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القدس واملسرى

افتتاحية العدد

ليسا للمقايضة وال للبيع
الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
تتعرض مدينة القدس صاحبة العراقة واألصالة ،املتجذرتني يف أعماق الصرح البهي
لتاريخ العرب واملسلمني ،إىل محلة شعواء تستهدف تغيري معاملها ودميغرافيتها ،لصاحل حالة
التهويد املراد إحالهلا فيها بالقهر ،والتسلط ،وقوة النفوذ ،وفتك السالح ،إضافة إىل احليل
الكيدية املمارسة من قبل جهات مغرقة يف العنصرية ،وكراهية اآلخر ،وإنكار وجوده ،هذه
احلملة الظاملة بدأت منذ عقود زمنية غابرة ،وتواصلت بصور شتى ،مع تفاوت يف مستويات
أحجامها ،حتى أضحت القدس مؤخراً على شفا هاوية ،فهي اآلن تغرق يف حبر املخططات
الكيدية ،اليت توجت باإلعالن عنها عاصمة لكيان االحتالل ،وأزاحوها عن موائد التفاوض
والبحث واجملادلة ،على الرغم من أنها حسب االتفاقات املربمة برعاية أمريكية تنتظر
مفاوضات احلل النهائي ،ولكن مت القفز عن ذلك تبعاً للظروف اليت تسود العامل حالياً،
وخباصة يف بعض مناطق الدول العربية ،اليت ُأشغل الناس فيها بأنفسهم ،وبصراعات دموية
داخلية ،هلا أول دون آخر ،فضعفت فيها وترية االهتمام بكيان األمة وخرياتها ومقدساتها
ودماء األبرياء الشرفاء النبالء من أبنائها ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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هذه التداعيات أغرت أو أغوت الطامعني الالهثني وراء سراب احلق التارخيي الزائف يف
ُمنح
القدس وفلسطني ،ليخرجوا بقرارات أحادية ،حتاول نزع القدس من بيت شرعيتها ،لت ْ
سائغة لبيت مغتصبيها ،على طبق من حرير العم سام ،والويل كل الويل ملن يعرتض ،أو
وح باالعرتاض ،فالعقوبات تنتظره ،يف حله وترحاله ،يف وجوده ومعاشه ،والقدس شاخمة
ُيِل ُ
شاخصة ،تبكي لربها ،تشكو هلل الواحد القهار ،وتردد ما ردده األخيار ،الذين ابتلوا وذاقوا
{ح ْسُ�بنَا هللا
اسَ :
األمرين فحزنوا ،لكن آخر قوهلم كان{ :حسبنا هللا ونعم الوكيل} ،فعن ابن َعبَّ ٍ

َونِ ْع َم الْ َوِك ُ
السالم ،حني ألقي يف النَّ ِارَ ،وَقالهََا محَُ َّمدٌ ،صلى اهلل عليه وسلم،
يل} َقالهََا إِْب َرا ِه ُ
يم ،عليه َّ
حني قالوا{ :إ َّ
اخ َش ْو ُه ْم �فَ َزا َد ُه ْم إِميَ اًان َوَقالُوا َح ْسُ�بنَا هللا َونِ ْع َم الْ َوِك ُ
يل} وعنه،
ج ُعوا لَ ُك ْم فَ ْ
ِن الناس قد مََ

قال( :كان ِ
ب هللا َونِ ْع َم الْ َوِك ُ
يل).
آخ َر �قَ ْو ِل إبراهيم حني أُلْ ِق َي يف النَّارَِ ،ح ْس يَِ

(*)
(((

تصفية الوجود العربي واإلسالمي يف القدس:
املعركة السياسية والقانونية حول القدس ،املساندة بآالت البطش والقتل ،وحراب
الضغوط االقتصادية ،وحماربة ساكين القدس العرب؛ مسلمني ومسيحيني ،بالضرائب
واألتاوى ،وعرقلة البناء املرخص ،وهدم البيوت بذريعة عدم الرتخيص ،وغري ذلك من
وسائل القهر وأساليب االبتزاز ،تهدف إىل إفراغ القدس من أبنائها ،ليسهل ابتالعها،
وفرض حالة اإلحالل اليهودي فيها ،حيصل هذا بفعل اخلطط املعدة بعناية فائقة ،لتحقيق
هذه الغاية املشؤومة ،وأضحت غالبية مكونات كيان االحتالل تدعم حتقيق هذه الغاية ،فلم
يبق لديهم إال اليمني املتطرف ً
فاعال ،ألن من أراد صوت الناخب ،عليه أن يصبغ فكره ولونه
مََعواْ َل ُك ْم َف ْ
اخ َش ْو ُه ْم) (آل عمران.)173:
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة آل عمران ،باب( :إِ َّن الن َ
َّاس َق ْد ج ُ
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بالتطرف ،ليس أدل على ذلك من تنامي قوة هذا اليمني ،يف صفوف الشعب الذي يتشكل
منه كيانهم ،يف معظم امليادين اليت جترى فيها انتخابات لديهم.
وقد القت هذه احلالة الداخلية التطرفية دعماً عاملياً ،تقوده أمريكا بصوت مرتفع دون
مواربة وال خجل ،وإال كيف ُي َفسر اإلصرار على إنهاء ملف القدس بالطريقة العنجهية
املنفردة ،اليت سلكتها أمريكا مؤخراً ،ولتفسري هذه التوجهات وتأويلها ،ينبغي إجراء مراجعة
العقائد والقيم السائدة ،إىل جانب العداء املستحكم بني حمَ لة األلوية املتصارعة على هذه
البقعة املباركة من أرض اهلل ،اليت قدر هلا أن تكون أرض رباط وجهاد من جانب املسلمني
إىل يوم الدين.
والعجيب الغريب وجود مساندة متسيبة ووقحة هلذه املسارات ،من قبل ساسة ومفكرين
وإعالميني -املقصود نوع هؤالء دون حتديد أمساء بعينها -ممن أصبحت أفكارهم املنحرفة
املوالية لفسطاط الصهاينة تظهر للعلن ،وأضحت مواقفهم املنهزمة أو اخلاذلة مكشوفة دون
أي غطاء ،حتى ورقة التوت األخرية أسقطوها عن سوآتهم ،زاعمني أنهم من محلة الفكر
احلر ،واملناهضني لإلرهاب.
صفقات مشبوهة وخاسرة:
احلديث عن صفقة مدبرة لصاحل كيان االحتالل ،ومصاحله يف القدس ،مل يعد ُيعرب به عن
جمرد خماوف أو شائعات أو توقعات ،بل دخلت داللته حيز التنفيذ على أرض الواقع ،من
خالل االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،ونقل السفارة األمريكية
إليها ،يف داللة واضحة على االحنياز الفاضح ،وجتاوز االتفاقات املربمة برعاية أمريكا نفسها،
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وهذا القرار خدم هدف املعسكرات اليت مارست التمويه ردحاً من الزمن ،حتى ضاقوا
بالصمت ذرعاً ،فأعلنوها جهاراً نهاراً ،صهيونية موغلة يف التطرف.
من هنا ينبغي التحذير من أي حماولة لالنسياق يف ركاب القوى الطاغية ،أو التساوق
مع صفقات الغرباء املشبوهة ،الذين يعملون على أن يطعنوا القدس يف صدرها وظهرها،
ويطرحون بدائل عنها ،تتبنى قبوهلا القوى املعادية هلا ،واملسجد األقصى املبارك ،قبلة املسلمني
األوىل ،ومسرى النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وثاني مسجد وضع يف األرض لعبادة اهلل
بعد املسجد احلرام.
ومع هذا التحذير ال بد من التأكيد على أن حماوالت تسويق الصفقات املشبوهة اليت تنال
من احلق العربي واإلسالمي يف القدس؛ سواء ما تعلق من ذلك باملقدسات اإلسالمية أو
املسيحية ،سوف يكون مصريه الفشل الذريع ،ولو بانت حقيقة ذلك بعد حني.
التحذير من اختاذ ِب َط َان ًة من األعداء:
يف تفسري القرآن الكريم ،ومنه املتدبر آليات 120 - 118 :من سورة آل عمران ،جيد
التحذير الرباني من اختاذ بطانة من األعداء ،فقد حذر اهلل يف كتابه العزيز املؤمنني من اختاذ
بطانة من أعدائهم ،ألسباب جتسدها مواقف املنحازين ضدهم على أرض الواقع ،فقال تعاىل:

َّخ ُذواْ ب َ
ين آ َمنُواْ الَ �َتت ِ
ِطانَ ًة ِّمن ُدونِ ُك ْم الَ يأَْلُونَ ُك ْم َخبَاالً َوُّدواْ َما َعنِت ُّْم َق ْد بَ َد ِت ال�بَ ْغ َضاء ِم ْن
اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اآلي ِت
ِم َوَما خُْت ِفي ُص ُدوُرُه ْم أَ ْك�بَ ُر َق ْد � َّبَ�ينَّا لَ ُك ُم اَ
أَْ�ف َوا ِهه ْ

ون}(آل عمران)118:
إِن ُكنتُ ْم �َت ْع ِق ُل َ

ومعنى {ب َ
ِطانَ ًة ِّمن ُدونِ ُك ْم} أي أولياء من غريكم ،فال جيوز استخالص الكفار ومواالتهم،

ألنهم {الَ يأَْلُونَ ُك ْم َخبَاالً}؛ أي ال يقصرون يف إفسادكم ،واخلبال الفساد ،و{ َوُّدواْ َما َعنِت ُّْم}؛ أي
متنوا مضرتكم ،وما مصدرية.

(*)

* التسهيل لعلوم التنزيل.116/ 1 ،

(((
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ويف تفسري السعدي ،ينهى تعاىل عباده املؤمنني أن يتخذوا بطانة من املنافقني ،يظهرونهم
على سرائرهم ،أو يولونهم بعض األعمال اإلسالمية ،وذلك أنهم هم األعداء الذين امتألت
قلوبهم من العداوة والبغضاء ،فظهرت على أفواههم{ ،وما ختفي صدورهم أكرب} مما يسمع
منهم ،فلهذا قال تعاىل{ :ال أيلونكم خباالً}؛ أي ال يقصرون يف حصول الضرر عليكم ،واملشقة،
وعمل األسباب اليت فيها ضرركم ،ومساعدة األعداء عليكم ،قال اهلل تعاىل للمؤمنني{ :قد بينا
لكم اآلايت}؛ أي اليت فيها مصاحلكم الدينية والدنيوية{ ،لعلكم تعقلون} فتعرفونها ،وتفرقون
بني الصديق والعدو ،فليس كل أحد يجُ عل بطانة ،وإمنا العاقل من إذا ابتلي مبخالطة العدو،
أن تكون خمالطة يف ظاهره ،وال يطلعه من باطنه على شيء ،ولو متلق له ،وأقسم أنه من
أوليائه ،وقد تابعت اآلية القرآنية التالية لآلية سالفة الذكر سوق الرباهني واحلجج الدامغة
على لزوم االمتناع عن مواالة أعداء املسلمني ،فقال جل شأنهَ { :هاأَنتُ ْم أُ ْوالء حُتِبُّو�نَ ُه ْم وَالَ
ون اِبلْ ِكتَ ِ
اب ُك ِّل ِه َوإِذَا لَقُوُك ْم َقالُواْ آ َمنَّا َوإِذَا َخ َل ْواْ َع ُّضواْ َع َل ْي ُك ُم ا َألاَن ِم َل ِم َن الْ َغ ْي ِظ ُق ْل
حُيِبُّونَ ُك ْم َو�ُت ْؤِمنُ َ
ُموتُواْ بِ َغ ْي ِظ ُك ْم إ َّ
يم بِ َذ ِ
ات
ِن اللهَّ َع ِل ٌ

ُّ
الص ُدورِ}(آل عمران)119 :

فنحن نؤمن بالكتب اليت أنزهلا اهلل على أنبيائه ،وغرينا ال يؤمنون بالقرآن الكريم ،بل
إذا لقوا املؤمنني أظهروا هلم اإلميانَ { ،ع ُّضواْ َع َل ْي ُك ُم ا َألاَن ِم َل ِم َن الْ َغ ْي ِظ} وهي أطراف األصابع،
من شدة غيظهم على املؤمنني { ُق ْل ُموتُواْ بِ َغ ْي ِظ ُك ْم إ َّ
يم بِ َذ ِ
ات ُّ
الص ُدورِ} وهذا فيه بشارة
ِن اللهَّ َع ِل ٌ
للمؤمنني أن هؤالء الذين قصدوا ضرركم ال يضرون إال أنفسهم ،وإن غيظهم ال يقدرون
على تنفيذه ،بل ما يزالون معذبني به حتى ميوتوا ،فينتقلون من عذاب الدنيا إىل عذاب اآلخرة.
ومن الرباهني الدالة على شدة بغضهم للمؤمنني ،ما عربت عنه اآلية القرآنية التالية،
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من وصف مواقفهم حيال جناح املؤمنني وفشلهم ،رحبهم وخسارتهم ،فقال تعاىل{:إِن تمَْ َس ْس ُك ْم
ْر ُحواْ بهَِا َوإِن تَ ْصبرِ ُواْ َو�تََّ�تقُواْ الَ يَ ُض ُّرُك ْم َك ْي ُد ُه ْم َش ْيئاً إ َّ
ِن اللهَّ بمَِا
َح َسنَ ٌة تَ ُس ْؤ ُه ْم َوإِن تُ ِص ْب ُك ْم َسيِّئَ ٌة �يَ ف َ
ون
�يَ ْع َم ُل َ

حُ ِم ٌ
يط}(آل عمران)120 :

{إِن تمَْ َس ْس ُك ْم َح َسنَةٌ} كالنصر على األعداء ،وحصول الفتح والغنائم{،تَ ُس ْؤ ُه ْم}؛ أي تغمهم
ْر ُحواْ بهَِا َوإِن تَ ْصبرِ ُواْ َو�تََّ�تقُواْ الَ يَ ُض ُّرُك ْم َك ْي ُد ُه ْم َش ْيئاً إ َّ
ِن اللهَّ بمَِا
وحتزنهمَ { ،وإِن تُ ِص ْب ُك ْم َسيِّئَ ٌة �يَ ف َ
ون حُ ِم ٌ
يط}(آل عمران ،)120 :فإذا أتيتم باألسباب ،اليت وعد اهلل عليها النصر -وهي الصرب
�يَ ْع َم ُل َ
والتقوى -مل يضركم مكرهم ،بل جيعل اهلل مكرهم يف حنورهم؛ ألنه حميط بهم علمه وقدرته،
فال منفذ هلم عن ذلك ،وال خيفى عليهم منهم شيء.

(((

ويف تفسري الثعاليب ،أن قوله تعاىلَ { :ع ُّضواْ َع َل ْي ُك ُم ا َألاَن ِم َل ِم َن ال َغ ْي ِظ} عبارة عن شدة الغيظ،
مع عدم القدرة على إنفاذه ،وقوله سبحانهُ { :ق ْل ُموتُواْ بِ َغ ْي ِظ ُك ْم} قال فيه الطربي ،وكثري من
املفسرين :هو دعاء عليهم ،وقال قوم :بل أمر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأمته أن يواجهوهم
بهذا ،فعلى هذا زال معنى الدعاء ،وبقي معنى التقريع ،وقوله تعاىل{:إ َّ
يم بِ َذ ِ
ات
ِن اللهَّ َع ِل ٌ
ُّ
الص ُدورِ} والعلم بذات الصدور؛ أي العلم مبا تنطوي عليه الصدور.

(((

فهذه وقفة خمتارة عند تفسري ثالث آيات متتالية من سورة آل عمران ،تركز معناها حول
مربرات النهي عن مباطنة األعداء ،واختاذهم أصدقاء وحلفاء ،فهم يرتبصون باملؤمنني الدوائر،
وحيبون هلم الشر ،ويكرهون هلم اخلري ،فهم جديرون بالنبذ واحلذر ،بدل مواددتهم ،وخباصة إذا
تضررت مصاحل اإلسالم واملسلمني ومقدساتهم ،من أي أحالف تربم معهم ،فاملسألة إذن ال
 .1تفسري السعدي.145 - 144 /1 ،
 .2تفسري الطربي.60 /4 ،
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ختضع لألمزجة واالجتهادات ،وإمنا هي مواقف مبدئية ،ال تقبل املساومة ،ومن أشنع اخلطايا
والذنوب أن جيد أعداء مسرى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقبلتهم األوىل مواددة من أبناء
العرب واملسلمني.
جتاهل املسرى جرمية نكراء:
القدس اليت أسرى اهلل برسوله حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل مسجدها األقصى املبارك،
ترتبط بها عقيدة املسلم ،بغض النظر عن زمان وجوده ومكانه ،فهي ليست ألهل القدس
وأكنافها فحسب ،بل هي لإلسالم واملسلمني على مر الزمان ،ومد املكان ،ومن اخلزي
والعار واخلطيئة مبكان أن ترتك ملغتصبيها ،دون أن ينتصر هلا السيدات والسادة ،املشاهدون
واملستمعون ،املنتشرون يف أصقاع األرض ،طوهلا وعرضها ،كيف هلم أن يرتكوها واملرابطني
فيها دون خجل منهم وال وجل ،فتباً لكل املتخاذلني ،تباً هلم وتعساً ،سائلني اهلل العلي القدير
أن حيمي القدس واألقصى من كل سوء ،وأن يرفع عليهما رايات احلق ،كما رفعت من قبل،
بعد حتررها من ربقة الغزاة والظاملني ،وليعلم العرب واملسلمون مجيعاً أن جتاهل القدس
واملسرى الذي حتتضنه جرمية نكراء ،لن ُيغفر ملقرتفيها ،بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم
وألسنتهم وغناهم وفقرهم ،وسيعلم الذين ظلموا القدس أي منقلب ينقلبون ،سيعلم
الساكتون عن ضياع حق العرب واملسلمني بالقدس وهم قادرون أن يرفضوا ضياعها
وبيعها أنهم أخطأوا حبقها ،بل حبق أنفسهم ،وتاريخ أمتهم ،أما هي ،فلسان حاهلا يؤكد أنها
عصية على البيع واملقايضة والضياع ،ما دام يف هذه األمة من حين شوقاً إليها ،ويبكي دماً
عليها ،وهؤالء لن ُي ْف َقدوا ،بل هم باقون باقون يف جنباتها ،يرابطون على ثغورها ويف باحات
10
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مسجدها األقصى املبارك ،عسى أن يكونوا هم الطائفة الناجية ،اليت أخرب عنها الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :اَ
(ل �َت َز ُ
ين ،اَل
ال َطائِ َف ٌة ِم ْن أُم يِ
ين ،لَ َع ُد ِّو ِه ْم َقا ِه ِر َ
َّت َع َلى الدين َظا ِه ِر َ
ول هَّ
يَ ُض ُّرُه ْم َم ْن َخالَ َف ُه ْم ،إ اَِّل َما أَ َصا�بَ ُه ْم ِم ْن لأَْ َوا َءَ ،ح ىَّت يأَْتِ�يَ ُه ْم أَ ْم ُر هَّ
اللِ َو ُه ْم َك َذلِ َكَ ،قالُوا :اَي َر ُس َ
اللِ؛
َوأَيْ َن ُه ْم؟ َق َ
ال  :بِ�بَ ْي ِت الْ َم ْق ِد ِس َوأَ ْكنَ ِ
اف �بَ ْي ِت الْ َم ْق ِد ِس)

(((

ويف رواية أخرى ،قال عليه الصالة والسالم( :ال �َت َز ُ
َّت على حَْ
ال ِّق ظاهرين ال
ال َطائِ َف ٌة من أُم يِ
ت أَ ْم ُر هَّ
اللِ).
يَ ُض ُّرُه ْم من خيَ َذلهَُ ْم حىت يأَْ يَِ

(((

يبقى أن نقول ً
قوال ينشده صغارنا ،ويدافع عنه كبارنا وخيارنا ،باملهج واألرواح :القدس
واملسرى لنا ،ليسا للمقايضة وال للبيع ،ليسا للمقايضة وال للبيع ،رضي من رضي ،وكره من
كره ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

 .1مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو  ،...وقال شعيب
األرنؤوط :حديث صحيح لغريه ،دون قوله( :قالوا :يا رسول اهلل؛ وأين هم؟ .)....
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الفنت عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف األئمة املضلني ،وصححه
األلباني.
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كلمة العدد

ذكرى النكبة واستهداف

وكالة غوث الالجئني
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
يطلق العرب والفلسطينيون على هزمية عام 1948م ،مصطلح النكبة اليت يوافق تارخيها
السنوي حسب اليوم والشهر ،اخلامس عشر من شهر أيار ،ويستذكرون فيه ذكرى االحتالل
الكبري لألرض الفلسطينية ،وتهجري أهلها منها ،حيث اضطروا إىل اهلجرة عن أرضهم
ومساكنهم ومزارعهم فيها ،بسبب كابوس اإلرهاب الفظيع الذي مورس ضدهم ،فكانت
مذابح الدمار الشامل ،مثل مذحبة دير ياسني ،وإشاعة التخويف مبثلهاً ،
عامال مهماً من عوامل
التهجري القسري ،الذي بدأت به مشكلة الالجئني ،الذين تشتتوا يف مناطق ما صار يعرف
بالضفة الغربية وغزة ،يف الداخل ،ويف مناطق الشتات يف كثري من الدول العربية ،وباألخص
دول اجلوار؛ األردن وسوريا ولبنان ،اليت تركزت فيها إقامة الالجئني املهجرين يف خميمات
أقيمت خصيصاً إليوائهم.
ويف الوقت الذي يذكر فيه العرب والفلسطينيون هذه الكارثة البشعة اليت حلت بهم،
وبديارهم وبأرضهم املباركة ،فإن عدوهم اللدود الذي قام بالفعل املضاد ،صاحب اجلرائم
البشعة واجملازر الدموية ،واحليل الكيدية ،يقيم احتفاالت النصر ،مبناسبة ذكرى إقامة كيان
12
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املهجرين ،ومن ثم انطلقوا للتوسع يف بسط
االحتالل الظامل ،الذي حل فيه الغاصبون حمل َّ
النفوذ ،وابتالع املزيد من األرض الفلسطينية ،وقهر املزيد من أهلها ،على مسع ومرأى العامل
الشاهد الغائب ،على وقوع جرائم اإلرهاب ،واالحتالل املسلح لألرض العربية الفلسطينية.
ومناسبة ذكرى النكبة هذا العام تأتي يف ظل أخطبوط جديد ،ومذاق غاية يف العلقمة
والظالمية ،حيث مل يكتف أصحاب القوى الطاغية يف العامل بالسكوت عن جرائم االحتالل
وبطشه وإرهابه وظلمه ،وإمنا كشفوا عن مزيد من أنياب البجاحة ،معلنني عن تبين مواقف
احملتل ومنهجه وغطرسته ،فلم يكتفوا بالشيطنة املتمثلة بالسكوت عن احلق ،بل مارسوا
الظلم بأيديهم ،وأيدوه بقوتهم وقراراتهم وماهلم وبوقاحتهم وحتيزهم ،ومن آخر هذه
املمارسات الظاملة ،السعي احلثيث لدفن قضية الالجئني وجتاوزها ،والتغافل عن حقوق
أهلها بالعودة إىل حيث اضطهدوا ،وأرعبوا وأرهبوا.
حجب الدعم املالي عن وكالة غوث الالجئني:
تقدم بعض دول العامل دعماً مالياً لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ،حتت
مظلة منظمة األمم املتحدة ،وينطلق االلتزام بهذا الدعم من اإلقرار حبق الالجئني بالعيش،
وتيسري أمور حياتهم الصحية والتعليمية واملعيشية ،وكخطوة تهدف إىل القفز عن قضية
الالجئني وتصفيتها ،قبل إحقاق احلقوق ألصحابها ،بادرت جهات داعمة للوكالة خبفض نسبة
مساهمتها املالية يف دعم موازنتها ،لغايات مشبوهة ،ومن تداعيات ذلك الضغط على بعض
اجلهات املتأثرة بتوجهات من هذا القبيل ،لعمل الشيء نفسه ،وبالتالي فإن التأثري السليب
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هلذه اخلطوات يف مستوى اخلدمات اليت تقدم لالجئني بات أمراً متوقع احلصول ،إذا مل يهب
أصحاب الثروات واألموال من أبناء اجللدة والدين والضمري اليقظ ،ملنعه وحمو آثاره ،ليكتب
اهلل هلم مبثل هذه اهلبة عزاً يذكره التاريخ هلم يف صفحاته املشرقة ،وإن مل يفعلوا فالويل هلم،
واهلل يف احلالني جيزي احملسن باإلحسان ،واملقصرين مع سبق اإلصرار سيجزيهم ما يستحقون
ْس بمَِا َك َسبَ ْت اَل ُظ ْل َم الْ�يَ ْوَم إ َّ
من سوء العاقبة ،وهو القائل جل شأنه{ :الْ�يَ ْوَم جُْت َزى ُك ُّل �نَ ف ٍ
ِن اللهََّ
ني َما لِ َّ
وب لَ َدى حَْ
ني ِم ْن مَ ِ
َس ِري ُع حِْ
النَ ِ
ال َس ِ
حي ٍم َواَل َش ِفي ٍع
اب* َوأَن ِذ ْرُه ْم �يَ ْوَم الآْ ِزفَ ِة إِ ِذ الْ ُق ُل ُ
لظالِ ِم َ
اج ِر َكا ِظ ِم َ
الص ُدوُر* َو هَّ
اللُ �يَ ق ِ
يُ َط ُاع* �يَ ْع َل ُم َخائِنَ َة الأَْعْينُ ِ َوَما خُْت ِفي ُّ
ون
ْض َ
ين يَ ْد ُع َ
ون ِمن ُدونِ ِه اَل �يَ ق ُ
ْضي اِب حَْل ِّق َوالَّ ِذ َ
ِش ْي ٍء إ َّ
الس ِمي ُع
بَ
ِن اللهََّ ُه َو َّ

ري}(غافر)20 - 17:
الْبَ ِص ُ

ال وألف ال للتجويع بقصد الرتكيع:
يلزم التنبيه دائماً إىل أن الضغط املالي االبتزازي بقصد الرتكيع ،ومحل املعوزين على
رفع الرايات البيضاء ،إعالناً لالستسالم والرضوخ للضغوط ،ممكن احلدوث ،لكن ليس
يف األحوال كلها ،وال مع الناس مجيعهم ،فالذين يؤمنون بأن احلرة متوت وال تأكل بثدييها،
الرزاق هو اهلل ،يرزق من يشاء ،ومينع الرزق عمن يشاء ،مثل هؤالء املؤمنني ،لن يرفعوا
وأن ّ
الرايات البيضاء مستسلمني ،بل سيعلنونها صرباً ومصابرة ورباطاً ،حتى يقضي اهلل أمراً كان
ً
ون
ين آ َمنُواْ إِنمََّا الْ ُم ْش ِرُك َ
مفعوال؛ ألنهم يفقهون بوعيهم ووجدانهم معنى قوله تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
ِم هَـ َذا َوإ ِْن ِخ ْفتُ ْم عَْ�ي َل ًة فَ َس ْو َف ُ�ي ْغنِ ُ
س فَ َ
يك ُم اللهُّ ِمن فَ ْض ِل ِه إِن َشاء
ال �يَ ْقرَبُواْ املَ ْس ِج َد احلَ َرا َم �بَ ْع َد َعا ِمه ْ
نجََ ٌ
إ َّ
يم
ِن اللهَّ َع ِل ٌ

يم} (التوبة)28:
َح ِك ٌ
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ويف التفسري الكبري ،أن من ُ
الشبه اليت وقعت يف قلوب القوم ،أنه صلى اهلل عليه وسلم
ملا أمر علياً أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة براءة ،وينبذ إليهم عهدهم ،وأن اهلل بريء
من املشركني ورسوله ،قال أناس :يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة النقطاع السبل،
وفقد احلموالت ،فنزلت هذه اآلية لدفع هذه الشبهة ،وأجاب اهلل تعاىل عنها بقولهَ { :وإ ِْن
ِخ ْفتُ ْم عَْ�ي َلةً}؛ أي فقراً وحاجة{ ،فَ َس ْو َف ُ�ي ْغنِ ُ
يك ُم اللهُّ ِمن فَ ْض ِل ِه} )*(.ويبني الرازي يف موضع آخر
(((

من تفسريه الكبري ،أن العيلة الفقر ،يقال :عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر ،واملعنى إن خفتم
يك ُم هَّ
فقراً بسبب منع الكفار{ ،فَ َس ْو َف ُ�ي ْغنِ ُ
اللُ ِمن فَ ْض ِل ِه}وفيه مسألتان:
املسألة األوىل ،ذكروا يف تفسري هذا الفضل ،وجوهًا:
األول ،قال مقاتل :أسلم أهل جدة وصنعاء وحنني ،ومحلوا الطعام إىل مكة ،وكفاهم اهلل
احلاجة إىل مبايعة الكفار.
والثاني ،قال احلسن :جعل اهلل ما يوجد من اجلزية ً
بدال من ذلك ،وقيل :أغناهم بالفيء.
الثالث ،قال عكرمة :أنزل اهلل عليهم املطر ،وكثر خريهم.
يك ُم هَّ
سوف ُ�ي ْغنِ ُ
املسألة الثانية ،قوله{ :فَ َ
اللُ ِمن فَ ْض ِل ِه} إخبار عن غيب يف املستقبل ،على
سبيل اجلزم ،يف حادثة عظيمة ،وقد وقع األمر مطابقاً لذلك اخلرب ،فكان معجزة.
ثم قال تعاىل{ :إِن َشاء} ولسائل أن يسأل ،فيقول :الغرض بهذا اخلرب إزالة اخلوف بالعيلة،
وهذا الشرط مينع من إفادة هذا املقصود ،وجوابه من وجوه:
األول ،أن ال حيصل االعتماد على حصول هذا املطلوب ،فيكون اإلنسان أبداً متضرعاً إىل
* التفسري الكبري.20/ 16 ،
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اهلل تعاىل يف طلب اخلريات ،ودفع اآلفات.
َد َص َد َق هَّ
اللُ
الثاني ،أن املقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية األدب ،كما يف قوله{ :لَق ْ
الرؤاَْي اِب حَْل ِّق لَتَ ْد ُخ ُل َّن املَ ْس ِج َد احلَ َرا َم إِن َشاء هَّ
ون
ين اَل تخََا ُف َ
َر ُسولَ ُه ُّ
ني حَُم ِّل ِق َ
اللُ آ ِمنِ َ
ُوس ُك ْم َوُمق ِّ
ني ُرؤ َ
َص ِر َ
�فَ َع ِل َم َما لمَْ �َت ْع َل ُموا فَ َج َع َل ِمن ُد ِ
ون َذلِ َك

�فَ ْتحاً َق ِريباً}(الفتح)27:

الثالث ،أن املقصود التنبيه على أن حصول هذا املعنى ال يكون يف األوقات كلها ،ويف
األمور مجيعها؛ ألن إبراهيم ،عليه السالم ،قال يف دعائه:

{ َوا ْرُز ْق أَ ْه َل ُه ِم َن الثَّ َمر ِ
ات}(البقرة)126 :

وكلمة (من) تفيد التبعيض ،فقوله تعاىل يف هذه اآلية{ :إِن َشاء}املراد من ذلك التبعيض.
ثم قال تعاىل{ :إ َّ
يم}؛ أي عليم بأحوالكم ،وحكيم ال يعطي ،وال مينع إال عن
يم َح ِك ٌ
ِن اللهََّ َع ِل ٌ
حكمة وصواب ،واهلل أعلم.

(*)
(((

كلمة ألبناء اجللدة:
ليعلم أبناء اجللدة أن اهلل تعاىل وصف املتخاذلني املنافقني من أشباه بعضهم ،ممن اخنرطوا
يف صفوف الضاغطني على جراح املنكوبني ،ليستسلموا للظاملني وخططهم اجلائرة املنحازة
ون اَل تُن ِفقُوا َع َلى َم ْن
ين �يَ قُولُ َ
للمحتلني الغاصبني حلقوقهم املشروعة ،فقال جل شأنهُ { :ه ُم الَّ ِذ َ
ول هَّ
اللِ َح ىَّت يَنف ُّ
الس َما َو ِ
ِعن َد َر ُس ِ
ني اَل
ات َوالأَْ ْر ِ
َضوا وَللِهَِّ َخ َزائِ ُن َّ
ض َولَ ِك َّن الْ ُمنَا ِف ِق َ

ون}(املنافقون)7:
�يَ ْف َق ُه َ

ولنزول هذه اآلية الكرمية مناسبة ،حيدث عنها َزيْد بن أَ ْرَق َم ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنت مع
َع ِّميَ ،ف َس ِم ْع ُت َعبْ َد اهللِ بن ُأَبي بن َسُل َ
{ل �ُت ْن ِفقُوا على من ِع ْن َد رسول هَّ
اللِ حىت ْ�يَ�نف ُّ
ول يقول :اَ
َضوا}
ٍّ

وقال أَيْ ًضا{ :لَئِ ْن َر َج ْعنَا إىل الْ َم ِدينَ ِة لَي ْخ ِر َج َّن ا َأل َع ُّز منها ا َألذ َّ
َلَ }...ف َذ َك ْر ُت ذلك ِل َع ِّمي ،فذكر َع ِّمي
ُ
* التفسري الكبري.23 - 22 / 16 ،
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ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فأَْر َس َل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل عبد اهللِ بن

ُأَب ٍّي َوأَ ْص َح ِابِهَ ،ف َحَلُفوا ما قالواَ ،ف َص َّدَق ُه ْم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َك َّذَب َ ،فأَ َصاَب
نيِ
نيِ
َه ٌّم مل ُي ِصبْ ِمثُْلُه قطَ ،ف َجَل ْس ُت يف َبيْ َ ،فأَْنز َ
ُون }...إىل َق ْوِلِه:
َل اهلل عز وجل{ :إذا َجا َء َك املُنَا ِفق َ
تيِ
نيِ
اللِ }...إىل َق ْوِلِه{ :لَي ْخ ِر َج َّن ا َأل َع ُّز منها ا َألذ َّ
ون ال �ُت ْن ِفقُوا على من ِع ْن َد رسول هَّ
َل}...
ين �يَ قُولُ َ
{ ُه ْم الَّ ِذ َ
ُ
َ
إلي رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق َرأَ َها َعَل َّيُ ،ث َّم قال :إِ َّن اهللَ قد َص َّدَق َك)
َفأ ْر َس َل َّ

(*)
(((

للم َخ ِذلني من قبل ،الذين حرضوا
فهل يعترب اجملازفون مبصريهم وعاقبة أمرهم مما جرى ُ

على منع العون واملدد املادي عن املسلمني ،وتوعدوهم بالشر ،فوصفوا بأنهم ال يفقهون ،وال
يعلمون ،ولن يكون السائرون على نهجهم عاملني وال ناجني ،إال إذا تابوا وأنابوا إىل اهلل،
وختموا أعماهلم بالصاحلات ،ومل ميوتوا إال وهم هلل مطيعون ،وإلخوانهم مناصرون ،وحبقهم
التليد متشبثون.
اليقني بتحقق العودة لالجئني:
يف األحوال كلها ينبغي أن ال يغيب عن بال املؤمن باهلل رباً قادراً مريداً ،بأنه سبحانه سيعيد
األمور إىل نصابها الصحيح ،وسيفرح املؤمنون بنصر اهلل ،كما فرح سلفهم بنصر الروم يف
بضع سنني ،فاحلق لن يبقى سليباً ،طال الزمان أم قصر ،وموعد الجئينا مع العودة قريب،
مهما أحبكت دونه احليل واملكائد ،ولن تدوم النشوة لظامل ،وسيأتي اليوم الذي يعود فيها
ورثة مفاتيح البيوت واملساكن إليها ،منتصرين ،غامنني ،وإن غداً لناظره قريب ،وموعدهم
الصبح ،أليس الصبح بقريب؟!
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة املنافقون ،باب{ :اتخََّ ُذوا أَيمَْاَن ُه ْم ُجنًَّة} (املنافقون.)2:
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وضرب اهلل ً
مثال للعودة الناجحة املكللة بالرعاية الربانية ،بالوعد اإلهلي الذي حتقق لنبيه
الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث جزم اهلل جل يف عاله بأنه راده إىل معاد ،فقال عز
وجل{ :إ َّ
آن لَ َر ُّاد َك إِلىَ َم َعا ٍد ُقل ريَِّّب أَ ْع َل ُم َمن َجاء اِبلهُْ َدى َوَم ْن ُه َو فيِ َض ٍ
الل
ُر َ
ِن الَّ ِذي �فَ َر َ
ض َع َل ْي َك الْق ْ
ُّمبِنيٍ}(القصص)85:

اس{ :لَ َر ُّاد َك إىل َم َعا ٍد} قال :إىل َم َّكَة.
عن ابن َعبَّ ٍ

(((

وورد يف التفسري ،أن معنى {فرض عليك القرآن}؛ أي أنزله عليك ،وأثبته ،وقيل :املعنى
أعطاك القرآن ،واملعنى متقارب ،وقيل :فرض عليك أحكام القرآن ،فهي على حذف مضاف،
واملعاد املوضع الذي يعاد إليه ،فقيل يعين مكة ،واآلية نزلت حني اهلجرة ،ففيها وعد بالرجوع
إىل مكة وفتحها ،وقيل :يعين اآلخرة ،فمعناها إعالم باحلشر ،وقيل يعين اجلنة.

(((

فالرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملا نزلت عليه هذه اآلية الكرمية املتضمنة وعداً
بالعودة إىل موطنه الذي هاجر منه -بناء على أحد اآلراء املفسرة للمراد من الرد إىل معاد
الوارد يف اآلية الكرمية -كان مهاجراً من بلده وموطنه ،وقد حتقق هذا الوعد الكريم يف
زمن قريب منه ،فتغريت الظروف واألحوال ،وستتحقق عودة الالجئني الفلسطينيني بإذن اهلل
وحوله وقوته ،وما ذلك على اهلل بعزيز ،بل هو يتماشى مع سننه عز وجل ،الذي جعل األيام
ً
س الْ َق ْوَم �قَ ْر ٌح ِّمْ�ث ُل ُه وَتِ ْل َك اَّ
األي ُم
دوال بني الناس ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِن يمَْ َس ْس ُك ْم �قَ ْر ٌح فَ� ق ْ
َد َم َّ
نكم ُش َه َداء َواللهُّ الَ حُيِ ُّب َّ
ين آ َمنُواْ وَ�يَ ت ِ
ني}(آل عمران)140 :
نُ َداوِلهَُا �بَينَْ النَّ ِ
الظالِ ِم َ
اس َولِ�يَ ْع َل َم اللهُّ الَّ ِذ َ
َّخ َذ ِم ُ ْ
ض عَ
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة القصص ،باب {إِ َّن َّال ِذي َف َر َ
َليْ َك اْلُق ْرآ َن} (القصص.)85:
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.112/ 3 ،
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للظامل يوم:
ينبغي لإلنسان العاقل مهما كانت حاله أن يدرك أنه لن يفلت من جربوت اهلل وحسابه
العسري إن احنرف عن جادة احلق ،وتغطرس ،وازداد غياً ،فللظامل يوم ،طال به الطغيان أو
ون}
ين َظ َل ُموا أَ َّي ُمن َق َل ٍب يَن َق ِلبُ َ
املقام أم قصر ،ومن وعيد اهلل للظاملني ،قوله تعاىلَ ...{ :وسَ�يَ ْع َل ُم الَّ ِذ َ
(الشعراء)227 :

وإن الذي رد النيب حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل مكة فاحتاً ،سيعيد الالجئني املؤمنني
حبقهم بالعودة ،املعتصمني باهلل ،والعاملني مبا حيب ويريد ،سريدهم من حيث ُأخرجوا ،رافعي
اهلامات ،يرددون قول اهلل الذي ردده من قبلهم ،أسوتهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،يوم الفتح
ال ُّق َوَزَه َق الْبَا ِط ُل إ َّ
األعظمَ { :وُق ْل َجاء حَْ
ان
ِن الْبَا ِط َل َك َ

َزُهوقاً}(اإلسراء)81:

سائلني اهلل العلي القدير أن يعجل بقدوم هذا اليوم ،الذي يكشف فيه الغمة ،ويرفع
فيه املقت والغضب عن عباده املستضعفني ،الذين زاغت أبصار بعضهم ،وبلغت قلوبهم
احلناجر ،وظنوا باهلل الظنونا ،فما لنا يف الشدائد والرخاء من اهلل سواه ،وال حول وال قوة إال
باهلل العلي العظيم.
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تقوية اإلميان من ِح َ
كم

مناسبة العدد

رحلة اإلسراء واملعراج
د .حممد يوسف احلاج حممد  /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،خامت األنبياء واملرسلني ،وعلى
آله وأصحابه أمجعني:
فقد واجه سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف دعوته اإلسالمية مقاومة عنيدة من
أئمة الكفر حسداً وعناداً ،ومن اجلهال واحلاقدين اعتياداً على العبودية لألوثان وألصحاب
حد له ،حتى ألقيت عليه القاذورات وهو
السلطان ،فتعرض عليه الصالة والسالم ألذى ال َّ
ساجد لربهُ ،
وك ِّذب واستهزىء به ،وسالت دماؤه الشريفة بفعل أوباش الطائف ،حيث ذهب
يدعوهم إىل اإلسالم ،فأغرى زعماء الطائف أوباشهم بإلقاء احلجارة على سيدنا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وصاحبه زيد بن حارثة ،واألنكى أنه عليه الصالة والسالم مل يكن يأمن
على نفسه أن يعود إىل مكة ،فأهلها يتوعدونه بالقتل ،وكان عمه أبو طالب قد تويف ،فاضطر
عليه الصالة والسالم ،أن يطلب احلماية من بعض وجهاء مكة ،كما هو معروف يف السرية
النبوية الشريفة.
يف هذه الظروف العصيبة كانت رحلة اإلسراء واملعراج ،تكرمياً ربانياً حملمد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،واختباراً إميانياً للناس مجيعاً ،واالختبار بطبيعته يكشف الضعيف ويسقطه ،ويعلي
20
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شأن القوي ،ويرفعه ،وهكذا كان شأن الناس مع تلك الرحلة الربانية ،اليت مل ولن تتسنى
ألحد سوى حممد خامت األنبياء واملرسلني ،عليهم مجيعاً الصالة والسالم ،ولقد َّ
عز
خلد اهلل َّ
عز َّ
ان الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَْ�ي اًل
{س ْب َح َ
وجل تلك الرحلة يف مطلع سورة اإلسراء ،فقال َّ
وجلُ :
ري}.
ِم َن املَ ْس ِج ِد احلَ َرا ِم إِلىَ املَ ْس ِج ِد ا َأل ْق َصى الَّ ِذي اَب َرْكنَا َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن اَ
آيتِنَا إِنَّ ُه ُه َو َّ
الس ِمي ُع الْبَ ِص ُ
(اإلسراء)1 :

ونقف سريعاً عند بعض املعاني العظيمة هلذه اآلية الكرميةَّ :
إن ابتداء اآلية بالتسبيح إشارة
َاح
إىل أن اخلرب الذي ستنبئ به أمر عجيب ،خارق لعادة البشر ،يقول ابن عاشور( :االْفتِت ُ

ِب َكِل َمِة التَّ ْسبِيح ِم ْن ُدو ِن َسبْ ِق َكالم ُمت َ
َض ِّم ٍن َما يجَِ ُب َتنْ ِزيُه اهللِ َعنُْهُ ،ي ْؤِذ ُن ِبأَ َّن َخبرًَا َع ِجيبًا
ٍ
ِ
ُ َ ِّ ِ
َ اًّ َ
ِ ُ
جَلَة
َّث َعنُْهَ ،فإِ َّن مُْ
يع َمنْ ِزَلِة املُت َ
َحد ِ
يَ ْستَ ْقبُِلُه َّ
السا ِم ُعون ،دَال َعلى َع ِظيم الق ْد َرةِ ِم َن املتَكلمَ ،و َرِف ِ
َ
يصا ال يَِلي َقا ِن جَِبال ِل اهللِ َت َعالىَ ،
التسب
الم َّال ِذي لمَْ يَ َق ْع ِفيِهَ ،ما ُيو ِه ُم َت ْشبِي ًها ،أَ ْو َتنْ ِق ً
يح فيِ الك ِ
َّ ْ ِ ِ
ِمث ُ
حان رَبّ َ
ُون}(الصاّفات )180 :يَتَ َعينَُّ أَ ْن َت ُكو َن ُم ْستَ ْع َمَلًة فيِ أَكثر
ِك َر ِّب الْ ِع َّزِة َعمَّا يَ ِصف َ
{س ْب َ
ْلُ :
من التَّنْ ِزيه).

(((

أما ختصيص اإلسراء بكلمة َ
(ليْ ً
فالسرى هو املشي يف الليل ،فلم
ال) فلنكتة بيانية مجيلةُ ،

خيصص بكلمة ً
ليال؟ يقول الزخمشري( :فإن قلت :اإلسراء ال يكون إال بالليل ،فما معنى ذكر
الليل؟ قلت :أراد بقوله َليْلاً بلفظ التنكري :تقليل مدّة اإلسراء ،وأنه أسرى به يف بعض الليل

من مكة إىل الشام مسرية أربعني ليلة ،وذلك أ ّن التنكري فيه قد د ّل على معنى البعضية).

(((

فاآلية تشري إىل املعجزة الربانية يف إمتام الرحلة يف جزء من الليل ،وعودته من تلك الرحلة

 .1ابن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،9 / 15 ،الدار التونسية للنشر – تونس 1984 ،هـ.
 .2الزخمشري ،حممود بن عمرو ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،646 / 2 ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العربي–
بريوت1407 ،هـ.
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الربانية العظيمة قبل الصباح ،فقد أخرج اإلمام أمحد عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال:

ان لَْ�ي َل ُة أُ ْس ِر َي يِبَ ،وأَ ْصبَ ْح ُت بمَِ َّكةَ ،فَ ِظ ْع ُت بأَِ ْم ِري،
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :لَمَّا َك َ

ب� ،فَ َق َع َد ُم ْعتَ ِزالً َح ِزينًاَ ،ق َ
اس ُم َك ِّذ يِ َّ
س
َو َعرَْف ُت أَ َّن النَّ َ
ال :فَ َم َّر بِ ِه َع ُد ُّو هللاِ أَبُو َج ْه ٍل ،فَ َجا َء َح ىَّت َج َل َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم� :نَ َع ْمَ ،ق َ
َال َر ُس ُ
ان ِم ْن َش ْي ٍء؟ �فَ ق َ
إِلَْي ِه� ،فَ ق َ
الَ :ما
َال لَ ُه َكالْ ُم ْسَ�ت ْه ِز ِئَ :ه ْل َك َ
ال :إِلىَ �بَ ي ِت املَ ْق ِد ِس؟ َق َ َّ
ال :إِنَّ ُه أُ ْس ِر َي يِب َّ
ال :إِلىَ أَيْ َن؟ َق َ
اللْ�ي َلةََ ،ق َ
ُه َو؟ َق َ
ا�نَ�ينَا؟
ال :مُث أَ ْصبَ ْح َت �بَينَْ َظ ْه َر ْ
ْ
يث إ ِْن َد َعا �قَ ْوَم ُه إِلَْي ِهَ ،ق َ
ال� :نَ َع ْمَ ،ق َ
َق َ
ال :أَ َرأَيْ َت إ ِْن
جَْح َد ُه احلَ ِد َ
ال� :فَ َل ْم يُ ِره ،أَنَّ ُه يُ َك ِّذبُ ُه ،مخََافَ َة أَ ْن ي َ

ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم� :نَ َع ْم� .فَ ق َ
َال َر ُس ُ
َد َع ْو ُت �قَ ْوَم َك تحَُ ِّد�ُث ُه ْم َما َح َّدْ�ثتَ يِن؟ �فَ ق َ
َالَ :هيَّا َم ْع َش َر بَ يِن
سَ ،و َجا ُءوا َح ىَّت َج َل ُسوا إِلَْي ِه َماَ ،ق َ
َك ْع ِب بْ ِن لُ َؤ ٍّي َح ىَّت َق َ
الَ :ح ِّد ْث �قَ ْوَم َك
ال :فَاْ�نَ�تف َ
َض ْت إِلَْي ِه املَ َجالِ ُ

ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َلي ِه َو َس َّل َم :إ يِِّن أُ ْس ِر َي يِب َّ
اللْ�ي َلةََ ،قالُوا :إِلىَ أَيْ َن؟ َق َ
َال َر ُس ُ
بمَِا َح َّدْ�ثتَ يِن� .فَ ق َ
ال :إِلىَ
ْ

َّ
ال� :نَ َع ْمَ ،ق َ
ا�نَ�ينَا؟ َق َ
ال :فَ ِم ْن �بَينْ ِ ُم َص ِّف ٍقَ ،وِم ْن �بَينْ ِ َو ِ
اض ٍع
�بَ ْي ِت الْ َم ْق ِد ِسَ ،قالُوا :مُث أَ ْصبَ ْح َت �بَينَْ َظ ْه َر ْ

يَ َد ُه َع َلى َرأْ ِس ِهُ ،مَ�ت َع ِّجبًا لِ َ
لك ِذ ِبَ ،زَع َم َقالُواَ :و َه ْل تَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن �تَْ�ن َع َت لَنَا املَ ْس ِج َد؟ وَفيِ ال َق ْوِم َم ْن َق ْد

َال َر ُس ُ
َسا�فَ َر إِلىَ َذلِ َك الْ�بَ َل ِدَ ،وَرأَى املَ ْس ِج َد� ،فَ ق َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :فَ َذ َه ْب ُت أَْ�ن َع ُت ،فَ َما ِزلْ ُت

ال�ن ْع ِتَ ،ق َ
ض َّ
ون َدا ِر ِعق ٍ
َال أَ ْو
ال :فَ ِجي َء اِبملَ ْس ِج ِدَ ،وأَاَن أَنْ ُظ ُر َح ىَّت ُو ِض َع ُد َ
س َع َل َّي �بَ ْع ُ
أَْ�ن َع ُت َح ىَّت الَْ�تبَ َ
ال� :فَ ق َ
َظ ُهَ ،ق َ
ُعق َْي ٍل �فَ�نَ َعتُّ ُهَ ،وأَاَن أَنْ ُظ ُر إِلَْي ِهَ ،ق َ
ان َم َع َه َذا �نَ ْع ٌت لمَْ أَ ْحف ْ
ال�ن ْع ُت �فَ َوهللاِ
َال الْ َق ْوُم :أَمَّا َّ
الَ :وَك َ
اب).
لَق ْ
َد أَ َص َ

(*)
(((

* مسند أمحد ،ومن مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وقال األرنؤوط :إسناده صحيح ،على شرط الشيخني.
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يستنبط من هذا احلديث العظيم ع ٌرب منها:
أو ًال :لقد كان اإلسراء واملعراج يف جزء من ليلة واحدة ،وال يصعب شيء على قدرة اهلل
تعاىل ،أما الروايات اليت تبالغ يف وصف قصر مدة غياب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن
فراشه ،حيث إنه بقي دافئاً ،فلم تصح ،ولكن الثابت أنه يف ذات ليلة ،كان اإلسراء واملعراج،
وعاد عليه الصالة والسالم إىل مكة يف ذات الليلة ،وقبل الصباح.
ثانيًا :أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،علم َّ
أن هذه املعجزة ستواجه بالتكذيب ،بل
فاهتم لذلك ،ولكنه يعلم َّ
أن اهلل ناصره ،وأن عليه أن يبلغ ما رآه من آيات اهلل
واالستهزاء،
َّ
الكربى للناس مجيعاً ،مؤمنهم وكافرهم ،فذلك مقتضى رسالته.

فطبيعي أن حيزن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بسبب الكافرين املكذبني أنهم كذلك،
ِم
ْس َك َع َل ْيه ْ
فقد خاطب اهلل عز وجل رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال{ :فَال تَ ْذ َه ْب �نَ ف ُ
َح َس َر ٍ
َم ِب ُك ْف ِر ِه ْم َو َهال ِك ِه ْم إِ ْن لمَْ ُي ْؤ ِمنُوا ،وفيِ آيٍَة ُأ ْخ َرى يقول َع َّز
ات}(فاطرَ ،)8 :واملَْعنَى :ال َت ْغت َّ
َّ
َّ
ْس َك أَال يَ ُكونُوا
وجل موجهاً اخلطاب لرسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم{ :لَ َعل َك اَب ِخ ٌع �نَ ف َ
ني}(الشعراء:
ُم ْؤِمنِ َ

َّ
آث ِرِه ْم إ ِْن لمَْ ُ�ي ْؤِمنُوا بهَِ َذا
ْس َك َع َلى اَ
 ،)3ويقول َّ
عز وجل {:فَ� َل َعل َك اَب ِخ ٌع �نَ ف َ

حَْ
ال ِد ِ
يث أَ َسفًا}(الكهف .)6 :وهذا دليل على شدة اهتمامه ،عليه الصالة والسالم ،بهداية
الكافرين ،وشدة حزنه على كفرهم ،رغم شدة إيذائهم له ،عليه الصالة والسالم ،ورمبا كان
همه ،عليه الصالة والسالم ،على حديثي اإلميان أن يفتنت بعضهم بهذه احلادثة ،فال يقوى
إميانهم على تصديقها ،كما سنحققه بعد قليل.
ثالثًاَّ :
عز وجل مل يرتك رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،عرضة لسخرية
إن اهلل َّ
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الكفار ،بل أمده بأدلة حسية تثبت أنه أسري به ،وهي وصفه الدقيق ملوضع املسجد األقصى،
رغم أنه مل يزره قبل ذلك ،كما ورد يف حديث ابن عباس ،الذي ذكرناه آنفاً ،وكما أخرج
اهلل َعنْ ُه َماَ ،ق َ
ال :سمَ ِ ْع ُت النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
البخاري ،عن َج ِاب َر ْب َن َعبْ ِد اهللَِ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،

يَُق ُ
شُ ،ق ْم ُت فيِ ا ِحل ْج ِر ،فَ َج َّلى هَّ
آيتِ ِه،
ْت أُ ْخبرِ ُُه ْم َع ْن اَ
ول( :لَمَّا َك َّذ�بَ ْت يِن ُ�ق َريْ ٌ
اللُ يِل �بَ ْي َت املَ ْق ِد ِس ،فَ َط ِفق ُ
َوأَاَن أَنْ ُظ ُر إِلَْي ِه).

(((

االسراء امتحان:
َّ
عز وجل ،واإلميان
إن اإلسراء واملعراج من أعظم االمتحانات إلميان اإلنسان ،واإلميان باهلل َّ
ليس ً
قوال باللسان فقط ،بل هو قول باللسان ،وتصديق باجلنان ،وعمل يوافقهما ،وقد
زوَد اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان حبواس وعقل وقلب ،أما احلواس؛ فهي أجهزة استقبال
َّ
معلومات ،كالسمع ،والبصر ،والشم ،والذوق ،واللمس ،وأما العقل ،فهو دماغه يف حالة
الشغل به تكون قدرة اإلنسان على حتليل املعلومات ،وترتيبها ،واالستنتاج منها ،والبناء
عليها ،وختيل ما هو فوقها ،ووضع النظريات املفسرة حلركة الكون من حوله ،واختبار تلك
النظريات بالتجربة ..وغري ذلك من القدرة العقلية العجيبة اليت وهبها اهلل تعاىل لإلنسان،
َّ
إن سعة ختزين الدماغ البشري تعادل البيتابايت (الرقم  1متبوعاً بـ 15صفراً) من البيانات،
أو ما يعادل سعة الشبكة العنكبوتية العاملية بأسرها!!((( ،وأما القلب ففيه قدرة اإلنسان على
احلب والكراهية ،وسائر العواطف ،فهي ميزة أساسية لإلنسان ،منها تنبثق مواقف التصديق
أو التكذيب ،وتلك املشاعر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفكري ،فاإلنسان ال ينفصل فكره عن
َ
َ
َ
َ لاً
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة اإلسراءَ ،ب ُ َ
ام}(اإلسراء.)1 :
اب ق ْوِلِه{ :أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْ ِم َن امل ْس ِج ِد احل َر ِ

 .2مقال بعنوان :هل يقرتب احلاسوب من حماكاة الدماغ البشري؟.http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/3/3 ،
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عاطفته ،فإن استسلم لعواطفه السلبية كاحلسد والكراهية ،..فلن يتمكن من معرفة احلقيقة
وب
َد َذ َرأْاَن لجَِ َهنَّ َم َكثِ ًريا ِم َن ا ِجل ِّن َوا ِإلنْ ِ
حتى وهو يشاهدها ،وهذا معنى قوله تعاىلَ { :ولَق ْ
س لهَُ ْم ُ�ق ُل ٌ
لأَْ�ن َعا ِم بَ ْل ُه ْم أَ َض ُّل أُولَئِ َك
ال �يَ ْف َق ُه َ
ون بهَِا َولهَُ ْم آذَا ٌن اَل يَ ْس َم ُع َ
ون بهَِا َولهَُ ْم أَعْينٌُ ال ُ�ي ْب ِص ُر َ
ون بهَِا أُولَئِ َك َكا ْ
ون}( .األعراف ،)179 :يقول ابن عاشور يف تفسري هذه اآليةَ ... ( :ف َدالِئ ُل الحْ َ ِّق َقاِئ َمٌة
ُه ُم الْ َغا ِف ُل َ

وس ِه ْمَ ،وَل ِكنَّ ُه ْم يَنْ َص ِرُفو َن َعنْ َها ِل َغَلبَِة الهَْ َوى َعَليْ ِه ْم).
فيِ ُنُف ِ
ولقد كانت حادثة اإلسراء واملعراج امتحاناً لإلميان ،فاإلخبار بها ال يقصد به التحدي
(((

للكفار ،فهم مل يشاهدوها مباشرة ،وإن شاهدوا دالئل صدق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فيما أخرب عنه ،ولكن إخبارهم حبادثه اإلسراء واملعراج مع املؤمنني –وذلك اإلخبار
عز َّ
وجلَ { :وإِ ْذ
مؤيد بدالئل الصدق -قصد به امتحان الناس ،مؤمنهم وكافرهم ،يقول اهلل َّ
ُ�ق ْلنَا لَ َك إ َّ
اس َو َّ
الرؤاَْي الَّ يِت أَرَْ�ينَ َ
َّك أَ َح َ
ِن رَب َ
اك إ اَِّل ِفْ�تنَ ًة لِلنَّ ِ
اط اِبلنَّ ِ
اس َوَما َج َع ْلنَا ُّ
الش َج َرَة الْ َم ْل ُعونَ َة فيِ
ُر ِ
آن َونخَُ ِّوُ�ف ُه ْم فَ َما يَ ِزي ُد ُه ْم إ اَِّل ُط ْغيَ اًان َكبِ ًريا}(اإلسراء ،)60 :وقد أخرج البخاري يف سبب نزول
الْق ْ
هذه اآلية الكرميةَ :عن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
الرؤاَْي الَّ يِت
اهلل َعنْ ُه َما ،فيِ َق ْوِلِه َت َعالىَ َ { :وَما َج َع ْلنَا ُّ
ِ ِ
ٍ
اس}(اإلسراءَ ،)60 :ق َ
أَرَْ�ينَ َ
الِ ( :ه َي ُرؤاَْي عَينْ ٍ ،أُ ِر�يَ َها َر ُس ُ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
اك إ اَِّل ِفْ�تنَ ًة لِلنَّ ِ
لَْ�ي َل َة أُ ْس ِر َي بِ ِه إِلىَ �بَ ْي ِت املَ ْق ِد ِس)((( ،ويقول الشنقيطي يف تفسري موضع االحتجاج من هذه اآلية

َ
الكرميَِة :أَ َّن اهللَ َج َّل َو َعال َج َع َل َما أَ َراُه َنبِيَُّهَ ،صَّلى ُ
الكرمية( :التَّ ْح ِق ُ
اهلل
يق فيِ َم ْعنَى َه ِذهِ اآليَِة ِ
َعَليِْه َو َسَّل َمِ ،م َن اْل َغ َراِئب َواْل َع َجاِئب َليَْلَة الإْ ْس َراِء َوالمِْْع َراج ِفتْنًَة ِللنَّاس؛ َأل َّن ُعُق َ
ول َب ْع ِض ِه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ُي َصِّلي ِببَيْ ِ لمَْ
يمُْك ُن أَ ْن يَ ُكو َن َح ًّقاَ ،ق ُالواَ :كيْ َ
س،
َضاَق ْ
ت َع ْن َقُبو ِل َذِل َكُ ،م ْعتَ ِق َدةً أََّنُه ال ِ
ت ا ْق ِد ِ
 .1ابن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير.183 / 9 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب املعراج.
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السبْ َع ِّ
الطبَ َ
اح َدةٍَ ،وُي ْصبِ ُح فيِ محَِِّلِه
اقَ ،ويَ َرى َما َرأَى ِفوقع الشك من بعض من َليَْلٍة َو ِ
َويخَْترَ ِ ُق َّ
(((
َكَة؟ َه َذا محَُ ٌ
بمِ َّ
يمُْك ُن)
الَ ،ف َكا َن َه َذا الأَْ ْمُر ِفتْنًَة لهَُ ْم ِل َع َد ِم َت ْص ِدي ِق ِه ْم ِبِهَ ،وا ْعتِ َقاِد ِه ْم أََّنُه لاَ ِ
يكرم به أحد من
فاحلادثة العظيمة اليت ُك ِّر َم بها سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبا مل َّ
قبله ،فتنة للكفار وللمؤمنني ،أما الكفار فازدادوا كفراً ،بتكذيبهم ملن يعرفون صدقه وأمانته،
وقد حتدوه بأسئلة حول تلك الرحلة ،وأجابهم مبا ال شك حبقيقته ،ولكنهم أصروا على
الكفر والتكذيب ،وعليه ازدادوا استحقاقاً للعذابَّ ،
إن كفرهم نابع من حسدهم وتكربهم،
ال ألنهم يشكون يف صدق حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهم يعرفونه بالصدق واألمانة قبل
ون فَإَِّ�ن ُه ْم اَل يُ َك ِّذبُونَ َك َولَ ِك َّن
عز وجلَ { :ق ْد �نَ ْع َل ُم إِنَّ ُه لَيَ ْح ُزنُ َك الَّ ِذي �يَ قُولُ َ
البعثة وبعدها ،وقد قال َّ
َّ
ني آِباَي ِت
الظالِ ِم َ

ون}(.األنعام)33 :
جَْح ُد َ
هللاِ ي َ

أما املؤمنون ،فالفتنة هلم أشد ،أخرج احلاكم يف مستدركهَ ،ع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ َها،

اس بِ َذلِ َك،
َق َال ْ
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،إِلىَ املَ ْس ِج ِد ا َأل ْق َصى ،أَ ْصبَ َح �يَ تَ َح َّد ُث النَّ ُ
ت( :لَمَّا أُ ْس ِر َي اِبلنَّ يِ ِّ
ان آ َمنُوا بِ ِه َو َص َّد ُقوُهَ ،ومَس ُعوا بِ َذلِ َك إِلىَ أَيِب بَ ْك ٍرَ ،ر ِض َي هَّ
اللُ َع ْن ُه ،فَ� قَالُواَ :ه ْل لَ َك
مَِن َك َ
فَا ْرتَ َّد اَن ٌس م ْ
ِك �يَ ْزُع ُم أَنَّ ُه أُ ْس ِر َي بِ ِه َّ
ال َذلِ َك؟ َقالُوا� :نَ َع ْمَ ،ق َ
ال :أَ َو َق َ
اللْ�ي َل َة إِلىَ �بَ ْي ِت املَ ْق ِد ِسَ ،ق َ
إِلىَ َص ِ
احب َ
ال :لَئِ ْن

َد َص َد َقَ ،قالُوا :أَ َو تُ َص ِّد ُق ُه أَنَّ ُه َذ َه َب َّ
ان َق َ
ِح؟
َك َ
ال َذلِ َك لَق ْ
اللْ�ي َل َة إِلىَ �بَ ْي ِت الْ َم ْق ِد ِس َو َجا َء �قَ ْب َل أَ ْن يُ ْصب َ
َق َ
س َّي
َد َوٍة أَ ْو َر ْو َح ٍة ،فَ ِل َذلِ َك مَُ
الس َما ِء فيِ غ ْ
ال� :نَ َع ْم ،إ يِِّن لأََ ُص ِّد ُق ُه ِفي َما ُه َو أَْ�ب َع ُد ِم ْن َذلِ َك أُ َص ِّد ُق ُه بخَِبرَ ِ َّ
يق).
الص ِّد َ
أَبُو بَ ْك ٍر ِّ

(((

فكأنه سبحانه وتعاىل أراد استبعاد ضعاف اإلميان قبل مرحلة اهلجرة والتمكني؛ َّ
ألن

 .1الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،165 / 3 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
بريوت – لبنان 1415 ،هـ  1995 -مـ.
 .2املستدرك على الصحيحني للحاكم  ،65 / 3وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ،وصححه الذهيب.
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تقوية اإلميان من ِح َ
كم رحلة اإلسراء واملعراج

املهاجرين هم النواة الصلبة لإلسالم ،فأراد اهلل تعاىل أن يقوي إميانهم ،وينفي عنهم أي
حلقة ضعيفة ،فلذلك كانت هذه احلادثة وسيدنا رسول اهلل ،صالة اهلل عليه وسالمه ،يف أحلك
الظروف بعد موت عمه أبي طالب ،وقبل اهلجرة ،فقد كانت القوة املادية اليت يتمتع بها،
عليه الصالة والسالم ،قبلية أو سياسية يف أقل درجاتها ،فلن يؤمن بإخباره عن رحلة اإلسراء
واملعراج إال مؤمن برسالته حقاً ويقيناً ال شك فيه ،وقد جنح يف االمتحان معظم املؤمنني،
فازدادوا رفعة ومسواً ،ال سيما سيدنا أبي بكر الذي جنح بتفوق كامل ،فآمن باإلسراء واملعراج،
قبل أن يسمع حديثه من سيدنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكان جوابه ملن أخربه من
املشركني متسقاً فيه املنطق السليم مع العاطفة الصادقة ،فلذلك كان أبو بكر ِص ِّديقاً ،ولذلك

كان أفضل الصحابة إطالقاً ،عليه وعليهم مجيعاً رضوان اهلل تعاىل.
االمتحان مستمر:

وإننا يف هذا العصر نمُ تحن يف اإلميان ،كما امتحن الذين من قبلنا ،وكثرياً ما يتعجب
اجلهلة واملغرضون من امللحدين من إمياننا بكل ما جنده يف القرآن الكريم ،أو مبا يصح عن
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،والعجب احلقيقي أال نكون كذلك ،فاإلميان كل ال يتجزأ،
وكل ما هو من اإلسالم ال يناقض علماً ،بل َّ
إن تطور العلم باضطراد يكشف وجوهاً جديدة
من إعجاز القرآن الكريم ،ولكن املعجزات وخوارق العادة بطبيعتها فوق قوانني العقل
البشري ،ولكنها ال تناقضها ،فعدم إدراك حقيقة الرباق ال يعين استحالة وجوده ً
عقال ،ولكن
وجود هذه املخلوقات بهذا التنظيم الدقيق ،يستحيل معه ً
عقال أن تكون بال خالق وبال
فاللهم أحينا على اإلسالم ،وتوفنا على اإلميان يا كريم ،واحلمد هلل رب العاملني.
هدف،
َّ
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اإلسراء واملعراج:

مناسبة العدد

ٌ
تارخيي
إهلي  ..وحتوّل
ّ
إعجاز ّ
أ .عزيز العصا  /مقرر جلنة الثقافة واإلعالم يف اهليئة اإلسالمية العليا  -القدس
مقدمة:
اإلهلي على نبيّه حممد ،صلى اهلل عليه وسّلم؛
من اهلل على البشريّة ،بأن أنزل الوحي
لقد ّ
ّ
يب اهلل عيسى بن مريم ،عليه السالم ،وظلمهم
إلنقاذها من غطرسة أولئك الذين حاربوا ن ّ
وجتربهم ،وعاثوا يف األرض فسادًا ،حتى مقتهم اهلل ،كما أخرب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف
خطبة( :أَاَل إ َّ
ال نحََ ْلتُ ُه َع ْب ًدا ح اَ
ِن َريِّب أَ َم َريِن أَ ْن أُ َع ِّل َم ُك ْم َما َج ِه ْلتُ ْم ،مِمَّا َع َّل َم يِن �يَ ْوِمي َه َذاُ ،ك ُّل َم ٍ
َل ٌل،
ْت ِعبَا ِدي ُح�نَ فَا َء ُك َّل ُه ْمَ ،وإَِّ�ن ُه ْم أَ�تَْ�ت ُه ُم َّ
ِم َما
َوإ يِِّن َخ َلق ُ
الشيَا ِط ُ
ني فَ ْ
ِمَ ،و َح َّرَم ْت َع َل ْيه ْ
اجتَالَْ�ت ُه ْم َع ْن ِدينِه ْ
أَ ْح َل ْل ُت لهَُ ْمَ ،وأَ َم َرْ�ت ُه ْم أَ ْن يُ ْش ِرُكوا يِب َما لمَْ أُنْ ِز ْل بِ ِه ُس ْل َط اًانَ ،وإ َّ
ض ،فَ َمقََ�ت ُه ْم َع َر�بَ ُه ْم
ِن هللاَ نَ َظ َر إِلىَ أَ ْه ِل الأَْ ْر ِ

ابَ ،وَق َ
ال :إِنمََّا �بَ عَْ�ثتُ َك لأَِْ�بتَِليَ َكَ ،وأَْ�بتَِل َي ب َ
َاي ِم ْن أَ ْه ِل الْ ِكتَ ِ
ِكَ ،وأَْ�ن َزلْ ُت َع َل ْي َك ِكتَ اًاب
َو َع َج َم ُه ْم ،إ اَِّل �بَ ق اَ

ْرُؤُه اَنئِ ًما وَ�يَ ق َ
ان )...
ْظ َ
اَل �يَ ْغ ِس ُل ُه الْ َما ُءَ� ،تق َ

(*)
(((

يف ظل تلك األجواء ،ما كان إلنسا ٍن عادي ،مهما أوتي من الق ّوة واملنعة على املستوى
املاّد ّي لبين البشر ،أن يتمكن من مواجهة تلك القوى العاتية اليت امتد طغيانها ،وانتشرت
اإلهلي لرسول اهلل حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه
الوحي
شرورها يف الرب والبحر .فجاء
ُ
ّ

* صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات اليت يعرف بها يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار.
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ٌ
تارخيي
إهلي  ..وحتوّل
اإلسراء واملعراج:
ّ
إعجاز ّ

وسّلم ،مبتدًئا بالعلم واملعرفة حملاربة اجلهل ،وإعمال العقل ِّ
املفكر املؤمن باهلل ومالئكته
كرم اهلل.
وكتبه ورسله وباليوم اآلخر ،حملاربة االستخفاف باإلنسان وبالنفس البشريّة اليت ّ

كما ُأسند ذلك كّله مبعجزات إهليّة متعددة األوجه واألشكال ،ظاهرة للعيان ألبناء اجملتمع،

تتناقلها األلسن ،وتنتشر بني األمم والشعوب احمليطة .وسنتناول ،فيما يأتي ،معجزة اإلسراء
خص بها اهلل سبحانه وتعاىل نبيّه حمم ًدا ،صلى اهلل
واملعراج كواحدة من املعجزات اإلهليّة اليت ّ
املفصلي ،الذي جنم عن هذه احلادثة-املعجزة.
التارخيي
عليه وسّلم ،والرتكيز على التحول
ّ
ّ
اإلسراء واملعراج :معجزة إهليّة:
كانت معجزة اإلسراء واملعراج واحدة من املعجزات ،اليت أيد اهلل بها نبيه حممداً ،صلى
ان الَّ ِذي
{س ْب َح َ
اهلل عليه وسلم ،وأخرب سبحانه عن اإلسراء يف فاحتة سورة اإلسراء ،فقال تعاىلُ :
أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَْ�ي اًل ِّم َن الْ َم ْس ِج ِد حَْ
آيتِنَا إِنَّ ُه ُه َو
ال َرا ِم إِلىَ الْ َم ْس ِج ِد الأَْ ْق َصى الَّ ِذي اَب َرْكنَا َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن اَ
الس ِمي ُع
َّ

ري}(اإلسراء.)1 :
الْبَ ِص ُ

يمَُج ُد َت َعالىَ َن ْف َسُهَ ،وُي َع ِّظ ُم َشأَْنُهِ ،لُق ْد َرِتِه
وقد ورد يف تفسري ابن كثري هلذه اآلية الكرميةِّ ( :

َعَلى َما لاَ يَ ْق ِدُر َعَليِْه أَ َح ٌد ِس َواُهَ ،فلاَ إَِلَه َغيرُُْه {الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه} يَ ْعنيِ محَُ َّم ًداَ ،صَل َو ُ
ات اهللِ
َو َسلاَ ُمُه َعَليِْه {لَْيال} أَ ْي ُجنْح َّ
الليْ ِل { ِم َن الْ َم ْس ِج ِد حَْ
ال َرا ِم} َو ُه َو َم ْس ِج ُد َم َّكَة {إِلىَ الْ َم ْس ِج ِد
فيِ ِ
األ ْق َصى} َو ُه َو َبيْ ُت المَْْق ِدس َّال ِذي ُه َو إيِليَاُءَ ،م ْع ِد ُن الأَْنْبيَاِء ِم ْن َل ُد ْن إْب َرا ِه َ لخْ َ
يل؛ وَلهَِ َذا
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ا ِل ِ

َ
يس
الرِئ ُ
َار ِه ْمَ ،ف َد َّل َعَلى أَّنُه ُه َو الإِْ َماُم الأَْ ْع َظ ُمَ ،و َّ
مُ ِ
ج ُعوا َلُه ُهنَاِل َك ُكُّل ُه ْمَ ،فأ ّمهم فيِ محَِّلتهمَ ،ود ِ
ج ِع َ
ني)(*).
المَُْق َّدُمَ ،صَل َو ُ
ات اهللِ َو َسلاَ ُمُه َعَليِْه َو َعَليْ ِه ْم أَمَْ
(((

* تفسري ابن كثري.5 /5 ،
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يتّضح من هذه اآلية الكرمية أن حادثة اإلسراء واملعراج ليست من فعل البشر ،وبالتالي
حمم ًدا ،صلى اهلل عليه وسّلم ،برحلة
فهي معجزة كربى إهليّة ّ
خص بها اخلالق ع ّز وجل ّ
عظمى ،فطوى له الزمان واملكان ،فبلغ أعلى مرتبة من القرب واملنزلة((( .فجعله ،وهو خامت
النبيينّ  ،إمامهم ورئيسهم املقدّم.
نوعي ومنعطف تارخيي:
اإلسراء واملعراج :حتوّل ّ
إن املتتبع حلادثة اإلسراء واملعراج ،والدارس جملرياتها وتفاصيلها ،كما وردت يف األثر ،جيد
أنها ّ
شكلت مفصلاً –أي حدًّا فاصلاً  -يف العديد من املشاهد والظواهر ،على املستويني
الداخلي واخلارجي:
فعلى مستوى احلياة الداخلية لألمة اإلسالمية الناشئة؛ شهدت تلك احلادثة -املعجزة-
فرض الصالة ،اليت كان هلا األثر البالغ يف حياة الفرد واجلماعة ،فهي تفوق اجلهاد والقتال
واالستشهاد يف ميادين املعارك والقتال ،وذلك ألنها (اخل ّزان) الذي تنمو يف أعماق مياهه
جذور التضحية والفداء والنقاء والتقى ،والتحرر من املاّدة ،وخلوص النفس هلل تعاىل ،وهذه
مجي ًعا هي األرضية اليت تنطلق منها روح اجلهاد وأفواج اجملاهدين؛ جماهدي النفس أولاً  ،ثم
جماهدي محاية عن احلق واألرض والعرض والكرامة ...إخل(((.
وعلى املستوى اخلارجي ،أسست حادثة اإلسراء واملعراج إىل انطالق اإلسالم يف أرجاء
املعمورة ،وحتقيق تغريات جذرية يف حياة البشرية مجعاء ،على املستويات املختلفة ،أهمها أن
 .1نوفل ،أمحد ( .)2014تفسري سورة اإلسراء :دراسة حتليلية موضوعيّة .مجعية احملافظة على القرآن الكريم .عمان.
األردن .الطبعة األوىل .ص.5 :
 .2ساعي ،أمحد بسام ( .)2015إدارة الصالة :إعادة اكتشاف الركن الثاني يف اإلسالم .دار الفكر .دمشق .سوريا.
الطبعة األوىل .ص.28 :
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اإلسراء واملعراج:
ّ
إعجاز ّ

اإلسالم قاد البشرية ،حنو اجتاه جديد وحياة جديدة ،يف أجواء من اإلميان والعدل.
حممد ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،ألنبياء اهلل ورسله ،عليهم السالم ،يف املسجد
فقد جاءت إمامة ّ
األقصى املبارك لتعين ،فيما تعنيه ،أنه يقع على عاتق اإلسالم ومن حيمل لواءه قيادة البشريّة
مجعاء ،وإخراجهم من الظلمات إىل النور .وأن تلك املسؤولية ال تقتصر على حاضر ذلك
الزمان ومستقبله ،وإمنا هي مسؤولية بأثر رجعي؛ مبعنى حماربة فساد املفسدين ،وظلم الظاملني،
الذين يدّعون أنهم خلفاء اهلل يف األرض ،فيعيثون فسادًا ويفسدون يف الرب والبحر .فقد جاء
الص حُِ
َد كَ�تَْ�بنَا فيِ َّ
ض يَ ِر�ُث َها ِعبَا ِد َي َّ
ون}
ال َ
يف حمكم كتابه العزيزَ { :ولَق ْ
الزبُوِر ِمن �بَ ْع ِد ال ِّذْك ِر أَ َّن الأَْ ْر َ
(األنبياء.)105 :
وقد أشارت احلقائق على األرض إىل أنه إّبان انطالق الدّعوة اإلسالمية – يف مطلع القرن
السابع امليالدي -كانت البشريّة بشكل عام ،ومنطقة الشرق بشكل خاص ،تقع حتت طائلة
ظلم وفساد عميقينْ ؛ فكانت املنطقة تشهد انشقاقات داخل الكنيسة األرثوذكسية ،وكان
الفرس حيتلون مناطق من بيزنطا مبا فيها فلسطني ،قبل أن يسرتجعها الروم.
وقد جاء الفتح اإلسالمي يف أواسط القرن السابع ،فوصلت الفتوحات إىل بيت املقدس،
واتسعت الفتوحات لتقضي على مملكة الروم ،ويستقر األمر بنشر اإلسالم يف العراق
والشام ومصر ،ومناطق واسعة من اإلمرباطورية البيزنطية ،حتى أصبحت الكتلة العربية
اإلسالمية املمتدة بني شرقي البحر األبيض املتوسط ،وحتى شواطئه الغربية ،قوة فاعلة وقادرة
على مواجهة الكتلتني األخريني :الروم والفرس(*).
(((

ووصلت الفتوحات اإلسالمية ،يف أقصى حدود مساحتها ،إىل ( )12مليون كيلو مرت مربع،

* غنادري ،مسيح (( .)2009املهد العربي :املسيحية املشرقية على مدى ألفي عام) .دار  30آذار للنشر .ط .1ص.193 :
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فانتشر اإلسالم يف أرجاء األرض كافة؛ ومل تكن هناك قا ّرة أو مكان إال ووصل إليه ،وأقيم فيه
أذان التوحيد هلل الواحد األحد .ليعيش سكان تلك املناطق وقاطنيها يف ظالل عدل اإلسالم،
وتشجيعه للعلم ،وإعمال العقل يف شتى أمور احلياة(((.
اإلسراء واملعراج :مينح بيت املقدس هويته اجلديدة:
كانت اآلية األوىل من سورة اإلسراء ،وهي ّ
مكية ،بشارة بأن املسلمني سيفتحون بيت
املقدس ،ويبنون فيه؛ ألن كلمة مسجد مصطلح إسالمي ،فشاء اهلل سبحانه وتعاىل أن يبشرهم
بأن هذا املكان سيصبح أرضاً إسالمية؛ ألن موضعه كان معروًفا ،ومل يكن هناك بناء وال مسجد
يف ذلك الوقت .ولكن ربطت اآلية بني هذين املسجدين العظيمني ،ليكونا يف ضمري كل
مسلم ووجدانه وعقله ،وليكون هناك اتصال بني هذين املسجدين ،ال يستطيع أي مسلم
أن يفرط يف املسجد األقصى؛ ألن من يفرط باملسجد األقصى ،ميكن أن يفرط يف املسجد
احلرام(((.
كرم اهلل سبحانه وتعاىل بيت املقدس بتلك احلادثة -املعجزة -اليت منحت املكان
هكذاّ ،

إسالمي ،وأنه ،منذ تلك اللحظة وإىل أن يرث
هويّة جديدة ،تعين أن املسجد األقصى املبارك
ّ

اهلل األرض ومن عليها ،لن يكون غري ذلك .وقد أتبع اهلل آية اإلسراء واملعراج بقوله تعاىل:
يل أَاَّل �َتت ِ
ِس َرائِ َ
ون َوِكيل}(اإلسراء .)2 :ويف ذلك
وسى الْ ِكتَ َ
َّخ ُذوا ِمن ُد يِ
اب َو َج َع ْلنَا ُه ُه ًدى لِّبَ يِن إ ْ
{ َوآ�تَْ�ينَا ُم َ
وجه مناسبة خاص بالسورة ،أي باإلسراء ،فقد انتقل من اإلسراء إىل أمة إسرائيل ،اليت ّ
تشكل
خط ًرا على أرض اإلسراء وأمته(((.
شق ظلمة املكان والزمان  ..وعم العدل حمل
 .1العصا ،عزيز (( .)2016مولد النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم :نور سطع ّ ..
الظلم) .جملة اإلسراء .العدد  .125ص.27 - 20 :
 .2الشيخ يوسف القرضاوي .مقابلة ضمن برنامج الشريعة واحلياة .قناة اجلزيرة الفضائية ،بتاريخ.2000/ 10/ 22 :

 .3نوفل ،أمحد ( .)2014تفسري سورة اإلسراء :دراسة حتليلية موضوعيّة .مجعية احملافظة على القرآن الكريم .عمان .األردن.
الطبعة األوىل .ص.156 :

32

ٌ
تارخيي
إهلي  ..وحتوّل
اإلسراء واملعراج:
ّ
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وأما من الناحية العملية ،فقد جاء اخلليفة عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،واستلم مفاتيح
بيت املقدس ،سلميًا ودون إراقة دماء ،ودخل املدينة ،ومعه املسلمون مهللني مكربين ،ثم دخل
املسجد من الباب الذي دخل منه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليلة اإلسراء واملعراج،
فصلى فيه حتية املسجد ،ثم أزال ما كان يف املسجد من قاذورات ،وأقام يف القدس أياماً عدة،
رتّب فيها ما حتتاج إليه املدينة؛ وعني هلا إما ًما للصالة وقاضيًا(*).
(((

بذلك ،توىل املسلمون املسؤولية عن القدس ،واملسجد األقصى ،فعمروا املكان ،وشيّدوه،
ومنحوه مسات اإلسالم احلنيف وخصائصه ،حيث أ ّمه العلماء من كل حدب وص ْوب ،فأقاموا
أمنوذجا حيًا على مدى التقدم والرقي
املشرفة إال
ً
فيه وحوله وبالقرب منه .وما قبّة الصخرة ّ
واإلبداع الذي ميّز احلضارة العربية اإلسالمية اليت أدارت املكان وحفظته وحافظت عليه.
ثم جاءت احلروب الصليبية ،اليت سالت فيها الدماء الغزيرة ،واحت ّ
ُل املسجد األقصى ،وبيت
املشرفة إىل كنيسة ،وأقيمت صلوات
املقدس مدة تسعني عا ًما ،مت خالهلا حتويل قبة الصخرة ّ
احملتّلني داخل املسجد األقصى ،وُربطت خيوهلم يف باحاته وساحاته .وبقي الوضع على هذا
احلال إىل أن حرره صالح الدين األيوبي ،رمحه اهلل ،من دنسهم ،وأعاد للمكان قدسيته ومهابته،
وفتحه على مصراعيه للعبادة والعلم والعلماء ،وإليواء الفقراء واملعوزين ،ولغري ذلك من
املرامي واألهداف.
منذ ذلك احلني ،ومكان إسراء رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مصون مهاب اجلانب ،وله
قدسيته ومكانته يف نفوس املسلمني ،وبرزت مكانته الدينيّة والعلمية؛ عندما حظي باهتمام
الزيَّان ،رمضان ( :)2006روايات العهدة العمرية :دراسة توثيقية .جملة اجلامعة اإلسالمية -سلسلة الدراسات
* َّ
اإلسالمية  -اجمللد الرابع عشر -العدد الثاني .ص.203 - 169 :
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خاص من قبل احلكام ،يف احلقب الزمانية املختلفة ،وكان قبلة العلماء والباحثني والدارسني
من أرجاء األمة كافة ،من الشرق والغرب.
مكان اإلسراء واملعراج؛ نكبة ونكسة وتهديد وجود:
بقي األمر كذلك حتى نهاية احلكم العثماني على البالد يف العام (1917م) ،إثر هزمية
االمرباطورية العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ،اليت كان من نتيجتها دخول اجلنرال اللنيب
مدينة القدس ،بتاريخ 1917/ 12/ 9م ،وخرج رئيس بلدية القدس السيد حسني سليم
احلسيين ولفيف من سكانها ،حيملون األعالم البيضاء ،وسلمت املدينة إىل اجليش الربيطاني.
ومل تتعرض ألي أذى حتى النكبة يف العام 1948م ،عندما قامت فيها اجليوش اليهودية
(اإلرغون واهلاجاناه) بسلوك خمالف متا ًما ،ملا هو موصوف أعاله بني األتراك والربيطانيني،
حيث أطلقت تلك اجليوش مئات القنابل اهلدامة واحملرقة على املدينة املقدسة ،فأصاب
أماكنها املقدسة ومؤسساتها الدينية بالدمار واخلراب(*).
(((

كما أنه يف حرب حزيران ،ما إن متكن االحتالل اإلسرائيلي من دخول القدس إال وشرع
يف إطالق أيدي احملتلني ملدة ( )3أيام؛ مت فيها السلب والنهب للبيوت والدكاكني والسيارات،
وجتريف العمارات واألماكن األثرية ،وذلك على يد وزارة األديان ،اليت أسكنت املهووسني
من اليهود يف األماكن اليت كانت دور علم للمسلمني .ثم بدأت قصة تهويد املدينة من
خالل نهب أراضيها وعقاراتها ،ثم اجلدار الذي شطر شرقي القدس إىل شطرين؛ األول مت
ضمه لغربي القدس ،واآلخر ُأحلق بالضفة؛ لضمان تفوق دميغرايف لصاحل اليهود ،ومما أدى
* اخلالدي ،حسني فخري (( .)2014ومضى عهد اجملامالت  ...مذكرات) ،بريوت  ،1949دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن .ط .1اجمللد األول .ص.79 - 78 :
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اإلسراء واملعراج:
ّ
إعجاز ّ

هذا الشطر إليه أن ُق ِس َم املنزل الواحد إىل قسمني(*) ،وغري ذلك من اإلجراءات ذات الطابع
(((

التهويدي املتعلقة مبناحي احلياة كافة ،كالتعليم والثقافة واالقتصاد ...إخل.
مر نصف قرن ونيّف على االحتالل اإلسرائيلي للقدس وفلسطني ،جند أن
اآلن ،وقد ّ
االحتالل خيطط ،على مدار الساعة من أجل العبث يف مكان اإلسراء واملعراج ،وشطبه
من الوجود ،وتهويده ،واحلفر الدائم واملستمر حتت املسجد األقصى املبارك وحوله ،من
اجلهات مجيعها ،وإقامة احلدائق التلموديّة ،وإنشاء األماكن التلمودية األخرى خمتلفة األغراض
واألهداف .ويرافق ذلك آلة إعالمية ضخمة ،على مستوى العامل ،مدعومة من جهات يف
يسمى باهليكل مكان املسجد األقصى املبارك.
الغرب والشرق ،تر ّوج إىل حتمية بناء ما ّ
ماذا بعد،
واحلالة هذه ،فإن الشعب الفلسطيين أولاً  ،ومعه أحرار األمة ،مطالبون باليقظة والتي ّقظ
من أجل محاية مكان اإلسراء واملعراج الذي ُمنح هلم ،وأصبحوا مكلفني حبمايته والدفاع عنه،
اني ،كما جاء يف سورة اإلسراء ،اليت مشلت العديد من مواصفات األعداء احملتملني
بقرار رّب ّ
لإلسراء واملعراج ،فجاءت اآليات من ( )8 - 2من هذه السورة املباركة ،لتضع فئة من بين

إسرائيل يف حالة عداء مع اخلالقّ ،
جل يف عاله ،ومع احلق ،فيتوعدهم بالويل والثبور كلما
فسدوا وأفسدوا ،إذ يقول سبحانهَ { :وإ ِْن ُع ْدمُْت ُع ْدن}(اإلسراء)8 :؛ أي إن عدمت إىل مثل ما كنتم
عليه من إفساد عريض يف األرض ،وطمع يف أن يكون لكم علو كبري ،وملك عظيم ،عدنا
إىل اختاذ تدابري ترجعكم إىل وضعكم الذي ُض ِرب عليكم من الذلة واملسكنة ،مع إقامتكم
الدائمة مبوقع غضب من اهلل عليكم.
* اخلطيب ،أنور عبد احلي (( .)1989مع صالح الدين يف القدس -تأمالت وذكريات) .دار الطباعة العربية-
القدس .ص.141 - 138 :
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وهنا ،ال بد من اإلشارة إىل أننا أمام معركة طويلة وشرسة ،تضرب يف عمق التاريخ ،إذ
كان هؤالء على عالقة سيّئة بأنبياء اهلل ورسله؛ فقد كانوا مع نيب اهلل عيسى بن مريم ،عليه
السالم ،على درجة عالية من السوء والتشكيك ،وعدم اإلميان برسالته ،كما أنهم عارضوا
حمم ًدا ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسخروا منه ،وشككوا يف رسالته(*).
(((

بذلك ميكننا فهم مالمح الصراع القائم على هذه األرض ،على أنه صراع بني احلق
والقابضني عليه ،من املسلمني من جهٍة ،وبني الباطل ومن يتبناه من قوى الشر والظلم،
على طول العامل وعرضه من جهٍة أخرى .وألن للباطل جولة ،فما علينا إال الصرب والصمود
واحملافظة على ما تبقى بني أيدينا ،وكف األيدي اآلمثة عن العبث لصاحل حمتل تلتهم نريانه
كل ما تصل إليه من تراث وحضارة ،وكل عناصر اهلوية الدينية والوطنية.

* العصا ،عزيز (( .)2016يف ذكرى اإلسراء واملعراج :بنو إسرائيل يف سورة بين إسرائيل) (اإلسراء)! جملة اإلسراء.
العدد  .127ص.31 - 25 :
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مسائل فقهية

العادات والتقاليد السيئة اليت
يرتكبها الناس يف حفل الزواج
د .شفيق عياش
سن اإلسالم احلنيف االحتفال بعقد الزواج؛ إذ هو من العقود اجلليلة املباركة ،اليت
لقد ّ

ينبغي أن يشهدها أولو الصالح والفالح ،فيجتمعون معاً؛ حبيث تشملهم مشاعر احلمد

والثناء ،ويف هذا اجلو الطهور أباح للمسلم ألواناً من اللهو املباح ،مبا ال حيدث منكراً ،وال
يؤدي إىل باطل ،كالضرب بالدف ،والغناء البعيد عن اخلالعة واجملون.
عن حممد بن حاطب ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :فَ ْص ُل َما �بَينَْ احلَ ِ
الل
َواحلَ َرا ِمُّ ،
الد ُّفَ ،و َّ
اح)((( ،و َع ْن َعا ِم ِر ْب ِن َس ْع ٍد ،قالَ ( :د َخ ْل ُت َع َلى ُ�ق َر َظ َة بْ ِن َك ْع ٍب،
الص ْو ُت فيِ النِّ َك ِ
ول هَّ
ني� ،فَ ُق ْل ُت :أَْ�نتُ َما َص ِ
احبَا َر ُس ِ
اللَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه
َوأَيِب َم ْس ُعوٍد الأَْنْ َصار ِّ
ِي ،فيِ ُع ْر ٍسَ ،وإِذَا َج َوا ٍر ُ�ي َغنِّ َ
َو َس َّل َمَ ،وِم ْن أَ ْه ِل بَ ْدرٍ�ُ ،ي ْف َع ُل َه َذا ِع ْن َدُك ْم؟ �فَ ق َ
اس ْع َم َعنَاَ ،وإ ِْن ِش ْئ َت ا ْذ َه ْب،
اج ِل ْس إ ِْن ِش ْئ َت ،فَ مَْ
َالْ :
ص لَنَا فيِ َّ
الل ْه ِو ِع ْن َد الْ ُع ْر ِس)(((.
َق ْد ُر ِّخ َ
وهذا الغناء مشروط ،بأن يكون من املباح الذي ال معصية فيه ،وال انتهاك حلرمات اهلل

سبحانه ،ولكن قد جرت عادة بعض الناس يف هذه األيام؛ لضعف الوازع الديين عندهم ،إىل
ارتكاب بعض املنكرات ،اليت منها على سبيل املثال ال احلصر:
الن الن َ
الص ْو ِت َو َض ْر ِب الد ِّ
 .1سنن النسائي ،كتاب النكاح ،باب إِ ْع ُ
ُّف ،وحسنه األلباني.
ِّك
اح ِب َّ
ِ
ْ
ْ
َّ
س ،وحسنه األلباني.
 .2سنن النسائي ،كتاب النكاح ،باب الل ْه ُو َوال ِغنَاُء ِعنْ َد ال ُع ْر ِ
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 .1الغناء الفاحش ،وبثه عرب مكربات الصوت يف حفل الزواج ،وهذا من األمور اليت خيشى
من سوء عاقبتها ،حيث حيصل اإلزعاج للجريان ،وغريهم عن طريق مكربات الصوت،
وإمساع الناس بأغا ٍن يشتمل بعضها على ألفاظ بذيئة ،ختدش حياءهم ،فيستقبحها مسع من
يعقل ،وينكرها كل من له قلب ،وبعد كل هذا ،أَ ِم َن العدل ،واإلنصاف أن جيلس الناس حتى

ساعة متأخرة من الليل ،من أجل مساع أغاني املطربني واملطربات ،تتكسر فيها األصوات،
وتتعدد فيها اآلهات ،وتضيع معها األوقات ،وهم وإن فرحوا بضياعها ،فإنها حمسوبة عليهم
من آجاهلم ،وصدق الشاعر ،حيث قال:
املرء يفرح باأليام يقطعها

وكل يوم مضى يدني من األجل

وبعد معرفة كل هذا ،يتوجب على أصحاب احلفالت أن يتقوا اهلل سبحانه ،وخيافوا عقابه،
ويعودوا إىل صوابهم ،وذلك باتّباع سبل اهلداية والرشاد يف إقامة حفالتهم ،أيام فرحهم
وسرورهم ،قال تعاىلَ { :و�َت َعا َونُوا َع َلى الْبرِ ِّ َوالَّ�ت ْق َوى وَال �َت َعا َونُوا َع َلى

اإل مِْثِ َوالْ ُع ْد َو ِ
ان}(.املائدة)2 :

ِن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع
َيُه بِيَ ِد ِه ،فَإ ْ
وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َرأَى منكم ُم ْن َك ًرا� ،فَ ْلُ�يغ رِّ ْ
ِن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِ َق ْلبِ ِهَ ،وَذلِ َك أَ ْض َع ُف الإْ ِميَ ِ
ان).
فَبِِل َسانِ ِه ،فَإ ْ

(*)
(((

 .2اختالط الرجال بالنساء يف الدعوات العامة :يكون ذلك عندما توضع العروس يف مكان

عام ،وعلى مرأى من الناس ،ثم يدخل عليها الزوج ،ويسلم عليها ،ويعطيها اهلدايا ،وأحياناً
يقوم بتقبيلها أمام الذين دعاهم حلضور حفلة العرس ،وهذه عادات وتقاليد سيئة ،جتب
حماربتها؛ ألنها مل تأت يف القرآن ،وال يف السنة ،ومل يفعلها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وال صحابته الكرام ،وال السلف الصاحل ،ولو كان خرياً يف فعلها لسبقونا إليها ،قال رسول

* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ...
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س فيه �فَ ُه َو َرٌّد).
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أَ ْح َد َث فيِ أَ ْم ِراَن هذا َما لَْي َ

(((

ففي شيوع مثل هذه الظواهر السيئة مفاسد وخماطر ،منها على سبيل املثال ال احلصر:

أ -نظر الزوج وهو جبانب عروسه إىل النساء ،وهن متربجات غري متحجبات ،وغالباً يقمن

بالرقص أمامه ،فريى مفاتنهن ،فرمبا حتصل الفتنة له أو هلن ،فيقعون مجيعاً يف احلرام ،وهذا
أمر منهي عنه يف اإلسالم.

ب -غالباً ما حيضر هذا االحتفال أقارب العروسني من الرجال ،فيشاهدون العروس وهي

يف أبهى زينتها ،إضافة إىل أنهم يقومون بالرقص والغناء مع بعضهم ،تعبرياً عن الشعور
باالبتهاج والسرور ،فريقص األخ مع زوجة أخيه ،وأبناء العم مع بنات العمات ،وأبناء اخلال

مع بنات اخلاالت ،والعروس ترقص أمامهم مجيعاً ،فيحصل من جراء ذلك مفاسد ال حتمد
ني �يَ ُغ ُّضوا ِم ْن أَبْ َصا ِرِه ْم
عقباها ،حيث فيه من احملرمات ما فيه ،واهلل سبحانه يقولُ { :ق ْل لِ ْل ُم ْؤِمنِ َ
وج ُه ْم َذلِ َك أَ ْزَكى لهَُ ْم إ َّ
َوحَْيف ُ
ِن اللهََّ َخبِريٌ بمَِا
َظوا ُ�ف ُر َ

ون}(.النور)30 :
يَ ْص�نَ ُع َ

 .3زينة املرأة املبالغ فيها :الزينة حالل للمرأة تلبية لفطرتها ،واإلسالم احلنيف ال يقاوم
الرغبة الفطرية ،ولكنه يضبطها ،وينظمها ،وجيعلها تتبلور يف االجتاه بها إىل رجل واحد ،هو
شريك احلياة ،يطلع منها على ما ال يطلع عليه أحد سواه.

(((

ولكن مهما كان من شأن الزينة ،فيجب على املرأة أن ال تبالغ فيها ،وجتعلها أكرب همها،
وشغلها الشاغل ،وأن ال ترتكب املنكرات من أجلها ،كأن تقصد بيوت الزينة لقص شعرها
على أيدي رجال أجانب ،وأن تقوم بإزالة بعض شعر حاجبيها ،وتعمل على وصل شعرها
بآخر مستعار.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
 .2دستور األسرة يف ظالل القرآن ،تأليف أمحد فائز ،ص.189
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وإتيان مثل هذه املفاسد منهي عنه؛ ألنها توقع صاحبها يف احلرامَ ،ع ْن َعْل َق َمَةَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ،

َق َ
ات َواملُ ْسَ�ت ْومَِ
ال( :لَ َع َن هللاُ ال َو مَِ
َي ِ
اتَ ،واملَُ�ت َف ِّل َج ِ
ات َواملَُ�تنَ ِّم َص ِ
اتَ ،والنَّا ِم َص ِ
ش ِ
اش ِ
ات َخ ْل َق
ات لِ ْل ُح ْس ِن املُغ ّرَِ
ال� :فَ�بَ َل َغ َذلِ َك ا ْم َرأَ ًة ِم ْن بَ يِن أَ َس ٍد�ُ ،يق ُ
هللاَِ ،ق َ
آن ،فَأَ�َت ْت ُه �فَ قَالَ ْتَ :ما
ُر َ
َال لهََا :أُ ُّم �يَ ْعق َ
ْرأُ الْق ْ
ُوبَ ،وَكانَ ْت �َتق َ
ات َواملُ ْسَ�ت ْومَِ
يث �بَ َل َغ يِن َع ْن َك أَنَّ َك لَ َع ْن َت ال َو مَِ
َي ِ
ات َواملَُ�ت َف ِّل َج ِ
اتَ ،واملَُ�تنَ ِّم َص ِ
ش ِ
اش ِ
ات
َح ِد ٌ
ات ،لِ ْل ُح ْس ِن املُغ ّرَِ
َال َع ْب ُد هللاَِ :وَما يِل ال أَلْ َع ُن َم ْن لَ َع َن َر ُس ُ
َخ ْل َق هللاِ� ،فَ ق َ
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم؟ َو ُه َو فيِ ِكتَ ِ
اب هللاِ،

َد �قَ َرأْ ُت َما �بَينَْ لَ ْو َح ِي املُ ْص َح ِف ،فَ َما َو َج ْدتُ ُه� ،فَ ق َ
َد َو َج ْدتِي ِه،
َال :لَئِ ْن ُك ْن ِت �قَ َرأْتِي ِه لَق ْ
�فَ قَالَ ِت املَ ْرأَةُ :لَق ْ
الر ُس ُ
َق َ
ول فَ ُخ ُذوُه َوَما �نَ َه ُاك ْم َع ْن ُه فَاْ�نَ�ت ُهوا}(احلشر� ،)7 :فَ قَالَ ِت الْ َم ْرأَةُ :فَإ يِِّن
ال هللاُ َع َّز َو َج َّلَ { :وَما اَ
آت ُك ُم َّ
ال :ا ْذ َه يِب فَانْ ُظ ِريَ ،ق َ
اآلنَ ،ق َ
ال :فَ َد َخ َل ْت َع َلى ا ْم َرأَ ِة َع ْب ِد هللاِ� ،فَ َل ْم �َت َر
أَ َرى شَْ�يئًا ِم ْن َه َذا َع َلى ا ْم َرأَتِ َك َ
شَْ�يئًا ،فَ َجا َء ْت إِلَْي ِه �فَ قَالَ ْتَ :ما َرأَيْ ُت شَْ�يئًا� ،فَ ق َ
ان َذلِ َك لمَْ نجَُا ِم ْع َها).
َال :أَ َما لَ ْو َك َ

(((

وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ل َع َن هللاُ الْ َو ِ
اص َل َة
اش َة َوالْ ُم ْسَ�ت ْومَِ
َوالْ ُم ْسَ�ت ْو ِص َلةََ ،والْ َو مَِ
شةَ).

(((

ويفهم من هذين النصني أن اهلل سبحانه وتعاىل حيذر النساء من ارتكاب أمور ليست من

الزينة العادية؛ ملا فيها من التشبه بالكافرات ،وتغيري خللق اهلل ،وتعاطيها حرام ،بداللة اللعن
الوارد يف احلديثني ،ومن ذلك:
الوشم :وهو غرز اإلبرة يف موضع ما من اجلسم ،حتى يدمي ،ويوضع عليه الكحل ،أو
احلرب ،فيخضر.
اصَلِة َوالمُْ ْستَ ْو ِصَلِة َواْل َواشمِ َ ِة َوالمُْ ْستَ ْوشمِ َ ِة َوالنَّا ِم َصِة
 .1صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينةَ ،ب ُ
اب تحَْ ِريم ِف ْع ِل اْل َو ِ
ات َخْل ِق اهللِ.
ات َوالمُْ َغيرَِّ ِ
َم َصِة َوالمُْتَ َفِّل َج ِ
َوالمُْتَن ِّ

 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
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والتنمص :هو تنقيش احلاجب وترقيقه ،واملتنمصة هي اليت تطلب النماص.

(((

قال الطربي :ال جيوز للمرأة تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها اهلل عليها بزيادة أو نقص؛
اللتماس احلسن ال للزوج وال لغريه.

(((

وقال النووي :وهذا الفعل حرام ،إال إذا نبتت للمرأة حلية أو شوارب ،فال حترم إزالتها ،بل
يستحب ،إذ إن النهي إمنا هو يف احلاجب ،وما يف أطراف الوجه.
أما املتفلجات :مجع متفلجة ،وهي اليت تطلب الفلج ،أو تصنعه ،والفلج الفرج بني الثنيتني،
والتفلج :أن يفرج بني املتالصقني ،وهو عادة خمتص بالثنايا والرباعيات.

(((

قال اإلمام النووي :وتفعل ذلك العجوز وما قاربتها يف السن؛ إظهاراً للصغر ،وحلسن

األسنان؛ ألن هذه الفرجة اللطيفة بني األسنان ،تكون للبنات الصغار ،فإذا عجزت كربت
سنها توحشت ،فتربدها باملربد؛ لتصري لطيفة حسنة املنظر ،وتوهمك كونها صغرية ،وهذا
الفعل حرام على الفاعلة واملفعول بها؛ لألحاديث؛ وألنه تغيري خللق اهلل تعاىل ،وألنه تزوير
وتدليس.
وأما قوله( :املتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن ،وفيه إشارة إىل أن احلرام،
هو املفعول لطلب احلسن ،أما لو احتاجت إليه لعالج أو عيب يف السن وحنوه ،فال بأس،
واهلل أعلم.

(((

ومما يؤسف له أيضاً أن بعض النساء أخذت ختالف الفطرة ،بإطالة أظفارها ،حتى أصبحت

تصور نفسها ،كالوحش املفرتس ،وليس هذا فحسب ،بل طالؤها الذي فيه تشبه بالكافرات
 .1فتح الباري.374/ 10 ،

 .2اجلامع ألحكام القرآن392 /5 ،
 .3فتح الباري372 /10 ،

 .4صحيح مسلم بشرح النووي.107 - 106 / 14 ،
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خمالفة للفطرة اليت فطر الناس عليها ،إضافة إىل أنه مينع وصول املاء إىل البشرة ،فال يصح
معه وضوء ،ولست أدري هل يردن بعملهن هذا أن يكن كالقطط يف خمالبهن؟ أو يردن أن

جيعلنها جممعاً لألوساخ ،خمالفات بذلك ما ورد يف حديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
س  -أَ ْو مَ ْ
حيث قال( :الْ ِف ْط َرُة مَ ْ
س ِم َن الْ ِف ْط َرِة  -خِْ
يم الأَْ ْظفَارِ ،وَ�نَ ْت ُف
التَ ُ
انَ ،و اِال ْستِ ْح َدا ُدَ ،و�َت ْق ِل ُ
خٌ
خٌ
ص َّ
الإْ ِب ِ
ِطَ ،وَق ُّ
الشار ِ
ِب).

(((

 .4الدعاء للعروسني بأدعية جاهلية :كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد إمتام عقد
الزواج يدعو للمتزوجني بالربكة ،وطول العشرة ،ودوام التوفيق.
ويدل على ذلك احلديث الشريف اآلتي:

عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان إذا رفأ إنساناً إذا

ج َع � ْبَ�ينَ ُك َما يف خَيرْ ٍ).
تزوج ،قال :اَ
(ب َر َك هللاُ لَ َكَ ،واَب َر َك َع َل ْي َكَ ،ومََ

(((

هلذا ينبغي لإلنسان املسلم أن يتأسى بالرسول القدوة ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويدعو

للمتزوجني بالربكة ،وطول العشرة ،واحلياة السعيدة تيمناً بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم.

ول هَّ
ان لَ ُك ْم فيِ َر ُس ِ
اللِ أُ ْس َوٌة َح َسنَ ٌة لِ َم ْن َك َ
َد َك َ
ان �يَ ْر ُجو اللهََّ َوالْ�يَ ْوَم الآْ ِخ َر َوذ ََك َر اللهََّ
قال تعاىل{ :لَق ْ
ريا}(األحزاب)21 :
َكثِ ً

ففي احلرص على املأثور بركة ،وإحياء لشعائر اإلسالم احلنيف ،وال ينبغي للمسلم أن
يعدل عن األلفاظ اليت وردت يف كتب السنن ،ويلجأ إىل استعمال ما اعتاده بعض الناس
يف هذا العصر يف تهنئته للزوجني ،كقوهلم( :بالرفاه والبنني) ،وهذا اللفظ كان من عادات
اجلاهلية وقد نهى عنه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويدل على ذلك احلديث الشريف اآلتي:
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة.

 .2سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب ما يقال للمتزوج ،وصححه األلباني.
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ني� ،فَ ق َ
َال :ال �َتقُولُوا
( َع ْن َع ِق ِ
يل بْ ِن أَيِب َطالِ ٍب ،أَنَّ ُه �َت َزوََّج ا ْم َرأَ ًة ِم ْن بَ يِن ُج َش َم� ،فَ قَالُوا :اِب َّلرفَا ِءَ ،والْبَنِ َ
اللَِ ،ص َّلى هللاُ َع َلي ِه َو َس َّل َمَّ :
ول هَّ
ِك لهَُ ْمَ ،واَبر ْ
الل ُه َّم اَبر ْ
ال َر ُس ُ
َه َك َذاَ ،ولَ ِك ْن ُقولُوا َك َما َق َ
ِم).
ِك َع َل ْيه ْ
ْ
ويف رواية( :ال �َتقُولُوا َذلِ َك ،فَإ َّ
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق ْد �نَ َه اَان َع ْن َذلِ َكَ ،وَق َ
الُ :قولُوا:
ِن النَّ يِ َّ
(((

اَب َر َك هللاُ ِف َ
يكَ ،واَب َر َك لَ َك ِفي َها).

(((

وبامتثال أمر اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتصل السعادة يف الدنيا واآلخرة ،ومن
ذلك توجيهاته يف الدعاء للعروسني ،وعدم العدول عنها إىل غريها.
متسكتُم به لن ُّ
(إن ٌ
تضلوا
اترك فيكم ما إن َّ
وصدق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال :يِّ
السماء إىل األرض ،و ِعرتيت أهل بييت،
أعظم من َ
حب ٌل ممدوٌد من َّ
بعدي  -أح ُدمها ُ
اآلخر :-كتاب هللاْ ،
احلوض).
يتفرَقا حىت ي ِرَدا علي
ولن َّ
َ

(((

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

اب َت ْهنِئَِة الن َ
ِّكاح ،وصححه األلباني.
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
ِ
ِ
ان اهللِ عَ
يث َع ِقيل ْبن أَِبي َطاِلبَ ،ر ِض َي ُ
تِ ،ر ْض َو ُ
ج ِع َ
نيَ ،ح ِد ُ
 .2مسند أمحدُ ،م ْسن ُ
اهلل َعنْهُ ،وقال شعيب
َليْ ِهم أَمَْ
َد أَ ْه ِل اْلبَيْ ِ
ٍ
ِ ِ
األرنؤوط :صحيح لغريه.
 .3سنن الرتمذي ،كتاب املناقب عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب مناقب أهل بيت النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وصححه األلباني.
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مسائل فقهية

املمنــــوع واملسـموح يف
ِعدة املتوفى عنها زوجها
فضيلة الشيخ  /عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم
تع ّد ِعدة املرأة املتوفى عنها زوجها من املسائل الفقهية ،اليت ثارت حوهلا أقاويل اجلاهلني،
وكالم العوام ،وفرضوا على املرأة األرملة قيوداً ما أنزل اهلل بها من سلطان؛ فزادوا فجعتها
بزوجها فجعات أخرى اختلقوها.
قيل وقال .ف ِع َّدُة املرأةِ :هي
وهذا ظاهر حني ّ
توجه األسئلة عن ال ِعدة ،وما يلحق بها من ٍ

األيّام اليت بانقضائها ّ
وجها ِه َي َما َت ُعدُّه
حيل هلا التّز ّوج((( .و ِعدَّة امل ْرأة املُ َطَّلقة ،واملُتَوّفى َعنْ َها َز ُ

ِم ْن أيَّام أْقراِئها ،أَ ْو أَيَّام حمَْ ِلها ،أَ ْو أ ْرَبعة ْ
أش ُهر ْ
ص ِفي َها
وعشر َليال((( .والعدةُ :مدَّة َم ْعُلو َمة َتترََ َّب ُ
ِ

املَْرأَُة ِلتَ ْع ِر َف َب َراَءةَ رَحمِِ َهاَ ،وَذِل َك يحَْ ُص ُل ِب َو ْض ِع حمَْ ٍل ،أَ ْو ُم ِض ِّي أَْق َراٍء ،أَ ْو أَ ْش ُه ٍر((( ،و ِع َّدُة ال َوَفاةِ

ْخ ُ
َوي ِفيِه املَد ُ
ول ِب َها َو َغيرُْ املَد ُ
َفإَِّن َها ال تجَِ ُب إال عن ن َكاح صح
ت
ريةً َكاَن ْ
ْخو ِل ِب َهاَ ،ص ِغ َ
يحَ ،ويَ ْست ِ
َْ ِ ٍ َ ِ ٍ

ريةًَ ،ف ِع َّدُت َها َما َق َ
ال ُ
أَِ�نف ِ
ِن أَ ْر�بَ َع َة
ين ُ�يَ�ت َوَّ�ف ْو َن ِم ْن ُك ْم َويَ َذ ُر َ
ُسه َّ
َّص َن بْ
أَ ْو َكبِ َ
اجا َ�يَ�ترَب ْ
ون أَ ْزَو ً
اهلل َت َعالىَ َ { :واَلَّ ِذ َ
أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا}(البقرة.)234 :

(((

 .1املفردات يف غريب القرآن ،ص.550

 .2النهاية يف غريب احلديث واألثر.190/ 3 ،
 .3كشاف القناع.411/ 5 ،
 .4املبسوط.30/ 6 ،
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اح َف ُظوا
وتبدأ العدة من حلظة وفاة الزوج((( ،قال تعاىلَ { :وأَ ْح ُصوا ال ِع َّدةَ}(الطالق)1 :؛ أَي ْ

ت َّال ِذي َوَق َع ِفيِه َّ
الط ُ
ال َوْق َ
الق((( .وكذلك احلال يف الوفاة .والعدة واجبة بنص اآلية.

ت َز ْو ِج َها
املكان الذي تقضي فيه األرملة العدة :قال ابن قدامة احلنبلي :اال ْعتِ َداد فيِ َبيْ ِ
ْم ُانَ ،ر ِض َي
َّن أَ ْو َج َ
ب(((َ ،وممِ ْ
اج ٌ
ب َعَلى املُتَ َوَّفى َعنْ َها َز ْو ُج َها اال ْعتِ َداَد فيِ َمنْ ِزلهَِاُ ،ع َمُرَ ،و ُعث َ
َو ِ
اهلل َعنْ ُه َماَ ،وُر ِو َي َذِل َك َع ْن اْبن ُع َم َرَ ،واْبن َم ْس ُعوٍدَ ،وُأ ِّم َسَل َمَةَ ،وِبِه يَُق ُ
ُ
ول َماِل ٌكَ ،والثَّ ْو ِر ُّي،
ِ
ِ
َو َ
اقَ ،وَق َ
ال اْب ُن َعبْ ِد اْلبرََِّ :وِبِه يَُق ُ
الشاِف ِع ُّيَ ،وإِ ْس َح ُ
األ ْو َزا ِع ُّيَ ،وأَُبو َحنِي َفَةَ ،و َّ
مََا َعُة ُف َق َهاِء
ول ج

َ
َ َ
األ ْم َص ِارِ ،بالحْ ِ َج ِازَ ،و َّ
اسَ ،و َج ِاب ٍر،
الش ِامَ ،واْل ِع َر ِ
اقَ ،و ِم ْص َرَ .وُر ِو َي ذِلك َع ْن َعِل ٍّيَ ،واْب ِن َعبَّ ٍ
((( َ َ َ َ َ
ُ
َ
اس( :نَ َس َخ ْت َه ِذ ِه اآليَةُِ :ع َّد�َت َها ِع ْن َد أَ ْه ِل َها
َو َعاِئ َشةَ ،ر ِض َي اهلل َعنْ ُه ْم  .وقال َعطاٌء ،قال اْب ُن َعبَّ ٍ
ِخ َر ٍاج)َ ،ق َ
� َفَ�ت ْعتَ ُّد َح ْي ُث َشا َء ْتَ ،و ُه َو �قَ ْو ُل هَّ
َّت ِعنْ َد أَ ْهِلِه،
ال َع َطاٌء :إِ ْن َشاَء ْت ا ْعتَد ْ
اللِ �َت َعالىَ  :غَْ�ي َر إ ْ
اح َع َل ْي ُك ْم ِفي َما
ت ِل َق ْو ِل اهللِ َت َعالىَ { :فَإ ْ
َت فيِ َو ِصيَّتِ َهاَ ،وإِ ْن َشاَء ْت َخ َر َج ْ
َو َس َكن ْ
ِن َخ َر ْج َن فَال ُجنَ َ
وف}(البقرةَ ،)240:ق َ
ِن ِم ْن َم ْع ُر ٍ
�فَ َع ْل َن فيِ أَْ�نف ِ
ري ُ
الس ْكنَىَ ،ت ْعت ُّ
َد
ُسه َّ
ال َع َطاٌءُ :ث َّم َجاَء المِْ َ
اثَ ،فن َ
َس َخ ُّ

َحيْ ُث َشاَء ْت).

(((

ب ْب ِن
ودليل عدة األرملة يف بيت الزوجية أقوى ،وهو القول األرجحَ ،ع ْن َزيْن َ
َب ِبنْ ِ
ت َك ْع ِ
ت أَِبي َس ِعي ٍد ُ
ْر ِّي ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن ُأ ْختَُه الُف َريْ َعَة ِبنْ َ
ت تحَْ َ
ت
ُع ْج َرةَ ،رضي اهلل عنهاَ ،و َكاَن ْ
اخلد ِ

الج لَ ُه ،فَأَ ْد َرَك ُه ْم ب َ
ِط َر ِف ال َق ُدوِم� ،فَ قََ�ت ُلوُه ،فَ َجا َء �نَ ْع ُي َز ْو ِجي،
َماِل ٍكَ ،ق َال ْ
تَ :
(خ َر َج َز ْو ِجي فيِ َط َل ِب أَ ْع ٍ
 .1املبسوط.31/ 6 ،

 .2تفسري القرطيب.153/ 18 ،
.3املغين.204/ 3 ،

 .4املغين البن قدامة.158/ 8 ،

 .5سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب من رأى التحول ،وصححه األلباني.
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َوأَاَن فيِ َدا ٍر ِم ْن ُدوِر ا َألنْ َصارَِ ،ش ِ
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،فَ� ُق ْل ُت :اَي
اس َع ٍة َع ْن َدا ِر أَ ْه ِلي ،فَأَ�َت ْي ُت النَّ يِ َّ
َر ُس َ
ول هللاِ ،إِنَّ ُه َجا َء �نَ ْع ُي َز ْو ِجيَ ،وأَاَن فيِ َدا ٍر َش ِ
ِخ َويِتَ ،ولمَْ يَ َد ْع َماالً ُ�ي ْن ِف ُق
اس َع ٍة َع ْن َدا ِر أَ ْه ِليَ ،وَدا ِر إ ْ
ِخ َويِت ،فَإِنَّ ُه
ِن َرأَيْ َت أَ ْن تأَْذ َ
َع َل َّي ،وَال َماالً َوِرْ�ثتُ ُه ،وَال َدا ًرا يمَِْل ُك َها ،فَإ ْ
َن يِل ،فَأَ حَْل َق بِ َدا ِر أَ ْه ِليَ ،وَدا ِر إ ْ

أَ َح ُّب إ يَ َّ
ض أَ ْم ِريَ ،ق َ
ال :فَاْ�ف َع ِلي إ ِْن ِش ْئ ِتَ ،قالَ ْت :فَ َخ َر ْج ُت َق ِر َيرًة َع ْي يِن ،لِ َما َق َضى
ج ُع يِل فيِ �بَ ْع ِ
ِلَ ،وأَ مَْ

هللاُ يِل َع َلى لِ َس ِ
ان َر ُس ِ
ض ا ُحل ْج َرِة
ول هللاَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ح ىَّت إِذَا ُك ْن ُت فيِ املَ ْس ِج ِد ،أَ ْو فيِ �بَ ْع ِ
َص ْص ُت َع َل ْي ِه� ،فَ ق َ
َد َع يِان� ،فَ ق َ
َال :ا ْم ُكثِي فيِ �بَ ْيتِ ِك الَّ ِذي َجا َء ِفي ِه �نَ ْع ُي
َالَ :ك ْي َف َزَع ْم ِت؟ َقالَ ْت� :فَ ق َ

اب أَ َج َل ُهَ ،قالَ ْت :فَا ْعتَ َد ْد ُت ِفي ِه أَ ْر�بَ َع َة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا((( قال الرتمذيَ :وال َع َم ُل
َز ْو ِج ِك َح ىَّت ْ�يَ�ب ُل َغ الْ ِكتَ ُ
ِْ
بيِ
َ
َ َ
َعَلى َه َذا َ
اب النَّ َِّ ،صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و َغيرْ ِ ِه ْم:
احل ِد ِ
يث ِعنْ َد أ ْكثَ ِر أ ْه ِل ال ِعلم ِم ْن أ ْص َح ِ
ت َز ْو ِج َها َحتَّى َتنْ َق ِض َي ِع َّدُت َهاَ ،و ُه َو َق ْو ُل ُس ْفيَا َن الثَّ ْو ِر ِّي،
لمَْ يَ َر ْوا ِلْل ُم ْعت َّ
َدةِ أَ ْن َتنْتَ ِق َل ِم ْن َبيْ ِ
بيِ
ِْ َ
ال َب ْع ُ َ
اق .وَق َ
الشاِف ِع ِّيَ ،وأَحمَْ َدَ ،وإِ ْس َح َ
َو َّ
اب النَّ ِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم
ض أ ْه ِل ال ِعلم ِم ْن أ ْص َح ِ

ت َز ْو ِج َهاَ ،وال َق ْو ُل َ
األ َّو ُل أَ َص ُّح).
َد َحيْ ُث َشاَء ْتَ ،وإِ ْن لمَْ َت ْعت َّ
َو َغيرْ ِ ِه ْمِ :لْل َم ْرأَةِ أَ ْن َت ْعت َّ
َد فيِ َبيْ ِ

(((

تغيري مكان العدة (بيت الزوجية) لعذر شرعي :جيوز للمعتدة أن تنتقل من بيت الزوجية

ت َه ْد ًما أَ ْو َغ َرًقا
لبيت آخر لعذر شرعي تقضي فيه عدتها ،قال ابن قدامة احلنبليَ( :فإِ ْن َخاَف ْ

ت
اح ُب املَنْ ِز ِلِ ،ل َك ْوِنِه َع ِاريًَّة َر َج َع ِفي َها ،أَ ْو ِبإِ َجا َرةٍ اْن َق َض ْ
أَ ْو َع ُد ًّوا أَ ْو نحَْ َو َذِل َك ،أَ ْو َح َّولهََا َص ِ
ب ِبِه أَ ْكثَ َر ِم ْن ُأ ْج َرةِ المِْثْل ،أَ ْو لمَْ
الس ْكنَى َت َع ِّديًا ،أَ ْو ا ْمتَنَ َع ِم ْن َ
إجا َرِتِه ،أَ ْو َطَل َ
ُم َّدُت َها ،أَ ْو َمنَ َع َها ُّ
ِ
(((
تجَِ ْد َما َت ْكترَ ِي ِبِه ،أَ ْو لمَْ تجَِ ْد إلاَّ ِم ْن َمالهَِاَ ،فَل َها أَ ْن َتنْتَ ِق َل؛ لأََِّن َها َح ُال ُع ْذ ٍر).
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب أين تعتد املتوفى عنها زوجها ،وصححه األلباني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الطالق واللعان عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء أين تعتد املتوفى عنها
زوجها ،وصححه األلباني.
 .3املغين البن قدامة.159/ 8 ،
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املمنــــوع واملسـموح يف ِعدة املتوفى عنها زوجها

خروج املعتدة من بيتها للعمل وقضاء حوائجها وللزيارة :هناك من يتصور أ ّن العدة سجن
حتبس فيه املرأة ،أو زنزانة يف سجن انفرادي ،مينعونها من التنفس يف بيتها ،وحيرمون عليها
الكالم ،أو اخلروج لباب البيت ،وإن خرجت يفرضون عليها اخلمار ،وغري ذلك مما يؤلفونه
من عقوهلم .وهذا خطأ من خياالت الناس ،وتقوهلم على الشرع بغري علم .فاملرأة املعتدة من
وفاة زوجها جيوز هلا اخلروج من بيتها ،سواء للعمل ،أو قضاء حوائجها أو للزيارة .قال ابن
عبد الرب املالكي( :وال بأس عليها أن خترج نهاراً يف حوائجها ،وكذلك عند مالك خروجها
يف طريف النهار والليل عند انتشار الناس يف أوله قدر هدوئهم يف آخره ،وال بأس بذلك،
ويستحب أن ال تغرب الشمس عليها إال يف بيتها ،وال جيوز هلا أن تبيت إال يف منزهلا)((( ،وقال
ِيت فيِ
السرخسي احلنفيَ ( :وأَمَّا املَُ�ت َوىَّف عَْ�ن َها َز ْو ُج َها �فَ َل َها أَ ْن خَْت ُر َج اِب َّل�ن َها ِر حَِل َوائِ ِج َهاَ ،ولَ ِكَّ�ن َها ال تَب ُ

ح ُه هَّ
ِيت فيِ غَيرْ ِ َم ْن ِزلهَِا أَ َق َّل ِم ْن نِ ْص ِف
غَيرْ ِ َم ْن ِزلهَِاَ .ع ْن م َّ
حَُم ٍدَ ،رمَِ
اللُ �َت َعالىَ  ،أَ َّن لِ ْل ُمَ�ت َوىَّف عَْ�ن َها َز ْو ُج َها أَ ْن تَب َ
َّ
يح لأَِ َّن الْ ُم َح َّرَم َعلَْ�ي َها الْ ْ�بَ�يتُوتَ ُة فيِ غَيرْ ِ َم ْن ِزلهَِاَ ،والْ ْ�بَ�يتُوتَ ُة فيِ مَ ِ
جي ِع َها أَ ْو أَ ْكثَ ِرَها)(((.
الل ْي ِل َو َه َذا َص ِح ٌ

ويف قصة الفريعة بنت مالك املذكورة سابقاً ،أنها خرجت تسأل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
ومل ينكر عليها خروجها لالستفتاء((( .و َع ْن َج ِابر ْبن َعبْ ِد اهللِ ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
َت
الُ ( :ط ِّلق ْ
ِ ِ
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم� ،فَ ق َ
َال:
َخالَ يِت ،فَأَ َرا َد ْت أَ ْن تجَُ َّد خَْن َل َها� ،فَ َز َج َرَها َر ُج ٌل أَ ْن خَْت ُر َج إِلَْي ِه ،فَأَتَ ِت النَّ يِ َّ

�بَ َلى ،فَ ُج ِّدي خَْن َل ِك ،فَإِنَّ ِك َع َسى أَ ْن تَ َص َّد ِقي ،أَ ْو �َت ْف َع ِلي َم ْع ُروفًا)((( واألرملة أحوج من املطلقة
للنفقة؛ لذهابها مبوت زوجها.
 .1الكايف يف فقه أهل املدينة.623/ 2 ،
 .2املبسوط.33/ 6 ،
 .3املبسوط.32/ 6 ،

 .4صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب جواز خروج املعتدة البائن واملتوفى عنها زوجها يف النهار حلاجتها.
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اخلطبة صراحة والنكاح :حترم خطبة املعتدة صراحة ،كما حيرم عقد نكاحها ،وجيوز
اح َع َل ْي ُك ْم ِفي َما َع َّر ْضتُ ْم بِ ِه ِم ْن
التلميح والتعريض باخلطبة ،خالل العدة؛ لقوله تعاىلَ { :واَل ُجنَ َ
ُس ُك ْم َع ِل َم هَّ
ِخ ْطبَ ِة النِّ َسا ِء أَ ْو أَ ْك ْ�نَ�نتُ ْم فيِ أَْ�نف ِ
اللُ أَنَّ ُك ْم َستَ ْذُك ُرو�نَ ُه َّن َولَ ِك ْن اَل �ُت َوا ِع ُدو ُه َّن ِس ًّرا إ اَِّل أَ ْن �َتقُولُوا
اب أَ َج َل ُه َوا ْع َل ُموا أَ َّن اللهََّ �يَ ْع َل ُم َما فيِ أَْ�نف ِ
ُس ُك ْم
اح َح ىَّت ْ�يَ�ب ُل َغ الْ ِكتَ ُ
�قَ ْواًل َم ْع ُروفًا َواَل �َت ْع ِزُموا ُع ْق َد َة النِّ َك ِ

اح َذ ُروُه َوا ْع َل ُموا أَ َّن اللهََّ َغفُوٌر
فَ ْ

يم} (البقرة)235:
َح ِل ٌ

الزينة والتزين :على املعتدة ترك الطيب ،والزينة ،والكحل ،والدُّهن املطيب ،وغري

املطيب ،وهو من احلداد املطلوب من املرأة على زوجها ،وهو واجب شرعاً على املعتدة.
وجتتنب املعتدة الزينة باحللي ،واحلناء ،والثوب املصبوغ باألصفر ،أو األمحر ،أو امللون ،ويباح

هلا لبس األسود ،أما ختصيصه للمعتدة فال دليل عليه ،وال تصبغ شعرها ،فعن ُأ ِّم َسَل َمَة ،رضي

اهلل عنهاَ ،ز ْوج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم أََّنُه قال( :املَُ�ت َوىَّف
ِ
َر من الثِّيَ ِ
اب ،وال املُ َم َّش َقةَ ،وال ا ُحل ِل َّي ،وال خَْتتَ ِض ُب ،وال تَ ْكتَ ِح ُل)(((.
عنها َز ْو ُج َها ال �َت ْلبَ ُ
س املَُع ْصف َ
ِ
ني َ
يمَ ،و ُه َو ِّ
الط ُ
األحمَْ ُر((( .وعن ُأ ِّم َع ِطيََّة ،رضي اهلل عنها،
واملمشقة :املَ ْصُبو َغَة ِباملِ ْش ِقِ ،ب َك ْس ِر املِ
ِت �فَ ْو َق ٍ
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالت( :كنا ُ�نْ�ن َهى أَ ْن حُنِ َّد على َميّ ٍ
ثَالث ،إال على َز ْوٍج
ص لنا
س �ثَ ْوباًً َم ْصبُوغاً إال �ثَ ْو َب َع ْص ٍب ،وقد ُر ِّخ َ
أَ ْر�بَ َع َة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا ،وال نَ ْكتَ ِح َل ،وال �نَ تَ َطيَّ َب ،وال �نَ ْلبَ َ
ِع ْن َد ُّ
ِح َد اَان من حَ ِم ِ
يض َها يف ُ�ن ْب َذ ٍة من ُك ْس ِت أَ ْظفَارٍَ ،وُكنَّا نُنهى عن اتِّبَ ِاع الجَْنَائِ ِز)(((.
الط ْه ِر إذا ا ْغتَ َس َل ْت إ ْ
َث ْو َب عصب :نوع من الثياب ال زينة فيهُ ،
ت أظ َفار ،ويف رواية قسط أظفار :هو
و(ك ْس ِ

نوع من البخور يتطيبون به .د ّل هذا احلديث أنه ال بأس بأن تطيب موضعاً من بدنها لتزيل
الرائحة الكريهة ،وأن تتطيب بشيء من بدنها.

 .1سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب فيما جتتنبه املعتدة يف عدتها ،وصححه األلباني.

 .2مرقاة املفاتيح.2187/ 5 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب الطيب للمرأة عند غسلها من احمليض.
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مسائل فقهية

َم ْن الفق ُري مْ
والِسك ُ
ني؟
ومَا ُح ْ
إعطاِء َّ
الز َكاِة َ
يب؟ َو َه ْل ُت َ
ك ُم َ
للم َت َسوَِّلني؟
عطى ُ
للقِر ِ
فضيلة الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خانيونس وعضو جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
ً
السخاِء فيه؛ َّ
فإن
شهر رمضا َن ،وتساُب ِق ِهم على َّ
كثري من الناس ز َك َواِتهم يف ِ
فنظرا إلخراج ٍ

زكني ال يبالي لمِ ن ُيعطيها ،وبعضهم يمَ ُ
بعض املُ ِّ
يل غالباً إىل َو ْض ِعها يف قرابته ،كما َّ
أن ُسعا َر
عر َف
التـ َس ُّو ِل يَزدَاُد يف هذا الشهر ،وقد استدعى ذلك بيا َن ِ
َّ
ثالث مسائل على األقل؛ ِليَ ِ
املُ ِّ
أين يَ َض ُع َص َدَقتَُه ،وذلك يف ثالثة بنود ،على النحو اآلتي:
زكي َ
َن ه َو الفق ِري؟ وم ْ
أو ًال  /م ْ
َن ه َو مْالسكني؟
َ
ُ
الزكاةِ إليها ،و ِه َي حمصورةٌ يف ثـمانيٍة؛
الكريـم
القرآن
حدَد
َّ
األصناف اليت يجَ ُب َص ْر ُف َّ
ُ
أولهُ ا ،وأ َه ُّم َها صنفان؛ ُهما :الفقراُء واملساكني ،كما َو َرَد يف قوله تعاىل{ :إِنمََّا َّ
َراء
الص َد َق ُ
َّ
ات لِ ْل ُفق َ
َّ
الرَق ِ
َواملَ َس ِاك ِ
يض ًة
ِيل هّ
اللِ َوابْ ِن َّ
السب ِ
ني وَفيِ َسب ِ
ِيل فَ ِر َ
اب َوال َغا ِرِم َ
ني َوال َعا ِم ِل َ
ني َعلَْ�ي َها َواملُ َؤل َف ِة ُ�ق ُلو�ُب ُه ْم وَفيِ ِّ
يم
ِّم َن هّ
اللِ َواللهُّ َع ِل ٌ

يم}( .التوبة)60 :
َح ِك ٌ

ب َح ٌ
ليس َلُه َم ٌ
الل يَِل ُ
يق به ،ويحُ ِّق ُق ِكفايَتَه ،و ِكفايََة أس َرِته ،أو َلُه
ال ،وال َك ْس ٌ
والفقيرْ ُ :هو َم ْن َ
َم ٌ
كسب ال يحُ ِّق ُق ِكفايَتَُه ،و ِك َفايََة َم ْن يَ ُع ُ
ول ،بحِ يث ال يبُل ُغ ِن َ
تاج
ال ،أو ٌ
صف ِكفايَتِهم؛ َك َم ْن يحَ ُ
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شيكال ،فُي َ
ً
ً
شيكال يومياً ،وال يجَِ ُد شيئاً من ذلك ،أو يجَِ ُد َّ
عطى
أقل ِم ْن مخسَة َع َش َر
إىل ثالثني
ما يَ ُس ُّد فاقَـتَـه.

ِسكينْ ُ  :هو َم ْن َلُه َم ٌ
ب يَ ُس ُّد ِن َ
ولكن
صف كفايَتِه أو أكثرُ ،ه َو و َم ْن يَ ُعولهُُم،
ْ
وامل ِ
ال ،أو َك ْس ٌ

ً
شيكال يومياً ،وال يجَِ ُد إال عشرين ،أو مخسًة
تاج إىل ثالثني
ال يجَِ ُد تَـمام كفايَتِهم؛ َك َم ْن يحَ ُ

وعشرين فقط ،فُي َ
اجتَُه.
عطى ما ُي ْك ِم ُل ِبِه َح َ

سكنَتِِه ،ولو كان َلُه َ
ني َع ْن َم َ
قرهِ ،وال املِسك ُ
تاج إليه،
مسك ٌن الِئ ٌق ِبِه ،محُ ٌ
وال يخَ ُر ُج الفق ُ
ري َع ْن َف ِ

َخُلُه عن ِك َفايَتِه ،أو كان للمرأة ُحِل ٌّي ُمعتاٌد ٌ
ص دْ
َيـ ِن
أو كان َلُه َعقا ٌر يَنُْق ُ
الئق بها ،محُ ُ
للتـز ُّ
تاجٌة َّ

أح ُد ُهم ِببَي ِعِه؛ ِلُينْ ِف َق منه.
به؛ فإنه ال ُي َكَّل ُف َ

وكذا إ ْن كان َلُه َم ٌ
تم َّك ُن من
ال ال يَق ِدُر على االنتفاع به؛ كأ ْن يكو َن يف َبَل ٍد بعي ٍد ،ال يَ َ

ُ
ولكن َ
اح ُب
احلصو ِل عليه ،أو يكو َن َم ُالُه حاضراً،
حيل َبيْنَُه وَبينْ َ الوصول إليه؛ وكذا َص ِ
ْ
ب ،والشيكات بال رصيد ،وغري ذلك.
املِرياث املُ َ
غتص ِ
ثانيًا /حكم إعطاء الزكاة للقريب:
يجَ وُز إعطاُء الزكاة لألقارب ،وفق الضوابط الثالثة اآلتية:
القريب املُراُد إعطاؤه من الزكاة فقرياً أو مسكيناً؛ كما هو مب ٌ
ني
الضـابط األول :أ ْن يكون
ُ
يف البند ً
(أوال).

ِ
آخ ُذ الزكاة من األقارب الذين ال تلزُم املُز ِّ
َكي َن َف َق ُتـ ُهم؛ كال َع ّم،
الضابط الثاني :أن يكون ِ

َ
ََ
األخت،
وابن
البنت ،واألخ الكبري ،وابن
ِ
وبنت ِ
البنتِ ،
وابن ِ
األخِ ،
واخلا ِل ،وال َع َّمِة ،واخلالِةِ ،
ِ ِ ِ
ِ
وسائر أقاربها ،ونحَ ِوهم.
األخت ،وواِل َد ِي الزوجة،
وزوج
ِ
ِ
ِ
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َن هو الفق ُري مْ
ني؟ ومَا ُح ْ
إعطاِء َّ
الز َكاِة َ
يب؟ َو َه ْل ُت َ
ك ُم َ
مْ
والِسك ُ
للم َت َسوَِّلني؟
عطى ُ
للقِر ِ

وأما َم ْن تل َزُم املُز ِّ
ودفع
ألنـُه ُمل َز ٌم بالنفقة عليهمُ ،
َكي ُ
نفقتـهم ،فال يجَ وز إعطاؤهم من الزكاة؛ َّ

نفع الزكاة إليه ،فكأنه َدَف َعها إىل
زكاته إليهمُ ،يغنيهم عن نفقته ،وُيس ِق ُط واجباً عنه؛ َفيَعوُد ُ
أصناف ،وهم:
األقارب ثالثة
نفسِه ،وأولئك
ُ
ِ
ٍ
ُ
وآباؤهما ،وأمهاتهما ،ويَ ُ
دخ ُل فيهم اإلخوُة
واألم،
األب،
(أ)
ُ
األصول ،وإ ْن َعَلوا؛ وهمُ :
ُّ
تزوجات ،الذين ُينْ ِف ُق عليهم أبوهم ،وهو فقري؛ َّ
الصغاُرَ ،
ألن نفقتَهم واجبٌة
واألخ ُ
ِّ
وات غيرُْ املُ ِّ
اجبَِة عليه.
يه ُم املُ ِ
على ِ
أبيه ُم ال َو ِ
وس ِر ،تبعاً ِلنَ َفقِة ِ
أخ ِ

الفروع ،وإ ْن نزلوا؛ وهم :األوالُد من البنني ،والبنات ،وأوالُد البَنِينْ ؛ ذكوراً وإناثاً،
(ب)
ُ

وإ ْن َنزَ
ت َد َر َج ُتـ ُهم.
َل ْ
ً
مسكني ،والبنت وبنت االبن املتزوجتان
فقري ،أو
وتعطى
ُ
ٍ
األخت ،إذا كانت متزوجة من ٍ
من أزواج فقراء ،فيعطى أزواجهما.
(ج) الزوجة؛ َّ
ُج َّرِد العقد عليها.
ألن نفقتَها واجبٌة على زوجها بمِ َ

القريب مساوياً ِل َغيرْ ِهِ ِم َن الفقراء واملساكني األبا ِع ِد يف ال َف ْق ِر
الضابط الثالث :أ ْن يكو َن
ُ

وتقديـمُه على غريه ،يَ ُ
اج ُتـُه َ
أشدَّ؛ َّ
كون عند
القريب الفقري،
ألن إعطاَء
واملَ ْس َكنَِة ،أو تكو َن َح َ
َ
ِ
األحوج ،وال
قـ ِّد َم
حاجتِهم ،فُي َّ
تساوي املحُ تاجني يف درجة َ
قدُم ِل َق َراَبتِِه؛ فإ ْن كان غ ُ
ُ
ريه أح َو َج منه ُ

حاجًة.
ألقارِبِه األد َو ِن َ
ينبغي له أن يحَ ِر َم الُفقراَء األبا ِع َد محَُاَباةً ِ
تسوِّلني جَ
املهولني:
ثالثًا /حكم إعطاء الزكاة ُ
للم َ

تض ُح ذلك من خالل النقاط الثالث اآلتية:
يَ ِ
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(أ) َّ
سو َل عاَدةٌ َسيِّئَـٌةُ ،
يم ،وَدَناَءةٌ يف النفس ،ال يَِل ُج َسبِ َيلُه املُتَ َع ِّفُفو َنَ ،ف ُه ْم ال
التـ ُّ
وخُل ٌق َذ ِم ٌ
إن َّ

اس َ
اقتح َم َباَبُه ُ
فأضحى ِمهنًَة
ِّساُء والشباب،
بعض الناس،
َ
إحلافاً ،وقد َ
يَسألو َن النَّ َ
َّ
وخاصًة الن َ
هلم ،يجَْ َمعون منها املَ َ
نح ِرفو َن
ال ،مع أنهم قاِدرون على الكسب ،أو أغنياُء عن الزكاة ،أو ُم َ

يت َع َ
اطو َن املُ َخ ِّدرات ،واملُن ِّ
َشطات.

(ب) َّ
التسو َل دون حاجة ملحة إىل ذلك حرام؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َسأَ َل
إن
ُّ
اس أَ ْم َوالهَُ ْم تَكُّ
ج ًرا �فَ ْليَ ْستَ ِق َّل أَ ْو لِيَ ْستَ ْكثِ ْر)((( ،وقد َح َّذ َر النيب ِم ْن ُسوِء َعاِقبَتِِه؛
َ�ث ًرا ،فَإِنمََّا يَ ْسأَ ُل مَ ْ
النَّ َ
الر ُج ُل ُ
فقال( :ما يز ُ
وليس يف َو ْج ِه ِه ُم ْزَع ُة حَْل ٍم)((( ،واملعنى أنه
ال َّ
يسأل َ
الناس حىت أييتَ يوَم القيامة َ
أنـه يأتي يو َم القيامة ً
ذليال
يجَ يُء َو ْج ُهُه عظماً ال لحَ َم عليه عقوبًة له ،حني سأل ِب َو ْج ِهِه ،أو َّ
ساقطاً ،ال َو ْجَه له عند اهلل تعاىل.

َ
تس ِّولني الذين يجُ َه ُل َحالهُُم؛ َّ
األصل َع َدُم استِح َقاِق ِهم
ألن
(ج) وعليه؛ فال حيبذ ُ
دفع الزكاة ُ
للم َ
الزكاة.
وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب كراهة املسألة للناس.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب من سأل الناس تكثراً.
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الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم األلعاب اإللكرتونية
السؤال :ما حكم األلعاب اإللكرتونية ،اليت يكون فيها أشخاص وأشجار وبيوت ،ويكون

اهلدف منها تعليمياً ،للنهوض باملدينة اليت يعيشون فيها؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل بتحرميها ،واأللعاب اإللكرتونية إذا كانت تعليمية
ومفيدة ،وتدعو إىل اخلري ،واألخالق احلميدة ،ومحاية الوطن ،وتتقيد بضوابط الشريعة
وأحكامها ،وختلو من املخالفات الشرعية ،فيجوز اللعب بها ،بشرط أال تلهي املرء عن
واجباته الدينية والدنيوية.
 .2حكم كفالة اليتيم البالغ
السؤال :كفلت يتيمة عمرها  14سنة ،ومسعت أن رعاية هذه البنت ليست من كفالة اليتيم،
وإمنا من الصدقة ،فهل جيوز إيقاف كفالتها ،وحتويلها إىل يتيم آخر حمتاج ،خاصة بعد أن تبني
أن الوضع املادي هلذه الفتاة جيد ،ولديها مخسة إخوة يعملون؟
اجلواب :رتب الشارع األجر العظيم ،والثواب اجلزيل ملن يكفل اليتيم ،فقال رسول اهلل،
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صلى اهلل عليه وسلم( :أَاَن َوَكا ِف ُل الْيَتِي ِم فيِ الجَْنَّ ِة َه َك َذاَ ،وَق َ
السبَّابَ ِة َوالْ ُو ْس َطى)((( ،ويعد
إِِص�بَ َع ْي ِه َّ
ال ب ْ
الطفل يتيماً إىل أن يبلغ احللم ،الذي له أمارات يعرف بها.

ومتتد رعاية البنات إن كن فقريات ال دخل هلن إىل الزواج أو املوت ،قال رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َع َ
ال َجا ِر�يَ�تَينْ ِ َح ىَّت �تَْ�ب ُل َغاَ ،جا َء �يَ ْوَم ال ِقيَا َم ِة أَاَن َو ُه َوَ ،و َض َّم أَ َصابِ َع ُه).

(((

وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َع َ
ثَالث �بَ نَ ٍ
ثَالث أَ َخ َو ٍ
اتَ ،ح ىَّت يَ نِ َّ
ال اْ�ب�نَ�تَينْ ِ أَ ْو َ
ات ،أَ ْو أُ ْخ�تَينْ ِ أَ ْو َ
ب
السبَّابَ ِة َوالْ ُو ْس َطى)
وت عَْ�ن ُه َّنُ ،ك ْن ُت أَاَن َو ُه َو َك َها�تَينْ َِ ،وأَ َشا َر أِبُ ْصُ�ب َع ْي ِه َّ
أَ ْو يمَُ َ

(((

ورعاية الفتيات اليتيمات من الصدقة ،وأعمال الرب ،واألوىل ملن يريد أن يكفل يتيماً أن

خيتار األشد حاجة وعوزاً ،وخاصة صغار السن منهم ،ويف حال تبني أن لليتيم قريباً يعوله،
فيجوز للكافل أن يوقف كفالته ،وحيوهلا إىل يتيم آخر.
 .3حكم اجلهالة يف تسمية املهر
السؤال :ما شروط صحة تسمية املهر؟ وما حكم اجلهالة فيه عند األحناف؟

اجلواب :األصل أن يكون املهر يف عقد الزواج واضحاً ومعلوماً وحمدداً ،ويدفع حسب
االتفاق الذي مت بني طريف العالقة ،وإن وجد إشكال يف أمر من أمور املهر ،يرجع إىل
العرف السائد يف البلد ،وغالبًا ما يكون التقدير مبهر املثل ،وهذا ما ذهب إليه األحناف،

حيث قالوا( :وللمرأة مهر مثلها بالغاً ما بلغ)((( ،وجاء يف قرار جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني
رقم 19/ 4 :بتاريخ 1998/ 4/ 23م أ ّن( :األصل االلتزام مبا ورد يف عقد الزواج ،فإذا مل يرد
يف العقد تفصيل كان حسب العرف).
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب فضل من يعول يتيماً.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل اإلحسان إىل البنات.
َد أََنس ْبن َماِل ٍكَ ،ر ِض َي ُ
لىَ
 .3مسند أمحدُ ،م ْسن ُ
اهلل َت َعا َعنْهُ ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح
َد المُْ ْكثِ ِر َ
ين ِم َن َّ
الص َحاَبِةُ ،م ْسن ُ ِ ِ
على شرط الشيخني.
 .4املبسوط ،243/ 7 :بدائع الصنائع.284/ 2 :
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وعدم تسمية املهر أو حتديده يف عقد النكاح ال يؤثر يف صحة العقد ،وإمنا هو أثر من آثاره
اح َع َل ْي ُك ْم
املرتتبة عليه ،فإذا أجري العقد دون ذكر مهر ،صح عند اجلمهور؛ لقوله تعاىل{ :ال ُجنَ َ
يضةً}(البقرة ،)236 :فإباحة الطالق قبل الدخول،
إ ِْن َط َّل ْقتُ ُم النِّ َسا َء َما لمَْ تمََ ُّسو ُه َّن أَ ْو �َت ْف ِر ُضوا لهَُ َّن فَ ِر َ
وقبل املهر ،يدل على جواز انعقاد الزواج دون تسمية املهر ،ولكن يستحب تسمية املهر يف
النكاح؛ ألن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يزوج بناته وغريهن ،ويتزوج ،ومل يكن خيلي
النكاح من صداق.

(*)
(((

وعليه؛ فإن خلو العقد من املهر ال يؤثر فيه ،ويثبت للمرأة مهر املثل ،ومعنى مهر املثل هو
أن ُيع ّد مهرها مبهر مثل نسائها من أخواتها ألبيها وأمها ،أو ألبيها ،وعماتها وبنات أعمامها
يف بلدها وعصرها.
 .4حكم شراء األدوية من سالسل الصيدليات
السؤال :ما حكم شراء األدوية من سالسل الصيدليات الكبرية ،اليت ختالف قانون نقابة
الصيادلة ،بعدم امتالك أكثر من صيدليتني؟
اجلواب :رأى جملس اإلفتاء يف قراره رقم  121/ 2بتاريخ 2014/ 10/ 23م :أنه ال جيوز
تأجري شهادة الصيدلة لآلخرين ،وأن شهادة الصيدالني تعترب ملكية فردية حصل عليها جبده
واجتهاده ،ضمن أسس علمية؛ فأصبحت ملكه ،وله حق االنتفاع بها على الوجه املشروع،
ومما جيدر ذكره أن القانون الفلسطيين الذي ينظم مهنة الصيدلة مينع تأجري شهادة الصيدلي
لغريه ،فينبغي احرتامه والتقيد به ،ألنه صادر عن اجلهات املتخصصة املخولة بذلك ،وهو ال
خيالف أحكام الشريعة الغراء ،وعلى املسلم االلتزام بالقوانني السارية ،أو االتفاقات املوقعة
بينه وبني النقابة أو احلكومة.
* جملة البحوث اإلسالمية عدد  ،83املطلب الثالث ،حكم تسمية الصداق يف العقد.
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وخمالفة بعض الصيدليات للقوانني املعتمدة لتنظيم عملها ،يسوغ االمتناع عن التعامل
معها؛ ملخالفتها األنظمة السارية.
 .5الفرق بني قيام الليل والوتر
علما أنين أصلي مثاني ركعات منفصلة ،مثنى
السؤال :هل هناك فرق بني قيام الليل والوتر؟ ً

مثنى ،بنية قيام الليل ،وأحياًنا أوتر بواحدة أو ثالث ،بنية الوتر ،فهل هذا صحيح؟

اجلواب :صالة الوتر من صالة قيام الليل ،وال تعارض بني نية قيام الليل وصالة الوتر ،ف َع ْن

َعبْ ِد اهللِ ْبن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،و ُه َو َع َلى املِْ�نبرَ ِ،
الَ ( :سأَ َل َر ُج ٌل النَّ يِ َّ
ِ
ال ِة َّ
الل ْي ِل؟ َق َ
الص ْب َح َص َّلى َو ِ
َما �َت َرى فيِ َص َ
ال :مَْ�ث ىَن مَْ�ث ىَن ،فَإِذَا َخ ِش َي ُّ
ان
اح َدةً ،فَأَ ْو�َت َر ْت لَ ُه َما َص َّلىَ ،وإِنَّ ُه َك َ

آخ َر َصالَتِ ُك ْم ِوْ�ت ًرا ،فَإ َّ
�يَ ق ُ
اج َع ُلوا ِ
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،أَ َم َر بِ ِه).
ِن النَّ يِ َّ
ُول  -أي ابن عمرْ :-

(((

وإمنا اختلف العلماء فيما يقع عليه اسم الوتر ،هل هو الركعة األخرية وحدها ،أم هو
جمموع ما يصليه من أشفاع خمتومة بالوتر؟ وحمل اخلالف إذا كانت الركعات مفصولة
بالتسليم بينها وبني الركعة األخرية ،فأما إن أوتر بتسع ،أو بسبع ،أو خبمس ،أو ثالث ،بسالم
واحد ،فال ينبغي الرتدد يف أن اجلميع وتر ،وقد ذهب إسحق بن راهويه واإلمام أمحد -يف
رواية -والشافعية -يف وجه -إىل أن الوتر يطلق على جمموع الركعات اليت ينوي بها الوتر،
وذهب الشافعية -يف وجه -إىل أن الركعة األخرية وتر ،وما قبلها سنة هلا ،وذهب الشافعية
يف وجه ثالث -إىل أن ما قبل الركعة األخرية ينوي به املصلي قيام الليل((( ،ومنيل إىلترجيح القول األول.
وعليه؛ فإن صالة الوتر جزء من صالة الليل ،وال حرج عليك إن نويت عند أدائها صالة
قيام أو وتر.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب احللق واجللوس يف املسجد.
 .2فتح الباري البن رجب.120 - 117 / 9 ،
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 .6حكم الفتاة اليت يكون صوتها رقيقًا وناعمًا
السؤال :فتاة عمرها  23عاماً ،صوتها رقيق ،وناعم ،لدرجة أنه يشبه صوت األطفال ،ويسبب
هلا مضايقات من قبل الرجال ومعاكسات ،فمن يتحدث معها من الذكور يظن بأنها تفعل

ذلك عمداً ،وكأنها ترغب يف هذه املعاكسات ،وبسبب هذه املشكلة أصبحت تشعر بقلق
شديد ،وفقدان للثقة ،فماذا عليها أن تفعل؟

اجلواب :إذا كان صوت الفتاة ناعماً ورقيقاً ،لدرجة أنه ميكن أن حيدث فتنة للرجال ،فينبغي

هلا أن تغلظه قدر املستطاع ،منعاً حلدوث الفتنة ،وحتى ال يفهم أنها تقصد ترقيق صوتها

َ
ٌ َ
َ َ َ ترُْ
يجَ
جلذب انتباه الرجالَ ،وَن َق َل اْل َق ِ
اضي ِعيَاض املاِل ِك ُّي( :أَّنُه ال ِ ُب َعلى امل ْرأةِ َس َو ْج ِه َها فيِ
س ب َع ْو َرةٍ َعَلى َ
الر َجا ِل َغ ُّ
األ َص ِّح،
ض البَ َص ِر َعنْ ُه َّنَ ،
َط ِري ِق َهاَ ،وإِنمََّا َذِل َك ُسنٌَّةَ ،و َعَلى ِّ
وص ْوُت َها َليْ َ ِ

َ
اب المَْْرأَةِ أَ َحدٌَ ،فال تجُ ِيُبُه ِب َص ْو ٍت َر ِخيم،
اإل ْص َغاُء َإليِْه ِعنْ َد َخ ْو ِف اْل ِفتْنَِةَ ،وإَِذا َق َر َع َب ُ
ل ِك ْن يحَُْرُم ِ
ٍ
ت دَا ِعيًا،
ابَ :وُينْ َد ُب إَذا َخاَف ْ
َب ْل ُت ْغِل ُظ َص ْوَت َهاِ ،بأَ ْن َتأْ ُخ َذ َط َر َف َك َّفيْ َها ِب ِفي َها َوتجُ ِ َ
يبَ ،وفيِ ُ
العبَ ِ
(((
أَ ْن ُت ْغِل َظ َص ْوَت َها ِب َو ْض ِع َظ ْه ِر َك ِّف َها َعَلى ِفي َها)
وعليه؛ فال إثم عليك من حيث املبدأ ما دمت ال تقصدين بصوتك فتنة الرجال ،فال يكلف

اهلل نفساً إال وسعها ،وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِنمََّا ا َأل ْع َم ُ
ال اِبلنِّيَّ ِ
اتَ ،وإِنمََّا لِ ُك ِّل
ً
سبيال.
ا ْم ِر ٍئ َما �نَ َوى)((( ،وعليك جتنب مسببات الفتنة ما استطعت إىل ذلك
واهلل تعاىل أعلم

 .1حاشية البجريمي على اخلطيب.372/ 3 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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أمساء فلسطني

من هنا وهناك

يف الكتاب املبني
الشيخ أمحد خالد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه أمجعني؛
تتبوأ فلسطني مكانة مهمة بالغة يف الدين اإلسالمي ،ونظراً هلذه املكانة ،جاء االهتمام بها
يف القرآن العظيم ،الذي نزل على قلب النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
لقد عرفت فلسطني -كجزء من بالد الشام -عرب التاريخ بالعديد من األمساء ،اليت وردت
يف بعض الكتب السماوية املقدسة ،أو املراجع التارخيية.
ومن أهم تلك األمساء أرض كنعان ،نسبة إىل اجلد األول كنعان ،أو باالشتقاق من َكنَع،
ومسّيت بذلك الخنفاضها ،وهي ُمهاجر إبراهيم ،عليه السالم ،واألرض املباركة ،واألرض
املقدسة ،وأرض اإلسراء واملعراج ،وأرض الرباط واجلهاد ،وأرض القبلة األوىل ،وأرض
احملشر واملنشر ،وسوريا اجلنوبية ،وفلسطني.

(*)
(((

وفلسطني آخر كور الشام من ناحية مصر ،وقصبتها بيت املقدس ،ومن مشهور مدنها:
عسقالن ،والرملة ،وغزة ،وقيسارية ،ونابلس ،وأرحيا ،ويافا ،وبيت جربين ،وقيل يف حتديدها:

* العويسي ،عبد الفتاح ،جذور القضية الفلسطينية ،الطبعة األوىل ،بيت املقدس -خليل الرمحن ،آب  ،1991ص
.33 – 27
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إنها أول أجناد الشام من ناحية الغرب ،مسيت بذلك نسبة إىل أحد أحفاد نوح ،عليه السالم.

(((

ويشري بعض الباحثني إىل أن اسم (فلسطني) إمنا هو نسبة إىل مجاعات البليست أو بالستا،
وهذا اسم مكان يف اليونان ،أبو بلسيت نسبة إىل الذين أتوا من جزيرة كريت ،وسكنوا غزة
والساحل سنة  1184ق.م ،ويعد املؤرخ اليوناني هريودتس أول من أطلق هذا االسم على
اجلزء اجلنوبي الغربي من سورية ،يف كتابه عام  450ق.م .وقيل :إن كلمة فلسطني تعين
الغرباء ،أي بيت املغرتبني.

(((

وتسلط هذه املقالة الضوء على األمساء اليت وردت لفلسطني يف القرآن الكريم ،واآليات
اليت تشري إليها ،مع إشارات خمتصرة من التفسري حوهلا.
أو ًال  -األرض املباركة:
أصل البرَ ْك صدر البعري ،واستعمل يف غريه ،واملبارك :هو اخلري اإلهلي ،الذي يصدر من
حيث ال حيس ،وعلى وجه ال حيصى ،وال حيصر ،وهو كل ما يشاهد منه زيادة غري حمسوسة،
فهو مبارك ،وفيه بركة.

(((

ولقد وصفت أرض فلسطني بالربكة ،وأنها أرض مباركة يف آيات عدة ،منها قوله تعاىل:

ض َوَم َغا ِر�بَ َها الَّ يِت اَب َرْكنَا ِفي َها َومَتَّ ْت َك ِل َم ُت رَبّ َ
ُون َم َشار َ
ِك
ين َكانُوا يُ ْستَ ْض َعف َ
ِق ا َأل ْر ِ
{ َوأَ ْوَرْ�ثنَا الْ َق ْوَم الَّ ِذ َ
حُْ
ِس َرائِ َ
ون}.
ان يَ ْصنَ ُع ِف ْرَع ْو ُن وَ�قَ ْوُم ُه َوَما َكانُوا �يَ ْع ِر ُش َ
َّراَن َما َك َ
ال ْس ىَن َع َلى بَ يِن إ ْ
يل بمَِا صَ�بَ ُروا َوَدم ْ

(األعراف)137 :

واملقصودَّ :
أن القوم الذين كان فرعون يستضعفهم ،فيذبح أبناءهم ،ويستحيي نساءهم،
 .1احلموي ،شهاب الدين ،أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ،معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية،
.274/ 4 ،1995
 .2العويسي ،جذور القضية الفلسطينية ،ص .30

 .3األصفهاني ،أبو القاسم احلسني املعروف بالراغب ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق د .صفوان الداودي ،دار
القلم ،الدار الشامية – بريوت ،الطبعة األوىل 1412هـ ص .120 – 119
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ويستخدمهم تسخرياً واستعباداً ،فلما اتبعوا أنبياءهم ،أورثهم اهلل األرض ،اليت بارك اهلل
فيها ،وهي هنا الشام ،قال ذلك احلسن وقتادة وأهل التفسري.

(((

ان الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَْي ً
ال ِم َن املَ ْس ِج ِد احلَ َرا ِم إِلىَ املَ ْس ِج ِد ا َأل ْق َصى الَّ ِذي اَب َرْكنَا
{س ْب َح َ
وقال تعاىلُ :

ري}(اإلسراء ،)1 :فقوله تعاىل{ :الَّ ِذي اَب َرْكنَا َح ْولَ ُه} :أي الذي
َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن اَ
آيتِنَا إِنَّ ُه ُه َو َّ
الس ِمي ُع الْبَ ِص ُ
جعلنا حوله الربكة لسكانه يف معايشهم ،وأقواتهم ،وحروثهم ،وغروسهم.

(((

ني} (األنبياء ،)71 :أي جنينا إبراهيم،
وقال تعاىلَ { :وجَنَّْ�ينَا ُه َولُو ًطا إِلىَ ا َأل ْر ِ
ض الَّ يِت اَب َرْكنَا ِفي َها لِ ْل َعالَ ِم َ

ولوطاً من أعدائهما ،منرود وقومه ،من أرض العراق ،إىل األرض اليت بارك اهلل فيها للعاملني؛
وهي أرض الشام((( ،وهي بهذا تشري إىل أنها ُمهاجر إبراهيم ،عليه الصالة والسالم ،وقال

ض الَّ يِت اَب َرْكنَا ِفي َها َوُكنَّا ب ُ
يح َع ِ
ني}
جل شأنهَ { :ولِ ُس َل ْي َم َ
اص َف ًة جَْت ِري بأَِ ْم ِرِه إِلىَ الأَْ ْر ِ
ِك ِّل َش ْي ٍء َعالِ ِم َ
الر َ
ان ِّ
(األنبياء ،)81 :فكانت جتري الريح بأمر سليمان ،عليه الصالة والسالم ،إىل أرض الشام ،إىل
حيث شاء ،ثم تعود به إىل منزله بالشام.

(((

ريوا ِفي َها
ُرى الَّ يِت اَب َرْكنَا ِفي َها ُ�ق ًرى َظا ِه َرًة َوَق َّد ْراَن ِفي َها َّ
السْ�ي َر ِس ُ
وقال تعاىلَ { :و َج َع ْلنَا � ْبَ�ي�نَ ُه ْم َو�بَينَْ الْق َ

لَيَ يَِ
ال َوأَاَّي ًما

ني}(.سبأ)18 :
آ ِمنِ َ

يقول جل شأنه خمرباً عن نعمته ،اليت كان أنعمها على هؤالء القوم الذين ظلموا أنفسهم،

وجعل بني بلدهم وبني القرى اليت بارك فيها قرى ظاهرة ،والقرى اليت بارك فيها ،هي الشام،
 .1الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق د .عبد اهلل الرتكي ،دار هجر للطباعة والنشر،
الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001م.405 – 404/ 10 ،
 .2الطربي ،جامع البيان.448/ 14 ،
 .3الطربي جامع البيان.310/ 16 ،

 .4الطربي ،جامع البيان.331/ 16 ،
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واألرض املقدسة -بيت املقدس ،يف قول جماهد وقتادة ،وابن عباس ،رضي اهلل عنهم.

(((

فهذه مخس آيات وصفت أرض الشام ،مبا فيها أرض بيت املقدس بالربكة ،واخلري ،والزيادة،
والنماء.
ثانيًا  -أرض اإلسراء واملعراج:
ان الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَْي ً
ال ِم َن املَ ْس ِج ِد احلَ َرا ِم إِلىَ املَ ْس ِج ِد ا َأل ْق َصى الَّ ِذي اَب َرْكنَا
{س ْب َح َ
قال تعاىلُ :
الس ِمي ُع
َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن اَ
آيتِنَا إِنَّ ُه ُه َو َّ

ري}(.اإلسراء)1 :
الْبَ ِص ُ

فاإلسراء حصل من املسجد احلرام يف مكة املكرمة ،إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس،
واملعراج حصل من بيت املقدس إىل السماوات العال ،قال تعاىلَ { :ما َك َذ َب الْ ُف َؤا ُد َما َرأَى*
َد َرآ ُه �نَ ْزلَ ًة أُ ْخ َرى* ِع ْن َد ِس ْد َرِة الْ ُمْ�نَ�ت َهى* ِع ْن َد َها َجنَّ ُة الْ َم ْأ َوى* إِ ْذ �يَ ْغ َشى
أَ�فَ تُ َما ُرونَ ُه َع َلى َما �يَ َرى* َولَق ْ

آي ِت رَبِّ ِه الْ ُكْ�ب َرى}(النجم ،)18 - 11 :فهذه
َد َرأَى ِم ْن اَ
الس ْد َرَة َما �يَ ْغ َشى* َما َز َاغ الْبَ َص ُر َوَما َط َغى* لَق ْ
ِّ
اآليات تشري إىل معراج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماوات العال.
وآية اإلسراء تشري إىل معجزة اإلسراء بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحصول الربكة حول
املسجد األقصى بكثرة األشجار واألنهار ،واخلصب الدائم ،ومن بركته تفضيله على املساجد
كلها ما عدا احلرمني ،وأنه يطلب شد الرحال إليه للعبادة ،والصالة فيه ،كما اختصه اهلل ً
حمال
لكثري من أنبيائه وأصفيائه.

(((

ثالثًا  -األرض املقدسة:
التقديس التطهري ،وهو تطهري معنوي.

(((

 .1الطربي ،جامع البيان.261 - 260/ 19 ،
 .2السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،احملقق عبد الرمحن اللوحيق ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل 1420هـ 2000م ،ص .453
 .3األصفهاني ،املفردات يف غريب القرآن.660 ،
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ض الْ ُمق َّ
َد َس َة الَّ يِت َكتَ َب
وقد وصف اهلل أرض فلسطني باملقدسة ،فقال تعاىل :اَ
{ي�قَ ْوِم ا ْد ُخ ُلوا ا َأل ْر َ
هَّ
اللُ لَ ُك ْم وَال �َت ْرتَ ُّدوا َع َلى أَ ْداَبرُِك ْم �فَ�تَْ�ن َق ِلبُوا َخ ِ
من اهلل على قوم موسى،
ين}(املائدة ،)21 :بعد أن ّ
اس ِر َ
عليه الصالة والسالم ،بالنجاة من فرعون ،فذكرهم بنعم اهلل عليهم ،وملا توجهوا إىل بيت
املقدس وقاربوا الوصول ،أمرهم بدخول بيت املقدس ،واألرض املقدسة؛ أي املطهرة ،اليت
كتب اهلل هلم يف ذلك الزمان؛ لتطمئن نفوسهم ،وتنظر إىل النصر على العدو ،وال ينقلبون
خاسرين يف الدنيا بفوات النصر ،واآلخرة بفوات الثواب ،إال أنهم تذرعوا بأن فيها قوماً
جبارين؛ أي شديدي القوة والشجاعة ،وختلوا عن رسوهلم ،وأعرضوا عن أوامره ووعده هلم
بالنصر.

(((

وعن معاذ بن جبل ،رضي اهلل عنه( :األرض املقدسة ما بني العريش إىل الفرات)(((؛ أي
الشام.
رابعًا  -أرض الربوة:
يقول تعاىل مبيناً نعمه وفضله على مريم وولدها عيسى ،عليهما الصالة والسالمَ { :و َج َع ْلنَا
ابْ َن َم ْريمََ َوأُ َّم ُه آيَ ًة َوآوَْ�ينَاهمَُا إِلىَ َرْ�ب َوٍة ذ ِ
َات �قَ َرا ٍر

َوَم ِعنيٍ}(املؤمنون)50 :

فاهلل تعاىل جعل ابن مريم وأمه حجة له ،وآية دالة على قدرته ،ومن فضله عليهما ،أنه ضمهما
وصريهما إىل ربوة؛ أي مكان مرتفع من األرض على ما حوله ،وقال بعضهم :بل أرض منبسطة
وراحة ،أو مثار ،وذات ماء ظاهر ،قال بعض أهل التفسري :هي الرملة من فلسطني ،وقال آخرون :هي
دمشق ،وقال آخرون :بيت املقدس((( ،والرملة وبيت املقدس من فلسطني.
 .1السعدي ،تيسري الكريم الرمحن ،227 ،والطربي ،جامع البيان.284/ 8 ،
 .2ابن عساكر ،تاريخ دمشق.150/ 1 ،

 .3الطربي ،جامع البيان.58 - 52 /17 ،
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خامسًا  -أرض احملشر واملنشر:
استَ ِم ْع �يَ ْوَم ُ�ينَا ِد الْ ُمنَا ِد ِم ْن َم َك ٍ
ان
قال اهلل تعاىلَ { :و ْ

َق ِر ٍ
يب}( .ق)41 :

يرى بعض املفسرين أن املقصود باملكان القريب يف اآلية هو صخرة بيت املقدس ،إذ إنها
وسط األرض ،وأقرب األرض إىل السماء ،يقف جربيل ،عليه السالم ،عندها ،فينادي باحلشر،
أو إسرافيل ،عليه السالم ،ينادي بالقيام لعرض رب العاملني.

(((

سادسًا  -أرض القبلة األوىل:
تسمى فلسطني أرض القبلة األوىل ،كما ورد يف قوله تعاىل{ :وَك َذلِ َك َج َع ْلنَ ُاك ْم أُ َّم ًة َو َس ًطا

الر ُس ُ
ول َع َل ْي ُك ْم َشهِي ًدا َوَما َج َع ْلنَا الْ ِقْ�ب َل َة الَّ يِت ُك ْن َت َعلَْ�ي َها إ اَِّل
اس َويَ ُك َ
لِتَ ُكونُوا ُش َه َدا َء َع َلى النَّ ِ
ون َّ
ين َه َدى هَّ
الر ُس َ
ان
اللُ َوَما َك َ
لِ�نَ ْع َل َم َم ْن �يَ تَّبِ ُع َّ
ول مِمَّ ْن ْ�يَ�ن َق ِل ُب َع َلى َع ِق�بَ ْي ِه َوإ ِْن َكانَ ْت لَ َكبِ َريًة إ اَِّل َع َلى الَّ ِذ َ
اللُ لِيُ ِضي َع إِميَانَ ُك ْم إ َّ
هَّ
اس لَ َرُء ٌ
يم}(البقرة ،)143 :وقد كانت القبلة األوىل حنو بيت
ِن اللهََّ اِبلنَّ ِ
وف َر ِح ٌ
املقدس ،كما هو معلوم يف الكتاب والسنة.

(((

وقد ورد يف بعض اآليات القرآنية إشارات ألرض فلسطني ،لكنها مل تعرف بتلك
اإلشارات كأمساء ،وال أعرف أحداً من أهل العلم ،أطلق على فلسطني تلك األمساء ،ومن
َد كَ�تَْ�بنَا فيِ َّ
الزبُوِر ِم ْن
جودة البحث أن يشار إىل بعض تلك اآليات ،فمنها قوله تعاىلَ { :ولَق ْ
ون* إ َّ
ين* َوَما أَ ْر َس ْلنَ َ
الص حُِ
ِن فيِ َه َذا ل اَ
ض يَ ِر�ُث َها ِعبَا ِد َي َّ
اك إ اَِّل
ال َ
�بَ ْع ِد ال ِّذْك ِر أَ َّن الأَْ ْر َ
َ�بَلغًا لِ َق ْوٍم َعابِ ِد َ
ني}(األنبياء ،)107 - 105 :فلقد كتب اهلل يف كتب األنبياء مع بعد الكتاب الذي
َرمَْ
ح ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
يف السماء ،أو كتب يف كتب األنبياء من بعد موسى ،أو التوراة ،أو كتب يف كتاب داود من
 .1القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق أمحد الربدوني وإبراهيم اطفيش،

دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة الثانية 1384هـ 1964م ،27/ 17 ،الطربي ،جامع البيان.474/ 21 ،
 .2الطربي ،جامع البيان  ،639/ 2السعدي ،تيسري الكريم الرمحن.70 ،
63

العدد  139رجب وشعبان  1439هـ  -نيسان وأيار 2018م

بعد التوراة أن األرض يرثها الصاحلون ،واألرض هي اجلنة يف قول كثري من املفسرين ،وقال
بعضهم بيت املقدس.

(((

أو أن املراد أن اهلل ميكن للصاحلني ،ويورثهم األرض من بعد الظلمة والفجرة.

وقال جل شأنه�{ :يَ ْوَم �يَ ق ُ
ِس ِم ْن نُورُِك ْم ِق َ
يل
ُول الْ ُمنَا ِفق َ
ين آ َمنُوا انْ ُظ ُر اَ
ُون َوالْ ُمنَا ِفق ُ
َات لَِّل ِذ َ
ون �نَ ْقتَب ْ

اب}
الرمَْ
ِسوٍر لَ ُه اَب ٌب اَب ِطنُ ُه ِفي ِه َّ
ح ُة َو َظا ِه ُرُه ِم ْن ِقبَِل ِه الْ َع َذ ُ
ا ْر ِج ُعوا َوَرا َءُك ْم فَالْتَ ِم ُسوا نُوًرا فَ ُض ِر َب � ْبَ�ي�نَ ُه ْم ب ُ
(احلديد)13 :؛ أي ضرب اهلل بني املؤمنني واملنافقني بسور وحاجز بني أهل اجلنة وأهل النار،
وقيل ذلك السور ببيت املقدس عند وادي جهنم.

(((

الزْ�يتُ ِ
ني َو َّ
وأخرياً؛ فقد أقسم اهلل بالتني والزيتون يف سورة التني ،فقال تعاىلَ { :والتِّ ِ
ون * َو ُطوِر
ني* َو َه َذا الْ�بَ َل ِد
ِسينِ َ

اَ
أل ِمنيِ}(التني)3 - 1 :

قال بعض علماء التفسري :هو التني الذي يؤكل ،والزيتون الذي يعصر ،وقال آخرون التني:
مسجد دمشق ،والزيتون بيت املقدس.

(((

وبعد؛ فهذه أهم اآليات اليت تشري إىل فلسطني ،وتذكر بعض أمسائها ،وتدل على بعض
ً
سائال املوىل أن أكون وفقت يف ربط القارئ الكريم ما بني كتاب اهلل املبني الواضح،
صفاتها،
وأرضه املباركة املقدسة ،فإن أحسنت فمن توفيق اهلل ،وإن أسأت فمين ومن الشيطان ،واهلل
أسأل أن يعفو عين.

واهلل املستعان واهلادي إىل سواء السبيل

 .1الطربي ،جامع البيان .437 - 430/ 16
 .2الطربي ،جامع البيان .402/ 22

 .3الطربي ،جامع البيان .504 - 501/ 24
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املاء هو احلياة
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
أج ِّل نعم اهلل على خلقه ،نعمة املاء؛ فمن املاء خلقت الكائنات ،ومنها اإلنسان،
من َ
ون}(األنبياء ،)30:وقال سبحانه:
قال تعاىلَ { :و َج َع ْلنَا ِم َن املَا ِء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَال ُ�ي ْؤِمنُ َ
{ َوهللاُ َخ َل َق ُك َّل َدابَّ ٍة ِم ْن َما ٍء}(النور ،)45:فاملاء هو قوام احلياة ،وهو الدماء اليت جتري
يف عروقنا ،وإذا ُف ِقد املاء ،فقدت احلياة ،وحنن إذا رأينا بالداً ممرعة ،تفيض باخلضرة
والنضرة ،أدركنا أنّها غنيّة باملاء ،وإذا رأينا بالداً مقفرة ،أدركنا أنّها فقرية من املاء.
عناية القرآن باملاء والنهي عن اإلسراف فيه:
لقد وجدنا القرآن الكريم يعنى باملاء ،ويذكره يف عشرات اآليات ،ويذ ّكر الناس به؛ ليؤمنوا
آيتِ ِه يُ ِر ُ
يك ُم الْ�بَ ْر َق َخ ْوفًا
به ويشكروه ،وهذه اآلية العظيمة ،تد ّل على قدرة اخلالق العظيم { َوِم ْن اَ
ض �بَ ْع َد َم ْوتهَِا إ َّ
ون} (الروم،)24 :
ِن فيِ َذلِ َك لآَ اَي ٍت لِ َق ْوٍم �يَ ْع ِق ُل َ
َو َط َم ًعا وَ�يُ�نَ ِّز ُل ِم َن َّ
الس َما ِء َما ًء �فَ يُ ْحيِي بِ ِه ا َأل ْر َ
فمن يعقل يدرك أ ّن املاء نعمة عظيمة ،تتطّلب شكر املنعم ،وقد وضع اهلل فيها من األسرار
ما وضع ،فهي مصدر غذائنا ،ونظافتنا ،ولوالها هللكت الكائنات عطشاً وجوعاً ومرضاً.
من فضل اهلل علينا أن حبانا مصادر كثرية ،نأخذ منها مياهنا العذبة ،فقد جنمع غيث السماء
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يف آبار ،وقد نأخذه من األنهار والبحريات العذبة ،وقد نأخذه من ينابيع ،سلكها اهلل يف باطن
األرض ،وقد نستخرجه من آبار ارتوازيّة ،وقد حنلي املياه املاحلة ،وهذا كّله من فضل اهلل على خلقه.
وحقيقة األمر أ ّن الناس يزهدون يف نعمة املاء عندما جيدونها متوّفرة ،فرتاهم يهدرونها
ّ
جل وعال -الذي نهانا عن اإلسراف ،وخمالفيف غري نفع ،وهذا خمالف لكتاب رّبنا
كذلك هلدي نبيّنا ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،الذي نهانا عن اإلسراف ،ويشمل ذلك اإلسراف
يف املاءّ ،
وكل قطرة ماء كنز من الكنوز إن أحسنّا استغالهلا ،واإلفادة منها ،والدول اليوم
وخباصة يف الزراعة احلديثة ،اليت تعتمد
تط ّور الوسائل اليت توّفر فيها يف استهالك املاء،
ّ
على التنقيط ،واليت تط ّور بذوراً ونباتاً حمسنة ،ال تستهلك كميّات كبرية من املاء.
ترقب نزول املاء بشغف:
حني يأتي أواخر شهر أيلول من ّ
كل عام ،تشرئب األعناق إىل السماء ،تنتظر نزول
الغيث ،وعندما متضي األيام دون نزول الغيث ،يزداد قلق الناس ،فهذا يأمل سقي
أشجار زيتونه وغسلها ،وهذا يأمل سقي أشجار محضياته؛ لتنضج ،وحيلو طعمها،
ّ
يتمكن من حرث أرضه ،وبذر البذور ،وهذا يأمل أن
وتكرب مثارها ،وهذا يأمل أن
ميأل بئره من أمطار السماء ،وهذا ينتظر أن ميأل جوف األرض؛ ليتدّفق النبع بق ّوة...
ً
أال ما أضعف اإلنسان أمام قطرة املاء! فهو وإن افتخر أ ّن له ً
حلوال وتدبرياً،
عقال يهديه ،وأن لديه
ولكنّه -يف الواقع -عديم احليلة عندما ّ
يتأخر عطاء اهلل من السماء ،فرتاه يقلق أش ّد القلق ،وقد
يقنط ،ويسأل املغيث وحده أن يغيث ،قال تعاىلَ { :و ُه َو الَّ ِذي �يُ�نَ ِّز ُل الْ َغ ْي َث ِم ْن �بَ ْع ِد َما �قَ نَ ُطوا وَ�يَ ْن ُش ُر
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حتَ ُه َو ُه َو ال َويِ ُّ
ل احلَ ِمي ُد} (الشورى ،)28 :وقال سبحانه :هَّ َّ
ري َس َح اًاب �فَ�يَ ْب ُس ُط ُه
َرمَْ
الراَي َح �فَ تُثِ ُ
{اللُ ال ِذي ُ�ي ْر ِس ُل ِّ
اب بِ ِه َم ْن يَ َشا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه
فيِ َّ
يخَْر ُج ِم ْن ِخ اَللِ ِه فَإِذَا أَ َص َ
الس َما ِء َك ْي َف يَ َشا ُء َوجَْي َع ُل ُه ِك َسفًا � َفَ�ت َرى الْ َو ْد َق ُ
ح ِت
ني * فَانْ ُظ ْر إِلىَ اَ
إِذَا ُه ْم يَ ْسَ�ت ْب ِش ُر َ
آث ِر َرمَْ
ِم ِم ْن �قَ ْب ِل ِه لَ ُم ْب ِل ِس َ
ون * َوإ ِْن َكانُوا ِم ْن �قَ ْب ِل أَ ْن �يُ�نَ َّز َل َع َل ْيه ْ
ض �بَ ْع َد َم ْوتهَِا إ َّ
هَّ
ِن َذلِ َك لَ ُم ْح ِي املَ ْوتَى َو ُه َو َع َلى ُك ِّل
حُْي ا َأل ْر َ
اللِ َك ْي َف ي ِ

ير}( .الروم)50 - 48 :
َش ْي ٍء َق ِد ٌ

استجالب الغيث:
ال جند من امللحدين واملشركني من يزعم أنّه ميتلك القدرة على إنزال
ً
رب السماء؛ فهو
سبيال إىل ذلك ،إال
الغيث ،وال جيد الناس هلم
التضرع إىل ّ
ّ
وحده القادر على إرسال الرياح ،وجتميع السحب ،وسوقها ،وإنزال الغيث.
اسَ�ت ْغ ِف ُروا
يف القرآن الكريم جند ما يدّلنا على ما يغيث اهلل به الناس ،ومنه االستغفار {�فَ ُق ْل ُت ْ
ان غ َّ
رَب ُ
الس َما َء َع َل ْي ُك ْم ِم ْد َرا ًرا}(نوح ،)11 - 10:ويف سورة هود قال اهلل على
َّك ْم إِنَّ ُه َك َ
َفا ًرا * ُ�ي ْر ِس ِل َّ
اسَ�ت ْغ ِف ُروا رَب ُ
الس َما َء َع َل ْي ُك ْم
َّك ْم مُثَّ تُوبُوا إِلَْي ِه ُ�ي ْر ِس ِل َّ
لسان هود ،عليه السالم ،لقومه عادَ { :واَي �قَ ْوِم ْ
ني}(هود ،)52 :فعلينا أن نكثر من االستغفارّ ،
فلعل
ِم ْد َرا ًرا َويَ ِزْدُك ْم ُ�ق َّوًة إِلىَ ُ�ق َّوتِ ُك ْم وَال �تََ�ت َولَّ ْوا جُْم ِرِم َ
اهلل يرحم ضعفنا ،ويرسل السماء علينا مدراراً ،فينبت الزرع ،ويد ّر الضرع ،ومتأل اآلبار،
وتنخفض األسعار ،وتكثر الغالل والثمار .كذلك فإ ّن اإلميان والتقوى سببان يف نزول بركات
اهلل من السماء ،د ّل على ذلك قول اهلل ع ّز ّ
ِم
ُرى آ َمنُوا َوا�َّت َق ْوا لَ َفتَ ْحنَا َع َل ْيه ْ
وجلَ { :ولَ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْق َ
�بَ َرَك ٍ
ض}(األعراف ،)96:فالسماء تفتح ،وبركاتها تنزل ،إذا ما آمنا باهلل واتقيناه.
الس َما ِء َوا َأل ْر ِ
ات ِم َن َّ
ويف هدي نبيّنا ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،ما يد ّل على أ ّن منع الزكاة مينع قطر املطر،
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ين مَ ْ
(ي َم ْع َش َر الْ ُم َه ِ
هِِنَ ،وأَ ُعوُذ اِب هَّللِ أَ ْن
س إِذَا اْ�بتُِليتُ ْم ب َّ
ويف احلديث الذي رواه ابن ماجة :اَ
اج ِر َ
خٌ
َاح َش ُة فيِ �قَ ْوٍم َق ُّطَ ،ح ىَّت ُ�ي ْع ِلنُوا بهَِا ،إِال فَ َشا ِفيهِم َّ
تُ ْدرُِكو ُه َّن :لمَْ تَ ْظ َه ِر الْف ِ
ونَ ،وا َأل ْو َج ُاع الَّ يِت
الطا ُع ُ
ُ
ُصوا املِ ْكيَ َ
نيَ ،و ِش َّد ِة
ال َواملِي َز َ
لسنِ َ
ين َم َض ْواَ ،ولمَْ ْ�يَ�نق ُ
ِم الَّ ِذ َ
لمَْ تَ ُك ْن َم َض ْت فيِ أَ ْسال ِفه ُ
ان ،إِال أُ ِخ ُذوا اِب ِّ
الس َما ِءَ ،ولَ ْوال الْ�بَ َهائِ ُم لمَْ
ِمَ ،ولمَْ يمَْ�نَ ُعوا َزَكا َة أَ ْم َوالهِِ ْم ،إِال ُمنِ ُعوا الْق ْ
الس ْل َط ِ
َط َر ِم َن َّ
املَئُونَ ِةَ ،و َج ْوِر ُّ
ان َع َل ْيه ْ
يمُْ َط ُروا ،)*()...وهذا جرس إنذار ملن مينع زكاة أمواله ،فهو حيرم نفسه ،وحيرم غريه من املطر.
(((

يف بعض األعوام ّ
يتأخر نزول الغيث بعض الشيء ،وقد ينزل ما ال يكفي لنمو
يشجع املزارعني على زراعة احملاصيل الشتوية ،وهذا جيعلنا حناسب أنفسنا،
الزرع ،وما ّ
ونتوب إىل اهلل ،ونؤمن ،ونتقي ،ونستغفر ،ونؤّدي حقوق اهلل ،وحقوق اخللق يف أموالنا
وحماصيلنا ،ومنها الزكاة والصدقة ،وعند ذلك سنكون ً
أهال ألن تنزل علينا بركات السماء.
من رمحة اهلل باألطفال الرضع ،والبهائم الرتع ،والشيوخ الر ّكع ،أن اهلل تعاىل يف ّ
كل
عام ال ينسانا ،بل يعطينا ،ويعاملنا بفضله ال بعدله ،ولو عاملنا بالعدل ما نزل علينا
يغرنا كرم اهلل وفضله ،بل علينا أن نأخذ بالعزائم ،فنزيد
قطرة ماء ،ولكن ينبغي أال ّ
يستهينن أحد بنفسه؛ فقد يكون أثرياً عند
من التوبة واالستغفار ،وطلب الغوث ،وال
ّ
اهلل ،وقد ُيغيث اهلل بسبب دعوة صادقة يف ظهر الغيب ،أو يف الليل البهيم األ ّمة كّلها.

* سنن ابن ماجة ،كتاب الفنت ،باب العقوبات ،وحسنه األلباني.
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أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
املقدمة :
احلمد هلل الذي جعل اإلنسان خليفة يف األرض ،وكرمه تكرمياً كبرياً ،وفضله على كثري مما
خلق ،وسخر له خملوقاته اليت خلقها؛ ليعمر األرض ،ويزرع فيها اخلري ،ويبذر احملبة والسالم.
إن نظام اخلالفة يف اإلسالم يعد أهم قاعدة لقيام احلكم يف اإلسالم ،وذلك بأن يكون
على رأس الدولة اإلسالمية خليفة أو حاكماً ،يشعر من خالله املسلمون بأن من خيلف
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ليس إال واحداً منهم ،وله ما هلم ،وعليه ما عليهم من
احلقوق والواجبات ،وللخالفة أسس ومبادئ ،وسيتناول هذا املقال توضيح مفهوم اخلالفة،
وضرورتها ،ومبادئها ،وطريقة تنصيب اخلليفة وعزله.
مفهوم اخلالفة لغة واصطالحًا:
اخلالفة لغة :كلمة اخلالفة مشتقة من اجلذر خلف ،وهذا اجلذر له ثالثة أصول؛ أحدها أن
جييء شيء بعد شيء يقوم مقامه ،والثاني خالف قدام ،والثالث التغري ،واخلالفة مسيت خالفة؛

ألن الثاني جييء بعد األول قائماً مقامه ،والفعل َخَل َ
ف ،مبعنى تأخر عن ،وجاء وراءه أو بعده،
وخلفه يف احلكم؛ أي أعقبه ،واستخلف فالن فالناً؛ أي جعله خليفة(*).
(((

* املعجم الوسيط ،مادة خلف ،ص .251
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اخلالفة اصطالحًا :هي نظام احلكم يف الشريعة اإلسالمية ،الذي يقوم على استخالف
قائد مسلم على الدولة اإلسالمية؛ ليحكمها بالشريعة اإلسالمية ،وهي شكل من أشكال
احلكم ،إذ تعد اخلالفة نظاماً متميزاً عن أشكال احلكم املعروفة يف العامل ،فهي ليست نظاماً
ملكياً ،وذلك ألن النظام امللكي يصبح االبن ملكاً بالوراثة ،إذ ال عالقة لألمة بذلك ،أما يف
نظام اخلالفة ،فال وراثة ،بل إن بيعة األمة هي الطريقة لتنصيب اخلليفة ،وال تعد اخلالفة
نظاماً إمرباطورياً ،فطريقة اإلسالم يف احلكم هي أن يسوي بني احملكومني يف الدولة ،وينكر
العصبيات اجلنسية ،ولغري املسلمني ما للمسلمني من اإلنصاف واحلقوق ،وعليهم ما على
املسلمني من اإلنصاف ،وهي ليست نظاماً مجهورياً ،تكون فيه السيادة للشعب ،الذي ميلك
حق تشريع الدستور والقوانني ،وحق إلغائها وتبديلها وتعديلها ،أما يف اإلسالم ،فالتشريع
ليس للشعب ،بل هو هلل وحده((( ،وعرف املاوردي نظام اخلالفة( :اإلمامة موضوعة خلالفة
النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا)((( ،وعرفها التفتازاني( :رئاسة عامة يف أمر الدين
والدنيا ،خالفة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم) ،(((،وذكرها القلقشندي ،فقال( :اخلالفة هي
الوالية العامة على كافة األمة ،والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها)((( ،وقال ابن خلدون:
(اخلالفة محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة
إليها ،إذ أحوال الدنيا ترجع عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة ،فهي احلقيقة نيابة عن
صاحب الشرع يف حراسة الدين ،وسياسة الدنيا به)((( .
 .1نظام اخلالفة يف اإلسالم ،احملامية مروة عدوي ،حبث غري منشور ،2016 ،ص .2 - 1

 .2اخلالفة اإلسالمية معوقاتها ،وسبل إعادتها ،طارق األشرم ،رسالة ماجستري منشورة ،2009 ،ص .8
 .3نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين ،محد الصمد ،بريوت ،1994 ،ص .43
 .4اخلالفة اإلسالمية ،رسالة ماجستري ،مرجع سابق ،ص .9

 .5مقدمة ابن خلدون ،حتقيق حامد الطاهر ،دار الفجر للرتاث ،القاهرة ، 2004 ،ص .244
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حكم إقامة نظام احلكم اإلسالمي يف احلياة:
إقامة حكم اإلسالم يف احلياة أمر واجب ،وفرض من أهم الفروض على املسلمني ،فال
يصح أن تبقى األمة دون حاكم يرعى دينها ،ويشرف على أمور دنياها ،ومن األدلة على
مشروعية إقامة احلكم اإلسالمي:

الر ُس َ
ول
 .1ما ورد يف القرآن والسنة ،حيث قال تعاىل :اَ
ين آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اللهََّ َوأَ ِطي ُعوا َّ
{يأَُّ�ي َها الَّ ِذ َ

س فيِ ُعنُ ِق ِه
ول الأَْ ْم ِر ِم ْن ُك ْم}(النساء ،)59 :وقال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َم َ
َوأُ يِ
ات َولَْي َ
ات مَْ�يتَ ًة َجا ِه ِليَّةً)
� ْبَ�ي َع ٌة َم َ

(((

 .2إمجاع املسلمني وصحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،على ضرورة قيام دولة

اإلسالم ،والدليل أن أبا بكر ما إن حتقق من وفاة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى خرج
على الناس وقال( :أال إن حممداً قد مات ،وال بد هلذا الدين ممن يقوم به)((( ،فرتك الصحابة
جتهيز النيب دون أن يدفنوه حتى أقاموا أبا بكر خليفة للمسلمني ،مع العلم بأن دفن امليت
فرض ،فال يرتك إال لفرض أوجب منه.
 .3ضرورة االقتداء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أقام دولة اإلسالم ،وكان هو
رئيسها.
 .4الدليل العقلي ،فكثري من الواجبات الشرعية ،مثل اجلهاد ،واحلدود ،واألحكام املتعلقة
بتنظيم حياة الناس تتوقف على إقامة حاكم للمسلمني ،وما ال يتم الواجب به ،فهو واجب،
كما أن إقامة احلكم اإلسالمي فيه دفع للضرر ،وحتقيق ملصاحل األمة ،وهما واجبان شرعيان،
وما حيققهما فهو واجب أيضاً.

(((

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر.
 .2غاية املرام يف علم الكالم.364 / 1 :
 .3دراسات يف الثقافة اإلسالمية ،ط ،5صاحل ذياب هندي ،دار الفكر ،عمان  ،1984ص .86 - 83
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مبادئ نظام اخلالفة:
لقد تفرع عن نظام اخلالفة مبادئ عدة مهمة ،تعد ركائز يف نظام اخلالفة كشكل احلكم يف
اإلسالم ،وأهم هذه الركائز هي:
 .1مبدأ وحدة اخلالفة :وقد استقى هذا املبدأ جذوره من القرآن الكريم ،والسنة النبوية
الشريفة ،فاهلل سبحانه وتعاىل أراد للمسلمني أن يكونوا أمة واحدة ،بقولهَ { :وإ َّ
ِن َه ِذ ِه أُ َّمتُ ُك ْم
حَِب ِل هَّ
اح َد ًة َوأَاَن رَب ُ
أُ َّم ًة َو ِ
ُّك ْم فَا�َّتق ِ
اللِ مَ ِ
َرُقوا}
جي ًعا وَال �َتف َّ
ُون}(املؤمنون ،)52 :وقوله تعاىلَ { :وا ْعتَ ِص ُموا ب ْ
(آل

عمران ،)103 :والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،دعا املؤمنني يف أحاديث كثرية لالحتاد

والوحدة ،ونبذ الفرقة ،والتقيد برأي اجلماعة ،وااللتفاف مجيعاً حول خليفة واحد ،وتقديم
الطاعة له حتى إنه أمرهم مبقاتلة كل من تسول له نفسه املس بوحدتهم ،أو شق عصاهم ،أو
تفريق مجاعاتهم ،كما حيصل اليوم من بعض اجلماعات املتطرفة الغريبة ،اليت تضرب وتقتل
هنا ،وتفسد وتدمر هناك ،وهدفها إثارة الفوضى ،وتشتيت مشل العرب واملسلمني ،وهدر
طاقاتهم ،وتضييع ثرواتهم ومقدراتهم ،فهذه تعد خارجة عن األمة.
عد نبيه
 .2مبدأ مماثلة اخلليفة للمسلمني مجيعاً يف احلقوق والواجبات :فاهلل سبحانه وتعاىل َّ
الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالرغم من كل اخلصال احلميدة ،واألخالق العظيمة ،اليت أقر
له بوجودها لديه ،ما هو إال بشر مثله مثل سائر الناس ،ال ميتاز عنهم إال من حيث خصه

وحى إ يَ َّ
ِل
سبحانه حبمل الرسالة ،وتأييده بالوحي ،حيث قال سبحانهُ { :ق ْل إِنمََّا أَاَن بَ َش ٌر ِمْ�ث ُل ُك ْم يُ َ

أَنمََّا إِلهَُ ُك ْم إِلٌَه َو ِ
اح ٌد}(فصلت ،)6 :فاخلليفة هو واحد من الناس له ما هلم ،وعليه ما عليهم ،ال
يستبد وال يظلم ،وال يفسد ،وال يتعاىل ،أو يتكرب على أحد.
 .3الطاعةُ :يعنى بالطاعة قبول األوامر والتوجيهات الصادرة من احلاكم املسلم ،فيما ليس
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فيه معصية وااللتزام بها؛ ألن احلاكم املسلم وكيل األمة يف تدبري أمورها ،ورعاية مصاحلها يف
الدين والدنيا ((( ،ومن وجهة النظر الشرعية ،هناك حالتان فقط لعدم طاعة احلاكم ،وهما:
أن يأمر باملعصية ،وحينها على املسلم أال يقدم على املعصية ،ولكن ال حيق له املطالبة بعزل
اخلليفة ،واحلالة الثانية :إظهاره الكفر البواح ،ويف هذه احلالة يكون حملكمة املظامل أن تعزله.
طريقة تنصيب اخلليفة وعزله:
الطريقة الشرعية لتنصيب اخلليفة بالبيعة ،وهذه الطريقة ثابتة يف الكتاب والسنة وإمجاع
الصحابة ،كما بايع املسلمون الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على احلكم ،وليس على
ات ُ�يبَايِ ْعنَ َك َع َلى أَ ْن ال يُ ْش ِرْك َن اِب هَّللِ شَْ�يئًا وَال
النبوة((( ،قال تعاىل :اَ
{يأَُّ�ي َها النَّ يِ ُّ
ب إِذَا َجا َء َك الْ ُم ْؤِمنَ ُ
ني بُِ�ب ْهتَ ٍ
ِن َوأَ ْر ُج ِله َّ
ان �يَ ْفترَ ِينَ ُه �بَينَْ أَيْ ِديه َّ
ِن وَال �يَ ْع ِصينَ َك فيِ
ني وَال �يَ ْقُ�ت ْل َن أَ ْوال َد ُه َّن وَال يأَْتِ َ
يَ ْس ِرْق َن وَال �يَ ْزنِ َ
َم ْع ُر ٍ
وف �فَ بَايِ ْع ُه َّن}(املمتحنة  ،)12 :وحديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف املوضوع ذاته،

قالَ ( :وَم ْن اَبيَ َع إِ َما ًما فَأَ ْع َطا ُه َص ْف َق َة يَ ِد ِهَ ،وثمََ َرَة �قَ ْلبِ ِه ،فَ� ْليُ ِط ْع ُه إ ِ
آخ ُر ُ�ينَا ِزُع ُه
استَ َط َاع ،فَإ ْ
ِن َجا َء َ
ِن ْ
اض ِربُوا ُعنُ َق الآْ َخ ِر)((( ،أما كيفية البيعة ،فإنها تكون مصافحة باأليدي ،وقد تكون بالكتابة،
فَ ْ
ويشرتط يف البيعة أن تصدر من البالغ ،وال يصح الرجوع عنها ،وهو ملزم بها ،ومتى أعطيت
البيعة للخليفة أصبحت يف عنق املبايع ،وهي حق يتعلق بانعقاد اخلالفة.
أشكال إجراءات التنصيب:
• اجتماع مجهرة من أهل املركز يف دولة اخلالفة ،أو أهل احلل والعقد فيه ،فريشحون
شخصاً أو أشخاصاً ،ثم خيتارون واحداً منهم ،بأي أسلوب يرونه ،ثم يبايعونه بيعة انعقاد
 .1دراسات يف الثقافة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص . 90
 .2نظام اخلالفة يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .27

 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول.
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على السمع والطاعة ،على كتاب اهلل ورسوله ،وبعد أن تتم له بيعة االنعقاد هذه ،جيلس هو،
أو من ينيبه ألخذ بيعة الطاعة من املسلمني ،كما حصل مع أبي بكر بعد موت الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم.
• يلجأ اخلليفة مببادرة منه ،أو بطلب من الناس ،عندما يشعر بدنو أجله إىل استشارة
املسلمني ،ثم يعهد لشخص ليكون خليفة من بعده ،وذلك كما حصل مع أبي بكر ملا عهد
لعمر ،بعد أن ثقل املرض على أبي بكر.
• أن يعهد اخلليفة وهو يف سكرات املوت إىل أشخاص مؤهلني لتولي اخلالفة ،بأن خيتاروا
أحدهم بعد موته ،بالتشاور فيما بينهم ،وهذا ما فعله عمر بن اخلطاب قبل موته.
• أن تأتي مجهرة من املسلمني ،أو أهل احلل والعقد منهم بعد موت اخلليفة إىل شخص
مؤهل لتولي اخلالفة ،فتطلب منه أن يتوىل اخلالفة ،فيستجيب هلم ،ثم يأخذ البيعة علناً من
املسلمني ،فإنه بهذه البيعة العلنية من املسلمني تنعقد له اخلالفة ،وجتب له الطاعة ،وذلك ما
حصل مع علي بن أبي طالب.
• عندما تكون دولة اخلالفة موجودة ،ويكون فيها جملس لألمة ،وينوب عنها يف الشورى ،ويف
حماسبة احلكام ،يقوم األعضاء املسلمون املوجودون يف اجمللس ،حبصر املرشحني للخالفة ،من
األشخاص املؤهلني لتولي اخلالفة ،واملستكملني لشروط انعقادها ،وبعد أن يتم حصرهم من
قبل أعضاء اجمللسُ ،تعلن أمساؤهم للمسلمني ،ثم ُيعني يوم االنتخاب واحداً منهم ليكون
هو اخلليفة.
عزل اخلليفة :
يتم عزل اخلليفة إذا تغري حاله تغرياً خيرجه عن اخلالفة ،ويصبح واجب العزل ،ويكون
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ذلك ضمن احلاالت اآلتية:
• إذا ارتد عن اإلسالم ،فالكافر ال جيوز أن يكون حاكماً للمسلمني ،وال جيوز أن يكون له
سبيل عليهم ،لقوله تعاىلَ { :ولَ ْن جَْي َع َل هَّ
ني
ين َع َلى الْ ُم ْؤِمنِ َ
اللُ لِ ْل َكا ِف ِر َ

َسبِيل}(.النساء)141 :

• إذا جن جنوناً مطبقاً ال يصحو منه ،وذلك ألن العقل شرط من شروط انعقاد اخلالفة،

وهو شرط استمرار ،ويف ذلك يقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمُ ( :رِف َع الْ َق َل ُم َع ْن ثَالثَ ٍة؛ َع ِن
النَّائِ ِم َح ىَّت يَ ْسَ�ت ْي ِق َظَ ،و َع ِن ِّ
ْل َح ىَّت حَْيتَِل َمَ ،و َع ِن الْ َم ْجنُ ِ
ون َح ىَّت ْ�يَ�ب َرأَ  -أَ ْو �يَ ْع ِق َل)
الطف ِ

(((

• أن يصري مأسوراً يف يد عدو قاهر ،ال يقدر على اخلالص منه (((.

وهناك حاالت يتغري فيها اخلليفة ،وال خترجه عن اخلالفة ،ولكن يصبح فيها واجب العزل،
وطاعته تظل واجبة ،حتى يتم عزله بالفعل ،وهي جرح عدالته ،بأن يصبح ظاهر الفسق ،أو
أن يتحول إىل أنثى أو خنثى ،أو جين جنوناً غري مطبق ،أو العجز عن القيام بأعباء اخلالفة
بسبب مرض عضال ،أو ما شابه ،أو القهر الذي جيعله عاجزاً عن التصرف مبصاحل املسلمني
برأيه وفق الشرع ،فيجب يف هذه األحوال أن يتم عزله ،فهي مظلمة من املظامل ،فال بد من
قاض ،ومبا أن
إزالتها ،وهي أمر من األمور اليت حتتاج إىل إثبات ،فال بد من إثباتها أمام حمكمة ٍ

حمكمة املظامل هي اليت حتكم بإزالة املظامل ،وقاضيها هو صاحب الصالحية يف إثبات املظلمة،
واحلكم فيها ،لذلك كانت حمكمة املظامل هي اليت تقرر فقط وجود هذه احلاالت ،أو ال ،من
أجل عزل اخلليفة (((.
َد َعِل ِّي ْبن أَِبي َطاِلبَ ،ر ِض َي ُ
 .1مسند أمحد ،مسند العشرة املبشرين باجلنة ،مسند اخللفاء الراشدينُ ،م ْسن ُ
اهلل َعنْهُ ،وقال
ٍ
ِ
األرنؤوط :صحيح لغريه.

 .2نظام احلكم يف اإلسالم ،تقي الدين النبهاني ،ص.109 – 108
 .3نظام اخلالفة يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص. 27
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شخصية العدد

الشيخ شعيب األرنؤوط
حمدث القرن احلادي والعشرين يف رحاب اهلل وذمته
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي

ودع العامل اإلسالمي ،واألمة اإلسالمية اجلليلة علماً من أعالمها ،وحمدثاً بارعاً من حمدثيها،
َّ

وباحثاً وحمققاً يف علوم السنة النبوية الشريفةَّ ،
وعز مثيله يف أيامنا املعاصرة.
قل نظريهَّ ،

كان الشيخ النبيل ،والعالمة احملدث ،قرين حمدث القرن العشرين ،العالمة الراحل ،حميي
علوم السنة يف هذا الزمن ،الشيخ حممد ناصر الدين األلباني .فكانا كفرسي رهان يف مضمار
إحياء علوم السنة النبوية ،والذود عن احلديث النبوي الشريف ،والذب عنه كل دخيل ،وما
ليس منه ،مبينني صحيحه من سقيمه ،ومقبوله من مردوده  .فكان هلذين العلمني الكبريين

الفضل بعد اهلل سبحانه يف تنوير بصائر املحُْ َدثني -بضم امليم وسكون احلاء وفتح الدال-
وتوجيههم صوب املعني العظيم ،والدفاع عن املصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي،
وإزالة كثري من الغبار الفكري ،والصدأ العقلي عنه.
وحبق ،فقد أحدثا ثورة فكرية عصرية ،أرجعت هذه الثورة الفكرية احلديثية ،من علوم السنة
واحلديث ،وما كان به اهتمام عظيم ،فيما مضى من التصنيف ،والتأليف ،والتخصص يف هذا
املضمار إىل عصر ذهيب ،قياساً على فرتات اخلمول ،والكسل ،والتقليد ،لدى أمتنا يف عصرها
الفكري والعلمي املرتاجع ،يف زمن مل تعد أمتنا (أمة اقرأ) أمة القراءة ،رائدة يف هذا اجملال،
كما كانت قبل أزمنة وعصور خلت.
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جزى اهلل هذين الشيخني العظيمني اجلليلني عن اإلسالم ،ونبيه ،صلى اهلل عليه وسلم،
وسنته خري اجلزاء ،ورمحهما اهلل تعاىل ،رمحة من عنده ،تفيض على أرواحهما ،إفاضة السيل
الكبري ،والنهر اجلاري ،والبحر املتدفق من املاء.
قضى العالمة شعيب بن حمرم ،األلباني األصل ،األرنؤوطي األسرةْ والنسب ،حنبه يف
العاصمة األردنية عمان ،إذ فاضت روحه إىل بارئها وخالقها يف السادس والعشرين من شهر
اهلل احملرم ،سنة مثان وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة الشريفة ،وفق السابع والعشرين من
شهر تشرين أول ،لعام ست عشرة وألفني للميالد (  / 26حمرم  1438 /هـ _ 2016 / 10 / 27م).

ولد احملدث البارع واحملقق النحرير ،يف مدينة دمشق  -حرسها اهلل  -سنة مثان وعشرين
وتسعمائة وألف للميالد (1928م) .ونشأ يف بيئة دينية ،حيث كان يف كنف والده الشيخ
املؤمن ،تعلم خالهلا مبادئ اإلسالم ،وحفظ الكثري من أجزاء القرآن الكريم.
ثم نهض النهضة العلمية على طريقة القدماء ،وأسلوب املدرسة العلمية العالية ،من
القرون األوىل ،فأتقن علوم األدوات ،كما كان يقال هلا ،من حنو وصرف وبديع وبيان وبالغة
وأدب  ،البوابة العريضة لفهم القرآن الكريم ،الذي نزل بلسان عربي مبني  .فمكث ما يزيد
عن العشر سنوات ،يتنقل يف مساجد دمشق وراء العلماء األجالء ،والفقهاء املتبحرين يف
علوم اللغة العربية ،والفقه اإلسالمي العظيم ،وأصوله املبدعه واملنسوجة على غري منوال .
فدرس العربية على كبار أساتذتها آنئذ ،أمثال الشيخ صاحل الفرفور  ،والشيخ عارف الدوجي،
وهذان كانا تلميذين لعالمة الشام يف عصره وزمانه ،الشيخ اإلمام بدر الدين احلسين.
فقرأ عليهم الكثري من مصنفات اللغة ،منها (شرح ابن عقيل) و(الكافية) البن احلاجب،
و(املفصل) للزخمشري و(شذور الذهب) البن هشام األنصاري و(أسرار البالغة) و(دالئل
اإلعجاز) للعالمة عبد القاهر اجلرجاني .وممن تتلمذ هلم ،وقرأ عليهم ،الشيخ سليمان
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القاوقجي األلباني الذي كان يقرأ ويشرح لطالبه كتاب (العوامل) للربكوي ،و(اإلظهار)

لألطهلي .وغري ذلك ،حتى أتقن العربية ،وأصبح فيها من املهرة؛ حنواً وصرفاً وبياناً وبديعاً

وأدباً .

ثم بعد ذلك اجته يف مساجد دمشق إىل حلقات الفقه وأصوله ،فلزم علماء هذين العلمني
الضروريني واملهمني ،سيما يف الفقه احلنفي ،حيث الكثري من علماء دمشق حنفيو املذهب،
فقرأ على علماء احلنفية كتاب (مراقي الفالح) للشرنباللي .وباملناسبة فقد كان هذا الكتاب
هو املقرر علينا يف مادة فقه العبادات ،إبان ما كنا طلبة يف اجلامعة األردنية ،حيث تدرس مواد
الفقه وفق املذهب احلنفي يف معظم اجلامعات يف الوطن العربي ،ومنها اجلامعة األردنية .كما

درس وقرأ كتاب (االختيار لتعليل املختار) للموصلي .وكان هذا أيضاً مصدرنا يف دراستنا
ملادة الفقه يف مرحلة البكالوريوس يف اجلامعة األردنية  ،و(الكتاب) للقدوري  ،و(حاشية
ابن عابدين) وهذا من أهم ما وضع يف الفقه احلنفي  ،إستغرق يف هذه املرحلة سبع سنوات
متواصلة .كما درس عرب هذه املرحلة أصول الفقه ،والتفسري ،ومصطلح احلديث ،وكتب
األخالق ،وبقي يف هذه املرحلة من التلقي والدراسة واجلد واالجتهاد ،حتى سن الثالثني من
عمره ،ولرمبا جاوزها بقليل.
وعرب هذه الرحلة العلمية الطويلة خرج بنتيجة علمية ،أن احلديث وعلومه ،والسنة النبوية
الشريفة ،مل حيظيا باالهتمام واإلعطاء والتلقي كما جيب وينبغي ،ويليق باملصدر الثاني من

مصادر التشريع اإلسالمي  ،كما رأى التوجه يف هذا املضمار ضعيفاً ،فقرر أن يشمر عن
ساعديه ،وينصف هذا العلم ،وحياول جهده إعادة جمده ،ويقدمه للجيل ،كي ينري به بصريته،
ويدفع عقريته ،ويعلي به ذكره ،ويزيد بهذا العلم اجلليل أجره ،حيث أخذ هذا العلم بعد

القرآن الكريم مجعاً ومتحيصاً ورواية وحتريراً ،حصة األسد من اجلمع والرواية والتحقيق
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والبحث والتدقيق ،والتصنيف والتأليف ،حتى وصل إلينا ناضجاً غضاً خالياً من كل شائبة،
بني فيه العلماء ما هو صحيح منه ،أو حسن ،أو ضعيف ،أو موضوع ،مبوازين غاية يف الدقة،
مل تشرك أمة على ظهر البسيطة أمة اإلسالم يف هذا العلم ،ال يف املاضي ،وال يف احلاضر،
ولن يكون حتى يف املستقبل ألمة سوى هذه األمة العمالقة ،واليت هي حبق خري أمة أخرجت
وف َو�تَْ�ن َه ْو َن َع ِن الْ ُم َ
للناس ،مصداقاً لقوله تعاىلُ :
ون اِبلْ َم ْع ُر ِ
نك ِر
اس تأَْ ُم ُر َ
{كنتُ ْم خَْ�ي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْت لِلنَّ ِ
ون اِبلل}(آل عمران.)110:
َو�ُت ْؤِمنُ َ
ترك الشيخ اجلليل الراحل مهنة تدريس اللغة العربية ،اليت كان يزاوهلا منذ سنة مخس
ومخسني وتسعمائة وألف للميالد .وتفرغ بالكلية لالشتغال بتحقيق الرتاث اإلسالمي.
التحق يف بداية األمر باملكتب اإلسالمي سنة مثان ومخسني وتسعمائة وألف (1958م)
حيث ترأس فيه قسم التحقيق والتصحيح ،مدة عشرين سنة  .وكان صاحب هذا املكتب
األستاذ الفاضل زهري الشاويش  .وقد مجعين يف هذا األستاذ الفاضل مؤمتر يف دولة لبنان يف
العاصمة بريوت قبل قرابة الثالث سنوات .وهو من خرية رجاالت بالد الشام ،وهو اليوم

طاعن يف السن ،وقد وهن عظمه ،واشتعل رأسه شيباً ،وكانت مقابلته لي ،ولقاؤه معي ،من
أمجل املقابالت واللقاءات ،وهو ممن ينتمي إىل فلسطني وقضيتها املقدسة حتى النخاع .ومما
قاله لي  :عندي وثائق من مراسالت بيين وبني مفيت القدس احلاج أمني احلسيين ،رمحه اهلل.

ً
طويال ،وكان لقاء شيقاً ممتعاً .أطال اهلل بقاءه ،وأحسن عمله.
وحتدثنا

وخالل عمل العالمة احملدث الشيخ شعيب يف املكتب اإلسالمي ،حتقيقاً وإشرافاً ،أصدر ما

يزيد على سبعني ( )70كتاباً ،من نفائس كتب الرتاث  .وألسباب متعددة رأى أن يعمل مع
مؤسسة الرسالة ،يف مكتبها يف العاصمة األردنية عمان ،وذلك سنة اثنتني ومثانني وتسعمائة
وألف للميالد (1982م) .ولرمبا األحداث اليت حصلت يف سوريا ،ما بني النظام السياسي
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السوري واإلخوان املسلمني عام 1982م كانت وراء ذلك ،أو هلا حصة األسد يف سبب
االنتقال من دمشق إىل عمان  ،حيث هاجر كثري من علماء سوريا ،وكثري من األسر والشباب

املتدين وامللتزم خط اإلسالم طريقاً له ،ومنهم على سبيل املثال ال احلصر ،العالمة احملدث
الشيخ حممد ناصر الدين األلباني .استقر قسم كبري منهم يف العاصمة األردنية عمان ،وما
زالوا لغاية كتابة هذه السطور  .ومنهم الشيخان حتى وافتهما املنية يف هذه العاصمة حفظها
اهلل ورعاها.

ترأس يف هذه الدار أيضاً قسم حتقيق الرتاث التابع هلا .فبلغ فيها القمة ،وهناك حط

عصا الرتحال يف جانب التصنيف والتأليف ،فكانت أغزر سنني إنتاجه ،وتصنيفه ،وحتقيقاته،
وهناك استوى على سوقه يف جانب خدمة الرتاث ومكنوزات السنني ،وما وضع يف احلديث
والرجال وتاريخ اإلسالم بوجه عام .
أال وإن ما كتبه الدكتور البحاثة بشار عواد معروف ،يف مقدمته لكتاب (سري أعالم النبالء)
لإلمام الذهيب ،أثناء كالمه عن حتقيقه لكتابه ،يبني اجلهد العظيم ،والدقة هلذا الكتاب .وقد
اقتنيت منه نسخة يف السنة اليت صدر فيها الكتاب يف منتصف مثانينيات القرن املاضي ،يقول
الدكتور البحاثة بشار عواد معروف ،يف هذا السياق:

توج عمله -صاحب الرسالة -بأن ندب ملراجعة الكتاب واإلشراف على حتقيقه عاملاً
(ثم َ

بارعاً ،متأبهاً عن الشهرة ،قديراً على تذليل الصعاب ،فطيناً إليضاح املبهم ،كفياً بتيسري
العسري ،هو األستاذ احملدث الشيخ شعيب األرنؤوط وقد عرفت هلذا العامل فضله الكبري على
هذا السفر النفيس ،آثر ذي أثري حني اشرتط أن يقام التحقيق على أفضل قواعده ،وهو اليوم
فارس هذا امليدان اخلطري ،الذي ضرب آباطه ومغابنه ،واستشف بواطنه) أ  .هـ .

ونظراً ملا عليه العالمة احملدث من قامة علمية شاهقة ،وإنتاج علمي غزير ،ومتهيده جلدد
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عديدة يف جبال صخرية شاهقة يف جمال حتقيق الرتاث اإلسالمي ،وملا عليه هذا العامل من
إخالص كبري وتضحية عالية يف جمال خدمة أمته ،فقد كتبت عنه أقالم عديدة ،وكتبت يف
سريته شخصيات علمية معتربة ،وخطت عن حياته أقالم أصحابها لصيقة بهذا العلم،
فمنهم تالمذة له ،الزموه وأخذوا عنه ،وعرفوا عن دقائق عمره الشيء الكثري .فممن كتب

عنه ووضع مؤلفاً فيه :األستاذ إبراهيم الكوفحي ،فقد وضع فيه كتابه (احملدث شعيب
األرنؤوط ،جوانب من سريته ،وجهوده يف حتقيق الرتاث) .وكذلك تلميذه النجيب حممد
يوسف اجلوراني ،حيث وضع كتابه ،بعنوان (رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب
األرنؤوط إىل الديار الكويتية) وهو أوسع ما وضع له من ترمجة ،وقامت على نشر هذا
الكتاب وزارة األوقاف الكويتية.
وهناك تلميذه املخلص ،األستاذ ابراهيم الزيبق ،الذي وضع كتابه عن الشيخ اجلليل،
بعنوان (احملدث العالمة ،الشيخ شعيب األرنؤوط :سريته يف طلب العلم ،وجهوده يف حتقيق
الرتاث ،وقد صدر هذا الكتاب عن دار البشائر اإلسالمية يف بريوت ،سنة 1433هـ -
2012م) .

وعنه أيضاً كتب الدكتور حممد حسان الطيان ،كتاباً بعنوان( :من رجاالت دمشق :الشيخ

شعيب األرنؤوط ،عقل حر ،وعطاء مستمر).
لقد وضع الشيخ احملدث الكثري من املؤلفات واملصنفات ،وقام على حتقيق الكثري من
كتب الرتاث اإلسالمي ،منها:

* شرح السنة ،للبغوي ،ستة عشر جملداً (.)16

* روضة الطالبني ،للنووي ،وذلك باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط ،اثنا عشر جملداً (.)12

* مهذب األغاني البن منظور ،اثنا عشر جملداً (.)12
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* املبدع يف شرح املقنع ،البن مفلح احلنبلي ،عشر جملدات.
* زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي  .وهذا باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط،
تسع جملدات (.)9

* سري أعالم النبالء ،مخسة وعشرون جملداً (.)25
* سنن الرتمذي ،ستة عشر جملداً (.)16

* سنن النسائي ،اثنا عشر جملداً (.)12
* سنن الدار قطين ،مخسة جملدات (.)5

* مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مخسون جملداً (.)50
* تاريخ اإلسالم للذهيب ،بالتعاون مع الدكتور بشار عواد معروف ،وغري ذلك.
رحم اهلل الشيخ العالمة حمدث القرن احلادي والعشرين ،الرمحة الواسعة ،وأسكنه فسيح
اجلنان ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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شعر ونقد أدبي

يف ذكرى وعد بلفور
إعداد :أ.د .حسن عبد الرمحن السلوادي  /رئيس جممع اللغة العربية الفلسطيين
أود التنويه بداية بأن ما شدَّني إىل شاعرنا الساحوري امللهم ،أبي الوليد أنطون الشوملي(((،
وحفزني إىل حماولة استجالء بعض مناحي إبداعه الشعري ،أبيات ثالثة ،طالعتها يف جمموعة
عما
أعماله الشعرية ،اليت طبعت بعد وفاته بسنوات عدة ،ووجدت فيها تعبرياً صادقاً وأميناً َّ
جيول يف نفس كل منا ،بعد مرور قرابة أربعني ( )40عاماً على نظمها ،ويقول فيها:
لغازينا سالماً وابتساما

اطننا وُنبدي
أُن ْغزى يف َمــ َو ِ

ُ
لها احرتاما
فنأخذها ُنقبِّ ُ

الظالم َص ْفعاً
َّ
وتص َف ُعنا ُ
يد
ْ
الغربي َل ْسنا
فال ال أيهــا
ُّ

من القوم األىل ُخِلقوا َسواما

(((

علي املشاركة يف مهرجان القدس العاشر للشعر والفن
وقد واتتين الفرصة حني ُعرض َّ

جتليات هذا
واألدب ،الذي أقيم يف مدينة بيت حلم ،يف ذكرى وعد بلفور ،على أن أتناول
ِ
الوع ِد املشؤوم يف الشعر الفلسطيين املعاصر ،وحني عزمت على ذلك ،وجدت أن املوضوع
 .1الشاعر أنطون الشوملي ،أبو الوليد ،ولد يف بيت ساحور ،عام 1914م ،وتويف فيها ،بعد رحلة كفاح خاضها
معلماً وإعالمياً ،إثر نوبة قلبية حادة ،عام 1979م ،له العديد من القصائد الوطنية اليت نشرت بعد وفاته ،ويتجلى
فيها عمق انتمائه لوطنه وأمته العربية ،وقد ذكر األستاذ عزيز العصا يف مقالة له ،بعنوان :الشاعر أنطون الشوملي
تزوج وهو خيطط أن يكون له من ذريَّته االسم
مسيحي الديانة ،إسالمي الثقافة ،عربي املشاعر والشعور ،أنه منذ أن َّ
واحللم ،فأجنب بعد طول انتظار ابناً امساه وليد ،وملا كرب ،أوصاه وصيَّة ملزمة أن يبكر خبالد؛ تيمناً خبالد بن الوليد.
 .2سوام :املاشية ُترسل ِلرتعى.
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متشعب ،ال تكفيه مقالٌة ُتكتب ،أو حماضرة ُتلقى ،وقادني البحث فيه إىل قصيدة نظمها
شاعرنا الشوملي يف هذه املناسبة عام 1965م ،وقد أغ َراني للوقوف عندها عوامل عدة
حسه اإلبداعي املتميز مل َ
يلق ما يستحقه من الدراسة والتحليل،
ُّ
أهمها :أن شاعرنا رغم ِّ
فباستثناء ما كتبه صديقنا الباحث الناقد الدؤوب عزيز العصا ،والشاعر املبدع الدكتور

مجال سلسع ،فال نكاد جند دراسًة نقديًة تعاجل أبعاد جتربته اإلبداعية ،وتوضح مالحمها ،وهذا
فضال عن أن ما تضمنته القصيدة من أفكار ورؤى ما زال ً
ً
ماثال يف حياتنا حتى اللحظة ،يثري

ُّ
ويقض مضاجعنا.
خواطرنا،
صف ِّ
وملست من مطالعيت األولية للقصيدة ،أن شاعرنا يرتقي إىل ٍّ
متقدم من شعرائنا

املربزين ،وأن شعره يعرب بصدق عن إحساس مفعم بالغيرْ ة َّ
الوطنية ،واملشاركة الوجدانية
ً
ألبناء شعبه ،فيما َّ
استشراف
مشكال بذلك مشروع بناء ،وهاجس
حل بهم من مآس ونكبات،
ٍ
ملستقبل واعد ،حيمل يف طياته طاقة مفعمة بالفاعلية والتأثري.

وإذا ما َولجَ نا إىل أجواء القصيدة ،فسنجد أنها مطولة ،ناهزت املائة والستة أبيات ،وليس

هذا بغريب عن شعراء الفرتة اليت عاشها الشاعر؛ إذ كان هذا دأبهم ،ورغبتهم يف أن تكون

ُ
قصائدهم طويلًة متعددةَ املعاني واألفكار ،يف سياق املرتكز املوضوعي الواحد ،الذي يتمثل
عند شاعرنا بالذكرى املشؤومة لوعد بلفور ،الذي جعل للشعر الفلسطيين خاصة ،والشعر
ُّ
العربي بعامة ،قوافل من غضب ،وقصائد من هلب ،منذ أن منح ُّ
األول وعداً بأوراق
احملتل

احلداد إىل عصابات ما دأبت ختنق ُ
وتذبح بأيدي إجرامها مشس احلقيقة.
احللم،
ُ

ومن باب التناغم مع هذا السياق ،فقد افتتح الشاعر مطولته مبقطع عرب فيه عن ُحزِنه

جراء هذا الو ِعد املشؤوم ،وجتلت مشاعُره الفياضة يف
واكتئابِه ملا حدث لبلده فلسطني ،من َّ
عبارات وصور باكية مبكية ،حيث يقول:

ِ
هوى متعاظم
أرْق ُت وما بي من ً
ِ
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ولكـــن طيفاً ال ُ
يـزال ُمالزمي
َّ

يوب الضراغمِ
فيلقي فؤادي يف ُن ِ

وسالت ُدموعي سامجاً بعد ساجمِ
ْ

ذكرت فلسطيناً
فشاكت مضاجعي
ُ
ْ

(((

ويبدو لي أن شاعرنا متأثر فيما حنا إليه بالشاعر العراقي حممد مهدي اجلواهري ،وال سيما
يف قصيدته( :فلسطني الدامية) اليت يقول يف مطلعها:
نشرت احلز َن واألملا
استطعت
لو
ُ
ُ

نهاري يقظاناً
فجائعها
ســــاءت
َ
ْ
ُ

على فلسط َ
ني مسوّداً هلا َعَلــما

ليلي إذ ُص ِّو ْر َن لي حلما
َ
وسئن َ

(((

يضج يف صدره من املواجع واآلالم ،وال يستطيع
ويستمر الشاعر يف البوح والتعبري عما ُّ
ّ

كبتها ،مع ما ُعرف عنه من قدرة وحزم على الكتمان ،فيقول:
آهات تقاد َم كبتُها
ُ
فأطلقت ٍ

بصدر َتدا َعى من َتدا ِعي هلما ِهمِ
ٍ

(((

وقد ُ َ
بحُ
أحز َم كامت
ليس يرقى أتيُُّه
اليوم ْ
بدمع َ
كنت قبل ِ
و ُت ٍ
ِ
ويتساءل شاعرنا حبرقة مفعمة بالشجو َ
نك ِر غري املصدق ملا جرى لبالده
واحل َز ْن ،تساؤل املُ ِ

من الضياع ،وما ّ
ومدائن أضاعتها األمة يف
ات
َ
حل بها من األحوال والنكبات ،فنراه يبكي جنَّ ٍ

غفلٍة من الفرقة والتشرذم واالنقسام ،يقول:
ضــــاعت معاه ٌد
أحقاً عباَد اهلل
ْ

الشباب البـــواسمِ
زواهٍ بأيام
ِ

األكارم
ومالعب
الصبا
سال ٌم على ِّ
سال ٌم على مه ِد ِّ
الصي ِد األباةِ
ٍ
ِ
ربى حبيفا وعكا َ
بواسم
عاطراَ ٍت ِ
على العه ِد من يافا على العه ِد من ً

وإزاَء هذا الف ْق ِد املوجع ،واملصاب اجلليل ،يعجب الشاعر من بين قومه ،كيف أغضوا على

والفشل الذريع ،يف مواجهة األعداء
القذى؟! وناموا ملء عيونهم ُمتدثرين بأغطية اخليبِة،
ِ
سج َم الدمع سال ً
قليال أو كثرياً.
 .1سامجاًَ :
 .2اجلواهري ،حممد مهدي ،الديوان( :بريوت :بيسان للنشر والتوزيع ،)2000 ،اجمللد األول ،ص.)395 :
 .3هما ِه ْم :هماهم النفوس مجع همهمة أفكارها وهمومها.
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الغاصبني ،بينما هم أشجع ما يكونون يف حرب الشفيق والرفيق ،ومواجهته بأعتى درجات

القوة واحلزم ،ظلماً وعدواناً ،فيقول:

عجبت لقومي كيف َ
أغض ْوا على القذى
ُ

الشقيق وما اعتدى
حــرب
أنشــج ُع يف
َ
ِ
ِ
أضـــعنا ُتــــراثاً ملَ ُيبَ َّ
ـــــل ْغُه ٌ
وارث

َ ُّ
ً
فراش املظامل
وغطوا غطيطا يف ِ
ِ
ُ
حرب ال ِعدا كالنعائمِ
وجنُفل يف ِ

بغر اجلماجمِ
وأرضاً دحوناهــا ِّ

وهكذا يبدو الشاعر ،وكأنه مسكون بالقلق والرفض والشك ،إزاء واقع حممل باألهوال،

واحملن ،واملمارسات الشاذة ،واملسالك املشينة ،اليت يراها من منظوره القيمي عاراً وأميا عار،
فيقول:

َ
بساحك دَائمِ
خزي
وتغفو على ٍ

تبيت منعـماً
وال عا َر إال أن َ

وال عا َر إال أن َع َر َ
هزائم
تك
ٌ

َ
لرد اهلزائمِ
صــربت ومل
تسرع ِّ
ْ

ومبنطق الشاعر احلكيم ،حيث الشوملي أبناء أمته ،مستفزاً فيهم خنوة العروبة ،ومحيتها َّ
للذ ْوِد

عن حياض األمة ،ورفض املذلة واملهانة واخلضوع ،فيقول:
إذا َ
تـــأب اهلوا َن ومل تذْد
أنت مل
َ

املوت ال َ
موت بع َده
فما الذ ّل إال ُ

عن احلوض َّ
ظالماً ُب َ
ليت بظامل
ِ
ِ
للعلى والعظائمِ
وما مات با ٍن ُ

واحرتاب بعضهم لبعض ،وسعيهم لتدمري
وينعي الشاعر على بين قومه ختاذلهَ م واتكالهَ م،
َ

ما أشاده أسالفهمً ،
قائال:

ً
كفانا ُسبـــاتاً
واتكاال وغفلًة

فما الدهُر يقظاناً
لصاحب نائمِ
ِ

وج ْفوةً
َّ
أهــوم
أي
فإن التعادي هــــاز ٌم ّ
كفانا احرتاباً واحتزاباً َ
ِ
َ
سعى ُمسرعاً يف أثـره ُ
فاستطال ُ
ألف هاِد ِم
بناؤُه
هب بـــا ٍن
إذا َّ

(*)
(((

ويفيد الشوملي من الرتاث التليد ،واملاضي اجمليد ،إللقاء الضوء على احلاضر ،مذكراً
* األهوام :عظيم اهلامة.
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مبفاخر األمة ،وإجنازاتها احلضارية املشرقة ،متعجباً ،ومستنكراً يف الوقت ذاته ما آل إليه حاهلم
من الذلة واهلوان واخلذالن والضياع ،فيقول:
للع ْرب َ
تفرقوا
وواعجباً ُ
كيف َّ

أرضه ْم ُّ
كل غاشمِ
هم يف
فنا َز َع ْ
ِ

َ
ْ
دم
وواعجباً ما كان
َ
أعظم َ
أمس ُه ْم ومل يَقرعوا يف يومهم ِس َّن نا ِ
فكم َّ
ُ
مشرقات املباسمِ
سطور
التاريخ يف صفحاِته لنا من
سطر
ِ
ْ
ِ

لعمري لق ْد كنَّا أساتذةَ ال َورى

رب العالي ُّ
الذرى والقوائمِ
لنا املن ُ

ماض جميد ،وحاضر متخم باهلزائم والنكبات ،أعطى
وال شك يف أن هذا الربط بني ٍ
ٍ
القصيدة حمورها ،فاندفع الشاعر يعْبرُُ بنا من اخليبِة إىل األمل ،ومن التشتت إىل الوحدة ،ومن
االستكانة واخلنوع إىل الكفاح والتضحية ،من أجل احلرية والكرامة؛ ألن املعالي ال ُتنال
ِ
بالتمين ،وال يصل إىل اجملد إال اجلسور ،فيقول:
أنطمع يف نيل املعالي َ
وش ْه ِدها
احلاجات إال سمََيْ َد ٌع
وما بلغ
ِ

(((

وارم
ضرب
ومن دوِنها ُ
ِ
السيوف َّ
الص ِ
(((
مضى ميتطي م َ
الصعاب الصالِد ِم
نت
ِ

فيا قوم إن تصبوا جمل ٍد َّ
الب املغامن
مؤث ٍل
فبالوحـــــدةِ الكربى ِط ُ
ِ
متى ُ
فيس ْعوا ِخفـــافــاً من قيوِد األعاجمِ
حيط ُم العُر ُب الكراُم قيودَهم َ

وينهي شاعرنا قصيدته ببيت يتفجر بالوجدان الشعوري ،وخيتزل فيه مرامي القصيدة

القوة ،وال شيء غريها ،هي العالج
كلها ،معرباً عن إميانه العميق ،وثقته اليت ال تتزعزع ،بأن َّ
األمثل ،والبلسم األشفى ،واألداة املثلى ،جملابهة القوى االستعمارية ،وحترير الوطن السليب
من الغاصبني فيقول:

أترجو فلسط ُ
ني السليبُة ق ْوم َها

وما امتشُقوا َ
وار ِم
بيض
ِ
السيوف َّ
الص ِ

يدع :السيد الكريم الشجاع.
السم ْ
َّ .1
 .2الصالدم :مجع ِصْل ِد ْم :الصلب املتني ،والدابة قوية احلافر.
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وهكذا يتميز شاعرنا بالتزامه بقضايا أمته وشعبه ،على الصعيدين الوطين واالجتماعي،

وترتكس يف شعره قدرةٌ مبدعٌة ،على تطويع القصيدة ملواقفه السياسية والثقافية ،مبستوى
َّ
شعر ُ
يفيض باحليوية والتدفق ،على الرغم من
مكنه من استيعاب قضايا النضال الثوري ،يف ٍ
مغاالته أحياناً يف التمسك بعناصر املوروث الشعري ،ولغته التقليدية.

وإذا كانت اللغة -كما يعرفها النقاد  -هي وسيلة األدب للتعبري واخللق ،فقد بدا
الشوملي من خالل قصيدته أنه ميلك ثروة كبرية من املفردات والرتاكيب ،اليت اكتسبها
من موروثه الشعري ،ومن قراءاته لعيون الشعر العربي ،فقد كانت ألفاظه فخمة حادة،
ممزوجة باالنفعال الصادق ،والنربة القوية الدالة ،اليت هدف من ورائها إىل استثارة اجلماهري
واستنفارها ،ملواجهة األخطار احملدقة بالوطن ،والتنديد باحملتلني.
ويطول بنا املقام لو تتبعنا سائر السمات الفنية يف القصيدة ،فهذه حتتاج إىل وقفة أخرى،

ولكن َّ
جل ما ميكن قوله يف ختام هذه العجالة ،أن الشوملي من أقوى الشعراء ديباجًة،
هم بياناً ،فهو بال شك قامة أدبية سامقة ،وشاعر مكني ِّ
متمكن من فن القصيدُ ،طلعًة
وأنص ِع ْ

جيوب آفاق وطنه ،ويسبرُ أغوار واقعه بعني احلاذق اخلبري ،فيصف ما جيري حوله ،وما يطمح
الناس إليه ،مضيفاً إليه ملسات من أحاسيسه املرهفة ،ومشاعره الدافقة باحلنني ،جملد سلف،
وأمل يف مستقبل واعد ،تستعيد فيه األمة أرضها املغصوبة ،وخرياتها املنهوبة ،ومقدساتها
املنتهكة ،وكرامتها املبتذلة ،وتعود إليها وحدُتها املرتقبة ،ودورها احلضاري الفاعل بني األمم،
مبا حيفظ كرامة أبنائها ،فال يعودون أبداً لتقبيل اليد اليت صفعتهم ،وصادرت أحالمهم

وأمانيهم يف احلرية ،وإقامة دولتهم الفلسطينية املستقلة ،وعاصمتها قدسنا الغالية ،مدينة
القيامة واإلسراء ،وبوابة األرض إىل السماء.
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شعر ونقد أدبي

ٌ
طيف من القدس
الشاعر  :زهدي حنتولي  /موظف إداري  /مكتب نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

ـك مــزدانــاً ومـؤتـِلـقـا
ُ
نــاغـيـت طــيـ َف ِ

نـحوك مـشتاقاً كـمن عشقا
وسـرت
ُ
ِ

ُ
الـوصف فـي لـغيت
رأيـتـك حــا َر
لـمـا
ِ
ّ

والـقلب قـد خـفقا
وارتــد لـي بـصري
َّ
ُ

مـنـك فــي ولــٍه
وجـئـتك الـيـو َم أرنــو
ِ
ِ

بــك اعـتنقا
يــزداد صـبّـاً عـلـى
ِّ
صــب ِ

عـيـين قـافـيًة
أرســـم فـــي
وكــنـت
ُ
َّ
ُ

فـكنت الـع َ
ني والـحدقا
وصـلت
حـتّـى
ُ
ِ

ُ
أع��رف أين الشمس مطلعها
كنت
مـا ُ

ال��ق��دس منطلقا
وج���دت هل��ا يف
حتى
ُ
ِ

هـــا َم ّ
شــعـر أرتّـلـُه
الـشـعـور عــلـى
ٍ

الــروح قـد نـطقا
مــن وحـيـها ومــداد
ُ ّ ِ

هـ ّزي بـجذع اهل��وى يف خافقي لغًة
ِ

يـسـاقط ّ
الـشـعُر فـيـضاً يـمـأل الـورقـا
ّ

يا جنّة األرض َ
ُ
الوصف يسعفين
كيف
ِ

ُ
ـسـقا
بـنـور
يـلـيـق
فـيـمـا
مـنـك قــد ُن ِ
ِ
ٍ
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ّ
صــوت تــرّددُه
ركـــن بـهـا
كـــل
فـــي
ٌ
ٍ

قـصص األمـجاِد مـا عـبقا
يـقـص مــن
ُّ
ِ

َ
مؤشرها
ال��ق��دس بوصلٌة يسري
يف
ِ

ال��س��م��اِء ي�لاق��ي البع َد واألُف��ق��ا
حن��و ّ

ُ
يـجتمع
الـقدس
فـي
التاريخ مع غدهِ
ُ
ِ

فـيلمس الـحاضُر الـماضي وما افرتقا
ُ

ُ
األبـواب بـاحتَها
تـعتنق
الـقدس
فــي
ُ
ِ

الـسـوُر مــا فـيها وقـد رفـقا
ُ
ويـحـضن ّ

َ
نـــظــرت إلــيـهـا نــظــرةً ســتــرى
إذا

جـنـت غـدقا
عـيـناً تـسـبّ ُح واألخــرى
ْ

ٌ
ٌ
ألــــق
قــنـديـل لــــُه
فــيـهـا الــعـراقـُة

َ
ُ
الـهـم واألرقــا
حــولـك يـجـلو
يــطـوف
َّ

يـــــازائـــــراًلــبــالٍدأنــــتسـاكـنـهـا

لـلقريض عـن الـلو ِن الـذي ُس ِرقا
قـل
ِ

األمـس َ
كنت بها واليوم أنت بها
فـي
ِ

َ
أرادوك ضـيـفـاً
يـجـهـل ّ
ُ
الـطـرقا
لــكـن
ْ

ٌ
منبثق
اجليش
وجـمع
تـمشي إلـيها
ُ
ِ

َ
مــن ّ
يـشعل الـقلقا
كــل زاويــٍة كــي

زمـن
ّار ال تـحز ْن عـلى
يـا
َ
سـاكن الـد ِ
ٍ

َ
اإلصـباح والـفلقا
فـيك تـرى
فـالقدس
َ
ُ

بـمـحراب الـصـالةِ نــدى
فـأنـت فـيـها
ِ

َ
الـر َ
فق مـرتفقا
ولـيـس
غـريك تـرضى ّ
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مكتب املفيت العام

ودوائر اإلفتاء يف حمافظات الوطن
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

املفيت العام يطلع األزهر الشريف على انتهاكات االحتالل
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف فعاليات مؤمتر األزهر العاملي لنصرة القدس ،الذي
عقد يف مركز األزهر الدولي للمؤمترات يف القاهرة ،بدعوة من فضيلة اإلمام األكرب د .أمحد
الطيب ،شيخ األزهر الشريف.
وألقى مساحته كلمة خالل اجللسة الرئيسة للمؤمتر ،أكد فيها على أهمية نصرة فلسطني
والقدس ،أرض اإلسراء واملعراج ،ومهد الديانات والرساالت ،مؤكداً على أن ارتباط
املسلمني

بالقدس

ينطلق من عقيدتهم،
وليس ألحد احلق يف
إنكار الوجود العربي
والتارخيي فيها.
وأشار إىل أهمية عقد
91

العدد  139رجب وشعبان  1439هـ  -نيسان وأيار 2018م

هذا املؤمتر ،يف ظل القرار اجلائر الذي اختذه الرئيس األمريكي ترامب ،والقاضي باعتبار
القدس عاصمة لكيان االحتالل.
والتقى على هامش املؤمتر شخصيات رمسية وشعبية من املشاركني يف أعماله ،وأطلعهم
على املمارسات واالنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد املقدسات
والشعب الفلسطيين ،داعياً إىل ضرورة دعم الشعب الفلسطيين يف اجملاالت مجيعها.
وأشاد باألزهر الشريف ،وشيخه وعلمائه ،مؤكداً على ضرورة احملافظة على العالقة الوطيدة
بني فلسطني ومجهورية مصر العربية ،والدول املناصرة حلق الشعب الفلسطيين يف العامل،
مطالباً بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه االنتهاكات حبق املقدسات اإلسالمية واملسيحية
يف القدس وفلسطني.
املفيت العام يطلع السفري الرتكي على آخر املستجدات على الساحة الفلسطينية
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  /خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه ،السفري الرتكي يف فلسطني ،سعادة السيد غورجان
تورك أوغلو ،حبضور نائب املفيت العام ،فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،ومدير عام
ال��ع�لاق��ات العامة
واإلع�لام أ .مصطفى
أعرج.
وت��ن��اول اللقاء
آخ���ر امل��س��ت��ج��دات
السياسية على الساحة
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الفلسطينية ،واملمارسات ضد املقدسات اإلسالمية واملسيحية ،وخاصة يف مدينة القدس،
مستعرضاً الواقع احلالي للمدينة املقدسة ،وما تعانيه من ممارسات عدوانية تهدف إىل السيطرة
على كامل األرض الفلسطينية ،من خالل املضايقات اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيين.
وأشاد مساحة املفيت العام بالعالقات الرتكية الفلسطينية ،وأواصر األخوة واحملبة اليت جتمع
الشعبني ،مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به اجلمهورية الرتكية رئيساً وحكومة وشعباً
لدعم الشعب الفلسطيين يف اجملاالت كافة ،من أجل حتقيق مطالبه العادلة باحلرية واالستقالل.
وأكد السفري أوغلو على موقف احلكومة الرتكية الداعم للقضية الفلسطينية ،ووقوفها
إىل جانب الشعب الفلسطيين يف احملافل الدولية كافة ،منوهاً إىل أن الفلسطينيني هلم مكانة
خاصة لدى الشعب الرتكي وقيادته ،والقضية الفلسطينية ستبقى حية يف وجدانهم ،معرباً
عن سعادته بهذه الزيارة ،وشاكراً مساحته على حسن االستقبال.
املفيت العام يلتقي السفري اهلندي لدى دولة فلسطني
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه سعادة السيد أنيش راجن -سفري مجهورية اهلند
لدى دولة فلسطني ،حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -نائب املفيت العام ،واألستاذ
مصطفى أعرج مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،حيث أطلع مساحته سعادة السفري على
انتهاكات سلطات االحتالل ،حبق الشعب الفلسطيين ومقدساته اإلسالمية واملسيحية ،وخباصة
يف مدينة القدس.
وأكد مساحة املفيت العام على أن شعبنا الفلسطيين يتوق إىل التحرر ،وحتقيق كيانه السياسي
بإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،إىل جانب حرصه على السالم العادل
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ال��ذي حيفظ حقوقه
املشروعة.
ش���اك���راً السفري
الضيف على هذه
ال��زي��ارة ،معرباً عن
أمله يف تعزيز املواقف
اهل��ن��دي��ة ال��داع��م��ة
لقضيتنا العادلة ،لتحقيق احلرية والدولة الفلسطينية ،وعاصمتها القدس الشريف.
من جهته عرب سعادة السفري (راجن) عن موقف مجهورية اهلند التارخيي الداعم للقضية
الفلسطينية ،ووقوفها إىل جانب حقوق الشعب الفلسطيين يف احملافل الدولية كافة ،مشدداً على
ضرورة التوصل إىل احلل العادل للقضية الفلسطينية ،شاكراً مساحته على حسن االستقبال.
املفيت العام يشارك يف استقبال سفري سنغافورة غري املقيم لدى دولة فلسطني
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف استقبال سعادة السيد هوازي دييب  -سفري سنغافورة غري املقيم
لدى دولة فلسطني ،حيث كان يف استقبال سعادته عدد من الشخصيات الرمسية والدينية ،وقد
أطلعه مساحته على األوضاع الصعبة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ومقدساته ،واالنتهاكات
اليت متارسها سلطات االحتالل ومستوطنوها ،وأكد مساحته على ضرورة حل القضية الفلسطينية

حال ً
ً
ً
وشامال ،مثنياً على عمق العالقة األخوية الفلسطينية والسنغافورية ،مشيداً مساحته
عادال
مبواقف الشعب السنغافوري وحكومته جتاه الشعب الفلسطيين.
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املفيت العام يشارك يف استقبال الوفود املشاركة يف احتفالية القدس
عاصمة الشباب اإلسالمي لعام 2018م.
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف استقبال الوفود املشاركة يف احتفالية القدس عاصمة للشباب
اإلسالمي للعام 2018م ،حيث رحب مساحته بقرار منتدى الشباب اإلسالمي باعتبار القدس
عاصمة الشباب اإلسالمي لعام 2018م ،مضيفاً أن هذه رسالة إىل العامل أمجع بأن القدس
ً
بديال عنها ،وأضاف أن املسجد األقصى
عاصمة الدولة الفلسطينية ،ولن يكون مكان آخر
امل��ب��ارك ه��و مسجد
إسالمي بامتياز ،وهو
م��رت��ب��ط ب��اإلس��راء
واملعراج ،وأن سلطات
االحتالل تسعى إىل
السيطرة

التدرجيية

عليه كقوة احتالل،
م��ن خ�لال السماح
للمجموعات املتطرفة
باقتحامه،

واستفزاز

مشاعر املسلمني.
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خالل مؤمتر صحفي يف مركز اإلعالم الفلسطيين
املفيت العام :القدس سوف تنتصر
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف املؤمتر الصحفي الذي عقد يف مركز اإلعالم الفلسطيين،
حول االنتهاكات اإلسرائيلية حبق املقدسات اإلسالمية واملسيحية لعام  ،2017حيث أكد
مساحته يف كلمته ،على أن القدس سوف تنتصر رغم احلروب املتواصلة حبقها ،ولو طال
الزمن ،وأشار مساحته إىل أن الواليات املتحدة األمريكية باتت معزولة دولياً ،بعد أن صوتت
 129دولة ضد قرار الرئيس األمريكي ،الذي هو عدوان صارخ على احلق الفلسطيين
والعربي اإلسالمي واملسيحي ،وعلى أحرار العامل والشرعية الدولية اليت تتغنى بها الواليات
املتحدة األمريكية.
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املفيت العام يلتقي ووفد فلسطيين شخصيات دينية ورمسية فرنسية
فرنسا :بالتعاون مع السفارة الفلسطينية يف فرنسا ،وضمن برنامج موسع للقاءات مع خنبة
من الشخصيات الدينية والرمسية الفرنسية ،التقى مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك ،ووفد فلسطيين رمسي ،عدداً من
اجلهات الدينية والرمسية الفرنسية ،ورافق الوفد يف لقاءاته العديدة سعادة السفري الفلسطيين
يف فرنسا ،السيد سلمان اهلريف.
واستهل مساحته والوفد املرافق لقاءاتهم بالسيد جيلبري روجيه /عضو جملس الشيوخ
الفرنسي ورئيس جمموعة الصداقة بني فلسطني وفرنسا ،ثم اجتمع مبدير إدارة الشرق
األوسط ،ومشال إفريقيا ،يف وزارة اخلارجية ،تبعه لقاء آخر مع نائب رئيس بلدية باريس،
ثم توجه على رأس وفد إىل مسجد باريس الكبري ،والتقى هناك عدداً من الشخصيات
الدينية اإلسالمية ،تبعه لقاء مع جلنة األساقفة الفرنسيني ،عرب خالله عن إميانه بالتسامح
الديين ،واحرتام األديان ،ودحض ما يروج له بعض أعداء اإلسالم يف اختالق ما يسمى
بـ(اإلسالموفوبيا) الذي يعين الرتهيب من املسلمني.
وأطلع مساحته الشخصيات اليت التقاها على آخر املستجدات اليت تتعرض هلا مدينة
القدس ،واملقدسات اإلسالمية واملسيحية فيها ،جراء اعتداءات سلطات االحتالل املوجهة
ضد أبناء الشعب الفلسطيين بشكل عام ،ومدينة القدس بشكل خاص.
وقدم مساحته عرضاً لبعض االستفزازات املستمرة اليت يقوم بها املستوطنون ،ملشاعر املسلمني
واملسيحيني على حد سواء ،يف أثناء اقتحاماتهم ألماكن العبادة داخل أسوار القدس ،وخاصة
انتهاكاتهم حلرمة املسجد األقصى املبارك ،حماولني بذلك حتويل القضية الفلسطينية من قضية
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سياسية ،وحترر وطين إىل صراع ديين ،إضافة إىل طرح مشروعات خمالفة متاماً لقرارات الشرعية
الدولية املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،خاصة بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
عن اعرتافه الالشرعي بالقدس عاصمة لكيان االحتالل.
وأ ّكد مساحته على الدور الكبري الذي يقوم به أبناء اجلاليات الفلسطينية يف اخلارج ،من خالل
إعطاء صورة مشرقة
ومشرفة عن القضية
الفلسطينية ،والشعب
الفلسطيين

البطل،

ونضاهلم الدائم لرفع
صوت فلسطني عالياً
يف احملافل الدولية كافة،
مما أدى إىل احلصول على استحقاقات دولية كثرية.
من جانب آخر؛ أشاد مساحته بالعالقات الوطيدة الثنائية الفرنسية الفلسطينية ،وما تقدمه
فرنسا رئيساً وحكومة وشعباً لدعم الشعب الفلسطيين ،ومطالبه العادلة يف احلرية واالستقالل.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر الدوحة الثالث عشر حلوار األديان
القدس :بدعوة من مركز الدوحة حلوار األديان ،شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،وخطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مؤمتر الدوحة الثالث
عشر حلوار األديان ،حتت شعار (األديان وحقوق اإلنسان) مبشاركة عدد من العلماء والباحثني
والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان واحلوار.
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وقدم مساحته ورقة عمل تتعلق باحملور األول للمؤمتر ،حول حقوق اإلنسان يف األديان ،من
حيث الرؤية واملفهوم ،بينّ فيها القواعد واألسس العامة ملعاملة غري املسلمني يف الدولة
رب وحسن
اإلسالمية ،يف ضوء ما جاء يف الشريعة اإلسالمية ،اليت أكدت بهذا الصدد على ال ّ
اخللق ،والعدل والقسط ،ومراعاة املصلحة العامة ،وأن اإلسالم يشجع املسلم على أال ينعزل
عن اآلخرين ،وأن يعايش غريه ،وحياور خمالفيه.
وأعرب مساحته خالل كلمته اليت ألقاها أمام املشاركني ،عن ثقته بأن اجليل الشبابي الناشئ
يعد قادراً على محل رسائل التعايش ،والسلم ،واحرتام اآلخر ،وهو جيل واع ومسؤول ،رغم
كل التحديات ،متمنياً أن تنعم البشرية باألمن والسلم ،بعيداً عن احلقد والكراهية ،والعنف
والتطرف.
وقد التقى مساحته على هامش املؤمتر عدداً من الشخصيات الدينية والرمسية املشاركة فيه،
حيث أطلعهم على آخر ما تتعرض له مدينة القدس ،وعلى صور االستفزازات اليومية اليت
يقوم بها املستوطنون ضد املسجد األقصى املبارك ورواده ،وخاصة بعد االعرتاف الالشرعي
للرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لكيان االحتالل ،مشيداً من جانب آخر
بالعالقات األخوية الوثيقة بني الشعبني الفلسطيين والقطري.
املفيت العام يشارك يف اجتماع للقيادات الدينية يف العامل العربي
فينا :شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف جلسة خاصة عقدت لكبار القيادات الدينية يف العامل العربي،
وذلك على هامش اللقاء الدولي الثاني الذي عقد يف العاصمة النمساوية فينا ،بعنوان:
(متحدون ملناهضة العنف باسم الدين :تعزيز التنوع واملواطنة املشرتكة من خالل احلوار)
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وذلك بدعوة من السيد فيصل بن عبد الرمحن بن معمر ،األمني العام ملركز امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات ،والذي عقد خالل الفرتة
من  27 - 26شباط 2018م ،وقد ألقى مساحته كلمة حول (التنوع واحلريات الدينية)،
بني فيها أن حقيقة االختالف الواقع بني أصحاب األديان ال جيرب أحداً على تغيري مذهبه
ومعتقده ،وأن التعددية العقائدية أمر واقع ال حمالة ،والدين اإلسالمي ال يطلب من املسلم
أن ينعزل عن اآلخرين ،وال يقيد حرية أتباع الديانات األخرى ،بل أمر بربهم ،واإلحسان
إليهم والقسط ،مبيناً أن صون احلرية والتنوع مسؤولية مجاعية ،لكنها منوطة بالدرجة األوىل
باجلهات املسؤولة ،اليت بيدها فرض النظام العام ،وتطبيق القوانني ،وبينَّ مساحته أن فلسطني
أمنوذج للتعايش بني املسلمني واملسيحيني ،وأنهم يقفون صفاً واحداً يف مواجهة ممارسات
االحتالل العنصرية ضد أبناء شعبنا مسلمني ومسيحيني.
وقد التقى مساحته على هامش امللتقى بالعديد من الشخصيات املشاركة فيه ،حيث أطلعهم
على األخطار احملدقة باملقدسات الفلسطينية ،حمذراً من تداعيات املمارسات االحتاللية
ً
حممال سلطات
العدوانية اليت سوف جتر املنطقة برمتها إىل حرب دينية ال حتمد عقباها،
االحتالل والغطرسة
األمريكية عواقبها.
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املفيت العام يرتأس اجللستني التاسعة واخلمسني والستني بعد املائة
جللسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللستني التاسعة واخلمسني والستني بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء
األعلى ،حيث أكد اجمللس على حتريم تسريب األراضي الفلسطينية إىل سلطات االحتالل،
مؤكداً على الفتاوى اخلاصة بتحريم بيع األراضي الفلسطينية ،وتسريب العقارات بالبيع
وغريه لألعداء ،مما يؤثر يف الوجود الفلسطيين خباصة يف القدس وحميطها ،معترباً من يقوم بذلك
خائناً هلل ولرسوله
ول��دي��ن��ه ول��وط��ن��ه،
وجيب على املسلمني
مقاطعته.
من جانب آخر؛
رحب اجمللس باعتبار
ال���ق���دس

عاصمة

للشباب

اإلسالمي

ل��ل��ع��ام

2018م،

م��ع��ت�براً ذل��ك بأنه
يستنهض

مكونات

األمة حلمايتها ،وتعزيز
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صمود أهلها ،مثمناً هذا القرار ،الذي جاء ليلفت االنتباه ملا تتعرض له املدينة املقدسة من
حماوالت تهويد ،عرب مصادرة األراضي ،وهدم البيوت ،وفرض الضرائب ،ورحب اجمللس
بفعاليات تقديم الدعم الالزم للفلسطينيني واملقدسيني.
نائب املفيت العام يشارك يف اجللسة احلوارية لديوان قاضي القضاة
رام اهلل :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،على
رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،يف اجللسة احلوارية اليت نظمها ديوان قاضي القضاة يف
رام اهلل ،حتت عنوان (مصطلحات أسرية بني الواقع واملأمول  -حوار شرعي قانوني) ،حبضور
مساحة الدكتور حممود اهلباش /قاضي القضاة ،وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة واملفتني
وأصحاب العالقة ،وقد ألقى فضيلته كلمة يف اجللسة االفتتاحية ،حيا فيها احلضور بامسه
ونيابة عن مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،والذي

ميثل برمزيته ومواقفه ووجوده يف القدس واملسجد األقصى املبارك عنواناً للصمود واملرابطة،
ً
سائال اهلل أن حيفظ املسجد األقصى من كل سوء ،وأكد فضيلته على منهج دار اإلفتاء يف
العمل بطريقة تكاملية مع ديوان قاضي القضاة ووزارة األوقاف والشؤون الدينية ،مبيناً أن
دار اإلفتاء ال تصدر أي فتوى ختالف يف حكمها املعمول به يف احملاكم الشرعية ،حتى ال يقع
املواطن الفلسطيين يف بلبلة أو حرية ،فاملؤسسات الدينية الشرعية تعمل ضمن منظومة
تكاملية ،ملا فيه خري الوطن واملواطن وجمتمعنا بكل أطيافه.
وأشاد بأصحاب الفضيلة قضاة احملاكم الشرعية ،لتعاونهم املشرتك مع املفتني ،حيث إن
القاضي الشرعي حييل القضايا اليت حيتاج فيها إىل االستئناس برأي املفيت ،ولكن يف النهاية
القرار امللزم هو قرار القاضي.
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وناقشت جلسات الورشة العديد من املصطلحات املعنية باألسرة؛ كمفهوم احلضانة،
والنفقة ،واحلكم بني الزوجني ،وبينّ فضيلته أنه من األهمية مبكان تنظيم أمن األسرة
الفلسطينية على أساس أحكام الشريعة اإلسالمية ،لتكون متوائمة ومتوافقة مع حتقيق
املصاحل للمجتمع بشكل عام ،مشيداً بعقد مثل هذه اجللسة ،اليت متثل حواراً قانونياً شرعياً،
وتفتح حواراً علمياً عميقاً بني مؤسسات القضاء الشرعي واملؤسسات الدينية ،وتهدف إىل
توحيد الصوت القانوني الشرعي بني هذه املرجعيات.
وضم وفد دار اإلفتاء املشارك يف الورشة ،أصحاب الفضيلة :الشيخ عبد اجمليد العمارنة-
مفيت حمافظة بيت حلم،
والشيخ عمار بدوي-
مفيت حمافظة طولكرم،
وال��ش��ي��خ
غنيمات-

حذيفة
الباحث

الشرعي يف اإلدارة
العامة لدار اإلفتاء
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف افتتاح مشروع التعليم املساند لأليتام ونشاطات أخرى
بيت حلم :ش��ارك فضيلة الش��يخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -يف افتتاح
مشروع التعليم املساند لأليتام يف بيت حلم ،حيث أشاد يف كلمته بإقبال الشعب الفلسطيين
على التعليم ،مثنياً على جهود وزارة الرتبية والتعليم ،وعلى اجلمعيات اخلريية ،وهيئة األعمال
اخلريية اليت تيسر للطلبة األيتام برامج تقوية قدراتهم العلمية ،مطالباً اجلهات املختصة بتوفري
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منح دراس��ية جامعية
للطلب��ة واأليتام ،كما
استقبل فضيلته وفداً
أجنبي��اً بريطاني��اً من
جامع��ة أكس��فورد،
ووف��داً إس�لامياً من
أندونيس��يا ،حي��ث
أطلعهم على مساحة اإلسالم وعدالته ،كما ألقى فضيلته درساً على وفد أجنيب يف دار الندوة،
وش��ارك يف اعتصام تضامين أمام مقر الصليب األمحر ،تضامناً مع رئيس اللجنة التنس��يقية
للمقاومة الش��عبية ،وش��ارك كذلك يف فعاليات يوم الشهيد الفلس��طيين ،علماً بأن فضيلته
ش��ارك يف عدد م��ن الربامج الدينية ،بثتها أكثر من حمطة تلفزيوني��ة وإذاعية ،أجاب فضيلته
خالهلا على العديد من األسئلة اليت وردت من املشاهدين واملستمعني.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف حفل افتتاح فرع مصرف الصفا يف نابلس ونشاطات أخرى
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس -يف حفل افتتاح فرع
مصرف الصفا يف مدينة نابلس ،حيث ألقى كلمة حول أحكام البنوك يف اإلسالم ،كما
شارك يف مؤمتر صحفي ،بعنوان (واجهة الصحافة) حبضور العديد من رجال الدين املسلمني
واملسيحيني والسامريني ،وشارك كذلك يف احتفاالت يوم الشهيد الفلسطيين ،ووضع أكاليل
الورود على قبور شهداء فلسطني والعرب واألردنيني والعراقيني؛ وفاء لدمائهم ،وترمحاً
عليهم ،وشارك كذلك يف مهرجان دعم فلسطينيي الداخل احملتل عام 1948م ،كما شارك يف
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استقبال عدد من أسرى احلرية الذين قضوا سنوات يف سجون االحتالل ،إضافة إىل مشاركته
يف تكريم عدد من املعلمني والعاملني يف خميم بالطة ،كما ألقى حماضرة توعوية حول فضائل
احللم والرفق واألمن ،وأضرار العنف واألذى بني الطالب ،مقدماً بعض النماذج النبوية
لرفق النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحلمه ،وذلك يف مدرسة احلاج أمني السعدي ،قرب خميم
عسكر القديم ،وشارك كذلك يف حفل تأبني القائد املرحوم زياد أبو عني ،يف ذكراه الثالثة،
وشارك كذلك يف افتتاح معرض الكتاب التابع ملكتبة عبد اهلل بن عباس ،والذي أقيم يف
املدرسة اإلسالمية ،وكان فضيلته قد ألقى العديد من الدروس واخلطب يف مساجد احملافظة،
تناول فيها العديد من املوضوعات اليت تهم املواطنني يف حياتهم الدينية والدنيوية ،كما شارك
فضيلته يف حل العديد من اخلالفات العائلية والعشائرية ،باإلضافة إىل مشاركة فضيلته يف
العديد من الربامج الدينية ،اليت أجاب فيها عن أسئلة املواطنني الشرعية واستفساراتهم.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل حول التربع باألعضاء ونشاطات أخرى
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف ورشة عمل توعوية
حول موضوع التربع باألعضاء ،عقدت يف اجلامعة العربية األمريكية يف جنني ،حيث بينّ
فضيلته جواز نقل األعضاء وزراعتها من أشخاص متوفني أو أشخاص أحياء ملرضى من أجل
إنقاذ حياتهم ،وفقاً لشروط وأحكام خاصة ،وبينّ أنه ميكن للمتوفى أن يتربع بأعضائه قبل
وفاته ،مع مراعاة مشاعر عائلته وكرامة امليت ،حبيث ال تصل املسألة إىل تشويه اجلثة ،وأضاف
يف حالة احلياة جيوز لإلنسان أن يتربع بأعضاء ال تشكل ضرراً على حياته؛ ألن التربع بأعضاء
حيوية يف جسم اإلنسان ،يصبح حالة من حاالت االنتحار الذي حيرمه اإلسالم ،كما شارك
فضيلته يف العديد من الندوات ،منها ندوة عقدت يف مشفى جنني احلكومي (خليل سليمان)
حول حكم نقل األعضاء ،وندوة أخرى حول أهمية التكافل والتعاون بني أفراد اجملتمع،
عقدت يف قاعة األمري ،باإلضافة إىل مشاركة فضيلته يف حل العديد من اخلالفات العائلية
والعشائرية ،ومشاركته يف بعض الربامج الدينية.
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مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يلقي العديد من احملاضرات
أرحيا واألغوار :شارك فضيلة الشيخ الدكتور حممد يوسف احلاج حممد -مفيت حمافظة أرحيا
واألغوار -يف إلقاء العديد من احملاضرات الدينية ،تناول فيها العديد من املوضوعات ،منها
حماضرة يف مدرسة االستخبارات ،وأخرى يف مدرسة النويعمة ،وأخرى يف مركز التأهيل
واإلصالح ،وأخرى يف مركز تدريب األمن الوطين ،كما ألقى فضيلته العديد من الدروس
وخطب اجلمعة يف مساجد احملافظة ،وشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية ،أجاب فيها عن
استفسارات املواطنني وأسئلتهم.
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مفيت حمافظة طولكرم يلقي العديد من احملاضرات الدينية
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم-
العديد من احملاضرات الدينية الفقهية يف مسجد الروضة ،ومسجد
الكوثر ،وقاعة دار احلديث الشريف ،تناول فيها أحكام الصالة ،وأحكام
الزواج ،ورخص الشتاء والربد ،وأحكام السجود والسهو ،وأحكام اخلطبة واخلاطبني ،كما
شارك يف ندوة دينية حول حكم التربع باألعضاء ،عقدت يف مقر حمافظة طولكرم ،كما ألقى
العديد من الدروس الدينية يف مساجد احملافظة ،تناول فيها العديد من املوضوعات الفقهية
الدينية ،علماً أن فضيلته يشارك يف برنامج إذاعي أسبوعي ،بعنوان( :أنت تسأل واملفيت
جييب) يبث مرة يف األسبوع ،عرب إذاعة القرآن الكريم اليت تبث براجمها من نابلس ،وبرنامج
تلفزيوني يبث مرة كل أسبوع عرب أثري تلفزيون السالم ،جييب خالهلما عن أسئلة املستمعني
واملشاهدين الفقهية.
مفيت حمافظة طوباس يلقي حماضرة فقهية ويشارك يف نشاطات أخرى
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس-
حماضرة فقهية ،بعنوان (مجع الصالة بعذر املطر) ،وذلك على أئمة
املساجد واملؤذنني يف احملافظة ،بينّ فيها أحكام اجلمع ،وشارك فضيلته
يف العديد من الوقفات واملسريات التضامنية الرافضة لقرار الرئيس األمريكي جتاه القدس
الشريف ،واليت متت يف احملافظة ،كما شارك يف فعاليات إحياء يوم الشهيد الفلسطيين ،والذي
أقيم يف قاعة بلدية طوباس.
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مفيت حمافظة سلفيت يلتقي قائد منطقة سلفيت
سلفيت :قام فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -بزيارة
لقيادة األمن الوطين يف احملافظة ،والتقى بقائد منطقة سلفيت العقيد
أركان حرب إيهاب السعيدني ،حيث أشاد فضيلته بالدور اإلنساني
واألخالقي الذي تقوم به قوات األمن الوطين ،من خالل تقدميها اخلدمات اإلنسانية
واملساعدات ألبناء شعبنا الفلسطيين ،مبيناً أن هذا النوع من األعمال واملساعدات قد حث
عليها اإلسالم احلنيف ،وأكد عليها؛ ألنها تعود بالفائدة على أبناء اجملتمع ،من جانبه أشاد
العقيد السعيدني بالرسالة اليت تؤديها دار اإلفتاء الفلسطينية.
ومن جانب آخر؛ شارك فضيلته يف ندوة حول التربع باألعضاء ،مبيناً فضيلته حكم الشرع
يف التربع باألعضاء من احلي للحي ،ومن امليت للحي ،مبيناً موقف الشرع يف ذلك.
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مسابقة العدد 139
 .3الذي يسأل الناس مجراً حسب ما ورد يف احلديث الشريف

س :1ما...؟

استَ ْغ ِفُروا َرَّب ُك ْم ُث َّم ُتوُبوا
 .4النيب الذي قال اهلل تعاىل على لسانهَ { :ويَا َق ْو ِم ْ

 .1اسم النيب الذي كانت الريح جتري بأمره

الس َماَء عَ
َليْ ُك ْم ِم ْد َرا ًرا}
إَِليِْه ُي ْر ِس ِل َّ

 .2اسم السفري الفلسطيين احلالي لدى فرنسا
 .3اسم املدينة اليت كان يطلق عليها (إيلياء)

 .5اإلمام الراشدي الذي عهد إليه من سابقه أن يكون خليفة

 .4معنى (اخلبال) يف قوله تعاىلَ { :ال يَأُْلوَن ُك ْم َخبَ ً
اال}

 .6القائل عن صالة الليل( :مثنى مثنى)

 .5معنى الوشم

 .7صاحب كتاب:

 .6رأي ابن عباس يف تفسري لفظ املعاد الوارد يف قوله تعاىلَ :
{ل َراد َ
ُّك إىل

أ( .شذور الذهب)

َم َعاٍد}

ب( .سري أعالم النبالء)

 .7وجه تنكري لفظ َ
{ل ً
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ
يال} يف قوله تعاىلُ :

َليْلاً  }...حسب رأي الزخمشري

 .8القائل:
اطننا ونُبدي
أ .أُنغْزى يف َم َو ِ

 .8سنن الفطرة اخلمس

نشرت احلز َن واألملا
استطعت
ب .لو
ُ
ُ

 .9عدة الوفاة بالنسبة إىل غري املدخول بها من النساء

ني مسوّداً هلا عَ
على فلسط َ
َلما

ني السليبُة ق ْومهَا وما امتشُقوا َ
ج .أترجو فلسط ُ
وار ِم
بيض
ِ
السيوف َّ
الص ِ

 .10حكم إعطاء الزكاة ألبناء االبن الفقراء

س :3متى....؟

س :2من...؟
َز منها َ
{لُي ْخر َج َّن َ
 .1املنافق الذي نزل بسببه قوله تعاىلَ :
األَذ َّل}
األع ُّ
ِ

لغازينا سالماً وابتساما

 .1ينتهي وصف فاقد أباه بـ (اليتيم)

َّك
 .2اليت قال هلا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :بَلىَ ،ف ُجدِّي نخََْل ِكَ ،فإِن ِ

 .2انتهى احلكم العثماني على فلسطني

َسى أَ ْن َت َص َّدِقي ،أَ ْو َت ْف َعِلي َم ْعُروًفا)
عَ

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 139
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 137
 .2أ .عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه

السؤال األول:
 .1تزوج األمة ملن خشي على نفسه الزنى

ب .علي بن أبي طالب  ،رضي اهلل عنه

 .2أ( .إن الفكرة الدينية اإلسالمية ،أحدثت رقياً كبرياً ث .زهدي حنتولي
جداً يف العامل ،وخّلصت العقل اإلنساني من قيوده  .3أ .الكاتبة سيغريد هونكه
ب .ابن اجلزري
الثقيلة اليت كانت تأسره حول اهلياكل بني يدي الكهان)

ب( .ما رأيت رج ً
ال أقرأ للقرآن من عاصم)

السؤال الثالث:

 .3طهارته صحيحة ،مع التأكيد على حتريم سرقة املاء .1 ،الصالة عليهما ،واالستغفار هلما ،وإنفاذ عهدهما من
بعدهما ،وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما ،وإكرام
واستعماله يف الطهارة وغريها
صديقهما
( .4تعزيز الوسطية والتسامح  ...مسؤولية من؟)
 .2أفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ومل يقل

السؤال الثاني:

 .1مساحة الشيخ حممد أمحد حسني /املفيت العام للقدس للرجال والنساء نصيب لإليذان بأصالتهن يف هذا احلكم
ودفع ما كانت عليه اجلاهلية من عدم توريث النساء
والديار الفلسطينية

الفائزون يف مسابقة العدد 137
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1شادن وائل حشاش

نابلس

250

 .2دمية أكرم مجعة ميين

أرحيا

250

 .3أروى عمر مفارجة

رام اهلل

250

 .4أشواق رضوان رمضان

جنني

250

 .5إنعام حممد نصر أبو فرح

طولكرم

250

غزة

250

 .6حممد إحسان عاشور
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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