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دالالت للمواجهة املستمرة

افتتاحية العدد

واملتصاعدة من املحتل ومعه
يف املسجد األقىص املبارك وأكنافه
الشيخ محمد حسني /املرشف العام

األحداث التي شهدتها باحات املسجد األقىص املبارك ،يف شهر رمضان املبارك
املنرصم ،ما كانت البداية ،ولن تكون النهاية ،ألن الرصاع حوله ميثل صورة من صور
املواجهة املستمرة بني الحق والباطل ،واملؤمن بالقرآن الكريم يجد فيه ما يشهد
لدميومة هذا الرصاع ،وحتمية انتصار حقه عىل باطل أعدائه ،فالله جل شأنه يقول:
اس َف َي ْم ُك ُث
{َ ...ك َذلِ َك َي رْ ِ
ض ُب ال َّل ُه ا ْل َح َّق َوا ْل َب ِاط َل َف َأ َّما َّ
الز َب ُد َف َي ْذ َه ُب ُجفَ ًاء َو َأ َّما َما َي ْنفَ ُع ال َّن َ
ض ُب ال َّل ُه الأْ َ ْمث َ
َال} (الرعد)17:
فيِ الأْ َ ْر ِض َك َذلِ َك َي رْ ِ

فهذه من اآليات الدالة عىل أن الحق سيظهر ويعلو ،وأن الباطل سيضمحل ويزهق،
ويذهب جفاء ،وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال الحق ،وإدحاضه
بالباطل ،عن طريق الخصام والجدال.

(((

فالزبد قد يعلو عىل وجه املاء ،ويربو وينتفخ ،إال أنه باآلخرة يضمحل ،ويبقى
الجوهر الصايف من املاء ،فكذلك الشبهات والخياالت قد تقوى وتعظم ،إال أنها
باآلخرة تبطل وتضمحل وتزول ،ويبقى الحق ظاهر ًا ،ال يشوبه يشء من الشبهات.
 .1أضواء البيان.308/ 3 ،
 .2التفسري الكبري.30/ 19 ،
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الصورة املقيتة للبطش الذي تم بالسالح املدجج وغريه من أدوات اإلجرام ضد
املصلني واملرابطني يف املسجد األقىص املبارك ،يقابلها مشهد الجموع الغفرية
التي احتشدت من كل حدب وصوب ملبية النداء لشد الرحال إىل مرسى النبي
العدنان ،عليه من الله أفضل الصالة ،وأتم التسليم ،يف الجمعتني الثالثة والرابعة
من رمضان هذا العام 1443هـ 2022 ،م ،حيث تجاوز عدد املصلني الذين أدوا
صالة الجمعة يف املسجد األقىص املبارك حسب تقدير دائرة األوقاف اإلسالمية
يف القدس املائة وخمسني ألف ًا ،وبقي معظمهم يف املسجد ألداء الصلوات فيه،
فاجتمع فيه ألداء صالة العشاء ما يقارب املائة ألف مصل ،ويف ليلة القدر تجاوز
العدد ربع مليون ،مع لزوم التنبيه إىل أن هذه األعداد تشمل فقط الذين متكنوا من
الوصول إىل املسجد األقىص ،وليس من ضمنها الذين تعذر عليهم الحضور بسبب
إجراءات املنع املشددة ضد فئات عمرية معينة ،واملمنوعني أمني ًا من قبل سلطات
االحتالل وأجهزتها من الوصول إىل القدس ،وبعض جموع هؤالء أقاموا الصالة خارج
أسوار املسجد األقىص املبارك.
وأمام هاتني الصورتني ينبغي الوقوف بتأمل وتدبر ووعي ،الستخالص العظات
والعرب والدالالت منهام.
االقتحامات واالعتداءات:

الصورة األوىل املمثلة للبطش ،والعدوان ،والتدنيس املقرتف من سلطات االحتالل
الرسمية ،ومن الفئات املتمرتسة بها الذين يقتحمون املسجد األقىص بقصد الحج
إليه ،وتنفيذ تطلعاتهم الفكرية والعقائدية ،التي عرب عنها بوضوح تهديدهم بجلب
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قرابني لذبحها فيه ،إضافة إىل جهرهم بصلوات تلمودية يف باحاته ،مع التهديد
الدائم واملتواصل بهدم املسجد األقىص وقبة الصخرة ،بهدف إقامة الهيكل
املزعوم مكانه ،من هذه الصورة ميكن استخالص دالالت مفصلية ،تتلخص يف اآليت:
املواجهة حول املسجد األقىص املبارك مستمرة وملتهبة:

بلدة القدس القدمية ،وبخاصة منطقة املسجد األقىص املبارك ،ساحة ساخنة،
وهي قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار ،أو ساحة ساخنة قابلة لالشتعال ،فالرصاع فيها
محتدم ،وعىل أوجه.
الرصاع القائم حول املسجد األقىص وسائر فلسطني عقائدي بامتياز:

الرصاع القائم يف القدس واملسجد األقىص املبارك له أسباب عقائدية ،ودوافع
دينية ،وال غرابة وال استهجان من توقع اشتعال حرب دينية بسببه أو لتداعياته ،ألن
عليه محط الخالف ،واملوقع املتنازع عليه مسجد أقيم لعبادة الله يف األرض ،وأعداء
املسلمني يريدون وضع اليد عليه بحجج ودوافع دينية عندهم كام يزعمون.
شتان بني الحق وأهله وبني الباطل وأهله:

يبني الله مآل أهل الحق وأهل الباطل ،فيقول سبحانهَ :
يق فيِ ا ْل َج َّنةِ َو َف ِر ٌ
{...ف ِر ٌ
يق فيِ
الس ِع ِري} (الشورى )7:فريق السعري يف القدس مدجج بأحدث األسلحة الفتاكة ،واآلخر
َّ
أعزل منها ،وللفريق الظامل املتغطرس شواهد وشبه يف الغابرين ،فقابيل قتل هابيل
غطرسة ،وما قصة فرعون وموىس ،وأخوة يوسف ،وقوم لوط وعاد ومثود ،وأيب لهب
وأيب جهل من ذاكرة املؤمن ببعيد ،فالغطرسة تعقب ويالتها عىل أصحابها جحي ً
ام
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ونار ًا وأعاصري ،تقتلعهم ،وفيضانات تغرقهم ،وفريوسات تفتك بذي املرة منهم،
فكيف بالضعيف الفاين؟!
فريق السعري يدخل املسجد خائف ًا واآلخر يدخله واثق الخطى مطمئن ًا
مييش ملك ًا:

الذي يدخل املسجد األقىص بحامية أمنية مسلحة مشددة ،يدخله خائف ًا ،فيصدق
فيه قول الله عز
وجل{:و َم ْن َأ ْظ َل ُم مِ َّم ْن َم َن َع َم َس ِاج َد ال َّلهِ َأ ْن ُي ْذ َك َر فِ َ
َ
يها ْ
اس ُم ُه َو َس َعى فيِ
الدن َْيا ِخ ْز ٌي َو َل ُه ْم فيِ الآْ ِخ َرةِ
ُّ
َخ َر ِاب َها ُأو َلئِ َك َما َك َ
ان َل ُه ْم َأ ْن َي ْد ُخ ُل َ
وها ِإلاَّ َخائِ فِ َ
ني َل ُه ْم فيِ
يم} (البقرة)114:
َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ

واللص أو الجاين دامئ ًا يرتعد خوف ًا من فشله ،ومن عواقب جنايته ،فيخاف أن
يقبض عليه متلبس ًا بالجرم مث ًال ،بينام واثق الخطوة املؤمن بحقه التليد مييش ملك ًا،
ألنه يتعلق باملسجد األقىص تعلق ًا ينطلق من عقيدة ،وإميان راسخ ،فالذي أطلق
عىل املسجد األقىص مسامه هو الله ،ومل يطلق اس ً
ام مناقض ًا ،فقال عز وجل يف
سى ِب َع ْب ِدهِ َل ْي ًال ِّم َن ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام ِإلىَ ا ْل َم ْس ِج ِد
{س ْب َح َ
فاتحة سورة اإلرساءُ :
ان ا َّل ِذي َأ رْ َ
ري} (اإلرساء)1:
السمِ ُ
ا َأل ْقصىَ ا َّل ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ رُ ِن َي ُه مِ ْن آ َياتِ َنا ِإن َُّه ُه َو َّ
الب ِص ُ
يع َ
ويف عقيدة املسلم ويقينه ووجدانه ،أن املسجد األقىص مرسى النبي محمد،
صىل الله عليه وسلم ،ويتعبد املسلم يف صالته لربه بتالوة هذه اآلية الكرمية ،وما
يتبعها من آيات هذه السورة القرآنية الكرمية ،كام يتعبد بباقي آيات التنزيل الحكيم،
وسور القرآن املائة وأربع عرشة.
واملسجد األقىص هو ثاين مسجد وضع يف األرض لعبادة الله( ،فعن أيب َذ ٍّر ،قال:
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قلت :يا َر ُس َ
ام ،قلتُ :ث َّم
ول ال َّلهِ َ ،أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع يف األرض َأ َّو ُل؟ قال :ا ْل َم ْس ِج ُد ا ْل َح َر ُ
الصلاَ ةُ
َأ ٌّي؟ قال :ا ْل َم ْس ِج ُد الأْ َ ْقصىَ قلتَ :ك ْم َب ْي َن ُهماَ ؟ قالَ :أ ْر َب ُع َ
ون َس َن ًةَ ،و َأ ْي َنماَ َأ ْد َر َك ْت َك َّ
َف َص ِّل َف ُه َو َم ْس ِج ٌد)

(((

واملسجد األقىص هو أوىل القبلتني ،فعن ا ْلبرَ َ اءِ َ ،أ َّن النبي ،صىل الله عليه وسلم:
ون
( ...صىل قِ َب َل َب ْي ِت ا ْل َمقْ ِد ِس ِس َّت َة َعشرَ َ َش ْه ًرا ،أو َس ْب َع َة َعشرَ َ َش ْه ًرا ،وكان ُي ْع ِج ُب ُه َأ ْن َت ُك َ
قِ ْب َل ُت ُه قِ َب َل ا ْل َب ْي ِت.)...

(((

ويف املحصلة ،فإن املؤمن بدين محمد ،صىل الله عليه وسلم ،يؤمن أن ما
يعرتيه من أذى ،وإن وصل إىل حد القتل يف سبيل الله ،فلن يكون رش ًا له ،بل هو
خري ،بخالف اآلخر من املعتدين الظاملني ،ويف هذا املقام يقول النبي ،صىل الله
الدن َْياَ ،و َل ُه ما عىل األرض من
عليه وسلم( :ما َأ َح ٌد َي ْد ُخ ُل ا ْل َج َّن َة ُي ِح ُّب َأ ْن َي ْر ِج َع إىل ُّ
ات ،لِ ماَ َي َرى من ا ْل َك َر َامةِ )
شيَ ْ ٍء ،إال َّ
يدَ ،ي َت َم َّنى َأ ْن َي ْر ِج َع إىل ُّ
الدن َْياَ ،ف ُيقْ َت َل َعشرْ َ َم َّر ٍ
الش ِه ُ

(((

محمد ،صىل الله عليه وسلم ،عىل الرغم من علو قدره ،ورفيع منزلته عند ربه،
والنبي
ٌ

متنى تعرضه للشهادة مرات ومرات ،فعن َأيب ُه َر ْي َرةَ  ،ريض الله عنه ،قال :سمعت

ني لاَ
(و ِ
الذي َنفْ يِس بيده َل ْولاَ َأ َّن رِ َجالاً من ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يقولَ :
س َّي ٍة َتغْ ُزو
يب َأنْفُ ُس ُه ْم َأ ْن َي َت َخ َّلفُ وا َع ِّني ،وال َأ ِج ُد ما َأ ْحمِ ُل ُه ْم عليه ،ما َت َخ َّلفْ ُت عن رَ ِ
َت ِط ُ

يل ال َّلهِ ُ ،ث َّم ُأ ْح َياُ ،ث َّم ُأ ْق َت ُل،
يل ال َّلهِ َ ،وا َّل ِذي َنفْ يِس بيدهَ ،ل َودِ ْد ُت َأنيِّ ُأ ْق َت ُل يف َس ِب ِ
يف َس ِب ِ
ُث َّم ُأ ْح َياُ ،ث َّم ُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم ُأ ْح َياُ ،ث َّم ُأ ْق َت ُل)

(((

اب ا ْل َم َس ِاج ِد َو َم َو ِ
الصلاَ ة.
اض ِع َّ
 .1صحيح مسلم ،كِ َت ُ
مي ِان.
الصالَةُ مِ َن ِ
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميانَ ،باب َّ
اإل َ
َ
 .3صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسريَ ،باب تمَ َ ِّني ا ُ
الدن َْيا.
مل َج ِاه ِد أنْ َي ْر ِج َع ِإلىَ ُّ
الش َه َادةِ .
 .4صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسريَ ،باب تمَ َ ِّني َّ
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فاملسلم يؤمن بأن قتله من أعداء دينه ،يرفع مقامه عند ربه ،ويكفيه أن الناس ميوتون،
وهو يبقى حي ًا يرزق ،مصداق ًا لقوله عز وجل يف الزهراوين ،حيث يقول سبحانه يف
ون}
{ولاَ تَقُ و ُلوا لِ َم ْن ُيقْ َت ُل فيِ َس ِب ِ
يل ال َّلهِ َأ ْم َو ٌ
ات َب ْل َأ ْح َي ٌاء َو َل ِك ْن لاَ َت ْش ُع ُر َ
سورة البقرةَ :
يل ال َّلهِ َأ ْم َواتًا
ين ُقتِ ُلوا فيِ َس ِب ِ
(البقرة )154:ويف آل عمران يقول تعاىلَ { :ولاَ َت ْح َس نَ َّ
ب ا َّل ِذ َ
ون}(آل عمران)169:
َب ْل َأ ْح َي ٌاء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َ

واملسلم الذي متأل نبضات هذه العقيدة اإلميانية وجدانه ،يعززها إميانه ببؤس
ريةُ
الس ُي ِ
مصري أعدائه ،ففي صحيح البخاريَ ،باب ا ْل َج َّنة َت ْح َت َبارِ َقةِ ُّ
وف ،وقال ا ْل ُم ِغ َ
ابن شُ ْع َب َة( :أخربنا ن َِب ُّي َنا ،صىل الله عليه وسلم ،عن رِ َسا َلةِ َر ِّب َنا ،من ُقتِ َل مِ َّنا َص َار إىل
الج َّنةِ َ ،و َق ْتلاَ ُه ْم يف
الج َّنةِ  ،وقال ُع َم ُر لِ ل َّن ِب ِّي ،صىل الله عليه وسلمَ :أ َل ْي َس َق ْتلاَ نَا يف َ
َ
ال َّنارِ ؟ قالَ :بل))*(.

والعبارات التي يرددها كثري من أبناء الشعب الفلسطيني رجا ًال ونساء ،شيب ًا وشبان ًا،
يف مواقف الشهادة ،أو يف حرضتها ،أو يف مراحل التهيؤ لها ،تبهر العدو والصديق،
ومن تلك العبارات التي ترجمت إىل حقيقة واقعة ،تلك التي كان يرددها الشهيد الرمز
يارس عرفات “أبو عامر” ،خالل حصاره بالدبابات ،وتهديد مقره باالقتحام ،حيث كان
يعتقد أنه مرشوع شهادة حق ًا ،فكان يقول :يريدونني قتي ًال ،بل شهيد ًا شهيد ًا ،ويقول:
عىل القدس رايحني ،شهداء باملاليني.
وكم من أم شهيد أو والده ،قاال بعد أن يزف إليهام نبأ شهادة فلذة كبدهام :فدى
فلسطني.
الس ُي ِ
وف.
* صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسريَ ،باب َ
الج َّنة ت َْح َت َبارِ َقةِ ُّ
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الذين يحملون يف جنباتهم عقيدة هذه بعض معاملها وأبعادها ،يستحيل أن يقيلوا
بيعتهم مع الله ،ويستحيل عليهم الخضوع إلمالءات اإلغراء واإلغواء ،ولن يرعبهم
تهديد الظاملني أو عربدتهم وجورهم ،وقبح جرامئهم ،ومن بني ما تردد ألسنتهم
عام يختلج يف قلوبهم ووعيهم ،تلك األبيات التي خطها أحد شهدائهم:
راحتي
َس َأ ِ
حم ُل روحي َعىل َ

الردى
َو َألقي ِبها يف َمهاوي َّ

َف ِإ ّما َح ٌ
ــــديق
الص
َ
ياة ت رُ ُّ
َس َ

امت َي ُ
العــــدى(*)
َو ِإ ّما َم ٌ
غيظ ِ

مشهد الحشود املسلمة املجتمعة للصالة يف املسجد األقىص:

مشهد املسجد األقىص املبارك وهو يعج باملصلني - ،يف الجمعة األخرية من
رمضان لهذا العام  -وال يكاد متأخر بالقدوم أن يجد لنفسه مساحة يصيل فيها
الزدحام املسجد برواده ومحبيه ،ممن بكروا يف شد الرحال إليه ،والسبق لحجز مكان
لهم للصالة فيه ،هذا املشهد الرائع املؤثر املبرش املبيك لقلوب الذين مل تتيرس
لهم السبل ليكونوا مع املحتشدين للصالة يف جنبات املسجد األقىص ،إنه ملشهد
عظيم ،يعقب أسابيع من البطش والعدوان والتدنيس لحرمة املسجد األقىص ،حيث
أصيب املئات ،واعتقل مئات آخرون من املصلني املتواجدين فيه ،وعىل الرغم من
مشاهد هذا البطش وأمله وقسوته ،فإنه فشل يف إحباط املسلمني ،فبعد أيام من
حالة القمع ،عاد املسلمون لشد الرحال إىل مسجدهم الكليم بهمم عالية ،يف خطوة
جامعية تنفح بالدالالت اإلميانية الرادعة لكل من يحاول خذل املسجد األقىص ،أو
االعتداء عليه ،ومن تلك الدالالت املستخلصة من هذا املشهد:
* الشاعر :عبد الرحيم محمود.
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يستذكر املؤمنون وهم ينظرون إىل ما يتعرض له مسجدهم األقىص املبارك
من كيد خبيث ،وعدوان صارخ ،عبارة عبد املطلب ،جد النبي محمد ،صىل الله عليه
وسلم ،ملا جاء أبرهة بجنده وعتاده والفيل؛ ليهدم الكعبة املرشفة ،حيث قال
مقولته املشهورة( :للبيت رب يحميه) ،وقد حمى الله بيته الحرام ،وأهلك أبرهة
وجنده بطري األبابيل ،يف حادثة تاريخية وثقتها إحدى قصار سور القرآن الكريم،
يل
اب ا ْلفِ ِ
املسامة بسورة الفيل ،وفيها يقول تعاىل{َ :أ َل ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك ِب َأ ْص َح ِ
يل * َو َأ ْر َس َل َع َل ْي ِه ْم َطيرْ ً ا َأ َب ِاب َ
يل * َت ْرمِ ِيه ْم ِب ِح َج َار ٍة مِ ْن
* َأ َل ْم َي ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم فيِ َت ْضلِ ٍ
ول} (الفيل )5 - 1:فهذه السورة القرآنية الكرمية ،رغم قلة
يل * َف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص ٍف َم ْأ ُك ٍ
ِس ِّج ٍ
آياتها ،ومحدودية ألفاظها ،تسجل حدث ًا تاريخي ًا مل ينكر وقوعه حتى أعداء اإلسالم
الذين شهدوا الحدث ،وعلموا بالسورة املنزلة يف وصفه ،واإلخبار عنه.
والذي هزم أبرهة بالطري األبابيل ،قادر عىل زهق باطل سواه ،ممن يعتدون عىل
عباد الله يف مساجدهم ،ويسعون لهدم أحد أهم ثالثة مساجد لدى املسلمني يف
بقاع الدنيا جميعها.
التأكيد الصارم للقايص والداين بأن للمسجد األقىص عشاق ًا يفدونه
باملهج واألرواح:

يتقاطر املسلمون إىل املسجد األقىص املبارك ،يف كل فرصة تتاح لهم ليشدوا
رحالهم إليه ،غري آبهني بالصعاب تلو الصعاب ،التي يتجرعون مرارتها ،ويواجهون
خالل شدهم الرحال إليه املخاطر الجمة؛ تلبية لحث نبيهم ،صىل الله عليه وسلم،
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هر ْي َرةَ  ،ريض الله عنه،
حسب ما جاء يف األحاديث الصحيحة ،التي منها ما رواه أبو َ
الر َح ُ
ال إال إىل َ�ثلاَ َثةِ َم َس ِاج َد ،ا ْل َم ْس ِج ِد
عن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قال( :لاَ ت َُش ُّد ِّ
ول ،صىل الله عليه وسلمَ ،و َم ْس ِج ِد الأْ َ ْقص)
الر ُس ِ
ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْس ِج ِد َّ

(((

االنصياع ألمر الله بالرباط يف سبيل الله ،من منطلق اإلميان بفضل
املرابطني ومنازلهم عند الله:

الله تعاىل أمر املؤمنني بالرباط يف خامتة سورة آل عمران ،فقال تعاىلَ { :يا َأ ُّي َها
اصبرِ
ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنو ْا ْ

ون} (آل عمران)200 :
ُ و ْا َو َص ِاب ُرو ْا َو َر ِاب ُطو ْا َواتَّقُ و ْا ال ّل َه َل َع َّل ُك ْم ُتفْ لِ ُح َ

ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،قال( :رِ َب ُ
ور ُس ُ
الدن َْيا
اط َي ْو ٍم يف َس ِب ِ
يل ال َّلهِ َ ،خيرْ ٌ من ُّ
َ
وح َها
وما عليهاَ ،و َم ْو ِض ُع َس ْو ِط َأ َح ِد ُك ْم من ا ْل َج َّنةِ َ ،خيرْ ٌ من ُّ
الر ْو َح ُة َي ُر ُ
الدن َْيا وما عليهاَ ،و َّ

الدن َْيا ،وما عليها)
ا ْل َع ْب ُد يف َس ِب ِ
يل ال َّلهِ  ،أو ا ْلغَ ْد َوةُ َخيرْ ٌ من ُّ

(((

فاملرابط يف املسجد األقىص ينطلق يف رباطه من وحي ديني ،وأمل بالثواب
املوعود للمرابطني يف سبيل الله.
استمرار األمل بالفرج والتحرير:

املسلم ال يعرف اليأس ،وال يستسيغ طعم اإلحباط ،فهو دامئ ًا مفعم باألمل،
ويرجو الفرج ،ألنه يعبد فرد ًا صمد ًا ،أكرب من أعظم كبري ،ال مانع ملا يعطي ،وال
معطي ملا مينع ،وقد وعد املؤمنني بالنرص والتمكني ،ووعده حق ،فقال عز وجل:
ين َآم ُنوا مِ ُ
الصالِ َح ِ
اس َتخْ َل َف
{و َع َد ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
نك ْم َو َعمِ ُلوا َّ
َ
ات َل َي ْس َتخْ لِ فَ َّن ُهم فيِ الأْ َ ْر ِض كَماَ ْ
ين مِ ن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّك َن َّن َل ُه ْم دِ ي َن ُه ُم ا َّل ِذي ْار َت ىَض َل ُه ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم
ا َّل ِذ َ
الص َالةِ فيِ َم ْس ِج ِد َم َّك َة َوا َ
مل ِدي َنةِ .
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينةَ ،باب َف ْض ِل َّ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسريَ ،باب َف ْض ِل رِ َب ِ
يل ال َّلهِ .
اط َي ْو ٍم فيِ َس ِب ِ
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َأ ْمن ًا َي ْع ُب ُدونَنِ ي لاَ ُيشرْ ِ ُك َ
ون بيِ

افتتاحية العدد

ون} (النور) 55 :
َش ْيئ ًا َو َمن َكفَ َر َب ْع َد َذلِ َك َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم ا ْلفَ ِاسقُ َ

ين َآم ُنوا
والله قطع عىل نفسه عهد ًا بأن ينرص من ينرصه ،فقال جل شأنهَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ِإن َتنصرُ ُ وا ال َّل َه َينصرُ

م}(محمد)7:
ْ ُك ْم َو ُيث َِّب ْت َأ ْق َد َام ُك ْ

وقد أوىف الله وعده لنبيه ،صىل الله عليه وسلم ،بعد أن خاطبه جل يف عاله قائ ًال:
آن َل َر ُّاد َك ِإلىَ َم َع ٍاد ُقل ربيِّ َأ ْع َل ُم َمن َجاء ِبا ْل ُه َدى َو َم ْن ُه َو
ِ{إ َّن ا َّل ِذي َف َر َ
ض َع َل ْي َك ا ْلقُ ْر َ
فيِ َضلاَ

ني}(القصص)85 :
ٍل ِمب ٍ

وقد تحقق الوفاء بهذا الوعد الحق ملا عاد الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،وصحبه
الكرام ،ريض الله عنهم ،من دار الهجرة إىل مكة فاتحني ،فدخلوا بيت الله الحرام،
والرسول ،صىل الله عليه وسلم ،يردد عبارة االعتزاز بنرص الحق ،وزهق الباطل ،فعن
ود ،ريض الله عنه ،قال( :دخل النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،م َّك َة،
عبد ال َّلهِ بن َم ْس ُع ٍ
ود يف َي ِدهِ َ ،و َج َع َل يقول:
َو َح ْو َل ا ْل َك ْع َبةِ ثالث مائة َو ِس ُّت َ
ون ن ُُص ًباَ ،ف َج َع َل َي ْط ُع ُن َها ِب ُع ٍ
{و ُق ْل َج َاء ا ْل َح ُّق َو َز َه َق ا ْل َب ِ
اط ُل}(اإلرساء)*())81:
َ
اآلية القرآنية املشار إليها يف هذا الحديث الرشيف ،هي من سورة اإلرساء ،حيث
ان َز ُه ً
وقا} (اإلرساء.)81:
{و ُق ْل َج َاء ا ْل َح ُّق َو َز َه َق ا ْل َب ِاط ُل ِإ َّن ا ْل َب ِاط َل َك َ
يقول تعاىلَ :
ويف سورة سبأ يؤكد الله حتمية انتصار الحق ،وهزمية الباطل ،فيقول جل شأنه:
يد} (سبأ)49:
ُ{ق ْل َجاء ا ْل َح ُّق َو َما ُي ْب ِد ُئ ا ْل َب ِاط ُل َو َما ُي ِع ُ

ووفق عقيدة املسلم ،فإن دين اإلسالم باق إىل يوم الدين ،لن يزول ،مصداق ًا
* صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب هل تكرس الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق ،فإن كرس
صن ً
ام أو صليب ًا أو طنبور ًا أو ما ال ينتفع بخشبه.
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لقول النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ( :ال َي َز ُ
ين َح َّتى َي ْأتِ َي ُه ْم َأ ْم ُر
َاس مِ ْن ُأ َّمتِ ي َظ ِاه ِر َ
ال ن ٌ
ون)
ال َّلهِ َو ُه ْم َظ ِاه ُر َ

(((

الحذر من املرجفني واملخذلني واملثبطني:

املسلم صاحب العقيدة اإلميانية بحقه الثابت ،يف قدسه ،وأقصاه ،ووطنه،
وحريته ،وكرامته ،وحتمية انتصار حقه عىل باطل أعدائه ،وأن معاناته يف ثباته عىل
مبادئه ،ومتسكه بحقوقه املرشوعة ،التي قد تصل إىل سجنه ،أو اضطهاده ،أميا
اضطهاد ،وقد تتوج باستشهاده ،يبرص دربه ،ويعي مواقفه جيد ًا ،وال يلتفت لتخذيل
املخذلني ،وال لتثبيط املثبطني ،وال إلرجاف املرجفني ،عم ًال مبضامني آيات التنزيل،
وتوجيهات نبيه الكريم ،صىل الله عليه وسلم ،املتمثلة بأقواله وأفعاله ومواقفه
النرباسة ،فاملسلم املبرص يعي مرامي الذم الرباين للمرجفني ،كام جاء يف قوله
ون فيِ ا ْل َم ِدي َنةِ
وب ِه ْم َم َر ٌ
تعاىلَ { :ل نِ ْ
ين فيِ ُق ُل ِ
ض َوا ْل ُم ْر ِجفُ َ
ئ َل ْم َي ْن َتهِ ا ْل ُم َنافِ قُ َ
ون َوا َّل ِذ َ
يها ِإلاَّ َقلِ يل} (األحزاب )60:واملرجفون هم املنافقون،
َل ُنغْ ِر َي َّن َك ِب ِه ْم ُث َّم لاَ ُي َج ِاو ُرون ََك فِ َ
أو من يطلق عليهم مسمى “الطابور الخامس” ،وهم الذين يشيعون أخبار السوء،
ويخوفون املسلمني.

(((

يبني الزمخرشي عن املرجفني ،بأنهم كانوا يرجفون بأخبار السوء عن رسايا رسول
الله ،صىل الله عليه وسلم ،فيقولون هزموا وقتلوا ،وجرى عليهم كيت وكيت،
فيكرسون بذلك قلوب املؤمنني ،يقال :أرجف بكذا ،إذا أخرب به عىل غري حقيقة،
لكونه خرب ًا متزلز ًال غري ثابت ،من الرجفة ،وهي الزلزلة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب منه.
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.144/ 3 ،
 .3الكشاف.570/ 3 ،
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واملسلم ال يعري اهتاممه لتثبيط املثبطني ،من منطلق وعيه بخطورتهم ،حيث
يقول جل شأنهَ { :ل ْو َخ َر ُجوا فِ ُ
يك ْم َما َز ُادو ُك ْم ِإلاَّ َخ َبالاً َولأَ َ ْو َض ُعوا ِخلاَ َل ُك ْم َي ْبغُ ون َُك ُم
يم ِب َّ
ا ْلفِ ْت َن َة َوفِ ُ
ني * َلقَ ِد ا ْب َتغَ ُوا ا ْلفِ ْت َن َة مِ ْن َق ْب ُل َو َق َّل ُبوا
يك ْم َسماَّ ُع َ
الظالِ مِ َ
ون َل ُه ْم َوال َّل ُه َعلِ ٌ
ون} (التوبة)48 - 47:
ارِه َ
ور َح َّتى َج َاء ا ْل َح ُّق َو َظ َه َر َأ ْم ُر ال َّلهِ َو ُه ْم َك ُ
َل َك الأْ ُ ُم َ
ين َق َ
ال َل ُه ُم
واملسلم يأخذ حذره من املثبطني ،عم ًال بفحوى قوله تعاىل{ :ا َّل ِذ َ
ميان ًا َو َقا ُلو ْا َح ْس ُب َنا ال ّل ُه َونِ ْع َم
اس َق ْد َج َم ُعو ْا َل ُك ْم َفاخْ َش ْو ُه ْم َف َز َاد ُه ْم ِإ َ
ال َّن ُ
اس ِإ َّن ال َّن َ
ا ْل َوكِ ُ
يل} (آل عمران.)173:

ميان ،فقال تعاىل:
وقد وصف الله حال املثبطني بأنهم لِ ْل ُكفْ ِر َأ ْق َر ُب مِ ْن ُه ْم لِ ِإل َ
ين ن ََافقُ وا َوقِ َ
يل ال َّلهِ َأ ِو ْاد َف ُعوا َقا ُلوا َل ْو ن َْع َل ُم
يل َل ُه ْم َت َعا َل ْوا َقاتِ ُلوا فيِ َس ِب ِ
{ولِ َي ْع َل َم ا َّل ِذ َ
َ
مي ِان َيقُ و ُل َ
قِ َتالاً لاَ ت ََّب ْع َنا ُك ْم ُه ْم لِ ْل ُكفْ ِر َي ْو َمئِ ٍذ َأ ْق َر ُب مِ ْن ُه ْم لِ لإْ ِ َ
ون ِب َأ ْف َو ِاه ِه ْم َما َل ْي َس فيِ
وب ِه ْم َوال َّل ُه َأ ْع َل ُم بمِ
ُق ُل ِ

ون} (آل عمران)167:
َ ا َي ْك ُت ُم َ

وقد أشار القرآن الكريم إىل مرض قلوب أصحاب مواقف التخذيل واإلرجاف
والتثبيط ،الذين يظنون بأن أفعالهم املشينة ومواقفهم املخزية تقودهم للنجاة من
َ
ون
الدوائر ،فقال عز وجل
وب ِه ْم َم َر ٌ
ين فيِ ُق ُل ِ
ون فِ ِيه ْم َيقُ و ُل َ
ض ُي َسارِ ُع َ
فيهم{:فترَ َ ى ا َّل ِذ َ
نَخْ ىَش َأ ْن ت ُِص َيب َنا َدائِ َر ٌة َف َع ىَس ال َّل ُه َأ ْن َي ْأتيِ َ ِبا ْلفَ ْت ِح َأ ْو َأ ْم ٍر مِ ْن ِع ْن ِدهِ َف ُي ْص ِب ُحوا َعلىَ َما
َأ رَ ُّ
سوا فيِ

ني} (املائدة)52:
َأنْفُ ِس ِه ْم نَادِ مِ َ

فاملسلم الذي يقرأ هذه اآليات ومشابهاتها ،ويتدبر يف معانيها ومراميها يجد فيها
ما يبلسم جراح قلبه من طعن املرجفني واملثبطني واملخذلني من حوله ،فال يلتفت
إليهم ،ويتجاوز إرجافهم وتثبيطهم ،وخذالنهم بذكاء ،وصرب ،وجلد ،وشجاعة،
بصفته يعي الحقيقة ،ويدرك أبعاد األحداث التي تجري من حوله وخلفياتها ،ومكر
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املواقف التي تتسم بهذه الخصائص املزرية ،فاملسألة لها جذورها وشواهدها،
والنامذج السوية للتعامل معها.
وللمسلم اليوم يف رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،وإخوانه األنبياء واملرسلني،
عليهم السالم ،وخيار السلف أسوة ،إذ تجاوزوا هذه املؤثرات السلبية بنجاح ،فكانت
يف خامتة املطاف الغلبة للحق فظهر ،وزهق الباطل ،بأمر الله عىل أيديهم ،ويجد
حامل الحق يف هذا الزمان وغريه مواقف رشيفة طاهرة نقية ،تساند الحق ،وتحرك
نبضات القلوب يف هذه األمة ،التي يراد لها من أهل الرش أن متوت يف سبات عميق،
لكن مواقف العز واملؤازرة واملساندة التي ُينقل اليسري منها يف بث حي عىل الهواء
مبارشة ،تؤكد أن أمتنا ما ماتت ولن متوت ،بإذن الله وعونه ،فام زال قلبها ينبض
حيوية ،نحو القدس واملسجد األقىص املبارك وقضاياها املصريية ،فينبغي أن ال
يستهان باملواقف الرشيفة والشجاعة ،سواء من رواد املساجد ،أم املنتديات ،أم
املتظاهرين يف الشوارع ،أم الذين يكتبون بأقالم طاهرة ،وحرب زيك ،حتى بعض
الرياضيني والفنانني صغار ًا وكبار ًا يحرصون عىل التعبري عن إميانهم بحق أمتهم يف
الوجود ،ويتضامنون مع قضية األمة ،قضية فلسطني ،ومسجد األمة ،الذي وضعه
الله عىل ثرى ترابها؛ لعبادة الله ،بعد أربعني عام ًا من وضع املسجد األول لهذه
الغاية يف مكة املكرمة.
خامتة:

أمام املعطيات آنفة الذكر ،وغريها مام يتساوق مع مجرياتها ،فإن األمل معقود،
وسيبقى كذلك بأن يحق الله الحق يف فلسطني ،ويبطل الباطل ويزهقه ،شاء من شاء،
16

دالالت للمواجهة املستمرة واملتصاعدة من املحتل ومعه

افتتاحية العدد

وأىب من أىب ،فالنرص صرب ساعة ،وإن غد ًا لناظره قريب ،وموعدهم الصبح ،أليس
الصبح بقريب؟ بىل إنه قريب قريب ،وللظامل يوم ،نسأل الله أن ال يطيل ليله ،وأن
يعجل يف بزوغ فجره ،يوم يفرح املؤمنون بنرص الله ،كام فرحوا يوم انتصار الروم
يف بضع سنني ،وغد ًا يعض الظامل عىل يديه ،بسبب غيه وجربوته وعدوانه ،وما ذلك
عىل الله بعزيز.
ملحق افتتاحية العدد  /صور معربة من املسجد األقىص
بطأمنينة جالس
يف رحاب املسجد
األقىص املبارك
أثناء اقتحام قوات
االحتالل له

“جيل يسلم جي ً
ال”
عجوز بجانبه طفل صغري
أثناء رباطهام يف املسجد
األقىص املبارك
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جانب من مشهد الجموع املحتشدة للصالة يف رحاب املسجد األقىص املبارك

السوداين حسني زكريا يرقد يف مشفى املقاصد بعد إصابته خالل اقتحام
املسجد األقىص املبارك ،مسجد األمة أجمع
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األردين نزيه ريان يف املشفى بعد إصابته بذبحة صدرية
خالل اقتحام املسجد األقىص املبارك مسجد األمة

نساء مرابطات يصدحن بالتكبري أمام جند االحتالل املدججني
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منافع الفقراء والضعفاء

كلمة العدد

واعتبار أحوالهام

يف فقه الحج

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله /رئيس التحرير

الحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة ،فعن ابن ُع َم َر ،ريض الله عنهام ،قال :قال
رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمُ ( :بنِ َي الإْ ِ ْسلاَ ُم عىل َخ ْم ٍس؛ َش َه َادةِ َأ ْن لاَ ِإ َل َه إال الله،
(((
َو َأ َّن ُم َح َّم ًدا رسول ال َّلهِ َ ،و ِإ َق ِ
ان)
الز َكاةِ َ ،وا ْل َح ِّجَ ،و َص ْو ِم َر َم َض َ
الصلاَ ةِ َ ،و ِإي َتاءِ َّ
ام َّ
وفضل الحج عظيم ،فعن أيب ُه َر ْي َرةَ َ ،أ َّن َر ُس َ
(سئِ َل
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمُ :

ان ِبال َّلهِ َو َر ُسولِ هِ  ،قِ َ
يل
يلُ :ث َّم َم َاذا؟ قال :ا ْل ِج َه ُاد يف َس ِب ِ
مي ٌ
َأ ُّي ا ْل َع َم ِل َأ ْف َض ُل؟ فقالِ :إ َ

ال َّلهِ  ،قِ َ
ور)
يلُ :ث َّم َم َاذا؟ قال َح ٌّج َمبرْ ُ ٌ
ني ،ريض الله عنها ،أنها قالت( :يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،ن ََرى ا ْل ِج َه َاد
وعن َعائِ َش َة ُأ ِّم ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
(((
ور)
َأ ْف َض َل ا ْل َع َم ِلَ ،أ َفلاَ ن َُج ِاه ُد؟ قال :لاَ َ ،ل ِك َّن َأ ْف َض َل ا ْل ِج َهادِ َح ٌّج َمبرْ ُ ٌ
(((

ويتصدر قمة هرم فضائل الحج تطهري صاحب الحج املربور ،الذي مل يرفث،
َّ
ومل يفسق ،من سابق الذنوب والخطايا ،فعن َأيب ُه َر ْي َرةَ  ،ريض الله عنه ،قال :سمعت
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يقول( :من َح َّج لِ َّلهِ  ،فلم َي ْر ُف ْث ،ومل َيفْ ُس ْقَ ،ر َج َع َك َي ْو ِم

َو َل َدت ُْه ُأ ُّم ُه)

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب قول النبي ،صىل الله عليه وسلم( :بني اإلسالم عىل خمس).
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميانَ ،باب َم ْن َق َ
الع َم ُل.
مي َ
ال إِنَّ ِ
ان ُه َو َ
اإل َ
الح ِّج ا َ
ملبرْ ُ ورِ .
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحجَ ،باب َف ْض ِل َ
 .4التخريج السابق نفسه.
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الصابرون عىل قدر الفقر مأجورون:

االبتالء بالفقر يندرج ضمن حملة االبتالءات ،التي قدر سبحانه ابتالء خلقه بها،
وع َو َنقْ ٍص مِ َن الأْ َ ْم َو ِال
مصداق ًا لقوله عز
وجل{:و َل َن ْب ُل َون َُّك ْم ِبشيَ ْ ٍء مِ َن ا ْل َخ ْو ِف َوا ْل ُج ِ
َ
َوالأْ َ نْفُ ِس َوالث ََّم َر ِ
ين}(البقرة ،)155:فنقص األموال والثمرات من املؤرشات
الص ِاب ِر َ
ات َو َبشرِّ ِ َّ
الدالة عىل فضل املبتلني بها ،الذين برشهم الله بصلوات منه ورحمة ،إن صربوا
ين ِإ َذا َأ َصا َب ْت ُه ْم ُم ِص َيب ٌة
عىل ما اعرتاهم من فاقة وحاجة وعوز ،فقال عز وجل { :ا َّل ِذ َ

ات مِ ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َو ُأو َلئِ َك ُه ُم
ون * ُأو َلئِ َك َع َل ْي ِه ْم َص َل َو ٌ
َقا ُلوا ِإنَّا لِ َّلهِ َو ِإنَّا ِإ َل ْيهِ َر ِاج ُع َ
ون} (البقرة)157 - 156:
ا ْل ُم ْه َت ُد َ

وقد تضافرت األدلة الرشعية الجلية يف بيان فضل الفقراء املحتسبني ،ومنازلهم
الكرمية يف اآلخرة ،فعن َحارِ َثة بن َو ْه ٍب ا ْل ُخ َزاعِ َّي ،قال :سمعت النبي ،صىل الله عليه

يف ُم َت َض ِّع ٍف ،لو َأ ْق َس َم عىل ال َّلهِ
وسلم ،يقول( :أال ُأخْ برِ ُ ُك ْم ِب َأ ْه ِل ا ْل َج َّنةِ ؟ ُك ُّل َض ِع ٍ
لأَ َ َب َّر ُه .أال ُأخْ برِ ُ ُك ْم ِب َأ ْه ِل ال َّنارِ ؟ ُك ُّل ُع ُت ٍّل َج َّو ٍاظ ُم ْس َت ْكبرِ ٍ )((( ،ويف رواية صحيحة ،قال
لهم النبي ،صىل الله عليه وسلم( :أال َأ ُد ُّل ُك ْم عىل َأ ْه ِل ا ْل َج َّنةِ ؟ )...

(((

ومن أساليب الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،الرتبوية العملية يف إبراز منازل
الفقراء واملغمورين ،تفضيلهم يف اعتبار القيمة والقدر اآلخرويني ،فعن َس ْه ٍل ،قال:
ون يف هذا؟ قالوا:
(م َّر َر ُج ٌل عىل رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،فقال :ما تَقُ و ُل َ
َ

َح ِر ٌّي إن َخ َط َب َأ ْن ُي ْن َك َحَ ،و ِإ ْن َشفَ َع َأ ْن ُي َشفَّ َعَ ،و ِإ ْن قال َأ ْن ُي ْس َت َم َع ،قالُ :ث َّم َس َك َت،
ون يف هذا؟ قالواَ :ح ِر ٌّي إن َخ َط َب َأ ْن لاَ
َف َم َّر َر ُج ٌل من ُفقَ َراءِ ا ْل ُم ْسلِ مِ ني ،فقال :ما تَقُ و ُل َ
يم} (القلم)13 :
{ع ُت ٍّل َب ْع َد ذَ لِ َك زَنِ ٍ
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة ن والقلمَ ،بابُ :

{و َأ ْق َس ُموا ِبال َّلهِ َج ْه َد َأيمْ َ انِ ِه ْم} (األنعام.)109 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذورَ ،باب َق ْو ِل ال َّلهِ ت ََعالىَ َ :
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ُي ْن َك َحَ ،و ِإ ْن َشفَ َع َأ ْن لاَ ُي َشفَّ َعَ ،و ِإ ْن قال َأ ْن لاَ ُي ْس َت َم َع ،فقال رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه
وسلم :هذا َخيرْ ٌ من مِ ْلءِ األرض مِ ث َْل هذا)

(((

كيف؟! وقد فصل الله بني الجنة والنار حني تحاجتا بشأن نزالئهام ،فعن أيب ُه َر ْي َرةَ ،
اجت ا ْل َج َّن ُة َوال َّن ُار ،فقالت
ريض الله عنه ،قال :قال النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ( :ت َح ْ
ينَ ،و َقا َلت ا ْل َج َّن ُة :ما يل لاَ َي ْد ُخ ُلنِ ي إال ُض َعفَ ُاء الناس
ال َّن ُارُ :أوثِ ْر ُت ِبا ْل ُم َت َكبرِّ ِ َ
ين َوا ْل ُم َت َجبرِّ ِ َ

َو َسقَ ُط ُه ْم ،قال الله َت َب َار َك َو َت َعالىَ لِ ْل َج َّنةِ َ :أن ِْت َر ْح َمتِ ي َأ ْر َح ُم ِب ِك من َأ َش ُاء من ِع َبادِ ي،
وقال لِ ل َّنارِ  :إمنا َأن ِْت َع َذابيِ ُ ،أ َع ِّذ ُب ِب ِك من َأ َش ُاء من عِ َبادِ يَ ،ولِ ُك ِّل َو ِاح َد ٍة مِ ْن ُهماَ مِ ْلؤُ َها،
َف َأ َّما ال َّن ُار ،فال تمَ ْ َتلِ ُئ حتى َي َض َع رِ ْج َل ُهَ ،ف َتقُ ُ
ولَ ،ق ْط َق ْطَ ،ف ُه َنالِ َك تمَ ْ َتلِ ُئَ ،و ُي ْز َوى َب ْع ُض َها
إىل َب ْع ٍض ،وال َي ْظلِ ُم الله عز وجل من َخ ْلقِ هِ َأ َح ًداَ ،و َأ َّما ا ْل َج َّن ُة ،فإن ال َّل َه عز وجل ُي ْن ِش ُئ

لها َخ ْلقً ا)

(((

ويف رواية ملسلم ،ذكر املساكني مع الضعفاء ،فعن أيب ُه َر ْي َرةَ  ،قال :قال رسول
ون
(اح َت ْ
جت ال َّن ُار َوا ْل َج َّن ُة ،فقالت هذهَ :ي ْد ُخ ُلنِ ي ا ْل َج َّب ُار َ
ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمْ :

ونَ ،و َقا َل ْت هذهَ :ي ْد ُخ ُلنِ ي ُّ
ني)...
َوا ْل ُم َت َكبرِّ ُ َ
الض َعفَ ُاء َوا ْل َم َساكِ ُ
والرسول ،صىل الله عليه وسلم ،كان يعطي بعض الناس ،وغريهم أحوج منهم،
(((

مراعي ًا درجة اإلميان وضعفه ،فيرتك األفقر اتكاء عىل صالبة عقيدته ،وقدرته عىل
تحمل االبتالء والصرب عليه ،ويعطي األفقر منه خشية من رسوبه يف امتحان االبتالء،
فعن َس ْع ٍد ،ريض الله عنه(َ :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،أ ْع َطى َر ْهط ًا َو َس ْع ٌد

َجالِ ٌسَ ،فترَ َ َك رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،ر ُجلاً هو َأ ْع َج ُب ُه ْم ّ
إيل ،فقلت :يا
الد ِين.
ِّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
اب ا َأل ْكفَ اء فيِ
{وتَقُ ُ
ول َه ْل مِ ْن َم ِز ٍيد} (ق.)30 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة قَ ،باب َق ْولِ هِ َ :
ون َوا ْل َج َّن ُة َي ْدخُ ُل َها ُّ
الض َعفَ ُاء.
 .3صحيح مسلم ،كتاب ا ْل َج َّنةِ َو ِصفَ ةِ ن َِعيمِ َها َو َأ ْهلِ َهاَ ،باب ال َّن ُار َي ْدخُ ُل َها ا ْل َج َّب ُار َ
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َر ُس َ
ول ال َّلهِ ؛ ما لك عن ُفلاَ ٍن؟ َف َوال َّلهِ إين لأَ َ َر ُاه ُم ْؤمِ ًنا ،فقال :أو ُم ْسلِ ماً َ ،ف َس َك ُّت َقلِ يلاً ُ ،ث َّم
غَ َل َبنِ ي ما َأ ْع َل ُم منهَ ،ف ُع ْد ُت لِ َمقَ ا َلتِ ي ،فقلت :ما لك عن ُفلاَ ٍن؟ َف َوال َّلهِ إين لأَ َ َر ُاه ُم ْؤمِ ًنا،
فقال :أو ُم ْسلِ ماً ُ ،ث َّم غَ َل َبنِ ي ،ما َأ ْع َل ُم منهَ ،ف ُع ْد ُت لِ َمقَ ا َلتِ يَ ،و َع َاد رسول ال َّلهِ  ،صىل الله
الر ُج َلَ ،وغَ يرْ ُ ُه َأ َح ُّب ّ
إيل منه؛ َخ ْش َي َة َأ ْن َي ُك َّب ُه
عليه وسلمُ ،ث َّم قال :يا َس ْع ُد ،إين لأَ ُ ْع ِطي َّ
الله يف ال َّنارِ )

(((

شد أزر الفقراء ومعاونتهم عىل اجتياز حالة الفقر والفاقة:

الفقر ليس حادث ًا طارئ ًا فحسب ،وال عارض ًا ينتاب الناس يف زمان دون آخر ،أو
مكان دون سواه ،فالناس يعانون منه ،بدرجات مختلفة ،ومنهم املسلمون ،وبداية
ينبغي التنبيه إىل أن الغنى والفقر مقدران من لدن حكيم خبري ،فال ميلك أحد منع
ّ
ريةِ بن ُش ْع َب َة ،قال(َ :أ ْملىَ
ريةُ بن
عيل ا ْل ُم ِغ َ
قدر الله أن ينفذ ،فعن َو َّر ٍاد َكاتِ ِب ا ْل ُم ِغ َ
اب إىل ُم َع ِاو َي َة َأ َّن النبي ،صىل الله عليه وسلم  ،كان يقول يف ُد ُب ِر كل
شُ ْع َب َة يف كِ َت ٍ

َصلاَ ٍة َم ْك ُتو َب ٍة ،لاَ ِإ َل َه إال الله َو ْح َد ُه لاَ شرَ ِ َ
يك له ،له ا ْل ُم ْل ُكَ ،و َل ُه ا ْل َح ْم ُد ،وهو عىل كل
شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير ،اللهم لاَ َمانِ َع لِ ماَ َأ ْع َط ْي َت ،وال ُم ْع ِط َي لِ ماَ َم َن ْع َت ،وال َي ْنفَ ُع َذا ا ْل َج ِّد مِ ْن َك
(((
ا ْل َج ُّد)
وبالتزامن مع هذا التنبيه العقائدي ،ينبغي التذكري بلزوم العمل عىل تجاوز
املحن ،ومنها حاالت الفقر والفاقة ،من خالل السعي طلب ًا لألرزاق ،والتعاون بني
الخلق يف قضاء الحاجات ،وترشيعات اإلسالم الفاعلة للتغلب عىل حالة الفقر
والفاقة ،وتداعياتهام كثرية وواضحة ،فالفقراء واملساكني من مصارف الزكاة الثامنية،
الخ ْو ِف مِ َن القتل.
َان َعلىَ الاِ ْستِ ْسال َِم َأ ِو َ
الحقِ يقَ ةِ َ ،وك َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميانَ ،باب ِإذَ ا ل َْم َي ُك ِن ِ
اإل ْسال َُم َعلىَ َ

 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب الذكر بعد الصالة.
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ني َع َل ْي َها َوا ْل ُمؤَ َّلفَ ةِ
ات لِ ْلفُ قَ َراء َوا ْل َم َساكِ ِ
الص َد َق ُ
ني َوا ْل َعامِ لِ َ
حيث يقول عز وجل{ِ :إنمَّ َ ا َّ
من ال ّلهِ َوال ّل ُه
يل َف ِر َ
الس ِب ِ
ني َوفيِ َس ِب ِ
الر َق ِ
يض ًة َ
اب َوا ْلغَ ارِمِ َ
ِّ
يل ال ّلهِ َوا ْب ِن َّ
ُق ُلو ُب ُه ْم َوفيِ
يم} (التوبة)60 :
يم َح ِك ٌ
َعلِ ٌ

وكفارات بعض الذنوب واألخطاء ،يكفرها إطعام مساكني برشوط وأوصاف
معينة ،فكفارة الحنث باليمني أحد بدائلها الواجبة إطعام عرشة مساكني ،حيث يقول
ان
عز وجلَ { :ال ُيؤَ ِاخ ُذ ُك ُم ال ّل ُه ِبال َّلغْ ِو فيِ َأيمْ َ انِ ُك ْم َو َل ِـكن ُيؤَ ِاخ ُذ ُكم بمِ َ ا َعقَّ دت ُُّم ا َأليمْ َ َ
ون َأ ْهلِ ُ
يك ْم َأ ْو كِ ْس َوت ُُه ْم َأ ْو َت ْح ِر ُير
ني مِ ْن َأ ْو َس ِط َما ت ُْط ِع ُم َ
ام َعشرَ َ ةِ َم َساكِ َ
َف َكفَّ َارت ُُه ِإ ْط َع ُ
َر َق َب ٍة َف َمن ْ
احفَ ُظو ْا َأيمْ َ ان َُك ْم
ام َ�ث َال َثةِ َأ َّي ٍ
ام َذلِ َك كَفَّ َارةُ َأيمْ َ انِ ُك ْم ِإ َذا َحلَفْ ُت ْم َو ْ
مل َي ِج ْد َف ِص َي ُ

ون} (املائدة ،)89:وكذلك كفارة الظهار{َ ،ف َمن
َك َذلِ َك ُي َبينِّ ُ ال ّل ُه َل ُك ْم آ َياتِ هِ َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ام َش ْه َر ْي ِن ُم َت َت ِاب َعينْ ِ مِ ن َق ْب ِل َأن َي َتماَ َّسا َف َمن ْ
ْ
ني
ام ِس ِّت َ
مل َي ْس َت ِط ْع َف ِإ ْط َع ُ
مل َي ِج ْد َف ِص َي ُ

ود ال َّلهِ
مِ ْس ِكين ًا َذلِ َك لِ ُت ْؤمِ ُنوا ِبال َّلهِ َو َر ُسولِ هِ َوتِ ْل َك ُح ُد ُ

يم} (املجادلة)4:
َولِ ْل َكافِ ِر َ
ين َع َذ ٌ
اب َألِ ٌ

{ولاَ َي ُح ُّ
ام
ض َعلىَ َط َع ِ
ومن الصفات القبيحة عدم الحض عىل طعام املسكنيَ ،
{ولاَ َت َح ُّ
ني} (الفجر )18:ويقابل
ون َعلىَ َط َع ِ
ام ا ْلمِ ْس ِك ِ
ا ْلمِ ْس ِك ِ
اض َ
ني} (الحاقة ،34:واملاعونَ )3:
ذلك ثناء الله عىل الذين يطعمون املسكني ،فمن أبرز صفات املؤمنني املحمودة،
ون َّ
ام َعلىَ ُح ِّبهِ مِ ْس ِكين ًا َو َيتِ ي ً
ام
{و ُي ْط ِع ُم َ
الط َع َ
إطعام املسكني ،مصداق ًا لقوله تعاىلَ :
َو َأ ِسري ًا} (اإلنسان)8:
وصدقة الفطر واجبة لصالح الفقراء؛ إلغنائهم عن املسألة ،وإعانتهم عىل قضاء
بعض حوائجهم بها ،وجعل الله إطعام املساكني باب ًا إلخراج فدية الصائم الذي
ان مِ ُ
نكم
ود ٍ
ات َف َمن َك َ
مع ُد َ
يعجز عن صيام رمضان عجز ًا دامئ ًا ،فيقول تعاىل{َ :أ َّيام ًا ْ
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ني َف َمن
مريض ًا َأ ْو َعلىَ َسفَ ٍر َف ِع َّد ٌة ِّم ْن َأ َّي ٍ
ِ
ام ُأ َخ َر َو َعلىَ ا َّل ِذ َ
ام مِ ْس ِك ٍ
ين ُي ِطيقُ ون َُه فِ ْد َي ٌة َط َع ُ
ون} (البقرة)184 :
ومو ْا َخيرْ ٌ ُلك ْم ِإن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
َت َط َّو َع َخيرْ ًا َف ُه َو َخيرْ ٌ َّل ُه َو َأن َت ُص ُ
وملا شكا فقراء إىل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قلة حيلتهم ،فليست لديهم أموال
يبلغون بالتصدق بها أو منها درجات املنفقني من األغنياء ،واساهم صىل الله عليه
وسلم ،وجرب خواطرهم ،وأرشدهم لتقديم خري وبر ميلكونه رغم معاناتهم من
ضيق ذات اليد ،فعن أيب ُه َر ْي َرةَ  ،ريض الله عنه ،قال( :جاء ا ْلفُ قَ َر ُاء إىل النبي ،صىل
الد َر َج ِ
يم
ات ا ْل ُعلاَ َ ،وال َّن ِع ِ
الله عليه وسلمَ ،فقَ ا ُلواَ :ذ َه َب َأ ْه ُل ُّ
الد ُثورِ من الأْ َ ْم َو ِالِ ،ب َّ
ون
ا ْل ُمقِ ِ
ومَ ،و َل ُه ْم َف ْض ٌل من َأ ْم َو ٍال َي ُح ُّج َ
وم َ
يمُ ،ي َص ُّل َ
ون كام ن َُص ُ
ون كام ن َُصليِّ َ ،و َي ُص ُ

ون ،قال :أال ُأ َح ِّد ُث ُك ْم إن َأ َخ ْذت ُْم َأ ْد َر ْك ُت ْم من
ونَ ،و َي َت َص َّد ُق َ
ونَ ،و ُي َج ِاه ُد َ
بهاَ ،و َي ْع َتمِ ُر َ

َس َبقَ ُك ْم ،ومل ُي ْدرِ ْك ُك ْم َأ َح ٌد َب ْع َد ُك ْمَ ،و ُك ْن ُت ْم َخيرْ َ من َأ ْن ُت ْم بني َظ ْه َران َْيهِ  ،إال من َعمِ َل
نيَ ،فاخْ َتلَفْ َنا َب ْي َن َنا ،فقال
ونَ ،وت َُكبرِّ ُ َ
ونَ ،و َت ْح َم ُد َ
مثله ت َُس ِّب ُح َ
ون َخ ْل َف كل َصلاَ ٍة�َ ،ثلاَ ًثا َو َ�ثلاَ ثِ َ
ني،
نيَ ،ون َُكبرِّ ُ َأ ْر َب ًعا َو َ�ثلاَ ثِ َ
نيَ ،ون َْح َم ُد َ�ثلاَ ًثا َو َ�ثلاَ ثِ َ
َب ْع ُض َنا :ن َُس ِّب ُح َ�ثلاَ ًثا َو َ�ثلاَ ثِ َ

َف َر َج ْع ُت إليه ،فقال :تَقُ ُ
ون مِ ْن ُه َّن
ان ال َّلهِ َ ،وا ْل َح ْم ُد لِ َّلهِ َ ،وال َّل ُه َأ ْكبرَ ُ  ،حتى َي ُك َ
ولُ :س ْب َح َ
ني)
ُك ِّل ِه َّن َ�ثلاَ ًثا َو َ�ثلاَ ثِ َ

(((

والرسول ،صىل الله عليه وسلم ،يرفع معنويات الفقراء ببرشى أنهم أكرث أهل
ان بن ُح َصينْ ٍ  ،ريض الله عنهام ،عن النبي ،صىل الله عليه وسلم،
الجنة ،فعن عِ ْم َر َ
(اط َل ْع ُت يف ا ْل َج َّنةِ َ ،ف َر َأ ْي ُت َأ ْكثرَ َ َأ ْهلِ َها ا ْلفُ قَ َر َاءَ ،و َّ
قالَّ :
اط َل ْع ُت يف ال َّنارِ َ ،ف َر َأ ْي ُت َأ ْكثرَ َ
َأ ْهلِ َها ال ِّن َس َاء)

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالةَ ،باب ِّ
الص َالةِ .
الذ ْك ِر َب ْع َد َّ
َ
الج َّنةِ َوأن ََّها َمخْ ُل َ
وق ٌة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلقَ ،باب َما َج َاء فيِ ِصفَ ةِ َ
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ون َر َّب ُهم
ين َي ْد ُع َ
والله أمر الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،بأن ُيصبرّ نفسه َم َع ا َّل ِذ َ

ون َر َّب ُهم
ون َو ْج َه ُه ،فقال عز
ين َي ْد ُع َ
يد َ
ِبا ْلغَ َداةِ َوا ْل َعشيِ ِّ ُي ِر ُ
اصبرِ ْ َنفْ َس َك َم َع ا َّل ِذ َ
وجل{:و ْ
َ
ون َو ْج َه ُه َولاَ َت ْع ُد َع ْي َن َ
الدن َْيا َولاَ ت ُِط ْع
يد زِ ي َن َة ا ْل َح َياةِ ُّ
يد َ
اك َع ْن ُه ْم ت ُِر ُ
ِبا ْلغَ َداةِ َوا ْل َعشيِ ِّ ُي ِر ُ
ان َأ ْم ُر ُه ُف ُرط ًا} (الكهف)28:
َم ْن َأغْ فَ ْل َنا َق ْل َب ُه َعن ذِ ْك ِرنَا َوات ََّب َع َه َو ُاه َو َك َ
جاء يف أضواء البيان ،أن الله جل وعال أمر نبيه ،صىل الله عليه وسلم ،يف هذه
اآلية الكرمية أن ُيصبرَّ نفسه؛ أي يحبسها مع املؤمنني ،الذي يدعون ربهم أول النهار
وآخره ،مخلصني له ،ال يريدون بدعائهم إال رضاه جل وعال ،وقد نزلت هذه اآلية
الكرمية يف فقراء املهاجرين ،كعامر ،وصهيب ،وبالل ،وابن مسعود ،ونحوهم ،ملا
أراد صناديد الكفار من ال َّنبي ،صىل الله عليه وسلم ،أن يطردهم عنه ،ويجالسهم
دون حضور أولئك الفقراء املؤمنني ،كام أمره الله أن يصرب نفسه معهم أمره أال
يطردهم ،وأنه إذا رآهم يسلم عليهم ،كام جاء يف سورة األنعام ،يف قوله تعاىل:
ون َو ْج َه ُه َما َع َل ْي َك مِ ْن ِح َس ِاب ِهم
يد َ
ين َي ْد ُع َ
ون َر َّب ُه ْم ِبا ْلغَ َداةِ َوا ْل َعشيِ ِّ ُي ِر ُ
{و َال َت ْط ُردِ ا َّل ِذ َ
َ
مِ ن شيَ ٍء َو َما مِ ْن ِح َس ِاب َك َع َل ْي ِه ْم مِ ن شيَ

ون مِ َن َّ
ني}(األنعام)52:
ٍء َف َت ْط ُر َد ُه ْم َف َت ُك َ
الظالِ مِ َ

الم َع َل ْي ُك ْم}(األنعام )54:وأشار إىل
ين ُي ْؤمِ ُن َ
{و ِإ َذا َج َاء َك ا َّل ِذ َ
ون ِبآ َياتِ َنا َفقُ ْل َس ٌ
إىل قولهَ :
اءه ا َأل ْع َمى* َو َما
{ع َب َس َو َت َولىَّ * َأن َج ُ
ذلك املعنى يف سورة عبس يف قوله تعاىلَ :
يك َل َع َّل ُه َي َّز ىَّك* َأ ْو َي َّذ َّك ُر َف َتنفَ َع ُه ِّ
ُي ْدرِ َ
نت َل ُه َت َص َّدى* َو َما
اس َتغْ َنى* َف َأ َ
الذ ْك َرى* َأ َّما َم ِن ْ

نت َع ْن ُه َت َل َّهى} (عبس.)10 - 1:
َع َل ْي َك َأ َّال َي َّز ىَّك* َو َأ َّما َمن َج َاء َك َي ْس َعى* َو ُه َو َيخْ ىَش * َف َأ َ

وما طلبه الكفار من نبينا ،صىل الله عليه وسلم ،من طرده فقراء املؤمنني
وضعفاءهم تكرب ًا عليهم ،وازدراء بهم ،طلبه أيض ًا قوم نوح{َ ،قا ُلو ْا َأن ُْؤمِ ُن َل َك َوات ََّب َع َك
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{و َما ن ََر َ
الر ْأي}
ا َأل ْر َذ ُل َ
اك ات ََّب َع َك ِإ َّال ا َّل ِذ َ
ون} (الشعراء ،)111 :وقالوا أيض ًاَ :
ين ُه ْم َأ َراذِ ُل َنا َبادِ َي َّ

ني * ِإ ْن
{و َما َأنَا ِب َطارِ دِ ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
(هود ،)27 :وقال سبحانه عن نوح يف امتناعه من طردهمَ :

{و َما َأنَا
َأنَا ِإلاَّ ن َِذ ٌير ُم ِب ٌ
ني} (الشعراء ،)115 - 114 :وقال تعاىل مخرب ًا عن نوح ،عليه السالمَ :

ين َآم ُنوا ِإن َُّه ْم ُملاَ ُقو َر ِّب ِه ْم َو َل ِك ِّني َأ َرا ُك ْم َق ْو ًما َت ْج َه ُل َ
ِب َطارِ دِ ا َّل ِذ َ
ون * َو َي َاق ْو ِم َم ْن َي ْنصرُ ُ نيِ
(((
ون} (هود)30 - 29 :
مِ َن ال َّلهِ ِإ ْن َط َر ْدت ُُه ْم َأ َفلاَ َت َذ َّك ُر َ

ين َت َب َّو ُءوا
{وا َّل ِذ َ
وأشاد الله باملنفقني رغم شح املوارد واملدخرات ،فقال تعاىلَ :
اج ًة مِ ماَّ
ون فيِ ُص ُد ِ
اج َر ِإ َل ْي ِه ْم َولاَ َي ِج ُد َ
ان مِ ْن َق ْبلِ ِه ْم ُي ِح ُّب َ
مي َ
َّ
الد َار َوالإْ ِ َ
ورِه ْم َح َ
ون َم ْن َه َ
وق ُش َّح َنفْ ِسهِ َف ُأو َلئِ َك ُه ُم
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون َعلىَ َأنْفُ ِس ِه ْم َو َل ْو َك َ
ُأوتُوا َو ُي ْؤثِ ُر َ
ان ِب ِه ْم َخ َص َ
ون} (الحرش)9:
ا ْل ُمفْ لِ ُح َ

وعن أيب ُه َر ْي َرةَ  ،ريض الله عنه ،قال( :جاء َر ُج ٌل إىل النبي ،صىل الله عليه
وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
يح
الص َد َقةِ َأ ْع َظ ُم َأ ْج ًرا؟ قالَ :أ ْن َت َص َّد َقَ ،و َأن َْت َص ِح ٌ
ول ال َّلهِ ؛ َأ ُّي َّ
ومُ ،ق ْل َت لِ فُ لاَ ٍن
َش ِح ٌ
يح ،تَخْ ىَش ا ْلفَ قْ َرَ ،و َت ْأ ُم ُل ا ْل ِغ َنى ،وال تمُ ِْه ُل حتى إذا َب َلغَ ت ا ْل ُح ْلقُ َ
َك َذاَ ،ولِ فُ لاَ ٍن َك َذا ،وقد كان لِ فُ لاَ ٍن)

(((

َ
زْو ِاج النبي ،صىل الله عليه وسلمُ ،ق ْل َن
وعن َعائِ َش َة ،ريض الله
عنها(:أ َّن َب ْع َ
ض َأ َ

س ُع ِب َك ُل ُح ً
وقا؟ قالَ :أ ْط َو ُل ُك َّن َي ًداَ ،ف َأ َخ ُذوا َق َص َب ًة
لِ ل َّن ِب ِّي ،صىل الله عليه وسلمَ :أ ُّي َنا َأ رْ َ
َي ْذ َر ُعون ََهاَ ،ف َكان َْت َس ْو َدةُ َأ ْط َو َل ُه َّن َي ًداَ ،ف َعلِ ْم َنا َب ْع ُد َأنمَّ َ ا كانت ُط َ
الص َد َق ُة،
ول َي ِد َها َّ
َ َ (((
س َع َنا ُل ُح ً
الص َدقة)
وقا ِبهِ َ ،و َكان َْت ت ُِح ُّب َّ
َو َكان َْت َأ رْ َ

 .1أضواء البيان.263/ 3 ،
َ
َ
ِ
ِ
ةِ
يح.
ح
الص
يح
ح
الش
ق
د
ص
ل
ض
ف
اب
ب
الزكاة،
كتاب
 .2صحيح البخاري،
ْ
َّ
ِ َ َ
ِ َّ ِ
َ
 .3التخريج السابق نفسه.
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األخطر من الفقر عىل املسلم:

املعاناة من الفقر مشكلة ،تؤثر عىل الفرد ومن يعول ،وعىل املجتمع والدول ،
من هنا كان التنبه لهذه املعضلة يف ديننا الحنيف ،ومن قبل رعاة أمور املسلمني
ووالتهم ،يف عصور اإلسالم العامرة بهدي القرآن الكريم ،وسنة خاتم النبيني محمد،
صىل الله عليه وسلم ،الذي كان يتعوذ من الفقر ،فعن َعائِ َش َةَ ،أ َّن النبي ،صىل الله
وذ ِب َك من ا ْل َكس ِلَ ،وا ْل َهر ِمَ ،وا ْل َمغْ ر ِمَ ،وا ْل أَ ْ
عليه وسلم ،كان يقول( :اللهم إين َأ ُع ُ
م َث ِم،
َ
َ
َ

اللهم إين َأ ُع ُ
اب ا ْلقَ برْ ِ َ ،وشرَ ِّ فِ ْت َنةِ
اب ال َّنارِ َ ،وفِ ْت َنةِ ال َّنارِ َ ،وفِ ْت َنةِ ا ْلقَ برْ ِ َ ،و َع َذ ِ
وذ ِب َك من َع َذ ِ
ا ْل ِغ َنىَ ،وشرَ ِّ فِ ْت َنةِ ا ْلفَ قْ ِرَ ،ومِ ْن شرَ ِّ فِ ْت َنةِ

الد َّج ِ
ال)*()...
يح َّ
ا ْل َم ِس ِ

ومع ذلك فإنه صىل الله عليه وسلم ،بينّ ووضح أن التنافس عىل الدنيا من قبل
فع ْم َرو بن َع ْو ٍف الأْ َ ن َْصارِ َّي ،وهو َحلِ ٌ
يف لِ َبنِ ي َعامِ ِر
املسلمني ،أخطر عليهم من الفقرَ ،

Iبن ُلؤَ ٍّي ،وكان َش ِه َد َب ْد ًرا ،أخربه َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،ب َع َث َأ َبا ُع َب ْي َدةَ

ابن ا ْل َج َّر ِاح إىل ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،لي ْأتيِ ِب ِج ْز َيتِ َها ،وكان رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،هو
ضمِ ِّيَ ،فقَ ِد َم أبو ُع َب ْي َدةَ  ،بمِ َ ٍال
من َصا َل َح َأ ْه َل ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،و َأ َّم َر عليهم ا ْل َعلاَ َء بن ا ْل َح رْ َ
الص ْب ِح مع النبي،
من ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،ف َسمِ َعت الأْ َ ن َْص ُار ِبقُ ُد ِ
وم أيب ُع َب ْي َدةَ َ ،ف َو َاف ْت َصلاَ ةَ ُّ
صىل الله عليه وسلم ،فلام صىل ِب ِه ْم ا ْلفَ ْج َر ،ا ْنصرَ َ َفَ ،ف َت َع َّر ُضوا له َف َت َب َّس َم رسول
ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،حني رآهم ،وقالَ :أ ُظ ُّن ُك ْم قد َسمِ ْع ُت ْم َأ َّن َأ َبا ُع َب ْي َدةَ قد

جاء ِبشيَ ْ ٍء؟ قالواَ :أ َج ْل يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،قالَ :ف َأ ْبشرِ ُ واَ ،و َأ ِّم ُلوا ما َيسرُ ُّ ُك ْمَ ،ف َوال َّلهِ لاَ ا ْلفَ قْ َر
الدن َْيا كام ُب ِس َط ْت عىل من كان
َأخْ ىَش َع َل ْي ُك ْمَ ،و َل ِك ْن َأ َخ ىَش َع َل ْي ُك ْم َأ ْن ت ُْب َس َط َع َل ْي ُك ْم ُّ
الدن َْيا َوفِ ْت َنةِ ال َّنارِ .
الع ُم ِرَ ،ومِ ْن فِ ْت َنةِ ُّ
* صحيح البخاري ،كتاب الدعواتَ ،باب الاِ ْستِ َعاذَ ةِ مِ ْن َأ ْرذَ ِل ُ
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وهاَ ،وت ُْهلِ َك ُك ْم كام َأ ْه َل َك ْت ُه ْم)
وها ،كام َت َن َاف ُس َ
َق ْب َل ُك ْمَ ،ف َت َن َاف ُس َ

(((

وقد عاىن من الفقر خيار الخلق ،ومن كبار الصحابة ،ريض الله عنهم ،فعن َأيب

يد َو ْج َه
اج ْرنَا مع النبي ،صىل الله عليه وسلم ،ن ُِر ُ
َوائِ ٍل ،قالُ :
(ع ْدنَا َخ َّبا ًبا ،فقالَ :ه َ
ال َّلهِ َ ،ف َو َق َع َأ ْج ُرنَا عىل ال َّلهِ َ ،فمِ َّنا من َم ىَض ،مل َي ْأ ُخ ْذ من َأ ْج ِرهِ  ،منهم ُم ْص َع ُب بن ُع َميرْ ٍ ،
ُقتِ َل يوم ُأ ُح ٍدَ ،و َت َر َك نمَ ِ َرةً  ،فإذا غَ َّط ْي َنا َر ْأ َس ُهَ ،ب َد ْت رِ ْجلاَ ُه ،وإذا غَ َّط ْي َنا رِ ْج َل ْيهِ َب َدا َر ْأ ُس ُه،
َف َأ َم َرنَا النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،أ ْن نُغَ ِّط َي َر ْأ َس ُهَ ،ون َْج َع َل عىل رِ ْج َل ْيهِ من الإْ ِ ْذ ِخ ِر،
(((
َومِ َّنا من َأ ْي َن َع ْت له ثمَ ََرت ُُهَ ،ف ُه َو َي ْه ِد ُب َها)
ربط فرض الحج باالستطاعة:

متاشي ًا مع توجهات اإلسالم ومبادئه وقيمه وأحكامه يف معالجة مشكلة الفقر،
والتعاون عىل تجاوز محنتها ،يأيت األمر الرباين بأداء فريضة الحج مرة يف العمر،
اس َت َط َاع ِإ َل ْيهِ
{...ولِ ّلهِ َعلىَ ال َّن ِ
ملن يستطيع إليه سبي ًال ،فقال عز وجلَ :
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْ

ني} (آل عمران ،)97:فال يكلف بأداء فريضة الحج
َس ِبي ًال َو َمن َكفَ َر َف ِإ َّن الله غَ نِ ٌّي َع ِن ا ْل َعا َلمِ َ
غري القادر عىل تكاليفه ،فالقدرة املالية املطلوبة ألداء الحج تندرج ضمن االستطاعة
املرشوطة لفرضه ،مام يعني أن الفقري الذي ال ميلك اإلمكانات املالية ،يعفى من
هذا التكليف التعبدي ،بعذر العجز املايل ،والله أعفى الفقراء من أداء واجبات يلزمها
املال ،فقال جل شأنهَ { :ل ْي َس َعلىَ
ُّ
ون
ين لاَ َي ِج ُد َ
الض َعفَ اءِ َولاَ َعلىَ ا ْل َم ْر ىَض َولاَ َعلىَ ا َّل ِذ َ
يم}
َما ُي ْنفِ قُ َ
ني مِ ْن َس ِب ٍ
ون َح َر ٌج ِإ َذا ن ََص ُحوا لِ َّلهِ َو َر ُسولِ هِ َما َعلىَ ا ْل ُم ْح ِسنِ َ
يل َوال َّل ُه غَ فُ ٌ
ور َر ِح ٌ
(التوبة)91:
الج ْز َيةِ َوا ُ
الح ْر ِب
اب ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجزيةَ ،ب ُ
مل َو َاد َعةِ َم َع َأ ْه ِل َ
اب َف ْض ِل الفَ قْ ِر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاقَ ،ب ُ
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والرسول ،صىل الله عليه وسلم ،عىل الرغم من شغفه بالجهاد ،وحرصه عىل

املشاركة يف حمالته ،لكنه كان يتخلف عن املشاركة يف بعض رسايا الجهاد والغزوات
رأفة بالفقراء ،فعن َأيب ُه َر ْي َرةَ  ،ريض الله عنه ،قال :قال رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه
س َّي ٍةَ ،و َل ِك ْن لاَ َأ ِج ُد َح ُمو َل ًة ،وال َأ ِج ُد ما
وسلمَ ( :ل ْولاَ َأ ْن َأشُ َّق عىل ُأ َّمتِ ي ما َت َخ َّلفْ ُت عن رَ ِ
يل ال َّلهِ َ ،فقُ تِ ْل ُت،
َأ ْحمِ ُل ُه ْم عليهَ ،و َي ُش ُّق َعليَ َّ َأ ْن َي َت َخ َّلفُ وا َع ِّنيَ ،و َل َودِ ْد ُت َأنيِّ َقا َت ْل ُت يف َس ِب ِ
يت(*)
يتُ ،ث َّم ُقتِ ْل ُتُ ،ث َّم ُأ ْح ِي ُ
ُث َّم ُأ ْح ِي ُ

جاء يف أضواء البيان ،أن تفسري االستطاعة ـ يف آية فرض الحج  -اختلف فيها
العلامء ،فهي يف مشهور مذهب مالك ،إمكان الوصول بال مشقة عظيمة زائدة عىل
مشقة السفر العادية ،مع األمن عىل النفس واملال ،وال يشرتط عندهم الزاد والراحلة،
بل يجب الحج عندهم عىل القادر عىل امليش إن كانت له صنعة يحصل منها قوته يف
الطريق ،كالجامل ،والخراز ،والنجار ،ومن أشبههم.
واالستطاعة عند أيب حنيفة وعند أحمد وأصحابه الزاد والراحلة.
واالستطاعة يف مذهب الشافعي:
 .1الزاد والراحلة ،برشط أن يجدهام بثمن املثل ،فإن مل يجدهام إال بأكرث من
املثل سقط عنه وجوب الحج.
 .2وجود املاء يف أماكن النزول ،وهذا رشط ال ينبغي أن يختلف فيه؛ ألنه إن مل
يجد املاء هلك.
 .3أن يكون صحيح ًا ال مريض ًا ،وال ينبغي أن يختلف يف أن املرض القوي الذي
يل.
الس ِب ِ
* صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسريَ ،ب ُ
الج َعائِ ِل َو ُ
اب َ
َّ
الح ْم َال ِن فيِ
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يشق معه السفر مشقة فادحة ،مسقطة لوجوب الحج.
 .4أن يكون الطريق آمن ًا من غري خفارة ،وهي املال الذي يؤخذ عىل الحاج.
 .5أن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السري واألداء.
اس َت َط َاع ِإ َل ْيهِ
فاألكرثون من العلامء ،فرسوا االستطاعة الواردة يف قوله
تعاىل{:م ِن ْ
َ
َس ِبيال} بالزاد والراحلة ،ما يعني أن الفقري الذي ال يجدهام ال يكلف بالحج.

(((

إطعام الفقراء من هدي الحج:
يستفيد الفقراء من أداء الذين يحجون مكاسب مادية ،فالهدي الذي يتقرب به
الحاج إىل الله ،سواء أكان هدي ًا واجب ًا أم تطوع ًا ،يطعم منه البائس الفقري ،لقوله
اس ِبا ْل َح ِّج َي ْأت َ
يق*
{و َأ ِّذن فيِ ال َّن ِ
رِجا ًال َو َعلىَ ُك ِّل َضامِ ٍر َي ْأتِ َ
ني مِ ن ُك ِّل َف ٍّج َعمِ ٍ
تعاىلَ :
ُوك َ
يمةِ
اس َم ال َّلهِ فيِ َأ َّي ٍ
وم ٍ
ام ْ
لِ َي ْش َه ُدوا َم َنافِ َع َل ُه ْم َو َي ْذ ُك ُروا ْ
مع ُل َ
ات َعلىَ َما َر َز َق ُهم من َب ِه َ

ري* ُث َّم ْل َيقْ ُضوا تَفَ ث َُه ْم َو ْل ُي ُ
ور ُه ْم
الأْ َ ن َْع ِ
وفوا ن ُُذ َ
ام َف ُك ُلوا مِ ْن َها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َبائِ َس ا ْلفَ قِ َ
يق} (الحج ،)29 - 27 :يبني الرازي أن البائس الذي أصابه بؤس؛ أي
َو ْل َي َّط َّو ُفوا ِبا ْل َب ْي ِت ا ْل َعتِ ِ
شدة ،والفقري الذي أضعفه اإلعسار ،وهو مأخوذ من فقار الظهر ،قال ابن عباس:
البائس الذي ظهر بؤسه يف ثيابه ويف وجهه ،والفقري الذي ال يكون كذلك ،فتكون
ثيابه نقية ،ووجهه وجه غني(((.
ويبني الشوكاين أن البائس ذو البؤس ،وهو شدة الفقر ،وذكر الفقري بعده ملزيد
اإليضاح ،واألمر هنا للوجوب ،وقيل :للندب(((.
 .1أضواء البيان ،306 - 305/ 4 ،ص 313بترصف.
 .2التفسري الكبري 27/ 23 ،
 .3فتح القدير449/ 3 ،
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ويف سورة الحج نفسها أمر رباين آخر بإطعام الفقراء من هدي الحج ،فقال عز

اس َم ال َّلهِ َع َل ْي َها
{وا ْل ُب ْد َن َج َع ْل َن َ
اها َل ُكم من َش َعائِ ِر ال َّلهِ َل ُك ْم فِ َ
وجلَ :
يها َخيرْ ٌ َف ْاذ ُك ُروا ْ
َص َو َّ
َاها َل ُك ْم
اف َف ِإ َذا َو َج َب ْت ُج ُنو ُب َها َف ُك ُلوا مِ ْن َها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْلقَ انِ َع َوا ْل ُم ْعترَ َّ َك َذلِ َك َس َّخ ْرن َ

َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
السائِ ُلَ ،وا ْل ُم ْعترَ ُّ
ون}(الحج ،)36:قال ُم َج ِاه ٌدُ :
(س ِّم َيت ا ْل ُب ْد َن لِ ُب ْدنِ َهاَ ،وا ْلقَ انِ ُع َّ
يق
استِ ْح َسان َُهاَ ،وا ْل َعتِ ُ
استِ ْع َظ ُ
ام ا ْل ُب ْد ِن َو ْ
الذي َي ْعترَ ُّ ِبا ْل ُب ْد ِن ،من غَ نِ ٍّي أو َفقِ ٍريَ ،و َش َعائِ ُر ْ
عتقة من ا ْل َج َب ِاب َرةِ َ ،و ُيقَ ُ
الش ْم ُس).
الَ :و َج َب ْت َسقَ َط ْت إىل األرضَ ،ومِ ْن ُه َو َج َب ْت َّ

(((

ويبني الكلبي يف التسهيل لعلوم التنزيل ،أن {البدن} جمع بدنة ،وهو ما أشعر
من اإلبل ،واختلف هل يقال :للبقرة بدنة ،وانتصابه بفعل مضمر{ ،من شعائر الله}
واحدها شعرية ،ومن للتبعيض ،واستدل بذلك من قال :إن شعائر الله املذكورة ،أو
عىل العموم يف أمور الدين{ ،لكم فيها خري} قيل :الخري هنا املنافع املذكورة قبل،
وقيل :الثواب ،والصواب العموم يف خري الدنيا واآلخرة.
{صواف} معناها قامئات قد صففن أيديهن وأرجلهن ،وواحده صافة {وجبت
جنوبها}؛ أي سقطت إىل األرض عند موتها ،يقال :وجب الحائط وغريه إذا سقط،
و{القانع} معناه السائل ،وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون إذا سأل ،وقيل :معناه
املتعفف عن السؤال ،فهو عىل هذا من قولك ،قنع بالكرس ،إذا ريض بالقليل،
{واملعرت} التعرض بغري سؤال ،ووزنه مفتعل ،يقال :اعرترت بالقوم إذا تعرضت
لهم ،فاملعنى أطعموا من سأل ،ومن مل يسأل ممن تعرض بلسان حاله ،وأطعموا
من تعفف عن السؤال بالكلية ،ومن تعرض للعطاء{ ،كذلك سخرناها لكم}؛ أي كام
أمرناكم بهذا كله ،سخرناها لكم.

(((

الب ْد ِن.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحجَ ،باب ُر ُكوب ُ
 .2التسهيل لعلوم التنزيل42 - 41/ 3 ،
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فالفقراء واملساكني يستهدفون باالنتفاع من هدي الحج ،بدليل الحث الرباين
الرصيح ،واملتعدد عىل إيصال هذا النفع لهم ،فنفعهم بلحوم الهدي عبادة يتقرب
بها الحاج إىل الله.
انتفاع الفقراء بلحوم الهدي ،الذي يجب عىل الحاج املتمتع والقارن ،ويتطوع به
املفرد إن رغب دون إلزام ،وال ينحرص هذا االنتفاع بهذا املجال فحسب ،بل إن الذي
أحرم للحج ،وأحرص عن أدائه ،تلزمه فدية ،وكذلك من يرتكب محظور ًا من بعض
{و َأتمِ ُّوا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ لِ َّلهِ
محظورات اإلحرام ،تلزمه الفدية ،انصياع ًا ألمره سبحانهَ :
وس ُك ْم َح َّتى َي ْب ُلغَ ا ْل َه ْد ُي َم ِح َّل ُه َف َم ْن
َف ِإ ْن ُأ ْحصرِ ْ ت ُْم َفماَ ْ
اس َتيْسرَ َ مِ َن ا ْل َه ْد ِي َولاَ َت ْحلِ قُ وا ُر ُء َ
ام َأ ْو َص َد َق ٍة َأ ْو ن ُُس ٍك َف ِإ َذا َأمِ ْن ُت ْم
ان مِ ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا َأ ْو ِبهِ َأ ًذى مِ ْن َر ْأ ِسهِ َففِ ْد َي ٌة مِ ْن ِص َي ٍ
َك َ

ام
ام َ�ثلاَ َثةِ َأ َّي ٍ
اس َتيْسرَ َ مِ َن ا ْل َه ْد ِي َف َم ْن َل ْم َي ِج ْد َف ِص َي ُ
َف َم ْن تمَ َ َّت َع ِبا ْل ُع ْم َرةِ ِإلىَ ا ْل َح ِّج َفماَ ْ
اضي ا ْل َم ْس ِج ِد
فيِ ا ْل َح ِّج َو َس ْب َع ٍة ِإ َذا َر َج ْع ُت ْم تِ ْل َك َعشرَ َ ٌة َكامِ َل ٌة َذلِ َك لِ َم ْن َل ْم َي ُك ْن َأ ْه ُل ُه َح رِ ِ
اب}(البقرة)196:
يد ا ْل ِعقَ ِ
ا ْل َح َر ِام َواتَّقُ وا ال َّل َه َو ْاع َل ُموا َأ َّن ال َّل َه َش ِد ُ

واملستفيد من الفدية هم الفقراء واملساكني ،حيث فصل سبحانه جزاء الذي يقتل
الص ْي َد َو َأ ْن ُت ْم ُح ُر ٌم
الصيد ،وهو محرم ،فقال جل شأنهَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنوا لاَ َتقْ ُت ُلوا َّ

َو َم ْن َق َت َل ُه مِ ْن ُك ْم ُم َت َع ِّم ًدا َف َج َز ٌاء مِ ث ُْل َما َق َت َل مِ َن ال َّن َع ِم َي ْح ُك ُم ِبهِ َذ َوا َع ْد ٍل مِ ْن ُك ْم َه ْد ًيا
ال َأ ْم ِرهِ َعفَ ا ال َّل ُه َعماَّ
وق َو َب َ
ني َأ ْو َع ْد ُل َذلِ َك ِص َي ًاما لِ َي ُذ َ
ام َم َساكِ َ
َبالِ غَ ا ْل َك ْع َبةِ َأ ْو كَفَّ َار ٌة َط َع ُ
ام} (املائدة)95:
َس َل َف َو َم ْن َع َاد َف َي ْن َتقِ ُم ال َّل ُه مِ ْن ُه َوال َّل ُه َع ِز ٌيز ُذو انْتِ قَ ٍ

ينسب البغوي إىل الفراء ،رحمه الله ،قوله :العدل بالكرس املثل من جنسه،
والعدل بالفتح املثل من غري جنسه ،وأراد به أنه يف جزاء الصيد مخري بني أن يذبح
املثل من النعم ،فيتصدق بلحمه عىل مساكني الحرم ،وبني أن يقوم ألمثل دراهم،
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والدراهم طعام ًا ،فيتصدق بالطعام عىل مساكني الحرم ،أو يصوم عن كل مد من
الطعام يوم ًا ،وله أن يصوم حيث شاء؛ ألنه ال ينفع فيه املساكني ،وقال مالك :إن مل
يخرج املثل يقوم الصيد ،ثم يجعل القيمة طعام ًا ،فيتصدق به أو يصوم ،وقال أبو
حنيفة ،ريض الله عنه :ال يجب املثل من النعم ،بل يقوم الصيد ،فإن شاء رصف تلك
القيمة إىل يشء من النعم ،وإن شاء إىل الطعام ،فيتصدق به ،وإن شاء صام عن كل
نصف صاع من بر ،أو صاع من شعري يوم ًا ،وقال الشعبي والنخعي :جزاء الصيد عىل
الرتتيب ،واآلية حجة ملن ذهب إىل التخيري(*).
الحاصل هنا أن املساكني يستفيدون من الفدية ،التي يلزم بها املحرم ،الذي يقتل
الصيد ،وهو محرم.
فهذه وقفة عند بعض آيات التنزيل ،وأحاديث خاتم النبيني ،صىل الله عليه
وسلم ،ذات الصلة ببيان منازل الفقراء واملساكني ،ورعايتهام ،وتقديم النفع املادي
واملعنوي لهام ،يف ضوء منافع الفقراء والضعفاء ،واعتبار أحوالهام يف فقه الحج،
كنموذج لهذه الرعاية الواجبة لهام ،مع بيان مجمل تفاسري العلامء ورشوحهم وآرائهم
بالخصوص ،عىس أن يكون يف التذكري بذلك مساندة لهذه الرشيحة من عباد الله
وخلقه ،لتفقد أحوالهم ،والعناية بشأنهم وحاجاتهم ،واحرتام كرامتهم ،والتقرب
وم ّد يد العون الدائم لهم.
إىل الله بإنصافهمَ ،

* تفسري البغوي.65/ 2 ،
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السعي بني الصفا واملروة
فقه وآداب وذكريات
الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي /مفتي محافظة طولكرم

ُ
يتضلع الطائف
املؤمنة بالطواف سبع ًا حول الكعبة املرشفة،
اله ّمة
بعد أن تنهض ِ
ُ
من ماء زمزم ما يروي عروقه ،ويسجد ركعتني س ّن َة الطواف يف مقام إبراهيم ،عليه
السالم  -وصحن الكعبة املرشفة كلها مصىل  -عند ذلك يتجه الطائف نحو الصفا
عبق التاريخ يفوح مِ سك ًا بالذكريات الخالدات،
واملروة؛ ليؤدي فرض السعي ،وهنا يبدأ ُ
مع أول َمن سعى بني الجبلني القامئني ،أال وهي ُأ ُّمنا هاجر ،مع أبينا إسامعيل  -الذي

ُ
نبعة ماء تتفجر؛ فتسقي
طالب الحياة ِبج ٍّد؛ عىس
سعي
كان طف ًال يافع ًا  -تسعى
ِ
َ
طفلهاّ ،
وتبل ريقها.
ُ
تلك املرأةُ ا ُ
هواجس اليأس ،ولوثات االكتئاب ،ومعها
األمل فيها
ملثىل التي هزم
َ
أبونا إسامعيل الفتى الذي مل يرهب َ
فمد عنقه بثبات
نصل السكني ،وال فاجعة الذبحّ ،
َ
وسلسبيل
رائق املاء،
وأمه َ
ويقني ،ها هو ّ
ميد يديه ّ
لرب األرض ،والسامء ،أن يسقيه َّ
العيون.
ُ
وشظف
ملحمة الحياةِ اليبسة التي تالها هناء ورواء،
بني الصفا واملروة بدأت
ُ
رغد الثامر من ِّ
كل مشتهى ،بفضل دعاء أب األنبياء جدنا إبراهيم،
العيش الذي َعقِ َبه ُ
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{و ِإ ْذ َق َ
اج َع ْل َه َذا َب َل ًدا آمِ ًنا َو ْار ْ
زُق َأ ْه َل ُه مِ َن الث ََّم َر ِ
ات َم ْن
يم َر ِّب ْ
عليه السالمَ ،
ال ِإ ْب َر ِاه ُ

ُ
طريق
إسامعيل
العرب
جد
َآم َن مِ ْن ُه ْم ِبال َّلهِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر} (البقرة .)126:فمنذ البداية َخ َّط ُّ
ِ
َ
َ
ِ
بالثبات والسعي الذي
وسبيل االنتصار يف القفار الجرداء،
األمل يف غابة الصعاب،
ال َي ُّ
الذكريات القادمات من بطن التاريخ ،ألقت الليايل
داء املِ الل ،هذه
ُ
كل ،وال ُيرديه ُ
بهن عىل سفوح الصفا واملروة.
الحباىل ّ
ُ
حكم السعي بني الصفا واملروة:

ذهب جمهور الفقهاء؛ مالك والشافعي وأحمد ،إىل ّأن السعي ركن ال يتم الحج إال
به ،وذهب أبو حنيفة إىل ّأن السعي واجب((( ،واستدلوا بقوله صىل الله عليه وسلم:
الله َع َّز
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةِ َ ،قا َل ْت :لِ َم؟ ُق ْل ُت :لأِ َ َّن َ
احا َأ ْن لاَ َأ َت َط َّو َف َبينْ َ َّ
(ما َأ َرى َعليَ َّ ُج َن ً
َ
ان كَماَ تَقُ ُ
َو َج َّل َيقُ ُ
ول،
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةَ مِ ْن َش َعائِ ِر اللهِ } (البقرةَ ،... )158 :فقَ ا َل ْتَ :ل ْو َك َ
ول{ِ :إ َّن َّ
اح َع َل ْيهِ
َل َك َ
انَ :فلاَ ُج َن َ

َأ َه ُّلواَ ،أ َه ُّلوا لِ َم َناةَ فيِ

َاس مِ َن الأْ َ ن َْصار َكانُوا ِإ َذا
َأ ْن لاَ َي َّط َّو َف ِب ِهماَ ِ ،إنمَّ َ ا ُأن ِْز َل َه َذا فيِ ُأن ٍ
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةِ َ ،فلَماَّ
ا ْل َج ِاهلِ َّيةِ َ ،فلاَ َي ِح ُّل َل ُه ْم َأ ْن َي َّط َّو ُفوا َبينْ َ َّ

َق ِد ُموا َم َع ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
الله َت َعالىَ َه ِذهِ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،لِ ْل َح ِّجَ ،ذ َك ُروا َذلِ َك َل ُهَ ،ف َأن َْز َل ُ
ُ
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةِ )(((.
الآْ َي َةَ ،ف َل َع ْم ِريَ ،ما َأ َت َّم ُ
الله َح َّج َم ْن َل ْم َي ُط ْف َبينْ َ َّ
كيفية السعي وسننه:

يبدأ السعي من الصفا ،تالمس قدما الطائف أدىن الصفا ،أو ما فوق ذلك ،ومن
الصفا للمروة شوط ،ومن املروة للصفا شوط ،يبدأ من الصفا ،وينتهي الشوط السابع
واألخري باملروة ،ومن سنن السعي ،أن يقف عىل الصفا ،ويتجه إىل الكعبة املرشفة،
 .1املغني البن قدامة .351/ 3 ،املبسوط .50/ 4 .املوسوعة الفقهية.12/ 25 .
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةِ ُر ْك ٌن لاَ َي ِص ُّح ا ْل َح ُّج ِإلاَّ ِبهِ .
الس ْع َي َبينْ َ َّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الحجَ ،باب َب َي ِان َأنَّ َّ
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ويتلو آية “إن الصفا ،”...ويذكر الله ،ويعيد عىل املروة ما ابتدأه عىل الصفا من ذكر؛
كام صح يف حديث جابر بن عبد الله ،الذي وصف فيه حج النبي ،صىل الله عليه
وسلم ،قالَ :
الصفَ ا وا ْل َم ْر َوةَ مِ ْن َش َعائِ ِر
(فلَماَّ َدنَا مِ َن َّ
الصفَ ا َق َر َأ{ِ :إ َّن َّ
اس َتقْ َب َل ا ْلقِ ْب َل َةَ ،ف َو َّح َد
َأ ْب َد ُأ بمِ َ ا َب َد َأ ُ
الله ِبهِ َ ،ف َب َد َأ ِب َّ
الصفَ اَ ،ف َرقِ َي َع َل ْيهِ َ ،ح َّتى َر َأى ا ْل َب ْي َتَ ،ف ْ
يك َل ُهَ ،ل ُه ا ْل ُم ْل ُكَ ،و َل ُه ا ْل َح ْم ُدَ ،و ُه َو َعلىَ
الله َو ْح َد ُه لاَ شرَ ِ َ
الله َو َكبرَّ َ ُهَ ،و َق َ
ال :لاَ ِإ َل َه ِإلاَّ ُ
َ
اللهِ }(البقرة)158 :

اب َو ْح َد ُه،
ُك ِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير ،لاَ ِإ َل َه ِإلاَّ ُ
الله َو ْح َد ُهَ ،أن َْج َز َو ْع َد ُهَ ،و َنصرَ َ َع ْب َد ُهَ ،و َه َز َم الأْ َ ْح َز َ

ُث َّم َد َعا َبينْ َ َذلِ َكَ ،ق َ
ات)((( .وحينام يصل إىل امليلني األخرضين،
ال :مِ ث َْل َه َذا َ�ثلاَ َث َم َّر ٍ
يشتد سعيه ،ويرسع الخطا ،عىل ما صنعته ّأمنا هاجر ،وهي تسعى ،صنعت ذلك
عندما وصلت بطن الوادي ،وهو بني امليلني األخرضين حالي ًا ،وقد صح الحديث
بداللة السعي بشدة ،تكاد تكون هرولة بني امليلني األخرضين ،وهي مستحبة للرجال
فع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهماَ َ :
«أ َّن ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
ان ِإ َذا
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ك َ
ُ
دون النساءَ ،
اف ِبا ْل َب ْي ِت َّ
الط َو َ
َط َ
ان َي ْس َعى َب ْط َن
اف ا َأل َّو َلَ ،ي ُخ ُّب َ�ث َال َث َة َأ ْط َو ٍ
افَ ،ويمَ ْ شيِ َأ ْر َب َع ًةَ ،و َأن َُّه َك َ
يلِ ،إ َذا َط َ
الصفَ ا َوا َ
ا َ
مل ْر َوةِ »((( .وبطن املسيل هو بطن الوادي بني الصفا
مل ِس ِ
اف َبينْ َ َّ
“وا ْل َعلَماَ ِن ال َّل َذ ِان َأ َش َار ِإ َل ْي ِهماَ معروفان ِإلىَ
واملروة ،وهو بني عالمتني ،قال ابن حجرَ :
الآْ ن”((( .وهام اآلن علامن مضيئان باللون األخرض ،ويقال لهام :بني امليلني األخرضين.
مسائل فقهية يف السعي بني الصفا واملروة:

املسألة األوىل :ال تشرتط الطهارة للسعي ،لحديث عائشة ،ريض الله عنها؛ إذ منع
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحجَ ،باب َح َّجةِ ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم.
ُ
. 2صحيح البخاري ،كتاب الحجَ ،باب َم ْن َط َ
اف ِبا ْل َب ْي ِت ِإذَ ا َق ِد َم َم َّك َة.
. 3فتح الباري.502/ 3 ،
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النبي ،صىل الله عليه وسلم عائشة أن تطوف ،وهي حائض ،ومل مينعها من بقية
املناسك ،ومنها السعي ،قال َصلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،لعائشة ،ريض الله عنها(َ :فا ْق يِض
ُ
اج ،غَ يرْ َ َأ ْن َال َت ُطوفيِ ِبا ْل َب ْي ِت)(((.
الح ُّ
َما َيقْ يِض َ
ألن النبي ،صىل الله
املسألة الثانية :تأخري سعي الحج للمتمتع بعد طواف الوداعّ ،
عليه وسلم ،فعل هذا ،فعن جابر ،ريض الله عنه ،قالَ :ر َأ ْي ُت ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ
ُ
ول« :لِ َت ْأ ُخ ُذوا َم َن ِاس َك ُك ْمَ ،ف ِإنيِّ لاَ َأ ْدرِ ي َل َعليِّ
َو َس َّل َمَ ،ي ْرمِ ي َعلىَ َر ِاح َلتِ هِ َي ْو َم ال َّن ْح ِرَ ،و َيقُ ُ
لاَ َأ ُح ُّج َب ْع َد َح َّجتِ ي َه ِذهِ »(((.

ووقت السعي للحاج املتمتع بعد طواف اإلفاضة .أما طواف الوداع فهو آخر
اسَ ،رضيِ َ ال َّل ُه
األعامل التي ُيتم بها الحاج نسكه ،وبه تنتهي أعامل الحجَ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
الُ :
َع ْن ُهماَ َ ،ق َ
الحائِ ِض»(((.
اس َأ ْن َي ُك َ
ون ِآخ ُر َع ْه ِد ِه ْم ِبا ْل َب ْي ِتِ ،إلاَّ َأن َُّه ُخفِّ َف َع ِن َ
«أمِ َر ال َّن ُ
وإذا مل َي ْس َع الحاج سعي الحج ،بعد طواف اإلفاضة ،ثم بعد ذلك طاف طواف
ألن السعي
الوداع ،وبقي عليه السعي ،ففي هذه الحالة يسعى بعد طواف الوداع؛ ّ
يكون بعد طواف ،وهذا ما فعله النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وال يعيد طواف الوداع؛
ألن انشغاله كان مبناسك الحج ،قال ابن عثيمني“ :لو أخر طواف اإلفاضة فطافه عند
ّ
“و ُي ْس َتفَ ُاد
الوداع ،وسعى فإنه يجزئه ،ومل يعتربوا السعي فاص ًال”((( ،قال ابن حجرَ :
الر ْك ِنِ ،إ ْن ُق ْل َناِ :إ َّن َط َو َ
الس ْع َي ِإ َذا َو َق َع َب ْع َد َط َو ِ
الر ْك ِن ُيغْ نِ ي
اف ُّ
اف ُّ
مِ ْن قِ َّصةِ َعائِ َش َةَ ،أ َّن َّ
الح ْي ِض.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحيضَ ،باب َك ْي َف َك َ
ان َب ْد ُء َ
استِ ْح َباب َر ْم ِي َج ْم َرةِ ا ْل َعقَ َبةِ َي ْو َم ال َّن ْح ِر َراكِ ًباَ ،و َب َي ِان َق ْولِ هِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ
ُ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الحجَ ،باب ْ
َو َس َّل َم«:لِ َت ْأخُ ُذوا َم َن ِاسكَ ُك ْم».
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب طواف الوداع.
 .4الرشح املمتع عىل زاد املستقنع.400/ 7 ،
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وج لاَ َيقْ َط ُع َأ ْج َز َاء َّ
الس ْع ُي َبينْ َ َّ
الط َو ِ
الط َو ِ
َع ْن َط َو ِ
اف
افَ ،وا ْل ُخ ُر ِ
اف ا ْل َو َد ِاعِ ،إ ْن َت َخ َّل َل َّ
“و ُي َبينِّ ُ َذلِ َك رِ َوا َي ٌة ُأخْ َرى
الر ْك ِن َوا ْل َو َد ِاع َم ًعا”((( ،قال ابن دقيق العيدَ :
ا ْل َم ْذ ُكورِ َع ِن ُّ
يها َأن ََّها َب ْع َد َأ ْن َط ُه َر ْت َط َاف ْت َو َس َع ْت”((( ،ونص الرواية يف مسند أحمد
يح ٌةَ ،ذ َك َر فِ َ
َص ِح َ
َ
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةِ َ ،و َقصرَّ َ ْت”
“ف َأ ْح َر َم ْت ِب ُع ْم َر ٍةُ ،ث َّم َأ َت ِت ا ْل َب ْي َتَ ،ف َط َاف ْت ِبهِ َو َبينْ َ َّ

(((

وهذا يعني ّأن عائشة ،ريض الله عنها ،سعت بعد طواف الوداع ،أو أنها نوت طواف
اإلفاضة والوداع مع ًا ،وسعت سعي الحج بعدهام ،ومل تُعد الطواف مرة أخرى،
كونها أتت بالسعي آخر منسك .والله أعلم.
املسألة الثالثة :السعي قبل الطواف نسيان ًا وجه ًال.
السعي يكون بعد الطواف ،وهكذا كان فعل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وأما
من سعى جه ًال ونسيان ًا ولحرج وقع به ،فسعى أو ًال ،ثم بعدها طاف ،فحجه صحيح،
(خ َر ْج ُت َم َع ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
يكَ ،ق َ
الله َع َل ْيهِ
الَ :
فع ْن ُأ َس َام َة ْب ِن شرَ ِ ٍ
ُ
وليس عليه يش؛ َ
ول ال َّلهِ َ ،س َع ْي ُت َق ْب َل َأ ْن َأ ُط َ
الَ :يا َر ُس َ
اس َي ْأتُون َُهَ ،ف َم ْن َق َ
وفَ ،أ ْو
اجاَ ،ف َك َ
َو َس َّل َمَ ،ح ًّ
ان ال َّن ُ

ان َيقُ ُ
ض
ض عِ ْر َ
ول« :لاَ َح َر َج لاَ َح َر َجِ ،إلاَّ َعلىَ َر ُج ٍل ا ْقترَ َ َ
َق َّد ْم ُت َش ْي ًئاَ ،أ ْو َأخَّ ْر ُت َش ْي ًئاَ ،ف َك َ

ان
َر ُج ٍل ُم ْسلِ ٍم َو ُه َو َظالِ ٌمَ ،ف َذلِ َك ا َّل ِذي َح ِر َج َو َه َل َك»((( .قال اإلمام أحمدُ :ي ْج ِز ُئ ُه ْ
إن َك َ
ن ِ
َاس ًيا)((( .وقال ابن عثيمني“ :يجزئ السعي قبل الطواف ،والصحيح جواز تقديم سعي
الحج عىل طواف اإلفاضة ،فالحديث صحيح ،وال مطعن فيه ،وبالنسبة إىل تأويله:
 .1فتح الباري.612/ 3 ،
 .2إحكام األحكام رشح عمدة األحكام.88/ 2 ،
يقَ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن َها ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
الص ِّد ِ
الص ِّديقَ ةِ َعائِ َشةَ ِب ْن ِت ِّ
 .3مسند أحمد ،مسند النساءُ ،م ْس َن ُد ِّ
يم ْن َق َّد َم شَ ْيئًا َق ْب َل شيَ ْ ٍء فيِ َح ِّجهِ  ،وصححه األلباين.
 .4سنن أيب داود ،كتاب املناسكَ ،باب فِ َ
 .5املغني.352/ 3 ،
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فإن هذا الرجل مل يسأل عن سعي سبق منذ أيام ،وإمنا سأل عن سعي حصل يف ذلك
ّ
اليوم ،كام تقتضيه حال السائل”

(((

{و َم ْن َت َط َّو َع َخيرْ ً ا َف ِإ َّن ال َّل َه
رابع ًا :ال تطوع يف السعي منفرد ًا ،وتفسري قوله تعاىلَ :
الصفَ ا َوا ْل َم ْر َوةَ مِ ْن َش َعائِ ِر ال َّلهِ َف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َت َأ ِو
يم} يف قوله تعاىل{ِ :إ َّن َّ
َشاكِ ٌر َعلِ ٌ

يم} (البقرة،)158 :
اح َع َل ْيهِ َأ ْن َي َّط َّو َف ِب ِهماَ َو َم ْن َت َط َّو َع َخيرْ ً ا َف ِإ َّن ال َّل َه َشاكِ ٌر َعلِ ٌ
ْاع َت َم َر َفلاَ ُج َن َ
أن اآلية الكرمية ،ال تعني التطوع بفعل السعي نافلة ،وإمنا السعي يف حج العمرة،
وحج التطوع ،قال الطربي“ :والصواب عندنا يف ذلكّ ،أن معنى ذلك :ومن تطوع
شاكر له عىل تطوعه له مبا
فإن الله
بالحج والعمرة بعد َق َضاء حجته الواجبة عليهّ ،
ٌ
عليم مبا قصد وأراد ُّ
بتطوعه مبا تطوع
تطوع به من ذلك
ابتغاء وجهه ،فمجازيه بهٌ ،
َ
خريا} هو ما وصفنا ،دون قول
إن
بهَ ،وإمنا ُقلنا ّ
الصواب يف معنى قوله{ :فمن َّ
َ
تطوع ً
ألن الساعي
من َزعم أنه
معني به :فمن َتطوع بالسعي والطواف بني الصفا واملروة؛ ّ
ٌّ
متطوعا بالسعي بينهام ،إال يف َحج تطوع أو ُعمرة تطوع ،ملا وصفنا
بينهام ال يكون
ً
معلوما أنه إمنا عنى بالتطوع بذلكُّ ،
ُ
يعمل
وع مبا
قبل ،وإذا كان ذلك كذلك كان
التط َ
ً
ذلك فيه من َح ّج أو عمرة”((( والله أعلم.

 .1الرشح املمتع عىل زاد املستقنع.337/ 7 ،
 .2تفسري الطربي.247/ 3 ،
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الجنايات التي توجب الدم
عىل املحرم يف الحج
أ.د .جامل أحمد زيد الكيالين  /عميد كلية الرشيعة  -جامعة النجاح الوطنية

عضو مجلس اإلفتاء األعىل يف فلسطني

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد ،املبعوث رحمة
الحمد لله ّ
وهداية للعاملني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،ومن اهتدى بهديه ،واسنت بسنته إىل
يوم الدين ،وبعد؛
فحج بيت الله من أركان اإلسالم ،وهو فريضة ربانية عىل املستطيع ،قال
اس َت َط َاع ِإ َل ْيهِ َس ِبي ًال} (آل عمران ،)97:وهذه الفريضة
{ولِ َّلهِ َعلىَ ال َّن ِ
تعاىلَ :
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْ
لها أركانها ورشوطها وواجباتها ،وينبغي للحاج معرفتها وااللتزام بها ،واالبتعاد عن
املحظورات التي قد تسبب فساد حجه ،أو ترتب الكفارة عليه ،وقد رتب الشارع عىل
جناية املحرم يف الحج كفارة ،ومنها ما يوجب الدم ،وفيام يأيت نبني الجنايات التي
توجب الدم عىل املحرم يف الحج:
من الجنايات التي توجب الدم :لبس املخيط ،وتغطية الرأس ،والحلق،
وقص األظفار ،والتطيب ،والجامع؛ فقد اتفق الفقهاء عىل ّأن من ارتكب شيئ ًا من هذه
فإن
املحظورات ،وكان املحرم يف فعله معذور ًا ،كأن يكون مريض ًا ،أو دفع عنه أذىّ ،
املحرم تجب عليه الفدية ،وهو مخري فيها بني أن يذبح هدي ًا ،أو يتصدق باإلطعام،
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أو أن يصوم ثالثة أيام (((.واستدلوا عىل ذلك مبا يأيت:
يضا
ان مِ ْن ُك ْم َم ِر ً
وس ُك ْم َح َّتى َي ْب ُلغَ ا ْل َه ْد ُي َم ِح َّل ُه َف َم ْن َك َ
 - 1قوله تعاىلَ :
{ولاَ َت ْحلِ قُ وا ُر ُء َ
ام َأ ْو َص َد َق ٍة َأ ْو ن ُُس ٍك} (البقرة.)196 :
َأ ْو ِبهِ َأ ًذى مِ ْن َر ْأ ِسهِ َففِ ْد َي ٌة مِ ْن ِص َي ٍ
عام يشمل كل ما يقع عىل اإلنسان املحرم مام يسبب
وجه االستدالل :ال ّنص ٌّ
أذى من األمراض التي تحتاج إىل انتهاك اإلحرام ،وال مخصص له ،مع وجوب
له ً
الفدية.

(((

َ
قال”:أ ىَت َعليَ َّ ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
الح َد ْي ِب َيةِ ،
 - 2حديث كعب بن عجرة،
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ز َم َن ُ
الَ :
الَ :
يك َه َوام َر ْأ ِس َك؟» ُق ْل ُت :ن ََع ْمَ ،ق َ
«أ ُي ْؤذِ َ
َوالقَ ْم ُل َي َت َنا َث ُر َعلىَ َو ْج ِهيَ ،فقَ َ
احلِ ْق،
«ف ْ
نيَ ،أ ْو ان ُْس ْك ن َِس َ
يك ًة»
َو ُص ْم َ�ث َال َث َة َأ َّي ٍ
امَ ،أ ْو َأ ْط ِع ْم ِس َّت َة َم َساكِ َ

(((

وجه االستدالل :بني الحديث حكم من حلق بعذر ،فهو مخري بني األصناف الثالثة
من الصدقة والصيام والدم ،فمن فعل واحد ًا من املحظورات وهو معذور ،وجب
يف حقه واحد من األصناف التي ذكرت يف النصوص.
واختلفوا يف ال ّتخيري يف الفدية حال فعل املحرم املحظور دون عذر عىل قولني:

القول األول :أنه مخري وإن وقع يف اإلثم ،وذهب إليه جمهور الفقهاء من املالكية
وس ُك ْم َح َّتى َي ْب ُلغَ ا ْل َه ْد ُي
والشافعية والحنابلة((( ،واستدلوا :بقوله تعاىلَ :
{ولاَ َت ْحلِ قُ وا ُر ُء َ
 .1الكاساين :بدائع الصنائع .187 / 2 ،ابن رشد :بداية املجتهد ونهاية املقتصد .129 / 2 ،النووي :املجموع/ 7 ،
 .335ابن قدامة :املغني.429/ 3 ،
 .2الجصاص :أحكام القرآن.177/ 1 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الحديبية.
 .4ابن رشد :بداية املجتهد .129 / 2 ،النووي :املجموع .376 / 7 ،ابن قدامة :املغني.429 / 3 ،
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ام َأ ْو َص َد َق ٍة َأ ْو ن ُُس ٍك}
ان مِ ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا َأ ْو ِبهِ َأ ًذى مِ ْن َر ْأ ِسهِ َففِ ْد َي ٌة مِ ْن ِص َي ٍ
َم ِح َّل ُه َف َم ْن َك َ

(البقرة .)196 :وبالقياس عىل جزاء الصيد ،فام ثبت من الكفارات بالتخيري ،يكون السبب
مباح ًا ،فكذلك كونه محظور ًا.
القول الثاين :من ارتكب محظور ًا بغري عذر ليس مخري ًا يف الكفارة ،بل وجب يف
حقه الدم ،وذهب إليه الحنفية ،ورواية عن اإلمام أحمد((( ،واستدلوا :بأن ال ّنص
القرآين ذكر التخيري مع العذر ،فكان العذر رشط التخيري ،فإذا انتفى الرشط وجب
انتفاء التخيري ،كام ّأن التخيري ألجل التيسري ،والجاين لغري رضورة ال يستحق هذا
التيسري.

(((

والراجحّ :أن التخيري قائم عىل العذر وعدمه ،فال دليل عىل التفريق ،وال ّنص ّ
دل
واملتعمد له التخيري يف
ألن غالب من يرتكبون املحظور يكونون بعذر،
عىل العذرّ ،
ّ
الكفارة ،ويكفيه اإلثم .والله أعلم.
واختلفوا يف ترتيب الفدية عىل املحرم حال ارتكب املحظور ناسي ًا ،أو جاه ًال،
أو مكره ًا ،عىل قولني:
القول األول :ذهب الحنفية واملالكية إىل ّأن اإلكراه والنسيان كالعمد ،لحصول
الرتفه واالرتفاق له ،ولو بغري إثم لعذره.

(((

القول الثاين :ذهب الشافعية والحنابلة إىل التفريق بني كون املحظور املرتكب
فيه إتالف أم ال؟ فإن كان فيه إتالف وجبت فيه الفدية -وإن كان الفاعل للمحظور
وأما إن مل يكن فيه إتالف فال
معذور ًا يف فعله بسبب اإلكراه أو النسيان وغريهامّ -
 .1الكاساين :بدائع الصنائع .2/187 ،وابن قدامة :املغني.429 / 3 ،
 .2املصدر السابق.
 .3الكاساين :بدائع الصنائع .2/195 ،وابن رشد :بداية املجتهد.130 / 2 ،
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الضامن يف حال اإلتالف،
العذر
فدية ،وذلك قياس ًا عىل إتالف املال ،حيث ال ُيسقط
َ
ُ
واإلتالف يستوي عمده وخطؤه.

(((

والراجحّ :أن من ارتكب محظور ًا مكره ًا أو ناسي ًا ،ال يرتتب عليه يشء ،لرفع الحكم
واإلثم عنه ،والله أعلم.
وأما لبس املحرم املخيط أو تغطية رأسه ففيه ثالثة أقوال:

القول األول :ذهب الحنفية إىل ّأن من ارتكب محظور ًا يتعلق باللباس كتغطية
الرأس -الربع فأكرث -أو لبس املخيط ليوم كامل ،أو ليلة كاملة ،فعليه دم –شاة،-
ألن الجناية قارصة ،ويف
يفرق عىل فقراء الحرم ،وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقةّ ،
ّ
أقل من ساعة قبضة من بر ،وهي مقدار ما يحمل الكف ،واستدلوا عىل وجوب الدم
بأن معنى االرتفاق مقصود من اللبس ،فتعترب املدة ،كام ّأن لبسه
باليوم الكاملّ :
ليوم فيه ارتفاق كامل ،وهو املعتاد أن يلبس ليوم كامل.

(((

القول الثاين :ذهب الشافعية والحنابلة ،إىل أنّه يجب الفداء مبجرد اللبس ،ولو
بأن الرتفه والزينة تحدث للمحرم ،ولو مع الوقت القصري،
مل يستمر زمن ًا ،واستدلوا ّ
ويخيرّ يف الفدية بني ذبح شاة يتصدق بها ،أو صيام ثالثة أيام ،أو إطعام ستة
مساكني ،لكل مسكني نصف صاع .واستدلوا عىل الفدية والتخيري فيها ملن لبس
بأن ك ًال من املرض أو تغطية الرأس أو لبس املخيط ،أو األخذ
املخيط ،أو غطى رأسه َّ
وس ُك ْم َح َّتى َي ْب ُلغَ ا ْل َه ْد ُي َم ِح َّل ُه َف َم ْن
من األظفار داخل يف لفظ اآلية(((َ :
{ولاَ َت ْحلِ قُ وا ُر ُء َ
 .1النووي :املجموع .340 / 7 ،ابن قدامة :املغني.429 / 3 ،
 .2ابن نجيم :النهر الرائق .118 / 2 ،ابن الهامم :فتح القدير.29 / 3 ،
 .3الشافعي :األم .163 / 2 ،وابن قدامة :املغني.429 / 3 ،
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ُس ٍك}(البقرة.)196 :
َففِ ْد َي ٌة مِ ْن ِص َي ٍ
ام َأ ْو َص َد َق ٍة َأ ْو ن ُ

القول الثالث :ذهب املالكية إىل اشرتاط االنتفاع بالثوب ،أو الخف لوجوب الفدية
-أي يتقي به الحر والربد -فإن مل ي َّت ِق به ،فال فدية إال إذا استمر يوم ًا.

(((

والراجح :ما ذهب إليه الحنفية ،لقوة استداللهم ،وألنّه ال ُيساوى بني من لبسه
ليوم أو للحظات ،من حيث الكفارة ،والله أعلم.
وأما حلق الرأس فقد اتفق الفقهاء عىل أنّ الحلق أو التقصري محظور يوجب
الفدية ،إال أنّهم اختلفوا يف القدر الذي يوجب الدم عىل أقوال:
القول األول :يرى الحنفية ّأن الدم ال يجب إال بحلق الربع فصاعد ًا ،سواء من شعر
الرأس ،أم اللحية ،وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة ،وكذلك إن حلق رقبته كاملة
إن الحالق لغري عذر ليس له كفارة ،إال الدم ،بخالف
أو إبطيه أو أحدهام ،مع قولهم ّ
املعذور ،فهو مخري بني الصيام أو الصدقة أو النسك ،ويف حال اتحد املجلس
ففدية واحدة ،ولو تعدد املحظور ،وإن اختلف املجلس تعددت الفدية .واستدلوا
بأن حلق بعض الرأس ،وقدره الربع ،أو اللحية ،فيه ارتفاق كامل للعادة
عىل ذلكّ :
يف ذلك .فعندهم يجب الدم باكتامل الجناية ،فإن قرصت الجناية قرصت الكفارة.
ويرى الحنفية ّأن من قص شيئ ًا من شاربه ينظر كم يساوي من ربع اللحية ،فبحسابه
من الطعام.

(((

القول الثاين :يرى املالكية ّأن الفدية يف الحلق الدم ،تتعلق مبا يرتفه به ،ويكون
به زوال األذى ،وإن مل يكن كذلك كان الواجب إطعام يشء من طعام ،سواء أكان
 .1الحطاب :مواهب الجليل يف رشح مخترص خليل.165 / 3 ،
 .2الكاساين :بدائع الصنائع .192/ 2 ،وابن عابدين :رد املحتار عىل الدر املختار.549 / 2 ،
45

جملة اإلسراء

العدد  160ذو القعدة  /ذو الحجة 1443هـ حزيران /متوز 2022م

شعر رأسه أم لحيته أم عانته ،ويرتتب عليه قبضة من طعام إذا حلق ،أو نتف شعرة
أو شعرتني أو ثالث ًا ،وتعدد املحظور يف مجلس يوجب فدية واحدة ،كمن حلق فشعر
بأن الفدية تجب بالرتفه ولو مع حلق القليل من
بالربد ،فلبس العاممة ،واستدلواّ :
الشعر ،فام أزاله من الشعر كان سبب ًا إلماطة األذى عن نفسه ،وترفهه به.

(((

القول الثالث :يرى أصحاب هذا القول ّأن الفدية تجب بحلق ثالث شعرات فصاعد ًا،
سواء من الرأس أم شعر سائر البدن ،وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة((( ،وإن
حلق ثالث شعرات يف أزمنة مختلفة وجب لكل شعرة مد((( .قال الشافعي ”:وإن حلق
شعرة فعليه مد ،وإن حلق شعرتني فمدان ،وإن حلق ثالث شعرات فدم ،وإن كانت
متفرقة ففي كل شعرة مد”((( .واستدلوا عىل ذلكّ :أن ثالث شعرات يقع عليه اسم
الجمع املطلق ،فجاز أن يتعلق به الدم ،فكان كمن حلق رأسه جميعه.

(((

ألن العربة بالرتفه ،وهو املقصود من النهي عن حلق
والراجح :قول املالكية ّ
الشعر ،والله أعلم.
قص األظفار:
ّ

عىل الرغم من اتفاق الفقهاء عىل ّأن قص األظفار محظور من محظورات اإلحرام
ملا فيه من الرتفه ،وإزالة الشعث ،-إال أنهم اختلفوا يف املقدار الذي يجب به الدم، .1الخريش :رشح مخترص خليل.355/ 2 ،
 .2النووي :روضة الطالبني وعمدة املفتني .184 / 3 ،ابن قدامة :املغني.430 / 3 ،
 .3النووي :املجموع.381 / 7 ،
 .4املاوردي :الحاوي الكبري.114 / 4 ،
 .5النووي :املجموع .365 / 7 ،ابن قدامة :املغني.430 / 3 ،
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واملقدار املوجب للصدقة ،عىل أقوال ثالثة:

القول األول :يرى الحنفية ّأن املحرم إذا ق ّلم أظفار يديه أو رجليه أو أصابع يد
واحدة ،فعليه ذبح شاة ،وإن ق ّلم أقل من خمسة ،فلكل ظفر صدقة -نصف صاع ،-إال
قصه رفع ًا للرضر ّ
بأن الجناية تكون
واألذية ،واستدلوا ّ
أن يكون الظفر مكسور ًا ،فيجوز ُّ
متكاملة يف حال ق ّلم خمسة أصابع من يد واحدة أو اثنتني.

(((

القول الثاين :ذهب املالكية إىل ّأن املحرم إن ق ّلم ظفر ًا فصاعد ًا قاصد ًا إماطة
بأن العربة
األذى عن نفسه افتدى ،وإال كان عليه إطعام يشء من طعام ،واستدلواّ :
يف النهي أن يرتفه املحرم ،وأن مييط األذى عن نفسه ،وهذا قد يحدث بالظفر
وأكرث.

(((

بأن من ق ّلم ثالثة أظفار فصاعد ًا
القول الثالث :ذهب الشافعية والحنابلة إىل القول ّ
يف مجلس واحد ،سواء أكانت األظفار من أصابع اليد أم الرجل ،وسواء أمن عضو أم
عضوين ،وجب الدم ،وإن ق ّلم ظفر ًا أو ظفرين ،وجب ما يجب يف الشعرة والشعرتني،
بأن
وله قلع الظفر املتأذي منه ،وال فدية ،كام لو نبت يف عينه شعر فأزاله .واستدلواّ :
ثالثة أظفار يقع عليه اسم الجمع املطلق ،فيلزم املحرم بالفدية الكاملة.

(((

إن ا ُ
مل ْحرم إن ق ّلم ظفر ًا فصاعد ًا قاصد ًا إماطة األذى
والراجح :ما قال به املالكيةّ :
عن نفسه افتدى ،وإال كان عليه إطعام يشء من طعام؛ ألنه أقرب إىل مقصود ال ّنص
 .1ابن نجيم ،النهر الفائق.121 / 2 ،
 .2الخريش ،رشح مخترص خليل.354 / 2 ،
 .3املاوردي :الحاوي الكبري .117 / 4 ،ابن قدامة :الرشح الكبري عىل منت املقنع.265 / 3 ،
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من منع إماطة األذى ،والله أعلم.
وأما التطيب فقد اختلفوا يف املقدار املوجب للفدية منه عىل
قولني:

القول األول :ذهب جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة((( ،إىل ّأن كل
تطيب مسه اإلنسان لعضو كامل أو أي جزء من جسمه ،أو ثوبه دون تفريق ،وجبت
ّ
أص ُوع
فيه الفدية ،وهي عىل التخيري بني شاة ،أو صوم ثالثة أيام ،أو إطعام ثالثة ْ
لستة مساكني ،كل مسكني نصف صاع ،وحجتهمّ :أن املحرم ّ
ترفه بذلك.

(((

طيب عضو ًا كام ًال من جسده –
القول الثاين :ذهب الحنفية إىل أن املحرم إذا ّ
حد الكرثة العضو
كرأسه ،أو فمه ،أو يده ،أو رجله -فأكرث ،فعليه شاة؛ ألنّهم يعدون ّ
الكامل ،وإن كان ا ُ
طيب
مل َط َّيب أقل من عضو ،ففيه الصدقة .قال الكاساين ”:فإن ّ
طيب أقل من
عضو ًا كام ًال :كالرأس ،والفخذ ،والساق ونحو ذلك ،فعليه دم ،وإن ّ
عضو ،فعليه صدقة“((( ،وحجتهمّ :أن االرتفاق الكامل يكون بتطييب عضو كامل ،وما
ٍ
دون ذلك تكون الجناية قارصة توجب كفارة قارصة.

(((

تطييب الثوب ،فقد اشرتط الحنفية لوجوب الفدية رشطني :األول :أن يستديم
لبسه يوم ًا ،فعليه شاة ،وإن لبسه أقل من ذلك عليه صدقة.

 .1الزرقاين :رشح الزرقاين عىل مخترص خليل .525 / 2 ،النووي :املجموع .376 / 7 ،ابن قدامة :املغني.294 / 3 ،
 .2النووي :املجموع.376 / 7 ،
 .3الكاساين :بدائع الصنائع.189/ 2 ،
 .4الكاساين :بدائع الصنائع 189/ 2 ،ـ .190
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الثاين :أن يكون الطيب يف الثوب كثري ًا ،ومرجع ذلك العرف.

(((

مناسبة العدد

والراجحّ :أن التطيب (للبدن والثوب) موجب للفدية ،سواء أكان قلي ًال أم كثري ًا،
وألن الرتفه يقع عىل العضو أو جزء
لعموم النصوص املحرمة الستعامل الطيبّ ،
منه ،والله أعلم.
الجامع :فقد اتفق الفقهاء عىل أنّه محظور من محظورات اإلحرام ،ويجب يف
حق من فعله الجزاء ،إال أنهم اختلفوا يف هذا الجزاء ،بحسب الزمن الذي وقع فيه
الجامع ،قبل الوقوف بعرفات أم بعده عىل أقوال:
القول األول :ذهب الحنفية إىل ّأن من جامع يف أحد السبيلني  -أنزل أو مل ينزل
 من آدمي .قبل أن يقف بعرفة ،وجبت عليه شاةّ ،أما إذا كان الجامع بعد الوقوفوأما إن كان الجامع بعد الوقوف والحلق ،فعليه شاة-
بعرفة ،وجبت يف حقه بدنةّ ،
قبل أو ملس بشهوة  -فأنزل
لخفة الجنايةّ ،-
ألن إحرامه باق يف حق ال ّنساء ،وكذلك إن ّ
حرم ألجل اإلحرام مطلق ًا ،وجب الدم مطلق ًا،
أو مل يكن أنزل -فعليه دم؛ ّ
ألن ما ّ
ودواعي اإلحرام محرمة ألجل اإلحرام مطلق ًا.

(((

القول الثاين :ذهب جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية والحنابلة إىل التفصيل
يف املسألة ،فريى املالكية ّأن املحرم إذا حدث منه الجامع ،أو اإلنزال يوم النحر
بعد رمي جمرة العقبة ،وكان ذلك قبل الحلق ،فعليه هدي من األنعام بدنة ،فإن مل
يجد البدنة فبقرة ،فإذا مل يجدها فشاة من الغنم ،وإال فيلجأ إىل الصيام ،ثالثة يف
 .1ابن عابدين :رد املحتار عىل الدر املختار .544 / 2 ،ابن نجيم :البحر الرائق.115 / 2 ،
 .2ابن عابدين :رد املحتار عىل الدر املختار 558 / 2 ،ـ  .560ابن نجيم :البحر الرائق.16 / 3 ،
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الحج وسبعة بعد الرجوع(((.
ويرى الشافعية والحنابلةّ :أن من جامع قبل التحلل األول ،وجبت يف حقه بدنة،
قوم البدنة بدراهم،
فإن مل يقدر عليها لزمته بقرة ،وإال سبع شياه ،فإن عدمها ّ
واشرتى بقيمتها طعام ًا ،وتصدق به ،فإن مل يستطع لجأ إىل الصيام -عن كل مد
يوم واحدّ ،(((-أما إن كان جامعه بني التحللني ،أو بعد ما أفسد حجه لزمته شاة(((.
بأن هذا الحكم قىض به عدد من الصحابة ،وال مخالف لهم.
واستدلواّ :

(((

والراجح :ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ،لقضاء الصحابة به ،والله أعلم.
مقدمات الجامع :اتفق الفقهاء عىل حرمة املبارشة بشهوة ،سواء أكان ذلك بالقبلة
أم اللمس باليد بشهوة ،ولكن افرتقوا يف الفدية الواجبة ومقدارها ،عىل أقوال:
القول األول :عىل الرغم من عدم اعتبار الحنفية اإلنزال دون الجامع مفسد ًا للحج،
قبل أو المس بشهوة ،سواء أنزل أم مل ينزل
إال أنهم ذهبوا إىل وجوب الشاة إن ّ
عىل الراجح من املذهب ،-وكذلك االستمناء مع اإلنزال ،وليس عليه إن نظر إىل فرجمحرم ًا ألجل اإلحرام مطلق ًا ،وهي دواعي
امرأته ،فأمنى شيئ ًا .واستدلواّ :
بأن ما كان ّ
الجامع ،لذا كان الدم الواجب مطلق ًا كذلك.

(((

القول الثاين :ذهب الشافعية إىل ّأن املحرم إذا بارش امرأته عامد ًا تلزمه الفدية
(شاة) وال يشء عليه يف حال النسيان ،واالستمناء عندهم يوجب الفدية ،وال يشء
 .1الهيتمي :تحفة املحتاج يف رشح املنهاج 175 / 4 ،ــ  .176وابن مفلح :املبدع يف رشح املقنع.164 / 3 ،
 .2مالك :املدونة.431 / 1 ،
 .3النووي :روضة الطالبني.139 / 3 ،
 .4ابن قدامة :املغني.309 / 3 ،
 .5ابن نجيم :البحر الرائق.16 / 3 ،
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عليه يف حال اإلنزال بسبب النظر ،ومن بارش امرأته فيام دون الفرج ،فعليه شاة ،أنزل
أم مل ينزل.

(((

القول الثالث :ذهب الحنابلة إىل القول بوجوب البدنة ،إذا أنزل املحرم من خالل
النظر أو اللمس أو القبلة ،أو االستمناء ،وإن مل ينزل أوجبوا عليه شاة ،واستدلوا:
بالقياس عىل كفارة الوطء (البدنة) ،والشاة قياس ًا عىل فدية األذى.

(((

القول الرابع :أوجب املالكية الهدي عىل املحرم بكل ما يتعلق بالجامع ومقدماته،
فإن أنزل املحرم بفكر غري مستدام ،أو مبجرد النظر ،فعليه الهدي ،وال يرتتب عليه
يشء إذا خرج املني بال لذة ،واملذي مبجرد النظر فيه هدي ،والقبلة يف الفم فيها
الهدي إذا كانت لغري وداع.

(((

والراجح :القول بوجوب البدنة إذا أنزل املحرم بشهوة متعلقة بدواعي الجامع،
وإن مل ينزل فعليه شاة ،وهو ما ذهب إليه الحنابلة ،لقوة أدلتهم.
هذا والله تعاىل أعىل وأعلم

 .1الرميل :نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج .340 / 3 ،والنووي :املجموع.421 / 7 ،
 .2البهويت :كشف القناع عن منت اإلقناع.447/ 2 ،
 .3الدسوقي :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري.68 / 2 ،
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كعبة اآلمال
أ .زهدي حنتويل  /موظف إداري  /دار اإلفتاء الفلسطينية

ُ
األمل
همتي
يف موسم الحج يحدو ّ
طبق
ي�سري مع الريح محمو ًال عىل
ٍ
من جوهر األرض ،أوىل القبلتني مىض

ل��ق��اء ف��ي��هِ ي ّت ُ
صل
اب��ت��غ��اء
مي�ضي
ٍ
َ
ُ
السبل
تلتقي
ويقطع البعد حتى
ْ
ب��ي��ت ب��هِ نزلوا
رك��ب الحجيج إىل
ٍ

َ
ال��خ�ير س���اروا نحوها شغف ًا
مل��ك��ة
ِ

ُ
يصل
معهم
وس���ار قلبي ش��ع��ور ًا
ُ

ِ
يحرضه
والطاعات
الخري
موسم
يف
ِ
ِ
ُ

ب��أف��واج ليحتفلوا
الحجيج
جمع
ِ
ٍ
ل���ون ال��ن��ق��اءِ ب��هِ ام��ت��ازوا ليمتثلوا
ُ

ل��ك��ع��ب��ة ال�����روح واآلم�����ال يبعثني

ُ
ه��ذا القريض مب��ا توحي َ
املقل
يل

حرم
إحرامهم
الثياب ،ويف
بيض
ِ
ٌ
ْ

ُ
والجمل
الشعر يف التعبري
ويعجز
ُ
ُ
يكتمل
الحسن
ال���در فيها
ن��ض��ارة
ُ
ّ

ب��ش��وق نحو رؤيتها
تهفو ال��ق��ل��وب
ٍ
ن���ظ���رت إل��ي��ه��ا ن���ظ���رةً س�ترى
إذا
َ
النفس أل��وان�� ًا تهدهدها
تلقي ع�لى
ِ

ُ
ُ
م��ل��ل
ي����أس وال
ي���ج���ول ب��ه��ا
وال
ٌ
ُ
تكتحل
واألن��ظ��ار
من لوعة الشوق
ُ

ِ
القلب مبتهج ًا
ال��ط��واف يطوف
ويف
ُ

ُ
ِ
تنتهل
ال��خ�يرات
زم��زم
ِ
ظ�مأى ،وم��ن

ألف��ئ��دة
ت���روي���ح
ال��ع��م��ر
يف رح��ل��ة
ِ
ٍ
ٌ

ٌ
ع���رف���ات ال���ل���هِ
ِ
أدع���ي���ة
ل��ه��ا ع�ل�ى

ُ
تبتهل
ق��ام��ت ت��ن��اج��ي وب���األذك���ارِ

ل��ب��ي َ
ك��ش��ف كربتنا
��ك ربيّ  ،ت���وىل
َ
ّ

ن���رف���ع م���ا ن��رج��و ون�� ّت ُ
َ
��ك��ل
إل���ي���ك
ُ
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شريعتنا الغراء

نظرة يف خصائص مقاصد
الرشيعة اإلسالمية
الشيخ د .أحمد شوباش  /مفتي محافظة نابلس
عضو مجلس اإلفتاء األعىل

ترتب عىل ربانية مقاصد الرشيعة ومواءمتها للفطرة ،خصائص مميزة عدة لتلك
املقاصد مندرجة تحتها ،وهنا نتعرض ليشء من تلك الخصائص بتوسط بني البسط
واالختصار.
الخاصية األوىل  -الكامل:

يقصد بالكامل :الخلو من العيب والنقص ،والسالمة من التناقض ،وملا كانت
مقاصد الرشيعة صادرة عن املوىل سبحانه ،وهو املنزه عن معاين النقص ،والعيب،
والخلل والتناقض ،جاءت مقاصد الرشيعة كاملة)*(.

وقد دل عىل هذا قول الحق سبحانه{ :ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم دِ ي َن ُك ْم َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم

آن َو َل ْو
ون ا ْلقُ ْر َ
يت َل ُك ُم الإْ ِ ْسلاَ َم دِ ي ًنا} (املائدة ،)3 :وقوله سبحانه{َ :أ َفلاَ َي َت َد َّب ُر َ
نِ ْع َمتِ ي َو َر ِض ُ
ريا} (النساء ،)82 :فمقاصد الرشيعة مربأة من
َك َ
ان مِ ْن عِ ْن ِد غَ يرْ ِ ال َّلهِ َل َو َج ُدوا فِ يهِ اخْ تِ لاَ ًفا َكثِ ً
التناقض ،معصومة منه.
* البيانوين ،محمد أبو الفتح :محاسن ومقاصد اإلسالم ،دراسة منهجية شاملة ملحاسن مقاصد اإلسالم يف ضوء
النقل والعقل :ع  ،264 /43مجلة الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،تصدر عن مجلس النرش العلمي ،جامعة الكويت،
السنة الخامسة عرش ،رمضان  1421هـ -ديسمرب 2000م.
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ويطلق القرضاوي عىل هذه الخاصية التناسق؛ وهو أن تعمل أجزاء الكل ،بتعاون

وانتظام ،من غري تنافر وال تضارب ،يف خدمة هدف مشرتك ،بوحدة وانسجام
كاملني ،لكن (الناظر إىل األحكام الرشعية يف بعض القضايا نظرة جزئية ،منفصلة
عام يتصل بها من أحكام متناثرة يف أبواب شتى من الفقه ،يظلم الرشيعة الكاملة
لقصور نظره ،أو قلة إحاطته ،أو تعجله يف الحكم ،ولو أنه اجتهد يف البحث والتأمل
وسؤال أهل الذكر ،وضم األحكام بعضها إىل بعض ،الستبانت له الحقيقة ،وظهر له
وجه الرشيعة مضيئ ًا ،تعرب عن كامل من رشعها ،هدى ورحمة للعاملني)

(((

ومن أمثلة هذا التناسق والتكامل ،أن الرشيعة جعلت دية القتل الخطأ عىل عصبة
القاتل وأرسته“ ،املسامة العاقلة” ،مقسطة عىل ثالث سنوات ،مع مراعاة حالهم يرس ًا
وقدرة ،ومقصد الرشيعة من ذلك التخفيف عىل القاتل ،وعدم اإلجحاف مباله ،ومن
أجل ضامن وصول الدية ألولياء املقتول ،فقد يعجز القاتل عن دفع الدية ،فتحمل
أرسته تبعة أخطاء أبنائها ،لكن قد يستغرب البعض تحميل العصبة تلك التكاليف،
وعند النظر يف املسألة مع استقراء األحكام الرشعية األخرى ،نجد هؤالء العصبة،
كام واجبهم غرم الدية ،فمن حقهم يف بعض األحيان أن يرثوا قريبهم إذا مل يحجبوا
باألقرب إليه ،كام أن لهم حق ًا يف النفقة من ماله يف حال يساره وعجزهم عند بعض
{و َعلىَ ا ْل َوارِ ِث مِ ث ُْل َذلِ َك} (البقرة ، )233 :فهناك
العلامء ،وهو ما يفهم من قوله تعاىلَ :
غرم يقابله غنم ،وواجبات تقابلها حقوق.

(((

 .1القرضاوي ،يوسف :مدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،130 ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ
 1993م ،عدد األجزاء.1 : .2املرجع السابق.130 - 129 :
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ومن مظاهر كامل املقاصد استيعابها حاجات الناس الفردية والجامعية والروحية
واملادية ،وسالمتها من االضطراب واالختالف((( ،وهذا راجع لوحدانية املصدر
مع كامله ،وهو ما ال نجده يف املناهج البرشية التي يتعدد واضعوها ،وتختلف
مقاصدهم ،وال تخلو من الغفلة والجهل والنسيان.
الخاصية الثانية  -الوضوح:

يقصد بالوضوح :الظهور واإلبانة وعدم الغموض((( ،ويدل عليه قوله تعاىل:
ض َأ ْكثرَ ُ ُه ْم َف ُه ْم لاَ
ريا َون َِذ ًيرا َف َأ ْع َر َ
اب ُف ِّص َل ْت آ َيات ُُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لِ قَ ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
{كِ َت ٌ
ون* َب ِش ً
ون} (فصلت)4 - 3 :
َي ْس َم ُع َ

ومقاصد الرشيعة بتنوعها وتفصيالتها واضحة جلية ،يف الداللة واآلثار والنتائج،
وظهور بعض االختالف يف صياغتها راجع إىل اختالف التنوع ال التنافر والتضاد ،أو
راجع إىل طريقة العرض وأسلوبه ،وإن خفيت عىل بعض الناس ،فمرد ذلك قصورهم
وجهلهم((( ،وإال فهي بادية للعلامء كالشمس يف رابعة النهار.
ومرد خاصية الوضوح يف مقاصد الرشيعة انضباطها بضوابط دقيقة ،بفعل
ّ
الشارع ،وعدم تركها مطلقة للبرش ،مام سهل الرشيعة ،ويرس سبل تطبيقها ،يقول
الشاطبي( :وأما العاديات وكثري من العبادات أيض ًا ،فلها معنى مفهوم ،وهو ضبط
 .1البيانوين :محاسن ومقاصد اإلسالم .265 – 264 :ربيعة ،عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عيل :علم مقاصد
الشارع ،231 :النارش :دون نارش ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ 2002 -م ،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية ،عدد
األجزاء.1 :
 .2املرجع السابق.
 .3املرجع السابق.
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وجوه املصالح؛ إذ لو ترك الناس والنظر النترش ومل ينضبط ،وتعذر الرجوع إىل أصل
رشعي ،والضبط أقرب إىل االنقياد ما وجد إليه سبيل ،فجعل الشارع للحدود مقادير
معلومة ،وأسباب ًا معلومة ال تتعدى ،كالثامنني يف القذف)

(((

الخاصية الثالثة  -الشمول:

املراد به :تناول مبادئ اإلسالم جوانب الحياة وأطرافها جميعها((( ،وقد قال تعاىل:
اب مِ ْن
{و ُك َّل شيَ ْ ٍء َأ ْح َص ْي َن ُاه فيِ ِإ َم ٍ
ني} (يس ،)12 :وقال سبحانه{َ :ما َف َّر ْط َنا فيِ ا ْل ِك َت ِ
ام ُم ِب ٍ
َ
اب تِ ْب َيانًا لِ ُك ِّل شيَ ْ ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة
شيَ ْ ٍء} (األنعام ،)38 :وقال جل شأنهَ :
{ون ََّز ْل َنا َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
َو ُبشرْ

ني}(النحل)89 :
َ ى لِ ْل ُم ْسلِ مِ َ

ويعرب عن الشمول بالعموم واالطراد ،فالعموم يعني شمول مقاصد الرشع ألنواع
التكليف جميعها واملكلفني ،ومختلف جوانب الحياة عقدي ًا وترشيعي ًا وأخالقي ًا ،وعىل
مختلف األزمنة واألمكنة واألحوال ،دنيا وآخرةّ ،
وباطراد :أي ال تختلف يف زمن دون
زمن ،أو حال دون حال ،مام يضمن الدميومة واألبدية لها ،وهذا ما عرب عنه الشاطبي
بقوله( :ثبت أن الشارع قد قصد بالترشيع إقامة املصالح األخروية والدنيوية ،فذلك
عىل وجه ال يختل لها به نظام ،ال بحسب الكل ،وال بحسب الجزء ،وسواء يف ذلك ما
كان من قبيل الرضورات أم الحاجات أم التحسينات ،فإنها لو كانت موضوعة ،بحيث
ميكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامها ،مل يكن الترشيع موضوع ًا لها ،إذ ليس كونها
 .1املوافقات.526 / 2 :
 .2القرضاوي :مدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية .131 :والبيانوين :محاسن ومقاصد اإلسالم .265 :ربيعه :علم
مقاصد الشارع.241 :
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مصالح ،إذ ذاك بأوىل من كونها مفاسد ،لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح عىل
اإلطالق ،فال بد أن يكون وضعها عىل ذلك الوجه أبدي ًا وكلي ًا وعام ًا يف أنواع التكليف
جميعها ،واملكلفني من األحوال جميعها ،وكذلك وجدنا األمر فيها ،والحمد لله).

(((

ومام يؤيد عموم مقاصد الرشع عموم رسالة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،الذي
اك ِإلاَّ
{و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ثبت بالتواتر املعنوي ،من أدلة القرآن والسنة ،التي منها قوله تعاىلَ :

ون}(سبأ ،)28 :وقوله تعاىل{ُ :ق ْل َي َاأ ُّي َها
ريا َون َِذ ًيرا َو َل ِك َّن َأ ْكثرَ َ ال َّن ِ
َك َّاف ًة لِ ل َّن ِ
اس لاَ َي ْع َل ُم َ
اس َب ِش ً

اس ِإنيِّ َر ُس ُ
يعا} (األعراف ،)158 :ويف الحديث الصحيحَ ،أ َّن ال َّن ِب َّي،
ول ال َّلهِ ِإ َل ْي ُك ْم َجمِ ً
ال َّن ُ
صىل الله عليه وسلمَ ،ق َ
الر ْع ِب
ال“ُ :أ ْع ِط ُ
يت َخ ْم ًسا َل ْم ُي ْع َط ُه َّن َأ َح ٌد َقبْليِ  :نُصرِ ْ ُت ِب ُّ

الصالَةُ
ريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِع َل ْت ليِ ا َأل ْر ُ
وراَ ،ف َأيمُّ َ ا َر ُج ٍل مِ ْن ُأ َّمتِ ي َأ ْد َر َك ْت ُه َّ
ض َم ْس ِج ًدا َو َط ُه ً
َم ِس َ
َف ْل ُي َص ِّلَ ،و ُأ ِح َّل ْت ليِ ا َ
ان ال َّن ِب ُّي
يت َّ
الشفَ َاع َةَ ،و َك َ
ملغَ انِ ُم َو َل ْم َت ِح َّل لأِ َ َح ٍد َقبْليِ َ ،و ُأ ْع ِط ُ
اس َع َّام ًة“
اص ًةَ ،و ُب ِعث ُْت ِإلىَ ال َّن ِ
ُي ْب َع ُث ِإلىَ َق ْومِ هِ َخ َّ

(((

ويقرر الشاطبي عموم مقاصد الرشيعة واطرادها ،فيقول( :فلذلك – أي العموم
واالطراد-جرت األحكام الرشعية يف أفعال املكلفني عىل اإلطالق ،وإن كانت آحادها
الخاصة ال تتناهى؛ فال عمل يفرض ،وال حركة وال سكون يدعى ،إال والرشيعة عليه
 .1الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موىس اللخمي الغرناطي (املتوىف790 :هـ) :املوافقات ،62 / 2 :املحقق:
أبو عبيده مشهور بن حسن آل سلامن ،النارش :دار ابن عفان ،الطبعة :األوىل1417 ،هـ 1997 -م ،عدد األجزاء.7:
وانظر :ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونيس (املتوىف1393 :هـ) :مقاصد الرشيعة
اإلسالمية ،259 / 3 :املحقق :محمد الحبيب بن الخوجة ،النارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،دون
طبعة ،سنة النرش1425 :هـ 2004 -م ،عدد األجزاء.3 :
يدا َط ِّي ًبا َف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِ
وه ُك ْم
 .2صحيح البخاري ،كتاب التيمم ،باب قول الله تعاىل{َ :ف َل ْم ت َِج ُدوا َم ًاء َف َت َي َّم ُموا َص ِع ً
َو َأ ْي ِد ُيك ْم مِ ْن ُه} [املائدة.]6 :
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حاكمة إفراد ًا وتركيب ًا ،وهو معنى كونها عامة ،وإن فرض يف نصوصها أو معقولها
خصوص ما؛ فهو راجع إىل عموم)

(((

وهذا يكفل صالحية الرشيعة لكل زمان ومكان ،وإىل قيام الساعة.
الخاصية الرابعة :التوازن

معنى التوازن االنسجام والتناسق بني الجوانب املتعددة ،وقد يعرب عنه بالوسطية
واالعتدال ،لكن الغالب عىل التوازن أن يكون بني جوانب عدة ،أما الوسطية فتكون
يف الجانب الواحد ،بني اإلفراط والتفريط.
ومقاصد الرشيعة اإلسالمية متوازنة منسجمة يف جوانب الترشيع جميعها،
ومنسجمة ومتناسقة بني عامها وخاصها ،وأصليها وتبعيها ،مع اعتامدها عىل التوسط
بني التشديد والتخفيف ،وبني الرخص والعزائم(((.
يقول الشاطبي يف وصف هذه الخاصية( :فإذا نظرت يف كلية رشعية فتأملها،
تجدها حاملة عىل التوسط ،فإن رأيت مي ًال إىل جهة طرف من األطراف ،فذلك يف
مقابلة واقع أو متوقع يف الطرف اآلخر .فطرف التشديد  -وعامة ما يكون يف التخويف
والرتهيب والزجر -يؤىت به يف مقابلة من غلب عليه االنحالل يف الدين .وطرف
التخفيف -وعامة ما يكون يف الرتجية والرتغيب والرتخيص -يؤىت به يف مقابلة من
غلب عليه الحرج يف التشديد ،فإذا مل يكن هذا وال ذاك رأيت التوسط الئح ًا ،ومسلك
االعتدال واضح ًا ،وهو األصل الذي يرجع إليه ،واملعقل الذي يلجأ إليه.
 .1الشاطبي :املوافقات.108 /1 :
 .2البيانوين :محاسن ومقاصد اإلسالم .266 :ربيعة :علم مقاصد الشارع.229 :
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وعىل هذا إذا رأيت يف النقل من املعتربين يف الدين من مال عن التوسط ،فاعلم
أن ذلك مراعاة منه لظرف واقع ،أو متوقع يف الجهة األخرى ،وعليه يجري النظر يف
الورع والزهد وأشباههام ،وما قابلها ،والتوسط يعرف بالرشع ،وقد يعرف بالعوائد،
وما يشهد به معظم العقالء كام يف اإلرساف واإلقتار يف النفقات).

(((

وانضباط مقاصد الرشيعة بالتوسط واالعتدال ما بني اإلفراط والتفريط أكسبها
وصف ًا عظي ً
ام كبري ًا ،وهو السامحة والتيسري ورفع الحرج.
يقول الشاطبي( :إن األدلة عىل رفع الحرج يف هذه األمة بلغت مبلغ القطع،
الد ِين مِ ْن َح َر ٍج} (الحج ،)78 :وسائر ما يدل عىل هذا
ِّ
كقوله تعاىلَ :
{و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فيِ
املعنى)

(((

والسامحة سهولة املعاملة يف اعتدال ،بني التضييق والتساهل ،وبني اإلفراط
{ولاَ َت َّت ِب ِع
والتفريط ،وهام طرفان ينشآن عن الهوى الذي حذر الله منه ،وهو القائلَ :
يل ال َّلهِ } (ص ،)26 :والتوسط منبع الكامالت ،لذا قال الله تعاىل:
ا ْل َه َوى َف ُي ِض َّل َك َع ْن َس ِب ِ

{و َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا} (البقرة )143 :فالسامحة سهولة محمودة ،فهي ال تؤدي إىل
َ
رض أو فساد.

(((

وقد بينت سامحة اإلسالم أدلة عدة من القرآن والسنة ،فمن القرآن قوله تعاىل:
يد
يد ِب ُك ُم ا ْل ُعسرْ َ } (البقرة ،)185 :وقوله عز من قائل{َ :ما ُي ِر ُ
يد ال َّل ُه ِب ُك ُم ا ْل ُيسرْ َ َولاَ ُي ِر ُ
{ ُي ِر ُ
 .1املوافقات.287 – 286 /2 :
 .2ن .م.520 /1 :
 .3ابن عاشور :مقاصد الرشيعة اإلسالمية.189 – 188 /3 :
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{ر َّب َنا َولاَ َت ْحمِ ْل َع َل ْي َنا ِإصرْ ً ا كَماَ
ال َّل ُه لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم مِ ْن َح َر ٍج} (املائدة ،)6 :وقوله سبحانهَ :
ين مِ ْن َق ْبلِ َنا َر َّب َنا َولاَ ت َُح ِّم ْل َنا َما لاَ
َح َم ْل َت ُه َعلىَ ا َّل ِذ َ

َط َ
اق َة َل َنا ِبهِ }(البقرة)286 :

ويف الحديث الصحيحَ ،ع ْن َج ِاب ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّلهِ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهماَ َ :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،صىل

الله عليه وسلمَ ،ق َ
“ر ِح َم ال َّل ُه َر ُجلاً َس ْم ًحا ِإ َذا َب َاعَ ،و ِإ َذا اشْ ترَ َ ىَ ،و ِإ َذا ا ْق َتض”((( ،وعن
الَ :
الد ِين
ابن عباس ،ريض الله عنهام ،عن رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،قال“َ :أ َح ُّب ِّ

وع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ َ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ق َ
ال:
الس ْم َح ُة”((( َ
ِإلىَ ال َّلهِ َ
الحنِ يفِ َّي ُة َّ
اس َت ِعي ُنوا
ين ُيسرْ ٌ َ ،و َل ْن ُي َش َّاد ِّ
ِ“إ َّن ِّ
الد َ
الد َ
ين َأ َح ٌد ِإلاَّ غَ َل َب ُهَ ،ف َس ِّد ُدوا َو َقارِ ُبواَ ،و َأ ْبشرِ ُ واَ ،و ْ
الد ْل َجةِ “
الر ْو َحةِ َوشيَ ْ ٍء مِ َن ُّ
ِبا ْلغَ ْد َوةِ َو َّ

(((

ونَ ،ف ِإ َّن ال َّل َه َال يمَ َ ُّل َح َّتى تمَ َ ُّلوا،
اسُ ،خ ُذوا مِ َن ا َأل ْعماَ ِل َما ت ُِطيقُ َ
وقالَ “ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ

ام َو ِإ ْن َق َّل”((( ،و َب َع َث النبي ،صىل الله عليه وسلم،
َو ِإ َّن َأ َح َّب ا َأل ْعماَ ِل ِإلىَ ال َّلهِ َما َد َ

الي َم ِنَ ،ق َ
ال لهامَ “ :يسرِّ َ ا َو َال ت َُعسرِّ َ اَ ،و َبشرِّ َ ا َو َال ُت َنفِّ َراَ ،و َت َط َاو َعا َو َال
ُم َع ًاذا َو َأ َبا ُموسىَ ِإلىَ َ
تَخْ َتلِ فَ ا”((( .وقال النبي ،صىل الله عليه وسلم ،ألصحابهَ :
ينَ ،و َل ْم
“ف ِإنمَّ َ ا ُب ِع ْث ُت ْم ُم َيسرِّ ِ َ
ت ُْب َعثُوا ُم َعسرِّ ِ َ
ين“(((َ ،
وع ْن َعائِ َش َةَ ،رضيِ
وسلمَ ،بينْ َ َأ ْم َر ْي ِن ِإلاَّ اخْ َت َار َأ ْيسرَ َ ُهماَ

“ما ُخيرِّ َ ال َّن ِب ّي  ،صىل الله عليه
َ ال َّل ُه َع ْن َهاَ ،قا َل ْتَ :
ان َأ ْب َع َد ُهماَ مِ ْن ُه،
اإل ْث ُم َك َ
َما َل ْم َي ْأ َث ْمَ ،ف ِإ َذا َك َ
ان ِ

 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسامحة يف الرشاء والبيع ،ومن طلب حق ًا فليطلبه يف عفاف.
 .2علقه البخاري يف صحيحه بصيغة الجزم ،كتاب اإلميان ،باب الدين يرس ...
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب الدين يرس.
 .4صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الجلوس عىل الحصري ونحوه.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسري ،باب ما يكره يف التنازع واالختالف يف الحرب ،وعقوبة من عىص إمامه.
 .6صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب صب املاء عىل البول يف املسجد.
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ات ال َّلهِ َ ،ف َي ْن َتقِ ُم لِ َّلهِ “(((.
َوال َّلهِ َما ا ْن َتقَ َم لِ َنفْ ِسهِ فيِ شيَ ْ ٍء ُي ْؤ ىَت ِإ َل ْيهِ َق ُّطَ ،ح َّتى ُت ْن َت َه َك ُح ُر َم ُ
واإلثم :ما يحصل بارتكاب الحرام ،وغري هذا كثري جد ًا.
إذ ًا ،فمقاصد الرشيعة منضبطة بحد معتدل معترب ،جعلها معتدلة متوازنة ،يقول
حد معترب ال يتجاوزه وال يقرص عنه ،بحيث
ابن عاشور( :فاالنضباط :أن يكون للمعنى ّ
يكون القدر الصالح منه ،لنئ يعترب مقصد ًا رشعي ًا قدر ًا غري َّ
مشكك ،مثل حفظ العقل
ترصفات العقالء ،الذي هو املقصد من مرشوعية
إىل القدر الذي يخرج به العاقل عن ّ
التعزير بالرضب عند اإلسكار)

(((

الخاصية الخامسة  -الواقعية:

ال يعني بالواقعية هنا الرضا باألمر الواقع ،بل معناها أن الرشيعة ليست جزء ًا من
األوهام والخيال.
وهي قابلة للتطبيق والتحقيق يف الواقع ،مع أنها ترتقي بأتباعها إىل مثالية رائعة
رفيعة املستوى ،وتعلو بهم لخري الصفات واألفعال((( ،ويسمي بعض الباحثني هذه
الخاصية بالعملية ،ويريد بذلك صالحية تطبيق مقاصد الرشيعة يف كل زمان ومكان،
وقد حصل ذلك عرب العصور ،كام استمدت املقاصد هذه الخاصية من ربانيتها،
وما سبق من خصائص ،فلوال الكامل والوضوح والشمول والتوازن ملا كانت عملية
واقعية.

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات الله.
 .2مقاصد الرشيعة اإلسالمية.167 / 3 :
 .3قطب ،سيد :خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ،163 :النارش :دار الرشوق ،القاهرة – بريوت ،الطبعة
الرشعية الخامسة 1400 ،هـ  1980 -م ،عدد األجزاء .1 :والقرضاوي :مدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية.110 :
 .4البيانوين :محاسن ومقاصد اإلسالم.267 :
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وما حصل من خلل يف التطبيق ،فراجع إىل ضعف املسلمني وتصورهم ،ال إىل

الرشيعة.
وهذا ما يربر اتفاق الرشع مع العقل والفطرة السليمة عىل التمسك مببادئ الرشيعة
واحرتام أنظمتها.
ومن عملية مقاصد الرشيعة ،ابتناؤها عىل اليرس والسامحة ،ومراعاتها سنة التدرج
يف اإليجاب والتحريم فيام رشعه اإلسالم.
الخاصية السادسة  -الثبات:

يراد به االستقرار ،وعدم الزوال ،وكونها ال تقبل التغيري والتبديل((( .والشاطبي
يعرب عن هذه الخاصية للمقاصد باألبدية تارة ،إذ يقول( :لكن الشارع قاصد أن تكون
مصالح عىل اإلطالق ،فال بد أن يكون وضعها عىل ذلك الوجه أبدي ًا وكلي ًا وعام ًا)(((.
وتارة بالثبات ،فيقول( :والرشيعة املباركة املحمدية منزلة عىل هذا الوجه – أي كونها
قطعية ،أو راجعة إىل أصل قطعي – ولذلك كانت محفوظة يف أصولها وفروعها؛
كام قال تعاىل{ِ :إنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْل َنا ِّ
ون}(الحجر )9 :ألنها ترجع إىل حفظ
الذ ْك َر َو ِإنَّا َل ُه َل َحافِ ُظ َ
املقاصد التي بها يكون صالح الدارين ،وهي :الرضورات ،والحاجات ،والتحسينات،
وما هو مكمل لها ،ومتمم ألطرافها ،وهي أصول الرشيعة ،وقد قام الربهان القطعي
عىل اعتبارها ،وسائر الفروع مستندة إليها؛ فال إشكال يف أنها علم أصيل ،راسخ
األساس ،ثابت األركان.
 .1املصدر السابق .268 :ربيعة :علم مقاصد الشارع.233 :
 .2املوافقات .62 / 2 :وانظر.510 / 2: :
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هذا وإن كانت وضعية ال عقلية؛ فالوضعيات قد تجاري العقليات يف إفادة العلم
القطعي ،وعلم الرشيعة من جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من االستقراء التام الناظم
ألشتات أفرادها ،حتى تصري يف العقل مجموعة يف كليات مطردة ،عامة ،ثابتة ،غري
زائلة وال متبدلة ،وحاكمة غري محكوم عليها ،وهذه خواص الكليات العقليات .وأيض ًا؛
فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود ،وهو أمر وضعي ال عقيل؛ فاستوت مع
الكليات الرشعية بهذا االعتبار ،وارتفع الفرق بينهام)(((.
وتارة أخرى يسميها الثبوت من غري زوال ،إذ يقول( :الثبوت من غري زوال؛ فلذلك
ال تجد فيها بعد كاملها نسخ ًا ،وال تخصيص ًا لعمومها ،وال تقييد ًا إلطالقها ،وال رفع ًا
لحكم من أحكامها ،ال بحسب عموم املكلفني ،وال بحسب خصوص بعضهم ،وال
بحسب زمان دون زمان ،وال حال دون حال ،بل ما أثبت سبب ًا؛ فهو سبب أبد ًا ال يرتفع،
وما كان رشط ًا؛ فهو أبد ًا رشط ،وما كان واجب ًا؛ فهو واجب أبد ًا ،أو مندوب ًا فمندوب،
وهكذا األحكام جميعها؛ فال زوال لها وال تبدل ،ولو فرض بقاء التكليف إىل غري
نهاية؛ لكانت أحكامها كذلك)(((.
املنزل يف مكة من القرآن قد تقرر أنه من الكليات وقواعد
كام ذكر الشاطبي أن
ّ
الدين األصولية ،التي ال يصيبها النسخ ،ويدلل عىل ذلك بقوله( :االستقراء التام ،وأن
الرشيعة مبنية عىل حفظ الرضورات والحاجات والتحسينات ،وجميع ذلك مل ينسخ
منه يشء ،بل إمنا أىت باملدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها ،وإذا كان كذلك؛ مل
 .1املوافقات.108 – 107 / 1 :
 .2ن .م.110 – 109 :
63

جملة اإلسراء

العدد  160ذو القعدة  /ذو الحجة 1443هـ حزيران /متوز 2022م

يثبت نسخ لكيل ألبتة ،ومن استقرأ كتب الناسخ واملنسوخ تحقق هذا املعنى؛ فإمنا
يكون النسخ من الجزئيات منها)

(((

ومن التحول يف مقاصد الجزئيات ،نسخ التوجه يف الصالة من قبلة بيت املقدس
التي كانت بقصد تأليف قلوب أهل الكتاب ،إىل قبلة الكعبة املرشفة بقصد تطييب
قلوب املؤمنني مع رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،ومن التحول إباحة الطالق،
فمرشوعية الزواج جاءت بقصد توثيق العالئق ،وترسيخ أوارص املحبة بني الزوجني،
وبناء األرسة والتناسل ،لكن ،رشع الطالق بقصد دفع الرضر املرتتب عىل النكاح يف
بعض الحاالت ،لكن هذا املقصد ال يلغي مقصد الزواج الذي يظل قامئ ًا ،لكن التحول
عنه يقع يف حاالت دون حاالت.

(((

وإذا كانت بعض الجزئيات تعرضت للنسخ يف حياة النبي ،صىل الله عليه وسلم،
فإنها لن تتعرض لذلك بعد وفاته ،كام أن الكليات إذا كانت ثابتة ال تتبدل وال تتغري
يف حياة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،فهل يعقل أن تتبدل بعد وفاته .وهل يعقل أن
تنسخ رشيعة اإلسالم مبن يدعي نبوته بعد الخاتم ،صىل الله عليه وسلم.
وألن املناهج البرشية قابلة للتطور والتغري – بينام املقاصد العامة واألصلية ال
تتغري وال تتبدل وال تزول  -ظن بعض دعاة الحداثة والعرصانية أنه ميكن إلغاء كليات
الرشيعة وقواعدها األصلية باسم اإلصالح والتجديد.

(((

 .1املوافقات ،339 – 338 / 3 :وانظر.238 / 5 :
 .2البيانوين :محاسن ومقاصد اإلسالم.269 :

 .3لالطالع عىل الفكرة بوضوح ،انظر :حسني ،طه ،مستقبل الثقافة يف مرص ،النارش :دار املعارف ،الطبعة الثانية1938 ،م ،عدد
األجزاء .1 :وموىس :سالمة ،اليوم والغد ،النارش :سالمة موىس للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1928 ،م ،عدد األجزاء .1 :وعبد الرزاق،
عيل :اإلسالم وأصول الحكم ،النارش :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،الطبعة العربية الجديدة2000 ،م ،عدد األجزاء.1 :
وانظر يف الرد عىل ذلك :البهي ،محمد ،الفكر اإلسالمي وصلته باالستعامر الغريب ،النارش :مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة :الرابعة،
1384هـ – 1964م ،عدد األجزاء .1 :والرافعي ،مصطفى صادق :تحت راية القرآن ،املعركة بني القديم والجديد ،النارش :مؤسسة
هنداوي للتعليم والثقافة ،جمهورية مرص العربية ،دون طبعة ،سنة النرش2012 :م ،عدد األجزاء.1 :
والندوي ،أبو الحسن عيل الحسني :الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،النارش :دار القلم ،الكويت،
الطبعة الرابعة1403 ،هـ 1983 -م ،عدد األجزاء.1 :
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وباسم التجديد((( ،تنكر هؤالء للدين ،وحاولوا نقضه ،وغالوا يف طرحهم،
فخرجوا عنه ،يقول القرضاوي( :يريدون أن ينسفوا كل قديم ،وإن كان هو أساس
هوية املجتمع ،ومربر وجوده ،ورس بقائه ،كأمنا يريدون أن يحذفوا (أمس) من الزمن،
ويحذفوا (الفعل املايض) من اللغة ،ويحذفوا (علم التاريخ) من علوم اإلنسان،
وتجديد هؤالء هو التغريب بعينه ،إن قديم الغرب عندهم جديد ،فهم يدعون إىل
ومره).
اقتباسه بخريه ورشه وحلوه َ

(((

ومهمة العلامء الربانيني توضيح ثبات الدين وأبديته ،والتصدي لدعاة الباطل
وأدعياء االنحراف ،ويف الحديث ،قال رسول الله ،صىل الله عليه وسلمَ ”،ي ِر ُث
نيَ ،وانْتِ َح َ
ون َع ْن ُه َت ْأ ِو َ
ني،
َه َذا ا ْل ِع ْل َم مِ ْن ُك ِّل َخ َل ٍف ُع ُدو ُل ُهَ ،ي ْنفُ َ
ال ا ْل ُم ْب ِطلِ َ
يل ا ْل َج ِاهلِ َ
 .1ورد يف التجديد حديث عن أيب هريرةَ  ،ريض الله عنه ،عن رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،قال“ :إن الله
يبعث لهذه األمة عىل رأس ِّ
سنة من ُي َج ِّد ُد لها دي َنها” ،سنن أيب داود ،كتاب املالحم ،باب ما يذكر يف قرن
كل مِ ئة ٍ
املائة،وصححه األلباين ،ومعنى يجدد لها دينها( :أي يبني السنة من البدعة ،وبذل أهلها) .املناوي ،زين الدين
محمد املعروف عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين بن الحدادي القاهري (املتوىف1031 :
هـ):التيسري برشح الجامع الصغري ،267 /1 :النارش :مكتبة اإلمام الشافعي ،الرياض ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ
ٌ
جامعة يجدد كل أحد يف بلد يف فن أو فنون من العلوم
 1988م ،عدد األجزاء .2 :ويقول القاري( :املراد بهالرشعية ما تيرس له من األمور التقريرية أو التحريرية ،ويكون سبب ًا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إىل أن يأيت أمر
الله ،وال شك أن هذا التجديد أمر إضايف؛ ألن العلم كل سنة يف التنزل ،كام أن الجهل كل عام يف الرتقي) .مرقاة
املفاتيح رشح مشكاة املصابيح.322 /1 :
قال العظيم آبادي( :وقال العلقمي يف رشحه :معنى التجديد ،إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر
مبقتضاهام) .العظيم آبادي ،محمد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر أبو عبد الرحمن رشف الحق (املتوىف:
 1329هـ) :عون املعبود رشح سنن أيب داود ومعه حاشية ابن القيم تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته:
 ،260 /11النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1415 ،هـ ،عدد األجزاء.14 :
فهذا هو التجديد وليس ما ّادعاه دعاة التعريب ،وشتان بني التعريف وبني الفهم السليم ملقاصد الدين وأحكامه
وأدلته.
 .2القرضاوي ،يوسف :من أجل صحوة راشدة تجدد الدين ..وتنهض بالدنيا ،52 :النارش :دار الرشوق ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ -2001م ،عدد األجزاء.1 :
65

جملة اإلسراء

ني “.
َو َت ْح ِر َ
يف ا ْلغَ الِ َ

العدد  160ذو القعدة  /ذو الحجة 1443هـ حزيران /متوز 2022م
(((

وقد قيل :إن من أكرب عوامل انحطاط املسلمني الجمود عىل القديم ،كام أن آفة
اإلسالم هي الفئة التي تريد أن تلغي كل قديم ،فأضاع اإلسالم جامد وجاحد.

(((

وختام ًا :فهذه عينة من خصائص مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وإن هناك خصائص
أخرى ،ميكن استخالصها من خالل النظر يف املقاصد األخالقية ورشعية الوسائل،
والرباءة من التحيز ،والهوى ،والتحيل باالنضباط ،والقداسة ،وغري ذلك.
 .1البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسني بن عيل (املتوىف458 :هـ) :السنن الكربى :كتاب الشهادات ،باب الرجل من أهل
الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث ،فيقول :كفوا عن حديثه ،ألنه يغلط أو يحدث مبا مل يسمع ،أو أنه ال يبرص الفتيا:
 :21/94ح .20952 :تحقيق :عبد الله الرتيك ،النارش :مركز هجر للبحوث والدراسات ،الطبعة األوىل1432 ،هـ 2011 -م،
عدد األجزاء .22 :التربيزي ،محمد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله ،ويل الدين التربيزي (املتوىف 741 :هـ) :مشكاة
املصابيح ،كتاب العلم  :82 /1ح ،248 :بلفظ يحمل ،املحقق :محمد نارص الدين األلباين ،وقال صحيح ،النارش :املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1985 ،م ،عدد األجزاء .3 :وقد جزم العالين بأن الحديث حسن ،انظر :القِ نوجي :أبو
الطيب محمد صديق خان بني حسن البخاري (املتوىف1307 :هـ) :الحطة يف ذكر الصحاح الستة ،39 :النارش :دار الكتب
الرب،
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1405 ،هـ 1985 -م ،عدد األجزاء .1 :ابن الوزير :وهو حديث مشهور صححه ُ
ابن عبد ّ
ٌ
حديث صحيح.
وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال :هو
ُ
كالم موضوع؟ فقال :ال ،هو
زين ِّ
قال ابن الوزير( :قال ُ
الدين :ويف كتاب (العلل) للخ َّالل أن أحمد ُسئِ َل عنه ،فقيل له :كأنه ُ
واحد) .ابن الوزير ،محمد بن إبراهيم بن عيل بن املرتىض بن املفضل الحسني
ممن سمع َته؟ فقال :مِ ْن ِ
غري ٍ
صحيح .فقيل لهَّ :
القاسمي ،أبو عبد الله ،عز الدين ،من آل الوزير (املتوىف840 :هـ) :العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم:
 ،308 /1حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،النارش :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،الطبعة الثالثة1415 ،هـ 1994 -م ،عدد األجزاء.9 :
 .2أرسالن ،شكيب :ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم ،88 :مراجعة :حسن متيمي ،النارش :منشورات دار مكتبة
الحياة للطباعة والنرش ،بريوت – لبنان ،طبعة جديدة ومنقحة ،دون سنة نرش ،عدد األجزاء.1 :
ومام نظم أحمد شوقي يف دعاة التنكر للقديم
قديم يشء منكرا
يجدون كل
مفتونة
ال تحـذُ حـــذو عصــــابة
ِ
ٍ
من مات من آبائهم أو عــمرا
ولو استطاعوا يف املجامع أنكروا
وإذا تقــدم للبناية قصـــــرا
مــاض يف القديم وهدمه
من كل
ٍ
والعـــلم نزر ًا والبيان ُمرثثِ را
وأىت الحضــــــــارة بالصناعة رثة
شوقي ،أحمد :األعامل الشعرية الكاملة  -الشوقيات ،151 / 1 :النارش :دار العودة ،بريوت ،الطبعة األوىل ،1988 ،عدد
األجزاء.2 :
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الشيخ محمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم إخراج الزكاة لألخت لتؤدي فريضة الحج

السؤاالن :إذا كان لدى الشخص مبلغ من املال ال يستعمله ،وهو يساعد أهله
مادي ًا ،فهل يجوز إعطاء أخته ما ًال لتؤدي فريضة الحج؟ وهل يجوز احتساب هذا
املبلغ من الزكاة؟
الجواب :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فيجوز لك أن تعطي أختك من زكاة مالك ،إن مل تكن نفقتها واجبة عليك ،وكانت
ني
ات لِ ْلفُ قَ َراءِ َوا ْل َم َساكِ ِ
من األصناف الثامنية املذكورين يف قوله تعاىلِ :
الص َد َق ُ
﴿إنمَّ َ ا َّ
يل
الس ِب ِ
ني َوفيِ َس ِب ِ
الر َق ِ
اب َوا ْلغَ ارِمِ َ
َوا ْل َعامِ لِ َ
ِّ
يل ال َّلهِ َوا ْب ِن َّ
ني َع َل ْي َها َوا ْل ُمؤَ َّلفَ ةِ ُق ُلو ُب ُه ْم َوفيِ
يم﴾ (التوبة ،)60:فإن مل تكن من تلك األصناف ،فال يجوز
َف ِر َ
يم َح ِك ٌ
يض ًة مِ َن ال َّلهِ َوال َّل ُه َعلِ ٌ
إعطاؤها من الزكاة ،عل ً
ام أن نية الزكاة تجب قبل إخراج املال ،وال تجوز بعده ،فتعد
صدقة من الصدقات ،وإذا أخرجت الزكاة لها ،تصبح حرة الترصف بها ،وميكنها أن
تحج باملال الذي أعطيتها إياه دون أن تشرتط عليها أن يكون هذا املال ألداء الحج،
فرمبا لديها حاجات ملحة أخرى.
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 .2التوكيل بالحج عن متوىف بكلفة معلومة

السؤال :سمعت إعالن ًا يف إحدى املحطات اإلذاعية عن إمكانية أداء حج بديل
بكلفة قدرها  3500شيقل ،وأن من يقوم بالحج أناس عىل خلق ودين ،فام حكم
تفويض من يقوم بالحج عن والدي املتوىف ضمن هذه الحملة؟
الجواب :يجوز أداء فريضة الحج عن اآلخرين إذا ماتوا دون أن يؤدوها ،أو كانوا
يف حالة صحية يعجزون فيها عجز ًا تام ًا عن أداء هذه الفريضة ،ملا روي عن امرأة من
خثعم ،جاءت إىل النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،فقَ ا َل ْتَ ( :يا َر ُس َ
يض َة اللهِ
ول اللهِ ِ ،إ َّن َف ِر َ

الر ِاح َلةِ َ ،أ َف َأ ُح ُّج َع ْن ُه؟ َق َ
ال:
ريا َال َيث ُْب ُت َعلىَ َّ
َعلىَ عِ َبادِ هِ فيِ ا ْل َح ِّجَ ،أ ْد َر َك ْت َأبيِ َش ْي ًخا َك ِب ً
ن ََع ْم َ -و َذلِ َك فيِ َح َّجةِ ا ْل َو َد ِاع  ،((()-ويشرتط يف الحج عن الغري ،ما يأيت:
عاجزا عن أداء الحج
 .1أن يكون الشخص املراد الحج عنه ميت ًا ،أو
ً

(((

اس ،ريض
 .2أن يكون الذي يريد الحج عن غريه قد حج عن نفسه أو ًالِ ،
فعن ا ْب ِن َع َّب ٍ

النبيَ ،صلىَّ
مَ ،سمِ َع َر ُجلاً َيقُ ُ
ولَ :ل َّب ْي َك َع ْن شُ برْ ُ َم َةَ ،ق َ
ال:
الله عنهام(َ :أ َّن ِ
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َ
ال :لاَ َ ،ق َ
الَ :ح َج ْج َت َع ْن َنفْ ِس َك؟ َق َ
يب ليِ َ -ق َ
َم ْن شُ برْ ُ َم ُة؟ َق َ
الُ :ح َّج َع ْن
الَ :أ ٌخ ليِ َ -أ ْو َق ِر ٌ
َنفْ ِس َك ُث َّم ُح َّج َع ْن شُ برْ ُ َم َة)

(((

وعليه؛ فيجوز لك أن توكل شخص ًا بأجرة معلومة ليحج عن والدك املتوىف ،إذا كان
من يريد الحج عنه ،قد حج عن نفسه أو ًال.
.1صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب وجوب الحج وفضله.
 .2املجموع ،120 /7 :املغني.67 - 66 /5 :
 .3سنن أيب داود ،كتاب املناسك ،باب الرجل يحج عن غريه ،وصححه األلباين
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.3حكم الخروج إىل الحج من مال الغري مع الظن أنه من مال قاصد الحج

السؤال :أعطاين أخي ما ًال ،واتجرت به ،واآلن هو يريد الحج ،وطلب مني املال،
وال أستطيع إرجاعه ،فعرض ّ
عيل صديق أخي الذي يعلم باملوضوع أن يعطيني ما ًال
منه ألعطيه إىل أخي حتى يخرجا إىل الحج مع ًا؛ ألن أخي لو يعلم باملوضوع ال يقبل
املال ،فام حكم ذلك؟
الجواب :املال املودع لدى السائل أمانة عنده ،ولو كان ألخيه ،والله تعاىل يقول:
﴿إ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأن تُؤَ ُّدوا ا َأل َمان ِ
َات ِإلىَ َأ ْهلِ َها﴾ (النساء ،)58 :وأهلها يف هذا السياق هم
ِ
الذين أودعوا املال لديه ،ورسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يقولَ :
«أ ِّد ا َأل َمان ََة ِإلىَ

َم ِن ا ْئ َت َم َن َكَ ،و َال َت ُخ ْن َم ْن َخان ََك»((( ،واملسلم ملزم باالتفاق الذي حصل بينه وبني
الجهة التي أودع لديها املال ،فال يترصف مبا يخالفه إال بإذنها.
أما بخصوص إعطاء مال ألخيك من صديقه دون علم أخيك ،فيشرتط يف صحة
الهبة اإليجاب والقبول ،فال بد للموهوب له من قبول الهبة حتى تصح ،فقد جاء
يف كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته“ :تصبح الهبة صحيحة ناقلة للملكية مبجرد قبول
املوهوب له”

(((

لذلك يف الحالة املوصوفة يف السؤال أعاله حتى تصح يجب أن يكون املال من
صديق أخيك لك عىل سبيل الهبة ،والصدقة ،أو القرض الرشعي ،وليس هبة ألخيك،
ثم بعد ذلك ترد مال أخيك إليه ،ليتمكن من الذهاب إىل الحج ،والله تعاىل أعلم.
 .1سنن الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب منه ،وصححه األلباين
 .2الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل.3260 /4 :
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 .4حكم ذبح البقرة أو البدنة بنية مشرتكة ما بني إرادة النسك يف

األضحية ،وإرادة بيع اللحم.

السؤال :هل يجوز ذبح اإلبل أو البقر بنية مشرتكة ما بني إرادة النسك يف األضحية،
وإرادة بيع اللحم أو االستهالك ،بحيث يأخذ صاحب نية األضحية سبع البقرة أو
البدنة ،والباقي يأخذه صاحب نية بيع اللحم؟
الجواب :اختلف الفقهاء يف حكم تجزئة البدنة أو البقرة يف األضحية إىل حصص
مختلفة عىل أقوال؛ فذهب املالكية والحنابلة إىل أنه ال يجزئ الذبح يف األضحية إال
عن شخص واحد(((.
وذهب الشافعية إىل جواز أن تكون األضحية يف سبع البدنة أو البقرة((( ،أما اإلمام
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ،فقالوا بجواز اشرتاك أكرث من شخص يف البقرة
الواحدة ،برشط أن تكون نيتهم التقرب إىل الله تعاىل ،فإن اختلفت نية أحدهم؛ كأن
أراد أخذ اللحم ،مل يصح ذلك.

(((

والراجح يف هذه املسألة واألوىل ملن كانت لديه سعة األخذ برأي املالكية والحنابلة،
مبنع االشرتاك يف الذبائح ،أما من مل تكن عنده سعة ،فله األخذ مبذهب الشافعية
الذي يقول بجواز االشرتاك يف العجل أو البدنة ،فيجزئ العجل عن سبعة أشخاص،
أما الشاة فال يجوز االشرتاك فيها ،وتجزىء عن فرد واحد فقط.
وبالنسبة إىل اشرتاك شخص يف التضحية بحصة واحدة من بقرة أو بدنة ،والباقي

 .1الرشح الكبري بحاشية الدسوقي ،126 /2 :مطالب أويل النهى.489 /2 :
 .2املجموع للنووي.447 /8 :
 .3بدائع الصنائع.72/ 5 :
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يأخذه الجزار ،فقد قال ابن قدامة ،رحمه الله“ :يجوز أن يشرتك السبعة ،فيضحوا
بالبدنة والبقرة ،وجملته أنه يجوز أن يشرتك يف التضحية بالبدنة والبقرة سبعة ،واجب ًا
كان أو تطوع ًا ،سواء أكانوا كلهم متقربني ،أم يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم،
وبهذا قال الشافعي ،وقال مالك :ال يجوز االشرتاك يف الهدي ،وقال أبو حنيفة :يجوز
للمتقربني ،وال يجوز إذا كان بعضهم غري متقرب؛ ألن الذبح واحد ،فال يجوز أن تختل
نية القربة فيه”(((.
وجاء يف املجموع“ :يجوز أن يشرتك سبعة يف بدنة أو بقرة للتضحية ،سواء أكانوا
كلهم أهل بيت واحد أم متفرقني ،أم بعضهم يريد اللحم ،فيجزئ عن املتقرب،
وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوع ًا هذا مذهبنا ،وبه قال أحمد وداود وجامهري
العلامء ،إال أن داود جوزه يف التطوع دون الواجب ،وبه قال بعض أصحاب مالك”

(((

وعليه؛ فيجوز ذبح األضحية من اإلبل أو البقر ،بحيث يأخذ املضحي حصة واحدة،
السبع ،والباقي يبيعه الجزار لح ً
ام وليس أضحية.
وهي ُ
 .5الجمع بني قضاء رمضان وصيام التسعة األوائل من ذي الحجة بنية
واحدة

السؤال :نويت أن أقيض ما فاتني من رمضان ،وهي عرشة أيام ،مع صيام تسعة
أيام من ذي الحجة ،فهل يقبل ذلك؟
الجواب :ال يجوز الترشيك يف النية بني العبادتني ،إال إذا كانت إحداهام غري
 .1املغني البن قدامة.458/ 9 :
 .2املجموع رشح املهذب.398/ 8 :
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مقصودة لذاتها ،كصيام ثالثة أيام من كل شهر ،وصيام اإلثنني والخميس ،أو كان
مبناهام عىل التداخل ،كغسيل الجمعة والجنابة ،أو الجنابة والحيض ،فصيام ثالثة
أيام من كل شهر غري مقصود بذاته ،فيحصل بصيام كل إثنني وخميس ،وبغري ذلك
من الصيام ،والجنابة ترفع بغسل الجمعة ،فيتداخالن ويجزئ عنهام غسل واحد.
أما الترشيك بني عبادتني مقصودتني بذاتيهام فال يصح؛ ألنهام عبادتان مستقلتان،
ال تندرج إحداهام يف األخرى(*)

وعليه؛ فال يجوز الجمع بني قضاء رمضان وصيام التسعة من ذي الحجة؛ ألن كل
واحد منهام مقصود بذاته.
والله تعاىل أعلم
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

* املوسوعة الفقهية الكويتية . 24 :12
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أ .كامل بواطنة /مدير دائرة الكتب الرتبوية سابق ًا

حق أحيان ًا ،وقد
كثري ًا ما نسمع اآلباء يشكون عقوق أبنائهم ،وقد يكون معهم ّ
الحق يف صفّ هم يف أحايني كثرية؛ ذلك ّأن بعض اآلباء يعقّ ون أبناءهم
ال يكون
ّ
قبل أن يعقّ هم أبناؤهم ،وقد أعجبتني مقولة للدكتور مصطفى السباعي ،رحمه الله،
ذلكم الحكيم الذي ما ُع ّمر كثري ًا ،ولك ّنه خ ّلف إرث ًا كبري ًا من الكتابات الرائعة والحكم
البالغة ،التي ينهل منها طلبة العلم ،ومنها كتابه الشائق (هكذا علمتني الحياة) ،ومن
جميل ما قال فيه( :أعن ولدك عىل ّبرك بثالثة أشياء :لطف معاملته ،وجميل تنبيهه إىل
زلاّ ته ،وحسن تنبيهه إىل واجباته)(*).
جد ًا ،وهناك غريها كثري ،وحسبنا أن نقف
حقيقة األمر ّأن هذه الثالث وصايا مهمة ّ
يحب
طياتها كثري ًا ،وهي من السبل التي تجعل الولد ّ
مع هذه الثالث ،فهي تحمل يف ّ
ويربهام ،وال ينفر منهام ،ويقبل نصائحهام.
والديهّ ،
لطف معاملة الولد:

حق األبناء،
عامة ،وينفر من العنف،
وبخاصة يف ّ
ّ
اإلسالم يدعو إىل الرفق بصورة ّ
* هكذا علمتي الحياة.126/ 1 :
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ورسولنا ،صىل الله عليه وسلم ،قدوتنا يف ذلك ،فقد كان لطيف ًا يف تعامله مع أبنائه
عامة ،وما ُعرف عنه أنّه ما رضب أحد ًا ّ
قط ،بل كان يأخذ
وأحفاده وأبناء املسلمني ّ
{و َل ْو ُك ْن َت َف ًّظا غَ لِ َ
يظ ا ْلقَ ْل ِب
الجميع باللطف ،وال عجب ،فقد خاطبه سبحانه بقولهَ :
لاَ نْفَ ُّضوا مِ ْن َح ْولِ َك} (آل عمران ،)159 :واللطف بالقول أو الفعل له مثاره الطيبة يف
ضيقة يف حياة املسلم ،واألبناء
اجتذاب القلوب ،والعنف ال يكون إال يف جوانب ّ
هذه العجائن الطر ّية ،وهذه األغصان اليانعة ال تتط ّلب -يف الغالب -قسوة ،بل
تتط َّلب لطف ًا ّ
ورقة.
قواعد ثالث ًا أساسية يف الرتبية ،وهي القدوة والثواب
وهنا يحسن أن نعلم ّأن هناك
َ
والعقاب ،والتوجه من اآلباء إىل العقاب مبارشة ّ
يدل عىل فشلهم يف أن يكونوا قدوة
ألبنائهم ،وفشلهم كذلك يف استخدام القاعدة الثانية ،وهي الثواب .واالبن حينام
مشاق كثرية يف تربيته ،ولنا أن نذ ّكر هنا ّأن اقتداء
يجد فينا القدوة نخترص عىل أنفسنا
ّ
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،أنس بن مالك ،ريض الله عنه ،به ،صلىّ الله عليه
خادم ّ
النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،يف
وس ّلم ،عصمه من الزلل ،فام احتاج إىل أن يقول له ّ
عرش سنني :لِ َم فعلت هذا؟ ولِ َم تركت هذا؟
اليوم ينظر كثري من األبناء يف سلوك آبائهم ،فال يجدون فيهم قدوة ،وال يحسن
كثري من اآلباء استخدام الثواب كوسيلة تربية وتقويم ،بل ي ّتجهون إىل العقاب البدينّ
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وبخاصة إذا كان أمام الناس ،ويجعله يكره والديه،
نفسية االبن،
يدمر
ّ
مبارشة ،الذي ّ
ّ
وينفر منهام ،وال يسمع كالمهام ،وربمّ ا مت ّنى موتهام.
وهناك حاالت لجأ فيها مراهقون إىل قتل أنفسهم بسبب قسوة آبائهم ،ونحن ال
يفكر ّ
نعرف كيف ّ
كل ابن ،فليكن اآلباء عىل حذر ،وليدرسوا طبيعة سلوك أبنائهم،
تؤدي إىل
وتفكريهم ،وهذا يختلف من ابن إىل آخر ،وقد قيل :كرثة الضغط عىل االبن ّ
بد للمكبوت من فيضان”،
أحد أمرينّ :إما أن تصبح معه عقد نفسية ،وقد ينفجر” ،وال ّ
وكال األمرين له نتائجه الوخيمة.
بعض اآلباء مينع ابنه ألبتة من مخالطة غريه ،وهذا خطأ كبري ،فعلامء الرتبية قالوا:
نحصنهم باملعايري والقيم،
ينبغي أن نراعي مع األبناء (املناعة ال املنع) ،مبعنى أن ّ
والنبي،
التي تعصمهم من االنحراف يف السلوك ،وال مننعهم من مخالطة غريهم،
ّ
اسَ ،و َي ْصبرِ ُ َعلىَ
صلىّ الله عليه وس ّلم ،بينّ لنا يف هديه ّأن( :ا ْل ُم ْؤمِ ُن ا َّل ِذي ُي َخالِ ُط ال َّن َ
اه ْم)(*).
اه ْمَ ،أ ْع َظ ُم َأ ْج ًرا مِ َن ا َّل ِذي لاَ ُي َخالِ ُط ُه ْمَ ،ولاَ َي ْصبرِ ُ َعلىَ َأ َذ ُ
َأ َذ ُ
واإلنسان ينبغي أن يأنس بالناس ،ويأنسون به ،وهذا يعينه عىل مواجهة التحديات
يتقبل الناس
يف حياته ،فالناس يتفاوتون يف األمزجة واألفهام والسلوك ،...والعاقل ّ
يحب أن يكونوا.
كام هم ،وليس كام ّ
الله َع ْن ُهماَ  ،وقال األرنؤوط ،إسناده
* مسند أحمد ،مسند املكرثين من الصحابةُ ،م ْس َند َع ْب ِد اللهِ ْب ِن ُع َم َرَ ،رضيِ َ ُ
صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخني.
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جميل تنبيه االبن إىل زالته:

السباعي ،ويعني الولد عىل ّبر أبويه” جميل تنبيهه
األمر الثاين الذي ذكره الدكتور
ّ
إىل زلاّ ته”ّ ،
فكل إنسان يخطئ ،والخطأ كام يقع من األبناء ،يقع من اآلباء أيض ًا ،وهنا
تسبب له اإلحباط،
ننبه االبن إىل زالته بطريقة جميلة ،ال تجرح شعوره ،وال ّ
يحسن أن ّ
ويكون التنبيه بعيد ًا عن مرأى الناس أجمعهم ،ونختار الوقت املناسب لذلك ،وقبل
وأن الز ّلة كانت أمر ًا عارض ًا ،وعهدنا به أنّه
أن نذكر له ز ّلته نذ ّكره بحسناته الكثريةّ ،
يحسن دامئ ًا ،كذلك ينبغي أال نذ ّكره بالز ّلة ،وكأنّها يشء ال ميحى ،أو أنّها عالمة فارقة
ونكتة سوداء يف حياته ،ال ميكن أن تزول.
حسن تنبيه االبن إىل واجباته:

األمر الثالث الذي يعني االبن عىل ّبر أبويه ”حسن تنبيهه إىل واجباته” ،وهذه مسألة
خطريةّ ،
وكل إنسان له حقوق ،وعليه واجبات ،وحقوق االبن ينبغي أن تُراعى ،ولك ّنه
إن قصرّ يف واجب ،فعلينا تذكريه بذلك ،فنختار له وقت ًا يكون مناسب ًا؛ إذ من الخطأ
ردة فعله معاكسة متام ًا،
البالغ أن نذكره بأداء واجب وهو غاضب م ّنا ،فقد تكون ّ
فإذا ق ّلت له مث ًالّ :
ردة فعله مغايرة،
صل ،وكنا قد أغضبناه قبلها بقليل ،فقد تكون ّ
فقد يقول :لن أصليّ أبد ًا ،وينفر من الدين ،وإذا حثثناه عىل االجتهاد يف دراسته بعد
توبيخه ،فقد يرتك املدرسة ،أو يهمل يف دراسته.
يحددوا
ومن الخري أن نذكر هنا ّأن اآلباء يجب أن يعطوا لالبن الخيارات ،وأال
ّ
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يحس حرية يف الحركة ،ويف أداء الواجبات عندما نعطيه
له املسارات ،واإلنسان
ّ
معينة عليه أن يسلكها ،فتحديد املسارات قد تجربه
خيارات ،وال ّ
نحدد له مسارات ّ
عىل سلوك ما ال يرضاه ،وقد رأينا أوالد ًا يفشلون عندما يجربهم آباؤهم عىل دراسة
نبينا ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،يعطي
تخصص معينّ يف الجامعات أو املعاهد ،وقد رأينا ّ
جو ًا لتنمو ،وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت عبقريات من الصحابة يف
امللكات الفردية ّ
متنوعة ،ومن ينىس عبقرية الصديق الحازم ،والفاروق الحاكم ،وخالد القائد
ميادين ّ
ّ
الفذ ،وعمرو بن العاص الداهية يف معرفة مكائد األعداء...؟ ويغبط بعض اآلباء
الذين ُيصاحبون أبناءهم ،ويتبادلون معهم الرأي ،ويشاركونهم يف أشياء كثرية ،وقد
ميارسون معهم رياضة مشرتكة ،وقد ميازحونهم ضمن حدود ،فرتى أبناءهم شعلة
أشد الناس احرتام ًا آلبائهم.
تفوق ونشاط يف املجاالت ك ّلها ،وتجدهم من ّ
ّ
التوازن:
من أجمل األمور يف الرتبية أن تكون حياتنا قامئة عىل التوازن ،التوازن بني الحزم
واللني ،والتوازن بني العمل والراحة ،والتوازن يف الخروج واملكوث يف البيت،
تحدد يف األرسة املعايري والقيم التي
والتوازن بني الحرية والضوابط ،وما أحسن أن ّ
تحكم السلوك بشكل واضح! والتي تؤخذ من ديننا ،وليس من فلسفات البرش املخالفة
واألمهات قبل غريهم ،وأخطر يشء أن يكون يف حياتنا
للدين ،ويلتزم بها اآلباء
ّ
فإن الولد عينيه معلقتان بوالديه ،يراقب سلوكهام،
تناقض بني ما نقول وما نفعل؛ ّ
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وسلوكهام يرتك آثار ًا يف حياته من حيث يشعر وال يشعر.
ونذكر هنا ّأن العقاب -إن وقع -ال ينبغي أن يكون بدني ًا؛ فهو معيب ،وقد وجد
تشوهات دامئة يف أجسادهم ،وقد
آباء يف ثورة غضب يقتلون أوالدهم ،أو يرتكون ّ
يتسببون لهم يف عاهة أو عاهات دامئة ،ووسائل العقاب كثرية ،فقد تكون بنظرة
ّ
عتاب ولوم ،وقد تكون بحرمان من يشء كرحلة ونحوها ،وقد تكون بكلمة نقد ليست
جارحة ،وقد تكون بإعراض لفرتة قصرية...
نهتم بالبعيد ،ونقيص القريب ،وغدا
ال ريب ّأن وسائل التواصل الحديثة جعلتنا ّ
بد من عودة التقارب من
أبناء األرسة متقاربني مكان ًا ،متباعدين عقو ًال وعاطفة ،وال ّ
جدة كانت تقول ألبنائها وأحفادها عند زيارتها :ضعوا
جديد ،وأذكر أنّني سمعت عن ّ
جواالتكم يف ذاك املكان قبل أن تدخلوا ،فأنا ال أريد أن يزورين أصنام ،ونحن نرى
فكل يفتح جوالهّ ،
العجب يف األرسّ ،
وكل يف حاله ،وقد ال يفطنون ملا هم فيه إال
بد من أن نرتك أوقات ًا
عمت به البلوى ،وال ّ
عندما يحدث انقطاع يف النت ،وهذا مماّ ّ
يحادث فيه أبناء األرسة بعضهم بعض ًا ،وإال خربت األرس وتفككت.
الرب لو راعيناها
وال يفوتني أن أقولّ :
إن هذه الثالثة التي ذكرها السباعي ،وتعني عىل ّ
الحب بني الناس ،وملا نفر بعضهم من
وعم
يف تعاملنا مع الناس جميع ًا لساد ّ
ّ
الودّ ،
بعض ...
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تقديم وعرض كتاب

“شمس العرب تسطع عىل الغرب ،فضل
العرب عىل أوروبا” للدكتورة زيغريد هونكه
أ.يوسف عدوي -باحث وكاتب ومحارض جامعي

املقدمة

الحمد لله رب العاملني ،القائل يف محكم كتابه الكريم ،مخاطب ًا األمة املحمدية:
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر} (آل عمران،)110 :
{ ُك ْن ُت ْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت لِ ل َّن ِ
اس َت ْأ ُم ُر َ
والصالة والسالم عىل حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمد ،وعىل آله
وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
لقد تأ ّلقت الحضارة العربية اإلسالمية قرون ًا طويلة ،يف وقت كانت فيه أوروبا
ّ
تغط يف سبات عميق ،ويسودها التخ ّلف والجهل ،وأدرك األوروبيون حالهم املزري،
فراحوا يتتلمذون عىل املسلمني يف معاهدهم وجامعاتهم ومؤلفاتهم الزاخرة بألوان
العلم واملعرفة ،فأخذوا يزيحون عن عقولهم ما ّ
غطاها من جهل القرون الوسطى
تعصبهم األعمى ،فقد أنكروا ،أو ّ
تنكروا لفضل العرب واملسلمني
وظالمها ،وبسبب ّ
عليهم.
وقد جاءت الدكتورة األملانية زيغريد هونكه (1999 _1913م) لتميط اللثام عن
حقيقة تاريخية ،تتمثل يف ّأن الحضارة العربية اإلسالمية كانت لها أفضال كثرية جد ًا
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القيم
عىل أوروبا والعامل ،يف مختلف املجاالت الحياتية والعلمية ،من خالل كتابها ّ
الرائع( :شمس العرب تسطع عىل الغرب ،فضل العرب عىل أوروبا ) الذي أرجو أن
ّ
أوفق يف عرضه وتقدميه يف هذا املقال ،وما التوفيق إلاّ من عند الله سبحانه وتعاىل.
اسم الكتاب :شمس العرب تسطع عىل الغرب ،فضل العرب عىل أوروبا .أول
صدور له كان سنة 1960م.
املؤلفة :الدكتورة زيغريد هونكه ،كاتبة أملانية الجنسية ،ولدت يف مدينة كيل
يف أملانيا سنة 1913م ،وتوفيت يف مدينة هامبورغ األملانية سنة 1999م ،نالت
الدكتوراه عام 1941م من جامعة برلني ،وعنوان أطروحتها( :األثر العريب يف الشعر
الغنايئ األورويب) وقد اشتهر عنها نظرتها املعتدلة لإلسالم ،ولها مؤلفات عدة ،التي
شوهتها الكتابات الغربية
من خاللها عملت عىل تجميل صورة املسلمني والعرب ،التي ّ
عرضها إىل حمالت اضطهاد كبرية ،وتحريض من
عمد ًا أمام الشعوب الغربية؛ مام ّ
شعبها ،ومن مؤلفاتها :يف البدء كان رجل وامرأة ،واإلبل عىل بالط قيرص.
املرتجم :األستاذ الدكتور فؤاد حسني عيل.
الكتاب شك ًال :يقع الكتاب يف ( )423صفحة من القطع الكبري ،صادر عن األهلية
للنرش والتوزيع يف عامن باألردن ،الطبعة األوىل سنة 2015م ،حيث قسمت املؤلفة
الكتاب إىل سبعة فصول ،ومقدمة ،وخامتة ،وملحق صور ،واحتل الكتاب مكانة
مرموقة بني الكتب األكرث مبيع ًا يف العامل ،حيث بيع منه أكرث من ( )2مليون نسخة،
ومتت ترجمته إىل ( )17لغة عاملية ،كانت آخرها اللغة اليابانية.
قدم للكتاب األستاذ الدكتور فؤاد حسني عيل ،حيث أشاد يف
مضمون الكتابّ :
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تقدميه بالكاتبة والكتاب ،وبينّ دور الكاتبة يف إبراز أهمية تاريخ العرب ،ودورهم يف
ثم مقدمة
الحضارة األوروبية،
ّ
والتقدم العلمي الذي وصلت إليه القارة األوروبيةّ .
املؤلفة التي أبرزت فيها موقف أوروبا العدايئ من العرب واملسلمني البعيد كل البعد
التعصب األعمى ،والكتاب كام أرشنا مقسم إىل
عن اإلنصاف والعدالة ،والقائم عىل
ّ
سبعة فصول ،وهي كاآليت:
الفصل األول بعنوان :رفاهية حياتنا اليومية ،تحدثت فيه الكاتبة عن أسامء عربية
ألغراض عربية ،انتقلت إىل اللغات األوروبية ،مثلّ :
الطاسة ،واملرتبة ،واملقهى،
ّ
والسكر ،والربقوق ،والسبانخ ،وغريها .وتحدثت عن التجارة العربية والسفن العربية
مارة بالشواطئ الغربية الفرنسية،
التي متخر عباب البحر باتجاه املحيط األطليسّ ،
وتطرقت إىل
وذلك يف العام 973م ،وترافقها بعثة إبراهيم بن أحمد الطرطويش،
ّ
مدينة البندقية الحكيمة التي خرجت من مشكالت الصليبيني جميعها سليمة قوية،
بفضل اتّجارها وتعاملها مع العرب واملسلمني ،فازدادت ثراء وقوة ،وتقول :كان إذا
لزم األمر أن أهايل البندقية عىل استعداد العتناق اإلسالم ،وأنهم اتّخذوا من هزمية
وبينت دور البندقية يف انتقال
امللك القديس لويس ملك فرنسا عيد ًا للمسخرةّ ،
الحضارة العربية إىل أوروبا ،حيث إنها كانت همزة وصل بني الرشق والغرب ،فأخذ
الغرب عن العرب صناعة الورق ،وفكرة طواحني املاء والهواء ،وعدت الكاتبة خريات
العرب أنها أساس اإلثراء والرخاء يف الغرب ،ورفع املستوى االجتامعي يف الغرب
وتحدثت عن قذارة األوروبيني يف القرن الثاين عرش امليالدي ،فكانوا
مرجعه العرب،
ّ
تتمزق ،ثم نقلوا
ال يغتسلون إلاّ مرة أو مرتني يف السنة ،وال يغسلون مالبسهم؛ كيال ّ
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الحاممات التي كانت منترشة عند العرب يف كل مكان ،فعرف الغرب النظافة من
العرب.
الفصل الثاين :بعنوان :الكتابة العاملية لألعداد ،تقول الكاتبة :إن األملان وسائر
الشعوب املثقفة أخذوا األعداد عن العرب ،وتقدير ًا لفضل العرب عىل اإلنسانية
خ ّلد العامل اسمهم بتسمية هذه األعداد باألعداد العربية ،وأن العرب ال ينكرون
فضل الهند يف ذلك ،وتحدثت عن الفليك العريب املشهور املعروف بابن اآلدمي،
ووضعه جدو ًال يعرف باسم (عقد الآللئ) والخوارزمي وكتبه ،ومنها :الجرب واملقابلة،
والحساب الهندي ،وقد استفاد األوروبيون من هذين الكتابني كثري ًا ،وتناولت يف هذا
الفصل أيض ًا قصة وضع العرب للصفر ،وكيف أن العلامء األوروبيني رغم أنوفهم
عمموه ،وأطلقوا عليه لفظة (تزيفر) ،وتخلص يف حديثها إىل أن األعداد العربية غزت
ّ
تؤدي دورها املهم يف العلوم الطبيعية ،والصناعات ،واالقتصاد،
أوروبا ،وأخذت ّ
وسائر وسائل االتصال بني الشعوب الراقية يف العامل يف مختلف العصور.
الفصل الثالث :بعنوان :األبناء الثالثة ملوىس الفليك ،ر ّكزت الكاتبة يف هذا الفصل
عىل دور العامل الفليك موىس بن شاكر وأوالده الثالثة الذين برعوا يف امليكانيك،
والفلك ،والرياضيات يف النهضة العلمية الصناعية يف أوروبا والعامل ،وتحدثت
عن اهتامم العرب بتحركات النجوم ومواقعها ،وعلم الفلك بشكل عام ،وكان ذلك
بسبب معيشتهم يف الصحراء ،حيث الهدوء ،وصفاء الجو ،ووضوح الرؤية ،وتناولت
عبقرية العرب بشكل عام ،وأوالد موىس بن شاكر بشكل خاص يف صناعة اآلالت،
وتطرقت أيض ًا
شيده املأمون يف بغداد،
ّ
واخرتاعها ،وإقامة املراصد ،وأشهرها الذي ّ
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بالحديث عن عباس بن فرناس ،ومحاوالته التغ ّلب عىل الهواء ،والتحليق فيه سنة
()880م يف األندلس باستخدام الريش والقامش ،كذلك تطوير االسطرالب وتهذيبه،
حيث ذكر الخوارزمي ( )43نوع ًا منه استخدمها العرب يف أغراض كثرية ،كذلك دور
العرب يف اخرتاع الساعة الشمسية ،وقالت يف صفحة ( )119من الكتاب“ :إن هارون
الرشيد أهدى الساعة الشمسية للقيرص شارملان يف مدينة آخن بأملانيا سنة ()807م”.
وتحدثت عن تأثري الحسن بن الهيثم يف أوروبا تأثري ًا بعيد ًا ،وكل أوروبا تذكره،
وتذكر فضله عليها ،مؤكدة أن ابن الهيثم وأمثاله من العلامء العرب هم مؤسسو
األبحاث التجريبية ،وليس روجر بيكون أو باكفونفروالم ،والعرب هم من أوجد
حساب املثلثات املسطح والكروي ،وتحدثت عن عرشات العلامء الذين كان لهم
تأثري ودور كبريان يف النهضة األوروبية ،ومنهم :الكندي ،والبريوين ،وابن باجة ،وابن
طفيل ،وابن رشد ،والبطروغي ،والفارايب ،وغريهم.
الفصل الرابع :بعنوان :األيادي الشافية ،بدأت الكاتبة هذا الفصل مبقولة للعامل
الغريب أجريبان فون نتزهيم صفحة ( “ )143لذلك كانت كتب ابن سينا والرازي وابن
رشد يف منزلة كتب بوقراط وجالينوس ،فكل من يحاول أن يعالج دون االعتامد عليها
يتلف الصحة ،ويقيض عليها ”.وأشارت إىل أن الكنيسة وأوروبا كانوا ينظرون إىل الطب
والتداوي نظرة كفر؛ ألنه ال حاجة إىل االعتامد عىل أي إنسان يف ذلك ،بل االعتامد
عىل الله فقط ،فاللجوء إىل الطبيب كفر ،بهذا يكونون قد حاربوا العلم ،وال يعرتفون
باألخذ باألسباب ،وتواكلوا عىل الله ،ومل يتو ّكلوا عليه ،بينام الطب عند العرب كان
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متقدم ًا جد ًا ،وكانت املشايف كثرية ،وكذلك الصيدليات التي جعلها العرب جزء ًا
من املشايف أيض ًا ،وكانوا يحسنون اختيار مواقعها ،وأسهبت الكاتبة يف حديثها عن
العامل الطبيب ابن سينا ودوره يف تطور الطب يف أوروبا ،وكتابه املشهور( :القانون
يف الطب) ،وتحدثت عن الطبيب الرازي الذي ذاعت سريته وصيته يف أوروبا كلها،
ومن األطباء أيض ًا :سنان بن ثابت ،وثابت بن سنان ،وتقول الكاتبة يف صفحة (:)179
“العرب هم من وضعوا امتحان مزاولة مهنة الطب (اإلجازة) ،وملعرفة مدى انتشار
مهنة الطب سنة (931م) عند العرب كان يف بغداد وحدها ( )900طبيب يعملون
خارج الحكومة ،غري الذين يعملون يف الحكومة وهم باآلالف ،يف الوقت الذي مل
يكن فيه يف كل حوض الراين طبيب واحد ،وابن النفيس هو أول من اكتشف الدورة
الدموية الصغرى قبل (هاريف) مكتشف الدورة الدموية الكربى بأربعة قرون”.
أصبحت عبارة (روح ابن سينا) أكرب األلقاب التي يترشف بحملها الطبيب األورويب،
ودرجة االمتياز التي ينالها الفطاحل من األطباء األوروبيني شعار ابن سينا ،وأن الطب
األورويب يشعر بالخجل من الطب العريب؛ ألنه ظل زمن ًا طوي ًال ينقل ،ويقتبس ويأخذ
عن الطب العريب.
ويف العام (1348م) وهو عام الطاعون ،أطلع املؤرخ والطبيب األندليس ابن
ّ
املعذب برسالته عن الطاعون ،وأسبابه ،وعالجه ،والوقاية منه،
الخطيب العامل
وتطرق العرب إىل األمراض النفسية ،ودور املوسيقى يف عالج هذه
ومنع العدوى،
ّ
مادة
األمراض ،والعرب هم مكتشفو التخدير الذي حاربته الكنيسة معتربة إياه ّ
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شيطانية .وتختم هذا الفصل بقولها يف صفحة ( “ :)239حتى اليوم فكل مستشفى
بنظامه ،وكل معمل كيميايئ ،وكل صيدلية ،وكل مخزن أدوية إمنا هو نصب تذكاري
للعبقرية العربية ،والطبيبان العربيان الرازي وابن سينا أستاذا أوروبا “
الفصل الخامس :بعنوان :سيوف العقلَ ،ع ّدت الكاتبة ما أنجزه العرب واملسلمون
جبارة ،ال نظري لها ،ويحتار اإلنسان يف تعليلها
يف غضون سنوات قليلة معجزة ّ
وتفسريها ،وذلك بفضل الدين اإلسالمي الحنيف الذي أشعل يف نفوسهم الحامسة
أن سادت بينهم الفرقة والحزازات القبلية زمن ًا طوي ًال ،وترى
والشعور
باألخوة ،بعد ْ
ّ
الكاتبة أوروبا تائهة يف دياجري الظالم ،وتؤ ّكد ّأن الدين اإلسالمي ال ُيكره الناس عىل
الدخول فيه ،فشعار املنترص املسلم من قرآنه {لاَ ِإ ْك َر َاه فيِ

الد ِين} (البقرة،)256 :
ِّ

والكنيسة يف العصور الوسطى كانت سبب ًا يف انحطاط املستوى العقيل فيام يتصل
بالعلوم ،فانحط العقل ،وأصبح يعتمد عىل الخرافات والشعوذة التي حجبت عنا كنه
الوجود.
وأشارت إىل حب العرب وولعهم بالكتب والقراءة ،يف الوقت التي كانت فيه
تقيد الكتب التي ال يتجاوز عددها العرشة كتب بالسالسل ،نظر ًا لق ّلتها وندرتها
األديرة ّ
والخوف عليها.
وتخلص يف هذا الفصل إىل ّأن العرب هم مخرتعو العلوم التطبيقية والوسائل
التجريبية ،ومن نادوا باالعتامد عىل الحقائق املستقلة بالبحوث ،يف الوقت الذي
كان فيه ملوك أوروبا املسيحيون يقتتلون ،ويقمعون كل يشء ،ويحرقون املعابد،
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ويطاردون العلامء ،ويحرقون املكتبات كمكتبة اإلسكندرية.
موحد الرشق والغرب ،تحدثت الكاتبة يف هذا الفصل
الفصل السادس :بعنوانّ :
عن دولة النورمان ،وعن الحلقة التي كانت صلة الوصل بني الرشق والغرب ،وتوحيد
شيد عىل أسس عربية،
األمم املتنازعة فيام بينها ،وعن سلطان لوسريا ،والبناء الذي ّ
تشبه بالسالطني العرب ،من حيث
ور ّكزت عىل اإلمرباطور األملاين “فريدريك” الذي ّ
وأن هذا اإلمرباطور كان يجيد تسع
تقريبه للعلامء والفالسفة منه ،والشغف بالعلمّ ،
لغات ،أهمها اللغة العربية ،بإتقان كبري ،وبنى القصور عىل غرار القصور العربية.
وتقول الكاتبة يف صفحة ( “ )288فاملسلمون انترصوا أو انهزموا هم املثل
الرحالة ابن بطوطة ،ورحالته ومغامراته يف العامل
األعىل الذي يحتذى”
وتطرقت إىل ّ
ّ
وتحدثت عن البريوين واإلدرييس وياقوت الحموي،
عىل مدى أربع وعرشين سنة،
ّ
والرحالة ابن جبري ،وعن مدينة القدس ،وما قاله القائد صالح الدين األيويب لريتشارد
ّ
“إن القدس أكرث قداسة بالنسبة لنا منكم” وتؤ ّكد الكاتبة
قلب األسد يف صفحة (ّ :)304
عىل ّأن املسلمني ينطلقون من دينهم يف التسامح ،فاملنترص الحقيقي هو ذلك
املتسامح ،ال املنتقم .وعدت اإلمرباطور األملاين “فريدريك” أنه نشأ يف املدرسة
موحد ًا
العربية ،ورضع منها العلم منذ الطفولة حتى أصبح أستاذ ًا؛ لهذا عدته الكاتبة ّ
ومقرب ًا لهام يف إقامة العالقات بينهام.
للرشق والغرب،
ّ
تحدثت الكاتبة يف هذا
الفصل السابع :بعنوان :الفنون العربية األندلسيةّ ،
الفصل عن تأثر األدب والشعر والشعراء األوروبيني بالعرب ،وتأثر أوروبا بالعرب يف
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مجال الفن ،والعامرة ،والبناء ،والحياة االجتامعية ،والثقافية العربية ،خاصة الحياة
وقدرها،
يف األندلس ،ور ّكزت يف حديثها عىل املرأة ،وكيف ّأن اإلسالم احرتمهاّ ،
سيدة رفيعة الدرجة واملستوى ،عىل
وأنزلها املكانة العالية التي تستحقها ،وجعلها ّ
خالف أوروبا التي اضطهدتها عقلي ًا وجسامني ًا ،ونظرت إليها عىل أنها وسيلة الشيطان
للتنكيل بالرجل ،وإبعاده عن السري يف الطريق املستقيم.
وتحدثت أيض ًا عن الفنان األندليس الكبري “زرياب” ،وأستاذه إسحق املوصيل،
ّ
وفضل العرب عىل أوروبا التي تدين لهم يف آالتها املوسيقية التي ما زالت محتفظة
بأسامئها العربية :كالعود ،والقيثارة ،والطنبور ،والبوق ،والناي ،وغريها كثري من
اآلالت املوسيقية.
إن األوروبيني أخذوا عن العرب نظافة املدن ورصفها ،وإنارتها ،وأشادت
وتقولّ :
باللغة العربية التي عدتها أهم لغة يف العامل وأقواها ،فلغات العامل فقرية أمامها
مبا تحويه من مفردات وتراكيب كثرية جد ًا ،ومتيزت اللغة العربية عن سائر اللغات
باالشتقاق واإلعراب.
الخامتة :يف الخامتة ركزت الكاتبة عىل دور العرب وفضلهم العظيم والكبري عىل
أوروبا يف مختلف املجاالت الحياتية ،وكيف ّأن إسبانيا البلد الفقري املعدم املستعبد،
أصبح بفضل العرب مزدهر ًا علمي ًا وفني ًا وحضاري ًا ،وطالبت الكاتبة األوروبيني باالبتعاد
التعصب األعمى ،وعليهم النظر إىل اإلسالم مبوضوعية ونزاهة ،وعليهم نبذ
عن
ّ
العزلة ،ونبذ التقوقع ،اللذين يقودان إىل التخ ّلف والجهل ،ودعت إىل تبادل الثقافات
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بني الرشق والغرب ،واالحرتام املتبادل بني الدول.
ملحق الصور :عرضت الكاتبة يف نهاية الكتاب صور ًا ألول درهم ،وأول دينار يف
اإلسالم ،وصور ًا للسفن الحربية اإلسالمية القدمية ،ومخطوطة لفليك عريب يرصد
ال ّنجوم ،وصورة إلسطرالب عثامين من النحاس ،وصور ًا لعلامء عرب ،ومخطوطات
عربية يف الطب ،ومخططات تحليلية لفن العامرة ،وصور ًا آلالت موسيقية.
وأخري ًا :هذا الكتاب الرائع جد ًا ،من أهم الكتب التي قرأتها ،وأفتخر بوجوده يف
مكتبتي الخاصة ،يتلخّ ص يف محتواه يف تقدير املنهج اإلسالمي وإجالله ،الذي ميزج
بني الروح واملادة ،ويجمع بني الدين والدنيا ،ويوازي بني الفرد واملجتمع ،ويعدل بني
الرجل واملرأة ،ويؤ ّلف بني الغريزة والعقل ،ويساوي بني األبيض واألسود ،والعريب
وأن العرب واملسلمني ميتلكون عقو ًال وإمكانات
واألعجمي ،ويؤاخي بني البرشّ ،
وأن الدين
إبداعية ،تركت بصامت واضحة وجلية عىل جدار الحياة ،والعامل بأرسهّ ،
اإلسالمي أعظم ديانة ظهرت عىل األرض سامحة ،وعل ً
ام ،وحياة ،لذا ال يجوز أن ندع
لألحكام الظاملة أن تلطخ هذا الدين بالسواد.
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إعداد :أ .هالة عقل  /رئيس قسم املطبوعات  -دار اإلفتاء الفلسطينية

يف األيام األوىل من شهر ذي الحجة من كل عام تهفو قلوب املسلمني ،وتتجه
أنظارهم نحو بيت الله الحرام ،يحدوها الشوق ،ويدفعها األمل فيام عند الله سبحانه
{و َأ ِّذ ْن
وتعاىل ،مستجيبني لدعوة أبيهم إبراهيم ،عليه السالم ،عندما أمره الله بقولهَ :

ُوك رِ َجالاً َو َعلىَ
اس ِبا ْل َح ِّج َي ْأت َ
فيِ ال َّن ِ

يق}( الحج)27 :
ُك ِّل َضامِ ٍر َي ْأتِ َ
ني مِ ْن ُك ِّل َف ٍّج َعمِ ٍ

مثل الحاج حج ًا مربور ًا:

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
«م ْن
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :
قَ ،ر َج َع كَماَ َو َل َدت ُْه ُأ ُّم ُه»(*)
الب ْي َتَ ،ف َل ْم َي ْر ُف ْثَ ،و َل ْم َيفْ ُس ْ
َح َّج َه َذا َ
جاء يف عمدة القاري أن معنى( :من حج) أي قصدَ ،و ُه َو َأ ْيض ًا َأعم من َأن يكون
(ه َذا ا ْل َب ْيت) يدل عىل َأنه ،صىل الله َع َل ْيهِ َوسلمِ ،إنمَّ َ ا َقا َله
عمرةَ .ق ْولهَ :
لِ ْل َح ِّج َأو ا ْل َ

َو ُه َو فيِ َم َّكة ،لأِ َ نَ :ه َذا ،يشار به ِإلىَ ا ْل َح رِاضَ .
وق ْوله(َ :فلم ْيرفث) ،الرفث ُيطلق
ام
الص َي ِ
َو ُي َراد ِبهِ ا ْل ِجماَ عَ ،و ُه َو ا َّل ِذي َع َل ْيهِ ا ْل ُج ْم ُهور فيِ َق ْوله َت َعالىَ {ُ :أ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
الر َف ُث} (ا ْل َبقَ َرةَ .)187 :و ُيطلق َو ُي َراد ِبهِ ا ْلفُ ْحشَ ،و ُيطلق َو ُي َراد ِبهِ ذكر ا ْل ِجماَ عَ ،وقيل :ا ُ
مل َراد
َّ
اب َق ْو ِل ال َّلهِ ت ََعالىَ {َ :ف َال َر َف َث} [البقرة.]197 :
* صحيح البخاري ،كتاب املحرصَ ،ب ُ
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ِبهِ َذلِ ك َم َع ال ِّن َساء لاَ مطلقهَ ،وقد اخْ تلف فيِ ا ُ
الح ِديث عىل َه ِذه
َ
مل َراد بالرفث فيِ
الأْ َ ْق َوالَ :ق َ
زْه ِريِ :ه َي كلمة َجامِ َعة لكل َما ُي ِريد الرجل من ا ْل َم ْر َأةَ ،وا ْلفَ اء فيِ :
ال الأْ َ َ
(ر َج َع)َ ،أيَ :ر َج َع
َ(فلم ْيرفث) ،عطف عىل الشرَّ ْطَ ،أعنِ ي َق ْوله( :من حج)َ ،و َج َوابه َق ْولهَ :
يعةَ ،و َأصله
ِإلىَ َب َلدهَ .ق ْولهَ :
(ومل يفسق) ،من الفسوقَ ،و ُه َو ا ْل ُخ ُروج َعن ُح ُدود الشرَّ ِ َ

انها ِإذا َزا َلت ،فالفاسق َخارج َعن َّ
الط َاعةَ ،وقيل:
ا ْل ُخ ُروجُ ،يقَ ال :فسقت ا ْل َخ َش َبة َعن َم َك َ
مل يفسق؛ َأي مل يذبح لغري الله َت َعالىَ  ،عىل ا ْلخالف فيِ َق ْوله َت َعالىَ {َ :فلاَ َر َف َث َولاَ

الزور ،وقيل
ُف ُس َ
وق} (ا ْل َبقَ َرةَ .)197 :وقيل ا ْلفسق َما أصابه من محارم اللهَ ،وقيل َقول ُّ
السباب ،ومل يذكر فِ يهِ ا ْل ِج َدال َم َع َأنه َم ْذ ُكور فيِ ا ْلقُ ْرآن .قلت :لأِ َ ن املجادلة ْارتَفَ عت

َبني ا ْل َع َرب وقريش فيِ َم ِ
أسلمت ُق َر ْيش َو ْارتَفَ عت
وضع ا ْل ُو ُقوف ِب َع َر َفة واملزدلفةَ ،ف ْ
املجادلة ،ووقف ا ْلكل ِب َع َر َفة.

فسهِ فيِ ا ْلبرَ َ َاءة َعن ُّ
َق ْوله( :كَماَ َولدته أمه)َ ،أي مشابه ًا ل َن ِ
والدة،
الذنُوب فيِ َي ْوم ا ْل َ

َأو يكون معنىَ :ر َج َعَ ،صار.

الصغَ ائِ ر والكبائر والتبعاتَ ،و ُيقَ الَ :ه َذا فِ يماَ ي َت َع َّلق ِب َحق الله،
َ
وه َذا ي َت َض َّمن غفران َّ

الع ْبد َم ْأ ُمور باجتناب َما
لأِ َ ن مظامل ال َّناس ْ
تح َتاج ِإلىَ اسرتضاء ا ْل ُخ ُصومَ .ف ِإن قلتَ :
ذكر فيِ ا ْل َحالاَ ت كلهاَ ،فماَ معنى تَخْ ِصيص َحا َلة ا ْل َحج؟ قلت :لأِ َ ن َذلِ ك َم َع ا ْل َحج أسمج
الصلاَ
َّ
وأقبح ،كلبس ا ْل َح ِرير فيِ

ة)*(.

وع ْن َعائِ َش َةَ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن َهاَ ،أن ََّها َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
الع َم ِل،
ول ال َّلهِ ؛ تُرى ِ
َ
الج َه َاد َأ ْف َض َل َ

* عمدة القاري.159/ 10 :
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َأ َف َال ن َُج ِاه ُد؟ َق َ
ور»
الَ « :ل ِك َّن َأ ْف َض َل ِ
الج َهادِ َح ٌّج َمبرْ ُ ٌ

(((

أدبيات

إمنا جعل الجهاد يف هذا الحديث أفضل من الحج؛ ألن ذلك كان يف أول اإلسالم
فرضا متعي ًنا عىل كل أحد ،فأما إذ ظهر اإلسالم وفشا ،وصار
وق َّلته ،وكان الجهاد ً
الجهاد من فروض الكفاية عىل من قام به ،فالحج حينئذ أفضل؛ أال ترى قوله لعائشة:
يكن من أهل القتال والجهاد للمرشكني ،فإن ّح َّل العدو ببلدة
ِ
الح ُّج)((( ملا مل ّ
(ج َه ُاد ُك َّن َ
واحتيج إىل دفعه ،وكان له ظهور وقوة وخيف منه؛ توجه فرض الجهاد عىل العيان،
وكان أفضل من الحج والله أعلم.

(((

حط الخطايا كام تحات ورق الشجرة:

من األمثال التي رضبها الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،يف حديثه ،تشبيهه حط
ذنوب املريض املؤمن املحتسب بحت ورق الشجرة.
فعن َع ْب ِد ال َّلهِ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُه(َ :أ َت ْي ُت ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،فيِ َم َر ِضهِ َ ،و ُه َو
ُ
يداُ ،ق ْل ُتِ :إ َّن َذ َ
اك ِب َأ َّن َل َك َأ ْج َر ْي ِن؟
وع ُك َو ْع ًكا َش ِد ً
وع ُك َو ْع ًكا َش ِد ً
يداَ ،و ُق ْل ُتِ :إن ََّك َل ُت َ
ُي َ
َق َ
الش َج ِر)
ات َو َر ُق َّ
ات ال َّل ُه َع ْن ُه َخ َطا َي ُاه ،كَماَ َت َح ُّ
الَ :أ َج ْلَ ،ما مِ ْن ُم ْسلِ ٍم ُي ِص ُيب ُه َأ ًذى ِإلاَّ َح َّ

(((

فمن نعم الله عز وجل عىل املريض أنه يف مرضه ينال أعىل درجة يف الصرب،
فالرسول ،صىل الله عليه وسلم ،أصرب الناس عىل طاعة الله ،وعىل أقدار الله ،فلهذا
والسالم يف املرض ،ويوعك كام يوعك الرجالن لينال هذه
كان يشدد عليه الصالة َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسري ،باب فضل الجهاد والسري.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسري ،باب جهاد النساء.
 .3رشح صحيح البخاري ،ابن بطال.190/ 4 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب املرىض ،باب شدة املرض.
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الدرجة الرفيعة ،ألن الصرب درجة رفيعة ال ميكن أن ُينال إال بأسبابه ،وهو البالء ،فهذه
هي الحكمة يف أن الرسول ،عليه الصالة والسالم يشدد عليه املرض.
(و ُه َو يوعك وعك ًا َش ِديدا) ُه َو ا ْلحمى ،وهو
جاء يف تفسري الحديث أن َق ْولهَ :
مرض َش ِديدَ ،وقيل :أملها وتعبها ،وقيلُ :ه َو إرعاد ا ْلحمى وتحريكه ِإ َّياه .وهو ما يجده
تضاعف ا ْلحمىَ .
وق ْوله:
شدة ال َّت َعبَ .ق ْوله(ِ :إن َذاك) لفظَ :ذاكِ ،إ َش َارة ِإلىَ َ
الإْ ِ ن َْسان من َّ
نه خطاياهَ ،
الشجر،
يسقط ورق ّ
(حات الله) أي نرث الله َع ُ
وق ْوله( :كَماَ تحات) َأي :كَماَ ْ

نه ذنُوبه َأي :تساقطتَ ،و َق َ
َو َق َ
كر َمانيِ َ :ف ِإن قلتَ :ه َذا يدل
ال ا ْبن الأْ َ ثِ ري :حاتت َع ُ
ال ا ْل ْ
عىل َما صدقه بقوله :أجلِ ،إ ْذ َذاك يدل عىل َأن فيِ ا ْل َم َرض زِ َي َادة ا ْل َح َس َناتَ ،و َه َذا يدل
عىل َأنه يحط الخطيئات؟ قلت :أجل َت ْص ِديق َ
اس َت ْأنف
لذلِ ك ا ْل َخبرَ َ ،ف
ُ
صدقه َأو ألثم ْ

الس ِّي َئاتَ ،ف َك َأن َُّه َق َ
الد َر َجات،
ال :نعم ِيزيد َّ
ا ْل َكلاَ مَ ،و َزاد َع َل ْيهِ َش ْيئ ًا آخرَ ،و ُه َو حط َّ
ويحط الخطيئات َأ ْيض ًا.
الدرجةَ ،وحط ا ْل َخ ِطي َئةَ ،و َق َ
َواخْ تلف ا ْلعلماَ ء فِ يهِ َ ،فقَ َ
ال َبعضهم:
ال َأ ْكثرَ هم :فِ يهِ رفع
َ
ِإنَّه يكفر ا ْل َخ ِطي َئة َفقَ ط)*(.

مثل البخيل واملتصدق:

وقد رضب الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،مث ًال للمتصدق والبخيل برجلني عليهام
جبتان من حديد.
فع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ق َ
«مث ََل
ُ
َ
الَ :
* عمدة القاري.212/ 21:
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يل َوا ُ
اض ُط َّر ْت َأ ْي ِد ِيهماَ ِإلىَ
مل َت َص ِّد ِقَ ،ك َمث َِل َر ُج َلينْ ِ َع َل ْي ِهماَ ُج َّب َت ِان مِ ْن َح ِد ٍيدَ ،ق ِد ْ
الب ِخ ِ
َ

ُث ِد ِّي ِهماَ َو َت َراقِ ِيهماَ َ ،ف َج َع َل ا ُ
مل َت َص ِّد ُق ُكلَّماَ َت َص َّد َق ِب َص َد َق ٍة ان َْب َس َط ْت َع ْن ُهَ ،ح َّتى َتغْ ىَش

الب ِخ ُ
يل ُكلَّماَ َه َّم ِب َص َد َق ٍة َق َل َص ْتَ ،و َأ َخ َذ ْت ُك ُّل َح ْلقَ ٍة بمِ َ َكانِ َها»
َأنَامِ َل ُه َو َت ْعفُ َو َأ َث َر ُهَ ،و َج َع َل َ

ول ال َّلهِ َصلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم َيقُ ُ
ال َأ ُبو ُه َر ْي َرةَ َ :ف َأنَا َر َأ ْي ُت َر ُس َ
َق َ
ُ
ول ِب ِإ ْص َب ِعهِ َ
«ه َك َذا فيِ
(((
َج ْي ِبهِ َ ،ف َل ْو َر َأ ْي َت ُه ُي َو ِّس ُع َها َو َال َت َت َو َّس ُع»

يف هذا الحديث شبه صىل الله عليه وسلم ،ا ْل َب ِخيل واملتصدق برج َلينْ َ ،أ َر َاد كل

لبسها سابغة ،فاسرتسلت َع َل ْيهَ ِ،ح َّتى
مِ ْن ُهماَ َأن يلبس درع ًاَ ،فجعل مثل ا ْل ُمنفق مثل من َ
زمة لرتقوته،
سرتت بدنه َجمِ يعه َوزِ َي َادةَ ،ومثل ا ْل َب ِخيل َكرجل َيده مغلولة ِإلىَ ُع ُنقه ُملاَ َ
الدرع ثق ًال ووبا ًال َع َل ْيهِ لاَ َي َّت ِسع ،بل تنزوي َع َل ْيهِ من غري وقاية َل ُهَ ،
وق ْوله:
َو َص َارت ْ
وق ْوله(ِ :إلىَ ُث ِد ِّي ِهام وتراقيهام) جمع ثدي وترقوةَ ،
(ع َل ْي ِهماَ جبتان) َتثْنِ َية ُج َّبةَ ،
وق ْوله:
َ
دها ُأمنلةَ ،
وق ْوله:
(ح َّتى تغىش) َأيَ :ح َّتى تغطي أناملهَ ،و ِهي ُر ُؤوس الأْ َ َص ِابعَ ،و ِاح َ
َ
مش َية لسبوغها وطولها وإسبال ذيلهاَ .
وق ْوله( :انْقَ َب َض ْت ُك ُّل
(و َت ْعفُ و َأ َثره) َأي :متحو آ َثار ْ
َ

َح ْلقَ ٍة ِإلىَ َص ِاح َبتِ َها َوتَقَ َّل َص ْت َع َل ْيهِ ) َأيَ :ت َأخَّ رت وانضمت وانزوتَ ،
وق ْوله( :يوسعها)
َأيُ :يوسع ا ْل َب ِخيل ا ْل ُج َّبة ا َّلتِ ي َع َل ْيهِ َ ،ي ْعنِ ي :كلام يعالج َأن يوسعهاَ ،فلاَ تتوسع ،بل تزداد
ضيق ًا ولزام ًا.

(((

الص ْدرِ َوغَ يرْ ِ هِ .
اب َج ْي ِب القَ مِ ِ
يص مِ ْن عِ ْن ِد َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباسَ ،ب ُ
 .2عمدة القاري.303/ 21 :
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اقرأ وتذكر
أ .إميان تايه  /رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

وصايا مثينة

* إذا كنت يف الصالة ،فـاحــفظ قلبك
* إن كنت عىل الطعام ،فاحفظ حلقك
* إن كنت يف بيت غريك ،فاحفظ برصك
* إن كنت بني الناس ،فاحــــفظ لسـانك
ِح َّكم جديرة بالتدبر

* ما ولدتم فللرتاب ،وما بنيتم فللخراب ،وما جمعتم فللذهاب ،وما عملتم ففي
كتاب مدخر ليوم الحساب.
* ما أقرب الدنيا من الذهاب ،والشيب من الشباب ،والشك من االرتياب.
* الحلم غطاء ساتر ،والعقل حسام باتر ،فاسرت خلل ُخ ُلقِ ك بحلمك ،وقاتل هواك
بعقلك.
* العجز آفة ،والصرب شجاعة ،والزهد ثروة ،والورع جنة ،ونعم القرين الرضا.
* أال إن من النعم سعة املال ،وأفضل من سعة املال صحة البدن ،وأفضل من
صحة البدن تقوى القلب.
94

اقرأ وتذكر

بشائر من الله

أدبيات

وءا
الر ْح َم َة َأن َُّه َم ْن َعمِ َل مِ ْن ُك ْم ُس ً
* بشارة من سورة األنعامَ { :ك َت َب َر ُّب ُك ْم َعلىَ َنفْ ِسهِ َّ
يم} (األنعام)54 :
اب مِ ْن َب ْع ِدهِ َو َأ ْص َل َح َف َأن َُّه غَ فُ ٌ
ِب َج َها َل ٍة ُث َّم َت َ
ور َر ِح ٌ

وءا َأ ْو َي ْظلِ ْم َنفْ َس ُه ُث َّم َي ْس َتغْ فِ ِر ال َّل َه َي ِج ِد ال َّل َه
* بشارة من سورة النساءَ :
{و َم ْن َي ْع َم ْل ُس ً

ورا َر ِحيم} (النساء)110 :
غَ فُ ً

س ُفوا َعلىَ َأنْفُ ِس ِه ْم لاَ َتقْ َن ُطوا مِ ْن َر ْح َمةِ
* بشارة من سورة الزمر{ُ :ق ْل َيا عِ َبادِ َي ا َّل ِذ َ
ين َأ رْ َ
ال َّلهِ ِإ َّن ال َّل َه َيغْ فِ ُر ُّ
يم} (الزمر)53 :
ُوب َجمِ ً
يعا ِإن َُّه ُه َو ا ْلغَ فُ ُ
الذن َ
الر ِح ُ
ور َّ

اب َو َآم َن َو َعمِ َل َع َملاً َصالِ ًحا َف ُأو َلئِ َك ُي َب ِّد ُل ال َّل ُه
* بشارة من سورة الفرقان{ِ :إلاَّ َم ْن َت َ
ورا َر ِحيم} (الفرقان)70 :
َس ِّي َئاتِ ِه ْم َح َس َن ٍ
ات َو َك َ
ان ال َّل ُه غَ فُ ً
خذ من اليوم عربة  ...ومن األمس خربة ...

الدنيا مسألة حسابية ،اطرح منها التعب والشقاء ،واجمع لها الحب والوفاء ،واترك
الباقي لرب السامء.
إذا سجدت فأخربه بأرسارك  ...وال تسمع من بجوارك  ...وناجه بدمع عينك ،فهو
للقلب مالك.
ال تقل من أين أبدأ؟ طاعة الله البداية ،ال تقل أين طريقي؟  ...رشع الله الهداية ..
ال تقل أين نعيمي؟ جنة الله كفاية ،ال تقل غد ًا سأبدأ  ...رمبا تأيت النهاية
ثالثة أمور ال تضيع بها وقتك

التحسرّ عىل ما فاتك؛ ألنه لن يعود
ومقارنة نفسك بغريك؛ ألنه لن يفيد
ومحاولة إرضاء الناس كلهم؛ ألنه لن يكون
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ثالثة نصائح يومية

(النصيحة األوىل) :ال تجعل يومك مير عليك ،دون ذكر هذا الدعاء“ :ال َّل ُه َّم ِإنيِّ

َأ ُع ُ
الع ْج ِز َو َ
الد ْي ِنَ ،وغَ َل َبةِ
الج نْ ِ
بَ ،و َض َل ِع َّ
وذ ِب َك مِ َن َ
الح َز ِنَ ،و َ
البخْ ِل َو ُ
اله ِّم َو َ
الك َس ِلَ ،و ُ
الر َج ِ
ال”(*)
ِّ
هذا الدعاء يدفع عنك بإذن الله الذي ال تنام عينه كل ما ال تطيقه النفس.
(النصيحة الثانية) :عندما تشعر بالقهر والهزمية يف أي موقف ،والعجز التام،
فعليك أن تشغل قهرك وحزنك باالستغفار ،متيقن ًا بفرج الله ونرصه لك عىل كل من
عاداك ،وسيفتح الله لك األبواب املغلقة كلها ،قل :أستغفر الله العظيم الذي ال إله
إال هو ،الحي القيوم ،وأتوب إليه.
(النصيحة الثالثة) :أن تتصدق بدرهم أو دينار أو ريال أو جنيه واحد كل يوم،
متيقن ًا أن الله سريفع بها حزنك وهمك ،وسيدفع عنك من البالء سبعني باب ًا ،أق ُّلها
(الهم).
ولن تجد من الله يف نهاية اليوم ،إال الرضا ،والرسور ،واألمن ،والنرص  ،والرزق
الحالل والسكينة ،وراحة البال.
اعلم

اعلم أنك إمنا ُخلقت لآلخرة ال للدنيا ،وللفناء ال للبقاء ،وللموت ال للحياة ،وأنّك يف
منزل ُق ْلعة ،ودار بلغة ،وطريق إىل اآلخرة ،وأنك طريد املوت الذي ال ينجو هاربه،
تحدث
كنت ّ
وال ّ
سي ٍئة قد َ
بد أنه مدركك يوم ًا ،فكن منه عىل حذر أن يدركك عىل حال ّ
نفسك منها بالتوبة ،فيحول بينك وبني ذلك ،فإذ ًا أنت قد أهلكت نفسك.

* صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسري ،باب من غزا لصبي بالخدمة.
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الشهيد
الشاعر  :عبد الرحيم محمود *

َس َ
ــأحــمِ ُ
راحـتـي
ــل روحــي َعــىل
َ

ال���ردى
َو ُأل��ق��ـ��ي ِبهـا فـي َم��ه��ـ��اوي
َّ

ٌ
ـديـق
ـس ُّـر
ــإ ّمــا َح
الص َ
َف ِ
َ
ــيــاة َت ُ

ُ
ــغــيـظ ِ
العـدى
ــمــات َي
َو ِإ ّمــا َم
ٌ

ـتـان
غـا َي ِ

َ��ـ��ي��ـ��ل ا ُ
ُ
رود ا َ
ملـنى
ملـنـايـا َون
ُو ُ

َـفـس
َون ُ

الش ِ
ـريـف
َ

َلهـا

شتِ ،إن َل��م َأ ُك��ن
الع ُ
يش؟ ال ِع ُ
َوم��ا َ

َم َخ َ
ـرام ِ
الحـمـى
ـوف ِ
الج ِ
ـنـابَ ،ح َ

مون
ـلت َأصـغـى يل العـا َل َ
ِإذا ُق ُ

ال��ورى
ـــيـــن
َو َد ّوى َمـــقـــايل َب
َ
َ

ــصــرعــي
ـــمـــر َك ِإنّــي َأرى َم
َل َع
ُ
َ

َو ِلكـــن َأ ُّ
غـــذ ِإ َليـــهِ

السليب
َأرى َمـرصعي
َ
دون َحـقّ ي َ

الخـــطــى
ُ

ــو ا ُ
ملــبــ َتـغـى
َو َ
دون ِبــالدي ُه َ

الصـليـل
ــمــاع
َيــلِ ُّذ لأِ ُذن��ـ��ـ��ي َس
ُ
َ

ُ
الدمـا
ـسـيـل
و ُيبهج نَــفـسـي َم
ِّ

صحان
ِ
الص ْح
َو ِج
ــج َّ
ٌ
ــد َل يف َ
ــســم َت َ

تُـــنـــاوشُ ُه

الفَ ــال

السـمـاءِ
َـصـيـب لأِ ُ ِ
س��ـ��د
ـنـه ن
َفــمِ ُ
ٌ
َ

َــصــيــب لأِ ُ ِ
الشـرى
سـد
َومِ
ــنــه ن
َ
ُ
ٌ

حـــات
ج
ـــارِ
ُ

* الشاعر عبد الرحيم محمود :ولد عبد الرحيم محمود يف قرية عنبتا قضاء طولكرم يف فلسطني عام  ، 1913ثوري
وشاعر فلسطيني ،كتب قصائد شعرية سياسية أشهرها «الشهيد» .شارك يف ثورة  1939 - 1936ويف حرب .1948
استشهد عبد الرحيم محمود يوم  13يوليو 1948م يف قرية الشجرة عن عمر قارب  35عام ًا ،حيث أصابته قذيفة يف عنقه.
97

جملة اإلسراء

العدد  160ذو القعدة  /ذو الحجة 1443هـ حزيران /متوز 2022م

َو َأث��ـ��قَ َ
��ـ��ل ِب ِ
الصـبـا
ري��ـ��ح
ـطـر
ـالع ِ
َ
َ

��ـ��وان
ِ
رج
���ه ا َأل َ
َكــســا َد ُم ُ
رض ِب��ـ��ا ُأل ُ
َو َعــفَّ َر

مِ
ــنــه
ُ

بــان
َو َ

َعـىل

ــي
َب ِه َّ

ــبــيــن
الج
ِ
َ

َشـفَ ـ َتـيـهِ

اِ بـتِ ـسـام

ُعــفــار ًا

َو ِلكــن
َمــعــانــيـهِ

ــزيـد
َي
ُ

البهـا
َ

الدنـا
��ـ��زء ِبهـذي
ُ
ُه ٌ

الخــلودِ
ــلم
نـــام لِ َي
ُ
َو َ
ـــحــلم ُح َ
َ

َو َيهــ َن َ
ــأ فـيـهِ

جـال
الر ِ
ــمــر َك هــذا َم
ــمـات ِ
ُ
َل ُع ُ

رام َمـوتـ ًا َشـريـفـ ًا َفـذا
َو َمــن
َ

الحقودِ
ـيـف اِ ِ
صـطباري لِ َك ِيد
َف َـك َ
ُ

ـيـف اِ حـتِ ـمـايل لِ
سـوم ا َألذى
ِ
َو َك َ

َأ َخـوفـ ًا

َوعِ ـنـدي

هـون
َت ُ

َو ُذلاّ ً

الحـياةُ
َ

َو ِإنّـــــــي

ِب َ
ال���رؤى
��ـ��أح��ـ�لى
ُ

���ر ُّب
َل َ

اإلبـــــــا
ِ

ال��ع��داة
ج��ـ��وه
ِبـقَ ـلبـي َس َـأرمـي ُو
َ
ُ

ــديــد َونــاري َلظــى
فقَ ــلبــي َح
ٌ

ـسام
الح ِ
ـح ِّـد ُ
َو َأحـمـي ِحـيـاضـي ِب َ

ــيـعـ َل ُم َقـومـي َأنّ��ـ��ي الفَ ـتـى
َف َ
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مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء يف محافظات الوطن
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفتي العام

املفتي العام يشارك يف االحتفال بذكرى اإلرساء واملعراج

القدس :شارك سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية ،خطيب املسجد األقىص املبارك يف االحتفال الديني الذي أقامته وزارة
األوقاف والشؤون الدينية يف مقام النبي موىس ،عليه السالم ،حيث أشار سامحته إىل
املخاطر الكثرية التي تهدد املسجد األقىص املبارك ،واملدينة املقدسة ،وذكر منها
مخاطر االستيطان بإحاطة املدينة املقدسة باملستوطنات ،وكذلك الحفريات التي
تقوم بها سلطات االحتالل بالقرب من أساسات املسجد األقىص املبارك ،باإلضافة إىل
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االقتحامات املتكررة
من قبل املستوطنني
املتطرفني

لفرض

أمر واقع جديد يف
املدينة املقدسة،
مضيف ًا أن حادثة
اإلرساء وامل��ع��راج
ذكرى عظيمة ،ومعجزة من أكرب املعجزات ،وجاءت درس ًا للمؤمنني واملؤمنات إىل
أن يرث الله األرض وما عليها ،وقد شارك يف االحتفال عدد من الشخصيات الرسمية
والشعبية والدينية والوطنية.
املفتي العام يشارك يف إطالق حملة “الوفاء للقدس”

القدس :شارك سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية /خطيب املسجد األقىص املبارك -يف حملة “الوفاء للقدس” التي
أط��ل��ق��ه��ا ص��ن��دوق
ووق��ف��ي��ة ال��ق��دس،
وم��ؤس��س��ة قدسنا
اإلنسانية الوقفية،
بالرشاكة مع عدد من
املؤسسات التنموية
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والخريية ،وأكد سامحته عىل أهمية هذه الحملة ،وقال :إنها تأيت يف وقتها املناسب،
خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي تعيشها املدينة املقدسة وأهلها ،كباقي أهل
فلسطني يف ظل االحتالل ،وخاطب سامحته العرب واملسلمني وأحرار العامل بقوله:
إن القدس تنادي األوفياء واملخلصني من أبناء هذه األمة؛ ليكونوا دامئ ًا إىل جانب
أهلها ومؤسساتها ،مضيف ًا :أن الحملة ممكن أن يساهم بها كل من يريد أن ينتمي
إىل القدس واملسجد األقىص املبارك وكنيسة القيامة ،وشكر سامحته وقفية القدس
ومؤسسة قدسنا ،عىل إطالق حملة الوفاء للقدس ،معرب ًا عن أمله يف أن تحقق أهدافها
لخدمة أبناء املدينة املقدسة.
وشارك يف إطالق الحملة عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية والدينية.
املفتي العام يشارك يف امللتقى الصويف األول يف فلسطني

رام الله :شارك سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية -خطيب املسجد األقىص املبارك -يف أعامل امللتقى الصويف األول
يف فلسطني ،الذي عقدته الهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس واملقدسات
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واملجلس الصويف اإلسالمي األعىل يف القدس والديار الفلسطينية ،حيث أكد سامحته
عىل أن التصوف علم قائم بذاته بأصوله وفروعه ،وامتداداته ،واشتقاقاته ،التي تعود
إىل جوهر نص الكتاب الكريم ،والسنة النبوية الرشيفة ،فهو علم من العلوم ،أسموه
التصوف ،وقالوا :إنه جاء من “الصفاء” ،مبعنى تصفية النفس ،والروح ،والقلب،
والعلامء قالوا :إننا بهذا العلم نعتني مبقام اإلحسان ومرتبته ،وهي املراقبة التامة
لله يف أمورنا وترصفاتنا جميعها.
عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية والدينية
وقد شارك يف أعامل املؤمتر ٌ
والوطنية.
املفتي العام يعود الجرحى الذين أصيبوا مؤخر ًا خالل اقتحام
سلطات االحتالل للمسجد األقىص املبارك

القدس :قام سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
– خطيب املسجد األقىص املبارك ،بعيادة الجرحى واملصابني من مصيل املسجد
األقىص املبارك وحراسه وسدنته ،الذين أصيبوا خالل اقتحام سلطات االحتالل
اإلرسائييل للمسجد
األق�ص�ى امل��ب��ارك،
يوم الجمعة املوافق
2022 / 4/ 15م،
ومت���ن���ى س�ماح��ت��ه
ل��ل��ج��رح��ى الشفاء
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مبامرسات سلطات
االحتالل واعتداءاتها
ع�لى املصلني يف
امل��س��ج��د األق�صى
امل��ب��ارك وح��راس��ه
وسدنته ،مؤكد ًا عىل
أن الشعب الفلسطيني سوف يدافع عن أرضه ومقدساته مهام بلغت التضحيات.
وقد شارك يف هذه الزيارة سامحة الشيخ عبد العظيم سلهب ،رئيس مجلس
األوقاف ،وعطوفة الشيخ عزام الخطيب ،مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف
القدس ،ومعايل املهندس عدنان الحسيني  /رئيس دائرة القدس يف منظمة التحرير
الفلسطينية وعدد من أعضاء مجلس األوقاف.
املفتي العام يرتأس الجلسة الخامسة بعد املائتني
ملجلس اإلفتاء األعىل

القدس :ترأس سامحة الشيخ محمد حسني -املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية – رئيس مجلس اإلفتاء األعىل الجلسة الخامسة بعد املائتني ملجلس اإلفتاء
األعىل ،بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء املجلس من مختلف محافظات الوطن ،وقد
أكد املجلس عىل فتوى تحريم ترسيب العقارات واألرايض يف مدينة القدس املحتلة
وأنحاء فلسطني كافة إىل االحتالل اإلرسائييل ،وقال يف بيان صدر عنه :إن فلسطني
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أرض خراجية وقفية يحرم رشع ًا بيع أراضيها وأمالكها وتسهيل متليكها لألعداء ،فهي تعد
من الناحية الرشعية
من املنافع اإلسالمية
العامة ،ال ب��ل من
األم��ل�اك الوقفية
الخاصة ،وذلك وفق ًا
للفتاوى ال��ص��ادرة
عن علامء فلسطني
والعامل اإلسالمي.
وندد املجلس باستمرار انتهاك سلطات االحتالل بحق املسجد األقىص املبارك من
خالل الدعوات القتحامه ،مشدد ًا عىل رفض هذه االنتهاكات املدبرة واملحمية من
سلطات االحتالل ورشطتها ،وحملها املسؤولية الكاملة عن تصاعد التوتر يف املنطقة
بأكملها ،مطالب ًا إياها بلزوم احرتام حرمة املسجد األقىص املبارك.
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مفتي محافظة سلفيت يشارك يف حفل تكريم
حفظة القرآن الكريم ونشاطات أخرى

سلفيت :شارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف “الحاج محمد” – مفتي محافظة
سلفيت  -يف حفل تكريم مجموعة من الطالب الحافظني لكتاب الله عز وجل
والحافظات ،أقامته قيادة األمن الوطني يف املحافظة ،باالشرتاك مع مديرية األوقاف
والرتبية والتعليم ،وكان يف استقبال الطلبة وذويهم العميد إيهاب السعيدين
قائد منطقة سلفيت ،بحضور الشيخ عثامن الديك ،مدير أوقاف سلفيت ،واألستاذ
محمد األقرع ،مدير عام الرتبية والتعليم يف سلفيت ،وقد أشاد فضيلته بالحافظني
والحافظات ،متمني ًا لهم دوام التقدم والنجاح
كام شارك فضيلته يف ندوة دينية عقدتها مؤسسة الدار البيضاء لرعاية أصحاب
اإلعاقة يف املحافظة ،بالتنسيق مع مديرية التوجيه السيايس يف املحافظة ،وكذلك
ألقى كلمة وعظية يف اجتامع األمئة واملؤذنني الذي عقد يف املحافظة.
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مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف وقفة تضامنية مع األرسى
ونشاطات أخرى

بيت لحم :شارك فضيلة الشيخ عبد املجيد العامرنة – مفتي محافظة بيت لحم-
يف وقفة تضامنية مع األرسى يف سجون االحتالل ،وشارك كذلك يف تشييع جثامني
عدد من الشهداء ،منهم الشهيد :محمد رزق شحادة صالح ،من بلدة الخرض،
والشهيدة غادة سباتني ،والشهيد محمد غنيم من حوسان ،وشارك يف حفل ذكرى
اإلرساء واملعراج الذي أقامته مديرية أوقاف بيت لحم ،وألقى كلمة نيابة عن سامحة
املفتي العام ،وألقى درس ًا يف مدرسة بنات الشواورة ،بالتنسيق مع املؤسسة العربية
التعليمية ،بعنوان( :العنف املدريس وأثره يف السلم األهيل) ،وألقى درس ًا آخر يف
مدرسة الخاص والنعامن ،بعنوان( :العنف بني الطلبة وأثره يف املجتمع) وشارك
فضيلته يف العديد من الربامج الدينية عرب مختلف وسائل اإلعالم ،باإلضافة إىل
إلقائه العديد من الدروس الدينية ،واملشاركة يف حل الخالفات والنزاعات العائلية
والعشائرية.
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مفتي محافظة جنني يشارك يف حفل افتتاح حديقة األرسى
ونشاطات أخرى

جنني :شارك فضيلة الشيخ محمد أبو الرب – مفتي محافظة جنني -يف افتتاح
حديقة األرسى يف مدرسة ذكور عز الدين ،برفقة محافظ جنني ،اللواء أكرم الرجوب،
وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية ،وشارك يف ندوتني دينيتني ؛ األوىل عن
“املشكالت األرسية وسبل العالج والوقاية ،سواء ضد املرأة أم الرجل أم األطفال”،
والندوة الثانية حول“ :الوقف وأحكامه” عقدت يف مقر دائرة العمل النسايئ ،وشارك
يف عدد من الربامج الدينية عرب وسائل اإلعالم ،وألقى عدد ًا من الخطب والدروس
الدينية يف مساجد املحافظة ،باإلضافة إىل مشاركته يف حل العديد من النزاعات
والخالفات العائلية والعشائرية.
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة وطنية ونشاطات أخرى

نابلس :شارك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شوباش – مفتي محافظة نابلس – يف ندوة
وطنية ،بعنوان“ :املتاحف والرصاع الفلسطيني اإلرسائييل عىل هوية القدس الثقافية
املعارصة” نظمها مركز يافا ،وشارك كذلك يف مؤمتر القدس الخامس عرش ،الذي
عقدته كلية اآلداب يف جامعة النجاح الوطنية ،بعنوان“ :حي الشيخ جراح” وشارك يف
الوقفة التضامنية مع األرسى الفلسطينيني أمام مقر الصليب األحمر ،ويف حفل إطالق
برنامج سياحي ملدينة نابلس ،تحت رعاية وزارة السياحة واآلثار ،ويف حفل تكريم
حفظة كتاب الله عز وجل من أكادميية القرآن الكريم ومراكز التحفيظ ،وحفل رفع
الستار عن نصب الشهيد التذكاري الخاص بقوى األمن ،وشارك فضيلته يف العديد من
الربامج الدينية عرب وسائل اإلعالم ،أجاب فيها عن استفسارات املواطنني وأسئلتهم
التي تهمهم يف حياتهم الدينية والدنيوية ،كام ألقى العديد من الدروس الدينية وخطب
الجمعة يف مختلف مساجد املحافظة ،باإلضافة إىل مساهمته يف حل العديد من
النزاعات والخالفات
العائلية والعشائرية
مب��ا يضمن األم��ن
والسلم األهليني.
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مفتي محافظة طوباس يلقي كلمة مبناسبة عرض فيلم عن األرسى
ونشاطات أخرى

طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمرو – مفتي محافظة
طوباس -كلمة مبناسبة عرض فيلم وثائقي بعنوان“ :ميالد” الذي
يسلط الضوء عىل املعاناة التي يواجهها األرسى الفلسطينيون،
وكذلك رد ًا عىل فيلم “أمرية” الذي رفض مضمونه كثري من أبناء
شعبنا إلساءته لألرسى وذويهم ،كام سلط فيلم ميالد الضوء عىل بعض القضايا التي
تهم الحركة األسرية ،كسياسة التعذيب ،وسياسة اإلهامل الطبي املتعمد ،باإلضافة
إىل اعتقال األرسى واألسريات ،واإلرضاب عن الطعام ...إلخ ،وشارك فضيلته كذلك
يف ندوة سياسية مبناسبة ذكرى يوم األرض ،بدعوة من التوجيه السيايس والوطني.
مفتي محافظة طولكرم يلقي العديد من الدروس الدينية
ونشاطات أخرى

طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عامر بدوي – مفتي محافظة
طولكرم -عدد ًا من الدروس الدينية يف مساجد املحافظة،
تناول فيها قضايا فقهية تهم املواطنني يف حياتهم اليومية،
وشارك فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية يف إذاعة
القرآن الكريم ،وتلفزيون السالم ،تطرق فيها إىل موضوعات فقهية تهم املواطنني
يف حياتهم.
109

جملة اإلسراء

العدد  160ذو القعدة  /ذو الحجة 1443هـ حزيران /متوز 2022م

مسابقة العدد 160

السؤال األول :ما...؟
 .9اسم:...
 .1املخاطبتان بقوله تعاىل يف الحديث القديس“ :أنت
أ .املركز الذي نظم يف نابلس ندوة بعنوان( :املتاحف
رحمتي ،واألخرى :أنت عذايب”
والرصاع الفلسطيني اإلرسائييل عىل هوية القدس الثقافية
 .2قال النبي ،صىل الله عليه وسلم ،ملن سمعه يقول“ :لبيك املعارصة)
عن شربمة”
ب .الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه رد ًا عىل فيلم (أمرية)
 .3يستحب للرجال دون النساء فعله بني امليلني األخرضين السؤال الثاين :من...؟
 .4يجب عىل محرم ارتكب محظور ًا من محظورات اإلحرام  .1أمري رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،عىل البحرين
 .5عنوان الحملة التي أطلقت مؤخر ًا من صندوق وقفية  .2الذي قال له صالح الدين األيويب“ :إن القدس أكرث قداسة
بالنسبة لنا منكم”
القدس ومؤسسة قدسنا
 .3رئيس دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية
 .6أفضل:...
 .4القائل:...
ب .الصدقات
أ .الجهاد
أ( .أحب الدين إىل الله الحنيفية السمحة)
 .7حكم:...
ب( .يريدونني قتي ًال ،بل شهيد ًا شهيد ًا)
أ .السعي بني الصفا واملروة عند جمهور الفقهاء
ت( .فإذا نظرت يف كلية رشعية ،فتأملها ،تجدها حاملة
ب .الترشيك بني عبادتني مقصودتني بذاتيهام
عىل التوسط)
 .8معنى:...
 .5صاحب كتاب:...
أ( .الرفث) عند الجمهور يف قوله صىل الله عليه وسلم:
أ( .هكذا علمتني الحياة)
“من حج فلم يرفث”
ب .الجرب واملقابلة
ب( .حات) يف قوله صىل الله عليه وسلم“ :إال حات الله السؤال الثالث :متى...؟

عنه خطاياه”

ت .االستطاعة املرشوطة لوجوب الحج عند الحنفية

 .1وضع املسجد األقىص املبارك يف األرض
 .2يجب استحضار النية من قبل مخرج الزكاة

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة عىل ستة فائزين
بالتساوي

ملحوظتان :

 تُرجى كتابة االسم الثاليث حسب ما ورد يف البطاقة الشخصية (الهوية)،والعنوان الربيدي ،ورقم الهاتف وكتابة اإلجابات بخط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآليت :مسابقة اإلرساء ،العدد 160
مجلة اإلرساء  /اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الرشيف
ص.ب  1862 :رام الله
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إجابة مسابقة العدد 158
السؤال الثالث:

السؤال األول:

 .1التوبة.

 .1أم نارص أبو حميد

 .2مكروه كراهة تحرميية.

 .2ابن مفلح

 .3الصرب ،والحلم ،والعلم ،والكرم.

 .3أ .عمر أبو ريشة

 .4حراس األرض.

ب .أبو متام

 .5أخالقيات املهن الطبية من منظور إسالمي.

ت .زهدي حنتويل

 .6أ .محمد العويض.

ث .الخليفة العبايس املعتصم

ب .سعادة السفري هائل الفاهوم.
السؤال الثاين:

ج .القائد الراحل يارس عرفات
السؤال الرابع:

% 2.5

1968 /3/ 21 .1م.
1976/ 3/ 30 .2م.
1969 .3م.

الفائزون يف مسابقة العدد 158
العنوان

االسم

قيمة الجائزة بالشيكل

أحمد خليل عدوي

بيت لحم

سعيد عطا الله صالح

رام الله

250

ضواحي القدس

250

نابلس

250

أريحا واألغوار

250

غزة

250

فاطمة أحمد جرب يحيى
ملك “محمد نضال” كتوت
نهاية وليد ماجد
لينة إحسان عاشور
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ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة ملجلة اإلرساء

حرص ًا عىل التواصل بني مجلة «اإلرساء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب
الفضيلة العلامء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يرثوا مجلتهم بالكتابة،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألبحاث
والقصائد الشعرية الهادفة ،إضافة إىل ملحوظاتهم السديدة ،عل ً
ام أن موضوعات املجلة
متنوعة ،تشمل املجاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها ،ويخصص لكل
موضوع ينرش مكافأة مالية جيدة.
ونلفت االنتباه إىل رضورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :

 .1طباعة املادة املراد نرشها عىل الحاسوب ،وترسل عرب الربيد اإللكرتوين ،أو باليد.
 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.
 .3كتابة نصوص اآليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4تخريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة ،ويلزم بيان رأي علامء
الحديث يف مدى صحتها إن مل تكن مروية يف صحيحي البخاري ومسلم.
 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
 .6عمل هوامش ختامية أو حواش سفلية ،تشمل املعاين والتوثيق  ...إلخ.
مع التنبيه إىل رضورة تجنب إرسال مقاالت أو أبحاث سبق نرشها،
سواء يف مجلة اإلرساء أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة
عن مجالت أو مواقع إلكرتونية

نستقبل املراسالت عىل العنوان اآليت :

القدس :مجلة اإلرساء  /فاكس 6262495 :ص.ب20517 :
الرام  :تلفاكس 2348603 :ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps
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