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    كان الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- قبل النبوة معروفًا لدى قومه بالصدق واألمانة 
واألخالق الكرمية حتى لقبوه باألمني، وملا اختلفت قريش على من يضع احلجر األسود 
يف مكانه حينما أعادوا بناء الكعبة املشرفة، نزلوا على رأي أول داخل إىل البيت، فكان 
رسول اهلل عليه الصالة والسالم، فقالوا: جاء األمني ، وتهللوا فرحاً، وقد حكم عليه 
الصالة والسالم بينهم مبا أرضى اجلميع، بأن جعل احلجر األسود يف رداء حتمل كل 
قبيلة طرفًا منه، ثم أخذه عليه الصالة والسالم ووضعه يف مكانه، وهكذا انفض نزاع 

بني القبائل القرشية كاد يثري حروبًا ونزاعات تربو على حرب داحس والغرباء.
    إال أن هذه املكانة العظيمة للنيب - صلى اهلل عليه وسلم - بني أهل مكة مل متنعهم 
ما هم عليه  بالربوبية وترك  العداء حينما دعاهم إىل توحيد اهلل وإفراده  من مناصبته 
من الغواية والضالل، واتباع هذا الدين احلق الذي أخرج الناس مجيعًا من الظلمات 
إىل النور، وكان آخر عهد هذه الدنيا بنور السماء اآلتي مع أمني الوحي جربيل عليه 

السالم.
    إنها سنة اهلل يف رسله وأنبيائه – عليهم أفضل الصالة والسالم – أن جيدوا صدًا 
معادن  الذي يكشف  والباطل هو  احلق  الصراع بني  أقوامهم، ألن  وتعنتًا من زعماء 
املؤمنني،ويبني صرب أتباع احلق وتضحياتهم وحتملهم أعباء محل الدعوة ومحاية الداعية.

    وقد أخرب ورقة بن نوفل رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - حينما قص عليه خرب 
الوحي بأن قومه سيخرجونه من مكة )1(. ألن قوى الباطل ال تقبل احلق ، وألن زعماء 
املكاسب واملناصب واالمتيازات ال يفرطون بها، إال من رحم ربي وأراد له اهلداية يف 

                 اهلجرة النبوية الشريفة 
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الدنيا والنجاة يف اآلخرة.
   وقد ناصب زعماء مكة الدعوة اإلسالمية العداوة والبغضاء، واحلقد واألذى مبن آمن 
املسلمني  املستضعفون من  أولئك  عليه وسلم، وخباصة  اهلل  واتبع رسوله، صلى  باهلل 
كان  وقد   – عنهما  اهلل  رضي   – مسية  وزوجه  كياسر  بعضهم  استشهد  حتى  األوائل، 
الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-  مير عليهم وهم يعَذبون فيقول هلم: ) صربا آل ياسر، 

فإن موعدكم اجلنة ( )2(.

  وقد اشتد األذى على املسلمني يف مكة حتى أذن هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم باهلجرة 
إىل احلبشة، ألن فيها ملكًا ال يظلم عنده أحد.

  إال أن إرادة اهلل تعاىل وتقديره اقتضيا أن يهاجر النيب -صلى اهلل عليه وسلم- إىل 
يثرب، وقد أخرب النيب -صلى اهلل عليه وسلم- أصحابه بذلك يف قوله: ) قد أخربت 

بدار هجرتكم، وهي يثرب فمن أراد اخلروج فليخرج إليها ( )3(.

  وكان صلى اهلل عليه وسلم قد رأى دار هجرته يف منامه، وما يراه األنبياء يف منامهم فهو 
من احلق والوحي: )  إني أريت دار هجرتكم ذات خنل بني    البتني    وهما    احلرتان()4(.
   وهذا الوصف ينطبق على املدينة املنورة، على ساكنها أفضل الصالة وأمت التسليم.

  وملا أذن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- باهلجرة إىل املدينة املنورة أخذ الصحابة 
الدار  تبوؤوا  الذين  األنصار  وكان  املدينة،  على  يتقاطرون   – عليهم  اهلل  رضوان   –
بيوتهم  ويقامسونهم  ويؤوونهم،  ينصرونهم،  املهاجرين؛  إخوانهم  استقبال  واإلميان يف 
تضحية  وإنها  والعالئق،  األواصر  كل  على  تسمو  اليت  اإلميان  أخوة  إنها  وأمواهلم، 

السابقني األولني من أبناء هذه األمة اإلسالمية الكرمية.
  ويبقى النيب، صلى اهلل عليه وسلم يف مكة - وقد اطمأن على أصحابه املهاجرين- 
رضي اهلل عنه–  ينتظر أمر اهلل وإذنه له باهلجرة، ليخرج من مكة يصاحبه الصديق – 
حترسهما عناية اهلل، وقد أخذ بكل األسباب واالحتياطات لنجاح هجرته حتى وصوله 
إىل دار اهلجرة طيبة الطيبة، اليت احتضنت املهاجرين الذين شكلوا مع األنصار اجملتمع 
وسلم،  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  يقودها  اليت  األوىل،  اإلسالم  ودولة  األول.  اإلمياني 

اهلجرة النبوية الشريفة طريق العزة وخارطة العودة
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وحتميها سواعد املؤمنني من أمة اإلسالم العظيمة اليت اجتمعت يف دار اهلجرة، تنصر 
اهلل ورسوله، وحتمل هذا النور املبني الذي أضاء مشارق األرض ومغاربها، وجعل من 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس {. األعراب املتقاتلني على سبق فرس أو بعري } َخْيَر ُأمَّ
  إنها اهلجرة الشريفة أكرب حدث يف تاريخ اإلسالم بعد مولد النيب -صلى اهلل عليه 
وسلم- وبعثته، ولذلك اختار الفاروق عمر بن اخلطاب ومعه الصحابة الكرام –رضوان 

اهلل عليهم – أن تكون اهلجرة الشريفة مبدأ للتأريخ اإلسالمي ألمة املسلمني.
   فقد انتقل املسلمون باهلجرة من وطن تسوده أحكام الكفر، وتسيطر عليه قوى الشر 
دينهم  إظهار  من  ومينعون  ويضطهدون،  املسلمون  فيه  ويستضعف  والشرك،  والبغي 

والطواف بالبيت العتيق الذي حتيط به األصنام واألوثان.
  ومل تكن اهلجرة رغبة بوطن عن مكة ، وإمنا كانت انتقااًل بالدين إىل وطن حيتضنه 
املدينة  إىل  منها  هاجر  حني  مكة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  خاطب  وقد  وحيميه، 
فقال: ) علمت أنــــك خري أرض اهلل و أحب  األرض إىل اهلل ، و لوال أن أهلك أخرجوني منك ما 

خرجت( .  )مسند أمحد(.  

  لقد انتقل املهاجرون إىل دار عز ومنعة، بنوا فيها املسجد النبوي، وأقاموا جمتمع اإلميان 
قائدها  األوىل  اإلسالم  دولة  وأسسوا  هلا.  مثياًل  التاريخ  يشهد  مل  إميانية  أخوة  ظل  يف 
وحاكمها سيد املرسلني وخري األولني واآلخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة، وما 

غادر الدنيا حتى دانت جزيرة العرب باإلسالم، ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا.
  وعاد املهاجرون بقيادة النيب -صلى اهلل عليه وسلم- إىل وطنهم مكة مبجموع األمة 
عهد  بانتهاء  إيذانًا  املشرفة  الكعبة  فوق  من  اخلالد  التوحيد  نداء  وارتفع  اإلسالمية، 
الشرك والوثنية، وانطالق آفاق اإلميان الرحبة اليت وسعت الناس مجيعًا على اختالف 

ألوانهم وأجناسهم .
  إن حدث اهلجرة النبوية الشريفة حيمل مشروعًا متكاماًل لألمة ولشعوبها كافة يف إعادة 
بعث وحدة األمة، بتفعيل عوامل القوة فيها، وهي موجودة ومتوافرة، وال ينقصها سوى 
النوايا الصادقة اليت توافرت يف خري سلف هلذه األمة؛ وهم أصحاب رسول اهلل صلى 
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اهلل عليه وسلم، ويف مقدمتهم أبو بكر الصديق - رضي اهلل عنه - أول رجل اعتنق 
 اإلسالم من املسلمني وصاحب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- يف الغار واهلجرة 
َِّذيَن َكَفُرواْ َثانَِي اثَْنْيِن إِْذ ُهَما ِفي الَْغاِر إِْذ يَُقوُل لَِصاِحِبِه اَل  } إاِلَّ َتنُصُروُه  َفَقْد نََصَرُه الّلُه إِْذ َأْخَرَجُه ال
ْفَلى  َِّذيَن َكَفُرواْ السُّ َّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة ال ََّدُه بُِجُنوٍد ل َتْحَزْن إِنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأي

َوَكلَِمُة الّلِه ِهَي الُْعلَْيا َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم {)5(.
   فهال استفدنا حنن أصحاب هذه الديار املباركة وغرينا من شعوب املسلمني من دروس 

اهلجرة النبوية الشريفة،وهال عملت األمة مبجموعها على إعادة املهجرين إىل ديارهم.
  إنها اهلجرة النبوية ترسم طريق العزة وخارطة العودة إىل الديار يف ظل اإلميان وعزة 

اإلسالم.
  فهل أدرك بنو قومي وإخوتي يف وطين، فعملوا يدًا واحدة، وصفًا مرتاصاً، وحشدوا 
كل طاقاتهم مستعينني بإمكانات أمتهم - ما وجدوا إىل ذلك سبياًل - إلعادة العزة 
واللحمة والوحدة هلذا الوطن اجلريح النازف يف رحاب املسجد األقصى وبيت املقدس 

وأكناف بيت املقدس.
  ولتكن ذكرى اهلجرة النبوية الشريفة حمطة مراجعة لكل مواقفنا نستلهم منها العمل 
األكرم صلى اهلل وسلم  الوطن رسولنا  إىل  العائدين  وإمام  املهاجرين  وفق سنة سيد 
وبارك عليه، وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

الدين.
 اهلوامش

1.  سرية ابن هشام، العهد املكي، بعثة النيب وبدء الوحي، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقص على خدجية 
ما كان من أمر جربيل معه.

2 . أخرجه األلباني عن الصحابي جابر بن عبد اهلل يف فقه السرية.
3 . صحيح البخاري، كتاب احلواالت، باب جوار أبي بكر يف عهد النيب وعقده.

4 . صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب هجرة النيب -صلى اهلل عليه وسلم- وأصحابه إىل املدينة.
5 . التوبة: 40.
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   تعين الفتوى يف اللغة الكشف والبيان واإليضاح واإلخبار.
   ويدل معناها االصطالحي على جواب ما َيْشُكل من األحكام واملسائل الفقهية.

   ووظيفة املفيت تتلخص يف بيان احلكم الشرعي يف مسألة من املسائل أو يف أمر من 
النبوية وفتاوى سلف العلماء وخلفهم،  األمور. ويقتضيه هذا العلم بالقرآن والسنة 
فيما خيص املسألة اليت يفيت فيها، على أقل تقدير، كما ال بد له من اإلحاطة الواعية 
بالظروف والبيئة احمليطة حبال السائل ومسألته. وينبغي للمفيت كذلك أن تكون له قدرة 

على حتليل املواقف وربطها باألحكام الشرعية.
   وجيدر به أيضًا بذل اجلهد يف طلب الدليل الشرعي، وال يصح له جتاهل األخذ به، أو 

التقصري يف العمل مبوجبه، فهو النرباس واملستند الرئيس للفتوى الشرعية.
على  الصحيحة  النصوص  دالالت  يف  اجتهاد  من  تنبع  الشرعي  مبعناها  والفتوى    
الوقائع واملسائل واحلوادث، واملفيت بشر يصيب وخيطئ، والذي يؤديه فهمه لشيء قد 
جيد خمالفًا له يف الشيء نفسه ودليله، ألسباب خمتلفة، منها: اختالف مستويات الفهم 
بني الناس، فال عجب وال غرابة أن جند الناس قد اختلفوا يف الفتوى منذ زمن بعيد، 
حتى يف عصور اخلري، وأقربها صلة وزمنًا بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، وكبار صحابته 
وخلفائه الراشدين، فقليلة هي املسائل الفقهية اليت حظيت بإمجاع أهل الفتوى عرب 

الفتوى بني املرتبصني واملسيئني

          واملستوى املنشود
 كلمة العدد

 بقلم : الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير
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التاريخ اإلسالمي.
   ومجيل باملرء أن يطلع على ما ورد يف كتاب رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية، 
ليجد مسوغات حقيقية لوجود االختالف يف الفتوى واملسائل الفقهية بني العلماء، بل 
بني أئمتهم وخيارهم. حتى إن الصحابة -رضي اهلل عنهم- اختلفوا يف فهم بعض 
النصوص الشرعية والرسول -صلى اهلل عليه وسلم- بني ظهرانيهم، وشواهد ذلك 
كثرية، من أشهرها اختالفهم يف فهم املراد من أمره صلى اهلل عليه وسلم حني طلب 
منهم أن ال يصلوا العصر إال يف بين قريظة، فلما أدركتهم  صالة العصر وهم يف الطريق 
إىل بين قريظة، صلى بعضهم، وامتنع آخرون، فالذين صلوا يف الطريق أداهم فهمهم 
إىل أن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- قصد اإلسراع يف املسري إىل بين قريظة، ومل 
يرد حقيقة تأخري صالة العصر لو أدركتهم يف الطريق، أما الفريق الثاني فأخذوا األمر 
بظاهره دون تأويل فسارعوا باملسري، وحني أدركتهم الصالة يف الطريق أجلوا أداءها حلني 
الوصول إىل بين قريظة، واملهم أن الفريقني ملا عادا إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم، 
مل يعنف أيًا منهم، بل قبل من كل منهما ما أداه إليه فهمه، يف إشارة دالة بوضوح على 
مشروعية االختالف يف الفتوى املستنبطة من النصوص ظنية الداللة اليت حتتمل التباين 
يف الفهم، انطالقًا من إمكانية وقوع ذلك التباين من بشر هلم عقول وأذهان متباينة يف 

النظر واملستوى والربط...اخل.
   غري أن االختالف يف الفتوى ليس كله معتربًا يف ميزان الشرع احلنيف، فاالختالف 
منه املربر، ومنه الشطط، فاملربر ما كان هدفه احلق، وغايته الوصول إىل حقيقة  احلكم، 

وسبيله قواعد االستنباط السليمة، اليت تكون وفق شروط اإلفتاء الشرعي.
أن  دون  اهلوجائية،  من  ينطلق  الذي  األرعن  فهو  الفتوى  االختالف يف  أما شطط     
يعترب لألصول الشرعية اعتبارها الالزم، وفق ميزان الشرع احلنيف، ومعايري الفتوى 

الصحيحة.
   فالفتوى علم قائم بذاته، ومثلها مثل كل العلوم، فلكل علم قواعده وأصوله، إذ ال 
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يعقل أن يقحم شخص نفسه يف علم الطب أو الصيدلة أو اهلندسة أو الرياضيات دون 
العلوم ومباحثها ومصطلحاتها ومفاهيمها وأصوهلا  تلك  بقواعد  إملام  لديه  يكون  أن 
ولكن  املذكورة،  العلوم  من  علم  لكل  احلق  هذا  إقرار  يف  خمالفًا  جند  وال  وفروعها، 
الغرابة تبدو جلية حني جند السماح باقتحام حصون الفتوى من غري أهلها، وقبول ذلك 
من فاعليه، وكأن من حق أي شخص أو فئة اإلفتاء دون التقيد بأية مرجعية أو معيار. 
ويف هذا تعسف واضح، ولألسف أن بعض الناس يبدو أنهم يتجاهلون هذا التجين 
رغم وضوحه، بدليل أنهم حياجون بسفاسف الفتاوى وشواذها، ولو ردوا الفتاوى إىل 
أولي األمر من العلماء لعرفوا احلقيقة دون مواربة، واهلل تعاىل يقول: }  َوِإَذا َجاءُهْم 
ُسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه  وُه ِإَلى الرَّ َن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو َردُّ

ِّ
َأْمٌر م

.} َقِلياًل  ِإالَّ  ْيَطاَن  الشَّ َبْعُتُم  اَلتَّ َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  الّلِه  َفْضُل  َوَلْواَل  ِمْنُهْم  َيْسَتنِبُطوَنُه  ِذيَن  الَّ

 

)النساء: 83(

  بل إن بعض املرتبصني يبعد يف الشطط فيحاجج يف الفتاوى املشبوهة انطالقًا من 
العداء للدين، وبهدف الطعن فيه، وهؤالء يتصيدون ما يلتبس على بعض الناس من 
فهم لبعض أمور الدين اليت ترد يف بعض النصوص الشرعية، بهدف التشكيك بالدين 
وأحكامه، عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت: »سألته صلى اهلل عليه وسلم عن قوله تعاىل: 
ْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت  ِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّ }ُهَو الَّ

ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه{  ِذيَن يف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ ا الَّ َفَأمَّ
فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروهم«. )متفق 

عليه( .
  وبعد هذه التوطئة عن مفهوم الفتوى وداللتها، وعن مشارب املختلفني فيها، ننطلق 
الفتوى، من حيث  اجتاهات ومواقف حيال  املعاصر من  ما يشهده واقعنا  باإلشارة إىل 
معرفة  هدفه  اجتاه  فهناك  وقضاياها،  وجماهلا  وشروطها  ومصادرها  ومضمونها  مستواها 
الشرعية  باألصول  التقيد  وضابطه  الصحيح،  الشرعي  احلكم  إىل  والتوصل  احلقيقة 
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حكم  بيان  أو  السائلني،  إجابة  عن  البحث  يف  اجلهد  بذل  وعماده  بالفتوى،  اخلاصة 
شرعي يف الواقعة أو املسألة موضوع الفتوى، ومرتكزه الدليل الشرعي الصحيح ثم 
القواعد السليمة يف استنباط احلكم الشرعي، وإصدار الفتاوى، إذ إن االقتصار على 
الوقوف عند الدليل ال يكفي، إن مل ُتتبع الطريقة الصحيحة يف التعاطي معه، وحتى 
نقرب الصورة نضرب املثال اآلتي : فلو أردنا عمل مربى من الفاكهة، فإن جمرد حصولنا 
على الفاكهة املرادة ال يوفر لنا املربى املطلوب، فال بد من الدراية بكيفية عمل املربى، 

والشروع فعاًل خبطوات العمل، وفق الطريقة املنظمة واملعدة لعمل املربى املطلوب.
اليت يشهدها  والوقائع  باألحداث  أو  الناس  يطرحها  اليت  باملسائل  تتعلق  والفتوى    
واقعهم، ويتساءل الناس أحيانًا عن مواضيع الفتاوى اليت يتصدى هلا املفتون، ملاذا هذه 

دون غريها، ملاذا االهتمام والرتكيز على حماور وأبعاد معينة وجتاهل غريها.
إىل  اإلشارة  جتدر  التساؤالت،  هذه  عن  اإلجابة  يف  واملوضوعية  اإلنصاف  حتري  وعند    

عوامل عدة تؤثر يف اختيار موضوع الفتوى ومستواها وحياديتها ودقتها العلمية، ومن 

تلك العوامل:

1 . املستوى العلمي للمفيت.
2 . قدرة املفيت على حتليل املواقف واألحداث وربطها باحلكم الشرعي املناسب.

3 . مدى إخالص املفيت وصدق نيته، وبعده عن النفاق واخلداع وكتم العلم، وجرأته 
على قول احلق، وعدم الرضوخ للطمع والتخويف. 

4 . مدى إتاحة اجملال للمفيت ليعرب عن رأيه دون ممارسة أية ضغوط فعلية أو تهديدية 
عليه، ليفيت حسب مصاحل أو أهواء اجلهات الضاغطة، أو ثنيه عن قول احلق، أو التعبري 

عن قناعته باحلكم املناسب.
5 . مدى تقدير الناس للفتوى واهتمامهم بها.

6 . املواضيع اليت يطرحها الناس للفتوى.
   فإذا وجد املفيت املؤهل دينيًا وعلميًا وشخصياً، وأتيح له اجملال ليصدع بفتواه املستنبطة 
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من الدليل الشرعي الصحيح، وفق الضوابط الشرعية اليت تشرتط يف الفتوى واملفيت، 
فإننا سنشهد انقالبًا جذريًا يف عامل الفتوى، يكون الرتكيز فيه على مستجدات األمور، 
وعلى قضايا الناس ومشكالتهم واملواضيع اليت تثري اهتمامهم، دون اهلبوط إىل درك 
املناكفات  السياسية، وستحمى من  اجملاذبات  بالفتوى عن  األمور وسفاسفها، وسينأى 
احلزبية واملذهبية، وستربأ من الظهور بألوان األطياف احلزبية أو السياسية أو املنفعية،   
الناس، واحرتام  تقدير عامة  هلا حمط  يرجى  بالفتوى، وتصبح كما  الثقة  تعود  وحينها 

خاصتهم واهتمامهم.
   فاملسؤولية إذن ال تقع على عاتق املفيت وحده، رغم أنه لن يكون حبال من األحوال 
يف منأى عن حتمل نصيبه يف األسباب اليت آلت إىل ما آل إليه واقع الفتوى يف جمالي 
النجاح أو الفشل، فهو ركن أساس، ولكن اجملتمع بأنظمته وقوانينه وسياسته ومجاعاته 

وأحزابه وأفراده يشاركون كل بسهمه يف حتمل املسؤولية عن ذلك.
الفتاوى  من  احلقيقية  الرباءة  إعالن  من  بد  ال  واألوراق  األمور  ختتلط  ال  وحتى     
السخيفة واملنحرفة عن جادة صواب الشرع وأدلته، أيًا كان مصدر تلك الفتاوى، فكل 
فتوى تنطلق من املزاجية وتتفلت من الضوابط املشروعة، وتتجاهل األصول املقررة 
احلنيف  الشرع  موقف  عن  األحوال  من  حبال  تعرب  وال  مرفوضة  فتوى  هي  للفتوى، 
وحكمه، سواء صدرت من شخص أم هيئة أم حزب أم دولة، من عجم أم عرب، فهي 
مردودة على أصحابها، ومشجوبة من كل خملص صادق غيور على حرمة الدين وقداسته، 

ومن كل حريص على حتري احلقيقة.      
وسائل  قبل  من  واملتابعة  والتعليق  للبحث  واآلخر  احلني  بني  الفتوى  وتتعرض     
اإلعالم املختلفة، سواء من خالل عرض الفتاوى املثرية، أم عن طريق التعقيب عليها 

وحتليلها وتبين مواقف منها وبناء عليها.
     وبعض املغرضني يرتبصون بالفتوى الدوائر، تربص مرضى القلوب بالدين اإلسالمي 
وأركانه ومصادره ورموزه، فيسيحون يف األرض تتبعًا لعثرات املفتني، وسقطات الفتاوى، 
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مبتغني التشهري والطعن وإثارة الشبهات ونشر املكائد، ومن أساليبهم يف ذلك اإلتيان 
مبقاطع مبتورة من الفتاوى، تاركني تتماتها املوضحة، سعيًا وراء إبراز مواضع الشبهة 
 ومواطنها، وخمرجني النصوص بالبرت عن حقيقة داللتها، على نهج من قرأ قوله تعاىل
َوَأنُتْم   { اآلية  بقية  يقرأ  أن  دون  وسكت  اَلَة...{   الصَّ َتْقَرُبوْا  اَل  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ َيا   {

ُسَكاَرى { .
  وما أكرب جرم املفيت الذي يتصدى للرتكيز على هوامش القضايا، ويتجاهل أمهات 
األمور، والطامات الكربى اليت تئن من ثقل عبئها األمة، وتعاني من االكتواء بنارها 

اإلنسانية برمتها.
  واملزاجيون يريدون الفتوى مفصلة على مقاييس أهوائهم، وملونة بأصباغ مذاهبهم، 
الذي  احلالل  حتل  باليت  ويستخفون  الشرع،  حرمه  ما  حترم  اليت  بالفتوى  فيسخرون 
جاء به الدين، إذا كان حرام الشرع وحالل الدين يتناقض مع ما ذهبوا إليه يف احلل 

والتحريم.

 

الفتوى بني املرتبصني واملسيئني واملستوى املنشود

   ومن ناحية أخرى ال بد من اإلشارة إىل أن بعض أصحاب 
يقبلون  حني  احلمراء  اخلطوط  يتجاوزون  الفتاوى  صرعات 
أبوابًا  أو  والتندر،  لالستخفاف  مادة  يكونوا  أن  ألنفسهم 
على  األبواب  فاحتني  وقيمهم،  دينهم  إىل  الطعن  لتسريب 
مصاريعها  للمتصيدين يف املياه العكرة، غري آبهني بالضرر 
بأتباعه،  واهلزء  بأحكامه  والطعن  بدينهم  يلحقونه  الذي 
واإلساءة للدعوة إليه، ولو أن هؤالء صدقوا دينهم التقوا اهلل 

يف فتاويهم.  
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    إن ذكرى اهلجرة النبوية الشريفة من أحفل الذكريات اإلسالمية اخلالدة املليئة بالعرب 

والدروس، فقد كان هلا أثر قوي يف التمكني للدعوة اإلسالمية ومن ثم يف تطورها.

فكانت هجرته صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة املنورة نهاية لرحلة لقي فيها 

املسلمون بأسا شديدا؛ فصربوا وصابروا وضربوا أروع األمثال يف الصمود والبطولة 

وعصر  جديد،  عهد  فاحتة  ذلك  بعد  حتى صارت  االحتمال،  وقوة  والفداء  والتضحية 

مشرق جتلى اهلل فيه على عباده املؤمنني بالسكينة والطمأنينة وفتح عليهم فتحا مبينا، 

ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، إذ ترتبت على اهلجرة أمور يف غاية األهمية، فاملسلمون 

بقيادة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مل يهدأوا ولو للحظة واحدة بعد اهلجرة عن نصرة 

دينهم، حيث عملوا بروح الفريق الواحد على تعبئة أفراد األمة اإلسالمية بروح اجلهاد، 

وتأصيله يف نفوسهم، وإبقائه حيا متوقدا يف ضمائرهم، وأنشأوا جمتمعا إسالميا سليما 

معافى من الضغائن واالحقاد، حيث اجته تفكريه صلى اهلل عليه وسلم منذ البداية إىل 

غاية سامية نبيلة تعترب حجر الزاوية األساس يف تكوين وبناء اجملتمع املسلم فعمل على 

تكوين أسرة واحدة حتل حمل األوس واخلزرج، وبين أمية، وبين عبد مناف، وغري ذلك 

من األسر والقبائل، تلك هي أساس اإلسالم مهما كانت قبائلهم وديارهم، فقام صلى 

اهلل عليه وسلم بعدة خطوات من أجل بناء اجملتمع اإلسالمي، وقيام الدولة اإلسالمية 

اهلجرة النبوية 
وقيام الدولة اإلسالمية

 بقلم : الدكتور شفيق عياش  / جامعة القدس 
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املرتقبة:

  أوىل هذه اخلطوات بناء املسجد: وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مكانة املسجد 

يف اإلسالم ملا له من مكانة عظيمة، ألنه مصدر إشعاع فكري وتوجيه خلقي، ودعامة من 

دعامات العدل بني الناس، ومنربا لقول احلق، دون رقابة من أحد، تكمم األفواه، وتكتم 

األنفاس، لتظل رسالة املسجد حية متوقدة يف النفوس كما أرسى دعائمها رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام.

  وهناك خطوة أخرى خطاها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سبيل بناء دولة اإلسالم 

وهي املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار : فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تآخوا 

األهل  مفارقة  عن  ويؤنسهم  الغربة  وحشة  املهاجرين  عن  ليذهب  أخوين  أخوين 

والعشرية، وهو بهذا العمل يسبق علماء النفس احلاليني يف عالج هذه النفوس لتأخد 

حظها ونصيبها من األلفة واالستئناس، فشعر املهاجرون باهلدوء والسعادة وأحبوا أهل 

املدينة وتفانى األنصار يف حب إخوانهم املهاجرين وإكرامهم، بل لقد بلغ من شدة 

حبهم هلم أن اإلمام البخاري رضي اهلل عنه روى أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملا 

قدم املدينة آخى بني سعد بن الربيع وعبد الرمحن بن عوف، فقال سعد لعبد الرمحن: 

إني أكثر الناس ماال فأقسم مالي نصفني، بل لقد ذهب رضي اهلل عنه إىل أكثر من ذلك 

عندما قال له وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت 

عدتها تتزوجها، فكان رد عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه بارك اهلل يف أهلك ومالك، 

قال : أين السوق فدلوه على السوق، فما انقلب إال ومعه فضل من اهلل.

  نعم؛ هذه هي األمة اليت وحد بينها اإلسالم، هذا هو اجليل الذي رباه حممد صلى اهلل 

عليه وسلم على العمل والكفاح، فهل لنا يف هذه الديار املباركة أن نأخذ العربة من ذلك 
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ونوحد صفوفنا ونتناسى خالفاتنا ونضمد جراحاتنا وجنتهد حتى حنقق لديننا وبالدنا 

َباِط اْلَخْيِل 
ِّ

ٍة َوِمن ر ن ُقوَّ
ِّ
ا اْسَتَطْعُتم م وْا َلُهم مَّ املقدسة ما نصبوا إليه، قال تعاىل: ) َوَأِعدُّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعَلُمُهْم  ()1(. ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَّ

الناحية  أن  رأى  ما  مجلة  ومن  املنورة  املدينة  وصل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فالرسول 

االقتصادية بيد األعداء وقاتلي األنبياء، وإنهم ميلكون السوق التجارية يف املدينة املنورة، 

ويتالعبون باألسعار ويتحكمون بالسلع وحيتكرونها ويستغلون حاجة الناس، فريابون 

عليهم أضعافا مضاعفة، فكان ال بد من خطة ناجحة لالستيالء على النظام االقتصادي، 

فوضع له صلى اهلل عليه وسلم األساس املتني لتحقيق العدالة بني األفراد يف اجملتمع 

كفارة  الفقراء  إىل  اإلحسان  وجعل  والرب  التعاون  على  وحث  األغنياء،  حتى  املسلم 

للخطايا والذنوب، كما أنه صلى اهلل عليه وسلم بنى سوقا للمسلمني وبسرعة فائقة، 

فأخذ الناس يتعاملون مع املسلمني يف سوقهم وملسوا منهم االعتدال يف كل شيء؛ يف 

الصدق واألمانة، يف البيع والشراء، ال احتكار، وال ربا، وال تالعب يف األسعار.

 بهذا استطاع املسلمون أن يسيطروا على االقتصاد يف املدينة، وبهذه اخلطوات مجيعا 

وضع نواة الدولة اإلسالمية يف املدينة بعد هجرته إليها.

والرجاء، وتنفض  األمل  دواعي  فينا  بأن حترك  النبوية كفيلة  اهلجرة  ذكرى  إن    حقا، 

عنا غبار اليأس، ومتأل قلوبنا إميانا ويقينا وثقة فيما عند اهلل سبحانه وتعاىل من جزاء 

للصابرين املرابطني اجملاهدين، ولو انتفع املسلمون بدروس اهلجرة وحولوها إىل عمل 

إجيابي؛ لقادتهم إىل احلياة الكرمية، ومكنتهم يف أرضهم أرض اآلباء واألجداد، وأعادت 

إليهم جمد سلفهم الصاحل، ويؤمئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل وصدق اهلل العظيم القائل: 

)  َوَكاَن َحّقًا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي  ( )2(.
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  إن اهلل سبحانه وتعاىل شرفنا حيث اختصنا بسكنى هذه الديار واملرابطة فيها، فلنكن 

بنا ببصرية وعقل وتفكر  حراسا ألرضنا وسدنة ملقدساتنا ولنقابل األحداث اليت متر 

ولنتحلى بالصرب، فإننا حمتاجون إليه بعد أن قست منا القلوب، وفرتت اهلمم، وعميت 

األبصار واحنرفنا عن حتكيم شرع اهلل، فما أحوجنا إىل مثل هذا السالح، سالح الصرب 

وقد داهمتنا اخلطوب وتوالت علينا املصائب، وتألب علينا األعداء، وتنمر يف أرضنا 

األذالء واستنسر يف وطننا البغاة، ما أحوجنا إىل أن نفيء إىل أمر اهلل، ونرجع إىل احلق 

ونطهر قلوبنا وأرواحنا، وحناسب نفوسنا على ما فرطت يف حق اهلل حتى ضاع جمد األمة 

وانتكست أحوال أبنائها.

وتتمسك  النجاة،  مسالك  إىل  النجاة  يف  الراغبة  األمم  تسرع  الشدة  أوقات  ففي    

بأسبابها وإن وطننا الغالي جيتاز مرحلة مصريية صعبة، حيث العدو جاثم على صدورنا، 

وينتظر فرص الغدر بنا، وحياول تشتيت وحدتنا، وأنتم يا أبناء شعبنا تعلمون ما يريده 

لنا من ختريب للديار وتفريغ لألرض وتفريق لألسر، فلنكن على حذر منه ومما يدبره 

لنا، ولنحافظ على وحدة الصف، ولنعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع الكرب، 

وأن مع العسر يسرا، وأن العاقبة للمتقني، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

هوامش : 
1. سورة األنفال آية 60.
2. سورة الروم آية 47.
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أضواء على زواج املسيار
بقلم: الدكتور إمساعيل نواهضة / خطيب املسجد األقصى املبارك وأستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة القدس

   نشأة مصطلح زواج املسيار : 

  من الواضح أن كلمة املسيار ليس هلا وجود يف اللغة العربية  وال يف كتب الفقهاء 
األصيلة، وإمنا هي كلمة درجت على ألسنة اخلليجيني، يقصد بها املرور وعدم املكث 
الطويل والتسيري مبعنى السري إىل املرأة من ناحية ، ومن ناحية أخرى إدخال السرور 

عليها. 
وسيار،  مسيار  رجل  فيقال:  السري،  كثري  الرجل  بها  يوصف  مبالغة  صيغة  ومسيار    
ومسي به هذا النوع من الزواج ال يلتزم باحلقوق الزوجية اليت يلزمه بها الشرع، فكأنه 
زواج السائر املاشي الذي يتخفف يف سريه من األثقال واملتاع، ولعدم التزامه باحلقوق 
مقتضيات  بكل  امللتزم  املقيم  الزواج  ال  واملبيت،  النفقة  من  الزواج  يقتضيها  اليت 

الزواج)1(.
العلماء  قبل  من  الزواج  من  النوع  هذا  عن  احلديث  شيوع  من خالل  حقيقته:     
املعاصرين أمثال الشيخ القرضاوي والشيخ عبد اهلل بن منيع عضو هيئة كبار العلماء  
املعاصرة  الزواج  أنواع  من  املسيار  زواج  أن   : وغريهما  السعودية  العربية  باململكة 
مستكمل جلميع أركان الزواج الشرعي وشروطه ، حيث يتم باإلجياب والقبول وموافقة 
الولي وحضور الشاهدين، وتسمية املهر املتفق عليه. وبعد متامه تثبت لكال الزوجني 
مجيع احلقوق املرتتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، واإلرث، والعدة، والطالق، 
واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغري ذلك من احلقوق والواجبات إاّل أن الزوجني 
قد ارتضيا واتفقا أال يكون للزوجة حق املبيت أو القسم ، وإمنا األمر للزوج متى رغب 
بزيارة زوجته  املسيار يف أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك، وقد تلزم الزوجة 
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أو  مبكرًا  تتزوج  الزواج يساعد من مل  إن طلبت ذلك، وهذا  والنفقة  باملبيت  الزوج 
العانس على احلصول على زوج)2(.

   ظهوره : ظهر هذا الزواج ألول مرة – كما قال أمحد التميمي-  يف منطقة القصيم، ثم 
انتشر يف املنطقة الوسطى، ويبدو أن الذي ابتدع الفكرة رجل يدعى فهد الغنيم، وهو 
وسيط زواج، جلأ إليه لتزويج النسوة الالتي  مل حيالفهن احلظ يف الزواج، أو املطلقات 
الالتي أخفقن ومل يوفقن يف زواج سابق. ثم انتقل هذا النوع من الزواج إىل بلدان 
عبداهلل  رائد  الباحث  وذكر  العربية واإلسالمية.،  البلدان  إىل بعض  وبعدها   ، اخلليج 
بدير أن زواج املسيار ظهر يف فلسطني أيضًا ال من حيث اإلسم والشهرة فقط ولكن 
من حيث التطبيق، فقال : » عرفت أشخاصًا معرفة شخصية تزوجوا مسيارًا، وقد سألت 
إحدى الزوجات اللواتي تزوجن مسيارًا، هل حقًا أنك تنازلت عن حقوقك الشرعية  
كافة ؟ فأجابت دون تردد: نعم، ال أريد شيئًا من زوجي، وكل حلمي يف الدنيا أن يكون 
لي زوج وأن يرزقين اهلل سبحانه وتعاىل بطفل واحد، وال أريد نفقة وال مهرًا وال حتى 
أن يبيت عندي، وله أن يبيت سبعة أيام يف األسبوع عند زوجته األوىل، وهو مير علي 
كل يوم مخيس ساعتني أو ثالثة فقط، وحتى هذه الساعات هو غري ملزم بها، وسألتها 
مما تعتاشني؟ قالت: من راتيب الشهري اخلاص بي، وال أكلف زوجي شيئاً. والغريب 
يف األمر أنين سألت زوجته األوىل عن زواج زوجها  زواجًا مسيارًا؟ فأجابت: أنا كنت 
رافضة زواجه ابتداًء ولكنه حني أصّر وعلمت أن ال حول لي وال قوة يف منعه، وافقت 
املسيار يصب يف صاحلي،  زواج  يتزوج مسيارًا، ألن  أن  يتزوج مسيارًا، بل سعيت  أن 
وخاصة أن زوجي مصر على الزواج فهو أخف علي من الزواج العادي. هذه وجهة نظر 

الزوجة األوىل، وهذه وجهة نظر الزوجة الثانية املتزوجة مسيارًا )3(.
  أقول: تبقى وجهة نظر هلاتني الزوجتني فقط، وال نستطيع التعميم، وخاصة أن هلذا 

الزواج سلبيات واضحة سأذكرها.
دوافعه عند كل من املرأة والرجل :  إن املتتبع للحاالت اليت يتم عن طريقها زواج 
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املسيار جيد هلا دوافع داخلية وخارجية لكل من املرأة والرجل.
  وتتمثل أبرز هذه الدوافع عند املرأة بعدم حصوهلا على الزواج الشرعي املتعارف عليه 
بسبب كرب سنها أو موت زوجها عنها أو طالقها أو غري ذلك، فتجد هذه املرأة ضالتها 
املنشودة يف هذا النوع من الزواج، إذ أنه حيقق هلا العفة والطهارة وذلك بإشباع رغباتها 
اجلنسية، يف ظل ظاهرة انتشار املغريات والفنت يف كل مكان، وعرب وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة وشبكات اإلنرتنت، إضافة إىل رغبتها يف  إجناب أطفال تسعد بهم وتصبح 

أمًا  وهذا أمر فطري.. 
  وأما دوافعه عند الرجل فتتمثل بعدم اكتفاء بعض الرجال بزوجة واحدة ، أو بسبب 
عدم متكن بعضهم من الزواج حسب الطريقة املتعارف عليها يف جمتمعاتنا نظرًا الرتفاع 
تكاليف الزواج ومتطلباته، أو بسبب غياب بعضهم عن زوجاتهم مدة طويلة فيخشى 
هذا الصنف من الرجال من االحنراف والوقوع يف مهاوي الرذيلة وارتكاب الفاحشة، 

أو بسبب الرغبة يف إجناب األطفال إذا كانت الزوجة األوىل ال تنجب.
الشرعي  الزواج  بأن شروطه هي نفس شروط  القول:    شروط زواج املسيار: نستطيع 

املتعارف عليها يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية. مع احتفاظ الزوج حبق القوامة فهي 
ثابتة بالكتاب والسنة ، وإن تعليل ثبوت القوامة مبوضوع اإلنفاق على الزوجة من قبل 

الرجل أمر مردود.
  سلبيات زواج املسيار: تتمثل أبرز هذه السلبيات بعدم اإلحساس والشعور  بالطرف 

والطمأنينة  والسكينة  والرمحة  املودة  من  الزوجية  احلياة  عناصر  أهم  وضعف  اآلخر، 
وحتمل أعباء احلياة من قبل الطرفني. كما تتمثل بغياب الزوج فرتة طويلة عن البيت 
مما يرتتب عليه أضراْر اجتماعية ودينية ونفسية وأخالقية. وخاصة إذا كان هذا الزواج 
بالسر، ويف هذه احلالة سيضطر الزوج إىل الكذب على زوجته األوىل وعلى أوالده.  كما 
أن هذا النوع من الزواج حيرم األبناء من حقوقهم املعنوية، ومن عاطفة األب وحنانه. 
بهذا  يعرتفون  قد ال  األوىل  الزوجة  فأوالد  كاملرياث،  املادية  وقد حيرمهم من حقوقهم 
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الزواج يف حالة كونه حصل بالسر.
   أقوال العلماء يف هذا النوع من الزواج:  

  اختلف العلماء املعاصرون  يف احلكم الشرعي لزواج املسيار، فمنهم من قال بالتحريم 
لسرية العقد يف الغالب، أو لألضرار املرتتبة عليه، وملخالفته مقاصد اإلسالم من وراء 
مشروعية الزواج، ومنهم من قال باإلباحة املطلقة الستيفائه الشروط الشرعية املطلوبة 
الجراء عقد الزواج الصحيح، ومنهم من قال بالكراهة وهو خالف األفضل، والسماح 
به عند احلاجة مع الكراهة، ملخالفته كثريًا من السنن الشرعية يف الزواج املتعارف عليه، 
كان  ولو  الشرعية  حقوقها  عن  الزوجة  بتنازل  عليه  املتعارف  الزواج  عقد  وملخالفته 

برضاها. وهذا ملخص ألبرز أقوال هؤالء العلماء:
– رمحه اهلل تعاىل- : باز  العزيز بن  الشيخ عبد  1. قال 

» الحرج يف زواج املسيار إذا استوفى الشروط املعتربة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا 
الزوجني ، وحضور شاهدين عدلني على إجراء العقد، وسالمة الزوجني من املوانع، 
لعموم قول النيب- صلى اهلل عليه وسلم- : )إن من أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم 
به الفروج()4(. وقوله – صلى اهلل عليه وسلم- : )املسلمون عند شروطهم()5(.فإذا 
اتفق الزوجان على أن املرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون نهارًا ال لياًل، أو 

يف أحد أيام معينة، فال بأس بذلك بشرط إعالن النكاح وعدم إخفائه.«)6(.
2 . و يقول الشيخ القرضاوي :  »أنا لست من حمبذي زواج املسيار و مل أخطب خطبة 
أقول للناس فيها: أيها الناس تزوجوا زواج املسيار، و مل أكتب مقاال أدعو الناس فيه 
إىل زواج املسيار، و عندما سئلت عن زواج املسيار فال يسعين إال أن أجيب مبا يفرضه 
علي ديين، و ال أستطيع أن أحرم شيئا أحله اهلل تعاىل، فهذا زواج فيه العقد و اإلجياب 
و القبول و الولي و الشهود، و هو احلد األدنى من اإلشهار يف اإلسالم، فكيف يسع 
الفقيه أن يقول عن هذا الزواج إنه حرام، قد ال يقبله اجملتمع، و هنالك فرق بني أن 
يكون الزواج مقبوال اجتماعيا، وبني أن يكون مباحا شرعا، فلو تزوجت امرأة خادمها 
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أو سائقها فهذا أمر مرفوض اجتماعيا، و لو حصل الزواج مستوفيا ألركانه و شروطه 
 فهو مستنكر اجتماعيا و شرعا هو حالل، و هذه قضية يف غاية اخلطورة مسألة حالل 
وحرام، ينبغي للعامل الذي خيشى اهلل تعاىل و حيرص على دينه و ال يهمه إرضاء الناس، 
وال أستطيع أن أقول عن الشيء حرام، إال إذا كان عندي من األدلة ما جيعلين أقول إن 
هذا حرام، و أقول إن الزواج قد يرفضه اجملتمع مثل زواج الصغرية من رجل كبري، و 

زواج املرأة الكبرية من شاب صغري، فعملية احلل و احلرمة ليست هينة.« )7(
3 . و يقول الشيخ عبداهلل بن منيع عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية 
أفيت  ما  فهمي  على  أبين  و  املسيار،  زواج  من  أفهمه  )الذي  املكرمة:  مبكة  والقاضي 
به حوله إنه زواج مستكمل جلميع أركانه و شروطه، فهو زواج يتم بإجياب و قبول، 
 بشروطه املعروفة من رضا الطرفني. و الوالية، و الشهادة، و فيه الصداق املتفق عليه، 
وال يصح إال بانتفاء مجيع املوانع الشرعية، و بعد متامه تثبت لطرفيه مجيع احلقوق املرتتبة 
على عقد الزوجية من حيث النسل، و اإلرث، و العدة، و الطالق، و استباحة البضع، 
 و السكن، و النفقة، و غري ذلك من احلقوق و الواجبات، إال أن الزوجني قد ارتضيا 
زيارة  متى رغب  للزوج  األمر  إمنا  و  القسم،  أو  املبيت  للزوجة حق  يكون  أاّل  واتفقا 

زوجته املسيار يف أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك ( )8(
4. ويقول الشيخ د. سيد طنطاوي : »إن زواج املسيار شرعي تتوافر فيه أركان الزواج«.)9(

العقد  أركان  فيه  تتوافر  زواج  املسيار   « املصرية:  الديار  د. نصر واصل مفيت  يقول   .5
الشرعي و شروطه من إجياب و قبول و شهود و ولي و هو زواج موثق « )10(

   وقد عقب الباحث رائد بدير على هذه األقوال بقوله: ) واملالحظ من أقوال هؤالء 
وغريهم أن زواج املسيار مباح، ال ميكن القول مبنعه حيث ال دليل على ذلك و ال حتريم 
إال بدليل«)11(. ولكن من املالحظ أيضًا أن الدكتور القرضاوي ال حيبذه للسلبيات 
املرتتبة عليه، وإن كان يقول بعدم حترميه. وهذا ما أميل إليه وأقول: ما املانع من إعالن 
فأنا حقيقة  الشرعي  الزواج  هو  والقصد  النية حسنة  دامت  ما  وإشهاره  الزواج  هذا 
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لست مقتنعًا مطلقًا بسريته .
6 . قيل: إن الشيخ حممد صاحل العثيمني أيد هذا الزواج أواًل ثم تراجع عنه خشية 
اآلثار االجتماعية  اليت يسببها، فقد قال: » إن زواج الرجل يف أربع مدن مسيارًا قد جيعل 
للزوج أبناء ال يعلم عنهم شيئًا « كذلك قال الدكتور عجيل النشمي بأن “زواج املسيار 

فاسد”)12(. 
7 . قال د. علي القرداغي يف مداخلته حول زواج املسيار على اجلزيرة نت:

»أنا يف اعتقادي أن هذا الزواج ليس على فنن واحد، وال بد من حترير حمل النزاع يف 
بنّي  كتابه  يف  القرايف  اإلمام  ولذلك  العقود،  كبقية  ليس  النكاح  فعقد  املسيار،  زواج 
عدة فروق جوهرية بني عقد الزواج وعقود أخرى، فليس األصل يف اعتقادي يف عقد 
النكاح هو اإلباحة، وإمنا األصل يف عقد النكاح االلتزام مبا ورد فيه، فإذا نظرنا إىل هذا 
الروحي،  السكن  الشريعة اإلسالمية من حيث  فيه مقاصد  يتوافر  أنه ال  الزواج جند 
وتكوين األسرة، وتربية األسرة، وتوجد مسائل خمالفة للشريعة، وهذه املخالفات تكمن 
يف الشروط، وشروط التنازل عن النفقة أو حق املبيت، يف اعتقادي أنها تدخل ضمن 
التنازل عن مقتضيات عقد الزواج، والنصوص الفقهية تشري إىل أهمية هذه الشروط 
خاصة النفقة واملبيت واعتربوها ضمن مقتضيات عقد الزواج . هناك فرق بني أن يثبت 
احلق للمرأة ثم تتنازل عنه ألي مصلحة من املصاحل، وفرق بني أن يكون هناك فرض أو 
اشرتاط من قبل الزوج على الزوجة، وهناك نصوص فقهية موجودة يف كتاب احلاوي 

للماوردي يقول:
   لو اشرتط الزوج على الزوجة إلغاء حق املبيت بطل عقد النكاح على أحد الوجهني، 
العقود اليت  العقد ليس من  وهذا موجود يف كتاب احلاوي؛ فلذلك نرى حقيقة هذا 
ينبغي أن يفتى بها الفتاوى العامة ، ويف غالب زواج املسيار السر، وزواج السر باطل 
عند املالكية، وحتى حيد الزوج والزوجة، ويفسخ العقد عندهم وحتى لو وجد شهود، 
ويف بعض األحيان زواج املسيار ليس فيه ولي فيكون باطاًل لذا ال ينبغي أن  يفتى به 

أضواء على زواج املسيار
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فتوى عامة.« )13(.
   ومن خالل استعراض أقوال هؤالء العلماء املعاصرين والتدقيق فيها يتبني لنا ترجيح 
أميل  كنت  وإن  الفقه،  كتب  واملبينة يف  احملددة  الشرعية  الضوابط  إباحته ضمن  كفة 
وأفضل أن يشهر هذا النوع من الزواج أمام اجملتمع، وخباصة أمام زوجة وأفراد أسرة 
الزوج، ألن من شأن ذلك أن يبعد اخلالفات واخلصومات  من بني عائلة الزوج واهلل 

تعاىل أعلم.
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 يف هذا البحث أقدم للقراء أدلة العلماء يف حتريم االحتكار من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ، كما أضيف إليها األدلة العامة اليت حترم اإلضرار بالناس ودليل العقل يف 

بيان جرمية االحتكار والنهي عنها ، مذكرًا بعّلة التحريم . 
  تعريف االحتكار : 

  االحتكار : هو حبس ما حيتاج إليه الناس بهدف الغالء . وقد اتفق الفقهاء من مجاهري 
أهل العلم على القول حبرمة االحتكار، وقال احلنفية بالكراهة التحرميية وهو كاحلرام 

يف الرتك، إال أن الفرق يف االعتقاد.
  أدلة العلماء يف التحريم :  

  أواًل: من القرآن الكريم 

) َألِيٍم  َعَذاٍب  ِمْن  ُنِذْقُه  بُِظلٍْم  بِِإلَْحاٍد  ِفيِه  ُيِرْد  َوَمن   (  : تعاىل  قوله  بعموم  استدلوا   .  1"
)احلج: 25( )1( ،  وقالوا : إن رسول اهلل  قال :)احتكار الطعام مبكة إحلاد( )2(. 

  وهذا التفسري واحد من أقوال متعددة يف اآلية ، منها؛ أن اإلحلاد الشرك باهلل، ومنها 
استحالل احلرام أو فعل أي شيء منهي عنه حتى شتم اخلادم ، وإن كانت هذه األشياء 

من اإلحلاد ولكن هو أعم من ذلك )3(. 
َِّذيَن آَمُنواْ اَل َتْأُكُلواْ َأْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل إاِلَّ َأن َتُكوَن تَِجاَرًة  َُّها ال 2 . و بعموم قوله تعاىل : } يَا َأي

عمدة الرباهني 
يف تأثيم احملتكرين

بقلم : الشيخ أمحد خالد شوباش /  مفيت حمافظة نابلس
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نُكْم َواَل َتْقُتُلواْ َأنُفَسُكْم إِنَّ الّلَه َكاَن بُِكْم َرِحيمًا { )النساء:29(. 
ِّ
َعن َتَراٍض م

ْن 
ِّ
اِم لَِتْأُكُلواْ َفِريقًا م 3 . وبقول اهلل تعاىل : } َواَل َتْأُكُلواْ َأْمَوالَُكم بَْيَنُكم بِالَْباِطِل َوُتْدُلواْ بَِها إِلَى الُْحكَّ

َأْمَواِل النَّاِس بِاإلِثِْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن { )البقرة:188(. 
  ووجه الداللة : أن هاتني اآليتني األخريني قد نهتا عن أكل أموال الناس بالباطل ، 

واالحتكار أكل ألموال الناس بالباطل ، والنهي للتحريم فيكون االحتكار حراماً  . 
   ثانياً : من السنة 

   فقد استدلوا باألحاديث التالية : 

1 . عن سعيد بن املسيب أن معمر بن عبد اهلل  قال : قال رسول اهلل   : ) ال حيتكر 
إال خاطئ(، ويف رواية )من احتكر فهو خاطئ( )4(. 

  ويتعلق باحلديث مسائل عدة : 
  أواًل: إن احلديث جاء بلفظ ) من احتكر فهو خاطئ ( فهذا مبتدأ وخرب ، وجاء بلفظ 
) ال حيتكر إال خاطئ ( ومعلوم أن االستثناء من النفي إثبات والعكس صحيح، فيكون   

املعنى: من احتكر فهو خاطئ . 
  ثانياً: إن هذا احلديث هو عمدة األحاديث الواردة يف النهي عن االحتكار وأصحها. 

  ثالثاً: إن اخلطأ يف احلديث ليس مبعنى اخلطأ غري املقصود ، وإمنا يعين اإلثم واملعصية، 
فيكون املعنى أن من احتكر فهو آثم عاٍص ، وال شك يف أن التعبري باملعصية يفيد حرمة 
الفعل الذي يوصف فاعله بها . دل على ذلك قول اهلل تعاىل : } إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطئًا  َكِبريًا{ 

)اإلسراء:31( وقال تعاىل : } إِنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطئنَِي{)القصص:8(. 
قال ابن األثري : ) قد تكرر ذكر اخلطأ واخلطيئة يف احلديث ، يقال َخطأ يف ذنبه ِخطأً  إذا 

أثم فيه واخِلطء : الذنب واإلثم ( )5( . 
عن  يرو  مل  ألنه   ، يصح  ال  بأنه  احلديث  على  النيسابوري  احلاكم  اعرتض   :  ً رابعا 
معمر غري تابعي واحد، قال : حديث ) ال حيتكر إال خاطئ ( أحد ما ينقض عليه أن ال 
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يصح حديث صحابي ال يروي عنه تابعيان فإن معمرًا هذا ليس له راٍو غري سعيد بن 
املسيب)6( . 

وقد يسر اهلل لي بفضله وكرمه الرد على هذا ، فأقول وباهلل التوفيق : 
أ- إن هذه الدعوى ختالف قول اجلمهور ، ومل يقل أحد باالشرتاط لصحة احلديث أن 
يروي عن الصحابي تابعيان غري اجلبائي ، فإنه قاس اخلرب على الشهادة، وقياسه باطل 

ألن الشهادة ختالف الرواية يف أشياء كثرية )7(. 
ب- على فرض صحة هذا الشرط ، فإن معمرا  قد روى عنه اثنان ، أحدهما سعيد 
 :  الذي روى حديث االحتكار ، والثاني بسر بن سعيد الذي روى عنه قول النيب

)الطعام بالطعام مثاًل مبثل( )8(. 
جريج  ابن  أخربنا  قال   ، احلديث  على  زيادة  مصنفه  الرازق يف  عبد  ذكر  قد   : خامسًا 
واألسلمي عن أبي سعيد بن نباتة عن نعيم اجملمر عن ابن املسيب أنه قال : لو رأيت 
معمر بن عبد اهلل العدوي وهو يقول : مسعت رسول  اهلل   يقول : ) ال حيتكر إال 

خاطئ( قال ابن املسيب : فقلت له : فإنك حتتكر ، قال : أستغفر اهلل )9(. 
روت  اليت  الكتب  من  عليه  اطلعت  فيما  الكتاب  هذا  غري  أرها يف  مل  الزيادة  وهذه 
احلديث أو ذكرته ، وهي زيادة تستدعي الدراسة والبحث ، فإن معمرًا ينكر أن يكون 

حمتكرًا – ولو حسب اللفظ – أو لعله قاهلا استهجاناً .
  وعند دراسة سند احلديث عند عبد الرزاق، مل أعثر على أبي سعيد بن نباتة واألسلمي، 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ابن جريج مع أنه ثبت صحيح وهو أحد األعالم 

الثقات وروى له البخاري إال أنه يدلس. 
قال الدارقطين : جتنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ال يدلس إال فيما مسعه من 
جمروح ، وكان يرسل بعض األحاديث املوضوعة ال يبالي من أين أخذها ، يقول : ُأخربت، 

ُحدثت ، وهذا قول عامة أهل احلديث )10(. 

 عمدة الرباهني يف تأثيم احملتكرين
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 ) ملعون  اجلالب مرزوق واحملتكر   (: قال    النيب  2 . استدلوا حبديث عمر  عن 
 .)11(

واللعنة اليت تلحق احملتكر ليست اللعنة اليت يستحق بها امللعون اخلروج من رمحة اهلل ، 
وإمنا تعين اإلبعاد عن درجة األبرار . ألن اإلبعاد عن رمحة اهلل ال يكون إال يف حق الكفار 
، فإن  التأويل  وال يكفر العبد باالحتكار ولو كان من الكبائر. )12(، وال داعي هلذا 

احلديث مل يثبت فال تعارض . 
3 . وعن عمر بن اخلطاب قال : ) مسعت رسول اهلل   يقول : من احتكر على 

املسلمني طعامهم، ضربه اهلل باجلذام )13( واإلفالس )14( ( )15(. 
4 . وعن أبي أمامة  قال : ) نهى رسول اهلل    أن حيتكر الطعام( )16( . 

5 . وعن معقل بن يسار  قال : مسعت رسول اهلل   يقول : ) من أدخل شيئاً  يف 
أسعار املسلمني ليغّلي عليهم كان حقا ً على اهلل أن يقذفه يف معظم )17( جهنم ( 

 .  )18(
6 . وعن ابن عمر – رضي اهلل عنهما – قال : مسعت رسول اهلل   : ) من احتكر طعاماً  
أربعني يوماً  فقد برئ من اهلل تبارك وتعاىل ، وبرئ اهلل تبارك وتعاىل منه( )19(. والرباءة 

تعين : اخلذالن وهو ترك النصرة عند احلاجة )20(. 
7 . وعن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل   : ) من احتكر ُحكرة يريد أن يغلي بها 

على املسلمني فهو خاطئ ( )21(. 
قال الشوكاني :) وال شك أن هذه األحاديث تنهض مبجموعها لالستدالل على عدم 
جواز االحتكار، ولو فرض عدم ثبوت شيء منها يف الصحيح فكيف وحديث معمر 

املذكور يف صحيح مسلم()22(. 
ثالثاً  : من آثار الصحابة والتابعني 

1. روى مالك أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب  قال : ) ال ُحكرة يف سوقنا ، ال يعمد 
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رجال بأيديهم فضول من أذهاب )23( إىل رزق من رزق اهلل نزل بساحتنا ، فيحتكرونه 
علينا ، ولكن أميا جالب جلب على عمود كبده ) 24( يف الشتاء والصيف فذلك ضيف 

عمر، فليبع كيف شاء اهلل وليمسك كيف شاء اهلل ( )25( . 
2 . وعن عمر  أنه قال: ) من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كيف شاء، وهذا سوقنا وال 

يبع يف سوقنا حمتكر( )26(. 
3 . وقال عمر : ) احتكار الطعام مبكة إحلاد بظلم( )27(  . 

4 . وقال مالك : ) بلغين أن عثمان بن عفان  كان ينهى عن احلكرة ( )28(. 
5 . وعن علي بن أبي طالب  أنه أحرق طعاماً  كان قد احتكر)29(، قال أبو حممد 
– أي ابن حزم - : ) وهذا حبضرة الصحابة ، ويلزم من شنع مبثل هذا أن يأخذ به( 

 .)30(
6 . وعن احلسن البصري أنه قال : ) إمنا احملتكر من اعرتض السوق فيشرتي منه ، والذي 

جيلب ال بأس به ليس مبحتكر( )31(. وهو قول األوزاعي )32(. 
7 . وعن يزيد بن ميسرة الكندي ، أنه كان يقول : ) ما أحب أن أكون خّناسا )33(، 
وألن أكون خّناساً  أحب إلّي من أن أمجع الطعام بعضه ببعض أتربص به الغالء على 

املسلمني ( )34(. 
  فاملالحظ من أقوال الصحابة والتابعني – رضي اهلل عنهم – أنهم نهوا عن االحتكار 

وذموه واجتنبوه وشنعوا على فاعله، ملا فيه من أضرار تعود على األمة . 
  رابعًا : وباملعقول 

1 . قالوا : إن االحتكار ظلم والظلم حرام ، ذلك أن ما بيع باملصر فقد تعلق به حق 
الناس ، فإذا امتنع البائع عن بيع ما لديه مع شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم ، 

ومنع  احلق عن املستحق ظلم، والظلم حرام )35(. 
. إن اجلزاء املذكور واملتوعد به كل حمتكر من اللعن وبراءة اهلل سبحانه واخلطيئة   2
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والقذف يف النار وغري ذلك ال يلحق إال مبن ارتكب احلرام )36(. 
3 . إن االحتكار مضر بالناس ، وذلك نتيجة شح السلع يف السوق وندرتها وارتفاع 

مثنها، واإلضرار بالناس حرام، ألنه إبطال حلقهم)37(. 
4 . وقال بعض احمُلَدثني: إن االحتكار تكسب باالنتظار اخلبيث فهو كالربا)38(. 

  وميكن أن أشري إىل خالصة األدلة السابقة، وبعض القواعد العامة يف تأكيد حرمة 
االحتكار: 

1 . قوة األدلة النقلية والعقلية ، وهو ما يتفق مع محاية الناس ودفع الضرر عنهم ، وهذا 
ما يناسب روح الشريعة اإلسالمية . 

2 . قاعدة ) ال ضرر وال ضرار( )39( اليت تقضي حبرمة االحتكار ملا فيه من اإلضرار 
باجملتمعات  . 

3 . مبدأ سد الذرائع )40( القاضي بتحريم كل ما يتوصل به إىل احلرام، ويف التدليل 
على هذا املبدأ يقول ابن القيم )41(: إنه نهى عن االحتكار – أي النيب – وقال: 
)ال حيتكر إال خاطئ( فإنه ذريعة على أن يضيق على الناس أقواتهم ، وهلذا ال مينع من 

احتكار ما ال يضر الناس . 
4 . أن املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة ، وإباحة االحتكار يعين : تقديم 

املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة)42( . 
5 . إن املال احملَتَكر وإن كان ملك احملتِكر، فإن للدولة سلطانًا يف تقييد التصرف فيه وفق 

ما تقرره أحكام الشريعة يف تقييد امللكية )43(. 
6 . إن العلة يف حتريم االحتكار اإلضرار ، واإلضرار حرام . 

   تفريع : علة حتريم االحتكار 

  لعل من املناسب هنا وقد رجحت القول بتحريم االحتكار أن أشري إىل علة التحريم. 
ومن املعلوم أن الشرع اإلسالمي ال حيرم شيئًا إال وفيه مفسدة وضرر غالب يعود على 
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الشرعية ) ال ضرر وال  القاعدة  ، واإلضرار بهما غري مشروع وفق  أو اجملتمع  الفرد 
ضرار( ، وهلذا نهى الشارع عن  كل ما فيه مفسدة وأنكره . 

   واالحتكار – باعتباره حرامًا وواحدًا من احملرمات – ال بد فيه من علة جتعله حمرماً. 
قال العيين يف بيان هذه العلة )44( : ) علة كراهة االحتكار : التضييق على الناس ( 
وقال يف موضع آخر )45( : ) ويف االمتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق األمر عليهم، 
 ، بأن كانت البلدة صغرية  أي احلبس واالحتكار –  إذا كان يضر بهم ذلك –  فيكره 
وخبالف إذا مل يضر بأن كان املصر كبريًا ، ألنه حابس ملكه من غري إضرار بغريه، ألن 

العلة هي اإلضرار( . 
  وعليه فإن العلة هي اإلضرار ، وحيثما كان حبس السلع ضارًا كان احتكارًا حمرمًا ، 
وإن انعدم اإلضرار مل يكن حمرماً. قال النووي )46( : )واحلكمة من حتريم االحتكار رفع 
الضرر عن عامة الناس(، فعربرَّ عن العلة باحلكمة . وهذا ما يفهم من املذاهب )47( ، 
وإن مل ينصوا عليه صراحة ، وحيثما وجد اإلضرار كان االحتكار حراماً. قال الشوكاني 
)48( : ) واحلاصل أن العلة إذا كانت هي اإلضرار باملسلمني مل حيرم االحتكار إال على 

وجه يضر بهم، ويستوي يف ذلك القوت وغريه، ألنهم يتضررون باجلميع ( . 
املراجع

)1( االختيار ج4 ص 160 .
)2( رواه أبو داود يف السنن ، كتاب املناسك، باب حتريم مكة، برقم 2020 ج2 ص 212، وذكره السيوطي يف الدر 
املنثور ج4 ص351 - 352، وذكره ابن كثري يف تفسريه ، ج3 ص237 كلهم عن الصحابي يعلى بن أمية . قال الذهيب 

يف ميزان االعتدال يف ترمجة جعفر بن حييى بن ثوبان : هذا احلديث واهي اإلسناد وهو من مناكريه ج2 ص 151 . 
)3( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ج3 ص 238 . 

)4( رواهما مسلم،كتاب املساقاة،باب حتريم االحتكار يف األقوات،ج3 ص 1227 – 1228. 
)5( النهاية يف غريب احلديث واألثر ج2 ص 44 . 

)6( املستدرك على الصحيحني ج2 ص 14 . 
)7( روضة الناظر وجنة املناظر ، ابن قدامة 216 . 

)8( االستيعاب يف معرفة األصحاب ، ابن عبد الرب ج3 ص 1443 . 
)9( مصنف عبد الرزاق ج8 ص 203-204 حديث رقم 14890 . 
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)10( تهذيب الكمال، املزي ج18 ص 338 الرتمجة 3539، تهذيب التهذيب ابن حجر ج6 ص 402 . 
)11( رواه ابن ماجة يف سننه ، كتاب التجارات باب احلكرة ، ج2 ص 728 برقم 2153 ، ورواه البيهقي يف السنن 
الكربى ، وقال : أعله البخاري بعلي بن سامل ، كتاب البيوع باب احلكرة ج 6 ص 30 ، وقال العجلوني يف كشف 

اخلفاء ج1ص 329 : سنده ضعيف ، ويف نيل األوطار ج5 ص 221 ضعيف . 
)12( حاشية ابن عابدين ج5 ص 255 . 

)13( اجلذام : من الفعل الالزم جذم ، وأصله القطع وهو داء معروف يعرتض يف الرأس يتشوه منه الوجه. النهاية، 
ابن األثري ج1 ص 251 ، غريب احلديث، اهلروي ج3 ص 48 . 

)14( اإلفالس: مصدر الفعل أفلس، وأفلس الرجل إذا مل يبق له مال وصارت دراهمه فلوسًا أو مل يبق له مال . النهاية 
ج3 ص 470 . قال النووي : خص اهلل احملتكر باجلذام واإلفالس ألن احملتكر أراد إصالح بدنه وكثرة ماله فأفسد اهلل 

بدنه باجلذام وماله باإلفالس ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري ج6 ص 35 . 
)15( رواه أمحد يف مسنده ، ج1 ص 21 ،وابن ماجة يف السنن ، كتاب التجارات باب احلكرة، برقم 2155 .

)16( رواه البيهقي يف شعب اإلميان ، فصل يف ترك االحتكار برقم 11212 ، ج7 ص 524، واحلاكم يف املستدرك ج2 
ص 14 وقال : حديث أبي أمامة ليس بذاك اللفظ . 

)17( ويف رواية ِبُعظم ، وهو املكان العظيم من النار ، ينظر : النهاية ج3 ص 260 ، اجملموع املغيث ج2 ص 470. 
)18( رواه البيهقي يف شعب اإلميان ، ج7 ص 525 برقم 11214 ، واحلاكم يف املستدرك برقم 2168 .

)19( رواه أمحد يف مسنده ج 2 ص 33 ، واحلاكم يف املستدرك ج 2 ص 14 برقم 2165 .
)20( رد احملتار ج 5 ص 255 . 

)21( رواه أمحد يف املسند ج 2 ص 351 ، قال الساعاتي يف الفتح الرباني : مل أقف عليه لغري اإلمام أمحد .
)22( نيل األوطار ج 5 ص 221. 

)23( أذهاب : مجع ذهب، وهومكيال باليمني ومجع اجلمع أذاهب . ينظر : النهاية ج 2 ص 174، لسان العرب حرف 
الباء فصل الذال مادة ذهب ج 1 ص 396 . 

)24( عمود كبده : أو كما يف رواية عمود بطنه ، وهو الظهر – أي الصلب – ألنه ميسك البطن فصار كالعمود له ، 
وقيل : أراد أنه يأتي به على تعب ومشقة وإن مل يكن على ظهره فإمنا هو مثل، النهايةج 3 ص 96 ، اجملموع املغيث 

ج 2 ص 503 . 
)25( املوطأ ج 2 ص 651 ، ورواه البيهقي يف السنن الكربى ج 6 ص 30 ، باب احلكرة من كتاب البيوع . 

)26( االستذكار ج20 ص 70 برقم 29305 ، احمللى ج 9 ص 40-41 .
)27( ذكره الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني ج 5 ص 479 ، وذكره الربهان فوزي يف كنز العمال ج 4 ص 180 برقم 

10063 ورقم 10064 كالهما عن عمر ، ويروى مرفوعًا . 
)28( املوطأ ج 2 ص 651 رقم 58 ، مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 102 برقم 429 . 

)29( احمللى ج 9 ص 65 ، مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 103 برقم 433 . 
)30( احمللى يف املوضع السابق . 

)31( شرح السنة ، البغوي ج4 ص 332 ، شعب اإلميان ، ج 7 ص 525 برقم 1122 ، مصنف عبد الرزاق ج8 ص 
204 برقم 4189 . 
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)32( املراجع السابقة يف نفس املواضع . 
)33( النخاس : بياع الدواب مسي بذلك لنخسه إياها حتى تنشط ، من خنس الدابة أي غرز مؤخرتها أو جنبها بعود 
وحنوه ، وقد مسي بائع الرقيق خناسًا واألول األصل . ينظر : لسان العرب حرف السني فصل النون مادة خنس ج 6 ص 

228 ، تاج العروس فصل النون من باب السني ج 4 ص 255 . 
)34( حلية األولياء ج5 ص 234 . 

)35( بدائع الصنائع ج 5 ص 129، إحياء علوم الدين ج 2 ص 72 ، الطرق احلكمية ص 243. 
)36( البدائع يف املوضع السابق . 

)37( الدرر احلكام يف شرح غرر األحكام ، جند خسره ج 1 ص 322 ، جممع األنهر شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن 
بن شيء زادة ج 2 ص 430 ، االستذكار ج 20 ص 74 ، مواهب اجلليل ج 6 ص 12 ، شرح العدوي على خليل 
ج 5 ص 10 ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج مع التحفة ج 4 ص 318 ، حاشية الشرقاوي 
على حتفة الطالب ج 2 ص 15 ، الزاجر عن اقرتاف الكبائر اهليثمي ج 2 ص 317 ، كشاف القناع ج 3 ص 187، 

السيل اجلرار ج 3 ص 80 . 
)38( جمموعة حبوث فقهية ، الدريين ج 1 ص 466 ، امللكية يف الشريعة اإلسالمية ، العبادي ج 2 ص 46 ، املال وطرق 

استثماره يف اإلسالم ، شوقي الساهي ص 102 ، نظرية التملك يف اإلسالم ، د . أمحد اجلنيدل ص 60 . 
)39( رواه ابن ماجة برقم 2340 – 2341 كتاب األحكام باب من بنى يف حقه ما يضر جباره ج2 ص784 ، ومجع 
الزيلعي يف نصب الراية طرقة والصحابة الذين رووه ، نصب الراية ج5 ص 163 – 171 . وذكر األلباني يف سلسلة 
، وروي  250 )طبعة مكتبة املعارف( أنه حديث صحيح ورد مرساًل  498 برقم  األحاديث الصحيحة ج1 ق1 ص 

موصواًل عن مجاعة من الصحابة ، وقد صححه اعتمادًا على تصحيح احلاكم والذهيب . 
)40( الذرائع : مجع ذريعة أي وسيلة ، وسد الذرائع هو منع األفعال اليت ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها إىل فعل احملظور 
، وقد جعلها ابن القيم أحد أرباع التكليف ، ألن التكليف أمر ونهي وكالهما نوعان : مقصود لذاته ووسيلة إىل 

املقصود فيكون هذا املبدأ مساويًا ربع الدين. ينظر : أعالم املوقعني عن رب العاملني ، ابن القيم ج3 ص 171. 
)41( أعالم املوقعني ج3 ص 166 . 

)42( أصول الفقه اإلسالمي ، الزحيلي ج2 ص 808 . املصلحة : املراد بها احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد 
عن اخللق ، ينظر : البحر احمليط ج6 ص 76 ، املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب ، ج2 ص 353 . 

)43( احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ، د. الدريين ص 129 ، امللكية يف الشريعة اإلسالمية ، العبادي ج2 ص 
 . 145

)44( البناية يف شرح اهلداية ج9 ص 341 . 
)45( املرجع السابق ج9 ص 342 ، ومعناه يف : الدر املختار مع رد احملتار ج5 ص 255 ، تكملة البحر الرائق ج8 

ص 229 . 
)46( شرح النووي على مسلم ج11 ص 43 ، مواهب اجلليل ج6 ص 12. 

)47( فمثالً  يرى الشيخ عّليش أن علة االحتكار هي : ارتفاع األسعار وهو ما يؤدي لإلضرار، قال: فهم متفقون على 
أن علة املنع من االحتكار تغلية األسعار ، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالك ج1 ص 251. 

)48( نيل األوطار ج5 ص 222 ، السيل اجلرار ج3 ص 80 . 
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هل حيرم إسبال اإلزار ؟
بقلم : الشيخ  أمحد ذياب / وزارة األوقاف والشؤون الدينية

     إن أهل العلم من الفقهاء واحملدثني واألصوليني متفقون على أن السنة النبوية فيها 
املطلق واملقيد وفيها احملكم واملتشابه، وفيها اجململ واملفصل، وفيها الناسخ واملنسوخ، 
وفيها املشكل واملختلف. وعليه فإن من الواجب علينا أن جنمع األحاديث اليت تتناول 
موضوعا واحدا ثم نتأملها بدقة ، نفحص أسانيدها . وأسباب ورودها وزمانها ومكانها 
إن أمكن، ومعاني ألفاظها، وكل ما من شأنه أن يرسم لنا صورة كاملة عن ذلك املوضوع، 
حتى خنرج بنتيجة مرضية معتمدة على أسس صحيحة وقواعد سليمة، وبذلك نزيل 
األسباب اليت أدت إىل وجود إشكاالت يف فهم النصوص ، إما أن نتسرع باحلكم جملرد 
مساعنا للحديث – ولو صح سنده – فإن حكمنا عندئذ تعرتيه الضبابية، وقد ال يكون 
حكما صحيحا ، ورمبا أوقعنا ذلك يف تناقض وختبط، فنضرب السنة بعضها ببعض، 
وال ميكن للسنة أن تناقض بعضها ، وقد اتفق أهل العلم على أن التعارض احلقيقي 
ال وجود له بني األحاديث النبوية، سواء كانت قطعية أم ظنية ، فإذا وجد حديثان يوهم 
ظاهرهما بالتناقض والتنايف والتخالف ، فإن مرد ذلك إىل قصور يف أفهامنا حنن ، ال يف 

األحاديث ذاتها . 
   إن املوضوع الذي قدمنا له مبا سبق، والذي نود احلديث عنه هو ما يثريه بعضهم 
من وجوب تقصري )الدشداش( إىل منتصف الساق ، أو ما بني الركبة والكعب ، وقد 
شددوا – هداهم اهلل -  على هذه املسألة، حتى اعتربوها شعرية من شعائر اإلسالم، أو 
فريضة من فرائضه، أو ركنا من أركانه ، بل إنهم ينظرون شذرًا إىل داعية  ال يقصر من 
ثوبه، ورمبا تواصوا فيما بينهم أن ال يسمعوا وال يقرؤوا له ، فإن من مل يقصر ثوبه فقد 

قصر يف دينه - على حد زعمهم –. 
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   وهذا التنطع والتشدد مناٍف ليسر اإلسالم وسهولته ومساحته واتساعه ، وتلك ظاهرية 
ختالف رفع احلرج عن األمة . 

   ولقد اعتمد هؤالء على أحاديث صحيحة رواها اإلمام البخاري وغريه . أهمها : 
   أوال :  عن أبي هريرة  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )  ما أسفل من الكعبني 

من اإلزار ففي النار ( )1(

   ثانيا : عن أبي ذر رضي اهلل عنه قال : عن النيب    صلى اهلل عليه وسلم    قال:    ثالثة 
ال يكلمهم اهلل عز وجل يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم، 

فقرأها رسول اهلل    صلى اهلل عليه وسلم،    فقال    أبو ذر :   خابوا وخسروا ، خابوا وخسروا ، 

قال:   املسبل    إزاره ، واملنفق سلعته باحللف الكاذب،    واملنان    عطاءه. )2(

  واإلزار : ما يلبس على النصف السفلي من اجلسم ، وما يزال بعض الناس يف بعض 
الدول يلبسونه كاليمنيني ، ويلبسه احلجاج واملعتمرون لإلحرام . 

  وليس املقصود باإلزار ذلك اللباس حتديدا ، وإمنا يعم ذلك القميص ، أو ما نسميه 
حنن » الدشداش « فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول: )اإلسبال يف اإلزار والقميص()3( 
وينطبق ذلك  أيضا على السروال ) البنطلون ( ، فإنه يلبس اجلزء  السفلي من اجلسم.. 
واملقصود بالكعبني ، العظمتني البارزتني يف نهاية الساق، وفوق القدم ، مفردها )كعب( 
وليس املقصود ما نفهمه خطأ مؤخرة القدم ، فذلك هو العقب كما يف حديثه صلى اهلل 
عليه وسلم : )ويل لألعقاب من النار()4( أي من عدم إسباغ الوضوء . وقوله صلى 
اهلل عليه وسلم ) يف النار ( قال اخلطابي : يتناول وجهني أحدهما ما دون الكعبني من 
قدم صاحبه يف النار عقوبة له ، واآلخر إن فعله ذلك يف النار ، أي معدود من أفعال أهل 
النار . إذن ، ظاهر األحادث توحي حبرمة جر اإلزار ، بل إن بعضها يفيد ظاهرًا أن إسبال 

اإلزار إىل ما حتت الكعبني من كبائر الذنوب . 
يوقعنا يف  احلديث(  أو  )اآلية  النص  ظاهر  على  بناء  باحلكم  التسرع  أن  ومعلوم     
َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه   (  : تعاىل  قوله  إىل   _ مثال   _ فانظر   . أوال  إشكاالت كما ذكرت 
اآلية  تفهم هذه  إن  )اإلسراء:72( وال ميكن   ) َسِبياًل  َأْعَمى َوَأَضلُّ  َفُهَو ِفي اآَلِخَرِة  َأْعَمى 

هل حيرم إسبال اإلزار ؟
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قدرته  الدالة على  وآياته  اهلل  أي عن حجج  هنا  بالعمى  املقصود  وإمنا  على ظاهرها، 
فلم يؤمن به، واحلكم بالظاهر أوقع الصحابي عدي بن حامت يف اخلطأ يف تطبيق احلكم 
َن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض  ى َيَتَبيَّ الشرعي ، ذلك أنه ملا نزل قوله تعاىل : ) َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّ
ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ( )البقرة:187( عمد إىل عقالني أحدهما أسود واآلخر أبيض  ِمَن اْلَخْيِط اأْلَ
، ووضعهما حتت وسادته ، فكان يستيقظ من الليل فينظر إىل العقاليني. هل مييز بينهما 
فيبدأ صيامه أم ال ، وملا علم الرسول بصنيع عدي قال له: ) إنك لعريض القفا إن أبصرت 
اخليطني ( )5( ويف رواية : )إمنا ذلك بياض النهار وسواد الليل( )6( واألمثلة على ذلك 

كثرية . لكن ليس هدفنا االستقصاء ، إمنا لنبني أنه ليس من الصواب دائما أن حنكم 
جملرد األخذ بظاهر احلديث . 

   إذن كيف ميكن أن نفهم أحاديث الرتهيب الناهية بشدة ، املتوعدة بالنار وبإعراض 
اهلل تعاىل عمن يطيل إزاره .. وال شك أن من ال ينظر اهلل إليه وال يزكيه وال يكلمه  يوم 

القيامة قد خاب وخسر ، فهل جمرد إطالة اإلزار يستحق هذا الوعيد؟!.
اليت سبق ذكرها،  قيدت األحاديث  املوضوع  أحاديث صحيحة يف هذا  لقد وردت     
باخليالء والكرب والزهد وإعجاب املرء بنفسه ، أورد بعض هذه األحاديث : عن سامل بن 
عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) من جر ثوبه خيالء ، مل ينظر اهلل إليه 
يوم القيامة ( قال أبو بكر  : يا رسول اهلل إن أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك 

منه ، فقال صلى اهلل عليه وسلم، )لست ممن يضيعه خيالء()7(.

  عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) اإلسبال يف اإلزار 
والقميص والعمامة ، من جر منها شيئا خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة ()8( عن 

أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم » إن اهلل ال ينظر إىل من جير إزاره 
بطرا« )9(. 

   وعن ابن عمر قال : مسعت رسول صلى اهلل عليه وسلم بأذنّي هاتني يقول : ) من جر 
أزاره ال يريد بذلك إال املخيلة فإن اهلل ال ينظر إليه يوم القيامة( )10( وعن أبي هريرة 

قال : قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ) بينما رجل ميشي يف حلة تعجبه نفسه ، مرجل 
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مجته إال خسف اهلل به ، فهو يتجلجل إىل يوم القيامة ()11(.

  وعن أبي بكرة قال : ) خسفت الشمس وحنن عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فقام جير 
ثوبه مستعجال حتى أتى املسجد ... احلديث ()12(.

   وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
) كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما مل خيالطه إسراف وال خميلة ()13( 

  قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم : أما قوله صلى اهلل عليه وسلم،  املسبل 
اآلخر  احلديث  يف  مفسرا  جاء  كما  خيالء  طرفه  اجلار   . له  املرخي  فمعناه   ،  أزاره 

) ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء ( )14(.
  واخليالء الكرب ، وهذا التقييد باجلر خيالء خيصص عموم املسبل إزاره. ويدل على أن 
املراد بالوعيد من جر ثوبه خيالء. وقد رخص النيب -صلى اهلل عليه وسلم- يف ذلك 

ألبي بكر الصديق وقال : ) لست منهم ( إذ كان جره لغري اخليالء . 
   وقال الشوكاني : وقد عرفت يف حديث الباب من قوله ألبي بكر ) إنك لست ممن 
يصنعه خيالء ( )15( وهو تصريح بأن مناط التحريم اخليالء ، وأن اإلسبال  قد يكون 

للخيالء . وقد يكون لغريه ، ... إىل قوله : فيكون الوعيد يف حديث الباب متوجها إىل 
من فعل ذلك اختياال ، والقول بأن كل إسبال من املخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر ترده 
الضرورة . فإن كل واحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره من عدم خطور اخليالء 
بباله . وقد بوب البخاري يف كتاب اللباس ) باب من جر إزاره من غري خيالء ( قال ابن 
حجر  : قوله باب من جر إزاره من غري خيالء، أي فهو مستثنى من الوعيد املذكور . 
ثم قال : قوله صلى اهلل عليه  وسلم ألبي بكر ) لست ممن  يصنعه خيالء ( )16( ويف 
رواية ) لست منهم ( فيه انه ال حرج على من اجنر إزاره بغري قصده مطلقا ، وأما ما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر اإلزار على كل حال ، فقال ابن 

بطال : هو من تشديداته . 
   ثم قال ابن حجر يف شرحه حلديث أبي بكرة ) خسفت الشمس وحنن عند النيب صلى 

هل حيرم إسبال اإلزار ؟
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اهلل عليه وسلم ( فيه أن اجلر إذا كان بسبب اإلسراع ال يدخل يف النهي ، فيشعر بأن 

النهي خمتص باخليالء 
  وقال ابن عبد الرب : يف حديث ) ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جير ثوبه خيالء(: 
الوعيد  يلحقه  ال  بطر  وال  خيالء  غري  من  إزاره  جر  من  أن  على  يدل  احلديث  هذا 
املذكور، وأما املستكرب الذي جير ثوبه، فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد وقال أيضا: قال 
النووي: وقد نص الشافعي على أن التحريم خمصوص باخليالء لداللة احلديث ، فإن 

كان للخيالء فهو ممنوع منع حتريم ، وإال فمنع تنزيه )17(.
  وقال علي القاري  : قوله ) ما أسفل الكعبني من اإلزار يف النار ( أي صاحبه يف نار 

جهنم بسبب اإلسبال الناشئ عن التكرب واالختيال )18(. 
  وقال أبو الطيب األبادي يف احلديث السابق : ظاهر احلديث أن اإلسبال حمرم على 
املسلمون  أمجع  قد  ولكنه   ، العموم  من  )من جر(  قوله  ملا يف صيغة  والنساء  الرجال 
وظاهر   ، السنن  شرح  يف  رسالن  ابن  بذلك  صرح  كما  للنساء  اإلسبال  جواز  على 
التقييد بقوله )خيالء( يدل مبفهومه أن جر الثوب لغري اخليالء ال يكون داخال يف هذا 

الوعيد)19(.
   هذه بعض أقوال العلماء وشراح احلديث يف مسألة إسبال اإلزار ، فالتحريم ، والوعيد  
منوط بالكرب واخليالء ، وال شك أن الكرب من الذنوب العظيمة اليت يستحق صاحبه 
النار، فإن اهلل ال حيب كل خمتال فخور ، وال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من 
كرب ، فالكربياء رداء اهلل فهو جل جالله املتكرب ، ومن نازعه يف ذلك استحق العذاب. 

   إن االختيال والتبخرت من الكرب واإلعجاب بالنفس ، وهو يستوجب حجب رمحة اهلل 
ونظره للعبد يوم القيامة، وقد نهى اهلل تعاىل عن ذلك . كما يف سورة لقمان : ) َوال 
َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا ( )لقمان:18( ويف سورة القصص : ) َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه( 

)القصص:79(.

  ومثل ذلك لباس الشهرة فانه يفضي إىل الكرب، الذي يتسلل إىل النفس فيفسدها، 
سواء أكان هذا اللباس فاخرًا غالي الثمن ، أم رخيصا رثا باليا يقصد به الشهرة يف 
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التزهد ، فالعلة يف الكرب وحب الشهرة ال يف اللباس ، وقد علمت أن رسولنا صلى 
اهلل عليه وسلم أباح لنا أن نلبس ما نشاء بشرط عدم اإلسراف واخليالء ، وحديث ابن 

ماجه الذي ذكرناه آنفا يفيد إباحة اللباس إذا مل خيالطه السرف واملخيلة . 

  على أني أرى من قصر ثوبه إىل ما فوق الكعبني فإنه مأجور على أنه أصاب السنة، 

ومن أطال ثوبه إىل ما حتت الكعبني دون خيالء وكرب فال إثم عليه، واهلل أعلم . 

هوامش : 
1. صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب ما أسفل من الكعبني فهو يف النار .

2. النسائي ، كتاب الزكاة ، باب املنان مبا أعطى .
3. سنن النسائي )اجملتيب( ، كتاب الزينة ، باب إسبال اإلزار.
4. صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب غسل األعقاب .

5. صحيح البخاري ، كتاب التفسري ، باب وكلوا واشربوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض ـ ـ .
6. صحيح ابن حبان ، كتاب الصوم ، باب السحور .

7. صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب من جر إزاره من غري خيالء.
8. سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب يف قدر موضع اإلزار .

9. صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة < باب حتريم جر الثوب خيالء وبيان حد ما جيوز ـ ـ .
10 . صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة < باب حتريم جر الثوب خيالء وبيان حد ما جيوز ـ ـ .

11. صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب من جر ثوبه من اخليالء .
12. صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب من جر إزاره من غري خيالء .

13. سنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو خميلة .
14. صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب حتريم جر الثوب خيالء وبيان حد ما جيوز ـ ـ .

15. الشوكاني يف نيل األوطار )ج115/2(.
16. ابن حجر العسقالني ، فرتح البار ي يف شرح صحيح البخاري ) ج11/ ص426 (.

17. ابن عبد الرب ، التمهيد ، )2ج/ 150(.
18.  علي القاري ، مرقاة املفاتيح )ج7  / ص2766( .

19. أبو الطيب األبادي ، عون املعبود )ج11 / ص96(.

هل حيرم إسبال اإلزار ؟
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  السؤال : ما حكم اهلجرة من أرض فلسطني ؟ 

 اجلواب: احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا 
حممد األمني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛

   فقد كثر احلديث هذه األيام يف بالدنا فلسطني عن اهلجرة خباصة بني صفوف الشباب 
وذلك بسبب األوضاع األمنية واالقتصادية املرتدية طلبًا للرزق يف بالد أخرى. حيث 
تأشرية  على  للحصول  طلبًا  الغربية  الدول  وممثليات  سفارات  أبواب  على  التسابق 
السفر واهلجرة إىل تلك الدول بنية اإلقامة الدائمة. لقد حث رسولنا األكرم - صلى 
اهلل عليه وسلم - على الرباط يف هذه الديار واهلجرة إليها وليس اهلجرة منها فقد جاء 
يف احلديث الشريف قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم : ) اَل ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح َوَلِكْن 
ِجَهاٌد َوِنيٌَّة َوِإَذا    اْسُتْنِفْرُتْ    َفاْنِفُروا ( )صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب وجوب النفري وما 

جيب من اجلهاد والنية( . وقال عليه الصالة والسالم )  ِإنََّها َسَتُكوُن ِهْجَرٌة َبْعَد ِهْجَرٍة َيْنَحاُز 

النَّاُس ِإىَل ُمَهاَجِر     ِإْبَراِهيَم  ( )مسند أمحد، مسند املكثرين، أول مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

رضي اهلل عنهما( . وقال عليه الصالة والسالم حينما سأله الصحابي اجلليل ذو األصابع 

قال: )  ِإْن اْبُتِليَنا َبْعَدَك ِباْلَبَقاِء َأْيَن َتْأُمُرَنا َقاَل َعَلْيَك    ِبَبْيِت املَْْقِدِس    َفَلَعلَُّه َأْن َيْنَشَأ َلَك 
ُذرِّيٌَّة    َيْغُدوَن    ِإىَل َذِلَك    املَْْسِجِد    َوَيُروُحوَن ( )مسند أمحد، أول مسند املدنيني رضي اهلل عنهم أمجعني، 

املفيت جييب السائلني 
  ََفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمون   : قال تعاىل

)النحل:43(

الشيخ : حممد أمحد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 
رئيس جملس اإلفتاء األعلى 
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حديث ذي األصابع رضي اهلل عنه( . وقد حرص الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم والسلف 

الصاحل من العلماء واألولياء واجملاهدين واحملررين على الرباط يف هذه الديار باعتبارها 
من أهم ثغور اإلسالم واملسلمني. وبناء على ما تقدم من نصوص فإن اهلجرة من هذه 
الديار املباركة إىل بالد أخرى بنية اإلقامة الدائمة ال جتوز شرعًا ، وعلى أبناء هذه الديار 
التمسك بسكناها والرباط فيها وال يرتكوها للغزاة واحملتلني وحسبهم شرفًا أن يكونوا 
سدنة مسجدها األقصى املبارك ، الذي تشد إليه الرحال ويضاعف اهلل فيه الثواب . 
وأن ينالوا بشارة النيب - صلى اهلل عليه وسلم - بأنهم الطائفة الظاهرة على احلق إىل 
أن يأتي أمر اهلل وهم كذلك. أما السفر املؤقت إىل بالد أخرى لطلب العلم أو العمل 
فجائز شريطة العزم على العودة واإلقامة يف هذه البالد املباركة بعد انتهاء مرحلة طلب 

العلم والعمل. 
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

*****************************************
  السؤال: حتريم نبش القبور وجتريم النابشني ومعاونيهم ؟

 اجلواب: احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد االمني وعلى آله و 
أصحابه أمجعني وبعد،

، واليت كان  املسلمني وأمواتهم  أحياء  اليت طالت حرمة  الشرسة    ففي ظل اهلجمة 
أن  أوال على  التأكيد  نود  الشريف،  القدس  اهلل يف  مأمن  مقربة  االعتداء على  آخرها 
على  االعتداء  منع  فمثلما  وميتاً،  حيًا  اإلنسان  كرامة  احرتام  أوجب  احلنيف  إسالمنا 
التعرض  أو  املوتى  عظام  تكسري  كذلك  ،منع  وممتلكاتهم  وحياتهم  الناس  أعراض 
جلثثهم بالتمثيل والتشويه،فكسر عظم امليت ككسره حيا ،فَعْن النرَّيِبِّ    َصلرَّى اهللرَُّ َعَلْيِه 
ْثِم ( )سنن ابن ماجة،ما جاء يف  يِّ يف اإلِْ َوَسلرََّم    َقاَل : ) َكْسُر َعْظِم املَْيِِّت َكَكْسِر َعْظِم احْلَ
اجلنائز ،يف النهي عن كسر عظام امليت(، ومنع اإلسالم اجللوس على املقابر فقال صلى اهلل عليه 
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، باب  وسلم : ) ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها ()صحيح مسلم ،كتاب نواقض اإلميان 
نواقض اإلميان يف باب التوحيد(، فإذا كان املشي على القرب أو اجللوس عليه يقع بني احلرمة 

والكراهة التحرميية، فكيف بنبشها واقتالعها وطمرها وحتويلها ملعامل أخرى ؟! فذلك 
أشد حرمة وإمثا وقد اتفق علماء املسلمني على أن املواضع اليت يدفن فيها املوتى تصري 
وقفا ، على املدفونني فيها حيرم املس بها بأية صورة من صور الطمر أو االقتالع أو 
النبش أو غري ذلك . ويف ظل اهلجمة العدوانية على مقابر املسلمني يف بالدنا املقدسة 
يقتضينا الواجب الديين واألخالقي أن نؤكد على حرمة نبش القبور ،ونبني أنه يرتتب 
القيام  ومؤسسات  وحكومات  أفرادا  اإلنسان  كرامة  على  غيور  وكل  املسلمني  على 
بواجب التصدي لكل جهة حتاول التعدي على مأوى موتانا، مهما تطلب ذلك من جهد 
ومثن،أما الذين يتواطأون مع اجلهات املعتدية على قبور املسلمني فهم شركاء يف اجلرمية 
ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب  واإلثم ،وهم ظلمة مثلهم ،واهلل تعاىل توعدهم فقال } َوَسَيْعَلُم الَّ

َينَقِلُبوَن{ )الشعراء:227(.
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

****************************************
  السؤال : وضعت مااًل يف حساب بنكي وربطته بالتوفري السنوي، حتى يكون رأمسال 
ثابت ودائم لصندوق دعم الطالب اجلامعيني العرب، فهل جيوز صرف الفائدة املرتتبة 
على هذا احلساب على مصاحل عامة مثل مساعدة الطالب األيتام والفقراء وبناء املدارس.

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

وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛
  فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله، واملرفق بكتاب توضيحي ، أود التذكري أن 
ديننا اإلسالمي احلنيف يشرتط لبلوغ الغايات الطاهرة اتباع أساليب سليمة ونظيفة 
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، ويرفض مبدأ »الغاية تربر الوسيلة« فهدفك النبيل املتمثل يف السعي ملساعدة الطلبة  
احملتاجني، حيتاج إىل وفر مالي وارد من كسب مشروع.

   وإن اللجوء إىل حساب التوفري البنكي لتأمني وفر مالي إىل صندوق إعانة الطالب 
، فالربا حمرم  ، ُيقبل لو كان ما سيجنى من هذا احلساب عن غري طريق الربا  احملتاج 
تنص  اليت  الشرعية  األدلة  لعموم   ، إعطائه  أو  أخذه  مع  التساهل  يصح  وال   ، شرعًا 
َه  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ َيا َأيُّ على حتريم ذلك، وتتوعد املتعامل به، واهلل تعاىل يقول: } 
َبا 

ِّ
ُه الر َبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي {)البقرة :278( ويقول سبحانه : } َيْمَحُق اللَّ

ِّ
َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الر

َبا{
ِّ
م  الر اْلَبْيَع َوَحرَّ ُه  اللَّ )البقرة :276( ويقول جل شأنه : }َوَأَحلَّ   } َدَقاِت  َوُيْرِبي الصَّ

)البقرة :275( أما إن كانت عوائد حساب التوفري قد توافرت من غري سبيل الربا وفق  

املعامالت االقتصادية اإلسالمية، فهي عوائد مشروعة ، وبالتالي فإن منحها لصندوق 
خدمة الطالب أمر جائز يثاب فاعله .

    وإذا كانت السائلة الكرمية قد أخذت برأي من يقول بتوزيع عوائد احلسابات البنكية 
على وجوه اخلري، فيجدر حتذيرها من اللجوء للمعامالت البنكية الربوية اليت ترتتب 
عليها تلك الفوائد دون اضطرار لذلك ، أما إن وجد االضطرار للتعامل مع بنك ربوي، 

فال بأس من صرف عوائد هذا احلساب على املصاحل العامة . 
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

*****************************************
 السؤال: ما احلكم الشرعي يف استقبال القبلة لوضع املرحاض يف البيت باجتاه القبلة؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛
  فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله ، فقد وردت آراء فقهية يف حكم استقبال القبلة 
أو استدبارها خالل قضاء احلاجة، وذلك يف ضوء األحاديث النبوية الصحيحة الواردة يف 
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املسألة، ومنها : َعْن    َأِبي َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ    َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللرَِّ    َصلرَّى اهللرَُّ َعَلْيِه َوَسلرََّم: 
 

)  ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم    اْلَغاِئَط    َفاَل َيْسَتْقِبل اْلِقْبَلَة َواَل    ُيَوهلَِّا    َظْهَرُه َشرُِّقوا َأْو َغرُِّبوا ( )صحيح 
البخاري، كتاب الوضوء، باب ال تستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند البناء جدار(.

     وعنه  أن النيب   صلى اهلل عليه وسلم  قال: »   ِإَذا َأَتْيُتْم اْلَغاِئَط َفاَل َتْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة 
اَم  َواَل َتْسَتْدِبُروَها ِبَبْوٍل َواَل َغاِئٍط َوَلِكْن َشرُِّقوا َأْو َغرُِّبوا ، َقاَل :   َأُبو َأيُّوَب  :  َفَقِدْمَنا    الشَّ

َ ( ) صحيح مسلم،     َفَوَجْدَنا َمَراِحيَض َقْد ُبِنَيْت ِقَبَل اْلِقْبَلِة، َفَنْنَحِرُف َعْنَها َوَنْسَتْغِفُر اهللَّ

كتاب الطهارة، باب االستطابة( . 

   وَعْن    اْبِن ُعَمَر    َقاَل: » َرِقيُت َعَلى َبْيِت ُأْخيت    َحْفَصَة    َفَرَأْيُت َرُسوَل اهللَِّ    َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه 
باب  الطهارة،  كتاب  )صحيح مسلم،   » اْلِقْبَلِة  ُمْسَتْدِبَر  امِ   ُمْسَتْقِبَل  الشَّ اَجِتِه  َوَسلََّم    َقاِعًدا حلَ

االستطابة( .

 وقال مالك : إمنا احلديث الذي جاء ) ال تستقبل القبلة لغائط وال لبول (  إمنا يعين 
بذلك فيايف األرض ومل يعن بذلك القرى واملدائن ، وسئل: أرأيت مراحيض تكون 

على السطوح ؟ قال : ال بأس بذلك ومل يعن باحلديث هذه املراحيض. 
على  احلرص  بضرورة  نقول  باخلصوص،  الواردة  الفقهية  واآلراء  األدلة  بني  ومجعًا    
جتنب استقبال القبلة خالل قضاء احلاجة يف الفضاء أو اخلالء، أما املراحيض يف املباني 
والبيوت فال بأس بقضاء احلاجة فيها إن مل تكن متوافقة يف بنائها مع جتنب استقبال  
هذه  إىل  وبيوتهم  مبانيهم  بناء  عند  املسلمون  يتنبه  أن  واألوىل  استدبارها،  أو  القبلة 
القضية، فيجعلوا املراحيض يف مواقع تسمح ملستخدمها أال يكون مستقباًل للقبلة وال 
مستدبرًا هلا، أما عند تعذر تيسر ذلك، فال حرج يف قضاء احلاجة داخل تلك املراحيض 

على الوجه الذي يتيسر. 
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املباركون يف القرآن الكريم
بقلم : الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي/ مفيت حمافظة طولكرم

القرآني؛ فهو ذات دالالت مميزة، وهذا  الدارسون باملصطلح  العلماء، واهتّم    اعتنى 
االهتمام يعود بنا إىل اجلذور اللغوية للكلمات، والتمّعن البصري يف داللتها اللغوية 
والبالغية، ومفهومها القرآني. ومن املصطلحات الرائقة اجلذابة مصطلح »الرَبَكة«، وما 
انبثق عنه من تصريفات؛ خاصة »مبارك، مباركة«. وهو شائع االستعمال، وال خيلو أحد من 

استعماله، أو الدعوة به ألحبابه. 
    وهذه الدراسة املوجزة؛ تتحدث عن كلمة »الربكة«، وداللتها، وتصريفاتها، وتنّقلها 
يف ثنايا النص العاطر؛ كتاب اهلل . وقبل أن ُأفوَِّح رائحتها الزكّية يف القرآن؛ ال بّد 
لي من أْن َأِلَ أسوار العربية؛ من أبواب املعاجم اللغوية؛ ألخرج بباقة عطرة من معاني 

هذه الكلمة الطيبة.        
       الفعل َبَرك ودالالته اللغوية:     

    الِفعُل َبَرَك؛ تفّرعت منه اشتقاقاٌت؛ ازدمحْت بها معاجُم اللغِة، ونطقْت بها ألسنُة 
باملباركة،  اليت هلا عالقٌة  الفعِل  اشتقاقاِت  أذكَر بعَض  أن  املناسِب  الَعرِب. ولعلرَّه من 

وترتبط مبعناها، ومبناها؛ فهي تعنُي على جتليِة املعنى. 
   الفعُل الثالثّي للرَبَكة، هو: َبَرَك. »والباُء، والراُء، والكاُف، أصٌل واحد؛ وهو: ثباُت 

يء«)1(.  الشرَّ
   »وكلُّ شيٍء َثَبَت، وأقاَم؛ فقد َبَرك. ومّسيت الرِبْكُة بذلك؛ إلقامِة املاِء فيها«)2(.  ويقال: 
»باركُت على التجارِة، وغرِيها؛ أي واظبُت عليها«)3(. وَبَرَك البعرُي، َيرْبُُك، ُبروكاً: وهو 

ْدُر، َقَصَد؛ َصْدَر البعرِي«)5(.   أن يلصَق َبْرُكه باألرض)4(. والرَبُْك: الصرَّ
الّنقصاِن«)7(.  بعَد  النماُء  يء؛  الشرَّ يف  »والرَبَكُة  والنماُء«)6(.  »الزيادُة،  هي:  والرَبَكُة    
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»والرَبَكُة: الكثرُة يف كلِّ خري«)8(.  »ومّسيت الشاُة احللوُب: َبَرَكة«)9(. 
  ويقال: »ال بارَك  فيه، أْي: ال مّناه. وتقول العرُب: ما أبرَك هذا الطعاَم؛ أي ما أمناه«

بالرَبَكِة«)12(.  الدعاُء  »والتربيُك:  َأبيُض«)11(.  املاِء،  َطرِي  من  طائٌر  والربكُة:   .)10(
 الشيَء، وبارَك فيه، وعليه، وضَع فيه  إذا دعا له بالربكِة«)13(. »وبارَك  »وبّرك فيه 

الرَبََكَة«)14(. 
    »وَبَركُة : علوٌّ على كلِّ حاٍل«)15(. »واملباركُة: مصدُر بوِرَك«)16(. »والربكُة تكون 

حسيًة، أو معنوية«)17(.
    يستفاُد من املعاني اللغوية للرَبََكِة؛ أّنها الثباُت يف النماِء، والزيادُة فيه؛ فهي زيادٌة ثابتٌة؛ 
ال يطرُأ عليها نقصاٌن، وال تبديٌل، وهي مناٌء متواصٌل، ال ينقطع، وحينما تكوُن هذه الرَبكُة 

من  سبحانه وتعاىل؛ فهي ثابتٌة يف مناِئها، دون أدنى ارتياٍب، أو ُظنوٍن. 
ُة االستقراِر إىل هذه احلقيقِة القرآنيِة املسّددِة باملدِد الرّباني، والوعِد اإلهلّي،      وهذا قمرَّ
ومن ناَل هذا العهَد والوعَد؛ فهو اهلانُئ املطمئُن إىل أقوى العهوِد، والوعوِد؛ ألّنها من 

 اخلالِق الرازِق املعطي الكريم. 
   وهذه الّنعمُة العظيمُة، واملِنرَُّة الغاليُة؛ تنعرَّمْت بها أرُضنا، وبالُدنا، وُفِتَحت خزائُنها 
األرض،  ِمن  َحوَله  َمْن  على  نعماِئها  جالئُل  وفاضْت  املبارِك،  األقصى  املسجِد  على 
ِذي  والبقاِع، واألصقاِع، فمّن  تعاىل اجلليُل اجلواُد، فقال جل جالله : ) ُسْبَحاَن الَّ
ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن  َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَّ

ِّ
َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل م

ِميُع الَبِصرُي (]اإلسراء:1[. ُه ُهَو السَّ آَياِتَنا ِإنَّ
    فمعرفُة تصريِف الفعِل »َبَرَك«؛ ِنعَم العوُن يف فهم ما تناثر من تصريفاِت على الرقعة 
الكرمية من الكتاب احلكيم، ودراسُتها عصمٌة للباحث من الزلل يف معاٍن رمبا مل تكن 

؛ لفظاً، ومعنى.  مقصودًة يف القرآن، وُتلِجُم القلَم املندفع؛ فيبقى يف سياج النصِّ
    املباركون يف القرآن الكريم:

    اشتقاقات الفعل »َبَرَك« يف القرآن الكريم، هي: »بارك، وبارك مع فاعله ضمري الشأن، 



��

بورك، تبارك، بركات، مبارك، مباركة«. أما الفعل َبَرَك، واشتقاقاته يف القرآن الكريم، فقد 
وردت يف أوصاف ودالالت؛ تعرف باملباركني يف القرآن الكريم، وهم : 

    األرض اليت عليها معاشنا
   من رمحة  عز وجل خبلقه، أْن بارَك  سبحانه وتعاىل يف األرِض حني خَلَقها، وقبل 
أن يستقررَّ فيها اإلنساُن للعيش فوقها، وتتناسَل ذرّيُته فيها، وتكون معايَش خللٍق كثري ممن 
خلق  سبحانه وتعاىل من إنٍس، وحيوان، فقال  عن هذه النِّعمة العظيمة، واملنحة 
َر ِفيَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة  اإلهلية الكرمية: ) َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ

اِئِلنَي ( ]فصلت:10[.  لسَّ
ِّ
اٍم َسَواء ل َأيَّ

   هذه الربكة الرّبانية يف األرض؛ أزالت األوهاَم، والوساوس من نفِس اإلنساِن اخلائف 
على معاشه الذي كّده السعُي البشرّي؛ لتوفري طعاِمه، وطعام من يقوت. قال : )َوَما 
ِبنٍي(  َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب مُّ ٍة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى الّلِه ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ ِمن َدآبَّ

ْسُتْم َلُه ِبَراِزِقنَي( ]احلجر:20[. ]هود:6[. وقال : ) َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمن لَّ
   فكّل هذه املعايش اليت تفيض على اإلنسان؛ إمنا انبعثت من بركة  عز وجل يف 
هذه األرض اليت محلت اإلنساَن على ِبساطها، وستظُل حاملًة له إىل أن يشاء  تعاىل، 

» فالربكُة ثبوُت اخلري اإلهلي يف الشيء«)18(. 
   ومادة بركة »موضوعة ِللزوم والثبوت«)19(، »وملا كان اخلرُي اإلهلي يصدر من حيث ال 
حيّس، وعلى وجه ال حيصى، وال حيصر؛ قيل: لكلِّ ما يشاهد منه زيادة غري حمسوسة: هو 

مبارك، وفيه بركة«)20(. فاألرض مباركة ما شاء  تعاىل هلا أن تكون.
    ومهما حاول املفّسرون رصرَّ املعاني يف شرح معنى بَركة األرض؛ فلن حيصوها عددًا؛ 
فهي أمٌر لطيٌف أودعه  يف هذه األرض؛ حتى تصلَح للحياِة؛ وحلياة اإلنسان عليها. 
الكواكب؛ مستقرًا ألجل   عز وجل األرَض دون سائر  اختار  رّبانية؛  وهي حكمٌة 
معلوم؛ يستطيع اإلنسان أن يعّمرها، وأمّده  سبحانه وتعاىل بكل ما يساعده على 
وْا ِنْعَمَت الّلِه اَل ُتْحُصوَها ِإنَّ   َما َسَأْلُتُموُه َوِإن َتُعدُّ

ِّ
ن ُكل

ِّ
ذلك، قال  تعاىل : ) َوآَتاُكم م
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اٌر (]إبراهيم:34[.  اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ
    واآليات الكرمية تدّل على أّن بركَة األرض عموماً؛ تعين فيما تعنيه؛ تيسري أمِر احلياة 
فوقها جبميع جوانبها؛ فتبقى مستمرَة العطاء، ُتِدرُّ باخلريات، )وبارك يف األرض؛ فجعلها 

دائمَة اخلري()21(.
        املسجد احلرام.

 )22( ُمَباَركًا  َة  ِبَبكَّ ِذي  َللَّ اِس  ِللنَّ ُوِضَع  َبْيٍت  َل  ِإنَّ َأوَّ  (  : وتعاىل   سبحانه  قال      
ْلَعاَلِمنَي (]آل عمران:96[. 

ِّ
َوُهًدى ل

أنواُرها للطائفني، ويف استيعابه      وبركات املسجد تكمن يف هدايته؛ كّلما الحْت 
للناس؛ مهما زاد عدُّ العادِّين. ومن بركِته، »الطواف به مغفرة للذنوب«)23(. 

    ومن بركته مضاعفة احلسنات. فعن جابر بن عبد  قال: قال رسول  صلى اهلل 
عليه وسلم : »صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام، 
أنه؛  بركته  وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه«)24(. ومن 

بيت جل جالله، ومتنّزل الوحي األمني.
    املسجد األقصى املبارك، وما حوله.

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى 
ِّ
ِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل م     قال اهلل سبحانه وتعاىل : )ُسْبَحاَن الَّ

ِميُع الَبِصرُي (]اإلسراء:1[.  ُه ُهَو السَّ ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَّ اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَّ
والربكة تشمل املسجد األقصى املبارك، وبيت املقدس، وفلسطني عامة.

   والربكة تعين: »الذي باركنا حوله بربكات الدين، والدنيا؛ ألنه مهبط الوحي، ومتعبد 
يف  لسّكانه  الربكة،  حوله  جعْلنا  »الذي  وهو  والسالم«)25(.   الصالة  عليهم  األنبياء 
معايشهم، وأقواتهم، وحروثهم، وغروسهم«)26(. وإذا بورك حوله؛ فالربكة فيه مضاعفة؛ 
وألّن  تعاىل ملّا أراد أن يعرج بنبيه حممد  إىل مسائه؛ جعل طريقه عليه تبيينًا لفضله؛ 

وليجعل له فضل البيتني، وشرفهما«)27(.
   واملسجد األقصى املبارك، حمّل تنزل الربكات، وينبوع اخلريات، فهو ثاني مسجد ُبين 
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على األرض للعابدين، فعن أبي ذر الغفاري  قال: )سألت رسول اهلل  عن أول 
مسجد ُوِضع يف األرض قال: املسجد احلرام. قلت: ثم أي ؟ قال: املسجد األقصى. قلت: 

كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا ()28(.
، لتكون بيتًا     وهذا شرف عظيم هلذه البقعة الطاهرة اليت اختارها  جل جالله 

لذكره، وبيوت  تعاىل هي أشرف البقاع. 
سليمان  قبل  األقصى  املسجد  بناء  أّن  على  يدّل  املذكور  الصحيح  واحلديث    
وسليمان    إبراهيم  بني  »فما  مجيعاً.  إسرائيل  بين  وقبل   ، داود  وقبل   ،
األقصى  املسجد  بناء  أّن  يذكر  الشريف  واحلديث  سنة«)29(.  ألف  من  أكثر   
آدم  األقصى  املسجد  أسس  من  أّول  إّن  قيل:  سنة.  بأربعني  احلرام  املسجد  بناء  بعد 
. السالم )30(  يعقوب عليه  ، وقيل:  نوح  املالئكة، وقيل: سام بن  �، وقيل: 
  واملسجد األقصى هو أوىل القبلتني يف اإلسالم، فعن الرباء بن عازب  قال: » كان 

رسول اهلل  صلى حنو بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا «)31(. 
    ومن بركة املسجد األقصى أّن الرِّحال ُتشدُّ إليه؛ فتحظى بربكاته الزاخرة، فعن أبي 
هريرة  قال: قال رسول اهلل  : ) ال تشّد الرِّحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام، 

ومسجد الرسول ، ومسجد األقصى ( )32(. 

    ومن بركة املسجد األقصى مضاعفة أجر الصالة فيه، فالثابت يف األحاديث الصحيحة 
أّن الصالة يف املسجد األقصى املبارك، تعدل مائتني ومخسني صالة فيما سواه من املساجد؛ 
عدا املسجد احلرام، واملسجد النبوي؛ فعن أبي هريرة  أّن النيب  قال: ) صالة يف 

مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ( )33(.
  وعن أبي ذر الغفاري  قال: تذاكرنا وحنن عند رسول اهلل  أيهما أفضل مسجد 
رسول اهلل  أو مسجد بيت املقدس؟ فقال رسول  : » صالة يف مسجدي هذا أفضل 
من أربع صلوات فيه، وِلِنعَم املصّلى، وليوشكّن أن ال يكون للرجل مثل شطن ]حبل[ 
فرسه من األرض، حيث يرى منه بيت املقدس، خري له من الدنيا مجيعاً، أو قال خري من 
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الدنيا، وما فيها«)34(.   
   ومن بركاته العظمى؛ أن اجتمع يف رحابه األنبياء مجيعاً، فصّلوا مؤمّتني بنبّينا حممد 
صلى اهلل عليه وسلم )35( خامت األنبياء واملرسلني، فكان هذا شرفًا لنبيِّنا ، وألّمته 

من بعده، وشرف عظيم للمسجد الذي ضّمهم. 
    مباركة املنزل :

َباَركًا َوَأنَت َخْيُر اْلُمنِزِلنيَ(]املؤمنون:29[.    َأنِزْلِني ُمنَزاًل مُّ
ِّ

ب    قال اهلل تعاىل  : ) َوُقل رَّ
»فاملنزل اسم لكلِّ ما نزلت فيه«)36(. »أي حيث يوجد اخلري اإلهلي«)37(. فهو منزل 
»مقصود ال على التعيني«)38(. »أي منزاًل مباركًا يتسبب ملزيد اخلري يف الدارين«)39(.

   بركات من السماء واألرض :
َماِء  َن السَّ

ِّ
َبَرَكاٍت م َعَلْيِهم  َلَفَتْحَنا  َقوْا  اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَّ َأْهَل  َوَلْو َأنَّ  قال اهلل عز وجل: )    

ُبوْا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن (]األعراف:96[. َواأَلْرِض َوَلـِكن َكذَّ
    وهذه بركات ال حصر هلا؛ مفّتحة األبواب من فوقهم، ومن حتت أرجلهم؛ ليتسنى هلم 
العيش، وهي آية من أعظِم آيات النِّعم، وفيوِض اخلري، والكرِم اإلهلي، على بين البشر، 

)فجعل التُّقى سببًا من أسباب الرزق()40(. 
   ومن املفّسرين من فّسر الربكات »باملطر، والنبات«)41(. ومنهم من قال: »ألعطتهم 

السماُء بركَتها، واألرُض نباَتها«)42(. 
  واألصوب يف تفسري الربكات، أنها عامة؛ تشمل كّل ما ينزل من السماء؛ من غيث 
مغيث، وخري حّسي، وخري معنوّي، ومنه بركُة القرآن، والُكتب املنّزلة. وبركات األرض 
أعّم من النبات، ففي جوف األرض خريات، وبركات؛ ما زال اإلنسان يكتشفها؛ ويتنّعم 

خبريها، وبركتها.
   املطر :

اْلَحِصيِد( َوَحبَّ  اٍت  َجنَّ ِبِه  َفَأنَبْتَنا  َباَركًا  مُّ َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  ْلَنا  َوَنزَّ  ( وجل:  عز  اهلل  قال     
َه َأنَزَل ِمَن  ]سورة ق:9[. »فربكة ماء السماء؛ هي ما نّبه عليه بقوله عز وجل: ) َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ
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ْخَتِلفًا َأْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا  ْرِض ُثمَّ ُيْخِرُج ِبِه َزْرعًا مُّ َماِء َماًء َفَسَلَكُه َيَناِبيَع ِفي اأْلَ السَّ
ْلَباِب (]الزمر:21[. وبقول  سبحانه  ْوِلي اأْلَ ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطامًا ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى أِلُ
ْرِض(]سورة املؤمنون:18[)43(.  اُه ِفي اأْلَ َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّ وتعاىل: )َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ
َماِء َماًء  ْلَنا ِمَن السَّ    ومعنى مباركاً: »كثري املنافع«)44(. ومن منافعه قول اهلل تعاىل  : ) َوَنزَّ
ْلِعَباِد 

ِّ
ِضيٌد * ِرْزقًا ل َها َطْلٌع نَّ ْخَل َباِسَقاٍت لَّ اٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد * َوالنَّ َباَركًا َفَأنَبْتَنا ِبِه َجنَّ مُّ

ْيتًا َكَذِلَك اْلُخُروُج { (]ق:9-11[. َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة مَّ
    شجرة الزيتون :

ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها  َماَواِت َواأْلَ ُه ُنوُر السَّ    قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) اللَّ
َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة  يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

ِّ
َها َكْوَكٌب ُدر َجاَجُة َكَأنَّ ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ

ُه ِلُنوِرِه  ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَّ ٍة َواَل َغْرِبيَّ الَّ َشْرِقيَّ
 َشْيٍء َعِليٌم ( ]النور:35[. )وليس شيء 

ِّ
ُه ِبُكل اِس َواللَّ ْمَثاَل ِللنَّ ُه اأْلَ َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَّ

يف الشجر يورق غصنه من أّوله إىل آخره مثل الزيتون والرّمان ( قال الشاعر: 
بورك امليُت الغريب كما بورَك         َنْظُم الرّماِن والزيتون)45(.

   »ويف الزيتونة منافُع: يسرُج بالزيت، وهو إدام، وِدهان، ودباغ، ووقود، يوقد حبطبه، وتفله 
وليس فيه شيء إال وفيه منفعة، حتى الرماد يغسل فيه اإلبريسم، وهي أول شجرة نبتت 

يف الدنيا، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان«)46(. 
   »ويقال: فالن من شجرة مباركة، أي من أصل مبارك«)47(. 

     تبارك اهلل جل جالله :

   قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َأاَل َلُه اْلَخْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الّلُه َربُّ اْلَعاَلِمنَي (]األعراف:54[.  
وتكررت هذه اللفظة الكرمية، يف مواضع ِعّدة. 

  ذي اجلالل واإلكرام، »فال يوصف به إال  ِّوتبارك؛ مفردة احنصر استعماهلا حبق   
تبارك وتعاىل. وال يقال: )تبارك فالن يف معنى َعُظَم، هذه صفة ال تنبغي إال هلل عز وجل( 

  .)48(
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    »وتبارك ال يقال لغريه ـ لغري  ـ ذلك، وال يصلح إال له ؛ فهو سبحانه املتبارك، 
وعبده ورسوله املَبارك، كما قال املسيح عليه السالم: جعلين مباركًا أينما كنت، فمن بارك 
  فيه، وعليه؛ فهو امُلَبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به ، كما أطلقها على نفسه، 

بقوله عز وجل : ) َتَباَرَك الّلُه َربُّ اْلَعاَلِمنَي ( )49(. 
   وهلا تفاسري تتفق مع ما ينبغي أن يكون عليه احلال، والتنزيه هلل رّب العاملني، جّل يف 

عاله. »تبارك  متجيُد، وجتليل«)50(.
   )وفسروه: العلّو؛ ألّن الربكة يف الشيء النماء بعد النقصان، وهذه صفة منفية عن 
تعاىل،  »وتبارك  املرتفع«)52(.  وامُلَتَبارك:  ارتفع.   : »وتبارك   .)51(  ) وجل  عز  اهلل 

وتعاظم«)53(. »وتبارك : أي يترّبك بامسه يف كلِّ أمر«)54(.
    »ومعنى تبارك: تقّدس: أي تطهر، واملقّدس: املطّهر. وتبارك : متجيٌد، وتعظيم«)55(. 
»و تبارك : أي بارك اهلل  «)56(. وتبارك معناها يف حقِّ ؛ »تزايد خريه، وإحسانه«)57(. 
»وتبارك من الرَبَكة، وهي الكثرة، واالتساع«)58(. وتبارك ؛ جاء بكّل بركة«)59(.    
    وتبارك : »أي تقدرَّس؛ وتنزرَّه عن كل نقص، ويدخل يف ذلك تنزهه تعاىل عن نقٍص 

يف اخللق، أو يف األمر دخواًل أوليًا«)60(.
    وكلمة) تبارك ( »هذه الكلمة جممع الدعاء؛ الشتماهلا على إفادة معنى ِقدمه، ودوام 
ثبوته، وأفادت معنى جالله؛ الذي هو استحقاقه لنعوت العزِّ؛ ألنه قد تبارك أي تعّظم، 
وأشارت إىل سداد النِّعم، وإتاحة اإلحسان؛ من حيث أّن الربكة؛ هي الزيادة؛ فهي جممع 

الثناء، واحلمد للحقِّ سبحانه«)61(. 
   بورك من يف النار :

َحْوَلَها  َوَمْن  اِر  النَّ ِفي  َمن  ُبوِرَك  َأن  ُنوِدَي  َجاءَها  ا  َفَلمَّ  (  : وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال    
 اْلَعاَلِمنيَ (]سورة النمل:8[.  )ومن حوهلا (  »يعين املالئكة. والعرب 

ِّ
ِه َرب َوُسْبَحاَن اللَّ

تقول: باركك ، وبارك فيك، وبارك عليك«)62(. )بورك من يف النار، نور  عز 
وجل . ومن حوهلا قيل: املالئكة، وقيل: نور اهلل ( )63(. 
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   القرآن الكريم :
   وصفت آياٌت بّينات كتاَب اهلل عز وجل ؛ أنه مبارك، فقال سبحانه وتعاىل : )َوَهـَذا 
ِذيَن ُيْؤِمُنوَن  ِذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوالَّ ُق الَّ

ِّ
َصد ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مُّ

ِباآلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصاَلِتِهْم ُيَحاِفُظوَن(]األنعام:92[.
    )واملبارك: ما يأتي من ِقبله اخلري الكثري()64(. ويف هذا »تنبيه على ما يفيض عنه 

من اخلريات اإلهلية«)65(.
هنا؛  الثبوت، واالستقرار، وهو مقصود  يدل على  االسم  »ألّن  امساً؛  ومبارك جاءت     
َبَرَكٌة ثابتة مستقرة«)66(. وجاءت اآلية »تنبيهًا على ما يفيض عليه من اخلريات  أي: 

اإلهلية«)67(.
    وبركات القرآن الكريم، أكثر من أن حتصى، أو تستقصى؛ فهو ال َيْبلى على كثرِة 
الرّد، ويهدي اإلنساَن ما دام اإلنساُن حّيًا على األرض، ويأخذ بيد امُلهتَدى إىل الفوز 
باجلّنة يوم الّدين، وبه صالُح الدنيا، وقواُم الدين. ومبارك يف تالوته؛ فينال القارئ األجر 

مضاعفًا عند اهلل عز وجل ، ومبارك يف آثاره، وهو أصل الربكة، وينبوع اخلريات.   
  ليلة القدر :

ا ُمنِذِريَن (]سورة الدخان:3[.  ا ُكنَّ َباَرَكٍة ِإنَّ ا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة مُّ    قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) ِإنَّ
وبركات ليلة القدر، يف نزول القرآن العظيم، كالم رّب العاملني؛ ليكون هاديًا للناس، 
وفيها يفرق كلُّ أمر حكيم، وتقّدر املقادير، وحتتفي بها مالئكة السماء، وعلى رأسهم 
الوحي األمني، وتقبل األعمال، وتضاعف احلسنات؛ فهي ينبوع بركات، وتنّزل رمحات، 

ومغفرة لقائمها. 
ا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر* َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر*      قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) ِإنَّ
 َأْمٍر* 

ِّ
ن ُكل

ِّ
ِهم م

ِّ
وُح ِفيَها ِبِإْذِن َرب ُل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ ْن َأْلِف َشْهٍر* َتَنزَّ

ِّ
َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر م

ى َمْطَلِع اْلَفْجِر ( ]سورة القدر:5-1[. َساَلٌم ِهَي َحتَّ
    والربكة فيه: » مبا يكون من ثباته، وبقائه إىل آخر عمر البشر يف الدنيا«)68(.
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التحية.
ِعنِد  ْن 

ِّ
ًة م َتِحيَّ َأنُفِسُكْم  َعَلى  ُموا 

ِّ
َفَسل ُبُيوتًا  َدَخْلُتم  َفِإَذا   (  : وتعاىل  اهلل سبحانه  قال     

ُكْم َتْعِقُلون (]النور:61[. وقال اهلل  ُه َلُكُم اآْلَياِت َلَعلَّ ُن اللَّ
ِّ
َبًة َكَذِلَك ُيَبي

ِّ
ِه ُمَباَرَكًة َطي اللَّ

 
ِّ

وَها ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلى ُكل وْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ ٍة َفَحيُّ ْيُتم ِبَتِحيَّ
ِّ
سبحانه وتعاىل : ) َوِإَذا ُحي
َشْيٍء َحِسيبًا (]النساء:86[. 

   والتحية املباركة؛ هي السالم، فعن أبي هريرة  عن النيب  قال: » خلق اهلل عز 
وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه، قال: اذهب فسلِّم على أولئك نفر 
من املالئكة جلوس، فاستمع ما حييونك؛ فإنها حتيتك، وحتية ذريتك. قال: فذهب فقال: 
فكلُّ من   . فرادوه، ورمحة  قال:   . السالم عليك، ورمحة  فقالوا:  عليكم.  السالم 

يدخل اجلنة على صورة آدم «)69(.
:  عيسى  نيب  

َكاِة َما  اَلِة َوالزَّ   قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َوَجَعَلِني ُمَباَركًا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالصَّ
ُدْمُت َحّيًا (]سورة مريم:31[. مباركاً: » أي موضع اخلريات اإلهلية«)70(. ومعناه: » ُيتعلم 
مين حيثما كنت «)71(. أي نّفاعًا معلمًا للخري)72(. وقيل: بركته: أمره باملعروف، ونهيه 

عن املنكر« )73(.
     بركات على نيّب  نوح  ومن آمن معه :

ن  مَّ
ِّ
ا َوَبرَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى ُأَمٍم م نَّ

ِّ
   قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَساَلٍم م

ا َعَذاٌب َأِليٌم (]هود:48[. ومن معنى الربكات: »زيادات  نَّ
ِّ
ُهم م ُعُهْم ُثمَّ َيَمسُّ

ِّ
َعَك َوُأَمٌم َسُنَمت مَّ

يف نسلك؛ حتى تصري آدَم ثانيًا«)74(. 
   فالطوفان أخذ كلرَّ من دبرَّ على األرض من البشر، ومل تبق إال البقية الناجية مع نوح 
؛ فكان حمتاجًا إىل مثل هذه الربكات. ) وهؤالء النُّجاة سبقت هلم السعادة ()75(.     

وأهم سعادة يف النجاة.  
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:  إبراهيم  بركات على أهل بيت نيب     

   قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َقاُلوْا َأَتْعَجِبنَي ِمْن َأْمِر الّلِه َرْحَمُت الّلِه َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم 
السعادة«)76(. ومن بركات ذلك  »الربكات:  ِجيٌد (]هود:73[.  ُه َحِميٌد مَّ ِإنَّ اْلَبْيِت  َأْهَل 

النبّوة، والرسالة، وبأّن له نساًل، وعقبًا)77(.
     البقعة املباركة : 

ْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة  ا َأَتاَها ُنوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَ     قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َفَلمَّ
ُه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ (  ]القصص:30[. »مّسيت  ي َأَنا اللَّ

ِّ
َجَرِة َأن َيا ُموَسى ِإن اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ

الواد  )وشاطئ  نبيًا«)78(.  وبعثه  فيها،  موسى  كّلم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألّن  باملباركة؛ 
األمين هو الطور()79(.

   األرض اليت جّني إليها إبراهيم ولوطًا عليهما الصالة والسالم :
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِمنَي (]األنبياء:71[.  ْرِض الَّ ْيَناُه َوُلوطًا ِإَلى اأْلَ     قال اهلل تعاىل : ) َوَنجَّ
الشام)81(. وقيل: هي  العراق«)80(. واألرض هنا تعين  الشام إىل  »أرض  قيل: هي: 
الشام.  جوهرة  هي  وفلسطني  املقّدسة)83(.  األرض  وهي  املقدس)82(.  بيت  أرض 

وإطالق املؤرخني اسم الشام على فلسطني دارج يف ُكتبهم. 
     جمموعة من القرى :

ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقًرى َظاِهَرًة      قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَّ
ْيَر (]سبأ:18[.   ْرَنا ِفيَها السَّ َوَقدَّ

    »يقول تعاىل ذكره خمرِبًا عن نعمته اليت كان أنعمها على هؤالء القوم الذين ظلموا 
أنفسهم، وجعلنا بني بلدهم وبني القرى اليت باركنا فيها؛ وهي الشام قرى ظاهرة. وقيل: 

عنى بالقرى اليت بورك فيها بيت املقدس«)84(.
    )وقرى ظاهرة يعنى عامرة خمِْصَبة()85(. وظاهر اآلية ) أّن خط االتصال عامر مستمر 

متواصل بني بيت املقدس مرورًا بالشام إىل اليمن مملكة سبأ ()86(. 
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    األرض اليت ملكها سليمان : 
ِتي َباَرْكَنا  ْرِض الَّ يَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى اأْلَ

ِّ
  قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َوِلُسَلْيَماَن الر

 َشْيٍء َعاِلِمنيَ (]األنبياء:81[.  كانت جتري لسليمان إىل كلِّ موضع، ثم 
ِّ

ا ِبُكل ِفيَها َوُكنَّ
ْرِض(  ِبَأْمِرِه ِإَلى اأْلَ : )َتْجِري  تعود به من يومه إىل منزله، فذلك قول اهلل جل جالله 
)87(.  » جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها؛ يعين الشام. يروى أنها كانت جتري به، 

وبأصحابه إىل حيث أراد، ثم ترّده إىل الشام «)88(.
    األرض اليت ورثها املستضعفون :

ِذيَن َكاُنوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض      قال اهلل سبحانه وتعاىل : ) َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَّ
ِتي َباَرْكَنا ِفيَها ( ]األعراف:137[. َوَمَغاِرَبَها الَّ

    القوم الذين كانوا يستضعفون؛ هم بنو إسرائيل يف عهد موسى ، وأيام الطاغية 
فرعون، ومشارق األرض؛ الشام، وذلك مما يلي الشرق منها، ومغاربها اليت باركنا فيها، 
اليت جعلنا فيها اخلري ثابتًا دائمًا ألهلها. وإمنا قال جل ثناؤه: وأورثنا؛ ألنه أورث ذلك بين 

إسرائيل مبهلك من كان فيها من العمالقة )89(. وهناك قول: إنها »فلسطني«)90(. 
فإّن معناه يف مشارق أرض مصر،  قائل:  قال  »فإن  فقال:  تأوياًل بعيدًا،  الطربّي     ورّد 
ومغاربها؛ فإن ذلك بعيد من املفهوم يف اخلطاب مع خروجه عن أقوال أهل التأويل، 

والعلماء بالتفسري«)91(.
   اهلوامش

  )1( ابن فارس، أبو احلسني أمحد: معجم مقاييس اللغة. 6مج. حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون. بريوت: دار 
الفكر. 1399هـ/1979م. ج1ص227. مادة َبَرَك.
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)4( ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن األزدي البصري: كتاب مجهرة اللغة. 4مج. بريوت : دار صادر. ج1ص273. 
بال طبعة، وال تاريخ.

إبراهيم  د. مهدي املخزومي ود.  8مج. حتقيق  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد: كتاب العني.  الفراهيدي،  ينظر:   )5(
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الصحاح.  اجلوهري:  ج5ص367.  1408هـ/1988م.  للمطبوعات.  األعلمي  مؤسسة  بريوت:  ط1.  السامرائي. 
ج4ص1574.

     فائدة لغوية:
     قال ابن قتيبة: »وأما اجملثمة فهي اليت جثمت على املوت. يقال: َبَرك البعري وَرَبضت الشاة وجثم الطائر وجثمت 
األرنب وجثمتها إذا أنا فعلت بها مكرهًا هلا عليه«. ينظر: ابن قتيبة، عبد  بن مسلم الدنيوري: غريب احلديث. 3مج. 

ط1. حتقيق د عبد  العاني. بغداد: مطبعة العاني.1397هـ. ج1ص276. 
    »واجلثوم؛ هو للناس، والطري مبنزلة الربوك للبعري« ينظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين: الكليات 
معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية. 1مج. ط2. حتقيق د عدنان درويش. وحممد املصري. بريوت: مؤسسة الرسالة. 

1413هـ/1993م. ص356.
اللغة.  تهذيب  األزهري:  الصحاح. ج4ص1575.  اجلوهري:  برك.  مادة  العني. ج5ص368.  كتاب  الفراهيدي:   )6(

ج10ص231.
)7( ابن دريد: كتاب مجهرة اللغة. ج1ص272. 

د. عبد اجلليل عبده شليب.  5مج. ط1. حتقيق  القرآن وإعرابه.  إبراهيم بن السري: معاني  أبو إسحاق  الزجاج،   )8(
بريوت: عامل الكتب. 1408هـ/1988م. ج4ص57.

)9( الفراهيدي: العني. ج5ص368.
)10( ابن دريد: كتاب اجلمهرة. ج1ص273.

)11( الفراهيدي: العني. ج5ص 367. اجلوهري: الصحاح. ج4ص1575. وعند ابن دريد، الربْك. ينظر: ابن دريد: 
كتاب مجهرة اللغة. ج1ص272. وقال الفراهيدي: »اجلمع ُبَرك«. قلت: لعل الضبط عند ابن دريد بتسكني الراء، من 

خطأ النّساخ. و أعلم. واستشهد اجلوهري بشعر لزهري بن أبي سلمى:
   حتى استغاثت مباء ال ِرشاء به            من األباطح يف حافاته الرُبَُك .

وأضاف ابن منظور إىل معنى الربك، الضفادع. فقال: »والربك أيضا الضفادع«.  ينظر: ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين 
حممد بن مكرم: لسان العرب.15مج. بريوت: دار صادر. مادة حضر. ج10ص399. مل ُيذكر الطبعة، وال التاريخ. 

ونقل تفسري بعضهم كذلك لبيت زهري. وعدُت إىل ديوان زهري بن أبي سلمى؛ فوجدت البيت من قصيدة له بعنوان: 
ينظر: ابن أبي سلمى، زهري: ديوان شعر.1مج. بريوت: دار صادر.  اردد يسارًا، ويف شرحه: الربَك: طري بيض صغار. 

ص50. بال تاريخ وال طبعة.
والقصيدة قيلت يف راعي زهري الذي ساقه مع إبله، احلارث بن ورقاء من بين أسد. والذي تقتضيه القصيدة، ووصف 

إبله؛ أّن املقصود، هو الطري، وليس الضفادع. وقصيدة زهري رائعة املعاني.
تنويه وتعقيب: قال الزرَّبيدي: وأنشد اجلوهرّي لزهري، يصف قطاة فّرت من صقر إىل ماء ظاهر على وجه األرض، حتى 
استغاثت مباء ال ِرشاء له من األباطح يف حافاته الربَُك«. ينظر: الزرَّبيدي، حمب الدين أبو الفيض السيد حممد مرتضى: تاج 
العروس من جواهر القاموس. 20مج. دراسة وحتقيق علي شريي. بريوت: دار الفكر. 1414هـ/1994م. ج13ص517. 
مل يذكر الطبعة. قلُت: أواًل: البيت من شواهد ابن دريد »ت321هـ«، وهو أسبق بكثري من اجلوهري ت393هـ«. ثانياً: 
قول الّزبيدي عن البيت قاله زهري »يف وصف قطاة فرت من صقر«. هذا قول غري دقيق. فالبيت ُيربُط مع األبيات السابقة 
يف القصيدة. فقبل هذا البيت بثمانية أبيات؛ يتحدث عن إبله املسروقة اليت من أجلها نظم زهري قصيدته، ويقول يف 
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هذا البيت مشّبهًا إبله بالقطا؛ من حيث السرعة:
رُك. ينظر: زهري: الديوان. ص49. واألجباب: مجع جب وهي  كأنها من َقطا األجباِب حأّلها   ِورٌد وأفرد عنها ُأخَتها الشرَّ

البئر، وحأّلها: طردًا عن املاء.  
اللغة.  مقاييس  معجم  فارس:  ابن  ج4ص1575.  الصحاح.  اجلوهري:  ج5ص368.  العني.  الفراهيدي:   )12(

ج1ص230. 
)13( الزخمشري، حممود بن عمر: أساس البالغة. 1مج. بريوت: دار صادر ودار بريوت. 1385هـ/1965م. ص37. مل 

يذكر الطبعة.
)14( ابن منظور: لسان العرب. مادة حضر. ج10ص395.

)15( األزهري: تهذيب اللغة. ج10ص231.
)16( الفراهيدي: العني. ج5ص368.

)17( الكفوي: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية. ص248.
)18( األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54.

)19( الفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز. 6مج. حتقيق حممد 
علي النجار. بريوت: دار الكتب العلمية. ج3ص209. مل يذكر الطبعة وال التاريخ.

لطائف  يف  التمييز  ذوي  بصائر  أبادي:  والفريوز  الكريم. ص54.  القرآن  ألفاظ  مفردات  معجم  األصفهاني،   )20(
الكتاب العزيز. 6ج3ص210.

1405هـ.  الفكر.  دار  بريوت:  30مج.  القرآن.  تفسري  يف  البيان  جامع  جرير:  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،   )21(
ج24ص95. بال طبعة.

)22( البّك: الدّق. وقيل: تبّك أعناق اجلبابرة. وقيل: الزدحام الناس فيها. وملكة أمساء كثرية جدًا. ينظر: الكرمي، مرعي 
بن يوسف: إحكام األساس يف أول بيت وضع للناس. 1مج. ط1. حتقيق عمار توفيق أمحد بدوي. فلسطني: الرسالة. 

1421هـ/2001م. ص93-89.
)23( الطربي: جامع البيان. ج4ص10.

)24( ابن حنبل، أمحد: املسند. 6مج. مصر: مؤسسة قرطبة. ج3 ص397. ابن ماجه، حممد بن يزيد: السنن. كتاب إقامة 
الصالة والسنة فيها. باب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام ومسجد النيب . رقم احلديث 1406. ج1ص451. 
بال طبعة وال نشر. وقال ابن حجر: »إسناده صحيح«. ينظر: ابن حجر، أمحد بن علي: تلخيص احلبري. 4مج. حتقيق عبد 

 هاشم املدني. املدينة املنورة. 1384هـ/1964م. ج4ص179. مل يذكر الناشر.
)25( البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج4ص431. النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل. ج2ص278. 

بال طبعة وال تاريخ.
)26( الطربي: جامع البيان عن تفسري القرآن. ج15ص17.

)27( السيوطي: إحتاف األخّصا بفضائل املسجد األقصى. ج1ص95.
)28( البخاري: صحيح البخاري. كتاب األنبياء. باب يزفون الّنَسالن يف املشي. رقم احلديث3186. ج3ص1231. 

مسلم: صحيح مسلم. كتاب املساجد ومواضع الصالة. رقم احلديث520. ج1ص370.
)29( ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. ج6ص408.
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)30( ابن حجر: فتح الباري. ج6ص409.
)31( البخاري: صحيح البخاري. كتاب التفسري. باب ولكل وجهة هو موليها. ج4ص1634. مسلم: صحيح مسلم. 

كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة. ج1ص374.
)32( البخاري: صحيح البخاري. ج1ص398. مسلم: صحيح مسلم. ج2ص1014.
)33( البخاري: صحيح البخاري. ج1ص398. مسلم: صحيح مسلم. ج2ص1012.

)34( احلاكم: املستدرك. وقال: هذا صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. وقال الذهيب: صحيح. ج4ص554. وصححه األلباني. 
ينظر: األلباني، حممد ناصر الدين: الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب. 1مج. ط1. غراس للنشر والتوزيع. ص 
549. وقال: »فإنه يفيد أّن فضل الصالة فيه أربعة أضعاف الصالة يف األقصى، وينتج منه أّن الصالة يف املسجد األقصى 

على الربع من الصالة يف املسجد النبوي«.
)35( إمامته  لألنبياء يف املسجد األقصى. رواها اإلمام أمحد: ينظر: ابن حنبل: مسند أمحد. ج1ص257. وصححها 
ابن كثري. ينظر: ابن كثري: تفسري القرآن العظيم.  ج4ص15. السيوطي: ينظر: السيوطي، عبد الرمحن: اخلصائص 

الكربى. بريوت: دار الكتب العلمية. 1985م. ج1ص264.
)36( الزجاج: معاني القرآن. ج4ص111.

)37( األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54.
)38( الفريوز أبادي: بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز. ج3ص209.

)39( البيضاوي: أنوار التنزيل. ج4ص153.
)40( القرطيب، حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن. 20 مج. ط2. حتقيق أمحد عبد العليم الربدوني. القاهرة: دار 

الشعب. 1372هـ. ج6ص241.
)41( القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن. ج7ص253. ابن اجلوزي: عبد الرمحن بن علي. زاد املسري يف علم التفسري. 

9مج. ط3. بريوت: املكتب اإلسالمي. 1404هـ. ج2ص395.
)42( السيوطي، عبد الرمحن: الدر املنثور. 8 مج. بريوت: دار الفكر. 1993م. ج3ص505.

)43( األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54.
)44( ابن كثري، إمساعيل بن عمر: تفسري القرآن العظيم. بريوت: دار الفكر. 1401هـ. ج4ص223. البيضاوي، ناصر 
الدين أبو اخلري عبد  بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 5مج. حتقيق عبد القادر حسونة. بريوت: دار الفكر. 

ج5ص225.
 . 45( الزجاج: معاني القرآن. ج4ص45. والشاعر هو أبو طالب عّم النيب(

)46( القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن. ج2 ص258. وهلذا اختذ غصن الزيتون شعار السالم.
)47( ابن منظور: لسان العرب. ج4 ص398.

)48( ابن دريد: كتاب اجلمهرة. ج1ص273. النسفي، أبو الربكات عبد : مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 4مج. 
بريوت: دار الفكر. ج3ص160. بال طبعة وال تاريخ.

)49( ابن عبد الوهاب، سليمان بن عبد : تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد. الرياض: مكتبة الرياض 
احلديثة. ص332. بال تاريخ وال طبعة.
)50( الفراهيدي: العني. ج5ص368.
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)51( ابن دريد: كتاب اجلمهرة. ج1ص272.
)52( األزهري: تهذيب اللغة. ج10ص230.

)53( الزجاج: معاني القرآن. ج5ص197.
)54( األزهري: تهذيب اللغة. ج10ص230. نقاًل عن ابن األنباري.

)55( األزهري: تهذيب اللغة. ج10ص230.
)56( ابن منظور: لسان العرب. ج10ص396.

)57( احلليب، أمحد بن يوسف: الدر املصون يف علم الكتاب املكنون. 7مج. ط1. حتقيق د. أمحد حممد اخلراط. دمشق: دار 
القلم. 1407هـ/1987م. ج3ص316.

الرواية  فين  اجلامع بني  القدير  فتح  بن علي:  الشوكاني، حممد  القرآن. ج7ص223.  اجلامع ألحكام  القرطيب:   )58(
والدراية. 5مج. بريوت: دار الفكر. مل يذكر التاريخ وال الطبعة. ج2ص212. النسفي: مدارك التنزيل. ج2ص16.

)59( البغوي، احلسني بن مسعود: معامل التنزيل. 4مج. ط1. حتقيق خالد العك ومروان سوار. بريوت: دار املعرفة. 
1406هـ/1986م. ج2ص165.

)60( اآللوسي، حممود: روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني. 30مج. بريوت: دار إحياء الرتاث العربي. 
ج8ص138.

اهليئة  القاهرة:  إبراهيم بسيوني.  د.  3مج. ط2. حتقيق  اإلشارات.  لطائف  الكريم:  القاسم عبد  أبو  القشريي،   )61(
املصرية العامة للكتاب. ج1ص540. بال تاريخ.

)62( الفراء: معاني القرآن. ج2ص286.
)63( الزجاج: معاني القرآن. ج4ص109.

)64( األزهري: تهذيب اللغة. ج10ص230. نقال عن الزجاج.
)65( الكفوي: الكليات. ص248.

)66( احلليب: الدر املصون يف علم الكتاب املكنون. ج5ص37-38.
)67( األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54.

)68( رضا، حممد رشيد: تفسري املنار. 12مج. ط2. دار الفكر. 1393هـ/1973م. ج7ص620.
)69( البخاري، حممد بن إمساعيل: الصحيح. 6مج. ط3. حتقيق د. مصطفى البغا. بريوت: دار ابن كثري، واليمامة. كتاب 
االستئذان. باب بدء السالم. رقم احلديث 5873. ج5ص2299. مسلم، أبو احلسني ابن احلجاج: صحيح مسلم. 5مج. 
أقوام  اجلنة  باب يدخل  نعيمها.  العربي. كتاب اجلنة وصفة  الرتاث  إحياء  دار  الباقي. بريوت:  فؤاد عبد  حتقيق حممد 

أفئدتهم مثل أفئدة الطري. رقم احلديث2841. ج4ص2183. واللفظ ملسلم.
)70( األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54

)71( الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد: معاني القرآن. 3مج. ط2. بريوت: عامل الكتب. 1980م. ج2ص167. مل يذكر 
الطبعة.  

التنزيل  أنوار  البيضاوي:  العظيم. ج3ص121.  القرآن  تفسري  كثري:  ابن  البيان. ج16ص80.  الطربي: جامع   )72(
وأسرار التأويل. ج1ص14. 

)73( الطربي: جامع البيان. ج16ص80. ابن كثري: تفسري القرآن العظيم. ج3ص121.
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)74( البيضاوي: أنوار التنزيل. ج3ص283.
)75( الطربي: جامع البيان. ج12ص55.

)76( الفراء: معاني القرآن. ج2ص23. الطربي: جامع البيان. ج12ص77. وقال األزهري: »وكذلك قوله يف التشهد: 
املباركة  السعادة،  نال  فقد   . النيب  به  أسعد  مبا    أسعده  من  ألّن  وبركاته؛    ورمحة  النيب  أيها  عليك  السالم 
الدائمة«. ينظر: األزهري: تهذيب اللغة. ج110ص232. وأنّوُه هنا أّن الّزبيدي، خلط بني عبارات األزهري، والفراء، 
يف تفسري »بركاته« فنسب ما قال األزهري للفراء. والصواب ما نّوهُت إليه، ونسبته. ينظر: الّزبيدي: تاج العروس. 

ج13ص514.    
)77( ابن كثري: تفسري القرآن العظيم. ج2ص155.

)78( الزجاج: معاني القرآن. ج4ص143.
)79( الطربي: جامع البيان. ج20ص71.

)80( الزجاج: معاني القرآن. ج3ص398.
)81( الطربي: جامع البيان. ج17ص47.

)82( ابن املرجا، أبو املعالي املشرف بن إبراهيم املقدسي: فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام. 1مج. ط1. 
حتقيق كفري. عوفر ليفنه. شفا عمرو: دار املشرق للطباعة والنشر. 1995م.ص259. املقدسي: مثري الغرام. ص73. 
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 احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد :

  فهاتان مسألتان تتعلقان بالوساوس الشيطانية اليت يتعرض هلا كثري من املصلني يف 

الطهارة والصالة ، وخاصة الذين أصبحت الوسوسة مرضًا يالزمهم ويؤرقهم ويكدر 

عليهم صفو حياتهم ، أعرضهما وأجيب عنهما ، راجيًا من اهلل تعاىل أن ينفع بهما عموم 

املسلمني .

يطاِن يف صالته؛ ُيَلبُِّس عليه القراءَة،    املسألة األوىل: إذا َتَعررََّض الـُمَصلِّي لَوْسَوَسِة الشرَّ

ُكُه يف عدد الركعات اليت َصالها ، فماذا يفعل؟ أو ُيَشكِّ

 اجلواب: إن ذلك من وساوس الشيطان اليت َيْعَمُد من خالهلا إىل إفساد العبادة، والتشويش 

على الـُمصلي ، وعالج ذلك يكون يف النقاط الثالث اآلتية :

َكه ؛ هل قرأ آية كذا أو مل يقرأها؟  )1( إذا َلبرََّس الشيطاُن على الـُمصلي يف قراءته ، فشكرَّ

مضى يف قراءته ، وال يلتفُت إىل التلبيس ، أو ينتقُل إىل سورة أخرى يتلوها ، أو يرَكُع 

وُيكِمُل َصالتـَه .

َكُه يف َعَدِد الررََّكَعاِت ، فإنرَّه يبين على ما اْستـَيقـََن ، أو غـََلَب على ظـَنِـِّه ؛  )2( وإذا َشكرَّ

وهو العدُد األقلُّ ؛ لقوله  : ) إذا َشكرَّ أَحُدُكم يف َصالِتِه ، فَلْم َيْدِر َكْم َصلرَّى ، ثالثًا 

ْيَطاِن َوَساِوُس الشَّ
        ال َتْصِمُد أَماَم ِسالِح الَعِزمَيِة 

ِن مْحَ                                      واالْسِتَعاَنِة ِبالرَّ
بقلم : الشيخ إحسان إبراهيم عاشور / مفيت حمافظة خان يونس
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َك ، َوْلَيْبِ على ما اْسـَتْيـَقَن، ثم ْلِيسُجْد َسْجَدتني قبَل أْن ُيَسلَِّم؛.(  أم أربعاً، َفْلَيْطَرِح الشرَّ

.)  أخرجه مسلم عن أبي سعيد(

)3( فإْن تَكررََّر ذلك كثريًا َمَعُه ، فأْفَسَد عليه عبادته ، وأْذَهَب ُخشوَعه ، استعاَذ باهلل من 

يطاِن الررَّجيم ، ومضى يف صالته ، ومل يلتفت إىل وساوسه ، وُينَدُب له أن يتـفـَُل  الشرَّ

على َيَساِره ثالثًا ؛ فقد أخرج مسلم أنرَّ عثمان بن أبي العاص  أتى النيب  فقال : يا 

، ) أي خَيِْلُطها  رسول اهلل ! إنرَّ الشيطاَن قد َحاَل بيين وبني صالتي وِقَراَءتي ؛ َيْلِبُسها عليرَّ

ُكين فيها ( ، فقال النيب  : ) ذاك شيطاٌن ، ُيقاُل له : ِخْنَزٌب؛ فإذا أْحَسـْسَتُه فتَعورَّذ  وُيَشكِّ

باهلل منه، واْتُفْل عن يسارك ثالثًا (، قال عثمان: فَفَعْلُت ذلك ، فأْذَهَبُه اهلُل َعينِّ .

  املسألة الثانية : إذا أَحـسرَّ الـُمصلي حِبََرَكٍة يف ُدُبِرِه ، أْو  َشكرَّ  ؛ هل خرج منه ريٌح أم 

ال؟  أْو  َشـَعـَر خبروج شيٍء يسيـٍر جدًا من البول  ،  فماذا يفعل ؟

وُيوِقُعهم يف  الطهارة والصالة،  بالوسواس يف  املصابني  ُيرِهُق  ممرَّا  إنرَّ هذا   : اجلواب    

الـحرج والـمشقة؛ فرتاهم خَيرجون من الصالة ، ويعيدون الوضوء والصالة مرارًا .

على  العزَم  وَعقـََد   ، تعاىل  باهلل  استعان  َمن  على  يسرٌي  الوسواس  هذا  ِمْن  فاُء  والشِّ

االسترباء منه ، واإلفالت من قبضة الشيطان ، وسبيل ذلك بثالثة أمور :

عن  ثالثًا  والترَـّْفُل   ، الرجيم  الشيطان  من  به  والتعوُُّذ   ، تعاىل  باهلل  االستعانة   : أواًل 

يساره.

مقرتنًا   ، األمر  بلغ  مهما  الشيطان  وساوس  إىل  االلتفات  عدم  على  التصميُم   : ثانيًا 

أو  الرتاجع  وعدم   ، الشيطان  على  االنتصار  يف  القوية  والعزيـمة   ، الصلبة  باإلرادة 

َكْيَد  إِنَّ   . . . َرنا َربُّنا سبحانه بالُقدرة على ذلك ملرَّا قال : }  التقهقر أمامه . وقد َبشرَّ

 وساوس الشيطان ال تصمد أمام سالح العزمية واالستعانة بالرمحن
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ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا { )النساء:76(، وَلَسوَف َييأُس ِمنَك َبعَد ِحنٍي. الشَّ

ثالثاً: )أ( أال خَيرج من صالته إال إذا تيقن خروج الريح، وذلك ال يكون إال بأحد أمرين: 

َراط(، أو َشمُّ راِئَحِتِه، فإْن َوَجَد ذلك  وهـما مساُع صوت الـخارج )وهو ما ُيعَرُف بالضُّ

َفلَينَصِرْف، وإال فلَيْمِض يف صالته، وال يلتِفْت إليه، ودليل ذلك ما أخرج أبو داود عن 

الة، َفَوَجَد َحَركًة يف ُدُبِرِه؛ َأْحَدَث  أبي هريرة  أن النيب  قال: ) إذا كان أَحُدُكم يف الصرَّ

أم ملَْ حيِْدْث ؟ فأْشَكَل عليه ، فال َينَصِرْف حتى َيسَمَع صوتًا ، أو جَيَِد ِرحيًا (.

)ب( وأما من كان الّشيطان ُيِريُبُه كثيـرًا. وُيْشِعُره بـخروج شيٍء من البول بعد االستنجاء، 

فال يلتفت إىل هذه الوساوس الشيطانية، وُيستحّب له أن ينَضَح َفْرَجُه أو ِسْرواَله بشيٍء 

َيَتَيقرَـّْن  َما ملَْ  النرَـّْضِح،  الَبَلَل على ذلك  املاء؛ قطعًا للوسواس، حتى إذا شكرَّ مَحََل  من 

ِخالَفُه.

كِّ عند الوضوء يف غسل بعض األعضاء،  )ج( ومثل ذلك ما حيصل مع املبتلى ِبكثَرِة الشرَّ

أو يف عدد مرات الغسل، فَيُعوُد ِلَغْسِل َما َشكرَّ فيه، وهذا يلزُمه الـُمِضيُّ يف وضوئِِه، 

وال يلتفت إىل ما سبق.

)د( ومن ذلك أيضًا ما يـحدث ملَِْن ابتـُِلَي بالوسواس عند قضاء الـحاجة؛ من اإلحساس 

بتطاير شيء من رذاذ البول إىل الـجسم أو الثوب، فيجتهد كثريًا يف غسل جسمه وثوبه، 

وهذا َخطأ كبيـٌر؛ ألنه ال يـجب غسل النجاسة عن الثوب أو البدن إال إذا كان ُوُجوُدها 

أكيدًا، كما أنرَّ رذاذ البول الذي ال يرى بالعني، أو يكون كرؤوس اإلَبِر َمعُفٌو عنه، فال 

يـجب غسله. 

   واهلل تعاىل أعلم، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلرَّم.
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ملاذا رفض الفلسطينيون 
قرار التقسيم يف العام 1947م  ؟؟
هل ممكن تقييم القرار على ضوء الوضع الراهن ؟؟

بقلم : األستاذ أمحد حممود القاسم

   هناك من يعتقد يف العامل العربي أن تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي، هو تاريخ 
الفرص الضائعة، وأن استمرار هذا الصراع، يعود لعجز العامل العربي عن اغتنام فرص 
»التسوية« اليت أتيحت أمامه، واضطراره املتأخر دائما، للقبول مبا كان يرفضه يف مراحل 
سابقة، وأهم هذه الفرص رفض العامل العربي للقبول بقرار التقسيم رقم 181 الصادر 
يف العام 1947م، فهل حقيقة كان القرار املذكور فرصة ساحنة لوضع نهاية للصراع 

العربي اإلسرائيلي؟ وما هي مزايا القرار املذكور للجانب العربي حتى يقبلوا به؟
املنتدبة،  السلطة  بناء على طلب  استثنائية  دورة  .. وقد عقدت  العامة  اجلمعية  )إن    
املستقلة، يف  فلسطني  للنظر يف مسألة حكومة  اإلعداد  لتأليف جلنة خاصة، وتكليفها 
الدورة العادية الثانية..وقد ألفت جلنة خاصة، وكلفتها التحقيق يف مجيع املسائل والقضايا 
املتعلقة بقضية فلسطني، وإعداد اقرتاحات حلل املشكلة..وقد تلقت وحبثت يف تقرير 
اللجنة اخلاصة، مبا يف ذلك عدد من التوصيات االجتماعية، ومشروع تقسيم مع احتاد 
اقتصادي، أقرته أكثرية اللجنة اخلاصة- تعترب أن من شأن الوضع احلالي يف فلسطني، 

إيقاع الضرر باملصلحة العامة والعالقات الودية بني األمم(.
   إن السبب األساسي، هلذا الصراع يكمن يف وجود مشروع، صممته احلركة الصهيونية، 
وتبنته القوى الطامعة يف اهليمنة على املنطقة، وأن اهلدف هلذا املشروع، هو خلق دولة 
إليها،  »يعود«  أن  العامل،  يف  يهودي  أي  حق  من  يصبح  فلسطني،  يف  صهيونية  يهودية 
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ويستوطنها، ويتمتع فيها حبقوق املواطنة كاملة. )توصي اململكة املتحدة بصفتها السلطة 
املنتدبة على فلسطني، ومجيع أعضاء األمم املتحدة اآلخرين، فيما يتعلق حبكومة فلسطني 

املستقلة، بتبين مشروع التقسيم، واالحتاد االقتصادي املرسوم أدناه وتنفيذه(.
  كان الطرف الفلسطيين يف حالة دفاع دائم عن النفس، ومطالب بصد هجمة، ال قبل 
له بها تستهدف أرضه وهويته، وإن تعاطف بعض العرب وبعض املسلمني مع قضيته، 
ألسباب تتعلق بأمنهم الوطين، أو مبشاعر تضامن قومية أو دينية، مل يرتق بالعالقات 
الفلسطينية العربية أو اإلسالمية إىل مستوى العالقات اإلسرائيلية مع الواليات املتحدة 

األمريكية ومع الدول الغربية. 
  إن من يتأمل مسار العملية املخططة واملربجمة لتحويل املشروع الصهيوني من نطاق 
احللم، إىل حيز الواقع، يسهل عليه أن يالحظ، أن احلركة الصهيونية وحلفاءها، ظلوا 
متحكمني على الدوام، بكل خيوط املبادرة والفعل. ولو أنهم رغبوا يف التوصل إىل 
حل وسط أو إىل مصاحلة تارخيية بني أطراف النزاع، لكان أمكنهم التوصل إىل املصاحلة 

منذ زمن بعيد. 
عندما صدر وعد بلفور، يف العام 1917م بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، كان اهلدف 
املعلن ال يتجاوز »إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني« وصدرت تأكيدات، بأن هذا 
تتبناه  مشروع  إىل  بلفور  وعد  حتول  وعندما  يهودية«،  »دولة  يعين  ال  القومي«  »الوطن 
حبقوق  ضرر  أي  إحلاق  بعدم  التزامه  صراحة،  االنتداب  صك  يف  ورد  األمم«  »عصبة 
السكان األصليني من العرب الفلسطينيني، ومع هذا عند تنفيذ الوعد املشؤوم، مل يلتزم 

أصحاب الوعد، مبضمونه وجوهره مبا يتعلق باجلانب الفلسطيين. 
تدريب  وجرى  مشروعة،  بوسائل غري  الفلسطينية،  األرض  على  االستيالء  مت  لقد    
وتسليح املهاجرين اليهود اجلدد، القادمني إىل إسرائيل، استعدادا إلقامة »دولة يهودية« 

بقوة السالح، وطرد السكان األصليني، من أراضيهم وممتلكاتهم ومنازهلم.
   )جملس األمن، يعترب أن كل حماولة لتغيري التسوية اليت ينطوي عليها هذا القرار بالقوة 
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تهديدًا للسالم، أو خرقًا له، أو عماًل عدوانياً، وذلك حبسب املادة 39 من امليثاق(.
   ومع وضوح هذا اإلجراء، إال أن جملس األمن الدولي، مل يتخذ أي إجراء ضد احلركات 
الصهيونية اإلرهابية، بل سكت كلية، ومل ينبث ببنت شفة، عن جتاوزاتها وانتهاكاتها 
بل  الفلسطينيني،  أيضا حبق  الظامل  التقسيم  لقرار  وحتى  الفلسطيين،  اإلنسان  حلقوق 
عملت هذه احلركات على جتاوز قرار التقسيم كلية، باستعمال قوة السالح، وإرهاب 
السكان الفلسطينيني عن طريق االعتقال والقتل، وطردهم من ممتلكاتهم وأراضيهم. 

   أوضح قرار التقسيم بأنه على الدولة املنتدبة )بريطانيا(، أن تبذل أفضل مساعيها 
لضمان اجلالء عن منطقة واقعة يف أراضي الدولة اليهودية املقرتحة، تضم ميناًء حبريًا 
وأرضًا خلفية، كافيني لتوفري تسهيالت هلجرة كبرية من اليهود الصهاينة، وذلك يف أبكر 

موعد ممكن، على أال يتجاوز يف أي حال عن 1 فرباير 1948م.
العربية  املستقلتان  الدولتان  فلسطني  يف  تنشأ  أن  أيضا،  التقسيم  قرار  نص  كما    
اخلطة،  الثالث من  اجلزء  املبني يف  القدس،  مبدينة  اخلاص  الدولي  واليهودية، واحلكم 
وذلك بعد شهرين من إمتام جالء القوات املسلحة التابعة للسلطة املنتدبة، على أال 

يتأخر ذلك يف أي حال عن األول من شهر أكتوبر 1948م. 
  أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس، فتكون كما وضعت يف 

اجلزأين الثاني والثالث. 
   متضي اللجنة املشكلة لتنفيذ القرار، لدى وصوهلا إىل فلسطني، يف تنفيذ اإلجراءات 
إلقامة حدود الدولتني، العربية واليهودية ومدينة القدس، حبسب اخلطوط العامة لتوصيات 
اجلمعية العامة، بشأن التقسيم، على أن احلدود املوصوفة يف اجلزء الثاني من هذه اخلطة، 
جيب تعديلها كقاعدة، حبيث ال تقسم حدود الدولة، مناطق القرى، ما مل تقتض ذلك 
أسباب ملحة. ومع كل هذه اإلجراءات القاسية حبق الفلسطينيني، إال أن اللجنة املنبثقة 
عن جملس األمن الدولي، واحلكومة الربيطانية املنتدبة، مل توف بالتزاماتها بتنفيذ قرار 
جملس األمن اجملحف حبق الفلسطينيني حبذافريه وبنصوصه كما هي، بل متادت يف غيها 

ملاذا رفض الفلسطينيون قرار التقسيم يف العام  1947 ؟؟
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وضالهلا، ودعمت السلطات الصهيونية ومنظماتها اإلرهابية، يف جتاوزاتها لرسم حدود 
التقسيم املقرة من جملس األمن الدولي مبا نسبته 22 % زيادة على املساحة املقررة. 

   مل يكن رفض هذا املشروع من جانب العرب والفلسطينيني، فرصة ضائعة كما يدعي 
من أراضي فلسطني  البعض، لسبب بسيط، وهو أن التسليم حبق اليهود يف 65 % 
التارخيية، مل يكن يكفي يف حد ذاته، ضمانا لردع احلركة الصهيونية عن اختالق الذرائع 
العادل أصال،  القرار غري  التارخيي، خصوصا وأن هذا  مستقبال، الستكمال مشروعها 
صدر عن جهة، ال متلك سلطة التقرير املنفرد، ملصري شعب، وليس هلا إصدار القرار 

امللزم أصاًل.
   يالحظ أن إسرائيل كانت جاهزة متاما حلرب العام 1948م، وتستعد هلا منذ فرتة، وهي 
حرب مكنتها من ضم مساحة تزيد 22 % عن املساحة املقررة هلا يف قرار التقسيم، ومن 
طرد ما يقرب من مليون فلسطيين اىل خارج أراضيهم وممتلكاتهم، اىل الدول العربية 
احمليطة بفلسطني، كشرق األردن وسوريا ولبنان، لتخلق مشكلة جديدة حادة، هي مشكلة 
الالجئني الفلسطينيني، واليت يستحيل تسوية القضية، من دون عودتهم اىل أراضيهم 

وممتلكاتهم وتعويضهم عن خسارتهم ومعاناتهم، مهما طال الدهر أو قصر. 
بعد  التارخيية،  بفلسطني  القدمية،  مطالبهم  عن  تدرجييا  يتخلون  العرب  بدأ  عندما    
حرب اخلامس من يونيو )حزيران( 1967م، وأصبحوا مستعدين لتسوية على أساس 
حدود الرابع من حزيران 1967م وعودة الالجئني الفلسطينيني، بذلت إسرائيل كل 
ما يف وسعها لنسف أي فرصة للتسوية، حيث كانت تود االستيالء على كامل األراضي 
الفلسطينية من النهر اىل البحر،. ولو أن إسرائيل كانت قبلت العودة إىل حدود 1967م 
وأبدت استعدادها لتحمل املسؤولية على هذا األساس، ألمكن حل مشكلة القدس 
الشرقية تلقائيا، وألصبحت مشكلة الالجئني قابلة حللول مبتكرة، توفق بني حق العودة 
وبني خماوف إسرائيل الدميوغرافية. لكن إسرائيل أصرت على اعتبار األرض الفلسطينية 
احملتلة، أرضا متنازعًا عليها يتعني تقسيمها، وراحت حتى بعد إبرام معاهدة سالم مع 
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مصر، تكثف مستوطناتها يف الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلني على حنو غري مسبوق. 
وعندما حاول أحد قادة إسرائيل )اسحق رابني( إبرام اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير 
املطاف يف وضع  الذي جنح يف نهاية  املتطرف،  اليمني اإلسرائيلي  اغتاله  الفلسطينية، 
العراقيل لنسف اتفاق أوسلو وإلغائه أيضا، ومل تشكل الصفقة اليت عرضها باراك يف 
كامب ديفيد الثانية، أساسا حلل دائم، خصوصا أن رابني، رفض أي سيادة فلسطينية أو 

إسالمية منفردة على املسجد األقصى، كما رفض االعرتاف حبق الالجئني يف العودة.
   أما احلل الذي كان يطرحه شارون، فكان يتمثل يف خطة لالنفصال أحادي اجلانب من 
غزة، يفرتض أن متهد الطريق ملفاوضات الحقة مع سلطة فلسطينية معتدلة، عليها أوال 
أن تثبت جدارتها يف تصفية فصائل املقاومة، قبل أن تنال شرف اجللوس على مائدة 
املفاوضات مع اجملرم شارون، ولتحصل على مساحة إضافية من الضفة الغربية، قد تصل 
إىل%24، وبذلك ميكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح خالل مرحلة قد تستغرق 

عشر سنوات وعلى مساحة ال تتجاوز %10من فلسطني التارخيية. 
اعترب شارون أن هذا احلل كريم وشجاع، إىل درجة تستحق مثنا كبريا، قبل أن يدفعه 
اإلسرائيلي  املوقف  فيه على  يوافق  مكتوب  راضيًا يف صورة خطاب ضمانات،  بوش 
على  يوافق  مل  الليكود،  أن حزب  األمر،  املذهل يف  1967م.  وحلدود  الالجئني  لعودة 
اخلطة، موجها صفعة قاسية للرئيس بوش، بعد أن حصل شارون منه على ضمانات، مل 
تكن حتلم بها إسرائيل. وبصرف النظر عما إذا كانت هذه املناورة تدخل يف لعبة توزيع 
األدوار، أم تنم عن خالفات حقيقية يف وجهات النظر، إال أن حزب الليكود يعرف أنه 
لن يكون بوسع بوش أن يرتاجع عن الضمانات اليت قدمها، خصوصا يف سنة انتخابية، 
كما يعرف أن اللوبي الصهيوني يف الواليات املتحدة، سيكون جاهزًا لكي حيول خطة 

شارون يف نهاية املطاف، إىل سقف للمطالب الفلسطينية والعربية.
   إن املشكلة احلقيقية تكمن يف أنه يف الوقت الذي راح العرب، يبحثون عن حل عادل 
أو تسوية نهائية، مظهرين استعدادهم حلل وسط تارخيي، ظلت إسرائيل منشغلة بإدارة 

ملاذا رفض الفلسطينيون قرار التقسيم يف العام  1947 ؟؟
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الصراع على حنو يقربها من حتقيق أهدافها النهائية، من دون أن تلقي بااًل ألي حلول 
وسط، وعند احلديث عن االحتياجات األمنية، ال يؤخذ يف االعتبار سوى أمن إسرائيل، 
اليت متلك عشرات القنابل الذرية وترسانة هائلة من مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل، 

إضافة إىل واحد من أقوى وأفضل جيوش العامل تسليحًا وتدريباً. 
تطبيق  الربيطانية مسؤولية  املنتدبة  الدولة  والفلسطينيني خاصة، حتميل  العرب  على 
املسؤولة  هي  ألنها  1947م،  العام  يف  الصادر   181 رقم  الدولي  األمن  جملس  قرار 
األوىل عن تنفيذ القرار، وهي اليت متلك القوة العسكرية الشرعية حينها، وهي اليت 
أشرفت على انسحاب قواتها، وتسليم األراضي لليهود الصهاينة، فالدولة الربيطانية 
املنتدبة، مل تلتزم مبا عهد إليها من تنفيذ للقرار اجلائر حبق الفلسطينيني، بل ساهمت 
بكل قوة يف دعمها للعصابات اإلرهابية الصهيونية، وأغمضت عينيها عن جتاوزاتهم، 
الوسائل اإلجرامية  بالفلسطينيني، بشتى  التنكيل  الوقت نفسه، على  كما عملت يف 
واإلرهابية من اعتقاالت وقتل وتعذيب، ملصلحة اليهود الصهاينة. فنحن أبناء الشعب 
على  املتعاقبة  الربيطانية  واحلكومات  املنتدبة،  الربيطانية  احلكومة  حنمل  الفلسطيين، 
احلكم من بعدها، مسؤولية عدم التطبيق احلريف لقرار التقسيم 181 لسنة 1947م، 
وحنملها مسؤولية السكوت على التجاوزات اليهودية الصهيونية، وإرهابها للمواطنني 
بهم من  امل  ما  للفلسطينيني، جراء  املناسبة  التعويضات  بدفع  الفلسطينيني، ونطالبها 
معاناة وتنكيل وتقتيل وهجرة، من قبلهم أو بسببهم، إن مضي ستني عاما على نكبة 
الشعب  أنقاض  على  احملتلة  الصهيونية  اليهودية  الدولة  وقيام  الفلسطيين،  الشعب 
الفلسطيين، تعترب أياما من عمر الشعوب ال تعين شيئا، فهناك دوٌل كثرية، عاش االحتالل 
بها ألكثر من مائيت عام، وحتى ضعف هذه املدة أيضا، ولكن الشعوب احملتلة طردت 
االحتالل من أراضيها، واستطاعت حتقيق استقالهلا، وحق تقرير مصريها بنفسها، وإن 

استقالل شعبنا الفلسطيين لناظره قريب.
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التديــن 
بني املظهر واجلوهر

أ.د. حسن عبد الرمحن سلوادي  / عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ جامعة القدس املفتوحة
  

  مقدمة:

  توطئة لبيان حقيقة التدين ومساته وركائزه، ال بد من التطرق أواًل ملفهوم الدين نفسه؛ 
ألن التدين تابع للدين ومالزم له ، وأثر من آثاره، وتطبيق عملي ملبادئه ومرتكزاته. 
ومعلوم أن الدين هو جوهر الوجود ، وُمكّون أساسي من مكونات النفس البشرية ، 
وهو َمْفصل رئيس يف حياة البشر أفرادًا ومجاعات منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا ، 
والشاهد على ذلك أنه ال تكاد مدينة من مدائن احلضارات القدمية ، أو مركز عمراني 
من مراكزها يف شتى أرجاء العامل خيلو من معبد تقام به الصالة واألدعية وتقدم فيه 

القرابني ، ومتارس فيه الطقوس والشعائر على اختالفها وتنوعها.
اعتقاد جازم   ، كافة  األديان  فيه  الذي تشرتك  العام  ، مبفهومه  الدين  فإن  هنا     ومن 
وإميان عميق باإلله اخلالق املهيمن الذي يتصف بالكمال والقدرة والتصرف باإلنسان 
فالفطرة   ، هلا  وقرين   ، اإلنسانية  للفطرة  رديف  الدين  فإن  املعنى  والكون)1(. وبهذا 
السليمة هي دين اهلل . والفطرة يف جوهرها إمنا هي فكر سليم وقلب سليم . يقول اهلل 
ِه َذِلَك  اَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَّ ِتي َفَطَر النَّ ِه الَّ تعاىل: ) َفَأِقْم َوْجَهَك للدين َحِنيفًا ِفْطَرَة اللَّ

اِس اَل َيْعَلُموَن ( )2(. ُم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّ
ِّ
يُن اْلَقي

ِّ
الد

    تعريف التدين

  التديُّن لغة من تدين مبعنى اقرتض فصار مديناً، وتديرَّن بكذا دان به ؛ أي اختذه دينًا 
وتعبد به ، واصطالحًا هو االلتزام بتعاليم الدين والوفاء مبقتضيات اإلسالم واإلميان 
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واإلحسان بأداء العبادات ، وفعل الطاعات واجتناب النواهي والسيئات ، وترك ظاهر 
اإلثم وباطنه ، وحفظ حق اهلل والعباد.

  والتديُّن بهذا املعنى درجات أدناها التلبس باملظاهر اخلارجية يف األشكال والرسوم 
واألزياء ، وجعلها معيارًا للحكم على مدى تدّين األشخاص ذكورًا أو إناثًا ، مع أن 
املظاهر قد تكون خادعة ال تعكس حقيقة ما تنطوي عليه نفس صاحبها من خري أو شر، 
وأعالها درجة االستقامة ، والتزام اإلنسان يف حركاته وسكناته ، وبكل ذرة من ذرات 
وجوده ظاهرًا وباطنًا ، قواًل وعماًل مبا أمر اهلل به ، ونهى عنه يف كل شأن من شؤون 
احلياة . ومن هنا يتفاوت ورمبا خيتلف التدين باختالف التوجهات والثقافات ، ومبلغ ما 
يصل إليه اإلنسان من العلم ، بل إن التدين يف امللة الواحدة ، ولدى اتباع دين بعينه 
تتعدد أنواعه وصوره بقدر ما يقرتب أولئك األتباع من حقيقة دينهم ويلتزمون بتعاليمه 

وتشريعاته أو يبتعدون عنها ، وفيما يأتي بيان بذلك.
   التدين احلقيقي

 : تعاىل  قوله  يف  بها  اهلل  أمر  اليت  االستقامة  هو  الصحيح  للتدين  الرئيس  املدخل     
وقوله   ،  )3(  ) َبِصريٌ   َتْعَمُلوَن  ِبَما  ُه  ِإنَّ َتْطَغْوْا  َواَل  َمَعَك  َتاَب  ُأِمْرَت َوَمن  َكَما  َفاْسَتِقْم   (
َراَط امُلسَتِقيَم ( )4( ، ويقرتن باالستقامة ويالزمها االلتزام بتعليمات 

ِّ
تعاىل: ) اهِدَنــــا الص

الشرع وأوامره ونواهيه، والتحلي بآدابه وتوجيهاته كما جيلِّيها كتاب اهلل ، وسنة رسوله 
 : بقوله  بهم  منوها  اخللق  سيد  وصفهم  الذين  والتابعني  الصحابة  وسلوك   الكريم 

) أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ()5(.
قال:  احلقيقي وغريه حني  التدين  الفاصلة بني  احلدود  الكريم  الرسول  أوضح     وقد 
) إن اهلل ال ينظر إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ( )6(، فاحلديث 
الشريف ينص صراحة على أن لدى اإلنسان يف سلوكه ومواقفه وعباداته ظاهرًا وباطناً، 
فإذا ما اتسق املظهر مع املخرب والظاهر مع الباطن ، وإذا ما تالشت الفروق بينهما 
قواًل وعماًل، كان ذلك إمارة من إمارات التدين احلقيقي، ومسة من مسات التقوى واإلميان 
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العميق الذي يتغلب به اإلنسان على نوازع الشر واآلثام املسترتة يف النفس، كالتحاسد 
والبغضاء واألحقاد والشحناء ، والبغي يف القول والعمل. ) قيل لرسول اهلل- صلى اهلل 
عليه وسلم-: أي الناس أفضل؟ قال: كل خمموم القلب ، صدوق اللسان. قالوا: صدوق 

اللسان نعرفه ، فما خمموم القلب ؟ قال: هو التقي النقي ال إثم فيه وال بغي ، وال غل 

وال حسد ( )7(. وهذه من إمارات اإلميان احلقيقي الذي ال تكتمل صورته ، وال ترسى 

قواعده بالتمين وال بالتحلي ، وإمنا اإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل ، ويف ذلك 
يقول الشاعر:

ق قوَله بِفِعاِل  )8(                  وإذا حبثَت عن التقيِّ وَجدَته      رُجاًل ُيصدِّ
ْن ُهَو     وقد حدد اهلل يف كتابه الكريم عالمات هذا اإلميان ومساته بقوله تعاىل: ) َأمَّ
ِه ( )9( ، وكذلك أوضح 

ِّ
ْيِل َساِجدًا َوَقاِئمًا َيْحَذُر اآْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َرب َقاِنٌت آَناء اللَّ

وسرتك  سيئتك  ساءتك  إذا   ( بقوله:  البشر  حياة  يف  وجتلياته  مالحمه  الكريم  رسولنا 
واعظًا من  له  بالعبد خريًا جعل  أراد اهلل  إذا   (  : وقوله   )10(  ) حسنتك فأنت مؤمن 

الرجاء يف  واخلوف:  الرجاء  بني  حياته  يوازن يف  إمنا  املؤمن  فاإلنسان   ،)11(  ) نفسه 

املثوبة والفوز باجلنة اليت وعد بها املتقون ، واخلوف من النار اليت أعدها اهلل للكافرين 
يف اآلخرة ، وكذلك جيعل من نفسه واعظًا يوجهه إىل اخلري والتقى والصالح ، وينهاه 
عن اآلثام والشرور واملعاصي ، ومن هنا انبثقت فكرة الصوفية ومتييزهم بني الظاهر 
والباطن ، فتعاهد القلوب -يف رأيهم- أوىل من تعاهد الظاهر؛ ألن صالح الظاهر ال 
يلزم فيه صالح الباطن ، أما صالح الباطن فهو مستلزم لصالح الظاهر ، ويضربون على 
ذلك مثاًل البيت الذي يتخذه اإلنسان سكنًا وراحة ، فال يكون مثل هذا البيت سليمًا 

حبال إذا كان طالؤه اخلارجي حسنًا وأساساته منهارة.
والتناغم بني الظاهر والباطن من أوكد الصفات اليت ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إىل 
اهلل ، فرمبا كان الداعية عاملًا حكيمًا ، ولكن ليس له تأثري فيمن يعظهم ويدهلم إىل سبل 
حذرنا  وقد  السلوك،  عن  مقطوعة  ذهنية  هي صور  إمنا  وحكمه  معارفه  ألن  ؛  الرشاد 
الرسول الكريم من علم ال يفتح لصاحبه طريق العمل فقال: ) العلم علمان: علم يف 
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القلب فذاك العلم النافع ، وعلم اللسان فذاك حجة اهلل على ابن آدم ( )12(. أما احلسن 

البصري فقد أملح من جهته إىل ظاهرة انعدام التأثري لدى الداعية وحاول تشخيصها ، 
وبيان أسبابها حيث يروى » أن رجاًل قال يف حضرته كالمًا حسنًا فقال له احلسن : يا هذا 

إما أن يكون بنا عيب أو بك ، فإن قولك مل يؤثر فينا .
إىل مجلة من الركائز أهمها النية    ويستند التدين احلقيقي _باإلضافة إىل ما سبق _ 
الصادقة اخلالصة واملربأة من األغراض واألهواء ، وعدم التجاهر باملعاصي أو السكوت 
عنها مبا يوحي بإقرارها أو التهوين من أمرها ، والتحلي بالعلم واحلكمة ، وذلك بأن 
يعلم املرء ويعرف مبا أمر ويستقيم عليه، واملواظبة والتدرج يف بناء عالقة إجيابية قائمة 
على اإلخالص مع اهلل والنفس واآلخرين والطبيعة ، والتناغم مع العصر واالنفتاح 
والتعالي  الناس  والعزلة عن  واجلمود  االنطواء  يعين  ال  التدين  ؛ ألن  اآلخرين  على 
بإحسان  حياتهم  مناحي  شتى  ومشاركتهم يف  معهم  االندماج  من  بد  ال  بل   ، عليهم 
وتواضع دون كرب أو غرور، فقد ُأثر عن الرسول- صلى اهلل عليه وسلم- قوله: ) ال 

يدخل اجلنة من كان يف قلبه ذرة من كرب ( )13(.

   آثار التدين احلقيقي يف حياة املسلم

أبناء  بّيناه يعد حلية وميزة ملن يتصف به من  التدين مبفهومه الذي    ال شك يف أن 
، وسلوكه  ، وهو خلق مستحب ومأجور عليه يف إطار عالقة اإلنسان بربه  املسلمني 
وتعامله مع أبناء جمتمعه واملقربني إليه ، فال ينبغي واحلال هذه أن يكون موضعًا للتفاخر 

واملباهاة ، أو يتحول إىل وسيلة أو ذريعة لتحقيق مآرب خاصة يف نفس صاحبه.
  وللتدين آثار عميقة يف سلوك اإلنسان املسلم حيث يصبح شخصًا آخر من حيث 
اليقني والثبات ، وحتمل الصعاب واملتاعب يف سبيل احلفاظ على معتقده وصون نفسه 
من االنزالق يف الطرق املؤدية إىل املعصية ، ويتوهم بعضهم أن التدين مرادف للكآبة 
واجلدية املطلقة ، واالنغالق واالبتعاد عن املزاح والضحك ، وارتداء الثياب القذرة أو 
املهملة على سبيل الزهد والتفرغ لآلخرة . وحقيقة األمر أن التدين احلقيقي يشكل 
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حجر عثرة أمام التشاؤم واالنطواء واالحنراف ، وهو يقود إىل التفاؤل والثقة بالنفس 
والدافعية لإلجناز واملرونة والشعور باملسؤولية واالنسجام والتوافق األسري واجملتمعي 

والكوني.
  إن التدين احلقيقي جيعل من اإلنسان املسلم عنصرًا إجيابيًا مدركًا بأن احلياة ليست 
ا ووقارًا ، بل ال بد من توافر قسط من الراحة واالستجمام  كلها تبعات وتكاليف وِجدرَّ
 : قال  بهذا حني  الكريم  رسولنا  أوصانا  وقد   ، اإلسالمية  اآلداب   والتسلية يف حدود 
وكان   .)14(  ) إذا كّلت عميت  القلوب  فإن   ، بعد ساعة  القلوب ساعة  روِّحوا عن   (
الرسول –صلى اهلل عليه وسلم- قدوة لصحابته مبزاحه وتفاؤله ، فقد روي عن عبد 
اهلل بن احلارث أنه قال: ) ما رأيت أكثر تبسمًا من رسول اهلل ( )15( ويؤكد علي بن 
أبي طالب –كرم اهلل وجهه- هذا املنحى بقوله: ) إن القلوب متلُّ كما متلُّ األبدان 

فابتغوا هلا طرائف احلكم ( )16(.

  وهكذا حيرك التدين يف نفس صاحبه شعورًا دافقًا باحملبة والتفاؤل واإلقبال على احلياة ، 
وجيعل منه شخصية إجيابية أو طاقة حية ، مولِّدة للخري والنفع ألفراد أسرته وأبناء جمتمعه 
ولإلنسانية مجعاء مبا يتسق ورسالة اإلسالم نفسها بشموليتها واعتداهلا وانفتاحها على 
اآلخرين ، وحرصها على العدل واملساواة بني البشر الذي جتسده اآلية الكرمية : )  َيا 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 

ِّ
ا َخَلْقَناُكم م اُس ِإنَّ َها النَّ َأيُّ

ُكْم َشَنآُن َقْوٍم  َه َعِليٌم َخِبرٌي  ( )17( ، واآلية الكرمية ) َواَل َيْجِرَمنَّ ِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ ِعنَد اللَّ
ْقَوى ( )18(. َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ

    التدين املغشوش

  إذا سلك اإلنسان يف حياته مسلكًا خالف فيه باطنه ظاهره ، ومل يستطع بالرغم من 
والشحناء  واحلسد  الغل  من  قلبه  حيفظ  أن  من  والتدين  والعفاف  بالنسك  تظاهره 
بالعبادة  عليها  التسرت  املعاصي وحاول  من  العديد  ارتكبت جوارحه  ما  وإذا  والبغي، 
كما  املغلوط  أو  املغشوش  التدين  إطار  يف  يندرج  كله  ذلك  فإن   ، بالورع  والتظاهر 
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يسميه الغزالي ، أو املكذوب أو القشري أو املنقوص كما يسميه غريه من الفقهاء. 
ومع اختالف هذه التسميات ، فإنها تتفق مجيعًا على أن هذا اللون من التدين إمنا هو 
ضرب من النفاق واخلديعة. والغش فيه واضح وجلي ، مصدره إما سوء فهم أو سوء 

سلوك وتطبيق.
   وتطالعنا يف حياتنا العامة مناذج عديدة وصورًا منطية خمتلفة ألشخاص يتباين مظهرهم 
العبادات على  أثر  يظهر  ، وال  أعماهلم  ، وختتلف سرائرهم عن ظواهر  عن خمربهم 
سلوكهم وتصرفاتهم، فنحن جند رجااًل ادعوا التدين وتظاهروا به ، ونسبوا أنفسهم إىل 
أهل التقوى والصالح ، فأطلقوا حلاهم ، وقصروا أثوابهم ، ولكنهم حادوا- حتت تأثري 
اهلوى والنفس والتكالب على الدنيا - عما تعاهدوا عليه من ورع وطهر. وجند دعاة 
يظنهم الناس رموزًا للتدين واإلخالص للعقيدة ، ويطلقون عليهم هالة من العصمة 
يصبحون معها مربئني من النقد واملراجعة ، ولكنهم خيفون يف بواطنهم نزعات جتنح 

بهم إىل االحنراف والسلوك املشني.
  وتشكل هذه النماذج على قلتها ظاهرة ملموسة يف جمتمعنا العربي واإلسالمي يف 
القديم واحلديث ، سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات أو احلركات اليت تتخذ من 
الدين ذريعة لتحقيق مآربها ومطاحمها السياسية والدنيوية. وقدميًا عرب اخلليفة العباسي 
بغداد  فقهاء  من  نفرًا  خاطب  حني  تعبري  خري  الظاهرة  هذه  عن  املنصور  جعفر  أبو 

وعلمائها قائاًل : ) كلكم طالب صيد، كلكم ميشي رويد غري عمرو بن عبيد ( )19(.
   ولعل ما يدعو لألسف أن جند وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ورسامي الكاريكاتري 
النماذج  يتفنُّنون يف عرض صور منطية هلذه  يف الصحف والدوريات احمللية واألجنبية 
والتقويم  قالب هزلي ليس بهدف اإلصالح  للقراء يف  ، ويقدمونها  املسيئة لإلسالم 
والتنبيه إىل خماطر هذه الفئة الضالة من الناس ، وإمنا بهدف التشويه واالنتقام واحلط 
من شأن اإلسالم ، والتهوين من أمره يف نفوس معتنقيه واملتشبثني به، وكأنهم يتوجهون 
إىل عامة الناس وخياطبونهم قائلني: هاهم رجال اإلسالم ودعاته ، وهاهم رموزه اليت 
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، وال  الفرض ويفسدون يف األرض  إنهم يصلون  التقدير واالحرتام.  تكنِّون هلم كل 
يتورعون عن االنغماس يف املنكر واحملرمات.

   ومن املؤكد أن من يتصفون بهذه السمة من أبناء املسلمني ليس من السهل كشفهم 
أو التعرف إليهم ، ولكن ال يعدم من خيالطهم أو يتقرب إليهم أن جيد إمارات وإشارات 
تند عنهم وتكشف حقيقة أمرهم ، وهي يف جمملها إشارات وعالمات للتدين اخلادع أو 
املكذوب ، وأهمها أنهم يظهرون خالف ما يبطنون ، وال مييزون بني العقائد واألعمال، 
احملرمات واملكروهات، وال  ، وبني  والنوافل  الفرائض  الكبائر والصغائر، وبني  وبني 
والرسوم  اإلشكاليات  يركزون على  فرتاهم   ، عليه  واملتفق  فيه  املختلف  بني  يفرقون 
والبدع والقضايا اخلالفية ، وينافحون  عنها ، ويتمسكون بها مع أنهم يعلمون يقينًا 
أن إثارة مثل هذه املسائل والرتكيز عليها وإشاعتها ، ليس هلا من غرض سوى إضعاف 
اإلسالم يف النفوس وانتقاص قيمه وتشريعاته ومبادئه املطلقة ، بل إن بعضهم يعمد 
على سبيل التمويه واخلداع إىل الغلو يف الدين متناسني قول الرسول – صلى اهلل عليه 
وسلم- :  ) إياكم والغلو يف الدين ؛  فإمنا أهلك من قبلكم الغلو يف الدين ( )20(، 
وقوله : ) هلك املتنطعون ( )21( ، وكررها ثالث مرات تنويهًا بعظم تأثريها وخطورة 
أمرها ؛ ألن التدين املبالغ فيه عبء على احلياة بدل أن يكون حافزًا وعاماًل على عمارتها 

واستثمارها بصورة جمدية ونافعة.
    التدين املغشوش ونزعة التسلط

تفويضًا غري حمدود  مينحهم  املكذوب  تدينهم  أن  بالتدين  املتظاهرين  يتوهم بعض    
لفرض آرائهم وتوجهاتهم على اآلخرين ، أو جيعل منهم أوصياء على أبناء جلدتهم 
من املسلمني بالقوة واإلكراه ، بل إن نفرًا منهم يظنون أنهم وحدهم من ميتلك احلقيقة، 
ويتصرف بها ، فبمجرد أنهم يغالون يف صلواتهم وصيامهم ويطلقون حلاهم يعتقدون 
أن من حقهم أن يوجهوا الناس حسب مشيئتهم ووفق أهوائهم ، بل ال يتورع بعضهم 
عن اللجوء إىل العنف واإلكراه وتكفري اآلخرين ، وإنكار حقهم يف االختالف الذي 
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ًة َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنيَ (  اَس ُأمَّ أكده اهلل تعاىل بقوله : ) َوَلْو َشاء َربَُّك َلَجَعَل النَّ
)22( ، وذلك ضمانًا خلنوعهم واستكانتهم ، وقبول ما ميلى عليهم من آراء وأفكار ال 

ختلو من التطرف واإلسفاف.
   إن غالبية الناس ينظرون إىل هذا الصنف من املتدينني نظرة خوف وارتياب ، وينطوي 
وتنذر   ، األهلي  السلم  تهدد  ألنها   ، اجملتمع  بأبناء  حتيق  قد  كبرية  خطورة  على  ذلك 
بضعف حلمة النسيج االجتماعي وتفسخها ، كما تشكل خطرًا على اإلسالم نفسه ألنه 
 خيالف تعليماته ومبادئه ، فالتدين يف اإلسالم ال يكون باإلكراه والغصب يقول تعاىل : 
) َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى يَُكوُنواْ ُمْؤِمِننيَ ( )23( ، ويقول تعاىل :  ) َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن 
ْن 

ِّ
ِبْدعًا م ُقْل َما ُكنُت   ( الكريم:  نبيه  ، ويقول جال وعال خماطبًا  َفْلَيْكُفْر ( )24(  َشاء 

ِبنٌي(  ِبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر مُّ ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َواَل ِبُكْم ِإْن َأتَّ الرُّ
الكريم  فالرسول   ، التواضع  من  عظيم  قدر  على  الكرمية  اآلية  هذه  وتنطوي   ،)25(
- صلى اهلل عليه وسلم- وهو املوحى إليه من اهلل يعلن صراحة أنه ال يعرف مثل 
سائر الناس مصريه ، وحيدد مهمته بأنها ال تعدو التبليغ واإلنذار، وتوضيح رسالة رب 
العاملني للناس أمجعني دون جنوح إىل البغي واألذى واإلكراه اليت حرمها الرسول صراحة 
يف أحاديث كثرية منها : ) حبسب امرىء من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على 
املسلم حرام دمه وعرضه وماله ( )26( ، وقوله : ) املسلم من سلم املسلمون من لسانه 

ويده ( )27( ، وقوله أيضًا : ) واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن ، واهلل ال يؤمن ، قيل من  يا 

رسول اهلل ؟ قال الذي ال يأمن جاره بوائقه ( )28(.

واخُلُلُق  احلق  مع  الصدق   (  : فقال  التصوف  حقيقة  عن  الصوفية  أحد  سئل  لقد     
مصدر  يكون  أن  ينبغي  الذي  احلقيقي  املتدين  حال  يكون  وهكذا   ،)29( اخَلْلق(  مع 

أمن وسالم ملن حوله ، فيشعر جاره أو صديقه أنه أمني عليه وعلى أوالده ، ويعامله 
ِه ُأْسَوٌة  بلطف وتواضع مقتديًا بذلك بالرسول الكريم : ) َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ
َحَسَنٌة( )30(، فقد كان الرسول –صلى اهلل عليه وسلم- قرآنا ميشي بني الناس حبلمه 
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وتواضعه وحمبة الناس له. والشواهد على ذلك كثرية ال حتصى منها » أنه –صلى اهلل 
عليه وسلم- كان يف سفر فأمر أصحابه بذبح شاة فقال أحدهم: علّي ذحبها وقال آخر: 
وعليرَّ سلخها، وقال آخر: وعلّي طبخها، فقال الرسول –صلى اهلل عليه وسلم- وعلّي 
مجع احلطب. فقالوا له: نكفيك العمل، فقال: ال، علمت أنكم تكفونين، ولكنين أكره أن 
أمتيز عليكم « )31( . » وحيكي أبو هريرة – رضي اهلل عنه – دخلت السوق مع رسول 
اهلل - صلى اهلل عليه وسلم-  ليشرتي سراويل ، فوثب البائع إىل يده يقبلها ، فجذب 
النيب - صلى اهلل عليه وسلم - يده قائاًل: هذا ما تفعله األعاجم مبلوكها ، ولست مبلك 
إمنا أنا رجل منكم ، ثم أخذ السراويل ، فأردت أن أمحلها فأبى ، وقال: صاحب الشيء 

أوىل حبمله ( )32(.
   من أجل ذلك وصف اهلل تعاىل رسوله – صلى اهلل عليه وسلم- بالرمحة ولني اجلانب، 
ْن َأنُفِسُكْم 

ِّ
مما كان سببًا يف جناح دعوته واستمرارها يقول تعاىل : ) َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل م

 : ، ويقول تعاىل  ِحيٌم ( )33(  ِباْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَّ ْم َحِريٌص َعَلْيُكم  َعِنتُّ َعَلْيِه َما  َعِزيٌز 
وْا ِمْن َحْوِلَك ( )34(. فإذا  َن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

ِّ
)َفِبَما َرْحَمٍة م

كان احللم والتواضع والرمحة من سجايا الرسول –صلى اهلل عليه وسلم- فكيف يعذر 
سبياًل  تدينه  من  واختذ   ، والقسوة   والغرور  بالكرب  اتصف  إذا  بالتدين  يتظاهر  من 
للسيطرة وذريعة للتحكم واهليمنة والتسلط على رقاب اآلخرين ؟ إنه بسلوكه هذا إمنا 
يهدم وال يبين ، ويفرط وال يصون ، ويقسو وال يرحم مع أن رمحة اهلل ال تسعها أرض 

وال مساوات.
    خامتة

الكرمية:  اآلية  يكون حقيقيًا جتسده  قد  التدين  أن  السابق  العرض  من  لنا  اتضح      

 اْلَعاَلِمنَي * اَل َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك 
ِّ

 ) ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َرب
ُل اْلُمْسِلِمنَي ( )35( وهو بهذا املعنى ينسجم مع الفطرة اليت فطر عليها  ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَّ
البشر وهي الفكر السليم والقلب السليم، )  َيْوَم اَل َينَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن * ِإالَّ َمْن َأَتى 

 التدين بني املظهر واجلوهر
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َه ِبَقْلٍب َسِليٍم  ( )36( ، وتستدعي سالمة الفطرة القيام حبق اهلل تعاىل أواًل وحق عباده  اللَّ
ِه  ِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َوِإَلى اللَّ ثانياً، ) َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَلى اللَّ

ُموِر( )37(. َعاِقَبُة اأْلُ
أفسدتها  القلبية قد  الفرد  إذا كانت طبيعة  أو مغلوطًا  التدين مغشوشًا    وقد يكون 
األهواء واخلرافات ، وال ينفي هذه الصفة أو يلغيها تظاهر الفرد بالعبادة ومغاالته فيها، 
واختاذه مسات املؤمنني الصاحلني ، بل ال بد أن يتسق الظاهر مع الباطن على أن يكون 
الباطن سليمًا من األهواء والنزاعات اليت حترف صاحبها عن النهج القويم يف العبادات 

واملعامالت والتكاليف الشرعية.
  على أن املشكلة احلقيقية اليت تطفو على السطح فيما يتعلق مبسألة التدين وما هلا من 
تأثري يف الفرد واجملتمع هي اخللط بني الصحيح والفاسد ، وعدم التمييز بني التدين 
احلقيقي واملغشوش ، فمثل هذا اخللط يؤدي إىل اضطراب وبلبلة يف الرأي ، ويولد 
َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه 

ِّ
غبشًا يف الرؤية والتقويم ، وصدق اهلل تعاىل حيث يقول: ) َأَفَمن ُزي

ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة  ْخَسِريَن َأْعَمااًل  *  الَّ ُئُكْم ِباأْلَ
ِّ
َحَسنًا ( )38( )  ُقْل َهْل ُنَنب

ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا  ( )39( ، وهنا مكمن اخلطورة ، ألن أصحاب  ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَّ الدُّ
الزيغ والضالل ال يعلمون يف قرارة أنفسهم أنهم ينحرفون بأعماهلم عن جادة السبيل، 
ولذلك يرتكبون حبق أنفسهم وأبناء جمتمعهم كل اآلثام واملعاصي ، وهم يظنون أنهم 

حيسنون صنعًا مشكلني بذلك خطرًا داهمًا يهدد وحدة اجملتمع وأمنه واستقراره.
    من أجل ذلك ينبغي على العلماء املتنورين من أبناء األمة املبادرة لكشف هذه املظاهر 
اخلادعة ، وإظهار خماطرها وتوعية عامة املسلمني بضرورة التمييز بني احلقيقي والزائف، 
ورؤية احلقائق كما هي دون أن ننخدع باألمساء والعناوين والرموز والشعارات، والرتكيز 
بداًل من ذلك على املضامني وجتليِّات العمل والسلوك وااللتزام بقواعد الشرع ظاهرًا 

وباطناً.
   ومن املؤكد أن املعيار احلقيقي للتمييز بني الصحيح والفاسد يف مسألة التدين يتمثل 
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تركت فيكم ما إن متسكتم به مل   ( : –صلى اهلل عليه وسلم-  الرسول  يف قول 
تضلوا أبدًا، كتاب اهلل وسنيت ( )40( ، ويف ذلك ضمانة للفهم ، وحافز لالتفاق ونبذ 

الفرقة واخلالف بني أبناء األمة اليت أتعبتها املشاحنات واالنقسامات والفنت الداخلية ، 
وعصفت بها اخلالفات املذهبية والطائفية والقطرية ، وأقعدتها عن مواجهة التحديات 
اخلارجية اليت تكاد تهدد وجودها ، وأشغلتها عن معاجلة القضايا املصريية اخلاصة بتنمية 
اجملتمع وازدهاره ، وتقدمه يف شتى امليادين ، وال سيما يف اجملال العلمي والتكنولوجي، 
مما يعيد هلا دورها الريادي املنتظر يف قيادة البشرية وتوجيهها صوب الفضيلة واهلدى 

والرشاد.
اهلوامش

، واخلطب  احملاضرات  باب   ، القرضاري  يوسف  للشيخ  اإللكرتونية  الصفحة  انظر   .1"
 .  www.qaradawi.net

2. الروم:30.
3. هود:112 .
4. الفاحتة: 5.

5. أخرجه رزين ، وله طرق ضعيفة.
6. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

7. أخرجه ابن ماجة من حديث عبداهلل بن عمر بإسناد صحيح ، حديث رقم 4216.
اإللكرتونية  الصفحة   ، جئتك  رب  يا   ، املشاري  نادر  بن  بدر   ، انظر   .8"

.www.saaid.net
9. الزمر :9.

10. رواه أمحد ، صحيح الرتغيب ، رقم 1739.
11. الديلمي ، مسند الفردوس ، وانظر كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال رقم 30762.

وأسنده  بإسناد صحيح،  مرساًل  الرب من حديث احلسن  وابن عبد  النوادر  الرتمذي يف  أخرجه   .12
اخلطيب يف التاريخ عن رواية احلسن بإسناد جيد. وقال األلباني : منكر مرفوعاً.

13. رواه البخاري ، ورواه مسلم عن ابن مسعود ،91.
14. رواه الديلمي وأبو نعيم والقضاعي عن أنس.

15. رواه الرتمذي.
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16. رواه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، 129:2.
17. احلجرات :13.

18. املائدة :8.
19. ابن اجلوزي ، املنتظم يف التاريخ ،8 : 58 - 61.

20. حديث صحيح ، أخرجه النسائي وابن ماجه يف سننه وصححه األلباني .
21. رواه مسلم.
22. هود: 118.
23. يونس :99.
24. الكهف:29.
25. األحقاف :9.

26. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
27. متفق عليه.

28. متفق عليه ، رواه البخاري ، كتاب اآلداب باب إثم من يأمن جاره بوائقه رقم:6016، ومسلم كتاب 
اإلميان ، باب حتريم إذاء اجلار رقم:26 .

www. ،29. انظر مقابلة مع الشيخ يوسف القرضاوي ، برنامج الشريعة واحلياة ، قناة اجلزيرة الفضائية
aljazeera.net

30. األحزاب : 21.
31. رواه احملب الطربي ، الزرقاني ، شرح املواهب‘ 265:4

32.  رواه الطرباني يف األوسط وابن عساكر.
33.  آل عمران : 159.

34.  التوبة :128 .
35.  األنعام: 162 .

36.  الشعراء 89-88.
37.  لقمان :22.

38.  فاطر :8.
39. الكهف : 104-103.

40. رواه احلاكم.

 



��

بيـن الصــدق والكــذب
بقلم : الدكتور سعيد القيق / عميد كلييت الدعوة والقرآن /  جامعة القدس

   قال عبد اهلل بن املقفع: ))إن الكذاب ال يكون أخًا صادقًا ، ألن الكذب الذي جيري 

على لسانه إمنا هو من فضول كذب  قلبه، وامنا مُسي الصديق من الصدق((.

  وهذا حق فإن الكذاب لن تكون أخوته صادقة، وال معاملته صادقة، ومن ثم فلن 

يكون الكذاب زعيمًا صادقاً، وال حاكمًا صادقاً، وال موظفًا صادقاً، وال عاماًل صادقاً، وال 

عاملًا صادقاً...

   ومن هنا مل جيمع علماء األخالق، وعلماء النفس، وعلماء االجتماع على اإلشادة بفضيلة 

كفضيلة الصدق، والتنويه بالرؤية كرؤية الكذب وخطره على األفراد واجلماعات، ولو 

كذب  الكذب:  هو  واحد  شيء  إىل  ترجع  لوجدتها  كله  العامل  مشكالت  استعرضت 

وكذب  العامة،  على  العامل  وكذب  أتباعه،  على  احلزب  وكذب  شعبه،  على  السياسي 

الصديق على صديقه، ولو صدق هؤالء مجيعًا الستقامت  زبائنه، وكذب  التاجر على 

احلياة واستفاضت الثقة، واطمأن الناس بعضهم إىل بعض.

الثقة     فوفروا على أنفسهم خصومات وعداوات وخالفات مل تنشأ إال من فقدان 

باألحاديث واملواثيق واملعامالت...

  إن الصدق عدا عن كونه أساس الفضائل النفسية، هو ضرورة من ضرورات االجتماع 

بل هو أكرب أبواب السعادة لألفراد واجلماعات.
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أكثر  الصادق  والسياسي  أتباعاً،  وأكثرهم  مسعى،  الزعماء  أجنح  الصادق  فالزعيم    

السياسيني تأييدا من الشعب، وأجلهم يف عيونه مقاماً، والتاجر الصادق أكثر التجار 

زبائن وأكثرهم رحباً.

  ولعل أصدق ميزان لرقي أمة من األمم صدق أفرادها يف أقواهلم وأعماهلم، فلو كان 

احلال  إىل هذه  ملا وصلنا  بأقوال بعض،  يثق بعضهم  ومثقفوها وساستها  األمة  وجهاء 

املؤسفة من الفوضى وعدم االستقرار.

   وإال ففيم ختتلف هذه األصناف فيما بينها ويسب بعضها بعضًا ؟ إنه فقدان الثقة 

باألقوال واألحاديث واخلطب... جيعل كل فريق يقف من اآلخر موقف الذي يشك وال 

يثق ، ويسيء الظن وال حيسنه.

    نستطيع إذًا ان نؤكد مرة أخرى أن مشكلة الناس اليوم تبدأ من فقدان الصدق وانتشار 

الكذب.. الكذب يف األقوال، والكذب يف األعمال والكذب يف النيات. والكذب يف 

املظاهر، فليس غريبًا إذًا أن تقف الشرائع كلها متشددة يف خلق الصدق، منكرة رذيلة 

الكذب.

بالصدق  تنويهًا  الكذب والكذابني وأكثرها  األديان وطأة على     واإلسالم هو أشد 

والصادقني فهو جيعل الصدق قرين التقوى فمن فقد الصدق فقد التقوى، حني يقول 

اِدِقنيَ (( )التوبة:119(. ُقوْا الّلَه َوُكوُنوْا َمَع الصَّ ِذيَن آَمُنوْا اتَّ َها الَّ القرآن الكريم: ))َيا َأيُّ

   بل هو يعترب الصدق مفتاح الرب والكذب مفتاح اإلثم والفجور، حني يقول صلى اهلل 

عليه وسلم : )) الصدق يهدي إىل الرب والرب يهدي إىل اجلنة، والكذب يهدي إىل الفجور 

والفجور يهدي إىل النار ((. رواه البخاري ومسلم.

  ومن فلسفة الكذب يف اإلسالم انه عنوان خيانة كربى، يقول عليه الصالة والسالم: 
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امحد،  )مسند   )) به كاذب  وأنت  لك مصدق  هو  أخاك حديثًا  ))كربت خيانة حتدث 

مسند الشاميني ، حديث النواس بن مسعان (

اللعنة والطرد    إن الكذب جب وخسة وجرأة على اهلل يستحق الكاذب من أجلها 

َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع  من رمحة اهلل، قال تعاىل: )) َفَمْن َحآجَّ

َعَلى  الّلِه  ْعَنَة  لَّ َفَنْجَعل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  وَأنُفَسُكْم  َوَأنُفَسَنا  َوِنَساءُكْم  َوِنَساءَنا  َوَأْبَناءُكْم  َأْبَناءَنا 

اْلَكاِذِبنَي((. )آل عمران: 61(.

  والكذاب لن ينجح يف حياته، ولن يهتدي  إىل احلق واخلري، فسينكشف للناس ما به 

من جب وخسة جتعل اخليبة مالزمة له يف شأنه كله.

اٌب((  َكذَّ ُمْسِرٌف  ُهَو  َمْن  َيْهِدي  اَل  َه  اللَّ ))ِإنَّ  يقول:  حني  للكاذبني  اهلل  وعيد  ذلك    

)غافر:28(، وحني يقول: )) َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى (( )طه:61(.

بني الصدق والكذب

 نستطيع إذًا ان نؤكــــد مرة أخرى أن مشكلة النـاس اليوم تبدأ من فقدان 

الصدق وانتشار الكذب.. الكذب يف األقوال، والكذب يف األعمال والكذب 

يف النيــــات. والكذب يف املظاهر، فليس غريبًا إذًا أن تقف الشرائع كــلها 

متشددة يف خلق الصدق، منكرة رذيلة الكذب.
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حمّبة األوطان 
من دالئــل اإلميــــان
بقلم األستاذ: كمال بواطنة / وزارة الرتبية والتعليم العالي

   
  يقال : ) حمّبة األوطان من دالئل اإلميان ( ، وما شرع اجلهاد يف سبيل اهلل إال للدفاع 
عن العقيدة واألوطان، وقدوتنا يف حّب الوطن سّيد اخللق- صلى اهلل عليه وسّلم- 
الذي ملّا أخرج من مّكة مهاجرًا إىل املدينة نظر إليها نظرات حانية، وقال خماطبًا إياها: 
)واهلل إّنك ألحّب أرض اهلل إلّي، وإّنك أحّب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أّن أهلك أخرجوني 
منك ما خرجت()الرتمذّي(، وكيف ال حيّب اإلنسان وطنه، وعلى أدميه درج، ومن هوائه 

تنّفس، ومن مائه ارتوى، ومن خرياته طعم، ويف ظالله اسرتاح...؟!
ولألوطان يف دم كّل حّر     يد سلفت ودين مستحّق  )شوقي(

   وعندما يذكر الوطن جتيش العواطف، وتعرتي املرء نشوة، وعندما يغزو الوطن غاز 
حتشد الطاقات، وتبذل املهج واألموال، وحّتى لو ُظلم املرء يف وطنه؛ فإّن هذا ال يقّلل 

من حّبه وطنه
بالدي وإن جارت علّي عزيزة       وأهلي وإن ضّنوا علّي كرام

يقول  منه.  تراب  حّبة  يف  التفريط  أو  للكره،  مرّبرًا  وطنه  يف  اإلنسان  ظلم  فليس     
إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف حتننه إىل   « يقول:  أعرابيًا  األصمعّي: مسعت 
أوطانه، وتشّوقه إىل إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه «، ويقول األصمعي أيضاً: 

» قالت اهلند : ثالث خصال يف ثالثة أصناف من احليوان : اإلبل حتّن إىل أوطانها، وإن 
كان عهدها بها بعيدًا، والطري إىل وكره وإن كان موضعه جمدبًا، واإلنسان إىل وطنه، 
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وإن كان غريه أكثر له نفعًا «.

فيه  الذي عاش  الوطن  هذا  له طعم خاّص،  فلسطني،  أهل  عندنا،  الوطن  ذكر  إّن    
أجدادنا آالف السنني، وضّم عظامهم، ثّم يأتي من يزعم من شهود الزور أّنه وطن بال 
شعب، وحياول ليل نهار طمس معامل التاريخ، ولكّن األمر كما صّوره الشاعر املصرّي 

حممد التهامّي :
إّن الذي زيفوه كّله كـــــــــذب    ما لليهود بـــأرض أهلهــــــــا عرب

ولو بنوا فوقها األطواد شــــــــاخمة     وأسكنوا يف محاهـا كّل من جلبوا

ولو تعاون يف إسكــــــــانهم دول     وقّدموا هلم كــــــــــّل الذي طلبوا

هل يسرق الناس أوطانًا برّمتهــــــا     هل كّل ما خّلف األجداد يغتصب؟!

هذي فلسطني أرض العرب ما بقيت    ما غادروا أرضها يومًا وما ذهبــــــــوا

هم عائدون فزولوا من أماكنـكم     فاألرض من حتتكم تغلي وتضطرب

تقال، بل هي ممارسة وبرهان، فليس حمّبًا وطنه من  إّن حمّبة األوطان ليست كلمة     
احلنني  الذئاب، ولو كتب يف  تنهشه  الدنيا، وترك وطنه  لقاء عرض من  طائعًا  هاجر 
مئات القصائد، وخّط يف الشوق آالف الرسائل، وأتى بآالف األعذار!! ليس حمّبًا وطنه 
من يشبع ، ويف وطنه جائع، ومن يلبس، ويف وطنه عار!! ليس حمّبًا وطنه كّل ُمرجف 
يشّق الصّف، ويبذر بذور الفتنة حيثما حّل!! ليس حمّبًا وطنه من يأكل أموال أهل وطنه 
بالباطل!! ليس حمّبًا وطنه من كان معول هدم، وليس يدًا تبين وتعّمر!! ليس حمّبًا وطنه من 
خيون األمانة؛ فإذا كان يف وظيفة أهمل واجبه، وإذا ائتمن على مال عام سرقه، وإذا كان 
على ثغرة أتي من قبله!! ليس حمّبًا وطنه من يعمل مسسارًا خيدع الناس لتصل أراضيهم 

إىل الغاصب احملتّل!! ليس حمّبًا وطنه من ترك أرضه بورًا، فلم يعمرها...!!
  إّن هؤالء ال يعرفهم الوطن، وإمنا يعرف الوطن من تشبثوا بأرضهم، ورضوا بالقليل. 
يعرف الوطن املخلصني فيما يسند إليهم من أعمال. يعرف الوطن اليد الزارعة، واليد 
الصانعة، واليد اليت تعطي أكثر مّما تأخذ، ومتتّد باملعروف يف كّل حني. يعرف الوطن 

حمبة األوطان من دالئل اإلميان
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املصلحني الذين يبادرون إىل رأب الصدع، وإصالح ذات البني إذا دّب نزاع، أو خالف. 
الوطن.  مصاحل  مع  تتضارب  اليت  املقيتة  احلزبية  على  يستعلون  الذين  الوطن  يعرف 
يعرف  ويبتعدون عن االحتكار.  األزمات األسعار،  يرّخصون يف  الذين  الوطن  يعرف 
الوطن تلك الكواكب املضيئة من الشهداء الذين ال الزمان حييط بعطائهم على طول 
الزمان وال املكان، والذين هم أسخى من جاد؛ »واجلود بالنفس أمسى غاية اجلود«، إّنهم 

حّب أّمتهم ونبضها، وبهم تزول حلكة الليل :
عجبت لليل ال تنفـــــّك عتمته     وكّل ُمستشهد يف شعبنا قمر   )مجال قعوار(

وكّل شهيد كوكـــب متألق      يبّدد أطبــــاق الدجى املرتاكم  )مجال قعوار(

  يعرف الوطن أولئك األسود الذين يربضون خلف القضبان، ويف الزنازين يرقبون 
بزوغ الفجر، يفصل أحدهم عن باب الزنزانة أقّل من مرت قد يستغرق قطعه العمر 

كّله، وال يندمون.
  هؤالء وأمثاهلم حيّبهم الوطن، وهؤالء قدوتهم النيّب- صلى اهلل عليه وسّلم-الذي 
أخرج من وطنه مثلما أخرجنا من ديارنا، ولكنه- عليه السالم- عرف طريق العودة 
الذي يتمّثل بالتمّسك حببل اهلل املتني، وما مضت بضع سنني حّتى عاد ظافرّا، أّما حنن 
فما زلنا نتخّبط بني املبادئ الضالة املتضاربة ، واملصاحل املتضاربة؛ ولذا فنحن يف كّل 
يوم نبتعد عن اهلدف املنشود. فهل سنستيقظ من غفلتنا، وننهض من كبوتنا، ونسري 

باجتاه البوصلة اليت تؤشر على الوطن ؟

إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف حتننه إىل أوطانه، وتشّوقه إىل 
إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه 
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هدير الضمري

مواقف يف رحلة العمر!!
 بقلم : األستاذ  ياسني السعدي 

  املوقف األول: جنراالت لإلجيار

  كتب العميد عدنان الضمريي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية اليوم، مقااًل بتاريخ 
30\5\1991م، يف جريدة الفجر اليت كانت تصدر يف القدس يف حينه، واملتوقفة عن 

ذلك  منذ  منه  بقصاصة  أحتفظ  النهار(،  الليل وصمت  )حديث  عنوان:  الصدور، حتت 
التاريخ. وقد ذكرَّرته به عندما كان مديرًا لشرطة جنني. لقد استعمل الضمريي يف حينه 
مصطلح )عدم نشر الغسيل القذر على احلبال(، يف تعليقه على الذين ينادون  بعدم 
حماسبة الذين كانوا يقومون باملمارسات الكارثية اليت كانت ترتكب أيام االنتفاضة األوىل 
باسم )التجاوزات(، واليت كانت تصل أحيانا حد اجلرائم، ومل تتم املساءلة واحملاسبة، ألن 

)الشللية( اليت كانت سائدة كانت متنع ذلك.
  كتب عدنان الضمريي قبل أكثر من سبعة عشر عامًا يقول : )متى استطعنا أن ننقل 
والتطوير(.  التغيري  أوىل شروط  قد حققنا  نكون  النهار،  إىل وضح  الليل  نقوله يف  ما 

وأضاف يف الفقرة التالية: )متى اعرتفنا أنه ال توجد يف جمتمعنا مقامات عليا هي فوق 
النقد والتقييم، نكون قد مددنا حبااًل حنو اجملتمع الدميوقراطي(. 

ليثروا   املرحلة  املتسلقني ميارسون استغالل    يف مقاليت هذه أحتدث كيف كان بعض 
و)يريشوا( بعد أن كانوا )ماعطني(. وهذه ظاهرة ال يستطيع أن ينكرها أحد، وكنت أول 
الصارخني بوجه املتسرتين عليها، حبجة عدم )نشر الغسيل القذر على احلبال(، كما قال 
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الضمريي.  
   هذا الزيت مش زييت!

ذلك  ولتطبيق  اإلسرائيلية.  البضائع  مقاطعة  تتم  أن  املرحلة؛  تلك  يف  التوجه  كان    
كانت َتصاَدر إذا عرضت يف احملالت التجارية. لكن، كما حيدث يف مثل هذا الوضع، 
وكما جيري اليوم من تسويق البضائع املنتهية صالحية استعماهلا، فقد كان يتم تسويق 
البضائع اإلسرائيلية من قبل التجار الذين هلم أقارب من )اجلنراالت اجلدد(، كما كان 
يتم استئجار أصحاب  أو كان  ياسر عرفات، أن يطلق عليهم،  الراحل،  حيلو للرئيس 
كانوا  الذين  )املهرتئة(  الضمائر  أصحاب  التجار  قبل  من  منهم  الضعيفة  الضمائر 
حبرية  التجاري  نشاطهم  ملمارسة  الالزمة  احلماية  على  حيصلوا  لكي  املعلوم  يدفعون 

وطمأنينة.    
  كان بعضهم يتحايل على قانون )الشبيبة( بالتهريب أو بتزوير )األوراق الثبوتية( 
بوضع عالمة جتارية جديدة بعد نزع العالمة املوجودة عليها. ومن مل يكن له )ظهر( يف 
تلك املرحلة، كانت البضائع )احملرمة( تصادر من حمله وتباع ب )تراب املصاري( أو 

توزع بني الذين يصادرونها.
   كنت يومًا عند أحد أقاربي، وهو التاجر فايز محزة السعدي )أبو عمار(، يف حمله الذي 
كان يقع يف بداية شارع أبو بكر من اجلهة الشرقية، قريبًا من مكتبيت التجارية املقابلة. 
دخل تاجر معروف، وهو يضع يديه املشبوكتني خلف ظهره، يتبعه ثالثة من الشباب 
عرفتهم جيدًا، فقد كان اثنان منهم من طالبي، والثالث من احلي الذي أسكن فيه. مل 
يلق التاجر التحية، ومل يسلم، وإمنا أشار بإصبعه إىل عبوات زيت الذرة البالستيكية، 
الشباب وهموا  قائاًل: )هذا الزيت مش زييت(! تقدم  أمامه  املوجودة  الكبري  من احلجم 
برفع )جالن الزيت( ملصادرتها. تدخلت فورا، وقلت للقائد الذي هو من رفاق ولدي 
الذي كان )جنرااًل( برتبة أعلى منهم: ما اسم زيتك يا حبييب؟ قال: زيت اخلّيال. قلت 
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له: أين يوجد مصنع الزيت هذا؟ قال: هذا استرياد غزة.  قلت: وزيت )الشقحة( هذا 
الذي أمامنا من أين يأتي؟ ثم أردفت بأسلوبي املعروف: حبييب؛ كله زيت إسرائيلي، 
واالختالف فقط بالورقة املطبوعة عليه. ثم إن الزيت غري ممنوع؛ ألنه ليس له بديل 

عندنا، متامًا كالطحني واألرز والسكر ولب )الشمينت(. قولوا يا اهلل!
القائد ثم قال وهو يهم باخلروج: سوف أراجع الشباب. مدعيًا الرجوع إىل    تلعثم 
من هو أعلى منه. ثم أحضرت سيارتي البيجو تندر، ونقلت الزيت إىل خمزني احملصن 

حبماية ولدي )امليجر( جنرال عبد اهلل، امللقب ب )اجلرو(. 
  وتتمة للرواية )التارخيية( هذه، فقد علمت بعدها أن التاجر )املستأجر( للضمائر، 
قام بتسويق التمر )البيساني( بعد أن نزع )أوراقه الثبوتية( وألصق عليه أوراقًا ثبوتية 
ذلك  قرأت  كما  العريش(،  )متر  وأنه  )متره(  هو  التمر  هذا  أن  تثبت  جديدة،  مزورة 

بنفسي! 
     املوقف الثاني : بريطانيا أساس الداء

زايد. رن  فوزي  الصديق،  التاجر  يومًا موجودًا عند  فقد كنت    وهذه حادثة مشابهة. 
تلفونه، وكانت زوجته على اخلط ختربه بارتباك وانفعال؛ أن )الشباب( يف احملل يفتشون 
عن البضائع اإلسرائيلية املمنوعة. كان احملل خمزنًا حتت البيت الذي كان يسكنه يف شارع 
النثريات  لبيع  منه يستعمل متجرًا  القسم األمامي  أبو فرحة. كان  الناصرة، يف عمارة 

ونوفوتيه، وتعمل فيه سيدة، بينما كان القسم اخللفي خمزناً. 
   سألين أبو أمحد: سيارتك موجودة؟ أجبته: واقفة يف باب املكتبة. قال: أوصلين إىل البيت. 
طالبي،  وأحد  أقاربي  من  أحدهما  الشباب،  من  اثنني  فوجدنا  احملل،  إىل  به  توجهت 

واآلخر من طالبي كذلك، وهما ينتسبان إىل تنظيم )راديكلي( يف حينه.
البالستيكية  األغطية  بفتح  منهمكني  وكانا  فعاًل،  منها  بأحسن  فردا  التحية،  ألقينا    
الشفافة اليت بداخلها القمصان والباليز، والكلسات الستاتي وغريها؛ وذلك لقراءة 

مواقف يف رحلة العمر    !!
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املصدر املطبوع على )قبة( القميص. قلت لقرييب وتلميذي: يا .... هكذا تتلفون بضاعة 
الرجل. متهلوا قلياًل،. ثم إن اإلشارة واضحة وال حتتاج إىل فتح األغطية.     

  Gillette G2  تقدمت إىل اآلخر ووقفت أمامه وهو يفحص شفرات احلالقة من نوع  
:MADE IN U.S.A ويضعها يف كرتونة متهيدًا ملصادرتها،  ويتناول املطبوع عليها 
بينما كان يرتك املطبوع عليها: MADE IN ENGLND  . قلت له بلهجة ساخرة: 
أمريكا بنت بريطانيا ووريثتها يف دعم إسرائيل بعد أن خلقتها بريطانيا. يا حبييب؛ كان 
زعيم فلسطيين )أيام البالد(، امسه صبحي بك اخلضرا، يردد دائماً: بريطانيا أساس الداء 

وأصل كل بالء.   
  أجاب بلهجة ال تنم عن رضاه مبا أقول : معنا تعليمات، ونعمل حسب التعليمات. 
مجعا بعض األشياء املطبوع عليها بالعربية كذلك، وغادرا يف سيارة كانت بانتظارهما. 

قلت لصديقي فوزي الزايد: يا صديقي العزيز؛ ابن عمك )فالن( قيادي مربز يف التنظيم 
الذي يتبعانه. و)دكان( الثورة الذي تباع فيه املمنوعات موجود يف واد عز الدين، أخربه 

باملوضوع، فيصري احلرام حالاًل، وال تتعب حالك وال توجع راسك.  
   بعد اقل من ساعة كانت البضاعة املصادرة قد أعيدت إىل احملل. وأشرت هنا إىل األمساء 
حتى ال يظن القارئ الكريم من غري جنني، أنين )شايب ماتت أجياله(، ألن األمساء )حية 
تسعى(، وصديقي فوزي زايد بالذات، هو من قرائي الكرام الدائمني، وال بد أنه سوف 

يضحك ضحكته املهذبة عندما يقرأ هذا.
   أما ابن العم، أبو عمار، فقد ذكرَّرته باملوقف قبل أيام، لكنه مل يضحك ومل يرتحم على 
تلك املرحلة، وقال ما ال يعجب الذين كانوا منتفعني من تلك املرحلة، ومن كل مرحلة 

مشابهة؛ سواء يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل.      
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وصايا
 لـــولدي الغـــالي

األستاذ فراس بشارات / دار اإلفتاء الفلسطينية

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد 

وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد ،

  فلقد قرأت ذات يوم وصايا لوالدين حكيمني البنهما فرأيت أن أقوم بنشرها لإلفادة  

منها حيث قاال:

  بين ...

  * إياك أن تتكلم يف األشياء ويف الناس ،إال بعد أن تتأكد من صحة املصدر، وإذا جاءك 

أحد بنبأ فتبني قبل أن تتهور . 

  * وإياك والشائعة ،ال تصدق كل ما يقال وال نصف ما تبصر.

  * وإذا ابتالك اهلل بعدو، قاومه باإلحسان إليه ، ادفع باليت هي أحسن ، أقسم باهلل ، أن 

العداوة تنقلب حباً، تصور!!!

  * إذا أردت أن تكتشف صديقًا ، سافر معه ، ففي السفر ينكشف اإلنسان ، ويذوب 

املظهر ، وينكشف املخرب ! وملاذا مسي السفر سفرًا ؟ إال ألنه عن األخالق والطبائع 

يسفر !
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  * وإذا هامجك الناس وأنت على حق ، أو قذعوك بالنقد ، فافرح !!! ألنهم يقولون لك، 

أنت ناجح ومؤثر، فالكلب امليت ال ُيركل ، وال ُيرمى إال الشجر املثمر !.

  بين ....

  عندما تنتقد أحدًا ، فبعني النحل تعود أن تبصر ، وال تنظر للناس بعني ذبابة، فتقع 

على ما هو مستقذر !

  من باكرًا ،فالربكة يف الرزق صباحاً، وأخاف أن يفوتك رزق الرمحن ،ألنك تسهر !

وسأحكي لك قصة املعزة والذئب حتى ال تأمن من ميكر، وحينما يثق بك أحد فإياك  

ثم إياك أن تغدر !

 !!   سأذهب بك لعرين األسد ، وسأعلمك أن األسد مل يصبح ملكًا للغابة ألنه يزأر 

ولكن ألنه عزيز النفس ! ال يقع على فريسة غريه ! مهما كان جائعًا يتضور،ال تسرق 

جهد غريك ، فتتجور!

  سأذهب بك للحرباء ، حتى تشاهد بنفسك حيلتها ! فهي تلون جلدها بلون املكان، 

لتعلم أن يف البشر مثلها نسخ ، تتكرر !وأن هناك منافقني ، وهناك أناس بكل لباس 

تتدثر ! وبدعوى اخلري تتسرت !

  بين ...

  تعود أن تشكر ، يكفي أنك متشي ، وتسمع ، وتبصر! أشكر اهلل وأشكر الناس ، فاهلل 

يزيد الشاكرين ! والناس حتب الشخص الذي عندما تبذل له يقدر !

اكتشفت يا بين أن أعظم فضيلة يف احلياة هي الصدق ! وأن الكذب وإن جنى ، فالصدق 

أخلق !

  بين ....

  وفر لنفسك بدياًل لكل شيء ، استعد ألي أمر ! حتى ال تتوسل لنذل ، يذل وحيقر! 
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واستفد من كل الفرص، ألن الفرص اليت تأتي اآلن قد ال تتكرر !!

   ال تتشكى وال تتذمر ،أريدك متفائاًل، مقباًل على احلياة، اهرب من اليائسني واملتشائمني! 

وإياك أن جتلس مع رجل يتطري !!

  ال تتشمت وال تفرح مبصيبة غريك، وإياك أن تسخر من شكل أحد، فاملرء مل خيلق نفسه،  

ففي سخريتك، أنت يف احلقيقة تسخر من صنع الذي أبدع وخلق وصور !!

  ال تفضح عيوب الناس، فيفضحك اهلل يف دارك، فاهلل الستري، حيب من يسرت !

  وال تظلم أحدًا، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر أن اهلل هو األقدر !

  وإذا شعرت بالقسوة يوماً، فامسح على رأس يتيم، ولسوف تدهش كيف للمسح أن 

ميسح القسوة من القلب، فيتفطر!

  بين ...

   ال جتادل، يف اجلدل كال الطرفني خيسر ! فإذا انهزمنا فقد خسرنا كربياءنا حنن ! وإذا فزنا 

فلقد خسرنا الشخص اآلخر لقد انهزمنا كلنا، الذي انتصر، والذي ظن أنه مل ُينصر .

  ال تكن أحادي الرأي، فمن اجلميل أن تؤثر وتتأثر ! لكن إياك أن تذوب يف رأي 

اآلخرين، وإذا شعرت بأن رأيك مع احلق، فاثبت عليه وال تتأثر ! 

  تستطيع يا بين أن تغري قناعات الناس، وأن تستحوذ على قلوب الناس وهي ال تشعر!   

ليس بالسحر وال بالشعوذة، فبابتسامتك، وعذوبة لفظك، تستطيع بهما أن تسحر !! 

  ابتسم .... 

  فسبحان من جعل االبتسامة يف ديننا عبادة وعليها نؤجر !! إن مل جتد من يبتسم لك،  

ابتسم له أنت! فإذا كان ثغرك بالبسمة يفرت بسرعة، تتفتح لك القلوب لتعرب !! 

  وحينما يقع يف قلب الناس حنوك شك، دافع عن نفسك، وضح، برر !

  ال تكن فضوليًا تدس أنفك يف كل أمر، تقف مع من وقف إذا اجلمهور جتمهر !!

وصايا لولدي الغالي
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  بين ...

  ترفع عن هذا، إنه يسوءني هذا املنظر !! ال حتزن يابين على ما يف احلياة ! فما خلقنا فيها 

إال لنمتحن ونبتلى، حتى يرانا اهلل، هل نصرب ؟؟؟ 

  لذلك، هون عليك ، وال تتكدر ! وتأكد بأن الفرج قريب، فإذا اشتد سواد السحب، 

فعما قليل ستمطر !!

اخلشب،  نشارة  منسك  أن  العبث  فمن  مضى،  أنه  فيكفي  املاضي،  على  تبك  ال    

وننشر!! 

نفسك سرياك  ترى  فكما   ! افخر  وبنفسك  عزيزًا،  !! كن  مّشر  استعد،  للغد،  أنظر    

اآلخرون، فإياك لنفسك يومًا أن حتقر !!فأنت تكرب حينما تريد أن تكرب، وأنت فقط من 

يقرر أن يصغر !

  بين  ...

قررنا أن نربيك وأنت يف بطن أمك، لتكون أعظم شخصية، لو قلت يا والداي ملاذا 

، لن ينفع معه إال معجزة مامل هو بنفسه  بدأمتا باكرًا؟  تكتشف أن اإلنسان لو كرب 

يتغري!

   ويف اخلتام :

  عزيزي القارئ ما هذه إال كلمات من أحرف صفت يف سطور لتعرب عن مدى حرص 

الوالدين على تربية أبنائهما الرتبية السليمة الكرمية اليت ترفع من شأنهم ، راجيًا اهلل 

عز وجل أن حيفظ أبناءنا من كل سوء . 

ْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم (
ِّ
) َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلبِْنِه َوُهَو يَِعُظُه يَا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك بِاللَِّه إِنَّ الش

)لقمان :13(
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من أخبار مكتب املفيت العام
ودور اإلفتاء الفلسطينية

املفيت العام يرتأس اجللسة احلادية والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى

والديار  للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  ترأس  القدس:     
الفلسطينية/ رئيس جملس اإلفتاء األعلى – جلسة اجمللس احلادية والسبعني ، حيث أشاد 
مساحته بالوقفة الشجاعة ألهالي القدس يف وجه التهويد واملصادرة ، وقد ناقش اجمللس 
التجارية  السلع  أسعار  ربط  يف  الشرعي  احلكم   : منها  الفقهية  املسائل  من  العديد 
واملستحقات املالية جبدول غالء املعيشة ، وحدود املباح رؤيته من جسد املخطوبة ملن أراد 
خطبتها وشروط ذلك ،ومتى يقع طالق الغضبان ، ومتى ال يعترب واقعاً، وحكم الطالق 

املعلق على شرط .

إعداد: أ. مصطفى أعرج / مدير دائرة اإلعالم
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املفيت العام يشارك يف افتتاح جامع الصاحل يف اليمن

  القدس / صنعاء : شارك مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت  العام  للقدس والديار 
وكلية  الصاحل  افتتاح جامع  يف حفل   – املبارك  االقصى  املسجد  / خطيب  الفلسطينية 
الصاحل للقرآن والدراسات اإلسالمية يف العاصمة اليمنية )صنعاء(، وذلك بدعوة من 
العميد أمحد علي عبد اهلل صاحل / رئيس جملس إدارة مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية، 
وقد التقى مساحته بالعديد من الوفود الرمسية والشعبية املشاركة يف حفل االفتتاح ،كما 
 ، كنعان  رئيس مجعية   / السيد حييى صاحل  ومعالي  اليمين،  اإلعالم  وزير  معالي  التقى 
والدكتور أمحد الديك/ سفري دولة فلسطني يف اجلمهورية اليمنية، وأطلع مساحته احلضور 
على املعاناة الصعبة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ومقدساته وعلى رأسها املسجد 

األقصى املبارك.
املفيت العام يشارك يف افتتاح جامع حممد األمني يف لبنان

العام  للقدس والديار  املفيت   : شارك مساحة الشيخ حممد حسني -   القدس/بريوت 
الفلسطينية / رئيس جملس اإلفتاء األعلى -  يف حفل افتتاح جامع حممد األمني صلى اهلل 
عليه وسلم وسط العاصمة اللبنانية ) بريوت(، وذلك بدعوة من النائب سعد احلريري، 
وألقى مساحته خالل احلفل كلمة أشاد فيها مبشروع بناء هذا املسجد الكبري، كما ناشد 
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خمتلف الدول العربية واإلسالمية ضرورة مواصلة  دعم الشعب الفلسطيين يف مواجهته 
مع االحتالل، وتصديه للحصار الظامل، والتقى مساحته أعضاء من الوفود املشاركة وعددًا 
من الشخصيات الرمسية والشعبية؛ منها عباس زكي/ ممثل فلسطني يف لبنان، والشيخ 
حممد رشيد قباني/ مفيت لبنان، وعبد الكريم قبالن/ نائب رئيس اجمللس األعلى الشيعي، 
وعددًا من رؤساء الطوائف اللبنانية األخرى ،كما زار خميم عني احللوة والتقى عددًا من 

الشخصيات الفلسطينية هناك.

املفيت العام يشارك يف املؤمتر الثامن جلمعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف ليبيا

للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  شارك   : طرابلس   / القدس    
والديار الفلسطينية / خطيب املسجد األقصى املبارك – يف املؤمتر الثامن جلمعية الدعوة 
اإلسالمية العاملية الذي أقيم يف العاصمة الليبية )طرابلس( والتقى مساحته خالل زيارته 
باألمني العام للجمعية الدكتور حممد أمحد الشريف، ومساعده الدكتور إبراهيم الربو، 
ومثن مساحته أعمال اجلمعية  املمتدة يف أحناء العامل،  كما شارك يف الندوات واحملاضرات 

الدينية اليت نظمتها اجلمعية .

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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خالل مؤمتر صحفي يف مركز اإلعالم الفلسطيين

املفيت العام يدعو اىل مقاطعة انتخابات بلدية القدس احملتلة

والديار  للقدس  العام  املفيت   - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  دعا   : القدس     
القدس  الفلسطينيني يف  العرب  السكان   – اإلفتاء األعلى  الفلسطينية/ رئيس جملس 
إىل  يدعونا  الديين  احملتلة، وأضاف مساحته واجبنا  القدس  بلدية  انتخابات  إىل مقاطعة 

الشيخ حممد حسني يقدم درع دار اإلفتاء الفلسطينية لرئيس مجيعة الدعوة  اإلسالمية
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مقاطعة هذه االنتخابات، ألن القدس أرض عربية حمتلة وأهلنا يف بيت املقدس رفضوا 
أن يكونوا جزءًا من هذا االحتالل، واملشاركة يف االنتخابات البلدية يعد مّسًا مبكانة  
القدس كعاصمة روحية وسياسية لفلسطني، جاءت هذه األقوال خالل مشاركة مساحته 
مركز  مؤمتر صحفي عقد يف  املقدسية يف  الفلسطينية  الرمسية  الشخصيات  من  وعدد 

اإلعالم الفلسطيين يف مدينة البرية، بدعوة من رابطة الشباب املقدسيني .

ضمن محلة رفع اإلغالق عن البلدة القدمية يف اخلليل

املفيت العام يدعو إىل دعم صمود  أهلنا يف اخلليل

والديار  للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  دعا   : اخلليل     
الفلسطينية/  رئيس جملس اإلفتاء األعلى – املواطنني إىل تقديم كل الدعم واملساندة 

سلطات  متارسها  اليت  البشعة،  املمارسات  وجه  يف  اخلليل  يف  القدمية  البلدة  لسكان 
واستنكر  املدينة،  العزل يف  الفلسطينيني  املواطنني  املستوطنني ضد  وقطعان  االحتالل 
من  ومنعهم  املسلمني،  املصلني  أمام  االحتالل  تضعها سلطات  اليت  العراقيل  مساحته 
الوصول إىل املسجد اإلبراهيمي إلعماره والصالة فيه، مبينا مساحته أن الشرائع السماوية 
واألعراف الدولية متنع املس بأماكن العبادة، وقد أثنى مساحته على ثبات سكان البلدة 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 

املفيت العام خالل زيارته التضامنية إىل البلدة القدمية يف اخلليل
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القدمية يف اخلليل وصمودهم يف وجه هذه املمارسات الظاملة ، جاء ذلك خالل قيام مساحته 
على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بزيارة خيمة التضامن اخلاصة باحلملة الوطنية 

لرفع اإلغالق عن البلدة القدمية يف اخلليل.

خالل مشاركته يف مظاهرة احتجاجية ضد املس مبقربة مأمن اهلل

املفيت العام يدعو األمم املتحدة إىل وقف العدوان على كرامة أموات املسلمني

والديار  للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  شارك  القدس:     
الفلسطينية  خطيب املسجد األقصى املبارك – والعديد من القيادات الوطنية والدينية 
اإلسالمية واملسيحية وحشد كبري من املواطنني يف مظاهرة احتجاجية يف القدس ضد 
بناء ما يسمى )مبتحف التسامح( على أنقاض مقربة مأمن اهلل، وأكد مساحته أنه من حق 
املقدسيني الفلسطينيني الدفاع عن كرامة موتاهم، وهو احلق الذي حتفظه كل الشرائع 
على  العدوان  لوقف  بالتدخل  واليونسكو  املتحدة  األمم  مساحته  وطالب   ، السماوية 

كرامة أموات املسلمني وعدم بعثرة عظامهم. 
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املفيت العام يؤم املتضامنني مع عائلة الكرد

والديار للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  أدى  القدس:     
 الفلسطينية / خطيب املسجد األقصى املبارك – صالة الظهر إماما باملتضامنني مع عائلة 
الكرد يف القدس، وقال مساحته: إن ما جرى مع أم كامل الكرد هو حكاية كل فلسطيين 
سواء أكان طفال أم شيخا كبريا، أم امرأة، مؤكدا مساحته على أن الشعب الفلسطيين 
القمعية اإلسرائيلية،  أو اخلنوع للممارسات  الركوع  سيبقى صامدًا يف أرضه، رافضًا 
العامل ويرى مدى الظلم الذي يتعرض له  أنه آن األوان لكي يستيقظ  وتابع مساحته 
الشعب الفلسطيين، فاملواطن يقتلع من منزله وتصادر أمالكه وعقاراته، وتقيد حريته، 
وُيعتدى على كرامة أحيائه وأمواته وتقتلع أشجاره، مؤكدًا أن هذه املمارسات باطلة 
وفق مجيع األنظمة والقوانني واألعراف اإلنسانية والدولية ، وقد شارك مساحته يف املؤمتر 
معالي  إىل  باإلضافة  فيه  والذي حتدث  الكرد  كامل  أم  الذي عقد يف خيمة  الصحفي 
الدكتور رفيق احلسيين/ رئيس ديوان الرئاسة، والسيد حامت عبد القادر/ مستشار رئيس 

الوزراء لشؤون القدس، وصاحبة املنزل أم كامل الكرد.

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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خالل مؤمتر صحفي عقده مركز عدالة واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق 

الفلسطينيني يف القدس

املفيت العام :سلطات االحتالل ال  حيق هلا القيام بأي إجراء يف مدينة القدس

والديار  للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  شارك   : القدس    
الفلسطينية / خطيب املسجد األقصى املبارك - يف املؤمتر الصحفي الذي عقده مركز 
عدالة واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف القدس، حيث عرضت 
خالله تأثريات وخماطر اخلارطة اهليكيلية اللوائية ملنطقة القدس اليت صدرت قبل شهرين، 
القدس  مدينة  يف  تغيريات  بأية  القيام  هلا  حيق  ال  االحتالل  سلطات  أن  مساحته  وأكد 
احملتلة، ألن كل األعراف والقوانني الدولية متنع العبث باألراضي احملتلة، ووصف مساحته 
املخطط اهليكلي بأنه خمطط رهيب، وأن إسرائيل تتجاهل السكان الفلسطينيني وتقطع 
التواصل اجلغرايف بني األحياء العربية، وتعرقل وصول السكان إىل أراضيهم، وباملقابل 

تزيد من املستوطنات حول القدس.
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املفيت العام يسلم الرئيس التونسي مفتاح القدس

القدس / تونس : تسلم سيادة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مفتاح القدس الشريف 
وزيتونة فلسطينية مغروسة برتاب القدس واملسجد األقصى املبارك من مساحة الشيخ حممد 
حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب املسجد األقصى املبارك - ومساحة 
الشيخ الدكتور تيسري التميمي / قاضي قضاة فلسطني، وقد ألقى مساحة املفيت العام كلمة عرب 
فيها عن وفاء وحمبة الشعب الفلسطيين وقيادته للشعب والقيادة التونسية اليت أحبت فلسطني 
وساندت نضال الشعب الفلسطيين وقيادته يف أحلك الظروف وأصعبها والزالت تواصل 
وكيف  ؟؟  ينسى  لن  شعبنا  أن  ،وأضاف  الفلسطينية  للقضية  الالحمدود  ودعمها  مساندتها 
ينسى؟؟ تلك األيام العصيبة اليت مرت بها ثورتنا ومنظمة التحرير الفلسطينية يوم وقفت 
وحببها  وبأرضها  بقلبها  احتضنت  حني  وخياراته  شعبنا  جانب  إىل  وشعبها  وقيادتها  تونس 
وبإخالصها ،واسنادها منظمة التحرير الفلسطينية وقائدنا ورمزنا الشهيد القائد الراحل ياسر 
عرفات »أبو عمار« رمحه اهلل ،الذي أحب تونس)قيادة وشعبًا(، وأضاف أن الشعب الفلسطيين 

مسلح بدعم وإسناد القيادة واحلكومة والشعب التونسي على الدوام .

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يشارك يف بعثة احلج الفلسطينية

  القدس: شارك وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يف بعثة احلج الفلسطينية ، وضم الوفد 
عددًا من املفتني ونوابهم، وأكد مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار 
الفلسطينية – على الدور الذي تقوم به بعثة احلج الفلسطينية وخباصة  يف جمال إرشاد 

احلجاج  ألداء مناسك احلج على أكمل وجه .
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يستقبل إمام مسجد الفرح  بأمريكا

  القدس : استقبل فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل - الوكيل املساعد لدار 
اإلفتاء الفلسطينية/ مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - الشيخ فيصل عبد الرؤوف / إمام 
مسجد الفرح بأمريكا والوفد املرافق، وقد استعرض فضيلته مع الضيف سبل التعاون 
التسامح  أن  اهلل  الشيخ عوض  وبنّي  اإلنسانية،  فيه خري  ملا  البشر  بني  البناء  واحلوار 
وحسن املعاملة قيم إسالمية تعرب عن املبادئ اليت جاء بها اإلسالم احلنيف، الذي يدعو 

إىل العدل وحفظ حقوق الناس على اختالف أجناسهم ومعتقداتهم، ويفسح اجملال رحبا 
لفهم اآلخر واحرتام إنسانيته، وانتقد محلة التشويه املتعمدة ضد االسالم ورموزه واليت 

تصفهم ظلمًا بالتطرف  واإلرهاب..
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خالل مشاركته يف احتفال فعاليات سوق عكاظ

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يبني أهمية الربط بني الطالب ووطنه 

 القدس : شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء 
الفلسطينية / مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – يف فعاليات انطالق سوق عكاظ يف دورته 
الرابعة والعشرين، والذي أقامته مجعية الرازي للثقافة واجملتمع، وقد ألقى فضيلته كلمة 
نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – مثن 
فيها هذه اخلطوة من مجعية الرازي، مؤكدًا على ضرورة إقامة مثل هذه املسابقات اليت 
تساعد يف نشر العلم واملعرفة، وتهدف إىل تعزيز االرتباط بالوطن والقدس على وجه 

اخلصوص.

تعيني الشيخ مجيل مجعة مفتيًا حملافظة سلفيت

والديار  للقدس  العام   املفيت    - حسني  حممد  الشيخ  مساحة  أعلن   : سلفيت       
مجعة  سليمان  مجيل  الشيخ  تعيني  عن   – االعلى  اإلفتاء  جملس  رئيس   / الفلسطينية 
يف  املواطنني  مساعدة  إىل  يهدف  القرار  هذا  أن  مساحته  وأكد  سلفيت،  حملافظة  مفتيا 
احملافظة والتسهيل عليهم لتلبية حاجتهم يف معرفة أمورهم الدينية خاصة يف ظل احلصار 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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واإلغالق واحلواجز اليت تفرضها سلطات االحتالل على األراضي الفلسطينية، جدير 
بالذكر أن الشيخ مجعة توىل العديد من األعمال يف جمال الوعظ واإلرشاد كان آخرها 

مديرًا لدائرة البحوث والدعوة يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية. 

مفيت حمافظة نابلس يلقي حماضرة دينية حول الوسطية يف اإلسالم

  نابلس: ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش - مفيت حمافظة نابلس - حماضرة دينية لقوات 
األمن العام  والشرطة يف قاعة سليم أفندي ،حضرها عشرات الضباط وضباط الصف، 
بالتعاون مع مسؤول التوجيه السياسي يف شرطة نابلس، بعنوان »الوسطية يف اإلسالم 
واإلعداد اإلمياني لرجال األمن« تناول فيها أهمية الوسطية ومظاهرها يف الدين، وواجب 

رجال األمن يف االستعداد اإلمياني، وقد أجاب يف نهاية احملاضرة عن أسئلة احلضور.
  من ناحية أخرى زار فضيلته مدرسة امللك طالل وألقى كلمة حث فيها الطالب على 
العلم وآدابه، وكذلك  دعا إىل احلرص على معاني الوحدة واألخوة ، وشارك كذلك 
يف العديد من احللقات املتلفزة أجاب خالهلا على العديد من االستفسارات، علما بأن 

فضيلته يلقي خطب اجلمعة يف العديد من مساجد  احملافظة.

يظهر يف الصورة مفيت حمافظة سلفيت وعلى ميينه الوكيل املساعد 
ومدير الدائرة املالية وعلى يساره مدير دائرة اإلعالم لدار اإلفتاء  الفلسطينية
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مفيت جنني يودع حجاج احملافظة

مفيت حمافظة جنني - بوداع حجاج   – قام فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح   :  جنني 
احملافظة هلذا العام، وبني مساحته أنهم سفراء فلسطني يف موسم احلج، وهم الوجه املشرق 
لشعبنا، من ناحية أخرى ألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة يف احملافظة، دعا خالهلا 
إىل الوحدة ورص الصفوف ،كما شارك يف حل العديد من النزاعات األسرية، وقد شارك 
فضيلته يف استقبال غبطة البطريرك فؤاد طوال يف مدينة الزبابدة ،كما شارك يف حفل 
وضع حجر األساس  حلديقة الزبابدة اخلريية، واليت قام بافتتاحها دولة الدكتور سالم 

فياض / رئيس الوزراء.

مفيت حمافظة أرحيا واألغوار يشارك يف ندوة نظمتها  األكادميية الفلسطينية 

للعلوم األمنية

  أرحيا واألغوار : شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب – مفيت حمافظة أرحيا واألغوار– 
عنوان حتت  األمنية،  للعلوم  الفلسطينية  األكادميية  نظمتها  اليت  الدينية  الندوة   يف 
الطاقم  أعضاء  من  وعدد  األكادميية  طلبة  ( حضرها  اإلسالمي  الدين  ويسر  مساحة   (
اإلداري واألكادميي فيها، وبني فضيلته أن اإلسالم ليس حكرا على شخص، أو فئة، أو 
مجاعة معينة، وهو دين شامل غري خمتص بلون أو جنس أو عرق ،كما أكد فضيلته أن 

اإلسالم حيرتم إنسانية اإلنسان، وحقوقه الكاملة يف مجيع مناحي احلياة .
   من ناحية أخرى زار فضيلته مدرسة فاطمة الزهراء وألقى حماضرة حول أهمية العلم 
ودور املرأة املسلمة ، وشارك كذلك يف مراسم إجراء عطوة صلح يف قرية اجلفتلك، ألقى 

كلمة فيها عن أهمية التسامح والعفو وكظم الغيظ.

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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ملحوظتان :

ورقم  الربيدي  والعنوان  الثالثي  االسم  كتابة  يرجى   -
اهلاتف و اإلجابات خبط واضح .

- ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :
 مسابقة اإلسراء ، العدد الثاني والثمانون

اإلسالمية والبحوث  اإلعالم  مديرية   / اإلسراء  جملة    
 دار اإلفتاء الفلسطينية 

 ص.ب : 20517  القدس الشريف
 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

اجلائزة األوىل: 250   شيكاًل 

اجلائزة الثانية: 200  شيكاًل

اجلائزة الثالثة:  150 شيكاًل

1. ما سبب قيام علي بن أبي طالب –  كرم اهلل وجهه –  بإحراق طعام حبضرة الصحابة؟
2. متى وقع العدوان الثالثي على مصر؟

3. ما املقصود بشاطئ الوادي األمين؟
4. ما املدة اليت بقي فيها املسلمون يتوجهون حنو بيت املقدس يف صالتهم ؟

5. ملاذا توج األسد ملكًا للغابة؟
6. هات حديثًا من صحيح مسلم يذكر املتنطعني؟

7. ما املقصود باإلزار؟
8. ما رقم قرار التقسيم، ومتى صدر؟

9. ماذا يصنع من شك يف عدد ركعات صالته؟
10. أين نصح الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذا األصابع بالبقاء بعده؟

أسئلة المسابقة :

تنبيه: يمكن العثور على إجابة أسئلة المسابقة ضمن محتويات هذا العدد 

مسابقة العدد 82
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حل مسابقة العدد 80

ج1: الريان.
ج2: املؤمن الذي ال يقرأ القرآن ويعمل به.

ج3: ألن الصرب نصف اإلميان.
ج4: الرفق.

ج5: اتفاقية جنيف للعام 1949م.
ج6: صفحة 26.

ج7: 1500 دينار أردني.
ج8: سورة البقرة.

ج9: سعادة السفري أشرف عقل.
ج10: مثانية شواكل.

الفائزون في مسابقة العدد 80

                                  مسية عبد الكريم سليم ذياب             طولكرم                                                   250

                                  سريين خليل بالو                                      أرحيا                                                         200

                                  فاطمة صابر صباح                                   جنني                                                         150 

                                        اإلسم                                                      العنوان                                              قيمة اجلائزة
                                                                                                                                                                       بالشيكل

الفائزون

 األول

 الثاني

الثالث
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عام هجري جديدخامتة ... خامتة ... خامتة ... خامتة ... خامتة ... خامتة ... خامتة ... خامتة ...
بقلم : د. بركات فوزي / أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة القدس /  مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي

  ففي مثل هذه األيام ومنذ )1429( عامًا هاجر النيب حممد -صلى اهلل عليه وسلم- من أحب أرض اهلل 
إليه، من مكة املكرمة، إىل يثرب اليت تنورت مبقدمه فأصبحت تسمى املدينة املنورة. وكانت هذه اهلجرة 
بداية تأسيس الدولة اإلسالمية، اليت استظلت البشرية بظلها قرونًا طويلة تنعم باألمن واألمان والسالم 

واالزدهار.
  مل يؤرخ الرسول حممد عليه السالم بهذه املناسبة، وكذلك خليفته أبو بكر الصديق - رضي اهلل عنه- 
إىل أن تسلم اخلالفة الفاروق الذي كان احلق يالزم لسانه وفعله، فأراد لألمة اإلسالمية أن تتميز بتأرخيها 
كما هي متميزة يف عقيدتها وقيمها وتصوراتها، وكان ذلك يف شهر مجادى اآلخرة من السنة السابعة عشرة 
للهجرة، فأمجع الصحابة على أن تكون اهلجرة النبوية بداية التأريخ لألمة العربية واإلسالمية مجعاء، وكان 
أول شهر حمرم من السنة اليت هاجر فيها الرسول - صلى اهلل عليه وسلم - بداية للتأريخ اإلسالمي؛ ألنه 
من األشهر احلرم، وأول الشهور يف العد، وألنه شهر حرام ويلي ذي احلجة الذي فيه أداء الناس حجهم 

الذي به متام أركان اإلسالم اخلمسة.
  إن التقويم اهلجري أو التقويم اإلسالمي - كما يسمى - أحيانا هو تقويم قمري يعتمد على حركة القمر 
ودورته، ومن خالهلا يتم حتديد األشهر واأليام، ومع أن العرب كانوا يستخدمون األشهر القمرية املعروفة 
التقويم  هذا  لتسمية  سببا  كان  باهلجرة  اإلسالمي  التأريخ  بدء  على  زمن عمر  املسلمني  اتفاق  أن  إال 

باهلجري مع أن أمساء األشهر القمرية كانت تستخدم منذ أيام اجلاهلية.
  ويتكون التقويم اهلجري من )12( شهرا قمريا، وكل شهر قمري يتكون من )29 أو 30( يومًا ألن 
دورة القمر الظاهرية تساوي )29.530588( يوما. وتساوي السنة اهلجرية بالتحديد )354.367056( 

يوم، بفارق )11( يوما بني التقويم امليالدي الشائع والتقويم اهلجري. 
  وأخريا.. هذا عام قد انصرم من حياتنا وحياة األمة اإلسالمية، نودعه بكل ما فيه من أفراح وأحزان، 

حبسناِته وسيئاِته، مبا قدمنا فيه هلل وألنفسنا ولآلخرين من أعمال خرية وصاحلة. 
 والسؤال الذي يطرح نفسه هل تدبرنا ما قدمنا وأخرنا يف العام املنصرم؟ وهل جلسنا ولو للحظات 

لنحاسب أنفسنا قبل أن حناسب؟ ونوزن أعمالنا قبل أن توزن؟
كيف كانت عالقتنا بربنا؟ هل حافظنا على فرائضه وأوامره وتشريعاته وأحكامه أم ضيعنا؟

  وماذا قدمنا ألمتنا اإلسالمية والعربية؟ بل لشعبنا الفلسطيين العظيم؟ هل حرصنا على وحدته وقوته، 
أم تنازعتنا املصاحل واألهواء ونسينا الواجب واألهم؟

  من الضروري أن نتفكر فيما مضى وانقضى ليس من باب األسى والقنوط، ولكن لتدارك ما فات، 
رنا فيه، وبهدف شحذ اهلمم وإيقاظ الضمائر وبث احلمية يف القلوب، فال خري يف أيام  ولتجنب ما قصرَّ

ال تزدنا قربا وطاعة هلل تعاىل، وال تعود خبري علينا وعلى شعبنا وأمتنا.
   نسأل اهلل أن جيعل العام اجلديد عام خري وبركة لإلسالم واملسلمني، وأن يكون عام خري لشعبنا الفلسطيين، 

فيه تتوحد كلمتهم، وُيلم مشلهم، وتتحقق آماهلم بتحرير مقدساتهم وإقامة دولتهم الفلسطينية.
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