

العدد  84مجادى األوىل  -مجادى اآلخرة  1430هـ

وفق آيار  -حزيران  2009م

فهرس العدد
افتتاحية العدد
القدس عاصمة الثقافة العربية

الشيخ حممد أمحد حسني

يف بؤرة اإلستهداف الظامل

4

كلمة العدد
إطاللة على ثانوية األقصى الشرعية

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل

11

فلسطينيات
القدس روح فلسطني

الشيخ عمار توفيق بدوي

احلوار أو الدمار  ...؟!

الشيخ أمحد ذياب

16
23

من وحي اإلسالم
الشيخ د .امساعيل نواهضة

أضواء على الشخصية القرآنية

احلاجة اإلنسانية األساسية يف املفهوم اإلسالمي أ.د .حسن السلوادي
اإلسالم احلنيف وتقديره للعمل وللعاملني املخلصني

الشيخ حسن أمحد جابر

28
38
50

خطبة العدد
الشيخ حممد حسني

يف ذكرى يوم األرض

54

تساؤل ؟!
إنشاء احملكمة اجلنائية هل هو حقيقة أو خيال ؟

د .شفيق عياش


61

فهرس العدد

فهرس العدد
قصة قصيرة
أ .مجيل سلحوت

هدى

65

فقه
فروق شرعية

الشيخ أمحد شوباش

حكم األكل من األشجار واملزروعات اليت تسقى بالنجاسة

د .مجال عقل

املفيت جييب السائلني

الشيخ حممد أمحد حسني

69
72
77

عالقات أسرية
حقوق األوالد على والديهم

الشيخ إحسان إبراهيم عاشور

86

شؤون بيئية
املؤمن صديق البيئة

األستاذ كمال بواطنه

اإلحسان إىل احليوان

الشيخ مجيل مجعة

كسوف الشمس  ..رؤية حديثية

األستاذ طارق مصطفى محيدة

89
94
98

نشاطات
من أخبار مكتب املفيت العام

األستاذ مصطفى أعرج

مسابقة العدد 84

أسرة التحرير

إجابة مسابقة العدد 82

أسرة التحرير


101
111
112

العدد  84مجادى األوىل  -مجادى اآلخرة  1430هـ

وفق آيار  -حزيران  2009م

إفتتاحية العدد  .. ..إفتتاحية العدد  .. ..إفتتاحية العدد  .. ..إفتتاحية العدد  .. ..إفتتاحية العدد

القدس عاصمة الثقافة العربية

يف بؤرة االستهداف الظامل

بقلم  :الشيخ حممد أمحد حسني  /املشرف العام

تتعرض مدينة القدس حلملة شرسة تستهدف تغيري معاملها ،وإخضاعها للسيطرة
الصهيونية الكاملة على أكثر من صعيد ،وبأكثر من وجه ،وبأساليب ووسائل عديدة،
وقد بدأت هذه احلملة منذ احتالل املدينة املقدسة عام 1967م ،فمنذ األيام األوىل
لالحتاللُ ،هدمت حارة املغاربة بالكامل ،مبا فيها من بيوت ومساجد ومدارس وزوايا،
ومل يبق من ذاك احلي إال التلة املؤدية إىل املسجد األقصى املبارك ،واملوصلة إىل بوابته
الرئيسة املعروفة بباب املغاربة ،وحتى هذه التلة مل تسلم من اهلدم ،فقد عبثت بها آليات
االحتالل باهلدم ،وذلك يف السابع من شهر شباط لعام 2007م ،ورغم كل االحتجاجات
الصادرة عن األوقاف اإلسالمية برفض هذا العدوان ،وكذلك تقرير منظمة اليونسكو
الذي طالب السلطات اإلسرائيلية بوقف اهلدم ،وتغيري املعامل يف هذه التلة ،فإن سلطات
االحتالل بقيت مستمرة
يف خمططها إلقامة جسر
حديدي،

مكان

هذه

الطريق

األثرية

اليت

تشتمل

على

اآلثار

اإلسالمية منذ احلقب
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اإلسالمية املبكرة للوجود اإلسالمي يف هذه الديار املباركة ،ناهيك عن توسيع الساحة
الواقعة أمام حائط الرباق ،وهو اجلدار الغربي للمسجد األقصى املبارك ،واحملاوالت
املستمرة لرتميمه من قبل سلطات االحتالل ،يف تدخل سافر بصالحيات األوقاف

اإلسالمية املسؤولة عن كل مرافق املسجد األقصى وجدرانه ،إدارة وترميماً وصيانة.

كما سارعت سلطات االحتالل يف خطوة خمالفة لكل القوانني واألنظمة واألعراف
الدولية ،إىل اعتبار املدينة املقدسة عاصمة للكيان اإلسرائيلي ،والتنكر لكل ما يتعارض
مع هذا القرار من رموز السيادة العربية على املدينة كأمانة القدس وحمافظتها ،والسري
يف دمج باقي اخلدمات احلياتية اليومية بعجلة الدوائر اإلسرائيلية.
وجاء حريق املسجد األقصى املشؤوم يف احلادي والعشرين من شهر آب لعام 1969م،

لينبه األمة اإلسالمية إىل اخلطر احلقيقي الذي يستهدف املسجد األقصى املبارك ،وجوداً
وحضارة ،لتنشأ على أثر ذلك منظمة املؤمتر اإلسالمي.
إال أن كل اجلهود العربية
واإلسالمية والدولية ،مل
تفلح لغاية اآلن يف كبح
مجاح االحتالل عن مواصلة
خمططاته اهلادفة إىل تهويد
القدس ،بل تصاعدت
وترية اهلجمة عليها عرب

جانب من أعمال إطفاء احلريق الذي شب باملسجد األقصى عام 1969م

سنوات االحتالل العجاف ،حتى بلغت ذروة الفتة لألنظار يف السنوات األخرية،
فاملواطن املقدسي حماصر بقيود صعبة ،تستهدف الضغط عليه ليهجر مدينته وبيته،
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فهو إن أراد بناء بيت على أرضه ،أو إضافة غرفة إىل مسكنه القائم ،مير بسلسلة
من العوائق اليت حتول دون حتقيق مراده ،فإجراءات الرتخيص طويلة وصعبة ،وباهظة
التكاليف ،وتنتهي يف الغالب برفض الطلب ،ألسباب يتفنن االحتالل باختالقها ،ويف

ظل هذا التعقيد ،وتلك املصاعب ،حياول املواطن املقدسي أحياناً مضطراً إقامة بناء
أو إضافة عليه دون احلصول على الرتخيص االحتاللي ،وحينها تسارع جرافات اهلدم
مبرافقة القوات املدججة بأنواع األسلحة واآلليات الفتاكة وتفاجئه بإجراءات اهلدم،

اليت تتم أحياناً يف جنح الظالم ،وأحياناً أخرى يف وضح النهار ،على مرأى من عدسات
الكامريات وحمطات الفضائيات اليت تعج بأخبار اهلدم الظامل ،وتشرد السكان يف العراء،
يلتحفون السماء ،ويفرتشون األرض ،دون أن جيدوا وقفة جادة من أصحاب التأثري
والنفوذ املنتشرين يف ربوع العامل.
وإىل جانب صعوبات ترخيص األبنية واملنشآت ومعوقاتها ،وتعرضها لسيف اهلدم،
املتسرع ،فإن االحتالل يطبق اخلناق على املواطن املقدسي بفرض قيود على مكان
السكن ،فمن ثبت سكناه خارج حدود جدار الفصل العنصري ،يعرض نفسه لعقوبة
سحب اهلوية ،مما يعين إنكار مواطنته يف املدينة املقدسة ،حتى إنه مقيد يف السلع اليت
يشرتيها لغذائه ،فيمنع من محل أنواع خمتلفة من املواد الغذائية ألسرته من املناطق
احمليطة مبدينة القدس ،وإن ثبت عليه هذا اجلرم ،يواجه بأنواع شتى من العقوبات ،تبدأ
مبصادرة السلعة ،ومتر باحملاكمة ،وتنتهي بالغرامة أو السجن.
وإن حاول املواطن املقدسي الزواج من امرأة فلسطينية تسكن خارج حدود اجلدار،
أو رضي بإجابة طالب الزواج من ابنته أو أخته ،الذي يسكن يف قرية أو مدينة أو حي
جماور ،فإنه يقع يف مشكلة هلا أول دون آخر ،سواء فيما خيص شرط اإلقامة ،أو عقوبة
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سحب اهلوية ،أو احلصول على تصاريح الزيارات العائلية ....إخل
وإىل جانب هذه العراقيل تأتي الضرائب الباهظة بأمسائها املختلفة ،اليت يعرف
املواطن بعضها ،وال يعرف اآلخر ،ألنها يف حتديث متواصل ،وإضافة مستمرة.
هذه بعض املصاعب اليت يضعها االحتالل يف طريق حياة املواطن املقدسي ،بهدف
الضغط عليه ،ليهجر مكان سكناه ،وبالتالي إفراغ املدينة من سكانها ،وجعلها يف متناول
احملتل ليمألها مبستوطنيه ،الذين يغريهم بشتى املغريات والتسهيالت ،ليستوطنوا املدينة،
وحيلوا حمل سكانها األصليني.

وأحياناً يلجأ االحتالل إىل إغواء بعض ضعاف النفوس ،من سكان القدس ليبع بيته

أو متجره ،حتى لو كان يف وسط األحياء املكتظة بالعرب ،وحتى لو كان جزءاً من بيت
قديم.
فاالحتالل يعمل بأساليب متضافرة لطرد الساكن العربي من القدس ،يف مقابل إغراء
املستوطن اليهودي والتسهيل عليه ليحل مكانه ،لتصبح القدس يف نهاية املطاف

يهودية الطابع ،ومسكونة بأغلبية يهودية ،متهيداً لبسط اليد عليها يف نهاية املطاف ،يف
صورة ختدع العامل والقوانني بشرعية وجودهم وقرارهم فيها.
وإىل جانب هذا املسار املفضي إىل االستيالء على القدس ،تأتي مسارات أخرى ،هلا نفس
اهلدف ،مع اختالف يف امليدان واملوضوع ،ومن تلك املسارات تلك املتمثلة باالستيالء
على أراضي القدس ومبانيها بالقوة ،حبجة شق الطرق ،وحفر األنفاق ،وبناء األسواق،
واألماكن العامة ،وقد طال ذلك البيوت واألراضي ذات امللكية اخلاصة والعامة ،إضافة
إىل األماكن األثرية واملقابر ،فلم يسلم من هذا السلب حتى األموات يف قبورهم.
وإذا ما مت االنتقال من هذا املسار إىل املسجد األقصى املبارك ،فإن االستهداف الظامل
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للمدينة املقدسة يصبح أكثر جالء ،فهو جيري بأساليب واضحة اهلدف ،بينة اخلطورة،

ف عن بعضها ،ومن املؤكد أن كثرياً
فاحلفريات حتت جدرانه قائمة على قدم وساقُ ،ك ِش َ
منها جيري العمل به يف سرية تامة ،بدليل أن العلم مبا مت كشفه بعد مرور زمن على
االنتهاء منه ،إذ العمل يف األنفاق واحلفر حماط بإجراءات مشددة من السرية والكتمان،
الذي حتبكه سلطات االحتالل وتديره بأجهزتها املختلفة.
وال يقف استهداف وجود املسجد األقصى املبارك عند احلفريات املكشوفة واملكتومة،
وإمنا تتم إجراءات االستهداف عرب قنوات كثرية أخرى ،فاحلصار مشدد عليه ،وحمكم
بقوات الشرطة وحرس احلدود ،وأجهزة األمن اإلسرائيلية الظاهرة واخلفية ،إضافة إىل
الكامريات املنصوبة على أبوابه واألماكن احمليطة به والطرق املؤدية إليه ،واليت ترصد

حراسة اسرائيلية مشددة على أحد الطرق املؤدية إىل املسجد األقصى

حركة كل داخل إليه وخارج منه ،سواء يف ذلك البشر أم غريهم ،فالقوانني اإلسرائيلية
الظاملة متنع إدخال شيء إىل املسجد األقصى املبارك ،أو إخراج شيء منه إال مبوافقتها،

حتى إن مواد البناء والصيانة البسيطة متنع من الوصول إليه ،تبعاً لسياسة سلطات
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االحتالل اليت تقضي مبنع القيام بصيانة أو إعمار املسجد ،إال مبوافقة إسرائيلية ،وهي
بالتالي ترفض ما تشاء ،وتسمح مبا تشاء.
واحلديث يطول عن منع املسلمني من الوصول إىل املسجد األقصى املبارك للصالة فيه،
فال يسمح الوصول إليه إال بعد احلصول على تصاريح خاصة من سلطات االحتالل،
واليت متنح يف نطاق ضيق للغاية ،ويف أوقات حمددة ،وحترم الغالبية العظمى من املسلمني
من الوصول إىل مسجدهم لزيارته وأداء عبادتهم فيه.
وتظهر معامل االستهداف للمسجد األقصى والقدس اليت حتتضنه واضحة يف هذا
اجملال ،ففي الوقت الذي تشدد اإلجراءات على املسلمني حتى ال يصلوا إىل مسجدهم
األقصى للصالة فيه ،فإن تسهيل وصول املستوطنني إليه يتم حبراسة سلطات االحتالل
ورعايتهم ،وتتكرر حماوالتهم القتحامه ،وإقامة شعائرهم يف ساحاته ،إضافة إىل احلديث
اجلدي عن استهدافه باهلدم ،وما يشاع عن ختطيطهم إلقامة اهليكل املزعوم مكانه.
فالصالة واالعتكاف ،واخلطابة والدروس ،والبناء والصيانة ،والزائرون والداخلون
واخلارجون ،والشجر واحلجر ،والضوء والظلمة ،كل ذلك وغريه من متعلقات املسجد
األقصى املبارك ،خيضع بالتمام والكمال للرقابة واملتابعة اإلسرائيلية ،وتتحكم به ما
ً
سبيال.
استطاعت إىل ذلك

إن تشديد احلصار الظامل على مدينة القدس هو الوجه اآلخر للحصار على مناطق
الضفة الغربية ،الذي أقيم جدار الفصل العنصري لتحقيقه ،فحرم آالف املؤمنني من
شد الرحال إىل مسرى نبيهم  الذي حثهم عليه بقوله ( :لاَ ُت َش ُّد الرِّ َح ُ
ال ،ِإاَّل ِإ ىَل
صى ) (صحيح مسلم ،كتاب احلج،
َس ِجِد الحَْ َراِم، َوم ْ
َس ِجِدي َه َذا، َوم ْ
اج َد؛ م ْ
َس ِجِد الأَْ ْق َ
َث اَل َثة م َ
َس ِ
باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد).
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وواضح أن من أهداف هذا احلصار فصل القدس عن حميطها العربي واإلسالمي،
وتقطيع أوصاهلا وصالتها بهم.
ويظهر االستهداف الثقايف ملدينة القدس يف أكثر من صورة ،فإغالق املؤسسات
املقدسية التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية شاهد عيان على هذا االستهداف،
ورفض االعرتاف بالشهادات اليت تصدرها جامعة القدس شاهد آخر.
فهذا غيض من فيض إجراءات االستهداف الظامل ملدينة القدس عاصمة الثقافة
العربية ،لطمس معاملها ،وإلغاء هويتها العربية واإلسالمية ،سائلني اهلل أن ال حتقق هذه
اإلجراءات أهدافها ،وأن يهيأ اهلل للقدس ومسجدها األقصى وأهلها املرابطني الفرج
القريب ،والنصر العاجل ،إنه سبحانه نعم املوىل ،ونعم النصري ،وباإلجابة قدير.

إال أن العتب واللوم سيبقى الزماً للعرب واملسلمني ،الذين تقاعسوا عن واجبهم

حنو مسرى نبيهم ،وقبلتهم األوىل ،فما أدوا حقها عليهم ،واكتفوا بالشجب واالستنكار،
ملا حيصل فيها من انتهاكات وجرائم.
آملني أن تتحقق هلم صحوة جتاه واجبهم ،واملسؤولية امللقاة على عاتقهم ،حنو دينهم
ووجودهم ومقدساتهم وإخوانهم يف القدس وفلسطني.

اجلهة الشرقية للمسجد األقصى مع الساحة الفوقية للمسجد املرواني

10

كلمة العدد

يف ظ
ال
ل
ا
ل
ق
د
س عاص
م
ة
ا
ل
ث
ق
ا
ف
ةا
إ
طاللة على ث
لعربية لعام
انوية األ
ق
ص
ى
ا
ل
ش
ر
عية  ،مقر

 2009م

ونة مب
ن
ا
ش
د
ة
ال
ع
تماد شهاد

تها

بقلم  :الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
يف األروقة الشمالية الشرقية للمسجد األقصى املبارك ،بني باب األسباط شرقاً،

وباب حطة غرباً ،يقع مكانها الذي تعلوه مئذنة باب األسباط ،وهي مرتبطة بالتاريخ
واآلثار والثقافة والتعليم والدين والقداسة ،إنها مدرسة ثانوية األقصى الشرعية ،اليت
أنشأها حريصون على القدس ومسجدها ،غيورون على دينهم وثقافتهم ومستقبل
أمتهم وأجياهلم ،فقد شهدت بدايات النصف الثاني من القرن املاضي يف أواخر العقد
السادس منه عام 1958م والدة هذه املدرسة ،اليت شكلت منذ ختريج أول فوج منها
رافداً مميزاً للمجتمع الفلسطيين لتخصص العلم الشرعي يف ميادينه املختلفة ،كاإلمامة
واخلطابة والوعظ واإلرشاد والقضاء الشرعي ،فنالت من الربكة اليت أسبغها اهلل على

ان ال َّ ِذي َأسرى ب ِعب ِدهِ
املسجد األقصى املبارك ،واليت نص عليها قوله تعاىل ُ { :س ْب َح َ
ْ َ َْ
لَي ًال ِم َن ال ْ َمس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى ال ْ َمس ِج ِد ا َأل ْق َصى ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه ِم ْن َآيَات ِ َنا إِنَّه ُه َو ا َّلس ِم ُيع
ْ
ْ
ْ
ال ْ َب ِص ُري } (اإلسراء )1:وكثرياً ما حتدث املتابعون هلذه املدرسة يف جمالسهم وكتاباتهم

وآثارهم عن هذه الربكة ،اليت ملسوها يف واقعهم ،فقد تولدت عن هذه املدرسة معظم
املؤسسات التعليمية املختصة بالتعليم الشرعي يف القدس ،وعدد من مدن الضفة
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الغربية وخارجها ،فمدارس الثانوية الشرعية يف اخلليل ونابلس وجنني والبرية والثانوية
الشرعية للبنات يف القدس ،جاءت بصورة أو بأخرى ملتابعة السري على خطى ثانوية
األقصى الشرعية واليت نشأ يف حميطها ،ومن قبل إدارتها املعهد الشرعي والذي مسي
فيما بعد «كلية العلوم اإلسالمية» اليت كانت نواة لكلية الدعوة وأصول الدين ،ثم

كلية القرآن والدراسات اإلسالمية ،وعلى غرار هذه النشأة أيضاً تأسست كلية العلوم
اإلسالمية يف قلقيلية ،اليت تطورت إىل كلية جامعية للشريعة اإلسالمية.
وعند تفحص املراكز واملناصب والوظائف اليت احتلها خرجيو هذه املدرسة ،عرب
سنوات عمرها اخلمسني ،تربز أهمية الدور الذي تؤديه هذه املدرسة ،فبعض خرجييها
أصبحوا وزراء ومفتني وقضاة وخطباء وأئمة ،ومن محلة الشهادات العليا ،ومدرسي
جامعات ،وغري ذلك من الوظائف واملراكز املهمة.
وحظيت هذه املدرسة برعاية إدارة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،ومؤازرة اهليئة
اإلسالمية العليا وجملس األوقاف،
ووزارة األوقاف يف اململكة األردنية
اهلامشية ،وبعد تأسيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،انتقلت رعاية املدارس
الشرعية ومؤسسات التعليم الشرعي
يف مدن الضفة الغربية إىل وزارة
األوقاف الفلسطينية ،وبقيت مدرسة
ثانوية األقصى الشرعية يف القدس
حتت رعاية إدارة األوقاف اإلسالمية
12
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يف القدس ،ووزارة األوقاف يف عمان ،وكان طالبها حيظون ببعثات دراسية إلكمال
دراساتهم اجلامعية يف عدد من أهم اجلامعات العربية؛ كاألزهر الشريف يف القاهرة،
وجامعات اململكة العربية السعودية ،وكلية الشريعة يف قطر ،وكلية الشريعة يف اجلامعة
األردنية.
ومل يتوان أهل اخلري عن دعم هذه املدرسة وطالبها ،فتابع عدد من خرجييها الدراسة يف
اجلامعات ،على نفقة بعض احملسنني الذين كان جلهم من مدينة القدس وما حوهلا ،فكان
بعض األشخاص ،وكذلك بعض العائالت يتعهدون بتقديم بعثات دراسية للطلبة
املتفوقني من خرجيي هذه املدرسة ،إلكمال دراستهم اجلامعية يف اخلارج على نفقتهم
اخلاصة.
ومبناسبة االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009م ،جيدر تسليط الضوء
على دور هذه املؤسسة العريقة يف مثارها ،ومددها ووجودها ومكانها وتارخيها ومضمون
عملها ومناهجها ،إلعطائها بعض حقها على جمتمعنا وتراثنا وتعليمنا ووجودنا يف
القدس ،وقلبها النابض املسجد األقصى املبارك.
لقد كانت هذه املدرسة رائدة يف تبين بعض املهرجانات الثقافية ،واملشاركة يف بعضها
اآلخر ،وكانت حتوز على درجات مميزة ومتفوقة بني كبار مدارس القدس يف هذا اجملال،
باإلضافة لتواصلها الثقايف مع شقيقاتها املدارس الشرعية يف الضفة الغربية على أكثر
من صعيد.

إن هذه املؤسسة املقدسية تعاني من مشكلة قدمية جديدة ،وجدت ً
حال هلا يف اململكة

األردنية اهلامشية ،وبقيت يف القدس واملدارس الشرعية يف الضفة الغربية على حاهلا دون
حل ،وتتمثل هذه املشكلة يف رفض االعرتاف الرمسي بشهادة الثانوية الشرعية ،مما يؤدي
13
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إىل معاناة طلبة املدارس الشرعية جراء أعباء الدراسة املزدوجة ،فهم يدرسون املنهاج

الشرعي مضافاً إليه منهاج العلوم اإلنسانية – األدبي– أو املنهاج العلمي ،ويتقدمون
يف نهاية املرحلة الثانوية المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يف أحد املنهاجني
األخريين ،دون املنهاج الشرعي ،مما يرتك انطباعاً لدى الطلبة وذويهم أن دراستهم تتم

دون رعاية ،ومن غري حفظ حقوقهم من قبل اجلهات الرمسية ،اليت يؤمل منها أن تعيد
النظر يف موقفها من شهادة الثانوية الشرعية بالطريقة اليت جتدها مناسبة ،مراعاة ملصلحة
الطلبة واملؤسسات التعليمية ،اليت أضحت تعاني من إهمال مسارها اخلاص بالتعليم
الشرعي ،الذي أنشئت من أجله ،واشتهرت برعايته ،وأثبتت وجودها خبرجييه ،وأثرهم
يف اجملتمع الفلسطيين وخارجه.
فهل حتذو وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية حذو شقيقتها األردنية ،اليت أنشئت
املدارس الشرعية لديها بعد عقود من نشأة املدارس الشرعية يف القدس ومدن الضفة
الغربية ،غري أن مدارسها جتاوزت مشكلة الشهادة بتخصيص مسار خاص بالثانوية
الشرعية ،إىل جانب مسارات التعليم الثانوي األخرى ،وعندنا توجد املسارات نفسها،
باستثناء املسار الشرعي ،فتعقد امتحانات الثانوية العامة من قبل وزارة الرتبية والتعليم
لكل الفروع؛ العلمي ،والعلوم اإلنسانية ،والصناعي ،والفندقي ،والتجاري ،والتمريضي،
سوى الفرع الشرعي الذي بقي ينتظر قراراً بإقراره واعتماده ،وسيكون هذا اإلقرار

لو حصل مبثابة هدية مثينة للقدس ،يفرح بها ،وينتفع منها ،كثري من املرابطني يف
أرض اإلسراء واملعراج وما حوهلا ،مما يعزز من صمودهم ،ويقوي عزميتهم ،ويشد على
أيديهم ،وهم يشدون الرحال وفلذات أكبادهم إىل املسجد األقصى املبارك ،ليعمروه
بالتواجد والدراسة والعبادة ،ومن أجل أن تبقى ثانوية األقصى الشرعي وشقيقاتها
14
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املدارس الشرعية يف الضفة الغربية وغزة منارات مشعة يف ربوع وطننا الغالي ،فهل
من جميب؟!!
إن األمل معقود أن جتد هذه املناشدة اآلذان الصاغية لدى املسؤولني وأصحاب القرار،

للمساهمة يف رفع املعاناة عن التعليم الشرعي يف القدس ،من خالل اعتماد مساره رمسياً،
مبا يساهم يف احملافظة على اهلوية ،وجذور املؤسسات الفلسطينية يف القدس ،حتى يبقى

املسجد األقصى املبارك عامراً برواده من طلبة العلم ،على هدي السلف ،الذين تشهد
هلم مساطب األقصى وأروقته وقبابه ،بتلقي التعلم وأداء التعليم يف جنباته.
سائلني اهلل أن يعيد للمسجد األقصى جمده ،وأن يوفقنا للعمل اجلاد بكل ما توفر
لدينا من إمكانات ووسائل وأساليب للمحافظة على هويته اإلسالمية ،ودوره العلمي
البارز الذي يعتز به كل غيور وخملص وحريص على الوجود العربي اإلسالمي يف مدينة
القدس.

اجلزء احملاذي لباب حطة من مدرسة ثانوية األقصى الشرعية
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القدس روح فلسطني
وال حياة جلسد بال روح
بقلم  :الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم

ُ
التأليف،
أرضنا املباركُة ،واملقدّسُة فلسطنيُ ،كانت وما زالت تدوُر على َع َجلِة
ِ

ُ
َّ
يكمن يف َبر َكتِها؛ فمن َب َركتها؛ أن
الس َّر يف ذلك
ويسيل بها ِمداُد العلماء،
ُ
ولعل ّ
ً
عقوال رصينة ،وأقالماً غزيرة ،دارت يف
نالت ُزبدةَ التفكري ،وصفوةَ ال ِف َك ِر ،واستقطبت
ْ
ومجعت بني جنباِتها؛ األنبياَء ،والشهداَء ،والعلماَء ،واألدباَء ،والبلغاَء،
ومدارها،
َفَل ِكها،
ْ
ِ
والساجدين ،واملقاتل َ
والصاحل َ
معراج
واجملاهدين؛ فكانت
ني،
والعابدين،
والزاهدين،
ني،
َ
َ
َ
َ
َ

ردوس األعلى.
املتَّقني إىل َجنَِّة ال ِف ِ

أرضنا املقدّسُة دائمُة احلضور يف ِّ
كل حمفل؛ يذكرها ُ
ُ
واملغارب ،وطيرّ ْت
املشارق،
أهل
ِ
ِ
ٍ

رت أفئدَتهم َو ْجداًَ ،
وطوى َثراها العاطُر؛ َ
قلوب احملبّني إليها شوقاًّ ،
أنبل النُّبالِء،
وفط ْ
َ
َ
ُ
وأفضل الفضالِء ،وكفاها ِع ّزاً ،وفخراً؛ أنها ُ
الصلحاِء ،وأنشودُة
مهد األنبياِء،
وكهف ُّ
البلغاِء ،وترنيمُة الشعراِء.

تصارعت بركتَها ُقوى ّ
بطاحها
اخلري املبارك ،واعرت َك ْ
ْ
ت على ِ
الش ِّر األمحقَ ،م َع ُقوى ِ
جيوش وجيوش ،ويف ِّ
األشرارّ ،
ُ
ٌ
نت
األرض املقدّسُة من َسخيمِة األراذ ِل
جنت
ومتك ْ
مرةٍ ْ
كل ّ
ِ

جروا َ
ذيول اخليبِة،
ِمن
ِ
اإلفالت من قي ِد املستكربين املغرورين ،واملستبدّين الطغاةِ ،الذين ّ
وظل قمُرها يضيء َ
املوت الزُّؤامّ ،
ليل العابدين.
كأس ِ
وجترعوا َ
ّ
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األرض املباركة؛ ُ
ُ
تصبغه بركتُها ِشعراً يف مشا ِع ِره ،وتغمُره ُقدسيّتُها أدباً يف
والباحث يف
ِ

ُ
ب
كلماِته ،وبالغًة يف عباراِته ،ورهافًة يف
ِ
إحساسه؛ فهي ُتلقي بظاللهِ ا املخمليِة على منا ِك ِ
ُ
وتسدل على ُقوا ِمها الرحياني املمشوق ،وش ّ
أنوارها الزاهيِة؛ يتم ّوج على
بركتِها،
ال ُل ِ

أوراق الزيتو ِن ،يرتاءى بهيّاً يف سهولهِ ا اخلضراِء املمرعِة؛
ِجي ِد ِجبالهِ ا السامقِة؛ ِف ِّضياً مع
ِ
ري يف قر َحيتِه
ناب ِل
القمح ،ذهبيّاً مع لو ِن الربتقا ِل ،والليمو ِن ،وتناجي حمبَّها؛ فتث ُ
َرخيّاً َم َع َس ِ
ِ
ِّ
واحملاب َر.
والقلم،
الشع َر ،واملشاع َر،
َ
ِ

ُ
ّ ٌّ
ُ
ريها
والبحث
دس ال ّزكيّة ،وعب ُ
العلمي جاف ،بي َد أنه تتسلل إىل ثناياه ُخزا َمى الُق ِ
ِّ
وتضوع عباراِته؛ برحيها الطيبِة الطريّة ،ونسماِتها العليلِة
فتخضل حروَفه،
الف ّواح؛
ِّ
الشجيّة.

ها َم فيها ،علماُء أج ّ
بقراطيس عديدةٍ ،وفريدةٍ ،وبديعٍة ،وقشيبٍة.
وزخرت املكتبُة؛
الُء،
ْ
َ

تقاطرت أفكاُر األلبّاِء ،وأقالُم األدباِء على مائدةِ َب َر َكتِها اإلهليِة اخل ّ
البِة.
ْ

ت ناصيتَها ِغشاوةٌ ظاملٌة ،أو علت
املصائب
ت غاشيُة
باألرض املباركِة ،أو َعَل ْ
وكلما أملّ ْ
ِ
ِ

خفقت هلا ُ َ
ت
جبهتها البهيَة سحابٌة سوداء قامتة؛
شرَِقني ،وأفئدُة املَغرَبني ،وحنّ ْ
ْ
قلوب امل ِ
نفوس الت ّواقني ِلَليلة الُق ْر ِب ِم ْن َب ّواَبِة
حملاريبِها جباُه الساجدين،
ْ
وذابت الستغاثِة مآذِنها ُ
احلز ِنَ ،
يل غاشيَة ُ
والنفوس؛ ِلتُز َ
واألسى؛
مم،
املحُِبّني،
ْ
وسارعت أقالُم العلماِء؛ تحَُ ِّفُز اهلِ َ
َ ِ
َ
ويشرق جب ُ
ني ُ
متسح عن جبهتِها مضاِن َك
دوف
س
بني ُس ِ
الظالم؛ ُ
الطاهر ،من ِ
ِ
القد ِ
ِ
اخلصوم اللئام؛ ُّ
ومتد ذارعيها إىل  الكريم الذي َو َهبَها القداسَة والطهارةَ ،والربكَة،
ِ
ِ
وتستحث ُخطى األبطا ِل؛ عسى أن يسارعوا ِّ
ُّ
دس،
لفك قي ِد احلبيبِة الغاليِة؛ إنها الُق ُ
دس؛ مهما َ
تلوُثها قذارُة
دس اليت ال ِّ
عل َق بها من َرذالِة الطغيا ِن؛ فهي الُق ُ
وستبقى الُق ُ

رب على ُطغيا ِن َ
َ
األشرار ،وال حيتمل ِز ُ
سالسل املستبدّين،
ندها
األعداِء األلداِء ،وال تص ُ
17
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مسها نصيب .إنها روح فلسطني ،وال حياة جلسد بال روح.
فهي
القدس ،وهلا من ا ِ
ُ

َ
األقالم
فضائل األرض املباركة املقدّسة ،وعال صريُر
املؤلفات تذكُر
تدافعت
لقد
ُ
ْ
ِ
َ
َ
ُ
واستبسل يف
األحلان،
عت هلا
يغنيّ حماسنَها،
وألطاف َب َركتِها ،واهت ّز ْت هلا األعواُد ،وُق ِّط ْ

ُ
الشجعان ،وتبار َز َ
ُ
ُ
الفرسان ،ال تمَِ ُّل
أسوارها
فوق
ياضها
محايتِها
األبطال ،وتداف َع إىل ِح ِ
ِ
النفوس السويُّة ،وال ِفطُر النقيُّة من ِذكرها ،واهليام يف َب َر َكتِهاَ ،
تنعم
ُ
ول ْن َت ِك َّل إىل أن َ
ِ
ِ
وتتسربل ِس َ
ُ
ُ
ربال طهارِتها املعهوِد ،كما هي عادُتها؛
بأثواب ُقدسيتِها،
األرض املباركُة
ِ
اجلنان.
كأنها
ٌ
س ِ
عروس ِم ْن َعراِئ ِ

ِّ
دسَ ،
وخ ِدم
يدرج امسي يف
لقد
ُ
شرفت بالكتابة عن الُقدس ،طمعاً بأن َ
سجل يِّ
حمب الُق ِ

ْ
وحاطت أسواُرها
وأسرت مآذُنها فؤادَه،
المست قباُبها شغاَفه،
ب
ْ
ْ
ْ
مسج ِدها ،من قل ٍ
جناَنه.
األرض
فكثرةَ الكتابِة عن القدس؛ هي مثرةٌ دانيٌة من ثمِ ار بركتها ،وأقول هنا :إ ّن بركَة
ِ
ٌ
كاتب ،وال ُ
اب؛
يغلق أبواَبها
َب الكتّ ُ
باحث؛ لذا مهما َكت َ
يزمها ٌ
عميمٌة غزيرةٌ؛ فال ُّ

َ
فيوض
األرض املباركِة؛
خزائن
سيجدون جديداً؛ وكلما كتبوا؛ كلما فاضت عليهم
ُ
ِ
الربكِة الرّبانيِةَّ ،
جابها؛ بطهارِتها
وجلَلتهم بعباءِتها الُقدسيِّة ،وطّل ْ
ت عليهم من وراِء ِح ِ
َ
الوضاءةِ؛ فجال إشراُقها ،غشاوةَ
ّ
قلوب
وحر َك
النفس؛
غرامها َ
ُ
وأشعل ُح ْسنُها جذوةَ احملبَِّةَّ ،
ِ
احملبّني.

خرافات هزيلٍة؛
حاول أعداء القدس تذريَة ادعاءات سخيفة يف العيو ِن ،واختفوا خلف
ٍ

َ
احلوت
لتسرق األرض املقدّسة من أهلها ،وتبتلع يف َب ْط ِن
آالف األميال،
املهاجر َعبرْ َ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
دم؛
والغائر يف َبط ِن تاريخ متعث ٍ
ّر مضطرب؛ انطوت صحائفه عرب القرون؛ يبحث عن ق ٍ
فال جيد موطئاً ،ال فوق األرض ،وال حتتها.
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وما شهد التاريخ ،وما نطق لسانه إال بعروبة القدس املتجذرة يف أعمق أعماقه،
وإسالميتها اليت شهدت بها طبقات السماء ،وبطاح األرض ،وبراق جربيل  ،حيمل

فوقه خامت النبيني حممد  ،فروت صحائف التاريخ فضائلها ،وذكرت َّ
كل منقبة عظيمة،

جللَ ،
َ
عصم اجملد والع ّز.
أحاط ِسواُره املاسي
وكل حدث ٍ
بمِِ َ ِ
واستمات خصوم القدس يف تشويه بهائها املتجّلي؛ فدفعت بقوتها ِغشاوةَ ُظَلم
ٍ
رياح
ُأس ِدَل ْ
وجهها املضيء .وكشفت حقيقية وعوٍد كاذبة زائفة ،ذ ّرتها ُ
ت ستائره على ِ
التاريخ.

ِّ
الرغيف ،فلم
باحلق ،القابضني على
عزائم املؤمنني
وبقيت
ُ
زمن عبادةِ َّ
ِ
اجلمر ،يف ِ
عزائمهم املاضية ُ
يرهبْهم ُ
املنثور ،وال
الذهب
بريق
ثن
يف
الس ِ
َ
بريق ّ
ِ
ِ
ملعان ِ
ِ
املغرور ،ومل ُي ِ

األرض املقدّسة؛ ُ
ُ
ومعراج الشهداء
أرض األنبياء،
تلويح أوراق النقد بشتى األلوان .إنها
ُ
ُ

األرض اليت ُ
ُ
بث األدعياِء؛ فهي َم ُ
تلفظ َخ َ
أصيل؛ ال يعلوه
نت جواٍد
األبرار ،وهي
األطهار
ِ
ِ
ٍ
سوى األبطا ِل.

ال يسقي ِعدا القدس ّ
كم أخرجت بط ً
ّة ْ
زقومًا وغسلينا
إنا ملن أم ٍ

وأيّاً كانت الغارة على القدس ،ومهما ساورنا القلق على القدس الطاهرة؛ فستظل
القدس هي القدس؛ تعلو فوق الدنس ،وتسمو بهامتها السمراء على الرخيص من
األراذل ،واألشرار .فموعدها مع الفجر قادم مضروب يف بطن الغيب القادم ،ويف ذلك
قلت:

ِّ
احلق يف مسراه ال جنثو
إنا على
ُ
اجلمر يف ّ
َ
اللهب
امة
نقبض
بل
دو ِ
ِ

َ
ُ
اجلرح ال نشكو
اهلول رغم
ونركب
ِ
19
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ُ
َ
الركب
الرأس ال حنبو على
ونرفع
ِ
َ
الربي ُ
ُ
َّ
نأك ُل ُه
الزعرت
ونطحن
نبيع َ
وال ُ
بالذهب
القدس
تراب
ِ
ِ
املكرم الكريم حممد  ،وملتقى األنبياء عليهم
القدس غالية الغوالي ،ومعراج النيب ّ

السالم ،صلوا يف باحتها ،وعمروا ساحتها ،وأّذن مؤذن احلق فوق مآذنها ،هي اليت ال تقبل
مهانة الغافلني .فمنها كان املعراج ،ومنها ُفتحت طاقة النور ما بني األرض والسماء.
وهي عرين املرابطني إىل يوم الدين.
ليت سورة اإلسراء ،وأشرقت معجزة اإلسراء واملعراج؛ كلما شحذت ِهمم
وكلما ُت ْ

املؤمنني بالعزمية ،وبرقت ومضة األمل من سحائب الظلمة ،وف ّوح أرجيها املِعطار ،وكأ ّن

َ
حوادث الدهر بيضاً وسوداً؛ ليؤكد لنا حقيقة
الزما َن يقلب الليل والنهار ،ويطوي
خلدت يف الذكر احلكيم ،وارتوت من جنيع األبرار ،وغنتها القوايف ،وصدحت بها
احلناجر يف ظالل املآذن ،وحتت القباب؛ تلك احلقيقة اخلالدة؛ أ ّن القدس معراج النيب
حممد  ،وعرين املرابطني إىل يوم الدين ،عربية اجلذور ،إسالمية اهلويّة ،يف البطاح،
وال ِقباب ،واملآذن ،والرتاب.

ويبزغ سؤال متوهج يف مساء القدس الداكنة ،احملرتقة بنار احلقدّ ،
املعكرة عطرها بروح

العنصرية والكراهية ،واالستبداد ،سؤال بني سدوف الظالم ما هي حكمة املعراج من
القدس للسماء؟
تتدفق اإلجابات متسارعة جتيب عليه وكأنه سؤال امتحان؟! فما من كاتب إال وسرد
يف كتابه حكمة املعراج من القدس ،وما من شاعر إال وانشدت قيثارة شعره معاني
املعراج ،وما من باحث إال وغاص قلمه يف حتليل أسرار املعراج ،وما من مفكر إال
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وجال بفكره يف رحاب املعراج ،وما من أديب إال وزان حكمة املعراج من سحر البيان...
الشماء ،ويف ظالل
فما حكمة املعراج عند املرابطني فوق ثراها املقدّس ،وحتت قبابها ّ
حماريبها؟؟؟ صحيح كل ما قيل من حكمة املعراج ،ولكن املرابطني فيها يكتشفون

ويتذوقون حكمة املعراج مبشاعرهم ما قصر عنه سحر البيان ،ويراع األديب السيال،
وفكر الباحث اجلوال.
ففي عهود الدمار ،واالستبداد ،وغياب النصري ،وذهاب املعني ،وصمم اجملري ،وعمى

املغيث ،من سادة القوم ،نستشعر ّ
أجل حكمة وهي أنه صنع من الشعب الفلسطيين
املرابط جداراً صلباً يرّد العوادي عن القدس ،وسوراً عنيداً تتكسر السهام حتت قدميه،

وزيتونة حانية متجذرة تفيض بالعطاء ،والسنا ،والنور .كأنه يقول :أنتم اجلدار األخري
يف هذه األمة فاثبتوا وتشبثوا ،يف زمن الكرب ،واحملن؛ فال يتسلل اخلور ،واهلوان إىل
عزائم الرجال.
حكمة املعراج عندنا ،تاريخ عريق يف إثبات إسالمية فلسطني بعد ثبوت عروبتها،
وعزمة وّثابة تغلي يف عروقنا وحنن جناهد ونكافح يف اسرتدادها ،ومسح وصمة العار عن
ترابها ،لتعود إىل حضنها الدافئ ،ترتل األذان والصالة ،ومتنح السالم واألمان.
وحكمة املعراج عندنا ،علمتنا أن ال حياة بدون القدس ،فلكل جسد روح ،وال
حياة جلسد بال روح ،ولكل جسد قلب نابض يضخ الدم ،وال جسد بال قلب ،فاجلسد
فلسطني وروحها القدس ،وقلبها النابض األقصى ،فالنيب حممد  ملا ضاقت به الدنيا،
وأغلقت أمامه األبواب ،وتبلدت مشاعر قريش ،وجتمدت قلوبها؛ سارع به ربه  إىل

الروضة الفيحاء يف القدس ،وكان منها املعراج؛ فكانت القدس بوابَة األمل ،ومعراج
الوصول إىل احلضرة الربانية.
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وحكمة املعراج الساطعة أ ّن القدس أمانة ربانية تسلمها األنبياء ،ويف نهاية املطاف
تقلدها إمامهم حممد  ،وورثها من بعده أمته ،فهي جوهرة يف تاج األمة ،وعرين
املرابطني إىل يوم الدين .فاحلفل النبوي يف القدس ،واالستقبال الروحي حملمد ، 
وهو يتقدم إلمامة األنبياء يف األقصى ،برهان ساطع أن الد ّرةَ الغالية ،واجلوهرة النفيسة
عهدة يف ذمة األنبياء والصاحلني .ويف أهلها املرابطني قال  « :ال تزال طائفة من أميت
 ،على احلق ظاهرين ،لعدوهم قاهرين ،ال يضرهم من خالفهم ،إال ما أصابهم من ألواء
(يعين الشدة) ،حتى يأتيهم أمر اهلل وهم كذلك  ،قالوا  :يا رسول اهلل وأين هم  ،قال :ببيت
املقدس وأكناف بيت املقدس » (رواه أمحد).
أما الطغاة املستبدون الذين حيسبون أ ّن القدس العذراء ترضى بكيد الكائدين،
وفجور الفاجرين ،واخلصوم الطاغني ،فهم للوهم أقرب ،ودونهم خرط القتاد .فهذه هي
سرية القدس مع خصومها األلداء:
ْ
َ
التقت حولنا
القدس كيف
َس ِل
ٌ
ُ
ترحم
ذئاب من الناس ال
ِّ
ٌ
شهيد
شرب
فمنا على كل ٍ
َ
واأل ُ
ُ
ِّ
جنم
الشمس
تقب ُله
ِّ
ٌ
جريح
شرب
ومنا على كل ِ
ُ
يسيل ُ
ُ
الدم
النصر مهما
له
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الحوار أو الدمار!
بقلم  :أمحد ذياب عطايا
قسم القرآن  /وزارة األوقاف والشؤون الدينية
احلوار :هو الرجوع عن الشيء أو إليه ،وقولنا :يتحاورون  :أي يرتاجعون يف الكالم،
واحلوار هو التجاوب ،أي عملية تتم بني طرفني.
ولقد تتبعت مادة احلوار اللغوية بكل تصريفاتها ،فوجدت أن صورة احلوار تكون دائما
خالية من العنف وهدف املغالبة ،بعكس اجلدال أو املراء.
واحلوار من بدهيات اإلسالم وأجبدياته ،فاهلل تعاىل خلق الناس متفاوتني يف الفهم
والعقل والنظر إىل األمور وتفسري الظواهر ،وعلى هذا فال بد أن يكون هناك اختالف
يف اآلراء ووجهات النظر ،وهذا األمر الطبيعي املنسجم مع تفاوت اخللق ،هلذا شرع
اإلسالم احلوار ،وكفل للمتحاورين حرية الرأي والتعبري ،إذ ال حوار يف ظل مصادرة
احلريات وتكميم األفواه ،وأجواء اخلوف .
وإذا كان اخلالق عز وجل أعطى حق إبداء الرأي لعدوه إبليس ،أفال يعطيه املخلوق
للمخلوق؟! وأقصد ما ورد يف القرآن الكريم من حوار بني اهلل جل جالله وبني إبليس،

الذي رفض األمر اإلهلي بالسجود آلدم َ { :ق َال َما َم َن َع َك َأ َّال َتس ُج َد إِ ْذ َأ َمر ُت َك َق َال َأنَا َخي ٌر ِم ْن ُه
ْ
ْ
ْ
َخ َل ْق َت ِني ِم ْن نَا ٍر َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن ِط ٍ
ني } (األعراف)12 :
إن إبليس عندما رفض السجود ألدم ،مل خيسف اهلل به األرض ،أو يزلزل السماوات،

ومل يأمر املالئكة أن تسحق ،بل ال بد من مساع وجهة نظره ومربراته .لكن تربير إبليس
للموضوع كان أسوأ من فعله وعصيانه ،فقوله ( أنا خري منه ) يعين أنه رفع لواء
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العنصرية ،ومن بدهيات الدين الذي أنزله اهلل لعباده من لدن آدم إىل حممد  ،أنه ال
فضل ملخلوق على خملوق إال بالتقوى ،وكل من رفع لواء العنصرية ،فإن قائده وقدوته
وإمامه إبليس .
هذا مثال من القرآن الكريم ،وهناك عشرات األمثلة من احلوارات ،حوار اهلل مع
مالئكته ،ومع رسله ،ومع سائر خملوقاته ،وحوار األنبياء مع أقوامهم  ...اخل .
أما يف السنة والسرية النبوية ،فاألمثلة فيها أكثر ،وكل مثال منوذج ألدب احلوار ،وما
جيب أن يكون عليه احملاور من خلق  ،وما يرمي إليه من هدف سام وغاية نبيلة ،وفيها
أيضا مناذج رائعة لفن الرجوع إىل احلق إذا تبني ،وفيها أدب االستماع للغري ،واحرتام
وجهة نظره .
فها هو النيب  يف معركة بدر ،أول معارك اإلسالم الفاصلة ،يعسكر يف مكان ،فيأتيه
جندي عادي بدون رتبة وال أومسة ،فيقول  :يا رسول اهلل ،أهذا منزل أنزلك اهلل به ،أم هو
الرأي واحلرب واملكيدة؟ يعين إن كان اختيارك هلذا املكان وحي من اهلل ،فال اعرتاض،
وإن كان اجتهاد عقلي ،ورأي بشري ،فلندلي بآرائنا ،فقال الرسول  :بل هو الرأي
واحلرب واملكيدة ،فقال احلباب بن املنذر( اجلندي) :فإن هذا ليس مبنزل ،انطلق بنا إىل
أدنى ماء القوم ،فقال الرسول ( :الرأي ما أشار به احلباب)

( مغازي الواقدي )1/65

فانظر إليه ،وهو القائد العام ألول معركة فاصلة يف تاريخ اإلسالم ،يرجع إىل
األصوب واألفضل ،ويتنازل عن قراره لقرار جندي عادي من جنوده ورأيه .مع أن كل
قادة العامل العسكريني يعذرون حممدا  لو رفض رأي اجلندي ،ومتسك بوجهة نظره،
على اعتبار أنها أول معركة ،وينبغي أن تكون ثقة اجلنود بقائدهم يف أعلى درجاتها،
وجمرد الرتاجع عن قرار قد يزعزع هذه الثقة ،لكن القائد كان قد ربى جنوده تربية
خاصة .
24
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ومثة صورة أخرى حلواره  تبني جانباً من جوانب أدب اخلصام ،واحرتامه خلصمه،

رغم خمالفته له ،فها هي قريش تأتي احلصني أبا عمران ،وكان شيخاً جليال حترتمه قريش
وتبجله ،فقالوا له :كلم لنا الرجل؛ يعنون رسول اهلل  ،فلما جاء احلصني إىل جملس
رسول اهلل  ومعه أصحابه ،قال النيب  :أوسعوا للشيخ ،هذه الكلمة دخلت قلب
احلصني ،فقد سره أن يقابل بهذا الرتحيب واالحرتام ،جلس احلصني ،ثم قال للنيب :
ما الذي بلغنا عنك؟ بلغنا أنك تشتم آهلتنا وتذكرها بسوء ،فصمت الرسول  قليال،
ثم قال :
 يا حصني كم تعبد من اهلل ؟قال  :سبعة يف األرض ،وواحد يف السماء
قال  :فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟
قال  :الذي يف السماء .
قال  :فإذا هلك املال من تدعو؟
قال  :الذي يف السماء
قال  :يستجيب لك وحده ،وتشرك معه آهلة؟!! (أخرجه ابن خزمية يف التوحيد)
هذا منطق قوى مقنع ،جعل احلصني ال يدري ماذا يقول ،فقام فخرج ،فقال الرسول 
ألصحابه :شيعوا الشيخ ،أي رافقوه ،وودعوه ،هذا األدب العالي يف احلوار كان سبباً يف

إسالم احلصني بعد ذلك .

وهذه القصة ،وهذا النموذج للحوار ،رسالة إىل املتحاورين تتضمن نقاطاً عدة :

 .1أن يكون هدف املتحاورين الوصول إىل احلق ،وليس جمرد تسجيل نقاط ،وحتقيق
انتصار ،وتعجيز اخلصم.
 .2أن يكون كال من طريف التحاور على استعداد للتنازل عن موقفه ،إذا تبني أن احلق
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جبانب اخلصم ،وال يتمادى يف عناده.
 .3أن يعامل اخلصم على أن له وجهة نظر حمرتمة ،ينبغي مساعها وفهمها ،ورمبا االقتناع
بها ،أما إذا وضع أحد األطراف يف ذهنه أنه لن يقتنع مهما كانت الظروف واألحوال،
فال فائدة من احلوار.

إن عملية احلوار تعين أن هناك اختالفاً ،وحنن مع االختالف ،لكننا ضد اخلالف،

فاالختالف ظاهرة بشرية طبيعية ،والناس خمتلفون يف أفكارهم ومشاربهم ،وقد اختلف
الشافعي مع أبي حنيفة يف كثري من املسائل ،ومع هذا قدّر بعضهم بعضا ،واحرتم
بعضهم بعضا ،ومل يعط أحدهم لنفسه حق التفرد بالرأي.
لقد تصرفوا على قاعدة ( :رأيي صواب حيتمل اخلطأ ،ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب)؛
أي أنهم تركوا الباب مفتوحا لكل رأي  ،وعملية احلوار ال بد أن ختلو من تقديس
ِّ
الرأي  ،فإذا قال اهلل تعاىل {ال إِك َْر َاه ِفي الدينِ }( البقرة ،)256:فمن باب أوىل أن يكون
( ال إكراه يف الرأي )  ،ذلك أن تقديس الرأي يعين أن القضية حمسومة سلفاً ،فال داعي

للحوار .
احلوار أو الدمار
لقد قال سلفنا من قبل :إذا سكتت األلسنة نطقت األسنة؛ أي الرماح ،ومعنى هذا

َّ
إن فشل احلوار ،أو رفضه ،يعين نشأة العنف والعمل يف الظالم ،واختفاء التناصح بني
الناس ،وغياب الرؤية الصحيحة لألمور ،واتهام الناس بالتطرف أو التفكري.
لذا ال بد من احلوار ،وال ينبغي أن يكون هناك بديل عن احلوار إال احلوار ،وال بد من
توافر النية لدى املتحاورين إلجناح احلوار ،مهما كانت العقبات واملعوقات ،وينبغي أن
حيرص املتحاورون على البحث عن قواسم مشرتكة ،ونقاط التقاء وحمطات اتفاق ،فإن
كسب القلوب خري من كسب املواقف ،وعليه؛ فال بد أن ختتفي هلجة اتهام الطرف
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اآلخر املخالف ،بأنه خيدم مصاحل أطراف أخرى ،أو أنه يعمل ألجندات خارجية ،فإن
التشكيك يف النوايا من أسباب فشل املتحاورين.
وعلى املتحاورين مالحظة معوقات إجناح احلوار ،وإزالتها ،وختطيها ،وعليهم
أن يعلموا أن احلوار ال يكون لذاته ،إمنا جلين مثاره ،وما يرتتب عليه ،وهم مطالبون أيضا
باحلرص احلقيقي على إجناح احلوار ،ألن فشل احلوار يعين العنف ،ويف أحداث العنف
بني اإلخوة ال يوجد طرف منتصر ،فاملهزوم واملنتصر مهزومان ،واالنتصار هنا ليس
مفخرة .
بالعنف ال يتحقق شيء مما يصبو إليه الناس ،بل هو وبال وشر كله ،وال يزيد األطراف

إال تعصبا ومتسكاً برأيها ،ولو كانت على خطأ.

وأود أن اختم هذه املقالة خبرافة للكاتب الفونتني ،لعل فيها عربة .
تقول اخلرافة  :إن الريح والشمس تراهنتا على أيهما أقدر على جتريد رجل يتمشى يف
حقله من عباءته ،هبت الريح بكل قوتها وبكل عنفوانها ،وشددت هجومها ،وحاصرت

الرجل ،والرجل ال يزداد إال متسكا بعباءته ،وتشبثاً بها ،وإحكام قبضته عليها.

فلما عجزت الريح؛ رمز القوة والعنف ،عن حتقيق مرادها ،جاء دور الشمس فطلعت
بكل هدوء وثقة ،وارتفعت إىل كبد السماء ،وهي تبث أشعتها ،وتنشر حرارتها ،حتى
رأى الرجل أنه من املناسب أن خيلع عباءته من تلقاء نفسه ،ويطرحها جانبا ،والشمس
هنا رمز العلم واإلقناع.
قد حنقق باحلوار ما نصبو إليه أو بعضه على األقل ،لكننا لن حنقق بالعنف إال الضرر
والشر.
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أضواء على

الشخصية القرآنية
إعداد  :الدكتور إمساعيل نواهضة

خطيب املسجد األقصى املبارك ومدرس التفسري وعلوم القرآن جبامعة القدس

إن اهلل تباركت أمساؤه قد أنزل القرآن على قلب نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،نوراً،

وشفاء ملا يف الصدور ،وهدى ورمحة للمؤمنني ،وكان َ
أول وأعظم من أدرك قيمة هذا

ُ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فاستضاءت به حياته،
النور اإلهلي والوحي الرباني،
صلى اهلل عليه وسلم ،وانطبعت به نفسه الشريفة ،فكانت أيامه وساعاته وحركاته
وسكناته تفسرياً عمليا هلذا النور اهلادي.
كان خلقه القرآن:
حني نتكلم عن الشخصية القرآنية ،فإنه البد أن يكون أول كالمنا عن أعظم
الشخصيات ،اليت تأثرت بهذا القرآن الكريم ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

ت
الذي سئلت السيدة عائشة رضي اهلل عنها َع ْن ُخُل ِقه ،صلى اهلل عليه وسلم ،ف َق َال ْ
للسائل :أََل ْس َ
ب اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
ت َت ْق َرُأ اْلُق ْرآ َن؟ قالَ :بَلىَ .ق َال ْ
تَ :فإِ َّن ُخُل َق َنيِ ِّ
َكا َن اْلُق ْرآ َن .وكلنا حنفظ احلديثَ « :كا َن ُخُلقه اْلُق ْرآ َن» (.)1
ويف بعض الروايات :أن أم املؤمنني فسرت قوهلا « َكا َن ُخُلقه اْلُق ْرآ َن» ،فقالت للسائل:

ون.ال َّ ِذين ُهم ِفي صالت ِ ِهم َخ ِ
ونَ .وال َّ ِذ َين
اش ُع َ
تقرأون سورة املؤمنون اليت مطلعها ( َق ْد َأ ْف َل َح ا ُمل ْؤ ِم ُن َ
َ ْ
َ ْ
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ُ
ارُثو َن)( )2تقرأون هذه السورة قال :نعم.
ون) إىل قوله (أ ْوَلئِ َك ُه ُم ال َو ِ
ُه ْم َعنِ ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ
قالت :كان هذا خلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .

الد ْردَاِء رضى اهلل عنه َق َ
الَ :سأَْل ُت َعاِئ َشَة َع ْن ُخُل ِق َر ُسو ِل اهللِ صلى
ويف رواية َع ْن أَِبي َّ
تَ « :كا َن ُخُلقه اْلُق ْرآ َن ،يَ ْغ َض ُب ِل َغ َضبِِهَ ،ويَ ْر َضى ِل ِر َضاُه»(.)3
اهلل عليه وسلم َ ،ف َق َال ْ
أي ما أحبه اهلل يف القرآن ،كان هو ما حيبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وما يرضاه

اهلل سبحانه وتعاىل ،كان هو ما يرضاه صلى اهلل عليه وسلم  ،وما كرهه اهلل تبارك وتعاىل،
كان يكرهه صلى اهلل عليه وسلم.

ومل يكن هذا األمر مشهوراً عند عائشة وحدها؛ بل كان عند سائر نسائه أمهات

املؤمنني ،كن كلهن مجُ
معات على أن أخالق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانت
ٍ
القرآن ،يعين كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صورة تفسريية عملية لكتاب اهلل ،من
أراد أن يعرف تفسري كتاب اهلل ،ويفهم معاني كتاب اهلل فهما صحيحا ،فعليه أن يقرأ
سرية احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسريى هذا التفسري مجَُ َّسداً يف أخالق ومواقف
وأفكار وآراء كان عليها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصدق الذي قال :كان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرآنا ميشي بني الناس .لئن كان القرآن جمموعا بني دفيت
املصحف يقرأه الناس ويسمعونه ،فإن من أراد أن يرى قرآنا متحركا فلينظر إىل سرية
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى وجه اخلصوص حني كان جربيل عليه السالم
يدارسه القرآن يف رمضان ،كانت هذه الشخصية القرآنية هلا يف رمضان حال أخرى مع
القرآن الكريم ،وكان جربيل عليه السالم ينزل يف كل ليلة من رمضان فيدارس رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم القرآن ،فيتغري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
ومع أنه صلى اهلل عليه وسلم بلغ الدرجة العالية يف كل األخالق الكرمية يف سائر
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أوقاته ،إال أنه حني كان يأتي رمضان يبتكر ألواناً جديدةً من التمسك باألخالق  ،وهذا

من قمة العجب يف هذه الشخصية العظيمة اليت ال ترى أن هلا ح ّداً يف الرتقي ،ومع
ذلك حني يأتي رمضان ويدارسه جربيل القرآن تتغري شخصيته الكرمية إىل أعلى وأرقى

وأمسى مما يتصور البشر ،كما قال عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما َ « :كا َن َر ُس ُ
ول اهللِ
َ
ني يَْل َقاُه ِجبرْ ُ
اسَ ،و َكا َن أَ ْج َوُد َما يَ ُك ُ
ون ِفى َر َم َضا َن ِح َ
يل،
صلى اهلل عليه وسلم أ ْج َوَد النَّ ِ
ِ
ار ُسُه اْلُق ْرآ َنَ ،فَل َر ُس ُ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم
َو َكا َن يَْل َقاُه ِفى ُك ِّل َليَْلٍة ِم ْن َر َم َضا َن َفُي َد ِ

الريح المُْْر َسَلِة »(.)4
أَ ْج َوُد ِبالخْ َيرْ ِ ِم َن
ِّ
ِ
الريح املرسلة هي الريح اليت ال متيز بني حمب ومبغض ،بني كبري وصغري ،وهكذا
كان احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كالريح املرسلة خرياً للبشرية كلها ،حملبيه ومبغضيه،

ألقاربه واألباعد منه ،للكبري والصغري ،ثم كان إذا بدأت عملية املدارسة بالقرآن تغريت
حاله ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل أفضل من ذلك .وهذا هو الذي جيب أن يكون يف
شخصية صاحب القرآن أو حامل القرآن الكريم.
مسات الشخصية القرآنية:
الشخصية املسلمة القرآنية اليت ترتبى على مائدة القرآن الكريم ينبغي أن يكون
للقرآن أث ٌر يف سلوكها ،وجيب أن يظهر هذا األثر يف أعماهلا وأقواهلا وأخالقها.

يقول عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،مبيناً مسات هذه الشخصية « :ينبغي حلامل

القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ،وبنهاره إذا الناس مفطرون ،وحبزنه إذا الناس
يفرحون ،وببكائه إذا الناس يضحكون ،وبصمته إذا الناس خيلطون ،وخبشوعه إذا الناس

خيتالون ،وينبغي حلامل القرآن أن يكون باكيا حمزونا حليما حكيما ِس ِّكيتا ،وال ينبغي
حلامل القرآن أن يكون صخابا وال صياحا وال حديدا »(.)5
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وليس حزن الشخصية القرآنية حزناً على ما فاته من الدنيا ،لكنه حزن على تقصريه
يف حق اهلل ،وحزن على أنه مل يكن أفضل من ذلك ،وحينما يتكلم الناس يف كالم عديم
الفائدة ال يشاركهم فيه  ،وال خيلط بني القرآن الذي حيمله وبني الكالم العابث الالهي،
وال يتكرب ،وتستطيع أن تتعامل معه مبرونة.
هذه هي الشخصية القرآنية ،شخصية تقرأ آيات اهلل ،فتبدأ هذه اآليات تعمل عملها،
فإذا باجلوارح تتحرك مبا يرضي اهلل ،وإذا بالقلب يفكر فيما يرضي اهلل ،وإذا بالعني
تدمع من خشية اهلل ،وإذا باخلري يتواصل على يد هذه الشخصية القرآنية .هذه بعض
مالمح الشخصية القرآنية اليت تتأدب بالقرآن .األخالق هي أخالق القرآن ،واألعمال
تناسب ما يقرأه من القرآن ،فهو متواضع حيي ،حريص على اخلري ،حريص على املعرفة،
حريص على ترك الشر ،ليس جامدا وال غليظا وال عابسا ،إذا خال بينه وبني اهلل كان يف
ليله قائما ،ويف نهاره صائما ،ولكتاب ربه تاليا ،وإذا خلد إىل املنام أخلى قلبه من الغل
جود العمل ألن اهلل حيب
واحلقد واحلسد واملكر ونام بقلب سليم ،وإذا خرج يعمل َّ

احملسنني ،وإذا حكم يف قضية مل يمَِ ْل بهواه إىل هذا أو ذاك ،إمنا كان ً
عادال ،ال حيمله بغضه

لشخص أن يظلمه ،وال حبه لشخص على أن حيكم له ( َو َال يَ ْج ِر َم َّن ُكم َش َن ُآن َق ْومٍ َع َلى َأ َّال
ْ
َت ْع ِد ُلوا ْاع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى )( ، )6وإذا غضب أمسك نفسه حتى ال خيطئ ،وإذا رضي
ميسك نفسه حتى ال حيمله الرضى إىل الظلم وجماوزة احلد.

شخصية حيبها كل من يتعامل معها ،شخصية فيها عزة اإلميان مع تواضع املؤمن ولني
جانبه ،وهكذا كان السلف رضي اهلل عنهم.
مناذج من الشخصيات القرآنية :فهذه السيدة أمساء بنت أبي بكر ،رضي اهلل عنها ،وقد
سئلت :كيف كان أصحاب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا مسعوا القرآن ؟ جتيب
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إجابة خبري ،رأت الصحابة ،وعرفت أخبارهم ،قالت « :تدمع أعينُهم ،وتقشعر جلودهم،

كما نعتهم اهلل »( .)7قال عز وجل  ( :اللَّ ُه نَز َل َأحسن الْح ِد ِ
يث ِك َتاب ًا ُّم َت َشاب ِه ًا َّم َثانِي َت ْق َش ِعر ِم ْن ُه
َّ ْ َ َ َ
ُّ
َ
ُج ُل ُود ال َّ ِذ َين يَ ْخ َش ْو َن َربَّ ُهم ُث َّم َتلِ ُني ُج ُل ُود ُهم َو ُق ُل ُوب ُهم إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َذل ِ َك ُه َدى اللَّ ِه يَ ْه ِدي ب ِ ِه َم ْن يَ َش ُاء َو َمن
ْ
ْ
ْ
ُي ْضلِ ْل اللَّ ُه َف َما لَ ُه ِم ْن َها ٍد )( )8فهم إذا مسعوا القرآن اقشعرت جلودهم ،والنت قلوبهم إىل
اهلل رب العاملني ،كانوا إذا مروا بآيات من ذكر النار صرخوا منها خوفا ،كأن النار زفرت
هلم ،وكأن النار خلقت هلم ،وكأن اآلخرة أمام أعينهم.
أبو بكر الصديق  :هذا أبو بكر ،رضى اهلل عنه ،عندما كان يقرأ القرآن ال ميلك عينيه
من البكاء ،ويرمن القرآن بصوت مجيل حمزون ،إذا مسع املشركون القرآن منه ،وهو يقرأ،
اجتمعوا ،وخرجوا من بيوتهم ،رجاال ونساء وصبيانا ،لدرجة أنه ملا خرج مهاجرا ،ورجع
مرة أخرى يف جوار رجل يقال له ابن الدغنة؛ اشرتطت قريش أن يعبد ربه يف داره،
وال يعلن؛ ألنه حينما يقرأ القرآن الكريم ،فإن نساءنا وأبناءنا وبناتنا وخدمنا يرتكون

َ
َارهِ َوَب َر َزَ ،ف َكا َن ُي َصِّلي
بيوتهم ،ويأتون ليسمعوه « ُث َّم َب َدا لأِ ِبي َب ْك ٍر َفاْبتَنَى َم ْس ِج ًدا ِب ِفنَاِء د ِ

ِفيِه َويَ ْق َرُأ اْلُق ْرآ َن َفيَتَ َق َّص ُف َعَليِْه -أي يزدمحون ويدفع بعضهم بعضا من الزحامِ -ن َساُء المُْ ْش ِر ِك َ
ني
َوأَْبن ُ
َاؤ ُه ْم يَ ْع َجُبو َن َويَنْ ُظُرو َن إَِليِْهَ ،و َكا َن أَُبو َب ْك ٍر َر ُجلاً َب َّكاًء لاَ يمَِْل ُك َد ْم َعُه ِح َ
ني يَ ْق َرُأ
اْلُق ْرآ َن » ( .)9ألن القرآن خيرج من قلب متأثر بالقرآن.
عمر بن اخلطاب  :أما عمر ،وما أدراكم ما عمر؟ هذا الذي خياف الشيطان منه ،وإذا

فجاً آخر؛ فمع أنه مبشر باجلنة ،فإنه كان إذا مر باآلية ،فتخيفه،
فجاً سلك ّ
رآه سالكا ّ
يبكي حتى يسقط ،ومير اليوم واليومان ويعوده الناس ،وحيسبونه مريضا من شدة تأثره،
وروى علقمة بن وقاص قال « :صليت خلف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عشاء
اآلخرة ،فقرأ بسورة يوسف ،فلما أتى على ذكر يوسف نشج عمر ،حتى مسعت نشيجه
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وإني لفي آخر الصف ».

ات الر ْح َمنِ َخروا ُس َّجد ًا
وقرأ قول اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة مريم  ( :إِذا تتلى علي ِهم آي
ُّ
َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َّ
َو ُب ِكياًّ )( )10فسجد ثم قال« :هذا السجود ،فأين البكاء؟»(.)11
وعن سليمان بن سحيم قال :أخربني من رأى عمر ،رضي اهلل عنه ،يصلي ،وهو

ويتأوه ،حتى لو رآه غرينا ممن جيهله لقال :أصيب الرجل ،وذلك لذكر
يرتجح ويتمايل َّ
ِّ
ِ
ِ
ُ ِ
ورا )(.)12
النار إذا مر بقوله ( َوإِ َذا أل ْ ُقوا م ْن َها َم َكانًا َضي ًقا ُم َق َّرنني َ َد َع ْوا ُه َنال َك ُث ُب ً
يقول :من شدة تأثره ،لوال أننا نعلم أن هذا عمر العامل العابد الزاهد العاقل العارف
لقلنا :هذا الرجل اختلط أو ُجن أو أصابه شيء.
صحابي من األعراب :بل األعجب من هذا ،رجل أعرابي من الصحابة ،جلس أمام

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجعل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقرأ (إِ َذا ُزل ْ ِزلَ ِت ا َأل ْر ُض

ِزل ْ َزالَ َها) والرجل يسرح يف معاني اآليات ،حتى وصل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل
آخر السورة ( َف َمن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّرةٍ َخير ًا يَ َر ُهَ .و َمن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّرةٍ َشراًّ يَ َر ُه) فقال األعرابي :يا
ْ
رسول اهلل ،أمثقال ذرة؟ قال« :نعم» .فقال األعرابي :واسوأتاه .مراراً ،ثم قام وهو يقوهلا،
قلب األعرابي اإلميان»(.)13
فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم« : ،لقد دخل َ
وهكذا كان عدد كبري من علماء األمة وسلفها الصاحل ،إذا مسعوا اآلية من كتاب اهلل
تأثروا وشغلوا ،بل إن أ حدهم ،ويسمى عبد اهلل بن حنظلة مسع مرة قارئا يقرأ قول اهلل
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
عز وجل ( :لَ ُهم من َج َه َّن َم م َه ٌاد َومن َف ْوقهم َغ َواش )( )14فبكى حتى خاف احلاضرون أن
ْ

خترج روحه من شدة بكائه ،وقال« :صاروا بني أطباق النار» أي أنه مسع اآلية ،وانفعل بها،
وانشغل بها ،وكان مريضا وكانوا يزورونه ،ومن شدة تأثره قام من فراشه ،فقالوا له:
اقعد يا أبا عبد الرمحن ،قال « :منعين القعوَد ذكُر جهنم ،وال أدري أين أكون ،وال أدري
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لعلي أحدهم »(.)15
األصمعي وأحد األعراب :بل أكثر من هذا :أعرابي مر به األصمعي املشهور يوما،
فسأله األعرابي :من أين أقبلت؟ قال :من مكان يتلى فيه آيات الرمحن .قال :أو للرمحن

كالم يتلوه اآلدميون؟ قال :نعم .قالُ :
علي شيئاً منه .فتال عليه من أول سورة
فاتل ّ
ِ
ِ
ون )( )16قال:
وع ُد َ
الذاريات إىل أن وصل إىل قوله تعاىلَ ( :وفي ا َّلس َماء ِر ْز ُق ُك ْم َو َما ُت َ
حسبك يا أصمعي .وقام فذبح ناقته وقسمها بني الرائح والغادي ،وانطلق معتمدا على
ربه.
قال األصمعي  :فأقبلت على نفسي ألومها ،وقلت :يا أصمعي ،قرأت القرآن منذ
ثالثني سنة ومررت بهذه وأمثاهلا وأشباهها ،فلم تتنبه ملا تنبه له هذا األعرابي ،ومل يعلم
أن للرمحن كالما!
وبعد فرتة كان األصمعي يطوف حول الكعبة ومسع صوتا ضعيفا رقيقا يناديه :يا
علي ،وأخذ بيدي
أصمعي تعال .فإذا هو الرجل وقد تغري وضعف حاله ،فجاء ،وسلم َّ
وأجلسين وراء املقام ،فقال :اتل من كالم الرمحن ذلك الذي تتلوه .فابتدأت ثانيا بسورة

ِ
الذاريات ،فلما انتهيت إىل قولهِ :
ون )صاح األعرابي ،وقال:
وع ُد َ
(وفي ا َّلس َماء ِر ْز ُق ُك ْم َو َما ُت َ
َ
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ،قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا .ثم قال :يا أصمعي ،هل غري
ِّ
هذا للرمحن كالم؟ قلت :نعم يا أعرابي ،يقول اهلل عز وجلَ ( :فورب السم ِ
اء وا َألر ِض إن َّ ُهِ
ََ
َّ َ َ ْ
ِّ
ِ
َ
ُ
ون ) فصاح األعرابي عندها وقال :يا سبحان اهلل ،من ذا أغضب
لَ َح ٌّق م ْث َل َما أنَّك ْم َتنط ُق َ
اجلليل حتى حلف؟ أفلم يصدقوه بقوله حتى أجلؤوه إىل اليمني؟! قاهلا :ثالثا ،وخرجت
نفسه(.)17
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كافر يسمع القرآن فيتأثر به ويدخل يف اإلسالم :حصل هذا مع جبري بن مطعم بن

عدي ،كان كافرا وجاء يكلم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أسرى بدر َق َ
الَ « :ف َواَف ْق ُت

َر ُس َ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ْق َرُأ َصالةِ المَْْغرب ( َو ُّ
َاب َم ْس ُط ٍ
الط ِ
ورَ .و ِكت ٍ
ِِ
ور .فيِ
فيِ
ور) (َ ،)18ق َ
الَ :فأَ َخ َذِني ِم ْن ِق َراَءِتِه َكاْل َك ْر ِبَ ،ف َكا َن َذِل َك أَ َّو َل َما سمَ ِ ْع ُت ِم ْن أَ ْم ِر
َر ٍّق َمنْ ُش ٍ
اإل ْسالمِ».
ِ

فمع أنه كان كافراً فإنه ملا ألقى أذنه للقرآن ،وفتح قلبه للقرآن تأثر به .أليس من كان

مسلما باألساس أوىل بالتأثر والتفاعل اجليد مع كتاب اهلل؟
هل التأثر بالقرآن يعين الدروشة؟  :حني أذكر هذه القصص ال أقصد أن نكون جمموعة
من الدراويش ،أو أن نرتك العلم ،ونقعد للبكاء واحلزن ،فهؤالء الذين مسعت قصصهم
قد براهم اخلوف ،وأكلهم اإلشفاق ،وامتألت عينوهم بالدموع؛ هؤالء كان إذا جد اجلد،

جمالس العلم َ
أول وأفضل الطالبني
وإذا ُدعوا إىل اجلهاد فرسا َن امليدان ،وإذا ُعقدت
ُ
للعلم ،وإذا ُدعوا إىل ميدان التجارة َ
وأحسن الناس معاملة للناس ،وإذا
أعقل الناس
َ
َ
وأعرف الناس باحلاجات ،وأقضى الناس
دخلوا ميدان السياسة أبص َر الناس باملصاحل،
ً
وتعامال مع أسرهم،
أحسن الناس عشرةً ألزواجهم،
حلاجات العباد ،وإذا دخلوا بيوتهم
َ

أحسن الناس كالماً ،وأوضحهم بيانا ،ال ينطقون
وتربيًة ألبنائهم ،وإذا تكلموا كانوا
َ
القبيح من الكالم ،إمنا يقولون اليت هي أحسن ،فإذا نزغ الشيطان بينهم وبني أحبتهم،
كانوا أسرع الناس إىل وصل املودة املنقطعة ،فهي ليست شخصية باكية عند السماع
فحسب ،إمنا شخصية متأثرة بالقرآن ،عاملة به.
ض املؤمنني } أي:
وهذا رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -خاطبه اهلل بقولهَ { :و َح ِّر ِ

حثهم على القتال ورغبهم فيه ،حتى ينفروا معك خفافا وثقاال من أجل نصرة احلق
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والدفاع عن املظلومني.
ولقد استجاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،هلذه األوامر ،وأعد نفسه لقتال أعدائه،
ورغب أتباعه فى ذلك ،ولذا قال ،صلى اهلل عليه وسلم ،عندما أذن اهلل له يف القتال
«

فو الذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفيت » أي  :حتى أموت (صحيح البخاري ) .

ولقد اقتدى به أبو بكر الصديق فى حروب الردة ،فقال  :واهلل ألقاتلن من فرق بني
الصالة والزكاة  ،واهلل لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
لقاتلتهم على منعها .ولو خالفتين مييين جلاهدتهم بشمالي ،)19( .وعمر بن عبد العزيز
الذي يقع من مساع آية ،كان ً
عادال حازماً ،أصلح اهلل به ما اعوج من هذه األمة ،وعبد اهلل

ري ،يتكلم يف التفسري
ابن عباس الذي يبكي عند مساع آية ،ويعلو صوته بالبكاء ،عاملٌ كب ٌ
واحلديث والشعر واملغازي والسري.
هكذا الشخصية القرآنية ،شخصية جتمع اخلري من مجيع جوانبه ،شخصية حترص على
صالح القلب وعلى صالح البدن ،حترص على االعتدال يف كل شيء ،حترص على أن
تأخذ من الدنيا حظها ،وأال َت َدع من اآلخرة نصيبها .هذه هي الشخصية القرآنية اليت
ِّ
ِ
ِ
ِ
اي َو َم َماتِي هللِ َرب ا َلعالَم َني ) ( )20فليست
تردد صباحا ومساًء ( ُق ْل إِ َّن َصالتي َو ُن ُسكي َو َم ْح َي َ
صالُتها فقط هلل رب العاملني ،وليس نسكها فقط هلل ،بل حياتها كلها هلل ،بل مماتها هلل.

هذه هي الشخصية اليت نريدها ،واليت يصنعها القرآن الكريم .
حييون ليلهم بطاعة ربـــــهم

بتالوة وتضرع وســــــؤال

يف الليل رهبان وعند جهادهم

لعدوهم من أشجع األبطال()21

فمن منا حيرص على أن يكون من هذه النوعية؟ من حيب أن يكون من أهل القرآن؟

وأن تكون شخصيته قرآنية؟ فلنحرص مجيعاً على أن تكون شخصياتنا قرآنية.
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اللهم خلقنا بأخالق القرآن ،وأدبنا بأدب القرآن ،واجعلنا من أهل القرآن ،الذين هم
من أهلك وخاصتك ،يا رب العاملني ،واجعل القرآن قائدا لنا إىل كل خري ،واجعله قائدا
لنا إىل رضوانك واجلنة ،إنك على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اهلوامش:

 .1تفسري الطربي .529 / 23
 .2املؤمنون.10 - 1 :

 .3تفسري األلوسي .427 /1
 .4متفق عليه.

 .5تفسري القرطيب  ،1/21التبيان يف آداب محلة القرآن .54 /1
 .6املائدة.8 :

 .7تفسري القرطيب  ،249 /15تفسري الدر املنثور للسيوطي .222 /7
 .8الزمر.23 :

 .9تفسري األلوسي  ،237 /7الدر املنثور .203 /4

 .10مريم.58 :

 .11شعب اإلميان للبيهقي .364 /2
 .12الفرقان.13 :

 .13فضائل القرآن للقاسم بن سالم  ،.153 /2تفسري القرطيب .153 /20
 .14األعراف.41 :

 .15أرشيف ملتقى أهل احلديث  ،10075 /1التخويف من النار البن رجب احلنبلي  ،34 /1موسوعة
البحوث واملقاالت العلمية ص.5 :

 .16الذاريات.22 - 1 :

 .17تفسري األلوسي .377 /19
 .18تفسري القرطيب .62 /17

 .19تفسري الطربي  ،243 /22تفسري ابن كثري .351 /7
 .20األنعام.162 :

 .21البيان املبدي لشناعة القول اجملدي للشيخ سليمان بن سحمان .46 /2والفوائد البديعية يف فضائل

الصحابة وذم الشيعة .10 /1

مت التوثيق من املكتبة الشاملة.
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الحاجة اإلنسانية األساسية

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

مقدمة :
احلاجات اإلنسانية األساسية وطرائق توفريها ألبناء اجملتمع من املوضوعات اليت
تكتسب أهمية كبرية يف عصرنا احلاضر ،وال سيما بعد أن بلغ متوسط الفقر يف العامل

العربي واإلسالمي حداً ينذر بعواقب وخيمة ،ميكن أن تلحق أضراراً بالغة يف بنية
اجملتمع ،فتعمل على تفسخ نسيجه ،وتوهني عراه ،وإضعاف الروابط اليت تشد أبناءه
بعضهم إىل بعض .

ً
سهال ويسرياً ،ومعاجلته هينة ال حتتاج إىل كبري
فاملوضوع قد يبدو للوهلة األوىل

جهد وعناء ،ولكن األمر على عكس ذلك ،فهو شائك ومتشعب تتداخل فيه السياسة
واالقتصاد والعلوم االجتماعية ،إضافة إىل الفقه والتشريع ،كما أن جماالته متعددة،
وكذلك آفاقه الزمانية واملكانية ،وهو حمط عناية التنظيمات السياسية واملذاهب الفكرية،

والربامج السياسية اليت تضعه على رأس براجمها وأولويات خططها ،باعتباره مؤشراً،
بل موجهاً للتنمية الشاملة يف اجملتمع.
تعريف احلاجات األساسية:
يعرف علم النفس احلديث احلاجة بأنها حالة توتر أو عدم اتزان  ،تتطلب نوعاً من
ِّ

النشاط يؤدي إىل إشباعها مباشرة ،أو بطريق غري مباشر  ،واحلاجة منها املادي كالطعام
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والكسوة واملسكن ،ومنها املعنوي كاحملبة والتقدير واالحرتام وتقدير الذات ( .)1ويفرق
علماء النفس بني احلاجات األساسية العضوية وبني الغرائز ،فاحلاجات العضوية ال
مناص من إشباعها ألنها مرتبطة بوجود اإلنسان واستمراره واحلفاظ على بقائه ،وإثارة
هذه احلاجات إمنا تتم من الداخل ،يف حني تثار الغرائز وتنشط لعوامل ومسببات
خارجية ،كما أن إشباع هذه الغرائز ضروري  ،ولكنه غري حتمي وال يؤدي بصاحبها إىل
التهلكة.
واحلاجات األساسية يف املفهوم الرأمسالي هي رغبة اإلنسان يف اقتناء ما يستطيع دفع
مثنه بغض النظر عن أي اعتبارات دينية أو أخالقية ،فإشباع احلاجات يف هذا النظام
هدف أساس  ،ولكنه مرتوك لتقدير أصحاب رؤوس األموال والشركات الذين يسعون
إىل جين األرباح الطائلة ،مستخدمني يف ذلك وسائل إعالمية مبتكرة وجذابة ،لإلعالن
عن سلعهم ،والرتويج هلا بأساليب غري أخالقية يف كثري من األحيان ،فهم يعمدون
على سبيل املثال -إىل تقليل حجم املنتج املعروض يف السوق ،وال يدفعون به مجلةواحدة ،حتى ال يبخس سعره  ،وخيفت الدافع القتنائه  ،وهذا ما يسميه بعضهم (الندرة
املتعمدة)( )2اليت تهدف إىل احلفاظ على قيمة املنتج ورواجه ،وبالتالي حتقيق أكرب قدر
َّ

من األرباح والعوائد املالية.

واحلاجات األساسية حسب املفهوم االشرتاكي ،وخباصة املادية ،منها من الضرورات
اليت ينبغي توفريها لألفراد ،ولكن بتوجيه وإشراف من الدولة ،ودون مراعاة لرغبات
األفراد وميوهلم ،ودومنا اعتبار للجانب املعنوي من هذه احلاجات ،املتمثل يف اإلرادة
الذاتية ،واألمن ،واحلاجات السيكولوجية ،وتقدير الذات وحتقيقها  ،فاملهم يف هذا
النظام حتفيز القدرة على اإلنتاج ،ووضع املنتج كله حتت تصرف الدولة يف نسق ال خيلو
من االستبداد ومصادرة احلريات ،والرتكيز على البعد املادي فحسب ،دون أي اعتبار
للمعايري اخللقية أو الدينية.
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احلاجات األساسية يف التصور اإلسالمي:
ينطلق الفهم اإلسالمي إلشباع احلاجات اإلنسانية األساسية من نظرته الشمولية القائمة
ِّ
على تكريم االنسان « َولَ َق ْد كَر ْم َنا بَ ِني َآد َم َو َح َملْ َن ُاهم ِّ ِفي ال ْ َبر َوال ْ َب ْح ِر » ( ،)3واستخالفه يف
ْ
َّ
األرض لعمارتها وتعهدها َ « ،وإِ ْذ َق َال َربُّ َك لِلْ َم َالئ ِ َك ِة إِني َجا ِع ٌل ِفي ا َأل ْر ِض َخلِي َف ًة »(َ « ،)4ولَ َق ْد
ون »( ،)5واالستخالف والتمكني يف
َم َّك َّنا ُك ْم ِفي ا َأل ْر ِض َو َج َعلْ َنا لَ ُك ْم ِف َيها َم َعاي ِ َش َقلِي ًال َّما َت ْش ُك ُر َ
األرض -كما تشري إليه اآلية  -يعين توفري املستلزمات األساسية أو املعاشية لإلنسان،
وتزويده بالقدرة الكافية على آداء هذه املهمة اجلليلة.
ومن خالل هذه النظرة تع ّد احلاجات األساسية يف نظر اإلسالم من الضرورات اليت

عمت الفوضى ،وانتشر الفساد ،
تتوقف عليها حياة البشر ومصاحل اجملتمع ،فإذا ُفقدت َّ

وقد عرب أبو ذر الغفاري عن هذه احلقيقة بطريقة غري مباشرة ،حني قال  « :عجبت ملن
ال جيد القوت يف بيته كيف ال خيرج على الناس شاهراً سيفه » ( ،)6فليس يف احلديث

دعوة للتمرد ،أو اخلروج على نظام اجملتمع ،وإباحة السرقة ،وتعطيل الكد والسعي،
كما يفسره بعضهم ،وإمنا مغزاه أن احلياة ال تستقيم ،والنفس البشرية ال يقر هلا قرار
دون تلبية احتياجاتها األساسية ،وتوفري مستلزمات بقائها ،واستمرار وجودها على هذه
األرض.
وتقوم فلسفة اإلسالم يف تأمني احلاجات األساسية ألبناء اجملتمع ،على مبدأ التوازن
الدقيق بني الفرد واجملتمع  ،حبيث ال يطغى أحدهما على اآلخر كما هو ماثل يف األنظمة
الوضعية .فاإلسالم يرفض فكرة امللكية الفردية املطلقة من كل قيد ،ويضع لألفراد
ضوابط حتد من سرعة اندفاعهم وراء أهوائهم ورغبات بعضهم اجلاحمة يف احتكار
الثروات ،واالستئثار بها دون غريهم ،ويزن أنشطتهم االقتصادية باملوازين اليت وضعها
يف إطار منظمومته العقيدية واألخالقية ،وهو يف الوقت نفسه يرفض فكرة الدولة
املطلقة اليت تنتهك حريات األفراد  ،وتقمع غرائزهم وأهواءهم ،حلساب الدولة أو
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اجملموع يف األنظمة االشرتاكية ،وهذا التوزان الدقيق بني نزعات األفراد ومصاحلهم،
وبني حاجات جمتمعهم إىل القوة واالستمرار والقدرة على آداء الرسالة اليت وكل بها،
ال يتحقق يف مفهوم اإلسالم دون تطبيق مبدأ (احلق) القائم على التوحيد والعدل

واإلحسان واإلرادة احلرة واملسؤولية االجتماعية( ،)7يقول اهلل تعاىل « :إِ َّن ال ّل َه يَ ْأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل

َواإلِ ْح َسا ِن » ( ،)8وهذا يقتضي إقامة صرح من عالقات االنتاج واالستهالك بعيداً عن

ون ُدولَ ًة
االحتكارّ ،
وتفرد فئة قليلة من أبناء اجملتمع بالثروة واملال ،يقول تعاىل « :ك َْي لاَ يَ ُك َ
بَي َن الأْ َ ْغ ِن َياء ِم ُنكم »( ، )9وكذلك مع االلتزام الكامل بالنهي الذي يتضمنه قوله تعاىل:
ْ
ْ
ِ
« َو َال َت ْأ ُك ُلواْ َأ ْم َوالَ ُكم بَي َن ُكم بِال ْ َباط ِل » ( ،)10ومبدأ احلق الذي تقوم عليه الرؤية اإلسالمية،
ْ
ومنظومتها االقتصادية ،هو ما مييزها عن سائر األنظمة ،اليت جتعل من املصاحل واملنافع

الدنيوية ،وهدر كرامة فئة من أبناء اجملتمع معياراً ،حيكم أنشطتها االقتصادية ،مبنأى عن
أية اعتبارات أخالقية أو دينية.
ييسر هلم أسباب املعاش ،ويوفر هلم القاعدة اليت
من هنا اقتضت حكمة اهلل يف خلقه أن ّ

ينطلقون منها إلشباع حاجاتهم األصلية ،بل توفري الرغد والرفاه واألمن االجتماعي
األرض من املقومات والثروات ما
ألبناء اجملتمع كافة ،فقد أودع اهلل سبحانه وتعاىل يف ِّ ِّ
يضمن حتقيق هذه الغاية ،يقول اهلل تعاىلَ « :و َآتا ُكم من ُكل َما َس َأل ْ ُت ُم ُوه َوإِن َت ُع ُّدواْ ن ِ ْع َم َت ال ّل ِه
َال ُتحصوها » ( ،)11وإذا كان هناك مثة ٌ
خلل يف التطبيق واملمارسة  ،فإنه عائد إما إىل
ْ ُ َ
تقصري أبناء اجملتمع يف الك ّد والسعي وامليل إىل الدعة واالسرتخاء ،وإما إىل االحنراف
عن اجلادة( )12من طرف أرباب السلطة واملتنفذين يف احلكم ،وعدم التزامهم باملنهج
اإلهلي الذي يضبط عمليات االنتاج واالستهالك وتوزيع الثروات.
فمن املعلوم أن املنهج الرباني يقتضي حتقيق العدالة يف تأمني احلاجات األساسية
ملواطين الدولة ،وحيدد للدولة نفسها واجبات ينبغي أن تنهض بها إذا أرادت حتقيق
األمن االقتصادي واالجتماعي ملواطنيها ،ومن أبرز هذه الواجبات التخطيط السليم
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لزيادة إنتاج السلع النافعة ،وحتسني نوعية احلياة والتوزيع العادل للثروات والدخل
وإقامة نظام حديث لألمن االجتماعي  ،وإزالة كل مظاهر االستبداد والتسلط وحماربة
املفسدين.
أنواع احلاجات ودرجاتها :
احلاجات اإلنسانية على اختالف درجاتها تقسم إىل قسمني يكمل أحدهما اآلخر،
األول  :حاجات فردية تتمثل يف تأمني ضرورات احلياة ومتطلباتها لكل أبناء اجملتمع،
بغض النظر عن العرق والدين واجلنس واللون واملكانة االجتماعية ،وهناك العديد

من اآليات القرآنية اليت تشري إىل ذلك ،منها قوله تعاىلَ « :وع َلى ال ْ َم ْو ُلو ِد لَ ُه ِر ْز ُق ُه َّن َو ِكس َو ُت ُه َّن
ْ
ِّ
ِ
بِالْمعر ِ
ُ
وه َّن ِم ْن َحي ُث َس َكن ُتم من ُو ْجدكم » ( ،)14ويقول
وف» ( ،)13وقوله تعاىلَ « :أ ْس ِك ُن ُ
َ ُْ
ْ
ْ
صلى اهلل عليه وسلم« :أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوتهم وطعامهن»
( ،)15ويعرب القرآن الكريم عن ذلك بصورة جليِّة وقاطعة ،من خالل الوعد الذي
وع ِف َيها َولاَ َت ْع َرى * َو َأن َّ َك لاَ
وجهه اهلل سبحانه آلدم وذريته ،حيث قال تعاىل  « :إِ َّن لَ َك َألاَّ َت ُج َ
َت ْظ َم ُأ ِف َيها َولاَ َت ْض َحى » (.)16

ختص اجملتمع بأكمله  ،وذلك بإجياد جمتمع مستقر ومتماسك تتوافر
والثاني  :مجاعية ُّ
ِّ
َِ
ون ب ِ ِه َع ْد َّو ال ّل ِه
اس َت َط ْع ُتم من ُق َّوةٍ َو ِمن رباط ال ْ َخ ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
فيه عناصر القوة واملنعة « َوأع ُّدواْ لَ ُهم َّما ْ
َو َع ُد َّو ُكم » (. )17
ْ
وإذا كان بعض العلماء يقصر احلاجات الفردية على أمور معدودة ،مثل إشباع اجلائع،

وكسوة العاري ،ومحاية اإلنسان من قسوة الطبيعة ،بإجياد مأوى مناسب له ،فان فريقاً

آخر منهم يضيف أموراً أخرى ،تعد من الضرورات اليت تدفع اهلالك عن اإلنسان،
وتصون كرامته ،وحتقق له االستقرار والطمأنينة ،كتوفري العالج ،وتزويج من ال
ميلك القدرة على الزواج  ،وفك األسرى وافتدائهم ،ويف ذلك يقول مالك رمحه اهلل :
« جيب على الناس فداء أسراهم ،وإن استغرق ذلك أمواهلم » ( ، )18وزاد بعض
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العلماء على ذلك قائلني :إن احلاجات األساسية ليست ثابتة ،وإمنا هي تتغري وتتطور
بتغري األزمان والبيئات واألحوال واألشخاص  ،يقول اإلمام الشاطيب « :والذي هو كاف
خيتلف باختالف الساعات واألحوال » ( )19وذهب إىل ذلك من املعاصرين الشيخ
يوسف القرضاوي ،الذي أكد أن احلاجات ختتلف من عصر إىل عصر ،فبعض ما يعد
من الضرورات يف عصر ،قد ال يكون كذلك يف عصر آخر ،واستشهد الشيخ على ذلك

مبا روي عن أبي زيد القريواني أنه وضع على بيته كلباً للحراسة ،فالمه الناس ،وقالوا:

مالك كان يكره اقتناء الكالب ،فقال  « :لو أدرك مالك زماننا القتنى أسداً هصوراً »
( ،)20وأكد القرضاوي على جتدد احلاجات وتنوعها وتعددها ،فكلما ازداد السكان

عدداً كلما ازدادت احتياجاتهم ،وأوضح أن ظروف الناس ومستجدات احلياة ،وتقدير
أولي األمر ،ترقى ببعض االحتياجات إىل مستوى الضرورة ،اليت ال غنى عنها لإلنسان،

فالتعليم املنهجي ً
مثال ،أضحى ضرورة ماسة ،وهو ما تتم به كفاية اإلنسان يف كنف
احلياة اإلسالمية ،واملتطلبات األساسية للسكن املناسب يف عصرنا ،ختتلف إىل حد بعيد
عنها يف عصور سابقة؛ إذ ال بد أن يتوافر فيه احلد األدنى من املاء والكهرباء والصرف
الصحي وغري ذلك (.)21
وإذا كانت احلاجات تتفاوت يف طبيعتها وضرورتها باختالف األشخاص واألزمنة
واألمكنة ،فإنها تتفاوت كذلك يف درجاتها وعالقاتها مبستويات املعيشة .وقد وضع

الفقهاء ترتيباً حمدداً هلذه احلاجات ينظم إشباعها ( ، )22ويساعد بالتالي رامسي السياسة
االقتصادية على حتديد أولويات األهداف ،ورسم خطط التنمية ،عن فهم ووعي مبتطلبات
اجملتمع ( ،)23ويقوم هذا الرتتيب على تقسيم احلاجات إىل ثالث درجات :
 .1الضرورات املادية واملعنوية ،اليت تقوم عليها احلياة اإلنسانية ،وحتفظ بها الكليات
اخلمس( :الدين والنفس والنسل واملال والعقل) ،ويرادفها يف ترتيب درجات مستوى
املعيشة (حد الكفاف) ،أو الفقر املطلق ،حسب املفهوم املعاصر ،وهو وضع يشكل
43

العدد  84مجادى األوىل  -مجادى اآلخرة  1430هـ

وفق آيار  -حزيران  2009م

حال استمراره لفرتة طويلة ،ودون أن يرتقي إىل درجة أعلى ،نذير خطر يهدد السلم
االجتماعي  ،ويثري الفنت وكل صنوف الفساد يف أرجاء اجملتمع.
 .2احلاجيات اليت جتعل احلياة ميسورة ،وهي درجة وسطى بني مستوى الكفاف ،ومستوى
الرغد والرفاه ،الذي حيقق لإلنسان حد الكفاية.
 .3درجة التحسينات أو التكميالت ،ويقابلها يف تصنيف مستويات املعيشة حد الرفاه
والرغد  ،وهو مستوى تتوافر فيه الضرورات واحلاجيات والتحسينات ،وجدير بالتنويه
أن االسالم بتشريعاته ونظمة يضمن للمجتمع حد الكفاية ،ويلتزم به ،ويعتربه احلد
األدنى الذي ينبغي تأمينه لكل مواطن يف الدولة ،بل هو اهلدف الذي شرعت من أجله

الزكاة .فالواجب  -كما يرى كثري من العلماء  -أن يعطى الفقراء واملساكني قدراً من
أموال الزكاة ،خيرجهم من الفقر إىل أدنى مراتب الغنى ،وهو حد الكفاية ،فال يعود

حمتاجاً للزكاة مرة أخرى ،وقد عرب اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب عن ذلك بقوله :
«إذا أعطيتم فاغنوا»(.)24
ومع ذلك ال ينبغي أال يفهم مما سبق أن االسالم يقف بأبنائه عند هذا املستوى ،وال
يتوخى سوى تأمني احلاجات األساسية فحسب ،فاإلسالم يف حقيقة األمر يدعو أتباعه
وحيثهم على االنتقال إىل مستوى الرغد والرفاه ،كي تتوافر هلم فرصة احلركة والتأثري يف
اجملتمع  ،ويف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما يفيد ذلك ،ويؤكده،
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
منها قوله تعاىلُ « :ق ْل َم ْن َحر َم ِز َين َة ال ّل ِه ِّالَّتِي َأ ْخ َر َج ل ِ ِع َبا ِدهِ َوال ْ َّطي َبات م َن الر ْزق » ( .)25وقوله
َّ
َ
ِ
ِ
ند ُكل َمس ِج ٍد » ( ،)26ومنها قول الرسول  -صلى اهلل
تعاىل « :يَا بَني َآد َم ُخ ُذواْ ِز َين َت ُك ْم ع َ
ْ

عليه وسلم « -إن اهلل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده » ( ، )27وقوله صلى اهلل عليه
وسلم  « :أنكم قادمون على إخوانكم ،فأصلحوا رحالكم ،وأصلحوا لباسكم ،وكونوا
كأنكم شامة يف الناس »(.)28
واالنتقال من حد الكفاية إىل مستوى الرفاه والرغد مشروط بأمرين ،أوهلما :تأمني حد
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الكفاية لكل مواطن يف الدولة باعتباره حقاً من حقوقه  ،وال جيوز حرمانه منه  ،يقول
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم « :ما آمن بي من بات شبعان ،وجاره جائع إىل جنبه ،وهو

يعلم » ( ،)29ويقول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حاثاً على تعبئة املوارد وتوزيعها بالتساوي
يف حديث رواه أبو سعيد اخلدري « :كنا يف سفر ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
من كان معه فضل ظهر(دابة) فليعد به على من ال ظهر له  ،ومن كان معه فضل زاد
فليعد به على من ال زاد له »(.)30
وال ّبد من اإلشارة هنا إىل أن تأمني ح ّد الكفاية مبا يتضمنه من احتياجات أساسية إمنا
يقع  -يف املقام األول  ،ويف ظل قيام الدولة بواجباتها  -على عاتق الفرد نفسه فمن

جيد يف السعي ،ويعمل لتأمني قوت نفسه وعياله ،وتأمني حاجيات أهله  ،فإن
واجبه أن َّ

مل جيد ً
عمال أو عجز عنه ملرض أو شيخوخة ،فإن حاجاته تلبى من أقاربه مبستوى حد
نص عدد من العلماء على أن من مجلة ما جيب يف النفقة بني األقرباء؛
الكفاية  ،وقد َّ
العالج ،والتزويج عند احلاجة إليه.

وإن تعذر وجود أقارب قادرين على الوفاء بهذا الواجب ،فإن احملتاج يأخذ حقه
من أموال الزكاة ،وهذا كله ال يلغي مسؤولية األغنياء يف اجملتمع عن أداء واجبهم يف
تأمني حاجات الفقراء ،يف إطار منظومة التكافل االجتماعي ،واملسؤولية االجتماعية
اليت تقتضي  -من منظور البعد الديين ،واحلق الذي يشكل عصب الشريعة  -أن

يقوم القادرون على مساعدة أقل فئات اجملتمع عسراً  ،فحرية اإلنسان ضمن الفلسفة
االسالمية التوحيدية ،إمنا تتحقق عن طريق مد العون إىل أكثر فئات اجملتمع حرماناً ،فاملال

الذي ميلكه األغنياء هو مال اهلل  ،فهو تعاىل مالك امللك واخللق « ول ِ ّل ِه ِمري ُاث السماو ِ
ات
َ
َّ َ َ
َ

َوا َأل ْر ِض» ( ،)31واإلنسان نفسه إمنا هو مستخلف ومؤمتن على ملك اهلل ،يتصرف به يف

حدود أمانتهَ « ،و َأن ِف ُقوا ِم َّما َج َع َل ُكم ُّمس َت ْخ َل ِفني َ ِفي ِه » (.)32
ْ
وإذا ما أحجم األغنياء عن مد العون إىل الفقراء واحملتاجني ،وازداد الفقراء فقراً
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ومسغبة بشكل ينذر بأوخم العواقب يف اجملتمع  ،فمن حق الدولة أن جتربهم على أداء
وعم الفساد ،لقوله صلى
هذا الواجب ،بل إن ملكيتهم للمال تنتهي إذا انتشر الفقر َّ
حق ألحد يف مال » ( )33ويقول اإلمام ابن
اهلل عليه وسلم « :إذا بات مؤمن جائعاً فال َّ

حزم موضحاً ذلك  « :وفرض على األغنياء يف كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،وجيربهم

عد اإلسالم إحجام األغنياء عن مساعدة الفقراء جحوداً
السلطان على ذلك» ( ،)34وقد َّ
ِّ
ِّ
بالعقيدة ،يقول اهلل تعاىل َ « :أ َر َأي ْ َت ال َّ ِذي ُي َكذ ُب بِالدينِ * َف َذل ِ َك ال َّ ِذي يَ ُد ُّع ال ْ َيتِ َيم* َولاَ يَ ُح ُّض
َع َلى َط َعا ِم ال ْ ِمس ِك ِني » ( )35ويشكل هذا جزءاً رئيساً من منظومة اإلسالم اخللقية القائمة
ْ
ِ
على الرب واإلحسان ،يقول اهلل تعاىل « :إِ َّن ال ّل َه يَ ْأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل َواإلِ ْح َسا ِن َوإِي َتاء ذي ال ْ ُقربَى» ()36
ْ
ون » ( ،)37فحق الفقراء يف الكفاية ،متعلق
ويقول تعاىل  « :لَن َت َنا ُلواْ ال ْ ِب َّر َح َّتى ُتن ِف ُقواْ ِم َّما ُت ِح ُّب َ
بأموال األغنياء ،ولو أدى ذلك إىل استيعاب مجيع أمواهلم ،يقول علي ابن أبي طالب كرم
اهلل وجهه« :إن اهلل فرض على األغنياء يف أمواهلم بقدر ما يكفي فقراءهم ،فإن جاعوا
وعروا وجهدوا فبمنع األغنياء ،وحق على اهلل أن حياسبهم يوم القيامة ويعذبهم»(.)38
ونستنتج من ذلك أن سد حاجات الفقراء وتأمني حد الكفاية هلم من فروض الكفاية
اليت جتب على جمموع املسلمني القيام بها ،فإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقني،
وإال فإن القادرين على الوفاء بها مجيعهم آمثون ،وهنا يقع الواجب على هؤالء األغنياء
واملوسرين ،باعتبارهم أهل الوجوب يف هذه احلالة(.)39

وهذا بطبيعة احلال ال يعفي الدولة من مسؤولياتها حيال رعاياها  ،فهي مسؤولة قانونياً

عن إشباع حاجات رعاياها ،وملزمة بتأمني حد الكفاية هلم ،حتى تضمن للمجتمع
استقراره وأمنه ،وللنسيج االجتماعي وحدته ومتاسكه ،يف وجه األخطار اليت تهدده ،ومن
هنا جاء قول الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم « :أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم،
من ترك ً
فإلي
وعلي » ( .)40وقد أدرك اخللفاء
ّ
ماال فلورثته  ،ومن ترك ديْناً أو ضياعاً ّ

الراشدون بعده تبعات هذه املسؤولية ،فقد روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال « :قرقر أيها
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البطن أو ال تقرقر ،فوا اهلل لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية املسلمني »(.)41
عن السرف والبذخ ِّوالتبذير
أما الشرط الثاني من شروط تأمني الكفاية فهو االبتعاد ِّ
يقول اهلل تعاىل « :و ِ
آت َذا ال ْ ُق ْربَى َح َّق ُه َوال ْ ِم ْس ِك َني َوابْ َن ا َّلس ِبي ِل َو َال ُت َبذ ْر َت ْب ِذير ًا * إِ َّن ال ْ ُم َبذ ِر َين َكا ُنواْ
َ
ِّ
إِ ْخو َان ا َّلشي ِ
َان ا َّلشي َط ُان ل ِ َرب ِه ك َُفور ًا » ( ،)42وروى ابن عباس عن الرسول صلى اهلل
اط ِني وك
َ
َ
َ َ ْ
عليه وسلم قوله  « :كل ما شئت ،واشرب ما شئت ،ما أخطأتك اثنتان :سرف وخميلة »
(.)43
وبعد فقد اتضح مما سبق أن فلسفة احلاجات األساسية يف اإلسالم تتأسس وتتميز
عن غريها بأنها تدعو إىل إقرار حق الفقراء يف موارد اجملتمع ال حاجتهم هلا  ،فاحملرومون

هلم نصيب معرتف به يستطيعون أن يطالبوا به باعتباره حقاً هلم ال منَّة وال إحساناً يلقى

إليهم ،وهذا يقتضي العمل ،ضمن املنظور اإلسالمي ،إلعادة توزيع الدخل والثروة،
حبيث ينال الفقراء نصيبهم من األغنياء ،ويف هذا السياق نهى اإلسالم عن تكدّس
الثروات لدى فئة من أبناء اجملتمع على حساب الفئات األخرى  ،وجلأ لتحقيق ذلك
إىل سلسلة من اخلطوات واإلجراءات العملية كتحريم الكسب غري املشروع ،مثل:
أبواب لإلنفاق غري الزكاة،
االحتكار والربا والقمار ،وتفتيت الثروات باملرياث ،وفتح
ٍ

مثل الصدقات ونفقة األقارب ،وبذلك تضمحل الفوارق بني الطبقات ،وتلتئم احلياة بني

أبناء اجملتمع ،على أساس من احملبة والتعاون واالئتالف ،ولعل هذا يكون دافعاً ألنظمة
احلكم يف العاملني العربي واإلسالمي ،كي ترسم خططها التنموية ،وإشباع حاجات أبناء
شعوبها وفق هذه السياسة احلكيمة ،اليت تضمن للرعية رفاهتها( ،)44وللمجتمع
وحدته واستقراره وثباته ،يف وجه احملن واألعاصري واألزمات الدولية واإلقليمية ،اليت
كان من آثارها انهيار املنظومة االشرتاكية ،وتصدع النظام الربوي الرأمسالي يف الدول
الغربية ،وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،اليت تتعرض يف الوقت الراهن
ألسوأ أزمة مالية منذ احلرب العاملية الثانية ،وهي أزمة عميقة سيكون هلا تأثريها احلاسم
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يف مسرية تلك الدول ومكانتها ومستقبلها .واإلقليمية واليت كان من آثارها انهيار
املنظومة االشرتاكية لقيادة االحتاد السوفييت ،وتصدع النظام الربوي الرأمسالي ،يف وجه
احملن واألعاصري والتقلبات واألزمات الدولية.
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الفقراء وتضييق اهلوة بني الطبقات املكونة لشعوبهم  ،وذلك باحلد من نسبة الفقر وتقليلها  ،وخري مثال
على هذه التجارب التجربة املاليزية اليت جنحت يف غضون فرتة وجيزة من تقليل نسبة الفقر من % 52إىل
 % 5وتقوم دعائم هذه التجربة على :
 .1تشجيع املواطنني على دفع الزكاة وتقديم حوافز هلم خبصمها من الضرائب املرتتبة عليهم.
 .2حتصيل الضرائب بطريقة تصاعدية عادلة.
 .3دعم املشاريع اإلنتاجية الصغرية وتشجيع فكرة العمل اجلماعي يف هذه املشاريع  ،وال سيما يف املناطق
الريفية الفقرية.
 .4تقديم قروض بدون فائدة ملن يرغب يف إقامة مشروع إنتاجي أو شراء مسكن .
 .5دعم األدوية اليت يستخدمها الفقراء واألدوية املنقذة للحياة .
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اإلسالم احلنيف وتقديره
للعمل والعاملني املخلصني
بقلم  :الشيخ  /حسن أمحد جابر
مفيت حمافظة رفح
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد ،وعلى آله،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
إن اإلسالم احلنيف يقدر العمل والعاملني املخلصني ،الذين يسعون إىل قوة األمة

{و ُق ِل ْاع َم ُلواْ َف َس َي َرى ال ّل ُه َع َم َل ُكم
وسعادة اجملتمع ،ولذلك يقول اهلل عز وجل يف كتابه العزيز َ
ْ
ِّ
ُ
ُ
ون} (التوبة.)105:
ل
م
ع
ت
م
ت
ن
ك
ا
ِم
ب
م
ك
ئ
ب
ون إِلَى َعال ِ ِم ال ْ َغ ْي ِب َوا َّلش َه َادةِ َف ُي َن ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون َو َس ُت َر ُّد َ
َو َر ُسو ُل ُه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
إن العامل حيتفل بتكريم العاملني مرة كل عام ،ولكن اإلسالم احلنيف دعا إىل

تكريم العاملني يف كل زمان ومكان ،ومل يقصر تكرميهم على يوم بعينه ،ولكنه بني ما
حيصلون عليه من درجات يف الدنيا واآلخرة ،فليس هناك دين أعظم من الدين اإلسالمي
يقدر العاملني ،وحيرتم العمل الشريف ،ويكره البطالة والتعطيل ،ألنها دمار على األمة
واجملتمع ،ولذلك بينّ الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن الذي يعمل بيده ،ولو كان هذا
العمل شاقاً ،فإنه أفضل من الذي جيلس بغري عمل ،ويسأل الناس أعطوه أو منعوه ،ويف
ذلك يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم « ألن يأخذ أحدكم أحبال ،فيأخذ حزمة من حطب،
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فيبيع ،فيكف اهلل به وجهه ،خري من أن يسأل الناس ،أعطي أم منع»

(فتح الباري بشرح صحيح

البخاري) فإن اإلسالم ال يعرف الطبقة اليت ترث الغنى والبطالة ،ألن املؤمن مدعو دائماً
إىل أن ينفق ماله يف سبيل اهلل ،ولن يدوم املال مع البطالة ،ولذلك حث على العمل،
مهما قل شأنه ،ليمكن استثمار املال ،ألن البطالة أحقر منه ،وإذا تساوى الناس أمام
الدعوة إىل العمل و االحرتاف  ،مل يكن بينهم وضيع احلرفة ،خيجل منها ،وآخر شريف
احلرفة يفخر بها على الناس  ،ألن شرف العمل ناتج من شرف الدعوة إليه ،وهو وسيلة
إىل استدامة النعمة ،وإشباع احلاجة ،وعون على اإلنفاق يف سبيل اهلل ،واإلسهام يف دعم
بنائه ،وكل ميسر ملا خلق له ،وما دام هذا هو اهلدف من العمل ،فإن احلرفة اليدوية ال
تقل شأناً عن العمل العقلي ،ألن اهلدف لدى احملرتف واملفكر والعامل واحد ،ولذا جند
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول فيما روته عنه السيدة عائشة رضي اهلل عنها « من
أمسى ً
كاال من عمل يده ،أمسى مغفوراً له »

(رواه الطرباني)

فقد وعد اهلل العاملني ،الذين جيهدون لكسب عيشهم باجلزاء األوفى يوم القيامة،

ً
ِ ُ
ِ
ون}
وها ب َِما ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
فضال عما يكسبون يف الدنيا من نعمة وسرت { َوتلْ َك ال ْ َج َّن ُة الَّتي أو ِرثْ ُت ُم َ
(الزخرف )72:والشرط الوحيد للحصول على هذا األجر الرباني ،أن تصطحب دائماً
النية الصاحلة ،وحتتسب ما تلقى من عناء ومشقة عنده تعاىل ،وتصرب على ما تلقى من
تعب يف طريق الوفاء بعملك ،وتتحلى باإلخالص يف أدائه ،وبعد هذه النية تستطيع
أن تنال جزاءين  :اجلزاء العاجل من صاحب العمل ،وسوف يكون جزاًء سخياً ،ألن
العامل النشيط املخلص ظاهر املكانة ،قوي الشخصية ،حمبوباً من كل من يتصل به،
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واجلزاء اآلجل من رب الكون وخالقه ،الذي أطلع على قلبه ،وعلم منه صدق النية،
وطهارة اإلجتاه والتجرد من الرياء ،وحب الظهور ،وهذا املعنى هو ما حدث به رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيما رواه كعب بن عجرة رضي اهلل عنه قال  :أن ً
رجال مر
على النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه فرأوا من جلده ونشاطه ،فقالوا :يا رسول اهلل!
لو كان هذا يف سبيل اهلل؟)( ،يعين :أن الرجل قوي ،ويعمل جبد وبهمة وبنشاط ،فلو كان

جياهد يف سبيل اهلل لكان أحسن) ،فقال هلم صلى اهلل عليه وسلم ( :إن كان خرج يسعى
على أوالد صغار فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين
فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان
خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان ) (الطرباني بإسناد صحيح) فهذا العمل
يف سبيل إعالة األطفال ،أو األبوين ،عبادة يتقبلها اهلل عز وجل ،شأنها شأن الصالة
والزكاة والصيام واحلج.
إن حفظ األبدان ،وحفظ األديان ،درب من دروب اجلهاد يف سبيل اهلل .فهل وجدمت أيها
املسلمون أعز من دين اإلسالم يدعو الناس إىل العمل بهذه الصورة ،ويلح عليهم أن
جيعلوه قاعدة حياتهم االجتماعية ،وأن يعتزوا به ،وأال يفرطوا به حتى ،إنه عد الزاهد
املتبطل أقل شأناً ممن يعوله و ينفق عليه ،ويدل لذلك ما روي أن عمر بن اخلطاب،
رضي اهلل عنه ،رأى ً
رجال جيلس بغري عمل ،فقال أمري املؤمنني للصحابة من :يعول هذا
الرجل ،فقالوا :أخوه فقال خليفة املسلمني :أخوه أفضل منه .كما حث اإلسالم على
العطاء ،وحذر من السؤال ،حيث جاء يف حديث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ( ،اليد
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العليا خري من اليد السفلى ،وابدأ مبن تعول ) (متفق عليه ،واللفظ للبخاري) بل لقد وجدنا
الدين حيض على مضاعفة اجلهد يف اإلنتاج ،ليتحقق كل املطلوب يف نصف املدة املقررة،
وهو ما نفهمه من تشجيع رسول اهلل لعمار بن ياسر رضي اهلل عنهما ،حني كان حيمل
حجرين ،حجرين يف بناء مسجد املدينة ،وكان سائر الناس حيملون حجراً حجراً ،وما
ذلك إال إلدراك النيب لقيمة العمل يف بناء اجملتمع اإلسالمي .
فاذكروا ذلك كله أيها األخوة ،واذكروا معه أن أعظم ما يرفع قيمة العمل ،أنه الطريقة
الوحيدة إىل رضوان اهلل عز وجل ،ولقد طالبكم به يف قوله تعاىل َ { :و ُق ِل ْاع َم ُلواْ َف َس َي َرى
ِّ
ُ
ُ
ون}
ون إِلَى َعال ِ ِم ال ْ َغ ْي ِب َوا َّلش َه َادةِ َف ُي َنب ُئكم ب َِما كن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون َو َس ُت َر ُّد َ
ال ّل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ

(التوبة )105:فإذا قبل منكم أعمالكم أدخلكم اجلنة ،وجعلكم خالدين فيها فنعم أجر
العاملني ،لذلك جاء يف احلديث أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،سئل أي الكسب
أطيب؟ فقال النيب ( عمل الرجل بيده ،وكل بيع مربور ) (رواه البزار وصححه احلاكم).
معافى فيِ َج َس ِدهِ ،
وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ( َم ْن أَ ْصبَ َح ِمنْ ُك ْم آ ِمنًا فيِ ِس ْرِبِه ،
ً
َت َلُه ُّ
الدْنيَا ) (رواه البخاري يف األدب املفرد).
ِعنْ َدُه ُق ُ
وت يَ ْو ِمِه َ ،ف َكأَنمََّا ِحيز ْ
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا مجيعاً ملا فيه خري العمل ،الذي يصلح
به البالد والعباد ،وميكننا من استخالص حقوقنا كافة ،وبناء صرح دولتنا الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الشريف.
إنه على ما يشاء قدير ،وهو نعم املوىل ،ونعم النصري
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من خطب املسجد األقصى
يف ذكرى يوم األرض
الشيخ  :حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

إن احلمد هلل،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل

وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا ،وحبيبنا وشفيعنا ،وقائدنا حممداً بن عبد اهلل،
رسوله ،وصفيه من خلقه وخليله ،أدى األمانة ،وبلغ الرسالة ،ونصح األمة ،وتركنا على
بيضاء نقية ،ليلها كنهارها ،ال يزيغ عنها إال هالك ،فصالة اهلل وسالمه عليك سيدي
يا رسول اهلل ،وعلى آلك الطاهرين ،وأصحابك الغر امليامني ،ومن سار على نهجهم،
واتبع أثرهم ،واسنت سنتهم ،إىل يوم الدين.
عباد اهلل؛ أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل العظيم وطاعته  ،وأحذركم وإياي من عصيانه

وخمالفة أمره ،لقوله تعاىل َ { :م ْن َع ِم َل َصالِح ًا َفلِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن َأ َساء َف َع َلي َها َو َما َربُّ َك ب َِظلاَّ مٍ للعبيد}
ْ
(فصلت.)46:
أيها املسلمون؛ أيها املرابطون يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس
يا أبناء ديار اإلسراء واملعراج

يف األسبوع املنصرم مرت علينا ذكريات واضحة ،من أبرزها يوم األرض ،وهل أيامنا
كلها يف هذه األرض املباركة إال أيام لألرض ،أيام إلعمار األرض ،أيام للمحافظة على
54

خطبة العدد

األرض ،أيام للمواجهة فوق هذه األرض  ،نعم يا إخوة اإلميان يف كل مكان ،ولعل هذه

األرض املباركة قد ارتبطت بتارخينا اإلسالمي وبعقيدتنا اإلميانية ارتباطاً وثيقاً جعل
كل حملات اإلنسان الذي حييى فوق هذه األرض حملات إميانية ،حملات يقف فيها اإلنسان
مستذكراً يوم الفتح األعظم ،يوم جاء صحابة رسول اهلل  مهللني مكربين ،فاحتني هلذه
األرض املباركة الطيبة  ،هذه األرض اليت رويت بدماء الشهداء األبرار والصحابة
األخيار ،إيذانا بإسالميتها ،مهما اشتدت الكروب ،وتوالت اخلطوب.
يوم األرض ،وأيام األرض ،وما جيري فوق هذه األرض من مؤمترات على مستوى القمة
العربية ،ومن حوارات على مستوى أبناء شعبنا الفلسطيين ،وقبل هذا وذاك من هجمة
شرسة على عقاراتها ،وعلى بوابات مدينتها املقدسة ،وعلى مساكنها وبيوتها ،وعلى
بساتينها و أريافها ،وعلى مدنها وقراها وخميماتها ،كل ذلك يتم يف أوقات متسارعة ،بل
أوقات ال يكاد املراقب هلا أن حيصيها ،أو أن يتوقع ما يسفر عنه الغد.
أيها املسلمون
والرتباط األرض بالعقيدة ،والرتباط األرض باألمة ،والرتباط األرض بكل لقاءاتها
واجتماعاتها ،كان جيب أن توجه كل هذه اللقاءات ،وكل هذه االجتماعات ،خلدمة هذه
األرض ،ورعايتها ،ومحايتها وإال ما الفائدة أن تكثر هذه االجتماعات واللقاءات ،ولو
كانت على مستوى القمة ،ومعاول اهلدم تعمل ليل نهار ،واالستيطان يزحف دون
توقف على أرضنا الفلسطينية احلبيبة ،ما فائدة كل اللقاءات إن مل ترتجم هذه اللقاءات
إىل مواقف عملية ؟ تصب يف مصلحة محاية األرض ،ومحاية اإلنسان فوق هذه األرض.
أيها املسلمون يا أبناء ديار اإلسراء واملعراج
إن ارتباطكم بهذه األرض ،وتضحياتكم فوق هذه األرض ،قد أذهلت العامل الذي

وقف حائراً أمام كل هذا الصمود ،وهذا الصرب ،وهذا الثبات ،وهذا الرباط على هذه
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األرض املباركة ،وإذا كان يوم األرض الذي وافق الثالثني من آذار ،حيييه أبناء هذا
الشعب ،يف مجيع أرجاء األرض الفلسطينية ،حييونه ليعربوا من خالل ذلك عن مدى
متسكهم وارتباطهم وانتمائهم هلذه األرض الطاهرة املباركة ،وإذا كان االحتالل قد فرق
بني موقع وآخر يف األرض الفلسطينية ،فكان هناك ما يعرف بأرض عام  ،48وما يعرف
بأرض  ، 67فإن يوم األرض ،يف ضوء املعنى العظيم هلذه األرض ،يوحد اإلنسان ،ويوحد

اهلدف ،ويوحد مالك هذه األرض يف هذه األرض الطيبة املباركة ،معلناً لكل العامل بأن
السنوات أو السنني ،وأن احلواجز والفواصل والقيود ،ال متنع أبناء هذا الشعب أن

يكون موحداً بشعوره ومشاعره ،بعقيدته ،وآماله ،وتطلعاته حنو حرية هذه األرض،
وحرية اإلنسان فيها.
أيها املسلمون ،يا إخوة اإلميان يف كل مكان
من هنا حرص ديننا العظيم وإسالمنا الكريم على العناية باألرض ،ورعايتها ،من

خالل احملافظة عليها ،بالزراعة ،واإلحياء ،واالستثمار ،فقد قال رسولنا األكرم  ( : إِ ْن
است َ
اع أَ ْن لاَ يَُقو َم َحتَّى يَ ْغ ِر َس َها َفْليَ ْف َع ْل ) (مسند
َط َ
َقا َم ْ
السا َعُة َوِبيَ ِد أَ َح ِد ُك ْم َف ِس َيلٌة َفإِ ْن ْ
ت َّ

أمحد ،باقي مسند املكثرين ،باقي املسند السابق ) وقوله َ « م ْن َز َر َع َز ْر ًعا َفأَ َك َل ِمنُْه
َّ
ص َدَق ٌة »( .مسند أمحد ،أول مسند املدنيني أمجعني،حديث السائب بن خالد
الطيرُْ أَ ْو اْل َعاِفيَُة َكا َن َلُه ِبِه َ
أبي سهلة)

وقد حث خلفاء املسلمني والوالة يف أثناء الدولة اإلسالمية على عمارة األرض،

ً
رجال جاء إىل اإلمام علي – كرم اهلل
ورعايتها واستصالحها ،فقد جاء يف األثر أن
وجهه -فقال له لقد أحييت هذه األرض ،وكانت خربة ،وأجريت عليها املاء و األنهار،

فقال له اإلمام علي :كل هنيئاً طيبا إمنا أنت مصلح أو معمر ،ولست مفسدا .نعم أيها
املسلمون لقد أوىل اإلسالم كل هذه العناية لألرض من حيث االستصالح ،ومن حيث
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الزراعة ،ومن حيث العناية وما ذلك إال لتوفري قوام الغذاء واحلياة لبين اإلنسان ،فهل
تقوم حياة يف هذه الدنيا بال غذاء يعتاش اإلنسان به ومن خالله ؟  ،لذلك رأينا اآليات

الكرمية تتحدث عن الزرع ،وتتحدث عن اإلنبات والنبات { :و َأن ْ َزلْنا ِمن الْمع ِصر ِ
ات َم ًاء
َ َ َ ُْ َ
َثجاجا * ل ِ ُن ْخ ِرج ب ِ ِه حبًّا ونَبا ًتا }( النبأ )14-15:أي مثراً طيباً لبين اإلنسان { ُك ُلوا ِمن َثم ِرهِ
َّ ً
ْ َ
َ َ ََ
إِ َذا َأثْ َم َر } ( األنعام)141:

نعم أيها اإلخوة املؤمنون

لقد امنت اهلل علينا بوسائل احلياة يف هذه األرض من خالل زراعتها ،ومن خالل
إعمارها وتعمريها ،وهنا يزداد الواجب علينا يف هذه الديار ،فباإلضافة إىل رعاية األرض
بزراعتها وإنباتها واستصالحها وإحيائها ينصب واجب آخر وهو التمسك بها واحملافظة
عليها وعدم التفريط بها ،مهما كانت املغريات ،وحيسن بنا هنا أن نبني أن هذه األرض
الطيبة املباركة أرض ديار اإلسراء واملعراج ،هي أرض وقفية ،هي أرض خراجية على
مصاحل املسلمني كافة ،ولذلك حرص عليها املسلمون األوائل ،وسلموها لنا أمانة،
لنسلمها لألجيال القادمة غري منقوصة ،وغري مباعة ،أو نسمح ملن يسمسر عليها أن
خيرجها من ملك املسلمني ،وعن حوزة املؤمنني.
نعم أيها املسلمون
يا أبناء ديار اإلسراء واملعراج
يا أبناء هذه األرض الطيبة ،يا من تشاهدون يف كل يوم من أيامكم مزيداً من التحدي
الذي حياول من خالله احملتل أن ميتلك هذه األرض ،وأن يصادر هذه األرض ،وأن يغري
وجه هذه األرض ،وأن يطمس تاريخ هذه األرض ،فأنتم الصابرون  ،وأنتم املرابطون
الذين تقومون بهذا الواجب ،وتؤدون هذه األمانة ،اليت استأمنكم اهلل عليها ،فاحرصوا
مجيعا أن تكونوا املرابطني فيها ،واحملافظني عليها ،واملتمسكني بها ،حتى يقضي اهلل
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أمراً كان مفعوال ،حيث إنكم أيها املسلمون بالتفافكم حول هذه األرض ،وحول قلب

هذه األرض ،هذا املسجد املبارك ،تؤدون واجباً عن كل املسلمني يف محاية هذا الثغر
اإلسالمي ،هذا الثغر اإلمياني ،ديار اإلسراء واملعراج.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يهبنا العزمية والثبات ،وأن يلهمنا يف هذه األرض كل
العزائم ،حتى نكون املرابطني بكل جدارة ،وحتى نكون احملافظني على األمانة

جاء يف احلديث الشريف عن رسول اهلل ُ ( :ك ُّل ُأ َّم يَد ُ
ْخُلو َن الجْ َنََّة إِلاَّ َم ْن أََبى
تيِ
ول اللهََِّ ،و َم ْن يَأَْبى؟ َق َ
َق ُالوا :يَا َر ُس َ
الَ :م ْن أَ َطا َع د َ
صاِني َف َق ْد أََبى ) (مسند
َخ َل الجْ َنََّةَ ،و َم ْن َع َ
نيِ
أمحد ،باقي مسند املكثرين ،باقي املسند السابق) أو كما قال.
فيا فوج املستغفرين استغفروا اهلل وادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة.
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل ،أحب لعباده أن يعملوا لدينهم ودنياهم ،حتى يفوزوا بنعم اهلل ،وينالوا رضوانه،

وأشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله ،وأصحابه أمجعني ،ومن
اقتدى واهتدى بهداهم إىل يوم الدين  ،وبعد أيها املسلمون...
لقد جرى يف األيام القريبة املاضية حوار بني الفصائل يف القاهرة ،أهل هذه الديار
املباركة ،أهل هذه الديار اليت تنتظر من أبناء فصائلها ،بل تنتظر من كل أبناء شعبها

أن يكونوا صفاً واحداً ،وأن يكونوا كلمة واحدة ،وأن يكونوا عنواناً هلذه األرض الطيبة
املباركة ،يدافعون عنها ،وحيافظون عليها ،ويذودون عنها نوائب الدهر ،وغوائل األعداء،
هذا احلوار الذي طال انتظار الشعب لنتائجه ،ولغاية هذا اليوم مل يسفر عن النتائج
املرجوة ،ومل يسفر عن النتيجة واهلدف الذي يسعى إليه أبناء شعبنا الفلسطيين ،أما آن
األوان أيها اإلخوة املتحاورون  ،أما آن األوان أن ترتفعوا إىل مستوى مسؤولياتكم ،وأن
ترتفعوا إىل مستوى عزة هذه األرض وكرامتها ،وأهمية هذه األرض املباركة اليت شرفها
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نبيكم  بإسرائه ومعراجه منها ،فكانت لذلك جزءاً من عقيدتكم ،هذه األرض اليت
جاءها الصحابة األبرار ،مهللني ،مكربين ،فاحتني ،معلنني تنفيذ القرار الرباني ،بإسالمية
هذه الديار ،ومسجدية مسجدها األقصى املبارك ،الذي ذكره اهلل بآية من القرآن الكريم،
َأ ْس َرى ب َِعب ِدهِ لَي ًال ِم َن
ْ ْ
ُه َو ا َّلس ِم ُيع ال ْ َب ِصريُ }

ان ال َّ ِذي
وسورة من آي الذكر احلكيم ،تتلونها صباح مساءُ { ،س ْب َح َ
ال ْ َمس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى ال ْ َمس ِج ِد ا َأل ْق َصى ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه ِم ْن َآيَات ِ َنا إِنَّه
ْ
ْ
(اإلسراء ،)1:هذه الديار ؛ ديار اإلسراء واملعراج ،هذه الديار أمانة الفاروق عمر ،وحمررة
صالح الدين ،هذه الديار اليت يرقد فيها صحابة رسول اهلل  ،عند اجلدار الشرقي ،من
املسجد األقصى املبارك ،شداد وعبادة ،هذه الديار اليت احتوت وحفظت يف أرضها ،ويف
تارخيها ،ويف بطن كتبها ،ويف مدارسها ،آثارها الثقافية اليت تعد متحفا للثقافة والتاريخ
واحلضارة ،حيتفلون بالقدس يف عامل العروبة واإلسالم ،بأنها مدينة الثقافة هلذا العام
امليالدي  ،2009وهي يف واقع األمر مدينة الثقافة واحلضارة ،والدين والعزة والكرامة،
على امتداد تارخيها اإلسالمي ،إىل أن يرث اهلل األرض وما عليها.
أيها اإلخوة املسلمون ،إزاء هذه احلوارات اليت مل تصل إىل النتائج املرجوة بعد ،وإزاء
هذه املؤمترات اليت تعقد ،واليت مل ترتجم قراراتها وتوصياتها إىل أفعال على أرض
الواقع ،ماذا جيري يف اجلانب اآلخر ،يف جانب االحتالل ،الذي يدخل إىل بيوت القدس
القدمية ،ليصادرها من أهلها ،ويرفع عليها أعالم االحتالل ،هذا االحتالل يزحف ويف
هجمة غري مسبوقة ،على عقارات أحياء القدس ،يف الشيخ جراح ،ويف جبل الطور ،ويف
شعفاط ،ورأس مخيس ،ويف حي البستان يف سلوان ،ويف حي العباسية ،ويف العيسوية ،
ويهدم البيوت يف كل أرجاء املدينة ،وأكثر من ذلك؛ حياول أن مينع الناس أن يسكنوا
يف بيت من غري ترخيص ،من جانب السلطات اإلسرائيلية ،ليالحقهم بالعقوبات
وغريها ،يف هذا اجلانب جتري كل هذه اهلجمة ،اليت حتتاج منا مجيعا أن نكون صفاً واحداً،
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وأن نتعاون يف بيت املقدس ،ويف أكناف بيت املقدس ،أن نتعاون على دفع هذا البالء
الذي يداهم هذه املدينة املقدسة ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،أما آن األوان
أيها اإلخوة يف األرض الفلسطينية وهناك يف األرض العربية ،بل يف الفضاء اإلسالمي،
ويف هذا الفضاء العاملي أن تتنبهوا ملا حياك أو خيطط ألرضنا وشعبنا ومستقبل أجيالنا،
لعل يف هذه الذكريات العظيمة ما حيث أبناء األمة وأبناء شعبنا على وجه اخلصوص إىل
مزيد من الرتاص ،وإىل مزيد من الوحدة ،وإىل مزيد من البذل والعطاء ،وإىل مزيد من
التصدي إلفشال كل هذه املخططات الرامية إىل طمس وجه هذه األرض الطيبة ،هذه
األرض اإلسالمية  ،هذه األرض اليت منحتنا ومتنحنا اهلوية اإلسالمية،اليت نعتز بها ،بأن
كنا املرابطني يف هذه الديار املباركة ،وأن نعتز بها حتى نكون إن شاء اهلل الفئة الصابرة،
الفئة الصادقة اليت تغدو إىل هذا املسجد وتروح ،كما أخرب نبينا عليه الصالة والسالم
ت المَْْق ِدسَ ،ق َ
ال أَ ْر ُ
ض
حينما استفيت يف بيت املقدس  ،فقيل يا رسول اهلل  « :أَْفتِنَا فيِ َبيْ ِ
ِ
ت إِ ْن لمَْ
ف َصلاَ ةٍ فيِ َغيرْ ِهُِ ،قْل ُت أَ َرأَيْ َ
المْحَْ َش ِر َوالمَْنْ َش ِر ،اْئتُوُه َف َصُّلوا ِفيِهَ ،فإِ َّن َصلاَ ةً ِفيِه َكأَْل ِ
َط ْع أَ ْن أَتحََ َّم َل إَليِْهَ ،ق َ
ال َفُت ْه ِدي َلُه َزيْتًاُ ،ي ْس َر ُج ِفيِهَ ،ف َم ْن َف َع َل َذِل َك َف ُه َو َك َم ْن أََتاُه »
أَ ْست ِ
ِ
(سنن ابن ماجه ،إقامة الصالة والسنة فيها ،ما جاء يف الصالة يف مسجد بيت املقدس) .

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن نكون من عمار املسجد األقصى املبارك ،وأن نكون
من املرابطني يف القدس الشريف ،ومن الصابرين الثابتني إىل أن يقضى اهلل أمرا كان
مفعوال وإىل أن نلقى رسولنا األكرم  على حوضه الشريف لنشرب شربة من يده

الكرمية الشريفة ال نظمأ بعدها أبداً.
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إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
هل هو حقيقة أو خيال؟؟
بقلم  :الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

إن اإلنسان هو سيد املخلوقات مجيعا ،وبدونه ال يكون للفكر والثقافة وجود ،فقد
ميزه اهلل سبحانه وتعاىل ،عن سائر خملوقاته ،ورسم له طريق اهلداية والرشاد ،فلو التزم
اإلنسان مبا شرعه اهلل تعاىل ملا أقدم على إيذاء أخيه اإلنسان ،إال أن اإلنسان طغى وبغى
يف تصرفاته ،وتناسى حقوق بين جنسه ،وعمل على انتهاكها.
وحنن اليوم أحوج ما نكون للتذكري حبقوق اإلنسان ،من أجل احملافظة عليها ،واحليلولة
دون انتهاكها ،ألن انتهاك هذه احلقوق أوصل اإلنسانية ملا هي عليه اآلن من حمن
وحروب طاحنة بني الدول ،أودت حبياة الكثريين من أبناء البشرية ،فكان الواجب
اتباع تعاليم اإلسالم ،ونبذ السيطرة واهليمنة على اآلخرين بالقوة ،ليتساوى يف ظله
أبناء اإلنسانية يف كل مكان ،دون النظر إىل ما بينهم من فروق شخصية أو اجتماعية أو
ثقافية أو اقتصادية.

ونظراً النتهاكات حقوق اإلنسان املتتالية يف وقتنا احلاضر ،بدأت تلوح يف األفق على

مستوى اجملتمع الدولي بشكل عام ،وخباصة يف النصف الثاني من القرن العشرين،
دعوات حملاكمة جمرمي احلرب ،واألشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية بشكل
عام ،خاصة اجملازر الوحشية واإلبادة البشرية يف زمن احلروب ،حيث هناك العديد من
اجلرائم الدولية اليت وقعت يف عاملنا العربي على وجه اخلصوص ،ويف العامل اخلارجي
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بشكل عام ،إذ نرى من أهم هذه اجلرائم اليت وقعت العدوان الثالثي على مجهورية
مصر العربية يف عام 1956م ،ثم حرب األيام الستة سنة 1967م ،اليت شنتها إسرائيل
على مصر وسورية وفلسطني ،ثم االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982م  ،كذلك
عملية عناقيد الغضب  ،ومذحبة قانا اليت راح ضحيتها حوالي مائة مواطن من األبرياء
كما أن ضرب املنشآت احليوية مثل الكهرباء واجلسور وغريها من اجلرائم الدولية

ُ
األخرى ،وبالتالي فإن هذه اجلرائم وغريها من جرائم اإلبادة مل تلق آذاناً صاغية من
اجملتمع الدولي ،بالرغم من أنه كان يتوجب على هذا اجملتمع إحالة املتهمني يف مثل
هذه اجلرائم وحماكمتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،وبالرغم مما تقدم نرى أن التجربة
العملية قد متثلت على أرض الواقع يف مجهورية يوغسالفيا السابقة منذ عام 1991م،
حيث حتركت مشاعر اجملتمع الدولي الذي انتفض متأثراً مبا حدث من ألوان التعذيب،

واحلجز التعسفي ،وتدمري املستشفيات ،وسيارات اإلسعاف واغتصاب النساء اجلماعي،
وتشييد معسكرات اإلذالل النفسي ،والتصفية اجلسدية ،والدفن يف مقابر مجاعية ،ثم
التطهري العرقي.

هلذا أصدر جملس األمن الدولي قراراً بتاريخ 1992/5/30م ،يدين به السلطات

اليوغسالفية ،ويف الوقت نفسه قرر توقيع جزاءات صارمة ضدها ،كما أصدر بناء على
مبادرة فرنسية قراره رقم ( )808بتاريخ 1993/2/22م واملتعلق بإنشاء حمكمة جنائية
دولية ،وذلك حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف
مجهورية يوغسالفيا السابقة منذ عام 1991م ،إضافة إىل ذلك ،فإن جملس األمن قد

أصدر أيضاً بتاريخ 1993/5/25م قراره رقم ( )827واملتعلق بإنشاء حمكمة جنائية دولية
يتكون نظامها من أربع وثالثني مادة.
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كما ترى أن هناك العديد من جرائم اإلبادة اجلماعية قد ارتكبت ضد مجاعات معينة
يف رواندا اإلفريقية ،مما دفع جملس األمن الدولي إىل إصدار القرار رقم ( )955بتاريخ
1994/11/8م ،والذي ينص على إنشاء حمكمة جنائية دولية حملاكمة جمرمي رواندا،
وذلك استناداً إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.

ولو أمعنا النظر يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية ،فإنه ينص على عقوبة واحدة ،وهي
عقوبة احلبس فقط ،بالرغم من جسامة اجلرائم اليت يرتكبها مثل هؤالء األشخاص،
حيث ال تتناسب مثل هذه العقوبة مع هذه اجلرائم اجلسيمة اخلطرية.

ونظراً الزدياد هذه اجلرائم ،فقد تعالت صيحات رجال الفقه ودعواتهم إىل إنشاء

حمكمة جنائية دولية ،وقد توجت هذه الدعوات باعتماد مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي
يف 1998/7/17م ،ومتثل ذلك يف نظام روما األساسي الذي ينص على إنشاء هذه
ً
سهال ،إمنا كان صعباً وعسرياً ،وذلك بسبب
احملكمة ،حيث مل يكن ميالد هذه احملكمة

املواقف السياسية املختلفة للدول اجملتمعة على إقرار نظام روما األساسي ،خاصة
ً
فمثال إسرائيل تعارض إنشاء مثل هذه
الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل والصني،

احملكمة ،ألنها ختاف حماكمتها ،نظراً ملا قامت به من جرائم حرب ،وإبادة للجنس البشري،
كما ختاف الواليات املتحدة من إنشاء حمكمة جنائية دولية ،ألن هناك جرائم إبادة وحرب
ال جيوز احلديث عنها خبصوص سيادة الدول ،وحق التدخل ،حيث إن وجود مثل هذه
احملكمة حيول دون تدخل الواليات املتحدة األمريكية ،وذلك كما حدث يف يوغسالفيا
وكوسوفو وغريهما.

هلذا فإن نظام روما األساسي اخلاص بإنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة مل يصبح نافذاً

لغاية يومنا هذا ،وذلك لعدم توفر العدد الالزم من التصديقات على هذا النظام،
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ومقداره ستون تصديقاً ،كما أنه مل يوافق على هذا النظام سوى مائة وثالثني دولة فقط،
ويف الوقت نفسه فإن هذا النظام مل حيظ إال بتصديق أربع وعشرين دولة حتى يومنا
هذا ،إذ إن مثل هذه احملكمة الدولية مل تر النور حتى هذا التاريخ.
ومن هنا فإن باب التوقيع على نظام روما قد فتح يف وزارة اخلارجية اإليطالية حتى

يوم 1998/10/17م ،ثم بعد ذلك بقي باب التوقيع مفتوحاً يف مدينة نيويورك حتى
2000/12/31م ،وكانت كل من الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل قد وافقتا على
هذا النظام بتاريخ 2000/12/31م ،ومن ثم يبدأ نفاذ هذا النظام يف اليوم األول من
الشهر الذي يعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع الصك الستني للتصديق ،أو القبول،
أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
لكل ما تقدم نرى أن نظام روما األساسي الذي بذلت من أجله جهود كبرية ومضنية
خالل نصف قرن من الزمان ،رغم أنه ميثل أحدث ما وصل إليه اجملتمع الدولي يف
مكافحة اجلرمية ،جاء هشاً غري مكتمل ،كما أن فيه كثرياً من الثغرات والنواقص،
حيث إنه بهذا الوضع ،مل ولن يفي حباجة اجملتمع الدولي يف إقامة العدل ،ونشر األمن،
والطمأنينة بني أفراده.
أما نظام اإلسالم احلنيف ،فمبادؤه واضحة وحمددة ،وهلا صفة الدميومة واالستقرار،
وتصطبغ بالنزعة اإلنسانية الصحيحة ،إذ ليست تلك األحكام يف مصلحة أمة دون

ُأخرى ،وإنمّ ا هي للبشرية مجيعاً.
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هــدى

بقلم  :األستاذ مجيل السلحوت

استأذنت هدى من جارتها أن تأخذ غصنا من وردة اجلوري املزروعة يف حديقة اجلريان.

قطعت الغصن بعناية فائقة ،بعد أن طمأنت الوردة األ ّم ،بأن غصنها سيجد الرعاية
الكافية ،محلته بإصبعني كي ال تؤذيها أشواكه ...وضعته يف كأس من املاء ،ريثما متأل
ُعلبة احلليب الفارغة بالرتاب ،زرعته فيها ،وسقته بعد أن وضعتها على النافذة خارج
الزجاج.
نظرت إليه من الداخل ،وقالت له :
ّ
الغض  ،غدا ستكرب ،وستنمو براعمك  ،وتنعقد أزهارك،
ال حتزن أيها الغصن
وتتفتح ،ولن أمسح ألحد أن يؤذيك  ....شكرها الغصن على حسن الضيافة والرعاية،
وقال هلا  :إذا حاول أحد أن يؤذيين ،فإن أشواكي ستنغرس يف حلمه ،هذا ما أريدك أن
ختربيه ألشقائك األطفال ،فأنا ال أحب إيذاء األطفال .
******
حزن الغصن على فراق والدته ،فانكمش على نفسه بضعة أيام ،غري أنه ما لبث أن
تأقلم مع الواقع اجلديد ،وشعر باأللفة مع املكان ،بعد ما لقيه من ترحاب ورعاية من
هدى ،ووالديها وأشقائها  ،فدّبت احلياة فيه  ،وانطلقت براعمه تتسابق بكل االجتاهات،
فأصبح نبتة كاملة شبه أ ّمه.
عندما تفتحت أول زهرة  ،نهضت هدى من نومها على هديل زوجني من احلمام
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الربي ،كانا يبنيان ّ
عشهما يف زاوية النافذة قرب نبتة اجلوري  ،كان الذكر يغين ألنثاه،
ويرقص هلا رقصات دائرية مجيلة  ،فتتقدم إليه ...وتستظل جبناحيه .
فرحت هدى بذلك  ،أحضرت بقايا قطع صغرية من اخلبز ،ونثرتها على النافذة طعاما
لزوجي احلمام ،اللذين طارا بعيدا يف البداية  ،ولكنهما ما لبثا أن عادا ،بعدما رحبت
بهما ،وقالت هلما :
 ال ختافا ،فأنا أحب الطبيعة اجلميلة .وعندما مسعت والدة هدى حديثها ،خرجت لتستطلع األمر ،وملا رأت زوجي احلمام،
رفعت صوتها سائلة ،وهي تتجه بسرعة إىل النافذة لطرد احلمام :
 ما هذا يا هدى ؟؟غري أن هدى تعلقت بثوب أ ّمها ،ترجوها أن ال تطرد زوجي احلمام .
قالت األم  :ولكن انفلونزا الطيور متفشية يف جنوب قطاع غزة  ،وهي مرض قاتل
لإلنسان .
 لكن زوجي احلمام هذين بصحة جيدة ،وهما يبنيان عشهما .ويف هذه األثناء عاد الوالد «علي أبو غالية» من عمله ،فنادته هدى طالبة منه التدخل
حلماية زوجي احلمام .
قالت الزوجة :
 زوجا احلمام هذان يبنيان ّعشهما على النافذة  ،وابنتك هدى تطعمهما ،وأنت تعلم
أن انفلونزا الطيور وصلت املنطقة .
 -األعمار بيد اهلل يا « رئيسة »  ....ولن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا  ،قال الزوج .

 لكن اهلل سبحانه وتعاىل يقول َ « .... :و َال ُتلْ ُقواْ ب ِ َأي ْ ِد ُيكم إِلَى ال َّت ْه ُل َك ِة » ،قالت الزوجة .ْ
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 حياتنا ليست أغلى من حياة اآلخرين ،فالطيور منتشرة يف كل مكان ،قال الزوج .تراجعت الوالدة « رئيسة » إىل اخللف بينما تقدمت هدى ،وطبعت قبلة على جبني
والدها شاكرة له موقفه .
******
صباح اليوم التالي  ،أخربت هدى زميالتها ومعلمتها أن زوجني من احلمام يبنيان
ّ
عشهما على نافذة غرفة نومها ،قرب وردة اجلوري ،وأنها سعيدة بذلك .
وجدتها املعلمة مناسبة ساحنة لتقص على طالباتها قصة النيب نوح -عليه السالم-
والطوفان  ،وكيف أن محامة أحضرت غصن زيتون للنيب نوح ،داللة على انتهاء الطوفان،
واحنسار مياهه  ،ومنذ ذلك التاريخ والبشر يعتربون احلمام والزيتون رمزا للسالم .
قالت هدى  :يف حديقة جرياننا شجرة زيتون  ،واحلمام يعيش يف نافذة بيتنا  ،فهل
سيأتي السالم ،ونعيش بأمان ؟؟
 أجابت املعلمة  :حتما سيحل السالم يف بالدنا ذات يوم . متى ؟ سألت هدى . ال أدري ،أجابت املعلمة .هدى تتمنى لو أنها طائر حتى تستطيع أن تطري يف اجلو ،لتصل مدرستها دون املرور
باحلواجز العسكرية.
******
علي أبو غالية يعود إىل البيت متعبا  ،تستقبله ابنته هدى وأشقاؤها  ،حيضنها ...يطبع
قبلة على جبينها  ،جتلس « صابرين » يف حضنه  ،و « هنادي » تتسلق كتفيه  ،واآلخرون
يتحلقون حوله ...هو سعيد بهم ،وهم سعداء به.
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قالت هدى على استحياء  :بابا ماذا ستكافئين إذا ما كنت األوىل على بنات صفي ؟؟
 قالت « صابرين »  :بل أنا األوىل على بنات صفي .وقالت « هنادي »  :ال أنا األوىل على بنات صفي .
قال األب  :اطلبوا ما تشاؤون أيّها املشاغبون .
قالت هدى  :تأخذنا إىل شاطئ البحر .
نعم إىل شاطئ البحر ،هتفت الشقيقات فرحات.
أخرجت هدى شهادتها من حقيبتها وقدمتها لوالدها  ...وهي تصيح فرحة  :انظر أنا
األوىل .
******
يوم اجلمعة  2006-6-9تنظر هدى إىل ّ
عش احلمام  ،كان فرخان يفتحان فميهما
بانتظار الطعام الذي ستحضره الوالدة  ،وكانت عدة زهرات قد تفتحت على أغصان
وردة اجلوري .
علي أبو غالية يصطحب زوجته وأطفاله إىل شاطئ حبر رفح  ،الوالدة (رئيسة) ترضع
طفلها الصغري هيثم ،وتنظر إىل األفق البعيد  ،األطفال يرتاشقون باملياه على الشاطئ،
والوالد يشعل النريان ويشوي حبات من البطاطا ليطعم أطفاله  ،مأل صحنا حببات
الزيتون  ،وسكب زيتا يف الصحن اآلخر .
هدى تصيح  :انظروا هناك سفن يف البحر  ،وإذا بقذائف منها تسقط على الشاطئ ،
تتطاير جثث علي أبو غالية وزوجته وأطفاله يف كل االجتاهات ..بينما أخذت هدى تدور
على غري هدى ..تعفر الرمال على رأسها وهي تصيح بالفم املآلن  :يابا  ...يا  ...با ...
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مفيت حمافظة نابلس

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد :
يف شريعتنا اإلسالمية أمور تكاد تكون متشابهة ،إال أن أحكامها خمتلفة ،ووراء ذلك
حكم وعلل ،يظهر من خالهلا حماسن الشريعة ،وما اشتملت عليه من الرمحة واحلكمة

واملصلحة ،وهنا أذكر شيئاً من هذه األمور موضحة كما فصلها العلماء :
الغسل من املين دون البول :

أوجب الشارع على املسلم ذكراً كان أو أنثى يف خروج املين االغتسال ،ومل يوجب

عليه ذلك يف خروج البول ،ألن املين خيرج من مجيع البدن ،وقد مساه اهلل (ساللًة)؛ ألنه
يسيل من مجيع البدن ،مبعنى أن الدم يدفعه من سائر أحناء اجلسم ،أما البول فهو فضلة
من الطعام والشراب جيتمع يف املثانة ثم خيرج ،والغسل خبروج املين من أنفع األشياء
للبدن والعقل والروح ،ألنه يعيد النشاط واخلفة بعد الكسل والثقل ،وهذا ما صرح به
األطباء ،أن االغتسال بعد اجلماع يعيد إىل البدن قوته ،والعقل والفطرة يشهدان حبسنه،

ولقد قال غري واحد من الصحابة ،إن العبد إذا نام عرجت روحه ،فإن كان طاهراً أذن

بالسجود ،وإن كان جنباً مل يؤذن هلا ،وهلذا أمر النيب – صلى اهلل عليه وسلم – اجلنب
إذا نام أن يتوضأ  .ولو أن الشارع أمر باالغتسال من البول ،لكان يف ذلك حرج ومشقة،
وهذا أمر تأباه حكمة اهلل ورمحته وإحسانه .
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بول الصيب والصبية :
بول الصيب والصبية إذا مل يطعما يغسالن مجيعاً يف قول بعض الفقهاء  ،أو ينضحان

مجيعاً يف قول طرف منهم ،لكن السنة الصحيحة دلت على التفريق ،وهذا من حماسن

الشرع ،ودقة أحكامه ،فبول الصيب ينضح باملاء نضحاً ،وبول الصبية يغسل ،وذلك إذا
مل يتناوال إال حليب األم ،والفرق :

كثرة محل الرجال والنساء للذكر ،فتعم البلوى ببوله ،وألن بوله ينزل متفرقاً ،خبالف

بول األنثى ،ولعل بول األنثى ،أننت بسبب رطوبة األنثى ،وحرارة الذكر الذي يذيب
بعض الننت ،فهذه حكم معتربة .
قصر الصالة :
ومن أحسن األحكام وأكثرها مناسبة للمسافر قصر الصالة الرباعية؛ وهي الظهر
والعصر والعشاء  ،فتصلى ركعتني ،والقصر للمسافر أفضل من اإلمتام ،بينما تبقى
صالة الفجر واملغرب كما هي  ،ألن الرباعية حتتمل احلذف لطوهلا ،خبالف الثنائية لو
حذف شطرها ألجحف بها ،ولتعارض مع ختم الصالة يف نهاية النهار ،وختم العمل
بالوتر ،والثالثة يف املغرب ،ال ميكن شطرها ،وحذف ثلثيها خيل بها ،وحذف ثلثها

خيرجها عن حكمة شرعها وتراً ،واملغرب وتر النهار ،كما يف احلديث الصحيح.
قضاء الصوم :

أوجبت الشريعة اإلسالمية على احلائض قضاء الصوم الذي أفطرته يف رمضان ،يف

أثناء العادة الشهرية ،ومل يوجب عليها قضاء الصالة اليت تركتها خالهلا مطلقاً ،واحليض
مناف للعبادة ،هلذا مل تشرع فيه العبادة؛ كالصالة والصوم والطواف وغريها ،وحلكمة
الشريعة وحرصها على رعاية مصاحل العباد؛ كان ال بد للحائض من قضاء الصوم ،ألن
شهره يأتي مرة واحدة يف العام ،وال مشقة يف قضائه ،كما لو طلب منها قضاء الصالة،
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عدا عن أن تكرار الصالة يف الطهر يغين عنها أيام احليض ،أما الصوم فال بد من صيام
شهر كامل ،وكان ال بد من قضاء ما أفطرت منه بسبب احليض ليكتمل الشهر.
اليد :
اعرتض بعض الزنادقة على قطع يد السارق يف ربع دينار ،وجعل ديتها إذا قطعها

إنسان خطأ مخسمائة دينار ،وأورد سؤاله ،يف بيتني من الشعرً ،
قائال :
ي ٌد خبمس مئني عسجـــد وديت

ما باهلا قطعت يف ربع دينار

ٌ
تناقض ما لنا إال السكوت لــه

ونستجري مبوالنا من العار

والعسجد الذهب ،أي إن دية اليد املقطوعة خطأ مخسمائة دينار ذهيب ،وهي تقطع إن
سرقت ربع دينار  ،وما علم ذلك الزنديق أن قطعها يف ربع دينار إمنا هو حلفظ أموال

الناس ،وأوجب الشرع ديتها حفظاً وصيانة هلا ،فإن اليد مثينة إذا كانت أمينة  ،فإذا خانت
هانت ،قال الناظم رداً على ذلك :

ي ٌد خبمس مئني عسجـــد وديت

لكنهــــا قطعت يف ربع دينار

محاية الــدم أغالهـــا وأرخصها

خيانة املال فانظر حكمة الباري

نقل آخر :
ويف ٍ

ذل اخليانة فافهم حكمة الباري

إن األمانة أغالها وأرخصها

نقل آخر :
ويف ٍ

وههنا ظلمت هانت على الباري

هناك مظلومة غالت بقيمتها

وورد عن مشس الدين الكردي قوله :
قــــل للمعري عــــار أميا عــــار

جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار

تقدحن زنـــاد الشعر عن ِحكم
ال
َّ

شعــــائر الشـرع مل تقدح بأشعـــار

فقيمة اليد نصف األلف من ذهب

فـــإن تعــدت فال تسوى بدينــــار
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حكم األكل من األشجار
واملزروعات اليت تسقى بالنجاسات
بقلم  :د .مجال عقل  /القدس

ِّ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
اس ُك ُلوا ِم َّما ِفي ا َأل ْر ِض َح َال ًال َطي ًبا َوال َت َّتب ُعوا ُخطُ َوات ا َّلشي َطان إن َّ ُه لَكم
قال تعاىل  { :يَا َأي ُّ َها ا َّلن ُ
ْ
ْ

َع ُد ٌّو ُم ِب ٌني } (البقرة.)168:

خلق اهلل عز وجل اإلنسان ،وسخر له ما يف األرض مجيعاً ،من منتوجات حيوانية،

ونباتية ،ليأكل منها ويعيش.
واملنتوجات النباتية؛ إما أن تكون على شكل نبات أو أشجار ،وهذه تتعرض يف أثناء
منوها وحياتها إىل جناسات خمتلفة ،ما بني مساد على اختالف أنواعه وأشكاله ،من خملفات
احليوان ،أو مياه جنسة -املياه العادمة.-

وجند أن بعض هذه الثمار يكون على األرض ،وهذه تالمس النجاسة ،أو شجراً

متتص املاء النجس من خالل حياتها ،وانتهاًء بعملية إنضاج الثمر ،وحول معرفة احلكم
الشرعي يف جواز األكل منها ،أو عدم األكل ،فإن للعلماء يف ذلك قولني:
القول األول :وهو قول مجهور العلماء احلنفية ،ورواية للمالكية ،والشافعية ،والزيدية،
والظاهرية ،أن الزروع واألشجار إذا سقيت بالنجاسات ،أو املواد النجسة ،فإنها ال حترم،
وال يكره أكلها(.)1
وقال مجهور احلنفية :إنه جيوز بيع السرجني -روث احليوان -ألجل الزروع
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واألشجار(.)2
وقال املالكية يف الرواية األوىل :جيوز استعمال النجس لسقي الزروع واألشجار ،وجيوز
االنتفاع بالشيء املتنجس من الطعام وغريه ،واملتنجس أصله الطاهر احلالل ،إذا خالطته
النجاسة – بأن يسقى به الدواب والزرع  -وأجاز ابن القاسم ( )3من املالكية ،أن
يسقى الزرع باملاء النجس ،وهو يدل على طهارة الشجر والنبات ،وما ينتج عنهما من
مثار ،وقال املالكية :إنه جيوز جعل العذرة  -فضالت اإلنسان  -لسقي الزرع ،وإن املاء
النجس جيوز استعماله لسقي بهيمة ،أو لسقي الزرع ،وأجازوا بيع العذرة للضرورة،

وأن النبات الذي نبت من بذر جنس أو متنجس ،أو سقي مباء جنس يكون طاهراً (،)4
وإذا سقي بالنجاسة ال ينجس مثره.
وقال الشافعية :والزرع النابت على النجاسة طاهر العني ،ويطهر ظاهره بالغسل ،وإذا
سنبل فحبه طاهر كذلك ،ومثل ذلك األشجار.
وقالوا بأن الزرع النابت على مياه اجملاري ليس بنجس العني ،ولكن ينجس مبالقاة
النجاسة ،فإذا غسل باملاء طهر.
وإن ما يوجد على أوراق الشجر من مواد سائلة على شكل الرغوة ،فهو جنس ،إذا
خرج من باطن األرض( ،)5وال حيرم عند الشافعية الزرع املزبل ،وإن كثر الزبل يف
أصله ،وال حيرم ما يسقى من الزروع والثمار مباء جنس ،خبالف اإلمام أمحد الذي حيرم
ذلك ،وقال الشافعية :ال جيوز بيع زبل البهائم ،سواء أكانت مأكولة اللحم أم غري ذلك،
وأن البيع باطل ،ومثنه حرام (.)6

وقال الزيدية والظاهرية :إن النجاسة إذا حتولت يف األرض ،فأصبحت تراباً ،فقد

صارت شيئاً آخر( )7وال حيرم أكل مثره.
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القول الثاني
إن ما سقي من الزرع والشجر بالنجاسات؛ كاملياه العادمة وغريها ،يكون جنساً ،وحيرم
أكله ،وهو رأي احلنابلة ورواية ثانية للمالكية ،بينما قال الشافعية يف الرواية الثانية
بالكراهة (.)8
وقد استدل أصحاب هذا الرأي مبا يأتي:
ِّ
ِّ
 .1من القرآن الكريم {وي ِح ُّل لَهم ا َّلطيب ِ
ات َو ُي َحر ُم َع َلي ِه ُم ال ْ َخ َبائ ِ َث} ( األعراف.)157:وجه
َُ ُ ُ
َ
ْ
االستدالل أن النجس خبث ،وال حيل إال لضرورة ،وهذه الضرورة غري موجودة هنا،
وقالوا بأن الزرع ال يؤكل إذا مسد بالنجس (.)9
 .2واستدلوا من املعقول؛ وهو عدم جواز بيع السرجني -الزبل -النجس ،وهو مذهب
مالك والشافعي ،لوجود آثار النجاسة فيه ،بينما يرى أبو حنيفة أنه جيوز بيع الزبل
للزرع بني أهل األمصار من غري نكري.
 .3وأما املالكية يف الرواية الثانية ،فعندهم ال جيوز االنتفاع بالنجس للشجر أو النبات
بأي وجه من وجوه االنتفاع()10؛ كاألكل وغريه ،سواء كان من الثمر أم من اخلشب ،وأن
املاء النجس ال جيوز أن تسقى به األشجار ذوات الثمار ،وال الزرع ،وال احليوان(.)11
 .4وأما الشافعية فعندهم يف الرواية الثانية أنه يكره أكلها(.)12

وبعد استعراض آراء الفقهاء ،فإني أميل إىل مذهب اجلمهور ،لكونه طاهراً ،ومثاره

اليت تنعقد منه طاهرة كذلك ،لعدم وجود آثار النجاسة فيها ،وذلك للتيسري على الناس،
ولكن إذا أصابت النجاسة مثار النبات بعد نضجها؛ فإذا كانت على سطح األرض فإنها
تتنجس ،وتطهر بالغسل.
أما إذا تشربت بالنجاسة إىل أعماقها ،حبيث كانت بها جروح ،ويسهل إزالة ما علق
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بها من جناسة ،فتطهر بالغسل ،ولو ملرة واحدة أو أكثر ،وإذا كانت الثمار مصقولة
من اخلارج؛ كالبطيخ والبندورة غري اجملروحة ،فإنها تكون طاهرة ،وإن تنجست تطهر
بالغسل ،واهلل أعلم بالصواب.
حكم دود اخلضار والفواكه:
يكثر استعمال اخلضار والفواكه يف طعام اإلنسان ،وحنن نعلم أنها تتعرض لآلفات
الزراعية ،فتكثر فيها احلشرات ،وتصاب بالعفن ،مع اختالف أنواعها ،ولذلك فهي
طاهرة ،وإن مات فيها الدود ،وللعلماء يف ذلك أقوال كما يأتي:
 .1قال املالكية :أما املتخلق يف الطعام كسوس الفاكهة مثل دود التفاح واملشمش والعنب
وغريه واجلنب ،فيجوز أكله من الطعام مطلقاً حياً أو ميتاً ،قل أو كثر(.)13

 .2وقال الشافعية :والفاكهة طاهرة ،والدود املوجود بداخلها طاهر ،وإن كانت ميتة ،ألنها
ال تنجس لعسر االحرتاز عنها ( ،)14بينما يعتربون أن ما ال دم له سائل ،إذا وقع يف
املاء ال ينجسه.
 .3وقال احلنابلة :وال يأكل دود مأكول تولد منه الطعام أو الفاكهة ،فإن أخرجه ثم رده إليه
جنسه ،وقالوا ال ُيعفى عن يسري النجاسة يف األطعمة(.)15
 .4وقال احلنفية دود الثمار والفواكه ال يؤكل(.)16
واملعتمد هو رأي اجلمهور ،ألنه ال دم هلا سائل ،وهو سبب التنجيس ،وقد ثبت أن
الذباب إذا وقع يف الطعام أو الشراب ،ومات فيه ،فال ينجسه.

وعليه جيوز أكل الثمار إذا كان بداخلها دود ،حي أو ميت مطلقاً ،وال حرج يف ذلك ،واهلل
تعاىل أعلم ،وهو اهلادي.
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اهلوامش
 .1الطحاوي ،أمحد ،حاشية الطحاوي على الرد املختار ،دار املعرفة للطباعة ،بريوت1975 ،م ،ج /4ص،172
واخلرشي على خمتصر سيدي خليل ،ج،1ص ،97واخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج ،ج،1ص ،81والشوكاني،
السيل اجلرار ،ج ،1ص ،52وابن حزم الظاهري ،احمللى ،ج ،1ص.138
 .2الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ،الفتاوى اهلندية ،دار املعرفة ،بريوت ،ط ،1973 ،3ج ،2ص،133
وبهامشه فتاوى قاضيخان.
 .3ابن القاسم :هو أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة الفقيه ،روى عن مالك احلديث
واملسائل الفقهية جتاوزت الثالمثائة مسألة  ،وروى أيضاً عن نافع وابن عيينة ،وروى عنه ابنه موسى ،واصبغ،

وسحنون بن سعيد ،وحممد بن عبد اهلل بن احلكم ،كان رج ً
ال صاحلاً ثقًة ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،وهو
صاحب مالك وتفقه عليه ،وأول من محل املوطأ إىل مصر ،وأول إمام مالكي فيها.
 .4القرطيب ،أحكام القرآن ،ج ،2ص ،220 - 218والصاوي بلغة السالك ،ج ،1ص .25-24
 .5البكري ،إعانة الطالبني،ج ،1ص.81
 .6النووي ،اجملموع،ج ،9ص.230
 .7الشوكاني ،السيل اجلرار ،ج ،1ص ،52وابن حزم الظاهري ،احمللى ،ج ،1ص.138
 .8املرداوي ،األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،10ص ،368وابن مفلح ،الفروع ،ج ،1ص،107
والنووي ،اجملموع.30 - 29 /1 ،
 .9البهوتي ،كشاف القناع ،ج ،1ص.37
 .10القرطيب ،أحكام القرآن ،ج ،2ص.220 - 218
 .11الباجي ،سليمان بن خلف املنتقى ،شرح موطأ مالك ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ج ،1ص.58
 .12األنصاري ،أبو زكريا ،أسنى املطالب شرح روض الطالب،املكتبة اإلسالمية ،ج ،2ص.9
 .13اخلرشي ،خمتصر اخلرشي ،82/ 1 ،والصاوي بلغة السالك .19/ 1
 .14البكري ،إعانة الطالبني.18 /1 ،
 .15ابن مفلح ،مشس الدين ،الفروع.257 /1 ،
 .16ابن عابدين ،حاشية على رد احملتار.349/ 1 ،
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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

السؤال :قامت إحدى اجلامعات جامعة خبصم  % 20-10من قيمة رواتب معظم
العاملني لديها ،ممن تزيد رواتبهم على ستمائة دينار ،وذلك على سبيل القرض كما
تدّعي ،وجاء هذا اخلصم بدون إشعار ،وال تربير ،وال حتديد مدة السداد ،وبدون أخذ
موافقة خطية أو شفوية ممن سيتم اخلصم من رواتبهم ،علماً بأن اجلامعة ملتزمة لعامليها
مبا ُيسمى بالكادر الوظيفي املوحد ،وهو ما اتفقت عليه اجلامعات الفلسطينية مع وزارة
التعليم العالي خبصوص قيمة رواتب العاملني والعالوات املرافقة ،أي أن حتديد قيمة
الراتب هو أمر مقطوع فيه ،وال ميكن للجامعة الرتاجع عنه ،كما أن عقد العمل الذي
يوّقعه املوظف مع إدارة اجلامعة ال يبيح هلا أن تقوم بشيء من هذا القبيل .لقد تذ ّمر
العاملون من هذه الطريقة  ،وتفسر بعض مصادر اجلامعة هذا اإلجراء ،بأن اجلامعة متر
بأزمة مالية ،وهي سرتد هذه األموال ألصحابها بعد ستة شهور.
فهل ما أقدمت عليه اجلامعة من خصم نسبة معينة من رواتب موظفيها بالشكل
املشار إليه أعاله جائز شرعاً ؟ نرجو من مساحتكم أن جتيبونا على هذا السؤال كتابياً،
علماً بأننا سننشر السؤال مع إجابتكم الكرمية بني العاملني يف اجلامعة ،ونرسله إىل
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رئاسة اجلامعة ،وبارك اهلل فيكم ونفع بكم.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل السؤال املتعلق خبصم نسبة معينة من رواتب موظفي اجلامعة على
سبيل القرض دون إشعار العاملني بذلك ،فأبني بداية أن السؤال يتعلق بقضية خالف
بني طرفني ،وليس من مهمة دار اإلفتاء الفصل يف قضايا النزاع واخلالف ،إذ العنوان
الصحيح لذلك يتمثل باجلهات القضائية ،اليت تأخذ إفادة األطراف ،وتطلع على البينات،
وتقدر الظروف واألبعاد ،وتصدر األحكام والقرارات امللزمة.
وأما بشكل عام ،فمعلوم أن الشريعة اإلسالمية قد نظمت العالقة بني العامل
وصاحب العمل ،أو املسؤول عن إدارته ،وهي يف الوقت الذي تفرض فيه على العامل
أداء واجبه بأمانة وانضباط ،فإنها تفرض على رب العمل دفع مستحقات العامل ومنها
رواتبه وأجوره ،حسب االتفاق بينهما ،فعن ابن عمر – رضي اهلل عنهما – مرفوعا :
( أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه )

( رواه ابن ماجه  ،كتاب الرهون  ،باب أجر األجراء ).

ومينع اإلسالم املماطلة أو التسويف يف دفع األجور ،إال إذا وجدت أعذار حقيقية
تقتضي ذلك ،فإن واجهت صاحب العمل أزمة مالية أدت إىل عجزه عن الوفاء بالتزامه
حنو األجري ،ففي مثل هذا الظرف ينصح العامل بالصرب واإلمهال ،أخذاً بالقيم اإلسالمية

َان ُذو ُعس َرةٍ َف َن ِظ َر ٌة إِلَى َمي َس َرةٍ َو َأ ْن َت َص َّد ُقوا َخي ٌر
يف هذا اجملال ،واليت ميثلها قوله تعاىل َ { :وإِ ْن ك َ
ْ
ْ
ْ
ون } (البقرة.)280:
لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
وإننا ننصح اإلخوة السائلني وإدارة اجلامعة حبل هذا اإلشكال بالتفاهم والرتاضي،
وتقدير كل منهما ظروف اآلخر ،وحفظ حقوقه ،مع وضع املصلحة العليا هلذه املؤسسة
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التعليمية الوطنية ،وطالبها أبناء هذا الوطن ،يف عني االعتبار ،لتبقى هذه اجلامعة تؤدي
رسالتها النبيلة على الوجه املنشود ،بإذن اهلل تعاىل وعونه.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
***************************
السؤال :أرفع لسماحتكم سؤالني راجياً إجابتكم عليهما ،وهما:
 .1ما حكم من أخذ قرضاً ربوياً من أحد املصارف ،ثم تاجر باملبلغ بطريقة مشروعة
ً
خالية من احلرام ،وكسب أضعاف ما اقرتضه ،هل يعد ما رحبه من جتارته كسباً
حالال ؟
وإذا كان اجلواب بالنفي ،ماذا يفعل مبا حصل عليه من أموال جتارته؟
 .2اضطررت لسحب مبلغ من املال من املصرف الذي أودع فيه راتيب على طريقة كشف
حساب ،لقاء عمولة بسيطة يأخذها املصرف ،مقابل هذه اخلدمة ،ما حكم ذلك ؟ علماً
بأن املبلغ سيسرتد من راتيب من قبل البنك ،أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله ،فإن أخذ القرض الربوي حرام شرعاً،
حسب النصوص الشرعية املعروفة ،والتجارة بهذا القرض على هذا الوجه حرام أيضاً،
فالقاعدة الفقهية تنص على أن ( ما بين على باطل فهو باطل ).

وهي كذلك من باب التعاون على اإلثم والعدوان ،واهلل تعاىل يقولَ { :و َما َآتي ُتم ِم ْن
ْ ْ
ِر ًبا لِير ُبو ِفي َأموا ِل ا َّلن ِ
اس فَلاَ يَر ُبو ِع ْن َد اللَّ ِه }(الروم ،)39:وما حصل عليه التاجر من أموال
َْ
َْ َ
ْ
ً
جراء جتارته باملال الربوي ،ال يعد كسباً
حالال ،وكذلك ال جيوز استعمال العوائد الربوية
وال االنتفاع بها ،وعليه إنفاقها يف املصاحل العامة ،كتعبيد الطرق والساحات العامة ،وما
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شاكل ذلك.
أما عن أخذ البنك عمولة لقاء سحب مبلغ من املال على حساب راتبك بطريقة

كشف احلساب ،فهذه العمولة تعترب من باب الربا احملر ٌم شرعاً ،واهلل تعاىل يقول  {:يَا َأي ُّ َها
ِّ
ال َّ ِذ َين َآم ُنوا اتَّ ُقوا ال َّل َه َو َذ ُروا َما بَ ِقي ِم َن الربَا إِ ْن ُك ْن ُتم ُم ْؤ ِم ِنني َ } (البقرة .)278:
ْ
َ
الرَباَ ،وُم ْؤ ِكَلُهَ ،و َكاِتبَُهَ ،و َشا ِه َديِْهَ ،وَق َ
ويقول الرسول َ « ل َع َن َر ُس ُ
الُ :ه ْم
ول اللهَِّ  آ ِك َل ِّ
َس َواٌء » (صحيح مسلم  -املساقاة  -لعن آكل الربا ومؤكله) .
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
*************************
السؤال :مت شراء ذهب من تاجر على أساس الدفع بالتقسيط  ،وعند الدفعة األخرية،
طالب التاجر بدفع فرق السعر يف الذهبُ ،مدعياً بأنه قد حلق به ضرر من طول مدة

السداد ،ومن تغري أسعار الذهب ،علماً بأن التاجر قد طالب املشرتي بدفع فرق سعر
الذهب ،وذلك بعد أن سدد نصف الثمن ،أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله  ،فإن ً
خلال قد وقع يف عقد البيع بني التاجر
واملشرتي ،إذ إن الذهب من األصناف اليت ال جيوز بيعها إال نقداً  ،لقوله  « : الذهب
بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح،
مثال مبثل ،سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف ،فبيعوا كيف شئتم ،إذا كان
يدا بيد » (صحيح مسلم  ،كتاب املساقاة  ،باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا) .
أما وقد حصل اخللل ،وترتب عليه خالف بينكما ،فعليكما حل هذا األمر بالرتاضي،
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واستغفار اهلل تعاىل على دخولكما يف هذه املعاملة ،واهلل تعاىل أعلم.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
************************
السؤال :ما حكم التجارة يف شركات ( )Forexاليت تعمل يف البورصة ،يف جمال
العمالت والذهب والنفط ،حيث يدفع من يريد املشاركة مبلغاً يسمى تأميناً ،فقد أدفع
( )2000دوالر ً
مثال ،مع أنين أبلغ عن نييت شراء سلعة بقيمة ( )50.000دوالر،
وال أدفع هذه القيمة كلها بل أدفع قيمة التأمني فقط ،فإذا ما ارتفعت أسعار السلع
يف البورصة حيسب لي مقدار الربح ،وإذا خسرت فإنه خيصم من مبلغ التأمني ،وإذا
ً
كامال  ،وإذا رحبت فإنين
استمرت اخلسارة لتشمل مبلغ التأمني بكامله ،فأنين أخسره
استمر يف العملية ،أي أن الربح واخلسارة مربوطان بقيمة صعود وهبوط أسعار السلع
يف البورصة ،فإذا صعدت أربح ،وإذا احندرت أخسر،أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
إن هذا النوع من التعامل يف سوق التعامل بالبورصة يسمى (البيع باهلامش )ويعين:
ويسمى(هامشاً)،
دفع املشرتي  -العميل  -جزءاً يسرياً من قيمة ما يرغب شراءه،
ّ

ويقوم الوسيط سواء أكان شركة أم مصرفاً أم غريه  ،بدفع الباقي على سبيل القرض،
على أن تبقى العقـود املشرتاة لدى الوسيط ،رهناً مببلغ القرض الذي هدفه الربح ،من
خالل املتاجرة باألوراق املالية ،أو بعض أنواع السلع التجارية ،وهنا يدخل فيه الربا من
خالل ما يسمى (رسوم التبييت) وهي الفائدة املشروطة على املستثمر يف كل معاملة
جتارية يقوم بها الوسيط حلساب (العميل) ،وكذلك إذا مل يتصرف العميل بأمواله كاملة
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يف اليوم نفسه ،وغالباً ما تكون نسبة متفق عليها ،أو فائدة نسبية ،وهذه النسبة تسمى
(السمسرة) وتكون لقاء تعامل الوسيط بأموال العميل ،وهذه حرام شرعا ،ألنها الربا
ِّ
بعينه ،قال تعاىل { :يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنوا اتَّ ُقوا ال َّل َه َو َذ ُروا َما بَ ِقي ِم َن الربا إِ ْن ُك ْن ُتم ُم ْؤ ِم ِن َني َف ِإ ْن
ْ
َ
ِِ
ِ ِ
ون َوال ُت ْظ َل ُمون }
وس َأ ْم َوال ِ ُك ْم ال َت ْظلِ ُم َ
لَ ْم َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا ب َِح ْر ٍب م َن اللَّه َو َر ُسوله َوإِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر ُؤ ُ
(البقرة.)278-279:
وألنه قرض جر منفعة ،من خالل تسليم املبلغ إىل الوسيط للمتاجرة به ،ليستفيد بيعا
وشراًء ،كما يستفيد بفارق العملة كبديل عن الوسيط ،كما أن هذه البيوع تتعارض
ومقاصد الشريعة يف محاية األمثان .
وعليه ،فإن هذه الصفقات صورية ،ألنها تعقد على مبالغ ليست حقيقية ،وألن الوسيط،
سواء أكان شركة أم بنكا أم غريه ،ال ميلك حقيقة املبلغ الذي وضعه العميل ،فال يتمكن
العميل من سحبه ،أو االنتفاع به يف غري املضاربة من خالل الوسيط ،وكذلك ال
يوجد تقابض شرعي ،بل حكمي وهمي ،وهذا حرام شرعا ،لقوله عليه السالم (بيعوا
الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد )(أخرجه ابن قدامة يف املغين).
لذا نوصي السائل الكريم بعدم املتاجرة عرب هذه الطريقة احملرمة شرعاً ،وميكن
االطالع بهذا اخلصوص على قرار جممع الفقه اإلسالمي الذي عقد يف مكة ،خالل
دورته الثامنة عشرة ،بتاريخ 2006/12/8م ،وقرار جملس اإلفتاء الفلسطيين الصادر
بتاريخ . 2005/6/12
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
*************************
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السؤال :أرجو من مساحتكم التكرم ببيان احلكم الشرعي خبصوص شرعية أكل املسلم
ذبيحة أو طعام اليهودي أو النصراني ،ولكم الشكر.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل سؤالكم املثبت نصه أعاله ،فإن الشرع اإلسالمي احلنيف جييز أكل
املسلم من طعام أهل الكتاب يهوداً كانوا أو نصارى ،بشرط خلوه مما حرم يف الشرع،
فال جيوز أكل حلم اخلنزير ،وال شرب اخلمر ،وغري ذلك من األطعمة واملشروبات احملرمة
يف اإلسالم.
ومن أدلة مشروعية ما ذكرناه من جواز أكل طعام اليهود والنصارى وذبائحهم،
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
اب ح ٌّل لَكم َو َط َع ُامكم ح ٌّل لَ ُهم }
قوله تعاىل  {:ال ْ َي ْو َم ُأ ِح َّل لَ ُك ُم ا َّلطي َب ُ
ات َو َط َع ُام الَّذ َين أو ُتوا الْك َت َ
ْ
ْ
ْ
(املائدة ،)5:ويشمل هذا احلكم جواز األكل من ذبائحهم ،بشرط أن تكون يف أصلها
مباحة ،وأن ال تكون مما يقدم إىل املعابد ،وغريها مما فيه مس بالتوحيد وتوافق مع الشرك
أو الكفر ،وأن يتم الذبح بالطريقة املشروعة ،اليت تتم بقطع األوداج واحللقوم واملريء،
أما القتل بالصعق الكهربائي والضرب وغري ذلك من األساليب ،فال جيوز ،ألنه يأخذ
ِّ
ِ
حكم امليتة اليت حرمها اهلل بقوله تعاىل ُ { :حر َم ْت َع َلي ُك ُم ال ْ َمي َت ُة َوا َّلد ُم َولَ ْح ُم الْخ ْن ِزي ِر َو َما
ْ
ْ
ِّ
ِ
يح ُة َو َما َأك ََل ا َّلس ُب ُع إِلاَّ َما َذكَّي ُتم َو َما ُذب َِح َع َلى
ُأ ِه َّل ل ِ َغ ْي ِر ال َّل ِه ب ِ ِه َوال ْ ُم ْن َخ ِن َق ُة َوال ْ َم ْو ُق َ
وذ ُة َوال ْ ُم َت َرديَ ُة َوا َّلنط َ
ْ ْ
ا ُّلن ُص ِب} (املائدة  ،)3:ويتوجب على املسلم يف هذا املقام حتري احلالل يف طعامه ،وشرابه،

وجتنب املشكوك فيه إتقاًء للشبهات ،فالرسول  يقول « :إ َن الحْ َلاَ َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم
اسَ ،ف َم ْن َّات َقى ُّ
استَبرْ َأَِل ِدينِِه
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
الشُب َه ِ
ات ،لاَ يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ات ْ
ري ِم ْن النَّ ِ
لحْ َ
الشُب َه ِ َ
 َو ِع ْر ِضِه، َو َم ْن َوَق َع  ُّ
وش ُك
الرا ِعييَ ْر َعى َح ْو َلالحْ ِ َمى،ُي ِ
امَ ،ك َّ
فيِ
ات َوق َع فيِ ا َر ِ
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أَ ْنيَ ْرَت َعِفيِه ،أَلاَ َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍكحمِ ًى،أَلاَ َوإِ َّن حمِ َى اللهَِّ محََ ِارُمُه »

( صحيح مسلم  ،املساقاة،

أخذ احلالل وترك الشبهات).

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
************************
السؤال :إن والدي املتوفى – رمحه اهلل – كان ميلك أرضاً مساحتها ( )276دومناً،
ومسجلة يف دائرة الطابو ،ويف دائرة املالية ،والبلدية ،بامسه واسم أوالده ،وخالل حياته قام
باستصالح األرض وتسويتها وبناء السالسل احلجرية ،وحفر اآلبار مبساعدة احلكومة
األردنية ،وقام بشراء األشجار املثمرة واحلرجية من دائرة الزراعة األردنية ،وقام بزراعتها
بواسطة عمال زراعيني كانت تدفع هلم أجورهم يف حينه .
ومنذ سنوات نشأت مشكلة حيث تقدم وارث أحد العمال الذين كانوا يعملون يف
هذه األرض بأجرة يومية ،مطالباً بأتعاب والده وحقوقه يف األرض ،أو ما يوازيها من مال،
علماً بأن والده كان قد استوفى أجور عمله يف حينه.والسؤال :هل له حق يف ذلك؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله  ،ومبا أن العامل املذكور قد حصل على أجرته
اليومية كاملة حال حياته ،فال يبقى لورثته بعد وفاته حق باملطالبة بأية تعويضات أو

حقوق ،واهلل تعاىل يقول { :و َال َت ْأ ُك ُلواْ َأموالَ ُكم بين ُكم بِالْب ِ
اط ِل }(البقرة)188:
ََْ
َ
َْ
َ
***************************
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السؤال  :هل ترث االبنة املتوفاة قبل والدها بأعوام؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله ،فإن االبنة املتوفاة يف حياة والدها ال ترثه
كونها توفيت يف حياة والدها ،وذلك استناداً لقانون األحوال الشخصية املعمول به يف
احملاكم الشرعية الفلسطينية حالياً ،والذي ال يعطي الفرع حقاً مبرياث أصله إذا تويف
قبله ،إذا كانت وفاته حصلت قبل إقرار األخذ بنظام الوصية الواجبة عام 1976م ،وملزيد
من التفصيل والدقة ،ينصح مبراجعة احملكمة الشرعية بهذا اخلصوص ،بصفتها اجلهة
املخولة بتوزيع الرتكات ،وحصر اإلرث ،والفصل يف قضاياه على الوجه الشرعي.
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

َه َما
يقول رسول اهلل  « :إ َن الحْ َلاَ َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
اسَ ،ف َم ْن َّات َقى ُّ
ات
ُم ْشتَبِ َه ٌ
الشُب َه ِ
ات ،لاَ يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ري ِم ْن النَّ ِ
الشُب َه ِ َ
استَبرْ َأَ  ِل ِدينِِه   َو ِع ْر ِضِه ،  َو َم ْن َوَق َع  ُّ
 ْ
ات   َوق َع فيِ
فيِ

لحْ َ
وش ُك أَ ْنيَ ْرَت َعِفيِه ،أَلاَ
الرا ِعييَ ْر َعى َح ْو َلالحْ ِ َمى،ُي ِ
امَ ،ك َّ
ا َر ِ
َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍكحمِ ًى،أَلاَ َوإِ َّن حمِ َى اللهَِّ محََ ِارُمُه »

املساقاة ،أخذ احلالل وترك الشبهات).
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حقوق األوالد
على والديهم
بقلم  :الشيخ إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خان يونس
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،وبعد :

أن لآلباء حقوقاً عظيمة على أبنائهم َّ ،
فإن احلقوق يف اإلسالم متبادلة ؛ فكما َّ
فإن هناك
حقوقاً كثرية لألبناء على والديهم  ،ولتعريف اآلباء بمِ ا ينبغي عليهم من حقوق جتاه
ص أبرزها يف النقاط اآلتية :
أبنائهم ؛ فإنين ُألخَِّ ُ

فإن ال ِع َ
الدين ؛ طلباً للنسل َّ
الطيِّب الطاهر ؛ َّ
رق
(  ) 1اختياُر الزوجة الصالحِ ة ِ
ذات ِّ ِ
األب على لزوم
اس  ،وتهيئًة للمناخ الصاحل الستنبات النطفة ورعايتها  ،وأن يحَ ِر َ
ص ُ
َس ٌ
د َّ
ور ُث ِح َ
الشر
صالح اآلباِء يثمُر
الصالح واالستقامة ؛ فإن
َ
َ
فظهم من ِّ
صالح األبناء  ،وُي ِ
والفساد .

السنَّة يف معاشرة الرجل أهله  ،والدعاء باملأثور عند املباشرة ( بسم اهلل ،
(  ) 2اتباع ُّ

الشيطان ما قضى ُ
ُ
اهلل
ِّب الشيطا َن ما َر َزقتَنا ) ؛ لئال يَ ُض َّر
الله َّم َجنِّبْنَا الشيطا َن َ ،
ُ
وجن ِ
بينهما ِم ْن َوَل ٍد .

األم أثناء َ
وتعاه ُدها بتناول الغذاء احلالل ،املناسب لنمو
احل ْم ِل باحلنان ،
ُ
(  ) 3رعايُة ِّ
اجلنني  ،وتوفري االستقرار النفسي هلا ؛ فإن اجلنني يتأثر بالتغريات النفسية اليت تعيشها

تـ ْكثِ َر ِم ْن تالوة القرآن ،ومساعه أثناء احلمل ؛ لمَِا يبعثه
أمه  ،ولتحقيق ذلك ينبغي ِّ
ُّ
ألمِه أن ُ
ِمن َج ِّو اهلدوء ،وراحة النفس .

86

حقوق األوالد على والديهم

الرضا بعطاء اهلل  ،واالعرتاض على
(  ) 4عدُم َت َس ُّخ ِط إجناب البنات ؛ لمِ ا فيه من عدم ِّ

َق َد ِره .

ب الطفل ألبيه  ،وهو َح ٌّق هلل  ، ثم للطفل  ،وألمه  ،وألبيه ؛ لُيصا َن
(ُ )5
إثبات َن َس ِ
الولد ِم ْن َّ
ُ
والتشرد  ،ويحَُ َّص َن اجملتمع من الفساد  ،واختالط األنساب .
الضيَاع ،
ُّ
ِ
السنَّة النبوية املطهرة يف استقبال املولود  ،ومن ذلك :
( ِّ ) 6ات ُ
باع ُّ

أو َل ما يق َر ُع سمَ َعُه ِذكُر اهلل تعاىل  ،وشهادُة
أ ـ األذان يف ُأُذنه اليمنى حني والدته ؛ ليكون َّ
التوحيد  ،والدعوُة إىل الصالة َّ ،
قارَنُه  ،فإذا
وألن الشيطا َن يَ ُ
رص ُد املولوَد ليت َعَّل َق به وُي ِ

سمَ ِ َع األذا َن َه َر َب وابتعد .

ب ـ تحَ ُ
ميض َغ املحَُن ُ
ِّك مترةً
نيكُه بالتمر  ،والدعاُء له بالبرَ كة ؛ لفعل النيب  ، وذلك بأن ُ

ري مائعًة ُتبتَ
َ
ليدخل شيٌء منها َجوَفه .
يفتح َف َم املولود  ،ويَ َض َعها فيه ؛
حتى تص َ
َل ُع ُ ،ثم َ

ج ـ اختياُر االسم َ
احل َس ِن للمولود ؛ ذكراً أو أنثى  ،والُب ُ
عد عن األمساء القبيحة ؛ لقوله

عبد اهلل ُ
ب األمساء إىل اهلل ُ
وعبد الرمحن  ،وأص َدُقها َح ِار ُث
 “ : سمَُّوا بأمساء األنبياء َ ،
وأح ُّ
وه َمام  ،وأقبَ ُحها َح ْر ٌب وُم َّرة “ (أخرجه أبو داود عن أبي وهب  ،)وعلى واِل ِده أ ْن
ُ

اق ِم ْن أهل الفحشاء ؛ مثل  ( :جيفارا ـ نانسي ـ
َ
يتجنَّ َ
ب األمساَء األجنبية  ،وأمساء الُف َّس ِ

هيلني ـ نفني ـ مادلني  ،وغريها ) .

ولك ْن ُكلما كان صغرياً
د ـ أن يخَ تِنَه بعد الوالدة  ،وليس يف ذلك
ٌ
توقيت بزما ٍن محَُدَّد ِ ،

كان أفضل .

هـ ُ
والتصدُّقُ ِب َوزن َش َع ِره ِف َّضة .
ساب ِعه ،
َ
حلق رأس املولود ؛ ذكراً أو أنثى  ،يوم ِ

ذبح العقيقة يف اليوم السابع للوالدة للقادر عليها ؛ عن اجلارية شاةٌ  ،وعن الغالم
وـ ُ
يأك ُل منها وُيط ِع ُم َ
ويتصد ُ
شاتان ُ ،
َّق على احملتاجني
أهله  ،وُيهدي األقارب واألصدقاء َ ،
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والفقراء .

َ
َ َ
ني  ،إال
(  ) 7أن تقو َم ُّ
أمُه بحِ ضانته وإرضاعه حتى ال ِفطام  ،وال تت َع َّج َل ِفطا َمُه قبل احل ْول ِ
يأخ َذ َح َّظُه من الرضاع ً
تراض منهما َ
وتش ُاو ٍر ؛ حتى ُ
كامال .
عن ٍ

َ
ت نباتاً
ب ؛ حتى يَنُب َ
(  ) 8على واِل ِده أن ُين ِف َق عليه وعلى ِّ
أمِه ِم ْن كسب حالل طيِّ ٍ
حسناً .
وسنََّة رسوله  ، وما يلزُمه
(  ) 9على الوالدين أن ُي َعِّل َما طفلهما كتاب اهلل ُ ، 

من العلوم النافعة لدينه ودنياه  ،وأن ُي َد ِّرَباه على الصالة عند ِس ِّن السابعة  ،فإذا بلغ
ُ
وسبيل ذلك اصطحاُبه إىل
العاشرة  ،ومل ُي َص ِّل َ ،ض َرَباُه ضرباً رفيقاً حتى يحُ افظ عليها ،

الرفقة الصالحِ ة .
املسجد  ،وحضوُر الدروس واملواعظ  ،وجمالسةُ العلماء  ،وتوف ُ
ري ُّ

(  ) 10أن ُي َعِّل َمه واِلداه آداب االستئذان ،واحلديث ،والصدق ،وحب اآلخرين  ،وسائر

اآلداب االجتماعية  ،وُي َد ِّرَباه عليها بالقدوة احلسنة ؛ فإن الرتبية بالقدوة ،واالمتثالُ ،
أبلغ
منها بالتوجيهات اجملردة واألقوال .

(  ) 11أن يَع ِد َل الوالدان بني أوالدهم  ،فال ِّ
يفضلون أح َدهم على اآلخر  ،بل ُي َساوو َن

بينهم يف العطف ،واملعاملة ،والعطايا واهلبات  .وخاصة بني الذكور واإلناث ؛ حتى ال
ُ
والتباغ ُ
ض بينهم .
التحاس ُد
يق َع
ُ

َ
يبحث
بيت مستقل  ،أو
(  ) 12أن ُيسا ِع َدُه يف الزواج ِم ْن امرأة صالحِ ة ِ
ذات دين  ،يف ٍ

خاص بها  .وُين ِف َق على َوَل ِدهِ أو
البنته عن زوج ذي ُخُل ٍق ودين ُ ،ي ْس ِك ُنـها يف
مسكن ٍّ
ٍ
ٍ
ابنتِه ِم ْن ِماِلِه اخلاص  -إن كان غنياً  -من أجل الزواج  ،وبناء أسرة مسلمة جديدة ،
وْلي َ
رب العاملني .
علم اآلباُء أن تزويج البنت من زوج غري
لم هلا  ،ومعصية هلل ِّ
صاحل ُظ ٌ
ٍ ِ ٍ
َ ِ
واهلل تعاىل أعلم  ،وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه َّ
وسلم .
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بقلم األستاذ :كمال بواطنة
وزارة الرتبية والتعليم العالي
ممّا د ّل عليه القرآن الكريم أ ّن ّ
كل شيء خلقه اهلل بقدر ( إِنَّا ُك َّل َشي ٍء َخ َل ْق َن ُاه ب ِ َق َد ٍر )
ْ
(القمر ،)49:وجعل ّ
كل شيء موزوناًِّ ،مرتّباً منسجماً مع ما يف هذا الكون ( َوا َأل ْر َض

ِ
َ ِ
اسي و َأنب ْتنا ِفيها ِمن ُكل َشي ٍء مو ُزو ٍن )(احلجر ،)19:وعلى هذا ّ
فكل ما
َم َد ْدنَ َ
اها َوأل ْ َق ْي َنا ف َيها َر َو َ َ َ َ َ
ْ َّ ْ
يف الكون متناغم بعضه مع بعض ،يف صورة ال تنافر فيها ،وال شذوذ.
وهذا التناغم ميكن مالحظته يف كثري من األشياء اليت تقع حولنا ،مثال ذلك ما يقوم به
النبات من امتصاص لغاز ثاني أكسيد الكربون املوجود يف اهلواء؛ الستخدامه يف صنع
ثانوي
غذائه ،بوساطة عملية التمثيل الضوئي ،الذي يتولد منها غاز األكسجني ،كناتج
ّ
تستهلكه احليوانات املختلفة يف عملياتها احليويّة ،ويف احلصول على الطاقة الالزمة،
وتطلق بدورها ثاني أكسيد الكربون ليبدأ دورته من جديد(...جملة األزهر ،عدد ربيع

اآلخر 1430إبريل ،2009السنة،82ص.)542:

ولقد جاءت الشريعة اإلسالمية لتحافظ على هذا التناغم يف منطق ال لبس فيه ( َو َال

تقرر أ ّن األرض صاحلة ،ولكن
ُت ْف ِس ُدواْ ِفي ا َأل ْر ِض بَ ْع َد إِ ْص َال ِح َها ) (األعراف)56:؛ فاآلية ّ
ِّ
اإلفساد إذا جاء ،فإنمّ ا جييء من اإلنسان ( َظ َهر ال ْ َفس ُاد ِفي الْبر َوالْبح ِر ب ِما كَسب ْت َأي ِدي ا َّلن ِ
اس
َ َ ْ َ ََ ْ
َ َ
ون ) ( الروم ،)41:ولك أن تنظر إىل الطبيعة وهي بكر،
ل ِ ُي ِذي َق ُهم بَ ْع َض ال َّ ِذي َع ِم ُلوا لَ َع َّل ُه ْم يَ ْر ِج ُع َ
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قبل أن متت ّد إليها خمالب اجلرافات ،وأنياب البواجر ،ودخان املصانع ،وعوادم احملركات،
وضجيج اآلالت والسيارات ،وآثار احلروب ،وازدحام السكان ،وتراكم النفايات السامة
وغري السامة ،وكتل اإلمسنت اليت تس ّد األفق ،واألضواء الكهربائية الساطعة اليت اغتالت
القمر...

إ ّن اإلنسان من حيث ال يشعر يهلك نفسه بنفسه؛ فهو كمن حيفر حفرة؛ ليقع فيها ،أو

كمن يصنع ً
حبال؛ ليشنق به ،أو كمن حي ّد سكيناً؛ ليذبح بها ،فعاقبة تلويث البيئة ،وهي
اإلطار الذي نعيش فيه ،وحنصل منه على مق ّومات استمرار حياتنا ،يقع على اإلنسان،

وقد أصابه قول القائل ( :إذا رميت أصابين سهمي ) ،فإهمال البيئة إهمال لإلنسان،
واحملافظة عليها حمافظة على اإلنسان.

والتلوث يعين ّ
كل ما يكدر ،أو يفسد أيّاً من عناصر البيئة ،سواء كان هذا العنصر

حي؛ كاهلواء واملاء والرتبة،
كائناً حياً؛ كاإلنسان واحليوانات والنبات ،أو مكوناً طبيعيّاً غري ّ

وغريها.

اإلسالم وضع األطر اليت حنافظ من خالهلا على اهلواء الذي نتنفسه ،واملاء الذي
نشربه ،أو نستعمله يف مناشط حياتنا ،واألرض اليت نعيش فيها ،وما فيها من كائنات
ومجادات...
فللمحافظة على اهلواء وجدنا اإلسالم ينهى اجلار أن يرفع البناء يف صورة تؤّدي إىل
حجب الريح عن جاره (وال تستطل عليه بالبناء ،فتحجب عنه الريح إال بإذنه )
(البخاري) ،بل وجدنا اإلسالم ينهى اجلار عن إيذاء جاره برائحة الدخان ،وهو يطبخ،
ّ

إال أن يغرف له من الطعام؛ تطييباً خلاطره مما حلقه من أذى (وال تؤذه بقتار قدرك ،إال أن
منها)(البخاري).
تغرف له
ّ

وللمحافظة على اهلواء وجدنا اإلسالم ينهى من يغشى بيوت اهلل أن يأكل ما من
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شأنه نشر الرائحة الكريهة اليت تؤذي املصّلني كالثوم والبصل ( ...من أكل من هاتني

ّ
ّ
(الرتمذي)ّ ،
ولعل يف هذا واعظاً ملن يغشى بيوت اهلل
مصالنا )
يقربن
الشجرتني فال
ّ

وبدنه وجواربه وثيابه تفوح منها رائحة تن ّفر املصلني من عرق وغريه ،وفمه تفوح

حيث املسلمني على االستياك تطهرياً
منه رائحة ّ
الدخان الكريهة ،وقد وجدنا اإلسالم ّ
ً َ
س الذي خيرج منهّ ،
مرة يف
وحيث املسلمني على االستحمام ولو ّ
للفم ،وتطييبا للنَّف ِ
يب -صلى اهلل عليه وسّلم -تر ّغب املسلمني يف التطيّب من
األسبوع ،ووجدنا سنة الن ّ
إلي من دنياكم النساء
يب -صلى اهلل عليه وسّلم -الذي قال( :حبّب ّ
خالل التشبّه بالن ّ

والطيب ،وجعلت قرّة عيين يف الصالة ) (صحيح اجلامع الصغري)؛ ذلك لتشيع الرائحة

الطيّبة اليت تنعش األنفاس.

السمعي الذي ثبت ضرره على اإلنسان
من صور تلوث اهلواء املزعجة يف أيامنا ،التّلوث
ّ

واحليوان ،وحتّى النبات ،والذي ن ّفر منه اإلسالم ،فنهى عن رفع الصوت بال ضرورة

فقال تعاىل  ( :و ْاغ ُض ْض ِمن صوت ِ َك إِ َّن َأ َنكر الأْ َ صو ِ
ات لَ َص ْو ُت ال ْ َح ِمري ِ )(لقمان ،)19:وأمر
َ
َ ْ َ
َ ْ
(و َال َت ْج َهر ب َِص َالت ِ َك َو َال ُت َخا ِف ْت ب َِها َوابْ َت ِغ بَي َن َذل ِ َك
اهلل باإلعتدال يف الصوت حتى يف الصالة َ
ْ
ْ
يب -صلى اهلل عليه وسّلم -قالِّ :
(بشروا خدجية ببيت يف
َس ِبي ًال)(اإلسراء ،)110:والن ّ
(البخاري) ،والنصب هو التعب ،والصخب
اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب)
ّ
هو الصياح وارتفاع األصوات.
اليوم أنّى ذهبت جتد من يفسد علينا هواءنا ،فكثري من السائقني ال يتع ّهدون سياراتهم

باإلصالح فتجد الدخان الكثيف خيرج منها ،فيكتم األنفاس ،ويس ّد األفق ،وتسمع
تصم اآلذان ...وكثري من الناس يلقون القمامة يف ّ
كل مكان فتزكم
منها األصوات اليت ّ
األنوف بروائحها النتنة...وكثري من الناس ال يطيب له أن يقيم مصنعاً ،أو ورشة إال

بني املنازل السكنية ،وال تسل عن معاناة الناس إذا كان املصنع يصدر ضجيجاً ،وينفث
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دخاناً ،وخيرج غباراً ،مثل مصانع احلجر ،أو اإلمسنت ،أو يصدر منه غازات سا ّمة ،إذا كان
مصنعاً كيماوياً ،...وبعض الناس ،وخباصة يف القرى ،يقيم مزرعة دواجن يف األحياء

املسكونةّ ،
فتعكر األجواء برائحة كريهة تنبعث ليل نهار ...وبعض الناس ال يتو ّرع عن
إشعال سيجارته يف ّ
كل مكان ،يف البيت واملشفى والسيارة...

ومن أعجب ما رأيت ما يفعله جامعو (اخلردة)؛ فإ ّن الواحد منهم جيمع عدداً كبرياً

ثم يقوم بإشعاهلا ليجمع ما فيها من أسالك دقيقة،
من إطارات السيارات املستعملةّ ،
ليست ذات قيمة ،إذا ما قيست بالضرر املهلك الذي يتوّلد من حرقها ،وكان اهلل يف
عون الناس.

وللمحافظة على املاء وجدنا اإلسالم ُيذ ّكر الناس بعظم هذه النعمة ،اليت ال عيش
ٍّ
لإلنسان من دونها ،يف غري ما موضع من كتاب اهلل ( َو َج َعلْ َنا ِم َن ال ْ َماء ُك َّل َشي ٍء َحي َأ َلاَف
ْ
ون *
ون * َأ َأن ُت ْم َأ َنزل ْ ُت ُم ُوه ِم َن ال ْ ُم ْز ِن َأ ْم نَ ْح ُن ال ْ ُمن ِز ُل َ
ون ) (األنبياءَ ( ،)30:أ َف َر َأي ْ ُت ُم ال ْ َماء ال َّ ِذي َت ْش َر ُب َ
ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ) (الواقعة.)70-68:
لَ ْو نَ َشاء َج َعلْ َن ُاه ُأ َجاج ًا َف َل ْولاَ َت ْش ُك ُر َ
وعلى هذا فإ ّن ّ
كل ما من شأنه إفساد املاء نهى اإلسالم عنه؛ أل ّن فيه إفساداً للحياة

جارّ ،
وحث على حفر
واألحياء ،فنهى عن اإلسراف يف املاء ،ولو كان املرء على نهر ٍ
اآلبار ،وإصالح الينابيع  ،ووعد من وقف عيناً ...بالثواب اجلزيل ،وتو ّعد بالعقاب من
يبول ،يف املاء الراكد ،أو اجلاري ،ففي احلديث الذي رواه جابر بن عبد اهلل-رضي اهلل
أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه ّ
عنهّ ( -
وسلم  -نهى أن يبال يف املاء الراكد )(مسلم).
تتسرب إىل املياه العذبة جرم كبري ،وجرم من
وعلى هذا فإ ّن جرم من يرتك املياه العادمة ّ

فتتسرب إىل اآلبار والينابيع جرم أكرب.
يدفنون املواّد السا ّمة يف باطن األرض،
ّ

وللمحافظة على األرض وما فيها من أحياء ومجادات ،وجدنا ديننا يدعو إىل احملافظة
الدواب كراسي ،ونهى عن اختاذها هدفاً لتعّلم
على احليوان والرأفة به ،ونهى عن اختاذ
ّ
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الصيد ،...ونهى عن قطع الشجر بال منفعة ،حتّى يف احلروب ،ووصية أبي بكر ألسامة
قائد جيشه يف هذا األمر مشهورة.
وإذا كان اإلسالم قد دعا إىل النظافة يف البدن والثياب فإنّه مل ينس ّ
احلث على النظافة

يف ّ
كل شيء ،حتّى إنّه جعل النظافة عالمة داّلة على اإلميان ( النظافة من اإلميان )
يب -صلى اهلل عليه وسّلم -ال يكتفي من املسلم
(الطرباني يف األوسط) ،ووجدنا الن ّ

ينظف فناءه ،وال يتشبّه باليهود ( ّ
أن ينظف داخل بيته ،بل أمره أن ّ
نظفوا أفنيتكم،

وال تشبّهوا باليهود ) (الرتمذي والطرباني) ،ومن املؤسف أ ّن بعض جمتمعات املسلمني
الب املدارس ،الذين يفرتض فيهم أن يكونوا ً
ليست نظيفة ،وط ّ
مثاال يف النظافة ،تصدر

منهم أمناط سلوكية غري سويّة ،فرتاهم يلقون كثرياً من األشياء يف الشارع ،وخيرجون
أصواتاً تؤذي من يسمعها.
إ ّن املسلم ينبغي أن يكون كالشامة بني األمم ،صيانة للبيئة ،ونظافة ،وحمافظة على

النظافة يف ّ
كل مناحي البيئة .لقد كانت حماكم التفتيش بعد سقوط دولة األندلس متيّز
اجلندي من
البيت املسلم عن غريه من نظافته ،وال زلت أتذكر ما درسته عن خرب ذلك
ّ
اجلنود الصليبيني يف احلروب الصليبية  ،والذي بعث المرأته رسالة ذكر هلا فيها أنّه
مرة واحدة.
مرتني ،وكان من عادتهم أنّهم
ّ
ّ
يستحمون يف العام ّ
استحم يف ذلك العام ّ

من أسف أ ّن هؤالء القوم أصدروا التعليمات والقوانني اليت ُت َغ ِّرُم غرامات كبرية

من يتهاون يف النظافة ،حتى أضحى األمر عندهم سلوكاً ،وهذا مشاهد وملموس؛

فمصانعهم أنظف من املستشفيات عندنا ،وحنن الذين تعّلمنا من ديننا أن النظافة شرط
صحة كثري من العبادات ،وعالمة إميان نتهاون بها ،حتى أصبحت كثري من
من شروط ّ
البصري عندنا على أشدّه ،ويتمنّى املرء أن يقع بصره على ما
طرقنا مزابل ،والتل ّوث
ّ

يبهج النفس ،ويثلج الصدر ،ولقد غدت البيئة عندنا مصدر قلق وتعاسة ،بدل أن تكون
93

العدد  84مجادى األوىل  -مجادى اآلخرة  1430هـ

وفق آيار  -حزيران  2009م

اإلحسان إىل احليوان
(تعاليم شرعية وواجبات إنسانية)
بقلم  :الشيخ مجيل مجعة  /مفيت حمافظة سلفيت

حث اإلسالم على اإلحسان الشامل للحيوان وسواه ،قال تعاىل ( َو َأ ْح ِس ُن َواْ إِ َّن ال ّل َه ُي ِح ُّب
ال ْ ُم ْح ِس ِن َني ) (البقرة  ،)195 :وقوله (إِ َّن ال ّل َه يَ ْأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل َواإلِ ْح َسا ِن) (النحل ،)190:وقال النيب،

صلى اهلل عليه وسلم ،فيما رواه أصحاب السنن ( إن اهلل كتب اإلحسان على كل
شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح  ،وليحد أحدكم

شفرته ويرح ذبيحته )(رواه مسلم) ،ويف إغاثة امللهوف منه ،صح اخلرب بعظيم األجر
ملغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال ( :بينما رجل ميشي بطريق ،اشتد عليه العطش ،فوجد بئرا
فنزل فيها ،فشرب ثم خرج ،فإذا كلب يلهث ،يأكل الثرى من العطش ،فقال
الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مين ،فنزل البئر ،فمأل خفه
ما ًء ،ثم أمسكه بفيه ،حتى رقي ،فسقى الكلب ،فشكر له ،فغفر له ،فقالوا:
يا رسول اهلل وإن لنا يف هذه البهائم ألجرا ،فقال :يف كل كبد رطبة أجر)
(رواه مسلم) ،وعنه قال  :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ( ،بينما كلب يطيف
بركية قد كاد يقتله العطش ،إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائيل ،فنزعت
موقعها فاستقت له به فسقته إياه فغفر هلا به) (رواه مسلم) ،وكما حث اإلسالم
على اإلحسان وأوجبه ملن يستحقه ،فقد نهى عن خالفه من الظلم والتعدي ،قال
ِّ
ِ
تعالــى ( َو َال َت ْع َت ُدواْ إِ َّن ال ّل َه َال ُي ِحب ال ْ ُم ْع َت ِد َين) (البقرة  ،)190:وقال تعاىلَ ( :و َمن يَ ْظلم منكم ُن ِذ ْق ُه
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َع َذاب ًا َك ِبري ًا ) (الفرقان ،)19:ويف صحيح مسلم أن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،مر بنفر قد

نصبوا دجاجة يرتامونها ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها ،فقال ابن عمر من فعل هذا؟
إن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلــــــــــم ( ،لعن من فعل هذا ) ،وفيه عن أنس
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل نهى عن تصبري البهائم ( أي حتبس حتى متوت) ،ويف
رواية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الـــــــدواب( النحلة
والنملة واهلدهد والصرد)،

(رواه أبو داود بإسناد صحيح ).

وروى مسلم أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال ( :عذبت إمرأه يف هرة
سجنتها ،حتى ماتت فدخلت فيها النار ،ال هي أطعمتها وسقتها إن حبستها ،وال
هي تركتها تأكل من خشاش األرض ) ،ويف سنن أبي داود عن أبي واقد قال :قال
رسول اهلل عليه وسلم ( :ما قطع من البهيمة وهي حية فهـي ميتة) وأخرج الرتمذي
( ما قطع من احلي فهو ميت) ،وعن أبي مسعود قال ( :كنا مع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يف سفر ،فانطلق حلاجته ،فرأى محرة معها فرخان ،فأخذنا
فرخيها فجاءت احلمرة تعرض ،فجاء النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :من فجع
هذه بولدها ،ردوا ولدها إليها) (رواه أبو داود وصححه األلباني)( ،ورأى قرية منل
قد حرقناها ،فقال :من حرق هذه ،قلنا :حنن ،قال :إنه الينبغي أن يعذب بالنار إال
رب النار) ( رواه أبو داود) .وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال  ( :ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغري حقها ،إال سأله اهلل عز
وجل عنها ،قيل :يا رسول اهلل وما حقها؟ قال :أن يذحبها فيأكلها ،وال يقطع
رأسها فريمي بها ) (رواه النسائي واحلاكم وصححه).
وهذا موجب لرتك ذلك ،وهو عني الرمحة بهذه األنعام وغريها ،وعن ابن عباس رضي
اهلل عنهما أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -مر على محار قد وسم يف وجهه ،فقال:
( لعن اهلل الذي ومسه) ( رواه مسلم)  ،ويف رواية له (نهى رسول اهلل صلى اهلل
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عليه وسلم عن الضرب يف الوجه ،وعن الوسم يف الوجه )(رواه أمحد ومسلم
والرتمذي وصححه) وهذا شامل لالنسان وللحيوان .
فهذه النصوص وما جاء يف معناها دالة على حتريم تعذيب احليوان جبميع أنواعه ،وما
يتعلق بنقله وشحنه بكميات كبرية خالل مسافات طويلة ،رمبا ينتج عنها تزاحم مهلك
لضعيفها ،وجوع ،وعطش ،وتفشي أمراض فيما بينها ،ومما يؤسف منه ،ويستوجب
اإلنكار يف الطرق املستخدمة يف ذبح احليوان مأكول اللحم يف أكثر بلدان العامل األجنيب،
وما ميهد له عند الذبح منه بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية يف مركز الدماغ
لتخديره ،ثم مروره بكالليب ختطفه وتعلقه منكسا وهو حي ،مارا بسري كهربائي حتى
موضع من يتوىل ذحبه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب ،ومنها نتف ريش الدجاج
والطيور وهي حية ،أو تغطيسها يف ماء شديد احلرارة وهي حية ،أو تسليط خبار حار
عليها إلزالة الريش ،زاعمني أنه أوفر مبا يراد ذحبه من احليوان ،وهذا كله خمالف
لنصوص األمر باإلحسان إىل احليوان واحلث على ذلك يف الشريعة اإلسالمية السمحاء،
وكل عمل خمالف هلا يعترب تعذيبا وظلما ،حياسب عليه قاصده ،ملا سلف ذلك ،وملا صح
يف احلديث :
( أن اهلل يقتص للشاة اجللحاء من الشاة القرناء )(صحيح مسلم) ،فكيف من
يعقل الظلم ونتائجه السيئة ،ومن املستحبات اليت ينبغي أن تؤخذ باحلسبان عند تذكية
احليوان املأكول اللحم ما يلي :
 .1عرض املاء على ما يراد ذحبه للحديث السابق (إن اهلل كتب اإلحسان على كل
شيء) احلديث ..
 .2أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة ،وأن ميرها الذابح على حمل الذكاة بقوة وسرعة.
 .3أن ال يكسر أو يقطع منها شيء قبل زهوق روحها وسكون حركتها.
 .4يكره خلع رقبتها ،أو أن تذبح وأخرى تنظر ،أو أن حيد الذابح الشفرة واحليوان يبصره
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وقت الذبح ،وهذه املذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رمحة به ،وإحسانا إليه،
ويكره خالفها مما ال إحسان فيه ،كجره ،فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رضي
اهلل عنهـــم ( رأى رجال جير شاة برجلها ،ليذحبها ،فقال له :ويلك قدها إىل املوت
قودا مجيال ) ،وقد ثبت يف مسند اإلمام أمحد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أمر رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلــم ( أن حتد الشفار ،وأن توارى عن البهائم )(رواه أمحد وابن
ماجه) ،وما ثبت يف معجمي الطرباني الكبري واألوسط ،ورجاله رجال الصحيح ،عن
عبد اهلل ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على
رجل واضع رجله على صفحة شاة ،وهو حيد شفرته ،وهي تلحظ إليه ببصرها،
قال :أفال قيل هلذا؟ أتريد أن متيتها موتتني )(رواه مسلم) ،أما غري املقدور على
تذكيته كالصيد الوحشي ،أو املتوحش ،كالبعري فيجوز رميه بسهم ،أو حنوه ،بعد التسمية
عليه ،ومتى قتله السهم جاز أكله ،ألن قتله بذلك يف حكم التذكية املقدور عليها .
فاإلسالم دين الرمحة ،وشريعة اإلحسان ،ومنهاج احلياة املتكامل ،والطريق املوصلة
إىل اهلل ،ودار كرامته ،فالواجب الدعوة له ،والتحاكم إليه ،والسعي يف نشره بني من ال
يعرفه ،وتذكري عامة املسلمني مبا جيهلون من أحكامه ومقاصده ،وإبتغاء وجهه ،فمقاصد
التشريع اإلسالمي يف غاية العدل واحلكمة ،فال حرمان من كل حيوان نافع ،خالفا
ملا عليه البوذيون ،وال إباحة لكل ضار منه ،خالفا ملا عليه أكلة اخلبائث من اخلنازير
والسباع املفرتسة وما يف حكمها ،وال ظلم ،وال إهدار حلرمة كل حمرتم من نفس أو مال
أو عرض.
فنشكر اهلل على نعمه ،اليت أجلها نعمة اإلسالم ،مع اإلبتهال إليه ،أن ينصر دينه،
ويعلي كلمته ،وأن ال جيعلنا بسبب تقصرينا فتنة للقوم الكافرين .
وصلى اهلل على نبينا حممد ،املبلغ البالغ املبني ،وعلى آله ،وصحبه ،ومن اهتدى بهديه
إىل يوم الدين .
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كسوف الشمس  ..رؤية حديثية
بقلم  :طارق مصطفى محيدة
الناظر يف كتب السنة النبوية جيد حشداً كبرياً من األحاديث الشريفة ،اليت يرويها عدد
من الصحابة الكرام حول واقعة كسوف الشمس ،اليت حدثت يف أواخر حياة الرسول
صلى اهلل عليه وسلم.
واملسلمون يف هذه األيام ،وكلما وقع كسوف للشمس أو خسوف للقمر ،حباجة إىل
االسرتشاد باهلدي النبوي لإلفادة منه فقهيًا وفكريًا وسلوكيًا.
ولعل من الصعب يف هذه العجالة إيراد كل األحاديث الشريفة يف املوضوع ،خاصة
وأن اكتمال الصورة يقتضي ضم بعضها إىل بعض ،ومجع ما تفرق منها  ،لكن سنبدأ
املقالة بإحدى روايات البخاري،عن أبي بكر رضي اهلل عنه ،قال ( :خسفت الشمس وحنن
عند رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقام جير ثوبه مستعج ً
ال ،حتى أتى املسجد ،وثاب
الناس ،فصلى ركعتنيّ ،
فجلي عنها ،ثم أقبل علينا ،وقال :إن الشمس والقمر آيتان من
آيات اهلل ،فإذا رأيتم منها شيئًا ،فصلوا ،وادعوا اهلل حتى يكشفها ).

يلفت النظر ً
أوال ،إسراع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املسجد وصالته بالناس،

واستمرار الصالة حتى انقضاء الكسوف وجتلي الشمس ،وفيما بعد وصيته للمسلمني،
إذا ما وقع كسوف باالستمرار يف الصالة والدعاء طيلة فرتة الكسوف ،واملالحظ هنا أن

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،صلى باملسلمني يف املسجد وذلك خالفاً لصالة االستسقاء
والعيدين يف العراء ،ولعل من أسباب ذلك اإلشعاعات الضارة اليت ميكن أن يؤدي
إليها تركيز النظر يف قرص الشمس ،وال ننسى أن السنة يف الصالة النظر إىل موضع
السجود ال إىل األعلى.
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واألمر الثاني ،حرص النيب عليه السالم على نفي أي عالقة بني الكسوف وموت
أي شخص وحياته ،أو غري ذلك من األحداث العظيمة كاملصائب والكوارث ،حيث
تزامن ذلك الكسوف مع وفاة إبراهيم ابن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال الناس:
( كسفت الشمس ملوت إبراهيم ) ،وذاك هو االعتقاد السائد يف ذلك الزمان يف األرض
كلها ،بل ال يزال هذا االعتقاد يف أماكن كثرية من العامل حتى اآلن ،وحنن يف القرن احلادي
والعشرين.
لكن الرسول عليه الصالة والسالم ينفي ويرفض ،وبلغة حامسة جازمة ،أي ارتباط
أو عالقة بني األمرين ،وهو بالتأكيد برهان ساطع ،ودليل قوي يضاف إىل أدلة النبوة

وبراهينها ،إذ لو مل يكن حممد عليه السالم نبياً يوحى إليه من خالق الشمس والقمر،

لكان كالمه متناغماً مع الفكر السائد يف تلك البيئة زمانياً ومكانياً ،ولوجدها فرصة
تدعم إميان الناس بصدق دعواه ،لكنه يقول احلق الذي يأتي العلم ليصدقه بعد ذلك
بقرون .والالفت أن الرسول الكريم خيتم خطابه بالقول ( :أال هل بلغت ) ؟ ،يف إشارة
واضحة إىل أن ما يقوله وحي إهلي ،وأنه على درجة كبرية من األهمية واخلطورة.
ومن الغريب يف زماننا هذا حرص بعضهم على قصص أسطورية وخرافات (وأدلة
باهتة)  ،وإصرارهم على تبنيها وتروجيها حبجة تأثريها ألنها- ،بزعمهم -تساهم يف
تدعيم اإلميان وزيادة االلتزام ،ومن ذلك بعض النشرات حول دعاوى رؤى منامية

للرسول عليه السالم  ،أو صور ملا يزعمون أنه عذاب القرب لشخص ُفتح قربه بعد
ساعات من دفنه ..إن ديننا هو دين الرباهني الساطعة ،واألدلة القاطعة ،وال حيتاج إىل هذه
الرتهات اليت يلهث خلفها من ال ميلكون ً
دليال على أفكارهم وعقائدهم.

واخلطاب النبوي يزيل ما قد يعلق يف النفوس من تقديس للشمس والقمر ،وال ننسى
وجود عابدين هلما على مر العصور ،ويؤكد أنهما آيتان من آيات اهلل ،فهما خملوقان
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هلل تعاىل ،وهما دليالن باهران على عظمته وحكمته وعلمه سبحانه ،واملفروض أن
املؤمن يتفكر يف آيات اهلل تعاىل ،ويفيد منها ،ويستشعر عظمة اهلل تعاىل ،وال مير عنها
مر الكرام.
ومن جمموع روايات أحاديث الكسوف ،نالحظ دعوة الرسول عليه السالم املسلمني إىل
الصالة والدعاء والتكبري والصدقة والذكر.
وإذا كان الكسوف يستثري مشاعر اخلوف والقلق والتفكري يف النهاية واملوت،
بشكل غريزي ،بل هو ختويف مقصود من اهلل تعاىل لعباده،كما جاء يف صحيح مسلم:
( إن الشمس والقمر من آيات اهلل ،وإنهما ال ينخسفان ملوت أحد ،وال حلياته ،فإذا
رأيتموهما فكربوا ،وادعوا اهلل ،وصلوا ،وتصدقوا ) ،فإن الرسول عليه السالم يوجه
هذه املشاعرالوجهة الصحيحة إىل اآلخرة ،فيعرض بعض مشاهد من النار ،وبعضاً من
أهلها ،وأسباب دخوهلم فيها ،وحيذر أمته بقوة من الزناً ،
قائال  ( :يا أمة حممد ،إن من

أغري من أحد أغري من اهلل أن يزني عبده أو تزني أمته )  ،مؤكداً أن األمر يستدعي أخذ
األمور جبدية  ( :واهلل لو تعلمون ما أعلم  ،لبكيتم كثرياً ،ولضحكتم قلي ً
ال ).
كما حيدثهم الرسول الكريم عن اجلنة وساكنيها ،وعشرات اآلالف الذين يدخلونها،
يف مثل صورة القمر ليلة البدر ،وأن عنقود عنب واحد من عناقيد اجلنة ليكفي أهل
األرض حتى يوم القيامة ،ليجمع يف تربيتهم بني أسلوبي الرتهيب والرتغيب.
ويف خطاب النيب عليه الصالة والسالم ،بعد صالة الكسوف ،حديث عن دخول قطاع
كبريمن النساء النار إلكثارهن اللعن ،وكفرهن العشري ،وهو األمر الذي ال تسعه هذه
العجالة ،ولعل اهلل تعاىل يعني يف كتابته قريباً.
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ودور اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير دائرة اإلعالم
حبضور الرئيس حممود عباس ( أبو مازن )
املفيت العام يشارك يف االجتماع األول جمللس رؤساء اهليئة اإلسالمية املسيحية
رام اهلل  :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية – يف االجتماع األول جمللس رؤساء اهليئة اإلسالمية املسيحية ،الذي ألقى
فيه سيادة الرئيس حممود عباس «أبو مازن» كلمة أمام احلضور ،أكد فيها على أهمية
دور اهليئة اإلسالمية املسيحية ،يف الدفاع عن املدينة املقدسة ،ويف استنهاض همم

املسلمني واملسيحيني يف العامل ،مشدداً على أهمية العمل اإلسالمي املسيحي املشرتك،
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خصوصاً يف قضية مهمة كقضية القدس ،وقد اختري مساحة املفيت العام عضواً يف جملس
رؤساء اهليئة بقرار من سيادة الرئيس أبو مازن ،وحضر االجتماع حشد من أعضاء جملس
رؤساء اهليئة ،من الشخصيات اإلسالمية واملسيحية.
حبضور دولة الدكتور سالم فياض
املفيت العام يشارك يف حفل تكريم رئيس اجمللس األومليب اآلسيوي
رام اهلل :حبضور دولة الدكتور سالم فياض – رئيس الوزراء الفلسطيين – شارك مساحة
الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب املسجد األقصى
املبارك – باحلفل الذي عقدته اللجنة األوملبية الفلسطينية ،لتكريم مسو األمري الشيخ
أمحد الفهد الصباح /رئيس اجمللس األومليب اآلسيوي ،الذي وصل إىل فلسطني للمشاركة
يف فعاليات احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009م ،وأكد دولة الدكتور
سالم فياض يف كلمته على أن
مشاركة األمري الصباح تشكل

دعماً ونصرةً لشعبنا ،من ناحيته
عرب مسو الشيخ الصباح عن بالغ
سعادته لوجوده يف فلسطني ،كما
أشاد مساحة املفيت العام بالشيخ
الصباح وبالدعم الكوييت احلكومي
والشعيب

للشعب

الفلسطيين

وقيادته وقضيته العادلة.
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املفيت العام يرتأس اجللسة الثالثة والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى
رام اهلل  :ترأس مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية /رئيس جملس اإلفتاء األعلى – اجللسة الثالثة والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى

يف فلسطني ،حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من خمتلف حمافظات الوطن،
حيث أدان اجمللس املمارسات القمعية اإلسرائيلية ألبناء شعبنا ،واحلملة الشرسة ضد
املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،كما ناقش اجملتمعون العديد
من املسائل الفقهية اليت تهم املواطنني يف حياتهم اليومية.

املفيت العام يشارك يف أمسية ثقافية يف يافا
يافا :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك – يف ندوة ثقافية حول واقع القدس ،نظمتها رابطة
رعاية شؤون عرب يافا ،وذك ضمن االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية للعام
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2009م،وتطرق مساحته إىل مكانة القدس الدينية والروحية والوطنية ،داعياً العامل أمجع
إىل التدخل من أجل وضع حد للممارسات والسياسات العدوانية ،اليت تستهدف

املدينة املقدسة وهويتها ،وشدد مساحته على عروبة القدس اليت تعترب مفتاح السالم يف
املنطقة ،وحضر احلفل حشد كبري من العرب يف يافا.

املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفيت احملافظات
رام اهلل :ترأس مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
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رئيس جملس اإلفتاء األعلى – اجتماعاً ملفيت احملافظات ،حبث فيه العديد من القضايا؛
منها :اإلصدارات اليت جيري اإلعداد هلا ،والعمل وفق القوانني اإلدارية واملالية ،ويأتي
هذا االجتماع ضمن االجتماعات الدورية اليت تعقدها الدار بهدف تنظيم العمل،
ورفع كفاءة العاملني فيها ،مبا خيدم املصلحة العامة.

املفيت العام يلقي خطبة اجلمعة ويؤم املصلني يف خيام االعتصام بالقدس
القدس:واصل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية /خطيب املسجد األقصى املبارك – إلقاء خطب اجلمعة يف خيام االعتصام
اليت أقيمت يف القدس لالحتجاج على سياسة مصادرة األراضي ،وهدم املنازل اليت
متارسها سلطات االحتالل ضد املواطنني الفلسطينيني يف القدس ،وحذر مساحته

املواطنني من الصفقات املشبوهة ،مؤكداً على حرمة أخذ التعويض عن األراضي ،وأن
الفلسطينيني ميلكون هذه األرض بقرار رباني ،حاثاً املواطنني على ارتياد هذه اخليام،
اليت هي مبثابة اخلندق األول للدفاع عن األراضي الفلسطينية ،كما أ ّم مساحته العديد من
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الصلوات اليت أقيمت يف اخليام املقامة على األراضي املهددة من قبل سلطات
االحتالل.

املفيت العام يستقبل وفداً من وزارة شؤون املرأة
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار

الفلسطينية /رئيس جملس اإلفتاء األعلى – وفداً من وزارة شؤون املرأة ،ملناقشة
ملحوظات دار اإلفتاء الفلسطينية على وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية ،وأكد مساحته على
أن الشريعة اإلسالمية حترتم حقوق املرأة ،وحتافظ عليها ،يف ظل التقيد بأحكام الشريعة
اإلسالمية ،وحضر االجتماع فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار

اإلفتاء /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – والدكتور شفيق عياش والدكتور إمساعيل نواهضة
والشيخ حممد سعيد صالح ،أعضاء جملس اإلفتاء األعلى ،وكان وفد وزارة شؤون املرأة
برئاسة سلوى هديب قنام /وكيل الوزارة ،واتفق على إعادة صياغة الوثيقة مبا ال يتعارض
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واألحكام الشرعية ،ويساهم يف مناصرة املرأة يف نضاهلا لنيل حقوقها املشروعة ،ورفع
الظلم عنها ،واختتم اللقاء باالتفاق على عقد لقاء قريب يف وزارة شؤون املرأة لإلطالع
على الوثيقة يف صورتها املعدلة يف ضوء ما دار يف اللقاء األول .

نادي جبل املكرب يكرم املفيت العام
القدس :كرم نادي جبل املكرب مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس
والديار الفلسطينية /خطيب املسجد األقصى املبارك – ملواقفه الداعمة واملساندة للنادي،
وبني مساحته أن الرياضة حققت اجنازاً مهماً ملدينة القدس ،وأنها من األهمية مبكان إذا

ما نظرنا إىل ما خيطط له الطرف اآلخر ،الذي يستهدف شبابنا بأساليب ووسائل شتى،

وحيا مساحته أبناء النادي وإدارته على إصرارهم وسعيهم للوصول إىل املقدمة ،مباركاً
هلم هذا النجاح.

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف مؤمتر جبمهورية مصر العربية
القاهرة :نيابة عن مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية – شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء/
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – يف املؤمتر العام احلادي والعشرين للمجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية الذي عقد يف القاهرة ،حتت رعاية سيادة الرئيس املصري حممد حسين
مبارك وبدعوة من معالي الدكتور حممود محدي زقزوق – وزير األوقاف /رئيس اجمللس

األعلى للشؤون اإلسالمية ،حيث قدم فضيلته حبثاً بعنوان « معوقات جتديد الفكر

أ.د .عبد السالم العبادي األمني العام جملمع الفقه اإلسالمي يتوسط الوكيل املساعد واملدير اإلداري لدار اإلفتاء
الفلسطينية على هامش املؤمتر احلادي والعشرين للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يف القاهرة

108

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية

اإلسالمي وسبل املواجهة » ،ورافق فضيلته يف املؤمتر مدير دائرة الشؤون اإلدارية لدار
اإلفتاء الفلسطينية األستاذ حممد جاد اهلل.
مفيت حمافظة سلفيت يلقي حماضرة يف أفراد األجهزة األمنية
سلفيت :ألقى فضيلة الشيخ مجيل مجعة – مفيت حمافظة سلفيت – حماضرة بعنوان « حرمة
الدم الفلسطيين» ،وذلك يف قاعة الدفاع املدني يف احملافظة ،حضرها أفراد الدفاع املدني
والشرطة العسكرية والضابطية اجلمركية ،تناول فيها أهمية الوحدة الوطنية بني أفراد

اجملتمع الفلسطيين ،وأنها مطلب شرعي ووطين ،وحرم االقتتال بني اإلخوة ،مبيناً حرمة

الدم الفلسطيين ،معترباً انتهاك تلك احلرمة من الكبائر ،ووجه فضيلته نداًء إىل مجيع
الفصائل للتوحد ،ومجع الصف والكلمة ،أمام العدو املشرتك ،كما ألقى فضيلته خطبة
اجلمعة يف مسجد الرب واإلحسان ،تناول فيها أهمية رعاية اليتيم واإلحسان إليه ،وكذلك
رعاية أسر الشهداء ،واألرامل ،واإلحسان إليهم.

حماضرة ملفيت حمافظة بيت حلم ومشاركات متنوعة
بيت حلم :عقد فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – مفيت حمافظة بيت حلم – لقاًء مع
مجعية املرأة الريفية للتوفري والتسليف التعاونية ،شرح خالله املعامالت املالية املشروعة
واحملرمة يف اإلسالم ،كما شارك يف ندوة حول « احلوار الوطين إىل أين» وذلك بدعوة من
مركز اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية يف األراضي املقدسة ،كما شارك يف حفل تكريم
ذوي شهداء خميم الدهيشة يف قاعة الفينيق.
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مفيت حمافظة نابلس يلقي حماضرة حول قانون األحوال الشخصية
ويستقبل ممثلي عدد من املؤسسات
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش – مفيت حمافظة نابلس – حماضرة حول قانون
األحوال الشخصية ومكانة املرأة يف اإلسالم ،وذلك بدعوة من املركز الفلسطيين يف
نابلس ،حضرها حشد من املواطنني واملواطنات ،بينّ فيها دور اإلسالم يف تعزيز مكانة
املرأة ،واحلقوق اليت منحت هلا بفضل أحكامه ،وتطرق ألبرز املواد القانونية اليت حتتاج
إليها املرأة.
واستقبل فضيلته ممثل الصليب األمحر للشمال الفلسطيين ،بحُ ث الوضع الفلسطيين،

ومهام اللجنة اإلنسانية ،واستقبل أيضاً مفوض التوجيه السياسي حملافظة نابلس العميد
أبو ربيع ،ومن ناحية أخرى ألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة،
تناول فيها الوضع الفلسطيين ،داعياً إىل الوحدة الوطنية ورص الصفوف.
تكريم مفيت حمافظة جنني
جنني :كرمت جلنة العالقات العامة لألجهزة األمنية يف حمافظة جنني ،فضيلة الشيخ

حممد سعيد صالح /مفيت حمافظة جنني ،وذلك تقديراً للجهود اليت يبذهلا يف سبيل خدمة
املواطنني ،ومتابعة قضاياهم ،وكان فضيلته قد ألقى العديد من اخلطب يف مساجد

احملافظة ،حاثاً على الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت ،وألقى فضيلته حماضرة دينية يف
مجعية الزرعيين ،حول دور اإلسالم يف الدفاع عن اإلنسان ،بينّ خالهلا تكريم اإلسالم
لإلنسان ،وكيف أن اهلل عز وجل ساوى بني البشرية باآلدمية واإلنسانية ،كما التقى
فضيلته بالعقيد راضي عصيدة /قائد منطقة جنني ،الذي تفقد دار اإلفتاء ،ضمن سلسلة
جوالته التفقدية ملؤسسات احملافظة ،بهدف االطالع على واقعها.
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؟

أسئلة المسابقة  :متى ؟؟ متى ؟؟ متى ؟؟
س:1

وقع احلريق املشؤوم للمسجد األقصى املبارك ؟

س:2

أنشئت مدرسة ثانوية األقصى الشرعية يف القدس؟

س:3

يسقط اإلثم عن جمموع املسلمني مبوجب مفهوم فرض الكفاية ؟

س:4

صدر قرار جملس األمن األولي رقم ( )955؟

س:5

جيوز االختالف يف الوزن عند بيع الذهب والفضة؟

س:6

أقر نظام الوصية الواجبة؟

س:7

يسن حلق شعر املولود؟

س:8

جيوز تقطيع احليوان مأكول اللحم؟

س:9

ينقضي موعد صالة الكسوف؟

س :10كان الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -أجود ما يكون؟

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 حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) والعنوان الربيدي ورقم اهلاتف
واإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء  ،العدد 84
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 82
ج  :1ألنه طعام حمتكر
ج 1956 :2م
ج  :3الطور
ج  16 :4أو  17شهراً
ج  :5لعفة نفسه
ج  :6هلك املتنطعون
ج  :7ما يلبس على النصف األسفل من اجلسم
ج 181/1947 :8
ج  :9البناء على ما استيقن وهو العدد األقل ومن ثم السجود سهواً
ج  :10بيت املقدس
الفائزون في مسابقة العدد 82
رقم اجلائزة

العنوان

اإلسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

حممد عمار أمحد بدوي أيوب

طولكرم

250

الثانية

سامي حسن سليمان شعييب

رام اهلل

200

الثالثة

ابتسام خليل عثمان جاليطة

أرحيا

150
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