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   املسجد األقصى املبارك هو املسرى، وأحد ثالثة مساجد عاملية ينحصر بها تشريع شد 

الرحال إليها دون سواها، وهو قبلة املسلمني األوىل، ويقع يف األرض اليت باركها اهلل تعاىل، 

فهو له متعلقات وارتباط وثيق بعقيدة املسلمني وعبادتهم وتارخيهم ووجودهم، شاء من شاء، 

وأبى من أبى، وحيسن الوقوف عند بعض نواحي هذا االرتباط الوثيق، وذلك على النحو 

اآلتي:

    آية اإلسراء:

   أسري بالرسول حممد، صلى اهلل عليه وسلم، إىل املسجد األقصى املبارك من املسجد احلرام، 

قبل عروجه إىل السماء، ويف فاحتة سورة اإلسراء اليت تسمى أيضًا سورة بين إسرائيل، يقول 

لاً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى الَِّذي َبرَْكَنا  اهلل تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َل�يْ

ِم�ُع اْلَبِصرُي{)اإلسراء: 1( َحْوَلُه ِلُنرَِيُه ِمْن آَيِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

   معنى }ُسْبَحاَن{ أي تنزه، ويف هذا تنبيه إىل أن الفعل املراد احلديث عنه صدر عن رب العزة 

وسرى لغتان، وهو فعل غري  البشر، و}َأْسَرى{  اللذين يعرتيان  املنزه عن العجز والقصور 

متعد، واسُتبعد اختيار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعدياً، أي أسرى املالئكة بعبده النيب 

حممد، صلى اهلل عليه وسلم، وإمنا وصفه بالعبودية؛ تشريفًا له وتقريباً، }َلْ�لاً{ بلفظ التنكري 

املسجد األقصى املبارك 
يف عقيدة املسلمني وتارخيهم ووجدانهم

الشيخ حممد أمحد حسني/ املشرف العام

افتتاحية العدد
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للفت االنتباه إىل تقليل مدة اإلسراء، وأنه أسرى به يف بعض الليل، مسرية أربعني ليلة، وذلك 

أبلغ يف األعجوبة، }ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى{يعين باملسجد احلرام مسجد مكة 

احمليط بالكعبة، واملراد هنا -واهلل أعلم- مكة؛ أي بلد املسجد احلرام، وأما املسجد األقصى، 

فهو بيت املقدس، ومسي األقصى؛ ألنه مل يكن وراءه حينذاك مسجد، وحيتمل أن يراد باألقصى 

األبعد، فيكون املقصد، إظهار العجب يف اإلسراء إىل هذا املوضع البعيد يف ليلة، واختلف 

العلماء يف كيفية اإلسراء، فقال اجلمهور كان جبسد النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وروحه، وقال 

قوم كان بروحه خاصة، وكانت رؤيا نوم حق، وحجة اجلمهور، أنه لو كان منامًا مل تنكره قريش، 

ومل يكن يف ذلك ما يكذب به الكفار، وحجة من قال إن اإلسراء كان مناماً، قوله تعاىل: }َوِإْذ 

َنةاً ِللنَّاِس...{)اإلسراء: 60( فيقال  َناَك ِإلَّ ِف�يْ ْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط ِبلنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَي الَِّت َأرَييْ قيُ

)رؤيا( ملا يرى يف املنام، ويقال فيما يرى بالعني )رؤية(. 

    ويف حديث اإلسراء عن َماِلِك بن َصْعَصَعَة، رضي اهلل عنهما، قال: قال النيب، صلى اهلل 

ْعِن رَُجل بي الرَُّجَلْيِ- َفُأِت�ُت ِبَطْسٍت  ْقَظاِن -َوَذَكَر ييَ ْ�ِت بي النَّاِئِم َواْل�يَ َنا أان ِعْنَد اْلبيَ �يْ عليه وسلم: )بيَ

، َفُشقَّ من النَّْحِر إل َمرَاقِّ اْلَبْطِن، ُثَّ ُغِسَل اْلَبْطُن ِبَاِء َزْمَزَم، ُثَّ ُمِلَئ  من َذَهٍب، ُمِلَئ ِحْكَمةاً َوِإميَااناً

َنا  �يْ رَاُق، َفاْنَطَلْقُت مع ِجْبِيَل، حىت َأتيَ ْوَق اْلَِماِر؛ اْلبيُ ْغِل، َوفيَ َ�َض ُدوَن اْلبيَ ، َوُأِت�ُت ِبَدابٍَّة َأبيْ ِحْكَمةاً َوِإميَااناً
)*

)1(

َ�ا...() نيْ َماَء الدُّ السَّ

    ومجع بعض الناس بني األدلة، فقالوا: اإلسراء كان مرتني، إحداهما باجلسد، واألخرى 

بالروح، وأن اإلسراء باجلسد كان من مكة إىل بيت املقدس، وهو الذي أنكرته قريش، وأن 

اإلسراء بالروح كان إىل السماوات السبع، ليلة فرضت الصلوات اخلمس، ولقي األنبياء يف 

السماوات.

* صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة.

املسجد األقصى املبارك يف عقيدة املسلمني وتارخيهم ووجدانهم
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     وقوله تعاىل: }الَِّذي َبرَْكَنا َحْوَلُه{ صفة للمسجد األقصى، والربكة حوله، بوجهني:

      أحدهما، ما كان فيه، ويف نواحيه من األنبياء، واآلخر، كثرة ما فيه من الزروع واألشجار، 

اليت خص اهلل بها الشام.

   }ِلُنرَِيُه ِمْن آَيِتَنا{ أي لنري حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى 

السماوات، واجلنة والنار، وسدرة املنتهى، واملالئكة واألنبياء، وكلمه اهلل تعاىل، حسبما ورد يف 
)*

)1(

أحاديث اإلسراء، وهي يف مصنفات احلديث، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا.)

    األرض املباركة:

اهلل جل  باركها  اليت  الشامية،  فلسطني  أرض  فهو يف  األقصى،  املسجد  حول  اهلل  بارك     

ذكره،  كما جاء يف مضامني بعض اآليات القرآنية، اليت منها آية اإلسراء سالفة الذكر، حيث 

تضمنت النص على مباركة اهلل تعاىل حول املسجد األقصى، الذي أسري بالنيب حممد، صلى 

اهلل عليه وسلم، إليه، ويف مواضع قرآنية أخرى، يذكر اهلل -جْل ذكره- األرض املباركة، فيقول 

َها الَِّت َبرَْكَنا ِف�َها َوتَّْت َكِلَمُت  َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا ُيْسَ�ْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْلَْرِض َوَمَغارِبيَ تعاىل:}َوَأْورَ�يْ

ْعِرُشوَن{  ييَ َوَما َكاُنوا  ْوُمُه  َوقيَ ِفْرَعْوُن  َيْصَنُع  َما َكاَن  َوَدمَّْراَن  ُروا  َصبيَ ِبَا  ِإْسرَاِئ�َل  َبِن  َعَلى  اْلُْسَن  رَبَِّك 

)األعراف: 137(

ا ِإَل اْلَْرِض الَِّت َبرَْكَنا ِف�َها ِلْلَعاَلِمَي{)األنبياء: 71( َناُه َوُلوطاً      ويقول تعاىل: }َوَنَّ�يْ

    ويقول تعاىل: }َوِلُسَلْ�َماَن الرِّيَح َعاِصَفةاً َتِْري ِبَْمِرِه ِإَل اْلَْرِض الَِّت َبرَْكَنا ِف�َها وَُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء 

َعاِلِمَي{)األنبياء: 81(

َر ِسريُوا  �يْ ْراَن ِف�َها السَّ راًى َظاِهَرةاً َوَقدَّ ْيَ اْلُقَرى الَِّت َبرَْكَنا ِف�َها قيُ ُهْم َوبيَ نيَ �يْ    ويقول تعاىل: }َوَجَعْلَنا بيَ

ماًا آِمِنَي{.)سبأ: 18( ِف�َها َلَ�اِلَ َوَأيَّ
* بتصرف عن التسهيل لعلوم التنزيل، 2 /166.
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املعمورة، وجاء يف  مباركة اهلل مواقع من أرض  إىل  الكرمية تشري  القرآنية  اآليات     فهذه 

التفسري أن األرض املقصودة هنا هي أرض مصر والشام، وأن اهلل َباَرك فيها باخلصب وسعة 
األرزاق.)1(

    وقد آلت حيازة األرض املباركة إىل املسلمني وملكيتهم بعد جميء اإلسالم، سواء يف مصر 

أم يف الشام، وخباصة بعد رحلة اإلسراء واملعراج، وما تبعها من اهتمام املسلمني عرب العصور 

باملسجد األقصى وأكنافه، مما يفرض على مسلمي العامل أمجع أن يبذلوا اجلهود تلو اجلهود 

عليها،  السيادة  يستحقون  وبهذا  والطغيان،  والقهر  الظلم  براثن  من  األرض  هذه  حلماية 

ومعلوم أن األرض املباركة ليس بالضرورة أن يكون سكانها من أهل القداسة والربكة، إذ 

ْرَداِء: )َكَ�َب إل َسْلَماَن  إن الذي يباركهم هو عملهم ومواقفهم، فعن حييى بن سعيد أن َأبا الدَّ

ُس  َقدِّ َا ييُ ا، َوِإنَّ ُس َأَحداً َقدِّ َسِة، َفَكَ�َب إل�ه َسْلَماُن: إن اَلْرَض َل تيُ اْلَفاِرِسيِّ أن َهُلمَّ إل اَلْرِض اْلُمَقدَّ
اإِلْنَساَن َعَمُلُه(.)2(

    ويذكر القرآن الكريم على لسان نيب اهلل موسى، عليه السالم، ما يؤكد هذا املعنى، فيقول 

َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة  جل ذكره: }َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَ�ِع�ُنوا ِبلَِّ َواْصِبُوا ِإنَّ اْلَْرَض ِلَِّ ُيورِ�يُ

ِلْلُم�َِّقَي{.)األعراف: 128(

    يقول الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل:}ِإنَّ اْلَْرَض ِلَِّ{ جيوز أن تكون الالم للعهد، ويراد 
أرض مصر خاصة، أو أن تكون للجنس، فيتناول أرض مصر؛ ألنها من جنس األرض.)3(

َها{: أي يداوهلا بني الناس، على حسب مشيئته وحكمته، ولكن العاقبة للمتقني،  ومعنى }ُيورِ�يُ

1. الكشاف، 2 /140.
2. موطأ مالك، 2 /769.

3. الكشاف، 2 /135.

املسجد األقصى املبارك يف عقيدة املسلمني وتارخيهم ووجدانهم
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فإنهم، وإن امتحنوا مدة ابتالء من اهلل وحكمه، فإن النصر هلم، والعاقبة احلميدة للمتقني على 
قومهم.)1(

ِمْنُكْم  الَِّذيَن آَمُنوا       وتعاضد هذا املعنى آيات قرآنية عديدة، منها، قوله تعاىل: }َوَعَد الَُّ 

ُهُم الَِّذي  َننَّ َلُْم ِدينيَ ْبِلِهْم َوَلُ�َمكِّ ُهْم ِف اْلَْرِض َكَما اْسَ�ْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قيَ اِلَاِت َلَ�ْسَ�ْخِلَفنيَّ َوَعِمُلوا الصَّ

ْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك  ئاًا َوَمْن َكَفَر بيَ ْعُبُدوَنِن َل ُيْشرُِكوَن ِب َش�يْ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمناًا ييَ ُهْم ِمْن بيَ َلنيَّ َبدِّ اْرَتَضى َلُْم َوَل�يُ

َمَقاِمي  ِلَمْن َخاَف  ْعِدِهْم َذِلَك  بيَ نَُّكُم اْلَْرَض ِمْن  اْلَفاِسُقوَن{)النور: 55(، وقوله تعاىل: }َوَلُنْسِكنيَ ُهُم 

َوَخاَف َوِع�ِد{.)إبراهيم: 14(

     وقد أكد النيب، صلى اهلل عليه وسلم، على إسالمية األرض، حيث جاء قوله يف احلديث 
الصحيح: )... فاعلموا أنا اْلَْرُض ِلَِّ َوَرُسوِلِه()2(

     واملراد بذلك واهلل أعلم، أن احلكم هلل يف ذلك، وللرسول، صلى اهلل عليه وسلم، لكونه 
املبلغ عنه، القائم بتنفيذ أوامره.)3(

     فبموجب عقيدة اإلسالم، فإن املسجد األقصى يقع ضمن حيز األرض اليت باركها اهلل، 

وأضحت ملكيتها حلكم اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم، فهي لإلسالم واملسلمني إىل أن 

يرث اهلل األرض وما عليها.

      شد الرحال إىل املسجد األقصى:

      املسجد األقصى أحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال، فعن أبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل 

عنه، عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ل ُتَشدُّ الرَِّحاُل إل إل َ�لَ�ِة َمَساِجَد؛ اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم، 

1. تفسري السعدي، 1 /301.
2. صحيح البخاري، كتاب اإلكراه، باب يف بيع املكره وحنوه يف احلق وغريه.

3. عمدة القاري، 24 /101.
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َوَمْسِجِد الرَُّسوِل، صلى هللا عل�ه وسلم، َوَمْسِجِد اَلْقَصى(.)1(

     أي ال جيوز السفر إىل موضع للتربك به والصالة فيه، إال إىل هذه املساجد الثالثة.)2( 

    فاملسجد األقصى يرتبط عقائديًا يف اإلسالم ولدى املسلمني بأخويه؛ املسجد احلرام يف 

دولتهم  منطلق  املنورة،  املدينة  النبوي يف  املسلمني وطوافهم وسعيهم، واملسجد  مكة، حمج 

وجهادهم، ومثوى قرب نبيهم، صلى اهلل عليه وسلم، وخليفتيه، أبي بكر الصديق، وعمر بن 

اخلطاب، رضي اهلل عنهما، ويف أكنافه قبور أزواجه، ومعظم أصحابه، رضي اهلل عنهم.

    قبلة املسلمني األوىل وثاني املسجدين:

    املسجد األقصى قبلة املسلمني األوىل اليت كانوا يتوجهون إليها يف صالتهم، وثاني مسجد 

وضع يف األرض، فعن أبي َذرٍّ رضي اهلل عنه، قال: )قلت: ي َرُسوَل الَِّ؛ َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع ف 

ُهَما؟ قال:  نيَ �يْ ؟ قال: اْلَمْسِجُد اْلَْقَصى. قلت: َكْم بيَ الرض َأوَُّل؟ قال: اْلَمْسِجُد اْلَرَاُم. قلت: ُثَّ َأيٌّ
ُهَو َمْسِجد()3( ، فيَ َلُة َفَصلِّ َنَما َأْدرََكْ�َك الصَّ ُعوَن َسَنةاً، َوَأييْ َأْربيَ

    ثم كان التحول إىل استقبال املسجد احلرام يف مكة، وبهذا الشأن يقول جل ذكره: }َقْد 

َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم َوَحْ�ُث َما  ْرَضاَها فيَ َلةاً تيَ نََّك ِقبيْ َولِّ�يَ َلنيُ َماِء فيَ َقلَُّب َوْجِهَك ِف السَّ نيََرى تيَ

ا  ْعَلُموَن َأنَُّه اْلَقُّ ِمْن َربِِّْم َوَما الَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَ�اَب َل�يَ ُ�ْم فيَ ُكنيْ

ْعَمُلوَن{ )البقرة: 144( ييَ

   فاملسجد األقصى مرتبط عقائديًا بقلوب املسلمني مجيعاً، من هذا اجلانب أيضاً، فليس 

عبثًا وال مصادفة أن خيتاره اهلل جل ذكره، ليكون قبلتهم األوىل، ثم يكون التحول الستقبال 

1. صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
2. حتفة األحوذي، 2 /241.

3. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة.

املسجد األقصى املبارك يف عقيدة املسلمني وتارخيهم ووجدانهم
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البيت احلرام يف مكة، فكلها روابط تأكيدية على عمق الصلة بني املسجد األقصى واملسجد 

األعظم يف اإلسالم، وهو املسجد احلرام، وهل يعقل أن يغيب يف يوم من األيام عن بؤرة 

اهتمام املسلمني وعنايتهم ورعايتهم ومحايتهم ووجدانهم؟؟!!! بالطبع واملنطق ال يعقل، إال 

حني يفقدون عقوهلم ومنطقهم، وحني تنحرف بوصلتهم عن جادة الصواب والرشد،  إىل 

متاهات الغواية والضالل، والعياذ باهلل.

   القدس واملسجد األقصى يف احلقب اإلسالمية:

   مل ينقطع تواصل املسلمني مع القدس واملسجد األقصى املبارك من لدن رسول اهلل، صلى 

اهلل عليه وسلم، حتى يومنا هذا، ولن ينقطع بإذن اهلل تعاىل التواصل معهما، واالهتمام بهما 

على  واملرابطة  وجهاده،  وعباداته،  اإلسالم  بعقيدة  املتجذر  الرتباطهما  الساعة،  تقوم  حتى 

ثغوره، حيث يرتبط وجدان مسلمي العامل أمجع باملسجد األقصى، وال تنصرف أنظارهم عنه 

إال يف أسوأ أحواهلم، وأتعس ظروفهم.

   فبعد العهد النبوي الذي نالت فيه فلسطني والقدس، مزيدًا من الربكة والقداسة، بإسراء 

اهلل جل يف عاله بسيد األنام، صلى اهلل عليه وسلم، إىل مسجدها األقصى، من املسجد احلرام 

يف مكة املكرمة، فإن الفتح السلمي العظيم للقدس بقيادة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، 

األرضية  البقعة  هذه  مكانة  على  واضحة  داللة  أعطى  636م،  15هـ/  عام  عنه،  اهلل  رضي 

الطاهرة يف وجدان املسلمني؛ أمة وقيادات سياسية ودينية، حيث مل يتواَن املسلمون بعد وفاة 

النيب، صلى اهلل عليه وسلم، عن تعزيز وجودهم، ورفع راياتهم يف القدس واملسجد األقصى، 

فلم يكن الفتح العمري هلا تأبط شرًا، وإمنا كان مؤشرًا على أنها نصب األعني، ويف صميم 

رغم  كان،  الذي  النحو  على  واهتمامهم  جهدهم  إعطائها  إىل  سارعوا  ملا  وإال  الوجدان، 
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انشغاهلم بكثري من القضايا واحلروب، وتثبيت أركان دولتهم ووجودهم.

    ومعلوم أن اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، متيز فتحه للقدس بالعدل، 

واحلكمة، واحلنكة، فهو الذي تسلم مفاتيحها من بطريرك الروم صفرنيوس، وأمَّن أهلها 

على حياتهم، ومعابدهم، وأمالكهم، وتوج ذلك بالوثيقة اليت مسيت بامسه، واليت صارت حمط 

اعتزاز الناس يف العامل، ويف فلسطني، والعامل العربي خاصة، وكان لرفضه العرض الودي 

للصالة يف كنيسة القيامة، واختيار أداء الصالة خارجها، داللة هلا ما هلا من املغازي الدالة على 

أن عمر، رضي اهلل عنه، كان ينتمي إىل دين ميثل النور واهلداية، بعيدًا عن الظالمية والضالل، 

فسلك درب احلكمة يف دعوته املبصرة إىل اهلل تعاىل ودينه، واالنتصار إليهما، وقبل أن يغادر 

بيت املقدس، قافاًل إىل مقر حكمه وإدارة دولته، عني هلا والياً، وعنيَّ عبادة بن الصامت قاضًيا 

فيها، وعلى جند فلسطني، وهو من الصحابة الذين توفوا عام 34هـ يف فلسطني، ودفن يف 

مقربة باب الرمحة احملاذية ألسوار املسجد األقصى من اجلهة الشرقية.

    وبعد اخلالفة الراشدة، كانت للحقبة األموية بصمات ما زالت ُترى يف القدس وحميط 

املسجد األقصى املبارك، وأبرزها اإلجناز العمراني الفذ املتمثل ببناء صرح مسجد قبة الصخرة 

املشرفة، واملسجد القبلي، وما يتبعهما من قباب ومساطب وأروقة، حيث جَتلَّت فنون العمارة 

يف أبهى معاملها وصورها، وهذا إن دل على شيء، فإمنا يدل على اهتمام املسلمني بهذه البقعة 

الطاهرة، وعمق املكانة اليت حتتلها يف قلوبهم وعقوهلم.  

    ومل ينقطع اهتمام املسلمني بالقدس واملسجد األقصى يف العهود التالية، حتى لو مل يتم يف 

بعضها إضافة عمران جديد، فإن أضعف إسهاماتهم مل يقّل مستواها عن إجراءات الرتميم 

والصيانة، واحملافظة على الوجود.

املسجد األقصى املبارك يف عقيدة املسلمني وتارخيهم ووجدانهم
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   ومن أبرز اإلجنازات اليت متت للقدس واملسجد األقصى يف تلك العهود، حتريرهما على 

يد القائد الصاحل صالح الدين األيوبي، من براثن الصليبيني -الفرجنة- وذلك عام 583هـ 

عام،  املائة  ناهزت  مدة  ودمارًا،  فسادًا  الطاهرة  البقعة  تلك  عاثوا يف  أن  بعد  1187م  وفق 

ذاق من ويالتهم فيها أهل فلسطني والقدس األمرين، فُسفكت الدماء، وُدنست املقدسات، 

وجلب صالح الدين منربًا للمسجد األقصى، صنع خصيصًا له يف الشام.

   وكانت للمماليك إجنازات يف القدس واملسجد األقصى، فأنشأوا أروقة املسجد األقصى، 

واملدارس الدينية، وبعض املآذن واألبواب، وعمروا القباب واألسبلة واملساطب واحملاريب 

املنتشرة يف ساحاته.

    وقد تشرف العرب واملسلمون عرب حقبهم املتتابعة بالعناية بالقدس واملسجد األقصى، 

ويف العصر احلديث قدموا هلما، وما زالوا يقدمون ما حيتاجان إليه، ومن أبرز الذين ُيذكرون 

املسجد األقصى يف أحلك  املرابطون من أهل فلسطني والقدس يف جنبات  اجملال  يف هذا 

الظروف، واهلامشيون يف األردن الشقيق، الذين انربوا لتحمل مسؤوليات داعمة، حق هلم 

أن يفخروا حبملها، سواء على صعيد العمران والنفقات، أم على صعيد الوصاية واحلماية، 

ودفع األذى، والقدس واملسجد األقصى اليوم يف أمس احلاجة إىل مزيد من املساندة واحلماية، 

وتضافر اجلهود على هذا الصعيد، كونهما يتعرضان حلملة استهداف لوجودهما ومعاملهما 

العربية واإلسالمية، وتفريغهما من أهلهما، مما يستدعي إعمال البصر والبصرية، وبذل املزيد 

من املال واجلهود قبل أن يفوت األوان، والت حني مندم.
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من  مهم  ثغر  على  املرابط  الفلسطيين  الشعب  أبناء  من  والسجناء  األسرى  آالف       

وحرياتهم،  الغاصب ألرضهم،  احملتل  غياهب سجون  يقبعون يف  واملسلمني،  العرب  ثغور 

ومقدساتهم، منهم أصحاب أحكام مبؤبدات، وبعضهم ينتظرون األحكام، وبعضهم مسجونون 

مبوجب نظام األحكام اإلدارية اجلائر، وهو نظام موروث عن سلطات االحتالل الربيطانية، 

وما  النظام  اإلسرائيلي هذا  االحتالل  فانتهزت سلطات  البالد،  احتلت هذه  أن  اليت سبق 

شابهه خلدمة منهجها االستبدادي، متذرعة بأنها تستند إىل قوانني وأنظمة، خيجل اجلور من 

فداحتها، وما يزيد األسرى وذويهم أملًا تراجع وترية التعاطف الظاهر معهم، وخفوت أصوات 

مساندتهم من أبناء ربعهم وشعبهم، الذين كان من أسباب تضحياتهم وما هم فيه من معاناة 

وسالسل، أنهم أعلنوا مواقف جريئة شجاعة من أجل كرامة شعبهم وحرية أوطانهم، وحترير 

مقدساتهم، ورفض الظلم والقهر الواقعني على شيبهم وشبانهم، رجاهلم ونسائهم، فدفعوا 

وفلذات  وأزواجهم  وآبائهم  أمهاتهم  وتعريض  أحبتهم،  وفراق  من حريتهم،  غاليًا  الثمن 

قربى،  األبطال بصلة  إىل هؤالء  ميّتون  أنهم  بسبب  العيش،  للمضايقات، وضنك  أكبادهم 

فحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل/ رئيس التحرير

كلمة العدد

نصرة األسرى 
بني الواقع واملأمول
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  أصحاب السبق:

    الذي يقدم لدينه وجمتمعه ووطنه أكثر، هو املستحق للفضل الفائق، هذا معيار سوي عدل، 

ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَملاً...{)هود: 7(    بيْ مقرٌّ من رب العاملني، وهو القائل سبحانه: }... ِل�يَ

    واألسرى البواسل هم الذين ضحوا حبريتهم من أجل رفعة وطنهم، ومل يقدموا تضحياتهم 

كرهًا يف دنياهم، وال يأسًا من صعوبة معيشتهم، وإمنا قصدوا رضا اهلل، فأرضاهم، وهو القائل 

َهاُر َخاِلِديَن ِف�َها  ُهْم َلُْم َجنَّاٌت َتِْري ِمن َتِْ�َها اَلنيْ اِدِقَي ِصْدقيُ ْوُم َينَفُع الصَّ جل شأنه: }َقاَل اّلُ َهَذا ييَ

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظ�ُم{)املائدة: 119( َأَبدااً رَِّضَي اّلُ َعنيْ

    نعم؛ لقد وعد اهلل الصابرين احملتسبني أن جيزيهم خريًا وافرًا ومميزًا، يف الدنيا واآلخرة، 

ْعَمُلوَن{ ُروْا َأْجَرُهم ِبَْحَسِن َما َكاُنوْا ييَ فقال تعاىل: }َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اّلِ َبٍق َوَلَنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبيَ

َ�ا َحَسَنٌة  نيْ ُقوا رَبَُّكْم ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِف َهِذِه الدُّ )النحل: 96(. وقال جل ذكره: }ُقْل َي ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتيَّ

اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغرْيِ ِحَساٍب{)الزمر: 10( َا ييَُوفَّ الصَّ َوَأْرُض الَِّ َواِسَعٌة ِإنَّ

     فاألسرى الذين انربْوا للدفاع عن حياض دينهم وأمتهم وأوطانهم، هلم السبق والفضل، 

الذي ينبغي أن ال يقتصر على جمرَّد الشعارات الرباقة، واخلطابات الرنانة، وإمنا ينبغي أن 

العدو  االستشعار  هلذا  اإلجيابي  األثر  يلمس  وأن  أمتهم،  من  والداني  القاصي  يستشعره 

والصديق، مبا يبلسم جراح األسري وذويه، الذين تكون صورة املشهد مشوهة حني ال يكونون 

يأكل  ما  أفضل  من  ويأكلون  والتقدير،  االحرتام  ويف صدارة  الرؤوس،  على  مرفوعني  فيه 

ناسهم، ويشربون ويلبسون من خري املشارب واملالبس.
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نصرة األسرى بني الواقع واملأمول

    رفض مواددة من حادَّ اهلل ورسوله:

   األسرى رفضت قلوبهم مواددة أعداء اهلل، فأبوا أن يعطوا الدنية يف دينهم، فاستحقوا 

ْؤِمُنوَن  ْومااً ييُ رضوان اهلل وجناته، اليت وعدها اهلل عباده الصاحلني أمثاهلم، فقال عز وجل: }ل َتُِد قيَ

ُهْم  ُهْم َأْو َعِشريَتيَ َناءُهْم َأْو ِإْخَوانيَ َوادُّوَن َمْن َحادَّ الََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَبءُهْم َأْو َأبيْ ْوِم اآلِخِر ييُ ِبلَِّ َواْل�يَ

َهاُر َخاِلِديَن ِف�َها  ُلوِبُِم اإْلِميَاَن َوَأيََّدُهم ِبُروٍح مِّْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتِْري ِمن َتِْ�َها اَلنيْ ُأْوَلِئَك َكَ�َب ِف قيُ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِئَك ِحْزُب الَِّ َأل ِإنَّ ِحْزَب الَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{)اجملادلة: 22( َرِضَي الَُّ َعنيْ

   وكيف ميكن ملؤمن أن يوادد من قضى اهلل أن يكونوا يف األذلني، إذ يقول جل شأنه: }ِإنَّ 

الَِّذيَن ُيَادُّوَن الََّ َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ِف اَلَذلَِّي{)اجملادلة: 20(

   األعداء املتغطرسون يكنون لإلسالم وأمته ومقدساته العداء والبغضاء، وحييكون املكائد 

فرتمجوا   املكنونات،  هذه  اليت عرفت حقيقة  املؤمنة،  الثلة  يتصدرون  واألسرى  املكائد،  تلو 

تلك املعرفة عماًل على أرض الواقع، فأبوا أن يتخذوهم بطانة، التزامًا بالنهي الرباني عن 

�َِّخُذوْا ِبَطاَنةاً مِّن ُدوِنُكْم  َها الَِّذيَن آَمُنوْا َل تيَ هذه اجلرمية النكراء، حسب ما جاء يف قوله تعاىل: }َي َأييُّ

نَّا َلُكُم  �يَّ ُر َقْد بيَ َواِهِهْم َوَما ُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبيَ ْغَضاُء ِمْن َأفيْ َل َيُْلوَنُكْم َخَبالاً َودُّوْا َما َعِن�ُّْم َقْد َبَدِت اْلبيَ

ْعِقُلوَن{.)آل عمران: 118( اآلَيِت ِإن ُكنُ�ْم تيَ

   واألسرى خيتلفون بهذا عن املنافقني، الذين خيشون الناس كخشية اهلل أو أشد خشية، 

الظروف  تقلب  من  حتسبًا  أو  بطشهم،  من  اخلوف  بذريعة  األعداء  مواددة  على  فيصرون 

ُلوِبِم مََّرٌض ُيَساِرُعوَن ِف�ِهْم  َرى الَِّذيَن ِف قيُ �يَ واألحوال لصاحل األعداء، واهلل تعاىل يقول فيهم: }فيَ
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ُ�ْصِبُحوْا َعَلى َما َأَسرُّوْا  َعَسى اّلُ َأن َيِْتَ ِبْلَفْ�ِح َأْو َأْمٍر مِّْن ِعنِدِه فيَ َنا َدآِئَرٌة فيَ ُقوُلوَن َنَْشى َأن ُتِص�بيَ ييَ

ُفِسِهْم اَنِدِمَي{)املائدة: 52( ِف َأنيْ

      لن يرتهم اهلل أعماهلم:

    األسرى من عباد اهلل الذين فقهوا أن احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة، ومتاع زائل، بل 

هي متاع الغرور، فسارعوا إىل مرضاة ربهم، غري آبهني حبياة حمفوفة بالذل والقهر واهلوان، 

وطلبوا املعالي عند صاحب األمر والعز يف السماوات واألرض وامللكوت، راجني أن يكون 

هلم َمْقَعد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر، فاستجابوا هلل ملا نهاهم عن اجلزع والوهن، معتقدين أنه 

احتسبوها لوجهه  اليت  أعماهلم  ثواب  ينقص من  أي لن  أعماهلم،  -سبحانه- لن يرتهم 

ْلِم َوَأنُ�ُم اْلَْعَلْوَن َوالَُّ َمَعُكْم َوَلن  الكريم شيئاً، وهو القائل جل ذكره: }َفل َتُِنوا َوَتْدُعوا ِإَل السَّ

ْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َوَل َيْسَأْلُكْم َأْمَواَلُكْم{ ُقوا ييُ �يَّ ْؤِمُنوا َوتيَ َ�ا َلِعٌب َوَلٌْو َوِإن تيُ نيْ َا اَلَ�اُة الدُّ َيِتَُكْم َأْعَماَلُكْم* ِإنَّ

)حممد: 35 - 36(، وورد تأكيد الوعد حبفظ أجور األعمال الصاحلة وثوابها، يف عدد من اآليات 

اِلَاِت ِإانَّ َل ُنِض�ُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن  القرآنية الكرمية، ومنها قوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َعَملاً{)الكهف: 30(

   واملثوبة املنتظرة عظيمة، إنها اخللود يف جنات عدن، مصداقًا لوعده سبحانه: }َجزَاُؤُهْم ِعنَد 

ِلَمْن  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك  َأَبدااً رَِّضَي الَُّ َعنيْ َهاُر َخاِلِديَن ِف�َها  َربِِّْم َجنَّاُت َعْدٍن َتِْري ِمن َتِْ�َها اْلَنيْ

َخِشَي رَبَُّه{)البينة: 8(

   فيا هلا من جوائز قيمة حقيقية، تفوق األرض وما عليها وزينتها، وعدها اهلل الذين عرفوا 
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طريقهم إليه سبحانه، فأحسنوا العمل، وسددوا وقاربوا، وحدقت عيونهم به، ومل يرتددوا يف 

تطويع نفوسهم وترويضها يف حب اهلل ودينه ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم، وجعلوا من 

الذين بايعوه حتت الشجرة أسوة هلم، بعد أن علموا ما أعد اهلل هلم من العزة والنصر واملثوبة، 

ُلوِبِْم  َعِلَم َما ِف قيُ َجَرِة فيَ َباِيُعوَنَك َتَْت الشَّ مصداقًا لقوله تعاىل: }َلَقْد َرِضَي الَُّ َعِن اْلُمْؤِمِنَي ِإْذ ييُ

ْ�حااً َقرِيبااً{)الفتح: 18( ُهْم فيَ ِك�َنَة َعَلْ�ِهْم َوَأَثبيَ َفَأنَزَل السَّ

   سائلني العلي القدير أن نكون وأسرانا من الذين أحسنوا العمل بصربهم وجلدهم 

وثباتهم على احلق، لننال وإياهم ما وعد اهلل املؤمنني الذين أحسنوا العمل، ورضي عنهم 

وأرضاهم.

    مساندة فعاليات األسرى وذويهم:

مبا  يساندوهم  أن  وقومهم  أمتهم  على  وذويهم  وأهليهم  األسرى  حقوق  أبسط  من     

أوتوا من ُجهد وفعاليات، ومؤازرة ومؤانسة حسنة، مبناسبة وبغري مناسبة، فالرسول، صلى 

 - اْلَِسرَي  ْعِن  ييَ  - اْلَعاِنَ  وا  )ُفكُّ فقال:  األسرى،  قيد  فك  على  بالعمل  أمر  وسلم،  عليه  اهلل 

األسرى،  ذكر  عن  والسالم  الصالة  عليه  يغفل  ومل   ،)*)1(

اْلَمرِيَض() َوُعوُدوا  اْلَاِئَع،  َوَأْطِعُموا 

ُهَرْيَرَة،  َأِبي  الفريضة، فعن  وبذل اجلهود حلسن خالصهم، فمارس ذلك حتى وهو يصلي 

رضي اهلل عنه، يقول: )كان َرُسوُل هللِا، صلى هللا عل�ه وسلم، يقول حي يفرغ من صلة الفجر 

واْلُمْسَ�ْضَعِفَي  رَِب�َعَة  َأِب  ْبَن  وَع�َّاَش  ِهَشاٍم،  ْبَن  وَسَلَمَة  اْلَوِل�ِد،  ْبَن  اْلَوِل�َد  َأْنِج  )اللَُّهمَّ  القراءة:  من 

َعَلْ�ِهْم  واْجَعْلَها  ُمضر،  َعَلى  َوْطَأَتَك  اْشُدْد  )اللَُّهمَّ  ف�قول:  دعائه  ف  يس�مر  ث  اْلُمْؤِمِنَي(،  ِمَن 

* صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسري.
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َرَك  تيَ َوَسلََّم،  َعَلْ�ِه  الَُّ  َصلَّى  الَِّ،  َرُسوَل  رََأْيُت  ُثَّ  َرَة:  ُهرَييْ َأُبو  )َقاَل  رواية  ُيوُسَف()1(. ويف  َكِسِنِّ 

َفِق�َل:  َقاَل:  َلُْم،  َعاَء  الدُّ َرَك  تيَ َقْد  َوَسلََّم،  َعَلْ�ِه  الَُّ  َصلَّى  الَِّ  َرُسوَل،  ُأَرى  ُقْلُت:  فيَ ْعُد،  بيَ َعاَء  الدُّ
 

َوَما تيُرَاُهْم َقْد َقِدُموا()2(. وكان هؤالء األشخاص الذين دعا هلم الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 

األسرى  قضية  تبقى  أن  لزوم  على  يدل  مما  وأسرتهم،  وحبستهم  قريش  اضطهدتهم  قد 

ال  وأمة،  وجريان  وأهل  ومؤسسات،  مسؤولني  اهتمامهم،  ويف صدارة  املؤمنني،  وجدان  يف 

من قبيل التفضل عليهم بذلك، بل انصياعًا للواجب الديين واألخالقي، وواجب الصلة 

والقربى، وواجب اجملازاة، واملقابلة لبعض الفضل واإلحسان الذي انربى إىل تقدميه وسبق 

إليه أولئك األخيار، فهم أصحاب السبق بالتضحية والفداء من أجل أمتهم، اليت من العار 

من  نقي  وجه  على  ومؤازرتهم،  مناصرتهم  تغفل عن  أو  تنساهم،  أن  مبكان عظيم  عليها 

رائحة التقصري ومعاني اخلذالن، وخباصة حني ميارسون إضراباتهم االحتجاجية على بقائهم 

يف األسر، وجور القضاء فيهم، والتعسف يف حجزهم إدارياً، أو توقيفهم دون حماكمات وال 

اتهامات معلنة، وعلى سوء معاملتهم وعالجهم، والبطش بزائريهم من األهل؛ آباء، وأمهات، 

 وأزواج، وأبناء، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن جملس اإلفتاء الفلسطيين األعلى أفتى يف قراره رقم

 1 / 98 بتاريخ 31 /5 /2012م مبشروعية اإلضرابات اليت خيوضها األسرى للغايات املذكورة، ما 

داموا مل جيدوا وسيلة غريها لتحصيل حقوقهم، ومن بني األدلة الشرعية اليت استند إليها 

اجمللس يف هذا القرار الفقهي، قوله تعاىل: }َما َكاَن ِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُم مَِّن اَلْعرَاِب َأن 

اَلِة ِإَذا َنَزَلْت ِباملُْْسِلِمنَي َناِزَلٌة. 1. صحيح مسلم،كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب اْسِتْحَباِب اْلُقُنوِت يف مَجِيِع الصَّ
2. التخريج نفسه.
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ُهْم َظَمٌأ َوَل َنَصٌب َوَل  ُهْم َل ُيِص�بيُ ْفِسِه َذِلَك ِبَنيَّ نيَّ ْرَغُبوْا ِبَنُفِسِهْم َعن  ييَ َ�َخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل اّلِ َوَل  ييَ

َناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نيَّْ�لاً ِإلَّ ُكِ�َب َلُم ِبِه َعَمٌل  َمَْمَصٌة ِف َسِب�ِل اّلِ َوَل َيَطُؤوَن َمْوِطئااً َيِغ�ُظ اْلُكفَّاَر َوَل ييَ

َصاِلٌح ِإنَّ اّلَ َل ُيِض�ُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَي{ )التوبة: 120(

   فاهلل توج أعمال الصابرين احملتسبني من أجله ويف سبيله، بالعمل الصاحل وحفظ املثوبة، 

واألسرى يشملهم هذا الوعد الرباني، بإضرابهم املشروع الذي تصيبهم فيه شدة العطش، 

وينتابهم اإلعياء والتعب، وتلحق بهم اجملاعة الشديدة، إال إنهم بذلك َيَطُؤوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ 

سجانهم، وأيديهم مكبلة، وحريتهم مقيدة، احتسابًا لوجه اهلل، وعماًل لرضاه سبحانه، فهم 

جيابهون سالسل سجانيهم وحرابهم وأسلحتهم الفتاكة جبوع بطونهم، وعطش أجسادهم، 

وكانت هلم جوالت مشهودة على هذا الصعيد، ُتوجت بانتصارات حققت بعض املرجو، يف 

زمن طال فيه الليل، وندرت فيه األنوار، لكن األسرى مل يفقدوا األمل، وما زال لديهم يقني 

بأن الفجر آت آت، ويردد لسان حاهلم، قول أبي القاسم الشابي: 

               َوال ُبـدَّ ِللَّيـِْل أْن َيْنَجِلــي          َوال ُبدَّ للَقْيِد َأْن َيـْنَكِسـر

ُ�ْم َأن َتْدُخُلوْا     ومن قبله وبعده، تردد حناجرهم، عن يقني ميأل قلوبهم، قول اهلل تعاىل: }َأْم َحِسبيْ

الرَُّسوُل  ُقوَل  ييَ َوزُْلزُِلوْا َحىتَّ  رَّاء  َوالضَّ اْلَبْأَساء  ُهُم  �يْ مَّسَّ ْبِلُكم  قيَ ِمن  َخَلْوْا  الَِّذيَن  مََّثُل  َيِْتُكم  ا  َوَلمَّ اْلَنََّة 

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمىَت َنْصُر اّلِ َأل ِإنَّ َنْصَر اّلِ َقرِيٌب{)البقرة: 214(

  فنصر اهلل قريب قريب، ولكن الناس يستعجلون، وال حيل ملؤمن باهلل واليوم اآلخر أن 

يساوره شك أو ريبة يف حقيقة حتقق النصر املبني لإلسالم واملسلمني وحتميته، ولو بعد حني، 

نصرة األسرى بني الواقع واملأمول
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كيف ال؟! ورب العزة وامللكوت قطع وعدًا بذلك، فقال عز وجل: }َكَ�َب هللُا َلْغِلَبَّ َأاَن َوُرُسِلي 

ِإنَّ الََّ َقِويٌّ َعزِيٌز{)اجملادلة: 21(

    واألسرى تتعزز معنوياتهم، ويقوى صمودهم، حني جيدون ناسهم معهم، وهم يتابعون 

األخبار على هذا الصعيد، ومن العار أن تفرت اهلمم جتاههم، وأن يتجاهل كثري من أبناء 

قراهم ومدنهم وخميماتهم معاضدتهم، وتهنئتهم باإلفراج حني يفرج عنهم، كما كان عليه 

احلال يف العقود اخلالية.

     االستجابة لنداء الوحدة الذي أطلقه األسرى:

     من أبرز املطلوب القيام به على صعيد نصرة األسرى، االستجابة إىل مطالبتهم احلثيثة 

بالوحدة، ونبذ الفرقة واالنقسام والتشرذم، ألنهم خري من يعي مرامي قول اهلل تعاىل: }َوَأِط�ُعوْا 

اِبرِيَن{)األنفال: 46( ْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ اّلَ َمَع الصَّ �يَ َناَزُعوْا فيَ اّلَ َوَرُسوَلُه َوَل تيَ

الفئوية،  أو  الشخصية  احلظوظ  نيل  وراء  والركض  احملاصصات،  برتهات  فاالنشغال      

يستثمرها املرتبصون بنا مجيعاً، وبأرضنا ومقدساتنا، ليلتهمونا شيئًا فشيئاً، حتى يقول آخرنا 

ما قاله آخر الثريان الثالثة الذين التهم األسُد الثوَر األبيض منهم أواًل، فقد روى ُعمري ابن 

َزَل، َفَدَخَل َوَدَخْلَنا  نيَ َقَطُعوا عل�ه َكَلَمُه، قال: فيَ َقاَم اْلََوارُِج، فيَ ْوماًا، فيَ زوذي أبي كبري: )خطبنا علي ييَ

َواٍر َوَأَسٍد، اج�معن ف  َ�ُض، ُثَّ قال: َمَثِلي َمَثُل َ�َلَ�ِة َأ�يْ ْوُر اَلبيْ َا ُأِكْلت يوم ُأِكَل الثيَّ معه، فقال: َأَل أن إنَّ

ُهنَّ اج�معن، فام�نعن منه، فقال ِلأَلْحَِر َواَلْسَوِد  َ�َض َوَأْحََر َوَأْسَوَد، َفَكاَن إَذا َأرَاَد ش�ئااً ِمنيْ *(، َأبيْ
)((

َأَجٍَة)

َأْخُلو أان  َنُه، حىت آُكَلُه، ُثَّ  �يْ َوبيَ ْ�ِن  بيَ َفَخلَِّ�ا  َ�ِض،  اَلبيْ َمَكاُن هذا  َإَل  َأَجَِ�َنا هذه  ْفَضُحَنا ف  ييَ إنه َل 

* األمجة: الشجر الكثري امللتف، واجلمع ُأجم وآجام وِإجام )لسان العرب: 1 /61(.
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َوَ�َب عل�ه، فلم  َفَعَل، قال: فيَ َلْوُنُكَما على َلْوِن َوَلْوِن على َلْوِنُكَما، قال: فيَ ُ�َما ف هذه اَلَجَِة، فيَ َوَأنيْ

َعا منه، وقال ِلأَلْحَِر: ي َأْحَُر إنه َل ُيْشِهُراَن  نيَ َلُه، قال: َفَكاَن إَذا َأرَاَد َأَحدمَها اْجَ�َمَعا، َفاْم�يَ �يَ ْلِبْثُه َأْن قيَ ييُ

َلْوِن على  َنُه، حىت آُكَلُه، ُثَّ َأْخُلو أان َوَأْنَت، فيَ �يْ ْ�ِن َوبيَ ف َأَجَِ�َنا هذه، َإَل َمَكاُن هذا اَلْسَوِد، َفَخلِّ بيَ

َلُه، ُثَّ َلِبَث ما َشاَء الَُّ،  �يَ ْلِبْثُه أن قيَ َوَ�َب عل�ه، فلم ييُ َلْوِنك، َوَلْوُنك على َلْوِن، قال: َفَأْمَسَك عنه، فيَ

ُثَّ قال ِلأَلْحَِر ي َأْحَُر، إنِّ آُكُلك، قال: َتُْكُلِن؟ قال: نعم، قال: َأَما َل، َفَدَعْن حىت ُأَصوَِّت َ�َلَ�َة 

: َأَل  َ�ُض، قال: ُثَّ قال َعِليٌّ ْوُر اَلبيْ َا ُأِكْلت يوم ُأِكَل الثيَّ َأْصَواٍت، ُثَّ َشْأُنك ِب، قال: فقال: َأَل إنِّ إنَّ

)*
)1(

َا ُرِهْبت يوم ُقِ�َل ُعْثَمان() َوِإنِّ إنَّ

  وهل حالنا اليوم يبعد كثريًا عن حال علّي، رضي اهلل عنه، وقت ما قال قوله هذا، أو عن 

حال الثريان الثالثة، وقول آخرهم، فهل من معترب؟! وهل من بصري؟!

     همسات ختامية:

    ما ورد أعاله ليس سوى بعض ما تيسر قوله جتاه هذه الشرحية الكرمية، بل األكرم منا 

مجيعاً؛ األسرى، ال نظن أنها توفيهم بعض حقهم علينا، وإمنا هي تذكرة متواضعة، عسى أن 

ينفع اهلل بها قلب من يقرؤها، وعقله وفكره، ليستقيم سلوكه على الوجه الذي يرضي اهلل 

تعاىل، فهي دعوة موجهة للجميع، كل يف موقعه وعمله وجهده، ويف ختام هذه الوقفة األدبية 

اليت متحور لبها حول ترمجة االعرتاف بفضل األسرى مبا يسهم يف مؤازرتهم وذويهم، ورعاية 

أسرهم وأبنائهم، فحقهم علينا كبري، وواجب األمة برمتها جتاههم ينبغي أن يكون عظيماً، 

نود إطالق ثالث همسات:

* مصنف ابن أبي شيبة 7 / 562.

نصرة األسرى بني الواقع واملأمول
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قويٍة  ثقٍة  يبقوا على  أن  إىل  ندعوهم  ورائهم:  األكرمني، واألمة من  أوالها، لألسرى   -  

بربهم، قوية يف قلوبهم، وأذهانهم، واإلميان حبتمية النصر والفرج القريبني، شاء من شاء، 

وأبى من أبى، فاهلل أجاب الرسول والذين آمنوا معه حني سألوا: متى نصر اهلل، فقال سبحانه: 

}َأل ِإنَّ َنْصَر اّلِ َقرِيٌب{ )البقرة:214(.

  - أما اهلمسة الثانية، فنوجهها ألمتنا وشعبنا بشرائحه وفصائله ومؤسساته كافة، أن يبقوا 

على العهد مع األسرى، فال يفرطون بالثوابت، وال يغفلون عن نصرة األسرى يف امليادين 

اليت يستطاع ولوجها، على أن ال يقل ذلك عن التواصل مع أهليهم، وتفقد أحواهلم، من 

باب الواجب، ال من باب التفضل واملن، واملشاركة يف الفعاليات املؤازرة هلم، أو اليت يدعون 

إليها، وخباصة على صعيد نبذ االنقسام، والعمل املخلص للدين والوطن وأبنائه وحريتهم.

، اْلُمْسِلُم َأُخو     فالرسول، صلى اهلل عليه وسلم، أمر املؤمنني قائاًل: )وَُكوُنوا ِعَباَد الَِّ ِإْخَوااناً
اْلُمْسِلِم، َل َيْظِلُمُه َوَل َيُْذُلُه، َوَل َيِْقُرُه ..()1(

   - واهلمسة الثالثة واألخرية، بل هي صرخة مدوية نوجهها إىل املتغطرسني الذين يغتصبون 

أرضنا ويدنسون مقدساتنا، ويعتدون على دمائنا وأرواحنا وحرياتنا، وعلى شجرنا وحجرنا 

وشعائرنا، ندعوهم أن يفكروا مليًا يف العواقب، فأحوال الدنيا ال تدوم، والظامل ينتظره يوم 

عسري، كما جاء يف احلديث الصحيح عن أبي ُموَسى، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلِل، صلى 

رََأ: }وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا  ْفِلْ�ُه، قال: ُثَّ قيَ املِ حىت إذا َأَخَذُه مل ييُ اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ هللا َلُ�ْمِلي ِللظَّ

َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِل�ٌم َشِديٌد{)هود:102(()2(

َلِة َواآْلَداِب، َباُب حَتِْريِم ُظْلِم املُْْسِلِم ، َوَخْذِلِه ، َواْحِتَقاِرِه َوَدِمِه، َوِعْرِضِه. 1. صحيح مسلم، كتاب اْلرِبِّ َوالصِّ
2. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن سورة هود، باب قوله: }وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِل�ٌم َشِديٌد{)هود:102(
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    احلمد هلل الذي أرسل حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، رمحة للعاملني، وكافة للناس، بشريًا 

ونذيرًا، وأنزل عليه القرآن الكريم، فيه تبيان كل شيء، وجعل أمته وسطًا بني األمم، وجعلهم 

األولني واآلخرين، فشرح له صدره، ووضع عنه وزره، فكان قائدًا وخامتًا للرسل أمجعني.

لاً ِمَن اْلَمْسِجِد     وسبحان اهلل تعاىل القائل يف حمكم كتابه العزيز: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َل�يْ

ِم�ُع اْلَبِصرُي{.)اإلسراء: 1( اْلَرَاِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى الَِّذي َبرَْكَنا َحْوَلُه ِلُنرَِيُه ِمْن آَيِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

   الظروف اليت سبقت اإلسراء:

    ملا اشتد إيذاء املشركني يف مكة املكرمة للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، يف تعذيبه،  توجه 

احلبيب املصطفى إىل الطائف، لعله جيد امللجأ والنصري واملأوى والصدر احلاني، فاستقبله 

أهل ثقيف أسوأ استقبال، وأغروا به سفهاءهم، وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم، يشتمونه 

ويصيحون به، وقد صفوا على صفني، وأخذوا يرشقونه باحلجارة حتى دميت قدماه، وختضبت 

حممود حافظ إمساعيل

ملف العدد

اإلسراء واملعراج تكريم للرسول 
حممد سيد األنبياء وخامت املرسلني 

صلى هللا عل�ه وسلم
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نعاله بالدماء، وهنا -وقد غلبه احلزن، وتعمقت يف نفسه املرارة- بقي حمافظًا على هدوئه، 

متمسكًا برسالته.

   ويف خضم معركته مع املشركني من كفار قريش وثقيف يف الطائف، ومع ما هو فيه من 

حزن ومرارة وأمل مما القى من عنت املشركني، وقسوة معاملتهم، شاء املوىل العلي القدير أن 

يهون عليه ما أصابه، وأن يهدئ من روعه، وجيمل صربه، فأنعم عليه برحليت اإلسراء واملعراج 

الشريفتني، اللتني اشتملتا على اجتماعه باألنبياء الذين سبقوه، فأسري به لياًل من املسجد 

احلرام إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس لرييه من عجائب قدرته، وعظيم ملكوته، وبعد 

وصوله إىل بيت املقدس، صلى إمامًا باألنبياء مجاعة حملبة اهلل له، وقربه منه، وفضله على سائر 

األنبياء وسائر خلقه أمجعني.

   ثم عرج به جربيل، عليه السالم، إىل السماوات العال لرييه من عجائب الكون؛ حتى 

حيظى مبناجاة اهلل له، فرأى من األنبياء آدم وحييى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى 

وإبراهيم، عليهم مجيعًا أفضل الصالة وأمت التسليم، حتى وصل إىل سدرة املنتهى، وأصبح ما 

بينه وما بني ربه قاب قوسني أو أدنى، وفرض عليه سبحانه وتعاىل مخس صلوات يف اليوم 

والليلة، أجرها أجر مخسني صالة.
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    من نفحات ذكرى اإلسراء واملعراج: 

فرقة  وأكثر  حال،  أسوأ  يف  وهم  واملسلمني،  العرب  على  العطرة  الذكرى  هذه  تعود      

وانقساماً، وأهون يف عني العدو، واألمم تتداعى عليهم كما تتداعى األكلة على قصعتها. 

ال من قلة العدد، وال من نقص يف الثروة، لكنهم عصوا الرمحن، وأطاعوا اهلوى، فنزع اهلل 

هيبتهم من صدور عدوهم.

   وها حنن نرى الكيان اإلسرائيلي احملتل يتمدد جبيشه ومستوطنيه يف طول البالد وعرضها، 

األراضي،  ومصادرة  والطرق،  املزارع  وجرف  البيوت،  وهدم  والتنكيل،  القتل  وميارسون 

والقدس تبتلع وتهود، ويزجون يف سجونهم األسرى واملعتقلني بعشرات اآلالف.

    والواجب يستدعي زعماء األمة اإلسالمية وحكام الدول العربية أن يقفوا وقفة مراجعة 

للنفس، ويستمدوا من وحي هذه الذكرى العطرة روحًا جديدة للوحدة، والوقوف صفًا واحدًا 

يف وجه أعداء األمة اإلسالمية؛ ليعودوا أمة قادرة على اسرتداد احلقوق، ومحاية الديار، واهلل 

ْنُصُروا الََّ  َفرَُّقوا{)آل عمران: 103(، وقال تعاىل: }ِإْن تيَ تعاىل يقول: }َواْعَ�ِصُموا ِبَْبِل الَِّ َجِ�عاًا َوَل تيَ

بِّْت َأْقَداَمُكْم{)حممد: 7(، صدق اهلل العظيم، وهو نعم املوىل ونعم النصري. ثيَ ْنُصرُْكْم َوييُ ييَ

اإلسراء واملعراج
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    منذ اللحظة اليت ُأنزل فيها قوله تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم 

  ،)1 اْلَبِصرُي{)اإلسراء:  ِميُع  السَّ ُهَو  ِإنَُّه  آَياِتَنا  ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكَنا  الَِّذي  اأْلَْقَصى  املَْْسِجِد  ِإىَل 

صدرت بطاقة تعريف، بل شهادة ميالد رّبانية للمكان، من لدن خالق السماوات واألرض، 

تسمية  من  الشهادة  تلك  تتطلبه  وما  يشاء،  امللك ممن  وينزع  يشاء،  من  امللك  يؤتي  الذي 

املولود اجلديد )املسجد األقصى(، الذي مل يكن حيمل هذه التسمية قبلئذ. كما تشري هذه 

اآلية الكرمية إىل اإلعالن عن دخول معجزة اإلسراء واملعراج إىل صلب عقيدة األمة، األمر 

الذي يعين أنَّ تناسي هذه املعجزة وجتاوزها، وعدم اإلتيان عليها؛ باملراجعة والشرح والتحليل 

والتفسري... إخل، هو خروج على أحد أعمدة العقيدة، بل )خلخلة( يف العقيدة لصاحل أعداء 

اإلسالم.  

    بناًء عليه، جند أن من الضرورة مبكان عدم االستمرار يف حصر التعامل مع معجزة اإلسراء 

بأن  علمًا  حمددة،  وساعة  حمدد،  يوم  عام، يف  كل  بها  واالحتفاء  استذكارها،  مبجرد  واملعراج، 

)1(*(، وإمنا على كل مسلم أن يتذكر أن 

العلماء مل جيمعوا على التاريخ الدقيق لتلك املعجزة)

)بتاريخ:  الرابط  انظر   .13 ص:  القاهرة.  مصر.  مكتبة  واملعراج.  اإلسراء   .)1990( احلميد  عبد  السّحار،   *
http://download-islamic-pdf-ebooks.com/freedownload6006 :)16/10/2016م

مسار )اإلسراء واملعراج( 
من قبة الصخرة املشرفة إىل حائط الرباق

ملف العدد

أ.عزيز حممود العصا / عضو اهليئة اإلسالمية العليا
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لتلك املعجزة اإلهلية مساًرا جغرافًيا، وتفاصيل املكان الذي أسري برسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، إليه، وأنه عليه التعرف إليها بالسبل املتاحة مجيعها؛ فمن مل يستطع الوصول إليه، 

فليقرأ عنه، ولُيعلم غريه. وهذا ما يرجى هلذا املقال أن يساهم يف حتقيقه.

     كتاب )مسارات وجوالت من السياحة الرديفة يف مدينة القدس(:

    لقد مّن اهلل سبحانه على الباحث املقدسي )د. يوسف سعيد النتشة( بالتوفيق يف إجناز 

كتاب مهم، بعنوان: )مسارات وجوالت من السياحة الرديفة يف مدينة القدس(، صدر عن 

التجمع السياحي املقدسي عام 2013، وتقع طبعته الثانية يف )312( صفحة من القطع 

مدينة  تاريخ  عن  وحملة  التمهيد،  تتضمن  مقدمة  من  ويتألف  املصقول.  والورق  املتوسط، 

القدس، منذ ما قبل امليالد حتى تارخيه، وصواًل إىل جوهر الكتاب، وهو املسارات العشرة 

اليت يستهلها مبسار )األسوار والبوابات( وينهيها مبسار )صحراء القدس(، مروًرا باملسارات 

)1(*(، والذي سنقوم بالسري فيه بهدوء وتؤدة من 

األخرى، اليت أطوهلا مسار )اإلسراء واملعراج()

نقطة االنطالق، حتى نالمس املسار الذي يليه؛ وهو مسار األسبلة واملياه.       

         مكونات مسار اإلسراء واملعراج:

السلسلة،  وقبة  املشرفة،  الصخرة  قبة  اآلتية:  واملواقع  احملطات  من  املسار  هذا  يتكون      

املبارك، واملتحف  والبائكة الشرقية، واملصلى املرواني، واألقصى القديم، واجلامع األقصى 

اإلسالمي، واملدرسة األشرفية، وحائط الرباق. ونظًرا لضيق اجملال يف هذه العجالة، فسيتم 

التعريف ببعض املواقع على هذا املسار، واالكتفاء باإلشارة إىل األخرى.      

السياحي  التجمع  القدس.  الرديفة يف مدينة  السياحة  النتشة، يوسف سعيد )2013(. مسارات وجوالت من   *
املقدسي. القدس. فلسطني. ص: 120 - 155. 

مسار )اإلسراء واملعراج(
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   مسار اإلسراء واملعراج، جزء من املسجد األقصى املبارك:

حيث  املغطى،  األقصى(  )اجلامع  بأن  العلم  من  بدَّ  ال  هذا،  مسارنا  يف  الشروع  قبل     

خيطب إمام اجلمعة، هو جزء من املسجد األقصى املوصوف أعاله، ومجيٌل أن نتذكر أنه عند 

استالم مفاتيح القدس من قبل اخلليفة الراشدي )عمر بن اخلطاب(، كانت أغلب مناطق 

املدينة مأهولة، وأن منطقة مسار اإلسراء واملعراج وما حوهلا كانت مهملة، وجممعًا لألتربة 

املتعددة؛  العصور اإلسالمية  والتطوير عرب  االهتمام  مركز  لتكون  مما رشحها  والقاذورات، 

دون أن يقوموا بهدم أي مبنى كان قائمًا يف منطقة املسجد األقصى أو إزالته،  فأصبح بثالثة 

مستويات، هي:

   املستوى األعلى: وهو مستوى قبة الصخرة، أو كما يدعى سطح الصخرة، وهذا يتوصل إليه 

عرب جمموعة من البوائك )املراقي(، وتقوم فيه جمموعة مجيلة من القباب واخلالوي، عالوة 

على منرب برهان الدين الرخامي، ومسطبة الكرك، وجمموعة من اآلبار.

   املستوى املتوسط: ويقصد به مستوى اجلامع األقصى، وهذا يضم اجلامع األقصى، واملتحف 

اإلسالمي، واألروقة اجلانبية يف اجلدارين الغربي والشمالي، مع جمموعة من األبواب والعمائر 

املتنوعة؛ كاألسبلة، واملساطب، واملآذن، والقباب.

   املستوى األرضي: وهذا يضم كاًل من مبنى بابي الرمحة والتوبة )الباب الذهيب(، واملصلى 

املرواني، واألقصى القديم، ومسجد الرباق.

   وال بدَّ من لفت نظر السائر يف املسجد األقصى املبارك إىل أنه -وإن كان يتجول يف متحف 

معماري، وموقع تارخيي- فيجب أن ال ينسى أن املسجد األقصى يف األصل مكان مقدس 
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مسار )اإلسراء واملعراج(

للمسلمني قبل كل اعتبار، مبا حيتويه من ساحات، ومساجد، وقباب، ومدارس، وأسبلة، وهو 

ليس موقعًا عامًا للتنزه، كما تراه أجهزة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليت تعد أن املقدس 

هو أماكن العبادة فقط، واحملصورة يف مبنى قبة الصخرة املشرفة وداخل اجلامع األقصى.

   قبة الصخرة املشرفة: بداية املسار.. عمرها )1325( عاًما ميالدًيا.. وترتبط بها قبب أخرى.  

الصخرة املشرفة؛ صخر طبيعي غري منتظم الشكل، أبعادها: )18م × 13م × 1.5م( حموطة 

بسياج خشيب مزخرف، يعود تارخيه إىل العهد األيوبي، ويوجد أسفلها كهف مربع الشكل 

تقريبًا )4.5م( فيه حمرابان، أحدهما جموف، والثاني مسطح. وقبة الصخرة اليت بناها اخلليفة 

األموي )عبد امللك بن مروان( سنة 72هـ/ 691م، وقد صرف عبد امللك على البناء خراج 

مصر لسبع سنوات، هي أقدم أثر معماري إسالمي قائم حتى يومنا هذا، ومن ناحية دينية، 

فهي موقع معجزة اإلسراء واملعراج، مبا تثريه يف  النفس من روحانيات وجتليات، وما متثله 

من مكانة يف العقيدة اإلسالمية، ومن ناحية فنية وزخرفية، فهي حتفة رائعة فريدة، مل ُينَب مثلها 

من حيث التصميم، وال من حيث الوظيفة يف العمارة اإلسالمية. ويشاهد اليوم مبنى قبة 

الصخرة، كما بناه عبد امللك بن مروان دون أي تغري ملموس، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط 

واملساحة، وأغلب الزخارف.

    عندما احتلها الفرجنة حولوها إىل كنيسة، وأطلقوا عليها اسم )معبد الرب(. وكان حجاج 

الفرجنة يبذلون الذهب والفضة يف سبيل احلصول على قطعة من الصخرة، مما نبه القائمني 

على الصخرة إىل خطورة استمرار ذلك، ألنه كان سيؤدي إىل اختفاء الصخرة، وهذا أدى إىل 

محاية الصخرة، وأحاطتها بسياج حديدي.

    وإىل الشرق من قبة الصخرة املشرفة تقع )قبة السلسلة( اليت بناها اخلليفة األموي )عبد 



30

العدد  133  رجب وشعبان   1438 هـ   -  نيسان وأيار 2017م

امللك بن مروان( أيضاً، وبعد مغادرة قبة السلسلة والسري أمتار عدة باجتاه الشرق، تصل إىل 

القنطرة )البائكة الشرقية(؛ وهي تتكون من سلسلة من العقود، بلغ عددها مخسة، تستند 

على أربعة أعمدة يف الوسط، ودعامتني بواقع دعامة يف كل جانب، ويرجح أن هذه القنطرة 

تعود إىل القرن الرابع اهلجري/ احلادي عشر امليالدي. 

قدمًيا  يسمى  كان  العشرين،  القرن  تسعينيات  يف  ُأهِّل  املبنى..  أموي  املرواني:  املصلى     

)إسطبالت سليمان(، ولكن التسمية املعاصرة تنسبه إىل اخلليفة األموي مروان بن احلكم، 

وهو بناء مكون من جمموعة من األروقة املمتدة من الشمال إىل اجلنوب، وتقوم هذه األروقة 

على جمموعة من عقود نصف دائرية، واليت تستند بدورها إىل جمموعة كبرية من الدعائم 

املبنية حبجارة ضخمة.

   املصلى املرواني جزء أساس من املسجد األقصى املبارك؛ وهو مبارك ينطبق عليه ما ينطبق 

على أجزاء املسجد األقصى املبارك ومكوناته كلها، وكان ركنًا مهمًا من عناصر مشروع عبد 

امللك بن مروان لتأهيل املسجد األقصى املبارك وتطويره، ورافق إعادة تأهيله يف تسعينيات 

القرن املاضي  محلة شعواء من قبل حفنة من اليمني اإلسرائيلي، واألجهزة املرتبطة به، وذلك 

بتنظيم محلة إعالمية تهاجم األوقاف اإلسالمية، وتدعي تدمري آثار تعود لفرتات سابقة من 

اإلسالم، وهذه مزاعم ال تستند إىل أي حقائق أو مكتشفات أثرية، وال قيمة ملا يروج إليه من 

اكتشافات بعد تنخيل الرتاب؛ ألن األتربة ليست أصلية، وليست يف تطور طبيعي، بل هي 

طمم من فرتات سابقة، وقد اكتشفت فيها عظام حليوانات عدة.

   اجلامع األقصى واألقصى القديم: تراكم حضاري ... من عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 

حتى يومنا هذا:  
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   إن أول مرحلة من بناء املسجد األقصى تنسب إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب، وأورد الرحالة 

أركولف )Arculf( يف حدود عام 49 - 50هـ/670م وصفًا ملسجد بسيط يقع يف ساحة 

استخدامها،  أعيد  مواد  من  عظيمة  )خشبية(  روابط  على  أقيم  اجلنوبية،  األقصى  املسجد 

كانت متوافرة يف املنطقة. إن هذا املسجد العمري، اجلامع األقصى األول، مل يبَق من آثاره 

شيء يلمس. وأما ما ُيطلق عليه األقصى القديم، فيشغل مساحة حتت اجلامع األقصى احلالي.

   واجلامع األقصى هو ذلك البناء املستطيل املسقوف املكون من سبعة أروقة، الذي يقع 

تقريبًا يف منتصف اجلدار اجلنوبي للمسجد األقصى. وهذا التخطيط احلالي هو آخر تطور 

للجامع األقصى، ويعود يف أصوله إىل تراكمات وتغيريات معمارية، أفرزت مراحل بنائية 

عدة، اختلف يف عددها وتارخيها بني املؤرخني والباحثني. ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف عهد 

أن  ميكن  عهدهم  وإىل  معامله،  من  وغريوا  األقصى،  اجلامع  يف  عدة  بأعمال  قاموا  الفرجنة 

تنسب جمموعة من التيجان واألعمدة املنحوتة،  لكن صالح الدين أعاد اجلامع  إىل سابق 

عهده، وجّدد حمرابه، وأحضر إليه منرب نور الدين زنكي، وتوالت التعمريات والرتميمات 

واإلضافات إىل اجلامع األقصى من األسر اإلسالمية كافة، حتى وصل إىل ختطيطه وشكله 

احلالي.  

    املتحف اإلسالمي حيتضن تاريخ األمة ... املدرسة األشرفية )اجلوهرة الثالثة(:

   أنشئ املتحف اإلسالمي سنة 1922م، بقرار من  اجمللس اإلسالمي األعلى، وهو بذلك 

يعد من أوائل املتاحف اليت أنشئت يف القدس، حيتوي جمموعة من الكنوز الفنية اليت قدمت 

كهدية للمتحف، أو تلك اليت نقلت من املسجد األقصى وعمائره بعد إجراء الرتميمات؛ 

رغبة يف حفظ املقتنيات يف مكان مناسب؛ لتعرض على مجهور أوسع من الزوار والسائحني.

مسار )اإلسراء واملعراج(
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 لذا؛ فإن أغلب مقتنيات هذا املتحف ذات عالقة مباشرة برتاث املسجد األقصى املبارك، 

ويتكون بناء املتحف اإلسالمي من قاعتني رئيستني:

  األوىل مملوكية؛ كانت مسجدًا ألتباع املذهب املالكي، وهي طولية، متتد من الشمال إىل 

اجلنوب )9 × 54( مرًتا مربًعا.

  والثانية فاطمية؛ متتد من الغرب إىل الشرق، مبساحة )17 × 35( مرتًا مربعاً، وهي جزء 

من قاعة متتد إىل حوالي سبعني مرًتا، بنيت يف الفرتة الفاطمية، استخدمت مسجًدا للنساء، 

ويف فرتة الفرجنة ُأعيد تأهيلها، لتخدم أغراضهم العسكرية. وأما الباقي منها، فتشغله مكتبة 

املسجد األقصى املبارك.

   بعد مغادرة املتحف باجتاه الشمال، مير الزائر بباب السلسلة على يساره، ليالمس املدرسة 

األشرفية، على احلد الغربي للمسجد األقصى بني باب السلسلة وباب املطهرة، وهي املدرسة 

الوحيدة اليت تقوم مرافقها داخل املسجد األقصى. وقد عرفت األشرفية  باسم  السلطانية، 

وتنسب املدرسة إىل السلطان امللك األشرف سيف الدين أبو النصر قايتباي، الذي حكم 

ما يقرب من 29 عاماً. وتشتهر املدرسة األشرفية، بكونها أفخم مدارس بيت املقدس من 

الناحية املعمارية والفنية، وأهمها، من الناحية العلمية، فقد وصفها املؤرخ جمري الدين )901 

/1496( باجلوهرة الثالثة بعد قبة الصخرة  واجلامع األقصى. 

   احملطة األخرية، حائط الرباق جزء من العقيدة:

   يشكل حائط الرباق جزًءا يسريًا من اجلدار الغربي للمسجد األقصى، وقد اكتسب هذا 

االسم من الدابة )الرباق، الفرس اجملنح(، اليت محلت الرسوَل حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، 

ليلة معجزة اإلسراء واملعراج، حيث ُأسري بالرسول من مكة إىل القدس. وتشري الروايات 
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إىل أن الرسوَل حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، ربط دابة الرباق قريبًا من هذا اجلزء من جدار 

املسجد الغربي، حينما زار منطقة املسجد األقصى، وعرج منها إىل السماوات. 

    فور دخول قوات االحتالل اإلسرائيلي القدس عام 1967م، سارعت إىل السيطرة عليه، 

وتهويده قسًرا وقهًرا وبالقوة املفرطة، وأطلقوا عليه )حائط املبكى(، وأحالوه إىل مكان للعبادة 

لدى اليهود، علًما بأن جلنة دولية مشهورة باآلثار قدمت إىل فلسطني، إثر صراع بني العرب 

واليهود حول هذا املكان، أصدرت عام )1930( تقريًرا ينص على أنه أثر إسالمي مقدس، 

.)*)1(

وهو ملك عربي ووقف إسالمي)

األمنية  لإلجراءات  نظرًا  احملليني؛  من  للعديد  الرباق  حائط  ساحة  زيارة  يصعب  اآلن،     

املكثفة لسلطات االحتالل، وميكن التعويض عن ذلك بالتوجه إىل مطلة ساحة حائط الرباق، 

وهذا يتم عرب اخلروج من املسجد األقصى املبارك من باب السلسلة، والسري يف طريق باب 

السلسلة باجتاه الغرب حتى الوصول إىل مفرق الطريق الثاني الواقع يف اجلهة اجلنوبية، من 

طريق باب السلسلة، واملعروف باسم طريق حارة الشرف، حيث توجد ساحة مكشوفة بعد 

أمتار عدة، يقوم يف نهايتها اجلنوبية الشرقية مطلع درج يوصل إىل املطلة املنشودة. هذه املطلة 

تتيح مشاهدة حائط الرباق، وتعطي نظرة شاملة عن املسجد األقصى املبارك مبا فيه من عمائر، 

وتكشف عن الزاوية الغربية اجلنوبية للمسجد، عالوة على فرصة مشاهدة احلفريات احمليطة 

باجلدار الغربي واجلنوبي للمسجد األقصى، ونظرة شاملة على جبل الزيتون.

   

للطباعة  الفكر  دار  والعامل.  الصهيونية  جرمية  واليهود:  فلسطني   .)2001( لينا  والدجاني،  يعقوب،  الدجاني،   *
والنشر والتوزيع. عمان-األردن. ط1، ص:  34.

مسار )اإلسراء واملعراج(
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   ختامًا: 

   معجزة اإلسراء واملعراج، وكل ما يتعلق بها هي جزء من عقيدة األمة، وهذا يتطلب من 

كل منها ومن أفرادها احملافظة على كل ما يتعلق بهذه املعجزة؛ سواء املادي أم غري املادي، وأن 

املكان الذي ُأسري برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إليه، وُعرج به منه، هو مكان مقدس 

باملعايري كلها، وباملعنى الدقيق للكلمة. وعلى هذه القاعدة متت يف هذا املقال اإلشارة إىل 

املبارك املوصوف يف  مسار اإلسراء واملعراج، الذي هو جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى 

اآلية األوىل من سورة اإلسراء، وما فيه من أماكن، وقباب، ومساجد، وآثار، وعمران، وتراث، 

ومصادر للمعرفة، وغري ذلك.

     كما ال بدَّ من التذكري أن ما يف هذا املسار من مكونات، هو تراكم فعل حضاري عرب 

مخسة عشر قرًنا من الزمن، قام به حكام األمة وقادتها وحمسنوها الذين تنافسوا على فعل 

اخلري؛ فبنوا املساجد، والقباب، والبوائك واملساطب، واملدارس، واملنامات، وغري ذلك، مما عزز 

من مكانة املسجد األقصى املبارك، وجعله قبلة العلماء والباحثني والساعني إىل التقرب إىل 

اهلل عز وجل بالعبادة.

   بالتالي، فإنه ال بد لزائر املسجد األقصى من ختصيص بضع ساعات لتتبع مسار اإلسراء 

واملعراج املوصوف أعاله، وتدبر األماكن اليت مير بها، والتعرف إىل تفاصيل بنائها، واملراحل 

اليت مرت بها؛ ملا لذلك من أهمية قصوى يف رفع مستوى الثقافة الدينية واملعرفية بهذا اجلزء 

اإلسراء  حلظة  منذ  والفكري  العقائدي  جوهره  يشكل  الذي  املبارك،  األقصى  املسجد  من 

من  وغريها  اليونسكو  أنكرتها  اليت  التهويدية،  الرواية  مواجهة  يف  تارخيه،  حتى  واملعراج 

املنظمات الدولية.
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   مقـدمـة:

  ارتبَطت ُقدسيَّة املسجد األقصى املبارك يف العقيدة اإلسالميَّة منذ أن كان القبلة األوىل 

للمسلمنَي، فهو أوىل القبلتنِي، حيُث صلَّى املسلمون إليه يف بادئ األمر حنو ستة عشر شهًرا، 

أو سبعة عشر شهرًا، قبل أن َيَتَحوَّلوا إىل الكعبة املشرفة، ويتخذوها قبلتهم، وذلك حسب ما 

ورد يف األحاديث الصحيحة باخلصوص،)1( وهو يقع داخل البلدة القدمية بالقدس، ويشمل 

املنطقة احملوطة بالسور مجيعها، يف أقصى الزاوية اجلنوبية الشرقية من البلدة القدمية، املسورة 

بسور القدس العظيم، واليت حيتل سدس مساحتها، حيث تبلغ مساحته حوالي 144 دومناً.)2(

    وعليه؛ فإن األنظار تتجه دائمًا حنو القدس واملسجد األقصى املبارك، على الرغم من 

أن األمتني العربية واإلسالمية، وباقي دول العامل ال تعرتف بأي سلطة على املدينة املقدسة، 

وعلى املسجد األقصى سوى سلطة املسلمني، ويقف املسجد األقصى املبارك شاخمًا يتحدى 

َلِ�ِهُم  َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َولَُّهْم َعن ِقبيْ ُقوُل السُّ 1. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة البقرة، باب قوله تعاىل: }َس�يَ
ْهِدي َمن َيَشاُء ِإَل ِصرَاٍط مُّْسَ�ِق�ٍم{)البقرة:142(. َها ُقل لِِّّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ييَ الَِّت َكاُنوْا َعَل�يْ

2. املسجد األقصى -ويكيبيديا – املوسوعة احلرة.

اختصاص املسلمني مبلكية املسجد األقصى 

ورحابه يف ضوء قرارات املنظمات الدولية
إعداد: لينا بزيد / دائرة العالقات العامة واإلعالم / دار اإلفتاء الفلسطينية  

ملف العدد
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من  االحتالل  سلطات  به  تقوم  وما  املقدسة،  للمدينة  التهويد  حماوالت  كل  رغم  احملتلني، 

حفريات، واقتحامات يومّية، ومنع املصلني واملرابطني من الدخول إىل ساحاته، باإلضافة إىل 

املشروع املشؤوم لتقسيمه زمانيًا ومكانياً، على غرار ما حدث للمسجد اإلبراهيمي يف مدينة 

اخلليل.

   إن كل حكومات سلطات االحتالل املتعاقبة واحلالية مع غالة املتطرفني يعملون ليل نهار 

من أجل حتقيق أطماعهم، املتمثلة يف فرض سيطرتهم الكاملة على املسجد األقصى املبارك، 

ثم هدمه، حبجة البحث عن هيكلهم املزعوم، ضاربني عرض احلائط بالقوانني والقرارات 

كافة، واليت أقرتها املنظمات الدولية بشأن ملكية املسجد األقصى، والسيادة عليه.

   وتعّد سلطات االحتالل القدس عاصمة هلا، معتمدة بذلك على تاريخ زائف عفى عليه 

الزمن، منذ عام ألف وثالمثائة قبل امليالد، حيث تزعم أن الضفة الغربية، واليت يسمونها 

)يهودا والسامرة( كانت مملكة داود وسليمان، وأن املسجد األقصى املبارك أقيم مكان هيكل 

سليمان، وتستخدم سلطات االحتالل حججًا واهية، وتقوم حبفريات مستمرة أسفل املسجد 

األقصى، يف حماولة منها لدعم زعمها الباطل، علمًا بأن احلفريات أثبتت ومن خالل علماء 

يهود هنا يف فلسطني ويف أمريكا، باإلضافة إىل علماء بريطانيني متخصصني باآلثار أنه مل يكن 

على اإلطالق أي أثر لليهود يف املنطقة.

      نبذة عن قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالقدس واملسجد األقصى:

1968 وحتى قرارها األخري الذي      أثبتت قرارات منظمة اليونيسكو العاملية منذ عام 
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تبنته  بتاريخ 12 تشرين األول 2016، أنه ال يوجد أي ارتباط ديين لليهود بـاملسجد األقصى 

وحائط الرباق، وتعتربهما تراثًا إسالميًا خالصاً.)1(

اإلسالمية  )املقدسات  من  األقصى  املسجد  أن  أعاله،  إليه  املشار  األخري  القرار  وأكد     

اخلالصة( وأنه ال عالقة لليهود به، باإلضافة إىل ذلك فإن القرار يعّد تلة باب املغاربة جزءًا ال 

يتجزأ من املسجد األقصى املبارك، ويرفض اإلجراءات أحادية اجلانب اليت تقوم بها سلطات 

أيلول  قائمًا حتى سبتمرب/  الذي كان  التارخيي  الوضع  بالعودة إىل  االحتالل كافة، ويطالب 

2000، إذ كانت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، واليت تشرف عليها وزارة األوقاف يف 

اململكة األردنية، هي السلطة الوحيدة املشرفة على شؤون املسجد.)2(

   جدير بالذكر، أن منظمة التعاون اإلسالمي، قد تأسست من أجل نصرة املسجد األقصى، 

واألراضي احملتلة، وأهمها فلسطني،)3( وذلك على إثر احلريق الذي اندلع يف املسجد األقصى 

على يد صهاينة يف 21 /8 /1969م، وكان هدفه تدمري املسجد، وقد أتى على منرب صالح 

الدين األيوبي الذي ُأعّد على أيدي األيوبيني.

   وقد صدر قرار جملس األمن رقم 271 عام  1969م -أي يف عام حدوث احلريق املشؤوم- 

ليدين حرق سلطات االحتالل للمسجد األقصى املبارك، ويدعوها إىل إلغاء اإلجراءات، اليت 

من شأنها تغيري وضع القدس.
1. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة-اليونيسكو-الدورة 200

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246215A.pdf 
2. موقع اجلزيرة نت

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/10/18/قرار-اليونسكو-األقصى-تراث-إسالمي-خالص

3. ويكيبيديا –املوسوعة احلرة  منوذج منظمة املؤمتر اإلسالمي.

اختصاص املسلمني مبلكية املسجد األقصى ورحابه يف ضوء قرارات املنظمات الدولية
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   وأصدر جملس األمن بعد ذلك قراره رقم 298  بتاريخ 25 أيلول / سبتمرب 1971م، والذي 

املتحدة اخلاصة بإجراءاتها  فيه أسفه لعدم احرتام سلطات االحتالل لقرارات األمم  أبدى 

لتغيري وضع القدس. 

   وتتالت بعد ذلك القرارات واإلدانات واالستنكارات من املنظمات الدولية لإلجراءات 

التعسفية لسلطات االحتالل على أراضي فلسطني احملتلة. 

   ويف 1 آذار / مارس 1980م، عاد جملس األمن ليصدر قراره رقم 465، والذي طالب فيه 

هلا، وبنائها يف األراضي  التخطيط  املستوطنات، والتوقف عن  بتفكيك  الكيان الصهيوني 

)*
)1(

احملتلة، مبا فيها القدس.)

   وبهذا الصدد تتجاهل سلطات االحتالل متعمدة القوانني والقرارات الدولية كافة، اليت 

صدرت عن العديد من املنظمات الدولية وجملس األمن، خبصوص املسجد األقصى ومدينة 

العربية  معاملها  تهويد  وحماولة  املقدسة،  املدينة  على  سيطرتها  فرض  يف  وتستمر  القدس، 

واإلسالمية واملسيحية.

      ضرب سلطات االحتالل القرارات الدولية بعرض احلائط:

    يف عام 1967م اختذ جملس األمن قراره رقم 242، الذي نص على لزوم سحب قوات 

االحتالل من األراضي اليت احتلتها خالل حرب حزيران 1967، وضرورة إحالل سالم وطيد 

وعادل يف الشرق األوسط، ولكن سلطات االحتالل وحكوماته، كعادتها، اعتربت نفسها مل 

تسمع بأي قرار.

* الدكتور حنا عيسى- القدس يف قرارات الشرعية الدولية.
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    والواقع أن هذه مل تكن املرة األوىل اليت تتحدى فيها سلطات االحتالل قرارات املنظمات 

أبدية هلا، حتديًا صارخًا للشرعية  القدس عاصمة  باختاذ  إذ ميثل قرارها  الدولية واإلنسانية، 

اعتربا  اللذان   ،1968 لعام   253 و   250 رقم  القراران  مقدمتها  ويف  وقراراتها،  الدولية 

مصادرة  ذلك  يف  -مبا  االحتالل  سلطات  بها  قامت  اليت  والتشريعية  اإلدارية  اإلجراءات 

األراضي واألمالك، اليت من شأنها أن تؤدي إىل تغيري يف الوضع القانوني للقدس- إجراءات 

باطلة. 

   ومن ضمن القرارات املهمة الصادرة عن جملس األمن الدولي بشأن القدس، واليت مل تلتزم 

بها سلطات االحتالل إطالقاً، القرار رقم 478 الصادر يف 20 آب 1980م، والذي أكد فيه 

اجمللس على عـدم شرعية االستيالء بالقوة على األراضي، كما ندد بشدة بالسلوك الصهيوني 

اخلاص بإصدار االحتالل القانون األساس للقدس، وعدم احرتامها القرارات السابقة، اليت 

أكدت على أن سن سلطات االحتالل هذا القانون ميثل انتهاكًا للشرعية الدولية، والتفاقية 

جنيف لعـام 1949م، فيما يتعلق حبماية املدنيني وقت احلرب، وطالب جملـس األمـن الـدول 
األعضاء يف األمم املتحدة بعدم اعتماد بعثاتها الدبلوماسية يف مدينة القدس.)1(

   ويف ظل القوانني الدولية اإلنسانية، فإن من حق فلسطني املطالبة الشرعية بالسيادة على 

االنتداب  أثناء  يف  العثمانيني،  ظل  يف  كانت  القدس  أن  حقيقة  على  بناًء  املقدسة،  املدينة 

الربيطاني جزءًا ال يتجّزأ من أراضي فلسطني، وكانت أيضًا عاصمتها اإلدارية، إىل أن غرّيت 

اهلجرة اليهودية الرتكيبة الدميغرافية للمدينة.)2(

1. القدس يف القرارات الدولية واألمم املتحدة د. عبد الناصر قاسم الفرا.
2. دائرة شؤون املفاوضات-دولة فلسطني - أوراق حقائق.

اختصاص املسلمني مبلكية املسجد األقصى ورحابه يف ضوء قرارات املنظمات الدولية
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   استنتاجات:

أن مجيعها  كافة،  األمن  الدولية وجملس  املنظمات  اليت أصدرتها  القرارات  يتضح من   *  

دون استثناء تؤكد على ضرورة احلفاظ على مدينة القدس احملتلة، وهويتها وطابعها الديين 

والتارخيي، وعدم إخضاعها للقوة احملتلة، وإبقاء احلال على ما هو عليه، على اعتبار أن هذه 

القرارات ملزمة، لكن لألسف فإن سلطات االحتالل مل تلتزم بها، وذلك يف حتد صارخ هلا، 

ولكل العامل ومؤسساته الدولية وقراراتها، األمر الذي يستدعي من جملس األمن الدولي 

العمل على استصدار قرار يفرض على سلطات االحتالل، إنهاء احتالهلا الطويل لألراضي 

الفلسطينية.

  * متادت ســلطات االحتالل يف تعنتهــا وتطرفها، من خالل االنتهاكات اليومية لقدســية 

 املس����������جد األقصى املبــارك، واملقدســات األخرى، عــرب مصادقــة جلنتها الوزاريــة بتاريخ

12 /2 /2017 علــى الصيغــة املعدلة لقانون تقييد األذان، الذي ينص على منع اســتخدام 

مكربات الصوت  يف بث الشــعائر الدينية، وفرض غرامة مالية على املســاجد اليت ال تلتزم 

بالقانون، حبجة إزعاج املستوطنني، ومنذ صدور قرار اليونسكو األخري لعام 2016، وسلطات 

االحتالل تؤجج هجمتها التهويدية ضد املســجد األقصى بشــكل خاص، يف خطوة لفرض 

األمر الواقع على األرض، منتهكة بذلك القوانني واألعراف الدولية كافة.

بيان  يف  حسني،  حممد  الشيخ  الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفيت  مساحة  طالب   *   

اإلقليمية  واملؤسسات  اهليئات   ،2017/  2/  13 بتاريخ  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  عن  صادر 
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ووقف  للتدخل،  العاجل  التحرك  بضرورة  منها-  واإلسالمية  العربية  والدولية -وخباصة 

االعتداءات املتكررة واملتزايدة على املساجد واآلثار واملقدسات والشعائر اإلسالمية، حيث 

وصل االستهداف العدواني لسلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته وأرضه 

إىل مفرتق خطري، األمر الذي من شأنه أن يزيد يف إشعال نار الكراهية واحلقد يف املنطقة، 

باعتباره تدخاًل سافرًا يف شعرية من شعائر اإلسالم، وعبادة شرعها اهلل للمسلمني.

  * أعلن الشعب الفلسطيين من خالل نسيجه املرتابط، بغض النظر عن اختالف األديان 

واملعتقدات، عن شجبه ملنع األذان يف املساجد، حيث قامت الكنائس يف الداخل الفلسطيين 

أبناء الشعب  التضامن والرتابط بني  العشاء عرب مكربات صوتها؛ تعبريًا عن  أذان  برفع 

الواحد، ورفضًا للقرارات التعسفية اليت تصدرها حكومة االحتالل.

   خـامتــة:

  جتدر اإلشارة إىل عدم التكافؤ بني القوة واإلمكانات الفلسطينية، وبني قوة السالح الذي 

تستخدمه قوات االحتالل، ومع كل ذلك فإن املقدسيني داخل األسوار، قد متكنوا فعاًل من 

بإميانهم حبقوقهم  متمسكني  العربي واإلسالمي،  واحلفاظ على وجودهم  الباسل،  الصمود 

املشروعة وتارخيهم املمتد منذ آالف السنني، غري آبهني بدسائس سلطات االحتالل وأفعاهلا 

من  النيل  بهدف  وغريها،  كاملخدرات  االجتماعية؛  واألمراض  اآلفات  جانب  يف  وخباصة 

صمودهم وعزميتهم وقيامهم طوعًا برتك أرض آبائهم وأجدادهم.

اختصاص املسلمني مبلكية املسجد األقصى ورحابه يف ضوء قرارات املنظمات الدولية
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   احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛

   فإنَّ ِمْن ُسَنِن اهلل تعاىل يف ِعَباِدِه املؤِمنني االبتالَء باألمَراِض واألْسَقاِم، اليت تـُْقِعُد اجَلَسَد َعْن 

َنشاِطه وَحَرَكِتِه، وتـُْفِقُد النفَس راَحَتها واسِتمتاَعها باحَلَياِة، وهلِل تعاىل يف ذلك ِحَكٌم بالغٌة، 

وللُمؤِمِن فيه فوائُد مَجٌَّة؛ فليس يف َقَضاِء اهلل َشرٌّ وال َعَبٌث ـ تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا ـ .

ِة َلنا منها، وأظَهَر  وللتعرف على جانٍب من هذه املَِنِح الرَّبَّاِنيَّة، أسَتعِرُض أبَرَز الفواِئِد املَرُجوَّ

احِلَكِم املقصوَدِة ِلَربِّنا، يف ثـمانية بنود:

  1. إنَّ االبتالَء باملََرِض وغرِيه ِمَن اآلالِم النَّفِسيَِّة واجَلَسِديَِّة، َعالَمٌة على حَمَبَِّة اهلِل لَعْبِدِه امُلؤِمِن، 

َدَرَجِتِه؛ َفَعْن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، أن النيبَّ، صلى اهلل عليه  َمْنِزَلِتِه ِعنَدُه، وَرِفيِع  وُعُلوِّ 

)1(*(، ومعنى )ُيِصْب ِمنُه(: َيْبَتِلْيِه بامَلصاِئِب؛ ِلُيِثَيَبُه 

وسلم، قال: )من ُيِرِد هللُا ِبه خريااً، ُيِصْب ِمنُه()

َرُه من الذنوب. عليها، وُيَطهِّ

   وعن أَنٍس، رضي اهلل عنه، أنَّ النيبَّ، صلى اهلل عليه وسلم، قال: )إنَّ ِعيظَم اَليزَاِء مع ِعيظِم 

*  صحيح البخاري، كتاب املرضى، باب ما جاء يف كفارة املرض.

َرِض ا يف املمَْ ِإحَتاُف الَعِليِل مبَ
ِحيِم، َوِمَنِح اجَلِليِل  ِمنمْ ِحَكِم الرَّ

مسائل فقهية

الشيخ إحسان عاشور/ مفيت حمافظة خان يونس / وعضو جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني
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ْخُط()1(. َلُه السَّ َلُه الرَِّضا، وَمن َسِخَط فيَ الَبلِء، وإنَّ هللَا إذا أَحبَّ َقوَمااً ابَ�لُهْم، فَمْن َرِضَي فيَ

ُة قد تـُْنِسيِه َواِجَب  حَّ    2. َردُّ الَعبِد إىل َربِِّه، وتـَذكرُيُه مبَِعِصَيِتِه، وإيَقاُظُه ِمْن َغْفَلِته، فالصِّ

الُعُبوِديَِّة، فَيْلُهو َعِن اهلل بغريه، وَيتَعلَُّق قلُبُه ِبِسَواُه، َفَيُزوُرُه املََرُض؛ ِلَيُقوَل َلُه: ارِجْع إىل َربَِّك، 

َوَتَعلَّْق ِبِه، واشَتِغْل ِبَطاَعِتِه، وال َتنَشِغْل مبَِعِصَيِتِه، وهذا ُمَراُد اهلل تعاىل بقوله: }َوَما َأْرَسْلَنا ِف 

رَُّعوَن{)األعراف:94(. رَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّ ْرَيٍة ِمْن َنِبٍّ ِإل َأَخْذاَن َأْهَلَها ِبْلَبْأَساِء َوالضَّ قيَ

ا َمِرَض جَلَأ إىل اهلل تاِئَبًا وأنـَاَب،  ِتِه، َبِعيَدًا َعِن اهلل، فَلمَّ     َفَكْم ِمْن ُمَعافًى َكاَن ُمَنعَّمًا يف ِصحَّ

وأْيَقَن َضعَفُه أَماَم َموالُه، وافِتقاَرُه إىل ِنَعِمِه وَعَطاَياُه.

   3. تـَذكرُي الَعبِد ِبَضعِفِه وَعْجِزِه؛ فَمهَما كاَن قـَِويًَّا قـَاِدَرًا، ميَتِلُك أسَباَب الَعاِفَيِة، فإنَّ املََرَض 

َرُه بأنَـُّه َعْبٌد َضعيٌف َعاِجٌز، حمتاٌج إىل َموالُه امَلعبوِد الَقِويِّ  حَيُطُّ ِرَحاَلُه ِعنَدُه َرْغَم أنِفِه؛ ِلَكي ُيَذكِّ

َها النَّاُس َأنُ�ُم اْلُفَقرَاء  ِة، والَعاِفَيِة، ُمستحِضرًا قوَل َربِِّه تعاىل: }َي َأييُّ حَّ ُه بالُقدَرِة، والصِّ الَقاِدِر؛ ِلَيُمدَّ

ِإَل الَِّ َوالَُّ ُهَو الَغِنُّ اَلِم�ُد{)فاطر:15(

رْبِ، وُهَو ِمْن متََاِم الُعُبوِديَِّة هلل،  رَّاِء ِمَن الَعبِد؛ أال َوِهَي ِعَباَدُة الصَّ   4. اسِتخَراُج ُعُبوِديَِّة الضَّ

َعاُن  اْلُمْس�يَ ٌر َجِ�ٌل َوهللُا  َكَما قال َسيُِّدَنا يعقوُب، عليه السالم: }َفَصبيْ وَكَماِل اإليـَماِن بالَقَدِر؛ 

َعَلى َما َتِصُفوَن{ )يوسف: 18(، وقد قـَاَلْتُه أمُّ املؤِمننَي َعاِئَشُة، ِعنَدَما َسَأهلا النيبُّ، عليه الصالة 

ا إذا َكاَن اإلْفُك َصِحيَحاً، وكان من بني ردها قوهلا: )إني واهلِل ال أجُد مثاًل إال أبا  والسالم، َعمَّ

َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن(()2(. ٌر َجِ�ٌل َوهللُا اْلُمْس�يَ يوسَف: )َفَصبيْ

1. سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف الصرب على البالء، وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب.

2. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة يوسف، باب قوله: )َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصرْبٌ مَجِيٌل()يوسف:18(.

ِحيِم، َوِمَنِح اجَلِليِل َرِض ِمنمْ ِحَكِم الرَّ ا يف املمَْ ِإحَتاُف الَعِليِل مبَ
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   َوَعْن ُصَهيٍب، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َعَجبااً لْمِر امُلؤمِن 

ْ�ُه  ْ�ُه َسرَّاُء َشَكَر، َفكاَن َخريااً َلُه، وإْن أَصابيَ إنَّ أْمَرُه ُكلَُّه خرٌي، وَل�َس ذِلَك َلَحٍد إلَّ للُمْؤِمن؛ إْن َأَصابيَ

َر، َفكاَن َخرْيااً َلُه()1(. ضرَاُء َصبيَ

ِقيُم َربَُّه تعاىل  َعاِء والتَـَّضرُِّع بني َيَدِي اهلل تعاىل، فَيدُعو الَعبُد السَّ   5. اسِتخَراُج ُعُبوِديَِّة الدُّ

ِة ُمَناَجاِتِه، َوِعَظِم َحاَجِتِه إىل إَجاَبِة  ُدَعاًء َصاِدقًا َحارًَّا، تَكاُد َنفُسُه أحيانًا أْن تـَخُرَج َمَعه ِمْن ِشدَّ

وَء َوَيَْعُلُكْم  َتَضرَُّعاِتِه، ُموِقَنًا ِبَقوِل اهلِل الَكبرِي املَُْتَعال: }َأمَّن ُيِ�ُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

ُروَن{.)النمل:62( ُخَلَفاَء اَلْرِض َأِإَلٌه مََّع هللِا َقِل�لاً مَّا َتَذكَّ

ِمْن  فيها  وَما  باجلنات،  الَفوِز  إىل  وامُلَساَرَعُة  َشَهواٍت،  ِمْن  فيها  وما  نيا،  الدُّ يف  الزُّهُد   .6   

اٍت، رغم ما ُحفَّْت ِبِه من َمكروهاٍت؛ فإنَّ اهلل َيبتِلي ِعَباَدُه املؤمنني باملََرِض َرمَحًة ِمْنُه، حتى  َمَلذَّ

ِمَن  فيها  وما  للَجنَـِّة،  الَعَمِل  يف  وِلَيْجَتِهدوا  إليها،  َيرَكنوا  فال  نيا،  الدُّ عليِهُم  تـَتـَنـَغَـَّص 

َر ِبِه النيبُّ، صلى اهلل عليه وسلم؛ فقال عن أهلها: )ُيَناِدي ُمَناٍد: ِإنَّ  النَـّعيِم املُِْقيِم، الذي َبشَّ

ـوا َفال َتْسَقُموا َأَبدًا، َوِإنَّ َلُكْم َأْن حَتَْيْوا َفال متَُوُتوا َأَبدًا، َوِإنَّ َلُكْم َأْن َتِشبُّوا  َلُكْم َأْن َتِصحُّ

َفال َتْهَرُموا َأَبدًا، َوِإنَّ َلُكْم َأْن َتْنَعُموا َفال َتْبَأُسوا َأَبدًا، َفَذِلَك َقْوُلُه عز وجل: }َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكْم 

ْعَمُلوَن{)األعراف:43(()2( ُ�ْم تيَ ُ�ُموَها ِبَا ُكنيْ اْلَنَُّة ُأورِ�يْ

  7. املَريُض يف َمِعيَِّة اهلِل وِرَعاَيِتِه؛ فقد أخرَبَ النيبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، أنَّ اهلَل عز وجل َيُقوُل 

، َكْ�َف أُعوُدَك َوأْنَت َربُّ الَعاَلِمَي؟! َقاَل:  ُعيدِن، َقاَل: َي َربِّ َلْم تيَ َيوَم الِقَياَمِة: )َي اْبَن آَدَم؛ َمِرْضُت فيَ

1. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري.
2. صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يف دوام نعيم أهل اجلنة وقوله تعاىل: )َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَنَُّة()األعراف:43(
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ُعيْدُه، أَما َعيِلْمَت أنََّك َلْو ُعيْدَتُه َلَوَجْدَتن ِعيْنَدُه()1( ومعنى:  َلْم تيَ أَما َعيِلْمَت أنَّ َعيْبِدي ُفَلاناً َمِرَض فيَ

)َلْو ُعـْدَتُه َلَوَجْدَتين ِعـْنَدُه(: أنََّك َلو ُزرَت املريَض َلَوَجْدَت ثـََواَب اهلِل، َوَكَراَمَته يِف ِعَياَدِتك 

له .

   8. إنَّ يف اشِتَداِد املََرِض، وُطوِل ُمَعاَناِتِه َخريًا ِلَصاِحِبِه، وتـَطهريًا َلُه ِمْن ُذنـُوِبِه، وليَس ذلك 

دلياًل على َهَوانِِِه َعنَد َربِِّه؛ َفَعْن َسعٍد عن أبيه، رضي اهلل عنه، قال: )ُقلُت: ي َرسوَل هللا؛ أيُّ 

ُنُه  َلى الرَُّجُل على َحَسِب ِديِنِه، فإْن َكاَن ِدييْ �يَ بيْ الناِس أَشدُّ َبلءاً؟ قاَل: النب�اُء، ُثَّ الْمَثُل، فالْمَثُل، ف�يُ

رَُكُه  �يْ رَُح الَبلُء ِبلَعيبِد؛ حىت ييَ بيْ ُ�ِلَي على َحَسِب ِديِنِه، فَما ييَ ُصْلَبااً، اشَ�دَّ َبلؤُه، وإْن َكاَن ف ِديِنِه ِرقٌَّة، ابيْ

مَيشي على الرِض َما َعَل�ِه َخِط�َئٌة()2(

وصلى اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه، وسلم

1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل عيادة املريض.
2. سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف الصرب على البالء، وقال األلباني: حسن صحيح.

ِحيِم، َوِمَنِح اجَلِليِل َرِض ِمنمْ ِحَكِم الرَّ ا يف املمَْ ِإحَتاُف الَعِليِل مبَ
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، وعلى 

آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد؛

   فقد خلق اهلل سبحانه اإلنسان، وفضله على كثري ممن خلق تفضياًل، فهو من أعظم خملوقاته، 

خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وبلغ من إجالل هذا املخلوق وإكرامه أن نسب خلقه إىل 

{ )ص: 75(. وهذه  َعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَ�َديَّ ذاته الَعلّية، فقال سبحانه: }َقاَل َي ِإْبِل�ُس َما َمنيَ

املرة الوحيدة اليت يستعمل فيها سبحانه هذه الصيغة ألحد من خلقه، فكل اخلالئق أخرب 

عنها سبحانه أنه خلقها، أو فطرها، أو سوَّاها، أو جعلها .... إخل، إال اإلنسان، فقد أضاف خلقه 

)1(*(، فقال: 

إىل يديه، وهذا غاية اإلكرام من الرب األعلى هلذا املخلوق، أن تواله بيديه سبحانه)

ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مَِّّْن َخَلْقَنا  �َِّباِت َوَفضَّ َناُهم مَِّن الطَّ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقيْ }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدَم َوَحَْلَناُهْم ِف اْلبيَ

ْفِض�لاً{.)اإلسراء: 70( تيَ

خلدمته،     وسخر اهلل الكون لإلنسان، أرضًا ومساًء ونباتًا وحيوانًا وحبارًا وأنهارًا وهواًء – 

*  حسن، د. عزت حسن: نعم اهلل يف خلق اإلنسان كما يصوره القرآن الكريم، ص91، 96، 98، رسالة يف التفسري 
املوضوعي، مكتبة املعارف، الرياض، ط1، 1984م.

  د. مجال أمحد زيد الكيالني - أ. مشارك / عميد  كلية الشريعة - جامعة النجاح الوطنية    

مسائل فقهية

 حكم إجراء التجارب
 الطبية على اإلنسان
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َمَواِت َوَما ِف اْلَْرِض َوَأْسَبَغ  َر َلُكْم َما ِف السَّ َرْوا َأنَّ هللَا َسخَّ وتسهيل عيشه، قال سبحانه: }َأملْ تيَ

والتشريعات  الضمانات  من  منيع  بسياج  أحاطه  ثم   ،)20 َوَبِطَنةاً{)لقمان:  َظاِهَرةاً  ِنَعَمُه  َعَلْ�ُكْم 

الكفيلة باستمرار نوعه وبقاء نسله)1(.

    فللنفس البشرية أهمية جليلة يف نظر اإلسالم، استحقت معها أن تكون إحدى الضرورات 

اخلمس، بل املقصد األمسى، الذي ترتد إليه سائر املقاصد األساسية يف التشريع اإلسالمي، 

وذلك لتوقفها مجيعًا على اإلنسان نفسه، سواء من حيث إجياده، أم تنميته، أم حفظه)2(.

َنا َعَلى َبِن  بيْ    فقرر أن االعتداء عليه جرمية متس اإلنسانية كلها، قال تعاىل: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َك�يَ

َا  َ�َل النَّاَس َجِ�عاًا َوَمْن َأْحَ�اَها َفَكَأنَّ َا قيَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِف اْلَْرِض َفَكَأنَّ ا ِبَغرْيِ نيَ َ�َل نيَْفساً ِإْسرَاِئ�َل َأنَُّه َمن قيَ

النفس، وحفظ األرواح حق وواجب معاً، فكما حيق  32(، فعصمة  َجِ�عاًا{)املائدة:  النَّاَس  َأْحَ�ا 

لإلنسان أن حييا، جيب عليه ذلك أيضاً، وكما حيرم على الغري االعتداء على حياته، حرم عليه 

ُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ هللا َكاَن ِبُكْم َرِح�مااً{ ْق�يُ االعتداء على حياة نفسه أو اآلخرين)3(، قال تعاىل: }َوَل تيَ

)النساء: 29(، من أجل ذلك كان تقديس الشرع حلق احلياة، وهدد املعتدي بالعذاب الشديد، 

ا ِف�َها َوَغِضَب  ا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً داً َعمِّ ْقُ�ْل ُمْؤِمناًا ُم�يَ واخللود يف نار جهنم)4(. قال سبحانه: }َوَمْن ييَ

ا{.)النساء: 93( الَُّ َعَلْ�ِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاباً َعِظ�ماً

1. حسن: نعم اهلل يف خلق اإلنسان كما يصوره القرآن الكريم، ص91، وما بعدها.
2. عقلة: د. حممد عقلة: اإلسالم مقاصده وخصائصه، ص165، سلسلة نظام اإلسالم – 2 - مكتبة الرسالة احلديثة 

– عمان – األردن – ط1 – 1982م. .
3. الدريين: د. فتحي الدريين: خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، ص242، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

ط1، 1982م.
4. املرجع السابق، ص247.
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:)*)1(

   حكم إجراء التجارب الطبية على اإلنسان)

من  كثري  من  اإلنسان  تنقذ  اليت  املناسبة  العالجات  إجياد  إىل  والباحثون  األطباء  يسعى     

األمراض، من خالل إجراء جتارب خمتلفة تضمن تفادي اإلضرار به ما أمكن ذلك، فهل جييز 

الشرع إجراء مثل هذه التجارب، أم ال؟ 

    تقسم التجارب الطبية اليت جترى على اإلنسان إىل قسمني:

    القسم األول: جتارب ال تضر باإلنسان أو ضررها قليل، ميكن السيطرة عليه.

    أجرى العلماء والباحثون جتارب أختربت على غري اإلنسان، وتوصلوا إىل أنه ال ضرر فيها 

على البشر، من ذلك:

    1. التجارب اليت جترى على اإلنسان ملعرفة املزيد عن تفصيل األعضاء ووظائفها.

   2. التجارب الدوائية، اليت جترى ملعرفة اجلرعة املناسبة، وكميتها، وأوقاتها، ومدى جناعة 

العالج، وكفاءته يف معاجلة املريض بهذا الدواء اجلديد.

    3. جتارب جترى ملعرفة مدى فاعلية األجهزة اجلديدة واحلديثة يف الطب.

    4. جتارب ملعرفة مدى تأثري بعض أنواع األطعمة واألشربة على اإلنسان وصحته.

    حكم هذه التجارب:

   إن الشريعة اإلسالمية تؤيد العلم، وتدفع باإلنسان للتفكر والتدبر يف الكون، وإجراء 

مشكالته  حل  يف  تسهم  ومعارف،  وعلوم  وأسرار،  دالئل،  من  به  ما  الكتشاف  التجارب 

َا َأْحَ�ا  الصحية، وإجياد العالج الذي به حتيا النفوس وتصح، فقال سبحانه: }َوَمْن َأْحَ�اَها َفَكَأنَّ

النَّاَس َجِ�عاًا{.)املائدة: 32(

* انظر: أبو مطر، نارميان وفيق حممد، التجارب العلمية على جسم اإلنسان- دراسة فقهية مقارنة – رسالة ماجستري 
بإشراف حممد أمحد السوسي – اجلامعة اإلسالمية – غزة – 2011، ص 37.
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    فإجراء التجارب على بعض البشر لالستفادة من نتائجها يف خدمة اإلنسانية فيه إحياء 

لآلخرين، ورعاية ملصاحلهم الصحية، فجاز بهذا االعتبار. 

   وجاءت السنة النبوية الشريفة حتض على التجربة العلمية غري الضارة باإلنسان، ومن 

ذلك:

َعْم، َي  َ�َداَوى؟ َقاَل: )نيَ    - ما رواه أسامة بن شريك، قال: )َقاَلْت اَلْعرَاُب: َي َرُسوَل الَِّ، َأل نيَ

ا، َقاُلوا: َي َرُسوَل  ِعَباَد الَِّ َتَداَوْوا، َفِإنَّ الََّ ملْ َيَضْع َداءاً ِإل َوَضَع َلُه ِشَفاءاً أو قال: دواءاً، ِإل َداءاً َواِحداً

 .)*)1(

، َوَما ُهَو؟ َقاَل: اْلََرُم() الَّ

   ففي احلديث الشريف يبني الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، أن اهلل عّز وجل ما خلق داء 

إال خلق معه دواء، ودعا الناس للبحث عن عالج أسقامهم، وهذا حيتاج إىل التجربة تلو 

األخرى؛ للتأكد من مدى نفع الدواء وجناعته للمريض.

    كما أن مقاصد الشريعة تدفع للقول جبواز إجراء التجارب ومشروعيتها للوصول باإلنسان 

إىل مراقي الصحة والعافية، فإن حكم الوسائل متعلق حبكم املقاصد، لسعيها جللب مصاحل 

الناس، وحتقيق أهدافهم وغاياتهم، ومن أمساها حفظ صحة اإلنسان. 

وعقلهم،  ونفسهم،  دينهم،  عليهم  حيفظ  أن  وهو  مخسة؛  اخللق  من  الشرع  ومقصود      

ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة، فهو مصلحة، وكل ما يفوت 

هذه األصول، فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

   ومبا أن هذا النوع من التجارب ال ضرر فيه على اإلنسان، وال يشكل خطرًا يهدد حياته، 

* سنن الرتمذي، كتاب الطب عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه، وصححه 
األلباني.
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جاز، بل استحب؛ ملا فيه من خري ومنفعة، تعود على صحته.

القسم الثاني: جتارب تضر باإلنسان وتلحق األذى بنفسه أو بعضو من أعضائه، ومن ذلك:

1. بعض التجارب احليوية ) فريوسية، بكترييا.... إخل(.

اجلانبية، وتكون ضارة  آثارها  ملعرفة  اإلنسان  اليت جترى على  الدوائية  التجارب  2. بعض 

وخطرة بنتائجها.

3. جتارب جترى ملعرفة مدى الضرر احملتمل من استخدام أسلحة حربية، كيميائية، نووية، مواد 

خطرة أو فتاكة، أو بعض السموم، وما شابه ذلك. 

   حكم هذه التجارب: إن مثل هذه التجارب تلحق األذى، والضرر الكبري باإلنسان، وقد 

تؤدي إىل موته وهالكه، وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة يف حفظ حياة اإلنسان، وحقه يف 

الوجود، والتنعم بصحة وعافية، وفيها اعتداء عليه، وهدم لبنيته، وإهدار لصحته، وهو ما 

حرمته الشريعة، وكذا القوانني الدولية، والقيم األخالقية، مهما كانت أهمية هذه التجارب 

ونتائجها املرتتبة عليها، كما ال جيوز أن جترى على اإلنسان مطلقاً؛ ألنه من العبث واإلفساد 

املنهي عنه يف شرعنا، بغض النظر عن لونه، أو دينه، أو عرقه، احرتامًا آلدميته وكرامته عند 

َ�َل النَّاَس َجِ�عاًا{  َا قيَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِف اْلَْرِض َفَكَأنَّ ا ِبَغرْيِ نيَ َ�َل نيَْفساً اهلل تعاىل، فقال سبحانه: }َمن قيَ

)املائدة: 32(.

   ونهى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، عن إحلاق الضرر واألذى بالناس، فقال: )ل ضرر 

.)*)1(

ول ضرار()

   فالشريعة اإلسالمية قامت على درء املفاسد، وجلب املصاحل، وهذه التجارب فيها مفاسد 

* سنن ابن ماجة، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضر جباره، وصححه األلباني.
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عظيمة، تهدد حياة اإلنسان وصحته، جيب دفعها وردها وحظرها؛ حفاظًا على مصلحة حفظ 

األنفس وسالمتها، وهذا من رمحة الشريعة وعدهلا على العاملني. 

   قال ابن القيم، رمحه اهلل: )فإن الشريعة مبناها وأساسها على الكم ومصاحل العباد ف املعاش، 

واملعاد، وهي عدل كلها، ورحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل 

إل الور، وعن الرحة إل ضدها، وعن املصلحة إل املفسدة، وعن الكمة إل العبث، فل�ست من 

الشريعة، وإن أدخلت ف�ها بل�أويل()1(.

   ومبا أن هذه التجارب تلحق األذى والضرر باإلنسان، فهي حمرمة، وال جيوز إجراؤها)2(.

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

      

1. ابن القيم: إعالم املوقعني، 11/3، دار اجليل – بريوت – 1973.
2. انظر: أبو مطر: التجارب العلمية على جسم اإلنسان، ص 38 - 47.  
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املوظفني 1.  حكم مجعيات 

    السؤال: تشرتك جمموعة من املوظفني يف مجعية، وذلك بدفع مبلغ حمدد ملدة زمنية حمددة، 

ويتسلم أحدهم املبلغ كاماًل كل شهر، وهكذا حتى يأخذ كل منهم دوره، فما حكم مثل هذه 

اجلمعيات؟ وهل ينطبق عليها حديث: )ُكُل َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفهَو ربا(؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

    فقد اختلف املعاصرون يف حكم اجلمعيات اليت تسري على النحو املذكور يف السؤال؛ 

فذهب بعضهم إىل حترميها؛ ألنها قرض ُشِرط فيه قرض آخر، فصار قرًضا جرَّ منفعة، وقد نص 

الفقهاء على حتريم املنفعة املشروطة يف القرض، وحتريم اشرتاط القرض مقابل القرض، أو 

ما يسمى: أقرضين وأقرضك، وذهب بعض آخر إىل إباحتها؛ ألنها من قبيل أقرضين وأقضيك، 

واشرتاط قضاء القرض غري حمرم، وهو خمالف الشرتاط القرض مقابل القرض.

والراجح جواز هذه اجلمعيات؛ ألنها من قبيل االقرتاض وسداده، وليس فيه اشرتاط نفع 

زائد ألحد، بل ُتعد من صور التعاون على اخلري، وقد راجت مثل هذه اجلمعيات يف العصور 

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

زاوية الفتاوى
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املتأخرة، وأفتى بعض الفقهاء جبوازها، قال القليوبي، رمحه اهلل: )اجْلُُمَعُة امَلْشُهوَرُة َبنْيَ النَِّساءِ، 

- َقْدًرا ُمَعيًَّنا، يِف ُكلِّ مجَُعٍة َأْو َشْهٍر، َوَتْدَفُعُه  ِبَأْن َتْأُخَذ اْمَرَأٌة ِمْن ُكلِّ َواِحَدٍة -ِمْن مَجَاَعٍة ِمْنُهنَّ

.)1() ؛ َجاِئَزٌة، َكَما َقاَلُه اْلَوِليُّ اْلِعَراِقيُّ ِلَواِحَدٍة َبْعَد َواِحَدٍة، إىَل آِخِرِهنَّ

   أما احلديث املشار إليه يف السؤال؛ فهو ضعيف، وقد صح أنه من قول ابن عباس، رضي 

اهلل عنهما)2(، وال ينطبق معناه على عمل اجلمعية املوصوفة يف السؤال، كون عملها خيتلف 

عن صورة اإلقراض الربوي.

املراحبة 2. حكم شراء مواد بناء وفق نظام 

     السؤال: ما حكم شراء مواد بناء من بنك إسالمي عن طريق املراحبة ؟ 

    اجلواب: إن الشراء عن طريق نظام املراحبة، الذي هو بيع بالرتاضي، يقوم على شراء سلعة 

أو بيعها بالثمن الذي اشرتيت به من قبل البائع، مع زيادة ربح معلوم، بالشروط املعتربة 

شرعاً، ومجهور الفقهاء ذهبوا إىل جواز بيع املراحبة ومشروعيته، ملطلق قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ هللُا 

ْ�َع َوَحرََّم الرِّب{.)البقرة: 275( اْلبيَ

    ويشرتط جلواز بيع املراحبة ما يأتي: 

   1. أال تشتمل عملية الشراء على الربا، فيحظر على البنك أن يشرتط على املشرتي زيادة 

ُقوُموَن  يف الثمن عند التأخر عن سداد بعض األقساط، واهلل تعاىل يقول: }الَِّذيَن َيُْكُلوَن الرَِّب ل ييَ

ْ�َع  ْ�ُع ِمْثُل الرَِّب َوَأَحلَّ هللُا اْلبيَ َا اْلبيَ ُهْم َقاُلوا ِإنَّ ْ�َطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَنيَّ َ�َخبَُّطُه الشَّ ُقوُم الَِّذي ييَ ِإل َكَما ييَ

َوَحرََّم الرِّب{.)البقرة: 275(

1. حاشيتا قليوبي وعمرية، 2/ 321. 
2. إرواء الغليل، 5/ 235
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     2. أن ميلك البنك السلعة، أو يشرتيها، ويقبضها على وجه مشروع، ثم ميّلكها للمشرتي 

عن طريق عقد املراحبة، وحيرم أن يكون البنك مقرضًا للثمن مقابل زيادة شهرية، أو سنوية، 

أو غري ذلك.

    3. أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.

فإن وجدت هذه الضوابط والشروط يف عملية الشراء املذكورة، تكون مباحة، وإال فتكون 

حمرمة شرعاً، وذلك مبوجب ما جاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني، رقم: 2 /26 

بتاريخ 11/ 2/ 1999م.

الوسواس بالشك يف وجود اهلل تعاىل والشعور بذلك 3. عالج 

    السؤال: تأتيين أفكار يف داخلي تشكك يف وجود اهلل تعاىل، فهل أكفر؟ وماذا أفعل؟

   اجلواب: إن الوسواس مرض يعرتي الشخص، يأتي إليه بصورة أفعال وأفكار تتسلط 

عليه، يلقي بها الشيطان يف قلب ابن آدم أقوااًل وختيالت فاسدة؛ ليبعده عن دينه، ويفسد عليه 

عبادته، فَعْن أبي العالء، أن ُعْثَماَن ْبَن َأِبي اْلَعاِص، َأَتى النَّيِبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: 

ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْييِن َوَبنْيَ َصالِتي َوِقَراَءِتي؛ َيْلِبُسَها علّي، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل،  َيا َرُسوَل اهلِل؛ ِإنَّ الشَّ

َعوَّْذ ِبهلِل ِمْنُه، َواْتِفْل َعَلى  �يَ َزٌب، َفِإَذا َأْحَسْسَ�ُه، فيَ َقاُل َلُه َخنيْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َذاَك َشْ�َطاٌن ييُ

.)*)1(

َفَعْلُت َذِلَك، َفَأْذَهَبُه هللا َعن() ، َقاَل: فيَ َيَساِرَك َ�لثاً

    وما يعرض للشخص من الوسوسة يف الشك بوجود اهلل تعاىل، أو تكفري نفسه، وحنو 

ذلك؛ فإنها ال تضره، وال تصل به إىل الكفر، ما دام كارًها هلا، نافًرا منها، وعليك أن تسعى 

* صحيح مسلم، كتاب السالم، باب التعوذ من شيطان الوسوسة يف الصالة.
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يف جماهدتها والتخلص منها بكل ممكن مباح، وتستعني باهلل، وتلجأ إليه بالدعاء أن يصرفها 

عنك، وإذا اعرتاك شيء من ذلك فال تعبأ به، وال تسرتسل معه، ويفضل إن وصل ذلك بك 

إىل حالة املرض، مراجعة العيادات الطبية املتخصصة يف عالج األمراض العصبية والنفسية.

البكر دون ولي الفتاة  4. حكم زواج 

   السؤال: فتاة تبلغ من العمر مخسني سنة، يتيمة األم واألب، ولديها إخوة، تقدم شخص 

خلطبتها أكرب منها عمرًا، ومتزوج، ولديه أوالد، وإخوتها يرفضون هذا الزواج؛ ألنه متزوج 

من امرأة أخرى، فما حكم الشرع يف زواجهما دون علم العائلة؟

املالكية  عند  به  إال  النكاح  النكاح، وال يصح  الولي شرط لصحة  أن  األصل  اجلواب:     

والشافعية واحلنابلة، ومعظم أهل العلم، سواء أكانت املرأة ثيبًا أم بكرًا، وذلك من باب 

حفظ مصاحل املرأة، يقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ل ِنَكاَح ِإل ِبَوِلٍّ()1(، وعن عائشة، 

َا اْمرََأٍة َنَكَحْت ِبَغرْيِ ِإْذِن َمَواِل�َها،  رضي اهلل عنها، قالت: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َأميُّ

ْفَسَها()3(،  َزوُِّج امَلرَْأُة نيَ َزوُِّج امَلرَْأُة امَلرَْأَة، َول تيُ َفِنَكاُحَها َبِطٌل()2(، وقوله عليه الصالة والسالم: )ل تيُ

باستثناء املذهب احلنفي الذي ذهب إىل جواز نكاح احلرة العاقلة البالغة برضاها من كفؤ 

دون ولي .

    وعليه؛ فإذا تعذر على السائلة الكرمية التوصل إىل خمرج خبصوص رفض إخوتها املوافقة على 

زواجها، فيمكنها رفع قضيتها إىل القضاء الشرعي، للبت فيها حسب األصول الشرعية املرعية.

1. سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب يف الولي، وصححه األلباني
2. التخريج نفسه.

3. سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي، وصححه األلباني.

أنت تسأل واملفيت جييب
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املهر واملرياث املرأة من  5. حكم حرمان 

   السؤال: هل جيوز حرمان اإلناث من حقهن يف املهر واملرياث؟

   اجلواب: ال شك يف أن حرمان اإلناث من املهر واملرياث، وتدوير املرياث بني الذكور فقط، 

حمرم شرعاً، فاملهر حق خالص للمرأة، واألصل أن يسلم هلا، وتتصرف هي فيه مبحض إرادتها 

رَُبوَن َوِللنَِّساِء  َرَك الَواِلَداِن َواْلَقيْ الكاملة، وكذلك املرياث، فاهلل تعاىل يقول: }ِللرَِّجاِل َنِص�ٌب ِمَّا تيَ

ا{)النساء: 7(، وإنَّ تقادم الظلم  َر َنِص�باًا َمْفُروضاً رَُبوَن ِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثيُ َرَك الَواِلَداِن َواَلقيْ َنِص�ٌب ِمَّا تيَ

ال جيعله مباحاً، بل ينبغي العمل وفق السبل املشروعة إلعادة احلق إىل نصابه حسب األصول.

    وعليه؛ فينبغي للورثة أن يقسموا املرياث بينهم حسب الشريعة اإلسالمية، ويف حال حصل 

خالف بينهم حول تقسيم املرياث، فيمكنهم الرجوع إىل القضاء، فهو صاحب االختصاص 

يف البّت يف قضايا النزاع، والّنظر يف البّينات.

الطابق األرضي ملسجد إىل قاعة عزاء 6.  حكم حتويل 

   السؤال: ما حكم استخدام الطابق األرضي من مسجد كقاعة لتقبل العزاء، حيث إن هذا 

الطابق ال يستخدم إال يف صالة اجلمعة للنساء، وكان سابقًا يستخدم كقاعة عزاء، وميكن منع 

العزاء وقت صالة اجلمعة؟

   اجلواب: استنادًا إىل قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني رقم: 1/ 115 بتاريخ 20/ 3/ 

حتويل  جيوز  فال  مسجدًا،  لتكون  وقفت  املسجد  عليها  املقام  األرض  كانت  فإن  2014م، 

الطابق األول من املسجد املقام عليها إىل قاعة لتقبل العزاء، واستقبال املعزين؛ ألن ذلك 

املسجد فوق طابق كان يستغل  الواقف، وإن مل يكن كذلك، كأن بين  يعد خمالفة لشروط 
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أصاًل كقاعة كما ورد يف أصل السؤال، فال بأس من استخدامه كقاعة لتقبل العزاء، وذلك 

بالتنسيق مع وزارة األوقاف صاحبة املسؤولية عن بناء املساجد ورعايتها.

7. حكم إعطاء اهلبة ألحد األبناء

    السؤال: ما حكم إعطاء اهلبة ألحد األبناء؟

   اجلواب: األصل أن ديننا احلنيف يأمر بالعدل بني األبناء يف اهلبات والعطايا، وينهى عن 

ْيَ َأْولدُِكْم ِف  بيَ تفضيل أحدهم على غريه، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اْعِدُلوا 

اْلَعِط�َِّة()1(، فالعدل بني األبناء واجب على األب، وجيوز التمييز بني األبناء يف العطايا واهلبات 

لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم وحنوه.

   واهلبة تقتضي انتقال ملكية الشيء إىل املوهوب له، إذا قبضه بإذن الواهب.)2( وبانتقال 

ملكيته، فإنه ال يكون جزًءا من مال الواهب أو تركته.

واهلل تعاىل أعلم

1. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا مل جيز 
حتى يعدل بينهم.

2. املوسوعة الفقهية الكويتية، 30 /231.

أنت تسأل واملفيت جييب



58

العدد  133  رجب وشعبان   1438 هـ   -  نيسان وأيار 2017م

بالباطل،  اآلخرين  أموال  أكل   أبرزها  احملرمات، ومن  فعل  أيامنا هذه ظاهرة  تنتشر يف     

وبطرق ملتوية، مما ينتج عن ذلك انتشار اخلصومات والعداوات، واإلحن يف جمتمعاتنا العربية 

واجلماعات،  األسر  أم  األفراد،  مستوى  على  سواء  الفلسطيين،  جمتمعنا  ومنها  واإلسالمية، 

مما يشكل سببًا رئيسًا يف تفكك أسرنا بصورة مؤملة وحمزنة، يأتي ذلك ونور اإلسالم ممثاًل 

بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بني أيدينا، نقرأهما صباحًا  ومساًء.

   وقد أخربنا الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بأن سعادتنا وهدايتنا تكمنان يف اتباعهما، 

عقيدة وعماًل وسلوكاً. جاء ذلك واضحًا يف احلديث، فعن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اهلل، 

كُ�م به لن تضلُّوا بعدي - أحُدمها أعظُم من  صلى اهلل عليه وسلم: )إنِّ اترٌك ف�كم ما إن تسَّ

ماء إل الرض، وِعتت أهل ب�ت، ولن ي�فرََّقا حىت يِرَدا عليَّ  اآلَخر-:ك�اب هللا، حْبٌل مدوٌد من السَّ

.)*)1(

الوَض، فانظروا ك�ف َتُلفون ف�هما()

   ومن فضل اهلل تعاىل علينا أنه أغنانا حبالله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله 

مع   منه  واألكل  احلالل  وطلب  والشبهات،  احملرمات  ارتكاب  عن  الورع  إن  سواه،  عمن 

اجتناب احلرام اكتساباً، وأكاًل وغري ذلك، كل ذلك من أهم األمور املهمة يف هذا الدين، ومن 

* سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب مناقب أهل بيت النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وصححه األلباني.

عواقب أكل املال احلرام
الدكتور إمساعيل نواهضة / خطيب املسجد األقصى املبارك

خمرجات سلوكية
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أفضل ما يتقرب به العباد إىل اهلل تعاىل.

  وهذه بعض النصوص من الكتاب والسنة أذكرها على سبيل املثال ال احلصر، لتوضيح 

خطورة أكل احلرام وعواقبه، منها ما جاء على سبيل األمر والرتغيب، ومنها ما جاء على سبيل 

النهي والرتهيب.

ْ�َطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ  �َِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ َها النَّاُس ُكُلوا ِمَّا ِف اَلْرِض َحللاً َط�ِّباًا َول تيَ    قال تعاىل: }َي َأييُّ

ْعَلُموَن{)البقرة: 168 - 169(   ُقوُلوا َعَلى هللِا َما ل تيَ وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تيَ َا َيُْمرُُكْم ِبلسُّ ُمِبٌي* ِإنَّ

الناس مجيعهم، ويقول هلم: كلوا من رزق    يف هاتني اآليتني الكرميتني، خياطب اهلل تعاىل 

ربكم، الذي أخرجه لكم من األرض، شريطة أن يكون حالاًل ال حراماً، فال تأكلوا ما حرمه 

اهلل تعاىل من غصب، أو سرقة، أو ربا، أو رشوة، أو مرياث، أو حنو ذلك من املعامالت املنهي 

عنها، وال تقربوا اخلبيث؛ كامليتة، والدم، وحلم اخلنزير، وما نص القرآن الكريم والسنة النبوية 

على حترميه، ووجوب اجتنابه، بل اقصدوا الطيب احلالل، فإن أخذكم من الغذاء يكون مبقدار 

احلاجة، واحذروا أن تسلكوا سبل الشيطان يف حتريم احلالل، وحتليل احلرام، بل اتبعوا ما 
)*

)1(

شرعه اهلل تعاىل؛ ألن الشيطان عدو لكم ال يأمر إال بالشر، وال ينهى إال عن اخلري.)

َنُكْم ِبْلَباِطِل ِإل َأْن َتُكوَن ِتَارَةاً َعْن تيَرَاٍض  �يْ َها الَِّذيَن آَمُنوا ل َتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بيَ    وقال أيضاً: }َي َأييُّ

ا{)النساء: 29(. ُفَسُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن ِبُكْم رَِح�ماً ُلوا َأنيْ ْق�يُ ِمْنُكْم َول تيَ

   وهنا يأتي اخلطاب للمؤمنني، من اهلل العزيز احلكيم، ينهاهم عن أخذ أموال غريهم، وأكلها 

سبحانه  فيقول  الغري،  على  واالعتداء  بعضاً،  بعضهم  دماء  سفك  من  وحيذرهم  بالباطل، 

على اعتبار أن املؤمنني نفس واحدة، تتكافأ دماؤهم، ويسعى  ُفَسُكْم{  َأنيْ ُلوا  ْق�يُ تيَ }َول  وتعاىل: 

بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وعدَّ اهلل تعاىل أن من قتل نفسًا بغري نفس، أو فساٍد 

* انظر التفسري امليسر . د. عائض القرني. ص: 38 ، بتصرف.

  عواقب أكل املال احلرام
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يف األرض، فكأمنا قتل الناس مجيعاً، ومن أحياها، فكأمنا أحيا الناس مجيعاً. وإمنا حرم اهلل تعاىل 

قتل األنفس املعصومة، وأكل األموال بغري حق؛ ألنه تعاىل باملؤمنني رؤوف رحيم، فمن رمحته 

أنه عصم دماءهم، وحفظ أنفسهم، وأمواهلم، ليعيشوا يف أمن وسعادٍة وألفة وحمبة.

    ومن السنة النبوية، احلديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص، رضي اهلل عنه، وهو قوله 

صلى اهلل عليه وسلم: )خري دينكم الورع()1(. 

   وقوله: )طلب اللل واجب على كل مسلم()2(.

َفَر َأْشَعَث     وقوله يف احلديث الذي رواه أبو هريرة، رضي اهلل عنه: )ُثَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِط�ُل السَّ

َي  َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم، َوُغذِّ ، َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم، َوَمْشرَُبُه َحرَاٌم،  .. ي َربِّ ماِء ي َربِّ ِإَل السَّ َيَدْيِه  َر، ميَُدُّ  َأْغبيَ

ِبْلَرَاِم، َفَأنَّ ُيْسَ�َجاُب لذلك؟!()3(.

َبَت َمْن ُسْحٍت، َفالنَّاُر َأْوَل ِبِه()4(.    وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ُكلُّ ِجْسٍم نيَ

   ومن أقوال السلف الصاحل حول هذا املوضوع:

   قول سهل بن عبد اهلل التسرتي، رمحه اهلل: )من أكل احلرام عصت جوارحه، شاء أم أبى، 

علم أو مل يعلم، ومن أكل احلالل، أطاعت جوارحه، ووفق للخريات(، وكان السلف، رمحهم 

اهلل، يقولون: )كل ما شئت، فمثله تعمل()5(.

    ويف اخلتام؛ أقول: إن الذي يأكل احلرام، ويأتي الشبهات، طاعته غري مقبولة، وإن عمل 

َقبَُّل هللُا ِمَن اْلُم�َِّقَي( )املائدة:27(، واملتقون هم الذين  �يَ َا ييَ الطاعات يف الظاهر، لقوله تعاىل: ).. ِإنَّ

1. املستدرك على الصحيحني للحاكم، 1 / 170، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني.
2. ذكره اهليثمي يف  جممع الزوائد، 10 /294، وقال: إسناده حسن.

3. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
4. حلية األولياء وطبقات األصفياء، 1 / 31 ، وصححه األلباني يف صحيح اجلامع، ص 4519.

5. إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، 2 /809.



61

التجارب واملشاهدات ال بد أن حيصل آلكلي  أمر اهلل، وجيتنبون نهيه، ومن خالل  ميتثلون 

عليهم،  يفسدها  ما  والباطنة  الظاهرة  األحداث  من  الطاعة-  على  قائمون  -وهم  احلرام 

وحيبطها، وخيرجها عن كونها طاعة مقبولة مأجور عليها، إىل طاعة غري مقبولة، وغري مأجور 

عليها.

   ومن تأمل ذلك وجرّبه من نفسه، أو من غريه، عرف ذلك، إن مل يكن مغرورًا أو مستدرجاً؛ 

ألن بعضهم، إذا نبه وحذر من أكل احلرام، يقول: ربي يغدق علّي الرزق الكثري، والعطاء 

الوفري، وهذا دليل على صالحي وتقواي، وغاب عنه أن هذا العطاء هو من باب االستدراج، 

ُب ِبََذا اْلَِديِث َسَنْسَ�ْدِرُجُهْم ِمْن  ومد احلبل، واإلمهال، مصداقًا لقوله تعاىل: }َفَذْرِن َوَمْن ُيَكذِّ

ْعَلُموَن* َوُأْمِلي َلُْم ِإنَّ َكْ�ِدي َمِ�ٌي{)القلم: 44 - 45(  َحْ�ُث ل ييَ

   أبعدنا اهلل تعاىل وإياكم عن أكل احلرام وفعله، وأهلمنا فعل احلالل وأكل الطيبات، إنه مسيع 

جميب، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

  عواقب أكل املال احلرام
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    لعّل من أعظم ما يهبنا اهلل سبحانه إياه األبناء، وقد وجدنا الفعل)وهب( يذكر غري مّرة يف 

َهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر{ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإاَنثاً َوييَ القرآن الكريم، عندما يذكر األبناء، قال تعاىل: }ييَ

)الشورى: 49(، ونقرأ يف دعاء أبي األنبياء إبراهيم، عليه السالم: }اَلْمُد ِلَِّ الَِّذي َوَهَب ِل َعَلى 

َعاِء{)إبراهيم:39(، ونقرأ يف خواتيم سورة الفرقان هذا  الِكَبِ ِإْسَاِع�َل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربِّ َلَسِم�ُع الدُّ

رََّة َأْعُيٍ{)الفرقان:74(، فاألبناء، واحلالة هذه،  ِتَنا قيُ َنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّ الدعاء اللطيف: }رَبيَّ

هبة عظيمة، ومرآهم يبهج النفس، ويسّر الفؤاد، وقد قالوا: من أمجل األرزاق ضحكة ابن. 

فإذا كانت ضحكة االبن من أمجل األرزاق، ومدعاة لالنشراح، فكيف لو كان هذا االبن 

صاحلًا باّرًا موّفقًا يف أمور آخرته ودنياه؟!

    وصدق من قال:  ِنَعُم اإلله على العباد كثريٌة              وأجلهن نابة الولِد   

    يف القرآن ونقرأ كذلك أّن األبناء من املمكن أن يكونوا وسيلة عذاب لآلباء يف الدنيا، قال 

ُفُسُهْم َوُهْم  ْزَهَق َأنيْ َ�ا َوتيَ نيْ ُهْم ِبَا ِف اَلَ�اِة الدُّ بيَ َعذِّ َا ُيرِيُد هللُا ِل�يُ ْعِجْبَك َأْمَواُلُْم َول َأْولُدُهْم ِإنَّ تعاىل: }َفل تيُ

َكاِفُروَن{)التوبة:55(، وهذا الكالم يف حّق الكافرين الذين يفخرون بكثرة األموال واألوالد، 

عققناهم قبل أن يعقونا 

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

خمرجات سلوكية
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وال يربونهم على الدين واخللق، ولكّن املؤمنني يطلبون من اهلل حفظ أبنائهم، وجيتهدون 

غاية االجتهاد يف سبيل تربيتهم على اخللق والدين.

أو لألمهات، فتجد غالبهم يشكون من سوء  أحيانًا جلسة لآلباء،  أيامنا هذه حتضر     يف 

حتّملهم  قّلة  ومن  آبائهم،  مبساعدة  اهتمامهم  عدم  ومن  عقوقهم،  ومن  أبنائهم،  تصرفات 

املسؤولية، ومن إهماهلم دراستهم، ومنهم من تزداد حّدته من الغضب، فيتمنى لو ظّل َعَزبًا 

ومل يتزّوج، ومل ينجب. 

    اإلنسان عند وقوع الفشل حياول أن يتفّلت -يف الغالب- من املسؤولية، وحياول أن 

األبناء مسؤولية  وتربية  فيه،  كان سببًا  أّنه  يثبت  أن  النجاح حياول كلٌّ  حيّملها غريه، وعند 

خطرية عند رّب العاملني؛ ذلك أّن كّل راٍع سيسأل عّما اسرتعاه رّبه؛ حفظ أم ضّيع، وليس من 

العقل يف شيء أن ننجب األوالد، ثّم نرتكهم دون تربية، أو نرتك تربيتهم كاملة لألمهات، 

ويف هذا ظلم فادح هلّن، ومسألة الرتبية يرتّتب عليها رفد اجملتمع بعنصر صاحل مصلح، أو 

فاسد مفسد.    

    وحنن كي نكون منصفني، علينا قبل أن حناسب أبناءنا أن نقف وقفة مكاشفة مع النفس، 

ونسأل أنفسنا: هل ربينا أبناءنا على أخالق الدين؟ هل عّلمناهم سرية سّيد املرسلني، صلى 

اهلل عليه وسّلم، وسري الصحابة والتابعني والصاحلني؟ هل عّلمناهم وحفظناهم آي القرآن 

الكريم، وشرحنا هلم ما فيها من الدروس النافعات؟ هل كنا هلم قدوة صاحلة يتعّلمون منها؟ 

هل سألناهم عن صالتهم وكيف أّدوها؟ هل عرفنا من يصاحبون؟ هل تابعنا دروسهم أواًل 

بأّول؟ هل وقفنا على أحواهلم يف مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم؟ هل وقفنا على األماكن، 

عققناهم قبل أن يعقونا 
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اليت يرتّددون إليها، هل وهل....؟   

   تسأل بعض اآلباء: كم عمر ابنك؟ فال جييب إجابة صحيحة، وتسأل بعضهم: ابنك يف 

أّي صّف؟ فال يدري، فقد يكون يف الصّف التاسع األساسّي مثاًل، وخياله يف الصّف السابع 

األساسّي، وتسأل: هل بات ابنك الليلة يف البيت؟ فال يدري، وتسأل: هل تعرف أصدقاء 

ابنك؟ فال يدري، وتسأل: أين يعمل ابنك؟ فال يدري... أسئلة كثرية مهّمة قد تسأهلا لآلباء، 

وال جتد عندهم جواباً، وترانا بعد ذلك نلوم أوالدنا، ونقول: عّقنا أوالدنا، وقد عققناهم قبل 

أن يعقونا. 

   إّن الولد حباجة إىل صحبة والديه، حباجة إىل أن جيلس إليهما، وأن يستمعا إليه؛ ذلك أّن 

له عامله، وله ما يعرض له من أمور احلياة املتشابكة، يف املدرسة، والنادي، والشارع، إّنه حباجة 

ينتقل من مرحلة عمرّية إىل أخرى بسالم، وكّل مرحلة تنطوي على  إىل من يفهمه، وهو 

خماطر، ومرحلة املراهقة مفصلّية، وفيها تتفتح الغرائز، ويطيش التفكري، وجينح اخليال، ومييل 

املراهق إىل املغامرة والتهّور، وإن مل جيد االبن واالبنة من يقف إىل جانبهما، فقد تعصف 

بهما عواصف نفسّية، ترتك أثرها يف قابل أيامهما، وللمرء أن يتصّفح األخبار اليومّية؛ ليدرك 

املخاطر اجلسيمة اليت حتيط باألبناء. 

   قد نلمس عند األبناء ثقة مبالغًا فيها بالنفس، وحّب املغامرة واملخاطرة، وامليل إىل قصص 

البطولة يف مرحلة ما، وهذه مرحلة تتطّلب حضور الوالدين فيها؛ ألّن األبناء قد يصدر منهم 

فيها ما ال حتمد عقباه.  

األعمال،  إياهم يف سائر  أهلنا، ومشاركتنا  ونتذّكر طاعتنا  نتحّدث عن جيلنا،  ما  كثريًا     



65

خمتلفة،  فاحلياة  زماننا،  غري  زمان  يف  اليوم  أوالدنا  ولكّن  مبكرة،  سّن  املسؤولية يف  وحتملنا 

والثورة التكنولوجية تركت أثرها على األبناء، وال فكاك هلم منها، وهذه الثورة ال نستطيع أن 

نعزل أبناءنا بعيدًا عنها، فقد فرضت نفسها عليهم، وهلذا فينبغي لنا أن نلتمس هلم األعذار، 

ونفهم ما استجّد يف حياتهم، ولو كنا يف زمانهم لكّنا مثلهم، وهنا ال بّد أن نتفّهم واقعهم 

اجلديد، وحنسن توجيههم.

يانعة، يسهل تقوميها، وهم على الفطرة السليمة، وفيهم اخلري،     األبناء الصغار أغصان 

ولو أحسّنا تربيتهم والتعامل معهم لقطفنا مثارًا طّيبة؛ ِبّرًا، وقّرة عني، وتفوقاً...، أّما سّبهم، 

والبعد عنهم، وعدم االستماع هلم، وتوبيخهم  دون معرفة وجهة نظرهم، فستزيد اجلفوة بيننا 

وبينهم، وتبعد املسافة بيننا وبينهم، وسنجعلهم يكرهوننا، وال حيّبون رؤيتنا، وقد ينزلقون إىل 

اهلاوية، ومجيل قول الشاعر:

حّرض بنيك على اآلداب يف الصغر       كيما تقّر بهم عيناك يف الكـــــرب

وإّنـــا مثــــل اآلداب جتـــمعها       يف عنفوان الصبا كالنقش يف احلجر

    وخري مرياث خيّلفه اآلباء لألبناء مرياث العقل، واخللق، واألدب، وهو أغلى بكثري من 

مرياث املال والنسب، وليست السعادة يف اليد، وما متلك، بل السعادة احلقيقّية يف القلب 

وما ينبض، وحياة القلب يف تقوى اهلل وطاعته، وليس يف املال، الذي يقسي- يف الغالب- 

القلوب، ويشتتها.

عققناهم قبل أن يعقونا 
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    قدميًا قالت العرب: )السعيد من اتعظ بغريه، والشقي من مل يتعظ بنفسه(.

   يعيش العامل اليوم، وكأنه مدينة أو قرية واحدة، وذلك نظرًا للتطور املذهل الذي وصلت إليه 

البشرية اليوم، يف عامل االتصال والوصال.

  ومما ال ريب فيه، أن هذا التطور له من اإلجيابيات الشيء العظيم والكبري، وإن كانت له يف املقابل 

السلبيات والسيئات املتعددة، واملتنوعة أيضاً. لكن هذه اإلجيابيات، وما يفاد منها، والسلبيات وما 

بالنفع  واجملتمعات  اإلنسان  على  ذلك  يعود  أن  املمكن  من  إذ  ذاته؛  لإلنسان  عائد  منها  يتضرر 

العميم، لو أن اإلنسان أراد ذلك، وأرادته اجملتمعات، ومن هنا أصبح نقل النجاحات، اليت لدى 

األفراد والدول لغريهم من اليسر، وممكن جدًا لو توافرت اإلرادة والعزمية، وتوافر التصميم، وحنن 

يف زمن أخذ كثري من الناس عن سواهم جناحات وتطورات، وهناك كثري من الشعوب غدت يف 

مصاف الدول املتقدمة والناهضة، بعد أن كانت تعيش أيام التخلف، ومل تكن شيئًا يف يوم من 

األيام، ومل تكن تذكر يف عصر من عصور البشرية واجملتمعات اإلنسانية، لكنها قلدت غريها من 

الغاية  وهذه  املنشود،  اهلدف  هذا  إىل  توصلها  وبرامَج،  خططًا  لنفسها  وصنعت  املتقدمة،  الدول 

جمتمع الكفاءات تقدم وتطور 

وجمتمع الوالءات ختلف وتقهقر

د. محزة ذيب مصطفى/ جامعة القدس/ مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي

خمرجات سلوكية
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اجلليلة، فوصلت ووضعت أقدامها على اجلادة، فغدت تنافس دواًل سبقتها بعشرات السنني يف جمال 

التكنولوجيا والصناعات، بأنواعها وتعددها. وهناك أمثلة كثرية وعديدة، فكوريا على سبيل املثال 

احلديثة، نشطت  تركيا  استفاد بعضها من بعض، وها هي  أوروبا،  ماليزيا، ودول  منوذج، وكذلك 

ونهضت، حتى رأيناها على ما هي عليه اآلن من نهضة، وعلو منزلة، ورفعة مكانة، ونستذكر هنا 

القاعدة الرتبوية والثقافية اليت نعرفها نظرياً، وال نتحسس خطاها عملياً، غذونا إياها صغارًا ومل نر 

آثارها كبارًا على صعيد الدولة: )من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل(.

   فمما ال شك فيه، أن هذه الدول ومثيالتها، ومن سبقها يف التطور والتقدم، قد جدوا فوجدوا، 

وساروا على الدرب، فوصلوا.

   فالعلم والنهضة ليسا حكرًا على عقل، أو شعب، أو جمتمع، أو أمة. بل كل من يأخذ بأسباب 

البحث، والعلم، واجلد، واالجتهاد، ويكون العزم والتصميم رائديه، فإنه بإذن اهلل تعاىل، سيصل، 

وعلى هذا يتنزل قول أبي القاسم الشابي: 

إذا الشعب يومًا أراد احلياة     فال بد أن يستجيب القدر

وال بــــد لليل أن ينجلي    وال بــــد للقيد أن ينكسر

ومن مل يتعود صعود اجلبال    يعش أبــد الدهر بني احلفر

    أما الشعوب واجملتمعات اليت ال تضع لذاتها أهدافًا وغاياٍت جليلة، وختلو حياتها من الربامج 

واخلطط املوصلة هلا، وال تتسلح بسالح اإلرادة والتصميم، وال تتطلع إىل الدول الناهضة واملتقدمة، 

وال حتاول الوصول إىل مصافها، ومنازهلا، فستبقى ال حمالة يف ركب التخلف، وستبقى ما شاء اهلل هلا 

أن تبقى بني احلفر.

جمتمع الكفاءات تقدم وتطور وجمتمع الوالءات ختلف وتقهقر
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   ولكل نتيجة مقدمات، ولكل جناحات أسباب، فمن أراد البناء جيهز القواعد ويبنيها أواًل، وعلى 

أراد شيئًا وضع له األسباب  القواعد وقوتها، وقدرة حتملها، فمن  البناء، يكون حجم  قدر حجم 

املوصلة إليه، أما إذا جرد املرء األسباب املوصلة إىل الغرض والغاية، فإنه لن يصل يف يوم من األيام. 

ترجو احلياة ومل تسلك مسالكها     إن السفينة ال جتري على اليبس

   أال وإن من أعظم األسباب وأهمها، اليت توصل إىل التقدم والتطور والنجاحات، أن تقوم النظم 

يف  هلا  نهجًا  ذلك  يكون  وأن  املناسبة،  املواقع  يف  ووضعها  الكفاءات،  عن  بالبحث  واجملتمعات، 

حياتها، وفلسفة حياة متبعة؛ ألن الذي يطور اجملتمعات هم أهل العلم واملعرفة، وأصحاب الكفاءات 

والقدرات، اجملتمعات املتطورة تقل لديها احملسوبية، والوساطة، ويضمحل عندها النفاق، وتنحسر 

مربعات الرشوة من مساحاتها، اجملتمعات املتطورة هي اليت تهتم بالعقول الناضجة، واملبدعة، وتعمل 

وحلاضرها  االرتقاء،  لذاتها  تريد  اليت  اجملتمعات  لديها،  االجتهاد  مساحات  وتكبري  تنميتها،  على 

النقاء، وملستقبلها البقاء، تعمل قصارى جهدها على توفري املناخات املناسبة لالستقرار أواًل، ثم 

النهوض بالذات ثانياً، فتعمل ألجل ذلك كل لوازم ما تصبو إليه من العدالة واملساواة، والنأي 

عن الظلم، وتوفري أجواء احلريات، وجعل األمانة والنزاهة واإلخالص ثقافة اجملتمع، ووضع نصب 

التعليم للمواطن  ذاته حاضرًا ومستقباًل، وتؤمن مسارات  املواطن، واحلرص على  أعينها كرامة 

بيسر وسهولة، وأقل كلفة ممكنة، وتولي البحث العلمي عناية خاصة، واهتمامًا متميزًا، وتتحرى 

سيادة القانون، وأن يكون هو احلاكم، وله الفيصل يف األمور كلها، دون تفريق ما بني كبري يف الرتبة، 

وصغري، وال بني رئيس ومرؤوس، أو حاكم وحمكوم، وال غين أو فقري، قوي أو ضعيف.

   أما النظم، أو اجملتمعات اليت تبحث عن والءات، وتبحث عن جمامالت، ونفاق رخيص، وال 
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تولي الكفاءات، أو العقول املبدعة االهتمام املطلوب، والعناية اخلاصة، وال تضع الرجل املناسب 

يف املكان املناسب، واألولوية عندها للوالء، وللحزب، وأصحاب النفوذ، ومراكز القوى، وقد تلجأ 

إىل جانب ذلك إىل جلم األفواه وتكميمها، وال تفتح جمااًل للحريات، وال تعنيها كرامة اإلنسان، بقدر 

الفاشلة، ومصلحة  وسياساته  النظام  هذا  من  واملنتفعني  أفرادها،  تعنيها مصلحتها، ومصلحة  ما 

املنافقني، والذين ال يرون سوى احلاكم ورغباته، أو احلزب وما هو عليه من فلسفة ونهج.

   أما النظم واجملتمعات اليت ال تفكر يف شيء، سوى كيف تبقى يف سدة احلكم، وكيف حتافظ 

على كراسيها، وإن كان كل ذلك على حساب الناس، وتطور الشعب، وتقدم أفراده، وعلى حساب 

سيادة القانون وتطبيقه، على كل أفراد اجملتمع وطبقاته، دون متييز ما بني فئة وأخرى، أو فرد وآخر، 

هذه النظم واجملتمعات اليت ال تتحرى النزاهة، واملوضوعية، والعدالة، وال تتحسس كرامة املواطن، 

وحرية أفراده، وال تتعامل إال من خالل القوة والدكتاتورية، فإن مصري هذه النظم أو اجملتمعات إىل 

زوال وانتهاء، أو إىل ضعف وختلف، مصريها أن تكون يف ذيل قائمة الشعوب الناهضة واملتقدمة 

واملتحضرة، مصريها إىل حياة فيها القلق، واألرق، وفيها الفقر، واملرض، ويلفها العسر دون اليسر، 

مصريها الفشل واالختالف والفنت.

   النظم واجملتمعات اليت يكون يف آخر ما تفكر فيه العلم، والبحث العلمي، وجتعل هذا االهتمام 

على هامش حياتها، ويف آخر فقرات أولوياتها، وال ضري عندها، أبلغت يف ذلك رتبة الدول ذات 

العلم  من  جعلت  هل  احلفر؟  ووسط  احلضيض  يف  بقيت  أم  اجلانب؟  هذا  يف  عامليًا  الصدارة 

والبحث العلمي مصدري أرقها وقلقها، إن هي قصرت يف سبيلها أو مصدري أمنها ورفعتها إن 

هي منحتهما حقهما من الطلب واالهتمام. ويرحم اهلل اإلمام أبا يوسف، الذي قال: )العلم شيء 

جمتمع الكفاءات تقدم وتطور وجمتمع الوالءات ختلف وتقهقر
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ال يعطيك بعضه، حتى تعطيه كلك(.)1(

    ال متيز عندها بني أن جتعل العلم الرقم األول يف صلب حياتها، أو جتعله يف ذيل قائمة اهتماماتها. 

هذه نظم وجمتمعات، بذور فنائها فيها، فناء العطاء، وفناء السيادة، وفناء القوة، وفناء العزة، والتمكني، 

إن مل يكن فناء الذات واهُلوية واملصري.

يأخذون  علهم  وحكامنا،  ونظمنا  ومؤسساتنا،  وجمتمعاتنا  ألفرادنا  نقدمها  ونصائح،  رؤى  هذه     

ذلك نهجًا هلم، وطريق حياتهم ومعاشهم، علهم يقلبون الرأي، ويتبصرون أمرهم، فيسلكون سواء 

دنياهم  فيفلحون يف  والنجاح،  السداد  يراجع حساباته، ويسري على طريق  السبيل، عل بعضهم 

وأخراهم.

   ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا؛ وما أقبح الكفر واإلفالس بالرجل؛ اعمل لدنياك كأنك 

تعيش أبدًا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا.

    ما أمجل أن نصدر أيضًا عن هدي السماء، هذا اهلدي الذي دعا إىل العلم، واملعرفة، والبحث، 

والتقصي، والربهان، والرشد، واألمانة، واإلخالص، والعدالة، واملوضوعية، واملساواة، والصدق.

َعاَل ُيِبُّ  ما أمجل أن متتثل قول اهلادي البشري، صلوات اهلل عليه وسالمه، يف قوله ونهجه: )ِإنَّ هللَا تيَ

ْ�ِقَنُه()2(، هذه قاعدة يف النجاح، وقاعدة يف اإلخالص، وقاعدة يف الوصول  ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَملاً َأْن ييُ

إىل األهداف والغايات اجلليلة، وقاعدة يف إعالء اهلمة، وشحذ اإلرادة، وتصليب املواقف.

اَعُة، وب�د َأَحِدُكْم  ما أمجل أن نذهب بعيدًا، متفاعلني مع قوله صلوات اهلل عليه وسالمه: )ِإْن َقاَمِت السَّ

1.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، 2 / 174.
2. شعب اإلميان: 7 / 233، وحسنه األلباني يف صحيح اجلامع 1880.
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)1(*(، فهذه قاعدة يف اجلد والعمل واملثابرة، قاعدة يف 

ْغِرَسَها فل�فعل() ُقوَم َحىتَّ ييَ َفِس�َلةاً، َفِإِن اْسَ�َطاَع َأْن ل ييَ

اإلنتاج والعطاء املستمر، قاعدة لدحض اليأس، والكسل، واخلمول. 

    احلياة احلافلة بالنجاح، هي احلياة اليت ال تعرف سبل الفشل ووسائله، وهي احلياة اليت ال تتحسس 

أبدًا سبل الالهني والعابثني، هي احلياة اليت ال تعرف لغري اجلد واإلخالص دربًا وُجددًا- بضم 

ويكون  الثقة،  وحتوطها  األمانة،  تلفها  اليت  احلياة  هي  وصدقاً،  إخالصًا  املليئة  احلياة  هي   – اجليم 

شعارها العطاء، نسجل شكرنا هنا  للنظم كافة، اليت تقوم على رعاية شعوبها خري قيام، وتسهر 

على مصاحلها، والعمل من أجل حريتها وكرامتها، وتبذل قصارى جهدها يف حتقيق أمنها وأمانها، 

املنافقني  وتبعد  واملبدعني،  واملخلصني  الكفاءات  تقرب  هلا،  فلسفة  والشفافية  النزاهة  وتتخذ 

واالنتهازيني، وذوي املصاحل الذاتية واألنانيني.

   نسجل شكرنا للمجتمعات النابهة والواعية واحلضارية، كل االحرتام والتقدير للمجتمعات، 

اليت تقدر العاملني، واملخلصني، والناجحني يف وسطهم وبني ظهرانيهم. 

    هنيئًا ملن كان قدوة لسواه يف السؤدد واالرتقاء، وهنيئًا ملن اقتفى آثار الناجحني يف حياتهم ومسار 

عيشهم. 

    كن عاماًل وخملصاً، وال تكن كسواًل وغاشاً، كن مشجعًا ومؤيدًا، وال تكن مثبطًا وهادماً، كن 

َعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِ  ْقَوى َول تيَ َعاَوُنوا َعَلى اْلِبِّ َوال�يَّ شاكرًا، وال تكن كافرًا، كن حامدًا، وال تكن ذاماً. }َوتيَ

َوالُعْدَواِن{.)املائدة: 2(

املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رضي اهلل تعاىل عنه، وقال األرنؤوط: إسناده  * مسند أمحد، مسند 
صحيح على شرط الشيخني.

جمتمع الكفاءات تقدم وتطور وجمتمع الوالءات ختلف وتقهقر
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   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله، وصحبه أمجعني، 

أما بعد؛

   فتعاني البشرية من ويالت احلروب وأضرار النزاعات املسلحة واالحتالل، وال تقف األضرار 

الناجتة عن تلك املشاهد عند حدود اإلضرار باإلنسان وممتلكاته الشخصية، وممتلكات الدولة 

ومرافقها احليوية، بل امتدت إىل الرتاث الثقايف واألثري واحلضاري والديين للشعوب.

واألماكن الدينية هلا مكانتها عند من يقدسونها، مما قد يدفع إلشعال حروب دامية دفاعًا عن 

املقدس ورموزه، وأي ذل أو  انكسار يصيب املقدس يعين التشتت والدمار.

    لكل أمة نصيبها من الرتاث الثقايف زمانًا ومكاناً، فكيف ميكن تصور مكة من غري البيت 

احلرام، وفلسطني من غري القدس، والقدس من غري املسجد األقصى لدى املسلمني، وبيت 

حلم من غري كنيسة املهد لدى املسيحيني. 

   نتيجة االعتداءات عرب التاريخ واحلروب، حاولت الشرعية الدولية تنظيم اتفاقات دولية 

تقلل خماطر احلروب، وحتمي الفئات واملمتلكات اليت ال ينبغي للحرب أن تطاهلا، وقد سبق 

اإلسالم يف أنظمته وأدلته إىل ذلك بنحو من ألف وثالمثائة عام.  

   ويعدُّ مصطلح )القانون اإلنساني( من املصطلحات املعاصرة، ولذلك ال جند له تعريفًا عند 

القانون الدولي اإلنساني يف الشريعة اإلسالمية 

ومحاية األماكن الدينية واألثرية

 الشيخ أمحد خالد شوباش - مفيت حمافظة نابلس

عالقات دولية يف ضوء الشريعة
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الفقهاء األقدمني، بل إنهم مل يفردوا هذا املوضوع بالكتابة، ومل يهتموا جبمع أحكامه، وَنظمَها 

يف سفٍر واحد، أو ضمن باب واحد، وإن كانوا قد حتدثوا عنها ضمن حديثهم يف باب اجلهاد 

والسري ـ أو القانون الدولي العام باملصطلح احلديث.

   ويرجع السبب يف عدم إفراد الفقهاء األقدمني هذا املوضوع بالكتابة إىل واقع احلياة اليت 

قدمياً،  املسلمون  خاضها  اليت  واملعارك  واحلروب  اليت حكمت سلوكهم،  والثقافة  عاشوها، 

حيث متيزت باملبادئ اإلنسانية للحروب. 

   مل تكن احلروب يف عهد رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، والصحابة الكرام، والتابعني 

السري،  لكتب  واملطالع  املعاصرة،  احلروب  مورست يف  اليت  الوحشية  من  بصورة  األعالم، 

والغزوات يرى مدى إنسانية احلرب وأخالقها يف اإلسالم، سواء يف أهدافها، أم يف كيفية 

إعالنها، أم يف سري العمليات العسكرية، ووسائل القتال، أم يف توابعها، من حيث معاملة 

األسرى، واملدنيني، واملمتلكات.

     تعريف القانون اإلنساني يف اإلسالم:

   بالرجوع إىل األدلة الشرعية اليت تضبط تصرفات املسلمني األوائل، وكتابات الفقهاء 

يف هذا اجملال ميكن تعريف القانون الدولي اإلنساني يف اإلسالم، بأنه: )عبارة عن القواعد 

واألحكام الشرعية العملية، اليت تطبق على حال النزاعات املسلحة الدولية، واليت تهدف 

إىل محاية اإلنسان وصيانة كرامته، وحقوقه األساسية حال النزاع(. 

     خصائص القانون اإلنساني يف اإلسالم:

    * إنَّ أحكام القوانني يف اإلسالم وردت من عند اهلل سبحانه وتعاىل، العامل بأحوال عباده 

ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّط�ُف اْلَِبرُي{)امللك: 14(، خبالف القوانني الوضعية اليت هي من صنع  }َأل ييَ

القانون الدولي اإلنساني يف الشريعة اإلسالمية 
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البشر.

اهلل  أمر  فقد  جبهلها،  أحد  يعذر  ال  لذلك  والسلطات،  لألفراد،  ملزمة  قواعده   *   

ـ عز وجل ـ العلماء بالبيان، وأمر اجلاهلني بالسؤال والتعلم، ألنَّه ال عـذر يف اجلهل باحلكم 

إذا أمكن تعلمه، خبالف اجلهل الذي يتعذر االحرتاز منه. 

  *  قواعد هذا القانون ترتبط باألخالق ارتباطًا وثيقاً، فاملقصد األول من بعثة الرسول، عليه 

الصالة والسالم، إمتام مكارم األخالق، وهذا املقصد تالحظه األحكام الشرعية كلها، واليت 

منها أحكام القانون اإلنساني يف اإلسالم، ويشهد لذلك قوله تعاىل: }َوَقاِتُلوا يِف َسِبيِل اهلِل 

الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اهلَل ال حيِبُّ املُْْعَتِديَن{)البقرة: 190(. 

   * أحكام هذا القانون صاحلٌة للتطبيق يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، وتوجد فيها قواعد ثابتة هي 

القواعد العامة، واليت ُتَعدُّ أساسًا لالجتهاد يف النوازل احلديثة، واليت مل تكن يف حياة الرسول، 

. عليه الصالة والسالم، ومل يرد فيها نٌص شرعيٌّ

    مصادر القانون اإلنساني يف الشريعة اإلسالمية:

الفقه  أحكام  بقَية  مصادر  عن  اإلسالم  يف  اإلنساني  الدولي  القانون  مصادر  ختتلف  ال    

اإلسالمي، وعليه؛ فإنَّ أحكام هذا القانون تؤخذ من القرآن الكريم، والسنة النبوية املطهرة، 

والتطبيق السليم يف حروب الصحابة، وإمجاع األمة، واالجتهاد السليم املستند إىل مصلحٍة 

 . معتربٍة، أو دليٍل شرعيٍّ

    أهداف القانون اإلنساني يف الشريعة اإلسالمية:

   يهدف القانون الدولي اإلنساني يف اإلسالم إىل حتقيق املقاصد الثالثة اآلتية:

  1. احلد من األضرار النامجة عن النزاعات املسلحة.
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  2.توفري احلد األدنى من احلماية اإلنسانية لضحايا هذه النزاعات، على اختالف فئاتهم. 

  3.تقييد أطراف النزاع يف اختيار وسائل القتال، وأساليبه يف ساحة املعركة. 

    النطاق الشخصي للقانون الدولي اإلنساني:

  نستعرض هنا الفئات اليت تتمتع حبماية القانون الدولي اإلنساني يف اإلسالم؛ حيث إن 

األدلة الشرعية نصت على عدم جواز قصد فئات معينة من العدو بالعمليات العسكرية، 

كما أثبتت هلا نطاقًا من احلماية زمن احلرب، وتلك الفئات هي: 

   الفئة األوىل: أسرى احلرب

   الفئة الثانية: املدنيون

   الفئة الثالثة: اجلرحى واملنكوبون

   الفئة الرابعة: القتلى واملفقودون

    النطاق املكاني للقانون اإلنساني يف الشريعة اإلسالمية:

   نستعرض هنا األماكن اليت أعطتها الشريعة اإلسالمية أحكامًا خاصة زمن احلرب؛ حيث إن 

الشريعة اإلسالمية فرَّقت بني األهداف املدنية، واألهداف العسكرية، ومنعت قصد األهداف 

اليت ال تشارك يف القتال حقيقًة، أو حكمًا بالعمليات العسكرية، إال إذا اقتضت الضرورة 

العسكرية ذلك، ومن هذه األماكن ما يأتي: 

     أواًل: أماكن العبادة: وتشمل الكنائَس، والصوامع، والِبَيع، وحنوها من األماكن اليت انقطع 

أصحابها للعبادة فيها، ومل يشاركوا يف األعمال العسكرية حقيقة.

تعمري...  إمنا هي حرب  تدمري،  ما حرَب  يومًا  تكن  مل  اإلسالم  فاحلرب يف  البيئة:     ثانيًا: 

والفساد يف األرض ليس من شيم املؤمنني، وإمنا هو ديدن الذين جيحدون الرساالت، ويعادون 
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ُهْم ُهُم  ِإنيَّ َا َنُْن ُمْصِلُحوَن * َأل  َقاُلوا ِإنَّ ْفِسُدوا ِف اْلَْرِض  تيُ املؤمنني، قال تعاىل: }َوِإَذا ِق�َل َلُْم ل 

اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ل َيْشُعُروَن{.)البقرة: 11 - 12(    

املدنية، والثقافية، وما ال غنى  املدنية والثقافية: حيث مينع قصد األعيان  ثالثًا: األعيان     

للمدنيني عنه كمياه الشرب، وشبكات الري، واملشايف، وغريها، إذا مل يوجد داٍع عسكري، أو 

مصلحة من وراء ذلك؛ ألنه ُيَعدُّ إفسادًا يف األرض، واهلل تعاىل يقول: }َوال َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض 

ُمْفِسِديَن{.)البقرة: 60(  

    محاية األماكن الدينية واألثرية يف الشريعة اإلسالمية، األدلة واملمارسات:

    األدلة من القرآن الكريم: 

   ينص القرآن الكريم على مبدأ التعايش، ونبذ العنف، ورفض اإلكراه على مبادئ اإلسالم، 

َ الرُّْشُد  بيَيَّ يِن َقْد تيَ وفيه العديد من اآليات اليت تكفل حرية الديانة، قال تعاىل: }َل ِإْكرَاَه ِف الدِّ

{.)البقرة: 256( ِمَن اْلَغيِّ

   وضمن اإلسالم سالمة دور العبادة، ومسح للناس بالبقاء على أديانهم، وممارسة طقوسهم 

العدوان،  ودفع  الطغيان،  لرفع  وجهادهم  املسلمني  فعل  القرآن  وجعل  عباداتهم،  دور  يف 

ومتكني اهلل تعاىل هلم يف األرض سببًا يف حفظ دور العبادة من اهلدم، وضمانًا ألهلها، وسالمة 

َمْت َصَواِمُع َوِبَ�ٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد  ْعٍض َلُدِّ ْعَضُهْم ِببيَ أصحابها، قال تعاىل: }َوَلْوَل َدْفُع الَِّ النَّاَس بيَ

نَّاُهْم ِف اْلَْرِض  ْنُصُرُه ِإنَّ الََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز * الَِّذيَن ِإْن َمكَّ ْنُصَرنَّ الَُّ َمْن ييَ ُيْذَكُر ِف�َها اْسُم الَِّ َكِثرياًا َوَل�يَ

َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلَِّ َعاِقَبُة اْلُُموِر{.)احلج: 41-40(  ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِبْلَمْعُروِف َونيَ َلَة َوآتيَ َأَقاُموا الصَّ

قال ابن عباس: )الصوامع اليت يكون فيها الرهبان، والِبَيع مساجد اليهود، وصلوات كنائس 
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النصارى، واملساجد مساجد املسلمني(.)1(   

   وقال مقاتل بن سليمان: )كل هؤالء يذكرون اهلل كثريًا يف مساجدهم، فدفع اهلل عز وجل 

باملسلمني عنها()2(.

ْهِلَك  ْفِسَد ِف�َها َوييُ   ونهى القرآن الكريم عن الفساد، قال تعاىل: }َوِإَذا تيََولَّ َسَعى ِف اْلَْرِض ِل�يُ

ْعَد ِإْصَلِحَها{)األعراف:  ْفِسُدوا ِف اْلَْرِض بيَ اْلَْرَث َوالنَّْسَل َوهللُا َل ُيِبُّ اْلَفَساَد{)البقرة: 205(، وقال: }َوَل تيُ

َا َجزَاُء الَِّذيَن ُيَارُِبوَن الََّ َوَرُسوَلُه  ْوا ِف اْلَْرِض ُمْفِسِديَن{)هود: 85(. وقال: }ِإنَّ ْعثيَ 56(. وقال تعاىل: }َوَل تيَ

َفْوا ِمَن  نيْ َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلٍف َأْو ييُ َقطَّ ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تيُ َق�يَّ ا َأْن ييُ َوَيْسَعْوَن ِف اْلَْرِض َفَساداً

َ�ا َوَلُْم ِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظ�ٌم{)املائدة: 33(. وتدمري املمتلكات الثقافية  نيْ اْلَْرِض َذِلَك َلُْم ِخْزٌي ِف الدُّ

ودور العبادة من الفساد يف األرض، الذي حذر اهلل تعاىل منه أشد حتذير.  

    األدلة من السنة النبوية: 

   عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

ْغِدُروا،  َقاِتُلوَن ِف َسِب�ِل الَِّ، َمْن َكَفَر ِبهلِل، َل تيَ كان يوصي قادة سراياه، قائاًل: )اْخُرُجوا ِبْسِم الَِّ تيُ

َواِمِع(.)3(    ُلوا اْلِوْلَداَن، َوَل َأْصَحاَب الصَّ ْق�يُ ُغلُّوا، َوَل ُتَثُِّلوا، َوَل تيَ َوَل تيَ

   ومجهور الفقهاء ال جييزون قتل الرهبان. 

     من وصايا اخللفاء: 

   - وصايا بكرية: 

ْغِدُروا َول  تيَ َتِغلُّوا، َول     يقول أبو بكر، رضي اهلل عنه، موصيًا أسامة بن زيد: )ل َتُوُنوا َول 

1. تفسري ابن أبي حامت، 8 / 2497، أحكام أهل الذمة، 3 / 1170.
2. تفسري مقاتل، ط دار الكتب العلمية، 2 /285.

3. مسند أمحد، ومن مسند بين هاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 
وقال أمحد شاكر: إسناده حسن.
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ْقَطُعوا  تيَ ُتَرُِّقوُه، َول  ْعِقُروا َنْل َول  تيَ اْمرََأةاً، َول  ا َكِبرياًا َول  ُلوا ِطْفل َصِغرياًا، َول َشْ�خاً ْق�يُ تيَ ُتَثُِّلوا، َول 

ُفَسُهْم  رَُّغوا َأنيْ َواٍم َقْد فيَ َقَرةاً َول َبِعرياًا ِإل ِلَمْأَكَلٍة، َوَسْوَف تَُرُّوَن ِبَقيْ َشَجَرةاً مْثِمَرةاً، َول َتْذَبُوا َشاةاً َول بيَ

ُفَسُهْم َلُه(.)1(   رَُّغوا َأنيْ َواِمِع، َفَدُعوُهْم َوَما فيَ ِف الصَّ

   ويف وصية أخرى: )وإذا نصرمت على عدوكم، فل تق�لوا ولدااً، ول ش�خااً، ول امرأة، ول طفلاً، 

ول تعقروا ب�مة املأكول، ول تغدروا إذا عاهدمت، ول تنقضوا إذا صال�م، وس�مرون على قوم ف 

الصوامع، رهبااناً يزعمون أهنم ترهبوا ف هللا، فدعوهم ول تدموا صوامعهم(.)2(   

   وجاء يف وصيته: )ول ُتغرقنَّ نلاً ول ترقنها، ول تعقروا ب�مةاً ول شجرة تثمر، ول تدموا ب�عةاً(.)3( 

   - ممارسات عمرية: 

  ملا فتح عمر بن اخلطاب بيت املقدس )أعطى أمانًا لنصارى بيت املقدس ألنفسهم وأمواهلم، 

ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم، وال 

ينتقص منها وال من حيزها، وال من صليبهم، وال من شيء من أمواهلم، وال يكرهون على 

دينهم، وال يضار أحد منهم(.)4(  

   وملا كان وقت الصالة، وهو يف أحد الكنائس قال ألسقفها: أريد الصالة، فقال له: صلِّ 

موضعك، فامتنع وصلى على الدرجة اليت على باب الكنيسة منفردًا، فلما قضى صالته، قال 

لألسقف: لو صليت داخل الكنيسة أخذها املسلمون بعدي، وقالوا: هنا صلى عمر.)5(  

   وقد أمجع فقهاء املسلمني قدميًا وحديثًا على حرمة استهداف دور العبادة يف السلم واحلرب 

1. الطربي، تاريخ الطربي، ذكر أمر أبي بكر يف أول خالفته، 3 / 226.
2. فتوح الشام، وصية أبي بكر، 1 / 8.

3. الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، 3 /144، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 2 /75. 
4. تاريخ الطربي، ذكر فتح بيت املقدس، 2 /449، ط دار الكتب العلمية. 

5. املرجع السابق.
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والنزاعات املسلحة وحتت االحتالل. 

   وفتح املسلمون بالدًا كثرية يف العامل يف شرقه وغربه، ومشاله وجنوبه، فما ُأثر عن أهل القول 

دار عبادة، بل كانت ممارساتهم  أو هدموا  أو صومعة،  أنهم دمروا كنيسة  والصالح منهم، 

ناشئة عن العدل والرمحة ونشر اخلري.

   وكان املسلمون رمحة للبالد والعباد، فقد رسم رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، اخلطوط 

العريضة ملمارسة غري املسلمني شعائرهم الدينية يف اجملتمع اإلسالمي، إذ ورد يف كتب السرية 

النبوية والتاريخ، أنه صلى اهلل عليه وسلم، مل يكتف بالسماح لوفد جنران بالصالة يف املسجد 

النبوي، بل منحهم يف العهد الذي أبرمه معهم جوار اهلل، وذمة النيب حممد، صلى اهلل عليه 

وسلم، على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأمواهلم، وغائبهم، وشاهدهم، وبيعهم، وصلواتهم، 

ال ُيغري أسقف عن أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته، وال كاهن عن كهانته.)1(     

   وحني دخل املسلمون مصر، أرسل عمرو بن العاص، رضي اهلل عنه، يف أقاليم مصر ُمؤمنًا 

بطريرك األرثودكس اهلارب يف الفيايف من بطش الرومان الذين خيالفونه يف العقيدة، ودعاه 
واستقبله وأحسن وفادته.)2(

واهلل املستعان
املراجع: 

1. آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة أ.د وهبة الزحيلي، طـ دار الفكر، تصوير الطبعة الثالثة، 
1419 – 1998، طـ 1، 1963. 

الوطنية  النجاح  ماجستري، جامعة  ذياب، رسالة  احلرب، حممود طالب  أثناء  العدو  املدنيني من  أحكام   .2
2009م. 

1. أبو يوسف، اخلراج، ص 78، وسبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، 11 / 393، وتاريخ الطربي، 3 / 327، 
والسرية النبوية البن كثري، 4 / 106.

2. الدعوة إىل اإلسالم: حبث يف انتشار العقيدة اإلسالمية، توماس آرنولد، 123 /124،  تاريخ اخللفاء الراشدين، 
الفتوحات اإلسالمية واإلجنازات السياسية، د. حممد طقوش، 316. 
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3. محاية اآلثار، حبث يف جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة السادسة. 
4. محاية األماكن الدينية املقدسة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل 
درجة دكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختصص شريعة وقانون، إعداد نوال لبيض حلاج خلضر، جامعة باتنه 

2013 – 2014م. 
5. مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني يف حل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، قصي مصطفى 

تيم، رسالة ماجستري يف القانون العام، جامعة النجاح الوطنية 2010م. 
املواقع اإللكرتونية: 

1. اآلثار اإلسالمية بني الشريعة والقانون، ندوة اإلسالم واحلياة، املركز اإلسالمي يف إجنلرتا. 
http://www.ic-el.com/ar/show_news.asp?idnum=601&state=news

2. حتريم االعتداء على الكنائس، دار اإلفتاء املصرية، فتوى رقم 3520. 
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=3520
3. التعامل مع غري املسلمني يف اإلسالم، حممد إقبال الندوي، شبكة األلوكة. 

/http://www.alukah.net/sharia/0/69692
4. احلج إىل األماكن املقدسة يف فلسطني وزيارتها، املوسوعة الفلسطينية. 

/http://www.palestinapedia.net
القاعدة وتناقضها، موقع  العبادة يف اإلسالم بني اإلمجاع اإلسالمي، وشذوذ  5. حرمة االعتداء على دور 

http://www.assakina.com/politics/5775.html ،السكينة
6. محاية املمتلكات الثقافية والدينية مع دراسة خاصة باالنتهاكات اإلسرائيلية للممتلكات الثقافية والدينية 

وخصوصًا احلفريات اإلسرائيلية يف املدينة املقدسة، جامعة النجاح الوطنية. 
http://blogs.najah.edu/staff/fadi-shadid/article/article

https://books.google.com.eg/books?id ،7. مسائل معاصرة يف الفقه اإلسالمي – حبوث فقهية
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   ولدت يف 11 /6 /1965م يف خميم الدهيشة، خميم هيئة األمم املتحدة. مل أعش الطفولة، 

ومل أعرف معناها، حرمت كاآلخرين من أطفال املخيم من كل شيء، فكان جام غضب احملتل 

الصهيوني كله مصبوبًا على رؤوسنا يف املخيمات واملناطق احملتلة. ولدت يف غرفة صغرية 

حقرية، ال تتجاوز مساحتها )6 م2(، وال أدري ما سر ثباتها، وبقائها وهي بال أعمدة، وال 

أساسات، كنا نعيش يف هذه الغرفة البائسة عشرة أشخاص، فيها ننام، وفيها نتناول الطعام، 

وفيها نستقبل الضيوف، وفيها ندرس على ضوء سراج جدي القديم الذي جلبه معه، وهو 

مطرود من اإلرهابيني الصهاينة بقوة السالح، من قريته احلبيبة )زكريا(، وكان دائمًا يزاحم 

فتح  التجول، ممنوع  الصوت: )ممنوع  اجلنود عرب مكربات  إخوتي أصوات  صياحي وصياح 

الشبابيك واألبواب، وكل من خيالف األوامر، يعاقب بشدة، أو يطلق عليه النار(. 

املاء، والكهرباء، واحلدائق  السبعينيات من معظم اخلدمات؛     حرم املخيم حتى منتصف 

العامة، واملكتبات، واملستوصفات والعيادات الصحية، باستثناء عيادة الوكالة اليت كان فيها 

طبيب واحد، يعاجل يف اليوم أكثر من مائيت مريض. وكانت املراحيض عامة، إذ لكل حارة 

مكونة من مخسني أسرة مرحاض واحد، تشرتك يف استخدامه لقضاء احلاجة. ال أريد أن أسهب 

  أ. يوسف عدوي  - جامعة بيت حلم -  كلية الرتبية

جتارب مريرة

جتربة اعتقال يف معتقالت وسجون :
 ) البصة – واخلليل – والظاهرية – والنقب ( 
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يف احلديث عن ظروف الظلم والقهر واملعاناة واحلرمان، اليت قاسينا مرارتها يف املخيم، فكل 

دقيقة عشناها فيه ال تكفي مئات الصفحات لوصفها، والكتابة عنها. وهنا أنا بصدد الكتابة 

عن جتربة اعتقالي يف بداية االنتفاضة األوىل )1987م(، وكنت قد اعتقلت قبل االنتفاضة 

ثالث مرات، ملدد بسيطة، ال تتجاوز كل منها األسبوع، أما التجربة األخرية موضوع مقالي 

هذا، فاستمرت لثالثة أشهر، قضيتها يف معتقلي الظاهرية والنقب الصحراوي، كل يوم فيها 

آدمية، رضعت احلقد واخلسة والسادية، وتلذذت  فالسجانون وحوش  يضاهي عذاب سنة، 

بالقتل والتعذيب. 

    كان يوم الثالثاء 15 /3 /1988م يومًا مجياًل مشمساً، الساعة التاسعة صباحاً، اإلضراب 

دخلت  قد  احلجر  انتفاضة  وكانت  1967م،  عام  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يسود  العام 

يف  بنادقهم  فوهات  ووضعوا  بيتنا،  جوالني  لواء  من  جنود  سبعة  اقتحم  الثالث،  شهرها 

أيديكم، وال  )ارفعوا  قائاًل:  اهلواء، حمذرًا  الضابط ثالث طلقات يف  أطلق  بعدما  صدورنا، 

تتحركوا( . ثم وضع األغالل البالستيكية يف يدي، كذلك يف يدي ابن عمي، وهذه األغالل 

اللعينة تضغط على األيدي بشدة، وظل اجلنود يضربوننا ويركلوننا بشدة يف كل مكان يف 

أجسادنا، إىل أن وصلنا إىل احملطة االعتقالية األوىل، معتقل )البصة( يف بيت حلم، ووضعوا 

على رؤوسنا أكياسًا وسخة من )اخليش(، أحضروها من حاوية القمامة، غطت رؤوسنا حتى 

أسفل الرقبة، وأراد اجلندي أن يشد الكيس من أسفل ليخنقين، فدفعته بقوة حتى أوشك أن 

يقع على األرض، قائاًل له: )أتريد أن ختنقين بهذا الكيس الوسخ الننت مثلك يا حقري ! (. 

فهجم عليَّ اجلنود، وضربوني بعنف حتى أغمي علي، وأدركت حينها أنهم يريدون قهرنا 

من البداية، وإذاللنا، وتدمري شخصياتنا، وجعلنا نشعر بالرعب والتبعية واالستسالم. حينها 
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بدأ ابن عمي يصرخ فيهم: )ماذا تفعلون؟ لقد قتلتم األستاذ، كفاكم تنكياًل به؟(. 

   ويف اليوم التالي، ويف حوالي الساعة الرابعة فجرًا نقلونا أنا وثالثني معتقاًل من حمافظة 

بيت حلم إىل معتقل الظاهرية )املسلخ(، وهو من ضمن عشرات املعتقالت ومراكز التوقيف 

اليت أقامها االحتالل، بشكل تتنافى ظروف احلياة فيها مع القوانني واألعراف الدولية؛ نظرًا 

للظروف اإلنسانية والصحية الصعبة فيها، من اكتظاظ وإذالل، وخدمات مرتدية جدًا، وعدم 

وركاًل وشتماً.  كلها، ضربًا  العذاب  ألوان  أذاقونا  الطريق  للحيوانات. ويف  مالءمتها حتى 

وكان الضابط يطلب منا أن نكرر ونعيد ما يقول من ألفاظ بذيئة ووقحة، وكنت أرفض، 

فضربين بعصا غليظة على رأسي ضربة أفقدتين الوعي، وتقيأت على مالبسي، وما زالت 

آثار هذه الضربة ماثلة حتى يومنا هذا. وقبل وصولنا معتقل الظاهرية عرجت بنا احلافلة 

على سجن اخلليل، احملطة االعتقالية الثانية، حيث أبقونا هناك ألكثر من عشر ساعات، أذاقنا 

فيها حراس السجن ألوانًا جديدة من صنوف العذاب. وعند وصولنا معتقل الظاهرية، احملطة 

االعتقالية الثالثة، أنزل الضابط األسرى مجيعهم من احلافلة، وأبقاني وحدي فيها، وقام برش 

الغاز املسيل للدموع املركز داخلها، انتقامًا مين لرفضي أوامره، فساءت حاليت. 

من  أكثر  وركلنا  على ضربنا  وتناوب  يومني،  من  أكثر  احلائط  على  مشبوحني  أوقفونا     

عشرة جنود بقيادة الكابنت )توتو( والكابنت )بيجو( هكذا كانا يسميان نفسيهما، وضابطة 

صهيونية، كانت تطلب منا أن ننام على بطوننا، وتدعس على ظهورنا، قائلة: )أنا أحب أن 

أدوس على ظهور العرب(، وكررت هذه العملية أكثر من ثالث مرات. وكان يطلب من 

يصعب  داخلي،  غريبة حتصل  بأشياء  أشعر  كنت  حينها  كثرية،  قذرة  أشياء  تقليد  املعتقلني 

وصفها، فهذا الضرب املربح املصحوب باإلهانات والشتائم يرمي إىل خلق جو من الرعب، 
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جيعلونه داخل األسري منذ بداية اعتقاله لينهار ويستسلم. 

   وقبل توزيعنا على الزنازين والغرف، عرضونا بعد أن عرونا من مالبسنا على الطبيب 

العسكري، الذي أشبعنا ضرباً، قائاًل: )يبدو أن اجلنود مل يعملوا الالزم متاماً، فدعوني أكمله 

وأتشرف بضربكم( وقام بضربنا باستخدام عصًا موضوعة أمامه على الطاولة، على الرغم 

من أن أجسادنا تلونت بألوان الطيف الشمسي، فكانت البقع احلمراء، والسوداء، والزرقاء، 

ويعذبونه،  يضربونه  اجلنود  ظلَّ  الذي  الضرير  الفتى  يّف  أثر  ما  وأكثر  والبنية،  واخلضراء، 

متهمينه بإلقاء احلجارة على اجليش، وادعوا أنهم مل يعرفوا أنه ضرير إال بعد اثين عشر يوماً، 

ثم أفرجوا عنه. 

   ُوزع املعتقلون الثالثون يف جمموعيت على الغرف، وكان نصييب غرفة رقم )4( وما أدراك 

ما الغرفة )4( ؟ مساحتها )36 م2(، حشرونا )60( معتقاًل فيها، فال تكفي لنا واقفني، فكيف 

مستوية  غري  وأرضيتها  وسخة،  والتهوية،  الصيانة  إىل  تفتقر  جدًا  قدمية  والغرفة  نائمني؟! 

وحمفورة، وال تصلح حتى ملعيشة احليوانات. ويف إحدى زوايا الغرفة وضع )دلو بالستيكي( 

تدب  أن  عضااًل  مرضًا  لعشرين  الطريق  متهد  أن  املنبعثة  روائحه  وتكفي  احلاجة،  لقضاء 

أيام مل  اليوم عشرين لرتًا، ال تكفي للشرب. عشرة  املاء يف  الغرفة من  فينا، وكان نصيب 

يالمس املاء وجهي، كذلك األسرى اآلخرين. وكنا نتيمم بأرضية الغرفة للصالة، وكان اجلنود 

يدخلون الغرفة كل يوم مخس مرات أو ست، من أجل العدد بشكل مفاجئ، وجمرد دخوهلم 

جيب أن نفز واقفني مالصقني للجدران ألكثر من ساعة، ويف إحدى املرات يف أثناء دخول 

اجلنود الغرفة وقفنا بسرعة، حيث فقد أحد الشباب من خميم قلنديا وعيه ألكثر من ربع ساعة، 

ومن ثم ُنِقَل إىل الطبيب العسكري ليوقظه بطريقته اخلاصة. 
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وأسالك  التعذيب،  أدوات  بإظهار  والتخويف  التعذيب  مارسوا  معنا  التحقيق  وخالل     

الزمان  حس  الشخص  إفقاد  خالل  من  النفسي  واإلرباك  باستعماهلا،  والتهديد  الكهرباء 

من  أسري  مائة  من  أكثر  مع  نقلت  ثم  الذاتية،  هويته  معرفة  عن  عاجزًا  وجعله  واملكان،  

الغرف إىل خيام، نصبت قريبة منها يف ليلة باردة جدًا، ومل يزودونا ببطانيات لنتغطى بها، 

وأمضينا تلك الليلة نتحرك ونركض كيال نتجمد من الربد، أو نصاب بأمراض قاتلة. وبعد 

أربعة أيام نقلنا إىل معتقل النقب )أنصار 3( املعروف صهيونيًا ب )كتسيعوت( وهو احملطة 

االعتقالية الرابعة واألخرية، وكنت من أوائل الشباب الذين افتتحوا هذا املعتقل يف قلب 

ببطء  السائق يسوق  اجلنود ساديتهم وحقدهم ضدنا، وكان  مارس  الطريق  الصحراء، ويف 

حتى تطول املسافة، ويزداد الزمن، فكسرت أياد، وسالت الدماء من الوجوه، وشج رأس أحد 

الشباب، فكانت أجواء حرب حقيقية بعزف من طرف واحد، طرف القوي املسيطر، فرقص 

اجلنود على أنغام موسيقى وأغان عربية مل نفهمها، لكننا فهمنا أنهم يستمتعون بالرقص 

على جراحنا وآهاتنا وآالمنا، وكان أكثر من تلقى الضرب والركل والتعذيب األسري املعتقل 

طالب غيث، من اخلليل، فكان يتمتع جبسم رياضي متني أغرى اجلنود باإلكثار واإلمعان يف 

تعذيبه. ومكثنا يف النقب شهورًا عدة، نصارع فيها الزواحف من أفاع وغريها، واحلشرات 

السامة؛ كالعقارب، ونصارع املرض، وبرد الليل، وحر النهار، والذي كان يعذبنا أكثر هو 

شعورنا أن آخرين خارج السجن يتأملون من أجلنا، وال يعرفون مصرينا، يقوم هذا املعتقل 

يف الصحراء ضمن ظروف جوية متقلبة، وتثور عواصف غبار يعمي األبصار، وكان جنود 

االحتالل يرفضون إنزال أطراف اخليم، إال وقت الطعام فقط، كل شيء غريب يف سجن 

النقب، حتى الذباب ثقيل الدم، الذي كنا نطرده مرارًا وتكرارًا ويصر على العودة ، ال أريد 
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أن أطيل يف وصف سجن النقب، فقد حتدث عنه الدكتور عبد الستار قاسم بالتفصيل يف 

كتابه )أيام يف معتقل النقب( الصادر عن جلنة الدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية يف 

القدس سنة 1989م، وكنت قد التقيت الدكتور عبد الستار يف أثناء الشبح لدى وصولنا 

السجن يف 2 /4 /1988م . 

   يف أحد األيام تسمم أكثر من مائيت معتقل، بعد تناول وجبة العشاء، اليت كانت عبارة 

عن بطاطا فاسدة، فنقل بعض املتسممني إىل مستشفى يف مدينة بئر السبع، وكان بيننا أطباء 

وممرضون أشرفوا على معاجلة معظم املصابني ميدانياً، وقاموا على مواساتهم، إنها ليلة قاسية 

خميفة مرعبة، كانت كابوسًا ثقياًل. 

    يف إحدى املرات -خالل أخذ العدد- بدأت جمموعة من اجلنود املرافقة للضابط املشرف 

بركل أحد املعتقلني بأرجلهم، فوقفنا وقفة رجل واحد، فهربوا مجيعاً، وبدأوا يطلقون الرصاص 

املطاطي والغاز املسيل للدموع، وكانت سيارة عسكرية مزودة برشاش )500( بدأت تطلق 

املعتقلني  الرتاب يف وجوهنا، وأصيب بعض  فتناثر  أرجلنا،  الرصاص على األرض، وبني 

األمور.  تهدئة  على  االتفاق  مت  ساعتني،  من  ألكثر  التمرد  استمرار  وبعد  طفيفة،  إصابات 

وبعدها أخذوا حوالي عشرة معتقلني كنت واحدًا منهم، ووضعونا يف زنازين مصنوعة من 

اجلبص، مساحة الواحدة منها 80 سم2 × 120 سم2 . وما أدراك ما زنازين اجلبص؟ فمن 

غضب عليه العامل جمتمعًا وضع فيها، فيموت املعتقل أكثر من مائة مرة يف الساعة الواحدة؛ 

من ضيق التنفس واالختناق، وال أدري كيف بقينا أحياء بعد مكوثنا ساعات مخسة فيها، كأنها 

العمر كله. 
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    كم كنت أشتهي رشفة من القهوة، أو الكوال، أما الشاي؛ فكان نصيب كل معتقل كوبني 

اثنني يف اليوم، األول يف الصباح مع وجبة الفطور، واآلخر مع وجبة العشاء، ولكن ما أن 

الثقافية،  املسابقات  بعمل  الوقت  نقضي  كنا  لقد  مثلجاً،  يكون  الشاي حتى  يصلنا كوب 

موجهًا إلحدى  الفلسطينية، وكنت  القضية  فيها عن  نتحدث  اليت  واجللسات  واملناظرات، 

اليت كانت يف قسمنا، حيث كانت كل خيمة تشتمل على مخسة وعشرين  العشرة،  اخليام 

معتقاًل، وصممت برناجمًا خاصًا خبيميت، باإلضافة إىل الربنامج العام الذي كان يشرتك فيه 

يعرفون  أربعة شباب ال  الربنامج على حمو األمية، فكان يف خيميت  اجلميع، ركزت يف هذا 

القراءة والكتابة، وخالل شهر واحد، أصبحوا يقرأون اجلريدة بشكل جيد. 

    مل يزدني االعتقال إال متسكًا حبقي كالجئ فلسطيين بالعودة إىل أرضي وأرض أجدادي، 

فبييت هناك على ربوة يف قرية زكريا، أحلم به كل يوم وليلة، فلن أتنازل عن حقوقي حتى 

السماء، وتشققت  الظلمة والليل، وضاقت  العامل، وإن طالت  لو أعطوني أمجل مكان يف 

األرض، وتزلزلت حتت قدمي لن أحنين، ولن أستسلم، فأنا إنسان، واإلنسان احلر الشريف 

ال يتنازل عن حقه، وال يستسلم، وال يعطي الشرعية للمحتل بأن يأخذ أرضه، ويقيم عليها 

حلمه الكاذب.  
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   مل أكن أختيل يومًا أنين سأدخل املسجد األقصى املبارك، وأرى قبة الصخرة املشرفة؛ لتذرف 

عيناي دمعاً، ويسري الشوق يف عروقي، نبضات قليب توشك على االنقطاع من شدة الفرح، 

جبيين خر هلل ساجدًا شاكرًا حامدًا ملا رأت عيناي، جهاد طويل ومشقة طويلة لليلة يف ربوع 

املسجد األقصى.

بالطرق  االستعانة  حماوالتي  فشل  وبعد  إليه،  للوصول  أخطط  وأنا  التاسعة  سن  منذ     

املسجد  ندخل  أن  وصديقي  أنا  قررت  والزيارة،  والعالج  للصالة  تصاريح  من  القانونية 

األقصى املبارك، وأن خنرتق بذلك احلواجز واجلدران مجيعها؛ لنصل هناك قبل صالة املغرب.

   يف ليلة من ليالي رمضان املباركة، انطلقت أنا وصديقي من منزلينا دون أن حنمل شيئًا 

سوى البطاقات الشخصية.

   هدوء يعم شوارع القرية، ال أحد يف الطرقات، اجلميع ينتظر أذان املغرب بني أهله وأحبته، 

قارعة  انتظرنا على  األذان حتى ندخل املسجد ونصلي هناك،  ينتظرنا  أن  قررنا  لكن حنن 

الطريق لعل سيارة تأتي؛ لتوصلنا إىل اجلدار القريب، أو إىل أقرب نقطة للمعرب.

   لن ننتظر كثريًا، فقد عاهدنا أنفسنا على أن ندخل املسجد رغم كل العقبات، وأن ال 

طريق الوصول إىل 
املسجد األقصى املبارك

جتارب مريرة

عمرو العصا
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ننكسر أو حنيد عن طريق الوصول إىل املسجد األقصى، وال نرجع إىل بيوتنا مهما كلف 

الثمن.

  ها قد قدمت سيارة، إىل املعرب؟!-نعم

  السيارة مسرعة، والوقت جيري مسرعاً، واألحداث تتواىل دون عائق أو عسر، وصلنا سريًعا، 

الطرقات خالية من البشر، كان موعد اإلفطار، وصلنا إىل مسافة قريبة من املعرب. 

  وقفت السيارة على قارعة الطريق، تقدمنا على أرجلنا، ووقفنا أمام املعرب متأهبني للدخول، 

استكشفنا املكان جيدًا، برج عسكري يف قمة اجلبل، يليه جدار طويل يبدأ طوله بالنقصان 

هذا  بعد  كالشفرة،  وحادة  معقدة  طويلة  أشياك  به  تتصل  الشارع،  حماذاة  من  اقرتب  كلما 

الشيك هناك طريق سريع، دوريات جليش االحتالل متشي ذهابًا وإيابًا مسرعة كالصاروخ، 

لتصل إىل طرف الشيك حتى تصبح بطيئة على مهل، كمن يرتصد فريسته.

  هنا بدأت اللحظات احلامسة، إما أن نقع يف مصيدة االحتالل، أو نكون بني يدي الرمحن، يف 

صالة تعادل مخسمائة صالة.

  تعاهدت أنا وصديقي أن ال نفرتق مهما كانت الظروف، ندخل سويًا أو أن نقع يف األسر 

بفتحها  قام  العسكري،  الربج  مرأى  عن  بعيدة  الشيك،  طرف  فتحة يف  من  اقرتبنا  سويا، 

أشخاص سبقونا بالدخول من هنا، دخلنا من هذه الفتحة الصغرية زحفًا على أقدامنا، فهي 

ال تتسع إىل الدخول بشكل طولي.

   قطعنا الطريق مسرعني حبذر؛ فالسيارات كانت على عجل، وبعد هذا الطريق جبل شديد 

االحندار، مليء باحلجارة الكبرية، أي عثرة قد تودي حبياتنا، سرعة جنونية يف الركض، ليس 

خوفاً، وال إرادة منا، ولكن احندار اجلبل الشديد فرض علينا ذلك.

طريق الوصول إىل املسجد األقصى
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   وقد وصلنا قاع اجلبل يف بضع دقائق، لكن كان يف مقابل هذا اجلبل شديد، االحندار جبل 

آخر، قمنا أيضًا بصعوده ببطء شديد بعد أن انقطعت أنفاسنا من اجلبل شديد االحندار.

أين حنن اآلن؟ وأين الطريق املؤدي إىل املسجد األقصى املبارك؟

   ال أحد يف الطرقات، اجلميع ينتظرون مائدة اإلفطار داخل بيوتهم، كانت هناك بيوت كثرية 

يف أعلى اجلبل، وصلنا إىل البيت األخري يف أعلى اجلبل، كان هناك شخص سبقنا بالدخول 

يبحث أيضًا عن طريق تؤدي إىل املسجد األقصى، أسرعنا مجيًعا إىل طرف الطريق ننتظر 

سيارة، قبل أن نقع يف مصيدة االحتالل.

   انطلقنا يف سيارة نقل خصوصية أنا وصديقي والشخص الذي التقينا به، ال نعرف أين 

حنن وال ألي طريق سنذهب، كانت املرة األوىل اليت ندخل فيها القدس الشريف.

   انطلقت السيارة مسرعة بطرق خمتصرة وضيقة، وصواًل إىل باب األسباط، كانت هناك أعداد 

كبرية من النساء أمامنا يف طريق طويلة.

   قبل الوصول إىل باب األسباط الرئيس، افرتقت أنا وصديقي ملسافات ليست بالبعيدة وال 

بالقريبة، حتى نبعد انتباه اجلنود.

   الطريق طويلة، واخلوف بدأ ميلئ الصدور، دقات القلب تتعاىل أصواتها، خطوات بطيئة 

وجريئة مع ثقة يف النفس.

   التفتنا إىل البائعني املتجولني على مشارف الطريق؛ لنشتت االنتباه قدر اإلمكان، اقرتبنا 

من اجلنود املتواجدين على باب األسباط، كانوا عشرة جنود وأكثر، الباب طويل وواسع، ليس 

كغريه من األبواب، حاولنا أن ال نبتعد عن جمموعة النساء الكبرية ، حتى ال نكون مكشوفني 

متاماً، وصلنا الباب، ودخلنا حبذر دون أن يلتفت إلينا أحد، بقيت اخلطوات كما هي، حتى ال 
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نلفت االنتباه إلينا بعد الدخول.

   لكن ما زال يف داخلنا شك أننا مل نصل بعد، ألننا مل نرى قبة الصخرة املشرفة، وخمافة أن 

يظهر جنود آخرون بعد مسافة أخرى.

سألنا من جتاورنا من النساء إن كنا حقًا يف املسجد األقصى املبارك، فأجابت نعم، وهل من 

جنود أمامنا؟

  قالت: ال

  حينها طرنا من الفرح، حنن يف أكناف املسجد األقصى.

  سجدنا شاكرين هلل، تقدمنا بعدها خبطوات بطيئة جدًا مع دقات قلب تعلو ضرباتها، وقدمان 

ترتعشان من هول املوقف، حلظات صمت وتأمل.

  قبة ذهبية تعانق عنان السماء، مجاهلا يسر الناظرين، جدرانها مثانية األبعاد، تبعث يف النفس 

هدوًءا، ويف اجلسد راحة، والبال اطمئنانًا لكل من وقف أمامها، مل أترك حجرًا فيها إال ملسته 

أو قبلته، طفت حوهلا ألرى تفاصيلها مجيعاً، ومنت جبوارها الستيقظ على صوت أذان الفجر. 
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قصيدتا: األسرى 
و هنا فلسطني أرض اللوز والتني

الشاعر /  زهدي احلنتولي  - مكتب الوكيل املساعد - دار اإلفتاء الفلسطينية

دوحة الشعر

ــرى ــورِة األس ــط ـــرياع إىل أس ال أســـرى 

َوَهــنــوا ــا  وم ليٍل  ــدى  ل ـــارى  األس هــم 

ــُه ــرتمس ـــٌس ل ــْت درَبـــهـــم مش ــم ـــْد مّي ق

ــَزفــْت َع ــهــم  أصــواِت على  الــذيــن  هــم 

مقرتبًا ــفــجــَر  ال ـــرون  ي ــن  ــذي ال ــم  ه

شهدْت ــْم  هل ـــاٌم  أي الــبــئــِر  غيهِب  يف 

ــٍة ــم ــّم ــس ـــاٍد م ـــف ـــأص مــكــّبــلــون ب

خاويًة األمــعــاء  ــرى  ت احلـــروَب  خاضوا 

يساعُدها ـــاٍء  م ــال  ب عــــروٌق  ــْت  ــّف ج

ــوا لــلــمــجــِد أغــنــيــًة ــب ــت ــهــم َك لــكــّن

وتكرمًة تبجياًل  قــمــُت  لكم  مــن  يــا 

بــكــْم ــط  ــي حي ظـــْلـــٍم  مـــن  ــــرُب  أك اهلل 

كي يكتَب الّشــعَر يف َمْن ســّطروا الشْعرا

مْجــرا أقداُمهــْم  ملســْت  ولــو  حّتــى 

ِشــرْبا درُبهــم  يومــًا  تزحــزح  ومــا 

بشــرى بهــا  أحلانــًا  الوعــِد  قيثــارُة 

والَقْهــرا الليــَل  ُيزيــُل  فشــيئًا  شــيئًا 

األخــرى الغرفــِة  يف  حّدثهــم  والقيــُد 

ويــأكل الذئــُب مــن أعماِرهــم عْمــرا

الصــرّبا مينــُح  طعــاٌم  فيهــا  وليــَس 

اجملــرى دوِنــه  مــن  َدٌم  يســرُي  فــال 

قالــوا بهــا ِحَكمــًا تســتوجُب الفْخــرا

جْهــرا خفيــًة  يصّلــي  دعائــي  لكــْم 

ال بــدَّ مــن موعــٍد يأتــي لكــم يْســرا
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والــتــنِي ــوز  ــل ال أرض  فلسطني  هنا 

منغرٌس الّزيتوُن  بها  ــًا  أرض عشقُت  

فاتنٍة مــثــل   عــيــونــًا   فيها   ـــبُّ   أح

أوردتـــي ـــّل  ك ــا  ــراي م ــٌة يف  ــوم ــرس م

حاضنٌة   للّشمس  قــلــعــٌة   ــا  ــواره أس

مبوطنها إّنــــي   عـــاشـــٌق   ــٌم   ــّي ــت م

ناحيٍة كـــلِّ  ــن  م يعبقين  ــُب  ــّي ــط ال

ـــٌق ـــُه أَل ــا مــنــهــا ل ــن ــسَّ وّضـــــاءٌة وال

خمتصرًا الكوِن   مجــاَل   وصفُت   ــي   إّن

ــْت ــَف وِص الــيت  ــري  غ أرى  ـــالدًا  ب ــال  ف

ــًة ــق ــي وأمحــــُل أشـــعـــاري مــوّث ــش أم

قافييت ــان  ــت ــس ب إذا  أقـــــوُل  ــــاذا  م

تــعــزفــُه   اإليـــقـــاع  إذا  ــــوُل  أق مــــاذا 

حياصرها ــٌل  ــي ل وإْن  الــبــالُد  هـــذي 

إقــامــتــِه منفى  ــن  م احلـــّق  ويـــرجـــُع 

ساعتها ــُر  ــج ــف وال أغــنــيــيت  ــوُل  ــق ت

واحتها   أحـــزاِن  عــن  ـــزَن  احل ومتــســُح 

يشهدها للساحات  الّطفُل  ســريجــُع 

إّنــي عشــقت وهــذا العشــُق يكفيــين

شــراييين حّبــًا   تلتقــي   روِضهــا   يف 

وحتييــين حتيــا  ُمــدٌن   طوهِلــا   يف 

والّرســُم يوحــي بها حــورًا مــن العنِي

أّنــى  ذهبــُت  فرمــُش  العــنِي  حيويين

مَسِْعــُت نبضــي بدهــٍر  قبــل  تكويــين

ِنســريِن ورِد  مــْن  جّنــٌة  إّنهــا  ِإْذ 

تشــريِن ليــِل  يف  قمــٍر  إىل  يســري 

يف حــبِّ  أرضي  أنا احلرُف  الفلســطيين

ال شــيء ُيغري ركابــي ..كيــف تغريين؟

بالّديــِن واإلميــان  والشــوِق   باحلــبِّ  

بالقــدِس صّلــى  لكــْي حتيــا دواويــين

حّطــنِي يــوَم  وأرٍض  شــعٍب  أجمــاُد 

ال بــّد مــن موعــٍد يأتــي علــى حــنِي

البســاتنِي ظــّل  إىل  تــوىّل  فقــد 

الّرياحــنِي أشــذاَء  ســأعَبُق  حتمــًا 

الّطواحــنِي أفــراَح  تشــاهد  ملّــا 

األفانــنِي مشــِخ  مــْع  الّطفــل  ويكــرب 

قصيدة األسرى وقصيدة هنا فلسطني أرض اللوز والتني



94

العدد  133  رجب وشعبان   1438 هـ   -  نيسان وأيار 2017م

     تهيج األضالع يف الشاعر، ناقاًل صورة القدس إىل العامل يف دفقات قلبه، ورقائق كتاباته، 

فالبد أن أقول للقدس شيئًا يقارب حملة من معاني احلبِّ والتعلُق بها، لذا أقول هلا قصيدتي 

)أنا والقدس(

أنا والقدس
دوحة الشعر

الشاعر / يوسف شحادة - عضو احتاد الكتاب الفلسطينيني - عضو اجمللس الدولي للغة العربية

خيييييييارطيييييييت والييييييييييييييقييييييييييييييدُس  أان 

وجيييييييي�ييييييييُب اليييييقيييييليييييب ْييييييِطيييييبُيييييهيييييا

مييييييييرتيييييييينييييييييااً بت  واسييييييييييييييييييييييييي 

شييييييييعييييييييارك ميييييييين سييييينيييييا ُرشييييييييييدي

ُميييييييييييينييييييييييييازَلَييييييييييييٍة ف  تِيييييييييييييللُيييييييييييييك 

أحييييرفييييكييييي الرض  فيييييييييييييييييَأروي 

بييييييييييييييدال الييييييييدييييييييين ُأْرِشييييييييييييُدهييييييييييييا

لُييييييغييييييت ف  اليييييييييي�يييييييييياريييييييييييخ  هيييييييييييي 

لييييييييييُعييييييييييْمييييييييييُرِك ُعييييييييييييْمييييييييييييُران فييييييييياٍن

بييييييييييلييييييييييوِح اليييييييييييينُّييييييييييييور َأبيييييكييييي�يييييهيييييا

ميييييييآقييييييي�يييييييهيييييييا ف  ودمييييييييييييييييعييييييييييييييييي 

أانجيييييييي�ييييييييهييييييييا إذ  بييييييييعيييييييي�يييييييينييييييييِك 

وأرُضيييييييييييييييييييييييك بِيييييييييييييييييتُّ أفييييييديييييييهييييييا

ُأسييييييييياجيييييييييليييييييييهيييييييييا، ُأحييييييياكييييييي�يييييييهيييييييا

بيييييييييقييييييييياِف اليييييييييييييَقيييييييييييييْدِر ُأعيييييلييييي�يييييهيييييا

وسييييييييييييي اليييييييسييييييي�يييييييِف تَيييييفيييييدييييييهيييييا

وِعيييييييييييييييرقيييييييييييييييي انبيييييييييييييييييييييٌت فييييي�يييييهيييييا

حيييياميييي�ييييهييييا اَليييييييييييييّطيييييييييييييَاُب  وذي 



95

أنا والقدس

نييييييي�يييييييا صيييييييييلحيييييييييك َجَّيييييييييييييييييل اليييييييدُّ

ُمييييييْنييييييَكييييييِسييييييرااً بت  وُعيييييييييييربُيييييييييييِك 

واِعييييييييييييييييييييييييييييييييَدان هللا  أليييييييييييييي�ييييييييييييييس 

عييييييواِصييييييميييييينييييييا لُييييييييييييْم َخييييييَضييييييَعييييييْت

ألييييييي�يييييييس اليييييييييييُعيييييييييييرُب ييييييييذُكيييييييُرهيييييييا

أْوِرَدةاً َعييييييييييييييييييمَّ  خييييييييييييييييييييييراٌب 

نييييييي�يييييييا اليييييييدُّ تَييييييييْسيييييييي�َيييييييي�ييييييييِقييييييييُظ  أل 

َأَخييييييييينيييييييييا ي  اِليييييييييييييييييييييييرُذ  وبت 

تُييييييييييييينيييييييييييييادي َوْهيييييييييييييييييييييييييَي بكيييييييي�ييييييييٌة

أميييييييييييييييييييياَت ِرجيييييييييييييييييييييييياُل ُأمَّيييييييي�ِيييييييينييييييييا

وصييييييييييييييييييار نِيييييييييييييييسييييييييييييييياُؤان �ييييكييييلييييى

فيييييييييهيييييييييل تييييييييييييرجييييييييييييو لييييييييعييييييييودتييييييييا

ُميييييييييَهيييييييييٌج ليييييييكيييييييم  ثرت  أمييييييييييييييا 

نييييييي�يييييييا اليييييييدُّ اسيييييييييييي�ييييييييييييأ�َييييييييييييرمُتُ  أِم 

حمييييييييييييييراب واليييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييدُس  أان 

أانجيييييييييييييييييييي الييييييييييييقييييييييييييدس ِميييييييييييييييرآت

بييييييييييييياِضيييييييييييييِرهيييييييييييييا ومييييييياضييييييي�يييييييهيييييييا

وَغييييييييييييييييييييييييْرٌب ُسيييييييييييييييييييييييييييوِّدوا تييي�يييهيييا

قييييياضييييي�يييييهيييييا هللا  َوَوْعييييييييييييييييييييييييييييييييييييُد 

وقييييييييييييييد َجيييييييييييفَّيييييييييييت سييييييواقيييييي�ييييييهييييييا

والييييييييييي�يييييييييييهيييييييييييا هللا  ونيييييييييييييييييييييييييييييييور 

ميييييييرافييييييي�يييييييهيييييييا ف  وُظيييييييييييييييييْليييييييييييييييييٌم 

فييييييييقييييييييد َهيييييييييييييييييييييييييييّدوا ميييييبيييييانييييي�يييييهيييييا

يييييييييَعيييييييييرِّييييييييييهيييييييييا بِييييييييييُطييييييييييْغيييييييييي�يييييييييياٍن ييُ

وتَيييييييييييييييْصيييييييييييييييرُُخ مييييييييين يُيييييليييييبِّييييي�يييييهيييييا

وأميييييييييييسيييييييييييوا َميييييييييييييييْع َغييييييوانيييييي�ييييييهييييييا

ِعييييييييييييييييييييييراِقييييييييييييييييييييييٌي وشيييييييياميييييييي�ييييييييهييييييييا

نَيييييكيييييفييييي�يييييهيييييا هللا  بِييييييييييييَعييييييييييييْهييييييييييييِد 

وَكييييييييييييييْنييييييييييييييعيييييييييييييياٌن ُمييييييييييرَبِّيييييييييي�ييييييييييهييييييييييا

يُييييْضيييينيييي�ييييهييييا الْرِض  وغييييييييييييييرُب 

روابيييييييي�ييييييييهييييييييا ف  ُأَصييييييييييييييييييلِّييييييييييييييييييي 

تُييييييييييَسييييييييييلِّيييييييييي�يييييييييين ُأَسيييييييييلِّييييييييي�يييييييييهيييييييييا
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القدس يف القلب

د. م. عبد اهلل فنون

دوحة الشعر

حمبٍة أرُض  اهلِل  أرُض  ــدُس  ــق ال

متعبٍِّد لــنــاســك  الــنــعــيــُم  ــهــا  وب

ورمحـــٌة ــالم  ــس ال مـــنـــاراُت  فيها 

ٌد ــجــدِّ ــت واخلــــري فــيــهــا شــامــٌل م

حــوهلــا وبــــــارك  بـــاركـــهـــا  اهلل 

حممِد بــاحلــبــيــِب  إلــيــهــا  أســـرى 

وسبَّحا السماِء  ــرِش  ع إىل  عرجا 

ربِّــه ســدرة  بــقــرِب  الــنــيبُّ  وصلى 

أحكامها أو  الصلوات  ليخفف 

ــاءه ــٍد  ج ــب ــــُه  دعـــاَء ع لــبَّــى اإلل

ــن أعـــداِئـــه وخــصــوِمــه ـــاه م  ومح

ــه ـــاًل مـــن رب ـــائ ــيب رس ــن محـــل ال

ـــاِن اإلمي ــع  م ــو  ــرب ي ــقــى  الــُت فيها 

ــٍل غــفــالِن ــاه ــُم جل ــا اجلــحــي ــه وب

اإلحــســِان عــلــى   قــائــمــٌة  للناس 

اجلـــريـــاِن ــــم  دائ ــــوٍم  ي ـــلِّ  ك يف 

ــرآِن ــق ال ــن  م ــــاٍت  آي بــعــض  يف 

ـــواِن أع ــال  ب ــا  ســري إذ  والـــــروُح 

ــق األكـــــواِن ــال ــــربٍّ خ ــــدًا ل مح

ــاِن ــس اإلن على  تهوينا  ــوه   ــدع ي

ــغــفــراِن ــد يف اإلنــعــام  وال ــزي وي

ــــَخ  األركــــاِن ــًا راس ــن ــاُه دي ــب وح

ــن الــشــيــطــاِن ووقـــــاُه إغـــــواًء م

ــِة الــرمحــِن ــاع ــالة وط ــص حـــول ال
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ِد األلــــواِن ــدُّ ــع لــلــنــاس رغـــم ت

ــِب األحلـــاِن ــيِّ ــالِم ذكـــٍر ط ــك ب

اإلخــواِن من  سبقوا  من  ومجيع 

ثــاِن لــعــوٍد  أدت   بــنــصــائــح 

ـــاِن األزم ــدى  م على  باملرسلني 

الــعــرفــاِن إىل  أفــضــى  لــتــعــارف 

ـــاِن األدي ــرى  ع ختمت  وبــديــنــه 

البلداِن ذرى  يف   تشتت  شعٌب 

ــاِن أم بكل  األقــصــى  ســاحــة  يف 

ــرضــواِن ال إىل  تفضي  أبــواُبــهــا 

ــرمحــٍة ــجُّ ب ــع ــى ي ــح ـــــؤاده أض وف

ترمنت ــاِء  ــم ــس ال ــكــُة  ــالئ م ـــه  ول

ـــا وآدم ــَل  ــي ــل اخل زاَر  بــطــريــقــه 

آزروا ــل  ب ـــُبـــوا  رحَّ مجــيــعــًا  وبـــه 

مجاعًة يقيم  األقــصــى  يف  ــلَّ  ح قــد 

لقائه ألجــل  مجعوا  قد  القدس  يف 

ــرســٍل م ـــر  آخ اهلل  ـــيبُّ  ن فـــغـــدا  

لقدِسنا ــعــود  ي أن  أســــأُل  واهلل 

مصليًا أعـــود  أن  أرجـــو  ــــاه  ربَّ

وواحـــٌة للسالِم  خــلــٌد  فــالــقــدُس 

القدس يف القلب
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سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس “أبو مازن” حفظه اهلل

يستقبل مساحة املفيت العام

رام اهلل: استقبل سيادة الرئيس حممود عباس )أبو مازن( حفظه اهلل ورعاه رئيس دولة فلسطني، 

ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف مقر الرئاسة برام اهلل، مساحة الشيخ 

حممد حســني -املفيت العام للقدس والديار الفلســطينية- خطيب املسجد األقصى املبارك، 

الذي شرح لسيادته ما تعانيه القدس احملتلة، يف ظل تصاعد وترية االعتداءات اإلسرائيلية حبق 

املدينة ومقدساتها، بدوره أكد سيادته أن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطني، وأن إجراءات 

وأن  باطلــة،  االحتــالل 

القيادة ستواصل حتركاتها 

والسياسية  الدبلوماسية 

االحتالل،  جرائم  لفضح 

االنتهــاكات  وجلــم 

اإلسرائيلية، وكان مساحته 

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

إعداد: أ. مصطفى أعرج /   مدير عام مكتب املفيت العام
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قد ألقى خطبة اجلمعة يف مسجد التشريفات يف مقر الرئاسة برام اهلل، اليت حذر فيها من نوايا 

اإلدارة األمريكية بنقل السفارة األمريكية إىل القدس، مؤكدًا أن هذا العمل ليس اعتداء على 

فلسطني فقط، بل على العرب واملسلمني مجيعهم.

املفيت العام يشارك يف حفل تأبني املطران كابوتشي

  رام اهلل: شــارك مساحة الشــيخ حممد حســني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

خطيب املســجد األقصى املبارك- يف حفل تأبني املطران كابوتشــي، الذي أقيم يف رام اهلل، 

حيث بني مساحته أن املطران كابوتشي كان يف حياته رجَل دين متميزًا.

وكان حيتذي خبطوات ســيدنا عيســى بن مريم، يف رســالته، وحمبته للقدس، اليت هي مدينة 

السالم، وأن أي سالم لن يتحقق إال بتحقق السالم يف مدينة القدس، وأضاف أن كابوتشي 

هواه كان فلسطينياً، وهو 

فلسطيين بامتياز، وناضل 

على مدار ســنوات من 

أجــل فلســطني، وبقي 

صامــدًا علــى مواقفــه 

لقب  فاستحق  الوطنية، 

راهب الثورة بامتياز.

املفيت العام يشارك يف افتتاح مدرسة املنطار

   القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

أشاد  وقد  القدس،  ضواحي  يف  املنطار  مدرسة  افتتاح  يف  املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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مساحته بافتتاح هذه املدرسة، اليت تهدف إىل دعم صمود املواطنني وثباتهم يف املناطق املهددة 

بالتهجري، متمنيًا التوفيق والنجاح لطلبتها، وداعيًا إىل إنشاء مزيد من هذه املنارات العلمية 

يف األراضي الفلسطينية.

املفيت العام يستقبل السفري املصري

الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفيت،  الشيخ حممد حسني  استقبل مساحة  اهلل:  رام      

مجهورية  مراد - سفري  سامي  السيد  سعادة  مكتبه  املبارك- يف  األقصى  املسجد  -خطيب 

قيادة  العربية  بدعم مجهورية مصر  أشاد مساحته  فلسطني، حيث  دولة  لدى  العربية-  مصر 

وشعبًا للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة، مما يساهم يف التخفيف من معاناته، وقد اطلع 

مساحته سعادة السفري املصري على االنتهاكات، اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد الشعب 

الفلسطيين ومقدساته، خاصة عملية تهويد كل ما هو عربي وإسالمي يف القدس، باحثني عن 

تاريخ مزعوم هلم. وحّذر مساحته من خطورة مشروع نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس، 

حمذرًا من التداعيات اخلطرية هلذا القرار، الذي ستكون له عواقب وخيمة على السالم يف 
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الشرق األوسط، وعلى العامل أمجع.

    من جانب آخر، شكر سعادة السفري مساحته على حسن االستقبال، مؤكدًا على عمق 

الرتكيز على ضرورة حل  إىل  داعيًا  واملصري،  الفلسطيين  الشعبني  بني  والروابط  العالقة 

القضية الفلسطينية حاًل عاداًل، وشاماًل، ومشّرفاً، ويف نهاية اللقاء سلم سعادة السفري دعوة 

لسماحته من معالي وزير األوقاف ورئيس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف مجهورية 

مصر العربية أ.د. حممد خمتار مجعة، حلضور أعمال املؤمتر العام السابع والعشرين للمجلس 

األعلى للشؤون اإلسالمية، كما قدم لسماحته صورة لألزهر الشريف.

    بدوره قام مساحته بإهداء سعادة السفري جمموعة من إصدارات دار اإلفتاء الفلسطينية. 

اإلفتاء  لدار  املساعد  الوكيل  اهلل-  عوض  إبراهيم  الشيخ  فضيلة  من  كل  اللقاء  وحضر 

الفلسطينية، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، والسيدين حممد جاد اهلل / مدير عام الشؤون اإلدارية 

واملالية، ومصطفى أعرج- مدير عام مكتب املفيت العام.

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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املفيت العام يلتقي مدير عام اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان

    القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - 

خطيب املسجد األقصى املبارك - حبضور كل من السيدين حممد جاد اهلل- مدير عام الشؤون 

اإلدارية واملالية- ومصطفى أعرج - مدير عام مكتب املفيت العام، وفدًا من اهليئة املستقلة 

حلقوق اإلنسان ضم السيد عمار الدويك - مدير عام اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان- وكل 

من احملامي األستاذ موسى أبودهيم- مدير دائرة التحقيقات والشكاوى يف اهليئة- واحملامي 

األستاذ وليد الشيخ - مدير مكتب وسط الضفة يف اهليئة -وإسالم التميمي- مدير دائرة 

التدريب والتوعية واملناصرة يف اهليئة.

اليت ترتكز إىل دورها األساس يف نشر  دار اإلفتاء،     واستعرض مساحته بعض نشاطات 

الوعي الديين بني الناس، وأكد على أن اإلسالم دين حيفظ حقوق اإلنسان يف اجملاالت مجيعها، 

وهو دين وسطي، وأشاد بعمل اهليئة والقائمني عليها، مرّحبًا بالعمل املشرتك معها.

بالتواصل  اهليئة  اهتمام  على  اإلنسان،  حلقوق  املستقلة  اهليئة  عام  مدير  أكد  جهته  من     

مع املؤسسات الدينية والثقافية، يف اجملتمع الفلسطيين، واليت تلعب دورًا بارزًا يف تشكيل 

املستندة  والثقافة  الوعي 

إىل القيم اإلسالمية، اليت 

مع  التقاء  نقطة  تشكل 

اإلنسان  حقوق  مبادىء 

اإلفتاء  دار  وأن  وقيمها، 

اخلصوص  ــه  وج على 

وتقدير  باحرتام  حتظى 
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وحضور يف اجملتمع الفلسطيين.

موضوعات  مناقشة  بهدف  واهليئة،  الدار  بني  دراسي  يوم  إقامة  على  اللقاء  يف  واُتِفَق     

ذات صلة باملعايري اإلسالمية وحقوق اإلنسان، وتسليط الضوء على القوانني والتشريعات 

الوطنية، والقوانني الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي.

جملس اإلفتاء األعلى حيذر من املؤامرات اليت حتاك ضد املسجد األقصى املبارك

العام للقدس والديار الفلسطينية-     القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت 

اإلفــتــاء  جملس  رئــيــس 

الثامنة  اجللستني  األعلى 

بعد  واألربعني  والتاسعة 

املائة، من جلسات جملس 

حبضور  األعلى،  اإلفتاء 

أصحاب الفضيلة أعضاء 

حذر  حيث  ــس،   ــل اجمل

العواقب  مــن  اجمللس 

املنطقة  إليها  ستجر  اليت 

املؤامرات  جراء  برمتها 

املسجد  ضد  حتاك  اليت 

الذي  املبارك،  األقصى 

عقيدة  من  ــزءًا  ج يعدُّ 

مسلمي العامل أمجع، مبينًا 
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أن سلطات االحتالل من خالل افتتاح ما يسمى بـ)مطاهر اهليكل( )املغطس( الواقعة يف 

منطقة القصور األموية املالصقة للمسجد األقصى من جهته اجلنوبية، تكشف عن نواياها 

العدوانية جتاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها باحملافظة على الوضع التارخيي القائم فيه.

   كما دعا اجمللس خطباء املساجد واملرجعيات الدينية يف العامل أمجع للرتكيز على القدس 

السفارة  الرئيس األمريكي نقل  يف خطب اجلمعة، والتعبري عن االحتجاج على توجهات 

األمريكية إىل القدس، والتحذير من عواقب هذه اخلطوة املنتهكة حلق العرب واملسلمني فيها.

وحذر اجمللس كذلك من قرار منع رفع األذان، مبينًا أنه يتنافى مع القوانني الدولية واألعراف 

والشرائع السماوية، اليت تؤكد على حرية العبادة.

   وناشد اجمللس اجملتمع الدولي حتمل مسؤولياته، والتدخل العاجل للجم مجاح إسرائيل، 

ومنعها من تنفيذ ما ختطط له من تنكيل بالشعب الفلسطيين، وتهويد للمسجد األقصى 

املبارك، وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها، ووقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي 

اخلطري وامُلمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات االحتالل من جرائم بشعة حبق املدنيني 

الفلسطينيني، واختاذ القرارات العملية لدرء األخطار احملدقة باملسجد األقصى املبارك، ومدينة 

القدس، والقضية الفلسطينية.
املفيت العام  يشارك يف ندوة احملامي والسالم يف اجلمهورية التونسية 

    تونس: شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك- يف فعاليات الندوة الدولية )احملامي والسالم( اليت عقدت 
يف العاصمة التونسية )تونس(، وذلك بناء على دعوة تلقاها من سعادة األستاذ عامر احملرزي،  
بعنوان:  األوىل،  عمل؛  ورقيت  للندوة  مساحته  وقدم  بتونس.  للمحامني  الوطنية  اهليئة  عميد 
يف  احملامي  دور  األوىل  الورقة  يف  بني  األديان(،  )حوار  بعنوان:  والثانية،  والسالم(  )احملامي 
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للتعايش  مثاًل  الثانية عدالة اإلسالم ومساحته، وضرب  االستقرار وحفظ السالم، وبني يف 
اإلسالمي املسيحي يف فلسطني، الذي يعد أمنوذجًا رائعًا للتعايش يف العامل.

    والتقى مساحته على هامش الندوة مساحة الشيخ عثمان بطيخ- مفيت اجلمهورية التونسية، 
املسجد  رأسها  وعلى  الفلسطينية،  املقدسات  هلا  تتعرض  اليت  االعتداءات  على  وأطلعه 
األقصى املبارك، وخاصة احلفريات أسفله، ووجه له دعوة لزيارة القدس، والذي بدوره قبلها، 
وسيحدد موعد الحق لتنفيذها، وأشاد مساحته بالدعم الذي تقدمه اجلمهورية التونسية رئيسا 
بني  احلوار  أهمية  على  مؤكدًا  العادلة،  وقضيته  الفلسطيين  الشعب  إىل  وشعباً،  وحكومًة 

الشعوب واحلضارات؛ ليعم السالم العامل كله.
    وقدم مساحته ملفيت اجلمهورية التونسية درع دار اإلفتاء، والذي أشاد بدوره بسماحته وبهذه 

الزيارة، مؤكدًا على عمق العالقة األخوية بني الشعبني التونسي والفلسطيين.
    كما التقى مساحته األستاذ عامر احملرزي، وقدم له درع دار اإلفتاء، وأطلعه على أهمية رجال 
القانون، ودورهم يف الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيدًا بالندوة والقائمني عليها، مثنيًا 

على ما صدر عنها من نتائج وتوصيات.
    كمــا التقى مساحته علــى هامش الندوة بالعديد من املســؤولني الرمسيني والشــعبيني، 

األوضاع  على  وأطلعهم 
يعيشــها  اليت  الصعبــة 
الفلســطيين  الشــعب 
إىل  داعيــًا  ومقدســاته، 
اجلهود  تكاتــف  ضرورة 
الشــعب  عن  للدفــاع 

الفلسطيين ومقدساته.

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية



106

العدد  133  رجب وشعبان   1438 هـ   -  نيسان وأيار 2017م

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف مؤمتر األزهر

  – الفلسطينية والديار  للقدس  العام  -املفيت  حسني  حممد  الشيخ  مساحة  عن  ممثاًل  القاهرة:      

شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية- مفيت 

حمافظة رام اهلل والبرية- يف فعاليات مؤمتر )احلرية واملواطنة... التنوع والتكامل( الذي أقامه األزهر 

الشريف يف القاهرة،  وذلك بدعوة من فضيلة الدكتور أمحد الطيب شيخ األزهر الشريف- رئيس 

جملس حكماء املسلمني، حيث تناول املشاركون يف املؤمتر موضوعات تتعلق مبفهوم احلرية واملواطنة.

   وشارك فضيلته على هامش املؤمتر ببعض اللقاءات اإلعالمية اليت أشار فيها إىل أهمية موضوع 

هذا املؤمتر يف ظل ما جيري على الساحة العاملية، وخباصة العربية منها، وأكد على أن املسلمني ال 

ينسلخون عن دينهم يف حوارهم مع غريهم، ولقائهم مع خمالفيهم يف الدين أو الرأي، وإمنا يقومون 

السرية  بوضوح يف  مسطرة  دينية  أصول  إىل  مستندين  الدينية،  بثوابتهم  إطار متسكهم  يف  بذلك 

النبوية وفعل الصحابة ويف الفقه اإلسالمي والرتاث األصيل.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة عن املخدرات وعدد من النشاطات األخرى

فضيلة      جنني: شارك 

الرب  أبو  حممد  الشيخ 

جنني-  حمافظة  مفيت   -

عقدت  اليت  الندوة  يف 

العربية  اجلــامــعــة  يف 

عنوان:  حتت  األمريكية، 

املــخــدرات على  ــر  )أث

الذي  اإلسالم،  عنها  نهى  اليت  واملفرتات  املسكرات  تناول  فيها خطر  بنّي  واجملتمع(  الفرد 

اعترب املسكرات أم اخلبائث، اليت تذهب العقل، كما شارك يف ندوة حول )خماطر اإلنرتنت، 

جنني  بنات  مدرسة  يف  عقدت  االجتماعي(،  التواصل  ووسائل  له  اخلاطئ  واالستخدام 

الثانوية، مبينًا أن الشريعة اإلسالمية جاءت شاملة وقابلة ألن تستوعب كل جديد، فال حرمة 

يف التعامل مع هذه الوسائل مبا ينفع، وإمنا احلرمة يف طريقة استعماهلا مبا يضر، مؤكدًا على 

أهمية غرس األخالق واملبادئ والقيم اإلجيابية يف نفوس أبنائنا، ثم بني أهمية استثمار رقابة 

مبا هو  الوقت  واستغالل  األصدقاء  اختيار  أهمية  العبد، وكذلك  وتعاىل على  اهلل سبحانه 

مفيد، وشارك كذلك يف ندوة حول حوادث السري، عقدت يف قاعة بلدية جنني، حتدث فيها 

عن أهمية احملافظة على املرافق العامة، واليت منها الطرق، كما شارك يف ورشة عمل عقدت 

يف قاعة الشهيد قدورة موسى بعنوان: )حق املرأة يف املرياث(.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف فعاليات تكريم شهداء احملافظة وفلسطني والعروبة

   نابلس: شارك فضيلة 

شوباش- أمحد  الشيخ 

مفيت حمافظة نابلس- يف 

شهداء  تكريم  فعاليات 

وفلسطني  ــة  ــظ ــاف احمل

دعا  حيث  والعروبة، 

ــرورة  ض إىل  فضيلته 

يف  شارك  كما  عليهم،  وترحم  للشهداء  احلضور  أمام  ودعا  الشهداء،  أهالي  مع  التضامن 

زراعة أشجار يف خربة طانا يف احملافظة، وذلك دعمًا لصمود أهلها وثباتهم، الذين يتعرضون 

حملاوالت التهجري، وشارك يف وقفة ضد نوايا اإلدارة األمريكية بنقل السفارة األمريكية إىل 

القدس، وشارك يف ندوة حول مكانة املرأة يف اإلسالم، حتدث فيها عن مكانة املرأة وحقوقها 

يف املرياث والزواج وامللكية، كما شارك يف ندوة حول أحكام الربا وأدلته وأنواعه، وقدم من 

ناحية أخرى واجب العزاء يف كل من املرحومني بإذن اهلل، مجيل شحادة، وبرهان جرار، وأنعام 

اخلششي.

مفيت حمافظة بيت حلم يعزي بالشهيد قصي العمور ويشارك يف عدد 

من النشاطات

مفيت حمافظة      بيت حلم: أدى فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – 

بيت حلم- واجب العزاء بالشهيد قصي العمور، وألقى كلمة يف بيت 

العزاء، أشاد فيها مبناقب الشهيد، مبينًا منزلة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل، كما شارك 
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فضيلته يف ندوة دينية، بعنوان: )اخلري والشر وموقع الشيطان من ذلك( وزار إدارة شؤون 

املصاحف والكتب يف املسجد احلرام، وذلك على هامش تأديته شعرية العمرة، وألقى العديد 

املوضوعات،  من  العديد  فيها  تناول  واإلصالح،  التأهيل  نزالء  أمام  الدينية  الدروس  من 

بأن  علمًا  وعدله،  اإلسالم  مساحة  على  فيها  أطلعهم  األجنبية،  الوفود  من  العديد  والتقى 

فضيلته يشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية الدينية اليت  تبثها بعض وسائل اإلعالم 

املختلفة.

مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرات فقهية عدة

طولكرم: ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي - مفيت حمافظة طولكرم - 

العديد من احملاضرات الفقهية، تناول فيها موضوعات دينية عدة، منها 

حماضرة بعنوان: )أحكام اليمني يف الشريعة اإلسالمية( ألقاها يف قاعة 

دار القرآن الكريم، وكذلك ألقى حماضرة عن العلم الشرعي، وضرورة طلبه وفق أحكام 

الشريعة، وذلك يف قاعة مسجد الروضة، وأخرى بعنوان: )مقدمات يف تفسري آيات األحكام( 

وأجاب  املهتمني،  من  العديد  احملاضرات  هلذه  واستمع  الكريم،  القرآن  دار  قاعة  ألقاها يف 

الدينية عرب  الربامج  العديد من  يشارك يف  بأن فضيلته  أسئلة احلضور، علمًا  فضيلته عن 

وسائل اإلعالم املختلفة.

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف عدد من الفعاليات

   طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمرو - مفيت حمافظة طوباس- 

يف اجتماع اجمللس التنفيذي للمحافظة، ويف مسرية إحياء ذكرى انطالقة 

الثورة الفلسطينية الثانية واخلمسني، ويف الوقفة االحتجاجية على نية اإلدارة األمريكية نقل 

سفارتها إىل القدس، ويف حفل ختريج معلمي برنامج تأهيل املعلمني.
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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 133
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

ق�م�ها الكل�ة 500) ش�كل

 موزعة على س�ة فائزين بل�ساوي

   السؤال األول: أجب بنعم أو ال فيما يأتي ......................؟
 1. فتح عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، القدس عام 15هـ /636م.

 2. دفن عبادة بن الصامت يف مقربة باب الرمحة يف القدس.
 3. بنيت قبة الصخرة سنة 68هـ/ 691م.

 4. تبلغ مساحة املسجد األقصى املبارك 144 دومناً.
التعاون اإلسالمي )املؤمتر اإلسالمي سابقًا(  5. تأسست منظمة   

عام 1975.
 6. حيرم مبوجب نظام املراحبة الزيادة على الثمن الذي اشرتيت به 

السلعة من قبل البائع.
 7. أعطى عمر بن اخلطاب أمانًا لنصارى بيت املقدس ألنفسهم 

وأمواهلم وكنائسهم وصلبانهم.
  8. بدأت االنتفاضة الفلسطينية األوىل 1987.

يف  املرأة  )حق  بعنوان:  موسى،  قدورة  قاعة  يف  ندوة  عقدت   .9  
املرياث( وذلك يف الربع األول من عام 2017.

التحقيقات  دائرة  مدير  الدويك  عمار  األستاذ  يشغل   .10  

والشكاوي يف اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان.

   السؤال الثاني:  من.......................؟
بطريرك  ُمَؤّمنًا   مصر  أقاليم  يف  أرسل  الذي  املسلم  الوالي  أ .    
كانوا  الذين  الرومان  بطش  من  الفيايف  يف  اهلارب  األرثوذكس 

خيالفونه يف العقيدة.

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 133 
   ب . القائل:

  1. وال بد لليل أن ينجلي     وال بد للقيد أن ينكسر.
  2. )أال وإني إمنا ُرهبت يوم قتل عثمان(.

  3. )العلم شيء ال يعطيك بعضه، حتى تعطيه كلك(.
  4. يف غيهب البئر أيام هلم شهدت والقيد حّدثهم يف الغرفة األخرى.

  5. أناجي القدس مرآتي     تسليين أسليها.
  6. القدس أرض اهلل أرض حمبة    فيها التقى يربو مع اإلميان

     فالقدس خلد للسالم وواحة   أبوابها تفضي إىل الرضوان.

  السؤال الثالث: ما...................؟
 1. معنى)يصب منه( حسب قوله صلى اهلل عليه وسلم: )من يرد 

اهلل به خريًا، ُيصب منه(.
  2. مقصود الشرع من اخللق.

وبني  العاص  أبي  بن  عثمان  بني  حال  الذي  الشيطان  اسم   .3  
صالته وقراءته وألبسها عليه.

 4. حكم قتل الرهبان يف احلروب/ عند مجهور الفقهاء.

  السؤال الرابع:  كيف يعود املرء ربه يف مرضه...................؟
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السؤال األول:

  1. عمر بن اخلطاب

  2. أ. ابن سالم اجلمحي

     ب. حممد بن جعفر الكتاني

  3. آمنة أبو حطب

  4. أ. صاحل الدمشقي

     ب. احلاج أمني احلسيين / مفيت القدس.

     ت. الشافعي

     ث. عمران الياسيين

     ج. ياسني السعدي

الفائزون في مسابقة العدد 131
                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 131

1. عصام حممود عبد سحوري
2. حممد مازن فرج

3. حممود حممد حممد اليف
أبو الرب 4. آالء حممد 

أبو فرح 5. حممود حممد عبد الكريم 
الرؤوف برهوش 6. عال عبد 

بيت حلم

بيت حلم

غزة

جنني

طولكرم

القدس

250
250
250
250
250
250

إجابة مسابقة العدد 131

السؤال الثاني:

  1. املوضع الذي يعاد إليه، وقيل: يعين مكة، وقيل اآلخرة 

)احلشر(، وقيل اجلنة.

  2. )653(كغم، وذلك قدر اخلمسة أوسق

تركها  املراد  أن  أي  غائب،  أم  شاهد  زوجك  أي   .3  

اخلضاب والطيب إن كان ألمر آخر مع حضور الزوج، 

فما هو؟

  السؤال الثالث: ألنه سرق بيضة وهو صغري فشجعته، 

حتى أفضت به إىل ما هو عليه اآلن.
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
لة، وصحيحة.. 4 ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكَّ
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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