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  يف رحاب اجملتمع
  املسلم الفاضل

ا رونقه، ولو وضعت جيفٌة يف بستان رائع      لو وضعت وردة مجيلة يف مكان قذر لفقد مجالهُ
منهما  الثاني، وكل  يتكون  األول  فمن  واجملتمع،  الفرد  استقذارًا، وهكذا  عنه  الناس  لنفَر 
يتأثر باآلخر، ويؤثر فيه، سواء سلبًا 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، 
نِة يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه، صلى اهلل عليه وسلم،  من خالل مبادئه وتشريعاته املَتَضمِّ

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 شخوصًا 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 
بد من  والتفريط، ال  والتهاون  والتطرف،  املغاالة  الفاضل، بني  املسلم  اجملتمع  حول صورة 
التأكيد على الصورة املشرقة له، املستندة إىل مبادئ اإلسالم وأحكامه وقيمه النبيلة، ومن معامل 

اجملتمع املسلم الفاضل، وفق هذه الصورة متيزه بصفات وخصائص، منها:

الشيخ حممد أمحد حسني/ املشرف العام

افتتاحية العدد



5

      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 عماًل بقوله 
َفرُِّق بيَْيَ  تعاىل: }آَمَن الرَُّسوُل ِبَا ُأنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِبهلِل َوَمآلِئَكِتِه وَُكُتِ�ِه َوُرُسِلِه َل نيُ

َنا َوِإَلْيَك اْلَمِصرُي{)البقرة: 285(  َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوَقاُلوْا َسِْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبيَّ
    وال ينحصر اإلميان لدى اجملتمع املسلم مبا وقر يف قلوب أبنائه، بل إن أعمالم تنطق معربة 
عنه، فهم املتعبدون، الصادقون، وهم أهل اخلريات، الذين خاطبهم اهلل بإميانهم، آمرًا إياهم أن 
َها الَِّذ�َن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُ�ُدوا  يركعوا، ويسجدوا، ويفعلوا اخلري، فقال جل شأنه: }َي َأ�يُّ

ْفِلُحوَن{)احلج: 77( َر َلَعلَُّكْم تيُ َعُلوا اْلَييْ رَبَُّكْم َوا�يْ
    وسلوك أبناء هذا اجملتمع مرتبط بعقيدتهم، فهم املوحدون العابدون، املتحلون باملكارم، 
انصياعًا ألمر اهلل، وهو القائل عز وجل: }َواْعُ�ُدوْا هللَا َوَل ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئًا َوِبْلَواِلَدْ�ِن ِإْحَساًن َوِبِذي 
ِ�يِل َوَما َمَلَكْت  اِحِب ِبَلنِب َواْبِن السَّ َتاَمى َواْلَمَساِكِي َواْلَاِر ِذي اْلُقْرَب َواْلَاِر اْلُُنِب َوالصَّ اْلُقْرَب َواْلييَ

َأْيَاُنُكْم ِإنَّ هللَا َل ُيِبُّ َمن َكاَن ُمَْتاًل َ�ُخورًا{)النساء: 36(
     جمتمع يعتصم أبناؤه حببل اهلل املتني:

     اجملتمع املسلم الفاضل يعتصم أبناؤه حببل اهلل املتني وعروته الوثقى، امتثااًل لقوله تعاىل: 
ُلوِبُكْم  ْيَ قيُ َفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت هللِا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َ�َألََّف بيَ }َواْعَتِصُموْا ِبَْ�ِل هللِا َجِيعًا َوَل تيَ

ُ هللُا َلُكْم آَيِتِه َلَعلَُّكْم  يِّ �يَ َها َكَذِلَك �يُ َ�َأْصَ�ْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًن وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َ�َأنَقَذُكم مِّنيْ
ْهَتُدوَن{)آل عمران: 103( تيَ

وما كانت قلوب أبنائه أن تتآلف لوال فضل اهلل، وحسن رعايته، مصداقًا لقوله جل شأنه: 
ُهْم ِإنَُّه َعزِ�ٌز  نيَ ييْ ُلوِبِْم َولَيِكنَّ هللَا َألََّف بيَ ْيَ قيُ ُلوِبِْم َلْو َأنَفْقَت َما ِف اأَلْرِض َجِيعًا مَّا َألََّفَت بيَ ْيَ قيُ }َوَألََّف بيَ

َحِكيٌم{)األنفال: 63(

يف رحاب اجملتمع املسلم الفاضل
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ْيَ َأَخَوْ�ُكْم  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َ�َأْصِلُحوا بيَ وأبناء اجملتمع املسلم الفاضل إخوة، واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ
ْرَحُوَن{)احلجرات: 10(، ويفرتض أن ال تقف حدود األخوة بني أبناء اجملتمع  ُقوا هللَا َلَعلَُّكْم تيُ َواتيَّ
املسلم الفاضل عند حدود املسميات واملظاهر الشكلية، بل جيب أن تتعدى ذلك إىل االندماج 
كاجلسد،  فهو  واليسر،  العسر  واألتراح، يف  األفراح  مناسبات  آثاره يف  تربز  الذي  العملي، 
يتداعى سائره إىل التشارك يف الشعور باألمل الذي ينتابه بسبب أمل أصاب أحد أعضائه، وهذا 
ينسجم متامًا مع التوجيهات النبوية الشريفة، فعن النُّْعَمان بن َبِشرٍي، يقول: قال رسول اهلِل، 
َعاُطِفِهْم، َكَمَثِل اْلََسِد، إذا اْشَتَكى  ِهْم، َوتيَ َوادِّ صلى اهلل عليه وسلم: )تيََرى اْلُمْؤِمِنَي ف تيَرَاُحِِهْم، َوتيَ

َهِر َواْلُمَّى(.)1( ُعْضًوا، َتَداَعى له َساِئُر َجَسِدِه ِبلسَّ
   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 
وَل  َمَر، َأنَّ َرسهُ أداء صلوات الفريضة مجاعة، وهي ذات األجر املضاعف، فعن عبد اهلِل بن عهُ
ْفُضُل َصَلَة اْلَفذِّ ِبَسْ�ٍع َوِعْشرِ�َن َدَرَجًة()2(، ويف  اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َصَلُة اْلََماَعِة تيَ

رواية )ِبَْمٍس َوِعْشرِ�َن َدرََجًة(.)3(
َقاِتُلوَن ِف َسِ�يِل هللِا      وأبناء اجملتمع املسلم يتناصرون باحلق، عماًل بقوله تعاىل: }َوَما َلُكْم َل تيُ
َأْهُلَها  اِلِ  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهيِذِه اْلَقْرَ�ِة الظَّ ُقوُلوَن رَبيَّ َواْلُمْسَتْضَعِفَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذ�َن �يَ

َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِلّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا{)النساء: 75(.
   وعلى الرغم من امتثال أبناء اجملتمع املسلم الفاضل إىل األمر اإللي بالتناصر فيما بينهم، 
بالقيم  بعضًا ظلمًا وعدواناً، عماًل  لبعضهم  واالنتصار  املقيت،  التعصب  يتجنبون  فإنهم 
، قال: قال  ْنَدِب بن عبد اهلِل اْلَبَجِليِّ اإلسالمية النبيلة، اليت تنبذ العصبيات العمياء، فعن جهُ

1. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم.
2. صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة، باب فضل صالة اجلماعة.

3. التخريج نفسه.
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َلٌة  ْنُصُر َعَصِ�يًَّة، َ�ِقتيْ يٍَّة، َ�ْدُعو َعَصِ�يًَّة، أو �يَ رسول اهلِل  صلى اهلل عليه وسلم : )من ُقِتَل َتَْت رَاَ�ٍة ِعمِّ
َجاِهِليٌَّة()1( وهم على هذا الصعيد يبلغون من حسن الرتبية مقامًا يدركون منه كيفية مناصرة 
األخ الظامل، وذلك امتثااًل للتوجيهات النبوية، اليت منها ما جاء يف رواية َأَنٍس، رضي اهلل عنه، 
قال: قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْنُصْر َأَخاَك َظاِلًما، أو َمْظُلوًما، قالوا: ي َرُسوَل هللِا؛ 

ْوَق َ�َدْ�ِه()2( ْنُصُرُه َظاِلمًا؟ قال: َتُْخُذ �يَ ْنُصُرُه َمْظُلوًما، َ�َكْيَف نيَ هذا نيَ
    جمتمع متحاب ومتآلف ومرتاص ومتعاضد:

وأداء  اخلري،  فعل  ومتعاضد على  الصفوف،  ومتآلف، ومرتاص  متحاب،  املسلم  اجملتمع     
الواجب النافع، فعن أبي مهُوَسى، عن النيب،  صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن 

ْعُضُه بيَْعضًا، َوَش�ََّك َأَصاِبَعُه()3( َياِن، َ�ُشدُّ بيَ نيْ َكاْل�يُ
    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 
ْفَسَك  انتباههم، ويستثري قلوبهم املؤمنة إىل أهمية التعاضد على اخلري، فيقول تعاىل: }َواْصِبْ نيَ
َيا َوَل  نيْ ُهْم ُترِ�ُد زِ�َنَة اْلََياِة الدُّ َناَك َعنيْ ْعُد َعييْ َمَع الَِّذ�َن َ�ْدُعوَن رَبيَُّهم ِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُ�رِ�ُدوَن َوْجَهُه َوَل تيَ

ُرطًا{)الكهف: 28( َ�َع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه �يُ ْلَ�ُه َعن ِذْكِرَن َواتيَّ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قيَ
ٌد     واهلل جل ذكره أثنى على أمة اإلسالم؛ كونها أمة مرتامحة فيما بينها، فقال عز وجل: }مَُّمَّ
هللِا  مَِّن  َ�ْضًل  ُغوَن  تيَ �يْ �يَ دًا  ُسجَّ عًا  رُكَّ رَاُهْم  تيَ ُهْم  نيَ ييْ بيَ ُرَحَاُء  اْلُكفَّاِر  َعَلى  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذ�َن  هللِا  رَُّسوُل 
ُلُهْم ِف اْلِجِنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج  ْورَاِة َوَمثيَ ُلُهْم ِف التيَّ ُجوِد َذِلَك َمثيَ َوِرْضَواًن ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهم مِّْن َأَثِر السُّ
آَمُنوا  الَِّذ�َن  هللُا  َوَعَد  اْلُكفَّاَر  ِبُِم  ِلَيِغيَظ  الزُّرَّاَع  ْعِجُب  �يُ ُسوِقِه  َعَلى  َوى  َ�اْستيَ ْغَلَظ  َ�اْستيَ َ�آَزرَُه  َشْطَأُه 

ُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا{)الفتح: 29( اِلَاِت ِمنيْ َوَعِمُلوا الصَّ
بالتنازع  القبول  وترفض  بينها،  فيما  والشقاق  والتناحر  الشحناء  تنبذ  املتحابة  واألمة     

1. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر.
2. صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب أعن أخاك ظاملًا أو مظلوماً.

3. صحيح البخاري، كتاب الصالة، أبواب استقبال القبلة، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه.

يف رحاب اجملتمع املسلم الفاضل
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والشقاق؛ ألنها على يقني أنه يدمر بنيتها وقوتها، ويهدد كيانها ووجودها، كيف ال؟! واهلل 
اِبرِ�َن{ ْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ هللَا َمَع الصَّ تيَ َناَزُعوْا �يَ تعاىل يقول: }َوَأِطيُعوْا هللَا َوَرُسوَلُه َوَل تيَ

)األنفال:46(

َرْيَرَة، قال: قال رسول اهلِل، صلى     وهي أمة متحابة، حيب أبناؤها بعضهم بعضاً، عن أبي ههُ
ْؤِمُنوا حىت َتَابُّوا، َأَوَل َأُدلُُّكْم على َشْيٍء إذا  ْؤِمُنوا، ول تيُ اهلل عليه وسلم: )ل َتْدُخُلوَن اْلَنََّة حىت تيُ

َنُكْم()1( ييْ َلَم بيَ ُتْم؟ َأْ�ُشوا السَّ �يْ َعْلُتُموُه َتَابيَ �يَ
   واألمة املرتامحة املتحابة تنبذ أسباب الكراهية من بينها، فال يبغض بعضها بعضاً، وال 
تتشرذم أحزابًا وفرقاً، وال تتدابر، وال يظلم بعض أبنائها بعضاً، وال خيذلون إخوانهم، فعن 
َناَ�ُسوا، وَُكوُنوا  ُروا، ول تيَ َ�اَغُضوا، ول َتَدابيَ َرْيَرَة، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َل تيَ أبي ههُ

ِعَ�اَد هللِا ِإْخَواًن()2(
وَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )املْسِلُم  َمَر، رضي اهلل عنهما، َأنَّ َرسهُ     وعن َعْبِد اهلِل بن عهُ
رََّج عن  َأُخو املْسِلِم، َل َ�ْظِلُمُه، ول ُ�ْسِلُمُه، َوَمْن كان ف َحاَجِة َأِخيِه، كان هللا ف َحاَجِتِه، َوَمْن �يَ

َرُه هللا �وم اْلِقَياَمِة()3( َر ُمْسِلًما، َستيَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َستيَ رََّج هللا عنه ُكْرَبًة من ُكُرَبِت �يَ ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، �يَ
    جمتمع متناصح ينبذ املنكرات وحيث على املعروف:

   اجملتمع املسلم الفاضل متناصح، تهُقاوم فيه املنكرات، ومن مؤهالته حلمل لواء اخلريية، 
باإلضافة إىل اإلميان، أنه جمتمع متناصح مبقتضيات اإلميان، يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، 
ْؤِمُنوَن  َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتيُ نيْ َر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتُْمُروَن ِبْلَمْعُروِف َوتيَ مصداقًا لقوله تعاىل: }ُكنُتْم َخييْ

ِبهلِل{)آل عمران: 110(
    واجملتمع املسلم الفاضل يدرك خطورة التخلي عن واجب األمر باملعروف، والنهي عن 
املنكر، وله يف األمم السابقة عرب وعظات، حيث يقول جل شأنه: }ُلِعَن الَِّذ�َن َكَفُروْا ِمن َبِن 

1. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون، وأن حمبة املؤمنني من اإلميان، وأن إفشاء السالم سبب حلصولا.
2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها.

3. صحيح البخاري، كتاب املظامل والغصب، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه.
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َناَهْوَن َعن  تيَ ْعَتُدوَن * َكاُنوْا َل �يَ ِإْسرَاِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَ َذِلَك ِبَا َعَصوْا وََّكاُنوْا �يَ
ْفَعُلوَن{ )املائدة: 78 - 79( َعُلوُه َلِ�ْئَس َما َكاُنوْا �يَ مُّنَكٍر �يَ

    واجملتمع املسلم الفاضل متعاون على اخلري، الفرد فيه مسؤول جتاه نفسه وجمتمعه، من 
عماده التعاون على الرب والتقوى، وحماربة اإلثم والعدوان، عماًل باألمر الرباني املتضمن يف 
ُقوْا هللَا ِإنَّ هللَا َشِد�ُد  َعاَوُنوْا َعَلى اِلْثِ َواْلُعْدَواِن َواتيَّ ْقَوى َوَل تيَ َعاَوُنوْا َعَلى اْلبِّ َوالتيَّ قول اهلل جل ذكره: }...َوتيَ

اْلِعَقاِب{)املائدة: 2(

لدينهم  الذي جيدونه خريًا  النصح  أبناؤه  يقدم  واملعروف،  باخلري  متناصح      وهو جمتمع 
، َأنَّ النيب، صلى  اِريِّ وقادتهم وإخوانهم، امتثااًل للواجب امللقى عليهم خاصًة، فعن متَِيٍم الدَّ
ْلَنا ِلَمْن؟ قال: لِلِ، َوِلِكَتاِبِه، َوِلَرُسوِلِه، وألئمة امُلْسِلِمَي،  �ُن النَِّصيَحُة، قيُ اهلل عليه وسلم، قال: )الدِّ

َوَعامَِّتِهْم()1(
   املسؤولية يف اجملتمع املسلم الفاضل:

   املسؤولية يف اجملتمع املسلم موزعة ومنوعة، ال خيلو كاهل أحد من محلها، وإن تفاوتت يف 
وَل اهلِل، صلى اهلل  َمَر، يقول: مسعت َرسهُ الثقل والنوع واألساليب بني أبنائه، فعن َعْبد اهلِل بن عهُ
عليه وسلم، يقول: )ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم مسئول عن َرِعيَِّتِه، اْلَِماُم رَاٍع، ومسئول عن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل 
ْيِت َزْوِجَها، ومسئولة عن َرِعيَِّتَها، َواْلَاِدُم رَاٍع  رَاٍع ف َأْهِلِه، وهو مسئول عن َرِعيَِّتِه، َواْلَمرَْأُة رَاِعَيٌة ف بيَ
ف َماِل َسيِِّدِه، ومسئول عن َرِعيَِّتِه، قال: َوَحِسْ�ُت َأْن قد قال: َوالرَُّجُل رَاٍع ف َماِل أبيه، ومسئول عن 

َرِعيَِّتِه، وَُكلُُّكْم رَاٍع ومسئول عن َرِعيَِّتِه()2(
لقًا     وأبناء اجملتمع املسلم الفاضل حيرسون ثغوره، من أن خيرتقها عدو، سواء أكان بشرًا أم خهُ
سيئاً، ألنهم يدركون خطورة انتشار األوبئة يف بيئاتهم، وقد نبههم نبيهم الكريم، صلى اهلل 
عليه وسلم، إىل أهمية القيام مبقتضى اإلدارك السليم لذا الواجب، فعن النُّْعَمان بن َبِشريٍ، 

1. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن.

يف رحاب اجملتمع املسلم الفاضل
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رضي اهلل عنهما، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َمَثُل اْلَقاِئِم على ُحُدوِد هللِا، َواْلَواِقِع �يها، 
ْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َ�َكاَن الَِّذ�َن ف َأْسَفِلَها،  ْعُضُهْم َأْعَلَها، َوبيَ َهُموا على َسِفيَنٍة، َ�َأَصاَب بيَ ْوٍم اْستيَ َكَمَثِل قيَ
َنا،  ْوقيَ ْؤِذ من �يَ َنا ف َنِصيِ�َنا َخْرًقا، ول نيُ َقاُلوا لو َأنَّ َخَرقيْ ُهْم، �يَ ْوقيَ َقْوا من اْلَماِء َمرُّوا على من �يَ إذا اْستيَ

رُُكوُهْم وما َأرَاُدوا، َهَلُكوا جيعًا، َوِإْن َأَخُذوا على َأْ�ِد�ِهْم، جَنَْوا، َوجَنَْوا جيعًا()1( تيْ َ�ِإْن �يَ
    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 
أمة اإلسالم بها، فقال جل شأنه:}وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَ�ُكوَن 

الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا...{)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 
َفرًا من َأْصَحاِب النيب، صلى هللا عليه وسلم،  مواقفهم الدينية، فعن َأَنٍس، رضي اهلل عنه: )َأنَّ نيَ
َزوَُّج النَِّساَء، وقال  ْعُضُهْم: َل َأتيَ ّرِ، �قال بيَ َسَأُلوا َأْزَواَج النيب، صلى هللا عليه وسلم، عن َعَمِلِه ف السِّ
َن عليه، �قال: ما َبُل  ْعُضُهْم: َل َأَنُم على ِ�رَاٍش، َ�َحِمَد هللَا، َوَأثيْ ْعُضُهْم: َل آُكُل اللَّْحَم، وقال بيَ بيَ
َزوَُّج النَِّساَء، َ�َمْن َرِغَب عن ُسنَِّت،  َواٍم قالوا َكَذا وََكَذا؟!! َلِكنِّ ُأَصلِّي َوَأَنُم، َوَأُصوُم َوُأْ�ِطُر، َوَأتيَ َأقيْ

َلْيَس ِمن()2( �يَ
   وأبناء اجملتمع املسلم الفاضل يؤمنون بأنه ليس ألحد من اخللق أن حيجب عن أحد الرمحة 
أن يستبعد   يقبل اهلل منه  فالرسول، صلى اهلل عليه وسلم، مل  الداية إىل احلق،  أو  الربانية، 
الفالح عن الذين شجوا وجهه الطاهر يف غزوة أحد، فخاطبه جل ذكره قائاًل: }َلْيَس َلَك ِمَن 

1. صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه.
2. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال َمْن عجز عن املؤن بالصوم.
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ُهْم َظاِلُموَن{.)آل عمران: 128( ُهْم َ�ِإنيَّ بيَ َعذَّ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو �يُ اأَلْمِر َشْيٌء َأْو �يَ
   وكان صلى اهلل عليه وسلم، يربي املسلمني على احرتام هذه القيم، ومل يقبل منهم أن 
ْنَدٍب، رضي اهلل عنه:  ينصبوا أنفسهم زورًا وبهتانًا حجابًا على أبواب الرمحة الربانية، فعن جهُ
َعاَل  ْغِفُر هللُا ِلُفَلٍن، َوِإنَّ هللا تيَ َث َأنَّ رَُجًل قال: وهللا َل �يَ )َأنَّ َرُسوَل هللِا، صلى هللا عليه وسلم، َحدَّ

)*
)1(

َتَألَّ عليَّ َأْن َل َأْغِفَر ِلُفَلٍن، َ�ِإنِّ قد َغَفْرُت ِلُفَلٍن، َوَأْحَ�ْطُت َعَمَلَك() قال: من َذا الذي �يَ
   فهذه عينة من خصائص اجملتمع املسلم الفاضل، مستقاة من معني اآليات القرآنية الكرمية 
والسنة النبوية املعطرة، وحيث إن اجملال ال يتسع ألكثر من هذا العرض اجململ، فال بدَّ من 
مناسبات  يف  والتمعن  بالشرح  جديرة  اجملتمع  لذا  أخرى  خصائص  هناك  أن  إىل  اإلشارة 
املفاسد اجلنسية،  املفاسد االجتماعية واخللقية، وأدران  أدران  أخرى، فهو جمتمع نظيف من 
اجملال  ويفسح  مضبوط،  بقبول  وإفرازاتها  الفطرة  نوازع  مع  يتعامل  عفيف،  نظيف  جمتمع 
حرًا وواسعًا 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 

الّدنيا واآلخرة بتوازن، وله قيمه النبيلة يف ميادين احلرب والقتال، والسلم واألمان.
   راجني اهلل العلي القدير أن يوفق املسلمني ليكونوا الصورة املشرقة لذا اجملتمع فرادى 
وليس شعارات  حقيقة،  للناس  أخرجت  أمة  ليكونوا خري  والبناء،  اللبنات  أي  وجمتمعني، 

ومزاعم فحسب.

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

يف رحاب اجملتمع املسلم الفاضل
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   من العبث املقارنة بني اخللق واخلالق سبحانه وتعاىل، سواء يف الذات أم يف الصفات أم 

يف األفعال، فاخللق وجدوا من عدم، وهم مجيعًا إىل فناء حتمي، يسريون إليه، صغارًا وكبارًا، 

َقى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَلِل َوالِْكرَاِم * َ�ِ�َأيِّ  �يْ َها َ�اٍن * َو�يَ فقراء وأغنياء، واهلل تعاىل يقول:}ُكلُّ َمْن َعَلييْ

َبِن{)الرمحن:26 - 28( ويقول جل شأنه: }َول َتْدُع َمَع هللِا ِإَلًا آَخَر ل ِإَلَه ِإل ُهَو  آلء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

ْرَجُعوَن{)القصص:88( ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإل َوْجَهُه َلُه اُلْكُم َوِإَلْيِه تيُ

تاج      أما اهلل ال إله إال هو، فله األمساء احلسنى، اليت منها الغين احلميد، الفرد الصمد، الذي حيهُ

إليه، وال حَيتاج إىل أحد، وهو القائل جل شأنه:}...َ�ِإنَّ هللا َغِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمَي{ )آل عمران:97(، واهلل 

سبحانه إمنا شرع لعباده الشرائع لنفعهم ومصلحتهم، وهو -تعاىل شأنه، وتقدس سلطانه- 
)*

)1(

غين ال تعود إليه طاعات عباده كلها بنفع.)

َناَل هللَا      ويف مثل هذا املعنى، يقول اهلل تعاىل عن نسك الدي، الذي يتقرب به إىل اهلل:}َلن �يَ

ِر  ُوا هللَا َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ َرَها َلُكْم ِلُتَكبِّ ْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخَّ َناُلُه التيَّ ُلُوُمَها َول ِدَماُؤَها َوَلِكن �يَ

اْلُمْحِسِنَي{)احلج: 37(، واملعنى لن تصلوا إىل رضا اهلل باللحوم وال بالدماء، وإمنا تصلون إليه 

بالتقوى؛ أي باإلخالص هلل، وقصد وجه اهلل مبا تذحبون وتنحرون من الدايا، فعرب عن هذا 
* فتح القدير، 1 /363.

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل/ رئيس التحرير

كلمة العدد
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املعنى بلفظ ينال، مبالغة وتأكيدًا؛ فلن تصل حلومها وال دماؤها إىل اهلل، وإمنا تصل بالتقوى 
منكم، وذلك هو الذي طلب منكم، وعليه حيصل لكم الثواب.)1(

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

َمُد * َلْ َ�ِلْد َوَلْ ُ�وَلْد * َوَلْ َ�ُكن لَُّه ُكُفوًا َأَحٌد{)سورة اإلخالص(،  اإلخالص: }ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد * هللُا الصَّ

وهذه السورة على قلة آياتها وألفاظها، تعدل ثلث القرآن الكريم، حسب ما جاء يف احلديث 

ْقرََأ ف  ْعِجُز أحدكم َأْن �يَ ْرَداِء، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َأ�يَ الصحيح، عن أبي الدَّ
ُلَث اْلُقْرآِن()2( ْعِدُل ثيُ ُلَث اْلُقْرآِن؟ قال: ُقْل هو هللا َأَحٌد تيَ ْقرَْأ ثيُ ُلَث اْلُقْرآِن؟! قالوا: وََكْيَف �يَ َلٍة ثيُ َلييْ

   غنى اهلل وافتقار اخللق:

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

َماَواِت َواأَلْرِض  َر هللِا َأتَُِّذ َوِلّيًا َ�اِطِر السَّ اخللق إليه سبحانه، ومن ذلك قوله تعاىل: }ُقْل َأَغييْ

َ ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن َأْسَلَم َوَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرَِكَي{ )األنعام: 14( َوُهَو ُ�ْطِعُم َوَل ُ�ْطَعُم ُقْل ِإنِّ

   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.)3( فاملخلوق مهما عظم شأنه، فقري حمتاج إىل اخللق يف بعض أحواله، أو كلها، وهو 

حمتاج قطعًا إىل اهلل، يف وجوده، وقضاء حوائجه كلها، أما اهلل تعاىل، فهو الغين عن غريه، وهو 

ُهم مِّن رِّْزٍق َوَما ُأرِ�ُد َأن ُ�ْطِعُموِن * ِإنَّ  ْعُ�ُدوِن * َما ُأرِ�ُد ِمنيْ القائل:}َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ َواِلنَس ِإل ِلييَ

هللَا ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُي{ )الذاريات: 56 - 58(، ويف موضع قرآني آخر، أكد اهلل تعاىل معنى 

1. التسهيل لعلوم التنزيل، 3 /42.
2. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو اهلل أحد.

3. التفسري الكبري، 12 /140.

فقراء إىل اهلل
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تفضله بالغوث على من شاء من خلقه، وعجزهم عن منع غوثه، أو خفر ذمته، فقال عز 

ْعَلُموَن{)املؤمنون: 88( وجل: }ُقْل َمن ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِرُي َوَل ُيَاُر َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تيَ

    فاهلل يغيث غريه إذا شاء، ومينعه، }ول يار عليه{ أي ال مينع أحد أحدًا من عذاب اهلل، وال 

يقدر على نصره وإغاثته، يقال: أجرَت فالناً، إذا استغاث بك فحميتَه، وأجرَت عليه إذا مَحيت 
)*

)1(

عنه.)

َما ِف  َلُه  اْلَغِنُّ  ُهَو  ُسْ�َحاَنُه  َوَلدًا     واهلل متفرد بالغنى، وهو القائل جل ذكره: }َقاُلوْا اتَََّذ هللُا 

ْعَلُموَن{ )يونس: 68( َماَوات َوَما ِف اأَلْرِض ِإْن ِعنَدُكم مِّن ُسْلَطاٍن ِبَيَذا َأتُقوُلوَن َعَلى هللِا َما َل تيَ السَّ

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

ْفِسِه ِإنَّ هللَا َلَغِنٌّ  َا ُيَاِهُد ِلنيَ مواضع ذكر بأنه غين عن العاملني، كما يف قوله تعاىل: }َوَمن َجاَهَد َ�ِإنَّ

َعِن اْلَعاَلِمَي{)العنكبوت: 6(

    وذكر يف مواضع أخرى بأنه غين عن املخاطبني، كما يف قوله تعاىل: }ِإن َتْكُفُروا َ�ِإنَّ هللَا َغِنٌّ 

ْرَضُه َلُكْم...{)الزمر: 7( ْرَضى ِلِعَ�اِدِه الُكْفَر َوِإن َتْشُكُروا �يَ َعنُكْم َول �يَ

   وما عند اهلل باق، وما عند اخللق ينفد، مصداقًا لقوله عز وجل:}َما ِعنَدُكْم َ�نَفُد َوَما ِعنَد الّلِ 

َبٍق...{)النحل: 96(

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

ْقَ�َل ِمْن  َلن �يُ اآلخرة إن استحقه، مصداقًا لقوله جل ذكره: }ِإنَّ الَِّذ�َن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّاٌر �يَ

ِصرِ�َن{ )آل عمران: 91( َتَدى ِبِه ُأْولَيِئَك َلُْم َعَذاٌب َأِليٌم َوَما َلُم مِّن نَّ َأَحِدِهم مِّْلُء األْرِض َذَه�ًا َوَلِو ا�يْ

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

ُهْم َأْمَواُلُْم َوَل  ْغِنَ َعنيْ صاحبها يوم القيامة شيئاً، مصداقًا لقوله سبحانه: }ِإنَّ الَِّذ�َن َكَفُروْا َلن تيُ
* فتح القدير، 3/ 496.
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َأْوَلُدُهم مَِّن هللِا َشْيئًا َوُأْولَيِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِ�يَها َخاِلُدوَن{)آل عمران: 116(

ُهم مَّا َكَسُ�وا َشْيئًا َوَل َما اتََُّذوا ِمن ُدوِن هللِا َأْوِلَياء  ْغِن َعنيْ    واهلل تعاىل يقول: }ِمن َورَاِئِهْم َجَهنَُّم َوَل �يُ

َوَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم{)اجلاثية: 10(

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

ْ�َخُل َعن  َا �يَ ْ�َخْل َ�ِإنَّ ْ�َخُل َوَمن �يَ جل شأنه: }َهاَأنُتْم َهُؤلء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوا ِف َسِ�يِل هللِا َ�ِمنُكم مَّن �يَ

رَُكْم ُثَّ َل َ�ُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم{)حممد: 38( ْومًا َغييْ ْ�ِدْل قيَ َولَّْوا َ�ْستيَ تيَ ْفِسِه َوهللُا اْلَغِنُّ َوَأنُتُم اْلُفَقرَاء َوِإن تيَ نيَّ

   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 

ْعُ�ُدوَن * َقاُلوا  ْوِمِه َما تيَ رَاِهيَم * ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َوقيَ َ�َأ ِإبيْ الكريم عنه، فيقول اهلل تعاىل: }َواْتُل َعَلْيِهْم نيَ

َنَظلُّ َلَا َعاِكِفَي * َقاَل َهْل َ�ْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن * َأْو َ�نَفُعوَنُكْم َأْو َ�ُضرُّوَن * َقاُلوا َبْل  ْعُ�ُد َأْصَنامًا �يَ نيَ

ُهْم َعُدوٌّ لِّ  ْعُ�ُدوَن * َأنُتْم َوآَبؤُُكُم اأَلْقَدُموَن * َ�ِإنيَّ ُتم مَّا ُكنُتْم تيَ رََأ�يْ ْفَعُلوَن * َقاَل َأ�يَ َوَجْدَن آَبءَن َكَذِلَك �يَ

ُهَو َ�ْشِفِي  ْهِد�ِن * َوالَِّذي ُهَو ُ�ْطِعُمِن َوَ�ْسِقِي* َوِإَذا َمِرْضُت �يَ ُهَو �يَ ِإل َربَّ اْلَعاَلِمَي * الَِّذي َخَلَقِن �يَ

�ِن* َربِّ َهْب ِل ُحْكمًا َوَأِلْقِن  ْوَم الدِّ ْغِفَر ِل َخِطيَئِت �يَ * َوالَِّذي ُيِيُتِن ُثَّ ُيِْيِي * َوالَِّذي َأْطَمُع َأن �يَ

ِإنَُّه  اِلَِي * َواْجَعل لِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِف اآلِخرِ�َن * َواْجَعْلِن ِمن َورََثِة َجنَِّة النَِّعيم * َواْغِفْر أَلِب  ِبلصَّ

ُنوَن * ِإل َمْن َأَتى هللَا ِبَقْلٍب َسِليٍم{  ْوَم ل َ�نَفُع َماٌل َول بيَ َعُثوَن * �يَ �يْ ْوَم �يُ الَِّي * َول ُتِْزِن �يَ َكاَن ِمَن الضَّ

)الشعراء: 69 - 89(

    فقد استخدم إبراهيم، عليه السالم، جماالت احلاجة املاسة إىل اهلل تعاىل يف أصل الوجود 

الذنوب،  وغفران  واإلماتة،  واإلحياء  الداء،  من  والشفاء  واملشرب  املطعم  ويف  والداية، 

استخدمها براهني ساطعة على قدرة اهلل عز وجل، وافتقار اخللق الدائم إىل عونه ومدده.
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النبوية  القرآنية الكرمية، واألحاديث  وورد تأكيد هذه احلقيقة يف مضامني كثرٍي من اآليات 

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:

ُقوْا  ُكْم َأِن اتيَّ ْ�ِلُكْم َوِإيَّ َنا الَِّذ�َن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قيَ ييْ َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض َوَلَقْد َوصَّ    }َوهلِل َما ِف السَّ

َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض وََكاَن هللُا َغِنّيًا َحِيدًا{)النساء: 131( هللَا َوِإن َتْكُفُروْا َ�ِإنَّ لِلِ َما ِف السَّ

َماَواِت َوَما ِف اأْلَْرِض َوِإنَّ هللَا َلَُو الَغِنُّ اَلِميُد{)احلج: 64(    }َلُه َما ِف السَّ

َماَواِت َواأَلْرِض ِإنَّ هللَا ُهَو الَغِنُّ اَلِميُد{)لقمان: 26(    }لِلِ َما ِف السَّ

   واقرتن وصف اهلل تعاىل بالغين واحلميد، عند التعقيب على حديث فقر اخللق، فقال تعاىل: 

َها النَّاُس َأنُتُم الُفَقرَاء ِإَل هللِا َوهللُا ُهَو الَغِنُّ اَلِميُد{)فاطر: 15( }َي َأ�يُّ

    وذهُِكَر هذان الوصفان مقرتنني يف ختام آيات تطرقت إىل احلث على شكر اخلالق، فقال 

ْفِسِه َوَمن َكَفَر َ�ِإنَّ هللَا  َا َ�ْشُكُر ِلنيَ َنا ُلْقَماَن اْلِْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلِ َوَمن َ�ْشُكْر َ�ِإنَّ ييْ عز وجل: }َوَلَقْد آتيَ

َغِنٌّ َحِيٌد{)لقمان: 12(

    وذكرا عند احلديث عن كفر اإلنسان وجحوده، فقال تعاىل: }َذِلَك ِبَنَُّه َكاَنت تَِّْتيِهْم ُرُسُلُهم 

ْغَن هللُا َوهللُا َغِنٌّ َحِيٌد{)التغابن: 6( َولَّوا وَّاْستيَ َنا َ�َكَفُروا َوتيَ ْهُدونيَ َقاُلوا َأَبَشٌر �يَ يَِّناِت �يَ ِبْل�يَ

    وقال سبحانه:}َوَقاَل ُموَسى ِإن َتْكُفُروْا َأنُتْم َوَمن ِف اأَلْرِض َجِيعًا َ�ِإنَّ هللَا َلَغِنٌّ َحِيٌد{ )إبراهيم: 8(

ْ�َخُلوَن      كما ذهُكر هذان الوصفان مقرتنني عند احلديث عن خبل املخلوق، فقال تعاىل: }الَِّذ�َن �يَ

َولَّ َ�ِإنَّ هللَا ُهَو الَغِنُّ اَلِميُد{)احلديد: 24( تيَ َوَيُْمُروَن النَّاَس ِبْلُ�ْخِل َوَمن �يَ
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ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اأَلْرِض َوَل  َها الَِّذ�َن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّ�اِت َما َكَس�يْ     وقال عز وجل: }َيَ�يُّ

ْيَطاُن  ْغِمُضوْا ِ�يِه َواْعَلُموْا َأنَّ هللَا َغِنٌّ َحِيٌد * الشَّ ُموْا اَلِ�يَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبِخِذ�ِه ِإلَّ َأن تيُ َيمَّ تيَ

َ�ِعُدُكُم الَفْقَر َوَيُْمرُُكم ِبلَفْحَشاء َوهللُا َ�ِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوَ�ْضًل َوهللُا َواِسٌع َعِليٌم{. )البقرة:267 - 268(

    وذهُكرا يف ختام أمر اهلل املسلمني بالتأسي بإبراهيم، عليه السالم، والذين معه، فقال جل 

َولَّ َ�ِإنَّ هللَا ُهَو اْلَغِنُّ  تيَ ْوَم اآْلِخَر َوَمن �يَ ْرُجو هللَا َواْلييَ ذكره:}َلَقْد َكاَن َلُكْم ِ�يِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمن َكاَن �يَ

اْلَِميُد{)املمتحنة: 6(

    جباحة وصف اهلل بالفقر:

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

ْوَل الَِّذ�َن َقاُلوْا ِإنَّ هللَا َ�ِقرٌي  كقولم عن اهلل بأنه فقري وهم أغنياء، فقال تعاىل: }لََّقْد َسَِع هللُا قيَ

ُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَرِ�ِق{ )آل عمران: 181(،  َلُهُم اأَلنِ�َياَء ِبَغرْيِ َحقٍّ َونيَ تيْ َوَنُْن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما َقاُلوْا َوقيَ

ْرضًا  ْقِرُض هللَا قيَ وهؤالء صدر عنهم هذا القول البجح ملا نزل قوله جل ذكره: }مَّن َذا الَِّذي �يُ

ْرَجُعوَن{)البقرة: 245( ْ�ُسُط َوِإَلْيِه تيُ ْقِ�ُض َو�يَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعا�ًا َكِثريًَة َوهللُا �يَ َحَسنًا �يَ

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

ْوَل الَِّذ�َن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَ َ�ِقرٌي  يا حممد أفتقر ربك، فسأل عباده القرض؟! فأنزل اهلل: }لََّقْد َسَِع الّلُ قيَ
)*

)1(

َوَنُْن َأْغِنَياء{)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 أفعالم الشنيعة، وهو قتلهم األنبياء الناصحني، 

وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لم -بدل قولم إن اهلل فقري وحنن أغنياء- 

ذوقوا عذاب احلريق، احملرق النافذ من البدن إىل األفئدة، وأن عذابهم ليس ظلمًا من اهلل لم، 

* تفسري ابن كثري، 1 /434.

فقراء إىل اهلل
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اليت أوجبت  املخازي والقبائح،  أيديهم من  فإنه ليس بظالم للعبيد، وإمنا ذلك مبا قدمت 
)*

)1(

استحقاقهم العذاب، وحرمانهم الثواب.)

    وعلى صعيد مشابه، يذكر القرآن الكريم قول بعض البجحني، فقال عز وجل: }َوَقاَلِت 

ُهوُد َ�ُد هللِا َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْ�ِد�ِهْم َوُلِعُنوْا ِبَا َقاُلوْا َبْل َ�َداُه َمْ�ُسوَطَتاِن ُ�نِفُق َكْيَف َ�َشاُء َوَلَيزِ�َدنَّ َكِثريًا  اْلييَ

ُهم مَّا ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ُطْغَياًن وَُكْفرًا...{)املائدة: 64(، فاملتطاولون على مقام اهلل هم األقزام  مِّنيْ

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 لريزقهم، بداًل من أن يقوموا 

بواجبهم األخالقي والديين باخلصوص، وعن ذلك يقول تعاىل: }َوِإَذا ِقيَل َلُْم َأنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم 

هللُا َقاَل الَِّذ�َن َكَفُروا ِللَِّذ�َن آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن لَّْو َ�َشاُء هللُا َأْطَعَمُه ِإْن َأنُتْم ِإلَّ ِف َضَلٍل مُِّ�ٍي{)يس: 47(

    الصاحلون يظهرون افتقارهم الدائم إىل اهلل:

دائمًا حباجتهم إىل اهلل، كما جاء على لسان موسى، عليه  يقرون      الصاحلون من اخللق 

َقاَل َربِّ ِإنِّ ِلَما َأنزَْلَت ِإَلَّ ِمْن َخرْيٍ َ�ِقرٌي{ لِّ �يَ السالم، يف قوله تعاىل: }َ�َسَقى َلَُما ُثَّ تيََولَّ ِإَل الظِّ

)القصص: 24(

   وهم يرجون الغنى من ربهم، كما جاء يف سياق األمر الرباني بتسهيل الزواج لطالبيه، 

اِلَِي ِمْن ِعَ�ادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإن  ولو كانوا من الفقراء، فقال جل شأنه: }َوَأنِكُحوا اأَلَيَمى ِمنُكْم َوالصَّ

ْغِنِهُم هللُا ِمن َ�ْضِلِه َوهللُا َواِسٌع َعِليٌم{)النور: 32( َقرَاء �يُ َ�ُكوُنوا �يُ

   ومعايري تقدير الناس ينبغي أن ال تتحدد بأوزان الغنى والفقر، وقد لفت رب العزة األنظار 

َعَث  ُهْم ِإنَّ الّلَ َقْد بيَ إىل خلل اعتماد تلك األوزان يف هذا اجملال، يف مثل قوله تعاىل: }َوَقاَل َلُْم َنِ�ييُّ

* تفسري السعدي، 1 /159.
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ْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَماِل  َنا َوَنُْن َأَحقُّ ِبْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْ �يُ َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا َقاُلَوْا َأنَّ َ�ُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلييْ

ْؤِت ُمْلَكُه َمن َ�َشاُء َوالّلُ َواِسٌع َعِليٌم{ َقاَل ِإنَّ الّلَ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َواْلِْسِم َوالّلُ �يُ

)البقرة:247(

املعلومة  الصدقات  رج  وخيهُ الناس،  إىل  ويتواضع  اهلل،  يشكر  الصاحل  الغين  فإن  هنا؛  من     

وغريها، راجيًا ثواب اهلل وتوفيقه وحفظه، وال يبطر وال يرتف، ويقر يف سره وعلنه أن املعطي 

هو اهلل، واملانع هو اهلل، ويربأ بنفسه أن يتحلَّى بأخالق قارون، الذي كانت له الكنوز العظيمة، 

ْوِم  لكنه كان يعتقد أنه أوتيها بعلمه وقدرته، ويف هذا يقول عز وجل: }ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن قيَ

ْوُمُه ل  َلُه قيَ ِإْذ َقاَل  ِبْلُعْصَ�ِة ُأوِل اْلُقوَِّة  ُنوُء  َلتيَ َمَفاِتَُه  َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ  ييْ َعَلْيِهْم َوآتيَ َغى  �يَ ُموَسى �يَ

َيا َوَأْحِسن  نيْ اَر اآْلِخَرَة َول َتنَس َنِصيَ�َك ِمَن الدُّ َتِغ ِ�يَما آَتَك هللُا الدَّ ْفرَْح ِإنَّ هللَا ل ُيِبُّ اْلَفِرِحَي * َوابيْ تيَ

َا ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم  ْ�ِغ اْلَفَساَد ِف اأَلْرِض ِإنَّ هللَا ل ُيِبُّ امُلْفِسِد�َن* َقاَل ِإنَّ َكَما َأْحَسَن هللُا ِإَلْيَك َوَل تيَ

ُر َجْعًا َوَل ُ�ْسَأُل َعن  وًَّة َوَأْكثيَ ْ�ِلِه ِمَن الُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قيُ ْعَلْم َأنَّ هللَا َقْد َأْهَلَك ِمن قيَ ِعنِدي َأَوَلْ �يَ

نَيا َي َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَ  ْوِمِه ِف زِ�َنِتِه َقاَل الَِّذ�َن ُ�رِ�ُدوَن اْلََياَة الدُّ ُذُنوِبُِم اْلُمْجِرُموَن * َ�َخرََج َعَلى قيَ

ٌر مَلْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًا َول  َواُب هللِا َخييْ َلُكْم ثيَ َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم * َوَقاَل الَِّذ�َن ُأوُتوا اْلِعْلَم َو�يْ

اِبُروَن * َ�َخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرَض َ�َما َكاَن َلُه ِمن ِ�َئٍة َ�نُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللِا َوَما َكاَن ِمَن  َلقَّاَها ِإل الصَّ �يُ

ْ�ُسُط الرِّْزَق ِلَمن َ�َشاُء ِمْن ِعَ�اِدِه  ُقوُلوَن َوْ�َكَأنَّ هللَا �يَ ْوا َمَكاَنُه ِبأْلَْمِس �يَ املُنَتِصرِ�َن* َوَأْصَ�َح الَِّذ�َن َتَنيَّ

ْفِلُح اْلَكاِ�ُروَن{ )القصص:76 - 82( َنا َلََسَف ِبَنا َوْ�َكَأنَُّه َل �يُ ْقِدُر َلْوَل َأن منَّ هللُا َعَلييْ َو�يَ

    أخالق أصحاب الثروات:

    تتنوع أخالق أصحاب املال والثروة، فمنهم الشاكر، ومنهم اجلاحد، ومن سلوك األول أنه 

ينفق على أصحاب احلاجات سرًا وجهرًا، رجاء رمحة اهلل وحسن ثوابه، ومن التعاليم اإللية 

فقراء إىل اهلل
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ْؤُتوَها  ا ِهَي َوِإن ُتُْفوَها َوتيُ َدَقاِت َ�ِنِعمَّ ْ�ُدوْا الصَّ بهذا اخلصوص، ما جاء يف قول اهلل تعاىل: }ِإن تيُ

ْعَمُلوَن َخِ�رٌي{)البقرة:271( ٌر لُكْم َوُ�َكفُِّر َعنُكم من َسيَِّئاِتُكْم َوهللُا ِبَا تيَ ُهَو َخييْ اْلُفَقرَاء �يَ

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

املنفقني يف هذا السبيل، فقال جل ذكره: }ِلْلُفَقرَاء الَِّذ�َن ُأحِصُروْا ِف َسِ�يِل هللِا َل َ�ْسَتِطيُعوَن َضْرًب 

ُهم ِبِسيَماُهْم َل َ�ْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَا�ًا َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن  ْعِر�يُ َعفُِّف تيَ ُهُم اْلَاِهُل َأْغِنَياء ِمَن التيَّ ِف اأَلْرِض َيَْس�يُ

َخرْيٍ َ�ِإنَّ هللَا ِبِه َعِليٌم{.)البقرة: 273(

ِلْلُفَقرَاء  َدَقاُت  الصَّ َا  }ِإنَّ وجل:  عز  فقال  زكاتهم،  مصارف  لألغنياء  سبحانه  اهلل  وحدد      

ِ�يِل َ�رِ�َضًة  ُهْم َوِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمَي َوِف َسِ�يِل هللِا َواْبِن السَّ ُلوبيُ َها َواْلُمَؤلََّفِة قيُ َواْلَمَساِكِي َواْلَعاِمِلَي َعَلييْ

مَن هللِا َوهللُا َعِليٌم َحِكيٌم{)التوبة: 60(

َناُلوْا اْلِبَّ َحىتَّ ُتنِفُقوْا ِمَّا ُتِ�ُّوَن      وأمر اهلل أهل الثراء باإلنفاق مما حيبون، فقال عز وجل: }َلن تيَ

َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء َ�ِإنَّ هللَا ِبِه َعِليٌم{)آل عمران: 92(

َها الَِّذ�َن آَمُنوْا َأنِفُقوْا      ونهى اهلل عن قصد اإلنفاق من دنيء املال وخبيثه، فقال جل ذكره:}َيَ�يُّ

ُموْا اْلَِ�يَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبِخِذ�ِه ِإلَّ  َيمَّ ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَن اأَلْرِض َوَل تيَ ِمن َطيَِّ�اِت َما َكَس�يْ

ْغِمُضوْا ِ�يِه َواْعَلُموْا َأنَّ هللَا َغِنٌّ َحِيٌد{)البقرة: 267( َأن تيُ

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

ْ�ِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِبْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي ُ�نِفُق َماَلُه ِرَئء النَّاِس َوَل  َها الَِّذ�َن آَمُنوْا َل تيُ فقال تعاىل: }َيَ�يُّ

ْقِدُروَن َعَلى  رََكُه َصْلدًا لَّ �يَ تيَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تيُرَاٌب َ�َأَصاَبُه َواِبٌل �يَ ْوِم اآلِخِر َ�َمثيَ ْؤِمُن ِبهلِل َواْلييَ �يُ

ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِ�رِ�َن{)البقرة: 264( َشْيٍء مَِّّا َكَسُ�وْا َوهللُا َل �يَ
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     اهلل يتوىل اإلغناء:

   قد يكون من املناسب واملفيد ختم احلديث عن افتقار اخللق الدائم للخالق، واستغنائه 

عنهم، بالتذكري حبقيقة تولي اهلل اإلغناء واإلثراء، فاملهُلكهُ هلل الواحد القهار، مهُلكهُ اليوم وما 

فيه، وغد وما فيه، مهُلكهُ الدنيا واآلخرة، واملهددون بقطع األرزاق طمأنهم اهلل تعاىل إىل هذه 

ْقرَُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَرَاَم  َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َ�َل �يَ َها الَِّذ�َن ءاَمُنوْا ِإنَّ احلقيقة اإلميانية، فقال جل شأنه: }َيَ�يُّ

ْغِنيُكُم هللُا ِمن َ�ْضِلِه ِإن َشاء ِإنَّ هللَا َعِليٌم َحِكيٌم{)التوبة:  َلًة َ�َسْوَف �يُ ْعَد َعاِمِهْم َهيَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعييْ بيَ

28(، وهذا املعنى اإلمياني أكده احلديث القدسي الصحيح، الذي يرويه َسِعيدهُ بن عبد اْلَعِزيِز، 

، عن أبي َذرٍّ عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم،  عن َرِبيَعَة بن َيِزيَد، عن أبي ِإْدِريَس اخَلْوالِنيِّ

َنُكْم  ييْ ْفِسي، َوَجَعْلُتُه بيَ ْلَم على نيَ ِفيَما َرَوى عن اهلِل َتَباَرَك َوَتَعاىَل، َأنَّههُ قال: )ي ِعَ�اِدي؛ إن َحرَّْمُت الظُّ

ُتُه، �استهدون َأْهِدُكْم، ي ِعَ�اِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع  ُمَرًَّما، �ل َتَظاَلُموا، ي ِعَ�اِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ إل من َهَد�يْ

إل من َأْطَعْمُتُه، �استطعمون ُأْطِعْمُكْم.

َهاِر،    ي ِعَ�اِدي؛ ُكلُُّكْم َعاٍر إل من َكَسْوُتُه، �استكسون َأْكُسُكْم، ي ِعَ�اِدي؛ ِإنَُّكْم ُتِْطُئوَن ِبللَّْيِل َوالنيَّ

ُنوَب جيعًا، �استغفرون َأْغِفْر َلُكْم. وأن َأْغِفُر الذُّ

َفُعوِن. نيْ تيَ ْفِعي �يَ ُلُغوا نيَ �يْ َتُضرُّوِن، َوَلْن تيَ ُلُغوا َضرِّي �يَ �يْ   ي ِعَ�اِدي؛ ِإنَُّكْم َلْن تيَ

ْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم، ما  َقى قيَ   ي ِعَ�اِدي؛ لو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم، َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم، َكاُنوا على َأتيْ

زَاَد ذلك ف ُمْلِكي شيئًا.

َقَص  ْلِب رَُجٍل َواِحٍد، ما نيَ   ي ِعَ�اِدي لو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم، َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم، َكاُنوا على َأْ�َجِر قيَ

ذلك من ُمْلِكي شيئًا. 

  ي ِعَ�اِدي؛ لو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم، َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم، َقاُموا ف َصِعيٍد َواِحٍد، َ�َسَأُلوِن َ�َأْعَطْيُت ُكلَّ 

فقراء إىل اهلل
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ُقُص امِلْخَيُط إذا ُأْدِخَل اْلَ�ْحَر.  نيْ َقَص ذلك ِمَّا ِعْنِدي، إل كما �يَ ِإْنَساٍن َمْسَأَلَتُه، ما نيَ

ْلَيْحَمْد هللَا، َوَمْن َوَجَد  رًا �يَ َها، َ�َمْن َوَجَد َخييْ   ي ِعَ�اِدي؛ إنا ِهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثَّ ُأَو�ِّيُكْم ِإيَّ

ْفَسُه. ُلوَمنَّ إل نيَ غري ذلك �ل �يَ
)*

)1(

ْيِه() تيَ َث بذا الد�ث، َجَثا على رُْك�يَ    قال َسِعيٌد: كان أبو ِإْدرِ�َس اَلْولِنُّ إذا َحدَّ

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

وعلى هذا الصعيد فإن الفقراء الذين ال جيدون سبياًل للزواج بسبب ضيق ذات اليد، جيدون 

آفاقًا من األمل بغوث اهلل، خترجهم من دائرة اإلحباط، وتعينهم على االستعفاف، والتحلي 

ْعِفِف الَِّذ�َن َل  بالصرب حتى يأتيهم فرج اهلل، حني يتدبرون يف معاني قوله جل ذكره: }َوْلَيْستيَ

ُهُم هللُا ِمن َ�ْضِلِه...{.)النور: 33( ْغِنييَ َيُِدوَن ِنَكاحًا َحىتَّ �يُ

    راجني من اهلل العلي القدير، ذي القوة املتني، الّرزاق الكريم، الّفتاح العليم، أن يهدينا 

ما يسد حاجاتنا، وحيفظ كرامتنا عن بذل  يرزقنا  يغنينا من فضله، وأن  الرشاد، وأن  سبيل 

مهما  ورزقه وحفظه،  ربهم  إىل رمحة  احملتاجون  مثلنا،  الضعفاء  إىل خلقه، وهم  ماء وجوهنا 

تضخمت ثرواتهم، وعظم غناهم، فنحن وإياهم فقراء إىل اهلل الغين احلميد، الكبري املتعال، 

سبحانه ال إله إال هو، القائل جل شأنه: }َورَبَُّك اْلَغِنُّ ُذو الرَّْحَِة ِإن َ�َشْأ ُ�ْذِهْ�ُكْم َوَ�ْسَتْخِلْف ِمن 

ْوٍم آَخرِ�َن{)األنعام: 133( ْعِدُكم مَّا َ�َشاُء َكَما َأنَشَأُكم مِّن ُذرِّ�َِّة قيَ بيَ

ْعُ�ُدوَن ِمن ُدوِن هللِا َل  ْعُ�ُدوَن ِمن ُدوِن هللِا َأْوَثًن َوَتُْلُقوَن ِإْ�كًا ِإنَّ الَِّذ�َن تيَ َا تيَ    ويقول سبحانه: )ِإنَّ

ْرَجُعوَن()العنكبوت:17( ُغوا ِعنَد هللِا الرِّْزَق َواْعُ�ُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإَلْيِه تيُ تيَ َيِْلُكوَن َلُكْم ِرْزقًا َ�ابيْ

* صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظلم.
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      مقدمة:

ِإَل  اْلَرَاِم  اْلَمْسِجِد  مَِّن  ًل  َلييْ ِبَعْ�ِدِه  َأْسَرى  الَِّذي  }ُسْ�َحاَن  العزيز:  كتابه  تعاىل يف حمكم  قال     

ِميُع اْلَ�ِصري{)اإلسراء: 1(، هذه هي اآلية  اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َبرَْكَنا َحْوَلُه ِلُنرَِ�ُه ِمْن آَيِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

األوىل من سورة اإلسراء، اليت تشري إىل حدث أذهل كل من عاصره، لدرجة أن هناك من حاول 

)تكذيبه!( لول 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 تركيزًا على بعض 

القضايا العقائدية، وكان العنصر البارز فيها شخصية الرسول، صلى اهلل عليه وسّلم، وما أيََّدههُ 

 .)*)1(

الَّة على صدقه عليه الصالة والسالم) اهلل به من املعجزات الباهرة، واحلجج القاطعة، الدَّ

وهذا ما جعل الناس يدخلون يف دين اهلل أفواًجا، وهم مؤمنون أصاًل بصدق حممد، صلى اهلل 

عليه وسلم، ونزاهته، ومسّوه، منذ كان طفاًل إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

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

حائط الرباق: 
بني العقيدِة.. والسياسة!

ملف العدد

أ.عزيز حممود العصا / عضو اهليئة اإلسالمية العليا
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   مبراجعة حول معجزة اإلسراء واملعراج، جند أنه ورد يف األثر: )أنه عليه الصلة والسلم، 

أسري به �قظة ل منامًا، من مكة إل بيت املقدس، راك�ًا الباق، �لما انتهى إل بب املسجد ربط 

الدابة عند ال�اب، ودخله، �صلى ف ق�لته تية املسجد ركعتي، ث أتى املعراج؛ وهو كالسّلم ذو درج 

�رقى �يها، �صعد إل السماء الدنيا... إخل()1(. 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)2(.

   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 أيًضا. 

   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 احتاللم للقدس 

عام 1967م إىل السيطرة عليه، وتهويده قسرًا وقهرًا، وبالقوة املفرطة، وأطلقوا عليه )حائط 

املبكى(، وأحالوه إىل مكان لعبادتهم.

     حائط الرباق جزء من العقيدة:

    كانت معجزة اإلسراء واملعراج قبل الجرة بعام )أو ستة عشر شهرًا()3(، وبعد ذلك بنحو 
)بتاريخ:  الرابط  انظر   .13 ص:  القاهرة.  مصر.  مكتبة  واملعراج.  اإلسراء   .)1990( احلميد  عبد  السّحار،   .1

.http://download-islamic-pdf-ebooks.com/freedownload6006  :)16/10/2016م
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&la :2. انظر: موقع اإلسالم.ويب

.ng=A&id=196726
3. السّحار، عبد احلميد )1990(. نفس املرجع السابق.
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ستة عشر عاًما، 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، 

:)*)1(

واملسجد األقصى، منذ تلك اللحظة، عندما قام اخلليفة –الفاتح- مبا يأتي)

   1( دخل 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.

   2( أزال ما كان على الصخرة من قاذورات.

   3( أقام يف القدس أيامًا عدة، رتب فيها ما حتتاج إليه املدينة، حيث عني لا إماًما للصالة، 

وعني قاضًيا لا.

   منذ ذلك التاريخ، وعلى مدى حنو مخسة قرون متواصلة، بقي املسجد األقصى وجداره 

إىل  العامة،  الوقفية  امللكية  وضمن  املسلمني،  سيطرة  حتت  الرباق  حائط  املسمى  الغربي 

الدين  1187، حيث حرر صالح  العام  حتى  بأسرها،  املنطقة  واحتلوا  الصليبيون  جاء  أن 

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 

اليت  اململوكية  الدولة  تلتها  1250م، حيث  العام  حتى  األيوبية  الدولة  بقيت  واألهداف. 

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 يستوِل عليه املسلمون بالقوة 

* الزَّيَّان، رمضان )2006(: روايات العهدة العمرية: دراسة توثيقية. جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات 
اإلسالمية.  اجمللد الرابع عشر- العدد الثاني. ص: 169 - 203. 
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من املسيحيني أو اليهود. كما نستنتج مما سبق أن سيطرة املسلمني على هذا املكان، استمرت 

1282 عامًا بشكل متواصل، ومل تنقطع سوى مدة )88( عاماً، هي فرتة حكم  على مدى 

الصليبيني، كوقف إسالمي، وهو حق خالص للمسلمني.

    االحتالالن الربيطاني والصهيوني يزّوران تاريخ حائط الرباق:

   عندما احتل اإلجنليز البالد يف العام 1917م، كانت توجهاتهم مجيعها مصّوبة حنو التمهيد 

إلقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطني، تنفيًذا 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 23 /08 /1929م؛ 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 26 باإلعدام، 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)1(.

   وتبع ذلك أن جلنة دولية مشهورة باآلثار قدمت إىل البالد، واستمعت إىل طريف الصراع، 

إسالمي  أثر  بالذات  )املبكى(  )حائط  أن  على  ينص  تقريًرا   )1930( العام  فأصدرت يف 

مقدس، وهو ملك عربي، ووقف إسالمي()2(، واختتمته بالقول: )للمسلمني وحدهم تعود 

1. انظر: موسوعة اجلزيرة: حائط الرباق.. وقف إسالمي يسيطر عليه اليهود، املوقع اإللكرتوني )أمكن الوصول إليه 
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2015/10/22 :)يف 21 /10 /2016م

/حائط-الرباق.
للطباعة  الفكر  دار  والعامل.  الصهيونية  واليهود: جرمية  فلسطني   .)2001( لينا  والدجاني،  يعقوب،  الدجاني،   .2

والنشر والتوزيع. عمان-األردن. ط1، ص:  34.
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ملكية احلائط الغربي، ولم احلق العيين فيه، لكونه يؤلف جزءًا ال يتجزأ من ساحة احلرم 

الرصيف  ملكية  تعود  أيضًا  وللمسلمني  اإلسالمي،  الوقف  أمالك  من  هي  اليت  الشريف 

الكائن أمام احلائط، وأمام احمللة املعروفة حبارة املغاربة، لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع 

اإلسالمي()1( .

   وعندما حلت النكسة عام 1967، واستولت )سلطات االحتالل اإلسرائيلي( على ما 

تبقى من فلسطني، مبا فيها القدس، شرعت القوة احملتلة بهدم باب املغاربة املالصق حلائط 

الرباق، وما فيه من آثار ومؤسسات، وشردَّت أهله، ثم جهَّزت الساحة الواقعة غربي احلائط 

املبكى(،  )حائط  الرباق  حائط  على  وأطلقت  هيكلهم،  على  والبكاء  فيها،  اليهود  لتجمع 

للنساء( هناك، وبناء مركز ديين  الرباق، وبناء )مبكى  وهناك خطط احتاللية لسقف ساحة 

كبري، يديره املتزمتون اليهود، سيقام باجلهة الشمالية من ساحة الرباق، وبناء متحف للديانة 

تهويدية،  مراكز  إقامة  من  األرض  على  جيري  ما  إىل  إضافة  الرباق،  ساحة  جبانب  اليهودية 

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 ُيراد بها حق:

    هناك سعي فلسطيين جاد، على مستوى الوزارات ذات الصلة، كوزارتي السياحة واخلارجية، 

املواقع  من  أكرب عدد  لتسجيل  اليونسكو)2(  الدولية، خباصة  املنظمات  إىل  النفاذ  أجل  من 

الفلسطينية يف القدس، ويف األماكن األخرى، يف قائمة الرتاث العاملي، فنجحت يف تسجيل 

1. موسوعة اجلزيرة. املرجع السابق.
2. منظمة 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 الوية 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(!

القرار  مشروع  لليونسكو،  اإلدارية  اليئة  أقرت  /2016م،   10/  13 وبتاريخ  أخرًيا،      

الفلسطيين، الذي يؤكد أن املسجد األقصى املبارك، هو من املقدسات اإلسالمية اخلالصة، وال 

عالقة لليهود فيه)1(. وأبرز ما متيز به هذا القرار )التارخيي()2( :

   1( أهُدرج القرار حتت اسم )فلسطني احملتلة(.

  2( يهُظهر القرار األمساء العربية اإلسالمية للمسجد األقصى، وساحة الرباق، اليت سعت 

)إسرائيل( بشكل مستمر لتزوير هويته اإلسالمية، بإطالق مسمى )حائط املبكى( عليه.

  3( يؤكد القرار على بطالن اإلجراءات االحتاللية مجيعها، اليت غريت الوضع الذي كان 

قائًما يف 5 حزيران 1967م.

  4( يؤكد 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.

1. انظر: صحيفة القدس، بتاريخ: 14 /10 /2016م، ص: 1.
2. انظر: صحيفة القدس. مرجع سابق، ص: 22.
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  5( بنّي 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.

  6( وّجه القرار إدانة شديدة الستمرار اقتحامات املتطرفني وشرطة االحتالل، وتدنيسهم 

حلرمة املسجد األقصى. وطالب بوقف اعتداء رجال ما يسمى بـ)سلطة اآلثار اإلسرائيلية( 

وتدخلهم يف شؤون املسجد األقصى واملقدسات األخرى.

   7( كما أكد اجمللس على صون الرتاث الثقايف الفلسطيين، والطابع املميز للقدس الشرقية.

السابقة، وعدم  اليونسكو  تنفيذ قرارات  8( أعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل    

بأحكام  وااللتزام  احلفريات مجيعها،  أعمال  بوقف  إياها  مطالًبا  الدولي،  للقانون  انصياعها 

االتفاقات الدولية املتعلقة بهذا اخلصوص.

  9( كما طالب اجمللس بوقف إعاقة وصول الفلسطينيني ملساجدهم وكنائسهم، مستنكرًا 

االعتداءات املتواصلة ضد رجال الدين املسلمني واملسيحيني.

  10( شدد اجمللس جمددًا على احلاجة العاجلة إىل السماح لبعثة اليونسكو للرصد التفاعلي 

.)*)1(

بزيارة مدينة القدس، وتوثيق حالة صون تراث املدينة املقدسة وأسوارها.)

    اخلامتة و التعليق:

بأنه جاء يف حلظة حرجة حنن  اليونسكو هذا،  قرار  التعليق على  الكلمات، ميكن  بأقل    

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 أهُرد 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 يومًيا، بل 

يف كل حلظة من قبل االحتالل، وبشكل متواصل، منذ العام 1967م حتى تارخيه. 

   لقد ورد يف القرار املذكور أعاله لذه املنظمة الدولية تفاصيل ودقائق تتعلق باملكان الذي 

أحد،  من  مّنة  ذلك  يف  ليس  حرمته-.  ومنتهكة  مستباح،  أنه  -رغم  اإلسالمية  هويته  أكد 

وإمنا هي كلمة حق دولّية يف وجه احتالل جائر، فاحت رائحة عدوانه الدائم واملستمر على 

املقدسيني: مكاًنا وتارخًيا 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 الوية 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.   



31

   يعّد 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 

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد  1948م،  اإلنسان سنة 

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 ممكنًا 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 11 لسنة 1998م، والقانون األردني رقم 

16 لسنة 1946 وتعديالته، املطبق يف الضفة الغربية، وقانون املعارف لعام 1933 وتعديالته 

حتديات التعليم يف القدس

ملف العدد

د. حنا عيسى/ أستاذ القانون الدولي
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املطبق يف قطاع غزة. 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ممثلة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تولت  معلوم  هو  وكما     

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 

إن  وحيث  1967م،  حزيران  واحتلتها يف حرب  الشريف،  القدس  اإلسرائيلية  العسكرية 

تلة، فإنه ينطبق عليها القانون الدولي اإلنساني، إذ تنطبق  القدس منذ ذلك التاريخ مدينة حمهُ

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، 

تقرير  يف  الشعوب  حلق  ممارستها  يف  وذلك  العنصرية،  األنظمة  وضد  األجنيب،  واالحتالل 

اخلاصة  الدولي  القانون  مببادئ  املتعلق  واإلعالن  املتحدة،  األمم  ميثاق  كرسه  كما  املصري، 

بالعالقات الودية، والتعاون بني الدول طبقًا للميثاق(. وبذلك أمكن اعتبار حروب التحرير 

كنزاعات مسلحة دولية.

قواعد  عليهم  تنطبق  فإنه  بالقدس،  الفلسطينيني  املدنيني  ولغاية محاية  ذلك،  وبناًء على    

القانون الدولي اإلنساني املعروف بـ )قانون احلرب( أو )قانون النزاعات املسلحة(، حيث 
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تعدُّ تلك املصطلحات مرتادفة يف املعنى، فاملصطلح التقليدي الذي كان سائدًا قبل إبرام ميثاق 

األمم املتحدة 1945 كان )قانون احلرب(، وملا أصبحت احلرب غري مشروعة وفقًا للميثاق 

مصطلح  استخدام  شاع  السبعينيات  بداية  ويف  املسلحة(،  النزاعات  )قانون  استخدام  مت 

املسلحة، سواء  النزاعات  زمن  يهُطّبق يف  الذي  القانون  وهو  اإلنساني(،  الدولي  )القانون 

الدولية أم الداخلية، ويهُعّد القانون الدولي اإلنساني قسمًا رئيسًا 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: 

اتفاقات جنيف  املسلحة، وتشكل  النزاعات  قانون حلماية ضحايا  قانون جنيف: وهو   .1  

األربع 1949م، وبروتوكوالها اإلضافيان 1977 املصادر األساسية له. 

  2. قانون الهاي: وهو القانون الذي ينظم استخدام القوة، ووسائل القتال وأساليبه، وتشكل 

اتفاقية الهاي الرابعة 1907، واالتفاقات املعنية حبظر األسلحة مصادره األساسية.

والنظام  األسلحة،  استخدام  حبظر  اخلاصة  االتفاقات  أهمها  من  الالحقة:  االتفاقات   .3  

األساس للمحكمة اجلنائية الدولية.

الدولي  القانون  كان  التسعينيات  امتداد  على  أنه  يهُالحظ  التعليم،  موضوع  وخبصوص    

اإلنساني غائبًا 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 

توفري تعليٍم مستمٍر يف أوضاع النزاع املسلح أخذ يكتسب تأييدًا مطردًا، فقد جنحت )الدورة 

نظمت ضمن  اليت  واألزمات(  الطوارئ  أوضاع  يف  بالتعليم  املعنية  املوازية  اإلسرتاتيجية 
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فعاليات )املنتدى العاملي للتعليم( لدى انعقاده يف داكار )أبريل / نيسان 2000(، يف إدراج 

القانونية  داكار للعمل(، وهناك جمموعة واسعة من الصكوك  هذه القضية يف نص )إطار 

يشار إليها عادة يف معرض تأييد حق األطفال والشباب من الالجئني، وممن يواجهون ظروف 

الطوارئ يف أن تهُكفل لم فرصة احلصول على تعليم أساسي جيد، فكون التعليم ميثل أواًل 

وقبل كل شيء )حقًا من حقوق اإلنسان غري القابلة للتصرف(، ومن هنا، يهُنظر إىل احلق يف 

التعليم كحّق جيب كفالته يف الظروف مجيعها، ومحايته يف األوضاع كلها، مبا يف ذلك أوضاع 

األزمات والطوارئ النامجة عن احلروب األهلية، والنزاعات املسلحة.

أثناء  التعليم  حلماية  القانوني  اإلطار  فحسب  يعزز  ال  اإلنساني  الدولي  القانون  إن    

النزاعات املسلحة، وإمنا يهُوِردهُ أيضًا أحكامًا ملواجهة األوضاع اخلاصة. فهناك عدد من املواد 

تتضمنهُ أحكامًا حلماية البنى األساسية املدنية، ولكفالة حق املدنيني، وغري املقاتلني يف إشباع 

أو حتت  املسلح،  النزاع  أثناء  التعليم،  فيها  مبا  األساسية،  والثقافية  االجتماعية  احتياجاتهم 

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:

دون  األطفال  إهمال  عدم  لضمان  الضرورية  التدابري  تتخذ  أن  النزاع  أطراف  )على    

اخلامسة عشرة من العمر، الذين تيتموا أو افرتقوا عن عائالتهم، بسبب احلرب، وتيسري 

إعالتهم وممارسة دينهم، وتعليمهم يف األحوال مجيعها، ويهُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إىل 

أشخاٍص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاتها( )املـادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن محاية 

األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، املؤرخة يف 12 آب/ أغسطس 1949(.
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حتديات التعليم يف القدس

     التعليم حتت االحتالل العسكري: 

املنشآت  تشغيل  سن  حهُ واحمللية  الوطنية  بالسلطات  باالستعانة  االحتالل  دولة  )تكفل    

احمللية عاجزة، وجب على  املؤسسات  فإذا كانت   )... لرعاية األطفال وتعليمهم  املخصصة 

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 

50 من  يكون ذلك كلما أمكن بوساطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم( )املـادة 

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف 12 آب/

أغسطس 1949 (.

   وهكذا، فإن املادة 50 من االتفاقية، توجب على سلطة االحتالل املبادرة الختاذ اإلجراءات 

اليت تكفل تعليم األطفال، وتغطية النقص احلاصل يف جمال التعليم، بوساطة توفري الكادر 

سلطة  على  وحتظر  تعليمهم،  ممارسة  من  األطفال  لتمكني  الالزمة؛  واحلاجات  التعليمي 

تقول:  عندما  جديدة  مبناهج  استبدالا  أو  بتغيريها  التعليم،  مناهج  يف  التدخل  االحتالل 

)بوساطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم(.

     تعليم األطفال والشباب احملتجزين:

دراسات جديدة.  أو عمل  دراستهم،  ملواصلة  املمكنة  التسهيالت  للمعتقلني مجيع  نح  )متهُ   

ويهُكفلهُ تعليم األطفال والشباب، وجيوز لم االنتظام باملدارس، سواء داخل أماكن االعتقال 

أم خارجها( )املـادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت 

احلرب، املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949(.

    احملتوى اجلوهري للتعليم األساس:

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

فمن املؤكد أن القانون اإلنساني ميكن أن يهُسهم إسهامًا فريدًا يف املعارف واملهارات واملواقف 

اليت تهُشكلهُ احملتوى التعليمي الضروري للتعليم األساس، وقد عرَّف املؤمتر العاملي التعليم 

آٍن معًا )أدوات  للجميع، الذي انعقد عام 1990، التعليم األساس بأنه تعليمهُ يشمل يف 

التعليم الضرورية )مثل معرفة القراءة والكتابة، والتعبري الشفاهي، واإلملام مببادئ الرياضيات 

واملواقف(  والقيم،  واملهارات،  املعارف،  )مثل  األساس  التعليمي  واحملتوى  املسائل(.  وحل 

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 

ر، واالستمرار يف التعليم(. تبصُّ

واألفكار  اآلراء  يفرض  تهويدي  منهاج  تطبيق  االحتالل  دولة  على  ظر  حيهُ فإنه  وهكذا؛    

اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين الواقع حتت االحتالل.

من  والضغط  دبلوماسية،  جهود  بذل  بضرورة  التوصية  املفيد  فمن  تقدم،  ما  على  بناًء    

من  واملدارس  واملناهج  واملعلمني  للطالب  احلماية  توفري  أجل  من  اإلعالم  وسائل  خالل 

األمم  مع  والتواصل  االتصال،  خالل  من  املستوطنني،  وقطعان  االحتالل  قوات  اعتداءات 

املتحدة، واملنظمات الدولية  ذات الصلة كافة، كـ )اليونسكو( و)األلسكو(، إضافة إىل خماطبة 

الدول الصديقة والداعمة إلحالل السالم بذلك.
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      ال ختلو حياة الناس من النذور، والتلفظ بها، يتقرب بها املسلمون هلل سبحانه وتعاىل، ويطمحون 

يف دفع الداهيات عنهم، ويقدمونها بني يدي ربهم؛ شكرًا هلل تعاىل على ِنعمه الكثرية. وهذا البحث 

املقتضب فيه بيان لبعض أحكام النذور؛ من حيث صيغها، وصورها املشهورة يف واقع احلياة.

لُّ َعَلى خَتِْويٍف َأْو خَتَوٍُّف.       تعريف النذر: الفعل الثالثي هو: َنَذر، والنُّونهُ َوالذَّالهُ َوالرَّاءهُ َكِلَمٌة َتدهُ

، َكَأنَّههُ نهُِذَر، َأْي  َو َأنَّههُ خَيَافهُ ِإَذا َأْخَلَف. َوالنَّْذرهُ َأْيًضا: َما جَيِبهُ ، َوههُ . َوِمْنههُ النَّْذرهُ : اإْلِْباَلغهُ ِمْنههُ اإْلِْنَذارهُ

)1(. أما معنى النذر يف االصطالح، فله أكثر من تعريف، تتالقى يف أمر واحد؛ وهو أن يوجب  أهُوِجبهُ

ْن َواِجًبا)3(.   املرء على نفسه أمرًا ال جيب عليه من قبل)2(. قال البهوتي: َأْوَجَب َعَلى َنْفِسِه َشْيًئا ملَْ َيكهُ

      صيغة النذر:

    للتعبري عن النذر هناك صيغ كثرية، تدل يف منطوقها، أو مفهومها على النذر وانعقاده. 

فالصيغة األوىل هي الصرحية؛ كأن يقول: عليَّ نذر كذا وكذا إذا شفيت. أو نذر علّي كذا. 

والصيغة الثانية: ختلو من لفظ النذر، ولكن مفهومها يدل عليه؛ كأن يقول: إن جنح ولدي 

َما. 5 /414. وانظر: لسان العرب. فصل النون.  اِل َوَما َيْثلهُثهُههُ 1. معجم مقاييس اللغة البن فارس. َبابهُ النُّوِن َوالذَّ
.200/ 5

2. التعريفات للجرجاني، ص240. قال: إجياب عني الفعل املباح على نفسه؛ تعظيًما هلل تعاىل.
3. كشاف القناع، 6/ 273.

النذور صيغها وصورها

مسائل فقهية

الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي/ مفيت حمافظة طولكرم
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: )َعَليَّ اْلَمْشُي  ِل َيقهُولهُ َمَر، رضي اهلل عنهما، يِف الرَّجهُ يف التوجيهي علّي ذبيحة)1(. وَعِن اْبِن عهُ

ْوِل  ْلَزُمُه اْلَوَ�اُء ِبِه ِف قيَ ييَ َل َيِْش()2(. فمن قال: )لِلِ َعَليَّ َصْوُم َشْهٍر. �يَ ِإَل اْلَكْعَ�ِة، َقاَل: )َهَذا َنْذٌر �يَ

َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم()3(.

       ال نذر يف ترك مباح:

    النذر يكون فيما فيه تقرب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ويهُبتغى 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 أاّل آكل اللحم. فأكل اللحم مباح، وهو هنا 

أوجب على نفسه تركه بالنذر، فالنذر إمنا يكون فيما فيه عبادة إىل اهلل تعاىل، وتقرب إليه 

ولهُ اهلِل، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َل َنْذَر ِإلَّ  سبحانه، وليس يف ترك مباح أو فعل حمرم،  قال رسهُ

ِه:  َعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ َغى ِبِه َوْجُه اللَِّ، َوَل يََِي ِف َقِطيَعِة رَِحٍم()4(. وَعْن َعْمِرو ْبِن شهُ تيَ �يْ ِ�يَما �يُ

َقاَل َرُسوُل هللِا،  ْيِت، �يَ )َأنَّ َرُسوَل هللِا، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْدَرَك رَُجَلْيِ َوُهَا ُمْقَتَِنِن، َيِْشَياِن ِإَل اْل�يَ

َقاَل  ْيِت ُمْقَتِنيَْيِ، �يَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َما َبُل اْلِقرَاِن؟ َقاَل: َي َرُسوَل هللِا، َنَذْرَن َأْن َنِْشَي ِإَل اْل�يَ

َا النَّْذُر  ُهَما، َقاَل ُسرَْ�ٌج ِف َحِد�ِثِه: ِإنَّ َقَطَع ِقرَانيَ َرُسوُل هللِا، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْيَس َهَذا َنْذرًا، �يَ

َنا النَّيِبُّ، َصلَّى هللُا  ييْ ُتِغَي ِبِه َوْجُه هللِا َعزَّ َوَجلَّ()5(. وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنهما، َقاَل: )بيَ َما ابيْ

ْقُعَد، َوَل  ُقوَم َوَل �يَ َقاُلوا: َأُبو ِإْسرَاِئيَل، َنَذَر َأْن �يَ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُْطُب، ِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل َقاِئٍم، َ�َسَأَل َعْنُه، �يَ

1. انظر هذه الصيغ: املغين، 10 /31. وانظر: اجملموع، 8/ 451.
2. مصنف بن أبي شيبة، كتاب األميان والنذور، َمْن َقاَل: أهُْقِسمهُ َأْو أهُْقِسمهُ ِباهلِل َوهللِ َعَليَّ َنْذٌر َسَواٌء. 3/ 84.

3. املغين، 10/4.
4. سنن أبي داود، كتاب األميان والنذور، َبابهُ اْلَيِمنِي يِف َقِطيَعِة الرَِّحِم، وحسنه األلباني.

َما، وحسنه شعيب  5. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة. مهُْسَندهُ َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َرِضَي اهللهُ َعْنههُ
األرنؤوط.
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ْقُعْد،  ، َوْلييَ َتَكلَّْم، َوْلَيْسَتِظلَّ ْلييَ َقاَل النَّيِبُّ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: )ُمْرُه �يَ َتَكلََّم، َوَ�ُصوَم. �يَ ، َوَل �يَ َ�ْسَتِظلَّ

وِل  َوْلُيِتمَّ َصْوَمُه()1(. فالنذر يف ترك مباح وال عبادة فيه ال يقع، وعلى الناذر كفارة ميني، َعْن َرسهُ

اهللِ، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َكفَّارَُة النَّْذِر َكفَّارَُة اْلَيِمِي()2(. 

    ال نذر يف فعل معصية:

ذلك  وفعل  حرام،  اخلمر  فشرب  عرسه.  اخلمر يف  يشرب  أن  ولده  تزوج  إن  نذر  كمن    

َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  َواأْلَْزَلُم  َواأْلَْنَصاُب  َواْلَمْيِسُر  اْلَْمُر  َا  ِإنَّ آَمُنوا  الَِّذ�َن  َها  َأ�يُّ معصية، قال تعاىل: }َي 

ْفِلُحوَن{)املائدة:90(. وحيرم الوفاء بهذا النذر. َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل  ْيَطاِن َ�اْجَتِنُ�وُه َلَعلَُّكْم تيُ الشَّ

ْعِصِه()3(. أما الكفارة، فجمهور  َل �يَ ْعِصَي هللَا �يَ ولهُ اهلِل، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمْن َنَذَر َأْن �يَ َرسهُ

العلماء، ومنهم املالكية والشافعية، قالوا: ال كفارة على من نذر أن يرتكب معصية، وعليه 

عدم الوفاء فقط؛ ألنه ال نذر يف معصية)4(. وذهب احلنابلة إىل أّن من نذر أن يرتكب معصية، 

فال يفي بها، وعليه كفارة ميني، واستدلوا مبا روته َعاِئَشةهُ، َرِضَي اهللهُ َعْنَها، َأنَّ النَّيِبَّ، َصلَّى اهللهُ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َل َنْذَر ِف َمْعِصَيٍة، وََكفَّارَُتُه َكفَّارَُة يٍَِي()5(. وللمحدثني كالم يف هذا احلديث، 

بني مصحح له ومضعِّف، والراجح من أقوالم أنه صحيح)6(. وَقاَلْت اْمَرَأٌة اَلْبِن َعبَّاٍس: )إنِّ 

َقاَل: َقاَل اْبُن َع�َّاٍس: َل َنْذَر ِف َمْعِصَيِة هللِا، َكفِِّري  َنَذْرت َأْن َل َأْدُخَل َعَلى َأِخي َحىتَّ َأْبِكَي َعَلى َأِب، �يَ
1. صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب النذر فيما ال ميلك ويف معصية.

2. صحيح مسلم، كتاب النذر، باب يف كفارة النذر. 
يِق، َرِضَي اهللهُ َعْنَهما، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده  دِّ يَقِة َعاِئَشَة ِبْنِت الصِّ دِّ 3. مسند أمحد، مسند النساء،  مهُْسَندهُ الصِّ

صحيح على شرط الشيخني.
4. اجملموع، 8 /453. انظر: املدونة. 1 /586.

5. سنن 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.

6. انظر أقوال احملدثني والراجح منها: سنن الرتمذي. 4/ 103. تلخيص احلبري. 4 /429. وأنكر فيه ابن حجر على 
النووي قوله اتفق احملدثون على تضعيفه، إرواء الغليل. 8 /214.

النذور صيغها وصورها
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ْلُت: َوَما َكفَّارَُتُه؟ َقاَل: َكفَّارَُة يٍَِي()1(. والراجح ما ذهب إليه احلنابلة. َعْن َيِيِنك َواْدُخِلي َعَلْيِه. قيُ

    النذر املبهم:

   كمن نذر نذرًا فقال: هلل علّي نذر، ومل يذكر شيئًا حمددًا، فهذا من النذر املبهم؛ فال يعرف ما 

هو املنذور به، )َفَهَذا جَتِبهُ ِبِه اْلَكفَّاَرةهُ، يِف َقْوِل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم()2(؛ فكونه نذرًا، ومل يؤدَّ؛ ألنه 

مبهم جمهول، ففي حقيقته يعد نذرًا، ولكنه غري معروف، ولذلك يأخذ حكم النذر غري النافذ؛ 

وِل اهللِ، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ، رضي اهلل عنه، َعْن َرسهُ فعليه كفارة ميني، َعْن عهُ

َقاَل: )َكفَّارَُة النَّْذِر َكفَّارَُة اْلَيِمِي()3(. 

 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 

ال ميلك ما نذر، فعن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َلْيَس َعَلى رَُجٍل َنْذٌر ِ�يَما َل َيِْلُك()4(. 

اْلَمرَْأُة ِف  اْلَعْضَ�اُء]نقة النيب، صلى هللا عليه وسلم[، َ�َكاَنِت  وُأِسَرِت اْمرََأٌة ِمَن اأْلَْنَصاِر َوُأِصيَ�ِت 

َ�َأَتِت اْلِِبَل،  اْلَوَثِق،  ِمَن  َلٍة  َلييْ َفَلَتْت َذاَت  َ�انيْ ُيوِتِْم،  بيُ َ�َدْي  ْيَ  بيَ َعَمُهْم  نيَ ُ�ِرُيوَن  اْلَقْوُم  اْلَوَثِق، وََكاَن 

وََّقٌة  ُمنيَ َوَنَقٌة  َقاَل:  تيَرُْغ،  َلْم  �يَ اْلَعْضَ�اِء،  ِإَل  َتِهَي  نيْ تيَ َحىتَّ  رُُكُه  تيْ تيَ �يَ َرَغا،  اْلَ�ِعرِي  ِمَن  َدَنْت  ِإَذا  َ�َجَعَلْت 

ُهْم، َقاَل: َوَنَذَرْت لِلِ ِإْن جَنَّاَها  َها َ�اْنَطَلَقْت، َوَنِذُروا ِبَا َ�َطَلُ�وَها َ�َأْعَجزَتيْ َقَعَدْت ِف َعُجِزَها، ُثَّ زََجرَتيْ �يَ

َقاُلوا: اْلَعْضَ�اُء َنَقُة َرُسوِل هللِا، َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ا َقِدَمِت اْلَمِد�َنَة رَآَها النَّاُس، �يَ َلمَّ َها، �يَ ْنَحرَنيَّ َها َلتيَ هللُا َعَلييْ
1. املدونة الكربى، 1 /587.

2. املغين، 10/5.
3. صحيح مسلم، كتاب النذر، باب يف كفارة النذر. 

ذَِّب ِبِه يِف النَّاِر، َوَأنَّههُ  4. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، َبابهُ ِغَلِظ حَتِْريِم َقْتِل اإْلِْنَساِن َنْفَسههُ، َوَأنَّ َمْن َقَتَل َنْفَسههُ ِبَشْيٍء عهُ
ْسِلَمٌة.  لهُ اجْلَنََّة ِإالَّ َنْفٌس مهُ اَل َيْدخهُ



41

َعَلْيِه َوَسلََّم،  ْوا َرُسوَل هللِا، َصلَّى هللُا  َ�َأتيَ َها،  ْنَحرَنيَّ َلتيَ َها  َعَلييْ ِإْن جَنَّاَها هللُا  َنَذَرْت  َها  ِإنيَّ َقاَلْت:  َوَسلََّم، �يَ

َها، َل َوَ�اَء  ْنَحرَنيَّ َها َلتيَ َها، َنَذَرْت لِلِ ِإْن جَنَّاَها هللُا َعَلييْ َقاَل: ُسْ�َحاَن هللِا، ِبْئَسَما َجزَتيْ َ�َذَكُروا َذِلَك َلُه، �يَ

َصنْيٍ، رضي اهلل عنه، َقاَل: مَسِْعتهُ  ِلَنْذٍر ِف َمْعِصَيٍة، َوَل ِ�يَما َل َيِْلُك اْلَعْ�ُد()1(. وعن ِعْمَراَن ْبَن حهُ

َ�َذِلَك  َطاَعِة هللِا،  َنْذٍر ِف  ِمْن  َ�َما َكاَن  َنْذرَاِن:  : )النَّْذُر  َيقهُولهُ َوَسلََّم،  َعَلْيِه  وَل اهلِل، َصلَّى اهللهُ  َرسهُ

ْيَطاِن، َوَل َوَ�اَء ِ�يِه، َوُ�َكفُِّرُه َما ُ�َكفُِّر  لِلِ، َوِ�يِه اْلَوَ�اُء، َوَما َكاَن ِمْن َنْذٍر ِف َمْعِصَيِة هللِا، َ�َذِلَك ِللشَّ

اْلَيِمَي()2(. فالنذر فيما ال ميلك ال وفاء فيه، وفيه كفارة ميني؛ ألنه نذر.

      وجوب الوفاء بالنذر:

ْم{  وَرههُ    من نذر أن يطيع اهلل تعاىل، فيجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقوله تعاىل:}َوْليهُوفهُوا نهُذهُ

)احلج:29(. َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اهللهُ َعْنَها، َعِن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َمْن َنَذَر َأْن ُ�ِطيَع 

ْعِصِه()3(.                     ْعِصَيُه َ�َل �يَ ْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن �يَ هللَا �يَ

     العجز عن الوفاء بالنذر:

ْم{)احلج: 29(. أما إن عجز الناذر  وَرههُ    األصل أن يفي الناذر بنذره؛ لقوله تعاىل: }َوْليهُوفهُوا نهُذهُ

وِل اهللِ، َصلَّى  ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، رضي اهلل عنه، َعْن َرسهُ عن الوفاء بنذره؛ فعليه كفارة ميني، َعْن عهُ

اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َكفَّارَُة النَّْذِر َكفَّارَُة اْلَيِمِي()4(، 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 
 . 1. صحيح مسلم، كتاب النذر، َبابهُ اَل َوَفاَء ِلَنْذٍر يِف َمْعِصَيِة اهلِل، َواَل ِفيَما اَل ميَِْلكهُ اْلَعْبدهُ

2. سنن النسائي، كتاب األميان والنذور، باب كفارة النذر، وصححه األلباني.
3. صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة. 

4. صحيح مسلم، كتاب النذر، باب يف كفارة النذر. 

النذور صيغها وصورها
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لِّ  السجن ألذحبن هلل ذبيحة إن شاء اهلل(، فماذا يلزم الناذر يف هذه احلال؟ َيِصحُّ االْسِتْثَناءهُ يِف كهُ

َهاِر، َوالنَّْذِر)1(. قال َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمْن َحَلَف َعَلى  ميَِنٍي مهَُكفََّرٍة، َكاْلَيِمنِي ِباهلِل َتَعاىَل، َوالظِّ

َرْيَرَة، رضي اهلل عنه، َقاَل: )َقاَل ُسَلْيَماُن بُن  ثيْن()2(. وعْن َأِبي ههُ َقِد اْستيَ َقاَل: ِإْن َشاَء هللُا، �يَ يٍَِي، �يَ

َقاَل َلُه  َقاِتُل ِف َسِ�يِل هللِا، �يَ َلَة ِبِاَئِة اْمرََأٍة، َتِلُد ُكلُّ اْمرََأٍة ُغَلًما �يُ َلُم: أَلَُطوَ�نَّ اللَّييْ َداُوَد، َعَلْيِهَما السَّ

ُهنَّ ِإلَّ اْمرََأٌة ِنْصَف ِإْنَساٍن، َقاَل النَّيِب،  ، َوَلْ َتِلْد ِمنيْ ُقْل َوَنِسَي، َ�َأَطاَف ِبِنَّ َلْم �يَ املََلُك: ُقْل ِإْن َشاَء هللُا، �يَ

اِفِعيُّ َرمِحَههُ اهللهُ:  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْو َقاَل: ِإْن َشاَء هللُا َلْ َيَْنْث، وََكاَن َأْرَجى ِلَاَجِتِه()3(. َقاَل الشَّ

 : واًل ِبَكاَلِمِه، َفَقِد اْسَتْثَنى. َقاَل املَاَوْرِديُّ )َوَمْن َحَلَف ِبَأيِّ مينٍي َكاَنْت، ثهُمَّ َقاَل: ِإْن َشاَء اهللهُ َمْوصهُ

َوَهَذا َكَما َقاَل: ااِلْسِتْثَناءهُ مبَِِشيَئِة اهلِل يِف اأْلَميَْاِن والنذور مينع من انعقادها، َسَواٌء َكاَنِت اْلَيِمنيهُ 

اَلِق، َواْلِعْتِق()4(. فاالستثناء يف النذر إذا كان متصاًل؛ فللناذر أاّل يفي به، وإن  ِباهلِل َتَعاىَل، َأْو ِبالطَّ

ولهُ اهلِل، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َمَر، رضي اهلل عنهما، َقاَل: َقاَل َرسهُ شاء أوفى بنذره؛ َعِن اْبِن عهُ

َر ِحْنٍث()5(. َرَك َغييْ َن، َ�ِإْن َشاَء رََجَع، َوِإْن َشاَء تيَ ثيْ )َمْن َحَلَف َ�اْستيَ

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

رب العاملني.

1. املغين، 9 /524.
2. مسند أمحد،  مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده 

صحيح على شرط الشيخني.
3. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول الرجل ألطوفن الليلة على نسائي.

4. احلاوي للماوردي، 15 /281.
5. سنن أبي داود، كتاب األميان والنذور، باب االستثناء يف اليمني، وصححه األلباني.
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    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 

ْقِوٍي{  شأنه: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدَم{ )اإلسراء: 70( ، وقال سبحانه: }َلَقْد َخَلْقَنا اْلِْنَساَن ِف َأْحَسِن تيَ

)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 حينًا 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 نسكًا 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 متعلقًا بنزع شعر العانة مسي استحدادًا، وهو يعين 

ْعر إزالة الشَّ
 بني اإلباحة واحلظر

مسائل فقهية

 الشيخ أمحد خالد شوباش - مفيت حمافظة نابلس
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حلق العانة، وأطلق عليه ذلك الستعمال احلديدة، وهي املوسى.)1(

     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 )2(، 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 لم، حتى ال يتشبه املرء بهم، 

وقد ورد ما يدل على ذلك عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما: )َأنَّ النَّيِبَّ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 
رُُكوُه ُكلَّه(.)3( َهى َعْن َذِلَك، َوَقاَل: اْحِلُقوُه ُكلَُّه، َأِو اتيْ نيَ ْعًضا، �يَ َرَك بيَ ْعَض رَْأِسِه َوتيَ رََأى َصِ�يًّا َحَلَق بيَ

   ويف حني اعترب بعض أهل العلم أن حلق الرأس سنة، فقد كّرهه آخرون، مستدلني مبا 

، َرِضَي اهللهُ َعْنههُ، َعِن النَّيِبِّ، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َيْرُُج َنٌس  روي َعْن َأِبي َسِعيٍد اخلهُْدِريِّ

ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة،  �ِن َكَما َيُْرُق السَّ ُهْم، َيُْرُقوَن ِمَن الدِّ رَاِقييَ ْقَرُءوَن الُقْرآَن َل ُيَاِوُز تيَ ِمْن ِقَ�ِل امَلْشِرِق، َو�يَ

ْهُم ِإَل ُ�وِقِه، ِقيَل َما ِسيَماُهْم؟ َقاَل: )ِسيَماُهْم التَّْحِليُق -َأْو َقاَل:  ُعوَد السَّ ُعوُدوَن ِ�يِه َحىتَّ �يَ ُثَّ َل �يَ
التَّْسِ�يُد-(.)4(

   ولعل املراد بذلك بيان وصف اخلوارج يف زمان خروجهم، وقد خيتلف وصفهم من زمان 

إىل زمان، فاملقصود ذم أولئك الناس وليس ذم احللق، وذلك كما يف قوله تعاىل: }َوَما َكاَن 

1. لسان العرب، ابن منظور، مادة حلق، 10 /59، ومادة نتف، 9 /323، ومادة حد، 3/ 142.
2. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 19 /228.

3. سنن النسائي، كتاب الزينة، باب الرخصة يف حلق الرأس، وصححه األلباني.
4.  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر واملنافق وأصواتهم وتالوتهم ال جتاوز حناجرهم.
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ْيِت ِإلَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَ�ًة{)األنفال: 35(؛ فاآلية ذمت أن جيعل الصفري والتصفيق عبادة  ُهْم ِعْنَد اْل�يَ َصَلتيُ

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

   وبهذا يرتجح لدّي أن حلق الرجل شعر رأسه جائز ومباح، ومن املباح حلق الرجل شعر 

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 

لا 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، 

َواِرَب َوَأْعُفوا اللَِّحى()1(، واإلحفاء االستئصال.)2(  قال: )َأْحُفوا الشَّ

   وورد األمر بقص الشارب يف أكثر من حديث، منها ما ورد عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه،  

عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )اْلِفْطَرُة َخٌْس -َأْو َخٌْس ِمَن اْلِفْطَرِة- اْلَِتاُن، َواِلْسِتْحَداُد، 

قال:  عنه،  اهلل  رضي  مالك،  بن  أنس  وعن  اِرِب()3(  الشَّ َوَقصُّ  اْلِِبِط،  ْتُف  َونيَ اأْلَْظَفاِر،  ْقِليُم  َوتيَ

َر ِمْن َأْرَبِعَي  ُرَك َأْكثيَ تيْ ْتِف اْلِِبِط، َوَحْلِق اْلَعاَنِة، َأْن َل نيَ ْقِليِم اأْلَْظَفاِر، َونيَ اِرِب، َوتيَ )ُوقَِّت َلَنا ِف َقصِّ الشَّ

1.  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
2. صحيح مسلم بشرح النووي، 3 /150.

3. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
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قت لم الرتك أربعني)2(، فاألمر  َلة()1(، ومعناه أن ال يرتك تركًا يتجاوز به أربعني، ال أنهم وهُ َلييْ

يف الشارب واسع، إذ ورد يف السنة اإلحفاء والقص. 

   وقد ذكرت األحاديث مشروعية نتف اإلبط وحلق العانة، ونتف اإلبط سنة باتفاق العلماء، 

للمرأة  ويستحب  كذلك،  العانة  حلق  ويستحب  النتف،  على  يقدر  ال  ملن  احللق  وجيوز 

النتف.)3( 

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

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

ِريَن{)الفتح: 27(، فقدم احللق على التقصري، وعن ابن  ْم َومهَُقصِّ لقوله تعاىل: }حمهَُلِِّقنَي رهُءهُوَسكهُ

امُلَحلِِّقَي،  اْرَحِم  )اللَُّهمَّ  قال:  عليه وسلم،  اهلل  اهلل، صلى  أن رسول  عنهما،  اهلل  ، رضي  عمر 

َقاَل:  َرُسوَل هللِا؟  َي  رِ�َن  َوامُلَقصِّ َقاُلوا:  امُلَحلِِّقَي.  اْرَحِم  اللَُّهمَّ  َقاَل:  َرُسوَل هللا؟  َي  رِ�َن  َوامُلَقصِّ َقاُلوا: 

رِ�َن()4(، وينبغي أن يكون احللق مشتماًل على شعر الرأس مجيعه عند مجهور الفقهاء.  َوامُلَقصِّ

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

، فقال له النيّب،هُ   عن أبيه عن جده، أنه جاء إىل النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فقال: )قد أسَلمتهُ

صلى اهلل عليه وسلم: )َألِق عنَك َشعَر الُكفِر( يقول: أحِلق، قال: وأخرَبَني آخرهُ أن النيب،  صلى 

اهلل عليه وسلم، قال آلَخَر معه: )ألِق عنَك َشعَر الُكفِر واخَتت( )5(، ولعله خاص بالرجل. 
     احللق غري املشروع: 

رَّم واملكروه، وقد ورد ما يؤيد ذلك من قول ابن عابدين،      احللق غري املشروع يشمل احملهُ
1. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.

2. صحيح مسلم بشرح النووي، 3/ 149.
3. صحيح  مسلم بشرح النووي، 3/ 150-149.

4. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب احللق والتقصري عند اإلحالل.
5. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب يف الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وحسنه األلباني.
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رمحه اهلل: فإن غري املشروع ما نهى الشارع عن فعله أو تركه، ومن مجلته املكروه واملشروع 
خبالفه.)1(

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

حيملون النهي على الكراهة، عن ابن عمر، رضي اهلل عنهما، قال: )َسِْعُت َرُسوَل هللِا، َصلَّى هللُا 

َهى َعِن الَقزَِع()2(، وعند بعض أهل العلم املعاصرين حيرم ذلك، إذا كان تقليدًا  نيْ َعَلْيِه َوَسلََّم، �يَ

وتشبهًا بالعصاة أو باألعداء. 

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

وَل اهلِل، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النهي عن حلق شعر املرأة خاصة عند املصيبة، فقد جاء أن َرسهُ

اقَِّة()3(، والصالقة هي اليت ترفع صوتها عند املصيبة، واحلالقة  اِلَقِة َواَلاِلَقِة َوالشَّ )َبِرَئ ِمَن الصَّ

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 لن 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 

الشعر خاصة من الوجه، وتسمى من تفعله بالنامصة، سواء لنفسها أم لغريها، واملتنمِّصة من 

ْوِشَاِت،  تطلب من غريها فعل ذلك، ويف احلديث عن عبد اهلل، قال: )َلَعَن هللُا اْلَواِشَاِت َواْلُمْستيَ

َاِت َخْلَق هللا(.)4(  َفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن اْلُمَغريِّ َصاِت، َواْلُمتيَ َنمِّ َوالنَّاِمَصاِت َواْلُمتيَ

1.  ابن عابدين، حاشية رد احملتار، 2 /649.
2. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب القزع.

3. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما ينهى من احللق عند املصيبة.
والنامصة  واملستومشة  والوامشة  واملستوصلة  الواصلة  فعل  حتريم  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  مسلم،  4. صحيح 

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 

عند  حرام  الفعل  هذا  وأن  عموماً،  الوجه  شعر  نتف  يشمل  هو  بل  عنه،  املنهي  النمص 

مجهورهم، كما أن احللق أو احلف حمرم عند مجهورهم، إال أنهم أجازوه للمتزوجة بإذن زوجها 

اهلل،  خلق  تغيري  لعلة  عمومًا  تركه  واألوىل  الزوج،  لغري  تظهره  ال  أن  شريطة  له  لتتجمل 

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 

عمر، رضي اهلل عنهما، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َخاِلُفوا امُلْشرِِكَي: َو�ُِّروا اللَِّحى، 

)1(*(، وهي من سنن الفطرة. 

َواِرَب() َوَأْحُفوا الشَّ

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

يكون بكشف العورات، والنظر إىل ما حّرم اهلل النظر إليه، فإزالة الشعر بالليزر إذا كان على 

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 وعالجًا 

وليس للزينة. 

هذا واهلل أعلم وهو املوفق للصواب

* صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم األظفار.
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  تعريف التبغ: التبغ نبات من الفصيلة الباذجنية، اليت تشتمل على شر النباتات السامة، 

ويستعمل تدخينًا وسعوطًا ومضغاً)1(، 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. )2(

    هل الدخان مسكر أو مفرت؟ ...

   الدخان وإن كان غري مسكر، إال أنه مفرّت للجسم، واملفرّت هو ما يرخي اجلسم، ويضعف 

اجلفون، ويسبب مخواًل 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(.)3(

1. املعجم الوسيط: 1 /81
2. فقه األشربة وحّدها، عبد الوهاب عبد السالم طويلة.

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

آفة التدخني ضارة بصحة الناس أمجعني

د. شفيق عياش/ عضو هيئة التحرير جمللة اإلسراء

مسائل فقهية
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   فهذا احلديث من أصرح األدلة على حتريم شرب الدخان؛ ألن النهي يدل على التحريم، 

والقاعدة عند احملّدثني 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 مقرونًا باملسكر.

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

تَِّ�ُعوَن الرَُّسوَل النَّيِبَّ  املتقدم، ولقوله تعاىل يف وصف رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم:}الَِّذ�َن �يَ

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِلُّ  نيْ ْورَاِة َواْلِجْنِيِل َيُْمُرُهْم ِبْلَمْعُروِف َو�يَ اأْلُمِّيَّ الَِّذي َيُِدوَنُه َمْكُتوًب ِعْنَدُهْم ِف التيَّ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغَلَل الَِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم َ�الَِّذ�َن آَمُنوا ِبِه  يَِّ�اِت َوُيَرُِّم َعَلْيِهُم اْلََ�اِئَث َوَ�َضُع َعنيْ َلُُم الطَّ

ُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ )األعراف: 157(، وقال تعاىل: }َي  �يَ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتيَّ

يَِّ�اُت{ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ َها النَّاُس ُكُلوا ِمَّا ِف اأْلَْرِض َحَلًل َطيًِّ�ا{ )البقرة: 168(، ويقول سبحانه: }اْلييَ َأ�يُّ

5(، فهذه نصوص باألطعمة؛ طيب وخبيث، ال ثالث لما، ومفهومها حتريم ما ليس  )املائدة: 

بطيب والنهي عنه، والدخان خبيث ال شك يف ذلك، بإقرار من يتناوله، والقاعدة الشرعية 

يف األطعمة: )أن كل طيب طاهر ولذ�ذ ون�ع، حلل، وكل خ�يث وقذر وضار؛ حرام(. وهذا كل 

ما مل تتعرض له الشريعة باالسم الصريح، أو مل يكن معروفًا يف زمن التشريع، وكون الشيء 

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

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

إال أن يقول: الدخان خبيٌث. حقًا إن الدخان خبيث؛ ملاذا؟ ألنه كما أفاد أهل االختصاص من 

األطباء:

   1. يهيج 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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   2. يؤثر على كفاءة حاسة الشم.

الورم حيدث  الرقيقة، وهذا  3. يؤثر على احلنجرة؛ مسببًا تورم أنسجة األوتار الصوتية    

التبغ، فإن أنسجة ليفية زائدة تنمو يف  البحة، ومع استمرار التهاب احلنجرة نتيجة دخان 

األوتار الصوتية، مسببة التهابًا مزمناً، وهذه احلالة تعرف باسم حنجرة املدخنني.

  4. يفسد األسنان، فيحطم أساسها وشكلها.

  5. يضر الفم، وينشر فيه االلتهابات اخلبيثة.

التنفسي والضمي والدموي والعصيب، حيث األحباث تهُرجع كثريًا من  6. يفسد اجلهاز    

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

كالنكوتني وغريه.

  7. يلعب دورًا أساسيًا يف اإلصابة بأمراض السرطان، حيث إن نسبة 90 % من حاالت 

اإلصابة بسرطان الرئة، ترجع إىل التدخني.

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

وحبرقها، كأنه أحرق الدينار ذاته، ولقد نهُهينا عن إضاعة املال وإتالفه.

  9. خبيث يف رائحته، فإذا كان الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، قد نهى آكل البصل والثوم 

من  وخبثًا  فتكًا  أشد  ورائحته  الدخان  يدخن  فكيف  رائحتهما،  املسجد؛ خلبث  قربان  من 
)*

)1(

رائحة البصل والثوم؟!!)

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

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

* عن جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 25 / 197.

آفة التدخني ضارة بصحة الناس أمجعني
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عليها، انطالقًا من قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه()1(، وعلى 

قدوة  يكّن  أن  األمهات  وعلى  ألبنائهم،  قدوة  يكونوا  كي  التدخني؛  عن  يقلعوا  أن  اآلباء 

ألبنائهن؛ كي يتأسوا بهن، وعلى كل الفئات يف اجملتمع، حماربة هذه الظاهرة اخلطرية، وذلك 

مؤذيًا  املالية؛ لكونه  الغرامات  التدخني، وفرض  منع  بتطبيق تشريعات  فيها؛  التدخني  مبنع 

لذات املريض، وهو مأمور حبفظ نفسه عن كل ما يضرها ويضعفها. وكذلك على التجار 

–بصفة خاصة- أال يرّوجوا لذه 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 smoking( والذي 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.

   إذًا ما حكم إجبار اآلخرين الذين ال حول لم وال قوة على التدخني، وذلك باستنشاق 

الدخان بفعل املدخنني؟ 

   طبعًا ال جيوز؛ أخذًا بالقاعدة الفقهية اليت تقول: ) ال ضرر وال ضرار()2(، فال جيوز لإلنسان 

أن يضر شخصًا آخر يف نفسه وماله،؛ ألن الضرر ظلم، والظلم حمّرم يف الشرائع مجيعها، 

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 
1. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن.

2. قواعد الفقه: 1/ 106.
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عابدين: إن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل، وكل ما يننت الفم، ومقتضاه املنع من 

)1(*(. كما أن للزوجة أن 

شربها التنت )التبغ(؛ ألنه يننت الفم، خصوصًا إذا كان الزوج ال يشربه)

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 الادي إىل سواء السبيل

* رد احملتار: 9 /459.

آفة التدخني ضارة بصحة الناس أمجعني
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    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)1(، وقلنا: إنَّ عذاب 

القرب ثابت بالكتاب العزيز، والسنة الشريفة، ومنكر عذاب القرب: ضال ومضل)2(، ومن أهل 
اخلزي والضالل)3(

   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 

بأن  وجدنا  العقيدة،  وكتب  الشرعية،  األدلة  تتبع  خالل  ومن  سبحانه.  بإذنه  القرب  عذاب 

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:
1. صفحة )36( عدد )128( جملة اإلسراء.

2. الروح، البن القيم اجلوزية، صفحة )57(، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان 1395هـ 1975م، تسلية أهل 
املصائب، ألبي عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد املنبجي احلنبلي، ص208، مكتبة دار البيان – دمشق، 1399هـ - 

1979م. وقال املؤلف: قاله املروزي ونسبه لإلمام أمحد.
3. تسلية أهل املصائب، ص206.

األسباب املؤدية
 إىل عذاب القرب وصوره

الشيخ حممد حممد عبد اهلادي اليف/ مدير عام الوعظ واإلرشاد سابقًا - وزارة األوقاف

عقيدة
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  1. عدم االستتار والتنزه من البول.

  2. املشي يف النميمة بني الناس.

   فعن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: مر النيب، صلى اهلل عليه وسلم، بقربين، فقال: 

ْوِل، َوَأمَّا اآْلَخُر َ�َكاَن َيِْشي  َبِن ِف َكِ�رٍي، َأمَّا َأَحُدُهَا َ�َكاَن َل َ�ْسَتِتُ ِمَن اْل�يَ َعذَّ َبِن، َوَما �يُ َعذَّ ُهَما َلييُ )ِإنيَّ

ِبلنَِّميَمِة، ث أخذ جر�دة رط�ة، �شقها نصفي، �غرز ف كل قب واحدة. قالوا: ي رسول هللا، ل �علت 
هذا؟ قال: لعله يفف عنهما ما ل �ي�سا(.)1(

ْوِل(.)2(    ويف رواية ألبي داود : )... َ�كاَن ل َ�ْستنزُه ِمَن ال�يَ

القرب،  يف  املهُعذبني  من  اإلفساد)3(  جهة  على  بعض  إىل  بعضهم  الناس  كالم  ينقل  فالذي 

وكذلك الذي ال يتجنب االحرتاز من البول.)4( 

ْوِل()5(     وجاء يف احلديث: )َأْكثُر َعَذاب الَقْب ِمَن ال�يَ

   3. إيذاء الناس باللسان، ويشمل أنواع اإليذاء كافة؛ من: سب ولعن واستهزاء وسخرية 

وغيبة وقدح يف أعراضهم.

رضي  عباس،  ابن  حلديث  صحيحه  يف  حبان  ابن  رواية  يف  جاء  ما  ذلك،  على  والدليل   

بينهم  َويِشي  ِبلسانِه  النَّاَس  ُ�ؤِذي  ْوِل، وَكاَن اآلخُر  ال�يَ ِمَن  َ�ْستنزُه  َأَحُدُهَا ل  )...َكاَن  اهلل عنهما: 
بلنميمة()6(

  4. الكذب، 5.هجر القرآن بعدم العمل بأحكامه، 6.الزنى، 7.التعامل بالربا.
1. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء يف غسل البول.

2. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب االسترباء من البول، وصححه األلباني.
3. ذكره النووي يف شرح صحيح مسلم، جملد 3، صفحة )535(، وانظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملده، 

صفحة )121( البن األثري – املكتبة اإلسالمية.
4. صحيح مسلم بشرح النووي، جملد 3، صفحة )535(.

5.  سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد يف البول، وصححه األلباني.
6. الرتغيب والرتهيب. للحافظ املنذري، دار ابن كثري ـ دمشق ـ الطبعة الثانية، 1417هـ ـ 1996 م، وقال إسناده 

صحيح.

األسباب املؤدية إىل عذاب القرب وصوره
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     فقد جاء يف حديث البخاري الذي يرويه مسرة بن جندب، قال: )َكاَن النَّيِبُّ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َلَة ُرْؤَي؟ َقاَل: َ�ِإْن رََأى َأَحٌد  َقاَل: َمْن رََأى ِمْنُكُم اللَّييْ َنا ِبَوْجِهِه، �يَ َ�َل َعَلييْ َوَسلََّم، ِإَذا َصلَّى َصَلًة، َأقيْ

ْلَنا: َل، َقاَل: َلِكنِّ رََأْ�ُت  َقاَل: َهْل رََأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤَي؟ قيُ ْومًا، �يَ َها، �يقول: )َما َشاَء هللُا( َ�َسَأَلَنا �يَ َقصَّ

َسِة، َ�ِإَذا رَُجٌل َجاِلٌس، َوَرُجٌل َقاِئٌم، ِبَيِدِه  َياِن، َ�َأَخَذا ِبَيِدي، َ�َأْخَرَجاِن ِإَل اأَلْرِض امُلَقدَّ َلَة رَُجَلْيِ َأتيَ اللَّييْ

ُلَغ  �يْ ْعُض َأْصَحاِبَنا َعْن ُموَسى:  ِإنَُّه ُ�ْدِخُل َذِلَك الَكلُّوَب ِف ِشْدِقِه َحىتَّ �يَ َكلُّوٌب ِمْن َحِد�ٍد، َقاَل بيَ

َهَذا؟  َما  ْلُت:  قيُ َلُه،  ِمثيْ َيْصَنُع  �يَ ُعوُد  ييَ �يَ َهَذا،  ْلَتِئُم ِشْدُقُه  َو�يَ َذِلَك،  ِمْثَل  ِبِشْدِقِه اآلَخِر  ْفَعُل  �يَ َفاُه، ُثَّ  قيَ

َفاُه، َورَُجٌل َقاِئٌم َعَلى رَْأِسِه ِبِفْهٍر)1(- َأْو  َنا َعَلى رَُجٍل ُمْضَطِجٍع َعَلى قيَ ييْ َقاَل: اْنَطِلْق، َ�اْنَطَلْقَنا َحىتَّ َأتيَ

ْرِجُع ِإَل َهَذا  ِلَيْأُخَذُه، َ�َل �يَ ِإَلْيِه  َيْشَدُخ ِبِه رَْأَسُه، َ�ِإَذا َضرََبُه َتَدْهَدَه )2( اَلَجُر، َ�اْنَطَلَق  َصْخَرٍة - �يَ

ْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاَل: اْنَطِلْق، َ�اْنَطَلْقَنا ِإَل  َعاَد ِإَلْيِه، َ�َضرََبُه، قيُ ْلَتِئَم رَْأُسُه، َوَعاَد رَْأُسُه َكَما ُهَو، �يَ َحىتَّ �يَ

َفُعوا َحىتَّ َكاَد َأْن  َرَب اْرتيَ تيَ َوقَُّد َتَْتُه َنرًا، َ�ِإَذا اقيْ تيَ نُّور))(، َأْعَلُه َضيٌِّق، َوَأْسَفُلُه َواِسٌع، �يَ ْقٍب ِمْثِل التيَّ ثيَ

ُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاَل: اْنَطِلْق، َ�اْنَطَلْقَنا  َيُْرُجوا، َ�ِإَذا َخََدْت رََجُعوا ِ�يَها، َوِ�يَها رَِجاٌل َوِنَساٌء ُعرَاٌة، �يَ

َهِر - َقاَل َ�زِ�ُد، َوَوْهُب ْبُن َجرِ�ٍر: َعْن َجرِ�ِر  َهٍر ِمْن َدٍم، ِ�يِه رَُجٌل َقاِئٌم َعَلى َوَسِط النيَّ َنا َعَلى نيَ ييْ َحىتَّ َأتيَ

َهِر، َ�ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْرَُج  َ�َل الرَُّجُل الَِّذي ِف النيَّ ْيَ َ�َدْ�ِه ِحَجارٌَة، َ�َأقيْ َهِر رَُجٌل بيَ اْبِن َحاِزٍم- َوَعَلى َشطِّ النيَّ

ْرِجُع َكَما  ييَ َردَُّه َحْيُث َكاَن، َ�َجَعَل ُكلََّما َجاَء ِلَيْخرَُج، َرَمى ِف ِ�يِه ِبََجٍر، �يَ َرَمى الرَُّجُل ِبََجٍر ِف ِ�يِه، �يَ

َنا ِإَل َرْوَضٍة َخْضرَاَء، ِ�يَها َشَجَرٌة َعِظيَمٌة، َوِف  َهييْ تيَ ُقْلُت: َما َهَذا؟ َقاَل: اْنَطِلْق، َ�اْنَطَلْقَنا َحىتَّ انيْ َكاَن، �يَ

َجَرِة،  ْيَ َ�َدْ�ِه َنٌر ُ�وِقُدَها، َ�َصِعَدا ِب ِف الشَّ َجَرِة، بيَ َياٌن، َوِإَذا رَُجٌل َقرِ�ٌب ِمَن الشَّ َأْصِلَها َشْيٌخ َوِص�يْ

َها،  َياٌن، ُثَّ َأْخَرَجاِن ِمنيْ َها، ِ�يَها رَِجاٌل ُشُيوٌخ، َوَشَ�اٌب، َوِنَساٌء، َوِص�يْ َوَأْدَخَلِن َدارًا َلْ َأَر َقُط َأْحَسَن ِمنيْ

َلَة،  ُتَماِن اللَّييْ ْلُت: َطوَّ�يْ َجَرَة، َ�َأْدَخَلِن َدارًا ِهَي َأْحَسُن َوَأْ�َضُل، ِ�يَها ُشُيوٌخ، َوَشَ�اٌب، قيُ َ�َصِعَدا ِب الشَّ

1. فهر: احلجر ملء الكف. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 3، ص )381(.
2. تدهده: تدحرجه. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 3، صفحة ص143.

3. التنور: الذي خيبز فيه، انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 1، ص199.
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ُتْحَمُل َعْنُه  ُث ِبلَكْذَبِة، �يَ اٌب ُيَدِّ َتُه ُ�َشقُّ ِشْدُقُه، َ�َكذَّ َعْم، َأمَّا الَِّذي رََأ�يْ ا رََأْ�ُت، َقاَل: نيَ َ�َأْخِبَاِن َعمَّ

َرُجٌل َعلََّمُه هللُا الُقْرآَن،  َتُه ُ�ْشَدُخ)1( رَْأُسُه، �يَ ْوِم الِقَياَمِة، َوالَِّذي رََأ�يْ ُيْصَنُع ِبِه ِإَل �يَ ُلَغ اآلَ�اَق، �يَ �يْ َحىتَّ تيَ

ُهُم الزَُّنُة،  ْقِب، �يَ َتُه ِف الثيَّ ْوِم الِقَياَمِة، َوالَِّذي رََأ�يْ ْفَعُل ِبِه ِإَل �يَ َهاِر، �يُ ْعَمْل ِ�يِه ِبلنيَّ َناَم َعْنُه ِبللَّْيِل، َوَلْ �يَ �يَ

َهِر، آِكُلوا الرِّب()2(. َتُه ِف النيَّ َوالَِّذي رََأ�يْ

  وتوجد أسباب أخرى ذكرها ابن القيم)3(من أرادها فليستزْد حلفظ نفسه.

    عذاب القرب بسبب غريه:
  1. عذاب امليت يف قربه، بسبب النياحة عليه، واملراد بالنياحة: البكاء مع رفع الصوت.)4(

   والدليل ما رواه ابن عمر، رضي اهلل عنهما، عن أبيه، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

ْبِه با نيَح َعليِه()6(،  ويف  )إن امليت لُيعَذب ب�كاء أهله عليه()5(،  ويف رواية: )امليُت ُ�عذُب ف قيَ
رواية يعذب: )امليُت ُ�عذُب ِب�كاء الّي َعليه()7(

  2. بسبب أقوال أهله عليه بعد مماته: والدليل: ما قاله صلى اهلل عليه وسلم: )ما من ميت 

�لهزانه)8(:أهكذا  ملكان  به  وُكل  إل  ذلك،  نو  أو  واسيداه  واج�له،  �يقول:  بكيه  �يقوم  يوت 

كنت()9(.

   وهذان السببان وجدا من العناية والنقاش، ومنهم من أنكر نسبة ذكرها إىل النيب، صلى 

1. يشدخ: يكسر، انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 2، ص451.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني.

3. ابن القيم، كتاب الروح، صفحة )77(.
4. صحيح مسلم بشرح النووي، 6/ 529.

5. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب قول النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
كان النوح من سنته.

6. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما يكره من النياحة على امليت.
7. التخريج نفسه.

8. يدفعانه ويضربانه. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 4، ص281.
9. سنن 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 تعاىل: }َوَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{)األنعام: 164(.

   وخنلص إىل أن امليت يهُعذب يف قربه بسبب النياحة عليه، واألقوال فيه، إن كان راضيًا بذلك، 

وتسبب يف هذه النياحة أثناء حياته، وألنه مل يكن ينهاهم يف حياته عن النياحة، وكانت النياحة 
طريقته يف أثناء حياته.)1(

   ويذكر العسقالني يف شرحه لألحاديث قائاًل:

   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.)2(

  أما عن صور عذاب القرب، فيذكر ابن رجب احلنبلي )3( قائاًل: 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:

  1. العذاب بالضرب وباملطارق، مبا جاء يف حديث البخاري، الذي رواه أنس، رضي اهلل عنه، 
يقول فيه: )... و�ضرب بطارق من حد�د ضربة، �يصيح صيحة، �سمعها من �ليه غري الثقلي()4(

   2. العذاب بتسليط احليات وتضييق القرب على امليت:

 فقد ذكر ابن رجب احلنبلي)5( قائاًل :) خرج اخلالل عن طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود 

1. املسالك يف شرح موطأ مالك، 3 /577.
2. فتح الباري: 3 /153.

3. أهوال القبور، ص )23(.
4. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب.

5. أهوال القبور، ص )23(.
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قال: يقال للكافر يف قربه: ما أنت؟ فيقول: ال أدري، فيقال: ال دريت ثالثاً، َويهُضّيق عليه قربه، 

فإذا خرج،  وتأكله،  تنهشه)1(،  قربه،  جوانب  من  حيات  عليه  ويهُرسل  أضالعه،  ختتلف  حتى 

فصاح قمع مبقمع)2( من نار أو حديد(.

3. العذاب برض رأس امليت حبجر، وشق شدقيه، وحنوه:

فقد جاء يف حديث مسرة بن جندب آنف الذكر، الذي رواه البخاري)3( )... وإنا أتينا على 

رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ)4( رأسه، 

فيتهدهد)5( احلجر ها هنا، فيتبع احلجر فيأخذه، فال يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم 

يعود عليه، َفيهُفعل به مثل ما فعل املرة األوىل ....

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

شقي وجهه، فيهُشرشر)6( شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه.....(
4. العذاب بعرض مقعده يف النار بالغداة )7(، والعشي.)8(

فعن عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )إنَّ أحَدكم 

ِإذا َماَت ُعرَض َعليِه َمْقعُده بلغداِة والعشّي، إن كاَن ِمْن َأهِل الّنِة، َ�ِمن َأهِل الّنة، وإْن َكاَن ِمن 
أهِل الّنار، �من أهل النار، �يقال: هذا َمقعُدَك حىت ��عثك هللا �وم القيامة(.)9(

1. ختمش وجهه. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 5، صفحة )137(.
2. سوط من حديد رأسه معوج. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 4، صفحة )109(.

3. فتح الباري ، 3 / 251.
4. فيشدخ. أنظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 1، صفحة )220(.

، والّد: من الدم، والدة من اخلسف، أنظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 5، صفحة )250(. 5. من هدَّ
6. شققه وقطعه. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 2، صفحة )459(.

7. من زوال الشمس إىل الصباح، وقيل : املغرب وغريها. أنظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 3، صفحة 
.)242(

8. أول النهار. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جملد 3، صفحة )346(.
9.  صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.
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   هذه الصور من العذاب يف القرب، منها: الدائم، ومنها املهُنقطع، ونستدل على النوع الدائم 

اَعُة َأْدِخُلوا آَل  ُقوُم السَّ ْوَم تيَ َها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا َو�يَ ْعَرُضوَن َعَلييْ من عذاب القرب بقوله تعاىل: }النَّاُر �يُ

ِ�ْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{)غافر: 46(، 

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

يزول عنه  ثم  مدة،  النار  يهُعذب يف  )... كما  يقول:  القيم)1(، حيث  ابن  ذكر  جرائمهم كما 

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 مجيعًا باتفاق أهل السنة واجلماعة، تنعم النفس، وتعذب، مفردة عن 

البدن، ومتصلة به[)2(، نسأل اهلل أن يعيذنا من عذاب القرب آمني.

    وميكن احلديث الحقاًَ عن الوسائل املهُنجية من عذاب القرب.

هذا واهلل ولي التوفيق

1. كتاب الروح، ص89.
2. شرح العقيدة الطحاوية، صفحة )400(، للعالمة ابن أبي العز احلنفي-املكتب اإلسالمي– مجعية إحياء الرتاث 

اإلسالمي، خرَّج أحاديثها: حممد ناصر األلباني 1429هـ - 2008م، تسلية أهل املصائب، صفحة )205(.
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التمويلي التأجري  1. حكم 

التمويلي من خالل شركة، تقوم بتمويل السيارة للمستأجر،  التأجري  السؤال: ما حكم     

مقابل صرف شيكات شخصية من قبله مببلٍغ شهرٍي ثابت، ثم يتملك السيارة بعد تسديد 

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 جائزًا، وإال فال جيوز، وقد نص على هذه الضوابط جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف 

دورته الثانية عشرة يف الرياض، عام 1421هـ/ 2000م، واليت ميكن إمجالا باآلتي:

 1. وجود 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، 

َرْيَرَة، رضي اهلل عنه، َقاَل: )نيََهى َرُسوُل هللِا، َصلَّى  صلى اهلل عليه وسلم، عن ذلك، فعْن َأِبي ههُ
)*

)1(

َعٍة(.) ييْ ْيِ ِف بيَ َعتيَ ييْ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن بيَ

* سنن الرتمذي، كتاب البيوع عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة، 
وصححه األلباني. 

أنت تسأل واملفيت جييب

الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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  2. أن تكون اإلجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

  3. أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك.

  4. أن 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 جائزًا.

النكاح عن طريق اإلنرتنت 2. حكم عقد 

   السؤال: فتاة خمطوبة لشاب، وكل منهما يعيش يف دولة، ونظرًا لبعد املسافات، وصعوبة 

الظروف، تعذر إصدار وكالة من قبل اخلاطب، فما حكم إجراء عقد النكاح صوتًا 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 أواًل 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 )14( من قانون األحوال الشخصية.

   وإجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل احلديثة؛ كالسكاي بي واإلنرتنت، والاتف، 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 

اإلمام  يقول  والقبول،  فاصل زمين طويل بني اإلجياب  أي مبعنى عدم وجود  الفورية،  حتقق 

النووي، رمحه اهلل: )تشرتط املواالة بني اإلجياب والقبول على الفور، فال يضر الفصل اليسري، 

)1(*(، كذلك ال بد من أمن التزوير والتالعب، والتحقق من شخص الزوج 

ويضر الطويل()

* روضة الطالبني: 7 /39.
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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.

القرآنية يف عالج أمراض معينة 3. حكم ختصيص قراءة بعض اآليات 

  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 

َوَرْحٌَة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  زُِّل  نيَ بالقرآن هو من أهم األدوية النافعة، فاهلل تعاىل يقول: }َونيُ

أن بعض  إال  نافع،  تعاىل  اهلل  كتاب  َخَسارًا{)اإلسراء:82(، وكل  ِإل  اِلِمَي  الظَّ َ�زِ�ُد  َول  ِلْلُمْؤِمِنَي 

السور خصت مبزيد من الفضل، كالفاحتة واملعوذتني، واإلخالص، والكرسي، وغري ذلك، 

ْوا  فعن أبي سعيد اخلدري، رضي اهلل عنه، : )َأنَّ َنًسا ِمْن َأْصَحاِب النَّيِبِّ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأتيَ

َقاُلوا: َهْل َمَعُكْم  َنَما ُهْم َكَذِلَك، ِإْذ ُلدَِغ َسيُِّد ُأوَلِئَك، �يَ ييْ �يَ ْقُروُهْم، �يَ َلْم �يَ َعَلى َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء الَعَرِب، �يَ

اِء،  ْفَعُل َحىتَّ َتَْعُلوا َلَنا ُجْعًل، َ�َجَعُلوا َلُْم َقِطيًعا ِمَن الشَّ ْقُروَن، َوَل نيَ َقاُلوا: ِإنَُّكْم َلْ تيَ ِمْن َدَواٍء َأْو رَاٍق؟ �يَ

َقاُلوا: َل َنُْخُذُه َحىتَّ َنْسَأَل النَّيِبَّ،  اِء، �يَ ْوا ِبلشَّ رََأ، َ�َأتيَ �يَ ْتِفُل، �يَ زَاَقُه َو�يَ ْقرَُأ ِبُمِّ الُقْرآِن، َوَيَْمُع بيُ َ�َجَعَل �يَ

َيٌة؟ ُخُذوَها َواْضرُِبوا ِل ِبَسْهٍم()1(. َها ُرقيْ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َ�َسَأُلوُه َ�َضِحَك َوَقاَل: َوَما َأْدرَاَك َأنيَّ

  وعن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي اهلل عنهم: )َأنَّ النَّيِبَّ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َأْنِفُث َعَلْيِه  ُقَل ُكْنُت  ا ثيَ َلمَّ ْفِسِه ِف امَلَرِض الَِّذي َماَت ِ�يِه ِبْلُمَعوَِّذاِت، �يَ ُفُث َعَلى نيَ نيْ َوَسلََّم، َكاَن �يَ

ْنِفُث َعَلى َ�َدْ�ِه، ُثَّ َيَْسُح  ْنِفُث؟ َقاَل: َكاَن �يَ : َكْيَف �يَ رََكِتَها، َ�َسَأْلُت الزُّْهِريَّ ْفِسِه ِل�يَ ، َوَأْمَسُح ِبَيِد نيَ ِبِنَّ
ِبَِما َوْجَهُه(.)2(

آيات معينة لكل مرض، فلم ينص الشرع على ذلك، وجيوز  بالنسبة إىل ختصيص  أما     
1. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بفاحتة الكتاب.

2. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن واملعوذات.
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نة، وال جيوز  للمسلم أن يقرأ من القرآن ما شاء، ويدعو مبا شاء، دون أن جيعل حتديد ذلك سهُ

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، 
)*

)1(

ُهَو َردٌّ(.) الذي يقول: )َمْن َأْحَدَث ِف َأْمِرَن َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه، �يَ

  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.

4. حكم 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 تهُصان 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 2 /53 بتاريخ 5 /4 /2005م. 

   وهناك تأكيد لذا يف قراره اجلديد رقم 2 /146 بتاريخ 24 /11 /2016م.

   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 تعديًا على آيات اهلل وأمسائه باالمتهان 

َوَرُسوِلِه  َوآَيِتِه  َأِبهلِل  واالنتقاص، ويهُشنع اهلل على الذين يستهزئون بآياته، فيقول تعاىل: }ُقْل 

ْعَد ِإيَاِنُكْم{ )التوبة: 65 - 66(، ويقول جل وعال: }َوَل  ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْ بيَ ْهزُِئوَن * ل تيَ ُتْم َتْستيَ ُكنيْ

* صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور.
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امتهانًا  أو فعلي يتضمن  أو تعبري لفظي  ُهُزوًا{)البقرة:231(، فكل تصرف  الّلِ  آَيِت  تَِّخُذَوْا  تيَ

آليات اهلل، أو اسم من أمسائه بصورة من الصور، فهو متضمن ملفهوم االستهزاء، ومشول معناه، 

َيا َواآلِخَرِة  نيْ ُهُم هللُا ِف الدُّ ْؤُذوَن هللَا َوَرُسوَلُه َلَعنيَ وفيه إيذاء هلل تعاىل، واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ الَِّذ�َن �يُ

َوَأَعدَّ َلُْم َعَذاًب مُِّهينًا{)األحزاب: 57(

   كما أن جملس اإلفتاء األعلى ال يرى مانعًا شرعيًا 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، 

والصحف  املطبوعات  بقايا  إللقاء  خاصة  مواضع  تتوافر  أن  واألصل  النجاسة،  أماكن  أو 

واجملالت، واملتحضرون اليوم يصنفون املخلفات وفق موادها؛ فاألوراق يف أماكنها، واملعادن 

يف أماكنها، والبالستيك والزجاج يف أماكنها، وهكذا حتى تصنع من جديد.

العملة 5.  حكم شراء بضاعة عن طريق بنك ربوي وتغيري قيمة 

   السؤال: قام شخص بشراء أدوات كهربائية من شركة مببلغ 20 ألف شيقل، واتفق مع 

الشركة على الدفع عن طريق البنك الذي ينزل راتبه فيه، فقامت الشركة بتحويل املبلغ إىل 

الدينار األردني، وقسموا املبلغ على 24 شهرًا، فأصبح املبلغ الشهري 143 دينارًا يف الشهر، 

واآلن يقوم البنك خبصم قيمة أل143 دينارًا 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 لا ضوابط حمددة، نص عليها جممع الفقه 

اإلسالمي يف قراره رقم: 75 )8 / 6(، ومنها: 
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  1. الدين 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.

ال قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة    2. جيوز أن يتفق الدائن واملدين يوم السداد – 

لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك جيوز يف الدين على أقساط 

بعملة معينة االتفاق يوم سداد أي قسط أيضًا على أدائه كاماًل بعملة مغايرة بسعر صرفها 

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 صرفًا إىل أجل، والصرف ال جيوز إال يدًا بيد، لقول رسول 
)*

)1(

اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َما َكاَن َ�ًدا ِبَيٍد، َ�ُخُذوُه َوَما َكاَن َنِسيَئًة َ�َذُروُه()

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.
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     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 اسنتَّ 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 صربًا؛ لذا يعد الصرب مقامًا مهمًا من مقامات الدين، ومنزلة متقدمة من منازل 

السالكني، وله مكانة عظيمة يف حياة املؤمن، فالبشرى من اهلل للصابرين جبنان ومغفرة ورمحة، 

ليا وكبرية يوم القيامة، وأنهم من الفائزين. وأنهم يوفون أجورهم بغري حساب، ومنزلة عهُ

    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 

الصرب
  أ. يوسف عدوي  - جامعة بيت حلم -  كلية الرتبية

أخالق وقيم
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يأمنها يف صفة  كما  الصبور،  العقوبة يف صفة  يأمن  ال  املذنب  أن  بينهما  والفرق  احلليم، 
احلليم.)1(

    الصرب اصطالحًا: العمل مبقتضى اليقني، إذ اليقني يعرفه أن املعصية ضارة، والطاعة نافعة، 

أن  السابق  التعريف  من  فيتضح  والكسل.)2(  الوى  باعث  قهر  الدين يف  باعث  والصرب 

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 

ًة  ُهْم َأِئمَّ أكثر الدرجات واخلريات إىل الصرب، وجعلها مثرة له، فقال سبحانه تعاىل: }َوَجَعْلَنا ِمنيْ

ُروا َأْجَرُهْم ِبَْحَسِن َما َكاُنوا  ُروا{)السجدة : 24(، وقال تعاىل: }َوَلَنْجزَِ�نَّ الَِّذ�َن َص�يَ ا َص�يَ ْهُدوَن ِبَْمِرَن َلمَّ �يَ

ُروا{)القصص: 54(، وقال تعاىل:  ْيِ ِبَا َص�يَ ْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتيَ ْؤتيَ ْعَمُلوَن{)النحل: 96(، وقال تعاىل: }ُأوَلِئَك �يُ �يَ

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب{)الزمر : 10(، فما من قربة إال وأجرها بتقدير وحساب، إال  َا �يَُوفَّ الصَّ }ِإنَّ

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 

ْوِرِهْم َهَذا ُيِْددُْكْم رَبُُّكْم ِبَْمَسِة آَلٍف ِمَن  ُقوا َوَيُْتوُكْم ِمْن �يَ تيَّ َلى ِإْن َتْصِبُوا َوتيَ الصرب، فقال تعاىل: }بيَ

اْلَمَلِئَكِة ُمَسوِِّمَي{)آل عمران: 125(، ويف القرآن آيات كثرية، تبني فضل الصرب، وحقيقته، ومعناه، 

وما مجعه اهلل للصابرين من أمور، مل جيمعها لغريهم، كالدى، 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، بمرأة عند قب وهي ت�كي، 
1. لسان العرب، ابن منظور، مادة صرب، ص437 – 438.

2. إحياء علوم الدين، الغزالي، 6 /1641.
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�قال: اتقي هللا واصبي()1(، وقد سئل الرسول،  صلى اهلل عليه وسلم: )َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َبَلًء؟ 

َلى الرَُّجُل َعَلى َحَسِب ِد�ِنِه، َ�ِإْن َكاَن ِد�ُنُه ُصْلً�ا اْشَتدَّ َبَلُؤُه،  تيَ �يْ ييُ َقاَل: اأَلْنِ�َياُء، ُثَّ اأَلْمَثُل، َ�اأَلْمَثُل، �يَ

رَُكُه َيِْشي َعَلى اأَلْرِض  تيْ رَُح الَ�َلُء ِبلَعْ�ِد َحىتَّ �يَ �يْ ُتِلَي َعَلى َحَسِب ِد�ِنِه ، َ�َما �يَ َوِإْن َكاَن ِف ِد�ِنِه ِرقٌَّة ابيْ
َما َعَلْيِه َخِطيَئٌة.()2(

َلُء ِبْلُمْؤِمِن َأِو اْلُمْؤِمَنِة، ِف َجَسِدِه، َوِف َماِلِه، َوِف َوَلِدِه،  زَاُل اْل�يَ    وقال صلى اهلل عليه وسلم: )َل �يَ
ْلَقى هللَا َوَما َعَلْيِه ِمْن َخِطيَئٍة()3( َحىتَّ �يَ

     أنواع الصرب: 

   يفرتض أن يلزم الصرَب املسلمهُ يف خمتلف شؤون حياته، فاملسلم حيبس نفسه على ما تكره 

من عبادة اهلل وطاعته، ويلزمها بذلك إلزاماً، وحيبسها دون معاصي اهلل عز وجل، فال يسمح 

لا باقرتافها، وأنواع الصرب ثالثة، وهي: 

   1. صرب 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: 

َها َلَكِ�ريٌَة ِإلَّ َعَلى اْلَاِشِعَي{)البقرة: 45( َلِة َوِإنيَّ ْبِ َوالصَّ }َواْسَتِعيُنوا ِبلصَّ

   2. صرب 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 
َهَواِت()4( اهلل تعاىل . قال صلى اهلل عليه وسلم: )ُحفَِّت اْلَنَُّة ِبْلَمَكارِِه، َوُحفَِّت النَّاُر ِبلشَّ

1. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب قول الرجل للمرأة عند القرب اصربي.
2. سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف الصرب على البالء، وقال األلباني: 

حسن صحيح.
3. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح 

على شرط الشيخني.
4. صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.
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3. صرب على االبتالءات واملصائب: االبتالء سنة من سنن احلياة، فاهلل يبتلي عباده، وخيتربهم، 

ُلَونَُّكْم  �يْ ومييز املؤمنني الصادقني الصابرين، ويتخذ منهم سبحانه شهداء وأصفياء، قال تعاىل: }َوَلنيَ

اِبرِ�َن{)البقرة: 155(، واهلل  ِر الصَّ ُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ ْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنيْ ِبَشْيٍء ِمَن اْلَْوِف َواْلُوِع َونيَ

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 لم قناة، 

أو تضعف لم 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

    سأصربهُ حتى يعــــلَم النــــاسهُ أنين     صربتهُ على شيء أمر من الصرب 

وقول أبي فراس احلمداني : 

صبوٌر وإن مل تبق مين بقيٌة        قؤوٌل ولو أن السيوف جواب 

     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. 
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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 سابقًا من شعر وأمثال يف الصرب تفيد يف التشجيع على الصرب، والتفاؤل 

مع  الفرج،  طريق  أنه  إال  أحياناً،  ويضنيه  اجلسم  ينهك  كان  وإن  الصرب  وأن  بعده،  باخلري 

استنكار موقف من يصرب على الظلم. 

  وأخريًا أدعو شعبنا الفلسطيين واألمة العربية واإلسالمية واإلنسانية مجعاء أن يتحلوا دائمًا 

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 خاسرًا يف الدنيا واآلخرة. واذكر اجلميع بقوله تعاىل: }َواْلَعْصِر *ِإنَّ 

رْبِ{ احِلَاِت َوَتَواَصْوا ِباحْلَقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن آَمنهُوا َوَعِملهُوا الصَّ اإْلِْنَساَن َلِفي خهُ

)سورة العصر(، ونستشعر فضل الصرب أيضًا من خالل ما قاله عمر بن اخلطاب: )وجدنا خري 

.)*
)1(

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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   من رواة احلديث الثقات، مطرف بن عبد اهلل بن الشخري البصرّي، رمحه اهلل، املولود يف 

العابدين  الفقهاء  ومن  التابعني،  كبار  من  وكان  الجرة،  من   )95( عام  واملتوفى  البصرة، 

املتزّهدين الورعني، وكان ذا عقل وأدب...تتلمذ على عدد كبري من الصحابة، منهم علّي بن 

أبي طالب، وعّمار بن ياسر، وأبي ذّر الغفارّي، وعثمان بن عّفان، وأّم املؤمنني عائشة... رضي 

اهلل عنهم أمجعني.

أستغفرك  إّني  )اللهّم  فيه:  قال  النفس،  اهلل، ومع  الصدق مع  فيه  يتجّلى  دعاء     وملطرف 

به،  أوِف  مل  ثّم  نفسي،  على  لك  مّما جعلته  وأستغفرك  إليه،  ثّم عدت  منه،  إليك  تبت  مّما 
)*

)1(

وأستغفرك مّما زعمت أّني أردت به وجهك، فخالط به قليب ما قد علمت(.)

   ولو رحنا نتأّمل هذا الدعاء لوجدنا أّنه بدئ بالنداء) اللهّم(، مع حذف أداة النداء؛ ليشعرنا 

اِلنَساُن  رّبه:}َوُخِلَق  بقرب املدعّو، ويكشف هذا الدعاء، عن ضعف اإلنسان، وقد قال فيه 

َضِعيفًا{ )النساء:28(، وهذا الضعف يقع يف أشياء كثرية، فهو ضعيف يف قواه البدنية والعقلّية، 

ضعيف يف حمدودّية حواّسه...، وقد ذكر مطرف، رمحه اهلل، ثالثة أشياء لطيفة، جيدر التوّقف 

عندها، وهي حتدث مع كّل مّنا، يتعّلق أّولا بالتوبة، وثانيها بالوفاء، وثالثها باإلخالص، وهذه 

أشياء مهّمة جّدًا يف حياة املسلم، ولكّن الواحد مّنا ضعيف، فقد يتوب، ثّم يذنب، وقد َيِعد 
* حلية األولياء ألبي نعيم، 2 /2071.

دعاء يتجلى فيه الصدق

كمال بواطنه/ مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية/ وزارة الرتبية والتعليم

أخالق وقيم
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وال يفي، ويعمل، وخيالط عمله شيء من عدم اإلخالص الكامل، وكّل واحد لو صدق مع 

نفسه لباح مبا باح به مطرف، وهو التقّي الورع، ولكن كما قيل: )حسنات األبرار سيئات 

املقربني(.

   كان أّوَل ما استغفر اهلل منه ذنٌب تاب منه، ثّم عاد إليه، وهذه طبيعة النفس البشرّية، يف 

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

التواب  الغفور  مّنا يذنب، ويستغفر  الواحد  أّن اجلّن واإلنس يذنبون، وكثريًا ما ترى  اهلل 

الرحيم، ويعزم على أال يعود ملقارفة الذنوب، ثّم تنزلق قدمه فيعود، فيزّين له إبليس، أو 

جديد،  من  ويتوب  يستغفر،  أن  إال  عليه  وما  أخرى،  مّرة  الذنب  مقارفة  الوى  أو  النفس، 

ليصقل قلبه، وهذا أمر حيدث من ابن آدم، ولكن عليه دومًا أن يستغفر ليمحى الذنب، 

والنيّب، صّلى اهلل عليه وسّلم، يقسم، فيقول: )والذي نفسي بيده، لو ل تذن�وا لذهب هللا بكم، 

املؤمن يتحّقق أمران:  )1(*(، وعند وقوع الذنب من 

�يغفر لم() �ذن�ون، �يستغفرون،  بقوم  ولاء 

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

الصاحلني: )ذنب افتقر به إىل اهلل، أحّب إلّي من طاعة أدّل بها عليه(: 

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

الغّفار.

   واألمر الثاني الذي استغفر اهلل منه مطرف، طاعة نوى تقدميها إرضاء لرّبه، ثّم مل يِف بذلك، 

مرة، أو إصالح، أو  وكثريًا ما ترى الواحد مّنا يعقد النّية على صوم، أو صدقة، أو قيام، أو عهُ

أمر مبعروف ونهي عن منكر، أو صلة رحم، أو زيارة صديق أو مريض...، ثّم تقصر هّمته عن 

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

    واألمر الثالث الذي استغفر اهلل منه، يتعّلق بإخالص العمل، وكثريًا ما ترى الواحد مّنا 

* صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب باالستغفار توبة.

دعاء يتجلى فيه الصدق
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يوّجه النّية يف عمله هلل، ثّم  يعرتيه ضعف، فيخالط اإلخالص بعض الشوائب، من مثل 

الرياء، أو حّب الظهور، أو حماولة إرضاء فالن أو عالن...، وهذا خلل يعرتي العمل؛ فاهلل- عّز 

وجّل- ال يقبل عماًل ال يكون خالصًا لوجهه الكريم، وحنن نستغفر اهلل من أعمال نقوم 

بها، ثّم ترانا أحيانًا حنّب إطراء البشر، وقد أعجبين الشيخ السعودّي حمّمد العريفي، وقد قال 

معرتفاً: )عندما حنّقق النجاح فإّننا نبقى بشرًا فنحّب الثناء(.

    فعلى املسلم دائمًا أن جياهد نفسه أال يعود إىل ذنب تاب منه؛ كي ال يعّد مستهرتًا، وإن وقع 

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

املسلم كذلك أال يعد إن خامره شّك بعدم الوفاء، وأنت ترى أهل التقى والورع ال يبذلون 

الوعود، وهناك شّك خيامرهم بعدم الوفاء؛ ذلك أّن اخللف مذّمة، والناس يف بعض األوقات 

يعدون، بل يكثرون من الوعود، ولكّنهم يف كثري من األحيان ال يوفون، وعلى املسلم كذلك 

أن يوجه القصد يف عمله إىل اهلل، وأن يستقّر يف قلبه أّن اهلل خلق البشر ال ميلكون ألنفسهم 

نفعاً، فكيف ميلكونه لغريهم، واهلل إن رضي عن عبد، جعل الناس يرضون عنه، وإن سخط 

على أحد أسخط عليه الناس.

    ومما 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    إّن الكبائر يف الغفران كاللمم

وصدق أبو نواس ملّا أنشد بعد توبته:

يا رّب إن عظمت ذنوبي كثرة    فلقد علمت بأّن عفوك أعظم
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

فإنَّ املتتبع لسنن اهلل تعاىل جيد أنها ال تتبدل وال تتغري، ومنها أّن اهلل تعاىل حفظ دينه وأولياءه، 

ِتمُّ نهُوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفرهُوَن{)الصف: 8(،  وَن ِليهُْطِفئهُوا نهُوَر اهلِل ِبَأْفَواِهِهْم َواهللهُ مهُ فقال سبحانه: }يهُِريدهُ

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: 

  1. استهداف 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 أنَّ نور اهلل ساطع، وال ميكن ألحد مهما بلغ من القوة 

وًقا{ واملكر أن حيجب هذا النور، قال تعاىل: }َوقهُْل َجاَء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطلهُ ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزههُ

)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 املِْقَداِد ْبَن اأْلَْسَوِد، رضي اهلل عنه، قال: مَسِْعتهُ 

كايد جاليطه/ مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار

أخالق وقيم

احلذر من األفاكني
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ْيُت َمَدٍر، َوَل َوَبٍر ِإلَّ َأْدَخَلُه  َقى َعَلى َظْهِر اأْلَْرِض بيَ �يْ : )َل �يَ وَل اهلِل، َصلَّى اهللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيقهُولهُ َرسهُ
)*

)1(

َيِد�ُنوَن َلَا(.) َيْجَعُلُهْم ِمْن َأْهِلَها، َأْو ُ�ِذلُُّْم �يَ هللُا َكِلَمَة اْلِْسَلِم، ِبِعزِّ َعزِ�ٍز َأْو ُذلِّ َذِليٍل، ِإمَّا ُ�ِعزُُّهُم هللُا �يَ

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

األمة  شباب  ينهض  ال  ولكي  وسياسياً،  واقتصاديًا  فكريًا  املضاد  للمعسكر  خاضعًة  منطقة 

تنحرف  لكي  مسومهم؛  يبثون  فهم  واستمراريتها.  األمة  نهضة  على  بالعمل  ومفكروها 

البوصلة باحنراف العقل، فكريًا 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. 

  3. العمل على تلبيس احلق بالباطل، وتشتيت اجلهود املبذولة حنو اإلصالح، من أجل أن 

يتنكر الشباب املسلم لويته وحضارته، وبث األكاذيب الباطلة، وفتح قنوات االتصال، بل 

األفق بأسره للفرق الدامة. واتهام اإلسالم بالرجعية والتنطع تارة، وباإلرهاب والغلو تارًة 

ْلِ�ُسوا  أخرى، وقد حذر اهلل تعاىل بين إسرائيل عند إنكارهم للهدى، فقال جل شأنه: }َوَل تيَ

ْعَلُموَن{.)البقرة: 42( ُتْم تيَ اْلَقَّ ِبْلَ�اِطِل َوَتْكُتُموا اْلَقَّ َوَأنيْ

  4. العمل 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 أرضًا خصبة لتقبل أفكارهم ألسباب، منها: 

يقول:  تعاىل  التغيري، واهلل  تعاىل، إلحداث  اهلل  إىل  التوجه  1. ضعف الوازع الديين، وعدم    

* مسند أمحد، تتمة مسند األنصار، حديث املقداد بن األسود، قال األرنؤوط: إسناده صحيح.
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ْعِدِه{)آل عمران: 160(، يقول  ْنُصرُُكْم ِمْن بيَ َل َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َيُْذْلُكْم َ�َمْن َذا الَِّذي �يَ ْنُصرُْكُم هللُا �يَ }ِإْن �يَ

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(.)1(

   2. سوء الرتبية، وهذا يتمثل بعدم اهتمام أولياء األمور؛ إما جلهل، أو انشغال يف الدنيا، ومجع 

أموالا، لذا وجب على أولياء األمور أن يفرغوا من أوقاتهم لصاحل أوالدهم، وذلك من أجل 

أن يبينوا لم ما يصلح األفراد واجملتمعات، وتوضيح املسائل الدقيقة يف قضايا األمة. قال تعاىل: 

ْؤِمُنوَن ِبِه  ْ�ِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحًَة ُأوَلِئَك �يُ ُلوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قيَ تيْ يَِّنٍة ِمْن رَبِِّه َو�يَ }َأَ�َمْن َكاَن َعَلى بيَ

َر النَّاِس َل  َل َتُك ِف ِمْرَ�ٍة ِمْنُه ِإنَُّه اْلَقُّ ِمْن رَبَِّك َوَلِكنَّ َأْكثيَ َوَمْن َ�ْكُفْر ِبِه ِمَن اأْلَْحزَاِب َ�النَّاُر َمْوِعُدُه �يَ

زَْلَنا ِإَلْيَك  ْؤِمُنوَن{)هود: 17(. وقد بني اهلل تعاىل للناس ما يصلح أحوالم، فقال عز وجل: }ِإنَّ َأنيْ �يُ

ِلْلَخاِئِنَي َخِصيًما{)النساء: 105(. وبنّي النيب،  َتُكْن  َوَل  َأرَاَك هللُا  ِبَا  النَّاِس  ْيَ  بيَ ِلَتْحُكَم  اْلِكَتاَب ِبْلَقِّ 

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

عمر، رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل 

َعْن َرِعيَِّتِه، اْلَِماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع ِف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواْلَمرَْأُة رَاِعَيٌة 

ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َواْلَاِدُم رَاٍع ِف َماِل َسيِِّدِه، َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َقاَل: َوَحِسْ�ُت  ِف بيَ
َأْن َقْد َقاَل َوالرَُّجُل رَاٍع ِف َماِل َأِبيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه()2(

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

وعاداتهم، فمتى كانت البيئة احمليطة بدءًا باألب واألم واإلخوة، ومن ثم اجملتمع احمليط، من 

األصدقاء واألقران فاسدًة، تأثر بهذا الفساد، ومتى كانت البيئة صاحلة تأثر بهذا الصالح. 

ْعٍض َعُدوٌّ ِإلَّ اْلُمتَِّقَي{)الزخرف: 67(، وقد بني النيب، صلى  ِل�يَ ْعُضُهْم  بيَ ْوَمِئٍذ  �يَ ُء  قال تعاىل: }اأْلَِخلَّ
1. الشوكاني، حممد بن علي، فتح القدير،1 /349، طبعة دار املعرفة، بريوت - لبنان.

2. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن.
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ْنظر  اهلل عليه وسلم، أن للصديق تأثريًا كبريًا على صديقه، فقال: )الّرجُل َعلى ِد�ِن َخليلِه، َ�لييَ
َأَحدُكم َمْن ُيالل(.)1(

  4. االنبهار حبضارة الغرب وثقافتهم، واعتبارهم أنهم أهل الكمال، وأن ما يصدر عنهم 

مجيل، خال من القبائح، وفقدان الثقة مبحاوالت التجديد والتغيري يف األمة، وحماولة التقليد 

البيئات العربية واإلسالمية ارتضت أن تكون سوقًا استهالكية،  األعمى، فتجد كثريًا من 

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 أصواتًا وإن 

وإباحة  واملرأة،  للرجل  املطلقة  واحلرية  املثليني،  بزواج  تنادي  مؤثرة،  أنها  إال  خافتة،  كانت 

اجلنس، واملخادنة، والربا، وغري ذلك، كما وجدنا من بعض األفاكني القبول بفكر الزمية، 

واعتبار الدعوة لتحرير الديار عنف وإرهاب، وهذا من التحديات اليت تواجه شباب األمة 

رًا، َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع، َحىتَّ  رًا ِش�يْ َلُكْم ِش�يْ �يْ ُعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن قيَ �يَ تيْ وشيبها، قال صلى اهلل عليه وسلم: )َلتيَ
ُهودَُ َوالنََّصاَرى؟ َقاَل: َ�َمنْ؟( )2( ْلَنا: َي َرُسوَل هللِا اْلييَ َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ َتِ�ْعُتُموُهْم، قيُ

   وهذا أدى إىل احنراف يف الفكر، واحنراف يف التوجه، وأبعد املسلم عن الطريق الصحيح 

الذي جيب أن يسري عليه. 

  5. وسائل 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، بعيدًا عن تشويش العقول، واالحنراف يف الفكر 

والرؤية، ومنرب حق يصدع بالصدق، وهذا شرط يف حتقيق إعالم يقود األمة إىل اخلري والرشاد. 
1. سنن أبي داود، كتاب األدب، باب من يؤمر أن جيالس، وحسنه األلباني.

2. صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )لتتبعن سنن من كان قبلكم(.
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  6. عدم ثبات الرؤية ووضوحها، وعدم االجتماع على كلمة جامعة، وجعل البالد يف العامل 

اإلسالمي جمرد حماصصة بني األحزاب واليئات، وعدم النظر بنظرة ثاقبة، تسقط األخطاء، 

وتؤمن بالتغيري، وتطوي صفحات السواد يف أمتنا.

  7. تفرق كلمة األمة، وعدم التفكر بالسلبيات اليت تعيشها األمة، وعدم العمل على 

توحيد الصفوف كي تتوحد اجلهود، بل إن كثريًا من أبناء األمة من يعملون ألجندة ال ختدم 

من  وحذرنا  باالعتصام،  سبحانه  اهلل  أمرنا  وقد  شعبهم،  وال  وطنهم،  وال  أمتهم،  مصلحة 

َفرَُّقوا{ )آل عمران:  التفرق؛ كي ال تنهار منظومة األمة، فقال تعاىل: }َواْعَتِصُموا ِبَْ�ِل هللِا َجِيًعا َوَل تيَ

هللَا  }َوَأِطيُعوا  تعاىل:  فقال  أمره، وأمر رسوله، صلى اهلل عليه وسلم،  أمرنا بطاعة  103(، كما 

ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُيُكْم{. )األنفال: 46( تيَ َناَزُعوا �يَ َوَرُسوَلُه َوَل تيَ

   من احللول املقرتحة: 

  1. رفض االنصياع إىل األفكار املسمومة وبثها يف اجملتمع، ومواجهتها بكل السبل، عماًل 

ْعَمُلوَن َبِصرٌي * َوَل تيَرَْكُنوا ِإَل  بقوله تعاىل: }َ�اْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن َتَب َمَعَك َوَل َتْطَغْوا ِإنَُّه ِبَا تيَ

ْنَصُروَن{. )هود: 113-112(  ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّ ِمْن َأْوِلَياَء ُثَّ َل تيُ َتَمسَّ الَِّذ�َن َظَلُموا �يَ

  2. احلذر من خلط املفاهيم للتشويش على العقول، وإيقاف املد اإلسالمي. وال يكون ذلك 

إال بأخذ الكل دوره بأمانة يف اجملتمع. 

  3. الدفاع عن منظومة القيم، وغرسها يف صدور الناشئة، حتى يستطيع الفرد املسلم احملافظة 

على  وجوده ودينه وعقيدته. 

  4. أخذ وسائل اإلعالم مكانها يف توعية اجلماهري، فاإلعالم سالح ذو حدين؛ وإما أن يكون 

سببًا يف توعية اجلماهري، وأخذ مكانها، وتشجيعها على ذلك، وإما أن يكون سببًا سلبيًا يقود  

إىل رفض القيم السامية واملبادئ اخلالقة. 
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  5. بناء الشخصية السوية اليت تكون على منهج اإلسالم العادل. 

  6. بيان منهج اإلسالم الوسطي، وأن الدين يدعو لليسر ورفع احلرج، وتوضيح ذلك ألمم 

املعادي  األرض قاطبة، عن طريق وسائل اإلعالم واالتصاالت املختلفة، ومواجهة اإلعالم 

خبطٍط واعية، ومدركة خلطورة املرحلة اليت متر بها األمة. 

7. التمسك 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 الادي إىل سواء السبيل، 

ُفِسِهْم{)الرعد: 11( ُوا َما ِبَنيْ َغريِّ ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ �يُ َغريِّ وهو القائل جلَّ شأنه: }ِإنَّ هللَا َل �يُ
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  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 فهُرضت 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.

   وحقًا 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(.

اإلنسان  حبقوق  للمطالبة  احلديثة  الصيحات  وتعالت  األوروبية،  اجملتمعات  يف  الظلم  تعاظم    

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

أخالق وقيم
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وإقرارها، ال سيما يف إجنلرتا وأمريكا -وقد كانت مستعمرة بريطانية- ويف فرنسا.

والثانية.  األوىل  واملتالحقة يف حربيها  املتتابعة  احلروب  من  األوروبية  اجملتمعات  لقد طحنت     

وقد خلفت ماليني القتلى ومثلهم أو أكثر جرحى ومصابني ومعوقني، ناهيك عن الدمار الائل 

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 لا 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 

شعوبها  حق  يف  البشعة  اجملازر  وارتكاب  واألقطار،  لألرض  وتفتيت  وحشية،  من  العربية  وغري 

وأفرادها؟ إذ ما الذي صنعته الواليات املتحدة يف أمريكا اجلنوبية؟ وما الذي فعله االحتاد السوفياتي 

يف اجلمهوريات اإلسالمية وأفغانستان وأوروبا الشرقية؟ أمل تهُسِو دبابات االحتاد السوفياتي شعب 

مدينة  ويف  كوسوفا،  إقليم  يف  املسلمني  يف  الصرب  صنعه  الذي  وما  باألرض؟  تشيكوسلوفاكيا 

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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بياناتها. فكيف لو مل يكن مثل هذا اإلعالن؟ وكيف  يد من أعلنوا عن هذه احلقوق، وأصدروا 

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 

أوروبا  تصل  تكن  ومل  حياة.  ومنهج  وخلقًا  سلوكًا  وغدت  أضحت  حتى  مذهبية  وفلسفة  حبتة، 

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:

   اعرتافًا مبا يف التشريع اإلسالمي من مرونة، وما له من شأن مهم، جيب على مجعية احملامني الدولية 
)*

)1(

أن تقوم بتبين الدراسة املقارنة لذا 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:

قانوني  العربية والبالد اإلسالمية، كنظام  البالد  الشريعة اإلسالمية صالحيتها حلكم  أثبتت  لقد 

شامل طيلة قرون عديدة، ومل يكن احنسار جمال تطبيقها بعد صدور التقنيات احلديثة راجعًا إىل قصور 

يف أحكامها، بل كان راجعًا إىل أسباب عدة، أهمها: ما قام به االستعمار من فرض قوانينه، وإحاللا 

حمل الشريعة اإلسالمية، وآية ذلك أن هذه الشريعة ما زالت مطبقة بصورة جزئية يف بعض اجملاالت 

*  الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد. ص119 لألستاذ الدكتور مصطفى الزرقا.
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يف البالد العربية مجيعها )1(، األمر الذي يدل على مرونة أحكامها، وقابليتها ملواجهة التطور أ.هـ. )2(.

فالشاهد من ذلك أن اجملتمعات املسلمة جمتمعات حضارية إنسانية عادلة، فلم يعرف الظلم طريقًا 

ودربًا لا، 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.

َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًب  َها النَّاُس ِإنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنيْ    جاء ذلك يف القرآن العظيم يف قوله تعاىل: }َي َأ�يُّ

َقاُكْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َخِ�رٌي{)احلجرات: 13(. َعاَرُ�وا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ َأتيْ َ�اِئَل ِلتيَ َوقيَ

   وجاء يف حجة الوداع يف اخلطبة الشهرية اليت خط فيها رسول اهلل، صلوات اهلل عليه وسالمه، 

بعضًا من حقوق اإلنسان يف هذا السياق، ما نصه:

َها النَّاُس، َأَل ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأَبُكْم َواِحٌد، َأَل َل َ�ْضَل ِلَعَرِبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ، َوَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى    )َي َأ�يُّ

لََّغ َرُسوُل هللِا، ُثَّ َقاَل: َأيُّ  لَّْغُت؟! َقاُلوا: بيَ ْقَوى، َأبيَ َعَرِبٍّ، َوَل َأْحََر َعَلى َأْسَوَد، َوَل َأْسَوَد َعَلى َأْحََر، ِإلَّ ِبلتيَّ

َلٌد  َلٍد َهَذا؟ َقاُلوا بيَ ْوٌم َحرَاٌم، ُثَّ َقاَل: َأيُّ َشْهٍر َهَذا؟ َقاُلوا: َشْهٌر َحرَاٌم، َقاَل: ُثَّ َقاَل: َأيُّ بيَ ْوٍم َهَذا؟ َقاُلوا: �يَ �يَ

َنُكْم ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم ي َقاَل: َوَل َأْدِري َقاَل: َأْو َأْعرَاَضُكْم، َأْم َل ي َكُحْرَمِة  ييْ َحرَاٌم، َقاَل: َ�ِإنَّ هللَا َقْد َحرََّم بيَ
اِهُد اْلَغاِئَب(.)3( لِِّغ الشَّ �يَ لََّغ َرُسوُل هللِا، َقاَل: ِلييُ لَّْغُت؟ َقاُلوا: بيَ َلِدُكْم َهَذا، َأبيَ ْوِمُكْم َهَذا، ِف َشْهرُِكْم َهَذا، ِف بيَ �يَ

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

ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي  يَِّ�اِت َوَ�ضَّ َناُهْم ِمَن الطَّ رِّ َواْلَ�ْحِر َوَرَزقيْ فقال سبحانه: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدَم َوَحَْلَناُهْم ِف اْل�يَ

ْفِضيًل{)اإلسراء: 70( ِمَّْن َخَلْقَنا تيَ

   كما دعا القرآن الكريم إىل مرتبة عالية يف حتقيق العدالة يف إطار النظام األخالقي القيمي، وهي 

1. كقانون األحوال الشخصية على سبيل املثال والقانون املدني.
2. كراسة صادرة من احتاد اجلامعات العربية )األمانة العامة( حتت عنوان )ندوة عمداء كليات احلقوق والقانون 

والشريعة باجلامعات العربية اليت عقدت جبامعة بغداد يف 14 - 20 آذار 1974م(. ص3 وما بعدها.
3. مسند أمحد، باقي مسند األنصار، حديث رجل من أصحاب النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وقال شعيب األرنؤوط: 

إسناده صحيح.
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ْعِدُلوا اْعِدُلوا  ْوٍم َعَلى َألَّ تيَ مرتبة أعلى من جمرد حتقيق العدل اجملرد، فقال سبحانه: }َول َيِْرَمنَُّكْم َشَنآُن قيَ

ْقَوى{.)املائدة: 8( َرُب ِللتيَّ ُهَو َأقيْ

   كما أكدت السنة النبوية الكرمية على العدالة يف أعلى درجاتها، فقال صلوات اهلل عليه وسالمه: 

)إنا أهلك الذ�ن ق�لكم أهنم كانوا إذا سرق �يهم الشر�ف تركوه، وإذا سرق �يهم الضعيف أقاموا عليه الد. 
)*

)1(

وأي هللا لو أن �اطمة بنت ممد سرقت لقطعت �دها(.)

   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 قرنًا من الزمان، وهذا الذي ساد يف 

اجملتمعات اإلسالمية، وكان خلقًا لا 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 غريبًا 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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    احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛

    فنالحظ يف جمتمعنا كثرَة الـمشكالت العائلية، وارتفاَع نسبة اخلالفات الزوجية، خاصًة 

الطالق، وقد  ألفاظ  إىل استعمال  الذين ال َخالَق لم  فيها بعض األزواج  يلجأهُ  اليت  تلك 

( والعياذ باهلل تعاىل،  فر )َسبِّ الدِّين أو الرَّبِّ تصيبهُ بعَضَهمهُ الـَحَماقةهُ، فيتلفظهُ بألفاظ الكهُ

وما  سبب،  ألتَفِه  والغضب  االنفعال  من  الناس  أولئك  َيْعرَتِي  ما  إىل  الظاهرة  هذه  وَمَردُّ 

ِة،  م اإلسالمهُ من لهُزهُومهُ التََّحلِّي باحْلِْلِم واألَدِب يف َمَواِقِف احْلِدَّ م مبَِا َعلََّمههُ يوقعهم فيه إال َجهلهُههُ

وَثْوَرِة الَغَضِب.

ِدثهُ ثَورانًا يف النفس، حَيِملهُها على الرغبة يف البطش واالنتقام،      والغضب َطْبٌع بشرٌي، حيهُ

َر منه  ويهُفِقدها القدرة على التحكم يف األقوال واألفعال، وهو خلق ذميم، ومحاقة ممقوتة، َحذَّ

ذوَره من النفس،  النيب، صلى اهلل عليه وسلم، كثريًا ، وأرشد أمَّتـَه إىل عالٍج ناجع، يقتـَِلعهُ جهُ

ها يف مخس نقاط: وَيدفعهُ َهَيَجانـَها، وذلك يف مجلة من التوجيهات النبوية الكرمية، أخَلِّصهُ

    أواًل - الُبعُد عن دواعي الغضب، وتـَجنُـِّب أسبابه: فقد أخرج البخاري، عن أبي هريرة، رضي 

ْغَضْب، �َردََّد مرارًا، قال:  اهلل عنه: )أن رجًل قال للنيب، صلى هللا عليه وسلم: أوِصِن، قال: ل تيَ

)1(*(؛ أي تـََجنَـّْب أسباب الغضب، وال توفر أجواء التمادي فيه، ومن ذلك مغادرة 

ْغَضْب() ل تيَ

* صحيح البخاري، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب.

لـــزوم التحلي باحللم واألدب 
يف مواقف احلدة وثورة الغضب

أخالق وقيم

الشيخ إحسان عاشور/ مفيت حمافظة خانيونس



87

لَّة الغضب. البيت لفرتة تتَبدَّدهُ فيها غيوم اخلصام، وتنقشع ظهُ

منعًا  فيها؛  والتمادي  والغضب،  االنفعال  حالة  مع  التعاطي  وعدُم  الصمت،  التزاُم  ثانيًا:     

قَباههُ ِمْن َبِذيِء اللفظ، وسيئ الكالم، ملَا روى ابن عباس، رضَي اهلل  للوقوع فيما ال تهـُحَمدهُ عهُ
ْلَيْسُكْت()1( عنهما، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )إذا َغِضَب أَحُدُكمْ، �يَ

ويهُنَدبهُ أن يكون السكوت قـَْهرًا للَغَضِب، وإمخادًا جِلَذَوِتِه ؛ تقربًا إىل اهلل تعاىل، ورغبًة فيما 

ههُ اهلل للكاظمني الغيظ، والعافني عن الناس، من األجر والثواب، وذلك من مِسَات املتقني  أَعدَّ

رَّاِء والَكاِظِمَي الَغْيَظ والَعاِ�َي َعِن  رَّاِء والضَّ ْنِفُقوَن ف السَّ مهُ اهلل تعاىل بقوله: }الَِّذْ�َن �يُ الذين َوَصَفههُ

النَّاِس وهللُا ُيِبُّ امُلْحِسنَي{)آل عمران: 134(

   وقد روى ابن عمر، رضَي اهلل عنهما، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )َما ِمْن ُجْرَعٍة 
أعَظُم أْجرًَا ِعْنَد هللِا ِمْن ُجْرَعِة َغْيِظ، َكَظَمها َعْ�ٌد اْبِتَغاَء َوْجِه هللِا()2(

وهذا من عالمات الشجاعة وقوة الشخصية؛ كما قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )ليس 

د�ُد الذي َيِْلُك نفَسه ِعْنَد الَغَضِب()3(،  ا الشَّ َرَعِة ي أي الذي َ�ْصرَُع الناس كثريًا بُقوَِّتِه ي إنَّ د�ُد بلصُّ الشَّ

. َد احْلياة هُ الزوجية، ويهَُفرََّق اجْلَْمعهُ ؛ ِلَئال تفسهُ مهُ األزواجهُ وأوىل الناس بَكظِم الغيِظ فيما بينهم ههُ

    ثالثًا:  تغيرُي حاَلِة االنفعال إىل السكون؛ فيجلسهُ إذا كان قائماً، وَيضطِجعهُ إذا كان جالساً؛ 

َعْنُه  َذَهَب  َ�ِإْن  ْلَيْجِلْس،  �يَ قاِئٌم  وُهَو  أَحُدُكْم  َغِضَب  )إذا  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النيب،  لقول 
ْلَيْضَطِجْع()4( الَغَضُب، وإل �يَ

   رابعًا: االنشغاُل بِذكِر اهلل تعاىل؛ ملا فيه من حصول الطمأنينة يف القلب، والسكينة يف 

1. مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 
وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.

2. سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب احللم، وصححه األلباني.
3. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب.

4. سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب، وصححه األلباني.

لـــزوم التحلي باحللم واألدب يف مواقف احلدة وثورة الغضب
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ُهْم ِبِذْكِر هللِا أل ِبِذْكِر هللِا َتْطَمِئنُّ الُقُلوُب{ النفس، مصداقًا لقول اهلل تعاىل: }الَِّذْ�َن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقلوبيُ

)الرعد: 28(. ومن ذلك االستعاذةهُ باهلل تعاىل من الشيطان الرجيم عند الشعور بالغضب؛ لقوله 

َعِليٌم{ )األعراف: 200(، وذلك ألنَّ  إنَُّه َسِيٌع  َ�اْسَتِعْذ بهلِل  نيَزٌْغ  يَطاِن  ِمَن الشَّ َ�نَزَغنََّك  تعاىل: }وإمَّا 

 ، ، وتْهَدأ النفسهُ نهُ الغضبهُ ههُ، ويهُبِطلهُ َمْكَرههُ، فـََيْسكهُ دهُ الشيطاَن، وَيدَحرهُ االعتصاَم باهلل تعاىل َيطرهُ

َرد، رضي اهلل عنه، أنه: )اْستَيبَّ رجلن  ويوضح هذا املعنى ما أخرج أبو داود عن سليمان بن صهُ

عند النيب، صلى هللا عليه وسلم، �َجَعَل أَحُدُها تيَحَمرُّ َعيَناُه، وتنتِفخُ  أْوَداُجُه، �قال النيب، صلى هللا 

ْيَطاِن الرَّجيِم()1(  عليه وسلم: ِإنِّ أَلْعِرُف َكِلَمًة َلْو َقاَلَا هذا َلَذَهَب َعْنُه الذي َيُِد؛ َأْعوُذ بهلِل ِمَن الشَّ

الة؛ َعن حذيفة، رضي اهلل عنه: )كان النيب، صلى هللا عليه    خامسًا: الوضوُء، والَفَزُع إىل الصَّ

َقُه ي َأْمٌر َصلَّى()2(،  وفائدةهُ ذلك أنَّ الغضَب يهَُولِّدهُ احلرارة والتَـَّعرَُّق،  وسلم، إَذا َحزََبُه ي أْي َضا�يَ

واإلحساَس بالضيق، فيأتي املاءهُ وَدلكهُ األعصاب ِليهَُخفَِّف هذه األعراض، والوضوءهُ يهُْضِفي 

على النفس شعورًا بالعبودية، يزيدهُ من اإلحساس باألْمِن والرَِّضا، ويهُتوَّجهُ ذلك مبهَُناَجاِة َربِّ 

العاملَِني، الذي يهُذِهبهُ الَغْيَظ، ويهَُهدِّئهُ النفَس، ويهَُسرِّي عن الفؤاد.

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم .

1. سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب، وصححه األلباني.
2. سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب وقت قيام النيب، صلى اهلل عليه وسلم، من الليل، وحسنه األلباني.
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  عندما حاولت كتابة هذا املقال تبادر إىل ذهين العديد من العناوين اليت لرمبا أحاول من 

خاللا 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 االّطالع على العديد من عمليات النصب واالحتيال اليت وقعنا 

ونقع فيها كل يوم، جند أن هذه العمليات تتم من خالل أشخاص معروفني بأناقتهم ولباقة 

حديثهم.

   نعم؛ هذه حقيقة ال ميكن إغفالا، فلو جاء إلينا شخص بثياٍب مهرتئة ما أعرناه أي اهتمام، 

حتى لو حتدث عن صفقات باملاليني هو قائم عليها فعاًل، 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 فعاًل 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 دائمًا يف ذلك، فما زلنا نقع يف مصيدة السارق األنيق الذي حياول 

السارق األنيق
اخالق وقيم

فراس حممد بشارات/ دار اإلفتاء الفلسطينية
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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؟

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

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

ال أختلف معكم، فأنا أيضًا كأي شخص طبيعي أرغب يف احلصول على كل ما هو جديد يف 

عامل التكنولوجيا واالتصال.

   فمن اجلميل أن متتلك هاتفًا 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 الواتف 

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، وطبعًا 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 جدًا، ضيف جديد جاء إىل بالدنا تعرفنا إليه )األجهزة الذكية( 
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احللويات  تقديم  علينا  وجب  بعدها  ومن  )اإلنرتنت(  الضيافة  واجب  له  قدمنا  ثم  ومن 

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 فعاًل لذه 

الرغبة اليت نعلم مسبقًا أنها ستؤدي إىل هالكنا يف النهاية.

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

الذي أصبح ظلَّنا بكل  لعالقتنا بضيفنا  السريع  التطور  أخاف جدًا من هذا  فأنا  صحيح، 

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.

، فإن هذا اخلوف مل يأِت من فراغ، وإمنا جاء بعد االّطالع على آلية عمل     أما بالنسبة إليَّ

هذه األجهزة الذكية، واليت ثبت ذكاؤها بسرقتنا من أهلنا، وأبنائنا، ومن أنفسنا كذلك، وبعد 

تعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، واليت الحظت من خاللا نشرًا كاماًل ألسرارنا على 

املأل، واملصيبة أن هذا النشر ألسرارنا بإرادتنا وبأيادينا، فكأمنا حنن من يضع السكني على 

رقابنا ورقاب أبنائنا. 

التواصل  مواقع  بسبب  تهدمت  أسرة  من  فكم  حقيقة،  هذه  القارئ؛  عزيزي  نعم     

االجتماعي ووسائله، وال أخص هنا موقعًا حمددًا، فكثرية هي هذه املواقع وكثرية هي الوسائل.

وهنا امسحوا لي أن أذكر قصة حقيقية، حدثت يف جمتمعنا كمثال بسيط، علنا نفهم سويًا 

السارق األنيق
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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 

ّدد اللباس الذي جيب أن يلبسه  ّدد املكان والزمان، كما حهُ دعاهما لذا إال الشيطان، فعاًل حهُ

كل منهما؛ ليتمكنا من معرفة بعضهما بعضاً، ذهب الشاب متفائاًل آماًل بأنه سريى ملكة 

مجال الكون بانتظاره، وكذلك الفتاة كانت قد رمست يف خيالا صورة لفارس األحالم الذي 

كانت  احملدد وهنا  الزمان  املوعود يف  املكان  إىل  الطرفان  انتظار، وصل  بعد طول  سيقابلها 

إىل  بالنسبة  املفاجأة  كانت  وكذلك  بانتظاره،  زوجته  بوجود  الشاب  تفاجأ  حيث  الصدمة، 

الزوجة، بأن زوجها هو من حضر إىل املكان.

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

موقفًا يدعو للقلق واخلوف من الضيف الذي يستحق بكل جدارة لقب )السارق األنيق(؟ 

20 % من حاالت الطالق يف بالدنا حسب اإلحصاءات  والذي أدى كذلك إىل ما نسبته 

املوثقة.

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

وكثرية هي العقول اليت سرقت بسبب هذه املواقع، ولكين حاولت هنا ولو بإجياز التعبري عن 

خويف من ضيفنا اجلديد.

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

والبحث عن إجيابياته وتنميتها.
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فرٌح بطعم الثلج يرقصهُ

وهيَّ السماءهُ على مواعيِد اإللِه أتْت

أتْت....

نعفْت حناَن الثلِج يف رغباِتنا قباًل

فطاَب على شفاِه األرِض نايًا

سبََّح الربَّ اإللَه

فقامت األيامهُ ترقصهُ والضاْب

نغماتهُ شوِق تستقي لغيت

فكيَف أردُّ هذا الشوَق

والقبالتهُ جاءْت حتتسي

ثلَج الشراْب؟

ورأْت حدائَق ثلجها أسطورًة

دهُ يف اجلاللِة رمحًة هامْت متجِّ

الثلج
د. مجال سلسع / رئيس جمموعة املنتدى الثقايف اإلبداعي

قصيدة

فاشتاَق للورِد الرتاْب

هْت يفَّ املشاعرهُ للسماِء وتوجَّ

متدُّ جسَر رجائها

فحملتهُ شكري رؤيًة

غسلْت هموَم الروِح من وجِع السراْب

فهي السماءهُ على يديها

نبعهُ حٍب أبيَض

فعرفتهُ كم تشتاقهُ أرضي للهديِل

إذا خلْت من ساحِة العيننِي

أنيابهُ الذئاْب

طريانهُ قليب يف مدى فرحي فراٌش

أنبَت الزمَن اجلميَل على قناديِل الثلوِج

تعاَل يا نوَر الفراِش...تعاَل
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أتعَب هذِه األرَض الضباْب

ما قلتهُ يف سرِّي كالمي

فاحلننيهُ يشمهُ يف ألِق املدى

صوَت الندى...

ْت على غصِن الثرى عصفورًة حطَّ

ضوَء الصباِح،

فغرَّدْت نغماتهُ ثلٍج

فوَق أحزاِن اليباْب

فرحهُ الثرى يف ثلجِه

أرخى ظالاًل من حناِن الروِح

فوق أرجِيها

فأضاَء يف ظمِأ السنابِل قمَحها

فانساقت األيامهُ نهًرا 

وارتوى عطشهُ الرتاِب من السحاْب

فرحهُ العروِس بعرسها

يوَم الزفاِف بثوبها

قامْت على أفراِحها

يرتاحهُ يف قبالِت ثلٍج ثغرهُها

فاشتاق رائحَة الندى هذا املدى

فأطلَّ منحنيًا دخانهُ الوقِت

مرحتاًل على كتِف الغياْب

وتّألَّقْت فرصهُ الثلوِج على مساِء حنانها

نادْت على عطِش املكاِن

فجاءت البشرى

وطاَب على شفاِه األرِض

ترديدهُ الغناْء

وعيونهُ مشسي يف غياِب الثلِج ما ارتاحْت

على ظمِأ الطقوِس

ههُ قهَُبٌل بعنِي الشمِس حضورهُ

تهواها... صالةهُ األنبياْء

للثلِج رائحةهُ الوفاِء على أننِي األرِض

حتملهُها ذراعهُ احلِب...

تنثهُرهُها....

ههُ السماْء! فليَس لنا سوى فرٍح تعّمدهُ

فرٌح بطعم الثلِج يرقصهُ

فوَق هاماِت البيوْت
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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 

وفدًا دينيًا فلسطينيًا لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني بضحايا االعتداء اإلرهابي 

الذي اســتهدف 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 الشــقيقة، 

مؤكدين وقــوف القيادة، 

إىل  الفلسطيين  والشعب 

جانب إخوانهم املصريني 

اإلرهــاب  مواجهــة  يف 

الــذي يســتهدف وحدة 

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

إعداد: أ. مصطفى أعرج /   مدير عام مكتب املفيت العام
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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 الشــريف واجب العزاء بضحايا انفجار الكنيسة، مؤكدًا 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: شــارك فخامة الرئيس حممود عباس )أبو مازن( حفظه اهلل، رئيس دولة فلســطني 

يف االحتفال املركزي إلحياء ذكرى املولد النبوي الشــريف، والذي أقيم يف مقر الرئاسة برام 

ــلِّم العهدة العمرية، وقد قام كلٌّ من مساحة الشيخ حممد حسني  رَِّم ســيادته، وسهُ اهلل، حيث كهُ

–املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-، ومعالي الدكتور حممود الباش – مستشار سيادة 

الرئيس للشؤون الدينية/ قاضي قضاة فلسطني، ومعالي الشيخ يوسف ادعيس/ وزير األوقاف 

والشــؤون الدينية، باسم العلماء والقضاة يف فلسطني بتكريم سيادته، وذلك حبضور دولة د. 

رامي احلمد اهلل - رئيس 

الــوزراء ، وعــدد مــن 

الرمسيــة  الشــخصيات 

ألقى  وقد  واالعتباريــة، 

مساحــة املفيت العام خالل 

احلفــل كلمة عــدد فيها 

مناقــب رســولنا األكرم 
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حممد، صلى اهلل عليه وســلم، وعطفه ورمحته ومعاملته اإلنســانية الرحيمة، مبينًا أن شــعبنا 

الفلســطيين صاحب حق، وســوف يقيم دولته الفلسطينية عرب صموده ورباطه الذي بدأ من 

القدس.

املفيت العام يلتقي السفري األردني يف فلسطني

الفلسطينية-  العام للقدس والديار  الشيخ حممد حسني -املفيت  التقى مساحة  القدس:     

فضيلة  ضم  الفلسطينية،  اإلفتاء  دار  من  وفد  رأس  على  املبارك،  األقصى  املسجد  خطيب 

والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  ومفيت  للدار  املساعد  الوكيل  اهلل-  عوض  خليل  إبراهيم  الشيخ 

والسيد حممد جاد اهلل- املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية -والسيد مصطفى أعرج – مدير 

عام مكتب مساحته، سعادة السفري خالد الشوابكة، سفري اململكة األردنية الامشية يف فلسطني، 

حيث أدان مساحته االعتداء اآلثم على املدنيني اآلمنني الذي وقع مؤخرًا يف الكرك، مؤكدًا 

على وقوف الشعب الفلسطيين إىل جانب شقيقه األردني يف وجه أي مؤامرة حتاك ضده، داعيًا 

إىل تكاتف اجلهود لدحر حماوالت زعزعة االستقرار يف املنطقة بأكملها، بدوره مثن السفري 

الشوابكة هذه الزيارة، مؤكدًا على عمق العالقة املتينة بني الشعبني األردني والفلسطيين.
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 املفيت العام يلتقي األمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس

الفلسطينية-  العام للقدس والديار  الشيخ حممد حسني -املفيت  التقى مساحة  القدس:     

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 أمينًا 

عامًا للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس، متمنيًا له التوفيق والنجاح يف قيادة هذا املؤمتر خلدمة 

املؤسسة  هذه  مع  التعاون  مواصلة  على  تأكيده  مبديًا  القدس،  يف  وخباصة  وقضاياه،  شعبنا 

املقدسية، وهيئاتها، لتحقيق أهدافها النبيلة.

الزيارة، وأكد على ضرورة تكاتف اجلهود خلدمة  النتشة بهذه  اللواء بالل  أشاد     بدوره 

الشعب الفلسطيين ومقدساته يف اجملاالت مجيعها، وقد رافق مساحته خالل هذه الزيارة السيد 

عام  مدير  أعرج–  والسيد مصطفى  واملالية،  اإلدارية  للشؤون  العام  –املدير  اهلل  جاد  حممد 

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 

نابلس،  حمافظة  مفيت  أمحد شوباش -  والشيخ  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  مفيت  الفلسطينية- 

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 

واملعنوي  السياسي  التوجيه  مدير   – مقبول  واملقدم عمار  مأمون فحماوي،  العقيد حقوقي 

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، مثنيًا 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 

ــاوالت  وحم ومقدساته، 

األذان  ــوت  ص حجب 

هذا  معتربًا  القدس،  يف 

جــداًّ،  خطريًا  التدخل 

ودينيًا  تارخييًا  حقًا  وميس 

للمسلمني يف القدس.

   من جانبه شكر العقيد 
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بها  تقوم  اليت  واألعمال  النشاطات  على  وأطلعه  االستقبال،  على حسن  مساحته  القيمري 

نهاية  ويف  مجيعها،  احلياة  مرافق  يف  املواطن،  وسالمة  األمن،  حفظ  الفلسطينية يف  الشرطة 

االجتماع أبدى اجلانبان حرصهما على مواصلة التعاون املشرتك.

املفيت العام يهنىء األخوين بلبول باحلرية

الفلسطينية/  العام للقدس والديار  املفيت  الشيخ حممد حسني -  قام  مساحة     بيت حلم: 

كاًل  ضم  الفلسطينية،  اإلفتاء  دار  من  وفد  رأس  على   - املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 

من الشيخ إبراهيم خليل 

الوكيل  اهلل-  ــوض  ع

اإلفتاء  ــدار  ل املساعد 

الفلسطينية / مفيت حمافظة 

رام اهلل والبرية- والشيخ 

العمارنة/  اجمليد  عبد 

حلم،  بيت  حمافظة  مفيت 

بزيارة لألسريين احملررين 

بلبول  وحمــمــود  حممد 

من  بالتحرر  لتهنئتهما 

حيث  االحتالل،  سجون 

بعد  عنهما  ــراج  اإلف مت 

بطوليًا  إضرابًا  خاضا  أن 

ناهزت  مدة  الطعام  عن 



101

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

الثالثة شهور، احتجاجًا على اعتقالما اإلداري التعسفي.

   وقال مساحته: إن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيين يتطلعون إلطالق سراح األسرى، 

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

الشهداء واألسرى قد ضحوا بدمائهم وحرياتهم من أجل كرامة  أن  الوطين، مؤكدًا على 

الشعب الفلسطيين ومقدساته، فحق لم أن يكونوا األكرمني منا، وحث مساحته على الوحدة 

االحتالل  أطماع  عليها  تتحطم  اليت  الصخرة  أنها  على  مؤكدًا  الصفوف،  ورص  الوطنية 

هذه  على  املرافق  والوفد  العام  املفيت  مساحة  بلبول  األسريان  شكر  وبدورهما  ومؤامراته، 

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 

كما  املستوطنني،  قطعان 

حذر اجمللس من قرار منع 

رفع األذان، مبينًا أن هذا 

القرار يتنافى مع القوانني 

ــة واألعـــراف  ــي ــدول ال

والشرائع السماوية، اليت 

العبادة،  حرية  على  تؤكد 
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من  اجمللس  حــذر  كما 

االحتالل  سلطات  قرار 

الوحدات  مئات  بناء 

ومصادرة  االستيطانية 

من  الــدومنــات  آالف 

الفلسطينية،  ــي  األراض

بضرورة  العامل  مطالبًا 

الغطرسة  أعمال  وقف 

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

نقل السفارة األمريكية إىل القدس، مؤكدًا 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 2334 جمللس األمن الدولي املناهض لالستيطان.

املفيت العام يشارك يف احتفال استكمال مشروعي ترميم قبة الصخرة باملسجد األقصى املبارك

   القدس: شــارك مساحة 

الشــيخ حممــد حســني 

للقدس  العــام  -املفيت 

الفلســطينية-  والديار 

األقصى  املسجد  خطيب 

احتفــال  يف  املبــارك، 

مشــروعي  اســتكمال 
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ترميم الفسيفساء والزخارف اجلبصية يف قبة الصخرة املشرفة، ومشروع فسيفساء قبة املسجد 

القبلي/ اجلامع األقصى  يف املســجد األقصى املبارك، وأثنى مساحته على إعمار جاللة امللك 

عبد اهلل الثاني للمســجد األقصى املبارك، ودفاعه عن أوىل القبلتني باسم 1.7 مليار 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 احتاللا عام 1967م.

املفيت العام يرتأس اجتماعًا  هليئة إدارة وحترير جملة اإلسراء

الفلسطينية/  العام للقدس والديار  الشيخ حممد حسني -املفيت  القدس: ترأس مساحة      

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

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

إخل، وقد أثنى مساحته على جهود هيئة حترير اجمللة والعاملني فيها، مؤكدًا على أهمية اجمللة يف 

نشر الوعي الديين وإفادة القارئ يف شتى اجملاالت اليت تتناولا املقاالت واألحباث والفتاوى 

اليت تنشر عرب اجمللة.

    مبينًا أن اجمللة منتظمة 

يف صدورها حيث تصدر 

بشكل دوري، بواقع عدد 

هجريني،  شهرين  لكل 

على  نــشــرهــا  ــم  ــت وي

اإللكرتونية  الصفحة 

الفلسطينية،  اإلفتاء  لدار 
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وتوزع جمانًا 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 

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

بعنوان )الدولة بني النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية(، بنّي فيها مفهوم الدولة يف اإلسالم 

وتأصيلها، وأحكامها يف ضوء النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء.

رئيس  بيه،  بن  اهلل  عبد  الدكتور  العالمة  بفضيلة  امللتقى  هامش  على  مساحته  والتقى     

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، معتربًا ذلك مسًا خطريًا 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

الفلسطينية-  للقدس والديار  العام  الشيخ حممد حسني -املفيت  القدس: شارك مساحة     



105

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

خطيب املسجد األقصى املبارك يف اجتماع اليئات 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، مضيفًا بأن املرحلة احلالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والتالحم، داعيًا 

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، داعيًا 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

معرض  افتتاح  يف  نابلس-  حمافظة  شوباش -مفيت  أمحد  الشيخ  فضيلة  شارك  نابلس:     

)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 خاللا 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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حياة،  إذاعة  نظمته  الذي 

بني  التواصل  بهدف 

يف  والــعــادات  القيم 

يف  الناس  وحال  القديم 

وشارك  احلاضر،  الوقت 

وفد  استقبال  يف  فضيلته 

العامل،  أطباء  منظمة  من 

فعاليات  يف  وكــذلــك 

األذان  رفع  يف  املسلمني  حق  على  فيها  أكد  كلمة  ألقى  حيث  لألذان،  الداعمة  الوقف 

واستنكار اإلجراءات اجلائرة حبق منع رفع األذان والسعي لسن قانون ملنعه من قبل سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي، كما زار مجعية املكفوفني، واّطلع 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، 

وتفتح  القلوب،  بني  وتؤلف  السامعني  تسر  أنها  كما  املتحدث،  عن شخص  تعرب  واليت 

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 

اليوم اخلتامي لفعاليات حماربة السرطان يف مدينة جنني، بني فيها أن اإلسالم اهتمَّ بالصحة، 

والفهم  الوعي  )أهمية  حول  عمل  ورشة  يف  شارك  كما  األمراض،  من  الوقاية  إىل  ودعا 
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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( بنّي فيها ضرورة 

التكنولوجيا  وسائل  مع  التعامل  خالل  الوعي 

ووسائل  لإلنرتنت،  السلبية  واملخاطر  احلديثة، 

ندوة  يف  كذلك  وشارك  املنتشرة،  التكنولوجيا 

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 

نشر  والتعليم يف  والرتبية  املساجد  دور  فيها  بنّي  للمحافظة،  األهلي 

الوعي بني املواطنني، وشارك يف ندوة بعنوان: )النصوص يف الكتب 

منزلة من عند اهلل  القرآنية؛ ألنها  النصوص  فيها قداسة  بنّي  العلمية(  املقدسة واملؤلفات 

سبحانه وتعاىل، وحضر مؤمتر ترويج اخلطة التنموية املكانية اإلسرتاتيجية حملافظة بيت حلم 

لألعوام 2016 - 2022م، وحضر االحتفال اخلاص بيوم املسن العاملي، وشارك يف مهرجان 

استقبال الطلبة اجلدد )فوج اليوبيل الفضي( يف جامعة القدس املفتوحة، كما شارك يف افتتاح 

مسجد كيسان، وأمَّ املصلني يف صالة اجلمعة، وشارك يف ندوة بعنوان: )احلب واملغفرة( وألقى 

فضيلته العديد من الدروس الدينية يف مركز التأهيل واإلصالح، واستقبل العديد من الوفود.
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 مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف أمسية شعرية

أمسية شعرية  الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم- يف     طولكرم: شارك فضيلة 

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، مبينًا 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، علمًا بأن فضيلته يشارك يف برامج تلفزيونية وإذاعية عديدة يف 

حمطات ووسائل إعالم حملية.

مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يلقي حماضرات دينية ويشارك 

يف نشاطات أخرى

حممد  احلاج  يوسف  حممد  الشيخ  فضيلة  ألقى  واألغــوار:  أرحيا      
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-مفيت حمافظة أرحيا واألغوار- حماضرات دينية أمام القوة التنفيذية لالستخبارات العسكرية 

القانون(، وشارك يف  اخلارجني عن  الشرعي ملالحقة  )املوقف  الشمالية حول  للمحافظات 

الذي  اهلل،  رمحه  عمار(  )أبو  عرفات  ياسر  الراحل  الرمز  للشهيد  التأبيين  املعرض  حضور 

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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ملحوظتان :
  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 132
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

تنويه
ر�عت القيمة الكلية للجوائز 

�أص�حت 1500 شيكل
 موزعة على ستة �ائز�ن بلتساوي 

اعت�ارًا من مسابقة العدد 1)1

السؤال األول: ما........؟

 1. السورة القرآنية اليت تعدل ثلث القرآن الكريم
 2. الدليل الشرعي على كفارة العاجز عن الوفاء بنذره

 3. معنى:
   أ . الشديد بالصرعة

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

   ج .  الِنَياَحة
   د . اإلجياب والقبول يف عقود الزواج

السؤال الثاني: من ........؟

 1. النبيان اللذان ورد على لسانيهما لعن الذين كفروا من 
بين إسرائيل؛ حسب ما جاء يف سورة املائدة

 2. الذي أتاه اهلل من الكنوز ، ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة 
أولي القوة

 3. الرجل الذي وجه الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، إليه 
أمرًا بأن يتكلم، ويستظل، ويقعد، ويتم صومه

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 132 
 4. األخوان اللذان حتررا معًا من االعتقال اإلداري، وذلك يف 

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

مدته الثالثة أشهر

 5. من القائل: 

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

السؤال الثالث: متى ........؟

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

   ب . وقعت ثورة الرباق

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

املسجد األقصى املبارك من املقدسات اإلسالمية اخلالصة، وأن ال 

عالقة لليهود به

   د . أهُبِرَم ميثاق األمم املتحدة
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السؤال األول:

  أ. عمرو بن العاص.

  ب. موسى عليه السالم.

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

  ث. علي وفاطمة واحلسن واحلسني.

  ج. عثمان بن عفان.

  ح. امللك حممد السادس.

  خ. أمحد شوقي .

  د.  أ. شهاب الدين األبشيهي.

      ب. حممد أمني.

الفائزون في مسابقة العدد 130

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 130

1. طالب أمحد علي مطلوب

2. مصطفى وليد مصطفى ميين

3. أمحد حسني موسى أزعر

بيت حلم

أرحيا

نابلس

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 130

السؤال الثاني:

  1. مسجد قباء.

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

  3. ما عدا الوجه والكفني.

  4. ترك املهاجرة، وصلتها، ولو بالسالم.

السؤال الثالث:

  أ. مائة وثالث فتاوى.

  ب. مثان وتسعون آية )98(.

السؤال الرابع:

أ. مثاني عشرة سنة.

ب. على أبواب اجلنة.
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العدد  132  مجادى األوىل ومجادى اآلخرة   1438 هـ   -  شباط وآذار  2017م

ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية الادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
لة، وصحيحة.. 4 ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكَّ
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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