{ :الَّ ِذيْ َن آ َمنُوا َوتَ ْط َمئِ ُّن ُقلوُ�ب ُه ْم بِ ِذْك ِر هللاِ أال بِ ِذْك ِر هللاِ تَ ْط َمئِ ُّن ال ُق ُل ُ
(الرعد .)28 :ومن ذلك االستعاذُة باهلل تعاىل من الشيطان الرجيم عند الشعور بالغضب؛ لقوله
تعاىل{ :وإمَّا يَن َزَغنَّ َك ِم َن َّ
يم} (األعراف ،)200 :وذلك َّ
الش َ
يط ِ
استَ ِع ْذ ابهللِ إنَّ ُه مَ ِ
ألن
ان َ�ن ْزٌغ َف ْ
سي ٌع َع ِل ٌ
النفس،
الغضب ،وت ْه َدأ
بط ُل َم ْك َرُه ،فَـيَ ْس ُك ُن
االعتصا َم باهلل تعاىل يَطُرُد الشيطا َن ،ويَ َ
دحُرُه ،وُي ِ
ُ
ُ

(استـَ َّب رجالن
ويوضح هذا املعنى ما أخرج أبو داود عن سليمان بن ُص َرد ،رضي اهلل عنه ،أنهْ :

اج ُه ،فقال النيب ،صلى هللا
أح ُد مُها تـَح َم ُّر َعينَا ُه ،وتنت ِفخُ أ ْوَد ُ
فج َع َل َ
عند النيب ،صلى هللا عليه وسلمَ ،

عليه وسلم :إ يِِّن َأل ْع ِر ُف َك ِل َم ًة لَ ْو َقالهََا هذا لَ َذ َه َب َع ْن ُه الذي جَيِ ُد؛ أَ ْعوُذ ابهللِ ِم َن َّ
الش ْي َط ِ
الرجي ِم)
ان َّ

(((

خامسًا :الوضوءَُ ،
والف َز ُع إىل َّ
الصالة؛ َعن حذيفة ،رضي اهلل عنه( :كان النيب ،صلى هللا عليه

أي َضا�َي َق ُه ـ أَ ْم ٌر َص َّلى)((( ،وفائدُة ذلك َّ
والتـ َع ُّر َق،
أن
َ
وسلم ،إذَا َح َزبَ ُه ـ ْ
الغضب ُي َوِّل ُد احلرارة َّ

واإلحساس بالضيق ،فيأتي املاُء ود ُ
َلك األعصاب ِلُي َخ ِّف َ
ف هذه األعراض ،والوضوُء ُي ْض ِفي
َ
على النفس شعوراً بالعبوديةُ ،
َاجاةِ َر ِّب
تو ُج ذلك بمُِن َ
والر َضا ،وُي َّ
يزيد من اإلحساس باأل ْم ِن ِّ

النفس ،وُي َس ِّري عن الفؤاد.
العالمَِني ،الذي ُيذ ِه ُب ال َغيْ َظ ،وُي َه ِّد ُئ
َ

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه َّ
وسلم .

 .1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب ما يقال عند الغضب ،وصححه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب وقت قيام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من الليل ،وحسنه األلباني.
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السارق األنيق
فراس حممد بشارات /دار اإلفتاء الفلسطينية
عندما حاولت كتابة هذا املقال تبادر إىل ذهين العديد من العناوين اليت لرمبا أحاول من
خالهلا إيصال الفكرة اليت أريد ،فخطر ببالي هذا العنوان (السارق األنيق) حيث من املعروف
أن الشخصيات األنيقة اليت تهتم بهندامها هي شخصيات سارقة للنظر ،ومن املستحيل أن
نفكر -لو جمرد تفكري -بأنهم أشخاص سارقون ألي شيء مهما غال مثنه.

ويف احلقيقة ومن خالل ّ
االطالع على العديد من عمليات النصب واالحتيال اليت وقعنا

ونقع فيها كل يوم ،جند أن هذه العمليات تتم من خالل أشخاص معروفني بأناقتهم ولباقة
حديثهم.
بثياب مهرتئة ما أعرناه أي اهتمام،
نعم؛ هذه حقيقة ال ميكن إغفاهلا ،فلو جاء إلينا شخص ٍ

حتى لو حتدث عن صفقات باملاليني هو قائم عليها ً
فعال ،فأول ما يتبادر إىل ذهننا بأنه شخص
حمتال حياول أن يظهر نفسه أمامنا مبظهر الشخصية املرموقة ،بينما لو كان هذا الشخص ذا
مظهر جيد ومالبس أنيقة حتى لو مل يكن ميتلك املال ،فسرتانا دومنا شعور منا جنلس ونستمع

إليه بعناية جازمني بأنه صادق ،وأنه ً
فعال ميتلك األموال واملشاريع اليت يتحدث عنها.

هذه هي املظاهر اخلداعة اليت ما زال البعض جيهلها ،والبعض اآلخر حياول عدم الوقوع

فيها ،وال أقول إننا ننجح دائماً يف ذلك ،فما زلنا نقع يف مصيدة السارق األنيق الذي حياول
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إخفاء حقيقته القذرة بارتداء املالبس األنيقة واحلديث املنمق.
هذه كانت مقدمة للموضوع األساس الذي أود احلديث عنه ،وهو األجهزة الذكية ،ووسائل
التواصل االجتماعي ،اليت أصبحنا ندخلها بيوتنا دومنا تفكري هل هي ضارة أم نافعة لنا؟

بدايًة أود احلديث عن األجهزة الذكية ،واليت هي كالشخصيات األنيقة اليت ترتدي أمجل

املالبس ،وتظهر لنا مجال هيئتها وحضورها لنلهث خلفها طامعني يف احلصول عليها وامتالكها.

ال أختلف معكم ،فأنا أيضاً كأي شخص طبيعي أرغب يف احلصول على كل ما هو جديد يف
عامل التكنولوجيا واالتصال.

فمن اجلميل أن متتلك هاتفاً ذكياً ،ولكن من احملزن واملبكي ،وال أبالغ عندما أقول إنه من

املقلق واملخيف وجود هذه األجهزة بأيادينا وبأيادي أبنائنا وبناتنا ،يف حال عدم معرفة كثري
منا بطرق التعامل مع هذه األجهزة وأساليبه ،واليت تسرق حياتنا الشخصية برضانا وبعلمنا،
وحنن نضحك ونقول هذا تطور.
لنالحظ عزيزي القارئ كم من املشكالت واملصائب اليت حلت بأصحاب هذه اهلواتف
من سرقة معلومات وصور ،أودت بأصحابها إىل االنتحار يف بعضها ،أو اجلنون يف البعض
اآلخر ،وكذلك الفضيحة اليت أجربت أصحابها على االنعزال.
ولتكتمل عملية النصب اليت حنيكها حنن بأنفسنا على أنفسنا أدخلنا السارق اآلخر وهو

اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي ،وطبعاً حنن من أطلق مسمى تواصل اجتماعي على
هذه الوسيلة للتواصل ،فأي تواصل هذا الذي يدخل إىل بيوتنا ال أقول دون استئذان بل
باستئذان ،فهو سارق أنيق ومؤدب ،فإنه يستأذن منا ليدخل بيوتنا ،وحنن يف كثري من احلاالت
نسمح له بالدخول ،ونستمع إليه بإصغاء ،دومنا كلل أو ملل.

إىل هنا ،فإن الوضع طبيعي جداً ،ضيف جديد جاء إىل بالدنا تعرفنا إليه (األجهزة الذكية)
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ومن ثم قدمنا له واجب الضيافة (اإلنرتنت) ومن بعدها وجب علينا تقديم احللويات
لضيفنا (مواقع التواصل االجتماعي).
هذا كرم ضيافة جيد من قبلنا لضيفنا األنيق ،صاحب املظهر اجلميل ،والكالم املنمق ،ولكن
هنا تبدأ املصيبة ،فهذا الضيف ليس بالضيف خفيف الظل ،الذي يزورنا لفرتة ويذهب.

فمن خالل مجال هيئته ولباقة حديثه ،يرتك فينا الرغبة الشديدة يف إبقائه ،ونرضخ ً
فعال هلذه

الرغبة اليت نعلم مسبقاً أنها ستؤدي إىل هالكنا يف النهاية.

أعلم أن غالبيتكم تقول إني صاحب نظرة متشائمة خائفة من هذا الضيف ،نعم هذا

صحيح ،فأنا أخاف جداً من هذا التطور السريع لعالقتنا بضيفنا الذي أصبح َّ
ظلنا بكل
سهولة ،ودخل بيتنا ،ودخل غرف نومنا بإرادتنا.
للعلم؛ فأنا شخص أعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ولرمبا هذا مما زاد من خويف من
هذا الضيف الثقيل ،فكما يعلم اجلميع فإن الطبيب يعلم يف كثري من األحيان حالة املريض
وما ستؤول إليه أكثر من املريض ،وكذلك املعلم ،ميكنه أن يتنبأ مبستقبل الطالب.

يأت من فراغ ،وإمنا جاء بعد ّ
االطالع على آلية عمل
إلي ،فإن هذا اخلوف مل ِ
أما بالنسبة َّ

هذه األجهزة الذكية ،واليت ثبت ذكاؤها بسرقتنا من أهلنا ،وأبنائنا ،ومن أنفسنا كذلك ،وبعد
تعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ،واليت الحظت من خالهلا نشراً ً
كامال ألسرارنا على
املأل ،واملصيبة أن هذا النشر ألسرارنا بإرادتنا وبأيادينا ،فكأمنا حنن من يضع السكني على
رقابنا ورقاب أبنائنا.
نعم عزيزي القارئ؛ هذه حقيقة ،فكم من أسرة تهدمت بسبب مواقع التواصل

االجتماعي ووسائله ،وال أخص هنا موقعاً حمدداً ،فكثرية هي هذه املواقع وكثرية هي الوسائل.

وهنا امسحوا لي أن أذكر قصة حقيقية ،حدثت يف جمتمعنا كمثال بسيط ،علنا نفهم سوياً
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مدى اخلطورة اليت حتدق بنا ،لقد حدث أن تواعد شاب وفتاة تعرفا إىل بعضهما عرب مواقع
التواصل االجتماعي على االلتقاء يف أحد األماكن ليتعارفا بشكل أفضل كما يدعيان ،وما

دعاهما هلذا إال الشيطانً ،
فعال ُحدّد املكان والزمان ،كما ُحدّد اللباس الذي جيب أن يلبسه
متفائال ً
ً
آمال بأنه سريى ملكة
كل منهما؛ ليتمكنا من معرفة بعضهما بعضاً ،ذهب الشاب

مجال الكون بانتظاره ،وكذلك الفتاة كانت قد رمست يف خياهلا صورة لفارس األحالم الذي
سيقابلها بعد طول انتظار ،وصل الطرفان إىل املكان املوعود يف الزمان احملدد وهنا كانت
الصدمة ،حيث تفاجأ الشاب بوجود زوجته بانتظاره ،وكذلك كانت املفاجأة بالنسبة إىل
الزوجة ،بأن زوجها هو من حضر إىل املكان.

انظر معي عزيزي القارئ ،وختيل هذا املوقف الذي اختصرته كثرياً لعدم اإلطالة ،أليس

موقفاً يدعو للقلق واخلوف من الضيف الذي يستحق بكل جدارة لقب (السارق األنيق)؟
والذي أدى كذلك إىل ما نسبته  % 20من حاالت الطالق يف بالدنا حسب اإلحصاءات
املوثقة.

وللحديث بقية طويلة ،فكثرية هي القصص اليت نسمعها يومياً ،وتقشعر هلا األبدان،

وكثرية هي العقول اليت سرقت بسبب هذه املواقع ،ولكين حاولت هنا ولو بإجياز التعبري عن
خويف من ضيفنا اجلديد.

وأخرياً؛ أود التذكري بأن لكل شيء يف الكون سلبياته وإجيابياته ،فيجب احلذر من سلبياته

والبحث عن إجيابياته وتنميتها.
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قصيدة

الثلج
د .مجال سلسع  /رئيس جمموعة املنتدى الثقايف اإلبداعي
َ
الرتاب
فاشتاق للورِد
ْ

يرقص
فرح بطعم الثلج ُ
ٌ

هت َّ
يف املشاعُر للسماِء
وتوج ْ
َّ

أتت
وهي السماُء على مواعي ِد اإللِه ْ
َّ

ُّ
متد جس َر رجائها

أتت....
ْ

نعفت حنا َن الثلج يف رغباِتنا ً
قبال
ْ
ِ
فطاب على شفاهِ األرض ناياً
َ
ِ

السراب
وجع
غسلت همو َم
ْ
ْ
الروح من ِ
ِ

واهلضاب
ترقص
فقامت األياُم
ُ
ْ

حب َ
أبيض
ُ
نبع ٍ

َ
َ
الشوق
أرد هذا
فكيف ُّ

العينني
خلت من ساحِة
إذا ْ
ِ

فحملت شكري رؤيًة
ُ
فهي السماُء على يديها

الرب اإللَه
سبَّ َح َّ

ُ
للهديل
تشتاق أرضي
فعرفت كم
ُ
ِ

شوق تستقي لغيت
ُ
نغمات ِ
جاءت حتتسي
ُ
والقبالت ْ

الذئاب
أنياب
ُ
ْ

الشراب؟
ثلج
ْ
َ

ُ
طريان قليب يف مدى فرحي ٌ
فراش
َ
َ
قناديل الثلوج
اجلميل على
الزمن
أنبت
َ
ِ
ِ
تعال يا نو َر الفراش َ
َ
...تعال
ِ

حدائق ثلجها أسطورةً
َ
ورأت
ْ
متج ُد يف اجلاللِة رمحًة
ْ
هامت ِّ
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َّ
فأطل منحنياً ُ
الوقت
دخان
ِ

َ
الضباب
األرض
َ
أتعب هذهِ
ْ

ً
الغياب
كتف
ْ
مرحتال على ِ

سري كالمي
ما ُ
قلت يف ِّ

فرص الثلوج على مساِء حنانها
وتأَّّل ْ
قت ُ
ِ
عطش املكا ِن
ْ
نادت على ِ

فاحلن ُ
ألق املدى
ني ُ
يشم يف ِ
َ
صوت الندى...

عصفورةً َّ
غصن الثرى
ت على
حط ْ
ِ

فجاءت البشرى

األرض
َ
وطاب على شفاهِ
ِ

ضوَء الصباح،
ِ
نغمات ثلج
دت
فغر ْ
َّ
ُ ٍ
َ
اليباب
فوق أحزا ِن
ْ

ُ
ارتاحت
غياب الثلج ما
ْ
وعيون مشسي يف ِ
ِ

ً
ظالال من حنا ِن الروح
أرخى
ِ
أرجيها
فوق ِ

تهواها ...صالُة األنبياْء

ُ
ترديد الغناْء

الطقوس
على ظمأِ
ِ
الشمس
بعني
حضوُرُه ُقبَ ٌل ِ
ِ

فرح الثرى يف ثلجِه
ُ

األرض
أنني
للثلج رائحُة الوفاِء على ِ
ِ
ِ
احلب...
حتمُلها ُ
ذراع ِ

قمحها
السنابل َ
فأضاَء يف ظمأِ
ِ
فانساقت األياُم نه ًرا

وارتوى ُ
السحاب
الرتاب من
عطش
ْ
ِ

تنُثُرها....

تعم ُدُه السماْء!
فليس لنا سوى
َ
فرح ّ
ٍ
يرقص
فرح بطعم
الثلج ُ
ٌ
ِ
َ
البيوت
هامات
فوق
ْ
ِ

العروس بعرسها
فرح
ُ
ِ
الزفاف بثوبها
يو َم
ِ

أفراحها
ْ
قامت على ِ
قبالت ثلج ثغُرها
يرتاح يف
ُ
ِ ٍ
فاشتاق رائحَة الندى هذا املدى
94

باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

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

باسم الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل وفد ديين يقدم
العزاء بضحايا حادث تفجري الكنيسة يف القاهرة ويلتقي شيخ األزهر الشريف
القاهرة :باسم سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل ،ترأس مساحة
الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد األقصى املبارك

وفداً دينياً فلسطينياً لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني بضحايا االعتداء اإلرهابي
الذي اس��تهدف الكنيسة الكاتدرائية املرقسية يف حي العباسية يف العاصمة املصرية القاهرة،
وقد أعرب الوفد عن الرفض التام ألشكال اإلرهاب كافة ،الذي يستهدف زعزعة أمن مجهورية
مصر العربية الش��قيقة،
مؤكدين وق��وف القيادة،
والشعب الفلسطيين إىل
جانب إخوانهم املصريني
يف مواجه��ة اإلره��اب
ال��ذي يس��تهدف وحدة
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الشعب املصري ومتاسكه ،بدوره شكر البابا تواضروس سيادة الرئيس الفلسطيين والشعب
والوفد الفلسطيين على حضورهم ،كما قدم الوفد لفضيلة الشيخ الدكتور أمحد الطيب شيخ
األزهر الش��ريف واجب العزاء بضحايا انفجار الكنيسة ،مؤكداً على تضامنهم الكامل مع

الشعب املصري الشقيق بكل فئاته يف مواجهة اإلرهاب الذي يستهدف اجلميع.
من جانبه؛ شكر شيخ األزهر الوفد على هذه الزيارة العزيزة على قلوب املصريني ،وبعث
بشكره ،وحتياته إىل فخامة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل.
تكريم سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل وتسليمه العهدة العمرية
رام اهلل :ش��ارك فخامة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل ،رئيس دولة فلس��طني
يف االحتفال املركزي إلحياء ذكرى املولد النبوي الش��ريف ،والذي أقيم يف مقر الرئاسة برام

اهلل ،حيث ُك ِّر َم س��يادته ،وس ِّ
ُ��لم العهدة العمرية ،وقد قام ٌّ
كل من مساحة الشيخ حممد حسني
–املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،-ومعالي الدكتور حممود اهلباش – مستشار سيادة
الرئيس للشؤون الدينية /قاضي قضاة فلسطني ،ومعالي الشيخ يوسف ادعيس /وزير األوقاف
والش��ؤون الدينية ،باسم العلماء والقضاة يف فلسطني بتكريم سيادته ،وذلك حبضور دولة د.
رامي احلمد اهلل  -رئيس
ال��وزراء  ،وع��دد م��ن
الش��خصيات الرمسي��ة
واالعتباري��ة ،وقد ألقى
مساح��ة املفيت العام خالل
احلف��ل كلمة ع��دد فيها
مناق��ب رس��ولنا األكرم
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حممد ،صلى اهلل عليه وس��لم ،وعطفه ورمحته ومعاملته اإلنس��انية الرحيمة ،مبيناً أن ش��عبنا
الفلس��طيين صاحب حق ،وس��وف يقيم دولته الفلسطينية عرب صموده ورباطه الذي بدأ من
القدس.
املفيت العام يلتقي السفري األردني يف فلسطني
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم فضيلة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد للدار ومفيت حمافظة رام اهلل والبرية،
والسيد حممد جاد اهلل -املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية -والسيد مصطفى أعرج – مدير
عام مكتب مساحته ،سعادة السفري خالد الشوابكة ،سفري اململكة األردنية اهلامشية يف فلسطني،

حيث أدان مساحته االعتداء اآلثم على املدنيني اآلمنني الذي وقع مؤخراً يف الكرك ،مؤكداً

على وقوف الشعب الفلسطيين إىل جانب شقيقه األردني يف وجه أي مؤامرة حتاك ضده ،داعياً
إىل تكاتف اجلهود لدحر حماوالت زعزعة االستقرار يف املنطقة بأكملها ،بدوره مثن السفري

الشوابكة هذه الزيارة ،مؤكداً على عمق العالقة املتينة بني الشعبني األردني والفلسطيين.
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املفيت العام يلتقي األمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،عطوفة اللواء بالل النتشة – األمني العام للمؤمتر الوطين
الشعيب للقدس ،حيث قام مساحته والوفد املرافق بتقديم التهاني إىل اللواء بالل النتشة على

الثقة الغالية اليت أوالها إياه سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) ،بتعيينه أميناً

عاماً للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف قيادة هذا املؤمتر خلدمة
شعبنا وقضاياه ،وخباصة يف القدس ،مبدياً تأكيده على مواصلة التعاون مع هذه املؤسسة

املقدسية ،وهيئاتها ،لتحقيق أهدافها النبيلة.
بدوره أشاد اللواء بالل النتشة بهذه الزيارة ،وأكد على ضرورة تكاتف اجلهود خلدمة
الشعب الفلسطيين ومقدساته يف اجملاالت مجيعها ،وقد رافق مساحته خالل هذه الزيارة السيد
حممد جاد اهلل –املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية ،والسيد مصطفى أعرج– مدير عام
مكتب مساحة املفيت العام.
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املفيت العام يستقبل مدير شرطة ضواحي القدس
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى-حبضور الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،والشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس،
وأ.حممد جاد اهلل  -املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية ،وأ.مصطفى أعرج /مدير عام مكتب
مساحة املفيت العام ،العقيد حقوقي علي القيمري -مدير شرطة ضواحي القدس ،-ونائبه
العقيد حقوقي مأمون فحماوي ،واملقدم عمار مقبول – مدير التوجيه السياسي واملعنوي
لشرطة الضواحي ،واملقدم رائد أبو غربية -مدير العالقات العامة واإلعالم ،واملقدم يوسف
صبيح -مدير اإلدارة والتنظيم ،والنقيب دياب الباشا ،واملالزم سعيد احلاج ،وذلك يف مكتب
مساحته يف اإلدارة العامة لدار اإلفتاء يف الرام ،وقد عرب مساحته عن اعتزازه باألجهزة األمنية

ودورها الفاعل يف محاية األمن ،وحفظ النظام والقانون ،وخدمة املواطن وسالمته ،مثنياً على
جهودها يف األراضي الفلسطينية مجيعها ،وخباصة يف ضواحي القدس ،وحتدث عن األوضاع يف
املسجد األقصى املبارك واالنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين
ومقدساته،

وحم��اوالت

حجب ص��وت األذان

يف القدس ،معترباً هذا

التدخل خطرياً ج��داًّ،

وميس حقاً تارخيياً ودينياً

للمسلمني يف القدس.
من جانبه شكر العقيد
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القيمري مساحته على حسن االستقبال ،وأطلعه على النشاطات واألعمال اليت تقوم بها
الشرطة الفلسطينية يف حفظ األمن ،وسالمة املواطن ،يف مرافق احلياة مجيعها ،ويف نهاية
االجتماع أبدى اجلانبان حرصهما على مواصلة التعاون املشرتك.
املفيت العام يهنىء األخوين بلبول باحلرية
بيت حلم :قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

خطيب املسجد األقصى املبارك  -على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم ً
كال
من الشيخ إبراهيم خليل
ع��وض اهلل -الوكيل
املساعد ل��دار اإلفتاء
الفلسطينية  /مفيت حمافظة
رام اهلل والبرية -والشيخ
عبد

اجمليد

العمارنة/

مفيت حمافظة بيت حلم،
بزيارة لألسريين احملررين
حممد وحم��م��ود بلبول
لتهنئتهما بالتحرر من
سجون االحتالل ،حيث
مت اإلف��راج عنهما بعد

أن خاضا إضراباً بطولياً

عن الطعام مدة ناهزت
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الثالثة شهور ،احتجاجاً على اعتقاهلما اإلداري التعسفي.
وقال مساحته :إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيين يتطلعون إلطالق سراح األسرى،

وفرسان احلرية مجيعاً من ظالم سجون االحتالل ،وأن قضيتهم حتتل رأس أولويات العمل

الوطين ،مؤكداً على أن الشهداء واألسرى قد ضحوا بدمائهم وحرياتهم من أجل كرامة
الشعب الفلسطيين ومقدساته ،فحق هلم أن يكونوا األكرمني منا ،وحث مساحته على الوحدة

الوطنية ورص الصفوف ،مؤكداً على أنها الصخرة اليت تتحطم عليها أطماع االحتالل
ومؤامراته ،وبدورهما شكر األسريان بلبول مساحة املفيت العام والوفد املرافق على هذه
الزيارة.
جملس اإلفتاء األعلى حيذر من تبعات اقتحام املسجد األقصى املبارك
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية –
رئيس جملس اإلفتاء األعلى اجللسات اخلامسة والسادسة والسابعة واألربعني بعد املائة من
جلسات جملس اإلفتاء األعلى حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس ،وحذر اجمللس من
تبعات اقتحامات املسجد األقصى املبارك ،خاصة يف ظل ارتفاع وترية العدوان عليه ،من قبل
قطعان املستوطنني ،كما
حذر اجمللس من قرار منع
رفع األذان ،مبيناً أن هذا
القرار يتنافى مع القوانني
ال��دول��ي��ة واألع���راف
والشرائع السماوية ،اليت
تؤكد على حرية العبادة،
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كما ح��ذر اجمللس من
قرار سلطات االحتالل
بناء مئات الوحدات
االستيطانية

ومصادرة

آالف ال��دومن��ات من
األراض��ي الفلسطينية،
مطالباً العامل بضرورة

وقف أعمال الغطرسة
اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،كما حذر اجمللس من نية

نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،مؤكداً على أن القدس هي أرض حمتلة ،وأن مثل هذا
القرار سوف يؤدي إىل مزيد من عدم االستقرار يف املنطقة ،كما مثن اجمللس القرار التارخيي
رقم  2334جمللس األمن الدولي املناهض لالستيطان.
املفيت العام يشارك يف احتفال استكمال مشروعي ترميم قبة الصخرة باملسجد األقصى املبارك

القدس :ش��ارك مساحة
الش��يخ حمم��د حس�ين
املفيت الع��ام للقدسوالديار الفلس��طينية-
خطيب املسجد األقصى
املب��ارك ،يف احتف��ال
اس��تكمال مش��روعي
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ترميم الفسيفساء والزخارف اجلبصية يف قبة الصخرة املشرفة ،ومشروع فسيفساء قبة املسجد
القبلي /اجلامع األقصى يف املس��جد األقصى املبارك ،وأثنى مساحته على إعمار جاللة امللك
عبد اهلل الثاني للمس��جد األقصى املبارك ،ودفاعه عن أوىل القبلتني باسم  1.7مليار مسلم،
يتطلعون بكل شغف لليوم الذي تتحرر فيه املقدسات الفلسطينية من نري االحتالل وتعسفه
لتنعم برعاية إسالمية خالصة ،وتسامح إسالمي مسيحي ،كما كانت على مدار مئات السنني
منذ فتح اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب للقدس ،وحتى احتالهلا عام 1967م.
املفيت العام يرتأس اجتماعًا هليئة إدارة وحترير جملة اإلسراء
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

املشرف العام جمللة اإلسراء ،اجتماعاً ألسرة حترير اجمللة ،حبث فيه آلية تطوير اجمللة والنهوض

ً
شكال ومضموناً ،من حيث التنسيق والتدقيق والتوزيع وتنوع املادة املنشورة...
بها حنو األفضل

إخل ،وقد أثنى مساحته على جهود هيئة حترير اجمللة والعاملني فيها ،مؤكداً على أهمية اجمللة يف
نشر الوعي الديين وإفادة القارئ يف شتى اجملاالت اليت تتناوهلا املقاالت واألحباث والفتاوى

اليت تنشر عرب اجمللة.

مبيناً أن اجمللة منتظمة

يف صدورها حيث تصدر
بشكل دوري ،بواقع عدد
لكل شهرين هجريني،
وي��ت��م ن��ش��ره��ا على
الصفحة

اإللكرتونية

لدار اإلفتاء الفلسطينية،
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وتوزع جماناً على املساجد واملكتبات والوزارات واملؤسسات الرمسية والشعبية واملواطنني،
ودار نقاش مفصل من قبل احلضور حول النقاط الواردة يف جدول األعمال.
املفيت العام يشارك يف اجتماع ملنتدى تعزيز السلم يف أبو ظيب
أبو ظيب :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف أعمال االجتماع الثالث ملنتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات

املسلمة الذي عقد يف عاصمة اإلمارات العربية املتحدة ،أبوظيب ،حيث قدم مساحته حبثاً

بعنوان (الدولة بني النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية) ،بينّ فيها مفهوم الدولة يف اإلسالم
وتأصيلها ،وأحكامها يف ضوء النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء.
والتقى مساحته على هامش امللتقى بفضيلة العالمة الدكتور عبد اهلل بن بيه ،رئيس
منتدى تعزيز السلم ،وحبث معه العديد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك ،كما التقى
بالعديد من رؤساء وأعضاء الوفود املشاركة الرمسية والشعبية ،وأطلعهم على آخر التطورات
واالنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد املقدسات الفلسطينية،
وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،واليت كان آخرها قيام سلطات االحتالل بوضع أسالك
شائكة حول أجزاء من مقربة باب الرمحة اجملاورة للمسجد األقصى ،وبالتالي منع دفن املوتى

فيها ،معترباً ذلك مساً خطرياً باملقدسات اإلسالمية ،وطالب اجلهات الدولية املهتمة باستقرار
الوضع يف الشرق األوسط بالوقوف ضد هذه املمارسات والغطرسة اليت جتر الويالت على
املنطقة بأكملها.
املفيت العام يشارك يف اجتماع اهليئات املقدسية لتنسيق
وتوحيد اجلهود لتعزيز صمود املدينة املقدسة
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
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خطيب املسجد األقصى املبارك يف اجتماع اهليئات املقدسية لتنسيق وتوحيد اجلهود لتعزيز
صمود املدينة املقدسة ،وذلك بدعوة من صندوق ووقفية القدس ،بالتنسيق مع حمافظتها ،وقد
أشاد مساحته بهذا اللقاء وما متخض عنه من نتائج ستساهم بتكامل اجلهود وتعزيز أثرها

على املواطن املقدسي ،مضيفاً بأن املرحلة احلالية تتطلب مزيداً من التكاتف والتالحم ،داعياً
اجلميع لاللتفاف حول القدس.
دار اإلفتاء يف حمافظة رفح تنظم ندوة يف ذكرى استشهاد الرئيس الراحل الشهيد ياسر
عرفات رمحه اهلل
رفح :شارك فضيلة الشيخ حسن جابر -مفيت حمافظة رفح -يف الندوة
اليت نظمتها الدار يف مسجد العودة الكبري يف احملافظة بالذكرى الثانية
عشرة الستشهاد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار) رمحه
اهلل ،حتدث فيها فضيلته عن مناقب الفقيد العظيمة ،وإصراره على إقامة الدولة الفلسطينية

وعاصمتها القدس الشريف ،داعياً إىل الوحدة ،ورص الصفوف ملواجهة العدوان املستمر
على الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وحضر هذه الندوة مجع غفري من أبناء احملافظة.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف افتتاح معرض إضاءات على مساجد البلدة القدمية يف نابلس
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف افتتاح معرض
(إضاءات على مساجد البلدة القدمية يف نابلس) الذي افتتحه مساحة الشيخ يوسف ادعيس،
وزير األوقاف والشؤون الدينية.
كما شارك فضيلته يف ورشة حول (الصحة النفسية بني الدين والشعوذة) قدم خالهلا ورقة
عمل عن السحر والشعوذة والعرافة واملس الشيطاني وتلبس اجلن ،وأجاب عن العديد من
األسئلة اليت طرحها احلضور ،كما شارك يف حفل تكريم العديد من الشخصيات النابلسية
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الذي نظمته إذاعة حياة،
بهدف التواصل بني
القيم وال��ع��ادات يف
القديم وحال الناس يف
الوقت احلاضر ،وشارك
فضيلته يف استقبال وفد
من منظمة أطباء العامل،
وك��ذل��ك يف فعاليات
الوقف الداعمة لألذان ،حيث ألقى كلمة أكد فيها على حق املسلمني يف رفع األذان
واستنكار اإلجراءات اجلائرة حبق منع رفع األذان والسعي لسن قانون ملنعه من قبل سلطات

االحتالل اإلسرائيلي ،كما زار مجعية املكفوفنيّ ،
واطلع على أوضاع املكفوفني واحتياجاتهم
ومساهماتهم يف خدمة الوطن.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة الكلمة الطيبة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف ندوة بعنوان (الكلمة
الطيبة) عقدت يف قاعة جملس قرية مسلية ،حتدث فيها عن أهمية الكلمة الطيبة وفضلها،
واليت تعرب عن شخص املتحدث ،كما أنها تسر السامعني وتؤلف بني القلوب ،وتفتح
أبواب اخلري ،وتغلق أبواب الشر ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل أمرنا أن نقول الكلمة الطيبة.
كما شارك يف االجتماع املوسع للمجلس التنفيذي واالستشاري يف احملافظة ،وكذلك يف
اهتم بالصحة،
اليوم اخلتامي لفعاليات حماربة السرطان يف مدينة جنني ،بني فيها أن اإلسالم َّ
ودعا إىل الوقاية من األمراض ،كما شارك يف ورشة عمل حول (أهمية الوعي والفهم
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للنصوص الشرعية قبل إصدار األحكام) ،حتدث
فيها عن دور املرأة يف إصالح اجملتمع ،كما شارك
يف ورشة عمل يف قاعة جملس قرية جلبون حول
(االستخدام اآلمن لإلنرتنت) بينّ فيها ضرورة
الوعي خالل التعامل مع وسائل التكنولوجيا
احلديثة ،واملخاطر السلبية لإلنرتنت ،ووسائل
التكنولوجيا املنتشرة ،وشارك كذلك يف ندوة
بعنوان( :التعليم غري النظامي واقع وطموحات).
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف عدد من النشاطات
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة
بيت حلم -يف لقاء تشاوري حول مسودة اخلطة اإلسرتاتيجية للسلم
األهلي للمحافظة ،بينّ فيها دور املساجد والرتبية والتعليم يف نشر
الوعي بني املواطنني ،وشارك يف ندوة بعنوان( :النصوص يف الكتب
املقدسة واملؤلفات العلمية) بينّ فيها قداسة النصوص القرآنية؛ ألنها منزلة من عند اهلل
سبحانه وتعاىل ،وحضر مؤمتر ترويج اخلطة التنموية املكانية اإلسرتاتيجية حملافظة بيت حلم
لألعوام 2022 - 2016م ،وحضر االحتفال اخلاص بيوم املسن العاملي ،وشارك يف مهرجان
استقبال الطلبة اجلدد (فوج اليوبيل الفضي) يف جامعة القدس املفتوحة ،كما شارك يف افتتاح
وأم املصلني يف صالة اجلمعة ،وشارك يف ندوة بعنوان( :احلب واملغفرة) وألقى
مسجد كيسانَّ ،
فضيلته العديد من الدروس الدينية يف مركز التأهيل واإلصالح ،واستقبل العديد من الوفود.
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مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف أمسية شعرية
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -يف أمسية شعرية
أقيمت يف قرية جبورة السياحية ،ألقى قصيدتني عن القدس والغربة يف فلسطني ،كما ألقى
فضيلته حماضرة يف قاعة دار القرآن الكريم ،تناول فيها العديد من املوضوعات الفقهية ،كما
ألقى فضيلته حماضرة أخرى يف مدرسة اخلواجا بعنوان( :مفاهيم خاطئة يف العقيدة) ،حتدث

فيها عن أهمية العقيدة يف حياة املسلم ،مبيناً مجلة من األخطاء السائدة يف حياة املسلمني،
منها الذهاب للعرافني ،كما شارك يف احتفال تكريم أوائل الطلبة يف امتحان التجويد الذي
تعقده وزارة األوقاف سنوياً ،علماً بأن فضيلته يشارك يف برامج تلفزيونية وإذاعية عديدة يف

حمطات ووسائل إعالم حملية.

مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يلقي حماضرات دينية ويشارك
يف نشاطات أخرى
أرحيا واألغ��وار :ألقى فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد
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مفيت حمافظة أرحيا واألغوار -حماضرات دينية أمام القوة التنفيذية لالستخبارات العسكريةللمحافظات الشمالية حول (املوقف الشرعي ملالحقة اخلارجني عن القانون) ،وشارك يف
حضور املعرض التأبيين للشهيد الرمز الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) رمحه اهلل ،الذي
أقامته مدرسة زهرة املدائن األساسية للبنني ،وشارك يف حضور حفل ختريج الفوج األول من
أكادميية الضباط الفلسطينية للتأهيل وإعداد القدرات املهنية العسكرية للضباط وتطويرها
يف املؤسسة األمنية ،كما شارك يف تقديم التهاني لإلخوة املنتخبني يف اللجنة املركزية واجمللس
الثوري حلركة فتح ،والذي أقامته حمافظة أرحيا واألغوار.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف حفل تكريم طلبة مركز حتفيظ القرآن الكريم
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمرو -مفيت حمافظة طوباس-
يف حفل تكريم طلبة مركز حتفيظ القرآن الكريم ،كما شارك يف العرض
الكشفي إحياًء لذكرى استشهاد القائد الراحل الشهيد ياسر عرفات
(أبو عمار) رمحه اهلل ،كما شارك يف ورشة عمل حول إرث املعوق يف
اجلمعية احمللية للتأهيل اجملتمعي ،كما حضر االجتماع التنفيذي للمحافظة.
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مسابقة العدد 132
 .4األخوان اللذان حتررا معاً من االعتقال اإلداري ،وذلك يف

السؤال األول :ما........؟
 .1السورة القرآنية اليت تعدل ثلث القرآن الكريم

أواخر عام 2016م ،بعد أن خاضا إضراباً عن الطعام ناهزت

 .2الدليل الشرعي على كفارة العاجز عن الوفاء بنذره

مدته الثالثة أشهر

 .3معنى:

 .5من القائل:

أ .الشديد بالصرعة
ب .كل من :الصالقة ،واحلالقة ،والشاقة ،اللواتي تربأ
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،منهن

أ ...( .وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها)
ب .صبـور وإن مل تبـق مين بقـية قؤول ولو أن السيوف جواب
ج .يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم

احة
ج .النِيَ َ

د .اإلجياب والقبول يف عقود الزواج

السؤال الثالث :متى ........؟

السؤال الثاني :من ........؟

أ .قال املتبجحون{ :إن اهلل فقري وحنن أغنياء}

 .1النبيان اللذان ورد على لسانيهما لعن الذين كفروا من

ب .وقعت ثورة الرباق

بين إسرائيل؛ حسب ما جاء يف سورة املائدة

ج .صدر من العام املاضي قرار اليونسكو الذي أكد على أن

 .2الذي أتاه اهلل من الكنوز  ،ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة
أولي القوة
 .3الرجل الذي وجه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إليه

املسجد األقصى املبارك من املقدسات اإلسالمية اخلالصة ،وأن ال
عالقة لليهود به

أمراً بأن يتكلم ،ويستظل ،ويقعد ،ويتم صومه

ُ
بر َم ميثاق األمم املتحدة
د .أ ِ

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

تنويه

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 132
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

رفعت القيمة الكلية للجوائز
فأصبحت  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين ابلتساوي
اعتباراً من مسابقة العدد 131
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إجابة مسابقة العدد 130
السؤال الثاني:

السؤال األول:
أ .عمرو بن العاص.

 .1مسجد قباء.

ب .موسى عليه السالم.

 .2الغيل :اللنب الذي ترضعه املرأة ولدها ،وهي حامل.

ت .ناقة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم (القصواء).

 .3ما عدا الوجه والكفني.
 .4ترك املهاجرة ،وصلتها ،ولو بالسالم.

ث .علي وفاطمة واحلسن واحلسني.

السؤال الثالث:

ج .عثمان بن عفان.

أ .مائة وثالث فتاوى.

ح .امللك حممد السادس.

ب .مثان وتسعون آية (.)98

خ .أمحد شوقي .

السؤال الرابع:

د .أ .شهاب الدين األبشيهي.

أ .مثاني عشرة سنة.

ب .حممد أمني.

ب .على أبواب اجلنة.

الفائزون في مسابقة العدد 130
االسم

العنوان

 .1طالب أمحد علي مطلوب

بيت حلم

250

 .2مصطفى وليد مصطفى ميين

أرحيا

250

 .3أمحد حسني موسى أزعر

نابلس

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

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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