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افتتاحية العدد

االقتصادية
مسائل احلج
يفعينة من
تأمالتيف
تأمالت
مسائل
عينة من
واالجتماعية

احلج االقتصادية
الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،وهو فريضة من أبرز فرائضه ،فرضها اهلل على
املسلم البالغ العاقل املستطيع مرة واحدة يف العمر ،وإىل اجلانب التعبدي اخلاص بأداء
مناسك احلج وشعائره وتفاصيله الواجبة واملندوبة ،فللحج منافع أخرى تتحصل من أعماله،
ويف هذا املقام نود الوقوف عند عينة من مسائل احلج االقتصادية ،اليت تستقى بعضها من
شرط الوجوب اخلاص بالقدرة على الكلفة املادية املطلوبة ألداء هذه الفريضة ،واهلدي الذي
يتقرب به احلجاج إىل اهلل يف بيته احلرام يف إطار أدائهم ملناسك احلج ،من حيث وصفه،
وحكمه ،وتوزيعه ،وطريقة شرائه ،واالستفادة منه داخل منطقة احلرم املكي وخارجها ،عسى
أن تسلط هذه التأمالت الضوء على بعض قضايا احلج البارزة من هذا اجلانب ،ومسائله
اجلديرة بالنظر والوعي واإلدراك.
شرط االستطاعة املادية لوجوب أداء احلج:
ملا فرض اهلل احلج على املسلمني ،اشرتط لذلك قدرتهم عليه ،ومتكنهم من أدائه ،فقال
تعاىل:

َر َفإ َّ
ِن هللا غ يِ ٌّ
استَ َط َاع إِلَْي ِه َسبِي ً
ني}(آل
{َ ...وهلِلِ َع َلى النَّ ِ
َن َع ِن الْ َعالَ ِم َ
اس ِح ُّج الَْ�ب ْي ِت َم ِن ْ
ال َوَمن َكف َ

(خ َطَ�بنَا رسول هللاِ ،صلى هللا عليه وسلم ،فقال:
عمران ،)97:وعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
ال َّج َف ُح ُّجوا ،فقال َر ُج ٌل :أَ ُك َّل َعا ٍم اي َر ُس َ
ض هللا َع َل ْي ُك ْم حَْ
ول هللاِ؟ َف َس َك َت حىت َقالهََا
أَ�ُّي َها الناس؛ قد َ�ف َر َ
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ون ما
استَ َط ْعتُ ْم ،مُثَّ قالَ :ذ ُر يِ
�َثلاَ اًث ،فقال رسول هللاِ ،صلى هللا عليه وسلم ،لو قلت نعم لَ َو َجبَ ْتَ ،ولَ َما ْ

َ�ت َرْكتُ ُك ْمَ ،فإمَِّنَا َه َل َك من كان َ�قْ�ب َل ُك ْم ب َ
ِش ْي ٍء َف ْأتُوا
ِم ،فإذا أَ َم ْرتُ ُك ْم ب َ
ِكْ�ث َرِة ُس َؤالهِِ ْم َو ْ
ِم على أَنْبِيَائِه ْ
اختِلاَ ِفه ْ
استَ َط ْعتُ ْم ،وإذا َ�ن َهْ�يتُ ُك ْم عن َش ْي ٍء
منه ما ْ

َف َد ُعوُه)(* )
(((

وللعلماء يف تفسري املراد بشرط االستطاعة لوجوب احلج أقوال وتفاصيل ،ميكن مراجعتها
يف مراجع الفقه ومصادره ،واملهم هنا بيان أن االستطاعة شرط لوجوب أداء احلج ،فمن عجز

ألي سبب عن أدائه ،وكان عجزه حقيقياً ،فشرط االستطاعة مل يتحقق لديه ،وال يعين هذا حبال
التعذر بالعجز مع وجود القدرة ،فال يفعل ذلك وال ينحى مثل هذا املنحى إال املنافقون ومن
شاكلهم ،كالذين قالوا بيوتنا عورة ،وال ننفر يف احلر ،وغري ذلك من األعذار الواهية اليت
بد من التنويه إىل أن القدرة املادية اليوم قد ال
كشف اهلل تعاىل زيفها وكذبها ،ومع ذلك ال َّ
يتمكن منها كثري من الناس ،ألن املسألة مل تعد لتقدير الشخص وتقتريه وتدبريه ،وإمنا هناك
رسوم تدفع قبل السفر لتغطية جانب النقل والسكن والرسوم ،واليت تصل يف جمموعها إىل
حد يعجز عن توفريه بعض الناس ،أو جيدون صعوبة بالغة ،وحرجاً شديداً يف سبيل ذلك،

وخباصة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت يعيشونها ،فالعامل االقتصادي يطفو على
سطح إجراءات تيسر احلج جبدارة وجالء ،فمن عجز عن توفري بدل نفقات احلج ،يصبح غري
مكلف به ،وهنا تثار عادة مسائل فقهية ،منها ،ما نوع النفقة املطلوبة ألداء احلج؟ وما عالقة
لزوم احلج بنفقة العيال الالزم تغطيتها عنهم خالل غياب معيلهم عنهم ألداء احلج؟ وهل
جيوز احلج بالدين؟ وهل جيوز احلج ملن لديه مال حيج به ،ولكن ذمته مشغولة بدين لآلخرين؟
وهل جيوز احلج بنفقة مالية ممنوحة من اآلخرين؟ وهل جيوز احلج مبال مصدره حرام؟ وهل
جيب احلج على الفقري بذاته ،القادر بغريه؟ وهل جيب احلج على من لديه مال ال يكفي للحج
* صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب فرض احلج مرة يف العمر.
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والتزامات معيشية أخرى؟ وما حكم أخذ الذي حيج عن غريه بدل نفقة احلج ممن حيج عنه أو
من ذويه؟ وغري ذلك من املسائل االقتصادية املرتبطة باحلج ،اليت قد يكون من املفيد يف هذا
املقام ،عرض إجابات فقهية جمملة عن بعضها ،وذلك على النحو اآلتي:
يلزم ألداء احلج وخباصة يف العقود املتأخرة نفقات مالية ،تشمل أجور النقل والسكن
والرسوم ونفقات الطعام والشراب والعالج ،إضافة إىل ما اعتاد كثري من الناس عليه من
جلب اهلدايا ونقلها من ديار احلج إىل ديارهم لتقدميها إىل أحبابهم وأقاربهم ،مما يعين لزوم

توافر مبالغ مالية طائلة لدى من يريد احلج ،يتساوى احلجاج غالباً يف حتمل حدها األدنى،
ويتفاوتون فيما بينهم فيما بعده.
وكثري من احلجاج -بل أغلبهم -يتحملون نفقات احلج من ماهلم ،أو أموال ذويهم
املقربني؛ من اآلباء واألبناء واألزواج ،وال يتساءلون عن مشروعية حجهم باألموال اليت
تردهم من هذا السبيل ،لكن بعضهم يسألون عن حكم احلج بنفقة مالية ممنوحة من غري
املقربني إليهم ،وإجابتهم تتلخص يف أن املهم يف احلج أن يؤدى على الوجه املطلوب شرعاً،

من خالل أداء أركانه وواجباته ،وليس من شروط ذلك اإلنفاق عليه من مال احلاج نفسه،
فقد يمُ نح احلاج مكافأة مالية ألداء احلج ،أو تتاح له فرصة أداء احلج من خالل بعثات معينة،
وكل هذا ال ُين ِقص من قدر احلج أو ثوابه إن شاء اهلل ،شريطة احلرص على أن تكون تلك
النفقة غري متلبسة بأي إثم أو حرام ،ومن الطبيعي أن تتفاوت مقادير نفقة احلج من أناس
إىل آخرين ،خلضوع ذلك العتبارات عديدة ،فبعض الناس يتحمل أعباء مادية باهظة ليتمكن
من أداء احلج بسبب نفقات السفر واإلقامة خالل فرتة أداء احلج ،وبعضهم حيج باجملان ،بل

قد مينح شيئاً من العطايا املالية ،من جهات خريية أو رمسية أو غريهما ،مقابل خدمات يقدمها
خالل موسم احلج ،أو دون مقابل ،وال يؤثر ذلك كله يف مسألة قبول احلج منه ،إن شاء اهلل
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تعاىل ،ما دام قد أدى احلج املربور ،على الوجه املشروع ،بغض النظر عن قيمة النفقة واجلهة

اليت غطتها أو وفرتها ،وعلى هذا جيوز حج الفقري مادياً بذاته ،القادر مادياً بغريه ،إذ املهم ً
أوال
وأخرياً أن حيرص احلاج ويسعى ليكون حجه مربوراً ،للفوز جبزائه العظيم ،حسب ما جاء يف
الرواية الصحيحة ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:

(الْ ُع ْم َرُة إىل الْ ُع ْم َرِة َك َّفا َرٌة لِ َما �َبْ�يَ�ن ُه َماَ ،و حَْ
ال ُّج الْ َمْ�ب ُروُر ليس له َج َزا ٌء إال

جَْ
النَّةُ)(* )
(((

عالقة لزوم احلج بنفقة العيال:
معلوم فقهياً أن املرء يكون مستطيعاً للحج من الناحية املالية ،إذا ملك نفقته خالل سفره
ألداء احلج وعودته ،ونفقة عياله خالل غيابه عنهم؛ ألنها من مقتضيات مسؤوليته عنهم ،ومن

واجبات رعايته هلم ،واهلل سائل كل راع عما اسرتعاه ،فال يكون املرء مستطيعاً للحج مكلفاً
به إذا افتقر إىل هذه النفقات ،وبالتالي يكون معذوراً يف تأجيل أداء احلج إىل ميسرة.
نفقة الذي حيج عن غريه:
من األمور املالية اليت تبحث يف فقه احلج عن اآلخرين ،مسألة تغطية نفقات من يكلف

بالقيام باحلج ،فهو حيج عن غريه ،وبالتالي جيوز أن يقوم بذلك متربعاً ،وله وهلم بإذن اهلل
املثوبة ،ولكن من حقه إن مل يرد التربع احلصول على بدل النفقات الالزمة للحج ،فيباح
إعطاؤه مكافأة مالية عوضاً عن جهوده ،ألنه مكلف عن غريه ومنهم ،فمن حقه عليهم أن

يكرموه ،وتعففه عن أخذ األجر وبدل عطله عن عمله وتفرغه ألداء احلج أوىل ،واهلل تعاىل
أعلم ،ألنه يف احملصلة يؤدي عبادة ،له أجر اإلخالص فيها وإحسان أدائها ،لتكون يف عداد احلج
املربور الذي ليس له جزاء إال اجلنة.

* صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها.
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املدين:
حج ِ
يسأل بعض الناس عن حكم احلج مبال مقرتض هلذه الغاية ،وعن حج من لديه مال حيج
به ،ولكن ذمته مشغولة بدين لآلخرين:
واجلواب أن احلج يف هاتني احلالتني جائز ما دام الدائن يأذن له بذلك ،واملدين ال ينوي
املماطلة يف السداد ،فأن حيظى املرء بفرصة أداء احلج مع التنافس الشديد بني الناس عليها،
جيعل املرء أحياناً يسعى إىل تدبري شؤونه املالية ،ولو من خالل االستدانة ،حتى ال تضيع
الفرصة عليه ،ألنها إن ضاعت اهلل أعلم متى ميكن أن تتاح له مرة أخرى ،لكن املدين سواء

للحج أو غريه ينبغي له أن ينوي السداد ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى

اهلل عليه وسلم ،قال( :من أَ َخ َذ أَ ْم َو َ
ال الناس يُ ِري ُد أَ َدا َء َها أَ َّدى هللا عنهَ ،وَم ْن أَ َخ َذ يُ ِري ُد إِْ�ت َ
لاَ�ف َها
أَْ�ت َل َف ُه هللا)((( ،فمثلما احلج عبادة ،فإن احلرص على سداد حقوق الناس ،وجتنب سلب أمواهلم،

حق هلم وواجب ،واهلل تعاىل ينهى عن أكل أموال الناس باإلثم ،فيقول عز وجل{ :ياَ أَ�ُّي َها
اض ِّم ُ
ُس ُك ْم
ين آ َمنُواْ َال تأَْ ُك ُلواْ أَ ْم َوالَ ُك ْم �َبْ�ينَ ُك ْم اِبلْبَا ِط ِل إِالَّ أَن تَ ُك َ
ون جِتَا َرًة َعن َ�ت َر ٍ
الَّ ِذ َ
نك ْم َو َال َ�ت ْقُ�ت ُلواْ أَنف َ
إ َّ
ان ب ُ
ِك ْم
ِن هللاَ َك َ

َر ِحيماً}(النساء،)29:

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،نهى املدين القادر عن

ن ُظ ْل ٌم ،فإذا أُتْبِ َع أحدكم على َم ِل ٍّي َ�ف ْلَ�يْ�تبَ ْع)
املماطلة والتسويف يف السداد ،فقالَ ( :م ْط ُل الْ َغ يِ ِّ

(((

احلج مبال خبيث أو مصدره حرام:
احلج عبادة ،يفرتض فيمن يؤديها أن حيرص على أن ختلو من أي شائبة ُتنقص من

أجرها ،واهلل طيب ال يقبل إال طيباً ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
ِب لاَ �َيقْبَ ُل إال َطيِّبًاَ ،وإ َّ
وسلم( :أَ�ُّي َها الناس؛ إ َّ
ني،
ني مِبَا أَ َم َر بِ ِه الْ ُم ْر َس ِل َ
ِن هللاَ أَ َم َر الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِن هللاَ َطيّ ٌ

 .1صحيح البخاري ،كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أو إتالفها.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلواالت ،باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة؟
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الر ُس ُل ُك ُلوا من َّ
ات َوا ْع َم ُلوا َص حًِ
الطيِّبَ ِ
يم}،وقال{ :اي أَ�ُّي َها
الا إين مِبَا َ�ت ْع َم ُل َ
فقال{ :اي أَ�ُّي َها ُّ
ون َع ِل ٌ
ين آ َمنُوا ُك ُلوا من َطيِّبَ ِ
الر ُج َل يُ ِط ُ
َر أَ ْش َع َث أَ ْغَ�ب َر ،يمَُ ُّد يَ َديْ ِه
يل َّ
ات ما َرَزْ�قنَ ُاك ْم} ،مُثَّ ذ ََك َر َّ
الَّ ِذ َ
السف َ
الس َما ِء ،اي َر ِّب ،اي َر ِّبَ ،وَم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،وَم ْش َربُ ُه َح َرا ٌمَ ،وَم ْلبَ ُس ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغ ِذ َي اِب حَْل َرا ِمَ ،فأَن
إىل َّ
اب لِ َذلِ َك)(* ) ،من هنا ال جيوز احلج مبال مغتصب ،أو مسروق ،أو وصل إىل صاحبه عن
يُ ْستَ َج ُ
(((

طريق الغش ،واالحتيال ،وظلم اآلخرين ،يف املرياث أو غريه ،أو مبال ميسر وقمار ،أو مال ربا،

أو مال جتارة آمثة ،وبيع غري مربور ،وغري ذلك من صور الكسب اآلثم ،وال يتطلع من حج
بهذا املال أن يرجع من حجه بال ذنوب كيوم ولدته أمه.
األكل من هدي احلج و إطعام القانع واملعرت:
من املسائل االقتصادية البارزة ذات الصلة باحلج ،اهلدي الذي يتقرب به احلجاج إىل اهلل يف
بيته احلرام يف إطار أدائهم ملناسك احلج ،من حيث وصفه ،وحكمه ،وتوزيعه ،وطريقة شرائه،
واالستفادة منه داخل منطقة احلرم املكي وخارجها ،فاهلدي الذي يذحبه احلاج ،أو ينحره يتقرب

به إىل اهلل لنيل املثوبة ،ويف حقيقة األمر وواقعه أن حلومه ودماءه ليس هلل حاجة بها ،مصداقاً
ال�ت ْق َوى ِم ُ
لقوله تعاىل{ :لَن �َينَ َ
ال هللاَ حُُلوُم َها َولاَ ِد َما ُؤ َها َولَ ِكن �َينَالُ ُه َّ
بوا
نك ْم َك َذلِ َك َس َّخ َرَها لَ ُك ْم لِتُ َك رِّ ُ
هللاَ َع َلى َما َه َد ُاك ْم َوبَ ِّش ِر

ني}(احلج)37:
الْ ُم ْح ِسنِ َ

فاهلدي الذي يذبح يف احلج يتقرب به احلاج إىل اهلل تعاىل ،ويأكل منه ،وينتفع منه البؤساء،
الذين يوسع عليهم باللحوم يوم العيد ،والذين حث اهلل جل يف عاله على إطعامهم من حلوم
اهلدي ،ووصفهم بالقانعني واملعرتين.

ومعلوم أن للحج نسكاً ثالثة ،هي :اإلفراد والقران والتمتع ،ولكل منها صفة ،فاملفرد ينوي

احلج فقط ،والقارن ينوي أداء احلج والعمرة بإحرام واحد ،واملتمتع ينوي أداء احلج والعمرة
* صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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معاً ،غري أنه يتحلل من إحرامه بعد أداء العمرة ،ثم حيرم للحج مرة أخرى ،واهلدي جيب
على املتمتع والقارن ويسن للمفرد ،ودليل وجوبه على املتمتع والقارن ،قوله تعاىلَ { :والْبُ ْد َن
جع ْلنَا َها لَ ُكم ِمن َشعائِ ِر هللاِ لَ ُكم ِفي َها َخ�ير َفاذ ُْكروا اسم هللاِ َع َل�ي َها َصو َّ
اف َفإِذَا َو َجبَ ْت ُجنُو�ُب َها َف ُك ُلوا
ّ َ
ََ
َ
ُ َْ
ْ
ْ
ٌْ
ِمْ�ن َها َوأَ ْط ِع ُموا الْقَانِ َع َوالْ ُم ْعَ�ت َّر َك َذلِ َك َس َّخ ْراَن َها لَ ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
ون}(احلج ،)36 :ويقول تعاىل{ :ياَ
الص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم َوَمن َ�قَ�ت َل ُه ِم ُ
نكم ُّمَ�ت َع ِّمداً َف َج َزاء ِّم ْث ُل َما َ�قتَ َل ِم َن َّ
ين آ َمنُواْ َال َ�ت ْقُ�ت ُلواْ َّ
ال�ن َع ِم
أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
حَْك ُم بِ ِه َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُ
يُ
ني أَو َع ْد ُل َذلِ َك ِصيَاماً لِّيَ ُذ َ
وق َواَب َل
نك ْم َه ْدايً اَبلِ َغ الْ َك ْعبَ ِة أَ ْو َك َّفا َرٌة َط َعا ُم َم َس ِاك َ
أَ ْم ِرِه َعفَا هللاُ َعمَّا َس َلف َوَم ْن َعا َد َ�فيَنتَ ِق ُم هللاُ ِم ْن ُه َوهللاُ َع ِزي ٌز ذُو

انْتِقَا ٍم} (املائدة)95:

ويقسم اهلدي إىل ثالثة أقسام ،هي :هدي الواجب ،وهدي احملصر ،وهدي التطوع ،وميكن
إمجال توضيح املقصود بذلك فيما يأتي:

اهلدي الواجب :يلزم من حيج قارناً أو متمتعاً أن يقدم هدياً من األنعام هلل تعاىل يف منطقة

احلرم املكي ،فاهلل تعاىل يقولَ ...{:فإِذَا أَ ِمنتُ ْم َف َمن تمََتَّ َع اِبلْ ُع ْم َرِة إِلىَ حَْ
اسَ�ت ْي َس َر ِم َن الهَْ ْد ِي َف َمن
ال ِّج َف َما ْ
جَِد َف ِصيَا ُم ثَالثَ ِة أَياَّ ٍم يِف حَْ
ال ِّج َو َسْ�ب َع ٍة إِذَا َر َج ْعتُ ْم تِ ْل َك َع َش َرٌة َكا ِم َل ٌة َذلِ َك لِ َمن مَّلْ يَ ُك ْن أَ ْه ُل ُه َح ِ
اض ِري
مَّلْ ي ْ
الْ َم ْس ِج ِد حَْ
ال َرا ِم َو َّا�تقُواْ هللاَ َوا ْع َل ُمواْ أَ َّن هللاَ َش ِدي ُد

الْ ِعق ِ
َاب}(البقرة)196:

ومن اهلدي الواجب ما يسمى الفدية ،اليت تلزم بسبب خلل وقع به احلاج ،خالل إحرامه

أو أدائه النسك ،مما ميكن جربه ،كمن ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام ،فاهلل تعاىل يقول:
ان ِم ُ
نكم َّم ِريضاً أَ ْو بِ ِه أَذًى ِّمن َّرأْ ِس ِه َف ِف ْديٌَة ِّمن
ُوس ُك ْم َحتىَّ �َيْ�ب ُل َغ الهَْ ْد ُي حَ ِم َّل ُه َف َمن َك َ
{َ ...و َال حَْت ِلقُواْ ُرؤ َ
ِصيَا ٍم أَ ْو َص َد َق ٍة أَ ْو نُ ُس ٍك

(}...البقرة)196:

اهلدي الذي يلزم به احملصر :احملصر هو الذي حيرم باحلج أو العمرة ،ثم حيول دون أدائه
10

تأمالت يف عينة من مسائل احلج االقتصادية

للنسك حائل ،فيتحلل احملرم دون أن يؤدي احلج أو العمرة ،ويف هذه احلالة جيب على احملصر
أن يقدم هدياً يذبح يف البيت احلرام ،لقوله عز وجلَ { :وأَمِتُّواْ حَْ
ِن أُ ْح ِص ْرمُْت َف َما
ال َّج َوالْ ُع ْم َرَة هلِلِ َفإ ْ
اس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :قد أُ ْح ِص َر رسول
ْ
اسَ�ت ْي َس َر ِم َن الهَْ ْد ِي(}...البقرة ،)196:وعن ابن َعبَّ ٍ

هللاِ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،ف َح َل َق َرأْ َس ُه َو َجا َم َع نِ َسا َء ُه َونحََ َر َه ْديَ ُه ،حىت ا ْعتَ َم َر َعا ًما

َقابِل)(* )
(((

هدي التطوع :هي الذبيحة اليت يتقرب بها املرء إىل اهلل تعاىل على وجه التربع واإلحسان

دون إلزام.

ويف احملصلة فإن اهلدي يشكل رافداً مهماً ملعيشة الفقراء ،باألخص يف موسم احلج.
خامتة:
يظهر مما سبق بيانه ،مدى الرتكيز على البعد االقتصادي غري املقصود لذاته يف احلج،

فالواجبات والنواهي يف اإلسالم يف الشعائر واملناسك وغريها تتضافر يف حتقيق غايات
الدين العظمى ،بصورة تبدو أنها تكتمل بشكل عفوي ،هذا من منظار اخللق ،أما بالنسبة

إىل اخلالق سبحانه ،فاألمر ال يكون صدفة وال تأبط شراً ،وإمنا هي احلكمة اإلهلية ،اليت تتجلى

يف التشريع كله ،وما عرفه البشر منها يبقى جزءاً من جلها ،فهذا الدين احملتوي يف مصدره
األول القرآن الكريم ،ال تبلى عجائبه ،وكلما أمعن املتدبر فيه النظر جيد اجلديد واملفيد،
سائلني اهلل العلي القدير أن يلهمنا الرشد والرشاد يف أمرنا كله ،وخباصة يف حجنا ،وعبادتنا،
عسى أن نكون ممن ينعم اهلل عليهم مبغفرته وعفوه ،وحبه ورضاه ،وممن يشكر سعيهم ،ويغفر
ذنبهم ،ويدخلهم اجلنة بسالم ،مع خري األنام ومسك اخلتام ،النيب العدنان ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وعلى آله الطاهرين ،وأزواجه أمجعني ،وأصحابه الغر امليامني ،ومن تبعه بإحسان إىل
يوم الدين.
* صحيح البخاري ،كتاب احملصر ،باب إذا أحصر املعتمر.
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كلمة العدد

االهتمام بالرياضة وممارستها
من منظور شرعي
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
حتتل الرياضة مبختلف أشكاهلا مكانة فائقة يف سلم اهتمامات الناس ،والتغطيات
اإلعالمية املعاصرة ،ومسألة الرياضة وممارستها ومسابقاتها ختضع للنقاش الشرعي ،ووجهات
النظر املختلفة حوهلا يف أوساط الناس ،وخباصة يف اجملتمعات العربية واإلسالمية ،فهي من
ناحية أضحت أمراً واقعاً خيوض غماره كثري من الناس سواء باملمارسة أم باملتابعة واالهتمام،
ويروج له اإلعالم بربامج واسعة ومنوعة ،مما يستدعي طرق هذا املوضوع ،والوقوف عند
بعض حمطاته ،وخباصة الشرعية منها ،ولو على مستوى التذكري مبا تيسر من هذا اجلانب،
عسى أن يكون يف ذلك فائدة ونفع ،والذكرى تنفع املؤمنني ،وتنري عقول الباحثني عن احلقيقة.
مناقشة تأصيل مشروعية ممارسة أصل الرياضة ومسابقاتها:
تتضارب آراء الناس حول مشروعية االهتمام بالرياضة وممارستها ،وهل هي من قضايا
احلياة املهمة ،أم اجلانبية والعارضة والكمالية؟
ملناقشة هذا التساؤل والتفاعل مع أبعاده ،الستخالص النتائج ،نشري إىل أن ممارسة اللعب
ورد ذكرها يف القرآن الكريم بصيغ متنوعة ،فعلى لسان إخوة يوسف ،عليه السالم ،ذكر
وس َف َوإاَِّن لَ ُه لَنَ ِ
ون*
اص ُح َ
اللعب بصريح اللفظ ،فقال عز وجلَ { :قالُواْ ياَ أَاَباَن َما لَ َك َال تأَْ َمنَّا َع َلى يُ ُ
12
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أَ ْر ِس ْل ُه َم َعنَا غَداً �َي ْرتَ ْع َو�َي ْل َع ْب َوإاَِّن لَ ُه

ون} (يوسف)12 - 11:
حََلا ِف ُظ َ

فإخوة يوسف ،عليه السالم ،طلبوا من أبيهم أن يأذن هلم باصطحاب أخيهم يوسف
ليلعب معهم ،ومعظم التفاسري تبني أن معنى اللعب هنا االستباق والتناضل ونظائرهما،
ويرى الثعاليب أن لعبهم هذا داخل يف اللعب املباح واملندوب ،كممارسة سباق اخليل والرمي،
وعللوا طلبه واخلروج به مبا ميكن أن يستهوي يوسف لصباه من الرتوع ،واللعب ،والنشاط(((.
وبعض املفسرين ذكر اللهو من معاني اللعب ،ففي معنى نرتع ونلعب ،قال قتادة :ننشط
ونسعى ونلهو(((.
وقيل :املراد باللعب هنا املباح من االنبساط ،ال اللعب احملظور الذي هو ضد احلق ،ولذلك
مل ينكر يعقوب قوهلم ونلعب(((.
ومما يدل على أن مرادهم من اللعب تعلق مبباريات بصفة معينة وخمصوصة ،أنهم ملا عادوا
وس َف ِعن َد
ألبيهم عربوا عن لعبهم بالتسابق ،فقال تعاىلَ {:قالُواْ ياَ أَاَباَن إاَِّن َذ َهْ�بنَا نَ ْستَب ُ
ِق َوَ�ت َرْكنَا يُ ُ
ني}(يوسف)17:؛ أي إننا متسابقون يف العدو
ْب َوَما أَ َ
نت مِبُ ْؤِم ٍن لِّنَا َولَ ْو ُكنَّا َصا ِد ِق َ
َمتَا ِعنَا َفأَ َك َل ُه ال ِّذئ ُ
والرمي(((.
وقيل :ذهبنا نستبق إما على األقدام أو بالرمي والنضال((( .وقيل{ :نستبق} يعين نتصيد،
 .1تفسري الثعاليب.227/ 2 ،

 .2تفسري السمرقندي.182/ 2 ،
 .3تفسري القرطيب139/ 9 ،

 .4تفسري أبي السعود.259/ 4 ،
 .5تفسري السعدي.395/ 1 ،
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ويقال :ننتضل؛ أي يسابق بعضنا بعضاً يف الرمي(((.
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،رغم انشغاله باألمور العظيمة ،ومقامه الرفيع ،وتعبده
الفائق ،مارس بعض أنواع الرياضة ،فعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها( :أهنا كانت مع النيب ،صلى
ح ْل ُت َّ
الل ْح َم َسا�َب ْقتُ ُه َف َسَ�بق يَِن،
هللا عليه وسلم ،يف َس َف ٍر ،قالتَ :ف َسا�َب ْقتُ ُه َف َسَ�ب ْقتُ ُه على ر ِْج َل َّي ،فلما مَ َ

السْ�ب َق ِة).
فقال هذه بِتِ ْل َك َّ

(((

ومل تقف ممارسة الرياضة يف عهد النبوة عند الرمي واجلري ،بل كانت جترى مباريات

َ
س ،قال( :كانت اَن َق ٌة لِ َر ُس ِ
ول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم ،تُ َسمَّى ال َع ْضبَا َء،
للحيوانات ،فعن أَن ٍ
َت
َوَكانَ ْت ال تُ ْسبَ ُقَ ،ف َجا َء أَ ْع َر يِابٌّ على َ�ق ُعوٍد له َف َسَ�ب َق َهاَ ،ف ْ
نيَ ،وَقالُواُ :سبِق ْ
اشتَ َّد ذلك على املُ ْس ِل ِم َ
ال َع ْضبَا ُء ،فقال رسول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم :إ َّ
ِن َح ًّقا على اللهَِّ أَ ْن ال �َي ْرَف َع شيئاً من ُّ
الدْ�نيَا إال

َو َض َع ُه)((( ويشبه هذا التسابق يف عصرنا احلاضر سباق الدراجات اهلوائية والسيارات وغري
ذلك مما شابه.
وكانت الرياضة متارس أحياناً يف املسجد ،وشاهد عليه الصالة والسالم بعض مبارياتها،
هِِم،
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قالَ�( :بْ�ينَا ا َحلبَ َش ُة �َي ْل َعبُ َ
ون ِع ْن َد النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،بحِِ َراب ْ
دخل ُع َم ُرَ ،فأَ ْه َوى إىل ا َحل َصى َف َح َصَ�ب ُه ْم هبا ،فقالَ :د ْع ُه ْم اي ُع َم ُر)(((.
وعن َعاِئ َشَة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :رأيت النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،يَ ْسُ�ت ُريِن بِ ِرَدائِ ِه ،وأان
الس ِّن،
ون يف املَ ْس ِج ِد ،حىت أَ ُك َ
أَنْ ُظ ُر إىل ا َحلبَ َش ِة �َي ْل َعبُ َ
ون أان اليت أَ ْسأَ ُمَ ،فا ْق ُد ُروا َق ْد َر ا َجلا ِريَ ِة ا َحل ِديثَ ِة ِّ

 .1تفسري السمرقندي.184/ 2 ،

 .2سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف السبق على الرجل ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.

 .4صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اللهو باحلراب وحنوها.
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يص ِة على َّ
الل ْهوِ)
ا َحل ِر َ

(((

فاحلرص على السرت واحلشمة مل مينع حتى املرأة من مشاهدة املباريات الرياضية املشروعة،
ومما يسرتعي االنتباه أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ترك عائشة ،رضي اهلل عنها ،حتى قررت
هي الكف عن املشاهدة.
الرياضة قوة بدنية وذهنية:
الرياضة إعداد لألبدان ،ورشاقتها ،وقوتها ،فهي تتماشى مع األمر بإعداد القوة ،الوارد
استَ َط ْعتُم ِّمن ُ�ق َّوٍة َوِمن ّراَِب ِط خَْ
ون بِ ِه َع ْد َّو اللهِّ َو َع ُدوَُّك ْم
ال ْي ِل ُ�ت ْرِهبُ َ
يف قول اهلل تعاىلَ { :وأَ ِع ُّدواْ لهَُم مَّا ْ

ِيل اللهِّ �ُي َو َّف إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم َال
َو َ
ين ِمن ُدونهِِ ْم َال َ�ت ْع َل ُموَ�ن ُه ُم اللهُّ �َي ْع َل ُم ُه ْم َوَما تُن ِفقُواْ ِمن َش ْي ٍء يِف َسب ِ
آخ ِر َ

ون}(األنفال ،)60 :وقد فسر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املراد بالقوة هنا بالرمي ،فعن
تُ ْظ َل ُم َ
ُع ْقبَة بن َعا ِم ٍر يقول( :مسعت َر ُس َ
ول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم ،وهو على املِْ�ن رَ ِب يقولَ { :وأَ ِع ُّدوا هلم
الرْم ُي ،أال إ َّ
الرْم ُي ،أال إ َّ
استَ َط ْعتُ ْم من ُ�ق َّوٍة} أال إ َّ
الرْم ُي)(((.
ِن الْق َّ
ِن الْق َّ
ِن الْق َّ
ُوَة َّ
ُوَة َّ
ُوَة َّ
ما ْ

ومما يدل على احلث على ممارسة رياضة الرمي ،إضافة إىل اآلية الكرمية ،واحلديث الشريف
السابقني ،ما رواه ُع ْقبََة بن َعا ِم ٍر أيضاً ،حيث قال( :مسعت َر ُس َ
ول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم ،يقول:
ونَ ،ويَ ْك ِف ُ
يك ُم هللا ،فال �َي ْع ِج ُز أحدكم أَ ْن �َي ْل ُه َو أِبَ ْس ُه ِم ِه)(((.
َسُ�ت ْفتَ ُح َع َل ْي ُك ْم أَ َر ُض َ
فمن أبرز أهداف الرياضة بناء األجساد ،واحملافظة على قوتها ،وهي بهذا تلتقي مع تقدير
الشرع ملنزلة القوة ،وأهميتها لإلنسان املؤمن ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب نظر املرأة إىل احلبش وحنوهم من غري ريبة.

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل الرمي واحلث عليه وذم من علمه ثم نسيه.
 .3التخريج نفسه.
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ِي َخْ�ي ٌر َوأَ َح ُّب إىل اللهَِّ من املُ ْؤِم ِن َّ
عليه وسلم( :املُ ْؤِم ُن ال َقو ُّ
الض ِع ِ
ص على ما
اح ِر ْ
يف ،ويف ُك ٍّل َخْ�ي ٌرْ ،
استَ ِع ْن باِللهَِّ ،وال َ�ت ْع َج ْزَ ،وإ ِْن أَ َصابَ َك َش ْي ٌء ،فال َ�تق ْ
ُل :لو أَيِّن َ�ف َع ْل ُت ،كان َك َذا َوَك َذاَ ،ولَ ِك ْن
�َيْ�ن َف ُع َكَ ،و ْ
ُق ْلَ :قدر اللهَِّ وما َشا َء َ�ف َع َل ،فإن لو َ�ت ْفتَ ُح َع َم َل َّ
الش ْي َط ِ
ان)

(((

اللهو بالرياضة عن االنشغال بالقضايا اجلدية:
بعض الناس ينفر من الرياضة ومتابعتها ،حبجة أنها هلو يشغل عن األمور املهمة ،والقضايا
املصريية ،ومن أبسط الردود على ذلك ،أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مارس الرياضة
وشجعها ،وهو املقدم على غريه من املسلمني يف االهتمام باألمور اجلدية ،وال يقتصر احلث
على ممارسة الرياضة البدنية على ما يلزم اجلهاد والعسكرية ،كما حيلو لكثري من العلماء
القول بهذا احلصر ،فقد وردت آثار تدل على أن اللهو بالرياضة املشروعة مشروع ،كحديث
الس ِّن،
عائشة ،رضي اهلل عنها ،سالف الذكر الذي قالت فيهَ ...( :فا ْق ُد ُروا َق ْد َر ا َجلا ِريَ ِة ا َحل ِديثَ ِة ِّ
يص ِة على َّ
الل ْهوِ)
ا َحل ِر َ

(((

وحديث َج ِاب ِر بن عبد اهللِ ،رضي اهلل عنهما ،الذي فضل فيه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

زواج البكر لتالعب زوجها ويالعبها ،وهذا ال خيص العسكرية ،حبال من األحوال ،فعن جابر
ات ،أو تِ ْس َع �َبنَ ٍ
ابن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قالَ ( :ه َل َك أيبَ ،وَ�ت َر َك َس ْب َع �َبنَ ٍ
َّج ُت ا ْم َرأَ ًة �ثَيِّبًا،
ات�َ ،فَ�ت َزو ْ
َّج َت اي َجاب ُِر؟ فقلت :نعم ،فقال :ب ْ
ِك ًرا أَ ْم �ثَيِّبًا؟ قلت:
فقال يل رسول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم�َ ،ت َزو ْ
اح ُك َها َوتُ َض ِ
بَ ْل �ثَيِّبًا ،قال�َ :ف َهال َجا ِريَ ًة تُال ِعُ�ب َها َوتُال ِعبُ َكَ ،وتُ َض ِ
اح ُك َك)...
 .1صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب نظر املرأة إىل احلبش وحنوه من غري ريبة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب عون املرأة زوجها يف ولده.
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واملتدبر بواقع املسلمني ،ال جيد جلهم منشغل بالعسكرية ،وحتى املنشغلني بها يكون
روحون فيها عن قلوبهم باللهو املباح ،كممارسة بعض
لديهم من األوقات والظروف اليت ُي ّ
األلعاب الرياضية اليت يفضلونها.
ممارسة الرياضة املنضبطة بالشرع يف إطار منظومة الوسطية واالعتدال ومشولية احلياة:
ينبغي ألي شخص أن يدرك املراد من التوضيح السابق اخلاص باللهو بالرياضة عن
االنشغال بالقضايا اجلدية ،فال تضارب بينه وبني ضرورة لزوم االنضباط بأحكام الشرع
باخلصوص ،إذ من احملال أن يقبل مسلم معترب الرأي أن تنفلت الرياضة وممارستها من
عقال الشرع وضوابطه وأحكامه ،فالرياضة اليت تستحق التشجيع واملمارسة ،هي املفيدة
لألبدان ،فتمنحها القوة والرشاقة ،ومرونة احلركة ،وامللتزمة بأحكام الشرع يف لبها وشكلها
ومسابقاتها ،فكشف العورات حرام يف الرياضة وغريها ،وكذلك سوء األدب ،واإلضرار
باآلخرين ،ولعب القمار ،وجتاوز األدب يف الرضا ،والغضب باللفظ واملمارسة ،وترك واجب
من صالة وغريها بسبب الرياضة كل ذلك من احملظورات الشرعية اليت جيب جتنبها ،لتكون
رياضتنا عبادة منارسها ،نؤجر عليها ونثاب.
فيحرم االنشغال مبمارسة الرياضة ،أو متابعتها عن أداء الواجبات ،وينبغي أن ال يشغل
املسلم عن أداء واجباته شيء ،سواء أكان هذا الشيء رياضة أم غريها من النشاطات واألمور،
الدْ�نيَا إِلاَّ لهَْ ٌو َولَ ِع ٌب َوإ َّ
ِن َّ
اليَا ُة ُّ
فاحلياة يف مجلتها هلو ولعب ،كما جاء يف قوله تعاىلَ {:وَما َه ِذ ِه حَْ
الدا َر
آْال ِخ َرَة لهَِ َي حَْ
ون}(العنكبوت ،)64 :لكن أداء الواجب جيب أن ال يشغل املسلم
ان لَ ْو َكانُوا �َي ْع َل ُم َ
الَ�ي َو ُ
عنه شيء ،ويف هذا السياق جاء التوجيه اإلهلي للمؤمنني ،يف قوله عز وجلَ { :وإِذَا َرأَ ْوا جِتَا َرًة أَ ْو
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وك َقائِماً ُق ْل َما ِعن َد اللهَِّ َخ�ير ِّم َن َّ
لهَْواً انف ُّ
َضوا إِلَْ�ي َها َوَ�ت َرُك َ
ني} (اجلمعة:
الل ْه ِو َوِم َن التِّ َجا َرِة َواللهَُّ َخْ�ي ُر َّ
الرا ِزِق َ
ٌْ
 ،)11وأثنى سبحانه على عباده املخلصني ،الذين ال يلهون بأي أمر ،مهما عظم شأنه ،أو كان
لعباً عن واجباتهم ،فقال تعاىل{ :ر َِج ٌ
ِم جِتَا َرٌة َوال �َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر اللهَِّ َوإِ َقا ِم َّ
الصال ِة َوإِيتَاء
ال ال ُ�ت ْلهِيه ْ
َّ
وب
الزَكا ِة يخََا ُف َ
ون �َي ْوماً َ�تَ�تق ََّل ُب ِفي ِه ال ُق ُل ُ

صا ُر}(النور)37 :
َوا َألبْ َ

واإلسالم ال يريد من املسلم التفرغ لعبادة خمصوصة ،بل يريده أن يعبد اهلل يف نسكه
ْ
اص قال :قال رسول
وصالته ونشاطاته كافة ،ومنها الرياضة ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ِرو بن ال َع ِ

ال�ن َها َرَ ،وَ�تقُوُم َّ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :اي َع ْب َد اللهَِّ؛ أَلمَْ أُ ْخَ�ب ْر أَنَّ َك تَ ُصوُم َّ
الل ْي َل ،قلتَ� :ب َلى اي
ول اللهَِّ؛ قال :فال َ�ت ْف َع ْلُ ،ص ْم َوأَ ْف ِط ْرَ ،وُق ْم َونمَْ ،فإن جَِل َس ِد َك َع َل ْي َك َح ًّقاَ ،وإ َّ
َر ُس َ
ِن لِ َع ْينِ َك َع َل ْي َك َح ًّقا،

َوإ َّ
ِن لِ َز ْو ِج َك َع َل ْي َك

َح ًّقا)(* )
(((

نتائج املسابقات الرياضية دول:
ينتاب بعض الناس أحياناً إحباط من نتائج بعض املباريات الرياضية ،أو طريقة أدائها
ومستواها ،حتى إن بعضهم يفقد الثقة بنفسه ومن حوله ،بسبب الفشل يف مباريات الدوري
ً
سبيال لقلوب املسلمني بسبب الرياضة أو غريها،
وغريها ،وما كان ينبغي لإلحباط أن جيد
فاأليام دول ،يوم لك ويوم عليك ،والذي يفوز اليوم قد خيسر غداً أو العكس ،وحيصل هذا
مع الدول العربية واإلسالمية وغريها ،حتى مع األفراد والفرق اجلماعية ،وحصل هذا أيضاً
ت:
يف سباق الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وزوجه عائشة ،رضي اهلل عنها ،ف َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ق َال ْ

(سا�َبق يَِن النَّبيِ ُّ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،فس�ب ْقتُ ُه�َ ،ف َلبِْ�ثنَا َحتىَّ إِذَا أَ ْرَهق يَِن َّ
الل ْح ُمَ ،سا�َبق يَِن َف َسَ�بق يَِن�َ ،فق َ
َال
َ
ََ

* صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب لزوجك عليك حق.
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النَّبيِ ُّ ،صلى هللا عليه وسلمَ ،ه ِذ ِه

بِتِ ْل َ
ك)(* )
(((

وبسبب خيبة األمل من بعض نتائج املباريات الرياضية ،يصل ببعض الناس الغضب
ودب
هب َّ
ليخرج عن طوره املقبول يف السلوك اللفظي والعملي ،فتجده يصرخ ،ويشتم مبا َّ
من املسبات ،ألن العباً أخطأ يف توجيه الكرة ،أو ألن فريقاً خسر مباراة ،أو ألن فريقاً أحرز

هدفاً ،إذ إن بعض الناس يصرخون ويسلكون ما ال يليق من السلوك عند الفرح والبهجة
أحياناً ،وال يقتصر تصرفهم املشني على انفعاالتهم اليت حتدث عند اخلسارة أو الفشل.
وبعضهم كما لوحظ مؤخراً ،يعرب عن حال إحباط ويأس يستشري لألسف بسبب خيبة
أمل رياضية ،فرتاه يلحقها خبيبة األمل االقتصادية ،والعسكرية ،والسياسية ،وبعضهم يصاب
حبالة إحباط بسبب النتائج الرياضية ،فيتعزز ما لديه من إحباطات أخرى ،ولألسف املرير،
واإلسالم يرفض االستسالم للهزائم واجلراح ،ففي جماالت أهم من الرياضة ،بلسم اهلل جراح
س الْ َق ْوَم َ�ق ْر ٌح ِّمْ�ث ُل ُه
املسلمني بعد الذي أصابهم يف أحد ،فقال عز وجل{ :إِن يمَْ َس ْس ُك ْم َ�ق ْر ٌح َ�فق ْ
َد َم َّ
نكم ُش َه َداء َواللهُّ َال حُيِ ُّب َّ
ين آ َمنُواْ َو�َيت ِ
ني}
َوتِ ْل َك األياَّ ُم نُ َداوِلهَُا �َبينْ َ النَّ ِ
الظالِ ِم َ
اس َولَِ�ي ْع َل َم اللهُّ الَّ ِذ َ
َّخ َذ ِم ُ ْ
(آل عمران)140 :

الرهان والقمار:
تروج بعض اجلهات يف كثري من بقاع األرض ممارسة امليسر من خالل استغالل اهتمام
الناس بالرياضة ونتائج مسابقتها ،وتطلعهم إىل الغنى السريع ،فيحرم الرهان والقمار
املمارس من قبل بعض الناس ممن جيعلون املسابقات الرياضية وسيطاً مليسرهم حتت
مسميات منمقة خمتلفة ،فاهلل تعاىل ذم امليسر يف أكثر من آية قرآنية ،فقال تعاىل{:يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن
* صحيح ابن حبان  ،545/ 10وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
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اس َوإِثمُْ ُه َما أَ ْكَ�ب ُر ِمن َّ�ن ْف ِع ِه َما(}...البقرة ،)219 :ويقول عز
ا َخل ْم ِر َواملَْي ِس ِر ُق ْل ِفي ِه َما إِثمٌْ َكبِريٌ َوَمنَا ِف ُع لِلنَّ ِ
س ِّم ْن َع َم ِل َّ
الش ْي َط ِ
اجتَنِبُوُه
نص ُ
ين آ َمنُواْ إمَِّنَا ا َخل ْم ُر َواملَْي ِس ُر َوا َأل َ
ان َف ْ
وجل{ :ياَ أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
اب َوا َأل ْز َال ُم ر ِْج ٌ
ون* إمَِّنَا يُ ِري ُد َّ
ان أَن يُوِق َع �َبْ�ينَ ُك ُم ال َع َدا َوَة َوالَ�ب ْغ َضاء يِف ا َخل ْم ِر َواملَْي ِس ِر َويَ ُص َّدُك ْم َعن
الش ْي َط ُ
لَ َع َّل ُك ْم ُ�ت ْف ِل ُح َ
الص َ
ِذ ْك ِر اللهِّ َو َع ِن َّ
ال ِة َ�ف َه ْل أَنتُم

ون}(املائدة)91 - 90:
مُّنَ�ت ُه َ

االنضباط والصرامة يف زمن املباريات الرياضية وأماكنها وجمرياتها:
حتكم املباريات الرياضية أنظمة وقوانني ،واملمارس ألي نوع من أنواع الرياضة جيد نفسه
مضطراً لتعلم تلك األنظمة واالنضباط بها ،سواء من حيث الضبط الزماني أم املكاني أم
اإلجرائي ،وتلك أمور جيدر االستفادة منها يف تعزيز مبدأ االنضباطية الذي عين به اإلسالم
أميا عناية ،فالعبادات هلا أوقات حمددة ،وكيفيات معينة ،وبعضها يرتبط بأمكنة معينة ،حتى
إن القرآن الكريم نبه إىل ضرورة االلتزام بالضابط الزماني للصالة ،وغريها من العبادات،
ال َة َفاذ ُْك ُرواْ اللهَّ ِقيَاماً َوُ�ق ُعوداً َو َع َلى ُجنُوب ُ
الص َ
فقال جل شأنهَ { :فإِذَا َق َضْ�يتُ ُم َّ
ِك ْم َفإِذَا ْاط َم ْأنَنتُ ْم َفأَ ِقي ُمواْ
ال َة إ َّ
الص َ
الص َ
ِن َّ
َّ
ني
ال َة َكانَ ْت َع َلى املُ ْؤِمنِ َ

ِكتَاابً َّم ْوُقواتً}(النساء)103 :

وركن الصيام حمدد أداؤه بشهر رمضان الذي يبدأ برؤية هالله ،وينتهي برؤية هالل الشهر
الذي يليه ،فعن ابن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن َر ُس َ
ان
ول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم ،ذ ََك َر َرَم َض َ

َف َض َر َب بِيَ َديْ ِه ،فقالَّ :
الش ْه ُر َه َك َذا َو َه َك َذا َو َه َك َذا ،مُثَّ َع َق َد إِْ�ب َها َم ُه يف الثَّالِثَ ِةَ ،ف ُصوُموا لِ ُر ْؤيَتِ ِهَ ،وأَ ْف ِط ُروا

ِن أُ ْغ ِم َي َع َل ْي ُك ْم َفا ْق ِد ُروا
لِ ُر ْؤيَتِ ِه َفإ ْ

ني)(* )
له �َثلاَثِ َ
(((

واإلسالم حث على االنضباط حتى يف صفوف الصالة ،فعن أبي َم ْس ُعوٍد ،قالَ :ق َ
الَ :كا َن

* صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل.
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(اس َتوُواَ ،ولاَ خَ ْ
الصلاَ ةَِ ،ويَُق ُ
َر ُس ُ
ول اهللِ َصَّلى ُ
ت َتِل ُفوا،
ولْ :
يمَْس ُح َمنَا ِكبَنَا فيِ َّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم َ
ون ُه ْم) َق َ
ين يَُل َ
ين يَُل َ
ُك ْمِ ،ل َيِلن ِم ْن ُ
َف َت ْخ َتِل َف ُقُلوب ُ
ك ْم ُأ ُ
ولو الأْ َ ْحلاَ ِم و ُّ
ون ُه ْمُ ،ث َّم َّالِذ َ
َالنهَى ُث َّم َّالِذ َ
ال
يِ
ُم اْليَ ْو َم أَ َش ُّد ْ
اختِلاَ ًفا)((( وعن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه( :أنه كان إذا
أَُبو َم ْس ُعوٍدَ( :فأَْنت ُ
ال�َ ،تق َّ
اسَ�ت ُووا حىت إذا مل �َي َر فيهن َخ َل ً
َم َّر بني َّ
َد َم َف َكَّ�ب َر)
الص َّفينْ ِ قالْ :

(((

مما يدل بوضوح على عناية اإلسالم باالستقامة يف الشكل واملضمون ،فهو رائد بهذا،
ولكن أكثر الناس ال يفقهون ،وخباصة أولئك الذين يكيلون املدح لالنضباط يف ممارسات
الناس ،ونشاطاتهم الدنيوية تبعاً لألنظمة اليت حتكم ذلك ،ويتغافلون عن التدبر يف أمور
دينهم السبّاق لالنضباط ،واحلث عليه ،وإعداد املسلمني وتربيتهم.
التعاون بني عناصر الفريق الرياضي الواحد:
ال حيقق فريق رياضي نتائج مثمرة ،إذا مل تسد روح التعاون بني عناصره ،بعيداً عن األنانية
واالستحواذ ،وهكذا األمة برمتها ،واهلل تعاىل يوجه املسلمني إىل العناية بهذا اجلانب املهم
رب َو َّ
ال�ت ْق َوى َو َال َ�ت َعا َونُواْ َع َلى
يف نشاطاتهم وحياتهم كلها ،فيقول عز وجلَ ...{ :وَ�ت َعا َونُواْ َع َلى الْ ِّ
ان َو َّا�تقُواْ اللهَّ إ َّ
اإل مِْثِ َوالْ ُع ْد َو ِ
ِن اللهَّ َش ِدي ُد الْ ِعق ِ
َاب}(املائدة ،)2 :ويأمر سبحانه وتعاىل املسلمني على
ين آ َمنُواْ ُخ ُذواْ ِح ْذ َرُك ْم َفان ِف ُرواْ �ثُبَ ٍ
ات أَ ِو ان ِف ُرواْ مَ ِ
جيعاً}
النفري متعاونني ،فيقول عز وجل{ :ياَ أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
(النساء)71 :

الروح الرياضية:
التحلي حبسن اخللق يف املالعب درج الناس على وصفه بالروح الرياضية ،اليت تلتقي يف
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف وإقامتها.

 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان بن عفان.
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غالبها وتتقاطع مع منظومة القيم اإلسالمية ،فالقوي ليس بالصرعة ،وإمنا الذي ميلك نفسه
عند الغضب ،واالعرتاف باجلميل ،وشكر صاحبه قيمة أخالقية ،ميارسها البعض يف مالعب
الكرة ،والتحية املتبادلة بني الفريقني عند بداية اللعب تلتقي مع حث اإلسالم على إفشاء
السالم ،وطرح التحية ،والرد عليها بأحسن منها ،حسب ما جاء يف قوله عز وجلَ { :وإِذَا ُحيِّْ�يتُم
بِتَ ِحيَّ ٍة َف َحيُّواْ أِبَ ْح َس َن ِمْ�ن َها أَ ْو ُرُّدو َها إ َّ
ان َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء
ِن اللهَّ َك َ

َح ِسيباً}(النساء)86 :

ومن اللفتات اليت تسرتعي االنتباه أن سلوك الالعبني يفصل أحياناً يف النتائج وحيسمها،

فلما تعادل فريق مع آخر يف عدد النقاط اليت حصل عليها الفريقان من اجملموعة نفسها يف
تصفيات التأهل للمرحلة الثانية من املسابقة العاملية للعبة كرة القدم اليت جرت مؤخراً يف
روسيا ،حسم األمر عدد البطاقات الصفراء اليت حصل عليها الفريقان ،فمن كانت لديه
بطاقات أكثر خسر التأهل ،حيث إن البطاقة الصفراء عبارة عن إنذار مبستوى معني يوجهه
حكم املباراة لالعب حني يتصرف بطريقة غري الئقة يف اللعب أو امللعب.
الالعب املسلم ميارس الدعوة بسلوكه الطيب والقويم:
يؤثر السلوك وخباصة املشاهد منه من قبل اجلماهري ،يف االنطباع السليب أو اإلجيابي جتاه
صاحب السلوك ،فالناس عند السوية حيبون صاحب اخللق الذي يتصرف بلباقة عالية،
ولوحظ أن سلوك بعض الالعبني املشهورين يف املالعب استجلب اهتمام الناس وتفاعلهم
مع أخالق اإلسالم أكثر بكثري من الدعوة اللسانية اليت توجه خصيصاً للدعوة ،وخباصة إذا
مل تكن مصحوبة بأساليب ووسائل مشوقة وفاعلة.
فالالعب الذي يؤدي الصالة يف امللعب على مرأى الناس حرصاً على أن ال تفوته ،وليس
22
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رياء ،وكذلك الذي يسجد شكراً هلل ،يثري يف املشاهدين االنتباه هلذا السلوك ،وخباصة حني
يكون قد مارس أمامهم حسن اخللق مع إتقان مهارات اللعب ،مما قد حيفز بعض املشاهدين
ملمارسة السلوك نفسه يف مواقف أخرى.
فهذه حمطات تيسر الوقوف عندها بعجالة ،بهدف لفت األنظار إىل موقف اإلسالم من
ممارسة الرياضة ومتابعتها ،واالهتمام بها ،وتشجيعها ومشاهدتها ،يف حماولة لتسليط الضوء
على هذه القضية فيما يتسع له اجملال واملقام ،عسى أن حيقق ذلك اهلدف العام املتمثل يف
إزالة اللبس عن موقف الشرع من الرياضة املنضبطة ممارستها ومشاهدتها ومتابعتها بأحكام
الشرع احلنيف وقيمه ،إضافة إىل استخالص بعض الدروس والعرب من ممارسة الرياضة يف
جمال تعزيز منظومة القيم الشرعية اليت يعنى اإلسالم يف احلث على امتثاهلا والتحلي بها ،يف
نشاطات املسلم وسلوكه يف ميادين احلياة كافة.
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إيذاء اخللق عامة
ويف احلج خاصة

مناسبة العدد

الشيخ  /شريف مفارجة  -باحث شرعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية
خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ،واستخلفه يف األرض؛ ليعمرها باخلري والصالح ،حيث
الا َق َ
قال تعاىلَ { :وإِلىَ ثمَُوَد أَ َخا ُه ْم َص حًِ
ال ياَ َ�ق ْوِم ا ْعبُ ُدوا اللهََّ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غَْ�ي ُرُه ُه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن
اسَ�ت ْغ ِف ُروُه مُثَّ تُوبُوا إِلَْي ِه إ َّ
جُِيب}(هود ،)61 :وجعل اهلل تعاىل
ا َأل ْر ِ
ِن َريِّب َق ِر ٌ
يب م ٌ
اسَ�ت ْع َم َرُك ْم ِفي َها َف ْ
ض َو ْ
األجر والثواب لكل من يعمل وجيتهد ،ويثابر باخلري ،واإلعمار ،والصالح ،ويسعى لذلك،
بغض النظر عن األعمال ،إن كانت قليلة أم كثرية ،حيث قال تعاىلَ { :ف َم ْن �َي ْع َم ْل ِمْ�ثق َ
َرٍة
َال ذ َّ
َخْ�ي ًرا �َي َرُه}(الزلزلة ،)7 :فمن هذا املنطلق ،فإن باب اجلد مفتوح أمام اإلنسان ،وواسع يف النواحي
واجملاالت مجيعها ،وما عليه إال أن يكثر من أعمال الصالح ،وال يزهد فيها ،بعد هذا التشجيع
من اهلل تعاىل له على ذلك ،وذلك مبا ينتظره من الثواب والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،واهلل
ون إِلىَ َعالمِِ ال َغ ْي ِب َو َّ
الش َها َد ِة
ون َو َسُ�ت َرُّد َ
تعاىل يقولَ { :وُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسَ�ي َرى اللهَُّ َع َم َل ُك ْم َوَر ُسولُ ُه َوالْ ُم ْؤِمنُ َ
ون}(التوبة ،)105 :ويف املقابل ،حذر اهلل تعاىل من اإلفساد يف األرض،
َ�فُ�يَ�نبِّئُ ُك ْم مِبَا ُكْ�نتُ ْم َ�ت ْع َم ُل َ
وإيذاء اخللق ،ومن طاعة املفسدين ،قال تعاىلَ { :ف َّا�تقُوا اللهََّ َوأَ ِطي ُع ِ
ني *
ون * َوال تُ ِطي ُعوا أَ ْم َر املُ ْس ِرِف َ
ين �ُيف ِ
ون}(الشعراء.)152 - 150 :
ض َوال يُ ْص ِل ُح َ
ْس ُد َ
ون يِف ا َأل ْر ِ
الَّ ِذ َ
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وعد إيذاء املؤمنني أشد من إيذاء
وقد حذر القرآن الكريم من إيذاء الناس بشكل عامَّ ،
ني َوالْ ُم ْؤِمنَ ِ
ات بِ َغيرْ ِ َما ْاكتَ َسبُوا
ين �ُي ْؤذ َ
ُون الْ ُم ْؤِمنِ َ
غريهم من الناس ،قال اهلل تعاىل يف ذلكَ { :والَّ ِذ َ
احتَ َم ُلوا �ُب ْهتَاانً َوإمِْثاً ُمبِيناً}(األحزاب ،)58:وعن عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل عنهما ،أن النيب،
َ�ف َق ِد ْ
ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َويَ ِد ِه)((( ،واإليذاء مرفوض
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :املُ ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم املُ ْس ِل ُم َ
بأي شكل كان ،حتى لو كان يف العبادات؛ من صالة ،أو صيام ،أو زكاة ،أو حج؛ ألن كثرياً من
املسلمني يقعون يف ذلك ،دون أن حيسوا أو يشعروا بأن ما يفعلونه يؤذي غريهم ،أو يعرفون،
ويستصغرون ذلك ،أو ال يأبهون له ،ومن ذلك ً
مثال تشويش قارئ القرآن يف املسجد على
املصلي ،وعدم غض بصر الصائم عن احملرمات ،والشتم واللعن ،ومسابقة الغين للفقراء
يف أخذ الزكاة ،ومزامحتهم على ذلك ،وقد يصل األمر فيه إىل أن يتسبب يف منعهم منها،
وحرمانهم ألجل مصلحته ،ومن شدة طمعه وجشعه باملال ،ليؤثر نفسه ،وهو يف احلقيقة غري
مستحق هلا ،وغري ذلك كثري من األمثلة.
ويف احلج ،ينبغي لكل مسلم يريد احلج ،أن حيرص على أن يكون حجه صحيحاً مربوراً،
والصحيح ما كان خالصاً هلل تعاىل ،وعلى هدي رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن
احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل
س لَ ُه َج َزا ٌء إِال ا َجلنَّةُ)(((،
عليه وسلم ،قال( :ال ُع ْم َرُة إِلىَ ال ُع ْم َرِة َك َّفا َرٌة لِ َما �َبْ�يَ�ن ُه َماَ ،وا َحل ُّج املَْ�ب ُروُر لَْي َ
فعلى احلاج الذي يريد أن يكون حجه مربوراً ،وفيه مغفرة للذنوب ،وأجر كبري ،جتنب إيذاء
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب االنتهاء عن املعاصي.

 .2صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها.
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املسلمني ،وذلك بعدم اللجوء إىل احملسوبية أو غريها ،ألجل اخلروج إىل احلج ،والتسبب يف
أخذ مقعد حاج آخر ،وتضييع الفرصة عليه باخلروج إىل احلج ،وكذلك بعدم احلج بأموال
الناس اليت ليست من حقه ،أو كالذي عليه دين ،وذهب للحج دون أن يأخذ إذناً من صاحب
الدين ،فيلزم احلجيج أن يتحللوا من املظامل قبل ذهابهم للحج ،فإن اهلل سبحانه يكفر باحلج
الذنوب اليت اقرتفت يف حقه ،أما الذنوب اليت تتعلق حبق العباد ،فال تغفر إال بالتحلل منها،
وأيضاً من مظاهر جتنب اإليذاء ،التحلي باألخالق احلسنة دائماً مع الناس بشكل عام ،ويف
احلج بشكل خاص ،وذلك برتك السب ،واللعن ،والشتم ،والغيبة ،والنميمة ،واملخاصمة،
والتدافع ،والتزاحم ،والتكرب على الناس ،والتضييق على احلجيج يف الطرقات ،وحنو ذلك،
إِِلا ٍد ب ُ
حيث قال تعاىلَ { :وَم ْن يُ ِرْد ِفي ِه ب حَْ
ِظ ْل ٍم نُ ِذ ْق ُه ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم}(احلج ،)25 :وعن أبي هريرة،
ْس ْق،
رضي اهلل عنه ،قال :مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن َح َّج هلِلِ َ�ف َل ْم �َي ْرُف ْثَ ،ولمَْ �َيف ُ
َر َج َع َكَ�ي ْوِم َولَ َدتْ ُه أُ ُّم ُه)(*).
(((

آثار ايذاء اخللق:
نهى اهلل تعاىل عن أذى اخللق وظلمهم؛ ملا للظلم واألذى من آثار سيئة على األفراد
واجملتمعات ،فإيذاء اآلخرين وظلمهم يؤدي إىل العداوة ،والكراهية ،ونشر الفوضى ،وفقدان
األمن بني أفراد اجملتمع الواحد ،أما عن آثار إيذاء الناس يف احلج ،فيؤدي إىل حرمان احلاج من
األجر والثواب ،أو إىل نقصان أجره ،وذهاب تعبه وجهده هباء ،واألذى أينما كان ،يتسبب يف
* صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
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ون
ذهاب احلسنات ،ودخول النار -والعياذ باهلل ،-قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَتَ ْد ُر َ
َال :إ َّ
س ِفينَا َم ْن َال ِد ْرَه َم لَ ُه َو َال َمتَ َاع�َ ،فق َ
س ِم ْن أُ َّمتيِ يأَْ يِت �َي ْوَم ال ِقيَا َم ِة
ِن املُ ْف ِل َ
س؟ َقالُوا :املُ ْف ِل ُ
َما املُ ْف ِل ُ
ال ٍةَ ،و ِصيَا ٍمَ ،وَزَكا ٍةَ ،ويأَْ يِت َق ْد َشتَ َم َه َذاَ ،وَق َذ َف َه َذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ِص َ
ال َه َذاَ ،و َسف َ
َك َد َم َه َذاَ ،و َض َر َب
بَ
ْضى َما َع َل ْي ِه ،أُ ِخ َذ
َه َذا�َ ،فُ�ي ْع َطى َه َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِهَ ،و َه َذا ِم ْن َح َسنَاتِ ِهَ ،فإ ْ
ِن َفنِيَ ْت َح َسنَاتُ ُه َ�ق ْب َل أَ ْن �ُيق َ
ِم ْن َخ َطاياَ ُه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْت َع َل ْي ِه ،مُثَّ ُط ِر َح يِف النَّارِ).

(*)
(((

يتسرع يف الرد ،ويقابل اإلساءة بإساءة أخرى،
وواجب املسلم عند حصول أي أذى له أال َّ
بل عليه التأني والصرب ،وابتغاء األجر؛ ألن هذه صفات املؤمنني ،وخاصة حجاج بيت اهلل
احلرام؛ ألنهم يف مكان مبارك ،وأوقات مباركة ،تضاعف فيها األجور ،وتعظم فيها السيئات،
فال يضيع فيها احلاج الفرصة يف احلصول على الغفران ،وعلو الدرجات.
نسأل اهلل العظيم أن يهدينا إىل سواء السبيل ،وأن يرزقنا حج بيت اهلل احلرام ،ويرزق
حجيجنا احلج املربور ،إنه ولي ذلك ،والقادر عليه.

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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األثر النفسي
لطاقة احلج الروحية

مناسبة العدد

الشيخ كايد جاليطة  -مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
وبعد؛
فإن فريضة احلج فيها من الفوائد ما ال يعد وال حيصى ،ومنها فوائد نفسية عظيمة يف
تلك البقعة الطاهرة اليت احتضنت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،والرسالة والعظماء من
الصحابة ومن جاء بعدهم.
من فضائل احلج:
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
احلج فيه طهارة من اآلثام والذنوب العظامَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
(سئِ َل النَّبيِ ُّ،
الُ :

يل :مُثَّ َماذَا؟ َق َ
ال أَ ْف َض ُل؟ َق َ
ال :إِميَا ٌن باِللهَِّ َوَر ُسولِ ِهِ ،ق َ
َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،أَ ُّي ا َأل ْع َم ِ
الِ :ج َها ٌد يِف

نيَ ،ر ِض َي ُ
يل :مُثَّ َماذَا؟ َق َ
الَ :ح ٌّج َمْ�ب ُروٌر)((( ،و َع ْن َعاِئ َشَة ُأ ِّم املُ ْؤ ِمنِ َ
ِيل اللهَِِّ ،ق َ
ت:
اهلل َعنْ َها ،أََّن َها َق َال ْ
َسب ِ

ال نجَُا ِه ُد؟ َق َ
(ياَ َر ُس َ
ول اللهَِّ�َ ،ن َرى ا ِجل َها َد أَ ْف َض َل ال َع َم ِل ،أََف َ
الَ :ال ،لَ ِك َّن أَ ْف َض َل ا ِجل َها ِد َح ٌّج َمْ�ب ُروٌر)(((،

س
وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( ،ال ُع ْم َرُة إِلىَ ال ُع ْم َرِة َك َّفا َرٌة لِ َما �َبْ�يَ�ن ُه َماَ ،وا َحل ُّج املَْ�ب ُروُر لَْي َ

لَ ُه َج َزا ٌء إِال ا َجلنَّةُ).

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
 .2التخريج نفسه.
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة.
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األثر النفسي الذي يرتكه احلج:
من اآلثار النفسية اليت يثمرها احلج ،ما يأتي:
اِحل ِّج يأَْتُ َ
اس ب َ
وك ر َِجالاً َو َع َلى
 .1حتقق املنافع فيه ،وهي ال حصر هلا :قال تعاىلَ { :وأَ ِّذ ْن يِف النَّ ِ
اس َم اللهَِّ يِف أَياَّ ٍم َم ْع ُلوَم ٍ
ات}
ني ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
ُك ِّل َضا ِم ٍر يأَْتِ َ
يق* لِيَ ْش َه ُدوا َمنَا ِف َع لهَُ ْم َويَ ْذُك ُروا ْ

(احلج:

 ،)28 - 27قال الزخمشري( :ذكر املنافع؛ ألنه أراد منافع ،متخصصة بهذه العبادة ،دينية ودنيوية،
ال توجد يف غريها من العبادات)((( ،ففيه تتقوى رابطة األخوة ،وينشأ التعارف واحملبة واأللفة،
ويرجع املسلم من حجه كيوم ولدته أمه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َح َّج لِهَّلِ
ْس ْقَ ،ر َج َع َكَ�ي ْوِم َولَ َدتْ ُه أُ ُّم ُه)(((.
َ�ف َل ْم �َي ْرُف ْثَ ،ولمَْ �َيف ُ

َ
وفضله عليه،
 .2يف السفر إىل بيت اهلل احلرام ألداء مناسك احلج ،يستشعر احلاج ِمنّة اهلل

أن وفقه هلذا السفر املبارك ،فيستشعر نعم اهلل عليه ،أن يسر له السفر إىل تلك البقاع
الطاهرة ،فيتحمل مشاق السفر ،ويصرب على آالمه ،وهنا يبدأ احلاج بالتخطيط لشعائر اهلل،
قال تعاىلَ { :ذلِ َك َوَم ْن �ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر اللهَِّ َفإَِّ�ن َها ِم ْن َ�ت ْق َوى

ال ُق ُل ِ
وب}(احلج.)32 :

 .3احلج ميد النفس البشرية بالطاقة :حيث جيد املسلم أصناف الكيد للدين وأهله،
واضطهاد األمم ألمة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيتأمل ملا أصاب األمة من ضعف وهوان،
وعند زيارة املشاعر املقدسة ،وإعادة أحداث السرية النبوية ،وما بعدها من سري ُ
يمَُد املسلم
آت ،وأن وعد اهلل حمقق ،بل تغمر السعادة
بطاقة روحانية إميانية عظيمة ،فيستشعر أن التغيري ٍ
قلبه ،عندما يستشعر عظمة جلوسه ومروره يف أمكنة جلس عليها النيب ،صلى اهلل عليه
 .1الزخمشري ،أبو القاسم ،جار اهلل حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
ص  ،624ط1430 ،3هـ ـ 2009م ،دار املعرفة ،بريوت ـ لبنان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
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ومر بها ،وعانى هو وأصحابه من أجل هذا الدين ،يقول جناتي :فزيارة املسلم لبيت
وسلمَّ ،
اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،وملسجد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف املدينة املنورة ،وملنازل
الوحي ،وأماكن البطوالت اإلسالمية متد املسلم بطاقة روحية عظيمة ،تزيل عنه كروب احلياة
وهمومها ،وتغمره بشعور عظيم من األمن والطمأنينة والسعادة.

(((

 .4الشعور حبالوة اإلميان ،واستشعار عظمة اإلسالم :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
ال َوَة ا ِإلميَ ِ
ال ٌث َم ْن ُك َّن ِفي ِهَ ،و َج َد َح َ
(ثَ َ
مَُاَ ،وَم ْن أَ َح َّب
ان اللهَُّ َوَر ُسولُ ُه أَ َح َّب إِلَْي ِه مِمَّا ِس َواه
ان؛ َم ْن َك َ
َع ْب ًدا َال حُيِبُّ ُه إِال لِهَّلِ َع َّز َو َج َّلَ ،وَم ْن يَ ْك َرُه أَ ْن �َي ُعوَد يِف ُ
الك ْف ِرَ� ،ب ْع َد إِ ْذ أَْ�ن َق َذ ُه اللهَُّ ِم ْن ُهَ ،ك َما يَ ْك َرُه أَ ْن
�ُي ْلقَى يِف النَّارِ)((( :يذكر ابن حجر عن أحد أهل العلم ،قوله( :إمنا عبرّ باحلالوة؛ ألن اهلل شبه
اإلميان بالشجرة يف قوله تعاىلَ { :مَ�ثلاً َك ِل َم ًة َطيِّبَ ًة َك َش َج َرٍة َطيِّبَ ٍة}(إبراهيم ،)24 :فالكلمة هي كلمة
اإلخالص ،والشجرة أصل اإلميان ،وأغصانها اتباع األمر ،واجتناب النهي ،وورقها ما يهتم
به املؤمن من اخلري ،ومثرها عمل الطاعات ،وحالوة الثمر جين الثمرة ،وغاية كماله تناهي
نضج الثمرة ،وبه تظهر حالوتها)((( .ونقل ابن القيم عن ابن تيمية( :إذا مل جتد للعمل
بد أن يثيب العامل على
حالوة يف قلبك وانشراحاً فاتهمه ،فإن الرب تعاىل شكور ،يعين ال َّ
عمله يف الدنيا ،من حالوة جيدها يف قلبه ،وقوة وانشراح وقرة عني ،فحيث مل جيد ذلك فعمله
مدخول).

(((

ٌ
تفريغ للطاقة السلبية يف اجلسد :مير اإلنسان بهموم ومشكالت وتراكمات تؤثر يف
.5
 .1جناتي ،حممد عثمان ،القرآن وعلم النفس ،ص  ،296 - 295ط ،7دار الشروق ،القاهرة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب من كره أن يعود يف الكفر ...

 .3ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.60/ 1 ،
 .4ابن القيم ،عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن أيوب ،مدارج السالكني ،67/ 2 ،ط1423 ،7هـ 2003م ،دار الكتاب
العربي ،بريوت ـ لبنان.
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بد من تفريغ الطاقة
األعصاب والدماغ ،ولكي يعود إليه التوازن النفسي واجلسدي ،ال َّ
السلبية لدى اإلنسان ،لذا تغمر السعادة احلاج قبل احلج وبعده ،وذلك بسبب تفريغ الطاقة
السلبية يف اجلسد ،وإعادة شحنها بالطاقة اإلجيابية اإلميانية ،وذلك هليبة طهارة املكان ،وأحداث

خَّ
ِداَن إِلىَ
الزمان ،قال تعاىلَ { :وإِ ْذ َج َع ْلنَا الَْ�ب ْي َت َمثَابَ ًة لِلنَّ ِ
يم ُم َص ًّلى َو َعه ْ
اس َوأَ ْمنًا َواتِ ُذوا ِم ْن َمقَا ِم إِْ�ب َرا ِه َ

يل أَ ْن َط ّهِرا �َبيتيَِ لِ َّ
يم َوإِسمَْا ِع َ
الس ُجوِد}(البقرة.)125 :
الرَّك ِع ُّ
ني َو ُّ
ني َوالْ َع ِاك ِف َ
لطائِ ِف َ
إِْ�ب َرا ِه َ
َ ْ

 .6يف احلج وقاية من انزالق النفس من أمراض كثرية :فاحلاج الذي يلتزم آداب احلج
تسمو روحه ،ويعلو خلقه؛ وذلك ألنه يعلم أن احلج املربور جزاؤه اجلنة ،فال جيادل وال مياري،
وق َوال ِج َد َ
قال تعاىلَ { :فال َرَف َث َوال ُف ُس َ
ال يِف ا َحل ِّج}(البقرة .)197 :ففي هذه اآلية الكرمية تربية
روحية عظيمة ،فهي تربي املسلم على ضبط النفس والتحكم بها ،فال يطلق لنفسه العنان
يف الشتم ،والسب ،واللعن ،والقذف ،واخلصام ،وارتكاب احملظورات .وبهذا تتحقق مقاصد
اس َق ْد َجا َءتْ ُك ْم َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َربّ ُ
ِك ْم َو ِشفَا ٌء لِ َما يِف ُّ
الص ُدوِر
العبودية ومعانيها ،قال تعاىل{ :ياَ أَ�ُّي َها النَّ ُ
ْر ُحوا ُه َو َخْ�ي ٌر مِمَّا
َض ِل اللهَِّ َوب َِرمْ َ
َو ُه ًدى َوَرمْ َ
ني* ُق ْل بِف ْ
ح ٌة لِ ْل ُم ْؤِمنِ َ
حتِ ِه َفبِ َذلِ َك َ�ف ْلَ�يف َ

ون}(يونس- 57 :
جَْي َم ُع َ

 ،)58وأي فرحة أعظم من أن يسعد العبد برضا ربه ،نقل ابن القيم عن ابن تيمية قوله:
(من أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة

العبودية)) *(.
(((

 .7حتصل السعادة النفسية للحاج عندما خيتم مناسك احلج ،فيتبدد لديه كل شعور باخلوف
فتطمئِن النفس ،وتهدأ األعصاب.
كان مسيطراً عليه ،بأن ال يتم حجه لسبب تعب أو طارئَ ،

 .8حيقق احلج للنفس سالمة الصدر :فيتطهر احلاج من ِّ
الغل ،واحلسد ،واحلقد ،يلبس لباس
اإلحرام ،وخيلع كل ما خيدش هذا اللباس ،فيسرع للعفو واملساحمة .كما يتحلى بالتواضع يف
حياته كلها ،يقول زيدان( :واحلج تربية عملية للمسلم ،فإن من منهج اإلسالم يف الرتبية أنه
* ابن القيم ،مدارج السالكني.431/ 1 ،
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ال يكتفي أن يقول للمسلم كن صاحلاً فقط ،بل يقول له هذا ويضع له مناهج عملية يسلكها
ليكون صاحلاً ،ومن هذه املناهج العملية احلج؛ ففيه إظهار لعبودية املسلم هلل بصورة عملية،
وبشكل معني واضح ،جيتث جذور الطغيان وجراثيمه من نفس املسلم ،فإن يف اإلنسان نزوعاً
{كال إ َّ
إىل الطغيان ،قال تعاىلَ :
ان لَيَ ْط َغى}(العلق))6 :
ِن ا ِإلنْ َس َ

(((

 .9يف الوقوف على عرفة ،واحلجيج بلباس واحد ،وهتاف واحد ،تتحقق املساواة بني البشر
مجيعهم :فال فضل ألحد إال بالتقوى ،قال تعاىل{ :إ َّ
ِن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد اللهَِّ أَْ�تق ُ
َاك ْم}(احلجرات،)13 :
بذلك املوقف يندم احلاج على حلظة تكرب ،وغرور ،وإسراف وتقتري ،فيتسع الصدر ،وحيصل
نوع من االتزان النفسي ،فيعاهد اهلل أن يكون منضبط النفس ،بسيطاً ،ومتواضعاً ،وطاحماً
ٌ
ِم لاَ
ين أَ ْس َرُفوا َع َلى أَْ�نف ِ
للتغيري .وهنا يذكر العبد رمحة اهلل تعاىل ،القائلُ { :ق ْل ياَ ِعبَا ِد َي الَّ ِذ َ
ُسه ْ
ِن اللهََّ �َي ْغ ِفر ُّ
ح ِة اللهَِّ إ َّ
وب مَ ِ
يم}(الزمر .)53 :فريجو ما عند اهلل،
َ�ت ْقنَ ُطوا ِم ْن َرمْ َ
جي ًعا إِنَّ ُه ُه َو الْ َغفُوُر َّ
الذنُ َ
الر ِح ُ
ُ
ويعاهد اهلل تعاىل أن ال يعود إىل ما كان.
 .10ينطلق اللسان بعاطفة جياشة :وذلك من خالل التلبية العظيمة ،واحلوار اجلليل بني
العبد وربه ،ويف ذلك داللة على مدى صدق االنتماء للدين ،والعقيدة الصحيحة ،فعندها
يشعر باأللفة بينه وبني ربه ،ومع هذه التلبية يذكر تلبية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
فيشعر كأنه يردد خلفه ،فقد كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يردد( :لََّ�ب ْي َك الل ُه َّم لََّ�ب ْي َك ،لََّ�ب ْي َك ال
يك لَ َك لََّ�ب ْي َك ،إ َّ
ِن حَْ
ال ْم َدَ ،والنِّ ْع َم َة لَ َك وامللك ،ال َش ِر َ
َش ِر َ
يك لَ َك)((( ،ال يزيد على هذه الكلمات.
 .1زيدان ،عبد الكريم ،أصول الدعوة ،43 ،ط1423 ، 9هـ ـ 2002م ،الناشرون :مؤسسة الرسالة بريوت ـ لبنان.
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب التلبية وصفتها ووقتها.
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 .11يف الرمي داللة انتصار النفس على امللذات والشهوات ،ويف الرجم يستذكر احلاج فعل
إبراهيم ،وإمساعيل وهاجر ،كيف تصدوا لعدو النفس إبليس اللعني .وهذا االنتصار
النفسي على إبليس وأعوانه ،يعطي املسلم طاقة وإجيابية جديدة يف احلياة .يقول سعيد حوى:
(واعلم أنك يف الظاهر ترمي احلصى إىل العقبة ،ولكن يف احلقيقة ترمي به وجه الشيطان،
وتقصم ظهره؛ إذ ال حيصل إرغام أنفه إال بامتثالك أمر اهلل سبحانه وتعاىل ،وتعظيماً له مبجرد
األمر من غري حفظ للنفس والعقل

فيه)) *(.
(((

 .12تكتمل بوادر الفرحة بإمتام احلج يف يوم النحر األكرب ،الذي يتجرد فيه العبد عن
كل معاني الشرك ،فيكون شعاره قول اهلل تعاىلُ { :ق ْل إ َّ
مََات لِهَّلِ َر ِّب
الت َونُ ُس ِكي َومحَْيَ َ
اي َوم يِ
ِن َص يِ
يك لَ ُه َوبِ َذلِ َك أُ ِم ْر ُت َوأَاَن أَو ُ
ني* ال َش ِر َ
ني}(األنعام )163 - 162 :مستذكراً فداء اهلل
َّل املُ ْس ِل ِم َ
الْ َعالَ ِم َ
تعاىل لنبيه إمساعيل ،عليه السالم ،وموقف العائلة النبوية أمام أوامر اهلل تعاىل ،حتى إن أدى
األمر إىل ذبح قرة الفؤاد والعني ،طاعة هلا.

* حوى ،سعيد ،املستخلص يف تزكية األنفس ،ص  ،90ط1424 ،10هـ ـ 2004م ،دار السالم.
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مناسبة العدد

األضحـــــــــية
حممد ذياب أبو صاحل  /عضو اهليئة اإلسالمية العليا
األضحية :ما يتقرب به إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وهي من شعائر اإلسالم املشروعة.
أصل الفعل :تيمناً بسيدنا إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،حينما رأى يف املنام أنه سيذبح
الس ْع َي َق َ
ال ياَ �ُب يََّ
فهم بذلك ،قال تعاىلَ :
ن إ ِيِّن أَ َرى يِف الْ َمنَا ِم أَِيّن
{�ف َلمَّا �َب َل َغ َم َع ُه َّ
ابنه الوحيدّ ،

حَُك َفانْ ُظ ْر َماذَا َ�ت َرى َق َ
أَذْب َ
ين َ
ال ياَ أَبَ ِت ْا�ف َع ْل َما ُ�ت ْؤَم ُر َستَ ِج ُد يِن إ ِْن َشا َء اللهَُّ ِم َن َّ
*�ف َلمَّا أَ ْس َل َما
الصابِ ِر َ

ني * إ َّ
َوَ�ت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
ِن َه َذا لهَُ َو
يم * َق ْد َص َّد ْق َت ُّ
الر ْؤياَ إاَِّن َك َذلِ َك جَْن ِزي الْ ُم ْح ِسنِ َ
ني * َواَن َدْ�ينَا ُه أَ ْن ياَ إِْ�ب َرا ِه ُ

يم * َك َذلِ َك جَْن ِزي
الَْ�بلاَ ُء الْ ُمبِ ُ
ني* َوَف َدْ�ينَا ُه بِ ِذبْ ٍح َع ِظي ٍم * َوَ�ت َرْكنَا َع َل ْي ِه يِف ا َآل ِخ ِر َ
ين * َسال ٌم َع َلى إِْ�ب َرا ِه َ

ني}(الصافات ،)111 - 102 :فاألضحية نسك يؤديه املسلم؛ تقرباً
ني* إِنَّ ُه ِم ْن ِعبَا ِداَن املُ ْؤِمنِ َ
املُ ْح ِسنِ َ
إىل اهلل تعاىل ،وهو مرتبط بعقيدة املسلمني من لدن إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،فاملسلمون
يقتدون جبد األنبياء؛ ألنه أول من مساهم املسلمني بقوله تعاىلِ { :م َّل َة أَب ُ
يم ُه َو سمَ َّ ُاك ُم
ِيك ْم إِْ�ب َرا ِه َ
ني}(.احلج)78 :
املُ ْس ِل ِم َ

يم
وحنن املسلمون ورثة جد األنبياء ،الذي ابتاله اهلل بأمور كثرية ،قال تعاىلَ { :وإِ ِذ اْ�بَ�ت َلى إِْ�ب َرا ِه َ
ال َع ْه ِدي َّ
َربُّ ُه ب َ
ال ال �َينَ ُ
ال َوِم ْن ُذ ِّريَّتيِ َق َ
اس إِ َما ًما َق َ
ات َفأَمَتَّ ُه َّن َق َ
ِك ِل َم ٍ
ني}.
ال إ يِِّن َجا ِع ُل َك لِلنَّ ِ
الظالِ ِم َ
(البقرة)124 :
34
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ومن هذه االبتالءات الرؤيا الصادقة يف املنام؛ ألن رؤيا األنبياء صدق ،وتنفيذها حق ،فقد
صدّق إبراهيم الرؤياّ ،
وتل ولده الوحيد إمساعيل لتنفيذ إرادة اهلل سبحانه وتعاىل يف تلك
البقعة املباركة من أرض اهلل ،اليت ما زلنا حنن املسلمني نقتدي به فيها ،حتى وقتنا احلالي يف
أداء مناسك احلج ،بأن نقدم قرباناً إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،سواء يف موسم احلج ،أم يف ديار
اإلقامة.
معلوم أن العبادات ما هي إال تقرب إىل عظيم ،وتقرب املسلمني إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف
عبادتهم ،بيد أن األمم الغابرة ،كانت تتقرب إىل ما هو عظيم على طريقتها اخلاصة ،فتقرب
القرابني إىل معبودهم بطريقتهم اليت كانوا يرونها ،كما أن أهل مصر كانوا يرون يف نهر
النيل مصدر قوة وثراء وبركة هلم ،حيث إنهم كانوا يقدمون يف كل عام أمجل فتيات مصر
إىل النيل ،فيبتلعها.
وقتها :يبدأ من يوم النحر ،بعد صالة العيد ،إىل غروب مشس آخر أيام التشريق ،قال تعاىل:
ِك َوانحَْ ْر}(الكوثر ،)2 :و َعن البرََاِء بن َع ِازبَ ،ق َ
(خ َطَ�بنَا َر ُس ُ
{ َف َص ِّل لِ َربّ َ
ول اللهََِّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه
الَ :
ٍ
ِ
ِ
ال ِة�َ ،فق َ
َالَ :م ْن َص َّلى َص َ
الص َ
َو َس َّل َمَ� ،ي ْوَم النَّ ْح ِر �َب ْع َد َّ
اب النُّ ُس َكَ ،وَم ْن
الَ�تنَاَ ،ونَ َس َك نُ ْس َكنَا�َ ،فق ْ
َد أَ َص َ

الص َ
نَ َس َك َ�ق ْب َل َّ
ال ِةَ ،فتِ ْل َك َشا ُة حَْل ٍم)(*).
(((

حكمها :ذهب مالك والشافعي على أنها سنة مؤكدة ،ورخص مالك للحاج برتكها يف
منى ،قال أبو حنيفة :األضحية واجبة على املقيمني يف األمصار املوسرين ،وال جتب على
* صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب كالم اإلمام والناس يف خطبة العيد وإذا سئل اإلمام عن شيء وهو خيطب.
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ان النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هللاُ
املسافرين ،ودليل سنيتها ما روي عن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(ك َ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،يُ َض ِّحي ب َ
ِك ْب َشينْ َِ ،وأَاَن أُ َض ِّحي ب َ
ِك ْب َشينْ ِ)(((وحديث أم سلمة ،رضي اهلل عنها ،أن رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِذَا َد َخ َل ِت ال َع ْش ُرَ ،وأَ َرا َد أَ َح ُدُك ْم ،أَ ْن يُ َض ِّح َيَ ،ف َ
س ِم ْن َش َع ِرِه
ال يمََ َّ
َوبَ َش ِرِه َشْ�يئًا)((( ،وقولهَ ( :وأَ َرادَ) دليل على أنها سنة.
وجوبها :األضحية واجبة إذا نذرت أو عيّنت ،فقالً :
مثال هذه أضحية ،أو جعلتُها أضحية ،إذ
تصبح التضحية بها واجبة يوم النحر ،فإذا ماتت قبل وقت الذبح ،سقطت عنه ،وال يكلف
بذبح غريها.

(((

دليل مشروعية األضحية:
القرآن الكريم ،قال تعاىلَ { :ف َص ِّل لِ َربّ َ
ِك َوانحَْ ْر}(الكوثر ،)2 :ومن السنة النبويةَ ،ع ِن البرََاِء
الَ :ق َ
اهلل َعنُْهَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إ َّ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
َر ِض َي ُ
ِن أَو َ
َّل َما َ�ن ْب َدأُ بِ ِه يِف �َي ْو ِمنَا َه َذا أَ ْن نُ َص ِّل َي،

مَّ
س ِم َن
مُثَّ َ�ن ْر ِج َع َ�فَ�ن ْن َح َرَ ،م ْن َ�ف َع َل ُه َ�فق ْ
َد أَ َص َ
اب ُسَّ�نَ�تنَاَ ،و َم ْن َذبَ َح َ�ق ْب ُلَ ،فإِنَا ُه َو حَْل ٌم َق َّد َم ُه لأِ َ ْه ِل ِه ،لَْي َ

النُّ ُس ِك يِف َش ْي ٍء)(((.

و َع ْن أََنس ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
(ض َّحى النَّبيِ َُّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،ب َ
ِك ْب َشينْ ِ أَ ْم َل َحينْ ِ أَْ�ق َرَ�نينْ ِ،
الَ :
ٍ

ِج َل ُه َع َلى ِصف ِ
َاح ِه َما)
ذَبحََ ُه َما بِيَ ِد ِهَ ،وسمَ َّى َو َكَّ�ب َرَ ،و َو َض َع ر ْ

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب يف أضحية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بكبشني أقرنني ويذكر مسينني.
 .2صحيح مسلم ،كتاب األضاحي ،باب نهي من دخل عليه عشر ذي احلجة ،وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره
أو أظفاره شيئاً.
 .3املغين .444 : 9
 .4صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب سنة األضحية.
 .5صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب التكبري عند الذبح.
36

األضحـــــــــية

صفات األضحية :أن تكون من بهيمة األنعام ،وجيزئ يف اإلبل والبقر والغنم بنوعيه؛ املعز
اس َم اللهَِّ َع َلى َما َرَزَ�ق ُه ْم ِم ْن هَبِي َم ِة ا َألْ�ن َعا ِم
والضأن ،لقوله تعاىلَ { :ولِ ُك ِّل أُ َّم ٍة َج َع ْلنَا َم ْن َس ًكا لِيَ ْذُك ُروا ْ
َفإِلهَُ ُك ْم إِلٌَه َو ِ
اح ٌد َ�ف َل ُه أَ ْس ِل ُموا َوبَ ِّش ِر

ني}(احلج)34 :
املُ ْخبِتِ َ

واجلمال واألبقار يشرتك فيها سبعة

أشخاص؛ أي إن األضحية ،ال جتوز إال يف بهيمة األنعام الوارد ذكرها.
صفاتها :أمجع العلماء على اجتناب العرجاء البائن عرجها ،واملريضة البني مرضها ،والعجفاء
اليت ال تنقى (ال مخ يف عظامها) ،والعوراء البني عورها.
سنها :جتب األضحية يف اإلبل البالغ سنها مخس سنني كاملة ،أما البقر فسنتان تامتان ،أما
املاعز والضأن ،فسنة ودخلت يف الثانية ،وجيوز يف الضأن ستة شهور ،روي عن جابر ،رضي
اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ال تَ ْذبحَُوا إِالَّ ُم ِسنَّةً ،إِالَّ أَ ْن �َي ْع ُس َر َع َل ْي ُك ْم،
َ�فتَ ْذبحَُوا َج َذ َع ًة ِم َن َّ
الض ْأ ِن)(((.
ً
مأكوال منها ،كقطع
وجيب أن تكون األضحية سليمة من العيوب اليت تنقصها ،كأن تكون
شيء من ذيلها ،أو لسانها ،أو ضرعها ،أو إليتها ،أو شيء ظاهر من فخذها ،كما جيب أال
تذهب أسنانها مجيعها ،وما يتقرب به إىل اهلل ،جيب أن يكون طيباً؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
(إ َّ
ِبَ ،ال �َيقْبَ ُل إِالَّ َطيِّبًا)(((.
ِن اللهََّ َطيّ ٌ
يف أحكام الذبح:
 .1اتفق العلماء على أن الذبح ال جيوز قبل صالة العيد ،ويستمر الذبح من يوم النحر

 .1صحيح مسلم ،كتاب األضاحي ،باب سن األضحية.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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اس َم اللهَِّ يِف أَياَّ ٍم َم ْع ُلوَم ٍ
ات َع َلى َما َرَزَ�ق ُه ْم
وثالثة أيام بعده ،قال تعاىل{ :لِيَ ْش َه ُدوا َمنَا ِف َع لهَُ ْم َويَ ْذُك ُروا ْ
ِم ْن هَبِي َم ِة

اَ
ألْ�ن َعا ِم}(.احلج)28:

 .2أمجع العلماء على تفضيل أن يكون ِّ
املذكي هو صاحب األضحية ،وجيوز أيضاً أن يوكل
غريه يف ذحبها.
ري}(احلج)28 :
س الْ َف ِق َ
 .3جيوز التصدق بشيء من حلمها؛ لقوله تعاىلَ { :ف ُك ُلوا ِمْ�ن َها َوأَ ْط ِع ُموا الْبَائِ َ

 .4ال جيوز إعطاء اللحم مطبوخاً وال قديداً ،وال جيوز أن يصنع طعاماً ،ويدعو اآلخرين
لتناوله؛ ألن احلق فيه التملك ،وجيوز له أن يأكل الثلث ،ويتصدق بالثلث ،ويهدي الثلث،
بعكس النذر ،الذي ال جيوز لصاحبه أن يأكل منه ،كما أنه ال جيوز إعطاء أجرة اجلزار جلدها،
أو شيئاً منها على سبيل األجرة.
فاألضحية سنة من سنن اإلسالم احلسنةَّ ،
حث عليها القرآن الكريم ،والرسول العظيم،
صلى اهلل عليه وسلم ،وهي طاعة وقربى إىل اهلل العلي العظيم ،وتعاون وتضامن ،وتكافل
اجتماعي ،وإنساني وأخوي بني فئات املسلمني ،تفرح الفقري ،وتسر اليتيم ،وترق نفس الغين
املوسر ،وهذه من اخلصال احلميدة اليت غرسها اإلسالم يف نفوس املسلمني ،حتى تتحقق يف
اجملتمع اإلسالمي روح التضحية ،واإليثار ،واحملبة بني فئات اجملتمع وشرائحه مجيعها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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دراسات متنوعة

وموقف الشريعة اإلسالمية منهما
د .حممد يوسف احلاج حممد  /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني:
العرف والعادة معناهما يف اللغة متقارب ،يدور حول وصف سلوك متكرر من اإلنسان،
اس ٌم َجا ِم ٌع لِ ُك ِّل َما ُعرف ِم ْن َطا َع ِة اللهََِّ ،و َّ
َر ِب إِلَْي ِه،
ال�تق ُّ
جاء يف لسان العرب ،البن منظور( :العرف ْ

(((
الشي ِء دائِماً أَو غالِباً،
واإلِحسان إِلىَ النَّ ِ
اس)  ،وجاء يف تاج العروس يف تعريف العادة( :تكر ُير ْ

على َ�ن ْه ٍج ِ
واح ٍد)(((.

يعرف
فيعرفها األصوليون بأنهاَ ( :غ َلب ُة مع ً
أما اصطالحاًِّ ،
ىن من املعاين على الناس)((( ،بينما َّ

العرف أصولياً(((بأنه( :ما استقر يف النفوس من جهة العقول ،وتلقته الطباع السلمية ابلقبول)(((،
ُ
فعالقة العادة بالعرف هي عالقة عموم وخصوص مطلق ،فكل عرف هو عادة اضطردت
 .1اإلفريقي ،ابن منظور ،لسان العرب ،240 / 9 ،الطبعة الثالثة ،دار صادر ،بريوت 1414هـ.
 .2الزبيدي ،حممد بن حممد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،443 / 8 ،حتقيق :جمموعة من املؤلفني ،دار اهلداية.
 .3القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،جزء من شرح تنقيح الفصول يف علم األصول ،502 /2 ،رسالة علمية،
ماجستري ،كلية الشريعة ،جامعة أم القرى ،إعداد الطالب :ناصر بن علي بن ناصر الغامدي2000 ،م.
 .4وقد جاء هذا التعريف يف كتاب املستصفى شرح الفقه النافع يف الفروع ،ألبي الربكات عبد اهلل النسفي ،ونظراً
للتشابه بني اسم ذلك الكتاب وكتاب املستصفى يف أصول الفقه ألبي حامد الغزالي فقد وهم بعض األفاضل
ونسبوا ذلك التعريف إىل مستصفى الغزالي وهو ليس فيه.
 .5النسفي ،عبد اهلل بن أمحد ،املستصفى – شرح ملختصر الفقه النافع للسمرقندي -ص ،425دراسة وحتقيق :أمحد
ابن حممد الغامدي ،رسالة دكتوراه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – شعبة الفقه ،جامعة أم القرى1432 ،هـ,
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وشاعت ،وليس كل عادة ميكن أن تسمى عرفاً.
وقد ذكر العرف يف القرآن الكريم يف سياقات األخذ واالعتبار ،فمن ذلك قوله تعاىل:
ني}(األعراف .)199 :يقول الشوكاني يف فتح القدير:
ُ
{خ ِذ ال َع ْف َو َوأْ ُم ْر اِبلْ ُع ْر ِف َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ا َجلا ِه ِل َ
انَ ،والْ ُع ْر ُف َوالْ َم ْع ُر ُ
( َوأْ ُم ْر اِبلْ ُع ْر ِف أَ ْي :اِبملَ ْع ُر ِ
مَُا لُ َغتَ ِ
وف
ِض َّم�تَينْ َِ ،وه
يسى بْ ُن ُع َم َر اِبلْ ُع ْر ِف ب َ
وفَ .وَ�ق َرأَ ِع َ
ُوسَ ،وِم ْن ُه َ�ق ْو ُل َّ
َوالْ َعا ِرَفةُُ :ك ُّل َخ ْص َل ٍة َح َسنَ ٍة َ�ت ْرتَ ِضي َها الْ ُعق ُ
ُولَ ،وتَ ْط َمئِ ُّن إِلَْ�ي َها ُّ
الشا ِع ِر:
ال�نف ُ
(((
َم ْن �َي ْف َع ِل خَْ
اس).
الْ�ي َر ال �َي ْع َد ْم َج َوا َزيْ ِه  ...ال يَ ْذ َه ُب الْ ُع ْر ُف �َبينْ َ اللهَِّ َوالنَّ ِ

فالعرف هو خصال اخلري كلها ،من كرم وشهامة ورمحة ،وكل ما علم الناس أنه خري ،وأقروا
به.
ويقول سبحانه وتعاىل يف أجرة الرضاعةَ { :و َع َلى املَ ْولُوِد لَ ُه ِرْزُ�ق ُه َّن َوِك ْس َوُ�ت ُه َّن

اِبملَ ْع ُر ِ
وف}(البقرة:

 ،)233يقول الشيخ حممد علي الصابوني يف تفسري هذه اآلية( :أي وعلى األب نفقة الوالدات
املطلقات وكسوتهن ،مبا هو متعارف بدون إِسراف ،وال تقتري ،لتقوم خبدمته حق القيام).

(((

ان َغنِيًّا َ�ف ْليَ ْسَ�ت ْع ِف ْف
ويقول سبحانه وتعاىل فيمن يتوىل اإلشراف على مال اليتيمَ { :وَم ْن َك َ
وف}(النساء ،)6 :يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشورَ ( :ويِف لَف ِ
ان َف ِق ًريا َ�ف ْليَْأ ُك ْل اِبملَ ْع ُر ِ
ْظ
َوَم ْن َك َ

اس ُب َح َ
وف) َح َوالٌَة َع َلى َما �ُينَ ِ
(املَ ْع ُر ِ
َس ِب ا َأل ْزَم ِ
ان َوا َأل َم ِاك ِن).
ال الْ َو ِص ِّي َويَتِي ِم ِه ،حِب َ

(((

ت( :أُنْ ِزلَ ْت
وأخرج اإلمام مسلمَ ،ع ْن أم املؤمنني َعاِئ َشَة ،رضوان اهلل عليها ،يف هذه اآليةَ ،ق َال ْ

َد ِر َمالِ ِه ،اِبملَ ْع ُر ِ
وف).
يب ِم ْن َمالِ ِه ،إِذَا َك َ
اجا ،بِق ْ
ان حُْمتَ ً
يِف وَليِ ِّ الْيَتِي ِم ،أَ ْن يُ ِص َ

(((

 .1الشوكاني ،حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،318 / 2 ،الطبعة :األوىل،
دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب -دمشق ،بريوت 1414 -هـ
 .2الصابوني ،حممد علي ،صفوة التفاسري ،ص  ،135الطبعة األوىل ،دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة 1417 ،هـ 1997 -م.
 .3ابن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،245 / 4 ،الدار التونسية للنشر ،تونس 1984 -م.
 .4صحيح مسلم ،كتاب التفسري.
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وعليه؛ فالعرف معترب يف الشرع بنص القرآن الكريم يف موضوعات كثريةً ،ولقد استنبط
الفقهاء واألصوليون ضوابط وشروط حمددة العتبار العرف واألخذ به يف الفتوى ويف القضاء،
ومن أهم تلك الشروط:
أو ًال :أن ال خيالف العرف نصًا شرعيًا ،فإذا جاء النص ،فال عربة إال به ،ولقد درج كثري

من الناس يف كثري من اجملتمعات على كثري من العادات املرفوضة شرعاً يف حياتهم العامة
واخلاصة ،ويف نشاطاتهم االقتصادية واالجتماعية ،فال حجة يف العرف الذي يسمح بكشف
شيء من العورات ،أو يف ترك التحجب أمام إخوان الزوج ،أو يف التعامل بالقروض الربوية،
أو يف اإلسراف والتبذير يف الوالئم واحلفالت ،من باب املباهاة والنفاق االجتماعي ،فكل

تلك األعراف ال يؤبه بها شرعاً ،بل جيب حتذير الناس من التساهل فيها النتشارها بينهم،
حرم اهلل علينا إال ما هو مضرة ومفسدة.
فما َّ

بعض العلماء -مثل القاضي أبي يوسف -اعتربوا َّ
أن معنى النص الشرعي الذي يأتي

مبنياً على عرف الناس وقت الرسالة يرتبط بذلك العرف وجوداً وعدماً ،فيكون تغيري احلكم

املبين على العرف تبعاً لتغيري العرف من باب التفسري ،والتأويل الصحيح للنص الشرعي،
ومثاهلا النص الشرعي على أصناف األموال الربوية األربعة ،حيث أخرج اإلمام أمحدَ ،ع ْن
الَ :ق َ
أَِبي ُه َريْ َرةَ َق َ
ال َر ُس ُ
ول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ... ( :كْ�يلاً ب َ
ِك ْي ٍل)((( ،فمنطوق النص
الشرعي يشرتط الكيل لتحقيق املساواة ،وهكذا يقول أبو حنيفة وتلميذه حممد بن احلسن

من باب َّ
أن العرف يف مثل هذه احلالة –عندما يشيع استخدام الوزن دون الكيل -يناقض
النص الشرعي ،وال خالف َّ
أن النص هو الثابت املأخوذ به.

(((

 .1مسند أمحدُ ،م ْسن ُ
الص َحاَبِة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وقال األرنؤوط ،إسناده صحيح على شرط
َد املُ ْكثِ ِر َ
ين ِم َن َّ
الشيخني.
 .2ابن عابدين ،حممد أمني ،رد احملتار على الدر املختار ،176 / 8 ،الطبعة :الثانية ،دار الفكر ،بريوت1412 ،هـ 1992 -م.
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أما رأي أبي يوسف ،فينتصر له ابن اهلمام يف فتح القدير ،فيقول بعد أن شرح رأي أبي

وس َ
َصِه َعَلى
ف َأل َّن ُق َصا َراُه أََّنُه َكن ِّ
حنيفة وحممد بن احلسن( :ال يخَْ َفى أَ َّن َه َذا ال يَْل َزُم أََبا ُي ُ
َذِل َكَ ،و ُه َو يَُق ُ
ولُ :ي َصاُر إلىَ اْل ُع ْر ِف َّ
الط ِار ِئ َب ْع َد النَّ ِّ
ص ِبنَاًء َعَلى أَ َّن َت َغيرَُّ اْل َعاَدةِ يَ ْستَْل ِزُم َت َغيرَُّ
صَّلى َُص َعَليِْهَ ،عَلى ِو َزا ِن َما َذ َك ْرَنا فيِ ُسنِّيَِّة
صَ ،حتَّى َل ْو َكا َن َ
النَّ ِّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ -حيًّا َلن َّ
صَّلى ُبَ ،عَليِْهَ ،ب ْل َف َعَلُه َم َّرةً ُث َّم َت َر َكَ ،ل ِك ْن لمََّا َبينَّ َ
الترَّ َاو
يحَ ،م َع أََّنُه َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم -لمَْ ُي َو ِ
اظ ْ
ِ ِ
السنِّيَِّة َم َع َع َدم المُْ َو َ
ُع ْذ َر َخ ْشيَِة االْفترِ َاض َعَلى َم ْعنًى َل ْوالُه َل َو َ
اظبَِةَ ،ألنَّا أَ ِمنَّا ِم ْن
اظ َ
ب ُح ِك َم ِب ُّ
ِ
ِ

ص ِبا ْعتِبَ ِار َها إلىَ
السنِّيَِّةَ ،ف َك َذا َه َذا َل ْو َت َغيرَّ َ ْت ِتْل َك اْل َعاَدُة َّالتيِ َكا َن النَّ ُّ
َب ْع ِدهِ النَّ ْس َخ َف َح َك ْمنَا ِب ُّ
صَ ،واَ ُ
َس ِاويًا َو ْزًنا َو َّ
ب
هلل أَ ْعَل ُم (َف َعَلى َه َذا َل ْو َب َ
َعاَدةٍ ُأ ْخ َرى َت َغيرَّ َ النَّ ُّ
الذ َه َ
اع ا ِ
حلنْ َطَة بجِِنْ ِس َها ُمت َ
َه َما ُ
اهلل ( َوإِ ْن َت َعا َرُفوا َذِل َك
َماِثلاً َكيْلاً لاَ يجَُ وُز ِعنْ َد ُه َما) أَ ْي ِعنْ َد أَِبي َحنِي َفَة َومحَُ َّم ٍد ،رَحمِ ُ
بجِِنْ ِسِه ُمت َ
ِلتَ َو ُّهمِ اْل َف ْض ِل فيِ أَ َح ِد ِه َما).
ويرجح الشيخ فهمي أبو سنة رأي أبي يوسف ،ويعترب تغيري احلكم املبين على العرف
(*)
(((

عند تبدل العرف من باب التأويل السائغ للنص ،وليس خروجاً عليه :يقول أبو سنة( :حيث

كان النص مبنياً على العادة القائمة كانت هي املنظور إليها ،ومل يشتمل على حكمة إال
من أجلها ،فإذا تغريت هذه العادة ،صار احلكم األول غري مناسب هلا ،وكانت غري مفضية
إىل تشريعه ،فوجب أن يتغري إىل حكم آخر يناسبها ،ويرتتب على مشروعيته معها احلكمة

وكمال املصلحةـ إذ لو كان التشريع مستمراً لنص الشارع على حكم غري املبين عليها ،فهو

على رأيه من باب احلكم املغيّاً بانتهاء علته املفردة ،كدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم ،فهم عمر،

فلما جاءه
رضي اهلل عنه ،أنه معلل بإعزاز اإلسالم ،وأ ّن اإلعزاز قد مت وعلت كلمة اإلسالمّ ،
املؤلفة يف عهد أبي بكر يسألونه الزكاة قال :هذا شيء كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

* ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير ،16 /7 ،دار الفكر(،دون رقم طبعة أو تاريخ نشر).
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يعطيكموه ليألفكم على اإلسالم ،وأما اآلن ،فقد أعز اهلل اإلسالم ،وأغنى عنكم ،فإن ثبتم
على اإلسالم ،وإال فبيننا وبينكم السيف.)..

(((

ولكن احلكم َّ
بأن النص مبين على عرف مسألة ليست هينة ،وال حيكم بها جزافاً ،بل ال
ْ

ً
موكوال يف زماننا إىل اهليئات الشرعية الكربى.
بد من الرتوي بذلك ،وجعل االجتهاد فيها

ثانيًا :أن يكون العرف َّ
مطرداً (مستمراً) أو غالبًا ،فال يؤخذ بالعرف إذا كان عادة لبعض

(سئِ َل ال َغزَاِل ُّي َع ْن اليَ ُهوِد ِّي إَذا
األفراد فحسب ،جاء يف كتاب األشباه والنظائر للسيوطيُ :

وت َّال َتت َ
استَثْنَا َها َف َه ْل َت ِص ُّح
أَجر َن ْفسه م َّدةً معُلومًة ،ما ح ْكم السب
َخَّلل َها إَذا لمَْ يَ ْستَثْنِ َهاَ ،فإِ ْن ْ
َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُّ ُ ِ تيِ
َ
لىَ ْ
اط َرَد ُع ْرُف ُه ْم ِب َذِل َك َكا َن ْ
اب :إَذا َّ
إط ُ
الق
ري التَّ ْسِليمِ َعن اْل َع ْق ِدَ ،فأَ َج َ
ِ
اإل َجا َرُة ،ألَّنُه ُي َؤدِّي إ َتأ ِخ ِ
(((
استِثْنَاِء َّ
الليْ ِل فيِ َع َم ٍل لاَ ُيتَ َولىَّ إلاَّ ِبالنَّ َه ِار).
اْلع ْقدَ ،كالتصر
يح ِبالاِ ْستِثْنَاِءَ ،ك ْ
َ ِ َّ ْ ِ ِ
وال جيدر بنا أ ْن منر على هذه الفتوى حلجة اإلسالم اإلمام الغزالي دون أن نسجل إكبارنا
لروح العدالة والتسامح اليت تتبدى من إجراء عادة دينية ألقلية غري مسلمة ،مبنزلة الشرط

الصحيح يف العقد مع املسلمني ،حتى ولو كان فيه كلفة عليهم ،وتأخرياً لتسليم العمل
املتفق عليه.
ثالثًا :أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف((( ،فال يعمل بالعرف الطارئ على

فمثال لو أوصى شخص ً
ً
ماال لطالب العلم الشرعي ،فينصرف ملن يدرس علوم
التصرف،
الشريعةً ،
نزوال عند عرف الناس بتخصيص اسم العلم الشرعي لعلوم الشريعة ،وإن كانت

كل العلوم النافعة تدخل لغة حتت اسم العلم الشرعي.
 .1أبو سنة ،أمحد فهمي ،العرف والعادة يف رأي الفقهاء :عرض نظرية يف التشريع اإلسالمي ،ص  ،63 - 62رسالة دكتوراة

نوقشت يف األزهر سنة 1941م ،مطبعة األزهر 1947م.

 .2السيوطي ،عبد الرمحن بن أبي بكر ،األشباه والنظائر ،ص  ،99دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل1411 ،هـ 1990 -م
 .3جممع الفقه اإلسالمي الدولي ،قرار رقم]1[)9/5( 47 :بشأن العرفhttp://www.iifa-aifi.org/1769.html :
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يقول أبو سنة( :ورعاية هلذا الشرط جيب تفسري حجج األوقاف والوصايا والبيوع واهلبات

ووثائق الزواج وما يرد فيها من شروط واصطالحات على عرف املتصرفني الذي كان موجوداً
يف زمانهم ،ال على عرف حادث)(((.
رابعًا :أن ال يصرح املتعاقدان خبالفه((( ،فإن صرحا خبالفه ،فال يعتد به .فالعرف يف بالدنا
فلسطني أنه إذا أطلق لفظ دينار ،فإنه ينصرف إىل الدينار األردني ،فهو الرائج يف بيوع
العقارات ،فلو صرح املتعاقدان أنهما يقصدان الدينار الكوييت ً
مثال ،فال عربة بالعرف عندها.
هذه هي شروط إعمال العرف بنظر فقهاء اإلسالم ،وهي تؤكد مسة املوضوعية واملبدئية
اللتني تظهران من أحكام الفقه اإلسالمي ،فالشريعة ما جاءت ملعاكسة رغبات اإلنسان
وحاجاته ،بل جاءت لتنظيم تلك الرغبات ،حتى ال يغرق اإلنسان يف الشهوات الدونية،
ولذلك مسحت الشريعة لإلنسان بكل تصرف وعادة ليس فيهما ضرر وال اعتداء على حق
الغري من خلق اهلل سبحانه وتعاىل.
وعندما نتفكر يف عادات كثري من الشعوب واجملتمعات األجنبية ،يأخذ العجب باإلنسان،
كيف لعاقل أن يتمسك بكثري من العادات السخيفة والضارة والرذيلة ،كعبادة األوثان
وأصناف من احليوانات يف عصر العلم واملعرفة؟! وكرتك الزواج ،والزهد بالنسل يف بعض

اجملتمعات؟! رمبا كان اجلواب جزئياً يف سلطان العادة الشديد على النفس ،والذي يصعب
اخلروج عليه ،ولذا ينسب إىل أبقراط قوله( :العادة طبيعة ثانية)((( ،ويقول الفيلسوف الفرنسي
بليز بسكال( :العادة طبيعة ثانية متحو األوىل)((( ،أي َّ
أن اكتساب العادات باجلهد ،والتكلف

 .1أبو سنة ،أمحد فهمي ،العرف والعادة يف رأي الفقهاء :عرض نظرية يف التشريع اإلسالمي ،ص.65

 .2جممع الفقه اإلسالمي الدولي ،قرار رقم ]1[)9/5( 47 :بشأن العرفhttp://www.iifa-aifi.org/1769.html :

 .3ينسب صاحب العقد الفريد هذا القول إىل أبقراط ،انظر :ابن عبد ربه ،أمحد بن حممد ،العقد الفريد ،25 / 8 ،الطبعة األوىل،
دار الكتب العلمية ،بريوت1404 ،هـ.

 .4كرم ،يوسف بطرس ،تاريخ الفلسفة احلديثة ،ص  ،92الطبعة اخلامسة ،مكتبة الدراسات الفلسفية.
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كالقراءة والكتابة ً
مثال ما يلبث أن ينقلب يف نفس اإلنسان بعد التمكن منه ،والتعود عليه

إىل َمَل َكة ثابتة فيه ،ال حيتاج معها إىل جهد ومشقة يف فعله ،فتكون القراءة والكتابة عادة ثانية
حمت العادة األوىل ،وهي عادة جيدة حمت عادة سيئة ،ولكن العكس حيصل أيضاً فتمحو بعض

العادات السيئة العادات اجليدة ،كعادة قضاء الوقت مبشاهدة املسلسالت واألفالم ،تقضي
على عادة قضاء الوقت بالقراءة واملطالعة!!
وال شك يف َّ
أن لإلنسان طبيعة أوىل أصلية ،هي الفطرة األصلية اليت تدعوه إىل احلق

عز َّ
وجلَ {:فأَ ِق ْم َو ْج َه َك لِل ِّد ِ
والعدل ،أي إىل عبادة اهلل الواحد األحد ،قال َّ
ين َحنِيفًا ِف ْط َر َت اللهَِّ الَّتيِ
اس َع َلْ�ي َها لاَ َ�ت ْب ِد َ
اس
ين الْقَيّ ُِم َولَ ِك َّن أَ ْكَ�ث َر النَّ ِ
َف َط َر النَّ َ
يل خَِل ْل ِق اللهَِّ َذلِ َك ال ِّد ُ

ون}(.الروم)30 :
ال �َي ْع َل ُم َ

فعلينا أ ْن حنافظ على فطرتنا السليمة بأ ْن نوزن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا مبيزان الشرع،

فنتمسك مبا أقره الشرع ،وننبذ العادات السيئة اليت حرمها ،ألنها ضارة بنا ،فبذلك حنافظ
على فطرتنا السليمة من الضياع بسبب العادات الرذيلة.

45

العدد  141ذو القعدة وذو احلجة  1439هـ  -آب وأيلول 2018م

دراسات متنوعة

قراءة يف كتاب (التفكري
فريضة إسالمية) لعباس حممود العقاد
أ .يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم  -كلية الرتبية
مقدمة:
ال َّ
شك يف أن كثرياً من األمم أولت العقل أهمية ملحوظة ،رغم تفاوت هذه األهمية بني
شرف العقل بقيمته اليت جيدر أن يتشرف بها،
أمة وأمة ،وبني حقبة وحقبة ،إ ّال أن اإلسالم قد ّ
ويرى الكاتب الكبري عباس حممود العقاد ،وهو حمق يف رؤيته أن هذه األهمية اليت استدهلا
اإلسالم على العقل ،ترتفع إىل درجة الفريضة اليت ال حيق ألحد اإلعراض عنها أو جمانبتها،
فتكاد ال ختلو سورة من القرآن الكريم من آية أو آيات تدعو إىل التعقل والتدبر والتفكري،
وألهمية املوضوع آثرت أن أكتب يف هذا العدد قراءة يف كتاب العقاد (التفكري فريضة
إسالمية).
املؤلف:
وصحفي وشاعر مصري ،وعضو سابق يف جملس النواب
عباس حممود العقاد ،أديب ومفكر ُ
املصري ،وعضو يف جممع اللغة العربية ،ولد سنة 1889م وتويف سنة 1964م ،وله من
املؤلفات أكثر من ( )72مؤلفاً ،أهمها :عبقرية حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعبقرية عمر،
46
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وعبقرية الصديق ،وعبقرية خالد ،والدميقراطية واإلسالم ،والصهيونية العاملية ،وأثر العرب
يف احلضارة األوروبية ،والفلسفة القرآنية.
الكتاب شك ً
ال :يقع الكتاب يف ( )240صفحة من القطع املتوسط ،من إصدار دار
التقوى للطبع والنشر والتوزيع ،يف القاهرة ،سنة 2015م.
مضمون الكتاب:
تناول الكاتب اثين عشر موضوعاً وعنواناً يف الكتاب ،وهذه العناوين هي:
 .1فريضة التفكري يف كتاب اإلسالم :القرآن الكريم ال يذكر العقل إال يف مقام التعظيم،
والتنبيه إىل وجوب العمل به ،والرجوع إليه ،وبينَّ الكاتب أنواع العقل ،واحنصار خطاب
العقل فيها ،وهي :العقل الوازع الذي حيول بني صاحبه وما يشتهيه على أساس أخالقي،
والعقل املدرك ،والعقل ّ
الصحيح على املعاني
املفكر الذي ُيناط به التأ ّمل الصادق ،واحلكم ّ
واألشياء ،واستشهد كاتبنا بآيات كثرية ،منها قوله تعاىلَ { :وتِ ْل َك ا َأل ْمثَ ُ
اس َوَما
ال نَ ْض ِر�ُب َها لِلنَّ ِ
ون}(العنكبوت )43 :وقوله تعاىلَ { :وَقالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أَ ْو َ�ن ْع ِق ُل َما ُكنَّا يِف أَ ْص َح ِ
اب
�َي ْع ِق ُل َها إِال ال َعالِ ُم َ
ي اللهَُّ لَ ُك ُم اآلياَ ِت
الس ِعريِ}(امللك )10 :وقوله تعاىلَ { :ويَ ْسأَلُونَ َك َماذَا �ُي ْن ِفق َ
َّ
ُون ُق ِل ال َع ْف َو َك َذلِ َك �ُيَ�ب نِّ ُ
لَ َع َّل ُك ْم

َ�ت�تف َّ
ون}(البقرة)219 :
َك ُر َ
َ

ون}
ين ال �َي ْع َل ُم َ
ين �َي ْع َل ُم َ
ون َوالَّ ِذ َ
وقوله تعاىلُ { :ق ْل َه ْل يَ ْستَوِي الَّ ِذ َ

(الزمر )9 :وقوله تعاىل{ :انْ ُظ ْر َك ْي َف نُ َص ِّر ُف اآلياَ ِت

ون}(.األنعام)65 :
لَ َع َّل ُه ْم �َي ْف َق ُه َ

 .2املوانع واألعذار :يرى الكاتب أن املوانع اليت حتول دون استخدام العقل ّ
تتلخص يف
ثالثة موانع:
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أ -عبادة السلف وسلطان العرف.
ب -اتباع أصحاب السلطة الدينية اتباعاً أعمى.
جـ -اخلوف من أصحاب السلطة الدنيويةَّ .
وألن العقل والعمل به هو أحد أوامر اخلالق
حيق ألحد أو لق ّوة أن تعطله مهما كانت املربرات ،ويف قبول الفرد تعطيل
سبحانه وتعاىل ،فال ّ
عقله خمالفة واضحة ألوامر اخلالق.
يعرف الكاتب املنطق بأنه العلم الذي يستند على األصول ،والقواعد اليت تعد
 .3املنطقّ :
الركائز السليمة اليت تبنى عليها األحكام الصحيحة ،وعملية التمييز الواعية .ويبني تقاطع
املنطق واجلدل يف أزمنة خمتلفة ،وشيوعهما جتّلى يف عهد اليونان القدماء ،الذين احنازوا إىل
املنطق رغم سلطان اجلدل .ويرى أن الفرق بني املنطق واجلدل يكمن يف َّ
أن املنطق هو السبيل
إىل احلقيقة ،واجلدل هو صنعة املتفذلكني الذين يستعملونه لتحقيق املصلحة ،ويف هذا
العصر يضربون املثل باجلدل البيزنطي الذي يوصف باللجاجة ،والعواقب السيئة .وحيذر
الكاتب من عيوب اجلدل اآلتية:
أ -يدفع اإلنسان باجتاه القشور ،مبتعداً عن اجلوهر واحلقائق.
ب -يثري البغضاء واملشاعر السلبية.
جـ -إثارة اخلالف بني آراء اجلماعة ،وانقسام األمة إىل شيع وفرق.
د -تسّلل املشبوهني والشبهات إىل اجملتمع اإلسالمي ،إ ّال أن اإلسالم مل يرفض احلوار اهلادف
الذي يستند إىل احلجة والربهان ،كما كان يفعل الفقهاء؛ الغزالي ،والسيوطي وغريهم،
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ورحبوا باحلوار البناء ،ورفضوا الفذلكة
الذين خاضوا يف هذا اجملال ،حيث دافعوا عن املنطقّ ،
الكالمية.
 .4الفلسفة :تبحث الفلسفة فيما وراء احلقائق احملسوسة ،وما وراء الطبيعة ،ويف كنه
الوجود ،وأبرز أعالم الفلسفة القدمية :سقراط ،وأفالطون ،وأرسطو ،وفيثاغورس الذي
يسمى إمام احلكمة الصوفية ،وزينون إمام الفلسفة الرواقية ،وأشهر الفالسفة املسلمني :ابن
ّ
سينا (الشيخ الرئيس) وابن رشد ،والفارابي ،والرازي .واإلسالم ال يضيق بالفلسفة؛ َّ
ألن
التفكري يف قضايا الكون أحد فرائضه ،مع َّ
أن بعض هذه الفلسفات تضيق باإلسالم ،هلذا
مل ينغلق الفالسفة املسلمون على أنفسهم ،بل اهتموا بقراءة الفلسفة اليونانية ،واألفكار
معمقة.
اهلندية ،والفارسية قراءة ّ
 .5العلم :لقد بلغ اإلسالم من وضوح الدعوة إىل التوجه إىل العلم شأناً كبرياً ،فالتأ ّمل،
والنظر يف ملكوت السماوات واألرض هي مسألة حازت على أهميتها ،ورفعتها يف اإلسالم.
الس َما َو ِ
قال تعاىل{ :أَ َولمَْ �َي ْن ُظ ُروا يِف َم َل ُك ِ
ض َوَما َخ َل َق اللهَُّ ِم ْن َش ْي ٍء}(األعراف،)185 :
ات َوا َأل ْر ِ
وت َّ
والعلم يف اإلسالم جتاوز حد استيعاب العلم ،الذي يلزم للعبادة وأداء الفرائض ،فمعرفة
والتبحر يف علومه هي رغبة إسالمية صادقة .ولقد بينَّ الرسول ،صلى اهلل عليه
حقائق الكون
ّ
وسلم ،يف أحاديث كثرية فضل العلم والعلماء ،وأن العلماء هم ورثة األنبياء.
 .6الفن اجلميل :عرض الكاتب موقف اإلسالم من الفن اجلميل ،مستعرضاً األمور اآلتية:
 .1يتّسم موقف اإلسالم بعدم االنغالق ،وتثمني نعمة اخلالق ،واإلقبال على احلياة.
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 .2حيرتم اإلسالم اجلمال ،ويعتربه من آيات اخلالقّ ،
وحيل الزينة .قال تعاىلُ {:ق ْل َم ْن َح َّرَم زِينَ َة
اللهَِّ الَّتيِ أَ ْخر َج لِ ِعبا ِد ِه َو َّ
الرْز ِق}(األعراف ،)32 :وقال عليه السالم( :إ َّ
الطيِّبَ ِ
ِن هللاَ مَ ِ
جٌ
يل حُيِ ُّب
َ َ
ات ِم َن ِّ
ال َم َ
جَْ
ال)(*).
(((

 .3منع اإلسالم عبادة األوثان ،وما يصنع لعبادتها من التماثيل وغريها.
سيما التصوير الطيب والتشرحيي والعالجي ،واختاذ الصور
حيرم اإلسالم التصوير ،ال ّ
 .4مل ّ
ربك ،فهي حرام.
للزينة ٌ
مباح ،والصور اليت تتّخذ للعبادة والت ّ
 .5كان اإلمام املسلم حممد عبده يزور معاهد الفن ،ويكتب عنها ،وحيتفظ لنفسه باآلثار
والتحف اجلميلة.
حرم ما امتزج منهما باخلالعة وإثارة الشهوات.
حيرم اإلسالم الغناء واملوسيقى ،ولكنه ّ
 .6مل ّ
َّ .7
إن ترتيل القرآن بصوت مجيل مسألة حمبَّبة؛ ملا يرتك ذلك من أثر إجيابي يف روح السامع
والقارئ.
الغي ،فقد نظمت أحكام الفقه
 .8مل ّ
حيرم اإلسالم الشعر إ ّال ما يستدرج النفس إىل مواطن ّ
اإلسالمي يف حبور شعرية موزونة.
 .9ال حيق للمرأة أن تبدي زينتها إال للضرورة ،مع احلذر من الضرر والفتنة.
 .10التمثيل مباح ما دام ال يتجاوز احلدود.
نتأمل
 .7املعجزة :يرى الكاتب أن ما نراه يف هذا الكون الواسع يع ّد معجزة ،وجيدر بنا أن َّ
ونتدبر ّ
ونفكر يف كل شيء يف هذا الكون .فاملعجزات مطلوب منّا فهمها ،وارتياد عقلنا

الكبرْ وَبيَاِنِه.
* صحيح مسلم ،كتاب اإلميانَ ،باب تحَْريم ِ
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ألبعادها ،وحيب أال تبطل هذه املعجزات عمل العقل ،بل حتضه على التفتّح ،وإن أخطر ما
يهدد العقل من آفات هي آفة اجلمود ،ويوجز القول إن املعجزة جيب أن تستنهض العقل؛
كون التفكري فريضة إسالمية.
 .8أمام الديانات :يرى الكاتب يف هذا الباب َّ
أن من واجب املسلم أن يؤمن بالرساالت
السماوية مجيعاً وحيرتمها ،ويفكر فيها ،ويتدبرها بعقالنية ،ومع إميانه بالديانات جيدر به أن
عما شابها ،واختلط
يوفق بني واجبني ،األول :واجب اإلميان بها ،والثاني :واجب اإلعراض ّ
بها من ضالالت ،والعقل هو مرجعه األساس يف عملية التوفيق بني الواجبني.
 .9االجتهاد يف الدين :يشري الكاتب بداية إىل أن املصادر يف الدين اإلسالمي ثالثة:
أ .الكتاب.
ب .السنة.
جـ -اإلمجاع.
ويستند اإلمجاع على اجتهاد أولي األمر ،ويستند االجتهاد على أوامر اهلل اليت ّ
حضت املسلم
على التفكري ،فاالحتكام إىل العقل والبصرية دائماً ضرورة إسالمية ،والتعامل مع النص حيتاج
ً
مفصال احلديث عن االجتهاد مشرياً إىل
إىل استثمار أقصى طاقات العقل ،واسرتسل الكاتب
شر كبري يؤّدي إىل حتطيم عقول املسلمني،
أنه ليس كل مسلم قادراً على االجتهاد ،وحترميه ٌّ
ومارس الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،االجتهاد ،كذلك الصحابة واخللفاء الراشدون،
ويرى الكاتب أيضاً أن االجتهاد ال يكون إال حينما يسود صالح الضمائر والذمم ،وال جيوز
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عم الفساد .وبينّ أبواب االجتهاد القائمة على القياس ،وهو إحلاق أمر مل يرد فيه نص
إذا َّ
بأمور مشابهة ،وردت فيها نصوص ،واالستحسان ،وهو املفاضلة بني حكمني مستندين إىل
نصوص ،فريجح األوفى واألفضل ،واملصاحل املرسلة ،وهي املصاحل اليت مل يتوافر حوهلا نص،
ومل يسبقها مشابه ،فيجتهد اإلمام مبا حي ّقق مصلحة املسلمني.
 .10التصوّف :تناول الكاتب يف هذا الباب أصول التّص ّوف ،وتارخيه عند الغرب واملسلمني،
والروايات اليت تبني أصل معنى التصوف عند املسلمني ،ووضح صورة التصوف يف اإلسالم،
وأنها تقوم على سرب غور األسرار ،يف كونها مسألة يشرتك فيها الصوفيون الفالسفة وعلماء
النفسَّ ،
ّ
والتقشف ليس من دالالت الصوفية ،وأن الصوفيني قد أحبروا
وأن لبس الصوف
يف الفقه والكالم ،واللغة وعلم القرآنَّ ،
أهم صفة للصوفية هي اإلميان باهلل ،حباً ال
وأن َّ
طمعاً بالثواب أو رهبة من العقاب ،وحتدّث عن أنواع الصوفية من حيث املوضوع :نوع
العقل واملعرفة ،ونوع القلب والرياضة .ومن حيث موقع الصوفية من الدنيا :نوع يرفض
الدنيا ويراها زيفاً ،ونوع يعيش احلياة ليختربها وخيترب نفسه ،ومجاهلا من مجال اخلالق .وتعرض
للح ّ
الج والسهرودي ،وقال :إنهما من الصوفيني الذين تعرضوا حلمالت عنيفة لتعاملهما
مع الغيبيات بشكل ال يقبله العقل ،وقاما بكثري من اخلوارق اليت كانت أحياناً تنسب إىل
السحر ،وأحياناً تنسب إىل الكرامات.
 .11املذاهب االجتماعية والفكرية :قدم اإلسالم ركائز ومنارات كافية واضحة للسياسات
االجتماعية ،اليت تشمل الفرد واجملتمع باتزان كبري .ويرى الكاتب أن الدين يستوعب
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املذاهب ،وال يستوعبه مذهب ،وقد استوعب اإلسالم هذه املذاهب الفكرية مثل مذهب
التطور ،ومذهب الوجودية ،ول َف َظ سلبياتها ،فالدين هو األبقى ،واملذاهب متغرية متبدّلة مع
األزمنة واملراحل .واملذاهب اليت ركز عليها يف هذا الباب ،هي الدميقراطية واالشرتاكية
والعاملية .فبالنسبة إىل الدميقراطية احرتم اإلسالم املسؤولية الفردية ،واحلكم بالشورى،
واملساواة ،واحملاسبة بالقانون ،وبالنسبة إىل االشرتاكية ،رفض احتكار الثروة ،واحتكار التجارة،
ونادى بكفالة الضعفاء واحملرومني ،وبالنسبة إىل العاملية ،فقد خلق اهلل الناس لتتعارف وتتآلف،
وال فرق بني الناس إال بالتّقوى.
 .12العرف والعادات :بعد أن أخذ اإلسالم باالنتشار ،انضمت إليه أمم وقبائل شتى،
فكانت من بينها شعوب من الفرس والبابليني والفينيقيني ،والفراعنة والكنعانيني والرببر
وسكان البوادي املختلفة ،وكان لكل أمة عادات وتقاليد وأعراف وطقوس ومواسم ،وأطعمة
وأشربة وأزياء خمتلفة ،وقد استوعب املسلمون هذه األمم بعاداتها وتقاليدها إمياناً بضرورة
عدم االنغالق ،مع االستمرار يف احلفاظ على سالمة العقائد والعبادات .فشارك املسلمون هذه
الشعوب يف كثري مما لديهم ،فاحتفلوا بالنريوز ،وأكلوا يف األديرة ،وركبوا الفيلة ،وتعاملوا
بالدرهم والدينار ،وسكنوا بيوتاً من بناء القبط والروم ،وأشاعوا مساحة اإلسالم وإنسانيته،
وحينما أخذ األعداء يرتبصون باألمة من الداخل واخلارج ،وحاولوا التسلل ،حيملون معهم
شبهات كثرية ،بدأ املسلمون يتحفظون حفاظاً على كيان األمة .وعندما ضعف حال املسلمني،
ً
سبيال
ح ّذر ابن خلدون ،أحد أهم علماء االجتماع من تقليد املغلوب للغالب؛ ألن يف ذلك
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إىل الفناء .إال أن املسلمني أصبحوا يتحفظون على كل جديد ،ويعيشون حالة من حصار
الذات .ورغم كل هذا ،مل يكن أمام األمة إال استعادة الثقة بالنفس ،وبشكل تدرجيي ،وعدم
رفض كل جديد ،وعدم قبول كل جديد ،واالحتكام إىل أصول الدين ،اليت ال تنكر دور العقل
يف التمييز.
اخلامتة:
من الضروري أن يتمتع املسلم بإميان قوي راسخ ،لكن هذا اإلميان يزداد قوة وأصالة ،إذا
حتصن باملعرفة ،واستنار بالفكر ،وتسلح ولو بشيء من املنطق ،والفلسفة ،والعلم ،وأضاف
إىل مجاليات روحه شيئاً من الفن اجلميل ،الذي أحله اهلل ،أما بالنسبة إىل االنغالق واالنفتاح،
فإن االنغالق ال خيدم أمة واهنة متآكلة من الداخل ،واالنفتاح ال يغري وال ُيرعب أمة واثقة
ترتكز يف مرجعيتها على كتاب اهلل وسنة رسوله ،وحتتكم إىل العقل وال تغيبه ،والذي يعد
االستناد إليه فريضة إسالمية ال مندوحة عنها.
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دراسات متنوعة

هل للدين اإلسالمي دور يف صناعة النهضة؟

الفجوة والشروط ،واإلحداثات
إياد مشاسنة /شاعر وروائي
اشتهر تارخيياً قول اخلليفة الثاني ،أمري املؤمنني ،عمر بن اخلطاب ،يف حديثه عن دور
اإلسالم يف جعل العرب سادة الدنيا ،وبعث النهضة العربية اإلسالمية ،اليت ساهم العرب
يف قيادة شعوب العامل إليها ،واستمرت مئات السنني بني صعود وهبوط ،بني مد وجزر ،لكنها

أثرت كثرياً يف تاريخ العامل وحضاراته اليت جاورتها ،واليت مل جتاورها ،وكان هلا الدور يف كثري

جداً من صناعة املعرفة ،اليت ذهبت إىل النهضة األوروبية الحقاً .حيث قال رضي اهلل عنه( :إان

قوم أع ّزان هللا ابإلسالم ،فلن نلتمس العز بغريه))*(،وذلك مبا جاء به اإلسالم من قيم وشروط ،كان
(((

االلتزام بها منذ ألف وأربعمائة عام دافعاً قوياً للنهضة ،والتفوق احلضاري ،ومل يكن العرب

أي من األمم ،أن تنجب عقوهلا الفلسفية هذه الشروط والقيم ،وتهذبها تهذيباً
وحدهم ،وال ّ

تاماً ،وجتعلها ممكنة التطبيق اإلنساني ،حبيث تصلح دائماً ،ويتسابق إليها العدو والصديق،
إال بالقرآن واإلسالم.
لقد شاع بني املثقفني مقولة إن اليابان نهضت ،وهي ال تدين باإلسالم ،والسويد تنافس

على املستوى األول عاملياً يف الرفاهية ،وال تدين باإلسالم ،والصني جتتاح العامل بصناعتها
الرخيصة والوفرية ،وهي ال تدين باإلسالم ،وما زالت على النهج الشيوعي ،فكيف تزعمون
* فيض القدير.289 / 2 :
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أن الدين اإلسالمي هو من يصنع النهضة ،ومن يدينون باإلسالم ال ينهضون منذ مئات
السنني؟!
ما دور الدين اإلسالمي يف صناعة النهضة؟
أعتقد أن اإلجابة تكمن يف أن حسن النوايا يقود إىل اجلحيم؛ أي إن االتكال على
افرتاضات عشوائية أمر مدمر ،وال يفضي إال إىل اهلالك ،فاألسئلة احلضارية ال تقوم على
افرتاضات عشوائية ،وال على إجابات ساذجة ،وال على تعميمات أو تأويالت متحيزة.
لقد نهضت اليابان بعد أن ختلت عن دينها الوثين بعبادة الشمس ،ألنه مل حيمل بذور
النهضة ،بل قادتها عبادة اإلمرباطور الواحد املتوحد يف سيطرته ،وخضوعهم إىل اهلالك،

لكنها فيما بعد احلرب تبنت قيماً عاملية ،جيمع اجلميع على فعاليتها يف صناعة النهضة،
فالعارفون يعرفون اجلودة الشاملة اليت تتبناها اليابان ،واإلخالص يف العمل ،واحرتام املورد
البشري وتبنيه حتى يوم وفاته ،وكذلك القول بالنسبة إىل الدول األخرى.
خمتصر القول :إن التجربة اليابانية قامت على حتول جوهري يف القيم بعد صدمة
احلرب اهلائلة ،اليت كلفتها مدينتني ،وعشرات اآلالف من الضحايا ،ويف اإلسالم كثري من
األشياء ذات الصلة ،فاإلحسان الذي هو من اإلسالم هو جوهر فكر اجلودة ،واإلتقان الذي
حيببه اهلل هو أحد مبادئ اجلودة ،وإعطاء األجري أجره قبل أن جيف عرقه فكر متفوق يف إدارة
املوارد البشرية قبل التجربة اليابانية ،وغرس الغراس ،واالستمرار يف العمل حتى لو قامت
الساعة ،وهي أكرب تدمري ممكن لألرض ،أمر متقدم يف فكر اجلودة الشاملة.
ولذلك؛ فإن التخلي عن التجارب املاضية ،اليت تتنافى مع اإلسالم وقيمه العاملية هو الذي

ً
كامال ،وليس خافياً أن الكتابة يف العصور الوسطى كانت تعد
خلق النجاح ،وإن مل يكن

هرطقة إن مارسها أفراد الشعب ،وأن العلم كان مباحاً فقط لطائفة القديسني ،لكن بعد أن
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ختلت الشعوب عن دينها الذي يقيدها ،وحيرم الكتابة ،فقد نهضت ،ومعروف أنها نهضت
بتأثري التثاقف؛ أي تالقح الثقافات ،وتبادهلا القيم ،مئات آالف الكتب تشهد على ذلك ،مما
هو حمفوظ يف املتاحف العاملية اليوم ،نقلت منه العلوم واملبادئ والفلسفة ،واألخالق ،نقلوا
عن الشرق علومه وأخالقه ،فشرعوا ما حيفظ النفس ،واملال ،والعقل ،بل بالغوا حتى جعلوا

من العقل إهلاً يكاد يعبد ،وأطلقوا احلريات مجيعاً ،فهدموا العامل ،وأقاموا بالدهم ،وصنعوا
رفاهيتهم.
ومن املشهور يف علم التنمية البشرية أن مخس العامل ميتلك كل شيء ،بينما جيلس أربعة
أمخاس العامل يف فقر مدقع ،وجمازر ومهالك ،ينهب التجار والصناعيون ثرواته ومواده اخلام،
ويتحكمون بقادته وصناع سياساته ،وميلون عليه حدوده وحبوره ،وانتماءاته ،ويصدرون إليه
ما يصنعون من خاماته ،وال يسمحون لغري من واالهم بأي مبادرة.
نقطة نظام أدبية:
ال خيتلف اثنان يف أن منظومة القيم يف اإلسالم متميزة جداً ،وإن كان العرب يف اجلاهلية
أهل عزم ولغة ،وأهل كرم وخنوة ،حتى احلضارات البائدة كاألنباط ،وما قبلهم وما بعدهم،
مل تصنع حضارة تؤثر يف العامل ،ومل تقم على نظام من العدالة االجتماعية ،لقد نقصهم
النظام األخالقي اجلامع املتقدم ،الذي يهذب الفرد واجلماعة ،ويوزع األدوار ،وحيقق العدالة
االجتماعية .جاء اإلسالم ،وجاءت يف رسالته مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تدعو إىل حفظ
الدين ،والعقل ،والنفس ،والنسل ،واملال.
جعل اإلسالم للعقل ،الذي هو وعاء الفهم والعلم ،أهمية كربى ،فهو مناط املسؤولية،
وعليه حيسب التكليف ،وسن من التشريعات ما يضمن سالمته وحيويته ،وحرم كل ما من
شأنه أن يؤثر يف العقل ويضر به ،أو يعطل طاقته؛ كاخلمر ،واملخدرات ،شرع العقوبة الرادعة
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على تناول املسكرات ،ثم ربى العقل على روح االستقالل يف الفهم والنظر ،واتباع الربهان،

ونبذ التقليد غري القائم على احلجة ،ثم َّ
أكد على تنمية العقل مادياً ومعنوياً ،بالغذاء اجليد،
الذي مينح الطاقة والفعالية ،وطلب العلم ،واعتباره أساس اإلميان ،وأتاح التعليم للجميع،

وجعله حقاً مشاعاً بني أفراد اجملتمع ،ومن املعلوم أن اإلسالم حرر العقل من سلطان اخلرافة،
والشعوذة ،والسحر ،والكهانة ،وغريها من أساليب االحتيال ،وخداع العقل.
ومناهج؛ ليقود التفكري إىل صناعة نهضة حقيقية ،فقال تعاىل:
أدوات
وشرع اإلسالم للعقل
ٍ
َ
{ َوال َ�تق ُ
س لَ َك بِ ِه ِع ْل ٌم}(اإلسراء ،)36 :أي إنه وضع املنهج الصحيح للنظر العقلي املفيد
ْف َما لَْي َ
لليقني.
من هنا كانت دعوته إىل التثبت قبل االعتقاد ،ثم دعا إىل التدبر يف نواميس الكون
الستكشافها ،وتأمل ما فيها من دقة وترابط ،وإىل استخدام االستقراء ،والتمحيص الدقيق
من أجل الوصول إىل اليقني ،ومن ثم فتح له باب االجتهاد يف التشريع فيما ال نص فيه.
سبب اهلزمية ...وأزمة الرتدي احلضاري:
ال حاجة بنا إىل التفكري كثرياً يف أسباب هزائمنا ،حنن النطبق مبادئ ديننا ،فهو يدعو إىل
اإلحسان ،وال حنسن ،ويدعو إىل اإلخالص ،وال خنلص ،ويقول :إن األعمال بالنيات ،ونضمر
نيات مصاحلنا ،ونزعم العمل للمصلحة العامة ،وندع العمل ،ونبحث عن الراحة ،مينع
الرشاوى ،ونعدها فهلوة وهدايا ،يدعو إىل التفكر ،وحنن منارس التلقني والبصم ...كم حنن
بعيدون؟؟
استنبط عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،مبدأ مسؤولية احلاكم ،وسأله :من أين لك هذا؟
وحنن نقدس زعماءنا الذين نعدهم حاكمني بأمر اهلل ،من خليفة ،أو ملك ،أو أمري ،أو شيخ،
أو حتى زعيم قبيلة بدائية يف الربع اخلالي ،إن وجدت ،ثم نبذ الفاروق الفرقة والعنصرية،
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اس َوَقد َول َدهتم أُ هُ
مهاتم أَحراراً)(((،
وأنشأ مبادئ للعدالة االجتماعية ،فقالَ ( :متىَ اسَ�ت ْعبَدمتُ النّ َ
وأنصف الرجل القبطي من الوالي الصحابي اجملاهد وفاتح مصر ،عمرو بن العاص ،وابنه،
ثم ميزنا بني املدني والفالح ،بني القروي والبدوي ،بني اليمين والقيسي ،وقامت مذابح
وجمازر ،ودخلنا يف دوامات التفوق الدموي ،وال ِعرقي ،واألصلي ،والفصلي؛ إىل أن ابتالنا
اهلل بشعب يزعم أنه شعب الرب املختار ،وما سواه (غواييم) خيدمونه ،ويقومون باألعمال
احلقرية.
جاء أبو ذر مببدأ حق الفقري ،وحق املدني يف مساءلة احلاكم عن قوته ،وقال( :عجبت ملن
ال جيد القوت يف بيته ،كيف ال خيرج على الناس شاهراً سيفه؟)((( وما زلنا نفرض الضرائب،
واملدفوعات ،والنفقات على الفقراء الذين يستوون باألغنياء ،حتى احلد األدنى من الدخل،
تقرره خنبة األغنياء واألقوياء ،ليزدادوا ثراء ،ويبقى الفقراء فقراء.
فأبو بكر الصديق بينّ أنه سيقاتل املرتدين ما فرقوا بني الصالة والزكاة؛ ألنه أيقن أن
الفريضة الثانية تساوي األوىل ،وإن كانت الصالة عمود الدين ،فإن الزكاة هي املادة اليت ختلق
الرباط التكافلي ،هي حق الفقراء ،عشرات األلوف من الصحابة استشهدوا يف سبيل حق

الفقري ،ومعهم عشرات من حفظة القرآن الكريم ،دفاعاً عن حق الفقراء يف مال األغنياء،
كحق وليس منّة وال تفضل ،ثم أهملت الدول- ،دول اخلالفة واإلمارات والسلطنات
واملشيخيات -الزكاة ،وجعلتها اختياراً جيمعها أمري ،ويرتكها أمري ،وترك الفقراء يف رمحة
األغنياء ،حيث ما زالت حتى اليوم بعض الدول تنثر قمحاً على رؤوس اجلبال طعاماً للطيور،

ويف دول املسلمني ويف العامل من ميوت جوعاً وفاقًة ومرضاً.
 .1يف سبيل العقيدة اإلسالمية.41/ 1 ،

 .2رجال حول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.51/ 1 ،
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أكرم اإلسالم املرأة عموماً ،فجعل عمر بن اخلطاب للمرضعة راتباً من بيت املال ،وجعل

هلا وصاية على ماهلا ،وعلى مرياثها ،وجعل هلا حقوقاً وعليها واجبات ،ليس ذلك مرهوناً بعرق
أو دم ،حتى شهادتها أمام القضاء ،جاءت ضمن نظام قضائي متكامل ،تذكر إحدى الشاهدتني

األخرى ،توخياً للعدالة ،وذلك يف حاالت معينة من الشهادة ،بينما أخذت شهادتها وحدها،
يف حاالت أخرى.
بينما وحنن نزعم االلتزام باإلسالم ،نفاوض املرأة على مرياثها وعملها ودخلها ،تعمل
داخل البيت وخارجه ،تقتل بالشبهة ،وحنمل الدم بفخر أهوج وزائف ،نعد أنفسنا غاسلي
عار ،ومبيضي شرف ،وقد دنسناه بالدم املسفوك ،واهلل تعاىل يقولِ { :م ْن أَ ْج ِل َذلِ َك َكَ�تْ�بنَا
اس مَ ِ
ِس َرائِ َ
جيعاً َوَم ْن
ْس أَ ْو َف َسا ٍد يِف ا َأل ْر ِ
يل أَنَّ ُه َمن َ�قتَ َل َ�نفْساً بِ َغيرْ ِ َ�نف ٍ
ض َف َكأَمَّنَا َ�قتَ َل النَّ َ
َع َلى بَ يِن إ ْ
ات مُثَّ إ َّ
َد َجاءْ�ت ُه ْم ُر ُس ُلنَا اِبلَ�بيِّنَ ِ
اس مَ ِ
ض
ِن َكثِرياً ِّمْ�ن ُهم �َب ْع َد َذلِ َك يِف ا َأل ْر ِ
جيعاً َولَق ْ
أَ ْحيَا َها َف َكأَمَّنَا أَ ْحيَا النَّ َ
ون}(املائدة)32:
لَ ُم ْس ِرُف َ
شروط النهضة وآليات القيام:
قامت النهضة اإلسالمية العاملية باحرتام العقل ،وسقطت بتغييبه ،وقامت أي حضارة
أخرى بتحرير العقل ،الفارق بني التجارب هو أن العقل البشري آلة النهضة ،وليس إهلها،

وال خالقها ،يف اإلسالم ال يع ّد العقل حكماً مطلقاً كي ال يضل ،وال يطغى ،واملراقب حلال
ً
جمهوال باألمس
العقل منذ بدء الوعي البشري إىل اليوم ،جيد أنه يتقدم ويرقى ،مبعنى أن ما كان
أصبح معلوماً ،وما كان ً
حماال أصبح ممكناً ،وما كان من املسلمات ،أصبح من املغالطات ،وهذا

يدل على أن العقل سفك كثرياً من الدماء حبكمه اجلزئي ،ورأيه االفرتاضي ،لذلك؛ فإن تأليه
العقل أو شيطنته مرفوضة ،جيب التسليم بنسبية احلقائق ،العقل حكم مساند ،مصادر املعرفة
تتنوع ،ما ثبت باليقني سنعمل به ،فقط.
60

هل للدين اإلسالمي دور يف صناعة النهضة؟ الفجوة والشروط ،واإلحداثات

احرتام العقل يعين تغييب املؤثرات اليت تسخر منه ،متنع تفعيله ،أو تطوير قدراته،
ومن ذلك املسكرات واملخدرات ،ومن ذلك أدوات التغييب ،وغسل األدمغة باإلعالم
املزيف ،وباإلعالنات اخلادعة ،ينبغي أن نكافح التزوير ،واالحتيال ،والتسخيف ،والتجهيل،

واالستحمار ،ال جيوز أن يكون العقل الذي يرسل إنساناً ليستكشف املريخ مرهوناً بلفافة
تبغ ،عندما يقل مستوى نيكوتينها يف الدم يثور ،وعندما ترضى عنه ،يعمل كحمل وديع،
وعبد مطيع ،حتى عرفنا من ميكنه إيقاف سيارة للسؤال عن لفافة تبغ ،ورمبا لو مات بنقص

السكر ،ال يسأل عن قطعة خبز يسد بها جوعاً.

نعلم أن الطاقة العقلية املستخدمة بشرياً هي بسيطة من قدرات العقل ،وأننا بالتدريب

والتمرين ،ومبساعدة التكنولوجيا ميكن الوصول إىل أداء أعلى ،لكن هذا العقل ال يعيش
يف جلباب فضفاض وال ضيق ،ال يقبل بأنصاف احلقائق ،وال أنصاف القوانني ،وال أنصاف
األديان .عندما يعمل العقل بطاقته وفق معلومات مشوهة ،أو منقوصة ،أو يتم إطالقه يف غابة
معلومات من كل مكان فيه ،سيتحالف مع غرائز احليوان فينا ،سيعمل على سد احلاجات
العاطفية املتضخمة أو الضامرة ،سيطلق فينا (الذات املتوحشة) اليت كنا حنتاج إليها قبل
التاريخ ،وعندما بدأنا مشوارنا احلضاري ،بدأنا نهذبها ،ونتلو عليها قصص اإلجنازات؛ لتهدأ
وتطمئن.
لكن ال ضمان أنها لن تنطلق عندما تثور ،وهي تسمع قصص املوت واخلوف والدمار،
وعندما يتم استفزازها أو استدعاؤها من األعماق.
سؤال أخري ...وفكرة ختامية:
هل يعين ذلك أن نتحرر من الدين ،ما دام دين اليابان القديم كان يكبلهم ،وقد نهضوا
بقيم جديدة ،أال يكفي أن نتبنى هذه القيم من أجل حتقيق النهضة؟
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بالطبع ال ،هذا يقيين؛ ألن جمموعة من القيم حتقق إجنازاً لفرتة ما ،التجربة اليابانية عمرها
عشرات السنوات فقط ،وقد تستمر ،لكن الوعاء األخالقي الشامل ،الذي يشمل الروح
واجلسد ،اإلنسان وأخاه اإلنسان ،اإلنسان والكون ،اإلنسان وما قبل وجوده وما بعده ،هذه
منظومة غري كاملة ،ال حيتويها إال الدين اإلسالمي.
لكن العيب فينا ،عندما اقتصرنا يف تديننا على الكهنوت ،والرهبانية يف اإلسالم ،ثم

اخرتعنا فرائض جديدة ،فقدّسنا احلاكم ،والقوة ،ومل نر من أوجهها إال وجهاً واحداً وحيداً،
غالباً أو مغلوباً ،حاكماً أو حمكوماً ،وإسالمنا يقول إن الناس شركاء ،وأن ال طاعة ملخلوق يف
معصية اخلالق ،والظلم معصية ،والعدل أساس امللك ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:
ني يِف َ�ت َوا ِّد ِه ْمَ ،وَ�ت َر مُ ِ
اشتَ َكى ِم ْن ُه عضو ،تَ َدا َعى لَ ُه َسائِ ُر
ِم َمثَ ُل ا َجل َس ِد ،إِذَا ْ
( َمثَ ُل املُ ْؤِمنِ َ
ِمَ ،وَ�ت َعا ُط ِفه ْ
احه ْ
لس َه ِر َو حُْ
جَْ
المَّى)(*).
ال َس ِد اِب َّ
(((

املنظومة األخالقية اإلسالمية املتكاملة ،حترسها العقيدة ،فال ميكن اإلحسان ،الذي هو

أمسى من اإلتقان ،إال باالعتقاد باهلل رباً رقيباً حسيباً وشاهداً ،وال ميكن حتقيق الوفاء مبتطلبات
التنمية الشاملة املستدامة ،دون أن نؤمن مبسؤوليتنا عن ظهور الفساد يف الرب والبحر ،مما
كسبت أيدينا ،وإننا حماسبون على ذلك ،لذلك أعزنا اهلل باإلسالم ،فامتدت دوهلم ،وإن تبدل
عليها حكام من دول خمتلفة ،واستمروا مئات عدة من السنوات.

* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم التصدق باملال املعد ألداء احلج ووضعه يف بنوك االستثمار
السؤال :هل ميكن وضع املبلغ املالي املعد ألداء حج الفريضة يف أحد البنوك ،واإلنفاق من
أرباحه على الفقراء واحملتاجني ،واالستغناء بذلك عن حج الفريضة؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فاحلج ركن من أركان اإلسالم ،فرضه اهلل تعاىل على املستطيع مرة يف العمر ،يقول اهلل تعاىل:
استَ َط َاع إِلَْي ِه َسبِيل}(آل عمران ،)97 :وقد ذهب مجهور أهل العلم
{ َولِهَّلِ َع َلى النَّ ِ
اس ِح ُّج الَْ�ب ْي ِت َم ِن ْ
إىل أن احلج واجب على الفور على كل مستطيع ،قال ابن قدامة( :من وجب عليه احلج ،وأمكنه
فعله ،وجب عليه على الفور ،ومل جيز له أتخريه ،وهبذا قال أبو حنيفة ،ومالك)(*) ،واالستطاعة هي
(((

القدرة البدنية واملالية ،ومبا أنك مستطيع ،فقد وجب عليك احلج وجوباً عينياً ،وهو مقدم على
التصدق على الفقراء واحملتاجني ،ألنهم ممن ال تلزمك نفقتهم ،وألن الصدقة عليهم يف مثل
حالتك هذه تكون من باب النفل والتطوع ،والفرض يقدم على التطوع.
* املغين.232/ 3 :
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وننبه السائل إىل أنه حيرم إيداع األموال يف مصارف ربوية ،أو أخذ زيادة عليها؛ ألن ذلك
يعد من التعامل بالربا ،الذي هو من كبائر الذنوب ،ومن السبع املوبقات ،فاهلل تعاىل يقول:
الص َد َق ِ
الراَب َو�ُي ْريِب َّ
ات َواللهَُّ لاَ حُيِ ُّب ُك َّل َك َّفا ٍر أَثِي ٍم}(البقرة ،)276 :ويقول رسول اهلل،
{يمَْ َح ُق اللهَُّ ِّ
ول اللهَِّ؛ َوَما ُه َّن؟ َق َ
َاتَ ،قالُوا :ياَ َر ُس َ
الس ْب َع املُوبِق ِ
الش ْر ُك باِللهَِّ،
الِّ :
(اجتَنِبُوا َّ
صلى اهلل عليه وسلمْ :
ْس الَّتيِ َح َّرَم اللهَُّ إِال ب َ
ال�ت َويِّل �َي ْوَم َّ
الس ْح ُرَ ،وَ�ق ْت ُل َّ
ال الْيَتِي ِمَ ،و َّ
الراَبَ ،وأَ ْك ُل َم ِ
الز ْح ِف،
ال�نف ِ
َو ِّ
اِحل ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ات ال َغا ِف ِ
ات املُ ْؤِمنَ ِ
َوَق ْذ ُف املُ ْح َصنَ ِ
الت).

(*)
(((

كما أن ذلك يعد من باب املعاونة على ارتكاب اإلثم والعدوان ،وإن كان القصد من
ب َو َّ
ال�ت ْق َوى َوال
ذلك معاونة احملتاجني ،فالغاية ال تربر الوسيلة ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَ�ت َعا َونُوا َع َلى الْ رِ ِّ
ان َو َّا�تقُوا اللهََّ إ َّ
َ�ت َعا َونُوا َع َلى اإل مِْثِ َوال ُع ْد َو ِ
ِن اللهََّ َش ِدي ُد الْ ِعق ِ
َاب}(املائدة.)2 :
ومن شروط قبول العمل عند اهلل تبارك وتعاىل أن يقصد به وجه اهلل تعاىل ،وأن يكون
مشروعاً ،وهذا عمل غري مشروع.
 .2حكم ترك طواف اإلفاضة يف احلج
السؤال :حججت عام 2014م ،وقد خرجنا يف ملحق احلج يف السابع من ذي احلجة ،ومل
يكن لنا مرشد ،ومل نطف ومل نسع ،وحتللنا من اإلحرام قبل الطواف والسعي ،ومل نطف
طواف اإلفاضة ،ومل نبت يف منى ليلة يوم العيد ،فما حكم ترك طواف اإلفاضة؟
اجلواب :إن حتقق ما ذكرت ،فقد فاتك ركن من أركان احلج ،وهو طواف اإلفاضة ،أو الزيارة،
يق}(احلج ،)29 :ومن مل يطف طواف اإلفاضة سواء أكان
لقوله تعاىلَ { :ولْيَ َّط َّوُفوا اِبلَْ�ب ْي ِت الْ َعتِ ِ
* صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب رمي احملصنات.
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ً
ً
محُْرماً ،وال جيرب ذلك بدم،
جاهال أم ناسيا لزمه الرجوع إىل مكة حتى يأتي به؛ ألنه ما يزال ِ
وجيب أداء هذا الركن قبل التحلل األكرب من اإلحرام؛ أي قبل معاشرة األزواج ،فإن حصلت
املعاشرة قبل العودة ألداء هذا الركن الفائت ،فتلزم إعادته ،مع وجوب الفدية بدم؛ أي ذبح
شاة من الغنم ،أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة ،تذبح يف مكة وتوزع على فقرائها.
وعليه؛ ومبا أن ركناً نقص من حجك ،وهو طواف اإلفاضة ،فيجب عليك حتني الفرصة
املناسبة للعودة إىل أداء هذا الركن على الوجه الصحيح ،مع لزوم الفدية.
 .3حكم حج املرأة مع عصبة نساء دون وجود حمرم
السؤال :هل جيوز للمرأة أن تؤدي فريضة احلج مع عصبة نساء دون وجود حمرم؟
اجلواب :اختلف الفقهاء يف املسألة على أقوال:
القول األول :التمسك بظاهر بعض األحاديث ،فمنع سفرها بغري حمرم ،ولو كان لفريضة
يستثن من هذا احلكم صورة من الصور ،ومن تلك األحاديث قوله صلى اهلل عليه
احلج ،ومل
ِ

وسلم( :ال حَيِ ُّل ال ْم َرأَ ٍة ُ�ت ْؤِم ُن باِللهَِّ َوالَْ�ي ْوِم ِ
حَْرٍم َع َلْ�ي َها)(((،
اآلخ ِر تُ َسا ِف ُر َم ِس َريَة �َي ْوٍم َولَْ�ي َل ٍة ،إِال َم َع ِذي م َ
حَْرٍم)((( ،وذهب إىل ذلك إبراهيم
وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ال تُ َسا ِفر املَ ْرأَ ُة ث اً
َالث إِال َم َع ِذي م َ
النخعي ،واحلسن البصري ،وأبو حنيفة وأصحابه ،وأمحد بن حنبل وغريهم.
القول الثاني :استثناء املرأة العجوز اليت ال تشتهى ،كما نقل عن القاضي أبي الوليد
الباجي ،من املالكية.
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه.
 .2التخريج نفسه.
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القول الثالث :استثناء ما إذا كانت املرأة مع نسوة ثقات ،وذهب إىل ذلك؛ عطاء ،وسعيد
ابن جبري ،وابن سريين ،واألوزاعي ،ومالك ،والشافعي ،بل اكتفى بعضهم أن ترافقها حرة
مسلمة ثقة.
القول الرابع :االكتفاء بأمن الطريق ،وهذا ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية.
والذي نراه ،أنه جيوز للمرأة اليت تريد الذهاب ألداء فريضة احلج ،وال يوجد معها
حمرم؛ السفر إىل أدائه مع جمموعة من النساء الثقات املأمونات ،وذلك ألن األطماع تنقطع
باجتماعهن ،وخباصة مع ما نشهده يف أيامنا هذه من انتشار األمان على الطرق ،ومن سهولة
وسائل السفر ويسرها.
والدليل على ما ذهبنا إليه:
أو ًال :ما رواه البخاري يف صحيحه( :أذن ُع َمرَ ،ر ِض َي هللاُ َع ْن ُهَ ،أل ْزَو ِاج النَّبيِ َِّ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم ،يِف ِ
ح ِن بْ َن َع ْو ٍف)(*) ،وقد اتفق
ان بْ َن َع َّف َ
حجة َح َّجها ،فَ�ب َع َث َم َع ُه َّن ُع ْث َم َ
الرمْ َ
انَ ،و َع ْب َد َّ
آخر ِّ
(((

عمر ،وعثمان ،وعبد الرمحن بن عوف ،ونساء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،على ذلك ،ومل
ينكر غريهم من الصحابة عليهن يف ذلك ،وهذا يعد إمجاعاً.
ثانيًا :ما رواه البخاري ،من حديث عدي بن حامت ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،حدثه عن مستقبل اإلسالم وانتشاره ،وارتفاع مناره يف األرض ،فكان مما قالَ :بيْنَا

أنا ِعنْ َد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إِْذ أََتاُه َر ُج ٌلَ ،ف َش َكا إليه ال َفاَقَةُ ،ث َّم أََتاُه َ
آخُرَ ،ف َش َكا َق ْط َع

ِن َطالَ ْت ب َ
ِك
يل ،فقال( :اي َع ِد ُّي هل َرأَيْ َت ا ِحل َريةَ؟ قلت :مل أَ َرَها ،وقد أُنْبِْئ ُت عنها ،قالَ :فإ ْ
َّ
السبِ ِ

* صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج النساء.
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َحياةٌ ،لََ�تريَ َّن َّ
وف اِب َ
لك ْعبَ ِة ال تخََ ُ
الظ ِعينَ َة َ�ت ْرحَتِ ُل من ا ِحل َريِة ،حىت تَ ُط َ
اف أَ َح ًدا إال اللهََّ)((( ،وهذا اخلرب ال
َ
َ
يدل على وقوع ذلك فقط ،بل يدل على جوازه أيضاً ،ألنه سيق يف معرض املدح بامتداد ظل
اإلسالم وأمنه.
 .4أصل الشاخص املوجود فوق جبل عرفة
السؤال :ما أصل الشاخص املوجود فوق جبل عرفة؟ ومن الذي وضعه؟
اجلواب :ال ُيعرف أول من وضع هذا الشاخص ،وقيل :إنه وضع للداللة على موضع عرفة،
وذكر الفريوزي أنه أقيم للداللة على أن هذا املوقع هو عرفات ،فقد كان الناس يصلون إىل
هذه األودية املتشابهة ،من طرق عدة ،ومناطق خمتلفة((( ،وال توجد ميزة خاصة هلذا الشاخص،
أو اجلبل الذي عليه ،واألصل يف احلاج أن يقف يف أي موضع من عرفات ،وال يلزمه أن يتسلق
اجلبل ،ويقف عند الشاخص كما يفعل بعض احلجيج ،فعن جابر ،رضي اهلل عنه ،عن النيب،
ْت َها ُهنَاَ ،و َع َرَف ُة ُك ُّل َها َم ْوِق ٌ
ف.)...
صلى اهلل عليه وسلم ،قال ...( :وَوَ�قف ُ

(((

 .5حكم اإلفراد باحلج
السؤال :هل جيوز اإلفراد باحلج ملن مل يعتمر من قبل ،وال وقت معه ألداء القران أو التمتع؟
وهل جيب عليه أداء عمرة بعد احلج مباشرة؟ أم له أن يؤخرها فرتة من الزمن كعام أو أكثر؟
وهل طواف القدوم واجب أم يستطيع املفرد الذهاب إىل عرفات مباشرة؟
اجلواب :ال حرج على املسلم يف اإلفراد باحلج ،وإن كان مل يعتمر من قبل ،وال يلزمه يف هذه
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم
 .2ملتقى أهل احلديث نقلاً عن كتاب معامل وآثار مكية.
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب ما جاء أن عرفة كلها موقف.
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احلالة أداء العمرة بعد احلج مباشرة.
وبالنسبة إىل حكم العمرة؛ فقد اختلف الفقهاء فيه ،فذهب الشافعية – يف القول األظهر
عندهم  -واحلنابلة – يف رواية  -إىل أنها واجبة ،واستدلوا بقوله تعاىلَ { :وأَمِتُّوا ا َحل َّج َوالْ ُع ْم َرَة
لِهَّلِ(}...البقرة ،)196 :أي :افعلوهما تامني ،فاآلية تأمر بهما ،واستدلوا كذلك مبا روي عن َعاِئ َشَة،
ول اللهَِّ؛ َع َلى النِّ َسا ِء ِج َها ٌد؟ َق َ
(�ق ْل ُت :ياَ َر ُس َ
تُ :
ِن ِج َها ٌد ال
ال�َ :ن َع ْمَ ،ع َل ْيه َّ
رضي اهلل عنها ،أنها َق َال ْ
ِقتَ َ
ال ِفي ِه ،ا َحل ُّج َوال ُع ْم َرةُ)((( ،واسم الفعل عليهن ،من ألفاظ الوجوب.

(((

اس
وذهب احلنفية واملالكية إىل أن العمرة سنة مؤكدة ،واستدلوا بقوله تعاىلَ { :ولِهَّلِ َع َلى النَّ ِ
استَ َط َاع إِلَْي ِه َسبِي ً
ال}(آل عمران ،)97 :فلم يذكر اهلل يف املوضع الذي بني فيه إجياب
ِح ُّج الَ�ب ْي ِت َم ِن ْ
احلج إجياب العمرة ،واستدلوا مبا روي َع ْن َج ِاب ٍر ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن النَّبيِ ََّ ،ص َّلى اللهَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
اجبَ ٌة ِه َي؟ َق َ
ُسئِ َل َع ِن ال ُع ْم َرِة أَ َو ِ
ال :الَ ،وأَ ْن َ�ت ْعتَ ِم ُروا ُه َو أَ ْف َض ُل).

(((

ومنيل إىل أن العمرة سنة مؤكدة ،ونوصي باحلرص على أدائها ،مع التنبيه إىل أنها ليست
بشرط للحج ،وال يلزم أداؤها بعده مباشرة ،كما سبق بيانه أعاله.
وبالنسبة إىل طواف القدوم؛ فهو مستحب عند مجهور العلماء من احلنفية والشافعية واحلنابلة؛
ألنه حتية للبيت ،فأشبه حتية املسجد ،وهي مستحبة ،وذهب املالكية إىل وجوبه ،لقوله تعاىل:
يق}(احلج.((()29 :
{ َولْيَ َّط َّوُفوا اِبلَْ�ب ْي ِت الْ َعتِ ِ

 .1سنن ابن ماجة ،كتاب املناسك ،باب احلج جهاد النساء ،وصححه األلباني.
 .2انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،315 - 314 :30 ،املغين .318 :3
 .3سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف العمرة أواجبة هي أم ال؟ وقال
الرتمذي :حسن صحيح.
 .4املوسوعة الفقهية الكويتية ،63 - 62 /17 ،تفسري القرطيب.52 /12 ،
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ومنيل إىل ترجيح القول بأن طواف القدوم مستحب؛ ألن الطواف املأمور به يف اآلية هو
طواف اإلفاضة ،وألنه مل يثبت عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،األمر بطواف القدوم ،أو
إجياب الدم برتكه ،واهلل عز وجل مل يفرض على احلاج إال طواًفا واح ًدا ،ومل حيدد وقته ،وطواف
القدوم جيزئ عن طواف اإلفاضة ،كما أن طواف اإلفاضة جيزئ عن طواف القدومَّ ،
فدل ذلك
على أن طواف القدوم واجب.
ويشرع طواف القدوم ملن دخل مكة قبل يوم عرفة ،باتفاق العلماء ،أما من أدركه يوم
عرفة ،ومل يدخل مكة؛ فال يشرع له طواف القدوم عند مجهور الفقهاء ،من احلنفية واملالكية
والشافعية ،وذهب احلنابلة إىل أنه مشروع حتى يوم عرفة ،ومنيل إىل ترجيح القول بسقوط
طواف القدوم عمن مل يدخل مكة قبل يوم عرفة؛ ألن طواف القدوم كتحية املسجد تسقط
بأداء الفريضة.

(*)
(((

وعليه؛ فيجوز اإلفراد باحلج ملن مل يعتمر من قبل ،وال جيب عليه أن يعتمر بعد حجه
مباشرة ،وطواف القدوم مستحب ،ومن أتى يوم عرفة ،ومل يدخل مكة ،فال يلزمه طواف قدوم.
واهلل تعاىل أعلم

* االختيار ،156 /1 ،مواهب اجلليل ،82 /3 ،احلاوي الكبري ،134 /4 ،املغين.392 /3 ،
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مواعظ وعرب

فكيف بالعذاب األكرب؟!
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
حق يؤيّده ما
ممّا قاله العارفون( :مل ينزل بالء إال بذنب ،ومل يكشف إال بتوبة)(*) ،وهذا ّ
(((

عز وجل ،وما ورد يف سنّة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويؤيّده الواقع
ورد يف كتاب اهلل َّ

َسقُوا ِفي َها َف َح َّق َع َلْ�ي َها ال َق ْو ُل
أيضاً ،فرّبنا يف كتابه قالَ { :وإِذَا أَ َرْداَن أَ ْن ُ�ن ْه ِل َك َ�ق ْريَ ًة أَ َم ْراَن ُمْ�ت َرِفي َها َ�فف َ
َّراَن َها تَ ْد ِم ًريا}(اإلسراء)16:؛ أي أمرناهم بالطاعة ،فخالفوا ،وفسقوا بأن خرجوا عن سبيل
َف َدم ْ

احلق والصواب فد ّمرناهم ،وقد أ ّكد اهلل العذاب بتأكيد الفعل(د ّمر) باملصدر(تدمرياً) ،ويف
ّ

ض
َسا ُد يِف الَ�ب ِّر َوالبَ ْح ِر مِبَا َك َسبَ ْت أَيْ ِدي النَّ ِ
اس لِيُ ِذي َق ُه ْم �َب ْع َ
سورة الروم نقرأ قوله تعاىلَ { :ظ َه َر الف َ
ون}(الروم.)41:
الَّ ِذي َع ِم ُلوا لَ َع َّل ُه ْم �َي ْر ِج ُع َ

ّ
بن ُع َم َر ،رضي اهلل عنهما،
ويف هدي نبيّنا ،نقرأ قوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع ْن َعبْ ِد اهللِ ِ

َق َ
ول اللهَِّ ،صلى هللا عليه وسلم�َ ،فق َ
ال( :أَْ�قبَ َل َع َلْ�ينَا َر ُس ُ
ين؛ مَ ْ
َال :ياَ َم ْع َش َر املُ َه ِ
س إِذَا اْ�بتُِليتُ ْم
اج ِر َ
خٌ
َاح َش ُة يِف َ�ق ْوٍم َق ُّطَ ،حتىَّ �ُي ْع ِلنُوا هِبَا ،إِالَّ َف َشا ِفيهِم َّ
هِِنَ ،وأَ ُعوُذ باِللهَِّ أَ ْن تُ ْدرُِكو ُه َّن :لمَْ تَ ْظ َه ِر الف ِ
ون،
الطا ُع ُ
ب َّ
ُ
ُصوا املِ ْكيَ َ
َوا َأل ْو َج ُاع الَّتيِ لمَْ تَ ُك ْن َم َض ْت يِف أَ ْس َ
ان ،إِالَّ أُ ِخ ُذوا
ال َواملِي َز َ
ين َم َض ْواَ ،ولمَْ �َيْ�نق ُ
ِم الَّ ِذ َ
ال ِفه ُ
ِمَ .ولمَْ يمََْ�ن ُعوا َزَكا َة أَ ْم َوالهِِ ْم ،إِالَّ ُمنِ ُعوا الق ْ
الس ْل َط ِ
الس َما ِء،
َط َر ِم َن َّ
نيَ ،و ِش َّد ِة املَئونَ ِةَ ،و َج ْوِر ُّ
لسنِ َ
ان َع َل ْيه ْ
اِب ِّ
َّ
ِم َع ُدوًّا ِم ْن َغيرْ ِِه ْم،
َولَ ْو َال الَْ�ب َهائِ ُم لمَْ يمُْ َط ُرواَ ،ولمَْ �َيْ�نق ُ
ُضوا َع ْه َد اللهَِّ َو َع ْه َد َر ُسولِ ِه ،إِال َس َّل َط اللهَُّ َع َل ْيه ْ
* تاريخ دمشق.359 / 26 ،
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ِمَ .وَما لمَْ حَْت ُك ْم أَئِ َّمُ�ت ُه ْم ب ِ
ِكتَ ِ
اب اللهََِّ ،و�َيتَ َخَّ�ي ُروا مِمَّا أَْ�ن َز َل اللهَُّ ،إِالَّ َج َع َل اللهَُّ
َفأَ َخ ُذوا �َب ْع َ
ض َما يِف أَيْ ِديه ْ
بأَْ َس ُه ْم �َبْ�يَ�ن ُه ْم)(*).
(((

هذا احلديث وغريه ،وهاتان اآليتان وغريهما ،تكشف عن أ ّن الذنوب يرتتّب عليها
رب العاملني ليست هزواً ،فتعاىل اهلل عن ذلك وهو
عقوبات من اجلليل سبحانه ،وتشريعات ّ

القائل جل شأنه{ :إِنَّ ُه لَ َق ْو ٌل َف ْص ٌل* َوَما ُه َو اِبلهَْ ْز ِل}(الطارق ،)14 - 13:فهو ينذر ،وحي ّذر ،ويتو ّعد،
يقص علينا أمثلة من أقوام خالفوا منهجه ،فانتقم منهم ،فأخذ بعضهم وهم نائمون،
بل ّ
وأخذ آخرين وهم ضحى يلعبون ،وأخذ بعض املذنبني وهم قائلون؛ أي يف وقت القيلولة
والراحة ،وكّلنا يعرف أ ّن اهلل أخذ أقواماً بالغرق ،وأقواماً باخلسف ،وأقواماً بالريح ،وأقواماً
ُرى َو ِه َي َظالِ َم ٌة إ َّ
سّلط عليهم ناراً حترقهم ،وأقواماً بالصيحة َ { ...وَك َذلِ َك أَ ْخ ُذ َربّ َ
ِن
ِك إِذَا أَ َخ َذ الْق َ

يم
أَ ْخ َذ ُه أَلِ ٌ

َش ِدي ٌد}(.هود)102 :

ويف حديث ابن عمر سالف الذكر ،ما يد ّل على أنّه يرتتّب على ّ
كل ذنب عقوبة ،وربمّ ا

أكثر؛ فالزنى يرتتّب عليه انتشار األوجاع واألمراض ،والتطفيف يف امليزان يرتتّب عليه
القحط وجور السلطان ،ومنع الزكاة حيرم الناس من قطر السماء ،ونقض العهود مع اهلل
ورسوله ،جيعلنا نغزى من غرينا ،فيأخذ غازينا ما يف أيدينا ،واإلعراض عن كتاب اهلل ،وما أنزل
اهلل ،جيعل بأسنا بيننا شديداً ،وهذا كّله مشاهد فينا ،وليس من الصعب إدراكه.
إ ّن هذه الباليا اليت حتيط بنا ،معاشر املسلمني ،من ّ
كل جانب ما هي إال من آثار ذنوبنا،
ولكن اجملرمني ال
فما وقع بالء إال بذنب ،وما رفع إال بتوبة ،وهذا األمر يعرفه العارفون،
ّ

يدركون هذا ،بل يزيدهم البالء احنرافاً وإعراضاً عن اهلل.
* سنن ابن ماجة ،كتاب الفنت ،باب العقوبات ،وحسنه األلباني.
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إ ّن نظرة إىل واقعنا البئيس جتعل أولي األحالم والنهى يراجعون أنفسهم ،كلما وقع فيهم
قصرت،
بالء ،وأهل التقى كانوا يقفون عند نزول البالء مع أنفسهم ،حياسبونها على ما ّ
هذا أحدهم يقول ( :إني ألعصي اهلل فأعرف ذلك من خلق محاري وخادمي)(*) ،وإذا كانت
(((

البهائم تعرف إذا أذنبت ،فكيف باإلنسان؟! ولكنّه حياول أن يتجاهل احلقيقة ،فريتكب محاقة
أخرى ،ويواصل اإلصرار على الذنب.

ً
حنن أفراداً
ودوال غارقون يف املعاصي ،بل أصبحنا نتعايش مع املعاصي وكأنّها
ومجاعات
ٍ

جزء من حياتنا؛ انظروا إىل سفور النساء ،انظروا إىل ما ّ
تفشى من خيانات الثقات ،انظروا
معاص ومنكرات ،انظروا إىل غصب حقوق
إىل ما يعرض يف الفضائيات عرب الشاشات من
ٍ
النساء يف املرياث ،انظروا إىل ّ
غش التجار ،انظروا إىل احلروب والفنت الداخلية يف بالد

أبي بن
املسلمني ،انظروا إىل مسلسل القتل الذي ال يتوّقف ،انظروا إىل جيش عبد اهلل بن ّ

سلول الذي يستولي على صوجلان احلكم يف كثري من بالد املسلمني ،انظروا إىل ّ
تفشي اخليانة
والكذب ونقض العهود والتحايل على القانون ،وتوسيد األمر إىل غري أهله ،انظروا إىل
املعامالت املالية اليت تقوم -يف معظمها -على الربا.
مآسينا ال تعدّ ،وهي نتيجة طبيعية ملا حنن فيه من املعاصي والذنوب ،قال عز وجلَ { :ولَ ْو
ِم �َب َرَك ٍ
ض َولَ ِك ْن َك َّذبُوا َفأَ َخ ْذاَن ُه ْم مِبَا َكانُوا
الس َما ِء َوا َأل ْر ِ
ات ِم َن َّ
ُرى آ َمنُوا َو َّا�ت َق ْوا لَ َفتَ ْحنَا َع َل ْيه ْ
أَ َّن أَ ْه َل الْق َ

ون}(.األعراف)96 :
يَ ْك ِسبُ َ

ّ
الغاش أنّه جنح
يظن
يظن القاتل أنّه جنا من القصاص ،وقد ّ
قد يفرح السارق بسرقته ،وقد ّ

يظن شاهد الزور أنّه كسب ً
ماال،
يف التدليس على املشرتي ملّا باعه السلعة املغشوشة ،وقد ّ
* حلية األولياء.109 : 8 ،
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ولكن
النمام أنّه إن أفلت يف الدنيا ،فسيفلت يف اآلخرة ،...
ّ
وأفلت من العقاب ،وقد ّ
يظن ّ
اهلل باملرصاد للمجرمني ،فقد يلقون عقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة ،ويوم القيامة سريّدون إىل
أش ّد العذاب إن مل يتوبوا .أحدهم خجل أن يتصل باملفيت ،فطلب إىل قريب له أن يتّصل،
احلق ،وأعطاه
فقال :قريب لي شهد شهادة زور على آخر ،فسلب بشهادته ح ّقاً من صاحب ّ
وأحس
غريه ،ومات الذي سلب ح ّقه قبل عام ،واآلن قرييب شاهد الزور أصيب مبرض عضال،
ّ
عما فعل ،وهذا آخر قتل ،فأخفى جرميته ،فأصبح يف الليل ال ينام ،وهو
بذنبه ،ويريد أن يك ّفر ّ

يتخيّل املقتول قائماً على رأسه ،يريد أن يقتله ،فيستيقظ من نومه فزعاً مذعوراً ،وهذا ثالث
للزبون على أنّه زيت
كان خيلط زيت الزيتون بزيت الذرة ،وزيت عباد الشمس ،ويبيعه َّ
زيتون صاف ،فابتاله اهلل مبرض عضال غامض ،عجز األطباء عن تشخيصه ،ومات يف مشفى
خارج الوطن بعد أن هدّه هذا املرض ،وهذا كان يتباهى بالزنى ،فكان يأتيه السداد من حمارمه،
ً
يتفحصان ّ
حامال؟
متر من أمامهما ،فيسأل أحدهما اآلخر :أتظنّها
وهذان رجالن كانا ّ
كل امرأة ّ
فيجيب اآلخر :مضى على محلها كذا وكذا من األشهر ،فابتالهما اهلل بالعمى ...أمثلة كثرية
ال يقع عليها إحصاء ،رأى الناس فيها عواقب الذنوب يف الدنيا ،فكيف سيكون العقاب يف
اآلخرة؟!
يعمر الديار ،ويزيد يف األعمار،
مسكني ابن آدم ما أجهله!! ّ
يظن أ ّن اإلكثار من اخلبيث ّ

وجيلب السعادة ،وما درى املسكني أ ّن اهلل يبارك يف احلالل ،ومينح صاحبه طمأنينة جيدها يف
قلبه ،وحمبة يف قلوب الناس ،وبهجة يف الوجه ،ويكفي العاصي أن اهلل ميحق بركة عمره،
ويزيل عنه النعمّ ،
وحيل عليه النقم ،ويب ّغضه إىل خلقه ،ويضيّق صدره ،وهذا العذاب األدنى،
فكيف بالعذاب األكرب؟! محانا اهلل من املعاصي ،وباعد بيننا وبني احلرام.
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شخصية العدد

العالمة احملقق سادن السنة
الدكتور حممد مصطفى األعظمي ،يف رحاب اهلل
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي

تلقينا صبيحة الثاني من ربيع اآلخر ،سنة تسع وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة الشريفة،
( 1439 / 6 / 2هـ) وفق العشرين ،من كانون أول ،سنة سبعة عشر وألفني للميالد (/20
2017 / 12م) نبأ وفاة العالمة الكبري ،واحملقق النحرير ،أحد حمدثي هذا القرن ،وجمدد علوم
السنة النبوية الشريفة ،وركن شديد من أركان احلديث النبوي الشريف ،األستاذ الدكتور
حممد مصطفى األعظمي ،رمحه اهلل تعاىل ،رمحة واسعة ،وأسكنه فسيح اجلنان.
تلقينا هذا النبأ الفاجع بكل حزن وأسى ،وصرب واحتساب هلل وعنده جل شأنه ،وبفق ِد
هذا ال َعَلم اجلليل ،واحملدث البارع ،نكون قد فقدنا واحداً من أعظم القواعد ،وأكرب األركان
للحديث النبوي الشريف يف هذا العصر .وأسفنا على فقده جد عظيم ،وأملنا لرحيله جد
شديد؛ ألن هذا النوع من العلماء من الندرة مبكان ،من الندرة ختصصاً ،ومن الندرة كفاءة
وحرصاً ،وهذا التخصص من أَ َج ّل التخصصات وأرفعها وأنفعها على جاللة كل علوم
التخصص يف الشريعة اإلسالمية ورفعتها ونفعها .فعلوم الشريعة اإلسالمية أرقى العلوم
ين أُوتُوا الْ ِع ْل َم
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوالَّ ِذ َ
وأجلها ،وأرفعها قدراً وشأناً عند اهلل سبحانهَ�{ :ي ْرَف ِع اللهَُّ الَّ ِذ َ
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َد َر َج ٍ
ات}(اجملادلة .)11 :واملقصود بالعلم هنا هو علم الشريعة اإلسالمية ،مع احرتام اإلسالم
لكل أنواع العلوم النافعة وتقديره هلا ،وهو أكثر األديان واملبادئ دعوة إىل تعلم العلوم ،كل
العلوم ،اليت تنفع البشرية وترتقي بها ،وتضع قدمها على جادة التقدم والتطور يف جماالت
{ش ِه َد اللهَُّ أَنَّ ُه ال إِلَ َه إِال ُه َو َواملَالئِ َك ُة َوأُولُو الْ ِع ْل ِم َقائِ ًما اِبلْ ِق ْس ِط}
احلياة كافة .ويف قوله تعاىلَ :

(آل

عمران .)18 :إشارة وبيان نوع العلماء الذين قد وضعت شهادتهم قرينة بشهادة اهلل سبحانه-
من أرفع منها شهادة وأصدق؟!! – وإن املالئكة املقربني ،إذ هم علماء الشريعة اإلسالمية،
َو ْ
الذين يصدرون يف علمهم عن علم كتاب اهلل ،وسنة نبيه الشريفة.
تعرفت إىل هذا العامل اجلليل ،واحملدث النحرير ،خادم السنة النبوية الشريفة ،يف بداية
الثمانينيات ،يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة  -البلد احلرام  -شرفها الباري وحرسها-
إبان ما كان أستاذاً يف كلية الشريعة مبكة املكرمة .وكنت إبانها يف املرحلة اجلامعية الثانية،
حيث كنت أحضر لدرجة املاجستري ختصص التفسري واحلديث (الكتاب والسنة) كما كان
يطلق عليه آنئذ.
ثم عمل يف كلية الرتبية يف الرياض أستاذاً ملادة مصطلح احلديث يف قسم الثقافة اإلسالمية.
كما كان أستاذ احلديث النبوي الشريف جبامعة امللك سعود ،يف العاصمة الرياض ،كنا نلتقيه
يف جامعة أم القرى لقاء األستاذ بطلبته ،واألخ بإخوانه ،واملربي ملريديه ،والعامل مبن هو على
مقاعد الدرس .وكان صاحب علم فياض ،وخلق كريم ،وأدب جم ،وتواضع لطيف ،على
جاللة قدره ،وعلو مكانته ،وشرف منزلته العلمية والرتبوية .وكان يفيض علينا من علمه
الغزير .ومما ُحزناه وضممناه إىل مكتبتنا اخلاصة ،وكان من بواكري إنتاجه العلمي حتقيق
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وصنع فهارسه بالكمبيوتر (احلاسوب) لكتاب سنن ابن ماجة .يقع يف أربع جملدات .وكان
هذا العالمة من األوائل الذين عملوا وفق الكمبيوتر ،واستخدمه يف علوم احلديث النبوي
تصنيفاً وفهارساً .فكان عاملاً فذاً ،وحمدثاً بارعاً .ويف سنة 1999م عقدت جامعة القدس من
خالل كلية الدعوة وأصول الدين  -حيث كنت إبانها عميداً هلذه الكلية  -بالتعاون مع
جامعة النجاح الوطنية مؤمتراً ،بعنوان( :اجليل احلاضر بني األصالة واملعاصرة) .تقدمت حينها
ببحث هلذا املؤمتر حول أهمية االعتناء بالرتاث العلمي ألمتنا اإلسالمية وضرورته ،ومما قلته
يف هذا البحث حيال عالمتنا الدكتور األعظمي ،ما نصه:
(وقد شكا إلينا يف أحد األيام باحث من أعظم الباحثني املسلمني ،وعامل متخصص يف
جمال الرتاث ،ومن أكرب املهتمني به ،أال وهو األستاذ الدكتور مصطفى األعظمي ،هندي
األصل ،سعودي اجلنسية ،شكا إلينا وحنن جلوس يف أحد بيوت العلماء الكبار يف اململكة
العربية السعودية من سوء استخدام الرتاث ،وكثرة إهماله ،وقلة العناية به ،وتعرضه للتلف
والضياع ،دون أن جيد املنقذين يف باب من أبواب احملافظة عليه ،وأنا هنا أسأل :كيف لو كان
هذا الرتاث واملوروث عظيم الشأن ،إلحدى األمم األوروبية ،هل تصنع به ما نصنع؟ هل
تقف حياله موقفنا؟ بل هل جتعله وراءها ظهرياً ،وال تلقي له ً
باال ،وال تفخر بانتسابها إليه،
أو انتسابه إليها ،كما يصنع بعض مثقفينا اليوم؟)
وحني كتابيت هذه املقالة  -واليت أرجو أن أكون قد وفيته ،ومنحته جزءاً يسرياً من حقه
علينا ،ومما يستحقه هذا األستاذ وذاك العالمة  -أنين قد وضعت سنن ابن ماجة بتحقيقه
وصنعه لفهارسه أمام ناظري على مكتبيت ،أستعيد شيئاً من الذكريات اجلميلة واخلالدة معه،
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واليت آلت يف نفوسنا حني تلقينا نبأ وفاته آالماً مربحة ،وحزناً خنق علينا األنفاس ،ومرارة مل
ي ْذهبها َّ
الش ْهد.
وَندُ
ْل ُف إىل شيء من سرية هذا اهلمام اجلليل .فقد ولد شيخنا وأستاذنا وعالمتنا يف مدينة
(منو) باهلند ،وذاك سنة 1350هـ 1932 -م .كان يدرس يف بداية أمره يف مدرسة تتبع
االستعمار اإلجنليزي يف اهلند ،ونظراً اللتزام والده ،وكرهه هلذا االستعمار ،فقد أخرجه من
هذه املدرسة ،وأحلقه مبدرسة تدرس منهاجها بلغة الضاد ،وذلك حباً يف اإلسالم ولغته من قبل
هذا الوالد املؤمن ،ثم واصل تعليمه حتى خترج يف كلية دار العلوم بديوبند ،سنة 1370هـ-
1952م .غري أن والده -نظراً حلبه الشديد لدين اهلل سبحانه وتعاىل ،وحبه للعربية -أحلقه
باألزهر الشريف يف مصر ،أرض الكنانة ،وذلك كي يتضلع يف علوم الشريعة اإلسالمية،
ويتقن العربية كأهلها ذوي االختصاص أو أكثر .وبقي يف األزهر ،وينهل من علومه ويتضلع،
ال سيما العربية ،حتى ارتوى ،وأتقن هذا اللسان أدباً ،وإعراباً ،وقواع َد ،وأصول بالغة وبيان،
وحصل على شهادة العاملية مع إجازة التدريس .قفل بعدها إىل بلده اهلند ،كي يفيد أهل بلده
وذوي حنلته ودينه ،ال سيما يف علوم العربية ،إضافة إىل علوم الشريعة اإلسالمية.
ويف سنة مخس وسبعني وثالمثائة وألف للهجرة ( 1375هـ ) وفق ست ومخسني وتسعمائة
وألف للميالد (1956م) انتدب ليعمل يف الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة ،مدرساً للغة
العربية لغري الناطقني بها .ونظراً لكفاءته العالية ،فقد أصبح أميناً عاماً لدار الكتب القطرية.
وكانت تسمى حينها (املكتبة العامة) ،وكانت ذا شأن يف العاصمة الدوحة.
غري أن عاملنا مل يكتف مبا هو فيه من منصب وعلم ومعرفة .فالتحق جبامعة كمربدج
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ً
حامال شهادة الدكتوراة يف حبث عن األدبيات املبكرة للحديث
الربيطانية ،ليتخرج منها
النبوي ،وكان ذلك سنة 1386هـ 1966 -م.
ونظراً ملا هو فيه من كفاءة علمية ،واقتدار معرفة ،فقد استقطبته اململكة العربية السعودية؛
ليكون مدرساً يف كلية الشريعة يف جامعة أم القرى ،يف البلد احلرام .وهناك -وعلى ذاك
الثرى -نسجت خيوط العالقة واملعرفة ُّ
واللحمة القوية بيننا  -كطلبة ماجستري  -وبينه،
كعالمة وحبَّاثة ومصنف ،بعدها آثرت كلية الرتبية يف الرياض أن يكون هذا العامل النحرير
أحد منسوبيها ،ليدرس مادة (مصطلح احلديث) يف قسم الثقافة اإلسالمية ،حتى غدا أستاذاً
للحديث النبوي الشريف ،يف جامعة امللك سعود ،كربى اجلامعات يف الوطن العربي ،ومن
أرقاها ،إن مل تكن هي األرقى من احمليط إىل اخلليج.
وملا كان عليه هذا العامل اجلليل ،وال َعَلم املقدام ،واملصنف اهلمام ،من علم ،ودراسة ،ومعرفة،
وخدمة لإلسالم وعلومه ،فقد منحته اململكة العربية السعودية جنسيتها .وحاز على جائزة
امللك فيصل العاملية يف خدمة اإلسالم وعلومه ،واملسلمني وقضاياهم ،وذلك سنة 1980م
 1400هـ .تقديراً إلجنازاته املتميزة ،وجهوده الكبرية يف التصنيف والتأليف والفهرسة،وحق له ذلك.
وقد أجرى األستاذ األعظمي الدراسات القيمة املركزة عن السنة النبوية ،من اكتشاف
لبعض املخطوطات فيها ،وحتقيق هلا خري حتقيق .وكان يف هذا اجلانب مربزاً ومبدعاً ،وله
الرحالت الكثرية يف التنقيب عن املخطوطات املتعلقة باحلديث النبوي ،واستكشافها،
والبحث عنها ،وحتقيق ما تيسر منها .وكنت أمسع منه بأذني ،وهو حيدثنا عن عناية الغرب
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الفائقة باملخطوطات اإلسالمية ،وأن هذه املخطوطات قد القت من الغرب عناية فائقة ،مل
حتظ بها مثيالتها لدى العرب ،ويف بالدهم ،ومكتباتهم وبكل أسف.
كما أبان عن منهج احملدثني -رمحهم اهلل تعاىل -يف نقدهم للرواية ،ورد على هجمات
أعداء السنة النبوية ،من مستشرقني وغريهم .ويأتي يف طليعة كتبه يف ذلك (دراسات يف
األدبيات املبكرة للحديث) وكتابه الشهري (منهج النقد عند احملدثني) .ومما كتب يف ذلك،
مصنَّفه املعروف (دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه) ووضع كتابه كتَّاب النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وله كتاب دراسة نقدية لكتاب أصول الشريعة احملمدية ،للمستشرق الشهري
شاخت :فنَّد فيه آراء شاخت ،ورد عليه الردود العلمية املهنية العالية يف الدقة واملنطق .كما
ألف (تاريخ النص القرآني من الوحي إىل التدوين).
هذا إذا أضفنا جهوده املضنية والكبرية يف جمال حتقيق خمطوطات قيمة جداً من كتب السنة
النبوية ،وإخراجها من حيز املخطوط ،وشبه املندثر إىل عامل املطبوعات واحملفوظات من عوادي
ما تصاب به املخطوطات عرب السنني والدهور .وال ُينَبِّئ َ
ُك مثل خبري .فهذا جمال عملي،
وميدان دراساتي يف مرحليت املاجستري والدكتوراة .فكانت األطروحتان اخلاصتان بي يف جمال
املخطوطات والتحقيق .األوىل كانت (علل الرتمذي الكبري :حتقيق ودراسة) وهو أول كتاب
يف العامل اإلسالمي خيرج يف العلل ،حمققاً حبمد اهلل وكرمه ،والثانية (اإلحسان يف تقريب
صحيح ابن حبان اجمللد الرابع :حتقيق ودراسة).
ومما أخرجه األستاذ األعظمي إىل النور من خمطوطات السنة واحلديث النبويني( :حتقيق
صحيح ابن خزمية) و(موطأ مالك) ويقع يف مثانية أجزاء .وما أسلفنا عنه قبل قليل (سنن
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ابن ماجة) ويقع يف مخسة أجزاء ضخمة أيضاً .وكتاب (التمييز) لإلمام مسلم .و (جزء من
العلل) البن املديين.
كما عمل أيضاً يف جمال التحقيق على بعض كتب املغازي .ككتاب (مغازي رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،لعروة بن الزبري).
وملا لكتبه من قيمة وأهمية علمية كمصنفات وخمطوطات حمققة ،ومنهجية علمية دقيقة،
فقد ترمجت العديد من أعمال الدكتور األعظمي إىل لغات عدة كاإلجنليزية واألردية وغريها.
وملا للدكتور من اهتمام متميز ،وإخالص كبري ،وعلم واسع ،وعمل دؤوب ،وسنني طويلة
يف خدمة السنة ،فقد أنشأ مركزاً خلدمة السنة ،على شبكة اإلنرتنت .وقام بتخزين عدد من
كتب السنة فيه .أتاح يف ذلك للباحثني ّ
االطالع اليسري ،والبحث السهل لكل من أراد تبحراً
ومزيداً ومرجعاً يف هذا السبيل من سبل علوم الشريعة اإلسالمية ،مما حدا باململكة العربية
السعودية أن متنحه جائزة امللك فيصل العاملية يف خدمة اإلسالم وعلومه ،تتوجياً لعمله
الدؤوب ،وعلمه اجلم ،وإخالصه املتميز ،ومنهجه القويم.
أسأل اهلل تعاىل أن يتغمده بواسع رمحته ،وجيعله يف مستقر رمحته ،يف الفردوس األعلى ،مع
النبيني والصديقني والشهداء ،وحسن أولئك رفيقاً.
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الفساد يف القانون الفلسطيين
هيئة مكافحة الفساد
ماذا يعين االختالس واستثمار الوظيفة

أنشئت هيئة مكافحة الفساد مبوجب القرار
بقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن تعديل
قانون الكسب غري املشروع رقم ( )1لسنة
 ،2005كهيئة مستقلة إدارياً ومالياً ،منحت
من االختصاصات والصالحيات ما ميكنها
من االضطالع مبهماتها يف مكافحة الفساد.
تهدف هذه املادة إىل توضيح أشكال الفساد
واجلهات اليت ينطبق عليها قانون مكافحة
الفساد ،إضافة إىل آليات ووسائل التبليغ
لدى هيئة مكافحة الفساد ،علماً بأن قانون
مكافحة الفساد ،يضمن احلماية القانونية
للمبلغني والشهود واخلرباء.

يقصد باالختالس :قيام املوظف العمومي بإدخال يف

ذمته ما وكل إليه من إدارة أو جباية أو حفظ نقود وأشياء

أخرى للدولة أو ألحد الناس حبكم وظيفته.

مثال( :قيام املوظف العمومي املسؤول عن جباية الضريبة
أو الرسوم بأخذ املال من املكلف وإدخاله بذمته وعدم

تسليمه خلزينة الدولة).

يقصد باستثمار الوظيفة :قيام أي شخص وكل إليه

أمر شراء أو بيع أو إدارة مال منقول أو غري منقول

حلساب الدولة ،أو حلساب إدارة عامة باقرتاف غش يف
أحد هذه األعمال ،وذلك بغرض جر مغنم ذاتي ،وملراعاة
فريق ،أو لإلضرار بفريق آخر ،أو إضراراً باإلدارة العامة .

مثال( :قيام املوظف العمومي بإجراء معاملة غري مستوفية
الشروط القانونية تعود لشخص تربطه به مصلحة

مادية).

(واملقصود باملال املنقول :هو املنقول بطبيعته بأشكاله

كافة سواًء كان عملة أو سندات أو شيكات).

( أما املقصود باملال غري املنقول :فهو املال املتمثل يف

العقارات)
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الفساد الواجب التبليغ عنه:
الفساد :هو إساءة استخدام السلطة ألهداف غري مشروعة وله صور عدة.
 - 1اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة:
•الرشوة
•االختالس
•استثمار الوظيفة
•إساءة استعمال السلطة
 .2اجلرائم املخلة بالثقة العامة:
•التزوير
•التزييف
•انتحال اهلوية
 .3اجلرائم الناجتة عن غسل األموال بقصد إخفاء أو تغيري هوية األموال املتحصلة من
إحدى اجلرائم األصلية ،وذلك متويهاً ملصادرها احلقيقية لتبدو يف ظاهرها متأتية من مصادر
مشروعة( .واملقصود باجلرمية األصلية :هي الفعل غري القانوني الذي يقوم به اجلاني ،والذي
من خالله تتحصل األموال قبل أن يتم تربيرها بفعل قانوني ،ومثال اجلرمية األصلية جتارة
املخدرات ،وغسل األموال املتحصلة منها عن طريق وضعها يف البورصة على أساس أنه
عمل مشروع).
 .4كل فعل يؤدي إىل املساس باألموال العامة.
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 .5قبول الواسطة واحملسوبية اليت تلغي حقًا ،وحتق ً
باطال لصاحل شخص أو جهة غري مستحقة
أو تفضيلها على غريها العتبارات غري مهنية ،كاالنتماء احلزبي ،أو العائلي ،أو الديين ،أو
اجلهوي ،للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
 .6الكسب غري املشروع ،وهو الذي يؤدي إىل إثراء املوظف العمومي إثراًء غيـر مشــروع،
ومن صوره قيام املوظف أو من يف حكمه باستغالل أعمال ،أو نفوذ ،أو ظروف وظيفته ،أو
مركزه حلصوله على مال بطريق غري مشروع نتيجة هلذا االستغالل بعيداً عن األمانة أو
النزاهة ،كذلك أي زيادة مالية غري مربرة للموظف يعجز عن إثبات مصدرها.
اجلهات اليت ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد
 .1رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسة.
 .2رئيس وأعضاء جملس الوزراء ومن يف حكمهم.
 .3رئيس وأعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين.
 .4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
 .5رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.
 .6احملافظون ورؤساء وأعضاء جمالس اهليئات احمللية والعاملون فيها.
 .7املوظفون.
 .8رؤساء وأعضاء جمالس إدارة الشركات املساهمة العامة والعاملون فيها اليت تكون السلطة
الوطنية ،أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها(.أي أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ،أو أي
من مؤسساتها مساهمة يف رأس مال الشركة).
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 .9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع واملصارف.
 .10احملكمون واخلرباء واحلراس القضائيني ووكالء الدائنني واملصفني.
 .11رؤساء وأعضاء جمالس إدارة اهليئات واملؤسسات العامة واجلمعيات اخلريية ،واهليئات
األهلية اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة ،وباالستقالل املالي واإلداري.
 .12األحزاب والنقابات ومن يف حكمهم والعاملني يف أي منها حتى لو مل تكن تتلقى دعماً
من املوازنة العامة.
 .13األشخاص املكلفون خبدمة عامة بالنسبة إىل العمل الذي يتم تكليفهم به.
 .14أي شخص غري فلسطيين يشغل منصباً يف أي من مؤسسات السلطة الوطنية ،التشريعية،
والتنفيذية والقضائية وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصاحل أي جهاز عمومي ،أو منشأة
عمومية ،أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنيب ،أو مؤسسة دولية عمومية.
 .15أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر جملس الوزراء إخضاعهم ألحكام القانون.
آليات ووسائل التبليغ لدى هيئة مكافحة الفساد:
تعد هيئة مكافحة الفساد اجلهة املخولة قانوناً بتلقي شكاوى وبالغات حول شبهات الفساد،
وذلك بالطرق اآلتية:
• التبليغ بشكل مباشر من خالل احلضور إىل مقر هيئة مكافحة الفساد.
• التبليغ من خالل إرسال بالغ أو شكوى مكتوبة إىل بريد اهليئة اإللكرتوني ،موضحاً فيه
وسائل االتصال اخلاصة بك مجيعاً.
•  التبليغ من خالل تعبئة منوذج الشكاوي (املوجود على صفحة هيئة مكافحة الفساد
اإللكرتونية) ،وإحضاره يدوياً ،أو إرساله من خالل فاكس هيئة مكافحة الفساد مباشرة.
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الفساد يف القانون الفلسطيين

• التبليغ باالتصال هاتفياً على هيئة مكافحة الفساد.
احلماية القانونية للمبلغني والشهود واخلرباء:
تكفل اهليئة للشهود واخلرباء واملبلغني احلماية القانونية ،والوظيفية ،والشخصية ،شريطة
توافر حسن النية لديهم ،حيث نصت املادة  18/2من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم ()1
لسنة  2005على ما يأتي ،تكفل اهليئة للشهود واخلرباء واملبلغني عن جرائم الفساد حسين
النية ،توفري احلماية القانونية والوظيفية والشخصية ،وحتدد إجراءات محايتهم والتدابري
اخلاصة بذلك ،مبوجب نظام تعده اهليئة ،ويصدر عن جملس الوزراء.
للتواصل مع هيئة مكافحة الفساد:
العنوان :البرية /البالوع  /شارع مكة
اهلاتف2424018 /2424017 /2424016 :
الفاكس 022424015 :
الربيد اإللكرتوني Info@pacc.pna.ps :
الصفحة اإللكرتونيةwww.pacc.pna.ps :
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شعر

شدٌو فلسطي ّ
ين
الشاعر  :زهدي حنتولي  /موظف إداري  /مكتب نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

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

املفيت العام يشارك يف ندوة إعالمية خاصة بالقدس يف تونس
تونس :ش��ارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس وال��دي��ار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف الندوة اإلعالمية اخلاصة بالقدس ،اليت عقدت يف تونس خالل الفرتة
 ،2018/ 4/ 29 - 26على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفاز،
حتت عنوان( :نصرة القدس العربية) ،واليت ختللها القيام مبجموعة من الفعاليات الفلسطينية ،منها
عرض فيلم وثائقي عن القدس ،وعقد ندوة وورشة إذاعية ،أكد احلضور خالهلا على أهمية دعم
صمود الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وخباصة يف ظل املمارسات العنصرية اليت تقوم بها سلطات
االحتالل ضد الشعب الفلسطيين.
والتقى على هامش أعمال الدورة عدداً من الوفود والشخصيات الدينية والرمسية ،وأطلعهم
على آخر املستجدات على الساحة الفلسطينية ،وما تتعرض له مدينة القدس من استباحة قوات
االحتالل وقطعان مستوطنيه لباحات املسجد األقصى املبارك ،ضمن سياسة استفزازية ممنهجة يف
حماولة لبسط سيطرتهم عليه.
والتقى الشيخ عثمان بطيّخ ،مفيت تونس يف مكتبه ،وأطلعه على ما تتعرض له مدينة القدس بشكل
يومي من انتهاكات متكررة ألماكنها الدينية ،وخاصة املسجد األقصى املبارك ،يف ظل اإلعالن املنحاز
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للرئيس األمريكي ،املتضمن االعرتاف بالقدس عاصمة لكيان االحتالل ،مؤكداً على أن القدس هي
العاصمة األبدية لدولة فلسطني ،وهي أقدم من الواليات املتحدة نفسها ،وأشار بأن هذه التصرحيات
العدوانية املنحازة من شأنها أن تفجر املوقف يف األراضي الفلسطينية ،يف الفرتة القادمة على حنو
ال ميكن السيطرة عليه،
ً
حممال املسؤولية كاملة
للحكومة

األمريكية

املتعنتة،

ولسلطات

االح��ت�لال ،ويف نهاية
اللقاء ق��دم درع دار
اإلفتاء الفلسطينية ملفيت
تونس.
كما شارك يف افتتاح مهرجان فلسطني الذي نظمته هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية على
هامش أعمال الدورة ،وذلك حبضور عدد من وزراء ووكالء اإلعالم يف العامل العربي.
من جهة أخرى؛ التقى مساحته أمحد عظوم ،وزير الشؤون الدينية التونسي ،ودار احلديث بينهما
حول دور الدين يف التعايش واحملبة بني الناس ،وضرورة النأي به عن اإلرهاب مبختلف أشكاله،
وقدم ملعاليه درع دار اإلفتاء الفلسطينية.
ويف ختام هذه املشاركة اليت متت على األرض التونسية ،أشاد مساحته مبواقف اجلمهورية التونسية،
رئيساً وحكومة وشعباً ،جتاه أبناء شعبنا وقضيته الفلسطينية العادلة ،مؤكداً على عمق العالقات
التارخيية والوطنية بني الشعبني.
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دار اإلفتاء الفلسطينية وهيئة مكافحة الفساد توقعان اتفاقية تفاهم حول خطة عمل
مشرتكة وتنظمان ورشة عمل حول دور علماء الدين يف مكافحة الفساد
القدس :يف إطار تعزيز التعاون ملكافحة الفساد ،وضمن خطة العمل املشرتكة لتنفيذ اإلسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد؛ وّقع مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك ،ومعالي السيد رفيق النتشة /رئيس هيئة مكافحة الفساد ،مذكرة
تفاهم لتعزيز اجلهود الوطنية وتكاتفها ملكافحة الفساد ،وحتديث اآلليات للوقاية منه ،حبضور ممثلني
عن دار اإلفتاء الفلسطينية ،وهيئة مكافحة الفساد.
ويف كلمته الرتحيبية ،أكد معالي السيد رفيق النتشة على أهمية العمل املشرتك مع املؤسسات
الدينية ،وعلى رأسها دار اإلفتاء الفلسطينية ،موضحاً الدور الفاعل لألديان السماوية ،للحد من
الفساد بأشكاله كافة ،ومشدداً على ضرورة تكثيف اجلهود اليت من شأنها أن تقضي على الفساد،
معترباً إياه الوجه اآلخر لالحتالل.
من جهته ،أكد مساحة املفيت العام على أن حماربة الفساد بأشكاله كافة ،واجب شعيب ووطين وديين،
وأن االحتالل نفسه حياول أن يصنع الفساد يف كل مكان ،فمنذ قيامه مل يعرتف بقرار واحد من قرارات
األمم املتحدة ،فهذه األرض ارتوت بدماء الشهداء؛ وتستحق أن تكون خالية من الفساد واملفسدين،
كما أشاد مساحته بعمل
هيئة مكافحة الفساد
املتواصل حملاربة مظاهر
الفساد

أينما

ك��ان،

وتطبيق مبادئ النزاهة
والشفافية ،القائمة على
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األمانة واملساءلة واملصداقية ،خالل العمل لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد انتهاء مراسم توقيع االتفاقية ،نظمت اهليئة ورشة عمل توعوية على مدار يومني متتالني،
حبضور مفيت احملافظات واملديرين العامني يف دار اإلفتاء الفلسطينية يف اليوم األول ،ومساعدي املفتني
والباحثني الشرعيني وبعض العاملني يف الدار يف اليوم الثاني ،حيث ركزت الورشة على أهمية
الدور الديين يف مكافحة الفساد ،وأوضحت أهم املفاهيم اليت تندرج حتت مسمى شبهة فساد ،واليت
ترتقي جلرائم الفساد.
من جهة أخرى ،كان ألصحاب الفضيلة املفتني مداخالت قيمة ،ساهمت يف إثراء النقاش
وتوضيح رأي الشرع يف جرائم الفساد يف قضايا عدة ،كالرشوة ،والسرقة ،والكسب غري املشروع،
والوساطة ،واحملسوبية ،واستغالل املنصب ،وغري ذلك ،مع التأكيد على أن الديانات السماوية كافة
حاربت أشكال الفساد برمتها ،وبينت أثر جرائم الفساد يف ضعف األمة ،وتردي أوضاعها.
من ناحيته أكد فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،نائب املفيت العام ،خالل كلمته على الدور
البارز والرئيس الذي تؤديه دار اإلفتاء الفلسطينية يف جمال مكافحة الفساد ونشر الوعي باملفاهيم
األخالقية البعيدة كل البعد عن أي شبهة فساد ،واستمرار العمل على مكافحته ونبذه ،والتبليغ
عنه إن وجد ،كما شدد فضيلته على ضرورة التثبت قبل رمي الناس بالباطل واتهامهم زوراً وبهتاناً،
محاية لكرامة املواطنني
وحقوقهم اليت كفلها
هلم الدين.
مع التنويه إىل أنه
سيتم

العمل

على

تنفيذ اخلطة املشرتكة
لتنفيذ

االسرتاتيجية
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الوطنية ملكافحة الفساد،
واليت تضم جمموعة من
والفعاليات،

الربامج

ك��ع��ق��د ال���ورش���ات
واحملاضرات

التثقيفية

مبفهوم الفساد وأشكاله،
وإصدار نشرة توضيحية
للمبادئ واألحكام والفتاوى الشرعية املتعلقة بالشبهات اليت ترتقي جلرائم الفساد ،كما اتفق على
املشاركة يف برامج تلفازية وإذاعية تتعلق بنشر الوعي الديين يف جمال مكافحة الفساد.

خالل ترأسه اجتماعًا ملفيت احملافظات
املفيت العام :إحراق مسجد عقربا ينضوي حتت حتريض االحتالل اإلسرائيلي
ضد مقدساتنا اإلسالمية

القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى -اجتماعاً ملفيت احملافظات ،وذلك ملناقشة آلية عمل دار اإلفتاء الفلسطينية،
والنهوض بها ،مؤكدين على االلتزام باتباع منهج االعتدال والوسطية الذي تعتمده الدار يف
مواقفها وفتاويها ،كما متت مناقشة االستعدادات الستقبال شهر رمضان املبارك ،متضرعني إىل اهلل أن
يعيده على األمتني العربية واإلسالمية ،وقد حتررت أرضنا الفلسطينية من براثن االحتالل.
من جهة أخرى ،استنكر مساحته واملفتون إحراق مسجد الشيخ سعادة ،وكتابة شعارات حتريضية
عنصرية يف قرية عقربا من قبل عدد من املستوطنني املتطرفني ،مؤكدين على أن هذه ليست املرة
األوىل اليت يقوم بها املستوطنون حبرق مساجد وكنائس ،واالعتداء على أماكن العبادة وتدنيسها ،كما
حيصل يف املسجد األقصى املبارك من اقتحامات يومية لساحاته ورحابه بشكل يومي ،وهذا كله يقع
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ضمن سياسة االحتالل
املمنهجة واخلطرية يف
االعتداء على املقدسات
وأم���اك���ن ال��ع��ب��ادة،
مستفزين بذلك مشاعر
املواطنني

واملسلمني،

األمر الذي من شأنه أن
يؤجج التوتر يف املنطقة.
من جانب آخر ،أشاد أصحاب الفضيلة املفتون بالفتوى الصادرة مؤخراً عن مساحته ،واليت حترم
تسهيل متليك القدس وأرض فلسطني لألعداء بصفتها أرضاً خراجية وقفية ،معترباً أن متليك
األعداء ألراضي فلسطني أو جلزء منها باطل وخيانة ،وإعالن الرئيس األمريكي االعرتاف بالقدس
عاصمة لالحتالل باطل.
وطالب اجملتمعون املنظمات الدولية كافة مبا فيها منظمة (اليونسكو) ،بضرورة أخذ موقف
صارم جتاه حكومة االحتالل لوقف عدوانها املستمر على املساجد ،من مالحقة لألذان ،وتقييد
حرية العبادة ،واقتحامات قواتها املتكررة للمسجد األقصى املبارك ،وعدوانها املستمر على املسجد
اإلبراهيمي يف اخلليل ،وغريه ،داعياً الدول العربية واإلسالمية إىل بذل اجلهود الفاعلة لوقف مثل
هذه االعتداءات ،وإنقاذ بيوت اهلل من بطش االحتالل ،وقطعان مستوطنيه.
املفيت العام يشارك يف اليوم العلمي لنقاش اجلوانب الشرعية والقانونية يف طب النسائية والتوليد
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس جملس
اإلفتاء األعلى ،يف أعمال اليوم الطيب التعليمي الذي نظمته مجعية اختصاصيي األمراض واجلراحة
النسائية والتوليد الفلسطينية ،بعنوان (جوانب شرعية وقانونية يف جمال أمراض النسائية والتوليد)،
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حبضور السيد عماد
محاد ،ممث ً
ال عن النائب
العام ،ود .نظام جنيب،
نقيب األطباء ،ود .وائل
الشيخ ،مدير صحة رام
اهلل ،ود .سعيد سراحنة
رئيس اجلمعية ،وخنبة
من األطباء املتخصصني يف هذا اجملال الطيب على مستوى الوطن.
وأكد مساحته على أهمية العمل برأي الشرع يف مسائل اإلجهاض وتشوهات األجنة ،وأطفال
األنابيب ،حيث إن ديننا اإلسالمي تناول العديد من املسائل الطبية ،وأهمها مسألة اإلجهاض ،اليت
حدد معايريها وقوانينها وفقاً للقرارات الصادرة عن جملس اإلفتاء األعلى ،واليت تراعي الضرورات
والظروف الصحية والطبية ،كما أشاد مساحته باإلسهامات الطبية اليت يبذهلا األطباء الفلسطينيون
يف خمتلف اجمل��االت ،ملا
هلا من أث��ر واض��ح يف
احلياة الصحية واألسرية
واالجتماعية.
وقدم رئيس اجلمعية
د .سعيد سراحنة درعاً
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تكرميياً لسماحة الشيخ حلضوره ومشاركته الفاعلة يف اليوم الطيب املذكور ،واليت كان هلا أثر بارز يف
توضيح الرأي الشرعي يف القضايا املطروحة.

املفيت العام يرتأس اجللسة الثالثة والستني بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس جملس
اإلفتاء األعلى ،اجللسة الثالثة والستني بعد املائة جللسات جملس اإلفتاء األعلى حبضور أصحاب
الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة ،حيث قدم اجمللس التهاني للمسلمني وألبناء
ً
سائال اهلل العلي القدير أن يكون شهر خري
الشعب الفلسطيين وقيادته حبلول شهر رمضان املبارك،
وبركة على اجلميع ،كما استنكر اجمللس احلملة الشرسة اليت تقوم بها سلطات االحتالل وقطعان
املستوطنني ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وكذلك مقربة باب
الرمحة ،رافضاً هذه اإلجراءات ،وداعياً العامل أمجع إىل الوقوف ضد هذه االنتهاكات ،كما شجب اجمللس
التشريعات والقوانني اليت تشرعها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،واليت كان
آخرها قانون خصم رواتب الشهداء واألسرى وعائالتهم ،وذلك من األموال املستحقة للشعب
الفلسطيين ،معترباً ذلك خمالفاً للشرائع والقوانني الدولية ،مطالباً املؤسسات املعنية بالوقوف إىل جانب
األسرى الفلسطينيني،
السجان
يف مواجهة ظلم ّ
اإلسرائيلي وغطرسته،
ومطالباً حبرية األسرى
مجيعاً ،ونيل حقوقهم
املشروعة والعادلة.
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املفيت العام يشارك يف افتتاح دورة تأهيل مفوضني سياسيني يف أكادميية األمن الوقائي يف أرحيا
أرحيا :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف حفل افتتاح دورة تأهيل مفوضني سياسيني؛ يف أكادميية األمن الوقائي
يف أرحيا ،حبضور عديد من الشخصيات الرمسية ،ومبشاركة ثالثني ظابطاً وضابط صف من منتسيب

التوجيه السياسي الوطين من خمتلف حمافظات الوطن.

وبني مساحته أن من يفرط بالقدس سراً أو علناً ،فهو خارج ملة اإلسالم ،مؤكداً أن النصر حليف الفئة

الصابرة املرابطة يف فلسطني ،وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الوطن املعنوي للكل الفلسطيين،
وهي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين ،مؤكداً على ضرورة الوقوف إىل جانب القيادة
الفلسطينية ،وعلى رأسها سيادة األخ الرئيس حممود عباس (أبو مازن)حفظه اهلل ،الذي ميثل رمزاً من

رموز السيادة الوطنية،
وشدد مساحته على أن
املسجد األقصى املبارك
هو للمسلمني وحدهم،
ال يشاركهم فيه أحد،
وأنه جزء من عقيدة كل
مسلم يف العامل أمجع.

املفيت العام يشارك يف مؤمتر بيت املقدس الدولي التاسع
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد
األقصى املبارك ،يف فعاليات مؤمتر بيت املقدس الدولي التاسع ،حبضور العديد من الشخصيات
الرمسية والشعبية ،وحبضور عديد من الوفود الدولية ،وقال مساحته :إن مدينة القدس هي مهد الديانات،
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وحتتل جزءاً كبرياً من عقيدة املسلمني واملسيحيني ،مشدداً على ضرورة تسخري كل الطاقات العربية
واإلسالمية والدولية ،واستغالل اجلوانب القانونية كافة للتصدي للهجمة الشرسة اليت يشنها
الغرب على األراضي الفلسطينية ،كما شارك مساحته يف افتتاح معرض األرشيف العثماني الذي
أقامته مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية على هامش أعمال املؤمتر ،والتقى مساحته كذلك
على هامش املؤمتر بالعديد من الوفود املشاركة ،وأطلعهم على آخر املستجدات واالنتهاكات
اليت تقوم بها سلطات
االحتالل ضد الشعب
الفلسطيين ومقدساته.

املفيت العام يشارك يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم يف رام اهلل
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم واملتفوقني يف التالوة والتجويد ،الذي
أقامته وزارة األوقاف والشؤون الدينية -حبضور عديد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،حيث
بينّ مساحته أن املسلم ال يستغين عن املصحف الشريف ،ففيه حياة قلبه ،ونور بصره ،وهداية طريقه،
وكل شيء يف حياة املسلم مرتبط بهذا الكتاب العظيم ،فمنه يستمد عقيدته ،وبه يعرف عبادته ،وبه
ما حيتاج إليه من التوجيهات واإلرشادات يف األخالق واملعامالت ،وقدم مساحته التهاني والتربيكات
للخرجيني وحلفظة كتاب اهلل الكريم ،متمنياً هلم التوفيق يف حياتهم العلمية والعملية.
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خالل مؤمتر صحفي
املفيت العام :ال يعفى أي فلسطيين يف ظل هذه الظروف الصعبة من السعي إىل الوحدة الوطنية
القدس :دعا مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب املسجد
األقصى املبارك أبناء الشعب الفلسطيين مجيعاً إىل الوحدة ،ورص الصفوف ،وذلك ملواجهة التحديات
واالنتهاكات اليت يواجهها شعبنا الفلسطيين ومقدساته ،وأضاف أنه يف ظل هذه الظروف الصعبة ،فإنه
ال ُيعفى أي فلسطيين من أن يسعى إىل الوحدة الوطنية ،كما أدان مساحته االنتهاكات واالعتداءات اليت
تقوم بها سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد املسجد األقصى املبارك ،وأداء طقوس تلمودية،
ورفع علم دولة االحتالل فيه ،معترباً ذلك انتهاكاً صارخاً ،وعدواناً على مشاعر املسلمني مجيعاً،
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مؤكداً على أن املسجد
األقصى املبارك وقف
إس�لام��ي للمسلمني
وحدهم ،وأن��ه ال حيق
لغري املسلمني التدخل
يف ش��ؤون��ه ،كما أكد
مساحته رفض الشعب
الفلسطيين وقيادته للقرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة لكيان االحتالل ،ونقل سفارتها إليها،
مؤكداً على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطني األبدية ،وأن فتح السفارة األمريكية يف القدس
هو بؤرة استيطانية أمريكية يف القدس ،وأن هذا القرار هو قرار خمالف للقوانني الدولية مجيعها،
اليت تعترب القدس أرضاً حمتلة ،كما أكد مساحته على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين ،داعياً اجلميع إىل االنضمام إليها ،جاءت أقوال مساحته خالل
مشاركته يف مؤمتر صحفي عقد يف مقر مفوضية اإلعالم والتعبئة الفكرية التابعة حلركة فتح يف رام
اهلل ،حبضور العديد من القيادات الرمسية والدينية.

املفيت العام يشارك يف إلقاء الدروس احلسنية يف اململكة املغربية
الرباط -شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف الدروس احلسنية اليت تلقى يف حضرة صاحب اجلاللة امللك حممد
السادس ،حيث شارك مساحته يف إلقاء بعض من تلك الدروس الدينية ،حتدث فيها عن شهر رمضان
املبارك ،وخريه وبركاته ،مبيناً أن من أعظم القربات اليت يتقرب بها املسلم إىل اهلل ،يف شهر رمضان،
إعمار املسجد األقصى املبارك ،وشد الرحال إليه ،وتعزيز ثبات أهله املرابطني فيه ويف أكنافه،
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ال سيما يف ظل العراقيل اليت تضعها سلطات االحتالل للحيلولة دون وصول املصلني ألداء
عباداتهم فيه.
وعلى هامش زيارة مساحته إىل اململكة املغربية ،قام بزيارة السفارة الفلسطينية ولقاء سعادة
السفري مجال الشوبكي وطاقم السفارة ،كما التقى العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية
املغربية والوفود املشاركة ،ومتحور احلديث يف هذه اللقاءات حول آخر املستجدات اليت يتعرض
هلا شعبنا الفلسطيين وقدسه ومقدساته ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وخباصة االعتداءات
واالنتهاكات املتواصلة ضده ،مطالباً بضرورة العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيين ومقدساته
يف ظل غطرسة االحتالل وعنجهيته وعدوانه ،وأشاد مساحته مبا تقدمه اململكة املغربية ملكاً وحكومة
وشعباً لنصرة إخوانهم الفلسطينيني ،مؤكداً على عمق العالقة بني الشعبني الفلسطيين واملغربي.
املفيت العام يشارك يف اجمللس العلمي اهلامشي التاسع والثمانني يف عمان
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف اجمللس العلمي التاسع والثمانني ،والثالث هلذا العام ،الذي تنظمه
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف املركز الثقايف امللكي ،برعاية مسو األمري هاشم بن
احلسني ،يف العاصمة األردنية عمان ،بعنوان( :األحكام الفقهية املتعلقة بالقدس واألقصى وواجب
األمة حنو األقصى) ،وذلك حبضور مجع من علماء الدين ،ومشاركة عدد من السفراء واملسؤولني.
وأكد مساحته على أن فلسطني اليت حتتضن القدس أرض خراجية وقفية ،حيرم التنازل عنها ،أو
تسهيل متليكها لألعداء ،فهي من األمالك اإلسالمية العامة ،ومتليك األعداء لدار اإلسالم ،أو جلزء
منها باطل ،ويعد خيانة هلل تعاىل ،ولرسوله وللمؤمنني وألمانة اإلسالم.
وأضاف قائ ً
ال( :إننا ننوه للقاصي والداني ،والعدو والصديق ،بأن الوالية والوصاية والرعاية
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اهلامشية على مقدسات القدس اإلسالمية واملسيحية ،هي للمملكة األردنية اهلامشية ،بقيادة جاللة
امللك عبداهلل الثاني ،والذي يضطلع بهذا الواجب الديين ،لرعاية هذه املقدسات ،ومحاية هذه
األرض املباركة).
وذ ّكر مساحته بالفتوى الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية والعشرين ،املنعقدة يف
الكويت ،واليت نصت على أن زيارة القدس واملسجد األقصى املبارك مر ّغب فيها ،ومندوب إليها،
وعلى أولي الرأي يف الدول العربية واإلسالمية إجياد الوسائل املمكنة هلذه الزيارة ،مشرياً إىل أن
عدداً كبرياً من الزائرين ينفرون يومياً إىل املسجد األقصى املبارك ،إلعماره وشد الرحال إليه.
ويف ختام فعاليات اجللسة ،أشاد مساحته بعمق الروابط األخوية بني الشعبني األردني والفلسطيين،
وما للهامشيني واألردنيني ،ملكاً وحكومة وشعباً ،من دور كبري وفاعل يف محاية املسجد األقصى املبارك
واملدينة املقدسة.
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نائب املفيت العام يشارك يف مؤمتر ( الصريفة اإلسالمية بني الواقع واملأمول)
يف جامعة النجاح الوطنية
نابلس :ممث ً
ال عن مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -شارك
نائبه فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،يف مؤمتر (الصريفة اإلسالمية بني الواقع واملأمول)
والذي عقد يف جامعة النجاح الوطنية ،حبضور عدد من اخلرباء واملتخصصني يف هذا اجملال.
وخالل كلمته يف حفل افتتاح املؤمتر ،حيّا فضيلته احلضور واملشاركني كافة نيابة عن مساحة الشيخ
حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،الذي كان له دور مهم مع علماء القدس يف
دحض املؤامرات اليت ُشنت ضد القدس ومسجدها األقصى املبارك ،مؤكداً على أن القدس للعرب
واملسلمني ،وال ميلك أحد أو أ ّمة نزع هذا احلق منهم.
وشدد فضيلته على أهمية التزام املصارف اإلسالمية بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف
معامالتها املصرفية ،فالعربة بالعمل واملضامني ال بالشعارات واملسميات ،مشرياً إىل أن تنافس
املصارف الكربى على شراء أسهم املصارف اإلسالمية ،دليل واضح على ربح هذه املصارف ،وجناح
مشاريعها ،ولكن ذلك ال يعين غض النظر عن أي جتاوز حلكم اهلل يف أعماهلا.
جمدداً فضيلته مطالبة
سلطة النقد بأن تتوىل
مهمة الرقابة الشرعية
على عمل املصارف
اإلسالمية ،من خالل
ختصيص دائرة مستقلة
من دوائرها ،ملتابعة هذا
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األمر ،لضمان الشفافية واحليادية ،ولطمأنة املتعاملني مع املصارف اإلسالمية ،على سالمة االلتزام
باألحكام الشرعية فيها.

نائب املفيت العام يشارك يف احتفال وزارة األوقاف إلحياء ذكرى اإلسراء واملعراج
الرام :ممث ً
ال عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،شارك نائبه
فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،يف االحتفال املركزي إلحياء ذكرى اإلسراء واملعراج،
وتكريم حفظة القرآن الكريم ومدرسيه ،والذي أقيم حتت رعاية مساحة الشيخ يوسف ادعيس ،وزير
األوقاف والشؤون الدينية ،وحضور معالي املهندس عدنان احلسيين ،وزير شؤون القدس وحمافظها،
وفضيلة الشيخ إبراهيم زعاترة ،مدير عام أوقاف شؤون القدس ،واللواء بالل النتشة ،األمني العام
للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس ،والسيد ناصر عياد ،املفوض السياسي للمحافظات الشمالية،
وعدد من مسؤولي وزارة األوقاف.
وخالل كلمته ،حيّا فضيلته احلضور واملشاركني بامسه ونيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،ثم بينّ دور حادثة اإلسراء واملعراج يف متكني الربط العقائدي
بني املسجد األقصى املبارك واملسجد احلرام ،حيث مت هذا الربط من خالل احلادثة ،والسورة القرآنية
اليت مسيت باإلسراء ،وافتتحت باإلشارة إىل احلادثة وذكر املسجدين ،وهي سورة تتلى مثل السور
القرآنية األخ��رى يف
ص�لاة املسلمني ،مما
يعين أن ه��ذا الربط
عقائدي وتعبدي ،وله
م��ع��ززات أخ���رى له؛
فاملسجد األقصى كان
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القبلة األوىل لصالة
املسلمني ،ثم ثبت األمر
على املسجد احل��رام،
الذي وضع لعبادة اهلل
ً
أوال ،ثم تاله املسجد

األقصى بعد أربعني
عاماً ،وبهما إضافة إىل
املسجد النبوي ينحصر شد الرحال ،وأكد فضيلته على مكانة املسجد األقصى املبارك يف دين
اإلسالم وقلوب املسلمنيً ،
قائال :إنه لن يستطيع شخص بلغ ما بلغ من املراتب والقوة أن يطمس
هذه احلقائق ،فهو لإلسالم واملسلمني ،رغم أنف الكارهني ،وقد أثبت املقدسيون ومن آزرهم من
أبناء هذا الوطن ،حرصهم على محاية املسجد األقصى املبارك والذود عنه ،حيث أجنزوا بإصرارهم
وعزائمهم الرتاجع عن مشروع البوابات اإللكرتونية ،والكامريات اليت نصبت على أبواب
املسجد األقصى املبارك ،فجعلوا ساحات القدس وأزقتها وشوارعها امتداداً لساحات املسجد
األقصى ،مما أجرب سلطات االحتالل على الرتاجع عن قراراتها باخلصوص.
وأشاد فضيلته بدائرة أوقاف شؤون القدس ،اليت تربط كل عام احتفاهلا باإلسراء واملعراج بفعالية
تكريم حفظة القرآن الكريم ،وهو ربط وجيه يستحق اإلشادة والتقدير ،فاألمران عقائديان وتعبديان
ينبغي احلرص عليهما واالهتمام بهما.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف مهرجان القدس لنا
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم -يف مهرجان
(القدس لنا) الذي نظمته مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية ،حيث ألقى فضيلته كلمة أكد
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فيها على أهمية القدس
وم��ق��دس��ات��ه��ا ل��دى
الفلسطينيني ،من جانب
آخر ألقى فضيلته درساً
دينياً على نزالء مركز
التأهيل

واإلص�ل�اح

(سجن آم��ر) ،وشارك
كذلك يف املسرية التضامنية مع األسرى الفلسطينيني القابعني يف سجون االحتالل ،واستقبل
فضيلته وفداً أجنبياً من مسلمي فرنسا ،وألقى عليهم درساً دينياً ،وحضر حفل ختريج الفوج التاسع
والثالثني من طالبات
م��درس��ة ب��ن��ات بيت
ساحور الثانوية ،وكرم
فضيلته يف أثناء احلفل،
وحضر كذلك حفل
ختريج طلبة مدرسة ذكور
اخلضر الثانوية ،وكذلك
حفل مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين ،مبناسبة مرور مخسني عاماً على تأسيسها ،وألقى حماضرة دينية
على طالب الصف العاشر يف ذكور مدرسة املهد األساسية ،بعنوان( :التعايش اإلسالمي املسيحي)
وشارك كذلك يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقيم يف مسجد أبي عبيدة عامر بن
اجلراح يف خميم شعفاط ،حيث مت ختريج ألف حافظ يف مستويات خمتلفة ،منهم أحد عشر حافظاً
للقرآن الكريم ً
كامال.
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مفيت حمافظة جنني يلتقي حمافظها
جنني :استقبل فضيلة الشيخ حممد أبو الرب  -مفيت حمافظة جنني -عطوفة اللواء إبراهيم
رمضان -حمافظ حمافظة جنني -يف مقر دائرة اإلفتاء يف احملافظة ،حيث أطلع عطوفته على عمل دائرة
اإلفتاء ،والتقى العاملني يف الدائرة ،وقد شكر فضيلته عطوفة اللواء على هذه الزيارة ،مؤكداً على
التعاون املشرتك بني الدائرة واملؤسسات الرمسية والشعبية مجيعها ،ملا فيه خدمة الوطن واملواطن،
وقد أثنى عطوفة اللواء رمضان على عمل الدائرة ،اليت تقوم بنشر الوعي الديين ،وإصالح ذات
البني ،وحل املشكالت العائلية والعشائرية ،متمنياً لفضيلة مفيت احملافظة والعاملني التوفيق ،وكان
فضيلته قد شارك يف مؤمتر ،بعنوان( :حقوق الطفل) وأكد فيه على حق الطفل يف اللعب والتعليم،
كما شارك يف ندوة حول تنظيم أسواق املدينة ،عقدت يف املركز الكوري.

مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرات دينية عدة
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم-
حماضرات دينية عدة ،فألقى حماضرة حول زراعة األعضاء ،وذلك يف مدرسة
اكتابا للبنات ،وحماضرة أخرى حول أحكام النفقة يف الشريعة اإلسالمية يف
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املركز الثقايف النسوي ،وحماضرة عن أحكام العمرة عقدت يف املركز الثقايف النسوي ،كما شارك
يف ندوة حول ذكرى اإلسراء واملعراج ،عقدت يف جامعة فلسطني التقنية ،علماً بأن فضيلته يلقي
درسني فقهيني أسبوعياً يف مسجد الكوثر بعد صالة املغرب ،يتناول فيها موضوعات تهم املواطنني
يف حياتهم الدينية والدنيوية ،ويشارك كذلك يف برنامج أسبوعي إذاعي بعنوان (أنت تسأل واملفيت
جييب) يف إذاعة القرآن الكريم ،جييب فيها عن أسئلة املستمعني الفقهية.

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف وقفات الدعم والتأييد لسيادة الرئيس الفلسطيين
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس -يف
وقفات الدعم والتأييد اليت أقيمت دعماً وتأييداً لسيادة الرئيس الفلسطيين
حممود عباس حفظه اهلل ،وذلك يف ميدان الشهداء ،ويف مدرسة أبي ذر
الغفاري األساسية ،كما شارك فضيلته يف ندوة بعنوان( :أكرب الشهداء
وفرسان احلرية) يف مقر األمن الوطين ،كما شارك يف ندوة حول (اخلدمات املصرفية والضوابط
الشرعية هلا) يف قاعة حياة طوباس ،وشارك كذلك يف فعاليات يوم األسري الفلسطيين ،اليت أقيمت
يف ميدان الشهداء تضامناً مع األسرى الفلسطينيني املعتقلني يف سجون االحتالل.

مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف مهرجان لدعم سيادة الرئيس الفلسطيين
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -يف
املهرجان الذي أقيم دعماً وتأييداً لسيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس
(أبو مازن) حفظه اهلل ،والذي أقيم يف جامعة القدس املفتوحة ،كما شارك
فضيلته يف حفل إحياء ذكرى اإلسراء واملعراج ،والذي عقد يف مقر احملافظة،
وشارك كذلك يف افتتاح مسجد يف بلدة بديا يف احملافظة ،ويف اجتماع ملديري الدوائر املدنية واألمنية
يف احملافظة.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ورشة عمل تلفازية حول الفساد
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفيت حمافظة نابلس -يف ورشة
عمل تلفازية لطالب جامعة النجاح الوطنية ،يف كلية الشريعة والقانون،
حول حماربة الفساد ،وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة واملساءلة ،حيث حاور
فضيلته العديد من احلضور والطالب ،حول مكافحة الفساد ،وشارك كذلك
يف ورشة عمل ،حول تعزيز األمان يف املخيمات ،عقدت يف املركز اإلعالمي التابع للجنة اخلدمات
الشعبية يف خميم بالطة ،وذلك ملناقشة مشكالت املخيمات ،وحاجاتها وسبل النهوض بها ،وشارك
كذلك يف ندوة سياسية ،بعنوان( :سبعون عاماً على النكبة) عقدتها وزارة الثقافة ،بالتعاون مع
جامعة القدس املفتوحة ،وكذلك يف ندوة سياسية قانونية ،بعنوان( :االعتقال اإلداري) عقدتها
حمافظة نابلس ،كما شارك يف أمسية شعرية عقدها مركز يافا الثقايف ،وشارك يف االحتفال بشفاء
بضع وعشرين ً
طفال ،كانوا مصابني بالسرطان ،وشارك يف حفل افتتاح مكتب البنك اإلسالمي
الفلسطيين ،وبعض احملالت التجارية ،وشارك يف حفل تكريم عدد من ذوي االحتياجات اخلاصة يف
خميم بالطة ،فازوا يف مسابقات دولية ووطنية ،وشارك يف حفل تكريم أوائل الطلبة يف بلدة مجاعني،
وألقى كلمة حول العلم ،وأهمية العلم والعمل به ،وشارك يف يوم مفتوح ملدرسة روجيب ،وشارك
يف املسرية التضامنية مع األسرى الفلسطينيني القابعني يف سجون االحتالل ،واستقبل رئيس اللجنة
اإلدارية للهالل األمحر يف نابلس ،وحبث سبل التعاون املشرتك ،وكان فضيلته قد شارك يف عديد من
الربامج اإلعالمية ،تناول فيها خمتلف املوضوعات اليت تهم املواطنني يف حياتهم الدينية والدنيوية،
وألقى العديد من الدروس وخطب اجلمعة ،تعلقت موضوعاتها مبختلف نواحي احلياة ،وشارك
كذلك يف حل عديد من النزاعات ،وإصالح ذات البني.
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مفيت حمافظة غزة يلقي حماضرة بعنوان( :اإلسراء واملعراج دروس وعرب)
غزة :ألقى فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفيت حمافظة غزة -حماضرة دينية يف جامعة اإلسراء يف
مدينة غزة ،مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج ،بعنوان( :اإلسراء واملعراج دروس وعرب) حبضور عدد
من أعضاء اهليئة التدريسية ،ومجع من طلبة اجلامعة.
وبينّ الشيخ اللحام خالل احملاضرة الدروس والعرب املستفادة من اإلسراء واملعراج ،وما جيب على
املسلمني التأسي به ،واتباع سنة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،القدوة احلسنة.
وأكد الشيخ اللحام على أن ذكرى اإلسراء واملعراج ينبغي الوقوف عندها للتأمل والتدبر ،وأنها
تضمنت معاني ومعجزات عظيمة ،أثبتتها اآليات القرآنية الكرمية.
وأضاف أن رحلة اإلسراء واملعراج كانت معجزة إهلية ،أيد اهلل بها نبيه حممداً ،صلى اهلل عليه
وسلم ،ونصر بها دعوته ،كما ذكر احلكم والدروس املستفادة من معجزة اإلسراء واملعراج ،ويف
اخلتام؛ أجاب اللحام عن أسئلة احلضور ،واستمع إىل مداخالتهم.
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مسابقة العدد 141
س :1ما...........؟

س :3من.......؟

 .1أنواع نسك احلج.

 .1املفلس من أمة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم

 .2رد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،على عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه،

 .2اخلليفة املسلم الذي جعل للمرضعة راتباً من بيت املال

حني حصب باحلصى احلبشة الذين كانوا يلعبون يف املسجد حبرابهم.

 .3صاحب كتاب:

 .3تفسري النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،للقوة اليت أمر اهلل سبحانه بإعدادها.

أ( .عبقرية الصديق)

 .4جزاء العمرة إىل العمرة.

ب( .تاريخ النص القرآني من الوحي إىل التدوين)

 .5عدد الذين يسمح هلم باالشرتاك يف األضحية ببقرة واحدة.

 .4القائل:

 .6السبع املوبقات اليت أمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،باجتنابها.

أ( .العادة طبيعة ثابتة)

س :2متى...؟

ب( .إنّا قوم أعزنا اهلل باإلسالم ،فلن نلتمس العز بغريه)

 .1سبق النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،زوجه عائشة ،رضي اهلل عنها ،يف اجلري.

ج( .عجبت ملن ال جيد القوت يف بيته ،كيف ال خيرج على الناس شاهراً سيفه)

 .2جيب احلج على من أمكنه فعله/حسب اإلمام مالك

د .أيا قدس املدائن أنت مشسي

وطيفي يف
يغيب
رحابك ال ُ
ِ

 .3عقدت جامعة القدس مؤمتر (اجليل احلاضر بني األصالة واملعاصرة)

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 141
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 139
السؤال الثاني:

السؤال األول:

1 .1عبد اهلل بن أبي بن سلول.
1 .1سليمان عليه السالم.
2 .2خالة جابر بن عبد اهلل.
2 .2سلمان اهلريف.
3 .3الذي يسأل الناس أمواهلم تكثراً.
3 .3بيت املقدس.
4 .4هود عليه السالم.
4 .4الفساد.
5 .5غرز اإلبرة يف موضع من اجلسم ،حتى يدمي ويوضع 5 .5عمر بن اخلطاب.
6 .6الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
عليه الكحل أو احلرب فيخضر.
7 .7أ .ابن هشام األنصاري.
6 .6مكة.
ب .اإلمام الذهيب.
7 .7تقليل مدة اإلسراء ،وأنه أسري به يف بعض الليل
 .8أ .أنطون الشوملي (أبو الوليد).
من مكة إىل الشام.
ب .حممد مهدي اجلواهري.
8 .8اخلتان ،واالستحداد ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط،
ج .أنطون الشوملي (أبو الوليد).
وقص الشارب.
السؤال الثالث:
9 .9أربعة أشهر وعشراً.
أ .إذا بلغ.
1010ال جيوز.
ب1917 .م.

الفائزون يف مسابقة العدد 139
االسم

العنوان

 .1روان عمر الشيخ

رام اهلل

250

 .2مصعب عامر الشرابيت

اخلليل

250

 .3أمين نعيم يوسف السوسي

غزة

250

 .4ميادة عمر عبد اللطيف

القدس

250

 .5حممود حممد عبد الكرمي أبو فرح

طولكرم

250

 .6منهل أمحد سلمان

طولكرم

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

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

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

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

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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