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تأمالت يف ذكرى
املولد النبوي الشريف
بقلم  :الشيخ حممد أمحد حسني  /املشرف العام

تثري ذكرى املولد النبوي الشريف يف نفوس املؤمنني ،برسالة صاحبها  -صلى اهلل عليه
وسلم  ،خواطر عديدة ،فميالده أدى حبق إىل ميالد أمة اإلسالم ،اليت سطع نورها ببعثته
ً
صلى اهلل عليه وسلم ،وعاش بعدها نبياً
مرسال سنني معدودة ،ثم جرت عليه سنة اهلل يف
خلقه ،فمات تاركاً إرثاً تناقلته األجيال تلو األجيال ،حتى جاب إرثه شرق الدنيا وغربها،
وال تكاد بقعة يف الدنيا ليس له فيها أتباع ،فذكرياته جديرة أن تكون حمطات للتأمل
واملراجعة ،والبحث عن درب العمل على نهجه  ،صلى اهلل عليه وسلم ،فذكرى ميالده

ليست مناسبة خاصة حبدث عابر ،بل إن أمرها عظيم ،صدق فيه أمحد شوقي حني قال:
وفم الزمان تبسم وثناء

ولد اهلدى فالكائنات ضياء

فمحمد صلى اهلل عليه وسلم كان أحد مواليد اخللق الذين جاءوا الدنيا عرب املكان

والزمان الضارب يف عمق التاريخ البشري ،املمتد إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،
غري أن أكثرهم دخلوا الدنيا وخرجوا منها دون أن يرتكوا وراءهم بصمة أو أثراً خاصاً
عوضاً عن العام  ،حتى إن عظماء الناس ومشاهريهم مل ولن يبلغوا ما بلغه شأن سيد
اخللق حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فرسالته انتشرت يف املعمورة يف فرتة زمنية معدودة

السنني ،واخرتقت حواجز الزمان واملكان ،فوجدت هلا األتباع واحملبني بني شعوب
األرض قاطبة ،متخطية الصعاب والعقبات ،فرغم حبك الكيد واملؤامرات الجتثاث

هذه الرسالة السماوية إال أنها ما زالت قائمة وأتباعها يف ازدياد ،وقد كانت هذه إحدى
مساتها املعروفة لدى أتباع الديانات السابقة مليالده وبعثته ،عليه الصالة والسالم ،ففي

صحيح البخاري من خرب احلديث املطول الذي دار بني أبي سفيان بن حرب( )1قبل


تأمالت يف ذكرى املولد النبوي الشريف

إسالمه وهرقل( )2عظيم الروم ،الذي سأل فيه هرقل عن النيب حممد صلى اهلل عليه

وسلم ،أسئلة عديدة ،وكان أبو سفيان جييب عنها ،ومن ذلك سؤاله عن نسبه وأتباعه،
ُه ِف ُ
فسأل هرقل َ :كي َ
يك ْم؟ ( )3فأجاب أبو سفيان ُ :ه َو ِفي َنا ُذو َن َس ٍبَ ،ق َ
ْف َن َسب ُ
ال:

الَ :فه ْ
َفه ْ
ْل ِم ْن ُ
ك ْم َأ َح ٌد َق ُّط َقبَْل ُه؟ (ُ )4ق ْل ُت :اَلَ ،ق َ
ال َه َذا ْال َقو َ
َل َق َ
َل َك َ
ان ِم ْن آبَاِئ ِه ِم ْن
َفا ُؤ ُه ْم ؟ َف ُق ْل ُت ب ْ
اف(َّ )5
ال َ :ف َأ ْش َر ُ
اس ي ََّتِبع َ
َل ُضع َ
ُون ُه َأ ْم ُضع َ
َمِل ٍك؟ ُق ْل ُت اَ:لَ ،ق َ
َفا ُؤ ُه ْم َقالَ:
الن ِ

ال َ :فه ْ
ون؟ ُق ْل ُت :ب ْ
ونَ ،ق َ
َز ُ
َز ُ
يد َ
ون َأ ْم ي َْن ُق ُص َ
يد َ
َر َت ُّد َأ َح ٌد ِم ْن ُه ْم َس ْخ َط ًة (ِ )6لِديِن ِه
َل ي ْ
َل يِ
َأيِ
َب ْع َد َأ ْن ي ْ
َد ُخ َل ِفيهُِ ،ق ْل ُت :اَل.
ثم وضح هرقل دوافعه هلذه األسئلة ،فقالَ :س َأ ْل ُت َك َع ْن َن َسِب ِهَ ،ف َذ َك ْر َت َأَّن ُه ِف ُ
يك ْم

الر ُس ُل ُت ْبع ُ
ال َأ َح ٌد ِم ْن ُ
ُذو َن َس ٍبَ ،ف َ
َس َأ ْل ُت َكَ ،ه ْل َق َ
ك ْم َه َذا
َث فيِ َن َس ِب َق ْوِمهَا( )7و َ
ك َذِل َك ُّ
ال َه َذا ْال َقو َ
ان َأ َح ٌد َق َ
ْال َقوْل َ؟ َف َذ َك ْر َت َأ ْن اَلَ ،ف ُق ْل ُت َل ْو َك َ
ْل َقبَْل ُه َ ،ل ُق ْل ُت َر ُج ٌل  ي َْأ َت ِسي
ْل ِق َ
َس َأ ْل ُت َك َه ْل َك َ
ان ِم ْن آبَاِئ ِه ِم ْن َمِل ٍك ؟ َف َذ َك ْر َت َ :أ ْن اَل ُ ،ق ْل ُت َفَل ْو
يل َقبَْل ُه ،و َ
 ِب َقو ٍ
َطُل ُب م ْ
ان ِم ْن آبَاِئ ِه ِم ْن َمِل ٍك ُ ،ق ْل ُت َر ُج ٌل ي ْ
َس َأ ْل ُت َك َه ْل ُك ْن ُت ْم َت َّتِه ُم َ
َك َ
ون ُه
يه ،و َ
ُل َك َأِب ِ
ال ؟ َف َذ َك ْر َت َأ ْن اَلَ ،ف َق ْد َأ ْعِر ُف َأَّن ُه مَ ْ
َك ْنِل َي َذ َر ْ
ْل َأ ْن ي ُ
لي ُ
كِذ ِب َ ،قب َ
ال َ
ِب ْال َ
ول مَا َق َ
َق َ
كِذ َب
اس َ ،وي ْ
اف َّ
َعَلى َّ
َس َأ ْل ُت َك َأ ْش َر ُ
اس َّات َبعُو ُه َأ ْم ُضع َ
َفا ُؤ ُه ْم ؟ َف َذ َك ْر َت
َكِذ َب َعَلى اللهَِّ  ،و َ
الن ِ
الن ِ
َأ َّن ُضع َ
َز ُ
ون َأ ْم ي َْن ُق ُص َ
يد َ
َفا َء ُه ْم َّات َبعُوهَُ ،و ُه ْم َأ ْت َب ُ
ون؟ َف َذ َك ْر َت َأَّن ُه ْم
الر ُس ِل ،و َ
اع ُّ
َس َأ ْل ُت َك َأيِ
ون  ،و َ
َز ُ
يد َ
َر َت ُّد َأ َح ٌد َس ْخ َط ًة ِلِديِن ِهَ ،ب ْع َد َأ ْن
َس َأ ْل ُت َك َأي ْ
َان(َ )8ح َّتى َيِت َّم ،و َ
يِ
َك َذِل َك َأ ْم ُر الإِْ مي ِ
تاِل ُط ب َ
َش َ
ني خُ َ
يه ؟ َف َذ َك ْر َت َأ ْن اَل  ،و َ
يْ
َان ِح َ
َك َذِل َك الإِْ مي ُ
اش ُت ُه ْال ُقُل َ
وب()10( .)9
َد ُخ َل ِف ِ
ويف هذا بشرى لكل حميب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنني برسالته ،فالكيد

ضدهما خاب وانتكس يف املاضي القريب والبعيد ،وسيواصل ختبطه يف اخليبة واخلسران،
ألنه يف مواجهة مضادة ملا أراده اهلل وقرره يف مثل قوله تعاىل { :ي ِر ُيد َ َ ِ
ور ال ّل ِه
ُ
ون أن ُي ْطف ُؤواْ ُن َ
ِ َ ِ
َ ِِ ْ
ون }( )11فنور اإلسالم لن خيبو ،وأمة حممد
ور ُه َولَ ْو َك ِر َه ال ْ َكا ِف ُر َ
بِأ ْف َواهه ْم َويَأبَى ال ّل ُه إ َّال أن ُيت َّم ُن َ
صلى اهلل عليه وسلم ،ستبقى عظيمة بإسالمها ،ولن تنكسر قناتها ،ولن يقضى على

بيضتها ،كيف ال ؟! واهلل يرعى مسريتها ،وحيفظ وجودها ،ويتكفل حبماية سوادها ،وقد
اَ َ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ
َّت
أكد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،هذه املعاني واآلمال ،فقال« :ل تزال طاِئفة ِمن أميِ
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الق ،اَل ي ُ
ين َعَلى حْ َ
َضُّر ُه ْم م ْ
َظاِهِر َ
َن َخ َذلهَُ ْمَ ،ح َّتى ي َْأِت َي َأ ْم ُر اللهَِّ  َو ُه ْم َك َذِل َك»()12

ويف ذكرى املولد النبوي جيدر التأمل باملنهج الذي رمسه صاحب الذكرى ،صلى اهلل عليه
شامال ً
ً
كامال  ،تنتظم فيه شؤون حياتهم الدنيا ،وطريقهم
وسلم ،للمسلمني ،والذي كان
للنجاة والفوز باآلخرة ،وكان من معامل هذا املنهج أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،كان

أسوة للمسلمني يف إرساء قواعد العالقة بينهم  ،على أساس من تبادل الرتاحم فيما
بينهم ،فقال تعاىلُّ { :م َح َّم ٌد َّر ُس ُول ال َّل ِه َوال َّ ِذ َين َم َع ُه َأ ِش َّداء َع َلى ال ْ ُك َّفا ِر ُر َح َماء بَي َن ُهم } ( )13وما
ْ ْ
اخلروج عن هذا األساس ،سوى احنراف واضح عن الصراط املستقيم واملنهج القويم
الذي جاء به خامت النبيني ،عن رب العاملني ،ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ،ويبوء بضنك

يش ًة َض ً
نكا َونَ ْح ُش ُر ُه يَ ْو َم ال ْ ِق َي َام ِة
العيش ،مصداق ِّاً لقوله تعاىلَ { :و َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذ ْك ِري َف ِإ َّن لَ ُه َم ِع َ
نت بَ ِص ًريا * َق َال ك ََذل ِ َك َأ َت ْت َك آيَا ُت َنا َف َن ِسي َت َها َوك ََذل ِ َك
َأ ْع َمى * َق َال َرب ل ِ َم َح َش ْر َت ِني َأ ْع َمى َو َق ْد ُك ُ
نسى })14(.
ال ْ َي ْو َم ُت َ
وأملنا أن ال نساق إىل هذا الضنك مع من أتى أسبابه ،متنكباً منهج احلق الذي

جاء به الروح األمني من لدن عليم خبري ،ويف املتنكبني يقول سبحانه وتعاىل ُ { :ق ْل
َه ْل ننبكم ب أْ َ
ون
ون َأن َّ ُه ْم ُي ْح ِس ُن َ
ِال ْخ َس ِر َين َأ ْع َماال ً* ال َّ ِذ َين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم ِفي ال ْ َح َياةِ ا ُّلدن ْ َيا َو ُه ْم يَ ْح َس ُب َ
ُص ْنع ًا}()15
ويف هذا العام حتل ذكرى مولد النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أمة اإلسالم

وهي منشغلة إىل حد ما مبحاولة مجع الشمل الفلسطيين ،ونزع فتيل النزاع الطاحن

من بينهم ،فكثرت الدعوات اليت تركز على ضرورة تفعيل احلوار بينهم ،وهنا ميكن
القول بأنه حني ال جيدي الرجاء  ،وال تنفع احملاورة احلسنة مع بين جلدتنا الذين يتكلمون

بألسنتنا ،ويصرون على ختطي اخلطوط بألوانها السوداء واحلمراء وغريها ،نسوق هلم
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم« : ِإ َّن مِمَّا َأ ْد َر َك (َّ )16
اس ِم ْن َكلاَ ِم ُّ
النب َّ
ُوِة الأْ ُ ولىَ ِإ َذا
الن ُ
قول النَّبيِ ، َ
مَ ْ
ل َت ْس َت ْح ِي َف ْ
اص َن ْع مَا ِش ْئ َت » ( )17وإال كيف لنا أن نعثر على تفسري منطقي ملا جيري
على ساحتنا الفلسطينية اليت يتمثل فيها حال األمة برمتها ،فأجسادنا مثخنة باجلراح

العميقة ،واخلطر الداهم حميط بنا إحاطة السوار باملعصم ،وقد مثلت حرب غزة صورة


تأمالت يف ذكرى املولد النبوي الشريف

له ،فطالت الشجر واحلجر والبشر ،فهدمت املساجد ،وأهلكت الزرع ،ودمرت البيوت
على رؤوس أصحابها ،وعن األطفال ال تسل ،فقد ارتقت كوكبة منهم بدمائها الزكية

يف بث حي ومباشر عرب فضائيات العامل عربه وعجمه ،ومل يلق اغتيال طفولتهم الربيئة
إال شجباً على استحياء ،وما زالت االستغاثة برص الصف ومجع الشمل قائمة ،لكن
ال جميب ،فالشد الفصائلي ما زال أقوى من صور الدمار ،وأعتى من اخلطر الداهم ،وما
زال اخلالف قائمًا على جلد الدب قبل صيده !!!.

أليس من حق املواطن املكتوي بنار احلرب أن يسأل عن جدوى احلرب اإلعالمية

الضروس ،بني الفئات الفلسطينية ،هل هي ختدم املصلحة العليا هلذا الشعب الصابر

املرابط ؟ أم تهدي مثارها لصاحل املرتبصني باجلميع ؟ أفال جند مصلحة يف كظم الغيظ،
وضبط األعصاب ؟ عوضاً عن كيل التهم حبجة الرد والصد دون حسيب وال رقيب.
فوا أسفاه على حال يندى له اجلبني ،وخيجل منه كل كريم  .فلو قدر لساستنا ختيل لقاء

مبن سبق بالشهادة وارتقى بالعز يف عليني ،ماذا سيخربونهم عن إجنازاتهم على درب
التحرير ،هل جيرأ أحد ساعتها أن يربر فعلته يف تأجيج الصراع الداخلي ؟ وكيف إذا

وقفوا بني يدي ربهم للحساب العسري ،ما الذي سينجيهم من كرب يومئذ ،إنه بالتأكيد

ليس االنتصار لألهواء والشخوص واألحزاب ،واملتاجرة مبعاناة الناس ،واالستخفاف
بدماء األبرياء وحياتهم ،وإمنا النجاة يوم ال ينفع مال وال بنون تكون بصدق املواقف،
وإخالص النوايا ،وحسن القول والعمل ،على كل صعيد وحال.

فإذا مل يستح املساهمون يف فعلة الفرقة ،من شناعة ما اقرتفت أيديهم ،فإن الكثرة
املغلوبة على أمرها يف شعبهم وأمتهم تبكي دماً حرقة على وضع يساسون فيه بالطريقة

اليت تلحق بهم العار والذل واخلزي واخلسارة تلو أختها ،دون أن يكون هلم حول وال قوة

يف تغيريها ،مستأنسني بقول :ال حول وال قوة إال باهلل ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

فهذه وقفة مع بعض التأمالت املستلهمة يف ظالل ذكرى املولد النبوي للعام الثالثني

بعد القرن الرابع عشر اهلجري ،واليت مشلت التأكيد على أن ميالده ،صلى اهلل عليه
وسلم ،جسد ميالد أمة اإلسالم اليت يزيد تعدادها مع مر األيام وال ينقص ،ومحلت
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البشرى بانتكاس الباطل ،وبزوغ فجر احلق ،الذي جاء به صاحب الذكرى ،عليه الصالة

والسالم ،رغم األسف على من تنكب الدرب من املسلمني ،الذين صار بأسهم بينهم
ً
أعماال.
شديداً ،فتمرغوا ضنك العيش ،وخيشى أن يصيبهم ما أصاب األخسرين
وقادت مناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف إىل تأمالت يف أحوال الصف الفلسطيين
وأهواله ،تلمساً لالعتبار بالتذكري ،عسى أن يكون يف ذلك نفع ملن كان له بصر ومسع
وقلب سليم.

اهلوامش

 .1 هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف .
 .2 هو ملك الروم  ،وهرقل  :امسه  ،وهو بكسر اهلاء وفتح الراء وسكون القاف  ،ولقبه قيصر  ،كما يلقب ملك الفرس
 :كسرى وحنوه .
 .3أي :ما حال نسبه فيكم  ،أهو من أشرافكم أم ال ؟
 .4من قومكم يعين قريشا أو العرب .
 .5املراد باألشراف هنا أهل النخوة والتكرب منهم ،ال كل شريف ،حتى ال يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثاهلما ممن أسلم
قبل هذا السؤال .ووقع يف رواية ابن إسحاق :تبعه منا الضعفاء واملساكني ،فأما ذوو األنساب والشرف فما تبعه منهم
أحد .وهو حممول على األكثر األغلب.
 .6أخرج بهذا من ارتد مكرها ،أو ال لسخط لدين اإلسالم بل لرغبة يف غريه كحظ نفساني.
 .7الظاهر أن إخبار هرقل بذلك باجلزم كان عن العلم املقرر عنده يف الكتب السالفة .
 .8 أمر اإلميان كذلك ،ألنه يظهر نورا ،ثم ال يزال يف زيادة حتى يتم باألمور املعتربة فيه من صالة وزكاة وصيام وغريها ،
وهلذا نزلت يف آخر سين النيب صلى اهلل عليه وسلم ( اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ) ومنه (ويأبى
اهلل إال أن يتم نوره) وكذا جرى ألتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم :مل يزالوا يف زيادة حتى كمل بهم ما أراد اهلل من إظهار
دينه ومتام نعمته  ،فله احلمد واملنة .
 .9أي  :خيالط اإلميان انشراح الصدور.
 .10صحيح البخاري ،بدء الوحي.
 .11التوبة :آية32:
 .12صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب قوله صلى اهلل عليه وسلم ال تزال طائفة من أميت ظاهرين.
 .13الفتح :آية .26
 .14طه :اآليات 126-124
 .15الكهف104-103 :
 .16 َبَل َغ.
 .17ورد هذا احلديث يف صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب إذا مل تستحي فاصنع ما شئت.
َق َ
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ني )  :ا ْمر ِفيِه ِل ِ
فيِ
لاَ
َلى ه َ
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َحي يَ ْصنَع َما أَ َراَد .( فتح الباري بشرح صحيح البخاري) .
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بقلم  :الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
ضرب من الوهم واخليال ،تصور اتفاق الناس يف مجيع املواقف واآلراء ،فمن الطبيعي

واملنطقي أن ختتلف وجهات النظر ،بناء على تعدد القناعات واملصاحل واالجتهادات ،وهذا

التبيان مشاهد يف اجملتمعات الكبرية والصغرية ،على خمتلف مشاربها وأزمانها وأماكنها،

غري أن طريقة تعاطي الناس مع هذه الظاهرة تتباين بينهم ،فبعضهم يتعامل معها

بواقعية ،فيفهم اآلخر ،ويتوقع وجود املخالف ،وحياوره باحلجة والربهان ،ويستخدم يف
التعامل معه أساليب حضارية ،ترتكز على اجملادلة باليت هي أحسن ،ويتوقع احتماالت

الصواب واخلطأ يف املواقف االجتهادية ،دون إدعاء احتكار احلقيقة ،وهؤالء عمادهم
القانون ،ومنهجهم النظام واالنضباط ،وقيمهم املثل العليا.

ويف املقابل هناك صنف آخر من الناس منهجهم التعصب األعمى ،والكراهية

البغيضة ،فيزعمون امتالك احلقيقة دون سواهم  ،ويدعون أنهم على الصواب املطلق
دون سواهم ،ترى عقوهلم صخوراً عاتية ،يستخدمون الضرب والشتم والقتل ،وسائل
وأساليب للوصول إىل غاياتهم ،ويستحوذون بالقوة والبطش على ما ميكنهم الوصول

إليه ،من املنافع املادية واملعنوية ،وما حديثهم عن املثل سوى للتضليل واخلداع ،بدليل
أنهم ما يلبثون أن يلقوا بها جانباً ،يف الوقت الذي تتاح هلم فيه صولة هنا  ،أو جولة

هناك.
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وعند املراجعة املبصرة ملبادئ اإلسالم ونصوصه وأحكامه وقيمه ،والنظر الثاقب يف

أحوال العرب واملسلمني ،يظهر البون الشاسع بني واقع املسلمني وبني مبادئ دينهم،

فالصنف األول يستند لألدلة واألسس املتضمنة يف مبادئ اإلسالم وأحكامه وقيمه
ونصوصه ،بينما واقع املسلمني ّ
ينشد بقوة ملواقف الصنف الثاني وسلوكه ،مما يشري إىل
حالة من االنفصام بني كثري من أحوال املسلمني وبني إسالمهم .والشواهد على هذا

التشخيص ال تعد وال حتصى ،واالستشهاد بشيء منها يف بعض املقامات أو املناسبات،
يكون على سبيل املثال ال احلصر.

وقضية التشاحن بني املسلمني تشهد حلالة اإلنفصام تلك  ،فقد حذر القرآن الكريم
يعواْ اللهَّ َو َر ُس َ
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ
املسلمني من خطورة التنازع وعواقبه ،فقال تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

ين } ( )1غري أن املسلمني -
الص ِاب ِر َ
َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َو ْ
اصبرُِ واْ إِ َّن اللهَّ َم َع َّ
إال من رحم اهلل -يصبون جام أحقادهم ،ويسلطون أسلحتهم اللسانية والسنانية حنو
بعضهم بعضاً ،غري آبهني باملخرجات والنتائج ،ففي أشد ظروفهم حمنة ،وهم حماصرون
من كل حدب ،واألخطار اجلسام حتدق بهم من كل جانب ،ترى خالفهم حامي الوطيس،
أجيتمعون لبحث الدمار الداهم ؟؟ أو ال جيتمعون ؟!  ،وإن اتفقوا على االجتماع،

اختلفوا حول زمانه ،ومكانه ،وجدول أعماله ،وأثناء ذلك يصول الغزاة وجيولون يف ربوع
األوطان على مهل وتريث ،حتى يقضوا نهمهم من شجره وحجره وبشره ،دون أن جيدوا

من ينهرهم أو يزجرهم ،سوى صيحات وبالونات تطلق يف أطراف الوطن مرتامي

األطراف ،ال تلبث أن ختفت ،وختبوا ،مع انتهاء الغزاة من حتقيق أهدافهم ،وحتصيل
مكاسبهم من جسد األمة ،وممتلكاتها ،ومقدساتها.

أفال ميثل ذلك صورة حية وواضحة للفشل الذي ذكره اهلل يف معرض بيان مستحقات

التنازع واالختالف ،واليت كان من أبرزها كذلك ذهاب الريح ،مبعنى فقدان القوة
َم ()3
ُوش ُك ( )2الأْ ُ م ُ
واملنعة ،اليت أشار إليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله :( ي ِ
َأ ْن َت َد َاعى َعَلي ُ
ْك ْم (َ )4ك َما َت َد َاعىالأْ َ َكَل ُة ()5ِإلىَ  َق ْص َعِتهَا 6( ،) َف َق َ
ال َقاِئ ٌلَ :وِم ْن
10

التنازع يف ضوء التعددية والبون الشاسع بني واقع األمة ومبادئها

ال  :ب ْ
ِقَّل ٍة حَ ْ
ك َّن ُ
ك ْم  ُغ َثاٌء  َ
ن ُن َي ْو َمِئ ٍذ ؟ (َ )7ق َ
ْل
ك ُغ َثاِء َّ
َل َأ ْن ُت ْم َي ْو َمِئ ٍذ َكِث ٌريَ ،وَل ِ
السي ِ
ك ْم َ ،وَل َي ْقِذ َف َّن( )11اللهَّ ُ
(َ ، )8وَل َي ْن َز َع َّن ( )9اللهَّ ُ ِم ْن ُص ُدوِر َع ُدوِّ ُك ْم المَْهَاب َ
َة (ِ )10م ْن ُ
فيِ ُقُلوِب ُ
ول اللهَِّ َومَا ْال َو ْه ُن؟ (َ )13ق َ
ال َقاِئ ٌل  :يَا َر ُس َ
ك ْم ْال َو ْه َن(َ ،)12ف َق َ
ال ُح ُّب ُّ
الد ْن َيا
وَ
ْت()15(.) )14
َك َراِه َي ُة المَْو ِ
ومن دالالت الوهن تكالب األمم على فريستها املتمثلة بأمة اإلسالم ،وذهاب هيبة

األمة ،وما الوهن إال وصف لبعض أحوال أمة اإلسالم يف هذا الزمان ،الذي تسوده حالة

اخلصام والشقاق ،اليت ينتجها التنافس على الدنيا مبناصبها ومراكزها ومادياتها والظهور

فيها ،مما أفضى للتنازع الذي أوصل بدوره للفشل الذي حذر اهلل من أسبابه وعواقبه.

واإلسالم احلنيف ال يفرتض اجتماع آراء املسلمني حول كل األمور ،ففي مربع االجتهاد

ومستجدات األمور ميكن تعدد اآلراء ،ولكن بشرط أن ال يفسد ذلك الود بينهم ،وأن ال
حيرف بوصلتهم عن وجهتها الشرعية ،غري أن املسلمني يف كثري من األحيان يتجاهلون

التوجيهات القرآنية ذات الصلة بهذا الشأن ،فريجعون فيما يتنازعون فيه إىل املزاجيات

واألهواء واالنتماءات الفصائلية واحلزبية ،ويتبادلون أوصاف التخوين والتكفري
والسباب والشتائم ،انتصاراً ملذاهبهم وآرائهم ،وتعصباً النتماءاتهم ،وميارسون القمع
ً
سبيال ،ومن ملك
والقهر والكبت للحريات الفكرية والتعبريية ما استطاعوا إىل ذلك

زمام أمر استحوذ على خرياته ،وجعلها حكراً عليه وصواحبه .وعن مالحقة املخالفني
حدث وال حرج ،فلو استطاع أسودهم أن مينع املاء واهلواء عن أبيضهم لفعل دون وجل،
وال يقل عن ذلك تربص أسودهم بأبيضهم ،وتبلغ املالحقات ذروتها حني ينزل األذى
البدني باملخالف ،بل تصل األمور للتصفية اجلسدية  ،بأقسى األساليب وأشنع الوسائل
واألدوات ،ويعرب هذا املنحى املنحرف عن قلب واضح لظهر اجملن ،لكثري من التوجيهات

القرآنية ،اخلاصة باحلث على العدل واإلنصاف والقسط واملوضوعية ،سواء مع املخالف

أم املوافق من اخلصوم واألطراف ،وشواهد هذه التوجيهات كثرية ،منها قوله تعاىل { :يَا
َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنواْ ُكو ُنواْ َق َّوا ِم َني ل ِ ّل ِه ُش َه َداء بِال ْ ِقس ِط َو َال يَ ْج ِر َم َّن ُكم َش َن ُآن َق ْومٍ َع َلى َأ َّال َت ْع ِد ُلواْ ْاع ِد ُلواْ ُه َو
ْ
ْ
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ون}()16
َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َواتَّ ُقواْ ال ّل َه إِ َّن ال ّل َه َخ ِب ٌري ب َِما َت ْع َم ُل َ

وكثري من املسلمني املغلوبني على أمرهم حيلمون أن يستيقظوا يوماً ليجدوا أنفسهم

يف جمتمع حيرتم كرامة اإلنسان وحريته ،ويعرتف حبقه يف احلياة والعيش الكريم ،وإبداء
الرأي دون وجل وال خوف ،يف إطار احملافظة على الثوابت واألصول الشرعية ،ومراعاة
منظومة القيم واملثل العليا اليت جاء بها إسالمهم احلنيف ،الذي أمر بالشورى دون
أن يكمم األفواه ،أو يالحق املخالفني الذين وجدوا ألنفسهم مكاناً يف حضرة النيب

الكريم حممد  ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمل تتعدد آراء الصحابة حول مسائل عديدة ،كما
حصل حني حبثت قضية أسرى بدر ،أو عند مناقشة أمر اخلروج ملالقاة العدو يف غزوة

أحد أو البقاء يف املدينة ،وكان صلى اهلل عليه وسلم  ،يسمع اآلراء ،ويثين عليها  ،ويرجح
ً
مقبوال من أحد أن يتعصب لرأيه واجتهاده ،حتى لو كان أبو
بعضها أحياناً ،ومل يكن
بكر الصديق أو عمر بن اخلطاب ،وهما غنيان عن التعريف مبنزلتهما ومكانتهما عند

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبقية املسلمني ،فكم مرة تلو أخرى حدثت االختالفات

يف آراء الصحابة  ،ومل َتنَُْفذ اخلالفات إىل الساحات الدموية إال حني حدث احنراف
بالبوصلة عن مسارها الشرعي الذي رضيه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمته بتوجيه

من ربه جل شأنه.

ويف هذا الزمان الذي نرجو اهلل أن يشهد الصحوة اإلسالمية ،ال الغفلة عن

مبادئ اإلسالم وأحكامه وقيمه ،يؤمل أن يبادر من بيدهم زمام األمور لألخذ باملنهج

الذي حيلم به عامة املسلمني وخاصتهم ،يف يقظتهم ومنامهم ،والذي ينطلق من تقوى
اهلل فيهم ،ويتضمن معايري للتعامل القويم على مستوى الفرد واجلماعة والعالقة مع
األصدقاء واألعداء ،وهو منهج أصيل متجذر يف مبادئ اإلسالم وشريعته وقيمه ،وممكن

املمارسة والتطبيق ،وما يشاهد من ممارسات أخالقية ،وتقيد الراعي والرعية لديهم

مبعايري وضوابط ،أمر ظاهر يف واقع كثري من الدول واجملتمعات األجنبية  ،ويشري ذلك
إىل أن العمل مبا جاء يف اإلسالم من مبادئ وشريعة وقيم ،ميكن أن جيد طريقه للتطبيق
12

التنازع يف ضوء التعددية والبون الشاسع بني واقع األمة ومبادئها

لو وجدت النوايا الصادقة والعزم األكيد على فعل ذلك ،فما هي مبثاليات خيالية ،وإمنا

املشكلة يف عقلية اجلانب البشري ،وإرادته ،وممارسته على أرض الواقع.
فال ميلك أحد أن يذم واقعاً حيتكم فيه الناس للغة احلوار واحملاججة العقلية ،واخلضوع
لرأي الناخب يف اختيار املمثلني والرؤساء وأعضاء اجملالس ،ففي مثل ذاك الواقع يدافع
الناس عن وجهات نظرهم وآرائهم ،وينافحون عن قناعاتهم بوسائل مشروعة وقنوات

حضارية ،ويف نهاية املطاف حيتكم اجلميع فيها لصندوق االقرتاع ،وفور إعالن نتائج
االنتخاب ،يعرتف املهزوم للفائز بانتصاره ،ويسارع لتقديم التهاني له ،وميد يده للتعاون

البناء معه فيما حيقق املصاحل العليا جملتمعه ،ودولته ،وشعبه ،وقيمه ،ويدعو مؤيديه لفعل
ذلك .وأمام هذه املشاهد يتساءل املرء عن سبب حرمان اجملتمعات العربية من أن جتري
فيها األمور على هذا الغرار ،ووفق هذا الشكل ،وقد تشمل اإلجابة عن هذا التساؤل
أبعاداً خمتلفة ،فقد يكون من أسباب ذلك طريقة التنشئة ومناهج الرتبية ،وقد يكون منها

القهر واالستحواذ والتعصب األعمى ،وقد تساهم أبعاد وأسباب أخرى يف إفراز هذا
احلرمان ،مع التأكيد على براءة مبادئ اإلسالم وشريعته من وزر ذلك ،فاإلسالم جعل
األمر شورى بني املسلمني ،وطلب منهم مبايعة من اختاروه أمرياً  ،ووجههم للتصرف

حبزم مع من حياول شق الصف.

ويف الوقت نفسه حث عليه الصالة والسالم على التحلي بالصرب عند مشاهدة
َن َرَأى ِم ْن َأِم ِريِه َش ْي ًئا ي ْ
ْهَ ،فِإَّن ُه م ْ
أخطاء األمراء ،فقال « : م ْ
َن َفا َر َق
َك َر ُه ُه َف ْل َي ْصرِ ْب َعَلي ِ
َات ِم َ
اتِ ،إاَّل م َ
اع َة ِش رْ ًبا َف َم َ
يت ًة َجاِهِلي ً
َّة »)17( .
الجْ َ َم َ

صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ( :م ْ
َن َخ َر َج ِم ْن
وحذر اإلسالم من مسببات الفرقة والنزاع ،فقال َ
ات َل حَ ْ
َّ
اعِة ،و َ
َن َق َ
َات ِم َ
ات م َ
اع َةَ ،ف َم َ
َّة َ ،وم ْ
يت ًة َجاِهِلي ً
َّة()18
َفا َر َق الجْ َ َم َ
الط َ
َة ِع ِّمي ٍ
ت َت َراي ٍ
َد ُعوِإلىَ  َع َص َب ٍةَ ،أ ْو ي َْن ُص ُر َع َص َب ًة َ )19( ،ف ُقِت َل َفِق ْتَل ٌة َجاِهِلي ٌ
ي ْ
َص َب ٍة ، َأ ْوي ْ
َّة ،
َغ َض ُبِلع َ
َن َخ َر َج َعَلى ُأمَّت ي ْ
اج َر َها  ،واََلي ََت َح َ
اشىِم ْن م ْ
َر َها و َ
َوم ْ
ُؤِمِنهَا( )20واََل َيِفي ِلِذي
َضِر ُب ب َّ
َف ِ
يِ
ْس ِم يِّن َوَل ْس ُت ِم ْن ُه ) ()21
َع ْه ٍد َع ْه َد ُه َ ،فَلي َ
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وحرص اإلسالم على تأكيد حرمة الدماء وقدسية األرواح ،حتى ال تستباح دون حق،
يف ظل الفلتان األمين الذي تعيشه بعض اجملتمعات املسلمة ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ
ول اللهَِّ َ
ُسِلم ي ْ
َد َأ ْن اَل ِإَل َه ِإاَّل اللهَّ ُ وََأنِّي َر ُس ُ
َشه ُ
ول اللهَِّ ِإاَّل ِبِإ ْح َدى
َعَليِْه َو َسَّل َم  ( :اَل حَ ِ
ي ُّل َد ُم ا ْمِر ٍئ م ْ ٍ
َثلاَ ٍثَّ ،
الن ْف ِس  ،و َّ
َالن ْف ُس ِب َّ
الزاِني  ،و َّ
الثيِّ ُب َّ
اعِة ) )22(.
َالتاِر ُك ِلِديِن ِه المُْ َفاِر ُق ِل ْل َج َم َ
فهذا ما تيسر ذكره بشأن حالة النزاع بني املسلمني ،كشاهد على البون الشاسع بني

واقع املسلمني وبني إسالمهم ،عساه يقود إىل وضع اليد على اجلراح النازفة من جسد
األمةً ،
وأمال بأن يفيد يف تضميد اجلراح ،أو على األقل يف وقف النزف ،واالهتداء لعالج

حال أمة اإلسالم اليت تعاني األمرين من وجود هذا البون بني واقعها ومبادئها.
اهلوامش

 .1األنفال.46 :
 .2أَ ْي يَ ْق َرب.
ِ .3ف َرق اْل ُك ْفر َوُأ َمم َّ
الضلاَ َلة.
ضهم َب ْع ًضا لمَُِقاَتَلتِ ُك ْمَ ،و َك ْسر َش ْو َك ُ
ُموُه ِم ْن ِّ
الديَار َوالأَْ ْم َوال.
ِ .4بأَ ْن يَد ُ
تك ْمَ ،و َسْلب َما َمَل ْكت ُ
ْعو َب ْع ْ
ْعو أَ َكَلة َّ
ضهم َب ْع ًضا
 .5جمَْع آ ِكل َ ،والمَْْعنَى َك َما يَد ُ
الط َعام َب ْع ْ
َ َ
َّ .6
َازع .
الض ِمري ِللأْ َكَلِة ،أ ْي َّالتيِ يَتَنَا َوُلو َن ِمنْ َها ِبلاَ َماِنع َولاَ ُمن ِ
َ
 .7فهل َذِل َك التَّدَا ِعي لأِ ْجل ِقَّلة نحَْ ُن عَ
َليْ َها يَ ْو َمئِ ٍذ.
ِ
َّ
َ
ْرهم.
َ .8ما يحَ ِ
َتهمَ ،وَدَناَءة قد ْ
السيْل ِم ْن َزَبد َو َو َسخَ ،شبَّ َه ُه ْم ِبِه ِل ِقلِة َش َجاع ْ
ْملُه َّ
ْ
 .9أَ ْي َلُيخ ِر َج َّن.
الر ْعب.
 .10أَ ْي الخْ َ ْوف َو ُّ
َ .11وَليرَْ ِمينَ َّ اللهَّ .
َ َ
ب ُّ
 .12أَ ْي َّ
الدْنيَاَ ،و َك َراهَة المَْْوت.
وجبهَُ ،وِل َذِل َك َف َّس َرُه بحُِ ِّ
الض ْعف َ ،و َكأَّنُه أ َراَد ِباْل َو ْه ِن َما ُي ِ
َ
َن َن ْوع اْل َو ْهن  ،أَ ْو َكأََّنُه أَ َراَد ِم ْن أَ ّي َو ْجه يَ ُكون َذِل َك اْل َو ْهن.
وجبُه َو َما َسبَبه ،وهو ُس َؤال ع ْ
 .13أ ْي َما ُي ِ
َ
الدِنيَّة فيِ الدِّين ِم ْن اْل َع ُد ّو المُْبِني.
وه ْم إِلىَ إِ ْع َطاء َّ
احد  ،يَد ُ
ْع ُ
َ .14و ُه َما ُمتَلاَ ِز َما ِن َف َكأن ُ
َّه َما َش ْيء َو ِ
 .15سنن أبي داود ،كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم.
 .16سورة املائدة :آية .8
 .17صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم سرتون بعدي أمورا تنكرونها.
ِ .18ه َي الأَْ ْمر الأَْ ْع َمى لاَ يَ ْستَبِني َو ْجهه َ ،كتَ َقاُت ِل اْل َق ْوم ِلْل َع َصبِيَِّة (.صحيح مسلم بشرح النووي)
َصبِيَّة
ُ .19ي َقاِتل ِل َش ْه َوةِ َن ْفسه َو َغ َضبه لهََا  ،ويف رواية  :يَ ْغ َضب ِلْل َع َصبَِةَ ،وُي َقاِتل ِلْل َع َصبَِة َ ،و َم ْعنَاُه  :إِنمََّا ُي َقاِتل ع َ
ِل َق ْو ِمِه َو َه َواُه( .صحيح مسلم بشرح النووي)
ُ
 .20لاَ يَ ْكترَ ِث بمَِا يَ ْف َعلُه ِفي َها َ ،ولاَ يخََاف َوَباله َو ُعقوَبته .(املصدر السابق)
 .21صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت
 .22صحيح مسلم ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات ،بامبا يباح به دم املسلم.
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األسوة احلسنة
بقلم  :الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهلل املبعوث
رمحة للعاملني ،وعلى آله الطيبني الطاهرين ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،
وبعد؛
فقد أحببت أن أكتب شيئا مبناسبة قدوم شهر ربيع األول يف ذكرى مولده صلى اهلل
عليه وسلم ،وخباصة أن شخصه الكريم يتعرض هلجمة إعالمية غربية شرسة ،كلها
جتاوزات وافرتاءات كاذبة ،تنم عن حقد مروجيها وجهلهم  ،ألن فاقد الشيء ال يعطيه
كيف ال ؟ وهم ال يعلمون وال يفهمون من سريته الشريفة شيئا ،وصدق قول الشاعر:
فهي الشهادة لي بأني كامل

وإذا أتتك مذميت من ناقص

وحيق للمرء أن يتساءل  ،ما موقف األمة اإلسالمية من مثل هذه اإلساءات املتكررة من
حني آلخر على شخص نبينا  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،فلو كانت اإلساءات موجهة ضد
حاكم أو رئيس أو مسؤول ،لقامت الدنيا وما قعدت  ،لكن لك اهلل يا رسول اهلل بعد

أن وقع التقاعس عن نصرتك ونصرة دينك  ،حيث يقول سبحانه { َولَئِن َس َأل ْ َت ُهم لَ َي ُقو ُل َّن
ْ
ون * َال َت ْع َت ِذ ُرواْ َق ْد َك َفر ُتم بَ ْع َد إِ َميان ِ ُكم}
إِن َّ َما ُك َّنا نَ ُخ ُ
وض َونَلْ َع ُب ُق ْل َأبِال ّل ِه َوآيَات ِ ِه َو َر ُسول ِ ِه ُكن ُت ْم َت ْس َت ْه ِز ُئ َ
ْ
ْ
(التوبة .)66-65 :
وللرد على مثل هذه اإلساءات التافهة  ،علينا حنن  -معشر املسلمني  -أن نتمسك
15
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بسنة رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسريته العطرة وأن نعيش معها  ،مع
العظمة اليت أشار إليها املتأمل البصري لنعرف كيف نقتدي به ،ونقيس من هذه السرية
اجلامعة حلياتنا ،وألنفسنا وألوالدنا  ،وجملتمعنا  ،وللحكام  ،وللمحكومني  ،فنأخذ منها
اهلدى  ،فإن خري اهلدي؛ هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم .
وإني أقسم باهلل سبحانه  -غري حانث إن شاء اهلل  -أن ال صالح ،وال فالح لنا،
وللبشرية مجعاء يف الدنيا واآلخرة ،إال بالتأسي واالقتداء مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم،
وسننه ،فكل نسب منقطع يوم القيامة إال نسبه صلى اهلل عليه وسلم ،فيا ويح من قطع
صلته به ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويا تعس من متضي عليه األيام والشهور والسنون ،فال
يذكر حممدا ،صلى اهلل عليه وسلم  ،وإذا ذكر أمامه خبل حتى بالصالة عليه  ،والعياذ باهلل
 ،فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ،واملرء مع من أحب يوم القيامة .
جاء رجل إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال  ( :متى الساعة يا رسول اهلل ؟ قال :
( ما أعددت هلا )  .قال  :ما أعددت هلا من كثري صالة وال صوم وال صدقة  ،ولكين
أحب اهلل ورسوله  ،قال  ( :أنت مع من أحببت ) ) (احملدث :البخاري  -املصدر :اجلامع الصحيح).
فحب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وثيقة الدخول إىل اجلنة  ،والنار حمرم عليها أن حترق

قلباً فيه حمبة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورحم اهلل الشاعر حيث قال :
يا رب إن ذنوبي يف الورى كــثرت

وليس لي عمل يف احلشر ينجيين

وقد أتيتك بالتوحيـــــــد يصحبه

حب النيب وهذا القــــدر يكفيين
ُّ

والذين عاشوا مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبعده من الصحابة الكرام
كان يشتد شوقهم إليه وتدب يف قلوبهم نار احملبة كلما تذكروا رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم  ،وكان أحدهم إذا اقرتب أجله وحان موته يفرح ويستبشر ألنه سيلقى
16
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رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم  ،وهذا بالل مؤذن رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم ،
حينما حضرته الوفاة صاحت امرأته واوياله !! فقال بالل  -رضي اهلل عنه  -واطرباه ،

وافرحتاه ،غدا ألقى األحبة ،حممداً وصحبه .

وهذا اإلمام مالك  -رضي اهلل عنه  -كان على جانب عظيم من احلب لرسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  ،ومن دالئل حمبته تعظيمه وإجالله لكل ما له عالقة بالنيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فكان ال يقرأ احلديث النبوي إال وهو طاهر متوضىء ،وإذا بدأ بقراءة
حديث ال يقطعه بشيء آخر حتى ينتهي منه .
فمحبة النيب صلى اهلل عليه وسلم فرض  ،وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة قال

تعاىل  { :ا َّلن ِبي َأ ْولَى بِال ْ ُم ْؤ ِم ِنني َ ِم ْن َأ ُنف ِس ِهم } (األحزاب.)6:
ْ
ُّ
وبعد فإني أرى يف هذا القدر كفاية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
فعلينا معشر املسلمني أن حنب نبينا حمبة صادقة  ،وأن حنب أهل بيته األطهار وصحابته
األبرار  ،وأن نؤدب أوالدنا على ذلك .
فاحلمد هلل سبحانه الذي جعلنا من أتباع هذا النيب ،عليه أفضل الصالة ،وأزكى
التسليم ،فهو اجلدير باإلكبار واإلجالل  ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل أنقذنا به من الضالل،
وأخرجنا من الظلمات  ،فهو الذي يسعف حمبّيه من مهالك الشقاء ،ويشفع هلم يوم
الفزع األكرب  ،يوم ال شفيع سواه ،وينقذ املؤمن احملب من فتنة القرب وعذابه  ،صلى اهلل

عليك يا رسول اهلل ،وجعلنا من املهتدين املتأسني بهديك ،واملدافعني بأموالنا وأرواحنا

َان لَ ُكم ِفي َر ُسو ِل اللَّ ِه ُأ ْس َو ٌة
عن شخصك ،وسنتك ،قال تعاىل يف حمكم التنزيل  { :لقد ك
ِّ
ََ ْ َ ْ
َان يَر ُجو اللَّ َه َوال ْ َي ْو َم آْال ِخ َر َو َذك ََر اللَّ َه َك ِثري ًا} (األحزاب. ) 21:
َح َس َن ٌة ل َمن ك
َ ْ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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املولد النبوي
وإرهاصات التغيري احلضاري
بقلم  :الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم

غريبة تلك األقوال اليت ِّ
تقلل من شأن ميالد العظماء ،وُتفين أنظا َرها؛ لتدلل على

ُ
وهز ْت العوادي
بأمٍة أَ َك َل
استبعاد ذكراهم ،حتت مظلة التبديع؛
ٌّ
الضعف أرو َمتَهاَّ ،
فحري َّ

تراث عظمائها ،وذكرى ميالد قادتها األفذاذَ ،
تستلهم َ
فكيف بأعظم العظماِء
معاط َفها؛ أن
ِ
َ
ِ
حمم ٌد يف األرض،
إطالقاً ؟ إنه احلبيب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم  ،والشفيع املرجتىَّ ،
نبع اهلدى الش ّ
الل ،وبدُر الليالي ،وُبشرى اهلالل ،وفجر ميالد أ ّمة
وحمموٌد يف السماءُ ،
اإلسالم ،وارثة احلضارات الغابرة.

حمم ٍد ،صلى اهلل عليه وسلم،
تكتب األقالُم يف مثل هذه الذكرى سيّالًة
مبدح الشفيع ّ
ِ
وتلهج األلسنُة مبديح عظيم العظماء ،مبا يليق مبقامه
ويدب ُج املفكرون مثا َر عقوهلم،
ِّ
ُ

احملمود ،ودرجته الرفيعة ،ومكانه ّ
الوضاء.

ولنا أن جنول بالنظر يف اخلريطة الفكرية ،والسياسية للعامل يف زمن البعثة النبوية،

الظلم
فإننا جند إمرباطوريات شاخت ،ودقت ساعُة ُأفوهلا ،وحان قطاُفها ،فهي أنظمة خن َر
ُ
َ
رقاب
هيكلها ،وأحدثت شقاوةً يف بين البشر،
فاستعبدت مجوعاً غفرية ،ومّل ْ
ْ
كت فئًة قليلة َ

اخللق ،وتسّلط األقوياُء على الضعفاء ،والتهم األغنياء َ
قوت الفقراء ،وسالت يف جنبات
18
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وتعرت أخرىَّ ،
ري
وتوشحت هج َ
األرض دماٌء ،ودماء ،واكتست أجساٌد باحلرير ،والديباجّ ،
ِ
الشمس ،والكت بقايا الرمضاء.

ويلمع فيها السراب،
تصُفُر فيها الريح،
أما الساحُة الفكرية العاملية؛ فإذا بها قف ٌر يبابْ ،
ُ

يقوم اعوجاج الناس ،فالكتب اليت كانت؛ عبثت بها أيدي البشر،
فال ٌ
كتاب من السماء ِّ

الوحي األمني -عليه السالم -على األنبياء
فأملت ما مل يمُِْلِه
وتالعبت بها األهواء،
ْ
ُ
واملرسلني عليهم الصالة والسالم.

وأما قرائح البشر ،فتفنَّنت يف اخرتاع ما ِّ
وشرعوا ما خيدم
يوط ُد مفاس َد القّلة احلاكمةّ ،

نفر حاكم فاسد ،وخلت سطورها من
مصاحلهم ،فأصبحت الشرائع خدم مصلحة ٍ
مصلحة الرعية ،فهم عبيد يف سالسل احلاكمني.

دار العامل بني قطبني خاويني من الفكر الصائب ،واملعتقد السليم ،فإمرباطورية
وتظن أنها هادية ،فما أوقدت شعلُة النار يف
ّس هليبَها،
ّ
الفرس ،مل جتد إال «النار» تقد ُ
رؤوسهم فكراًَ سويّاً ،وما أحدثت لسعتُها فهماً للحياة مرضيّاً.

أما قوم الروم ،وإمرباطوريتهم العمالقة ،فهي قائمٌة على املادة العمياء ،اليت ترى بعني

طغت عليها الشهوة ،واملاديةُ ،
وصموا ،وأضلوا
نفوسهم يف أوحاهلا ،فعموا
فط ِم ْ
رت ُ
ّ

كثرياً.

ُ
اإلنسان ضحية شقيّة على مذبح تلك اإلمرباطوريتني ،فغرق يف أوحال مادية
لقد سيق

الروم ،واحرتق بنار الفرس اهلوجاء .وغدا اإلنسان جسداً بال روح ،وعبداً لصنم املادة
األصم ،واستفحلت الوثنية املادية بني قطيب العامل آنذاك.

أما الصحراء العربية؛ فكانت ّ
أقل شأناً يف تلوثها ،وهي أنقى هواًء من لوثات فارس،

اآلسنة.
وأصفى ماًء من َك َد ِر الروم ،وعفونته ِ
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نفس اإلنسان إىل الشراب املص ّفى ،خيالط جسده الظامئ لقطرات املاء،
لقد ْ
تاقت ُ

وضجت أفئدُة البشر من عبودية املادة؛ وسئمت قيد
تتن ّزل من السماء ماًء طهوراً.
ّ
والسري يف
األصنام ،وأغالل الطغاة ،وحياة البهيمة يف نفخ البطون ،وهوس الشهواتّ ،
احلياة بال دليل ،ويف ُّ
الظلمة بال قنديل.

وأطبقت أجنحتها الضخمة عليه ،واستفردت
أسدلت اجلاهليُة أستا َرها على اإلنسان،
ْ
بفطرته ،تعبث بها ،وتبعثر أجبديتها ،وخترتق معدنها ،تبغي القضاء على اإلنسان قضاًء

مربماً؛ فال يرجتى فيه صالح ،وال يرتجى منه فالح .شقي اإلنسان ،وأشقته مفاسده يف
األخالق ،وتقلبّه على بساط الشهوات؛ بال ضوابط يف املمنوع ،واملسموح ،وخوى
قلُبه الضعيف من العقيدة املطمئنةِّ ،
والذكر الرّباني اللطيف ،وعبثت برأسه وساوس
الشيطان املَريد ،وكاد أن يشهق شهقة املوت الزؤام .هذه هي أجواء تلك املرحلة اليت

تعاىل ُ
وسد اآلفاق ،وبل َغ اجلوزاء.
دخان مفاسدها يف الفضاءَّ ،

ُ
جحافل األشرار احلبشية املل ّوثة إىل مكة املكرمة،
زحفت
وبلغت شرور اجلاهلية أ ْن
ْ

وضع
بقيادة
الشقي الطائش «أبرهة احلبشي» ،يريد أن يهدم الكعبة املشرفة ،أ ّو َل بيت ِ
ّ
فهم
للناس يف األرض لعبادة اهلل سبحانه وتعاىل .فلم تعد رؤية ذلك البيت تطاقّ ،

يدي الشيطان ،ينفخ
الشقي أبرهة بتدمري البيت العتيق ،وأتى من اجلنوب يسعى بني ّ
ّ

الكرب ،واخليالء ،والغرور.
يف رأسه نفخَة ِ

وشاءت إرادة اهلل سبحانه وتعاىل  ،أن ّ
يكف أيدي البشر يف الدفاع عن بيته العتيق؛

القوي اجلبار سبحانه وتعاىل  ،وليس
أمن ،وأمان حتت مظّلة الرمحن
ّ
ليظل البيت يف ٍ
لبشر ِمنّة يف حفظه ،والدفاع عنه؛ فأرسل طرياً أبابيل؛ ففرقت مشل أبرهة ،وشتت جيشه
ٍ

الّلجب صرعى يف بطاح مكة املكرمةَ { ،ألَم َترى كَي َف َف َع َل رب َك ب ِ َأ ْص َح ِ
اب ال ْ ِفي ِل * َألَم يَ ْج َع ْل
َ ُّ
ْ
ْ َ ْ
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ِّ
كَي َد ُهم ِفي َت ْضلِي ٍل * و َأرس َل َع َلي ِهم َطير ًا َأباب َِيل * َتر ِمي ِهم ب ِِحجارةٍ ِمن ِسجي ٍل * َفجع َلهم كَعصفٍ
ْ ْ َ َ ْ
َ َْ
َ َ ُْ َ ْ
ْ ْ ْ َ
ْ ْ
َم ْأ ُكو ٍل} [الفيل.]5-1:
الشر
تراكمت شرور األشرار يف األرض ،وجتبرّ البائسون فيها ،ويف اللحظة اليت بلغ ّ

الش ّ
غايته القصوى ،بامتداد يده ّ
الء إىل البيت العتيق ،وانكفأ الناس إىل ذواتهم حيارى
تائهني ،فإذا بصوت ُبشرى يصدح يف بطاح مكة ،مّ
السار؛ أن ولد
يرتن باخلرب الطروب ّ

حمم ٌد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم .
اليوم مولوٌد جديد؛ امسه ّ
ُوِل َد اهلدى فالكائنات ضيا ُء

تبس ٌم وثناء
وفم الزمان ّ

بدأت إرهاصات التغيري احلضاري تلوح يف األفق ،وآن لبطن الليالي احلبلى أن تلد
البد َر املنري ،واشتاقت رمال الصحراء لذلك الشعاع املرتقب يالمسها حبنان ،ويقشع
وغمة اجلاهلية .وارجتفت قصور العواصم خوفاً ،وهلعاً من صوت احلق القادم
غمامتها ّ ،

من بطن الصحراء العربية ،وخشعت األصوات ،يف رهبة وخشوع ،للقادم اجلديد؛ فها
املرصع على رأسه فيقول جللسائه ،يف
هو ملك من ملوك األرض يف احلبشة ،يهتز التاج ّ
قصره ،وبالطه« :وحيكما أخربكما عما أصابين إني لنائم يف الليلة اليت ذكرمتا يف
قبة وقت خلوتي؛ إذ خرج علي من األرض عنق ،ورأس ،وهو يقولَّ :
حل الويل بأصحاب
الفيل ،رمتهم طري أبابيل حبجارة من سجيل ،هلك األشرم املعتدي اجملرم .وولد النيب
األمي املكي احلرمي ،من أجابه سعد ،ومن أباه عتد ،ثم دخل األرض ،فغاب ،فذهبت
أصيح ،فلم أطق الكالم .ورمت القيام؛ فلم أطق القيام؛ فصرعت القبة بيدي ،فسمع
بذلك أهلي؛ فجاؤني ،فقلت :أحجبوا عين احلبشة؛ فحجبوهم عين ،ثم أطلق عن لساني،
ورجلي»(.)1

ويف عاصمة أخرى من عواصم العامل ،رجحت يف ك ّفتها ٌ
دول ،واستعطفت ق ّوتها
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قبائل ،واعتصمت بها مجاعات مستضعفة؛ فإذا بها جتفل ج ْف َل اهليّاب ،وختفق َ
خفق
ال َو ِج ِل املرتاب ،فروى رواة األخبار « :ملا كانت الليلة اليت ولد فيها رسول اهلل صلى اهلل

ْ
ومخدت نار فارس،
عليه وسلم ارجتس إيوان كسرى ،وسقطت منه أربع عشرة شرفة،
ال صعابًا تقود خي ً
ومل ختمد قبل ذلك بألف عام ،وغاضت حبرية ساوة ،ورأى املوبذان إب ً
ال؛
قد قطعت دجلة ،وانتشرت يف بالدهم؛ فلما أصبح كسرى؛ أفزعه ذلك؛ فتصرب عليه
ّ
تشجعًا .ثم رأى أنه ال يدخر ذلك عن مرازبته؛ فجمعهم ،ولبس تاجه ،وجلس على
سريره .ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده؛ قال :أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا :ال إال
أن خيربنا امللك .فبينما هم كذلك؛ إذ ورد عليهم كتاب مخود النريان فازداد ّ
غمًا إىل
غمه .ثم أخربهم مبا رأى ،وما هاله ،فقال املوبذان :وأنا أصلح اهلل امللك قد رأيت يف هذه
ِّ
الليلة رؤيا ،ثم قص عليه رؤياه يف اإلبل؛ فقال :أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال:
حدث يكون يف ناحية العرب »(.)2

ُ
وميض احلق ظلمَة الباطل
وعلى خطى الرهبة ،ووقع التغيري احلضاري املنظور؛ قشع

جب املادية السوداء املسدلة على بالد
العاتي يف احلضارة الرومية ،وم ّزقت أشعة النور ُح َ
الشام ،فأوهنت حباهلا ،وأرهبت قيصر الروم يف قصره ،وزلزلت تاجه املغرورّ ،
وبشرته
باخلري القادم ،والنور اآلتي من الصحراء العربية؛ يضئ قصوره املظلمة بسواد املادية،
والوثنية ،واجلاهلية.
عن العرباض بن سارية السلمي -رضي اهلل عنه -قال :مسعت رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يقول « :إني عبد اهلل يف أ ّم الكتاب خلامت النبيني ،وإن آدم ملنجدل يف طينته،
وسأنبئكم بتأويل ذلك؛ دعوة أبي إبراهيم ،وبشارة عيسى قومه ،ورؤيا أمي اليت رأت أنه خرج
منها نور ،أضاءت له قصور الشام .وكذلك ترى أمهات النبيني ،صلوات اهلل عليهم»(.)3
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واعوجت طريقتها،
وعلى الصعيد نفسه ،ارتبكت ذبالُة أصحاب ديانة أخرى،
ّ

وأدركت أ ّن التغيري احلضاري قد بدأ ،وأ ّن والدته أصبحت واقعاً يف األرض ،وأ ّن األيام
ستطوي صفحة الفساد ،والضنك ،وأ ّن احلضارات القائمة السيّارة يف األرض؛ تعيش يف

أيام خريفها ،وكهولتها العليلة ،واقرتبت من لفظ أنفاسها األخرية ،على يد النيب العربي
الوليد اجلديد حممد  ،صلى اهلل عليه وسلم  .وهذه املرة كان اخلرب يطابق احلقيقة ،خبرب
يهودي عاش يف مكة ،وأدرك أخبار النبيني ،فعن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :
من
ّ
«كان يهودي قد سكن مكة يتّجر بها ،فلما كانت الليلة اليت ولد فيها رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم  ،قال يف جملس من قريش :يا معشر قريش ،هل ولد فيكم الليلة مولود؟
فقالوا :واهلل ما نعلمه .قال :اهلل أكرب أما إذا أخطأكم ،فال بأس ،فانظروا ،واحفظوا ما أقول
نيب هذه األمة األخرية ،بني كتفيه عالمة فيها شعرات متواترات؛
لكم :ولد هذه الليلة ُّ
كأنهن َع ُ
رف فرس .فتصدع القوم من جملسهم ،وهم يتعجبون من قوله ،وحديثه ،فلما

صاروا إىل منازهلم؛ أخرب ُّ
كل إنسان منهم أهله؛ فقالوا :قد واهلل ُوِل َد لعبد اهلل بن عبد
املطلب غالم مسوه حممداً»(.)4

مل تقف إرهاصات التغيري القادم عند هذه احلاالت؛ بل اشرتك الكون كّله يف التبشري

باالنقالب العظيم ،فعن حسان بن ثابت األنصاري -رضي اهلل عنه -قال« :واهلل إني

لغالم يفعة ابن سبع سنني ،أو مثان سنني؛ أعقل َّ
كل ما مسعت؛ إذ مسعت يهودياً يقول
على أطم يثرب ،فصرخ  :يا معشر اليهود ،فلما اجتمعوا عليه؛ قالوا :مالك وتلك؟ قال:
طلع جنم أمحد الذي يبعث الليلة »(.)5
اكتملت حلقة البشارة بالعهد اجلديد؛ منذ حلظة امليالد ،وسرت البشارة يف احلضارات

شرقاً ،وغرباً ،ويف أهل الكتابني من اليهود ،والنصارى ،وغدت منتظرة حلظة املكاشفة،
23
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وقرار البعثة النبوية ،وتغيري خارطة العامل.
رب العزة يف
وأما العرب معدن اإلسالم ،ومحلته األوائل ،فهم أهله ،وبنوه ،خاطبهم ّ
ِّ ِّ
املتلو على مسامعهمُ { ،هو ال َّ ِذي بع َث ِفي ا ُألميني رسو ًال ِمنهم ي ْت ُلو ع َلي ِهم آياتِهِ
الكتاب الكريمِّ ،
َ َُ
ُْ ْ َ َ ْ ْ َ
ََ
َ
ِ
اب َوال ْ ِح ْك َم َة َوإِ ْن َكا ُنوا ِم ْن َقب ُل لَ ِفي َضال ٍل ُم ِب ٍني } (اجلمعة.)2:
َو ُي َزكي ِه ْم َو ُي َع ُلم ُه ْم الْك َت َ
ْ
ومبولد الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ؛ انتقل مركز الثقل العاملي ،إىل الشرق

العربي ،وبدأت ك ّفة احلضارة متيل إليه ،وتسطع مشسها عليه ،وتغيب تدرجيياً عن ممالك
ّ
الفرس ،والروم.

حاولت تلك املمالك اهلالكة أن توقف شعاع احلقيقة املتوهج يف مكة املكرمة ،واملنبلج

ُ
فجردت زعامتُها احلسا َم ،وشحذت السيوف ،وجيّشت
شرق؛ ّ
من والدة العصر اجلديد امل ِ
وحرضت األحزاب ،وزحفت ِّ
بهمة من ينازع على احلياة،
بقضها ،وقضيضهاّ ،
اجليوش؛ ّ
ربها؛
ولكنها بادت واندحرت،
ّ
وتضرجت بدمائها الف ّوارة ،وعادت مثخنة اجلراح ،قتيلة ِك ِ

فقد قال القدر قولته ،وكان سيفه أمضى ،وأقوى من ِّ
كل عدٍد ،وعتاد بشريني.

إنه القرار الرّباني اهلائل احلكيم :أن ْ
غدت قيادة العامل ،ومسرية احلضارة بيد املسلمني؛

عربي اللسان،
لب اإلسالم ،فهو
ختفق ألويتها بيدهم ،وترفرف فوق ربوعهم .والعرب ُّ
ّ
عاملي الرسالة.
ّ
دّبت احلياة من جديد يف اإلنسان حيثما كان؛ أل ّن الرسالة أعادت له فطرته احلقيقية
اليت شوهتها ناُر الفرس ،ومادية الروم ،وحتريف الكتابيني ،وجاهلية العرب.

انطلقت املسرية احلضارية اجلديدة من النّفس اإلنسانية ،بتهذيبها ،وتزكيتهاَ { ،ق ْد

احلضاري بتغري
اها}[الشمس .]10-9:وبدأ التغيري
ّ
اب َم ْن َد َّس َ
َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
َّاها * َو َق ْد َخ َ

َ
شامال ً
ً
ما باألنفس تغيرياً
أشواك اجلاهلية ،واغتسلت من أوضار املادية
كامال؛ فخلعت
24

املولد النبوي وإرهاصات التغيري احلضاري

ِّ
ِّ
{ إِ َّن ال َّل َه ال ُي َغي ُر َما ب ِ َق ْومٍ َح َّتى ُي َغي ُروا َما ب ِ َأ ُنف ِس ِهم } [الرعد.]11:
ْ
وعلى يد املولود اجلديد حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ؛ أبصر العامل النو َر مرة جديدة،
{ الر ِك َتاب َأنزلْناه إِلَي َك ل ِ ُت ْخ ِرج الن ِ
اط الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يد }
َ َّ َ
َ
اس م ْن ا ُّلظ ُل َمات إلَى ا ُّلنور ب ِ ِإ ْذ ِن رهبم إلَى ص َر َ
ٌ ََ ُ ْ
[إبراهيم.]1:
جيل إىل جيل؛ ينشر
بهذا القرآن اخلالد
ْ
كمنت كنوز الدنيا ،واآلخرة ،وانتقل من ٍ
اك إِ َّال َر ْح َم ًة لِلْ َعالَ ِمني َ } [األنبياء .]107:وتذ ّوقت
الرمحة والعدل يف العاملنيَ { ،و َما َأ ْر َسلْ َن َ

البشرية طعماً جديداً للحضارة اليت وازنت بني حياة اجلسد ،وحياة الروح ،وأولت الدنيا
قيمتَها ،وأعطت اآلخرةَ َّ
حقها.
ومضت عجلة الزمن باملسلمني ،وتغيرّ ت فيهم معا ٍن وأفكار وعادات وأحوال؛
تسلب منهم؛ بل سلبت ،وعادت منكسرة
فتأرجحت احلضارة بني أيديهم ،وكادت
ُ
يف يد املستكربين ،والطاغني؛ فأغرقوا العامل يف حبور من الدماء ،وويالت الشقاء،
وخاضوا حروباً عاملية؛ أفنت املاليني من البشر ،وترّبع الشيطان على عرش احلضارة من
وعم الظلم،
جديد ،وهلك الناس بأمراض مل تعرف من قبل ،وعاش املاليني بالفقرّ ،

والظالمّ ،
وحتطمت قيمة اإلنسان ،وانتكست ،وارتكست؛ يف احلرمان ،واجلوع ،والفقر،
واالستعباد.
يب الرمحة املهداة ،وأ ّمة اإلسالم تعيش يف خماض جديد؛ حتاول أن
وتأتي ذكرى ميالد ن ّ

متسك بالراية ،وحيدوها األمل الذي انبعث يف بداية الطريق مبكة ،وتدرك أ ّن املستقبل
هلا ،وإن كانت يف البداية؛ ففيها ينابيع اخلري ،وخزائن الق ّوة ،ومشكاة النب ّوة ،فرشفة

واحدة من معني الطهارة املذخور يف النورين  :الكتاب ،والسنة؛ تقوم من جديد على
قدميها ،وتنفض أكفان اخلنوع ،واخلضوع ،واإلذالل؛ فلم يعد جمال للتيه من جديد
25
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قدمي
يف صحراء الوعود الشيطانية ،أو تصديق السراب ّ
اللماع ،أو االنكسار حتت ّ

الشيطان .فالسقاء الصايف بيدها ،ترتوي منه ،وتروي العطاش.

ّأنا بغري حممد لن نقتدي

يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
ون}[األعراف.]3:
{ اتَّ ِب ُعوا َما ُأن ْ ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربك ْم َوال َت َّتب ُعوا م ْن ُدونه أ ْول َي َاء َقلي ًال َما َت َذك َُّر َ
اهلوامش
( )1ابن كثري :إمساعيل بن عمر :البداية والنهاية .بريوت :دار املعارف .ج2ص.347
( )2الطربي ،حممد بن جرير :تاريخ األمم وامللوك .الطبعة األوىل .بريوت :دار الكتب العلمية1407 .هـ.
ج1ص.459
( )3ابن حنبل ،أمحد :مسند أمحد .القاهرة :مؤسسة قرطبة .ج4ص .128ابن حبان ،حممد :صحيح ابن حبان.
حتقيق شعيب األرنؤوط .بريوت :مؤسسة الرسالة1414 .هـ1993/م .ج14ص.312
( )4احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل :املستدرك على الصحيحني .حتقيق مصطفى عطا .بريوت :دار
الكتب العلمية1411 .هـ1991/م .ج2ص.657
( )5ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .حتقيق د .علي حسن ناصر
وآخرون .الطبعة األوىل .الرياض :دار العاصمة1414 .هـ .ج5ص .167الشوكاني ،حممد بن علي :إرشاد
الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات .حتقيق مجاعة من العلماء .الطبعة األوىل .بريوت:
دار الكتب العلمية1984 .م .ص.36
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بقلم  :الشيخ مجيل مجعة  /مفيت حمافظة سلفيت
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
قال اهلل تعاىل { ُه َو الَّذي بَ َع َث في أْالمي َني َر ُسو ًال م ْن ُه ْم يَ ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آيَاته َو ُي َزكي ِه ْم َو ُي َعل ُم ُه ُم الْك َت َ
َوال ْ ِح ْك َم َة َوإِن َكا ُنوا ِمن َقب ُل لَ ِفي َضلاَ ٍل ُّم ِبني ٍ } (اجلمعة .)2 :
ْ
اإلسالم نعمة اهلل الكربى ،وهو النور الذي بدد ظلمات احلرية والضالل والكفر ،وهو

الصراط املستقيم املوصل إىل السعادة يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة ،ورسول اإلسالم هو
الرمحة املهداة ،بعثه ربه هاديا ومعلما ومربيا ،وقد وصفه عز وجل باألوصاف اليت كان
بها نعمة تامة ،ورمحة شاملة .
فقد كان لدعوته -عليه الصالة والسالم -األثر العميق يف نفوس املؤمنني ،حيث
ألفت بني قلوبهم وقومت ما أعوج منها حتى أصبحوا متآخني متحابني ،يساعد بعضهم
بعضا ،ويعطفون على ذوي احلاجة ،ولو بالكلمة الطيبة  ،وقد أشار لذلك القرآن
ِّ
الكريم يف قوله تعاىل { لَ َقد جاء ُكم رس ٌول من َأ ُنف ِس ُكم ع ِزيز ع َلي ِه ما ع ِن ُّتم ح ِريص ع َلي ُكم بِالْم ْؤ ِم ِ
ني
ن
ُ َ
ْ َ ْ َُ
ْ
ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ْ
وف ر ِحيم} (التوبة.)128 :
َر ُؤ ٌ َّ ٌ
إن احلبيب اهلادي -صلى اهلل عليه وسلم -بعثه اهلل على فرتة من الرسل ،فرتة ضل

فيها الناس ،وفقدوا رشادهم ،وهاموا يف أودية األباطيل ،فاصطفاه ربه واختاره من بني
خلقه ليبلغهم آخر كتبه  ،ويهديهم بآخر شرائعه ،فكان النور للضالني احليارى ،بصرهم
سبيل النجاة ،وطريق احلق والفالح ،وكان الرمحة املهداة للعاملني ،الذين قست عليهم
27
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احلياة .
أنقذهم اهلل به ،فعرفوا ربهم وعبدوه ،وعرفوا احلق واخلري ،فأحبوه ونصروه ،وقدروا
العدل  ،ورفعوا منارته  ،وادركو قيمة العلم  ،وبنوا صروحه  ،وعاشوا على احلب ،
واإلخاء ،والسالم .
إن من أزكى األيام وأعزها وأكرمها وأكثرها بهاء وبشرى ،ذلك اليوم من شهر ربيع
األول ،من عام الفيل يف القرن السادس امليالدي ،الذي استقبلت فيه الدنيا أكرم مولود،
وأشرف إنسان  ،وأفضل أبناء آدم .
بعد أن عاش يف ضمري البشر ،منذ أن بعث اهلل آدم -عليه السالم -إذ أوحى اهلل إىل
كل رسول ونيب بصفته ،وصفة زمانه الذي يبعث فيه ،وصفة أمته ،وأمر اهلل مجيع أنبيائه

بأن يؤمنوا به ،وأن يأخذوا على أممهم امليثاق لئن بعث حممداً وهم أحياء ،ليؤمنن به،
ولينصرنه.
ِّ
ِّ
اق ا َّلن ِبيي َن لَما َآتي ُت ُكم من ِك َت ٍ
اب َو ِح ْك َم ٍة ُث َّم َجاء ُكم َر ُس ٌول
يقول اهلل تعاىل { َوإِ ْذ َأ َخ َذ ال ّل ُه ِمي َث َ
ْ
ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
اش َه ُدواْ
نص ُرن َّ ُه َق َال َأ َأ ْق َر ْر ُت ْم َو َأ َخ ْذ ُت ْم َع َلى َذل ِ ُك ْم إِ ْص ِري َقا ُلواْ َأ ْق َر ْرنَا َق َال َف ْ
ُّم َصد ٌق ملا َِّم َع ُك ْم لَ ُت ْؤم ُن َّن بِه َولَ َت ُ
َو َأنَ ْا َم َع ُكم م َن ا َّلشا ِه ِدينَ } (آل عمران. )81:
مثل الرسول نيب األمة اهلـادي
تاهلل مــا محلت أنثى وال وضعت
وال برى اهلل خلقا من بريتــــــه

أوفى بذمة جار أو مبيعــــــاد

من الذي كان فينا يستضاء بـه

مبارك األمر ذا عدل وإرشـــاد

لقد َم َّن اهلل على عباده مبولد سيد األنام ،سيد البشرية احلبيب -صلى اهلل عليه وسلم-

فكان ميالده إيذانا مبيالد نور جديد  ،الناس كانوا إليه يف هلف شديد  ،كان مولده بشريا
ببعث اخلري الذي طال ترقبه  ،إذ مبولده قرب أوان إرسال خامت النبيني واملرسلني لينقذ
الناس من الضالل الذي خيم على العقول والنفوس  ،ذلك أن رسالته هي الرسالة
السماوية اخلامتة ،فال رسول بعده ،وال نيب .
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كما أن رسالته عامة لإلنس من كل جنس ولسان ،وللجن ،ورسالته هي النعمة التامة،
إذ تضمنت خريي الدنيا واآلخرة  ،واهلل سبحانه بشر مجيع النبيني بظهوره  ،وأخذ عليهم
امليثاق أن يؤمنوا به  ،ويتبعوه إن هم أدركوه .
كان -عليه الصالة والسالم -يدعو إىل التناصح بني املسلمني ،لتزداد أواصر احملبة
قوة ،فيما بينهم ،حتضهم على البذل والعطاء يف سبيل تنمية املوارد البشرية ،فقد روي
( مسعت جرير بن عبد اهلل يقول يوم مات املغرية بن شعبة  ،قام فحمد اهلل وأثنى عليه،
وقال  :عليكم بإتقاء اهلل وحده ال شريك له  ،والوقار  ،والسكينة  ،حتى يأتيكم
أمري ،فإمنا يأتيكم اآلن  .ثم قال  :استعفوا ألمريكم  ،فإنه كان حيب العفو  .ثم قال:
أما بعد فإني أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم قلت  :أبايعك على اإلسالم  ،فشرط علي :
والنصح لكل مسلم  .فبايعته على هذا  ،ورب هذا املسجد إني لناصح لكم  .ثم استغفر
ونزل( ).احملدث :البخاري  -املصدر :اجلامع الصحيح).
كما أن من هديه -صلى اهلل عليه وسلم -أنه خياطب الناس باحلكمة ،واملوعظة
احلسنة ،حتى تغزو دعوته صميم قلوبهم ،فتقبلها الناس طواعية ،مما جعلهم يبنون
ألنفسهم مستقبال طيبا ،زاخرا بصاحل األعمال احلميدة ،ويشيع بني أفراده التسامح،
والتواد ،والرتاحم ،حيث يقول  ،عليه الصالة والـــسالم  ( :إمنا بعثت ألمتم مكارم
األخالق )

(الراوي :أبو هريرة احملدث :ابن رجب  -املصدر :لطائف املعارف ) .

ذلك أن تقدم الشعوب ورقيها يف خمتلف ميادين حياتها إمنا يتوقف على تهذيب أخالق
أبنائها ،وفق تعاليم رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،لالرتقاء بها إىل أعلى درجات
النجاح والفالح .
وكان من هديه  ،عليه الصالة والسالم  ،أنه كان حيب السهل اليسري من األمور ،ما
مل يكن خمالفا ألمر اهلل  ،وأنه كان مسحا كرميا ،يصفح عمن يسيء إليه  ،وال ينتقم لنفسه
أبدا ،وال ميد يده باإليذاء ألحد ،إال أن يكون يف سبيل اهلل وإعالء كلمته  ،فعن أنس
29

العدد  83ربيع األول  -ربيع الثاني  1430هـ

وفق آذار  -نيسان  2009م

رضي اهلل عنه -قال ( :كنت أمشي مع النيب  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،وعليه برد جنرانيغليظ احلاشية  ،فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة  ،حتى نظرت إىل صفحة عاتق النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،قد أثرت به حاشية الرداء ،من شدة جذبته ،ثم قال :مرلي من مال
اهلل الذي عندك ،فالتفت إليه ،فضحك ثم أمر له بعطاء )

(احملدث :البخاري  -املصدر :اجلامع

الصحيح ).

فهو بذلك ال يكتفي  ،صلى اهلل عليه وسلم ،منا بأن نصفح عمن يسيء إلينا ،بل
يطلب منا أن حنسن إليه حتى يرضى اهلل عنا  ،وهذا أعظم ما يكون يف السمو اإلنساني

فالرسول -عليه الصالة والسالم -الرمحة املهداة للعاملني ،قال تعاىل { َو َما
الكريم ،
ِّ
اك إِلاَّ َر ْح َم ًة للْ َعالَ ِم َني } (األنبياء . )107 :
َأ ْر َسلْ َن َ
وشريعته ناسخة لباقي الشرائع  ،لصالحيتها لكل زمان ومكان ،ولتأييدها مبعجزة مستمرة

إىل يوم القيامة  ،وهي معجزة القرآن الكريم .
إذا كان لألمم على اختالف أجناسها ولغاتها وألوانها ذكريات تعتز بها ،فإن أعظم ذكرى
نفتخر ونعتز بها  ،هي ذكرى ميالد سيد األنبياء  ،وإمام األتقياء  ،وفخر الكائنات  ،سيدنا
حممد  ،صلى اهلل عليه وسلم .
لقد كان العرب أمة تعيش على هامش العامل والتاريخ ،ال قيمة هلم وال وزن  ،حتى جاءهم
هذا النيب الكريم  ،صلوات ربي وسالمه عليه  ،فأصبحوا خري أمة أخرجت للناس .
فهنيئا لنا بسيدنا حممد  ،وأسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا حبه  ،وحسن اتباعه ،وأن متر الذكرى على
املسلمني ،وقد عرفوا قدره ،ومقداره العظيم .
صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين
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اعداد  :صالح قاسم سعيد الفرا  /خان يونس

احلمد هلل الذي أنعم علينا باإلسالم  ،وشرح صدورنا لإلميان  ،والصالة والسالم على
سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه ،ومن سار على دربه ،إىل يوم
الدين...
صور الرسول
إن الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،الذين رافقوا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
أخذت مودة رسول اهلل عيونهم ،فكانت قيد أبصارهم ،إذا نظر واحد منهم إليه ،ال
ميل من النظر إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم  ،وبعد ذلك أخذوا خلقه  ،صلى
اهلل عليه وسلم ،ليكون منوذجاً هلم يف سلوكهم  ...وإن كان من غري املمكن أن يتحمل
بشر غري حممد هذا اخللق ،اجملتمع يف حممد ،لكن كل واحد منهم كان يأخذ على قدر
طاقته من اخللق  ،والذي يدلنا على ذلك أنك ال جتد أتباع رسول من الرسل تعلقوا
برسوهلم هذا التعلق ،عن احلسن بن علي ،رضي اهلل عنه ،قال  :سألت خالي هند بن
أبي هالة ،كما قال احلسن بن علي ،رضوان اهلل عليه ،كان واصفا  ،فماذا يقول؟ عن
 ابن السيدة خدجية ،رضوان اهلل عليها ،كانت قبل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،زوجة ألبي هالة  ،وأبو هالة أجنب منها هند ،اسم رجل هند هذا.

 يعين أن عينيه كالفوتوغرافيا تلتقط ،ولسانه يعرب.
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حلية رسول ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كان فيه مالحة وكانت فيه حالوة ،ومن الوصف
لرسول اهلل  :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فخماً مفحماً يتألأل وجهه تأللؤ
القمر ليلة البدر ،أطول من املربوع  الذي ليس بطويل مفرط وال بقصري  ...عظيم
اهلامة يوصف شعره مرة جعد ،ويوصف مرة بأنه سبط  .. ،فرسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،كان شعره بني هذا وذاك  ...وكان شعره ال جياوز شحمة أذنيه ،إذا هو وفره..
أزهر اللون ،واسع اجلبني ،كانت حواجبه يف استواء غري ملتحمة ،بينها عرق ،يظهره
الغضب إذا غضب ،عرينه عال ،وفيه شيء من التقوس ،كان لعرينه هالة ،كث اللحية،
أدعج ،وكان سهل اخلدين ،مل يكن خده منتفخا ،أو متورما ،كان واسع الفم ،متفرق
األسنان ،دقيق املسربة ،كانت رقبته طويلة متناسقه ،معتدل اخللق ،بادنا ،متماسكا ،سواء
البطن والصدر ،عريض الصدر ،بعيد ما بني املنكبيني ،كانت عظامه قوية ،أنور املتجرد،
موصول ما بني اللبة والسرة بشعر جيري كاخلط ،عاري الثديني  ،ما سوى ذلك أشعر
الذراعيني واملنكبني ،وأعالي الصدر  ،طويل الزندين رحب الراحة ،شئن 10الكفني
والقدميني سائل األطراف سبط العصب 11مسيح القدمني 12وخيطو تكفؤا ،وميشى
 املراد حبليته  :الصفة اليت كان عليها ليدّلنا على أن كل شيء يف رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 هو الرجل املعتدل .
 اهلامة  :الرأس .
 اجملعد ( األكرت )

 السبط  :هو الذي نقول عنه يف أعرافنا أنه شعر سايح.
 له نور يعلوه حيسبه من مل يتأمله أشم .
 اهلالة لونها من الضياء يعلو الشيء.
 شدة سواد العني .

 املسربة شعر يأتي من عند السرة اىل العانة .
 10شئن  :مييالن إىل الغلظ والقصر.
 11يعنى عظامه فارغة.

 12ينبو عنهما املاء إذا زال تقلصاً .
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هونا ،ذريع املشية ،إذا مشى ،خافض الطرف ،نظره إىل األرض ،أطول من نظره إىل
السماء ،جل نظره املالحظة ،يسوق أصحابه ،ويبدأ من لقيه بالسالم.
منطق رسول اهلل
قلت صف لي منطقه ؟ قال :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،متواصل األحزان،
دائم الفكرة  ،ليست له راحة ،وال يتكلم يف غري حاجة  ،طويل السكوت ،يفتح الكالم،
وخيتتمه بأشداقه ،ليس باجلايف ،وال املهني ،يعظم النعمة ،ال يذم شيئا ،مل يذم ذواقا ،وال
ميدحه ،وال يقام لغضبه ،إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ،وال يغضب لنفسه ،وال
ينتصر هلا ،وإذا أشار بكفه كلها ،وإذا تعجب قلب كفه ،وإذا حتدث اتصل بها فضرب،
بإبهامه اليمني راحته اليسرى ،وإذا غضب أعرض وأشاح ،وإذا فرح غض طرفه ،جل
ضحكه التبسم.
قال احلسني :سألت أبي عن دخول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :كان دخوله
لنفسه مأذونا له ،وحنن نستأذن ألننا ال نعرف املستأذن عليه ،فإذا آوى إىل منزله جزأ
دخوله ثالثة أجزاء  :جزء هلل  ،وجزء ألهله ،وجزء لنفسه  ،ثم قسم جزأه بينه وبني
الناس ،هذا ممكن يف بيته ،أما خارج بيته فكله للناس ،فالذين جيالسونه ال يدخر عنهم
شيئاً ،كل ما عنده يقوله هلم ،وكان أقرب الناس إليه خيارهم ،يلونه على قدر أفضليتهم
يف الدين ،منهم ذو احلاجة ،وذو احلاجتني ،ومنهم ذو احلوائج ،فيتشاغل بهم ،ويشغلهم
فيما يصلحهم ،فيقول هلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب ،وأبلغوني حاجة من ال يستطيع
إبالغها ،فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من ال يسطيع إبالغها ،ثبت اهلل قدميه يوم القيامة،
 يعين أنه ال يستأذن على أحد مأذون له يف الدخول ألن اهلل يكشف أن كان من املمكن أن يدخل أوال يدخل.
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كان يعطي كل جلسائه نصيبه حتى ال حيسب جليسه أن أحداً أكرم عليه من جالسه،
فصار هلم أبا ،وصاروا عنده يف احلق متقاربني ،وصاروا عنده يف احلق سواء  ،جملس حلم
وحياء وصرب وأمانة ،ال ترفع فيه األصوات ،وال تؤبن فيه احلرم ،يتفاضلون فيه بالتقوى
متواضعني ،يوفرون فيه الكبري ويرمحون الصغري ،ويرمحون الغريب فكان رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،يف جلسائه ،دائم البشر سهل اخللق ،لني اجلانب ليس بفظ ،وال
غليظ وال سخاب وال فحاش ،وال عياب ،وال مزاح ،إذا حدث شيء مل يعجبه ،فكأنه مل
يسمعه ،قد ترك الناس من ثالث ،كان ال يذم أحدا ،وال يعيبه ،وال يطلب عورته ،وال
يتكلم إال فيما يرجو ثوابه ،وقد ترك نفسه من ثالث :الرياء ،واإلكثار ،وما ال يعنيه ،ال
يتنازعون عنده احلديث ،من تكلم عنده أنصتوا له ،حتى يفرغ حديثهم عنده ،حديث
أوهلم ،يضحك مما يضحكون منه ،ويتعجب مما يتعجبون منه.
كيف كان سكوته ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال :كان سكوته على أربعة  :على احللم
واحلذر والتقدير والتفكر  ،تقديره يف تسوية النظر واالستماع بني الناس ،وأما تفكره
ففيما يبقى ويفنى ،ومجع له احللم يف الصرب ،صلى اهلل علية وسلم  ،فكان ال يغضبه شيء
أو يستفزه ،ومجع له يف احلذر أربع ،أخذه باحلسن ،ليقتدى به ،وتركه القبيح ،لينتهى عنه،
واجتهاد الرأي مبا أصلح أمته ،والقيام هلم فيما مجع أمر الدنيا واآلخرة .
خلق الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ِّ
ِّ
البينة { رس ٌول من اللَّ ِه ي ْت ُلو صحف ًا م َطهر ًة * ِفيها ُك ُتب َقيم ٌة * وما َت َفر َق ال َّ ِذين ُأو ُتوا الْك َتِ
اب إلاَِّ
َ
َُ
َ
َ ٌ َ
َ َ ُ ُ ُّ َّ َ
َ َ َّ
ِّ
ِمن بَ ْع ِد َما َجاءتْ ُه ُم ال ْ َبي َن ُة } (البينة )4-2:أي ما تفرقوا عن حتريفهم للكتب ،واحنرافهم
 سخاب  :أي صياح .
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ِّ
عن منهج اهلل ،إذا كانوا من أهل الكتابَ { ،و َما ُأ ِم ُروا إِلاَّ ل ِ َي ْع ُب ُدوا ال َّل َه ُم ْخلِ ِص َني لَ ُه الد َين ُح َن َفاء
ِّ
َو ُي ِق ُيموا ا َّلصلاَ َة َو ُي ْؤ ُتوا ا َّلزك ََاة َو َذل ِ َك ِد ُين ال ْ َقي َم ِة } (البينة . )5:أي دين اهلل ماذا يريدون غري هذا

الدين؟ تلك هي اجلواهر األساسية يف امللة ،يعبدون اهلل ،يقيمون الصالة ،ويؤتون الزكاة،
خملصني هلل ،حنفاء :هذه هي جمموعات البينة .ماذا يريدون من رسول اهلل غري هذا؟ وقول
احلق سبحانه وتعاىل  ( :وما أمروا ) أي من الذي ميلك األمر ؟ الذي ميلك األمر
احلق  ،وملكه لرسول اهلل يف تفصيله  ،وملكه باألشياء ألنه ال ينطق عن اهلوى ،وليس

ول }(النور )56:فالتزام الطاعة للرسول ،وآية تقول :
املقصود هنا القرآن { َو َأ ِط ُيعواْ ا َّلر ُس َ
ول } يدل على أن
{ َو َأ ِط ُيعوا اللَّ َه َو َأ ِط ُيعوا ا َّلر ُس َ
ول } (التغابن)12:ومرة يقول { َو َأ ِط ُيعواْ ا َّلر ُس َ

هلل يف األمر إمجاال ،وللرسول تفصيال ،فهذا يستوجب طاعة ،وهذا يستوجب طاعة ،فإن

طاعة اهلل والرسول متواردان على شيء واحد ،فهذا منط داخل يف قوله { َو َما َآتا ُك ُم الر ُس ُول
َّ

َف ُخ ُذ ُوه َو َما نَ َها ُكم َع ْن ُه َفان َت ُهوا } (احلشر )7:ويف نهاية هذا األمر يكون املأمور به هو عبادة اهلل
ْ
{ َو َما ُأ ِم ُروا إِلاَّ ل ِ َي ْع ُب ُدوا اللَّ َه } (البينة  )5 :فاملأمور به عبادة اهلل ....
فعلينا أن ندعو إىل ديننا اإلسالمي العظيم الذي ميلك القيم اخللقية الرفيعة واليت فيها

اص َف ِح ا َّلص ْف َح ال ْ َج ِم َيل } (احلجر )85:ويقول تعاىل :
الصفح والعفو ،واملساحمة ،فيقول تعاىل َ { :ف ْ
{ َوإِن َت ْع ُفوا َو َت ْص َف ُحوا َو َت ْغ ِف ُروا َف ِإ َّن ال َّل َه َغ ُف ٌور َّر ِح ٌيم } (التغابن .)14:فالتسامح ليس ضعف

واستسالم كما يتوهم البعض ،فاملتسامح ميلك القوة وضبط األعصاب ،وديننا اإلسالمي
العظيم هو دين حضاري  ...دين الرأفة  ...والرمحة  ..والتسامح  ..فعلينا أهل فلسطني دون

استثناء أن نغرس الثقة واحملبة والقيم الرفيعة يف نفوس أبنائنا ،فلذات أكبادنا  .وعلى
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العلماء العاملني ،والرعاة املخلصني هلل ،أن ال يدخروا شيئا عن اجلهاد يف سبيل إبراز
هذه القيم ،وخاصة لوحدة شعبنا الفلسطيين املرابط ،وهو يف أمس احلاجة للمعامالت
احلسنة فيما بيننا ،فعلى خطباء املسلمني أن يوحدوا فيما بينهم ،وأن يتقوا اهلل يف
الدين اإلسالمي ويف شعوبهم  ،فخطاب اإلمام يف املسجد خيتلف عن خطاب الطلبة
يف اجلامعات ،وبغري هذا الفهم لن ينجح لنا خطاب ،ولن يكون لنا نصر ،فعلينا أن
نتبع كتاب اهلل وسنة نبيه حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى نكون من الذين يستمعون،
فيتبعون أحسن ما يسمعون ،فالقرآن الكريم يدعونا إىل العفو والصفح واملساحمة فيما
بني الناس { وال ْ َك ِ
اظ ِم َني ال ْ َغي َظ َوالْعا ِف َني َعنِ ا َّلن ِ
اس } (آل عمران . )134:
َ
َ
ْ

هدانا اهلل وإياكم مجيعا ملا فيه اخلري كل اخلري ،لعامة املسلمني واملسلمات  ،اهلل اهلل يا

علماء  ،اهلل اهلل يا علماء اهلل ،شعوبكم يف أمس احلاجة إىل كلماتكم لرص صفوف
املسلمني حتى نزرع الثقة واحملبة والطمأنينة بني أفراد املسلمني ومجاعاتهم يف شتى
بقاع األرض.
يقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل ...
ملا عفوت ومل أحقد على أحد

أرحت نفسي من هم العــداوات

إني ُأ َح ِي عدوى عنـــد رؤيته

ألدفع الشر عنى بالتحيـــــات

وأظهر الِب َشر لإلنسان ُأبغضه

كما إن قد حشى قليب حمبات

الناس داء وداء الناس قـربهم

ويف اعتزاهلم قـــطع املـــو ّدات
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سياسات استعمارية
وراء االساءة خلامت النبيني
بقلم  :األستاذ مجيل السلحوت  /القدس

ال أبيح لكم سراً عندما أقول بأنين تهيبت كثرياً قبل حماوليت املتواضعة هلذه الكتابة
عن اإلساءات اليت صدرت من جهات تعيش جاهلية القرن احلادي والعشرين للرسول
األعظم صلوات اهلل عليه  ،وسبب تهييب هو إمياني العميق بأن الرسالة السماوية اليت
أتى بها خامت النبيني ،عليه الصالة والسالم  ،وسريته العطرة ال يستطيع النيل منها حاقد
مغمور هنا أو هناك ،يبحث عن الشهرة اليت تدخله مزابل التاريخ  ،وأنا من املؤمنني
باحلكمة القائلة  ( :ال يضر السحاب نباح الكالب ) فما بالكم إذا كان األمر يتعلق
خبري الناس كلهم  ،سيد اخللق أمجعني .
لكن تكرار االساءة  ،أثبت أنه ليس عفوياً  ،بل تقف وراءه جهات وأفكار وسياسات
وشخصيات  ،تبدو أنها مرعوبة من الفكر اإلسالمي الصحيح  ،هذا الفكر الذي مل
يأت إلنقاذ العرب وحدهم  ،بل جاء من اخلالق الواحد األحد النتشال البشرية من
الظلمات إىل النور .
والذي دفعين إىل الكتابة يف هذا املوضوع هو زعم ( الدميقراطيات الغربية ) بأن هذه
اإلساءات اجلارحة واملؤملة تندرج حتت ( حرية الرأي ) اليت تكفلها وحتميها الدساتري
والقوانني والتشريعات يف بلدانهم  ،وهذا هو الكذب بعينه ،وهم أول من يعلم
مدى اخنراطهم بهذا الكذب  .ومن حق املرء سواء كان مسلماً أم من اتباع الديانات
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السماوية األخرى ،أم حتى من امللحدين أم الوثنيني .أن يتساءل عن مدى جديّة هذا
الزعم  ،وعن مدى انفالت حرية الرأي يف تلك البلدان أم ال ؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل دعونا نتذكر بعض التصرفات ،لنرى احلقيقة الراسخة،
ً
فمثال  :أقام
والشاهدة على عدم احرتام الرأي يف سلوكات ال نرضى عنها أو عليها ،
أصحاب حرية الرأي الدنيا ومل يقعدوها ،عند تدمري متاثيل بوذا يف أفغانستان  ،علماً أن
اإلسالم ال يدعو اىل تدمريها  ،بداللة أن املسلمني أبقواعلى متاثيل الفراعنة يف مصر
منذ عهد فاحتها اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه وأرضاه ،وحتى اآلن ،وهي
تراث مصري ميثل حضارة املصريني القدماء قبل اإلسالم بآالف السنني ،وقد أدان كثري
من املسلمني تدمري تلك التماثيل قبل غريهم ،مع اإلشارة أن دعاة ( حرية الرأي )
ليسوا أيضاً من أتباع البوذية .
وهناك أمثلة أخرى على ما يقوم به اجلهلة -مسلمني كانوا أو غري مسلمني ، -كرسم
بعضهم رسومات مسيئة على قبور يف أوروبا وأمريكا اجلنوبية ملوتى من أتباع ديانة
مساوية أخرى لتدنيسها ،يف حماوالت بائسة ويائسة منهم لالنتقام من أعمال إجرامية
ميارسها بعض أتباع تلك الديانة ،حبق اإلنسانية ،وحبق املسلمني  ،ومع ذلك فإن الوعي
اإلسالمي رفض ذلك وأدانه ،وقام دعاة ( حرية الرأي ) بالبحث عنهم حملاكمتهم ،وسط
ضجيج إعالمي هائل ،علماً أنهم أي  -دعاة احلرية  -مل حيركوا ساكناً عندما قامت وال
تزال تقوم دولة إسرائيل بتجريف عشرات مقابر املسلمني فيها .
واجلميع يذكر كيف قامت فرنسا مبحاكمة املفكر الفرنسي املسلم جارودي ،عندما
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طالب بالبحث يف مدى مصداقية “اهلولوكوست” ،علماً أن النازية والفاشية هما افراز
للدميقراطيات الغربية ،هذا االفراز الذي أهلك البشرية بشروره ،وأحلق بها خسائر تزيد
عن السبعني مليون ضحية ،عدا عن اخلسائر املادية الباهظة جدا ،وال خيتلف عاقالن
على ادانة النازية والفاشية  ،وادانة اجلرائم اليت ارتكبوها حبق اإلنسانية .
واألمثلة على أن حرية الرأي ليست منفلتة يف العامل الغربي ،ويف مجيع دول العامل،
كثرية جداً  .لكنها مباحة فقط يف العامل الغربي ضد املسلمني ،وضد اإلسالم ،وضد نيب
البشرية الذي جاء باإلسالم  ،فلماذا هذا االنفالت ،ويف هذه املرحلة بالذات ؟؟
وقبل اخلوض يف هذا املوضوع جيدر التذكري بأن الدول اليت تسمح لبعض معتوهيها
باإلساءة للرسول األعظم صلوات اهلل عليه ،ولإلسالم ،كانت تعترب الديانة اإلسالمية
الدرع الواقي من خطر الشيوعية يف عهد االحتاد السوفييت البائد ،وكانوا يستغلون إميان
املسلمني ،ودعوة اإلسالم إىل التوحيد يف حماربة الفكر الشيوعي ،لكنهم ما لبثوا أن
انقلبوا على اإلسالم واملسلمني ،بعد انهيار االحتاد السوفييت ،وجمموعة الدول الشيوعية،
ومن املضحك املبكي أن من يرفضون اقامة دولة فلسطينية هذه األيام حبجة أنها ستكون
دولة إسالمية حيكمها مسلمون -متطرفون -هم من كانوا يرفضون قيامها ،منذ العام
 1948وحتى بداية تسعينات القرن املاضي خوفاً من أن تكون دولة شيوعية!!
والالفت لالنتباه أنه وبعد انهيار االحتاد السوفيييت مباشرة ظهر كتاب “صراع
احلضارات” لصموئيل هنينجتون ،املفكر األمريكي الشهري ،الذي ذكر فيه أن الصراع
بني الشيوعية والرأمسالية قد انتهى  ،ليحل حمله الصراع بني اإلسالم والعامل الرأمسالي
 املذابح النازية ضد اليهود .
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الغربي ،علماً أن الباحثني واألكادمييني املنصفني الدارسني لإلسالم يعلمون علم
اليقني أن اإلسالم دين تسامح ،وحمبة ،وعدالة ،وحيرتم إنسانية اإلنسان ،ويرفض الظلم
والعدوان ،ويشهد التاريخ أن دولة اخلالفة االسالمية ،احرتمت حقوق رعاياها من غري
املسلمني ،ويف العصور الوسطى وعندما اضطهدت أوروبا اليهود ،مل جيدوا هلم مالذاً إال
يف األندلس –اسبانيا – اليت كانت حتت سيادة دولة اخلالفة ،وأيضاً يف بقية أرجاء الدولة
اإلسالمية ،حتى إن اليهود يف األندلس أنتجوا ثقافة يهودية خالصة.
وملّا كان اإلسالم يدعو إىل رفض الظلم والعدوان ،فإن أتباعه وهم يشكلون اآلن
ربع سكان العامل – حوالي مليار ونصف – يسعون إىل التحرر واالستقالل ،واستغالل
مواردهم الطبيعية ،والنهوض بأمتهم ،وهذا ما خييف العامل الغربي ،ويف مقدمته أمريكا،
كونهم يستعمرون العامل اإلسالمي ،للحفاظ على مصاحلهم االستعمارية .
ومبا أنهم على يقظة واستعداد تا ّمني لضرب أية حماولة للتحرر يف العاملني العربي
واالسالمي ،ولتضليل شعوبهم يف العامل الغربي ،كي يبقوا مستعدين لالخنراط يف
اجليوش ،حملاربة العرب واملسلمني ،واإلسالم ،فإنهم خيتلقون األكاذيب ،ويستفزون مشاعر
املسلمني ،باإلساءة للرسول األعظم ،صلوات اهلل عليه ،لتكون هناك رّدات فعل محقاء،
يتسلحون بها خلدمة أغراضهم ،وسياساتهم العدوانية .وما أجنح الردود وأجنعها عليهم
بالقيام برتمجة سرية الرسول األعظم إىل لغاتهم  ،وكذلك ترمجة القرآن الكريم ،ومبادىء
الفقه اإلسالمي أيضاً ،فالشعوب الغربية قارئة ومستنرية وتفهم املقروء ،وتستطيع متييز
الغث من السمني .
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حقيقة اإلميان واحلياء
يف ميزان السنة النبوية
بقلم :الدكتور إمساعيل نواهضة  /خطيب املسجد األقصى املبارك
ومدرس التفسري وعلوم القرآن جبامعة القدس

يقول النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم ( :اإلميان بضع وسبعون شعبة؛ أعالها ال إله
إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإلميان)()1
اإلميان كالشجرة ،تطلق على اجلذر واجلذع ،كما تطلق عليهما مع الفروع واألغصان
واألوراق واألزهار والثمار ،كذلك يطلق اإلميان على التصديق بالقلب ،وعليه مع
األعمال الصاحلة ،وإذا كانت الشجرة ال تؤتي أكلها ،وال يكمل نفعها إ ّال مبا محل جذرها

وجذعها ،فإن اإلميان كذلك ،ال يكون منجياً من النار ،إ ّال مبا أوجبه من صاحل األعمال
واستلزمه.

وإذا كانت الشجرة تتشعب شعباً خمتلفة ،بعضها أغلظ من بعض ،وبعضها أساس

لغريه ،وبعضها أهم أو أنفع من الشعب األخرى ،فإن اإلميان الكامل كذلك ،يبدأ
بشهادة أن ال إله إ ّال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل ،فتتدرج أوامره ومطالبه من األهم إىل

املهم ،ومن املهم إىل ما هو دونه ،حتى ينتهي بإزاحة الشوك من طريق املسلمني ،وإزالة
كل ما من شأنه إيذاء املارة ،أو اإلضرار بهم.
أما احلياء ،وهو انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح ،فهو من أهم خصال اإلميان،
ألنه الباعث إىل الكثري من صفات اخلري والداعي هلا ،وهو املانع عن كثري من مزالق
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الشر والفساد ،واحلاجز عنها .
إن هذا احلديث دليل على أن اإلميان الكامل متكون من أجزاء اعتقادية وعملية
وال يوصف على احلقيقة باإلميان الكامل ،إال من استوفى مجيع شعبه ،ومن كان كذلك

فقد استقام مع الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها ،يقول اهلل تعاىلِ { :ف ْط َر َة ال َّل ِه الَّتِي
ِ ِ
ِ ِ ِ
قيم }( ،)2ويقول ،صلى اهلل عليه وسلم:
َف َط َر ا َّلن َ
اس َع َل ْي َها لاَ َت ْبد َيل ل َخلْقِ اللَّه َذل َك الد ُين ال ْ ُ
( كل مولود يولد على الفطرة  ،)3() ...ومما جاء يف حديث جربيل ،عليه السالم،
( اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه  ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك )( ،)4وقال صلى
اهلل عليه وسلم  ( :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق )( ،)5وقـال  ( :أكمل املؤمنني
إميانا أحسنهم خلقا )( )6وقال  ( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره،
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ،ومن كان يؤمن باهلل فليقل خريا،
أو ليصمت) (.)7
حتتاج العقيدة إىل جمموعة من اإلعالنات ،منها :
 إعالن النطق بالشهادتني . وإعالن أفعال توجبها العقيدة كالصالة والصوم واحلج والزكاة ...إخل. وإعالن عن الرباءة من أفعال حيرمها اإلسالم؛ كالزنا ،والربا ،واخلمر،والكذب ،والظلم....إخل

 -وتستلزم إعالن املرء عن نفسه من خالل إظهاره لدينه ،بالدعوة إليه ،ومحله بقوة ،أمراً

مبعروف ،ونهياً عن منكر ،وإصالحاً بني الناس  ،وما يتطلبه الوقت من إعالن آخر ،قال

ول ربي ال َّل ُه  )8(} ..وقال
ون َر ُج ًال َأن يَ ُق َ
تعاىل َ { :و َق َال َر ُج ٌل ُّم ْؤ ِم ٌن من آ ِل ِف ْر َع ْو َن يَ ْك ُت ُم إِ َميانَ ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
ِِ
ِ
تعاىل  { :إِنَّما الْم ْؤ ِم ُن َ ِ
اه ُدوا ب ِ َأ ْم َوال ِ ِهم َو َأ ُنف ِس ِهم ِفي َس ِبي ِل
ون الَّذ َين َآم ُنوا بِاللَّه َو َر ُسوله ُث َّم لَ ْم يَ ْر َت ُابوا َو َج َ
َ ُ
ْ
ْ
ون }(.)9
اللَّ ِه ُأ ْولَئِ َك ُه ُم ا َّلصا ِد ُق َ
42

حقيقة اإلميان واحلياء يف ميزان السنة النبوية

املهم أن اإلميان ال بد له من أثر إجيابي ،يظهر على سلوك املرء ،كاخلشية ،واإلنابة،
والعطف ،والتضحية ،والبذل واإلنفاق ،وحب اخلري للناس  ،وإظهار الوالء للدين
وأهله  ،والرباءة من الكافرين.

ون ال َّ ِذ َين إِ َذا ُذ ِك َر
وأي نقص يف ذلك هو نقص يف كمال اإلميان ،قال
تعاىل  { :إِن َّ َما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ِّ
ون ا َّلص َال َة
ون * ال َّ ِذ َين ُي ِق ُيم َ
ال ّل ُه َو ِج َل ْت ُق ُل ُوب ُه ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آيَا ُت ُه َز َادتْ ُه ْم إِ َميان ًا َو َع َلى َرب ِه ْم يَ َت َو َّك ُل َ
ات بَ ْع ُض ُهم َأ ْولِياء بَ ْع ٍ
ون
ون َوال ْ ُم ْؤ ِم َن ُ
ض يَ ْأ ُم ُر َ
ون } ( ، )10وقال تعاىل َ { :وال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
َو ِم َّما َر َز ْق َن ُاه ْم ُين ِف ُق َ
ْ َ
بِالْمعر ِ
وف َويَ ْن َهو َن َعنِ ال ْ ُم َ
ون ال ّل َه َو َر ُسولَ ُه } ( )11وقال
ون ا َّلزك ََاة َو ُي ِط ُيع َ
ون ا َّلص َال َة َو ُي ْؤ ُت َ
نك ِر َو ُي ِق ُيم َ
َ ُْ
ْ
ون } (.)12
ون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْصلِ ُحوا بَ ْي َن َأ َخ َوي ْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
تعاىل  { :إِن َّ َما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ون
واإلميان يدعو إىل التالزم بني القول والعمل  ،قال تعاىل  { :يا أيُّها الَّذ َين َأمنوا ل ِ َم َت ُقو ُل َ
ون }(.)13
ون ،ك َُب َر َم ْقت ًا ِع ْن َد ال َّل ِه ْأن َت ُقو ُلوا ما ال َت ْف َع ُل َ
ما ال َت ْف َع ُل َ

فلسفات عقديًة حتفظ دون أن يكون هلا أثُرها يف حياة املرء،
ومعنى هذا أن اإلميان ليس
ٍ

يف عبادته وعمله  ،يف فعله وكفه ،يف تعامله مع أهله ،وجريانه ،ومع مجيع الناس  ،بل يف
تصوراته ،و مشاعره ،وخواطره ! يقول صلى اهلل عليه وسلم ( :ال يؤمن أحدكم حتى
يكون هواه تبعا ملا جئت به )(.)14
ثم هناك بعد كل ذلك جمال واسع لزيادة اإلميان ،من خالل سعة العمل يف تلك
ُّ
الش َعب الكثرية  ،وانظر إىل الصديق –رضي اهلل عنه -حني مسع أن أبواب اجلنة
مثانية ،وأن كل باب يدعى للدخول منه ُ
أهل أعمال معينة  ،وكيف كانت همته ؟ روى

مسلم من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :من
أنفق زوجني يف سبيل اهلل نودي من أبواب اجلنة ،يا عبد اهلل هذا خري ،فمن كان من
أهل الصالة ُدعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل اجلهاد ُدعي من أبواب اجلهاد،
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ومن كان من أهل الصدقة ُدعي من باب الصدقة ،فقال أبو بكر :بأبي أنت وأمي يا
رسول اهلل ما على من دعي من تلك األبواب من ضرورة ،فهل يدعى أحد من تلك األبواب
كلها؟ قال :نعم ،وأرجو أن تكون منهم) (.)15
الغالب أن ال تفتح مجيع
إنها أبواب اإلميان املختلفة ،فمن مقل ،ومن مستكثر ،وإن كان
ُ

األبواب إال ملن اصطفاهم اهلل من أمثال الصديق ،وال شك أنهم قلة.

فاملهم أن يعزم املسلم على اخلري،ويسدد ويقارب ،يقول صلى اهلل عليه وسلم ( ،إمنا
األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرىء ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها ،أو
إىل امرأة ينكحها ،فهجرته إىل ما هاجر إليه )(.)16

باب آخُر ،أو أكثُر ،وأن َ
بابَّ ،
يغبطه
كل من ُفتح له ٌ
واملطلوب أن يَعذ َر من ُفتح له ٌ

ال أن حيسده ما دام قد أدى القدر املشرتك بني اجلميع  ،ومل يتخلف عما يطلبه الوقت،
وليستحضر جواب اإلمام مالك ،رضي اهلل عنه ،ملن أنكر عليه اإلكثار من االشتغال
بالعلم دون نوافل العبادات األخرى ،كالصوم والصالة واحلج واالعتمار ،وقال ( :ال
أرى ما أنا فيه َّ
بأقل مما أنت فيه وأرجو أن يكون كل منا على خري ).

نعم ،إن كال منهما على خري ،ما دام يرتقى يف القربات إىل اهلل تعاىل ،كما قال جل
وعال يف احلديث القدسي ،عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
( إن اهلل قال :من عادى لي وليا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته؛ كنت
مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش بها  ،ورجله اليت ميشي
بها ،وإن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذني ألعيذنه ،وما ترددت عن شيء أنا فاعله
ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت ،وأنا أكره مساءته ) (.)17
هكذا كان رسل اهلل عامة ،ورسولنا صلى اهلل عليه وسلم  ،وصحابته الكرام ،وسلف
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األمة ،والصاحلون فيها ،يف كل زمن ،ويف كل مكان ،ال يرون فرقاً بني اإلميان والسلوك
َ
واملنافق بتأبيه
واألخالق ،بل يعرفون املؤمن بسلوكه وأخالقه ،ومسارعته إىل اخلريات،
وكفه ،وكسله ،وختاذله ،وتثاقله ،مع حسن هيئاتهم وعباراتهم ،كما قال تعاىل يف وصفهم:

ون ُك َّل َصي َح ٍة
{ َوإِ َذا َر َأي ْ َت ُه ْم ُت ْع ِج ُب َك َأ ْج َس ُام ُه ْم َوإِن يَ ُقو ُلوا َت ْس َم ْع ل ِ َق ْول ِ ِه ْم َك َأن َّ ُه ْم ُخ ُش ٌب ُّم َس َّن َد ٌة يَ ْح َس ُب َ
ْ
ِ
ون }(.)18
اح َذ ْر ُه ْم َق َات َل ُه ُم اللَّ ُه َأنَّى ُي ْؤ َف ُك َ
َع َل ْيه ْم ُه ُم ال ْ َع ُد ُّو َف ْ
لقد كان السلف يرون أن اإلميا َن ٌ
ٌ
وتصديق وعمل ،قيا ٌم بالليل ،وصيام
إدراك وتصور،
بالنهار ،جهاٌد وذكر وإنفاق { ُّم َح َّم ٌد َّر ُس ُول ال َّل ِه َوال َّ ِذ َين َم َع ُه َأ ِش َّداء َع َلى ال ْ ُك َّفا ِر ُر َح َماء بَي َن ُهم
ْ ْ
ِّ
ِ
َ
ون َف ْض ًال من اللَّ ِه َو ِر ْض َوان ًا ِس َيم ُاهم ِفي ُو ُجو ِه ِهم م ْن أ َث ِر ا ُّلس ُجود }()19
َت َر ُاه ْم ُركَّع ًا ُس َّجد ًا يَ ْب َت ُغ َ
ْ
ون ِفي َخلْقِ السماو ِ
ات
ون ال ّل َه ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َو َع َل َى ُج ُنوب ِ ِه ْم َويَ َت َف َّك ُر َ
وقال تعاىل  { :ال َّ ِذ َين يَ ْذ ُك ُر َ
َّ َ َ
ِ
ِ
َ
اب ا َّلنا ِر }( )20وملا رأى رسول اهلل ،صلى
َواأل ْر ِض َربَّ َنا َما َخ َل ْق َت َهذا بَاط ًال ُس ْب َحانَ َك َفق َنا َع َذ َ
اهلل عليه وسلمً ،
قلب هذا خلشعت
رجال يعبث بلحيته وهو يف الصالة قال ( :لو خشع ُ
جوارحه)( )21ويف الصحيح أنه صلى اهلل عليه وسلم ( كان يقوم من الليل حتى
تتفطر قدماه .فقيل له :أوليس قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال :
أفال أكون عبداً شكوراً)( )22وكان الصحابة يفعلون تلك الطاعات َّ
كلها ،وجيتهدون
خيش ْون على أنفسهم من النفاق ،كما َ
فيها ،ومع كل ذلك كانوا َ
خيش ْون أن يكونوا عملوا

ً
أعماال أخرى تبطلها ،أو متنع من قبوهلا ،ولذا قال ابن أبي مليكة :أدركت ثالثني ومائًة

 ويف رواية مخسني ومائًة  -من أصحاب النيب صلى اللهّ عليه وسلمُّ ،كلهم خيافون
النفاق.
وروى الرتمذي عن عائشة ،رضي اهلل عنها ،زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قالت:

ون َما َآتوا َّو ُق ُل ُوب ُهم َو ِج َل ٌة
سألت رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،عن هذه اآلية { َوال َّ ِذ َين ُي ْؤ ُت َ
ْ
َأن َّ ُهم إِلَى رهبم ر ِ
ون } (املؤمنون )60:قالت عائشة  :أهم الذين يشربون اخلمر ويسرقون؟
اج ُع َ
َ
ْ
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قال  ( :ال يا بنت الصديق  ،ولكنهم الذين يصومون ،ويصلون ،ويتصدقون ،وهم خيافون
أال يقبل منهم (أولئك الذين يسارعون يف اخلريات)(.)23

ٌ
مرتبط بالسلوك واألخالق ،قال تعاىل { إِ َّن أْ َ
وهكذا فهمواَّ ،
ون ِمن
أن اإلميان
البْ َر َار يَ ْش َر ُب َ

ِ
ِ
َك ْأ ٍس ك َ ِ
ون يَ ْوم ًا
ون بِا َّلن ْذ ِر َويَ َخا ُف َ
جرونَ َها َت ْف ِجري ًا * ُيو ُف َ
َان م َز ُاج َها كَا ُفور ًا * َع ْين ًا يَ ْش َر ُب ب َِها ع َب ِّ ُاد اللَّه ُي َف ُ
ون ا َّلط َع َام َع َلى ُحب ِه ِم ْس ِكين ًا َويَتِيم ًا َو َأ ِسري ًا* إِن َّ َما ُن ْط ِع ُم ُك ْم ل ِ َو ْج ِه اللَّ ِه لاَ
َان َش ُّر ُه ُم ْس َت ِطري ًا * َو ُي ْط ِع ُم َ
ك َ
ِّ
اف ِمن َّرب َنا يَ ْوم ًا َع ُبوس ًا َق ْم َط ِرير ًا* َف َو َق ُاه ُم ال َّل ُه َشر َذل ِ َك ال ْ َي ْو ِم
ُن ِر ُيد ِم ُنك ْم َج َزاء َولاَ ُش ُكور ًا* إِنَّا نَ َخ ُ
َّ
َولَ َّق ُاهم نَ ْض َر ًة َو ُس ُرور ًا* َو َج َز ُاهم ب َِما َص َب ُروا َج َّن ًة َو َح ِرير ًا }( ،)24وتتبع األدلة على هذا يف
ْ
ون *
الكتاب والسنة غ ُ
ري ممكن ،ويكفي يف ذلك الكليات ،كقوله تعاىل َ { :ق ْد َأ ْف َل َح ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ال َّ ِذين ُهم ِفي صلاَ ت ِ ِهم َخ ِ
ون *
ون * َوال َّ ِذ َين ُه ْم ل ِ َّلزكَاةِ َفا ِع ُل َ
ون * َوال َّ ِذ َين ُه ْم َعنِ اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ
اش ُع َ
َ ْ
َ ْ
ون * إِلاَّ َع َلى َأ ْز َو ِ
َوال َّ ِذ َين ُهم ل ِ ُفر ِ
اج ِهم ْأو َما َم َل َك ْت َأي ْ َما ُن ُهم َف ِإن َّ ُهم َغي ُر َم ُلو ِم َني * َف َمنِ ابْ َت َغى
وج ِه ْم َحا ِفظُ َ
ْ ُ
ْ ْ ْ
ون * َوال َّ ِذ َين ُهم َع َلى َص َل َوات ِ ِهم
*وال َّ ِذ َين ُهم أِ َل َمانَات ِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َر ُاع َ
َو َراء َذل ِ َك َف ُأ ْولَئِ َك ُه ُم ال ْ َع ُاد َ
ون َ
ْ
ون ال ْ ِفر َد ْو َس ُهم ِف َيها َخال ِ ُدون}(.)25
ون * ال ِذين ي ِرث
ون * ُأ ْولَئِ َك ُه ُم ال ْ َوا ِر ُث َ
َحيا ِفظُ َ
ْ
َّ َ َ ُ َ ْ
يقول اإلمام السيوطي يف الدر املنثور  :أخرج البخاري يف األدب املفرد ،والنسائي ،وابن
املنذر ،واحلاكم ،وصححه ،وابن مردويه ،والبيهقي يف الدالئل ،عن يزيد بن بابنوس،
قال“ :قلنا لعائشة ،كيف كان خلق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ؟ قالت :كان
العشر،
خلقه القرآن .ثم قالت :تقرأ سورة املؤمنون { قد أفلح املؤمنون } ؟ فقرأ حتى بلغ
َ

فقالت :هكذا كان خلق رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ()26

ُ
امتثال القرآن
ومعنى ذلك – كما يقول ابن كثري  : -أنه عليه الصالة والسالم صار

سجيًة له ،وخلقاًَ ،
اجلبلي ،فمهما أمره القرآن فعله ،ومهما نهاه عنه تركه،
وترك طبعه
َّ
هذا مع ما جبله اهلل عليه من اخللق العظيم ،من احلياء ،والكرم ،والشجاعة ،والصفح
واحللمِّ ،
وكل خلق مجيل ،كما ثبت يف الصحيحني عن أَنس ،قال  :خدمت رسول اهلل ،
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عشر سنني فما قال لي ُ :أ ٍّف قط ،وال قال لشيء ُ
ل َ
فعلته ،مِ َ
فعلته؟
صلى اهلل عليه وسلمَ ،
َ
أحسن الناس ُخلقًا ،وال
وال لشيء مل أفعله َأ َال فعلته ؟ وكان صلى اهلل عليه وسلم،
ُ
مسست خزاً ،وال حريراً ،وال شيئًا كان َأل َ
ني من كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
ُ
طيب من َع َرق رسول اهلل صلى اللهّ عليه وسلم.
وال
مشمت مسكًا ،وال عطراً كان َأ َ
(أخرجه الشيخان من حديث أنس) (.)27
وهكذا كان الصحابة والسلف الصاحل رضي اهلل عنهم.
وقد ظل املسلمون ال ميلكون من الرباهني واألدلة على إميان املؤمن وصالحه ،سوى

العمل الصاحل ،يكتفون من املؤمن بظاهر حاله ،وال يشقون القلوب ،وال َّ
يتأل ْون على

اهلل.

فإن قيل :مل خص احلياء بالذكر من بني الشعب؟ أجيب :ألنه الباعث على أفعال اخلري،
احلاجز عن أفعال املعاصي ،فله أهمية خاصة ومزيد عناية داعية ،إذ احليي خياف فضيحة
الدنيا واآلخرة .فيأمتر وينزجر .فإن قيل :إن احلياء من الغرائز ،فكيف ُجعل شعبة من
اإلميان؟ أجيب :بأنه قد يكون غريزة ،وقد يكون ختلقاً ،وعلى كل ،فاستعماله على وفق

الشرع ،حيتاج إىل اكتساب ،وعلم ،ونية ،فلهذا جعل من اإلميان.
مر برجل من األنصار يعظ أخاه
ويف صحيح مسلم أن النيب-صلى اهلل عليه وسلم – ّ

يف احلياء ،فقال ( :احلياء من اإلميان).
واملعنى العام هلذا احلديث :

مر على أخوين من األنصار يف بعض طرق
إن رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – ّ

املدينة ،يعاتب أحدهما أخاه على تهاونه يف استيفاء حقه ؛ وينصحه أن خيفف من حيائه،
وأن يتخلق بشيء من احلزم ،والشدة يف مواجهة خصومه ،ويعظه ،ويبني له أضرار فرط
احلياء ،خصوصاً أمام من ال يستحي ،وال يقدر أهل االستحياء.
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ومسع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كالم الناصح ،ورأى استحياء أخيه ،وسكوته،
وإطراقه؛ وغض طرفه ،وامحرار وجهه.إنه  ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعلم إميان املوعوظ،
ويعلم الكثري من صفاته احلميدة ،ويعلم أن دوافع انقباضه عن أخذ حقه هي اخلشية من

ارتكاب القبيح الذي يكرهه ،وليس جبناً ،وال خوراً ،وال ضعفاً ،وال استكانة ،وال ذلة.

فوجه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،لومه لالئم ،وعتبه للمعاتب ،ونصحه للناصح،

وزجره للزاجر ،طالباً منه أن يدع أخاه على خلقه احلميد ،وصفته الطيبة ،وخصلته
الشرعية ،فإن مثل هذا احلياء أثر من آثار اإلميان؛ ولئن منع من استيفاء حق من حقوق
الدنيا ،فإنه حيصل على ما هو خري منه ،وحيقق أجرين .أجر الصرب على جهل اجلاهل،
وافرتاء املفرتي ،وأجر احلق الذي ال يضيع عند أحكم احلاكمني.)28( .
ومما يرشد إليه حديث “ :اإلميان بضع وسبعون شعبة :“ ....
 - 1تفاوت مراتب اإلميان.
 - 2إن اإلميان قول وعمل ،وفيه رد على املرجئة القائلني ،بأن اإلميان قول بال عمل.
 - 3إن األعمال مع انضمامها إىل التصديق ،داخلة يف مسمى اإلميان.
 - 4احلث على التخلق خبلق احلياء.
 - 5احلث على إماطة األذى عن طريق الناس.
 - 6مسؤولية الفرد حنو اجملتمع ،فإن إماطة األذى عن الطرقات رمز للتعاون والتكافل
االجتماعي ،ودفع الضرر عن أفراده ،ومحايته من الوقوع يف اخلطر والضرر.
ويف اخلتام نسأله تعاىل أن جيعلنا ممن يتصفون بصفات اإلميان ،ويتخلقون خبلق
احلياء ،وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وممن يسريون على نهج احلبيب حممد،
صلى اهلل عليه وسلم.
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اهلوامش

 .1اجلمع بني الصحيحني .البخاري ومسلم املتفق عليه من مسند أبي هريرة.3/111 .
 .2الروم.30 :
 .3اجلمع بني الصحيحني .البخاري ومسلم املتفق عليه من مسند أبي هريرة.3/54 .
 .4صحيح البخاري .باب سؤال جربيل النيب-صلى اهلل عليه وسلم .1/27 .-وصحيح مسلم .باب
معرفة اإلميان واإلسالم واإلحسان.1/29 .
 .5السنن الكربى للبيهقي.10/192 .
 .6السنن الكربى للبيهقي .10/192 .مسند أمحد.16/478 .
 .7صحيح البخاري .باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره .5/2240.وصحيح مسلم.
باب احلث على إكرام اجلار.1/49 .
 .8غافر.28:
 .9احلجرات.15 :
 .10األنفال.2 :
 .11التوبة.71 :
 .12احلجرات.10 :
 .13الصف.3 :
 .14تفسري ابن كثري .باب.2/349 .64 :
 .15صحيح البخاري .باب الريان للصائمني .2/671 .وصحيح مسلم .باب :من مجع الصدقة وأعمال
الرب.3/91 .
 .16صحيح البخاري .باب :كيف كان بدء الوحي.1/3 .
 .17صحيح البخاري .باب :التواضع .5/2384 .والسنن الكربى للبيهقي.3/346 .
 .18املنافقون.4 :
 .19الفتح.29 :
 .20آل عمران.191 :
 .21السنن الكربى للبيهقي.2/285 .
 .22صحيح البخاري .باب :قيام النيب-صلى اهلل عليه وسلم .1/380 . -وباب سورة الفتح.
.4/1830
 .23مسند اإلمام أمحد.42/465 .
 .24اإلنسان.12 - 4 :
 .25املؤمنون.11 - 1 :
 .26مسند اإلمام أمحد.42/183 .41/148 .
 .27أنظر تفسري القرآن العظيم البن كثري .403 ،4/402 .دار إحياء الكتب العربية .عيسى البابي
احلليب وشركاه.
 .28فتح املنعم شرح صحيح مسلم .د .موسى شاهني الشني .219 ،1/218 .مطبعة دار التأليف .سنة
1969م.
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التكفير

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

مقدمة :
التكفري يف أبسط معانيه هو احلكم بالكفر على املعيَّنني  ،ممن هم على أصل اإلسالم،

من األشخاص ،واهليئات ،والفرق ،واجلماعات ،والدول  .والتكفري بهذا املعنى نقيض

اإلميان ،الذي ُّ
يعد من القضايا املصريية اخلطرة يف حياة اإلنسان ،فهو الذي حيدد مصريه،

ومكانته ،ومشروعية وجوده ،وأعماله يف اجملتمع اإلسالمي ،فإما أن يكون اإلنسان مؤمناً

قائماً على التوحيد ،مصريه النهائي  -بعد انتهاء الوجود الدنيوي  -جنة اخللد اليت

وعد بها املتقون ،وإما أن يكون كافراً معانداً ،مصريه النار ،اليت أعدَّت لكل من حاد

عن سواء السبيل  .ويوضح القرآن الكريم هذه احلقيقة بقوله تعاىل ُ { :ه َو ال َّ ِذي َخ َل َق ُكم
ْ
ون بَ ِصريٌ } ( ،)1وقوله تعاىل  { :إِنَّا َه َدي ْ َن ُاه ا َّلس ِب َيل إِ َّما
َف ِم ُنك ْم كَا ِف ٌر َو ِم ُنكم ُّم ْؤ ِم ٌن َوال َّل ُه ب َِما َت ْع َم ُل َ
َشا ِكر ًا َوإِ َّما ك َُفور ًا } (.)2
أنواع الكفر:
وكما هو واضح ،فإن اآليتني تشريان إىل نوعني من أنواع الكفر  :كفر يقابل اإلميان،
وكفر يقابل الشكر .ويندرج حتت هذين النوعني ،أنواع عديدة أخرى من الكفر ،مثل:
كفر اجلهل والتكذيب ،وكفر اجلحود واإلحلاد والشرك الذي يضم حتت دائرته املشركني،
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وأصحاب الديانات الوثنية ،والعلمانيني واإلحلاديني ،وأصحاب النحل املارقة ،الذين

ً
فضال عن
وصفهم الغزالي بقوله  « :ظاهرهم الرفض ،وباطنهم الكفر »( .)3وهناك
ذلك كفر العناد واالستكبار ،وكفر النفاق اخلالص.
والكفر من جهة أخرى ،منه ما هو أصلي ،له حكم شرعي ثابت  ،ومنه ما هو طارئ
يف حياة املسلم خاصة ،واملسلمني عامة  ،ويتفاوت حكمه وفق حجمه ،فمنه الكفر
األكرب ،الذي خيرج اإلنسان من امللة  ،ويوجب له اخللود يف النار ،كاإلنكار ،واجلحود،
والشرك باهلل ،ومنه األصغر ،الذي يوجب لصاحبه الوعيد ،دون اخللود يف النار ،كارتكاب
املعاصي ،على اختالف درجاتها ،ومنها الكبائر اليت قال املعتزلة إن مرتكبها كافر ،بينما
عدها أهل السنة واجلماعة من املعاصي ،اليت حياسب اهلل تعاىل عليها  ،ولكنها ال تخُ رج

صاحبها من ملة اإلسالم إىل الكفر( ،)4وقد استدلوا على ذلك بقول النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم  “ :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول
اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم ،وأمواهلم ،إال
حبق اإلسالم ،وحسابهم على اهلل عز ّ
وجل “ ( ، )5وقوله ،صلى اهلل عليه وسلم  “ :أتاني
جربيل ،فبشرني أنه من مات من أمتك ال يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنة  ،قلت :وإن زنى
وإن سرق ؟! قال :وإن زنى وإن سرق “ ( . )6ويروى أن أسامة بن زيد قتل ً
رجال شهر
عليه السيف ،فقال  :ال إله إال اهلل  ،فأنكر عليه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم  ،وقال :
أقتلته بعد أن قال :ال إله إال اهلل ؟ فقال  :إمنا قاهلا تعوذاً من السيف  ،فقال :هال شققت

عن قلبه؟ (.)7
أسباب التكفري ودواعيه
هناك أسئلة عديدة تثار حول األسباب الكامنة وراء بروز هذه الظاهرة وانتشارها يف
اجملتمع اإلسالمي ،وأول ما نالحظه يف هذا الصدد ،أن السبب الرئيس مصدره شيوع

البدع واملنكرات ،والفساد والظلم ،بشتى الصور ،مما يوّلد مشاعر النقمة واإلحباط
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لدى أبناء اجملتمع ،وال سيما قطاع الشباب منهم ،الذين يلجأون إىل إلصاق تهمة
التكفري بكل من يظنون أنه منحرف عن اجلادة  ،أو منغمس يف اآلثام واملعاصي ،كبريها
وصغريها ،ونسوا يف خضم محاسهم واندفاعهم أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل
يدرج أمثال هؤالء يف دائرة الكفر ،ما داموا قائمني على التوحيد ،وينطقون كلمته  ،فقال:
« ما من عبد قال ال إله إال اهلل ،ثم مات على ذلك ،إال دخل اجلنة »(.)8

ولكن ما الذي يدفع هذا الفريق من الناس كي ينصبوا أنفسهم حكاماً وقضاة ،يزنون

اإلميان والكفر مبوازينهم ،دومنا سند شرعي ،مدعني أنهم وحدهم من ميتلك احلقيقة
ويدافع عنها ؟ .إن هذا عائد _ يف رأي كثريين من علماء األمة _ إىل جمموعة من
األسباب ،ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية :
 .1ضحالة العلم واجلهل بقواعد الشرع احلكيم ومقاصده ،وقلة الفقه فيه ،بسبب
ابتعادهم عن نصح العلماء وصفوتهم ،وترك التلقي عنهم .ويف ذلك يقول احلسن
البصري رمحه اهلل  “ :العامل على غري علم ،كالسالك على غري طريق “ (.)9
 .2ظهور نزعات األهواء والعصبيات والتحزبات  ،والتعصب هلا بصورة جتعل كال منهم
يدعي أنه وحده ميتلك احلقيقة ،وميثل اإلسالم  ،وأن غريه قائم على اإلثم والباطل.
 .3التعاظم والغرور ،والتعالي على العلماء والناس ،واحتقار اآلخرين.
 .4تصدر حدثاء األسنان  ،وسفهاء األحالم ،مع ما يتصفون به من عناد ،وقلة يف التجارب،
وغرية غري متزنة  ،جتنح بهم غالباً إىل التعصب الذميم  ،والتشدد يف الدين ،والتنطع،

متناسني قول الرسول األعظم ،صلى اهلل عليه وسلم  ( :إن هذا الدين يسر ،ولن يشاد
الدين أحد إال غلبه ) ( .)10وقد نبَّه عبد اهلل بن مسعود إىل هذا األمر ،وحذر من

تبعاته ،حيث قال  ( :لن يزال الناس خبري ما أخذوا العلم عن أكابرهم ،وعن أمنائهم
وعلمائهم ،فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا ) (.)11

 .5قلة الصرب ،وضعف احلكمة ،والتهور يف إصدار األحكام  ،وإبقاء التهم دون تبصر
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أو إمعان .
 .6اضطهاد الدعاة ،وأصحاب الفكر السليم  ،ومنعهم من استالم ناصية التوجيه والرتبية،

مما يفسح اجملال للجهلة ،وأنصاف العلماء ،واملتزلفني ألرباب السلطان وصنائعهمّ ،
لبث
الفتنة  ،وإشاعة الفساد ،والتحايل على األحكام الشرعية  ،وحرفها عن مقاصدها ،حبجج
ضعيفة ،وذرائع واهية.
 .7تقصري والة األمر ،وغفلة العلماء املتنورين ،عن معاجلة هذه األسباب ،باحلكمة،
والروية ،والقدوة احلسنة.
 .8فساد وسائل اإلعالم ،وجنوحها حنو اإلسفاف ،وإثارة الغرائز ،وانتهاك حرمات الدين،
وتوهني عراه ،حبجة احلفاظ على حرية الرأي ،والتعبري.
شروط تكفري املسلم وضوابطه
بالنظر ملا حيدثه التكفري من آثار خطرية يف اجملتمع  ،فقد حدد الفقهاء شروطاً وضوابط
إلطالق صفة الكفر على املسلم املعينَّ  ،وأبرزها:
• أن يثبت ذلك عليه ،وتقام عليه احلجة من العلماء ،بالدليل الساطع ،والربهان األكيد،
ويف ذلك يقول مالك رمحه اهلل  ( :لو احتمل املرء الكفر من تسعة وتسعني وجهًا،
واحتمل اإلميان من وجه ،حلملته على اإلميان ،حتسينًا للظن باملسلم ) (.)12

• أن ال يكون مكرها على الكفر  ،أو نطق به خشية عدو ،أو اتقاء أذى  ،قال تعاىل َ { :من
َك َف َر بِال ّل ِه ِمن بَ ْع ِد َإميان ِ ِه إِ َّال َم ْن ُأ ْك ِر َه َو َقلْ ُب ُه ُم ْط َمئِ ٌّن ب ِاإلِ َميا ِن } (.)13

ً
جاهال ،أو نطق بكلمة كفر ،ال يقصدها  ،ويروى يف ذلك أن رسول اهلل-
• أن ال يكون
مر بشجرة للمشركني ،يقال هلا (ذات أنواط)،
صلى اهلل عليه وسلم – ملَّا خرج إىل خيرب َّ
يعلقون عليها أسلحتهم  ،ويتقربون منها  ،فقالوا  :يا رسول اهلل إجعل لنا ذات أنواط،

كما هلم ذات أنواط  ( ،فقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  : -سبحان اهلل  ،هذا كما قال
َّ
لرتكنب سنن من كانوا
قوم موسى  :اجعل لنا آهلة كما هلم آهلة  ،والذي نفسي بيده
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قبلكم ) ( ،)14ومل يكفرهم.

• ال جيوز أن حيكم بالكفر على املسلمني ،أفراداً ،ومجاعات ،وهيئات ،إال من طرف
العلماء الراسخني يف العلم ،وليس من أحد سواهم  :وال بد أن يكون هؤالء على وعي
تام ،بأن إطالق الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على بعض أعمال املسلمني بأنه كفر ،هو
من الكفر الذي ال خيرج من امللة  ،ويبقي فاعله على أصل اإلسالم  ،كما سبقت اإلشارة
مثل :الزاني ،وتارك الصالة ،وشارب اخلمر ،والغش ،والتشبه بغري املسلمني ،وغريها.
خماطر التكفري وآثاره يف اجملتمع
يع ّد التكفري من األخطار الوبيلة واألمراض الفتاكة ،اليت تصيب األفراد واجلماعات

والدول  ،وقد صدق رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني قال  « :لعن املؤمن

كقتله ،ومن رمى مؤمنا بكفر ،فهو كقتله » ( .)15وخلطورة هذه الظاهرة  ،فإنه
يرتتب على شيوعها واستفحاهلا يف اجملتمع تبعات اجتماعية ،وقضائية كثرية ،ينجم
عنها آثار خطرية تهدد النسيج االجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي  ،فعلى مستوى األفراد
حيظر على من يوصف بالكفر ،أو ُيتهم به ،أن يظل مقرتناً بزوجه  ،وراعياً ألوالده  ،بل

حيكم بالتفريق بينهما  ،وحياكم أمام القضاء بتهمة اخلروج عن ملة اإلسالم  ،وإذا مات
فال جتري عليه أحكام املسلمني  ،فال يدفن وال يغسل وال يورث  ،ويستوجب لعنة اهلل
والناس  ،ويستباح دمه وماله ،وتنتفي الوالية عنه  ،فال حيظى حبماية املسلمني اليت تنص
ات بَ ْع ُض ُهم َأ ْولِياء بَ ْع ٍ
ض } ( ،)16أما على مستوى
ون َوال ْ ُم ْؤ ِم َن ُ
عليها اآلية الكرمية َ { :وال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ْ َ
اجلماعات والدول ،فإن التكفري يؤدي إىل إشعال الفتنة  ،ورمبا إىل سفك الدماء  ،وإزهاق
األرواح الربيئة  ،وختريب املنشآت وزعزعة األمن.
عالج ظاهرة التكفري والتصدي هلا
لكي نتعرف إىل أجنع الوسائل ملواجهة هذه الظاهرة اخلطرية  ،ال بد أن نتبني دوافع
من يلجأون إليها  ،وحقيقة أهدافهم  ،ويبدو لي أن أبرز هذه الدوافع االستحواذ على
54

التكفري ضوابطه وآثاره يف اجملتمع

السلطة ،والتنافس بني األحزاب واملنظمات واألفراد ،لالستئثار بها  ،وإبعاد اآلخرين

عنها  ،وهذا ال ينفي أن بعض من يقومون بها رمبا كانوا مسلمني ومؤمنني حقاً  ،ولكن
تردى فيه اجملتمع اإلسالمي من الفساد واإلعراض عن الدين  ،وما يشيع بني
هاهلم ما َّ
كثري من أبنائه من البدع واملنكرات ،واالنتهاك املتعمد حلرمات اإلسالم ،مع غياب

التطبيق الواعي لقاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فدفعتهم غريتهم ومحاستهم
ونقمتهم على هذه األوضاع إلطالق أوصاف الكفر على من يرونه منغمساً يف هذه
االحنرافات ،وال سيما من أرباب السلطة واحلكم ،وهم يف رأيهم أصل البالء ،ومصدر
كل داء بالنظر ملا يصدر عنهم ،أو يشاع ،حول املقربني منهم ،من مظاهر الفسق ،والفجور،

والتفريط مبصاحل العباد ،والبالد ،وكان حرياً .بهؤالء أن يرتيثوا ً
قليال  ،ليتعرفوا عن كثب
على موقف اإلسالم وحقيقته ومغزاه من هذه الظاهرة اهلدامة اليت تثري الفتنة ،وحترض
على العنف ،وتسوغه حبجج وذرائع خمتلفة هي أبعد ما تكون عن الشرع اإلسالمي
احلكيم ،املعروف بتساحمه ،وبعده عن الغلو والتطرف ،الذي جاءت الدعوة إليه صرحية
يف العديد من األحاديث النبوية  ،ومنها قوله -صلى اهلل عليه وسلم ( : -إياكم
والغلو ،فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو ) ( ، )17وقوله -صلى اهلل عليه وسلم: -
( هلك املتنطعون ) ( ، )18بل إن الرسول الكريم منع من منابذة احلكام « إال أن تروا
كفراً بواحًا  -وليس معاصي  -عندكم فيه من اهلل برهان » (.)19
وتشري األدلة الشرعية إىل أن التكفري هو حق هلل وحده  ،وليس ألحد من عباده  ،فال
جيوز تكفري املسلم إال بدليل شرعي من الكتاب والسنة  ،وقد حذرنا رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم -من مغبة االنزالق يف هاوية التشهري  ،وإلصاق التهم باآلخرين دون
دليل معترب حيث قال « :أميا امرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ،إن كان
كما قال وإال رجعت إليه »(.)20
وينطوي هذا التحذير على إشارة دالة بأن ظاهرة التكفري إمنا هي داء عضال  ،ومرض
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فتَّاك يثري الفتنة ،وينتشر كانتشار النار يف اهلشيم يف أرجاء اجملتمع ،ومن هنا حتتم الضرورة

مواجهتها والتصدي هلا ،وعالجها بالقدوة احلسنة والكلمة الطيبة ،وهذا يستدعي جهداً

مجاعياً خالقاً  ،جيعل نصب عينيه جتفيف املنابع اليت تغذي ثقافة التكفري يف اجملتمع،
وتعمل على اضمحالهلا ،واحلد من تأثريها املدمر ،للسلم األهلي ،واألمن االجتماعي،
ولكي حيقق القائمون على هذا اجلهد الطيب أهدافهم ،وينجحوا يف مهمتهم  ،فينبغي
أن يرتسخ يف وعيهم أن النجاح مرهون باإلحاطة مبرتكزاته وأهمها:

 .1الوعي التام أن اإلنسان إمنا يدخل اإلسالم بقاعدتني :بالشهادة ً
أوال  ،وااللتزام
بأحكامه ثانيا  ،فمن مات وهو موحد استحق النجاة من النار ،والدخول يف اجلنة ،
وهذا يعين أن ارتكاب املعاصي على اختالف مراتبها اليت وصف الرسول -صلى اهلل
عليه وسلم-بعضها بأنها كفر ،هو من الكفر الذي ال ينقض اإلميان ،وال خيرج صاحبه
من حظرية اإلسالم واملسلمني ،وإمنا حياسب مرتكب املعصية على ما اقرتفته يداه ،وفق
شريعة اإلسالم يف الدنيا  ،وحسب مشيئة اهلل تعاىل وإرادته يف اآلخرة.
 .2أن التكفري مل يعد مسألة يف اخلفاء  ،ولكنها جتاوزت ذلك إىل استنفار الدهماء والغوغاء
واألغرار ،لإلفساد ،وإثارة الفنت يف بالد املسلمني ،وهذا يقتضي أن يبادر والة األمر ،وأئمة
الدين لسد الذرائع أمام مثريي الفتنة ،وال سيما إذا عرفنا أن من أبرز مسببات ظاهرة
الغلو والتكفري تتمثل يف اإلعراض عن الدين ،وانتهاك حرمات اإلسالم جهرة دون
حسيب أو رقيب ،واالستبداد الذي يكمم األفواه  ،ويضطهد محلة الفكر السليم.

 .3وأخرياً ينبغي أن نضع يف حسباننا دائما أن الفكرة ال تقاوم إال بالفكرة  ،وعالج
ظاهرة التكفري والتخوين ال يؤتي أكله  ،وال حيقق غرضه بالقمع والتسلط واإلرهاب،
وإمنا بالفكر والبيان ،واحلجة والربهان  ،فبذرة اخلري  ،وال سيما يف أوساط الشباب
املسلم كامنة يف النفوس ،وحتتاج إىل من ينفض عنها غبار الشك ،واالحنراف عن النهج
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طاقات كادحة ومولدة للخري ،وساعية إليه،
القويم ،ليعيدههم إىل اجلادة ،كما كانوا :
ٍ
ال طاقات معطلة تتناوشها األهواء اجلاحمة ،والبدع املنكرة ،وتستبد بها أفكار الزيغ
والضالل ،واالحنراف اليت يروج هلا أعداء األمة ،وصنائعهم من امللحدين املنحرفني عن
النهج القويم.
واهلل يهدي إىل سواء السبيل
 .1التغابن . 2 :

اهلوامش

 .2اإلنسان . 3 :

" .3د .إمساعيل العنزي ،نبذة خمتصرة عن فرقة الباطنية اإلمساعيلية البهرة ،الصفحة اإللكرتونية:

www.read.all.forum.net

" .4انظر  ،أمحد حممد بو قرين ،التكفري مفهومه وأخطاره وضوابطه  ،الصفحة اإللكرتونية،

.www.minshawi.com

 .5متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.
 .6رواه مسلم يف باب اإلميان.

 .7رواه البخاري ،احلديث .1429 :

 . 8ورد يف الصحيحني عن أبي ذر.

 . 9ابن عبد الرب  ،جامع بيان العلم وفضله.128 :1

 .10رواه البخاري ومسلم .

 .11الشاطيب  ،االعتصام  .2:93وانظر ،صاحل بن غامن السدالن  ،معوقات العلم الشرعيwww.rasael.net ،
 .12فرحان العطار ،تسهيل الوصول لفوائد سري أعمال النبالء ،الصفحة اإللكرتونيةwww.saaid.net :
 .13النحل 106 :

 .14أخرجه الرتمذي وقال  :حسن صحيح .

 .15رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك.
 .16التوبة .71 :
 .17رواه النسائي وصححه األلباني .
 .18رواه مسلم وأمحد .
 .19أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم وغريه.
 .20رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي .
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ه َل ِّ
كرِ إِن ُ
الذ ْ
َعلَ ُمونَ
اسأَلُواْ أَ ْ
ُم الَ ت ْ
كنت ْ
قال تعاىل َ  :ف ْ

(النحل)43:

املفيت جييب السائلني
الشيخ  :حممد أمحد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
رئيس جملس اإلفتاء األعلى

سؤال  :يوزع حالياً يف األسواق وعن طريق جتار اجلملة زجاجات حتتوي على ما يسمى “ البرية
اإلسالمية “ وينتجها مصنع ميلكه شخص غري مسلم ،ويصنع إىل جانبها يف نفس املصنع برية مسكرة،
وجدير بالذكر أن تصنيع هذه البريه املسماة “ البرية اإلسالمية ” ال خيضع لرقابة شرعية أو غري
شرعية ،ويبدو أن اهلدف من وراء ذلك هو الربح فقط  ،فما هو حكم الشرع يف توزيع مثل هذه املادة،
وهل جيوز توزيعها يف السوق بهذا املسمى دون رقابة شرعية من دار اإلفتاء خاصة ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني ،وعلى
آله ،وصحبه أمجعني ،وبعد ،

باإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله ،نذكر أن اإلسالم حرم اخلمر حترمياً قاطعاً ،يشمل كل مسكر،

وما أسكر كثريُه فقليلُه حرام ،وذلك بغض النظر عن املسميات ،ومواد التصنيع ،ومصادر اإلنتاج.

أما فيما يتعلق مبا يسمى «البرية اإلسالمية» فاألمر يشمل ثالثة أبعاد رئيسة ،هي:

 .1األصل أن كل طعام أو شراب مباح شرعاً ،ما مل يرد فيه دليل حيرمه ،واملباح من ذلك يندرج ضمن
ِّ
ِّ
الطيبات اليت قال اهلل تعاىل فيها { وي ِح ُّل لَهم ا َّلطيب ِ
ات َو ُي َحر ُم َع َلي ِه ُم اخل َ َبائ ِ َث } (األعراف )157:وقال
َُ
ُ ُ ِّ َ
ْ
ات} (املائدة ،)4:وقال جل شأنه  { :يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآ َم ُنوا ُك ُلوا
سبحانه{ :يَ ْس َأ ُلونَ َك َم َاذا ُأ ِح َّل لَ ُه ْم ُق ْل ُأ ِح َّل لَ ُك ُم ا َّلطي َب ُ
ِّ
ِمن َطيب ِ
ات َما َر َز ْق َنا ُكم } (البقرة.)172:
ْ َ
ْ
 .2أما فيما يتعلق بالبعد الثاني ،اخلاص بتصنيع هذا املشروب املسمى« ،البرية اإلسالمية» يف مصنع
ينتج مخوراً ومشروبات مسكرة ،فإن ذلك يزيد من حجم الشبهات املتعلقة بهذا املشروب ،ويفتح
اجملال واسعاً للشك حول خلوه من املسكر أم ال ،وخباصة أنه ال خيضع للرقابة كما تزعمون يف
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سؤالكم ،وحتى نربأ للدين ،ونكون مطمئنني ملا نأكل ونشرب ،وال تنطلي علينا حيل األمساء املنسوبة
لإلسالم ،فإننا حنبذ جتنب التعامل مع هذا املشروب ،إن ثبتت األوصاف اليت ذكرمتوها.
 .3أما البعد الثالث فيخص التسمية ،فاإلسالم يركز على جوهر األمر أكثر من شكله ،إال إذا تعلقت
بالشكل أحكام شرعية ،فإذا كانت «البرية اإلسالمية» خالية من املواد املسكرة ،فهي مباحة شرعاً ،أما
إذا احتوت على مكون مسكر ،سواء أكان ً
قليال أم كثرياً ،فتحرم باملطلق ،ومينع تصنيعها ،أو شربها

أو بيعها ،أو تقدميها لضيف ...اخل.
احملبذ جتنب تسمية األطعمة واألشربة وغريها من األمور املباحة بأمساء تطلق على حمظورات
وحمرمات يف الشرع ،ففي ذهن الناس أن اسم البرية يطلق على مشروب مسكر ،فيبقى يف النفس
شيء من تسمية مباح شرعي بهذا االسم ،فهل انقطعت األمساء حتى يلجأ الناس إىل تسمية مشروب
مباح بهذا االسم املشبوه ؟؟!

واألوىل باملسلمني اتقاء الشبهات ،أخذاً بتوجيهات الرسول  ( : إن احلالل بني ،وإن احلرام بني،

وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف
الشبهات وقع يف احلرام  ،كالراعي يرعى حول احلمى ،يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك محى،
أال وإن محى اهلل حمارمه ،أال وإن يف اجلسد مضغة ،إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد
اجلسد كله ،أال وهي القلب

) (.صحيح مسلم  ،كتاب املساقاة  ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات).

وحيسن هنا االستشهاد بقرار جملس اإلفتاء األعلى بهذا اخلصوص الصادر بتاريخ 23-7-1998

برقم 42/98/4والذي جاء رداً على سؤال نصه :ما حكم البرية اخلالية من الكحول بيعاً وشراًء
وشرباً؟

ومما تضمنه القرار املشار إليه يف اإلجابة عن هذا السؤال ما يلي:
البرية :اسم يطلق يف الغرب على الشراب املصنوع من ماء الشعري ،وفيه كمية من الغول -
الكحول  -تنتج معه ،فتسبب التخمر  ،وبسبب التفاعالت الكيماوية تزيد نسبة الغول  -الكحول
 -أو تنقص بقدر املدة اليت ميكثها املشروب بعد صناعته ،وشرب الكثري منها يسكر .وعليه فإن البرية

َ ِ
اب و أْ َ
ِ أْ َ
ِ
ال ْزلاَ ُم
مخر ،تأخذ حكم اخلمر ،فهي حرام ،لقوله تعاىل  {:يَا أي ُّ َها الَّذ َين َآم ُنوا إن َّ َما ال ْ َخ ْم ُر َوال ْ َم ْيس ُر َوال َنص ُ َ
ِ
ِ
ون* إِن َّ َما ُي ِر ُيد ا َّلشي َط ُان َأ ْن ُيو ِق َع بَي َن ُكم ال ْ َع َد َاو َة َوال ْ َب ْغ َض َاء ِفي ال ْ َخ ْم ِر
اج َت ِن ُب ُوه لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ر ْج ٌس م ْن َع َم ِل ا َّلش ْي َطا ِن َف ْ
ْ ْ
ْ
ون} (سورة املائدة.)91 – 90 :
َوال ْ َم ْي ِس ِر َويَ ُص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َع ْن ا َّلصلاَ ةِ َف َه ْل َأن ْ ُت ْم ُمن َت ُه َ
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ووردت يف السنة النبوية أحاديث كثرية تدل على حتريم اخلمر ،منها :ما روي عن ابن عباس رضي
الد ْنيَا ُث َّم مَ ْ
اهلل عنهما عن النيب  قال( :م ْ
َن َشِر َب الخْ َ ْم َر فيِ ُّ
ل ي َُت ْب ِم ْنهَا ُحِر َمهَا فيِ الآْ ِخ َرِة ) (صحيح
البخاري – كتاب األشربة  -قول اهلل تعاىل إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم)  .وما روي عن أبي
َ
َلِإلىَ  ْ
َثن َّ
َسَّل َم َأَنا َو ُمع َ
َم ِن،
النبيُِّ َ
الي َ
ْه و َ
صَّلى اللهَُّ َعَلي ِ
َاذ ْب َن َجب ٍ
موسى األشعري رضي اهلل عنه قال َ ( :بع يِ
ِزُر  ِم ْن َّ
ال َل ُه   المْ ْ
ال َل ُه  ْ
الشِع ِري ،و َ
اب ي َ
ْض َنا ،ي َ
ُق ُ
ُق ُ
 َف ُق ْل ُت يَا َر ُس َ
َش َر ٌ
ول اللهَِّ ِإ َّن َش َرابًا ي ْ
الِب ْت ُع  ِم ْن
ُص َن ُع ِب َأر ِ
ال ُ
َس ِلَ ،ف َق َ
كٍر َح َرا ٌم ) (صحيح مسلم  ،كتاب األشربة  ،باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام).
ك ُّل م ْ
ْالع َ
ُس ِ
ومنها ما روي عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت َ ( :نهَى َر ُس ُ
َسَّل َم َع ْن ُك ِّل
ول اللهَِّ َ
ْه و َ
صَّلى اللهَُّ َعَلي ِ

كٍر َوم َ
ُفترٍِّ ) ( سنن أبو داود  ،كتاب األشربة) (وتقرأ مفترّ بتشديد التاء بينما وردت يف رواية
مْ
ُس ِ
أمحد بتخفيف التاء .).
فاإلسالم مل ينظر إىل املادة اليت تتخذ منها اخلمر ،وإمنا نظر إىل األثر الذي حتدثه ،وهو اإلسكار فما
كان فيه علة اإلسكار فهو اخلمر ،مهما وضع الناس هلا من ألقاب وأمساء  ،ومهما تكن املادة اليت
صنعت منها .
فعلة التحريم تدور مع اإلسكار ،فحيثما وجد اإلسكار كان التحريم.
وعليه فإن الشراب املتخذ من الشعري إذا مل يكن مسكرا فحكمه حالل ،ويف الوقت ذاته ال جيوز
أن نطلق امسا متداوال ومعروفا حبرمته ،مثل لفظ البرية على هذا الشراب ،والذي قد يؤدي إىل اختالط
احلالل باحلرام ،مما ال يسع العامة أحيانا التفريق بني األمرين .
وإن جملس اإلفتاء األعلى يهيب باإلخوة التجار ،أن يبتعدوا عن أساليب اخلداع باألمساء وغريها
يف التعامل التجاري ،حيث أن األمساء هلا داللتها بالعرف ،مما يفرض علينا التحري يف انتقاء األلفاظ
الدالة على املسميات .
*****************
سؤال  :هل يصح عقد الزواج الذي جيري بدون إجياب وقبول ،وبدون شاهدين ،وولي أمر ،إذا كانت

الفتاة بكراً ؟!

اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد،
إن عقد الزواج هو اتفاق بني طرفني ،باإلجياب والقبول  -أي بالرتاضي ،-وبغري ذلك ال يكون
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عقداً ،فإذا وجد ذلك وجب الوفاء ،لقوله سبحانه {يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنواْ َأ ْو ُفواْ بِال ْ ُع ُقو ِد } (النساء ،)1:واألصل

يف العقد أن يكون بني طريف العقد -الرجل واملرأة ،-فبالنسبة للبكر تستأذن ،وإذنها صمتها،
وبالنسبة للثيب فهي أحق بنفسها من وليها ،وذلك لقوله عليه الصالة والسالم «اَل ُت ْن َ
ِّم َح َّتى
ك ُح الأْ َ ي ُ

ك ُح ْالِب ْ
ال َأ ْن َت ْس ُ
َكي َ
ول اللهَّ ِ ،و َ
َر،واََل ُت ْن َ
ْف ِإ ْذُنهَا َق َ
ك ُر َح َّتى ُت ْس َت ْأ َذ َنَ ،ق ُالوا يَا َر ُس َ
ك َت»(صحيح
 ُت ْس َت ْأم َ
البخاري ،النكاح ،ال ينكح وغريه البكر والثيب إال برضاها) ،وعن ابن عباس قال :قال رسول صلى
َالِب ْ
ِّم  َأ َح ُّق ِب َن ْف ِسهَا ِم ْن َوِليِّهَا ،و ْ
ك ُر ُت ْس َت ْأ َذ ُن فيِ َن ْف ِسهَاَ ،وِإ ْذُنهَا ُص َم ُ
اتهَاَ ،ق َ
ال:
اهلل عليه وسلم ( :الأْ َ ي ُ
َنع ْ
َم)(صحيح مسلم،النكاح ،استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) كما جيب يف العقد
الشهود والولي ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم ( :ال جيوز نكاح إال بولي ،وشاهدي عدل ) ( أخرجه
البيهقي يف السنن الكربى بإسناد صحيح)  ،وأي نكاح بغري ولي فهو باطل ،لقوله عليه السالم:
( َأيمُّ َا ا ْم َرَأٍة َن َ
َاط ٌلَ ،فِن َ
َاط ٌلَ ،فِن َ
ك َح ْت ِب َغيرِْ ِإ ْذِن   َوِليِّهَا ، َفِن َ
ك ُ
ك ُ
ك ُ
َاط ٌل َفِإ ْن
احهَا ب ِ
احهَا ب ِ
احهَا ب ِ

اس َت َح َّل ِم ْن َف ْر ِجهَاَ ،فِإ ْن ْ
ان   َوِل ُّي  م ْ
الس ْل َط ُ
َن اَل   َوِل َّي  َل ُه ) (سنن
َد َخ َل ِبهَا َفَلهَا المَْ ْه ُر ،بمِ َا ْ
اش َت َج ُروا َف ُّ
الرتمذي،النكاح عن رسول اهلل ،ما جاء ال نكاح إال بولي ).

**************************
سؤال  :هل عبارة ( اتفق بيننا على عقد زواج ) تفيد الزواج الشرعي أم ال ؟!

اجلواب  :فعبارة ( اتفق بيننا على عقد زواج) فإن االتفاق على عقد الزواج ال يعترب عقداً إال بعد
تأكيد االتفاق بكتابته ،وتوثيقه ،بشروطه وأركانه لدى احملكمة الشرعية املختصة ،أو من ينوب عنها.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
**************************
سؤال  :طالب يريد أن يشرتي جهاز حاسوب الب توب من اجلامعة ،ويقوم بدفع األقساط يف
احلساب البنكي للجامعة حسب املواصفات اآلتية :
شراء احلاسوب بالتقسيط على  12دفعة  /أو  24دفعة/أو  36دفعة.فإذا كان بواقع  12دفعة فيكون
سعر احلاسوب ب( )948دوالر ،بقسط شهري()79دوالر
وإذا كان بواقع  24دفعة ،فيكون سعر احلاسوب ب()984دوالر ،بقسط شهري ( )41دوالر.
واما إذا كان بواقع  36دفعة ،فيكون سعر احلاسوب ب( )1080دوالر ،بقسط شهري()30دوالر
فما حكم الشرع احلنيف بهذا البيع ؟
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اجلواب َ :
السالُم عَلى َر ُسول اهللَِ ..وب َعد :
احل ْم ُد هللِ َو َّ
الصالةُ َو َّ

فباإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله  ،يظهر أن سعر الشراء يزداد حسب عدد األقساط الشهرية،
وبعض العلماء جييز بيع التقسيط ،ولو اختلف السعر عن الدفع النقدي ،وبعضهم مينع ذلك ،ومنيل
إىل األخذ بالرأي األول الذي جييزه ،وبناء عليه فال بأس بالشراء حسب الوصف املذكور يف السؤال،
بشرط خلوه من أية ارتباطات ،أو شروط حيرمها الشرع ،و خباصة أنه جيري عن طريق بنك جتاري ،مما
يستدعي التأكد من دور البنك يف عملية البيع والشراء ،وتسديد األقساط ،فإذا تبني أن العملية غري
مرتبطة بشروط ربوية ،أو أية قيود خمالفة الحكام الشرع احلنيف ،فال ضري من الشراء املذكور.
واهلل تعاىل أعلم .
********************
سؤال  :ختتص هذه الرسالة أو طلب الفتوى بوالدتي ،وتتلخص يف أن هلا حصة إرث من والدها

املتويف ،ا ّال ان احد اخويها املوجود حالياً والذي يبلغ من العمر  85عاماً ومن خالل أوالده أبلغوها
بشكل صريح أنهم لن يعطوها من املرياث -االرض -واليت يقدر مثنها مبا ال يقل عن 100.000
دينار ،وقالوا هلا يف البداية سنعطيك  200دينار وتتنازلي لنا ،أما األرض فال جمال أن نعطيك منها،
وبعد سنوات من املراوغة والقيل والقال ،قالوا هلا سنعطيك فقط 2000دينار وال يوجد اكثر من
ذلك ،وبذلك ليس لديها ا ّال خيار واحد وهو استالم ال  2000دينار ،والتنازل عن كل شيء ،ولكنها
أخربتهم أكثر من مرة أنها تريد ما شرع اهلل هلا ،سواء أرضاً أو ً
ماال ؛ ألن هذا حقها ،ولكنهم رفضوا،
فاختارت والدتي أن تتنازل هلم مقابل ال شيء ،ولكن أن ختربهم أن تنازهلا عن عدم رضا ،وأنها

حتتفظ حبقها لتأخذه منهم يوم القيامة ،وهذا ما أخربتهم به ،ا ّال أنهم استهزأوا من كالمها ،وقالوا
هلا «خالص لآلخرة وبتوخذي حقك» ،وما أؤكد هنا أنها حتى اللحظة األخرية ،وعند كاتب العدل،

أكدت للكاتب أنها مل تأخذ شيئاً ،وأنه عن عدم رضا ،فقال للطرفني اذهبوا واتفقوا ،ثم عودوا لنكمل
االجراءات ،وهذا ما مت.
وبعد أن متت هذه االجراءات ،وحتى قبل أن تتم أخربت والدتي إخوتها وأوالدهم أنه بعد التوقيع ال

تريد أي أحد منهم أن يزورها نهائياً ،وكل واحد حباله  ،وصادف بعد التوقيع وكل هذه األحداث عيد
األضحى ،فجاءوا لزيارتها ،إال أنها مل خترج إليهم لتسلم عليهم ،وبعدها جاء أحد أخوالي وزوجته
اىل بيتنا وأهانوا والدي ووالدتي.

62

املفيت جييب السائلني

قام والدي بسؤال شيخني هل يلحق والدتي اثم نتيجة منعها ألهلها من زيارتها ،أجاب األول ال
يلحق بها إثم ،وأجاب الثاني نعم يلحق بها إثم .هنا قررنا أن نسألكم ،أرجوكم أن جتيبوني هل
يلحق بها إثم ملنعها أهلها من زيارتها ؟

جواب  :باإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله  ،فأبني أنه حيرم شرعاً منع أي وارث من أخذ نصيبه

املستحق شرعاً يف ضوء أحكام املرياث يف اإلسالم ،سواء أكان الوارث ذكراً أم أنثى ،وإن ممارسة أي
ضغط أو ابتزاز ألي وارث للتنازل عن حقه ،أمر مينعه الشرع ،ويتوعد فاعله باإلثم ،وبعقاب اهلل
وسخطه.
وبالنسبة لصلة األقارب واألرحام فهي واجبة ،وحتث عليها آيات القرآن الكريم ،والسنة النبوية
الشريفة  ،والتدابر واخلصومة بني األقارب أمر يرفضه اإلسالم  ،بغض النظر عن األسباب  ،وخباصة
إذا كانت األسباب شخصية  ،فالرسول صلى اهلل عليه وسلم ،يقول ( :ال حتاسدوا و ال تناجشوا  ،و ال
تباغضوا  ،و ال تدابروا  ،و ال يبع أحدكم على بيع أخيه  ،و كونوا عباد اهلل إخوانًا  ،املسلم أخو املسلم
ال يظلمه  ،و ال خيذله  ،و ال حيقره  ،التقوى ههنا ـ و أشار بيده إىل صدره ثالث مرات ـ حسب امرء
مسلم من الشر أن حيقر أخاه املسلم  ،كل املسلم على املسلم حرام  :دمه  ،و ماله  ،و عرضه)( مسند
أمحد ،مسند أبي هريرة رضي اهلل عنه) .ويقول ( :ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ،يلتقيان،
فيصد هذا ،ويصد هذا ،وخريهما الذي يبدأ بالسالم)( صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،باب السالم للمعرفة
وغري املعرفة).

وبناء عليه فاألوىل بوالدتك أن ال تغلق باب الصلة بينها وبني إخوتها ،على الرغم مما فعلوه ،
ً
عمال .واهلل تعاىل حيث
وعليكم أن تشجعوها على هذه الصلة ،وإن اهلل ال يضيع أجر من أحسن

على الصفح والعفو ،فيقول سبحانه{ :وال ْ َك ِ
اظ ِم َني ال ْ َغي َظ َوالْعا ِف َني َعنِ ا َّلن ِ
اس َوال َّل ُه ُي ِح ُّب ال ْ ُم ْح ِس ِن َني}(آل
َ
ْ ِّ َ
عمران ،)134:ويقول سبحانه َ { :وال َتس َت ِوي ال ْ َح َس َن ُة َوال ا َّلسي َئ ُة ْاد َف ْع بِالَّتِي ِهي َأ ْح َس ُن َف ِإ َذا ال َّ ِذي بَي َن َك َوبَي َن ُه
ْ
ْ
ْ
َ
َع َد َاو ٌة َك َأن َّ ُه َولِي َح ِم ٌيم} (فصلت.)34:
ٌّ

63

العدد  83ربيع األول  -ربيع الثاني  1430هـ

وفق آذار  -نيسان  2009م

حتذير املؤمنات
من تربج احملجبات
بقلم  :الشيخ إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خان يونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل  ،وبعد ،
والـحجاب هو َ :س ُ
رت
فقد فرض اهلل تبارك وتعاىل احلجاب على املرأة املسلمة،
ُ

لباب وخمِ َ ٍار
جسد املرأة  ،وإخفاُء مفاتنها َ ،
جب ِ
وح ُ
حماسنها وزينتِها عن أنظار الرجال ،بجِِ ٍ

ساِت َرين ،هلما مواصفات خاصة  ،وشروط واجبة  ،أشري هنا إىل أهـمها  ،وهي ستة :

 1ـ أن يكون اجللباب ساتراً جلميع اجلسم ،وأن تكون فتحة األكمام ضيقة ؛ لئال ينكشف
سا ِع ُدها .

 2ـ أن يكون مسيكاً غري شفاف؛ فال يَ ْظ َهُر ما تـحته ،وال تكون له خاصية االلتصاق

بالـجسم .

الرأس
 3ـ أن يكون واسعاً فضفاضاً  ،وأال يكون غطاُء الرأس مشدوداً ،بـحيث يجَُ ِّس ُد
َ

بـرُزه .
وُي ِ

 4ـ أال يكون زينة يف نفسه  ،أو تكون فيه زينة من رسوم وزخارف وصور وكتابات .

 5ـ أال يكون مشابهاً للباس الكافرات  ،أو الفاجرات الفاسقات  ،أو الرجال  ،وال يكون
ثوب شهرة .
 6ـ أال تصدر منه رائحة ممُ يزة ؛ كالطيب والبخور وحنوه .
وإذا خالفت الـمرأة هذه الشروط يف حجابها  ،ومل تلتزم بـمراعاتها يف جلبابها وخمِ ارها،
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كانت سافرة أو متربجة  ،وقد نهى اإلسالم عن السفور والتربج يف مواضع متعددة من
القرآن الكريم والسنة املطهرة  ،خاصة ما ورد يف سورتي النور واألحزاب .

ُ
كشف العورة  ،وانـحساُر الثوب عن الـجسم ،أو عن جزء من
والسفوُر هو :

أعضائه.
والتربج هو  :إبداُء الزينة  ،وإبراز املفاتن  ،وإظهاُر اجلمال  ،والتبخ ُ
رت يف املشي َّ ،
وإن
ُ

تربجاً  ،حتى وإن كانت املرأة ترتدي احلجاب.
تـستد َعى به شهوة الرجل ُي َع ُّد ُّ
ُك َّل ما ُ

فاحلجاب الشرعي هو الذي يحَ جب جسد املرأة ومفاتنها وزينتها عن األنظار  ،وهذا ما ال

وه َّن
يتوافر يف كثري ممَِّا تلبسه نساء اليوم من أزياء
تـجذب األنظار  ،وتثري الشهوات ُ ،
ُ
يزعمن أنهن حمجبات  ،مع أنهن يف احلقيقة متربجات أو سافرات  ،وهو ما أشار إليه
اط ْ
ل َأ َر ُهما َب ْع ُد ؛ قو ٌم َم َع ُه ْم ِس َي ٌ
الناِر مَ ْ
ان ِم ْن أ ْه ِل َّ
ناب ال َب َقِر
النيب  بقوله ِ ( :ص ْن َف ِ
كأذ ِ
يالت مَاِئ ٌ
م ٌ
ات َعاِري ٌ
اس َي ٌ
يْ
ُون ِبهَا َّ
َضِرب َ
ءوس ُه َّن َك َأ ْسِن َمِة
الت ُ ،ر ُ
الن َ
َات  ،مُ ِ
اس  ،وِن َساٌء َك ِ
الب ْ
ُخ ِت املاِئَلِة  ،ال ي ُ
َدخ ْل َن ا َ
حيهَا َّ ،
جل َّن َة  ،وال يجَ ِ َ
وإن ِر َ
دن ِر َ
َس َريِة َك َذا
حيهَا َلي َ
ُوج ُد ِم ْن م ِ
َ
وك َذا) (أخرجه مسلم عن أبي هريرة .) 
ومن هنا نستطيع الوقوف على بعض النماذج احملرمة من ألبسة احملجبات املنتشرة يف
سافرات
حن بذلك
عاريات ،
كاسيات
ـلـ ُه َّن
يالت  ،فُيصبِ َ
ٍ
مائالت ممُ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
زماننا  ،واليت جت َع ُ

متربجات  ،ومن ذلك :
أو
ٍ

( )1العباءة اليت يف أطرافها  ،أو أكمامها تطريز  ،أو خرز  ،أو رسومات  ،أو تكون
تـضفي على اللباس ً
ُ
وتزيد
مجاال ،
أكمامها ذات أشكال خمروطية  ،أو مثلثة  ،أو متدلية ُ ،

ً
اختياال .
املرأة

( )2اجللباب املفتوح ،ولو ً
قليال من األمام واخللف ،أو اجلانبني  ،فيبدو عند املشي ما
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حتته من بنطال وغريه  ،حتى لو كان َّ
الش ُّق ِبطول شرب أو حنوه .

حجاب حيتاج
مفاتن اجلسم  ،وهذا
وتـب ِدي
َ
ٌ
تـظهُر ما تـحتها ُ ،
( )3العباءة الشفافة اليت ُ
حجاب .
إىل
ٍ

( )4اجللباب الضيق املشدود على اجلسم  ،أو جلباب الكاوبوي  ،الذي يحُ دد حجم
ربُز مفاتنها  ،وهذا ما ترتديه ـ ولألسف ـ ُ
بعض أخواتنا
األعضاء وشكلها  ،وُي ِ
الـمنتقبات .
ُ
( )5اجللباب املصنوع من مادة جلدية ؛ ألنه مع احلرارة يلتصق باجلسم فُي ِّ
حدُد أعضاء
ربُزها .
املرأة وُي ِ

فتـ َف ِّص ُل
( )6ما يعرف ب “ باليز البَ ِدي “ ؛ وهي مالبس ضيقة تلتصق باجلسم ُ ،

وتـ َح ِّدُد مفاِتنه  ،فتبدو املرأة أكثر إثارة وإغراء  ،وهذا هو معنى قوله : 
أعضاءه ُ ،
ميالت ) .
( كاسيات عاريات مائالت مُ ِ

( )7الـجلباب املفتوح من عند الصدر  ،والذي تغطيه املرأة بطرف منديلها  ،فإذا مشت
وتـحركت  ،أو َهبَّت نسمُة هواء  ،طار املنديل َ ،
فظ َه َر َصدُرها أو رقبتها .

الـمخرم  -كيس البصل  ، -أو املزركش ذو األلوان
( )8غطاء الرأس الشفاف  ،أو ُ

الزاهية  ،أو املشدود على الرأس بصورة مجالية ومنظر خالب  ،أو املشتمل على قطعتني
أو أكثر  ،وكل قطعة هلا لون أو شكل خاص  ،وكذلك املنديل الصغري الذي ال يكاد

ُي ِّ
ينس ِد ُل على الكتفني .
غطي الرقبة  ،وال َ

( )9األكمام الواسعة اليت يبدو منها ساعد اليد  ،وما فيه من زينة وحلي  ،وهذا ُي َع ُّد
سفوراً .

جلباب ؛ ألن هذه األلبسة تظهر
( )10ارتداء البنطال والتنورة والقميص والبلوزة دون
ٍ
66
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مفاتن املرأة .
( )11احلجاب املزركش ذو األلوان اجلذابة  ،ومراعاة التناسق الشديد يف األلوان ؛
الـمزيِّن للجلباب أو
بـحيث يكون غطاء الرأس  ،واحلذاء  ،وحقيبة اليد بنفس اللون ُ
العباءة .
الـح ْم ِل -بنطال مع قميص يتدىل إىل منتصف الفخذين.-
( )12ما ُيعرف بـمالبس َ

وال يقتصر التربج على انتهاك شروط اجللباب ومواصفات اخلمار ؛ بل هناك عادات

سيئة ومظاهر فاسدة ُت َع ُّد معها املرأة متربجة  ،وتكون بها خمالفة للحشمة املفروضة
واحلياء الواجب  ،ومن ذلك :

أ ـ األحذية ذات الكعب الصلب الذي يحُ دث صوتاً موسيقياً يَ ُد ُّل على مشية املرأة ،

رب العزة عن هذا الصوت  ،فقال  . . { :وال يَ ْض ِربْ َن ب ِ َأ ْر ُجلِ ِه َّن ل ِ ُي ْع َل َم َما ُي ْخ ِفني َ ِم ْن
وقد نهى ُّ
ِز َينتِ ِه َّن( } . .النور )31:؛ وهو صوت اخللخال .
ب ـ وضع العدسات الالصقة  ،والكحل واألصباغ على الرموش واألجفان وإن كانت

املرأة ُمنتقبة .

ُّ
ووضع األصباغ  -املكياج  -على الوجه  ،وطالِء الشفاه  ،مهما كان
التعطُر ،
جـ
ُ
ِ
خفيفاً.
لذا فاحرصي ـ أختاه ـ على تقوى اهلل ونيل رضاه  ،وال تكوني ِبتبرَُّ ِج ِك يف ِح َج ِاب ِك
سه ِمي يف نشر الفساد  ،وإشاعة الفسوق
غضيب َم ِ
سبباً لفتنة َم ْن يَ َر ِ
فتـ ِ
والك ُ ،
اك ُ ،
وتـ ِ

والعصيان ،

وأسأل اهلل اهلداية والرشاد  ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم .
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دور الزكاة
في تخفيف ألم الفقر
بقلم  :الدكتور سعيد القيق
عميد كلييت الدعوة والقرآن  -جامعة القدس

إن اإلنسان باعتباره خليفة ،وعبد هلل؛ حيمل على عاتقه عبء عمارة األرض ،ويتلقى
يتيسر لإلنسان عادة تنفيذ أمور اخلالفة ،والقيام
من رّبه األجر بالعبادة والسجود له ،وال ّ
بشؤون العبوديّة ،إال إذا قامت أموره املعاشية بانسداد حاجاته األساسية؛ من مأكل يسد
كفايته ،وملبس يقيه احلر والربد ،ومسكن يأوي إليه ،ومما قيل :األمحق يعيش ليأكل،
والعامل يأكل ليعيش ،واملؤمن يعيش ليعبد اهلل وحده ،ولذلك دعا اهلل اإلنسان إىل ما
يكتسب به املال ،ويستخرج به كنوز األرض وخرياتها  ،وينال به اإلنسان حاجته ،عن

طريق العمل ،والسعي يف طلب الرزق ،فقال تعاىلُ { :هو ال َّ ِذي جع َل لَ ُكم أْ َ
ال ْر َض َذ ُلو ًال َف ْام ُشوا
ََ ُ
َ
ِّ
ِفي َم َنا ِك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ر ْز ِق ِه َوإِلَي ِه ا ُّلن ُش ُور } (امللك.)15:
ْ
وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ( :ما أكل أحد طعاما قط  ،خريا من أن يأكل من

عمل يده ) (البخاري  -املصدر :اجلامع الصحيح ) ولقد كان سلفنا الصاحل  -مع اعتمادهم
على اهلل يف مجيع أمورهم ،وثقتهم مبا عند اهلل تعاىل  -يهتمون مبعاشهم ،مل يرتكوا طريقاً
شريفاً إليه إال سلكوه ،وال باباً مغلقاً إال عاجلوه ،ولكن مهما جد اإلنسان واجتهد يف
العمل وطلب الرزق ،فان اهلل يشاء أن ال خيلو هذا العامل من الغين والفقري ،كما ال خيلو
68
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من القوي والضعيف ،ومن الصحيح واملريض ،ومن اخلري والشر ،ومن النفع والضر،
ومن النعمة واملصيبة ،فلقد شاء اهلل أن جيعل الناس متفاوتني ورفع بعضهم فوق بعض
درجات ،وفضل بعضهم على بعض يف الرزق ،وذلك ألن احلياة الدنيا إمنا تقوم على
هذا ،فلو كان الناس كلهم متساوين ً
ً
وعقال وعلماً وإمكانات ،وكانوا
مجاال وذكاًء وقوة
كلهم يف الدرجة العليا من ذلك ،فال يوجد كنَّاس ينظف أرضاً ،وال عامل يعمل ،ولكن
وجودهم متفاوتني جعل ً
كال مسخراً يف حدود طاقته إىل جزء من العمل الذي تقوم به

احلياة الدنيا ،ومصاحل اخللق ،ففي أية أمة من األمم ال تزال توجد طبقتان من الناس ،ال
ثالث هلما  :الطبقة املوسرة ،والطبقة املعسرة ،أو الغنية والفقرية.
والفقري يكون فقرياً لكونه غري متمكن من العمل ،أو ألنه غري ناجح يف عمله ،أو
لسبب آخر ،وقد يكون ناجتاً عن غياب العدالة االجتماعية ،وعن سوء اإلدارة والسياسة
االقتصادية ،الذي وقع فيه املسؤولون كثرياً.
وأيا كان مسبب الفقر ،فإن الفقري احملروم يستحق الصلة واملواساة من قبل الغين،
والوسيلة األوىل ملواساة الفقري وإشباع حاجات احملتاجني هي الزكاة ،وقد برهنت الوقائع
التارخيية أن الزكاة عالج ناجح يف القضاء على الفقر ،ففي أيام اخلليفة عمر بن عبد
العزيز ،انعدم الفقر ،حتى أصبح املسلم حيمل زكاته ويطوف بها يف البالد اإلسالمية،
فال جيد مستحقاً يدفعها له ،ورغم أنه ال يقال بأن الفقر شر ،فإنه كثرياً ما ُيفقد الطمأنينة
يف العبادة ،وصرف اهلمة يف اإلقبال على اهلل تعاىل ،بل يكاد الفقر يكون كفراً ،ومن هذه

اجلهة جتب حماربته.
ومن أجل أهمية مكانة الزكاة يف ختفيف أمل الفقر ،جعلها اإلسالم إحدى أركان اإلسالم،

وأردف بذكرها الصالة { َو َأ ِق ُيمواْ ا َّلص َال َة َوآ ُتواْ ا َّلزك ََاة َو ْارك َُعواْ َم َع الرا ِك ِعني َ } (البقرة )43:وشدد
َّ
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ون ا َّلذ َه َب َوال ْ ِف َّض َة َو َال ُين ِف ُقونَ َها
الوعيد على
املقصرين يف أداء الزكاة ،قال تعاىل َ { :وال َّ ِذ َين يَ ْك ِن ُز َ
ِّ
ِفي َس ِبي ِل ال ّل ِه َفبشر ُهم ب َِع َذ ٍ
اب َألِي ٍم } (التوبة .)34 :
َ ْ
ومل يقف اإلسالم عند حد الوعيد بالعذاب اآلخروي ملن مينع الزكاة ،بل هدّد بالعقوبة
الدنيوية ،وأوجب إعالن احلرب على كل فئة ذات شوكة ،تتمرد على أداء الزكاة.
فكان ما صنعه أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،باملانعني عنها ،املكتفني من اإلسالم بالصالة
دون الزكاة ،موقفاً تارخيياً ،وتطبيقاً عملياً ملا أمر به اإلسالم ،وقال قولته املشهورة ( واهلل
َّ
ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ) (البخاري  -املصدر :اجلامع الصحيح).
والزكاة أساسها الغين من جانب ،والفقري من جانب آخر ،كما نطق به احلديث الشريف
(تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (البخاري  -املصدر :اجلامع الصحيح) ،والغين
يف باب الزكاة من ميلك النصاب ،فإن ملك النصاب يكون يف األصل مظنة للغنى ،وقد
ال يكون مظنة الغنى ،كأن يكون مالك النصاب ترتاكمه الديون ،فال جتب عليه الزكاة.
والزكاة هلا بعدان  :بعد تعبدي رباني ،وبعد اجتماعي إنساني ،واألول أساسه األمر
من املعبود ،واالنقياد لذلك األمر فعل هذا ،إذا قيل للمسلم :ملاذا يزكي فإنه جييب بأنه
يزكي ألن اهلل أمر بذلك ،وال يلتفت إىل احلكم واملعاني اليت تكمن وراء مشروعية
الزكاة.والثاني يقوم على أساس إجياد العالقات اإلنسانية بني األغنياء واحملرومني،

ُ
ويشكر،
املمزوجة بروح من التعاطف والرتاحم والتكامل والتضامن ،فاحملروم يأخذ
والغين يعطي وُي َ
شكر.
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أهمية بر الوالدين
ومكانتهما يف اإلسالم
بقلم  :الشيخ  /حسن أمحد جابر
مفيت حمافظة رفح
احلمد اهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد ،وعلى
آله ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد،

فيقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه العزيز { َو َق َضى َربُّ َك َأ َّال َت ْع ُب ُدواْ إِ َّال إِي َّ ُاه َوبِال ْ َوال ِ َديْنِ
ٍّ
ِ
ند َك ال ْ ِك َب َر َأ َح ُد ُه َما َأ ْو ِك َال ُه َما َف َال َت ُقل ل َّ ُه َما ُأف َو َال َت ْن َهر ُه َما َو ُقل ل َّ ُه َما َق ْو ًال
إِ ْح َسان ًا إِ َّما يَ ْب ُل َغ َّن ع َ
ْ
َك ِرمي ًا}(اإلسراء ،)23:ويقول تعاىل { َو ْاع ُب ُدواْ ال ّل َه َو َال ُت ْش ِر ُكواْ ب ِ ِه َشيئ ًا َوبِال ْ َوال ِ َديْنِ إِ ْح َسان ًا}
ْ

(النساء )36:يف هذه اآليات الكرمية يبني احلق تعاىل منزلة الوالدين عند اهلل عز وجل،
وما هلما من مكانة عظيمة ودرجة رفيعة ،هلذا نرى احلق تعاىل يقرن هذه املنزلة بعبادته
وحده ،فقد قرن بر الوالدين واإلحسان إليهما يف كثري من اآليات القرآنية بعبادته؛
وذلك ألنهما كانا سبباً يف وجوده بعد اهلل تعاىل ،فعلى األبناء إذا أرادوا رمحة اهلل عز وجل

ورضوانه أن يتبعوا مخس خصال أمر رب العزة بها ،أوىل هذه اخلصال قوله تعاىل { َف َال
ٍّ
َت ُقل لَّهما ُأف } (اإلسراء )23:أي ال تسمعهما ً
قوال سيئاً فيه أدنى تربم ،وذلك يف أي حال،
َُ
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ال سيما حال الضعف والكرب ،والعجز عن الكسب ،ولذلك خص اهلل عز وجل حالة
الكرب ألنها احلالة اليت حيتاج الوالدين فيها إىل بر األبناء ،ولذلك نرى رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم جيعل بر الوالدين سبباً يف دخول اجلنة ،والتمتع بثمارها وأنهارها ،فيقول
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم « :اجلنة حتت أقدام األمهات»

(احملدث :العقيلي  -املصدر:

لسان امليزان ) فلما مسع هذا سلفنا الصاحل أخذوا يتمرغون على أقدام أمهاتهم ،ويقبلونها
صباحاً ومساًء ،لينالوا جنته ورضوانه ،ويدل على ذلك ما جاء أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال  ( :رغم أنفه ،ثم رغم أنفه ،ثم رغم أنفه ،قيل  :من يا رسول اهلل ؟!
قال  :من أدرك والديه عند الكرب  ،أحدهما أو كليهما  ،ثم مل يدخل اجلنة ) (احملدث:
مسلم  -املصدر :املسند الصحيح )

واخلصلة الثانية اليت جيب على األبناء أن يفعلوها بالنسبة لآلباء أن ال ينهروهما أي
ال يصدر من األبناء فعل قبيح جتاه اآلباء ،فإن كان التأفف منهياً عنه ،فمن باب أوىل أن
يكون االنتهار منهياً عنه ،أي ال يسمعهما كالماً غليظاً ،يؤثر يف نفوسهم.
قوال كرمياً  ،أي أن يقول هلما ً
واخلصلة الثالثة أن يقول األبناء لآلباء ً
قوال ليناً ،طيباً
حسناً ،مقروناً بالتوقري والتعظيم ،واحلياء واألدب اجلم ،وقدم النهي عن ما يؤذيهما؛ ألن
التخلي مقدم على التحلي ،أي أن منع األذى أوىل من إحسان القول أو الفعل.
ِّ
اخ ِف ْض لَ ُه َما َج َن َاح ا ُّلذل ِم َن الر ْح َم ِة } (اإلسراء )24:أي تواضع هلما
واخلصلة الرابعة { َو ْ
َّ

بفعلك ،فإن خفض اجلناح كناية عن فعل التواضع ،والتواضع جيب أن يكون رمحًة بهما
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وشفقة عليهما .
واخلصلة اخلامسة { َوُقل َّر ِّب ا ْرحمَْ ُه َما َك َما َرَّبيَاِني َص ِغرياً } (اإلسراء )24:أي يدعو
هلما بالرمحة واملغفرة ،وأطلب هلما الرمحة يف كربهما ،أو عند وفاتهما ،فإن لفظ الرمحة
جامع لكل اخلريات يف الدين ،فاألبناء جيب أن يربوا اآلباء أحياًء وأمواتاً ،فربهما أحياء
باإلحسان إليهما ،وعدم عقوقهما ،واإلنفاق عليهما ،ورعايتهما يف مرضهما ،فقد يشيب
ً
أفعاال
الشعر ،وينحين الظهر ،فيصبح الوالدان يتكلمان بكالم مثري للنفس ،ويفعالن
ال يقبلها األبناء ،فلهذا مطلوب من األبناء أن يصربوا على تصرفات اآلباء ،وأما برهما
بعد موتهما ،فقد سأل رجل من األنصار الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ( ،هل بقي من
بر والدي شيء بعد موتهما ؟ قال  :نعم خصال أربع ،الصالة عليهما ،و االستغفار هلما،
و إنفاذ عهدهما بعد موتهما ،وإكرام صديقهما ،وصلة الرحم اليت ال رحم لك إال من
قبلهما ) (احملدث :ابن حجر العسقالني  -املصدر :الفتوحات الربانية) ،فاإلنسان السوي يراعي
هذه احلقوق ،ويلتزم بها ،لكي ينال رضى اهلل عز وجل وعفوه ،فإن العامل يف كل عام
حيتفل بيوم األم يف احلادي والعشرين من آذار ،حيث يقوم الناس بإكرام األم ،بتقديم
الطعام والشراب واهلدايا هلا ،وبعد ذلك اليوم يرتكونها دون عناية ،ودون رعاية ،بقية
العام ،فهذا يتعارض مع تعاليم ديننا احلنيف؛ ألن اإلسالم أوصى باألم واألب يف كثري
من األحاديث ،مبيناً منزلتهما ودرجتهما ،عند اهلل عز وجل لذلك ،جاء رجل إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :يا رسول اهلل من أحق الناس حبسن صحبيت؟ قال :أمك،
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قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أبوك)

(احملدث :ابن

حزم  -املصدر :احمللى ) فإن هذه الصورة اجلميلة اليت رمسها الرسول منذ أربعة عشر قرناً من
الزمان ،وقبل أن يعرف العامل اسم احلضارة ،ومنزلة األم اليت كرمها اإلسالم ،فإن هذا
خري دليل على أن اإلسالم احلنيف هو الرائد ،وهو املوجه للبشرية كلها ،فإن اإلسالم
احلنيف أوصى باألم واألب ،وجعل هلما الرعاية يف كل يوم ،ويف كل ساعة ،ويف كل
وقت مير ،جيب على األبناء ،أن يزوروا فيه األباء ،وحيدثوهم ويدنون منهم ،ألن األبناء
ال يعلمون ما يف قلب األم واألب من حنان وعطف على األبناء ،إال بعد أن يصبح هلم
أبناء ،فحينئذ يعرف كيف حتنو األم على ولدها ،وإذا أصيب بسوء تتمنى أن تصاب هي،
وخيرج هو منه ساملاً ،ولذلك نرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عندما سئل (أي العمل
أحب إىل اهلل ؟ قال  ( :الصالة على وقتها ) ،قال  :ثم أي ؟ قال  ( :ثم بر الوالدين) ،قال:
ثم أي ؟ قال ( :اجلهاد يف سبيل اهلل ) ،قال  :حدثين بهن  ،ولو استزدته لزادني )

(احملدث:

البخاري  -املصدر :اجلامع الصحيح) .
هذه مكانة الوالدين يف اإلسالم شرعها قبل أن يعرفها غري املسلمني بآالف السنني،
فلنجعل كل أيامنا وأوقاتنا براً بآبائنا وأمهاتنا ،وبذلك ننال رضا اهلل عز وجل ومغفرته
وعفوه.
ويف اخلتام نسأل اهلل العلي القدير أن جيعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا ،مؤدين حق اهلل عز
وجل فيهم ،إنه على ما يشاء قدير ،وهو نعم املوىل ونعم النصري .
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بقلم األستاذ :كمال بواطنة
وزارة الرتبية والتعليم العالي
كانت أعرابية ترّقص ابنها ،وهي تقول :
يــا حبّذا ريح الولد

ريح اخلزامى يف البلـد

أهكـــذا ُّ
كل ولد

أم مل يلد مثلي أحـــد

وهذه كلمات صادقة خرجت من قلب هذه األ ّم ،وخيرج مثلها من قلب َّ
كل أ ّم؛ ذلك

َّ
أن األبناء هبة اهلل ،وزهرة احلياة ،مرآهم وهم يشيعون يف البيت احلركة والنشاط يبعث
السرور ،وهم قطع األكباد اليت تسري على األرض ،فتشيع يف جنباتها البهجة ،صغارهم

كاملالئكة ،وكبارهم خري معني يف ّ
كل األمور؛ ولذا قيل ( :من مات بال أوالد مل يعرف

ولكن هؤالء األبناء ،وهم الذين وضعهم اهلل بني أيدينا كالعجائن اللينة سهلة
السرور )
ّ

قرة عني لوالديه ،وهذا ما
التشكيل ،حيتاجون إىل عظيم اهتمام؛ فاالبن إ ّما أن يكون َّ
ِّ
ِ
َ
ِ َ ِ
اج َعلْ َنا
يرجوه الصاحلون يف دعائهم { َوال َّ ِذ َين يَ ُقو ُل َ
ون َربَّ َنا َه ْب لَ َنا م ْن أ ْز َواج َنا َو ُذريَّات َنا ُق َّر َة أ ْع ُينٍ َو ْ
لِلْ ُم َّت ِق َني إِمام ًا } (الفرقان ،)74:وإما أن يكون عد ّواً لدوداً لوالديه { إِ َّن ِم ْن َأ ْز َو ِ
اج ُكم َو َأ ْولاَ ِد ُكم
َ
ْ
ْ
عدوا ل ُكم فاحذر
وهم } (التغابن.)14:
َ ُ ّ ً َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ
يب ،صلى
اإلسالم ّ
حيمل اآلباء مسؤولية كبرية يف حتديد اجتاه األبناء يف احلياة  ،وحديث الن ّ

اهلل عليه وسلم  ( :ما من مولود إال يولد على الفطرة ،وإنمّ ا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو
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ميجسانه ) (رواه مسلم) واضح الداللة؛ فاألبناء تتعّلق عيونهم بآبائهم؛ فيستحسنون

ما يستحسنونه ،ويستقبحون ما يستقبحونه ،وليس أد ّل على ذلك من َّ
أن الولد يتبع
دين أبويه.

اليوم جند من اآلباء أمناطاً ؛ فمنهم من يبالغ يف تدليل أوالده ،ويستجيب َّ
لكل ما

يطلبون ،فيخرج مثل هؤالء األبناء إىل احلياة مائقني؛ جيرح خدودهم النسيم ،ويدمي
أيديهم ملس احلرير ،ومنهم من يبالغ يف القسوة على األبناء ،فيخرج هؤالء األبناء إىل

احلياة قساة عتاة عاقني آلبائهم وجملتمعاتهم ،ومنهم من يوازن بني اللني والشدّة ،متمث ً
ّال
قول الشاعر :
فليقس أحيانًا على من يرحم

فقسا ليزدجروا ومن يك رامحًا

ومنهم املغيّب ،الذي ينحصر دوره يف تأمني املستلزمات املاديّة ،ليس غري.

َّ
إن من ينظر إىل أحوالنا يصيبه العجب من حال أبنائنا ،فهناك عقوق من األوالد
لآلباء ،وهناك كره وقطيعة بني األبناء بعضهم مع ببعض ،وهناك حنق وغضب متبادل
بني األبناء واآلباء؛ فاآلباء يتّهمون األبناء بالعقوق واملخالفة ،واألبناء يتّهمون اآلباء
بالرجعية واجلمود.

وما من ريب َّ
مرة لتخلي اآلباء عن دورهم يف تربية أبنائهم ،وانشغاهلم
أن هذه مثرات ّ

بأعماهلم ومناصبهم عن أبنائهم .وقد أبدع شوقي أيمّ ا إبداع ملّا ص ّور هذا االنشغال من

األباء عن أبنائهم ،يف قوله :

ليس اليتيم من انتهى أبواه من

هــم احليـــاة ّ
ّ
وخلفاه ذليال

ّ
إن اليتيم الـذي تلقى لــــــــه

أ ّمًا ّ
ختلت أو أبـــــًا مشغوال

يت مهدوم من
إ ّن كثرياً من اآلباء يتبوأ مناصب قياديّة يف اجملتمع،
ولكن حصنه البي ّ
ّ

القيادي املشهور ،تدور هنا وهناك تاركة أبناءها
الداخل ،فزوجه املصون وهي زوج
ّ
76

األبناء أمانة

تتقاذفهم الريح كيفما تشاء ،فمنهم من يقع يف حبائل اجلرمية  ،ومنهم من يقع يف حبائل
الرذيلة ،ومنهم من يقع يف املخدرات ...

َّ
إن مأساتنا اليوم ليست يف توفري متطلبات احلياة املادية ،فهذه أشياء حيرص عليها اآلباء،

وهي مبذولة غالباً ،فإذا ما مرض الولد محل إىل أمهر األطباء ،ووّفر له أجود أنواع األدوية،
وإذا طلب طعاماً أ ّمن له أطيبه ،وجتد جيبه ال خيلو من املال ،ولكن الطا ّمة الكربى هي

السوي ،واملزايا النبيلة
يف فقدان اجلوانب املعنوية األخرى اليت تتمثل يف غرس اخللق
ّ
يف خلق االبن ،واليت ال يؤبه هلا على شدّة أهميتها ،ولنا أن نتساءل  :كم من اآلباء من
يعقد ألوالده جلسة وعظ ،ويقرأ هلم من سري املرسلني والصحابة والصاحلني؛ كم من
اآلباء من يسأل أبناءه عن عبادتهم؛ هل أّدوها على وجهها الصحيح ويف أوقاتها ؟! كم
من اآلباء من يعمل على تقويم نفس ابنه ،وتطهري روحه ،بأن يكون أمامه قدوة صاحلة،
يأخذ منها كريم الفعال ،وحسن اخلصال؟ كم وكم وكم؟!

ينبغي أن نعرتف َّ
إن أحوالنا باتت تزري ،فلقد تركنا أبناءنا للشارع وألصدقاء السوء

وللتلفاز وشبكات اإلنرتنت ورسائل اجل ّوال  ...والنتيجة معروفة.

تهتم-غالباً -باجلوانب العاطفية،
لقد كان من فضل اهلل أن وّفر للطفل األ ّم ،وهي اليت ّ

العاطفي
يهتم -غالباً -باجلوانب العقلية؛ ليتوّفر له اجلانبان
ووفر له األب ،وهو الذي ّ
ّ
والعقلي ،وليشب على أخالق عالية ممزوجة بالرمحة اليت توّلدها العواطف النبيلة ،ومن
ّ
يطالع سنة املصطفى – صلى اهلل عليه وسلم – يقف على ذينك اجلانبني؛ فالنيب ،عليه

ّ
يتصدق بصاع)
الصالة والسالم ،قال يف هديه ( :ألن يؤدب الوالد ولده خري له من أن
الرتمذي) وقال يف هدي آخر ( :الزموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم ) (رواه ابن ماجة)
(رواه
ّ

الرتمذي).
وقال أيضاً  ( :ما حنل والد ولداً من حنل أفضل من أدب حسن ) (رواه
ّ

يصب حنانه على األبناء صبّاً،
ويف اجلانب
يب  ،صلى اهلل عليه وسّلمّ ،
العاطفي كان الن ّ
ّ
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فكان يداعبهم ويالطفهم ويقبّلهم ،وملّا مسع األقرع بن حابس ،رضي اهلل عنه ،يقولَّ ( :
إن

لي عشرة من األبناء ما قبّلت منهم أحداً !! ) ،نظر إليه ،وقال  ( :من ال يرحم ال يرحم!!)
يب ( أو
(متفق عليه) ،وجاءه
أعرابي ،فقال له  :أتقبّلون الصبيان ،فما نقبلهم؟! قال الن ّ
ّ

أملك لك إن نزع اهلل من قلبك الرمحة؟! ) (رواه مسلم).

فهذا هو اإلسالم ينحل األطفال اخللق واألدب ،ويغرس يف قلوبهم العاطفة ،ليضمن
حسن أخالقهم ورمحتهم.

لقد أطنب علماء املسلمني يف احلديث عن حقوق األبناء على اآلباء ،فذكروا كثرياً

منها ،وقالوا :منها أن حيسن الرجل اختيار الزوجة الصاحلة ،وقد أبان ،عليه الصالة
والسالم ،يف هديه ،أنّه ( تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلماهلا ،ولدينها ،فأظفر
بذات الدين ،تربت يداك ) (متفق عليه)  ،وتربت يداك ،كلمة تفيد ّ
احلث ،والتحريض،
والدعاء له بكثرة املال ،واملعنى  :اظفر بذات الدين ،وال تلتفت إىل املال وغريه .ويف
األثر ( :إياكم وخضراء الدمن  ،قيل  :وماذا يا رسول اهلل ؟ قال  :املرأة احلسناء يف املنبت
السوء) (احملدث :الدارقطين  -املصدر :املقاصد احلسنة) ،وهي املرأة اجلميلة يف منبت السوء ،ولقد
ام ّ
نت أحدهم على أوالده بقوله :
وأوّل إحساني إليكم ختيرّ ي

ملاجدة األعراق باد عفافها

يب،
كذلك جيب التع ّوذ من الشيطان ،عندما يفضي الرجل إىل زوجه ،وقد عّلمنا الن ّ

جنبنا الشيطانّ ،
صلى اهلل عليه وسلم ،أن نقول( :اللهم ّ
وجنب الشيطان ما رزقتنا)
(أخرجه الشيخان)؛ كي ال يكون للشيطان طريق إىل املولود.

ومن حق الولد على والده أن ينتقي له امساً حسناً ،والنيب ،عليه الصالة والسالم ،قال:

ّ
(إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم ،وأمساء آبائكم؛ فأحسنوا أمساءكم) (أبو
داود) ،ومن العجب أن بعض الناس تضيق عليه األمساء فيسمي أبناءه أمساء ،مثل زعل،
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ومتعب ،وحبوس  ...وأمساء ملحدين ،مثل  :ماركس ،ولينني ...

حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب احلكيم ،والسباحة،والرماية،
كذلك فإ ّن من ّ

وركوب اخليل...؛ فمن أشرف الواجبات أن يعلم اآلباء آبناءهم القرآن؛ ذلك أ ّن القرآن
كل كتابّ ،
يغين عن ّ
وكل الكتب ال تغين عنه ،وأن يعلمه الرياضات النافعة.

حق الولد على أبويه أن يعلماه العلوم العصريّة النافعة ،وقد فطن إىل ذلك
ومن ّ
«علموا أبناءكم؛ ّ
الفاروق ،رضي اهلل عنه ،ملّا قالّ :
فإنهم ولدوا لزمان غري زمانكم»،
فليس من املعقول أن جنعل الولد يف غربة عن معارف العصر ،اليت باتت ج ّد ضرورية،
ومنها معرفة اللغات احليّة ،والعلم باحلاسوب وبراجمه...

حق الولد على والده أن يرزقه الطيّب ،وهو احلالل ،حتى يبارك له يف ماله وولده
ومن ّ

وصحته وعافيته ،ويف احلديث( :إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا ،و إن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به
ّ
املرسلني فقال {:يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صاحلا إني مبا تعملون عليم } وقال:
= يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب
{
( ساعيا للحج و العمرة و حنوهما ) ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب و مطعمه حرام  ،و مشربه حرام،

و ملبسه حرام  ،و غذى باحلرام  ،فأنى يستجاب لذلك ؟ )

(الراوي :أبو هريرة احملدث :األلباني  -املصدر :غاية املرام ).

حق الولد على والده أن يعلمه وصايا لقمان البنه ،هذه الوصايا
وقال العلماء  :إ ّن من ّ

اليت ن ّوه بها القرآن الكريم ،وذكر بعضها يف سورة لقمان ألهميتها ،ومنها املبثوثة يف
الكتب ،وفيها اخلري ّ
مرب.
كل اخلري لكل ٍ

وبعد ،فهؤالء األبناء أمانة يف أعناق اآلباء ،إن أحسنوا تربيتهم ،وراعوا العدل بينهم،

وصلة،وقرة عني ،وإن أساءوا تربيتهم ،جنوا مثرة ذلك ،عقوقاً يف
براً،
ّ
جنوا مثرة ذلك ّ
معاملتهم ،وفساداً يف أخالقهم ،وخبثاً يف طويتهم ...
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ضرورة املصاحلة
واحلاجة امللحة للمحاسبة
بقلم  :الشيخ أمحد خالد شوباش
مفيت حمافظة نابلس

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد
فلم أكن متوقعاً بعد انتهاء هذه اجلولة من العدوان على الشعب الفلسطيين يف
غزة ،أن يعقب ذلك هذا الرتاشق اإلعالمي والتصرحيات املضادة ،والتعليقات على
األحداث والردود واإلنكارات ،ذلك أن الدماء الزكية لآلالف بني شهيد –بإذن اهلل–
وجريح ،إضافة إىل اآلهات والعذابات واألنّات ،كان واجباً أن تؤدي إىل وحدة حقيقية
يف السياسة ،كما يف امليدان  ،ومصاحلة حقيقية مستمرة ،تكتب بالدماء ،بعد أن فشلت
مصاحلات كتبت مبداد املصلحني يف عواصم العرب واملسلمني ،حتى تلك اليت شهد
عليها رب العاملني ،يف البلد األمني عند بيته احلرام.
شعبنا الفلسطيين اليوم يتطلع إىل مصاحلة حقيقية ،ووحدة ومتاسك قوي امليثاق،
يقرتب من عروة وثقى ،ال تقبل االنفصام ،والتمزق ،بعد ما وصلنا إليه من انعدام
الثقة واالنفصال ،والشعور بالعداوة حنو اآلخر ،من أبناء الشعب الواحد ،وكيل التهم
والتخوين والتكفري ،ونشر الفضائح ،مبا هو موجود ،أو غري موجود ،واالختالف على
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قضايا شكلية ،وهي شكلية ال جوهرية مهما بلغت ،ألنها بني أبناء الشعب الواحد،
الذي من املفروض أن تعترب قضاياه اجلوهرية مع املناقض احلقيقي ،وهو االحتالل .
إن املصاحلة والوحدة ميكن أن تنشأ بني أبناء شعبنا حقيقة ،إذا وحدنا املشاعر
واألحاسيس ،يف قضايانا العادلة ،وذلك بتوحيد الشعور حنو عداوة احملتل  ،وضرورة الود
واحلب بني أبناء الشعب الواحد ،وتوجيه الكراهية ألعداء شعبنا وأمتنا ،واملرتبصني
بقضية فلسطني العادلة ،على أن ال يكون االنتماء للتنظيم والفصيل واحلزب على
حساب الدين واألمة ،بل خلدمة الدين واألمة  ،يف حني إذا كان التحزب والتعصب
لفئة من الشعب ،أو فصيل ،على حساب الدين ،أو األمة ،أو الوطن ،فإن مؤداه حتماً
رفض اآلخر ومعاداته .
لقد نادت عشرات اآليات واألحاديث النبوية الصحيحة األمة املسلمة ،وشعبنا جزء
منها ،والواجب عليه ما وجب عليها  ،بالوحدة واالئتالف ،والتعاون على الرب والتقوى،
ونبذ االختالف ،والفرقة ،والضغينة ،واألحقاد ،والتنازع ،ألن هذا طريق الفشل واهلزمية.
فعلى سبيل املثال ،حذرت بعض اآليات القرآنية من التفرق الذي أصاب األمم السابقة

الغابرة ،ومما أصابهم وسيصيبهم يوم القيامة ،فقال تعاىل َ { :و َال َت ُكو ُنواْ َكال َّ ِذ َين َت َف َّر ُقواْ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ات َوأ ْولَـئ َك لَ ُهم َع َذ ٌاب َعظ ٌيم } (آل عمران ،)105:وقال جل شأنه:
َو ْ
اءه ُم ال ْ َبي َن ُ
اخ َت َل ُفواْ ِمن بَ ْع ِد َما َج ُ
ْ
{ ُم ِني ِب َني إِلَي ِه َواتَّ ُق ُوه َو َأ ِق ُيموا ا َّلصلاَ َة َولاَ َت ُكو ُنوا ِم َن ال ْ ُم ْش ِر ِكني َ * ِم َن ال َّ ِذ َين َفر ُقوا ِد َين ُهم َو َكا ُنوا ِش َيع ًا ُك ُّل
ْ
َّ
ْ
ون } (الروم .)31-32 :
ِح ْز ٍب ب َِما لَ َدي ْ ِه ْم َف ِر ُح َ
وجاءت األوامر اإلهلية بطاعة اهلل ورسوله ،ورد األمر إليهما عند النزاع واالختالف:
ول َو ُأ ْولِي ا َأل ْم ِر ِم ُنكم َف ِإن َت َن َاز ْع ُتم ِفي َشي ٍء َف ُر ُّد ُوه إِلَى
{ يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنواْ َأ ِط ُيعواْ ال ّل َه َو َأ ِط ُيعواْ ا َّلر ُس َ
ْ
ْ
ْ
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ون بِال ّل ِه والْيو ِم ِ
اآلخ ِر َذل ِ َك َخي ٌر َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِوي ًال} (النساء  . )59 :فإن
ال ّل ِه َوا َّلر ُسو ِل إِن ُكن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
َ َْ
ْ
وصية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل خترج عن ذلك  ،فعن العرباض بن سارية قال :
( وعظنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،موعظة ذرفت منها العيون ،ووجلت منها
القلوب فقال قائل :يا رسول اهلل ،كأنها موعظة مودع ،فأوصنا ،فقال :أوصيكم
بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة ،وإن تأمر عليكم عبد ،فإنه من يعش منكم فسريى
اختالفًا كثرياً ،فعليكم بسنيت ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ،وإياكم
وحمدثات األمور ،فإن كل بدعة ضاللة )) (حديث صحيح)  .ويف حديث صحيح آخر
عن عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه – قال  ( :عليكم باجلماعة ،وإياكم والفرقة،
فإن الشيطان مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد ،من أراد حببوحة فليلزم اجلماعة ) .
لقد أدت العصبية للقبيلة أو للفئة عرب التاريخ ،يف إشعال النعرات ،وإذكاء اخلالفات
واحلروب ،وكان ذلك واضحاً يف اجلاهلية ،وبعد جميء اإلسالم  ،حث على نبذ العصبية،
وهذا الذي ال بد من أخذ الدروس والعرب منه ،ففي خالف على ماء بئر بني أجري
مهاجري ،وحليف لبعض األنصار ،لطم املهاجري األنصاري ،فصاح األول باملهاجرين،
وصرخ الثاني باألنصار ،حتى استغل ذلك رأس النفاق ،لزرع الفتنة بني األنصار
واملهاجرين ،ففوت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عليهم ذلك ،فقال  ( :أبدعوى اجلاهلية
وأنا بني أظهركم ) وغضب غضباً شديداً.
ويف جملس من جمالس األنصار سعى يهودي للتفريق بني األوس واخلزرج ،وتذكريهم
مبعركة حصلت بينهم يف اجلاهلية ،تدعى يوم “بعاث ” حتى تنادى هؤالء ،يا آل أوس،
ونادي هؤالء يا آل خزرج ،فاجتمعوا وأخذوا السالح ،واصطفوا للقتال ،فجاء النيب صلى
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اهلل عليه وسلم ،حتى وقف بني الصفني ،وقرأ عليهم ما أنزل من القرآن  { :يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اب يَ ُر ُّدو ُكم بَ ْع َد إِ َميانكم كَاف ِر َين } (آل عمران  ، )100 :فقرأها
َآم ُن َواْ إِن ُتط ُيعواْ َف ِريق ًا م َن الَّذ َين أو ُتواْ الْك َت َ
ْ
ورفع صوته ،فلما مسعوا صوته انفضوا ،وجعلوا يستمعون ،فلما فرغ ألقوا السالح،

وعانق بعضهم بعضاً ،وجعلوا يبكون ،ثم انصرفوا سامعني مطيعني .
إن شعبنا الفلسطيين حريص على تفويت الفرصة على الشيطان وأعوانه وإن قادة
الفصائل مدعوون لالعتبار باملواقف املسؤولة ،اليت ال تستجيب لنزغ الشيطان ،وحترص
على جتنيب الشعب ويالت االقتتال والفرقة وهجر األفكار اليت تسهم يف زيادة الشقة
بني أبنائه ،من التخوين والشتم والسباب والتكفري ،ويف مقابل ذلك مطلوب السعي
وراء مصلحة الشعب بأسره ،ومحاية قضيته العادلة .
إن زوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل امرئ مسلم ،وإن عظمة الكعبة دون عظمة دم
املسلمني وحرمته ،وإن القتل وإذكاء ناره جرمية كربى ،وأشد منها الفتنة ،اليت هي
أكرب من القتل ،فإىل أين تسوق الفصائل بعد كل هذا شعبنا الفلسطيين؟
ّ
وهال من وقفة للمحاسبة على أعمالنا ؟

83

أهمية القوة
خلطاب السالم

العدد  83ربيع األول  -ربيع الثاني  1430هـ

وفق آذار  -نيسان  2009م

بقلم  :احملامي عودة عريقات

يقول رب العزة يف حمكم تنزيله { :فَلاَ َت ِه ُنوا و َتد ُعوا إِلَى السلْ ِم و َأن ُتم أْ َ
ال ْع َل ْو َن َوال َّل ُه َم َع ُكم َولَن
َ ْ
َّ َ ُ
ْ

يَتِ َر ُكم َأ ْع َمالَ ُكم
ْ
ْ
السالم هو املرحلة اليت تأتي بعد حالة عداء بني دولتني ،أو قبيلتني ،أو مجاعتني أو
} (حممد)35:

أكثر ،أو بني طرفني ،بغض النظر عن املسميات ،ويأتي كذلك بعد انتهاء حرب بني
طرفني متخاصمني ،دولتني أو أكثر ،أو حرب أهلية ،أو عصابات داخل الدولة الواحدة،
وما يعنينا هنا هو حالة العداء القائمة بني العرب والفلسطينيني من جهة ،وإسرائيل

وحلفائها من جهة أخرى  ،وملرور ما يزيد عن ستني عاماً على احتالل إسرائيل أرض
فلسطني العربية اإلسالمية  ،وأيضا مرور أربعني عاماً على احتالل بقية فلسطني،
وأجزاء من دول عربية  ،وإذا فتحنا ملف هذه احلالة جند أن اجلهود اليت بذلت من خمتلف
األطراف يف السنوات السابقة من أجل إحالل السالم بني الطرف العربي والفلسطيين،
والطرف اإلسرائيلي ،وذلك وفقا للتفاهمات ،واحلوارات ،واللقاءات ،والتنازالت من

قبل الطرف العربي ،من أجل حتريك عملية السالم ،ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية،
والقانون الدولي ،جند أنها مل تؤت مثارها ،والسالم مل يتحقق ،وهذا يذكرني بالتصريح
الذي أطلقه رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إسحق شامري يف بدء عملية املفاوضات
مع العرب والفلسطينيني ،يف مؤمتر مدريد عام  ، 1991حينما طرح مبدأ (السالم مقابل
السالم) ،وهو مغاير ملا طرحه العرب ،وهو مبدأ أمجعت عليه الدول العربية املشاركة
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باملؤمتر ،ومعهم منظمة التحرير الفلسطينية ،ومفاده -األرض مقابل السالم -وكأني
بلسان حاله -أي شامري -يقول من أنتم يا عرب ،ليس لديكم أوراق راحبة ومؤثرة
ترغمنا للرضوخ لطرحكم ،فأنتم ضعفاء ،وإسرائيل هي القوية واملنتصرة -بقوة ردعها
العسكري وقوة حلفائها ،وخاصة حليفها األكرب أمريكا  -وأنا أعطيكم السالم وفقا
ملعاهدة سالم تعقد بيننا ،لتأمنوا شر إسرائيل ،وتعيشوا بسالم دون أن تأخذوا منا شربا
واحدا من األرض احملتلة ،وهذا مؤشر كبري ،ودليل ال لبس فيه لنا ،وكان مفروضا على
العرب أن يستوعبوا طرحه هذا ،ورؤيته لواقع حالنا ،لكي تعيد األمة حساباتها وفقا
لذلك ،وهلذا فإن أعداءنا وبسبب حالة ضعفنا هذه القدمية واجلديدة لن يعطونا شيئا ،ألن

ميزان القوة خمتل ،وغري متوازن ،وهذا لصاحلهم  ،ويقول رب العزة يف كتابه العزيز { َأ ْم
ِ
اس نَ ِقري ًا} (النساء ،)53:وهلذا كان من الواجب واملفروض
يب من ال ْ ُملْ ِك َف ِإذ ًا َّال ُي ْؤ ُت َ
ون ا َّلن َ
لَ ُه ْم نَص ٌ
قدمياً وحاضراً  -والذي فيه كل اخلري ملستقبلنا وحاضرنا بعد أن ضللنا الطريق واهلداية
 أن نعود لدستورنا العظيم ،ونسري على نهجه ،الذي أنزل على حبيبنا ونبينا حممدعليه الصالة والسالم ،لتخرج من الظلمات إىل النور  ،فقال عليه صالة اهلل وسالمه:
(اعقلوا أيها الناس قولي ،فقد بلغت ،وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن
اعتصمتم به فلن تضلوا ،كتاب اهلل ،وسنة نبيه)
أصول األحكام)

(احملدث :ابن حزم  -املصدر:

 ،ولو رجعنا للدستور الرباني وقواعده ،فسنجد أن اهلل تعاىل

أمرنا بإعداد القوة واإلنفاق يف سبيل اهلل ،حيث يقول تعاىل يف حمكم التنزيل:

َِ
ون ب ِ ِه َع ْد َّو ال ّل ِه َو َع ُد َّو ُكم َو َآخ ِر َين ِمن ُدون ِ ِهم
اس َت َط ْع ُتم من ُق َّوةٍ َو ِمن رباط ال ْ َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
{ َوأع ُّدواْ لَ ُهم َّما ْ
ْ
ْ
ٍ
ون* َوإِن َج َن ُحواْ
َال َت ْع َل ُمونَ ُه ُم ال ّل ُه يَ ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُتن ِف ُقواْ ِمن َش ْيء ِفي َس ِبي ِل ال ّل ِه ُي َو َّف إِلَ ْي ُك ْم َو َأن ُت ْم َال ُت ْظ َل ُم َ
ِ
وك َف ِإ َّن َحس َب َك ال ّل ُه ُه َو
اج َن ْح لَ َها َو َت َوك َّْل َع َلى ال ّل ِه إِن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِم ُيع ال ْ َعلِ ُيم َوإِن ُي ِر ُيدواْ َأن يَ ْخ َد ُع َ
لسلْ ِم َف ْ
ل َّ
ْ
ال َّ ِذ َي َأي َّ َد َك ب َِن ْص ِرهِ َوبِال ْ ُم ْؤ ِم ِنني َ }(األنفال. )62-60:
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ختربنا قواعد القرآن الدستورية السابقة ،بضرورة إعداد القوة الالزمة ،واملكافئة لقوة
األعداء ،وهي خطوات أوىل ،ضرورية ،والزمة ،لطريق الفالح والنجاة ،واإلعداد جيب أن
يكون جبميع أنواع القوة ،واألخذ بأسبابها ،ومن ذلك :
 إعداد القوة املادية ،وهي تتفرع إىل إعداد القوة العسكرية  ،وإعداد القوة االقتصاديةوالعمل على توفري كل أسبابها  ،ألن حجم القوة االقتصادية حيدد حجم القوة العسكرية،
فهاتان قوتان تسريان خبطني متوازيني.
 -إعداد القوة املعنوية ،وهي تتفرع لقوة فكرية ،ترسخ من خالل مبادئ ،وعقيدة ،وإميان،

يف العقول والقلوب ،وأيضاً العمل على استتباب أمن اجملتمع  ،وذلك عن طريق
حتقيق العدالة االجتماعية ،ومن ثم طاعة ولي األمر ،احلاكم بشرع اهلل ،وبعدها يكون
العمل بقلب رجل واحد ،فاهلدف واحد ،والطريق واحد ال ضالل فيه  ،فإذا ترسخ
يقو امللك ،ويثبت بنيانه ،وينفذ حكمه ،وترفع همة األمة .وورد يف تفسري القرآن
العدل ِّ

( )1ذكر القوة يف اآلية ،ألنه مل يكن للمسلمني يف معركة بدر -وهي املعركة األوىل
مع املشركني -القوة الكافية ،واالستعداد التام ،فجاءت هذه اآلية منبهة للمسلمني ،أن
النصر من غري استعداد ،ال يتأتى ،وواجب املسلمني أن يبنوا قوتهم ،ويهيئوا الظروف
املالئمة ،ولذلك كان يف املاضي لعدد اخليل املربوطة يف سبيل اهلل ،تأثري كبري على
معنويات األعداء واملشركني ،حيث كانت ترسل العيون ملعرفة قوة اخلصم واستعداده،
ومظهر القوة بتجميع اخليول ،وإعداد الفرسان ،وإعداد السهام للرمي ،والرماح والبعري،
اليت حتمل املؤونة الالزمة للجيش ،فكلها كانت ختيفهم وترهبهم ،ورمبا تردعهم قبل
الدخول للحرب ،وتدفعهم للميل حنو املهادنة والسلم ،وختيف آخرين؛ وهم املنافقني
املذبذبني بني هذا وذاك ،واهلل أعلم بنفاقهم  ،وحتث اآلية على اإلنفاق يف سبيل اهلل من
أجل اجلهاد ،ووجوه اخلري األخرى ،وألن اإلعداد حباجة لنفقة كبرية ،فمطلوب تعاون،
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واستعداد املوسرين ،والقادرين على اإلنفاق ،للوصول ملرتبة االستطاعة ،للمجهود

احلربي ،وإن اهلل سيجزي املنفقني يوم القيامة جزاًء وافياً غري منقوص األجر شيئاً ،
وتبني لنا القواعد الدستورية من خالل اآليات السابقة أن اهلل يأمرنا بإعداد القوة
الالزمة ،واحلامية لألمة ،لقتال األعداء ،أو إرهابهم ،وإخافتهم ،مما يشكل عامل ردع
معنوي ،وإعداد القوة يشمل إعداد القوة املادية بكل فروعها وتفاصيلها  ،وأيضا إعداد
القوة الروحية  ،وحتري مجيع أسباب القوة املوصلة إلظهار املسلمني بالقوة املطلوبة،
وتشمل تقدم املسلمني بإنشاء املصانع العسكرية ،لينتجوا األسلحة املطلوبة ،وذخائر
احلرب ،وقطع الغيار ،بعد أن يوفروا ألبنائهم الفرص كافة ،لينهلوا من منابع العلم
املختلفة ،ويتحروا أيضا أسباب العلم احلديث والتكنولوجيا ،لتصبح لديهم املعرفة
واخلربة ،وتتقدم صناعتهم ،لكي يتحكموا بإرادتهم ،ويرمسوا مسار مستقبلهم ،ويصبحوا
منتجني ومؤثرين يف مسار السياسة العاملية ،ال جمرد مستهلكني فقط للمنتجات الغربية
والشرقية -دول جنوب شرق آسيا -وبكل أنواعها ،واليت باستطاعتنا االستغناء عنها إن

بنينا اقتصاداً ذاتياً منتجاً ،وذلك بعد توفري األسباب التحضريية والالزمة ،وألجل حتقيق
ذلك ال مفر أمام األمة من اتباع تعاليم ديننا احلنيف السمحة ،وقواعده الدستورية ،وهي
الصاحلة لكل زمان ومكان ،واتباعها حيقق لألمة العزة والكرامة.
وبعد مرحلة اإلعداد تأتي مرحلة ظهور األمة مبظهر القوة واملنعة ،وهذا املظهر كفيل
بإخافة األعداء ،وإرهابهم ،مما يدفعهم لقبول السلم ،وطلبه ،أو على األقل بالقبول
خبطاب السالم العربي واإلسالمي ،وهلذا تأمرنا القاعدة الدستورية الواردة يف اآلية
القرآنية الثانية باجلنوح للسلم ،متى وجد السبيل إليه ،وقبوله من الطرف اآلخر ،بشرط
احملافظة على العزة ،والكرامة لألمة ،وحتصيل حقوقها ،وحتقيق أهدافها من ذلك ،دون
ابتذال واستجداء  ،وحسب رأي العالمة الزخمشري ،رمحه اهلل ( ،)2إذا كانت احلرب
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ضرورة اقتضتها ظروف احلياة لرد العدوان  ،واحلفاظ على حرية األديان وتطهري األرض
من الظلم والطغيان  ،فإن اجلنوح للسلم ونبذ احلرب بعد حتقيق شروطه مما يعين إحالل
املساملة والصلح ،وإرجاع احلقوق ألصحابها ،وذلك بعد أن تأخذ األمة بأسباب اإلعداد
والظهور مبظهر القوة ،مما يقنع األعداء باتباع طريق السلم والسالم  ،وبهذا الصدد
يقول الشاعر ( : )3السلم تأخذ منها ما رضيت به واحلرب تكفيك من أنفاسها جرع

ِ
ِ
اج َن ْح لَ َها } (األنفال )61:أي إن مالوا للصلح واملهادنة،
لسلْ ِم َف ْ
ويقول تعاىل َ { :وإن َج َن ُحواْ ل َّ
أجبهم ملا طلبوا ،إن كان فيه مصلحة ،وبعد ذلك توكل على اهلل ،ويقول رسول اهلل عليه

الصالة والسالم( ،اعقلها وتوكل) (احملدث :ابن القطان  -املصدر :الوهم واإليهام) ،يعين القيام
بالعمل املوجب للمنعة واحلماية ،واألخذ باألسباب ،ومن ثم نتوكل على اهلل ،ونفوض
األمر إليه ،ليكون عونا لنا على السالمة ،من الشرور واألعداء واملنافقني ،ومن سار
على نهجهم ،واهلل هو السميع العليم ،مسيع بأقواهلم ،وعليم بنياتهم ،وأيضا إن أراد
األعداء خداع األمة باجلنوح للسلم ،وطلب الصلح ،من أجل نية مبيتة ،لكي يستعدوا
جيدا للحرب واملواجهة  ،فإن حسبها اهلل ،يكفيها من شر األعداء ،وهو الذي أيد رسوله
بنصره ،وباملؤمنني أيده وشد أزره ودعمه بالعون والقوة .

وملا سبق من تفصيل فعندما يكون خطاب السالم ضعيفاً ،صادراً من جهة ضعيفة ،ومن

أمة ال متلك اإلرادة ،لتفعيل أسباب القوة  ،وخاصة عندما يسوق السالم ويطرح على

طرف النزاع اآلخر بأنه اخليار الوحيد لألمة ،مما يزيد الضعف ضعفاً  ،ويدفع الطرف
اآلخر يف النزاع للتمرد على هذا اخلطاب ،ألنه عرف وتأكد ،وفقاً للمعطيات الصرحية

والظاهرة ،بأن طرفنا طالب للسالم ،لكننا ال منلك أوراقاً راحبة ،أو خيارات أخرى،
ويدعم ذلك ما يؤكده هذا الطرف ،بقوله إن خياره للسالم هو وحيد واسرتاتيجي ،ال

ً
مقبوال ،وحمرتماً ،لدى الطرف
خيار غريه ،ومن أجل أن يكون خيار العرب واألمة للسالم
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اآلخر ،جيب على العرب واألمة تفعيل قواعد القرآن الدستورية ،والعمل بصورة جدية،
ِّ
َِ
اس َت َط ْع ُتم من ُق َّوةٍ } (األنفال)60:
وبإميان راسخ ،لإلعداد ،ولذا فقوله تعاىل َ { :وأع ُّدواْ لَ ُهم َّما ْ
يأتي خليار احلرب إن لزم األمر  ،ومن ثم إن قبلوا خيار السالم ،فاألمة مستعدة له وهي

ِ
ِ
اج َن ْح
لسلْ ِم َف ْ
بعزتها وكرامتها  ،وبعد ذلك حسبنا اهلل ،حتت لواء قوله تعاىل َ { :وإن َج َن ُحواْ ل َّ
لَ َها َو َت َوك َّْل َع َلى ال ّل ِه إِن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِم ُيع ال ْ َعلِ ُيم} (األنفال )61:وهو يكفي األمة من خداعهم .
وتأكيدا ملا ورد يف اآلية اليت حتث على إعداد القوة  ،فقد ورد يف حديث رسول اهلل،

عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ( ،من مات ومل يغز،
ومل حيدث به نفسه  ،مات على شعبة من نفاق ) (. )4
ومن املفروض والواجب أوال على املسلمني أن يفكروا يف اجلهاد ،ويعدوا له ،ويعقدوا
نية املشاركة الفاعلة فيه ،ابتغاء مرضاة اهلل  ،ومبعنى عام لألمة املسلمة كافة ،عليهم أن

يكونوا مستعدين نفسياً ومادياً ،ويف ذلك يقول رب العزة يف كتابه العزيزَ { :ولَ ْو َأ َر ُادواْ
وج َأل َع ُّدواْ لَ ُه ُع َّد ًة َولَ ِـكن َك ِر َه ال ّل ُه ان ِب َعا َث ُهم َف َثب َط ُهم َو ِق َيل ا ْق ُع ُدواْ َم َع ال ْ َقا ِع ِد َين } (التوبة )46:وقال
ال ْ ُخ ُر َ
ْ َّ ْ
ِّ
نصر ُكم َو ُي َثب ْت َأ ْق َد َام ُكم }
رب العزة يف حمكم التنزيل { :يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنوا إِن تنصروا الله ي
ْ
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ْ
(حممد.)7:

املراجع
( )1من كتاب صفوة التفاسري ،الدكتور حممد علي الصابوني اجمللد األول .
( )2املصدر السابق
( )3املصدر السابق
( )4الراوي :أبو هريرة احملدث :مسلم  -املصدر :املسند الصحيح .
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احلل النهائي

كما تريده إسرائيل!!
بقلم  :األستاذ ياسني السعدي
لقد شغلت القضية الفلسطينية حيزاً كبرياً من اهتمام العامل ،ملا فيها من التعقيدات،
وما ختللها من التناقضات يف املواقف ،وما واكبها ونتج عنها من القضايا اإلنسانية،
اليت ال تزال تثقل على الضمري اإلنساني وتزعجه ،وتقلق الضمري العربي وتؤمله .
أما دور األمم املتحدة فقد كان متوافقاً دائماً مع توجهات القوى العظمى ،اليت هلا
تأثري كبري يف توجيه املنظمة الدولية ،وتسخريها خلدمة أهداف هذه الدول؛ من خالل
تفاهماتها وحتالفاتها املعلنة منها واخلفية.
كان املوقف األمريكي ،وموقف الدول األوروبية من العدوان اإلسرائيلي األخري على
غزة ،يف نهاية العام املنصرم ،وبداية العام احلالي ،متوافقاً متاما مع توجهات هذه الدول
احلقيقية .فلم نسمع منهم كلمة تشري إىل إدانة العدوان ،أو الدعوة إىل وقف اجملزرة،
ألنهم يعتربون ما جرى دفاعاً عن النفس.
بل تقاطروا إىل شرم الشيخ يف تظاهرة؛ ظاهرها العمل على وقف إطالق النار،
وباطنها مساندة املوقف اإلسرائيلي والتعاطف معه .وقد قاموا بزيارة إسرائيل ،ومل
يلتفتوا إىل غزة ،اليت دمرتها القذائف اإلسرائيلية ،وأحرقت قنابل إسرائيل الفسفورية
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أجساد أطفاهلا.
ال نستغرب ذلك؛ ألن الدعم األمريكي املتواصل للمواقف اإلسرائيلية ،والتحالف
االسرتاتيجي ،الذي يصل حد التالحم العضوي ،جيعل احلضور األمريكي الدائم
والداعم أمراً طبيعيا .وال ننسى املواقف الفرنسية ،ومعها الربيطانية ،ومن يدور يف فلك
هذه القوى العظمى ،اليت أرست دعائم الدولة العربية.
املفاوضات
من الواضح متاماً؛ أن اجلانب اإلسرائيلي يعمل على إطالة أمد املفاوضات ،لكي
ترهق الطرف الفلسطيين ،وجتعله يشعر باليأس ،وتعمل على زرع مبدأ القبول مبا متليه
عليه من املمارسات ،حبجة األمن ،وضرورة التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ تعهداتها،
مبحاربة اإلرهاب ،بينما هي تبيح لنفسها القيام بكل املمارسات اليت تضع السلطة
يف مواقف حمرجة ،حتى أمام نفسها ،مما يضعف موقفها ،بالرغم من إعالنات الدعم
املزعومة؛ سواء من األشقاء العرب ،أو الغرباء الذين يطلق عليهم (املتعاطفون).
إسرائيل حسب رؤيتها وتصورها يف حل القضية ،ترى أننا جمرد أدوات استخدام،
تفرج عنها متى تريد ،وعند احلاجة إليها ،وتسجنها متى تشاء .إنها تريدنا جمرد خمزون
بشري ،ميكن أن (تغرف) منه ما حتتاجه ،من (العمالة) الرخيصة ،حسب الطلب ،وعلى
املضمون؛ من حيث األمن ،ومن حيث احلاجة هلم.
وهذه تؤكدها لنا املعطيات اليت نالحظها ونعيشها .فهي حتى يف أشد حاالت التشنج
اإلسرائيلي ،فإنها قد تفتح باب العمل للعمال؛ لكي يعملوا يف أعمال البناء ،كما جاء يف
اخلرب املنشور على الصفحة الثانية من جريدة القدس ،يوم اإلثنني 2008\4\14م ،حتت
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عنوان( :السماح خلمسة آالف عامل فلسطيين للعمل يف البناء بإسرائيل) ،أو للعمل يف
مجع الورود املعدة للتصدير ً
مثال؛ كي ال ختسر املوسم الزراعي (الوردي).
إن الرؤية اإلسرائيلية للحل النهائي مع الفلسطينيني ،تتلخص بأن يكون الفلسطينيون
ضمن كانتونات مقطعة األوصال ،ميكن التحكم بها مبجرد إصدار أمر عسكري ،أو
حسب الوضع الذي متليه املواقف اإلسرائيلية .فهي تغلق املناطق ،وتفتحها ،حسب
مصاحلها ،وتغلقها متاما يف أعيادها ومناسباتها الرمسية ،وتقرر تشديد الطوق األمين حبجة
الطوارئ ،بدعوى ورود (إنذارات ساخنة) من تقارير املخابرات واالستخبارات .بل إن
تشديد احلصار ،وجتديد فرض األطواق ،واحلواجز العسكرية ،صار أمرا روتينيا ،نعيشه
بكل أسى ومرارة.
ثم املستوطنات (السرطانية) ،وأخريا املخطط اجلديد الذي أوشكت على إنهاء إقامته،
وهو ما تسميه (جدار الفصل) ،الذي يبتلع مساحات واسعة من األرض املتبقية من
الضفة الغربية ،حبيث يستحيل إقامة الدولة العتيدة اليت يأمل الفلسطينيون إقامتها؛
باإلضافة إىل ما متارسه من كل أنواع البطش والتقتيل والتدمري ،دون رادع أو حسيب
أو رقيب.
إسرائيل والعرب
وهذا هو نفس التفكري والتصور ،الذي تراه إسرائيل مع إخواننا العرب؛ سواء
(ع اهلدا) .فاملهم هو احلصول على
(املهرولون) ،كما يقول نزار قباني ،أو الذين يسريون َ
ما تريده من اعرتافات عربية بها (بثمن خبس) ،أو دون أن تقدم أية تنازالت .إنها تريد
التطبيع مع العرب ،بينما هي حتتل األرض الفلسطينية ،وتسجن الشعب الفلسطيين
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وحتاصره ،وتقتل كيف تشاء ،ومتى تشاء ،وتدمر املنازل وجترف األرض.
وإسرائيل تسعى للتطبيع مع العرب( ،خطوة خطوة) حسب منهاج كيسنجر  ،وال
حتبطها املقاطعة من قبل بعض الدول ،فهي تأمل أن تذوب املقاطعة رويداً رويداً وحيل
حملها التطبيع مع كيانها .
وتريد إسرائيل أن تأخذ كل شيء ،دون أن تعطي شيئاً حقيقياً .ولعل مبادرة األمري
(امللك) عبد اهلل يف آذار من العام  ،2002تعطينا الدليل األكيد على ما تفكر به
إسرائيل ،وما ختطط له؛ حيث مل يرق هلا يف هذه املبادرة ،إال البند الذي يشري إىل استعداد
الدول العربية إلقامة عالقات طبيعية مع الدولة العربية ،وجتاهلت كل بنود املبادرة
الثالثة عشر األخرى اليت طواها النسيان.
وهي تريد أن تكون القلعة احملصنة يف املنطقة ،وهلا اليد الطوىل ،والسيطرة املطلقة،
والتفوق النوعي ،الذي تدعمه أمريكا ،ومن ورائها الغرب ،يف كل موقف .إنها تريد من
العرب أن يكونوا حراس حدودها .وأقصى ما تريده من العمال ،هو ما حتتاجه يف املواسم
الزراعية للعمل يف املزارع ،أو العمل يف املهن اليت يأنف منها اإلسرائيليون؛ كتنظيف
الشوارع ،بعد أن تدرس (امللف) لكل فرد يطلب الدخول إىل إسرائيل واملناطق اليت
ختضع هلا.
فرض الوصاية
ال تعرتف إسرائيل بنا كمواطنني؛ وإمنا كساكنني مؤقتني .إنها تريد االستيالء على
األرض لبناء املستوطنات ،وإنشاء املزارع اليت جتلب هلا املستوطنني ،وتريد السكان حتت
رمحتها ووصايتها؛ لكي يعملوا لديها حسب حاجتها إليهم .
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لكنها متن علينا مبا تسميه (الصالحيات) ،لكي تعطينا شيئا من اإلحساس بأننا ندير
شؤوننا يف ما تسميه (احلكم الذاتي) ،الذي أنكرته أخرياً ،وتنكرت لكل ما وقعته
سابقاً .إنها ختطط أن يكون الوضع جمرد حكم ذاتي حمدود ،وضمن الكنتونات اليت
ُت َف ِّصلها هي ،وحسب التفسري اإلسرائيلي هلذا املصطلح ،والذي يعين حكما (حمدود
الصالحيات) ،وعلى السكان دون املكان.
إن بقاء املستوطنات ،بل وتوسيعها ،وشق الطرق االلتفافية الواسعة إليها ،داللة أكيدة
على رغبة إسرائيل يف ترسيخ االحتالل للضفة الغربية؛ بل وضمها وهضمها.
رؤية هزلية قدمية
كان املرحوم بإذن اهلل تعاىل  ،الشيخ أديب اخلالدي ،مفيت جنني األسبق ،من الرموز
اليت كان هلا حضور يف احلياة السياسية واالجتماعية يف فلسطني ،وليس يف جنني وحدها.
وكان صاحب طرائف ساخرة ومداعبات ناقدة ،وكان ذا مواقف ه ْزليَّة نافذة.
سئل يوما بعد النكبة سنة 1948م ،عن رأيه يف حل القضية الفلسطينية ،فأجاب
بأسلوبه الساخر الذي اشتهر به( :حل القضية بتسليم البقية) .ويبدو أن مفيت جنني،
رمحه اهلل ،الذي تويف قبل أكثر من نصف قرن ،كان يدرك ما تريده إسرائيل من (احلل
النهائي) للقضية.
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يبارك فيها التوجه للحوار واملصاحلة الوطنية

ويدين

اإلساءة للرسول صلى اهلل عليه وسلم

واإلساءة للمسيح وأمه عليهما السالم
وخمططات طرد الفلسطينيني من بيوتهم

مباركة التوجه للحوار و املصاحلة الوطنية
القدس :بارك مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
 خطيب املسجد األقصى املبارك – بدء جلسات احلوار بني الفصائل الفلسطينية يفالقاهرة وما بدر من توجه حنو املصاحلة ،ومثن مساحته هذه اخلطوة كونها تقود إىل الوحدة
ورص الصفوف ،وحتقق طموحات الشعب الفلسطيين ،ومتنيات العرب واملسلمني
وخباصة يف هذه الظروف الصعبة اليت يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيين ومقدساته
،من أبشع أنواع العدوان الذي تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي،حمذراً من عواقب

االنقسام الذي خيدم االحتالل اإلسرائيلي فقط ويستغل من قبله لتنفيذ خمططاته وبراجمه
ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وبني مساحته أن أفضل طريقة لوقف املمارسات
التعسفية لالحتالل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته تكون بالوحدة الوطنية ،منبهاً إىل أن
املقدسات الفلسطينية يف خطر حقيقي ،ومل يعد الوضع الفلسطيين حيتمل الرتيث يف
املناقشات وجلسات احلوار ،وإمنا يستدعي اإلسراع يف التوحد وااللتقاء ملواجهة األخطار

الداهمة  ،قال تعاىلَ { :و ْاع َت ِص ُمواْ ب َِحب ِل ال ّل ِه َج ِم ًيعا َو َال َت َفر ُقواْ } (آل عمران . )103:
َّ
ْ
وطالب مساحته اجملتمعني أن يضعوا مصلحة الشعب الفلسطيين العليا فوق كل
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االعتبارات احلزبية أو الفصائلية ،مؤكداً على أن الوحدة هي الصخرة اليت تتكسر
عليها املؤامرات اليت حتاك ضد الشعب الفلسطيين ،وأن الشعب الفلسطيين لن يسكت،
ولن يرضى عن الذين يعرقلون التوجه حنو احلوار اجلاد واملصاحلة املنشودة وسيسجل
التاريخ املعرقلني يف أبشع الصفحات ،والكل مسئولون أمام اهلل ثم أمام الشعب ،عن
مواقفهم ،وعما قدموا من خري أو شر لقضيتهم ،ليجازى احملسن ،باإلحسان ،واملسيء
بالسخط والنبذ .
واختتم مساحته بيانه بالتضرع إىل اهلل العلي القدير أن يهيئ للشعب الفلسطيين
القابع يف سجن الوطن احملتل سبل احلرية و أن جيمع بني قلوب املسلمني مجيعا على
اخلري واحلق.

إدانة إساءة القناة العاشرة من التلفزيون االسرائيلي
للرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم
القدس :أدان مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس
 جملس اإلفتاء األعلى – اإلساءة اليت بثتها القناة العاشرة اإلسرائيلية للنيب حممد صلىاهلل عليه وسلم ،واليت متس مسلمي العامل واملؤمنني بالرساالت السماوية،وأشار مساحته

إىل أن القناة املشار إليها بثت يف أحد براجمها مشهداً ألحد املشاركني وهو يشري إىل
احلذاء الذي كان يلبسه وقال «هذا حممد  ،»...وكرر مجلته مؤكداً ذلك بقوله «نعم هذا

حممد »..وسط قهقهة من حوله.

وطالب مساحته بوضع حد للتطاول على الرسل واألنبياء عليهم السالم حمذراً من أن

هذه االنتهاكات تؤدي إىل زيادة احلقد والكراهية بني الشعوب ،بغض النظر عن ذرائع
حرية التعبري اليت تستخدم كتربير ما حصل يف هذه احلالة وما شابهها كما سبق حني
هامجوا اإلسالم والرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم والسيد املسيح وأمه عليهما
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السالم .وأضاف مساحته أن احلملة ضد الديانات ورموزها الدينية مل تتوقف وأنها تتنوع
جبميع األشكال واأللوان  ،وبني أن هذه األعمال ال تبتعد عن اإلجرام الذي يلحق
بشعبنا الفلسطيين من قتل وتدمري ومس باملقدسات اإلسالمية واملسيحية ومن استيطان
وابتالع لألراضي يف القدس .
ونوه مساحته أن مجيع األعراف والقوانني والشرائع السماوية حترم التطاول على
األديان ورموزها  ،وناشد الدول واحلكومات واملنظمات اإلسالمية إىل ضرورة التحرك
ملنع هذه اإلساءات وأمثاهلا حبق اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم،كما ناشد دول
العامل قاطبة بالتحرك ضد هذه املمارسات اليت مل تقتصر على نيب اإلسالم وإمنا متتد
لتطال املسيح وأمه العذراء عليهما السالم.

إدانة اإلساءة اإلسرائيلية للمسيح وأمه عليهما السالم
وخمططها لطرد الفلسطينيني من بيوتهم
القدس :أدان مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،إساءة بعض وسائل اإلعالم االسرائيلية لسيدنا عيسى
املسيح وأمه مريم عليهما السالم ،يف تطاول واضح على القيم اليت جاءت بها الشرائع
السماوية ،وبني مساحته أن املسلمني ال يقبلون هذه االساءة ألنها متس بنيب ورسول كريم،
وأمه عليهما السالم ،وبني مساحته أن اإلسالم يعترب املس بأي نيب يف نفس درجة األذى
الذي يلحقه املسيئون بنيب اإلسالم حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فاهلل تعاىل يقول يف
ِّ
ون ُك ٌّل آمن بِال ّل ِه ومآلئ ِ َكتِ ِه و ُك ُت ِب ِه ورسلِهِ
ِ
ِ
القرآن الكريمَ {ِّ :آم َن ا َّلر ُس ُول ب َِما ُأن ِز َل إِلَ ْي ِه ِمن َّربه َوال ْ ُم ْؤم ُن َ
ََ
َُ ُ
َ
ََ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َال ُن َفر ُق بَي َن َأ َحد من ُّر ُسله َو َقا ُلواْ َسم ْع َنا َو َأ َط ْع َنا ُغ ْف َرانَ َك َربَّ َنا َوإِلَي َك ال ْ َم ِص ُري } (البقرة.)285:
ْ
ْ
فإيذاء األنبياء أو السخرية منهم أمر يرفضه اإلسالم حبزم وقطع ،بغض النظر عن

الوسائل واألساليب والفاعلني ،واستذكر مساحته أن اإلسالم والرسول الكريم حممد
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صلى اهلل عليه وسلم تعرضا سابقاً لإلساءة من بعض احلاقدين على اإلسالم واملسلمني،
وأن اإلساءة لعيسى عليه السالم وأمه العذراء تأتي يف نفس السياق ،وأكد مساحته على
ضرورة نبذ هذا التطاول األخرق ،إضافة إىل احلاجة لتبين قوانني دولية حترم املس بالرموز
الدينية وجترم فاعليها ،وتعاقب كل من يتطاول على الرموز املقدسة لألديان.
من ناحية أخرى أدان مساحته املخطط االسرائيلي لطرد  1500مواطن من بيوتهم

بسلوان ،منوهاً إىل أن سلطات االحتالل تسعى من خالل عملية الطرد هذه إىل ربط
املستوطنات االسرائيلية مع بعضها بعضاً ،وفرض سياسة األمر الواقع على األراضي
الفلسطينية احملتلة ،إضافة إىل خنق املسجد األقصى املبارك وحماصرته ،مبيناً أن املواطنني

املستهدفني يف عملية الطرد املخطط هلا يقطنون يف منازل قريبة من املسجد األقصى
املبارك ،مما يكشف الغطاء عن نوايا سلطات االحتالل املبيتة ضد القدس واملسجد

األقصى املبارك إىل جانب حفرها أنفاقاً جبميع املناطق احمليطة باملسجد األقصى املبارك
وساحاته.
وأشاد مساحته حبراس املسجد األقصى املبارك الذين صدوا حماولة أحد املستوطنني
اليهود املسلحني القتحام املسجد األقصى املبارك ،وأكد على ضرورة اليقظة واحلرص

ً
حممال سلطات االحتالل املسؤولية عن هذه االعتداءات،
إلفشال أية حماولة للمس به
ألنها تعرف هؤالء املتطرفني ،وال تعتقلهم وال حتاسبهم ،وناشد مساحته الدول العربية
واإلسالمية للوقوف حبزم إزاء هذه االعمال واملخططات اليت تستهدف مسرى نبيهم

صلى اهلل عليه وسلم ،داعياً إىل حترك يناسب حجم األخطار احملدقة باملسجد األقصى
حلمايته قبل فوات األوان.
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من أخبار مكتب املفيت العام
ودور اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير دائرة اإلعالم
املفيت العام يرتأس اجتماعًا ألسرة حترير جملة اإلسراء
القدس  :ترأس مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
املشرف العام جمللة االسراء املقدسية  ،اجتماعاً ألسرة حترير اجمللة ،نوقشت فيه سبل

النهوض بها ،يف ضوء املستوى اجليد الذي وصلت إليه ،وبني مساحته أن هذه اجمللة
لعموم الناس ،وأنها غري مقتصرة على فئة أو جهة ،كما أنها منوعة املواضيع لتفيد
القارئ يف اجملاالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية وغريها ،مبيناً أنها تصدر بشكل
دوري بواقع عدد لكل شهرين هجريني ،وتنشر على الصفحة االلكرتونية لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،وتوزع جماناً على املساجد واملكتبات واملؤسسات الرمسية والشعبية
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واملواطنني ،وسيصار-إنشاء اهلل  -إىل إصدار اعدادها على “ ”CDكل عام مما ييسر
الرجوع هلا .وحضر االجتماع الشيخ إبراهيم عوض اهلل  /رئيس التحرير ،ومصطفى
أعرج /مدير دائرة اإلعالم ،ويوسف تيسري  /سكرتري التحرير  ،وأعضاء هيئة التحرير
الشيخ الدكتور محزة ذيب ،والشيخ الدكتور شفيق عياش ،والشيخ الدكتور سعيد القيق،
واألستاذ الدكتور حسن السلوادي .
خالل ترؤسه اجتماع املفتني يف فلسطني
املفيت العام يصدر نداء بضرورة بدء احلوار الوطين الشامل
القدس:ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /
رئيس جملس اإلفتاء األعلى -اجتماع املفتني يف احملافظات الفلسطينية حيث نوقش
العديد من املواضيع ذات الصلة بعمل دار اإلفتاء الفلسطينية ،وصدر عن االجتماع
نداء حيث على ضرورة بدء احلوار الوطين الشامل ،وخباصة يف ظل األوضاع املأساوية
اليت يعيشها شعبنا ،ودعا مجيع الفصائل واألحزاب إىل تغليب املصلحة العامة على
املصاحل احلزبية والبدء حبوار وطين شامل ،يؤدي إىل حتقيق الوحدة الوطنية ملا فيه املصلحة
العامة.
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املفيت العام يستقبل سفري فلسطني يف أندونيسيا
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه ،سعادة السيد «فريز مهداوي» سفري فلسطني
يف أندونيسيا  ،حيث أطلعه مساحته على املعاناة اليت يعانيها أبناء الشعب الفلسطيين
ومقدساته  ،وحبث اجلانبان سبل التعاون خلدمة القضية الفلسطينية ،وعلى رأسها

املسجد األقصى املبارك ،وأثنيا على الدعم املتواصل والكبري الذي تقدمه األمة العربية
واإلسالمية ،وخاصة أندونيسيا إىل الشعب الفلسطيين ،وقضيته العادلة ،مؤكدين على
أن أندونيسيا من الدول اإلسالمية الكربى ،اليت تقوم جبهود كبرية لدعم الشعب
الفلسطيين ،ويف نهاية اللقاء شكر مساحته السفارة الفلسطينية يف أندونيسيا ،وعلى رأسها
سعادة السفري مهداوي ،الذي بدوره شكر مساحة املفيت العام على حسن االستقبال .
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خالل ترأسه جللسة “ ”72جمللس اإلفتاء األعلى
املفيت العام :العدوان االسرائيلي على غزة هدفه تصفية القضية الفلسطينية
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني املفيت ،العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئيس جملس اإلفتاء االعلى ،اجللسة الثانية والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى يف فلسطني،

اليت نوقشت فيها العديد من املسائل الفقهية  ،واختذ اجمللس قرارات فقهية عدة ،منها:

بيان عقوبة املعتدي جنسياً على قاصر ذكراً أو أنثى ،وحكم زكاة (الربسيم والبيكة)
وما شاكلها من ناتج األرض ،إذا بلغت النصاب ،وأدان مساحته العدوان الغاشم على
أهلنا يف قطاع غزة ،مؤكداً على أن اهلدف من هذا العدوان الظامل هو تصفية القضية

الفلسطينية ،داعياً الفصائل واألحزاب الفلسطينية إىل نبذ الفرقة واالنقسام ،والعودة
إىل جتسيد وحدة الشعب واألرض ،وخباصة يف هذا الوقت العصيب.
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خالل حفل أقامه املعهد العربي الرياضي بالقدس
املفيت العام يدعو إىل استثمار الشباب كونهم مستقبل األمة القادم
القدس  :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف احلفل الذي أقامه املعهد العربي الرياضي بالقدس،
لتخريج عدد من محلة حزام الشارات الدولية ،وقد هنأ مساحته يف كلمة له يف احلفل

اخلرجيني األبطال على إجنازاتهم ،داعياً إىل استثمار الشباب ،كونهم مستقبل األمة،
ومتنى مساحته للقائمني على املعهد العربي الرياضي التقدم والنجاح.
املفيت العام يشارك يف جولة للسفراء والقناصل
املعتمدين يف فلسطني لزيارة املواقع احلساسة بالقدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف جولة نظمتها اإلدارة العامة يف ديوان الرئاسة لعدد
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من املواقع املهددة باملصادرة يف القدس من قبل سلطات االحتالل ،شارك فيها العديد
من السفراء والقناصل املعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزار الوفد خيمة

أم كامل ،ثم أراضي سلوان ،وعني اللوزة ،ثم برج اللقلق ،ومقربة مأمن اهلل ،وأكد مساحته
أن اهلدف من هذه الزيارة هو االطالع على االجراءات اإلسرائيلية يف القدس ،وأنه قد
متت زيارة خيمة أم كامل الكرد ملؤازرتها على صمودها ،كما مت االطالع على ازعاجات
املستوطنني لسكان سلوان الذين يزيد عددهم عن  30ألف مواطن.
خالل افتتاح دار اإلفتاء الفلسطينية يف حمافظة سلفيت
املفيت العام  :ال بديل عن الوحدة الوطنية
سلفيت :حتت رعاية مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
وعطوفة العميد منري العبوشي  -حمافظ سلفيت ،مت افتتاح املقر اجلديد لدار اإلفتاء
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الفلسطينية يف حمافظة سلفيت،
وأكد مساحته خالل حفل االفتتاح
أنه ال بديل عن الوحدة الوطنية،
وبني مساحته أن للفتوى أهمية
كربى يف تفقيه الناس بأمور
دينهم ودنياهم ،مبيناً أن هذه
الدار افتتحت للتسهيل على

املفيت العام وحمافظ سلفيت يف مقر دار إفتاء احملافظة

املواطنني ،وخباصة املمارسات اإلسرائيلية ،واحلواجز واحلصار اخلانق ،وبدوره شكر عطوفة
احملافظ منري العبوشي مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام على هذا القرار ،الذي يليب
حاجة املواطنني.
ومن جانب آخر أشاد مفيت حمافظة
سلفيت ،الشيخ مجيل مجعة بقرار
مساحته افتتاح مقر دار اإلفتاء
يف حمافظة سلفيت ،مؤكدا على
الدور الذي تلعبه دار اإلفتاء
يف إرشاد الناس ،وتوجيههم إىل
أمور دينهم ،وقام مساحته بزيارة
املفيت العام ووفد دار اإلفتاء يتوسطهم رئيس غرفة سلفيت التجارية والزراعية

مقر حمافظة سلفيت ،واستمع من

حمافظها العميد منري العبوشي إىل شرح مفصل حول أوضاع احملافظة ،كما قام مساحته جبولة
يف مقر بلدية سلفيت ،والتقى رئيسها السيد حتسني سليمة ،وزار منطقة سلفيت التعليمية
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املفيت العام يتوسط حمافظ سلفيت ومدير منطقتها التعليمية

التابعة جلامعة القدس املفتوحة ،والتقى الدكتور أمحد الزير -مدير منطقة سلفيت التعليمية،
وزار غرفة جتارة وصناعة وزراعة سلفيت ،والتقى السيد فؤاد عواد -رئيس الغرفة.
وقد حضر حفل افتتاح الدار العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،ورافق مساحته
وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ضم  :الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد

املفيت العام والوفد املرافق لدى استقباهلم يف مقر حمافظة سلفيت

لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام واهلل البرية ،وحممد جاد اهلل -مدير الشؤون
اإلدارية ،ومصطفى أعرج -مدير دائرة اإلعالم ،والشيخ اسحق طه  -مدير دائرة جملس
اإلفتاء األعلى ،واحملامي منتصر نوفل  -املستشار القانوني لدار اإلفتاء الفلسطينية.
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حتت رعاية سيادة الرئيس حممود عباس ( أبو مازن )
وحبضور دولة د .سالم فياض  /رئيس الوزراء
املفيت العام يلقي كلمة يف افتتاح مؤمتر دولي للشعوب األرثوذكسية يف بيت حلم
بيت حلم :ألقى مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

خطيب املسجد األقصى املبارك – كلمة يف اجملتمعني من الشعوب األرثوذكسية يف
مؤمترهم اخلامس عشر الذي عقدوه يف مدينة بيت حلم ،شكرهم فيها على اختيارهم
مدينة مهد املسيح عليه السالم لاللتقاء ،يف داللة داعمة للقضية الفلسطينية ،وصمود
شعبها املرابط يف أرضه ووطنه .ودعا مساحته إىل تكريس مبادئ احلق والعدل والقيم
الدينية اليت بشرت بها األديان السماوية بني شعوب العامل قاطبة.
وقد ألقيت يف جلسة االفتتاح كلمات عدة ،كان من أبرزها كلمة دولة الدكتور سالم
فياض  /رئيس الوزراء.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر « احلوار بني أتباع الديانات السماوية» يف الربازيل
الربازيل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس جملس اإلفتاء األعلى – يف املؤمتر الثالث والعشرين الذي أقامه مركز الدعوة

اإلسالمية ألمريكا الالتينية حتت شعار ( احلوار بني أتباع الديانات السماوية ) حيث
ترأس مساحته عدة جلسات ،وشارك يف العديد من اجللسات األخرى ،كما قدم حبثاً حول
« أسس التعامل مع اآلخر» وشكر مساحته خالل حفل االفتتاح احلكومة الربازيلية ومركز

الدعوة على عقد هذا املؤمتر ،مناشداً احلضور دعم الشعب الفلسطيين لدحر العدوان
وحتقيق السالم ،ومضيفاً أن األديان قد أمرت باحلوار ،وأن التعايش يف فلسطني بني
املسلمني واملسيحيني منوذج للتسامح وليس للحوار فقط ،وقد التقى مساحته على هامش
املؤمتر بالعديد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،وممثلني عن عدة دول ،أطلعهم مساحته
على املعاناة اليت يعيشها أبناء الشعب الفلسطيين ومقدساته.
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مفيت جنني :يشارك يف ورشة عمل حول القتل على خلفية الشرف
جنني  :بدعوة من املركز الفلسطيين للدميقراطية وحل النزاعات ،شارك فضيلة الشيخ
حممد سعيد صالح  -مفيت حمافظة جنني ،يف ورشة عمل حول سن الزواج واخللع والقتل

على خلفية الشرف ،بينّ خالهلا أن اخللع جائز شرعاً ،ولكن وفق الضوابط الشرعية
احملددة له  ،كما أكد على حرمة القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة ،إذ إن هذا

القتل جرمية مع سبق اإلصرار والرتصد ،وجيب إلغاء ما يسمى باألسباب املخففة ،مبيناً
أن بعض اجلرائم ُترتكب حتت هذا املسمى بسبب اإلرث وغريه ،وأكد من جانب آخر
على ضرورة االمتناع عن بناء املساجد بشكل عشوائي ،دون احلصول على الرتاخيص
الالزمة من قبل وزارة األوقاف ،حيث إن بناء املساجد بشكل عشوائي يؤدي إىل تشتيت
املصلني.
مفيت حمافظة سلفيت يدعو إىل التوبة هلل سبحانه وتعاىل
سلفيت:دعا فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -املواطنني إىل التوبة هلل
سبحانه وتعاىل ،حتى مين اهلل علينا بالغيث والرمحة ،جاء ذلك خالل خطبة اجلمعة اليت
ألقاها يف مسجد كفر الديك الكبري ،وأضاف أن بالدنا تعتمد اعتمادا أساسيا على مياه
األمطار يف الري والزراعة والشرب ،وأننا يف حالة كرب وشدة ،مما حيتم علينا التوبة
الصادقة املخلصة ليمن اهلل علينا بالرمحة واملغفرة وإنزال الغيث.
مفيت بيت حلم يشارك يف اإلشراف على مسابقة يف حفظ القران الكريم
بيت حلم  :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم ،يف اإلشراف
على مسابقة حفظ القرآن الكريم ،اليت أقامتها شركة البشرى للحج والعمرة ،ويف حفل
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االفتتاح ألقى فضيلته كلمة شجع فيها الشركات واملؤسسات على إقامة مثل هذه
املسابقات ورعايتها ،بهدف تشجيع حفظ كتاب اهلل عزو جل ،وقد كانت اجلوائز عبارة
عن عمرة للفائزين ،كما شارك يف املؤمتر الفلسطيين حول أهمية التخطيط الدميغرايف
وتنظيم األسرة يف حماربة الفقر ،واملساهمة يف إحقاق التنمية ،وقدم ورقة عمل بعنوان
(دور املؤسسات والقيادات الدينية اإلسالمية يف دعم القضايا الدميغرافية من منظور
إسالمي).

وعلى صعيد آخر شارك فضيلته يف ندوة عقدها تلفاز املهد حول األوضاع يف غزة ،داعياً

إىل الوحدة الوطنية ،ورص الصفوف ،علما بأنه كان قد التقى وفدا سياحياً زار احملافظة

قادماً من مدينة (شيكاغو) األمريكية ،بدعوة من دار الندوة الدولية ،وقدم هلم شرحاً عن
اإلسالم ،واصطحبهم يف زيارة ملسجد عمر بن اخلطاب يف مدينة بيت حلم .
مفيت حمافظة نابلس يدعو إىل الوحدة
نابلس  :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس ،خطب اجلمعة يف
عدد من مساجد نابلس ،دعا خالهلا إىل الوحدة الوطنية ،ورص الصفوف ،خاصة يف ظل
العدوان املتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيين ،كما شارك يف حفل افتتاح مدرسة يف
قبالن ،وشارك يف مراسم الصلح اخلاصة بقضية مقتل شاب باخلطأ يف القرية نفسها.
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؟

أسئلة المسابقة :

 .1من هو امللك الذي ناقش أبا سفيان بن حرب يف دالئل نبوة الرسول حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ؟
 .2متى حيل دم املسلم ،يف ضوء التحديد النبوي لذلك؟
 .3ما صلة قرابة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد – رضي اهلل عنها – بأبي هالة؟
 .4ما جنسية املفكر “جارودي”؟
املؤمنني – رضي
 .5ما نص جواب الرسول صلى اهلل عليه وسلم لسؤال عائشة أم
ِّ
ِ َ ِ
ى رب ِهم ر ِ
ون }
اج ُع َ
اهلل عنها – عن قوله تعاىلَ {:وال َّ ِذ َين ُي ْؤ ُت َ
ون َما َآت ْوا َو ُق ُل ُوب ُه ْم َوج َل ٌة أن َّ ُه ْم إلَ ٰ َ ْ َ
(املؤمنون)60:؟
ً
 .6ما نص احلديث الشريف الذي يشبه أمورا يؤذى بها املؤمن بقتله؟
 .7ما املقصود باملدهوش؟
 .8ما حكم ربط رواتب املوظفني جبدول غالء املعيشة؟
 .9ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صنفني من أهل النار ،أحدهما النساء
الكاسيات العاريات ،فما الصنف الثاني؟
 .10من القائل « :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة»؟
تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
اجلائزة األوىل 250 :شيكل
اجلائزة الثانية 200 :شيكل
اجلائزة الثالثة 150 :شيكل

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي والعنوان الربيدي ورقماهلاتف و اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء  ،العدد الثالث والثمانون
جملة اإلسراء  /مديرية اإلعالم والبحوث اإلسالمية
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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إجابة مسابقة العدد 81
س 10 :1هـ .
س :2ألن احلجر جزء من الكعبة .
س :3ال يشرتط .
س :4املسجد األقصى املبارك .
س :5اهلالل .
س :6األماكن اليت حددها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل اآلفاق حبيث ال جيوز
جتاوزها للحاج أو املعتمر بغري إحرام .
س :7الطنطورة .
س. 279 :8
س :9بني الركن والباب .
س :10اإلمام الشافعي .
الفائزون في مسابقة العدد 81
رقم اجلائزة

العنوان

اإلسم

قيمة اجلائزة
بالشيكل

األوىل

سحر حممد صاحل أبو زينة

جنني

250

الثانية

مؤمن عمر عبد الدايم

طولكرم

200

الثالثة

إبراهيم مصطفى حبش

نابلس

150
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