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من وحي اإلسراء واملعراج
الربط بني املسجد احلرام واملسجد األقصى
بقلم  :الشيخ حممد أمحد حسني  /املشرف العام

شاء اهلل تعاىل أن يسري بنبيه الكريم حممد صلى اهلل عليه وسلم من املسجد احلرام
يف مكة املكرمة إىل املسجد األقصى يف فلسطني من الشام ،ليكون مثة العروج إىل
السماوات العال ،ولو كان املقصود صعود من األرض إىل السماء فحسب ،جلرى ذلك
من مكة مباشرة دون احلاجة للذهاب إىل املسجد األقصى املبارك ،فاحلدث حيمل يف طياته
دالالت تشري إىل عمق الصلة اليت يرتبط بها كل من املسجد احلرام واملسجد األقصى
باآلخر ،فاألول قبلة املسلمني ،والثاني قبلتهم األوىل ،واالثنان من بني ثالثة مساجد
احنصر شد الرحال إليها ،وُبين االثنان يف أزل الزمان ،وما كان بني بناء األول والثاني
سوى أربعني سنة ،وجاء حدث اإلسراء ليؤكد الصلة بني املسجدين ،اليت نص عليها

ان ال َّ ِذي َأ ْس َرى ب َِعب ِدهِ لَي اًل ِم َن ال ْ َمس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى
مطلع سورة اإلسراء ،فقال تعاىلُ { :س ْب َح َ
ْ
ْ ْ
الْمس ِج ِد أْ َ
ال ْق َصى ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه ِم ْن آيَات ِ َنا إِن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِم ُيع ال ْ َب ِصريُ } (اإلسراء)1:
َ ْ
فهو رباط مؤكد وموثق من لدن احلليم اخلبري سبحانه وتعاىل ،ومشله كالم رب العاملني
يف آيات التنزيل ،اليت ال يأتيها باطل ،وال يتطرق إليها شك ،ولن يعرتيها خلل أو خطأ
إىل يوم الدين .مما يعين أن التفريط بأحدهما – ال قدر اهلل -سيكون منفذاً للتفريط
باآلخر ،فهل غابت عن أذهان املسلمني هذه احلقيقة ،حتى أضحت قضية املسجد


الربط بني املسجد احلرام واملسجد األقصى

األقصى يف ذيل قضاياهم ،أو مغيبة عن اهتمامهم وعنايتهم.
ففي مقابل حماوالت املس بوجود املسجد األقصى وقدسيته ،بوسائل احلصار والتدنيس
وخمتلف صور االعتداء ،تربز مواقف من املسلمني باهتة أو متجاهلة أو متهاونة بشأن ما
جيري من املخططات اليت تستهدف وجود هذا املسجد املبارك ،واليت نفذ بعضها على
أرض الواقع ،وبعضها اآلخر يف طريقه إىل التنفيذ ،فهو مستهدف باحلفر حتت أساساته،
ومتنع عنه الصيانة واإلعمار ،ويقلص عدد املسموح هلم يف زيارته والصالة فيه ،ومضايقة
رواده على أبوابه ،بهدف ثنيهم عن عمارته بالعبادة صالة واعتكافاً ،ومدارسة كتاب
اهلل فيه.
ومن جوانب االرتباط بني املسجدين قضية القبلة ،فمعلوم أنها كانت يف بداية الدعوة
اإلسالمية إىل بيت املقدس ،ومل تتحول إىل مكان آخر سوى البيت احلرام يف مكة ،وكان
ميكن أن تبدأ من مكة وتستمر ،أو تتواصل من بيت املقدس دون أن حتول إىل مكة،
أو أن تكون إىل جهة غريهما ،لكن ما حدث من استقبال بيت املقدس يف الصالة ثم
التحول إىل بيت اهلل احلرام يف مكة لدليل واضح على عمق الصلة بني املسجدين،

وقد أنزل اهلل عدة آيات قرآنية تتحدث عن هذه القضية ،فيقول تعاىلَ { :ق ْد نَ َرى َت َق ُّل َب
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
اها َف َول َو ْج َه َك َش ْط َر ال ْ َمس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم َو َحي ُث َما ُك ْن ُتم َف َولُّوا
َو ْج ِه َك في ا َّلس َماء َف َل ُن َول َي َّن َك ق ْب َل ًة َت ْر َض َ
ْ
ِّْ
ْ
ِ ُ
ِ
ُو ُج َ ُ
ون }
ون َأن َّ ُه ال ْ َح ُّق ِم ْن َرب ِه ْم َو َما ال َّل ُه ب َِغا ِف ٍل َع َّما يَ ْع َم ُل َ
اب لَ َي ْع َل ُم َ
وهك ْم َش ْط َر ُه َوإِ َّن الَّذ َين أو ُتوا الْك َت َ

(البقرة)144:

وشكلت خطوة التحول بالقبلة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام امتحاناً
للناس ،فالذي خضع هلل مسلماً مؤمناً جتاوز االمتحان بنجاح ،أما املغرض أو املرتبص
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وضعيف اإلميان ففشل يف االمتحان ،وسقط يف مهاوي التشكيك والطعن يف حكم اهلل

وأمره ،يقول اهلل تعاىلَ { :سي ُق ُول الس َف َه ُاء ِم َن ا َّلن ِ
اس َما َو اَّل ُهم َع ْن ِقب َلتِ ِه ُم الَّتِي َكا ُنوا َع َلي َها ُق ْل لِلَّ ِه
َ
ُّ
ْ
ْ
ْ
الْم ْش ِر ُق والْم ْغ ِرب يه ِدي من ي َش ُاء إِلَى ِصر ٍ
اط ُمس َت ِقي ٍم } (البقرة )142:فارتباط املسجد األقصى
َ َ ُ َْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
باملسجد احلرام ،موطد بالعقيدة والقرآن وعمود الدين الصالة ،وهو إىل جانب ذلك
معزز بالتاريخ وأحداثه.
وكان للصالة دور يف الربط بني املسجدين ،فباإلضافة إىل التوجه بها إىل املسجد
األقصى مت االنتقال إىل الكعبة املشرفة قبلة املسلمني يف صالتهم ،فإن الظرف الزماني
واملكاني الذي فرض فيه الصالة حيمل يف طياته دالالت على عمق الصلة بني املسجدين
الشريفني ،فهي فرضت خالل رحلة اإلسراء واملعراج ،اليت شكل املسجدان حمطات
رئيسة فيها ،ومل تكن حبال من األحوال جمرد حمطات عابرة ،فاألمر رباني ،والفعل إهلي،
وجهاته عظيمة ،فهي األرض والسماء ،ومكة املكرمة وبيت املقدس ،والكعبة البيت
احلرام واملسجد األقصى ،وخامت النبيني حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ورسل اهلل السابقني،
واملالئكة املطهرين ،واملعجزات الربانية ،وفريضة الصالة ،مبا متثله من أهمية؛ كونها
عمود الدين ،وأحد أهم أركان اإلسالم العظيم.
وها هي ذكرى اإلسراء واملعراج حتل بنا سنة بعد أخرى يف ظل استهداف املسجد
األقصى ،وحماولة النيل منه ،مقابل تقصري املسلمني يف أداء دورهم املنوط بهم جتاهه،
فهل يرجع املسلمون إىل رشدهم ويعيدون إىل مسجدهم األقصى الرعاية اليت يستحقها
منهم مبوجب إميانهم ودينهم.
ويف كل األحوال والظروف ستبقى بارقة األمل بنصر اهلل  ،وانفراج الكرب  ،راسخة


الربط بني املسجد احلرام واملسجد األقصى

يف قلب املؤمن ونفسه ،ألنه على يقني بأن اهلل تعاىل ناصره ولو بعد حني ،فالعاقبة

اص ِبر إِ َّن ال ْ َعا ِق َب َة لِلْ ُم َّت ِقني َ } (هود)49:
للمتقني ،مصداقاً لقوله تعاىل { :ف
َ ْ ْ
فلن يزعزع يقني املؤمن املرابط يف أرض اإلسراء واملعراج ما جيد ويرى من كرب الكيد
الذي حياك ضد الوجود اإلسالمي والعربي يف هذه البالد الطاهرة ،اليت خيطط بدهاء
إلحالل الوجود الصهيوني فيها مكانه ،ومن أحدث اخلطط اليت أعلن عن حبكها بهذا
الصدد ما أطلق عليه خطة تقسيم املسجد األقصى ،واليت تأتي يف سياق عمل االحتالل
املربمج للمس مبسرى النيب حممد ،رسول اإلسالم ،وخامت النبيني ،صلى اهلل عليه وسلم،
فلم يعد خافياً على أحد أن االحتالل اإلسرائيلي قد جتاوز مراحل التخطيط ،ودخل
خطوات التنفيذ العملية لوضع اليد على املسجد األقصى ،وحتقيق احللم الصهيوني
بإقامة اهليكل مكانه.
ومن أنكر األمور أن تلك اخلطط وذلك التنفيذ يتم على مرآى ومسمع املسلمني
شعوباً ومسؤولني ،وال جيد منهم غوثاً يوازي فظاعة احلدث.
فاللهم إليك نشكو ضعف القوة ،وقلة احليلة ،واهلوان على الناس ،فأنت تهب امللك
ملن تشاء ،وتنزعه ممن تشاء ،بيدك األمر ،وال راد لقضائك ،فارفع عن مسجدك األقصى
الظلم ،ورد الكيد عنه ،واصرف عنه السوء ،ليبقى عنوانا لتوحيدك ،ومالذاً للمصلني
والعاكفني والراكعني والساجدين من عبادك املسلمني ،الذين شهدوا لك بالوحدانية،
وللنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم بالنبوة والرسالة ،فأنت ولي ذلك ،والقادر عليه ،ال
إله إال أنت سبحانك .
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ق باإلسراء

بقلم  :الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
دعا اهلل سبحانه وتعاىل الناس إىل التفكر يف آيات عظمته ،والتدبر يف دالئل قدرته،
ليؤمنوا ابتداء ،أو ليزدادوا إميانًا مع إميانهم ،وجمال ذلك رحب واسع سواء يف خلق
الكائنات أو وقوع األحداث ،فخلق السماء واألرض والسهول واجلبال والبحار والصحراء،
والزروع والثمار  ،واإلنسان واحليوان ...اخل كل ذلك ميادين للتأمل ،كطريق لتأكيد اإلميان،
أو حتصيله على أساس من القناعة والقوة والرسوخ.
ويف جانب األحداث واألفعال فإن آيات اهلل تتجلى يف جمال التدبري وميادين التدمري ،فاهلل
هزم األحزاب ،ودمر القرى الظاملة ،وأجنى الصاحلني من األنبياء والرسل وممن سار على
هديهم ،ورد الكيد إىل حنور أصحابه ،وأيد القلة الصادقة على الكثرة الضالة التائهة ،يف
إشارات واضحة على آيات قدرته وعالمات عظمته سبحانه.
ومن األحداث اليت احتوت دالالت باهرة على القدرة الربانية ،حادثة اإلسراء واملعراج،
فهي مل تكن أمراً عابراً ،وال معتاداً ،بل وقعت خارج نطاق قدرة اخللق ومألوفهم
وتدبريهم ،من هنا جاء اإلخبار القرآني عنها يف سياق بيان الفعل الرباني ،وليس


اإلميان متطلب للتصديق باإلسراء

ِّ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ان ال َّ ِذي َأ ْس َرى ب َِعب ِدهِ لَيالً م َن ال ْ َمسجد ال ْ َح َرا ِم إلَى ال ْ َمسجد األ ْق َصى
{س ْب َح َ
البشري ،فقال تعاىلُ :
ْ
ْ
ْ ْ
ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه ِم ْن آيَات ِ َنا إِن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِم ُيع ا َلب ِص ُري} (اإلسراء)1
ففاعل اإلسراء هو اهلل سبحانه ،وليس النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومن لطيف التعبري

القرآني يف هذا املقطع القصري من اآلية الكرمية ،البدء يف مطلعها بالتسبيح ،والذي
يعين التنزيه ،فقبل استفظاع خرب اإلسراء ،ينبغي التنبه إىل تنزه اهلل وأفعاله عن أن تقاس
ان} ملطلع اآلية
{س ْب َح َ
مبوازين القدرة البشرية ،فلم يكن باألمر العابر اختيار التسبيح ُ
الكرمية اليت افتتحت بها سورة اإلسراء ،وتناولت بعده سرد خرب حادثة اإلسراء ،ففي
هذا االختيار تنبيه واضح ملنع املقارنة بني فعل اخلالق وفعل اخللق ،فشتان بني الثرى
والثريا ،وملزيد من التأكيد على هذا البعد أسند فعل اإلسراء هلل ،فقال تعاىلَّ :
{ال ِذي

أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ} فلم يكن للنيب صلى اهلل عليه وسلم دور يف إجياد أصل الفعل سوى أن اهلل
أكرمه بنقله هذه النقلة العجيبة العظيمة ،وبالتالي فإن تصور احلدث جيب أن يكون يف

هذا اإلطار ،حتى جيري عليه التسليم والتصديق ،خارج نطاق التصور العقلي للممكن
واملستحيل ،فالسفر على الرباق من مكة إىل بيت املقدس والعودة يف جزء من ليلة
قبل توفر وسائل املواصالت احلديثة يعود باألمر إىل إطار اإلميان الذي يستلزم التسليم
املطلق هلل يف الفعل ،والتصديق مبا خيرب عنه سبحانه ،والذي يصل إىل التصديق بهذه
احلقيقة يسهل عليه اإلقرار مبا وراءها من أخبار وأحدث ووقائع ،أما الذي ينكرها فيجد
صعوبة يف التسليم بتوابعها ،فمن صدق بأن اهلل على كل شيء قدير ،وأنه أخرب عن
حدث اإلسراء يف قرآنه الكريم ،يصدق حبادثة شق صدر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فيها ،ويصدق بصعوده صلى اهلل عليه وسلم يف ذات الليلة إىل السماوات ،ومبا جرى
يف تلك الرحلة العظيمة من األحداث اليت ثبتت خربها يف الروايات الصحيحة ،أما
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الذي ينكر قدرة اهلل ،أو ال يؤمن بالقرآن وأخباره ،فسيبقى يف حالة من الشك واإلنكار
حلادثة اإلسراء وما تبعها من أخبار وحوادث .إذن املسألة تتعلق باإلميان وجوداً وعدماً،
فإن وجد اإلميان تبعه التصديق ،وعند فقد اإلميان فإن حالة اجلحود واإلنكار هي اليت
تسود املوقف.
فكفار مكة حني مسعوا خبرب اإلسراء ازدادوا كفراً إىل كفرهم وذهبوا إىل أبي بكر
باخلرب سعياً إلحراجه وإفحامه وإقامة احلجة عليه ،لكنه ألقمهم حجارة يف أفواههم،
ً
معلال
وصفعهم على وجوههم ،حني أجابهم بقوله « :إن كان قال ذلك فقد صدق »
موقفه بأنه يصدقه بأبعد من ذلك؛ يصدقه بوحي السماء ،فكيف ينكر عليه خرب اإلسراء،
وهكذا كثري من األمور اليت تقتضي اإلميان بصدقها ،ما دامت األخبار عنها ثبت يف
صحيح الرواية ،وصدق نسبة فعلها إىل اهلل سبحانه ،فصالته صلى اهلل عليه وسلم
ليلة اإلسراء بالنبيني ،ومرافقته جربيل إىل السماوات واحدة تلو األخرى ،وحديثه مع
األنبياء ،والنقاش الذي دار حول فرض الصالة وعددها ،وغري ذلك من أحداث اإلسراء
واملعراج وما شابهها من أمور السمعيات يف أحداث وأخبار أخرى ،يعوزه التصديق
املطلق بالقدرة الربانية ،فهو سبحانه على كل شيء قدير ،وإذا أراد أمراً فإمنا يقول له
كن فيكون.
فحادثة اإلسراء وما مشلته من جمريات لن تدخل حيز القناعة خارج إطار اإلميان.
وبصفتنا مؤمنني فإننا ندعو اهلل أن جيعلنا ممن اهتدى للدين والصراط املستقيم ،وأن
يزودنا باهلدى والتقى لنبقى على العهد الذي أوصى به اهلل ورسله مصداقاً لقوله تعاىل:
ون } (آل عمران . )102:
{ يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنوا اتَّ ُقوا ال َّل َه َح َّق ُت َقات ِ ِه َو اَل َت ُمو ُت َّن إِ اَّل َو َأن ْ ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
10

نفحات إميانية
يف ذكرى اإلسراء واملعراج
بقلم  :الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

يف كل عام حيتفل املسلمون يف كل مكان بذكرى اإلسراء واملعراج ،إذ أكرم اهلل سبحانه

وتعاىل بها رسوله حممدا صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت من أبرز معجزاته ،وكربى اآليات
الدالة ِّعلى أنه مرسل من عند اهلل رب العاملني إىل الناس أمجعني ،قال تعاىلُ { :ق ْل يَا َأي ُّ َها
اس إِني رس ُول ال ّل ِه إِلَي ُكم ج ِميع ًا ال َّ ِذي لَ ُه ملْ ُك السماو ِ
يت }
ات َوا َأل ْر ِض ال إِلَ َـه إِ َّال ُه َو ُي ْح ِيـي َو ُي ِم ُ
ا َّلن ُ
َُ
ُ
ْ ْ َ
َّ َ َ
(األعراف ،)158:ومعلوم أن املؤمنني بعظمة اهلل سبحانه وقدرته وبصدق رسوله صلى
اهلل عليه وسلم ،ال ريب عندهم يف حدوث كل من اإلسراء واملعراج ،إلخبار القرآن

والسنة النبوية الشريفة عنهما.
ِّ
ان ال َّ ِذي َأ ْس َرى ب َِعب ِدهِ لَيالً م َن ال ْ َمس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى
فمن القرآن الكريم قوله تعاىلُ { :س ْب َح َ
ْ
ْ ْ
ال ْ َمس ِج ِد ا َأل ْق َصى ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه ِم ْن آيَات ِ َنا إِن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِم ُيع ا َلب ِصريُ }(اإلسراء ،)1:ومن السنة
ْ
النبوية الشريفة ما رواه أنس بن مالك رضي اهلل عنه من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
يت باْلبرَُاق َو ُه َو د َّ َ
ُ
ض َطو ٌ
يل َف ْو َق الحْ ِ َم ِار َوُدو َن اْلبَ ْغ ِل يَ َض ُع َحاِف َرُه ِعنْ َد ُمنْتَ َهى
(أِت ُ ِ ِ
َابٌة أْبيَ ُ ِ
َط ْرِفِه َق َ
ال َف َر ِكبُْتُه َحتَّى أََتيْ ُت  َبيْ َ لمَْ
الس ِاب َعِة
الس َماِء َّ
س إىل أن قالُ :ث َّم َع َر َج إِلىَ َّ
ت ا ْق ِد ِ
يل َو َم ْن َم َع َك َق َ
َ ََ
يلِق َ
َح ِ ُ َ َ
جبرْ ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه
المحَُ َّم ٌد َ
استَ ْفت َ
َف ْ
جبرْ ِيلف ِقيل َم ْن َهذا قال ِ ِ
َ
ث إَليِْه َق َ
َو َسَّل َمِق َ
ال َق ْد ُب ِع َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه
يم َ
بإِْب َرا ِه َ
ث إَِليِْه َفُفتِ َح َلنَا َفإَِذا أَنا ِ
يل َوَق ْد ُب ِع َ ِ
ف َمَل ٍك لاَ
ْخُلُه ُك َّل يَ ْوم َسبْ ُعو َن أَْل َ
ور َوإَِذا ُه َو يَد ُ
َو َسَّل َمُم ْسنِ ًدا َظ ْه َرُه إِلىَ اْلبَيْ ِ
ت المَْْع ُم ِ
ٍ
الس ْد َرةِ المُْنْتَ َهى َوإَِذا َو َرُق َها َكآَذا ِن اْل ِفيََلِة َوإَِذا ثمََُر َها َكاْل ِقلاَ ِل
يَ ُعوُدو َن إَِليِْه ُث َّم َذ َه َ
ب ِبي إِلىَ ِّ
َق َ
يع أَ ْنيَنْ َعتَ َها
ال َفَل َّما َغ ِشيَ َها ِم ْن أَ ْم ِر اللهَِّ َما َغ ِش َي َت َغيرَّ َ ْت َف َما أَ َح ٌد ِم ْن َخْل ِق اللهَِّ يَ ْست ِ
َط ُ
سنِ َها َفأَ ْو َحى اللهَُّ إَِل َّي َما أَ ْو َحى ) (صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلسراء برسول اهلل صلى
 ِم ْن ُح ْ
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اهلل عليه وسلم إىل السماوات) .

وأي حفاوة إهلية برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبلغ ،وأي تكريم أروع وأعظم ،من

دعوة رب العزة  -جل وعلت قدرته  -لعبده وحبيبه إىل زيارته ،كي حيظى ويتشرف

مبقام الدنو والقرب ،وخيرتق احلجب اليت ما قابلها نيب مرسل وال ملك مقرب ،فكيف

مت ذلك ،للنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم؟

لقد مضت على بعثته صلى اهلل عليه وسلم اثنتا عشرة سنة يدعو قومه إىل اإلميان

وهم حياربونه ،ويؤذونه ،ويصدونه عن سبيله ،ويعذبون أصحابه مبا ال يتحمله اإلنسان

العادي ،ثم توالت عليه مشاعر احلزن من موت عمه أبي طالب ،الذي كان يدفع عنه

األذى ،ويقف جبانبه يف امللمات ،ثم ماتت يف نفس العام زوجه خدجية  -رضي اهلل

عنها  -إثر وفاة عمه أبي طالب بأيام ،وكان ملوتهما األثر البالغ يف نفسه عليه الصالة

والسالم ،كيف ال؟ وقد تصدعت اجلبهتان الداخلية واخلارجية اللتان كانتا قوة دفاعية
ودعما للدعوة اإلسالمية ،ثم تفاقمت األحداث بعد ذلك ،حيث ذهب صلى اهلل عليه

وسلم إىل ثقيف قبيلة بالطائف لعرض دعوته ،لعله جيد آذانا صاغية وعونا يهون عليه،
ولكن ردوه ردا سيئا فقد آذاه أشرارهم ،ورغم كل ذلك مل يداخله اليأس ولو للحظة

واحدة بل توجه يف ساعة احملنة متضرعا إىل اهلل سبحانه وتعاىل بكلتا يديه الطاهرتني

فناجاه قائال ( :اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيليت وهواني على الناس يا أرحم
الرامحني أنت رب املستضعفني وأنت ربي إىل من تكلين إىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو

ملكته أمري ،إن مل يكن بك علي غضب فال أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي ،أعوذ
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل

بي غضبك أو حيل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى وال حول وال قوة إال بك )
( أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد).

فكانت رحلة اإلسراء واملعراج تسلية له عليه الصالة والسالم ،وإشعارا من ربه سبحانه

بأنه مل يتخل عنه ،ومل يرتكه ضحية للتآمر ،وتلك سنة اهلل يف عباده املؤمنني يتوالهم حبفظه

ورعايته ونصره مهما قست الظروف ،وتكالبت قوى الشر والطعيان ،يقول سبحانه
نصر رس َلنا وال َّ ِذين آم ُنوا ِفي الْحياةِ الدنْيا ويوم ي ُقوم أْ َ
ِ
ال ْش َه ُاد}(غافر.)51:
َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ
وتعاىل {:إنَّا لَ َن ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ
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لقد شاهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مشاهد اإلعجاز ما نقله إىل أمته وهو
الصادق املعصوم لئال يكون للناس على اهلل حجة ،بعد أن شاهد ،وبّلغ ،فهؤالء اجملاهدون

وال حد جلزائهم ،وهؤالء املرابون ،واملنافقون ،والكاذبون ،وأكلة الربا ،وتاركو الصالة،
ومانعو حق اهلل سبحانه وتعاىل ،وغريهم ،لقد شاهدهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
وأخرب أمته حباهلم ،وما وصلوا إليه من ذل وبؤس وشقاء ،وهذه مكرمة تدعو إىل اليقني

واالعتبار ،وتأخذ بقلوب الناس إىل التدبر واحلذر ،فماذا بعد احلق إال الضالل.

لقد رفع اهلل سبحانه قدر نبيه فجمع األنبياء من حوله ،واصطفوا يف الصالة والدعاء

خلفه وأثنى كل نيب على ربه مبا هو أهله ،وإمامة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل
على أن األنبياء قد سلموا القيادة إىل الرسول األمني حممد صلى اهلل عليه وسلم ،كما

يدل بدء املعراج من املسجد األقصى املبارك على أهمية بيت املقدس ،فهو أوىل القبلتني،
وثالث احلرمني الشريفني ،وأحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها الرحال.

إن بيت املقدس من يوم إسراء الرسول صلى اهلل عليه وسلم إليه أصبح خاصا

باملسلمني بصفة شرعية ،ومن يوم فتح املسلمني له ودخول عمر -رضي اهلل عنه -

وأرضاه القدس بنفسه سنة  15هجرية ،أصبح عمليا خمتصا بهم دون غريهم.

إن ذكرى اإلسراء واملعراج من يوم اغتصاب بيت املقدس ظلما وعدوانا سنة 1967م،

تثري كل عام يف نفوس املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها على اختالف لغاتهم
وأجناسهم أكرب حافز إزاء املسجد األقصى املبارك ،إلنقاذه من احملتلني الغاصبني الذين

مينعون الناس من الوصول إليه للصالة فيه ،والنيل من حرمته وتهويده ،فالقدس
واملسجد األقصى أمانة يف أعناقنا ،ولن نتخلى عنهما أبدا بعون تعاىل.

واهلل من وراء القصد ،والعاقبة للمتقني ،وال عداون إال على الظاملني ،يقول سبحانه:
نص ُر ُه إِ َّن اللَّ َه لَ َق ِو ٌّي َع ِز ٌيز}(احلج.)40:
نص َر َّن اللَّ ُه َمن يَ ُ
{ولَ َي ُ
َ
َان َح ّق ًا َع َلي َنا نَ ْص ُر ال ْ ُم ْؤ ِم ِن َني }(الروم.)47:
ويقول سبحانه وتعاىل يف سورة أخرىَ {:وك َ
ْ
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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اإلسراء واملعراج

يف ظالل شهر رجب
بقلم  :الشيخ  /حسن أمحد جابر
مفيت حمافظة رفح
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد اهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني ،سيدنا حممد ،وعلى آله ،ومن تبعهم بإحسان ،إىل يوم الدين ،وبعد؛
ففي هذا الشهر املبارك شهر رجب الفرد ،وقعت حوادث عظيمة حيث جعلت

املسلمني يطبقون اإلميان تطبيقاً عملياً ال نظرياً ،ووقعت فيه أعظم حادثة؛ أال وهي حادثة
اإلسراء واملعراج ،فقد كرم اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،حني أسرى به من املسجد
احلرام مبكة ،إىل املسجد األقصى ببيت املقدس ،ثم عرج به إىل السماوات العلى ،ورفعه
حتى أمسعه صريف أقالم املالئكة ،وهي تكتب أعمال العباد وأرزاقهم ،ورأى من آيات

ربه الكربى ،فإن هذه احلادثة جاءت تسلية للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،وتكرمياً له ،ودفاعاً
عنه من كيد الكائدين ،بعد أن لقي شتى صنوف العذاب مبكة ،فذهب إىل الطائف ،لعله

جيد أفقاً أرحب ،وأرضاً أصلب ،لكن أهل الطائف كانت قلوبهم أشد غلظة من قلوب
أهل مكة ،فأغروا به صبيانهم وعبيدهم ،ورمجوه باحلجارة ،حتى أدموا قدميه الشريفتني،
وأصبح جمرداً من كل سالح إال سالح اإلميان باهلل عز وجل ،فحينئذ رفع الرسول صلى

اهلل عليه وسلم يده إىل السماءً ،
قائال « :اللهم إليك أشكو ضعف قوتي  ،وقلة حيليت ،
وهواني على الناس  . . .أنت أرحم الرامحني  ،أنت رب املستضعفني  ،وأنت ربي ...
إىل من تكلين  .إىل بعيد يتجهمين  ،أم إىل عدو ملكته أمري  .إن مل يكن بك غضب
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علي فال أبالي  ،غري أن عافيتك هي أوسع لي  ! ! . .أعوذ بنور وجهك ألذي أشرقت
له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة  ،أن حيل علي غضبك  ،أو أن ينزل بي
سخطك  .لك العتبى حتى ترضى  ،وال حول وال قوة إال بك» ( أخرجه األلباني يف فقه
السرية)

فتحركت قيادة السماء ،ونزل جربيل األمني ،وقال « يَامحَُ َّم ُد،َف َق َ
يما ِشئ َ
ْت إِ ْن
الَ :ذِل َك ِف َ
ِشئ َ
ْت أَ ْن ُأ ْطبِ َق َعَليْ ِه ْمالأَْ ْخ َشبَينْ ِ » أي اجلبلني ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
وهو الذي بعثه اهلل رمحة للعاملني ،قالَ « :ب ْل أَ ْر ُجو أَ ْن يخُْ ِر َج اللهَُّ ِم ْن أَ ْصلاَ ِب ِه ْم َم ْن يَ ْعُب ُد
اللهََّ َو ْح َدُه لاَ ُي ْش ِر ُك ِبِه َشيْئًا » (من حديث أخرجه البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر

املالئكة) فلما رجع الرسول إىل مكة خاطبته العناية اإلهلية قائلة :يا حممد بقدرتنا ستجتاز
األرض والسماء ،وبإرادتنا تتخطى الصعاب واألهوال ،ففي هذا الشهر العظيم كانت
رحلتا اإلسراء واملعراج .
وإننا يف هذه الذكرى العطرة جيب علينا أن نستلهم الدروس والعرب ،اليت لو أستلهمها

املسلمون لتحققت هلم العزة والنصر ،ولزدادوا متسكاً بأرضهم وعقيدتهم.

الدرس األول  :إن أرض املسلمني وحدة واحدة ال تتجزأ ،وإنها ليست ً
حمال لالبتزاز أو

التفريط ،ويدل على ذلك حديث « شداد بن أوس » رضي اهلل عنه قال :ملا أسري برسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من البيت احلرام إىل املسجد األقصى ،وركب الرباق وهو يف

الطريق ،نزل بطيبة -أي مدينة رسول اهلل -مبشراً بأنها ستكون عاصمة لدولة اإلسالم،
ثم طار به الرباق ،فنزل فصلى بطور سيناء ،ثم صلى يف بيت حلم ،فهذا دليل على أن
أرض املسلمني وحدة واحدة ال تتجزأ ،وال جيوز التفريط فيها ،أو التنازل عن أي جزء
منها ،وكأن النيب صلى اهلل عليه وسلم ينادي أمته ،فيقول :يا مسلمون؛ إن كنتم حتافظون
على املسجد احلرام ،وترعونه ،فحافظوا على املسجد األقصى ،فهو أوىل القبلتني ،وثاني
15
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املسجدين ،وثالث احلرمني الشريفني ،وهو باب األرض إىل السماء ،ومسرى األنبياء
والرسل.
وأما الدرس الثاني الذي جيب على املسلمني أن يستلهموه ،هو تفضيل أمة حممد صلى
اهلل عليه وسلم على سائر األمم ،وتفضيل نبينا على سائر األنبياء ،يدل على ذلك؛ أنه ملا
وصل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل بيت املقدس ،مجع له األنبياء والرسل ،فيقول النيب:
أذن للصالة فلم أجد من يؤم الناس ،وإذ جبربيل األمني يدفع بالنيب ليصلي باألنبياء

إماماً ،وهذا فضل من اهلل عز وجل على النيب ،وعلى أمته.

وأما الدرس الثالث فيصور لنا معراج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املسجد

األقصى إىل السماوات العلى ،يف قوله تعاىل { والنج ِم إِ َذا هوى* ما َض َّل ص ِ
اح ُب ُكم َو َما
َ
َ
َ َّ ْ
ََ
ْ
ِ
ِ ٍ
ِ
اس َت َوى*
َغ َوى* َو َما يَنط ُق َعنِ ال ْ َه َوى* إِ ْن ُه َو إِ اَّل َو ْح ٌي ُي َ
وحى* َع َّل َم ُه َشد ُيد ال ْ ُق َوى* ُذو م َّرة َف ْ
و ُهو ب أْ ُ
ِال ُفقِ أْ َ
اب َق ْو َسينِ َأ ْو َأ ْدنَى* َف َأ ْو َحى إِلَى َعب ِدهِ َما َأ ْو َحى*
ال ْع َلى* ُث َّم َدنَا َف َت َدلَّى* َف َك َ
ان َق َ
َ َ
ْ
ْ
ُ
ِ
ند ِس ْد َرةِ ال ْ ُم ْن َت َهى*
َما ك ََذ َب ال ْ ُف َؤ ُاد َما َر َأى* َأ َف ُت َم ُارونَ ُه ِّ َع َلى َما يَ َرى* َولَ َق ْد َر ُآه نَ ْزلَ ًة أ ْخ َرى* ع َ
ِعندها جن ُة الْم ْأوى* إِ ْذ ي ْغ َشى السدر َة ما ي ْغ َشى* ما َزا َغ الْبصر وما َط َغى* لَ َقد ر َأى ِمن آي ِ
ات
ِّ َ َ َ َّ َ َ
َ َ ُ ََ
َ
ْ َ
َْ َ َ
َ
ْ َ
َرب ِه ال ْ ُكب َرى} ( النجم )18-1:حيث رأى رسول اهلل من آيات ربه الكربى ،أن ثواب من
ْ
{م ْن َع ِم َل َصالِح ًا َفلِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن
عمل اخلري ،وعقاب من ِّ عمل الشر ،وذلك يف قوله تعاىلَ :
َأساء َفع َليها وما رب َك ب َِظ اَّلمٍ للْع ِب ِ
يد }(فصلت ،)46:حني عرج بالرسول إىل السماوات العلى،
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
فرأى أناساً منتفخة بطونهم كالغرف ،واحليات ترى من ظاهرها ،فقال :من هؤالء يا
جربيل؟ قال :هؤالء أكلة الربا ،ورأى النيب املفطرون يف رمضان ،وهم معلقون من
عراقيبهم ،وأشداقهم تقطر دما ،ورأى الزناة وبطونهم منتفخة ،ورائحتهم كاملراحيض،

والنار خترج من أدبارهم ،ورأى النيب أناساً يزرعون يف يوم ،وحيصدون يف اليوم الثاني،
وقال :من هؤالء يا جربيل ،قال :هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهلل ،تضاعف هلم احلسنة
16
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بعشر أمثاهلا ،إىل سبعمائة ضعف ،ويف هذه الليلة املباركة ،فرضت على النيب وعلى أمته
أشرف عبادة؛ آال وهي الصالة ،اليت هي عماد الدين ،وهي الصلة بني العبد وربه ،حيث
فرضت يف أول األمر مخسني صالة يف اليوم والليلة ،فما زال النيب صلى اهلل عليه وسلم

يسأل ربه التخفيف ،حتى أصبحت مخساً يف العمل ،مخسني يف األجر .

أيها املسلمون؛ كل هذه األحداث املباركة حدثت فى شهر رجب املبارك ،فانتهزوا

هذه األيام املباركة ،وقدموا ألنفسكم فيها خرياً ،واذكروا أنها كانت على عهد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيام كفاح ،مل يذق خالهلا طعم الراحة ،ورغم ذلك استطاع
أن ينقذكم ،ويدافع عنكم ،فاحرصوا على إميانكم ومقدساتكم ،ألنها أمل نبيكم فيكم،
ودعوته اخلالدة لكم.
فهذا هو شهر رجب شهر الربكات والنفحات ،الذي يقدم شهر رمضان ،فأكثروا فيه
من الطاعات وأعمال اخلري ،فهو شهر عظيم ،ملا جاء يف األثر :أن رجب شهر الزرع،
وشعبان شهر السقي ،ورمضان شهر احلصاد.
ويف اخلتام ،نسأل اهلل العلي القدير أن حيفظ بالدنا ومقدساتنا من كيد الكائدين،
وأن يأتي العام القادم وقد حقق اهلل آمالنا فى توحيد كلمتنا ،ورص صفوفنا ،و حترير
ترابنا ،وبناء صرح دولتنا الفلسطينية املستقلة ،وعاصمتها القدس الشريف ،وما ذلك
على اهلل بعزيز .
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اإلسراء والمعراج

شعر :فوزي خالد الدّيك

العقــل يؤنسه الدليل األيد

صنع بديع بل غنى وتفــرد

والعـــارفون هلم قلوب حرة

حتن بلهفة ال توصـــد
أبداً ّ

ظمآنة للوصل صريها احلجا

ال املاء تبغي ،نعم ذاك املورد

وإذا وعا اإلنسان أغرم واهلا

يرجو رضــــا مواله ال يرتدد

فالناس إما ذاكر مستخلص

أو غــافـــــل يف دائه يتلدّد
***

		
***
		
وذوو النهى أهل احلقيقة دائماً
		

ومريدها يشقى وربك جيهد

ولرمبا يقضي احلياة مكافحـــاً
		

لـــكنه هلل يسعى حيفـــــد

		
فبـــــأنسه تبقى العيون قريرة

وبـذكره حتيى النفوس جتدّد

		
أنّى يداخلــها الونى وعزاؤها

يف وصــله! أنعم به إذ يرفد
***

		
***
		
ما قط أغفلت احلقيقة مــــارقاً
		

من نظــرة تزري به وتنـــدد

فتخط ذكرانــــا على ع ّ
		
التهــا

كم شوكة طرحت عليها ختضد

		
وأمام حمكمة األصول لكم هوى

من مدّع رغما بـــــدا يتجرد

		
أمـــــــا الثقاة فال نزال جنّلهم

يف اخلالدين هلـــم يقام ويقعد
18
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بدئت بــــــآدم لإلله خليفة

يف األرض وهو األروعي الفرقد

ً
مرسال
رهن املشيئة جاء يهبط

يضع األســـــــاس لفرتة ومي ّهد

		
ختمت ببلسمها شفاء جراحها

واهلل يـــرعى أمـــره ويســاند

		
فاخلائفون على املصاحل أرجفوا

واحلاقدون طغوا وأرغـوا أزبدوا

		
شتان ما بني الضاللة واهلـدى

يرجو هلم أن يهتدوا ،أن يرشدوا

		
فيقابلون العقل بالسفه الـذي

قد مـــارسوه وهو حقد أســـود

		
يعفو ويصفح والسماحة دأبه

عند اقتدار يــــــــا لـه ال حيقد

		
فإذا ذكرنـــــاه ذكـــرنا رمحة

للخلق مهداة وخلقــــــاً حيمد

		
فاجلو من نفحاته يتهــــدهد

والظامئون هلم بطيبة مـــــوعد

		
وعلى ربوع املسلمني تلهف

فيوحد
للشرع ينقذ مجعهـــــم ّ

		
للمصطفى ميحو اجلهالة هديه

عوداً على بدء ونعم القــــائد

		
وحمجة بيضاء هذا شأنهــــا
ّ

لو طبقت حتيي الشعوب وترفد
***

		
***
		
ملّا متادى املشركون وضيّقــــــــوا

وطغى عليه األقربون وعـــربدوا

وتداعت األحداث تفعل فعلهــا

وثقيف أغرت ولــــــدها تتهدد

واألرض ضاقت عن عاله برحبها

عصمته أسبـــــاب املشيئة تنجد

فــــــــــإذا األمني رفيقه ودليله

قد جاء يصحب يف السراة ويرشد

زهــــــا الرباق مبخلص متبتّل

طـــــــه عليه ونعم ذاك السيــد

وتشرفت أرجــــاء قدسي بالذي

أســــــري به ليال وحيى املسجد
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واملرسلون على جـــاللة قدرهم

قد أ ّمنـوا من خلفه بل جمـدوا

حنّت إليه مساؤنــــــــا مشغوفة

برسوهلـا تأسو اجلراح فتضمد

احلراس حيّوا مقدمـــاً
واستبشر ّ

لليعربي اهلـــــــامشي توّددوا

والســـــدرة العظمى تبدّت آية
ّ

وكذا املالئكة الكرام توافدوا

ّ
		
كــــــــــــل يشيّعه يالزم حدّه

رمز النظام اجـــــــّله تتقيّد

حتى الكروبيّون حيّوا وازدهــوا

خيص فيسـعد
بقدومه حيظى ّ

وإذا الريــــــــادة حتتفي حببيبها

يف قلب ذروتها النيب حمــمد

لك يا ابن عبد اهلل وحدك أفسحت

ً
أهال هلا وأتيح ذاك الســؤدد

		
صّلى عليك اهلل يـــا خري الورى

وعلى بساط النور مت تـوادد

بني املليك وبني عبــــــد صفوة

يف يقظة ،ولنعم ذاك املشـهد

سبحان ربي ليس حيصـــر كيفه

ما مثله شيء فربي واحــــد

ونرى بروقاً المعات خّلبـــــــاً

تغري صغارا للــمهانة ختلد

			

***

		
***

فلحكمة علويّة إســـــــــراؤه

معراجه دعــــم له بل مولد

فاهلل أكــــــــرب للبداية تبتدى

واهلل أكـرب حني خوطب أمحد

متّت جبهد املخلصني ذوي الوفا

فاألنبيا واملرسلون أمـــــاجد

				

***

		
***

والقبلة األوىل يؤكد قدرهـــا

يف ذمة اإلسالم ذاك الشــاهد

تبقى هلا يف كـــل قلب خفقة

وبكل بال خاطر يتـــــــوارد
20
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مهما يزيّف مغرض أو جاحد

		
ولثالث احلرمني حرمة قدسنا

***

		
***
		
		
منجد
ولكم ترانـــــا حمتفني ّ

ونظل خنطب ناثرين ونقصد

		
يف كل عــــام وقفة معهودة

واحلال نفس احلال ربي يشهد

وكأمنا وقر يصم مسامعـــــاً

وكــــــأمنا إحسـاسنا متبّلد

مشغولة آالتنا مبــــــطامع

بهن ال نتوادد
متدابريـــن ّ
***

		
***
		
رّباه أنقذنــــــــا وأّلف بيننا

لنعود بالوجدان خنلص نعبد

ال نكتفي بالقول صرفة جملس

بل بانتماء بالفعال يؤ ّكــــد
***

		
***
		
		
ولسوف نبقى بالونى يف دائنا

ّ
سنظل تقتلنا األنـــا نتهدّد

		
ما مل نغيرّ ما بنــــــــا بأمانة

يا قوم هيّا ق ّوموكم تسعدوا

		
من كان حقـــــا ينتمي حملمد

نسب العال غال ونعم احملتد

		
هو مكلف لكنه يف طوقنـــا

فدعوا احلضيض إىل الذرى هيّا اصعدوا

		
هذا مقـــــام ال يليق مبسلم

هلل حييي ليلة يتهــــجد

ً
		
متوكال
هلل أسلم أمــــــــره

حييى بع ّزة دينه وله الغد

		
وحتية مين ألشرف مرســــل

ذكراه عاطرة الثناء حمامد
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قضية الالجئين الفلسطينيين
أعدل قضية عرفها التاريخ
وأصدقها
بقلم  :األستاذ يوسف عدوي
جامعة بيت حلم
مقدمة :

يشكل موضوع عودة الالجئني الفلسطينيني إىل وطنهم األصلي الذي قام عليه الكيان
الصهيوني ،أساساً مهماً يف الربط بني قضية فلسطني اليت بدأت بشكل فعلي عام
1948م ،وبني احتالل بقية أراضي فلسطني الذي مت يف حزيران عام 1967م  ،ومن دون
عودة الالجئني البالغ عددهم اآلن حوالي مخسة ماليني نسمة لن تنجح أية مفاوضات

أو اتفاقات سالم  ،إذ يرفض الالجئون تقزيم حق العودة واختزاله بعودة الالجئني إىل

أراضي الدولة الفلسطينية اليت ستقام على مساحة 5650كم ،2وهي أراضي الضفة
الغربية وقطاع غزة  ،وحتاول إسرائيل أن تعيد جزءاً بسيطاً جداً من هؤالء الفلسطينيني

الالجئني إىل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .
جذور القضية :

تتلخص جذور القضية بأن اليهود الصهاينة  -ومبساعدة بريطانيا دولة االنتداب

على فلسطني ،وبعض الدول كأمريكا وأوروبا  -خططوا إلقامة دولة للصهاينة يف

فلسطني على حساب الشعب الفلسطيين ،صاحب احلق التارخيي على أرض فلسطني،
وبدأت القضية من مؤمتر بال يف سويسرا عام 1897م ،مروراً بوعد بلفورعام 1917م،
وانتهاء بانسحاب بريطانيا من فلسطني يف 1948/ 5/ 14م ،وتسليم البالد والسالح
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واملواقع للعصابات الصهيونية (شترين ،واألرغون ،واهلاجاناة ) املدربة تدريباً جيداً،

واجملهزة بكل أنواع األسلحة  .وكانت بريطانيا قد مهدت لذلك بأنها جعلت فلسطني
حتت ظروف سياسية ،وعسكرية ،واقتصادية ،واجتماعية ،ودولية ،مناسبة لغرس هذا

الكيان ،وخلقه ،وزرعه يف فلسطني ،ومحايته ،ومنوه ،ورعرعته ،حتى يقف على رجليه،
ويسيطر على املنطقة كلها ،وساعدت يف ذلك بعض القوى العربية .

بلغ عدد اليهود يف فلسطني يف نهاية احلرب العاملية الثانية سنة 1945م حوالي

(  660.000نسمة ) ويف هذه الفرتة كان من املمكن رؤية التغري الذي طرأ على
اجلماهري اليهودية يف فلسطني ،واتضح أنهم يسريون يف طريق التبلور القومي ،حبيث

جعل باإلمكان القول إن فلسطني تتغري من قطر ذي قومية واحدة ،هي القومية العربية،
ومجاهري يهودية حكمها حكم األقلية ،إىل قطر ثنائي القومية ،يعيش فيه شعبان؛ العربي

واليهودي ،على علم أن نسيج املؤامرة كان يف منتصف القرن ( التاسع عشر ) مؤامرة

الصهيونية يف طرد شعب فلسطني واقتالعه من أرضه بالقتل والرتويع وبقوة السالح،
والسيطرة على أرضه وبيوته يف يافا ،وعكا ،وتل الربيع ،وزكريا ،وعجور ،والرملة،
وحيفا ،واللد ،وصفد ،وساعد احلركة الصهيونية يف حتقيق هذا اهلدف كما أسلفنا دول

كربى وبعض القوى العربية ،وظروف احلربني العامليتني األوىل والثانية كانت يف صاحل

الصهاينة ،قال بن غوريون ( :إذا كانت احلرب العاملية األوىل قد جاءت بوعد بلفور،
فاحلرب العاملية الثانية ستأتي بالدولة اليهودية) ،وبتطور القضية الفسطينية ،ويف ظل

صمت دولي ،وعلى مرآى من مجيع العامل ،مت تهجري حوالي  900.000فلسطيين من

( )531قرية ومدينة عام 1948م ،ويبلغ تعدادهم اآلن حوالي مخسة ماليني الجئ ،وعدد

الشعب الفلسطيين حسب إحصائية 2008م حوالي (  10ماليني ) فلسطيين 13% ،
منهم يف الضفة وغزة ،ومنهم مليون الجئ  25%من جممل عدد الالجئني ،وحياول
اليهود حصر املفاوضات عليهم فقط  .وجرى ما جرى يف دير ياسني والدوامية ومسجد

دهمش يف اللد ،وخريش ،ويافا ،وزكريا ،والربيج ،وموضع اجملازر ،والتشريد ،نضج
واحرتق من كثرة ما كتب وحبث حوله ) 61 ( ،عاماً وما زال الالجئون مشردين يف كل
بقاع العامل  ،وستظل قضيتهم أعدل قضية عرفها التاريخ القديم واحلديث بشهادة العامل
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أمجع ،وستبقى مقلقة ألرباب السياسة الذين أحرجوا يف عدم حلها ،سيما وأن مشاكل

الالجئني يف العامل حتل بسرعة ،خالل أيام ،أو أشهر على األكثر .
خميمات الالجئني الفلسطينيني :

يبلغ عدد خميمات الالجئني يف غزة ،والضفة الغربية ،ولبنان ،وسوريا ،واألردن ،حسب
وكالة الغوث (  ) 59خميماً ،وهي  ،يف غزة  :جباليا ،رفح ،الشاطئ ،خان يونس ،النصريات،
الربيج ،املغازي ،دير البلح .يف الضفة  :بالطة ،طولكرم ،جنني ،عسكر ،الدهيشة ،
شعفاط ،اجللزون ،قلنديا ،العروب ،األمعري ،نور مشس ،الفارعة ،عقبة جرب ،دير عمار،
عني السلطان  ،خميم رقم  ،1عايدة ،بيت جربين ،الفوار ،قدورة .يف األردن  :الوحدات،

ماركا ،إربد  ،احلصن ،الزرقاء ،سوف ،جرش ،الطالبية ،جبل احلسني ،خان الشيخ .يف
سوريا  :محص ،الست زينب ،جرمانا ،سبيتة ،خان دنون ،محاة ،درعا ،خميم الطوارئ يف

درعا ،الريموك .يف لبنان  :عني احللوة ،نهر البارد ،الرشيدية ،الربج الشمالي ،البداوي،
برج الرباجنة ،شاتيال ،البص ،ويفل ،املية ومية ،خبية ،مار إلياس ( عبد ربه .) 1996 ،
والعدد احلقيقي للمخيمات  76خميماً  ،فاملخيمات غري املسجلة لدى وكالة الغوث هي

عبارة عن جتمعات سكانية لالجئني الفلسطينيني ال تدخل يف لوائح الوكالة ،وال ترصد

هلا أية موازنات ،وال تستفيد من خدمات الوكالة ،ومن هذه التجمعات  :خميما حندارات

والرمل يف سوريا  ،واملعشوق والقامسية يف لبنان .
كيف يكون حق العودة حقًا مقدسًا وقانونيًا وممكنًا ؟

فلسطني للعرب الفلسطينيني ،وإن تشريدهم عنها بقوة السالح والقتل والتشريد

وبالتآمر الدولي واجملازر املربجمة ال يسقط حقهم يف أراضيهم وبيوتهم والعودة إليها،

فالقرارات الدولية موجودة  ( ،وتشري بعض الدراسات واإلحصاءات إىل أن سكان
(  ) 442قرية هجروا ألسباب عسكرية مباشرة أي  89%من جمموع القرى املهجرة
واملدمرة ،واحلرب النفسية أدت إىل تهجري (  ) 50قرية أي بنسبة  10%من جمموع
القرى و (  ) 5قرى خرجت طوعاً بناء على أمر املختار أو عمدة احلامولة ) ( أبو ستة،

. )1999

فاملرجعية الدولية وقرارات هيئة األمم املتحدة تعطي شرعية العودة  ،وقوانينها تبني
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أن العودة ممكنة  ،ولكن يف ظل ضغط إجباري على الدولة الصهيونية  ( ،فقرار 194

الصادر عن اجلمعية العامة يف 1948/ 12/ 11م يطالب بإعادة الالجئني الفلسطينيني
إىل أراضيهم اليت شردوا عنها ،وليعيشوا بسالم مع جريانهم ،وتشري إىل ذلك الفقرة
(  ) 11من هذا القرار ) ( عبد ربه . ) 1996 ،

وهذا القرار وغريه من القرارات مثل  3236و  242و  181تقر حقوق الشعب

الفلسطيين مبن فيهم الالجئون  ،ويعترب القرار  194أهم قرار كما يقول الباحث
الفلسطيين سلمان أبو ستة ،إذ يتضمن القرار  194الذي يعترب أهم قرار لالجئني

حيتوى على ثالثة قرارات ،وهي :

 .1حق الالجئني يف العودة إىل بيوتهم .

 .2إنشاء آلية التنفيذ امسها جلنة التوفيق الدولية .

 .3يعطى الالجئون الغوث والتشغيل إىل أن يعودوا إىل ديارهم ( أبو ستة .)1999 ،
ويعترب منع إسرائيل  ،ومعارضتها لعودة الالجئني استمراراً خلرق القوانني الدولية

وحتديها  ،ولكن اجملتمع الدولي ال حيرك ساكناً ويرضى بهذا التحدي  ،وال يكلف نفسه
بالضغط على الكيان الصهيوني إلعادة الالجئني  ،وبالنسبة للتعويض ال يعترب مثناً
للوطن  ،ولكنه مثن للبعد والعذاب واخلسائر اليت حلقت بالفلسطيين نتيجة بعده قهراً

عن وطنه  ،فالقانون الدولي واضح بهذا اخلصوص ،وهو العودة والتعويض .
من املسؤول عن تعويض الالجئني نتيجة تهجريهم ؟

كما قلنا لالجئ حقان  :حق العودة ،وحق التعويض .العودة إىل دياره اليت هو

صاحبها ،وتعويضه عن املعاناة ،واستغالل الصهاينة لعقاراته ،واستثمارها وعمل ماليني
الدنانري طوال (  61عاماً ) وهي عمر تشريد الشعب الفلسطيين ،هلذا فاملسؤول عن
التعويض احلكومات والسلطات املسؤولة وهيئة األمم املتحدة ،وبريطانيا ،وكل من له

تأثري على اللجوء ،فقد عانى الفلسطينيون معاناة مل حتدث لشعب يف التاريخ ،متثلت يف
طردهم اجلماعي من بيوتهم ،ورميهم يف العراء ،ومصادرة حقوقهم ،وتصفيتهم جسدياً،
وتدنيس مقدساتهم ،وانتهاك حرماتهم ،بشكل خيالف كل املبادئ السماوية ،والقوانني،
واألعراف الدولية ،وهذا وصمة عار على جبني العامل ،واملنظمات الدولية ،اليت تقف
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متفرجة ،ومساعدة للمجرم على االستمرار يف طغيانه وإجرامه .

وقد نظمت حكومة كندا يف فرتة سابقة ورشة عمل كان هدفها حتديد األساس

القانوني للتعويض ،ومن يستحقه وكيفية تنفيذ ذلك ،وعرض االسرائيليون

املشاركون يف الورشة آراءهم يف قضية التعويض وشروطهم( ،وقام الباحث الفلسطيين
الدكتور سلمان أبو ستة باستعراض احلجج اإلسرائيلية ،وخلص آراء خرباء القانون

الدولي يف املوضوع نفسه ،وهي آراء جاءت مبجملها مضادة للحجج اإلسرائيلية)
( انظر األيام 1999/ 6/ 29 ،م ) .

من آراء القانون الدولي بالعودة والتعويض :
التعويض حق معرتف به حسب القانون الدولي ،وهناك (  ) 40حالة دولية مماثلة مت

فيها دفع التعويض دون شرط  .وبعض آراء اخلرباء تنطلق من اآلتية :

 .1حق العودة والتعويض يف القانون الدولي يقوم على أن كل ضرر يقابله االلتزام

بإصالح الضرر  ،ومت إدراج هذا احلق يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان  ،ويف مؤمتر

القانون الدولي الذي عقد يف القاهرة يف عام 1992م وصدر عنه مبادئ القانون الدولي
لتعويض الالجئني  ،وخالصة اإلعالن إنه إذا طردت دولة مواطنيها مباشرة أو بشكل
غري مباشر ،فإن هلم حق العودة والتعويض معا ( األيام 1999/ 9/ 29 ،م ) .

 .2من احلاالت الدولية اليت متت فيها العودة والتعويض؛ حادثة الذين طردوا من

القرم 1944م  ،واملرأة اليت رفعت قضية يف اسرتجاع حقها وملك هلا يف قربص الرتكية،
وأصدرت احملكمة األوروبية يف 1998/ 7/ 28م حكماً باإلسرتجاع والتعويض ( .أبو

ستة . ) 1999 ،

 .3يؤكد رجال القانون الدولي أن حق الالجئني ال يسقط بتوقيع أي اتفاق ،فهو حق

فردي مطلق ،وال يسقط بالتقادم وليس له حد زمين ( أبو ستة  .) 1999 ،وهناك آراء
كثرية للخرباء ال جمال لذكرها يف هذا املقام  ،أو يف هذه العجالة .
الالجئون ومفاتيح بيوتهم اليت هجروا منها :
إن العديد من الفلسطينيني ممن هجروا من فلسطني عام 1948م ما زالوا اآلن حيتفظون
مبفاتيح منازهلم اليت هجروا منها يف فلسطني  ،وذلك شعوراً منهم باالرتباط العميق
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بأراضيهم وممتلكاتهم وحبقهم املقدس يف العودة ،وأنها حاصلة ال حمالة  .وكما يقول

حممود عبيد ( أبو إبراهيم ) من قرية بيت عطاب ،والذي تويف يف هذا العام 2009م
عن عمر يناهز  110أعوام ( :هذه املفاتيح رمز حلقنا يف أراضينا  ،وأننا هجرنا عنها

بالقوة والقتل ،وال بد من العودة إليها بالوحدة والقوة  ،ووقوف املسلمني والعرب معنا
والعامل أمجع  ،وستظل األجيال تتوارث هذه املفاتيح ،كي ال ينسوا أراضيهم وحقوقهم
إىل أن تتم العودة ) ( حوار الكاتب مع حممود عبيد 2007 ،م ) .

بتاريخ 1949/ 12/ 8م صدر قرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( ) 302

القاضي بتأسيس وكالة الغوث الدولية ،لرتعى شؤون الالجئني الفلسطينيني ،وتهتم

بهم  ،حيث تقاعست األمم املتحدة عن تنفيذ القرار (  ) 194فلجأت إىل االلتفاف

حوله بإقامة األونروا اليت هدفها إغاثة الالجئني ،أما الشعب الفلسطيين فرييد اإلغاثة
إىل أن يتسنى له حق العودة ( مسارة . ) 1992 ،

ونالحظ يف السنوات األخرية التقليصات يف الربامج اليت تقدمها الوكالة كافة،
خصوصاً يف اجملال الصحي ،وحسب التقديرات اليت تشري إليها دراسات استطالعات
الرأي على عمل الوكالة ،فإنها قلصت أكثر من  70%من خدماتها خالل العشر
سنوات األخرية ،وعند زيارة مدارس الوكالة ،وعياداتها الطبية ،تالحظ هذه احلقيقة،
وهذه مؤشرات من حق الناس أن يقولوا عنها أنها متهيد للدمج والتوطني ،وفرض

حل مصطنع ملشكلة الالجئني ( ومحل الدكتور أسعد عبد الرمحن كامل املسؤولية يف
العجز الذي تعانيه الوكالة لتقصري الدول املاحنة ،وسوء إدارة وكالة الغوث ،األمر الذي

يعاجل بعدم تسلم بيرت هانس املفوض العام لالونروا مهام قيادتها ) ( نضال الشعب ،

 .)1997ولكين أختلف مع الدكتور أسعد عبد الرمحن الرئيس السابق لدائرة شؤون
الالجئني يف السلطة الفلسطينية حول ما تدعيه الوكالة أن هناك عجزاً يف ميزانيتها ،
فأرى أن العجز املدعى هو تربير لتقليص اخلدمات ،وبالتالي إنهاء الوكالة ،وتصفية

القضية ،حيث إن وكالة الغوث هي الشاهد الرئيس على تشريد ماليني الفلسطينيني،
وعدم إعادتهم إىل بيوتهم  ،ويبدو أن هناك عوامل سياسية ،وقوى من خلف الوكالة،

هي اليت حتركها باجتاه احلل السياسي اهلزيل للقضية الفلسطينية .
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وأخرياً ال بد من متسك الفلسطيين حبقوقه  ،وأن يستمر باملطالبة باملرجعية الدولية ،

وعليه أن ال يستعجل احللول والتفاوض مع العدو ،الذي يرتبص به ليوقعه يف شراك
مؤامراته ،إلنهاء القضية العادلة  ،والنهج السلمي التصفوي ،الذي بدأ الرتويج له منذ

عقود للتخلص من الالجئني وتصفية قضيتهم  ،ومن ميثل الالجئ هو احلريص واألمني
على حقه وسالمته وعودته إىل األرض اليت شرد عنها ،وال يوجد يف برناجمه بديل عن
العودة .ورحم اهلل أبا سلمى القائل يف قصيدة ( سنعود ) من ديوان املشرد :
بعيداً عن سهولك واهلضاب
فلسطيـن احلبيبة كــيف أحيا
وفـــي عيين أطياف العذاب

فلسطني احلبيبة كــيف أغفـو

وهل من عودة بعد الغيـاب ؟

ويسألنــي الـرفــاق أال لقــاء
غداً سنعود واألجيــال تصغي

وفـوق شفاهنا محر الرغـــاب

مـع الرايـــات دامية احلواشي

علـى وهج األسنة واحلــراب

نعود مـــع العواصف داويات

املراجع :

مع الربق املقدس والشهــاب

 .1أبو ستة ،سلمان ،حماضرة ألقاها يف خميم الدهيشة عن حق العودة يف 1999/ 8/ 24م
 .2صحيفة األيام ،العدد  ، 1356السنة الرابعة 1999/ 9/ 29 ،م .
 .3توما  ،إميل  .جذور القضية الفلسطينية  ،دار الكاتب .

 .4مسارة  ،عادل  ،الالجئون الفلسطينيون بني حق العودة واستدخال اهلزمية  ،مركز الشرق،

القدس1991 ،م .

 .5جملة صوت اجلماهري ،السنة األوىل  ،العدد التاسع  ،آب  ، 1991 ،رام اهلل .

 .6عبد ربه  ،صالح  ،الالجئون وحلم العودة إىل أرض الربتقال احلزين  ،مركز املعلومات

البديلة .1996 ،

 .7مقابلة مع حممود عبيد 2007/ 9/ 5 ،م .

 .8نضال الشعب ،السنة الثانية ،العدد  ،13شباط ،1993 ،رام اهلل .
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أ.د .حسن عبد الرمحن سلوادي
عميد البحث العلمي والدراسات العليا /جامعة القدس املفتوحة

مقدمة:
على أثر الصدمة اليت حلقت بالعرب واملسلمني يف أواخر القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين ،حني دلف االستعمار الغربي إىل بيوتهم ،واستوىل على مقدراتهم

دون سابق إنذار ،مسلحاً بالعلم والقوة والصناعة والفنون ،ظهرت يف أوساط خنبهم
تنم عن احلرية والدهشة واإلحساس العميق باخليبة واإلحباط من
املثقفة أسئلة كثرية ُّ

جراء ذلك البون الشاسع ،أو اهلوة العميقة اليت تفصل بينهم وبني غريهم من األمم
املتقدمة.
وقد انربى عدد غري قليل من علماء املسلمني لتوضيح األسباب والعوامل اليت حالت

دون تقدم املسلمني ،وأبقتهم قروناً طويلة يف دائرة التخلف والتبعية ،ووصمت حياتهم
باجلمود والتقليد الذي سيطر على مناحي تفكريهم وطرائق معيشتهم .وكان هناك شبه
إمجاع بني رواد تلك الفرتة على أن الداء إمنا يكمن يف املسلمني ،ال يف اإلسالم كما زعم
بعض املستشرقني يف حماوالتهم الدائبة لتوهني عرى العقيدة يف نفوس املسلمني من
خالل وضع اإلسالم نفسه يف قفص االتهام ،واالدعاء بأنه يقف حجر عثرة أمام تقدم
املسلمني ؛ ألن مبادئه وتشريعاته ليس فيها ما حيفز طالب احلقيقة والساعني إليها على
البحث واالبداع واملغامرة يف اكتشاف اجملهول واملداومة عليه.
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من هنا يتحدد السؤال الرئيس الذي حناول اإلجابة عنه يف هذه املقالة وهو :هل يف
االسالم مبادىء أو تشريعات تعوق حركة البحث العلمي ،وتعطل مسارهُّ ،
وحتد من
نشاطه ودوره يف تنمية اجملتمع ؟ أم أن تشريعاته تشكل حافزاً يدفع الباحث املسلم كي
يواصل أحباثه ودراساته وكشوفه يف جماالت احلياة كافة دون خوف أو وجل ؟ .ويتفرع
عن هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى تتعلق بطبيعة املنهج القرآني يف البحث العلمي
ومساته وعناصره ومرتكزاته.
تعريف البحث العلمي ومناهجه:
ماسة أو ضرورة إنسانية رافقت اإلنسان منذ اللحظة
يعد البحث واالكتشاف حاجة َّ

األوىل اليت استخلفه اهلل تعاىل يف األرض لعمارتها؛ ذلك ألن عمارة األرض وتوفري
مقتضيات املعيشة ،ومواجهة أخطار الطبيعة وتقلباتها ال تعاجل دومنا حبث أو نظر ،فاإلنسان
منذ بدايات وجوده على هذه األرض  ،وحتى هذه اللحظة يواجه يف حياته مشكلة تلو
البد
مشكلة ،وكل معضلة من هذه حتتاج إىل حل ،واحلل ال يأتي عفواً أو مصادفة ،بل َّ

من إعمال العقل  ،وإجياد حلول مناسبة باملالحظة والتجريب والبحث واستخالص
النتائج اليت تعد مرتكزات البحث العلمي املنهجي.
فالبحث العلمي يف أبسط صوره مغامرة وجتربة واكتشاف ،ونعين باملغامرة أن اإلنسان
مبا وهبه اهلل من عقل وحواس وإرادة قادر على اقتحام آفاق اجملهول واخلوض فيه
ودراسته وفقا لقواعد علمية منظمة  ،ومن هنا نستطيع تعريف البحث( :بأنه عملية

فكرية منظمة ،يقوم بها الباحث من أجل تقصي احلقائق بشأن موضوع ما ،مستخدماً يف
ذلك منهجاً علمياً مناسباً هلذا املوضوع ،وذلك بهدف الوصول إىل حلول ناجعة ،وقوانني
ونظريات ميكن تطبيقها على حاالت مماثلة)(.)1
وتتفاوت مناهج البحث العلمي وتتعدد أنواعها باختالف جماالت الدراسة وتنوعها،
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فهناك املنهج االستداللي -االستنباطي الذي ميكن من خالله الربط بني األشياء على
أساس املنطق العقلي والتأمل الذهين  ،وهناك املنهج االسرتدادي التارخيي  ،وهناك املنهج
الوصفي التحليلي  ،واملنهج االستقرائي التجرييب الذي يقوم على االستقراء والقياس

ً
وصوال إىل القاعدة العامة  ،أو
واملشاهدة والتجربة  ،وإثبات صحة الفرضيات أو خطئها
النظرية أو القانون الذي يتوصل إليه الباحث من مفردات الوقائع وعناصرها.
اإلسالم واملنهج التجرييب:
يزعم بعض املستشرقني الغربيني يف دراساتهم للحضارات اإلنسانية أن أبرز حمطتني
يف مسرية تلك احلضارات هما :احلضارة اليونانية القدمية ،واحلضارة الغربية املعاصرة،
متجاهلني بذلك احلضارة العربية اإلسالمية  ،وغريها من احلضارات اليت منت وترعرعت
يف قارتي آسيا وإفريقيا.
ووصل نهج االستعالء الذي ينطلق منه بعض هؤالء إىل حد إنكار أي فضل للعرب
واملسلمني على احلضارة اإلنسانية  ،ناعتني حضارتنا باجلمود والتحجر  ،وعدم القابلية
للتطور والتغيري ،بل نعتوا اإلنسان العربي نفسه بالدونية ِّ
واحلسية والعجز عن

استخدام العقل ألسباب وراثية أو جينية متأصلة فيه.
والواقع أن أمثال هؤالء املغرضني أغفلوا حقيقة مهمة تتعلق مباهية احلضارة وطبيعة
تكوينها وتطورها ،فاحلضارة اإلنسانية ال ميكن نسبتها ألمة بعينها ،أو حصرها يف اجتاه
واحد؛ ألن هذه احلضارة هي نتاج البشر مجيعاً ،وهي سلسلة من احللقات متثل كل حلقة

منها إضافة مميزة ألمة ما يف فرتة زمنية حمددة ،والذي ال شك فيه أن احللقة اليت أضافتها
ً
مفصال رئيساً يف مسرية احلضارة اإلنسانية .ويؤكد
احلضارة العربية اإلسالمية تشكل

املنصفون من علماء الغرب أنه لوال جهود العرب واملسلمني لبدأت احلضارة الغربية يف
القرن الرابع عشر من النقطة اليت بدأ الغرب نهضته من القرن الثامن ،وتتمثل جهود
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العرب واملسلمني فيما أضافوه من إجنازات هلذه احلضارة يف أمرين:
األول :املنهج التجرييب الذي يعزوه نفر من املستشرقني إىل نيوتن ،بينما هو يف احلقيقة

َّ
ويتجلى
من نتاج احلضارة العربية اإلسالمية ،فبذوره موجودة أساساً يف القرآن الكريم،
ذلك يف العديد من اآليات اليت حتث اإلنسان وتدعوه إىل تقليب نظره يف خملوقات

اهلل وتأملها ،واستنباط حكمة وجودها وخلقها ،ومن ذلك قوله تعاىلَ { :س ُن ِري ِهم آيَات ِ َنا ِفي
ْ
ِ
آْال َف ِ ِ
اها
اها َو َزي َّ َّن َ
اق َوفي َأ ُنفس ِه ْم } ( ، )2وقوله تعاىلَ { :أ َف َل ْم يَنظُ ُروا إِلَى ا َّلس َماء َف ْو َق ُه ْم ك َْي َف بَ َن ْي َن َ
َو َما لَ َها ِمن ُف ُرو ٍج } ( ،)3بل دعا اهلل تعاىل املسلمني دعوة صرحية إىل التجوال يف األرض
والسيرّ يف رحابها ،وتأمل أحواهلا عظة واعتباراً ،فقالَ { :ف ِس ُريواْ ِفي ا َأل ْر ِض َفانْظُ ُرواْ كَي َف
ْ
محل اهلل تعاىل اإلنسان يف موضع آخر من القرآن
َان َعا ِق َب ُة ال ْ ُم َك َّذب َِني }( ،)4وكذلك َّ
ك َ
الكريم مسؤولية استخدام وسائل العلم وأدواته اليت تعد من العناصر األساسية للعلم

َان َع ْن ُه َمس ُؤوالً } (. )5
التجرييب ،فقال تعاىل { :إِ َّن ا َّلس ْم َع َوال ْ َب َص َر َوال ْ ُف َؤ َاد ُك ُّل ُأولـئِ َك ك َ
ْ
وانطالقاً من هذه اآليات الكرمية ومن األحاديث النبوية الشريفة ،فقد أرسى علماء

اإلسالم منهجاً حبثياً ظهرت معامله يف وقت مبكر من خالل اجلهود اليت بذلوها يف
تدوين السنة النبوية والروايات التارخيية ،حيث امتازت هذه اجلهود بالدقة ،واألمانة
والنزاهة ،والنقد التحليلي املعمق للمتون والنصوص من داخلها ،والتزام األدب يف
اجلرح والطعن يف أحوال الرواة ،ثم انطلق الباحثون املسلمون بعد ذلك للبحث
يف شتى جماالت املعرفة وجالوا يف رحابها وسبقوا غريهم يف نقد الفكر األرسطي،
وكانوا أول من استخدم النهج التجرييب يف البحث العلمي ،وشهد هلم بذلك العديد
من العلماء الغربيني املنصفني ،يقول زيغرد هونكه« :العلم التجرييب مل يبدأ إال عند
العرب»( ، )6ويقول فرانز روزنتال« :التجربة واملالحظة هلما قيمة كربى يف البحث
العلمي اإلسالمي»( ، )7ودليله يف ذلك ما قام به احلسن بن اهليثم يف علم البصريات
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وجابر بن حيَّان يف علم الكيمياء ،والرازي وابن النفيس والبريوني وكثري غريهم من

العلماء الذين أحدثوا باكتشافاتهم ثورة فكرية وعلمية مهدت السبَّل لظهور مشاهري
العلماء يف الغرب ،أمثال :جاليليو ،ونيوتن ،وروجربيكون ،وغريهم.

والثاني :تهذيب الرتاث اليوناني واحلفاظ عليه ،ونقله إىل احلضارة الالحقة ،فقد
اعتمد رواد احلضارة الغربية على الرتمجات العربية للرتاث اليوناني يف مجيع ألوان
املعارف والعلوم ،ولوال هذه الرتمجات ،ملا أفلح الغربيون يف تأهيل حضارتهم ،والعودة
بها إىل منابعها يف الرتاث اليوناني القديم.
مرتكزات البحث العلمي ودعائمه يف اإلسالم:
يضع الباحث املسلم نصب عينيه وهو خيوض يف أحباثه واكتشافاته أنه مهما بعد شأوه
وتبحر وعال كعبه يف علوم عصره ،فإن
وعلت منزلته يف جمال البحث ،ومهما ارتقى َّ
ً
ضئيال ال يكاد يذكر باملوازنة مع علم اهلل الذي ال حيده حد ،وال حييط به بشر:
علمه يظل
ِّ
{ َو َما ُأوتِي ُتم من ال ْ ِعلْ ِم إِ َّال َقلِيالً }( ،)8وبطبيعة احلال فإن هذا ال يشكل عامل إحباط للعلماء،
وإمنا هو حافز هلم كي يستزيدوا من العلم واملعرفة ،ويواصلوا كشوفهم وإبداعاتهم
يف شتى أصناف الفنون ،ويتحلوا باإلنسانية والتواضع ،وهما من مسات العلماء الذين

يدركون ببصرهم وبصريتهم أن علمهم ال يكاد يساوي شيئاً إزاء علم اهلل اخلالق َّ
جل

وعال ،الذي { علم الِنس
ان َما لَم يَ ْع َلم }(. )9
َ َّ َ إْ َ َ ْ ْ
إن الباحث املسلم –على عكس علماء الغرب العلمانيني -يعلم يف قرارة نفسه أن

للكون خالقاً هو اهلل  ،وليس كما زعم أدعياء العلم من اإلحلاديني أن الكون إمنا خلق
نفسه بنفسه ،أو أنه وجد مصادفة دون تدخل أو تدبري من أية قوة أخرى ،وأن هذا
الرتتيب واجلمال والنظام،
اخلالق هو الذي أبدع الكون على هذه الدرجة الفائقة من
أِّ
اختِ َال ِف اللَّي ِل والنها ِر آلي ٍ
يقول تعاىل { :إِ َّن ِفي َخلْقِ السماو ِ
ات ُلولِي األلْب ِ
اب }(،)10
ات َوا َأل ْر ِض َو ْ
َّ َ َ
ْ َ َّ َ َ
ْ
َ
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{ما
وأخضعه لقوانني ونواميس ضابطة حلركاته وسكناته ومجيع أحواله  ،يقول تعاىلَّ :

ِ
ً
ٍ
ِ قِ
ار ِج ِع ال ْ َب َص َر َه ْل َت َرى ِمن
َت َرى في َخلْ ا َّلر ْح َمنِ من َت َف ُاوت } ( )11ويقول تعاىل أيضا َ { :ف ْ
ُفطُ و ٍر}( .)12هذا اخلالق العظيم واحد ال شريك له وال معبود سواه ،فهو احلق املطلق،
بل هو –جل وعال -مصدر كل احلقائق املعرفية الكلية واجلزئية.

ومن املؤكد أن رسوخ عقيدة التوحيد لدى الباحث املسلم ،وإميانه العميق بقدرة اهلل
الواحد األحد ،وتفرده مبلكوت السماوات واألرض ،وعلمه الذي ال حييط به بشر .كل

ذلك مينحه الثقة واالطمئنان والدافعية للعمل واإلجناز ،بعيداً عن اخللط والفوضى

والتشويش؛ ألنه دائماً يستشعر يف مكنون نفسه ذلك النظام البديع ،واإلحكام املعجز
الذي أوجده اهلل يف الكائنات املخلوقة املرئية منها وغري املرئية ،ويشكل هذا – من غري

شك -حافزاً يدفع الباحث إىل التجديد واإلبداع واالبتكار ،والسعي احلثيث لتحقيق
كل ما هو جديد ومبتكر يف مناحي املعرفة وأبوابها ،مستلهماً يف ذلك دعوة القرآن
الصرحية إىل نبذ التقليد وحماربة املقلدين.
خصائص احلركة العلمية يف اإلسالم ومساتها:
تنطلق رسالة العلم اليت يتبناها اإلسالم من جوهر دعوته ،ومن صميم مبادئه ،فإذا
كان األساس الذي ترتكز عليه هذه الدعوة التوحيد والتجديد والبعد عن التقليد،
فإنها أيضاً تتناغم مع طبيعة اإلنسان ودوره ،ومهمة استخالفه يف األرض ،وتكليفه
بعمارتها وتعهد شؤونها ،ومن هنا فإن من أبرز اخلصائص اليت تتسم بها احلركة
العلمية اإلسالمية أنها إنسانية الغاية ،وأن فوائدها ومكتسباتها للبشر أمجعني ال لفريق
دون سواه ،أو قوم دون سائر األقوام ،فهي يف منهجها وغايتها ومسعاها عاملية الصبغة،
شعارها العلم للجميع ،وهلذا مل يؤثر عن املسلمني يف مسرية حضارتهم الرائدة ،أنهم

احتكروا علماً أو ضنوا مبعرفة مهما كان حجمها ،حتى على أعدائهم واملخالفني هلم
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يف الفكر والعقيدة والسلوك  ،وشواهد التاريخ ومعطياته دليل على ذلك  ،فقد كانت
مراكز احلضارة العربية واإلسالمية كأجنادين والرها وبغداد والقاهرة والقدس الشريف

ً
موئال لطاليب العلم من شتى األجناس وامللل وال سيما األوروبيني ،ينهلون
وغرناطة
منها العلم ،ويلقون من أهلها كل مظاهر احلفاوة والتكريم ،وقد انتقلت على أيدي
هؤالء علوم الطب والفلك والزراعة واملنطق والفلسفة وغريها من العلوم اليت استند
إليها الغربيون يف بناء نهضتهم العلمية املعاصرة .ومن املؤكد أن هذا االنفتاح املقرون
بالتسامح واخللق القويم خيتلف إىل حد بعيد عن النهج الغربي املعاصر ،الذي يصر على
االستئثار بالعلوم واملعارف واحتكارها ،بل حيظر على اآلخرين امتالكها والوصول إىل
مفاتيحها ،وإذا ما حاولت إحدى الدول ،وال سيما من دول العاملني العربي واإلسالمي،
أو دول العامل الثالث حتدي هذا احلظر ومواجهته ،وسعت بكل ما أوتيت من قوة
المتالك ناصية العلم والتكنولوجيا وتوطينها ،فإنها ستتعرض حتماً حلرب شعواء تشنها

تلك القوى االستعمارية حبجج وذرائع خمتلفة ،كما حصل يف العراق وكوريا الشمالية،
وكما يتوقع حصوله يف إيران ،حتى أصبحت الشغل الشاغل للدول الغربية وإسرائيل
لسعيها الدائب ،وإصرارها على الوصول إىل تقنيات الطاقة النووية السلمية وعلوم
الفضاء ،اليت ستفتح أمامها أبواب التقدم يف شتى اجملاالت الصناعية والزراعية والطبية
ً
متواصال للغربيني الذين
واهلندسية وغريها  ،مما شكل هاجساً مستدمياً ومصدر قلق

يسعون بكل ما أوتوا من قوة إليقاف هذه احملاوالت وحتجيمها.

ومن اخلصائص اليت يتسم بها البحث العلمي اإلسالمي أيضاً ذلك التكامل اإلجيابي

بني الدين والعلم ،فال مكان يف تعاليم اإلسالم وشرائعه للصراع بني الطرفني ،كما
حصل يف أوروبا يف بدايات عصر النهضة ،حيث استفحل الصراع بني رجال الدين
والعلماء ولقي العلماء والباحثون عنتاً ورهقاً من رجال الكنيسة ،الذين كانوا يعارضون
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كل اكتشاف أو اخرتاع علمي ،حبجة خمالفته للتعاليم الدينية ومبادىء الكنيسة.
وهذا التكامل واالتساق بني العلم والدين يف اإلسالم مصدره قناعة الباحث املسلم
تصب يف نهاية
بأن احلرية اليت منحت له ملزاولة أحباثه والتقدم بها يف خمتلف اآلفاق إمنا ُّ

املطاف يف خدمة عقيدة التوحيد اليت يؤمن بها ،فمن خالل ما يتوصل إليه هذا العامل أو
ذاك من نتائج وكشوفات علمية يرسخ اإلميان لدى اإلنسان املسلم ،وتتجلى قدرة اهلل
تعاىل يف أمسى صورها وأجل معانيها ،وهلذا كان العلماء أكثر الناس خشية هلل لقربهم من
إدراك احلقائق وأسرارها .يقول اهلل تعاىل { :إِن َّ َما يَ ْخ َشى ال َّل َه ِم ْن ِع َبا ِدهِ ال ْ ُع َل َماء}(. )13

وقد انعكست هذه اخلشية يف سلوكيات العامل املسلم نفسه الذي ُّ
يعد من أكثر الناس

تقيُّداً بأخالقيات البحث العلمي وآدابه ،من حيث مراعاة الدقة يف البحث ،واألمانة
العلمية والنزاهة ،والتحري الدقيق يف الرواية والنقل ،والتزام األدب يف اجلدل واحلوار
مع اآلخرين ،وغريها من املبادىء واألخالقيات اليت التزم بها علماء املسلمني يف عصور

حضارتهم الزاهرة ،واليت أضحت أمنوذجاً حيتذى يف العصور الالحقة.
املنهج القرآني يف البحث العلمي:

رمبا يوحي هذا العنوان أن القرآن الكريم وضع منهجاً تفصيليا دقيقاً للبحث العلمي،
وحدد عناصره ومساته وخطوات التطبيق فيه ،وهذا مغاير للحقيقة؛ ألن القرآن الكريم،
ونظريات وحبوث نظرية أو
كما ذهب غري واحد من املفسرين ،ليس كتاب علم
ِّ
ِّ
ِّ
اس وبين ٍ
ات م َن ال ْ ُه َدى
تطبيقية ،بل هو كتاب وعظ وهداية وإرشاد ،أنزله ِّاهلل تعاىل ُ
{ه ًدى ل َّلن ِ َ َ َ
ِِ ِ
ون الصالِح ِ
ِ ِِ ِ َ
ات َأ َّن لَ ُهم
َوال ْ ُف ْر َقا ِن}( { .)14إِ َّن َه َـذا ال ْ ُق ْر َآن ي ِ ْهدي ل َّلتي ه َي أ ْق َو ُم َو ُي َبش ُر ال ْ ُم ْؤمن َني الَّذ َين يَ ْع َم ُل َ َّ َ
ْ

َأ ْجر ًا َك ِبري ًا }( ، )15وهذا ال ينفي حقيقة أن القرآن حيتوي على حملات ومبادىء عامة ميكن

أن يستهدي بها الباحث يف مسريته العلمية ،وهي يف جمملها تشكل منهجاً أو إطاراً عاماً
لكل الباحثني بغض النظرعن ختصصاتهم وميوهلم واهتماماتهم ،ولعل أول مرتكزات
36

اإلسالم والبحث العلمي

هذا املنهج أن القرآن الكريم منذ البداية حدد موقفه من العلم والعلماء ،وجاء األمر
ِّ
ً
ْ
ِاس ِم َرب َك ال َّ ِذي َخ َل َق *
صرحيا بتلقي العلم واالهتمام به يف بداية سورة العلق { :ا ْق َرأ ب ْ
ان ِمن َع َلقٍ * ا ْقرأْ ورب َك أْ َ
ان َما لَم يَ ْع َلم}(.)16
الك َْر ُم * ال ِذي علم بالقلم * علم الِنس
َخ َل َق إْالِ َنس َ ْ
َ َ َ ُّ
َّ َ َّ َ ِ ْ َ َ ِ َ َّ َ إْ َ َ ْ
وقد ورد لفظ العلم يف القرآن الكريم قرابة مائة مرة ،ويف ذلك داللة على أهمية

دوره يف ترسيخ العقائد من جهة ،واالرتقاء باحلياة والنهوض بها من جهة أخرى ،وجعل
ً
مفضال ذوي العلم على غريهم،
القرآن من العلم مقياساً للتمييز والتفاضل بني البشر،

ون } ( ،)17وقال تعاىل { :يَ ْرَف ِع
ون َوال َّ ِذ َين اَل يَ ْع َل ُم َ
حيث قال تعاىلُ { :ق ْل َه ْل يَ ْس َت ِوي ال َّ ِذ َين يَ ْع َل ُم َ
ين آ َمنُوا ِم ُ
ات }( ،)18وأكد الرسول الكريم صلى
نك ْم َو َّال ِذ َ
اللهَُّ َّال ِذ َ
ين ُأوُتوا اْل ِعْل َم َد َر َج ٍ
اهلل عليه وسلم هذا املنحى القرآني ،بقوله« :فضل اهلل على العابد كفضلي على أدنى

رجل منكم»( ،)19وإذا كان اإلسالم قد أعلى منزلة العلم وأكرم العلماء فإنه أرسى
مجلة من القواعد واملرتكزات اليت تضبط مسار العلم وفق املنهج الرباني الذي خطط
له وأوضح معامله يف القرآن الكريم ،ومن هنا جاءت دعوة القرآن الصرحية ،وحثه

اها َو َما لَ َها ِمن
اها َو َزي َّ َّن َ
املباشر على إعمال العقلَ { :أ َف َل ْم يَنظُ ُروا إِلَى ا َّلس َماء َف ْو َق ُه ْم ك َْي َف بَ َن ْي َن َ
ُف ُرو ٍج }( ،)20وحثه كذلك على البحث ومداومة النظر والتأمل يف ملكوت السماوات

َان َعا ِق َب ُة ال ْ ُم َك َّذب ِني َ }( ،)21وكذلك دعوته إىل
واألرضَ { :ف ِس ُريواْ ِفي ا َأل ْر ِض َفانْظُ ُرواْ ك َْي َف ك َ
حترير التفكري من القيود واألوهام والتقليد األعمى الذي حيدد لإلنسان مساراً حمكوماً
وحمدداً بغري إرادته ومبتغاه ،وجيعله مطمئناً لكل ما هو شائع أو موروث ،ولو كان مقرتناً

بشىء من الضاللة واالحنراف ،يقول تعاىلَ { :وإِ َذا ِق َيل لَ ُه ُم اتَّ ِب ُعوا َما َأ َنز َل ال ّل ُه َقا ُلواْ بَ ْل نَ َّت ِب ُع َما

ون }(.)22
ون َش ْيئ ًا َو َال يَ ْه َت ُد َ
َان آبَ ُاؤ ُه ْم َال يَ ْع ِق ُل َ
َأل ْ َف ْي َنا َع َل ْي ِه آبَاءنَا َأ َولَ ْو ك َ
وأخرياً أرسى القرآن الكريم قاعدة حيتذى بها ألخالقيات البحث العلميَّ ،
فحذر من
كل شكل من أشكال اخليانة العلمية ،وحث على األمانة والنزاهة والتحّلي باملوضوعية،
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وحارب التنجيم ،والتنبؤ العشوائي ،والتعصب للعرق والعرف ،وجعل من العلم قيمة
إنسانية يشرتك فيها بنو البشر ،بغض النظر عن أعراقهم وأجناسهم وأديانهم ،فحث

على نشرها ،وإعمام فائدتها وعدم كتمانها ،واعترب الكتمان إمثاً يعاقب عليه فاعله يوم
ون}( )23وقال صلى اهلل عليه وسلم« :من سئل عن
القيامة ،فقال تعاىل{ :إِ َّن ال َّ ِذ َين يَ ْك ُت ُم َ
علم ثم كتمه أجلمه يوم القيامة بلجام من نار»( ، )24وما من شك يف أن هذه القيم

األخالقية الرفيعة تنطلق من طبيعة اإلسالم ودعوته العاملية وخطابه املوجه للبشر
أمجعني.

خامتة:

يتضح لنا ممن سبق أن للعلم يف اإلسالم أهمية كبرية ،وألهله من العلماء منزلة ال
تكاد تضاهيها سوى منزلة املالئكة املقربني ،وقد نوه القرآن الكريم بالعلم يف العديد

من اآليات ،وجعله مقياساً للتفاضل بني البشر ،فبالعلم يتمكن اإلنسان من الوصول
إىل كنه احلقائق اإلميانية ،وبالعلم يرتقي وحيقق خالفته يف األرض وعمارته هلا.
وقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة غايات العلم وأهدافه ومقاصده،

ورسم إطاراً عاماً ملنهج حبثي يتناغم مع رسالة اإلسالم وفلسفته ورؤيته لإلنسان
والكون ،ويشكل بالنسبة للباحث املسلم نقطة االنطالق حنو اإلبداع والتميز يف إطار
من أخالقيات البحث العلمي اليت وضع اإلسالم أسسها ومنطلقاتها قبل أن يفكر بها
اآلخرون بقرون عديدة ،مثل احلرية والدقة واألمانة وعدم احتكار املعرفة أو كتمانها،
وهي منطلقات مكنت املسلمني من بناء حضارة عاملية يف رسالتها ،إنسانية يف غاياتها
وأهدافها ،وشهد هلا القاصي الداني بالسمو والرفعة والعدل واملساواة بني البشر،
واالستجابة الواعية واملتوازنة ملتطلباتهم املادية واملعنوية ،مشكلة بذلك حلقة أساسية
ً
مفصال رئيساً يف سلسلة احلضارات البشرية املتعاقبة منذ فجر التاريخ وحتى يومنا
أو

هذا.
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مواضع ذكر فلسطني
يف القرآن الكريم
بقلم  :الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم

الزكي يف كثري من اآليات العاطرات يف القرآن
بالدنا املقدّسة املباركة فلسطني ،ورد ذكرها
ّ
أعز شرفها ،وأعلى شأنها ،وخّلد ذكرها يف الكتاب
وفوح أر ُجيها العاطر؛ وذلك َّ
الكريم؛ َّ

املبني ،وقّلدها قالئد الع ّز؛ وحّلى جيدها بآللئ اجملد؛ أن ّ
تسطر يف اآليات الطاهرات
النيرّ ات اخلالدات؛ يتلوها الناس إىل أبد اآلبدين ،ويتربكون برتديدها ،ويؤجرون بقراءة
حروفها؛ فتصحب األذهان ،وتستقر يف الضمائر؛ كما الرواسي الراسخات ،واجلبال
الشاخمات؛ فهذه كرامة لفلسطني؛ ليس بعدها كرامة ،وخلود هلا يف كتاب اخللود؛ القرآن

الكريم.

وهذا البحث املتواضع؛ هو استقراء ملا ورد يف القرآن الكريم من آيات تذكر البالد
ٌ
التقاط ُ
لد َر ِر الكالم من كتب التفسري ،ورْت ٌع يف رياض التاريخ،
املقدسة املباركة ،كما هو
ومعاجم البلدان ،وفضائل فلسطني ،والقدس؛ عسى أن ينفع يف إبراز موقع بالدنا

املباركة يف القرآن العظيم.

أما املواضع اليت ورد فيها ذكر بالدنا ،فهي:
األرض اليت ملكها سليمان
ِّ
ِ
ان الريح َع ِ
اص َف ًة َتج ِري ب ِ َأم ِرهِ إِلَى أْ َ
ال ْر ِض الَّتِي بَ َارك َْنا ِف َيها َو ُك َّنا
ِّقال اهلل سبحانه
وتعاىل{:ول ُس َل ْي َم َ َ
َ
ْ
ْ
ب ُِكل َشي ٍء َعال ِ ِم َني } (األنبياء.)81:
ْ
« جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها؛ يعين الشام .يروى أنها كانت جتري به،

وبأصحابه إىل حيث أراد ،ثم ترّده إىل الشام »(.)1
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األرض اليت ورثها املستضعفون
ون َم َشا ِر َق ا َأل ْر ِض َو َم َغا ِربَ َها الَّتِي
قال اهلل سبحانه
{:و َأ ْو َرثْ َنا ال ْ َق ْو َم ال َّ ِذ َين َكا ُنواْ ُي ْس َت ْض َع ُف َ
وتعاىل َ
ِّ
َان يَ ْص َن ُع ِفر َع ْو ُن
بَ َارك َْنا ِف َيها َو َت َّم ْت َكلِ َم ُت َرب َك ال ْ ُح ْس َنى َع َلى بَ ِني إِ ْس َرائ ِ َيل ب َِما َص َب ُرواْ َو َد َّم ْرنَا َما ك َ
ْ
ون}(األعراف.)137:
َو َق ْو ُم ُه َو َما َكا ُنواْ يَ ْع ِر ُش َ
القوم الذين كانوا يستضعفون؛ هم بنو إسرائيل يف عهد موسى عليه السالم ،وأيام

الطاغية فرعون“ ،ومشارق األرض؛ الشام ،وذلك مما يلي الشرق منها ،ومغاربها اليت
باركنا فيها ،اليت جعلنا فيها اخلري ثابتاً دائماً ألهلها .وإمنا قال جل ثناؤه :وأورثنا؛ ألنه
أورث ذلك بين إسرائيل مبهلك من كان فيها من العمالقة ”( .)2وهناك قول :إنها

«فلسطني»(.)3

األرض اليت يرثها الصاحلون من أمّة حممد صلى اهلل عليه وسلم
ور ِمن َب ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن الأَْ ْر َ
ض يَ ِرُث َها ِعبَاِد َي
قول اهلل سبحانه وتعاىلَ { :وَل َق ْد َكتَبْنَا فيِ َّ
الزُب ِ
الصالحُِ و َن}(األنبياء« .)105:وأكثر املفسرين على أن املراد بالعباد الصاحلني أمة حممد
َّ
صلى اهلل عليه وسلم» (.)4
واألرض هنا ورد يف تفسريها أقوال ،لعل أصوبها  :األرض املقدّسة ،ترثها أمة حممد

صلى اهلل عليه وسلم (.)5

األرض اليت فيها الشجرة من طور سيناء
ِّ
قول اهلل سبحانه وتعاىل{ :وشجرة تخرج ِمن طو ِر سيناء تنبت بالدهنِ و ِ
صب ٍغ ل آْل ِكلِني}(املؤمنون.)20:
َ
َ َ َ َ ً َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ِ ُّ ْ َ ْ
وطور سيناء ،جبل بالشام ببيت املقدس ،والطور ،اجلبل يف كالم العرب ،وقيل :سيناء،

هو احلسن ،وقيل :املبارك ،وذهب اجلمهور إىل أنه اسم للجبل(.)6
قول اهلل سبحانه وتعاىل  {:وآوين ُاهما إِلَى ربوةٍ َذ ِ
ات َق َرا ٍر َو َم ِع ٍني }( املؤمنون .)50:قيل:
َ َْ
َ َ َْ َ
الرملة ،وقيل بيت املقدس(.)7
البقعة املباركة

وتعاىل َ { :ف َلما َأ َتاها ُنو ِدي ِمن َش ِ
اطئِ الْوا ِدي أْ َ
الي ْ َمنِ ِفي ال ْ ُب ْق َع ِة ال ْ ُم َب َار َك ِة
قال اهلل سبحانه ِّ
َّ َ
َ
ِ
ِ َ
وسى إِني َأنَا ال َّل ُه َر ُّب ال ْ َعالَ ِمني َ}(القصص .)30:وشاطئ الواد األمين هو
م َن ا َّلش َج َرة أن يَا ُم َ
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الطور(.)8

األرض اليت ّ
جني إليها إبراهيم ولوط عليهما الصالة والسالم
قال اهلل سبحانه وتعاىل {:ونَجين ُاه و ُلوط ًا إِلَى أْ َ
ال ْر ِض الَّتِي بَ َارك َْنا ِف َيها لِلْ َعالَ ِم َني}(األنبياء.)71 :
َ َّ ْ َ َ
قيل :هي أرض بيت املقدس( .)9وهي األرض املقدّسة( .)10وفلسطني هي جوهرة
الشام .وإطالق املؤرخني اسم الشام على فلسطني دارج يف ُكتبهم .واملعلوم أ ّن إبراهيم
عليه السالم كان يف فلسطني ،وسكنها ،وهي دار هجرته ،من العراق .فعبد اهلل بن
عمرو رضي اهلل عنهما قال :مسعت رسول اهلل  يقول« : َس َت ُ
ك ُ
ون ِه ْج َرٌة َب ْع َد ِه ْج َرٍة،
يم »(سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف سكنى
َف ِخ َياُر َأ ْه ِل الأْ َ ر ِ 
ْض َأ ْل َز ُم ُه ْم ُمه َ
َاج َرِإ ْب َراِه َ

الشام).

جمموعة من القرى.

{و َج َعلْ َنا بَي َن ُهم َوبَي َن ال ْ ُق َرى الَّتِي بَ َارك َْنا ِف َيها ُق ًرى َظا ِه َر ًة َو َق َّد ْرنَا ِف َيها
قال اهلل سبحانه وتعاىلَ :
ْ ْ ْ
ا َّلسي َر ِس ُريوا ِف َيها لَ َيالِي َو َأيَّام ًا آ ِم ِنني َ} (سبأ.)18:
ْ
َ
ً
يقول تعاىل خمبرِ ا عن نعمته اليت كان أنعمها على هؤالء القوم الذين ظلموا أنفسهم،
وجعلنا بني بلدهم وبني القرى اليت باركنا فيها؛ وهي الشام قرى ظاهرة .وقيل :عنى

بالقرى اليت بورك فيها بيت املقدس»(.)11

وظاهر اآلية أ ّن خط االتصال عامر مستمر متواصل بني بيت املقدس ،مروراً بالشام،

إىل اليمن مملكة سبأ.

والقرى الظاهرة« :يعين بني اليمن ،والشام ،والقرى اليت بورك فيها الشام ،واألردن،

وفلسطني .والربكة ،قيل :إنها كانت أربعة آالف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر،
والثمر ،واملاء ،وحيتمل أن يكون باركنا فيها بكثرة العدد»(.)12

ويف تفسري القرى الظاهرة ،قيل :بيت املقدس( .)13وقيل« :هو ما كان بني اليمن

ساكن سبأ ،وبني قرى الشام من العمارة القدمية»(.)14
واآلية تد ّل على عمرا ِن تلك القرى ،وكثرة خرياتها ،وغ ّ
ري،
التها؛ فهي تنبت اخل َ

وخريها مبارك ثابت يف مناء ،وزيادة .وهي داللة أخرى على حبل ممدود من املدنية،
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واحلضارة ،والعمارة.
املسجد األقصى املبارك ،وما حوله
ِّ
ان ال َّ ِذي َأ ْس َرى ب َِعب ِدهِ لَيالً م َن ال ْ َمس ِج ِد ال ْ َح َرا ِم إِلَى ال ْ َمس ِج ِد
قال اهلل سبحانه وتعاىل ُ {:س ْب َح َ
ْ
ْ
ْ ْ
ا َأل ْق َصى ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه ل ِ ُن ِريَ ُه ِم ْن آيَات ِ َنا إِن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِم ُيع ا َلب ِصريُ} (اإلسراء.)1:
«الذي باركنا حوله بربكات الدين ،والدنيا؛ ألنه مهبط الوحي ،ومتعبد األنبياء عليهم

الصالة والسالم»(.)15

واملسجد األقصى املباركّ ،
حمل تنزل الربكات ،وينبوع اخلريات ،فهو ثاني مسجد ُبين
«سأَْل ُت َر ُس َ
ول اللهَِّ
على األرض للعابدين ،فعن أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه ،قالَ :
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َع ْن أَ َّو ِل َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع الأَْ ْرضَ ،ق َ
ال:المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُم،ُقْل ُتُ :ث َّم
َ
ِ
فيِ
َه َما؟ َق َ
أَ ٌّي؟ َق َ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َعا ًماُ ،ث َّم الأَْ ْر ُ
ض َل َك َم ْس ِجدٌ،
ال:المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصى،ُقْل ُتَ :ك ْم َبيْن ُ
الصلاَ ُةَ ،ف َص ِّل»(.)16
َف َحيُْث َما أَْد َر َكتْ َك َّ
وهذا شرف عظيم هلذه البقعة الطاهرة اليت اختارها اهلل تعاىل؛ لتكون بيتاً لذكره،

وبيوت اهلل تعاىل هي أشرف البقاع.
واحلديث الصحيح املذكور؛ يد ّل على أ ّن بناء املسجد األقصى قبل سليمان عليه
السالم ،وقبل داود عليه السالم ،وقبل بين إسرائيل مجيعاً« .فما بني إبراهيم عليه
السالم وسليمان عليه السالم أكثر من ألف سنة»( .)17واحلديث الشريف يذكر أ ّن

بناء املسجد األقصى بعد بناء املسجد احلرام بأربعني سنة.
األرض اليت أفسد فيها بنو إسرائيل

{و َق َضي َنا إِلَى بَ ِني إِسرائ ِ َيل ِفي ال ْ ِك َت ِ
اب لَ ُت ْف ِس ُد َّن ِفي ا َأل ْر ِض َمر َتينِ
من قول اهلل سبحانه وتعاىل :
َْ
َّ ْ
َ ْ
َولَ َت ْع ُل َّن ُع ُل ّو ًا َك ِبري ًا} (اإلسراء .)4:أفسدوا فيها ،واستحقوا جزاء إفسادهم فيها أيضاً.
مواضع متفرقة ُذكرت فيها األرض املقدسة
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:وَل َق ْد َب َّوأَْنا َب إ ْس َراِئ َ َ
ْق}(يونس .)93:بوأهم
يل ُمبَ َّوأ ِصد ٍ
نيِ ِ
بيت املقدس ،والشام(.)18
قول اهلل سبحانه وتعاىل  {:يَا َق ْو ِم ْاذ ُك ُرواْ ن ِ ْع َم َة ال ّل ُه َع َلي ُكم إِ ْذ َج َع َل ِف ُيكم َأن ِب َياء َو َج َع َل ُكم ُّم ُلوك ًا
ْ
ْ ْ
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ِّ
ِ
َو َآتا ُكم َّما لَم ُي ْؤ ِت َأ َحد ًا من ال ْ َعالَمني َ}(املائدة .)21:بيت املقدس(.)19
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:س َي ُق ُول ا ُّلس َف َهاء م َن ا َّلناس َما َو َّال ُه ْم َعن ق ْب َلته ُم الَّتي كا ُنواْ
َع َلي َها}(البقرة .)142:وكانت القبلة لبيت املقدس.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ول م َّمن يَن َقل ُب
نت َع َل ْي َها إ َّال ل َن ْع َل َم َمن يَ َّتب ُع ا َّلر ُس َ
{:و َما َج َعلْ َنا الْق ْب َل َة الَّتي ك َ
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ
َع َلى َع ِق َبي ِه} (البقرةِ .)143:قبلة بيت املقدس.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ٍ
ِ
اس َتم ْع يَ ْو َم ُي َناد ال ْ ُم َناد من َّمكان َقريب} ( ق .)41:قيل :صخرة
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ :
{و ْ
بيت املقدس(.)20
ون َم َشا ِر َق ا َأل ْر ِض َو َم َغا ِربَ َها الَّتِي
قول اهلل سبحانه
وتعاىل{:و َأ ْو َرثْ َنا ال ْ َق ْو َم ال َّ ِذ َين َكا ُنواْ ُي ْس َت ْض َع ُف َ
َ
بَ َارك َْنا ِف َيها } (األعراف .)137:هي الشام(.)21
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ٍ َِ
َ
اس ُم ُه ُي َسب ُح لَ ُه ِف َيها بِال ْ ُغ ُدو
قول اهلل سبحانه وتعاىل{ :في ُب ُيوت أذ َن اللَّ ُه أن ُت ْر َف َع َو ُي ْذك ََر ف َيها ْ
َو آْال َصا ِل} ( النور .)36:يعين بيت املقدس(.)22
ِ
ِ
ِ َ
َ
ِ
اس ُم ُه َو َس َعى ِفي
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ
{:و َم ْن أ ْظ َل ُم م َّمن َّم َن َع َم َساج َد ال ّله أن ُي ْذك ََر ف َيها ْ
َان لَهم َأن يد ُخ ُلوها إِ َّال َخآئ ِ ِفني هلُم ِفي الدنْيا ِخزي ولَهم ِفي ِ
ُ ِ
اآلخ َرةِ َع َذ ٌاب َع ِظ ٌيم}
َخ َراب َِها أ ْولَـئ َك َما ك َ ُ ْ َ ْ َ
ُّ َ ْ ٌ َ ُ ْ
َ ْ
(البقرة « .)114:قيل :نزلت يف منع الروم املسلمني من بيت املقدس»(.)23
قول اهلل سبحانه وتعاىلُ {:هو ال َّ ِذي َأ ْخر َج ال َّ ِذ َين َك َفروا ِم ْن َأ ْه ِل ال ْ ِك َت ِ
اب ِمن ِديَا ِر ِهم أِ َل َّو ِل
ُ
َ
َ
ْ
ال ْ َح ْش ِر} (احلشر .)2:أجالهم إىل الشام(.)24
قول اهلل سبحانه وتعاىل  {:يوم ي ْخرج َ ِ
الجد ِ
ون}(املعارج.)43:
اث ِس َراع ًا َك َأن َّ ُه ْم إِلَى ُن ُص ٍب ُيو ِف ُض َ
ون م َن أْ َ ْ َ
َََْ ُ ُ
قيل :صخرة بيت املقدس(.)25
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف ُض ِرب بينهم ب ِسو ٍر ل َّ ُه باب ب ِ
اط ُن ُه ِفي ِه الر ْح َم ُة َو َظا ِه ُر ُه ِمن ِق َبلِ ِه
َ ََُْ ُ
َ ٌ َ
َّ
ال ْ َع َذ ُاب} (احلديد .)13:قيل :سور مسجد بيت املقدس الشرقي ،باطنه يف الرمحة ،وظاهره
من قبله العذاب ،وادي جهنم(.)26
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف َح َم َل ْت ُه َفان َت َب َذ ْت ب ِ ِه َم َكان ًا َق ِصي ًا} ( مريم .)22:هو وادي يف بيت
ّ
حلم(.)27
ِّ
{:و َأل ْ ُق ُوه ِفي َغ َيابَ ِة ال ْ ُجب}(يوسف .)10:بئر يف بيت
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ
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املقدس(.)28

{:وإِ ْذ ُقلْ َنا ْاد ُخ ُلواْ َه ِـذهِ ال ْ َقريَ َة َف ُك ُلواْ ِم ْن َها َحي ُث ِش ْئ ُتم َر َغد ًا}
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ
ْ
ْ
ْ
( البقرة .)58:القرية :بيت املقدس(.)29
اب ُس َّجد ًا َو ُقو ُلواْ ِح َّط ٌة ن َّ ْغ ِفر لَ ُكم َخ َطايَا ُكم َو َس َن ِز ُيد
{:و ْاد ُخ ُلواْ ال ْ َب َ
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ
ْ
ْ ْ
ال ْ ُم ْح ِس ِن َني }(البقرة« .)58:فلم خيص اهلل تعاىل مسجداً سوى بيت املقدس بأ ْن وعدهم أن
خصه به»(.)30
يغفر هلم خطاياهم بسجدة فيه دون غريه إ ّال بفضل ّ
قول اهلل سبحانه وتعاىل { :وو َاعدنَا ُكم جانِب ا ُّلطو ِر أْ َ
الي ْ َم َن } (طه .)80:هو بيت
ََ ْ ْ َ َ
املقدس(.)31
ِّ
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف َن َادتْ ُه الْمآلئ ِ َك ُة َو ُهو َقائِم ُي َصلي ِفي ال ْ ِم ْحر ِ
اب } (آل عمران.)39:
َ
َ ٌ
َ
يف بيت املقدس(.)32
ِّ
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:والت ِني َوا َّلزي ْ ُتو ِن* َو ُطو ِر ِسي ِنني َ } (التني.)1-2:
«وطور سينني هو اجلبل الذي كّلم اهلل عليه موسى ،امسه الطور ،ومعنى سينني :املبارك

احلسن .وإمنا أقسم بهذا اجلبل؛ ألنه بالشام؛ وهي األرض املقدسة ،كما يف قوله { إِلَى
ال ْ َمس ِج ِد ا َأل ْق َصى ال َّ ِذي بَ َارك َْنا َح ْولَ ُه } (اإلسراء .)1:وأعظم بركة حّلت به ،ووقعت عليه؛
ْ
تكليم اهلل ملوسى عليه»(.)33
والزيتون :طور زيتا ،هو شرقي مسجد بيت املقدس( .)34وجبل عليه بيت

املقدس(.)35

والتني :جبل بيت املقدس( .)36وطور سينني :يعين طور سيناء(.)37
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:وا ُّلطو ِر } ( الطور .)1:أراد اجلبل الذي كّلم اهلل عليه موسى
يف األرض املقدّسة(.)38
قول اهلل سبحانه وتعاىل { :وه ْل َأ َت َ ُ
ِ
اب} ( ص .)21:احملراب:
ََ
اك نَ َبأ ال ْ َخ ْص ِم إِ ْذ َت َس َّو ُروا الْم ْح َر َ
هو حمراب داود عليه السالم (.)39
وت بِال ْ ُج ُنو ِد َق َال إِ َّن ال ّل َه ُمب َتلِ ُيكم ب َِن َه ٍر} (البقرة.)249:
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف َل َّما َف َص َل َطا ُل ُ
ْ
«قيل :إنه نهر بني األردن ،وفلسطني ،وقيل :نهر فلسطني»(.)40
45
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قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:أو َكال َّ ِذي مر ع َلى َقري ٍة و ِهي َخا ِوي ٌة ع َلى ُعر ِ
وش َها َق َال َأنَّى
َ َ
َ َّ َ
ُ
ْ
َ
َْ َ َ
مر على األرض املقدّسة»( .)41وهي :بيت
ُي ْح ِيـي َهـَ ِذهِ ال ّل ُه بَ ْع َد َم ْوت ِ َها}(البقرة« .)259:قيل ّ
املقدس(.)42
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ح َّتى إِ َذا َأ َت ْوا َع َلى َوا ِدي ا َّلن ْم ِل َقالَ ْت نَ ْم َل ٌة يَا َأي ُّ َها ا َّلن ْم ُل ْاد ُخ ُلوا
ون }(النمل .)18:وهذا الوادي بأرض
َم َسا ِك َن ُك ْم اَل يَ ْح ِط َم َّن ُك ْم ُس َل ْي َم ُان َو ُج ُن ُود ُه َو ُه ْم اَل يَ ْش ُع ُر َ
الشام(.)43
ِِ
ِ َ
َ
ار َت َّد بَ ِصري ًا }
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف َل َّما أن َجاء ال ْ َبش ُري أل ْ َق ُاه َع َلى َو ْجهه َف ْ
(يوسف .)96:جاء من غزة(.)44
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف ِإ َذا ُهم بِا َّلسا ِه َرةِ } (النازعات« .)14:الساهرة :البقيع الذي
حتت الدير الذي فيه الطريق إىل بيت املقدس .وقيل :يعين القدس»(.)45
قول اهلل سبحانه وتعاىل ِ { :في ِه َما َعي َنا ِن َت ْج ِريَا ِن } (الرمحن .)50:فأما اللتان جتريان ،فعني
ْ
بيسان ،وعني سلوان(.)46
اخ َتا ِن } (الرمحن .)66:وأما ّ
النضاختان؛ فعني
قول اهلل سبحانه وتعاىل ِ {:في ِه َما َع ْي َنا ِن نَ َّض َ
زمزم ،وعني عكا(.)47
قول اهلل سبحانه وتعاىل ْ { :ار ُك ْض ب ِ ِر ْجلِ َك َه َذا ُم ْغ َت َس ٌل بَا ِر ٌد َو َش َر ٌاب }(ص .)42:هو بئر
أيوب ،بالقرب من عني سلوان(.)48
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:أ َولَم يَ َر ْواْ َأنَّا نَ ْأتِي ا َأل ْر َض نَ ُنق ُص َها ِم ْن َأ ْط َرا ِف َها }( الرعد« .)41:ما ننقص
ْ
من األرضني؛ زاد يف فلسطني ،وما نقص يف فلسطني؛ زاد يف بيت املقدس»(.)49
وى} ( طه.)12:
قول اهلل سبحانه وتعاىل َ {:ف ْ
اخ َل ْع نَ ْع َل ْي َك إِن َّ َك بِال ْ َوا ِد ال ْ ُم َق َّد ِس ُط ً
وللمفسرين يف معنى طوى ثالثة أقوال :أحدها :أنه اسم الوادي .والثاني :أن معنى

طوى طأ الوادي .والثالث :أنه قدس(« .)50الواد املقدس ،طوى أي :طوي مرتني .أي:
ُقدّس .ثنيت فيه الربكة ،والتقديس مرتني ،وهو موضع بالشام عند الطور»(.)51
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اهلوامش
( )1الطربي :جامع البيان .ج17ص .55القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن .ج11ص .322وينظر:
ابن اجلوزي :زاد املسري .ج5ص.347

( )2الطربي :جامع البيان .ج9ص .43ولالطالع على الروايات ،أنها أرض الشام ،ينظر:

السيوطي :الدر املنثور .ج 3ص.526

( )3السيوطي :الدر املنثور .ج3ص32س.6

( )4القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن .ج11ص.349

( )5القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن .ج11ص .349وهناك أقوال أخرى ،هي :اجلنة ،أرض
األمم الكافرة» وينظر :الطربي :جامع البيان .ج17ص .105ابن املرجا :فضائل بيت املقدس

واخلليل وفضائل الشام .ص .261املقدسي :مثري الغرام .ص .73العليمي :األنس اجلليل.
األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص .100ابن الفقيه:
ج1ص .347السيوطي :إحتاف
ّ
خمتصر كتاب البلدان .ص.93

( )6ينظر :الطربي :جامع البيان .ج18ص .14-13الشوكاني :فتح القدير .ج4ص .478ابن

الفقيه :خمتصر البلدان .ص.93

( )7الطربي :جامع البيان .ج18ص .26املقدسي :مثري الغرام .ص .74ابن كثري :تفسري
األخصا
القرآن العظيم .ج3ص .243العليمي :األنس اجلليل .ج1ص .347السيوطي :إحتاف
ّ
بفضائل املسجد األقصى .ج1ص ،96ج2ص .169اللقيمي ،مصطفى أسعد :موانح األنس

يف زيارتي لوادي القدس1 .مج .ط .1حتقيق عمار توفيق بدوي ،وآخرون .باقة الغربية :مركز
الدراسات اإلسالمية1425 .هـ2004/م .ص.76

( )8الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير :جامع البيان يف تفسري القرآن30 .مج .بريوت :دار

الفكر1405 .هـ .ج20ص.71

( )9ابن املرجا ،أبو املعالي املشرف بن إبراهيم املقدسي :فضائل بيت املقدس واخلليل

وفضائل الشام1 .مج .ط .1حتقيق كفري .عوفر ليفنه .شفا عمرو :دار املشرق للطباعة والنشر.
1995م.ص .259املقدسي :مثري الغرام .ص .73العليمي ،جمري الدين :األنس اجلليل بتاريخ
القدس واخلليل2 .مج .ط .1حتقيق عدنان أبو تبّانة .حقق اجلزء األول .اخلليل :مكتبة دنديس.

األخصا بفضائل
1420هـ1980/م .السيوطي ،أبو عبد اهلل حممد بن شهاب الدين :إحتاف
ّ
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املسجد األقصى2 .مج .حتقيق د أمحد رمضان أمحد .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.

1982م .ج1ص .96ابن الفقيه :خمتصر كتاب البلدان .ص.93
( )10العليمي :األنس اجلليل .ج1ص.347

( )11الطربي :جامع البيان .ج22ص .84، 83الشوكاني ،حممد بن علي :فتح القدير اجلامع
بني فين الرواية والدراية5 .مج .بريوت :دار الفكر .مل يذكر التاريخ وال الطبعة .ج4ص.324

( )12القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن .ج14ص .290، 289وينظر :اآللوسي :روح املعاني.

ج22ص.129

( )13املقدسي :مثري الغرام .ص.75

( )14ابن تيمية ،أمحد :مناقب الشام وأهله1 .مج .ط .4حتقيق حممد ناصر الدين األلباني.

بريوت :املكتب اإلسالمي1403 .هـ .ص.73

( )15البيضاوي :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ج4ص .431النسفي :مدارك التنزيل وحقائق

التأويل .ج2ص .278بال طبعة وال تاريخ.

( )16البخاري :صحيح البخاري .كتاب األنبياء .باب يزفون النّ َسالن يف املشي .رقم
احلديث .3186ج3ص .1231مسلم :صحيح مسلم .كتاب املساجد ومواضع الصالة .رقم
احلديث .520ج1ص.370

( )17ابن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري .ج6ص.408

( )18ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق .ج1ص .151ابن املرجا :فضائل بيت املقدس
األخصا
واخلليل وفضائل الشام .ص .256املقدسي :مثري الغرام .ص .69السيوطي :إحتاف
ّ
بفضائل املسجد األقصى .ج1ص .97ابن عبد السالم :ترغيب أهل اإلسالم يف سكن الشام.

ص.26

( )19ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص .262املقدسي :مثري
الغرام إىل زيارة القدس والشام .ص.67

( )20الواسطي :فضائل البيت املقدس .ص .88ابن اجلوزي :فضائل القدس .ص .141ابن
املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام.ص .261، 240 ،111املقدسي :مثري

األخصا
الغرام .ص .74العليمي :األنس اجلليل .ج1ص ،347ج2ص .149السيوطي :إحتاف
ّ

بفضائل املسجد األقصى .ج1ص.97
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( )21ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق .ج1ص .141ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل

وفضائل الشام .ص.326 ، 309

( )22املقدسي :مثري الغرام .ص .75العليمي :األنس اجلليل .ج1ص.347
األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص.100
( )23السيوطي :إحتاف
ّ

( )24املقدسي :مثري الغرام .ص .77ابن رجب :محاية الشام املسمى فضائل الشام.

ص.114

( )25ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص .239 ،112السيوطي:

األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص.97
إحتاف
ّ

( )26الواسطي :فضائل البيت املقدس .ص .14ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل

وفضائل الشام .ص .130واملقدسي ،حممد بن عبد الواحد :فضائل بيت املقدس1 .مج .ط.1
حتقيق حممد مطيع احلافظ .دمشق :دار الفكر1405 .هـ .ص .44املقدسي :مثري الغرام .ص.76

األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص .193 ،97العليمي :األنس اجلليل.
السيوطي :إحتاف
ّ
ج1ص .347اللقيمي :موانح األنس .ص.91

( )27ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص.134

( )28ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص .257املقدسي :مثري
األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص .8اللقيمي:
الغرام .ص .69السيوطي :إحتاف
ّ

موانح األنس .ص.206

( )29ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص .262 ، 139املقدسي:
مثري الغرام .ص.65

األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص.96
( )30السيوطي :إحتاف
ّ

( )31ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص.261
( )32ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص.137

( )33الشوكاني :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية .ج5ص.465

( )34الواسطي :فضائل البيت املقدس .ص .55، 48ابن اجلوزي :فضائل القدس .ص.70

ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص .232العليمي :األنس اجلليل
بتاريخ القدس واخلليل .ج1ص .69اللقيمي :موانح األنس .ج.101
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األخصا بفضائل املسجد
( )35ابن اجلوزي :فضائل القدس .ص .70السيوطي :إحتاف
ّ
األقصى .ج1ص.97
( )36ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص.232

( )37ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص .232العليمي :األنس
اجلليل .ج2ص.117

( )38املقدسي :مثري الغرام .ص.75

( )39ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام .ص.244

( )40الطربي :جامع البيان .ج2ص .619 ، 618ابن اجلوزي :زاد املسري .ج14ص.297
( )41الطربي :جامع البيان .ج3ص.30

( )42اللقيمي :موانح األنس .ص.106

( )43ابن كثري :تفسري القرآن العظيم .ج3ص .360البغوي :معامل التنزيل .ج3ص.411
( )44اللقيمي :موانح األنس .ص.71

( )45الواسطي :فضائل البيت املقدس .ص .48ابن املرجا :فضائل بيت املقدس واخلليل
وفضائل الشام .ص .254، 235املقدسي :مثري الغرام .ص .78العليمي :األنس اجلليل.

األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص.222
ج2ص .120السيوطي :إحتاف
ّ

( )46العليمي :األنس اجلليل .ج2ص .112وعند الواسطي :عني سلوان من اجلنة .ينظر:

األخصا بفضائل املسجد األقصى.
الواسطي :فضائل البيت املقدس .ص .44السيوطي :إحتاف
ّ

ج1ص.211

األخصا بفضائل املسجد
( )47العليمي :األنس اجلليل .ج2ص .112السيوطي :إحتاف
ّ
األقصى .ج1ص.211
( )48العليمي :األنس اجلليل .ج2ص .113اللقيمي :موانح األنس .ص.162
األخصا بفضائل املسجد األقصى .ج1ص.222
( )49السيوطي :إحتاف
ّ
( )50ابن اجلوزي :زاد املسري .ج5ص.275، 274
( )51احلموي :معجم البلدان .ج4ص.45
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آفة الغفلة املهلكة
األسباب واآلثار والعالج

اجلزء األول

الشيخ  :علي أمحد منر مصلح  /مفيت حمافظة قلقيلية

املقدمة
إن املتأمل حلال الناس ،يف هذا الزمان الذي نعيشه ،يدرك ببصريته ،ويرى ببصره وأم
عينيه ،مدى البعد واإلعراض عن دين اهلل تعاىل ،وعن اآلخرة ،بل وغفلتهم الشديدة عن

الغاية اليت من أجلها خلقوا ،ينطبق عليهم متاما قول اهلل عز وجل { :ا ْق َتر َب ل ِ َّلن ِ
اس ِح َس ُاب ُهم
َ
ْ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِْ ِ
ون* اَله َي ًة ُق ُل ُوب ُهم
اس َت َم ُع ُوه َو ُه ْم يَلْ َع ُب َ
َو ُه ْم ِفي َغ ْف َل ٍة َّم ْع ِر ُض َ
ون* َما يَأتيهم من ذ ْك ٍر َّمن ِّ َّربهم ُّم ْح َدث إ اَّل ِّ ْ
ْ
ون }(.)1
ون الس ْح َر َو َأن ُت ْم ُت ْب ِص ُر َ
َو َأ َس ُّرواْ ا َّلن ْج َوى ال َّ ِذ َين َظ َل ُمواْ َه ْل َه َذا إِ اَّل بَ َش ٌر م ْث ُل ُك ْم َأ َف َت ْأ ُت َ
فالغفلة إذن هي إحدى األسباب الرئيسة اليت أدت إىل دخول الدخن إىل دين املسلمني
وعقيدتهم ،فأضعفتها وأوهنتها ،بل وأصابتها يف مقتل ،فلم يسلم منها رجاهلا وال نساؤها
 ،صغارها وال كبارها  ،ألن داء الغفلة قد استحكم عقوهلم ،وملك قلوبهم ،التباعهم
هم هلم إال إرضاء
أهواءهم  ،فانصاعوا ألوامر الشيطان ونسوا هدي الرمحن ،فأصبح ال ّ
شهواتهم ونزواتهم وملذاتهم ،وكأنهم هلذه الفانية خلقوا ،وما علم أهل الغفلة أنهم

مهما مجعوا منها ال يشبعون ،ولو مجعوا فهم ال ينتفعون ،وال يدركون ما يأملون  ،ويبنون
ما ال يسكنون ،وعن قريب سيرتكون كل شيء وراءهم ويرحلون ،وسيحاسبون على كل
صغرية وكبرية من أعماهلم ،وسوف يندمون .
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وآفة الغفلة هذه اليت يصطلي بنارها الكثري إال من رحم ربي ،هلي من األهمية مبكانة

أن نوليها عظيم اهتمام ،حتى نطهر أنفسنا أوال منها ،ويتطهر منها ثانياً من ابتلي
وأصيب بها ،وما أكثرهم ،ولكي يتحصن من غوائلها وخطرها من عافاهم اهلل تعاىل

ً
منها ،فإنه البد من الوقوف على أبعادها ومعاملها  ،وأن نقدم تصوراً واضحاً
وشامال هلا،
وذلك على النحو اآلتي:
معنى الغفلة لغة:
ً
وغفوال :إذا تركه وسها عنه ( ،)2أو سها من قلة التحفظ من
نقول غفل عنه غفلة

ً
إهماال من غري نسيان( ،)3وأغفل الشيء :غفل
غري نسيان ،وغفل عن الشيء :تركه

ً
ً
غافال.
غافال  .وأغفلت الرجل :أصبته
عنه وتركه ،وهو له ذاكر .وغفل الرجل :صار

والتغافل والتغفل  :تعمد الغفلة ( . )4واملغ ّفل  :من ال فطنة له ( )5ورجل ُغفل :
الذي ال يرجى خريه ،وال خيشى شره .وقيل من ال حسب له ،أو هو الذي ال يعرف ما
جيرب األمور .وشاعر غفل :غري مسمى وال معروف  .وشعر
عنده  .وقيل هو الذي مل ِّ

غفل  :ال يعرف قائله .

وأرض غفل  :مل متطر ،وغفل اإلبل أوبارها ،وغفل الشيء  :سريه ()6
فالغفلة إذن  :هي متابعة النفس على ما تشتهيه  ،وقال سهل :هي إبطال الوقت
بالبطالة .
وقيل  :الغفلة من الشيء  :أن ال خيطر بباله ( )7وقال احلرالي  :الغفلة  :فقد الشعور
مبا حقه أن يشعر به .
وقال أبو البقاء  :هو الذهول عن الشيء .
وقال الراغب  :هو سهو يعرتي من قلة التحفظ والتيقظ)8(.
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املعنى االصطالحي للغفلة:
هي :إهمال القلب ،وتعطيل الفكر ،وإبطال الوقت ،وإتباع اهلوى ،وإطاعة الشيطان،
ومعصية الرمحن ،ونسيان املوت ،وفقد الشعور ،واإلعراض عن ذكر اآلخرة ،مع كثرة

التسويف وطول األمل  ،حتى ينتهي األجل ،قال تعاىل {و َأ ِنذر ُهم يوم الْحسرةِ إِ ْذ ُق ِضي أْ َ
ال ْم ُر
َ ْ ْ ََْ َ ْ َ
َ
ون } (. ) 9
َو ُه ْم ِفي َغ ْف َل ٍة َو ُه ْم اَل ُي ْؤ ِم ُن َ
أسباب الغفلة

أوال  :االغرتار بالدنيا ،والركون إليها ،مع الغفلة عن اآلخرة ونسيانها:
اعلم يا عبد اهلل  -رمحين اهلل وإياك  -أن العبد من حني استقرت قدمه يف هذه احلياة،
فهو مسافر إىل ربه عز وجل  ،ومدة سفره هي عمره الذي كتبه اهلل تعاىل له ،ثم قد جعلت
األيام والليالي مراحل سفره ،فالكيِّس الفطن هو الذي جيعل كل مرحلة نصب عينيه،

فيهتم بقطعها ساملاً غامناً  ،فإنه إذا تيقن قصرها ،وسرعة انقضائها ،هان عليه العمل،
وتزود بالطاعة والتقوى ،وهكذا مراحل عمره كلها ،فال يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة،
حتى ينتهي السفر(. )10
فالتهالك على هذه الدنيا احلقرية  ،واالغرتار بزينتها اخلادعة من أعظم أسباب الغفلة،
ألنها منبع لكل غفلة ،وأصل هلا ،وما هذا اإلعراض الشديد عن دين اهلل تعاىل ومنهجه،
وهذه الغفلة عن عبادته وتوحيده وذكره  ،مع نسيان املوت والقرب والسؤال ،وما بعدها
من أهوال وأمور تشيب فيها مفارق الوالدان ،إال وسببها حب الدنيا والركون إليها ،

ون ل ِ َقاءنَا َو َر ُضواْ بِال ْ َحياةِ ا ُّلدن ْ َيا َو ْاط َم َأنُّواْ ب َِها
فهي رأس كل خطيئة ،قال تعاىلَ {:إ َّن ال َّ ِذ َين َال يَ ْر ُج َ
ون } ()11
ون* ُأ ْولَـئِ َك َم ْأ َو ُاه ُم ا ُّلن ُار ب َِما َكا ُنواْ يَ ْك ِس ُب َ
َوال َّ ِذ َين ُه ْم َع ْن آيَات ِ َنا َغا ِف ُل َ
إن الزمان الذي حنياه َّ ،
قل أن جتد فيه عابداً خملصاً هلل تعاىل  ،وتاجراً صدوقاً أميناً،
ً
وعامال يؤدي عمله كما حيب اهلل ويرضاه ،وصانعاً يتقن صنعته ،ويصدق يف موعده،
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أتدرون ملاذا؟ ألن شغف الدنيا ،وحبها ملك قلوبهم ،فأنساهم آخرتهم ،وزين هلم

الشيطان سوء أعماهلم فأرداهم ،وعبدوا الدنيا والدرهم من دون اهلل ،فتعساً هلم ،وعادوا
القريب والبعيد ،وقطعوا األرحام ،وتركوا الفرائض والواجبات ،فويل هلم ،وكأنهم مل
خيلقوا للعبادة ،وإمنا خلقوا للدنيا وشهواتها ،فإن أعطوا فللدنيا ،وإن منعوا فللدنيا،
وإن عملوا فللدنيا ،وإن أحبوا أو كرهوا فللدنيا ،أوقاتهم ضائعة بال فائدة ،فشغلهم يف
ضاللة ،وقعودهم يف بطالة ،أعمارهم حجة ،وأيامهم تقودهم إىل شقوة.
أيها الغافل  :كن على حذر شديد من هذه الدنيا (الدنية) ،الذي فضح اهلل تبارك

وعراها ملن أراد أن يقف على حقيقتها ،فقال تعالْ {:اع َل ُموا
وتعاىل يف كتابه العزيز حاهلاّ ،

الموا ِل و أْ َ
ِ أْ َ
ُ
ال ْو اَل ِد ك ََم َث ِل َغي ٍث َأ ْع َج َب
َأن َّ َما ال ْ َح َي ُاة ا ُّلدن ْ َيا لَ ِع ٌب َولَ ْه ٌو َو ِز َين ٌة َو َت َف ُ
اخ ٌر بَ ْي َنك ْم َو َت َكا ُث ٌر في ْ َ َ
ِّ ْ
ون ُح َطام ًا َو ِفي آْال ِخ َرةِ َع َذ ٌاب َش ِد ٌيد َو َم ْغ ِف َر ٌة م َن ال َّل ِه َو ِر ْض َو ٌان
ال ْ ُك َّف َار نَ َبا ُت ُه ُث َّم يَ ِه ُيج َف َت َر ُاه ُم ْص َف ّر ًا ُث َّم يَ ُك ُ
َو َما ال ْ َح َي ُاة ا ُّلدن ْ َيا إِ اَّل َم َت ُاع ال ْ ُغ ُرو ِر} ()12
ثم ذكرها سبحانه يف الكتاب أيضاً ،واصفاً ماهتيها ،وضارباً هلا املثل ،فقال تعاىل:

اض ِرب لَهم م َث َل الْحياةِ الدنْيا كَماء َأنزلْناه ِمن السم ِ
ات أْ َ
ال ْر ِض َف َأ ْص َب َح َه ِشيم ًا َت ْذ ُر ُوه
اء َف ْ
اخ َت َل َط ب ِ ِه نَ َب ُ
{ ِّ َو ْ ْ ُ َّ َ َ ِّ ُّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
ات َخي ٌر
َان ال َّل ُه َع َلى ُكل شي ٍء مقت ِدرا* المال والبنون ِزينة الحياةِ الدنيا والبا ِقيات الصالِح
الريَ ُاح َِّوك َ
َ ْ ُّ ْ َ ِّ ً ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ْ
ِ
ند رب َك َثواب ًا و َخير َأمالً * ويوم ُنسير ال ْ ِجب َال و َترى أْ َ
ال ْر َض بَا ِر َز ًة َو َح َشرنَ ُاهم َف َلم ُن َغا ِد ْر ِم ْن ُهم َأ َحد ًا*
ع َ َ َ َ ِّ ْ ٌ َ
َََْ َ ُ َ َ َ
ْ
ْ ْ ْ
َو ُع ِر ُضوا َع َلى َرب َك َص ّف ًا ل َّ َق ْد ِج ْئ ُت ُمونَا ك ََما َخ َل ْق َنا ُكم َأ َّو َل َمرةٍ بَ ْل َز َع ْم ُتم َألَّن ن َّ ْج َع َل لَ ُكم َّم ْو ِعد ًا* َو ُو ِض َع
ْ
ْ
َّ
ِِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ون يَا َوي َل َت َنا َما ِل َه َذا ال ْ ِك َت ِ
اب اَل ُي َغا ِد ُر َص ِغري َ ًة َو اَل َك ِب َري ًة
الْك َت ُ
اب َف َت َرى ال ْ ُم ْجرم َني ُم ْشفق َني م َّما فيه َويَ ُقو ُل َ ْ

إِ اَّل َأحصاها ووج ُدوا ما َع ِم ُلوا ح ِ
اضر ًا َو اَل يَ ْظلِ ُم َربُّ َك َأ َحد ًا}( )13وها هو رسول اهلل  ،يصف
َ
ْ َ َ ََ َ
َ
لنا الدنيا ،حمذرا أمته منها ،ألنها ال تساوي عند اهلل شيئاً ،فعن جابر  « أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ 

ً
داخال ِم ْن َب ْعضاْل َعاِليَِة، َوالنَّ ُ َ َ َ
تَ ،فتَنَا َوَلُه،
وق،
ْيأَ َس َّك َميِّ ٍ
 َم َّر ِب ُّ
الس ِ
ِ
اس كنَفتَُه ،ف َم َّر بجَِد ٍ
َفأَ َخ َذ ِبأُُذِنِهُ ،ث َّم َق َ
ب أََّنُه َلنَا ِب َش ْيٍءَ ،و َما
ب أَ َّن َه َذا َلُه ِب ِد ْر َه ٍمَ ،ف َق ُالواَ :ما نحُ ِ ُّ
ال  :أَيُّ ُك ْم يحُ ِ ُّ
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َع ِبِه؟ َق َ
ال :أَتحُ ِبُّو َن أََّنُه َل ُك ْمَ ،ق ُالواَ :واللهَِّ َل ْو َكا َن َحيًّا َكا َن َعيْباً ِفيِه ،لأََِّنُهأَ َس ُّك،َف َكيْ َ
ف
َن ْصن ُ
ت؟ َف َق َ
الَ :ف َواللهَِّ َل ُّ
لدْنيَا أَ ْه َو ُن َعَلى اللهَِّ ِم ْن َه َذا َعَليْ ُك ْم»(.)14
َو ُه َو َميِّ ٌ
وكان رسول اهلل  أخشى ما خيشاه علينا من تنافسنا على الدنيا ،فتكون سبباً هلالكنا،
فقال حمذراً أصحابه ،رضي اهلل عنهمَ ( :ف َواللهَِّ  َما اْل َف ْق َر أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْمَ ،وَل ِكنيِّ أَ ْخ َشى

أَ ْن ُتبْ َس َط َعَليْ ُك ْم ُّ
ت َعَلى َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْمَ ،فتَنَاَف ُسو َها َك َما َتنَاَف ُسو َها،
الدْنيَا َك َما ُب ِس َط ْ
َوُت ْهِل َك ُك ْم َك َما أَ ْهَل َكتْ ُه ْم )(. )15

وأعلم أيها الغافل السادر يف غيه وغفلته ،والالهي عن مصريه وآخرته ،أنه جمرد

غمسة واحدة يف النار ،تنسيك كل نعيم الدنيا ،انظر إىل حديث الصادق املصدوق ،
وهو يصف ذلك املوقف ،فيقول ( :ُي ْؤَتى ِبأَْن َعم أَ ْه ِل ُّ
الدْنيَا ِم ْن أَ ْه ِل النَّ ِار يَ ْو َم اْل ِقيَا َمةِ،
ِ
َ
ُّ
ُّ
َ
َفُي ْصبَ ُغ فيِ النَّ ِار َصبْ َغًةُ ،ث َّم ُي َق ُال :يَا اْب َنآَد َم؛ َه ْل َرأيْ َ
يم َقط؟
ت َخيرْ ًا َقط؟ َه ْل َم َّر ِبك َن ِع ٌ
َ
َ ُ لاَ للهَّ
ْسافيِ ُّ
الدْنيَا ِم ْن أَ ْه ِل الجْ َنَِّةَ ،فُي ْصبَ ُغ َصبْ َغًة
اسُبؤ ً
فيَُقولَ :وا ِ يَا َر ِّب، َوُي ْؤَتى ِبأ َش ِّد النَّ ِ
ْساَق ُّطَ ،ه ْل َم َّر ِب َك ِش َّدةٌ َق ُّط َ ،فيَُقول ُ:لاَ
فيِ الجْ َنَِّةَ ،فُي َق ُال َلُه :يَا اْب َنآَد َم ؛ َه ْل َرأَيْ َ
تُبؤ ً
ْس َق ُّطَ ،ولاَ َرأَيْ ُت ِش َّدةً َق ُّط ) (. )16
َواللهَِّ يَا َر ِّبَ ،ما َم َّر ِبي ُبؤ ٌ
أجل يا عبد اهلل؛ إن الدنيا قنطرة  ،وهي دار ممر ،وليست دار مقر ،فاعربها يا عبد اهلل،

وال تعمرها ،وجزها وال حتزها ،واقتل هواك املائل إليها ،واقبل نصحي؛ ال ت ّعول عليها،

وما أنزل إليها آدم  إال عقوبة فاحذرها ،وليكن قدوتك وأسوتك بذلك رسول اهلل
است َ
ُّ لاَّ
ََ
 ،حيث يقول« : َما ِلي َو َما ِل ُّ
َظ َّل تحَْ َ
ت َش َج َرةٍُ ،ث َّم
ب ْ
الدْنيَا إِ َك َرا ِك ٍ
لدْنيَاَ ،ما أنا فيِ
اح َوَت َر َك َها » ( . )17ومن هنا كانت الدنيا دار املصائب كلها ،ودار التعب والنصب،
َر َ
ودار اإلرهاق واألرق ،وهلل در القائل:

هي الــــدنيا تقول مبلء فيها

حذار حذار من بطشي وفتكي

فـــال يغررك من قبلي ابتسام

فقولي مضحك والفعل مبكي
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فالذي يسري وراءها خمبول يف عقله ،يطلب سراباً ،أعلمت ملاذا يا عبد اهلل ؟! ألن
سرورها أقتل من السم ،وشرورها أكثر من النمل ،من وثق بها فجعته ،ومن اطمأن إليها
صرعته ،وكم من حمتال خدعته ،وذي خنوة أردته ،سلطانها دول ،وحلوها مر ،وعذبها أجاج،
وعزيزها مغلوب ،العمر فيها قصري ،والعظيم فيها يسري ،وجودها إىل عدم ،وسرورها إىل
حزن ،وكثرتها إىل قلة ،وعافيتها إىل سقم ،وغناها إىل فقر ،دارها مكارة ،وأيامها غرارة،
وألصحابها بالسوء أمارة .األحوال فيها إما نعم زائلة ،وإما باليا نازلة ،وإما منايا قاضية،
عمارتها خراب ،واجتماعها فراق ،وكل ما فوق الرتاب تراب ،وهي دار من ال دار له،
ومال من ال مال له ،وهلا جيمع من ال عقل له ،ومن أسلم فيها هرم ،ومن افتقر فيها حزن،
ومن استغنى فيها فنت  ،حالهلا حساب ،وحرامها عقاب  ،ومتشابهها عتاب ،من سعى
إليها فاتته  ،ومن قعد عنها أتته ،ال خريها يدوم ،وال شرها يبقى ،واهلل در من قال:
زخـــارف الدنيا أساس األمل وطالب الدنيـــا نديم الندم
فكن خلي البال من أمرها فكـــل ما فيها شقاء وهم
« قدم ابن عم حملمد بن واسع عليه ،فقال له :من أين أقبلت ؟ قال :من طلب الدنيا،

فقال له :هل أدركتها؟ فقال له :ال ،فقال حممد :يا سبحان اهلل! أنت تطلب شيئاً ومل تدركه،

فكيف تدرك شيئاً مل تطلبه ( )18فالعاقل يف هذه احلياة من فطن حلاهلا ،وأخذ العربة

ممن سبق منها ،واتبع سبيل من أدرك حقيقتها ،وكشف عن زيفها ،فقال قائلهم منشداً
وناصحاً:

إن هلل عبــاداً فطنـــــًا

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها فلما علموا

أنــــها ليست حلي وطــنًا

جعلوها جلــة واختذوا

صاحل األعمال فيها سفـنًا ()19

يا عبد اهلل  :قف وتأمل وراجع نفسك وحاسبها  ،فليس عندك شيء أغلى من نفسك
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اليت بني جنبيك ،وأعز منها ،فاحرص على خالصها وجناتها من عذاب اهلل ،وإياك أن
تغرت بهذه الدنيا ،وتركن إليها ،فتكون همك ،ومبلغ علمك وغايتك ،فإنك مهما عشت
ً
سؤاال؛ ماذا بعد كل
فيها وتنعمت ،فعما قريب سرتحل عنها وترتكها ،وأسأل نفسك

هذه الشهوات وامللذات ؟ وماذا بعد هذا اللهو والعبث ،وهذه احلياة التافهة ،واليت ال
تساوي عند اهلل تعاىل جناح بعوضة؟ وإىل متى هذه الغفلة ؟!

وامحد اهلل تعاىل ،يا ابن آدم دائماً وأبداً ،على أن م ّد يف عمرك ،وأبقاك حياً ،ومنحك

فرصة عظيمة للتوبة واإلنابة والصحوة من هذه الغفلة املهلكة ،فهذه وحدها هلي
أكرب نعمة َم َّن اهلل عليك بها ،وال تعدهلا كل كنوز الدنيا حبذافريها ،إن أنت أحسنت
استغالهلا ،وأعلنت التوبة الصادقة هلل تعاىل فيها ،وأنت يف زمن املهلة ،فإياك يا عبد اهلل

أن تفرط فيها ،وحذار أن تغلط غلطة من ضيع الفرصة على نفسه ،فندم حني ال ينفع
الندم  ،وأنقذ نفسك يا عبد اهلل من النار ،ما دام األمر بيدك ،قبل أن تتمنى الرجوع،

وامسع لقول احلق تبارك ِّيف عاله يف حمكم تنزيله ،حيث يقول َ { :ح َّتى إِ َذا َجاء َأ َح َد ُه ُم
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ال ْ َم ْو ُت َق َال َرب ْار ِج ُعو ِن* لَ َعلي أ ْع َم ُل َصالح ًا ف َيما َت َرك ُْت ك اََّل إن َّ َها َكل َم ٌة ُه َو َقائ ُل َها َومن َو َرائهم بَر َز ٌخ
ْ
ون }()20
إِلَى يَ ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
وأعلم يا من ضيعت دينك وصالتك وصيامك وزكاتك وعبادتك من أجل حطام
الدنيا الزائل  ،وجعلت لكل شيء يف حياتك له أهمية ومكان ،فللتجارة أهمية ومكان،
وللنوم واألكل والشرب والراحة أهمية ومكان ،وللوظيفة والعمل أهمية ومكان،
وللرياضة وللتلفاز واألغاني واللهو أهمية ومكان ،ولكل شيء يغضب اهلل تعاىل،
ويبعدك عن دينك ،يف قلبك أهمية ومكان ،إال القرآن ،وخمافة الرمحن ،فليس هلما يف
قلبك أهمية وال كيان وال مكان ،فما أعقلك وأذكاك يف أمور دنياك ،ولكنك يا مسكني مل
تستفد من عقلك وذكائك فيما ينفعك يف أخراك ،وهذا واهلل هو غاية الغفلة واحلرمان
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واهلالك ،وهذه حياة من شغلت همهم ،كما وصفهم اإلمام ابن القيم  -رمحه اهلل  -يف
كتابه «حادي األرواح» فقال  :صحبوا الدنيا صحبة األنعام السائمة ،ال ينظرون يف معرفة
موحدهم ،وحقه عليهم  ،وال يف املراد من إجيادهم وإخراجهم إىل هذه الدار ،اليت هي
طريق إىل دار القرار ،وال يتفكرون يف قلة مقامهم يف الدنيا الفانية ،وسرعة رحيلهم إىل
اآلخرة الباقية ،فقد ملكهم باعث احلس ،وغاب عنهم داعي العقل ،ومشلتهم الغفلة،
وغرتهم األماني الباطلة واخلدع الكاذبة  ،فخدعهم طول األمل ،وراق على قلوبهم سوء
العمل ،فهمهم يف لذات الدنيا وشهوات النفوس ،كيف حصلت حصلوها ،ومن أي
وجه الحت أخذوها ،إذا بدا هلم حظ من الدنيا بآخرتهم ،طاروا إليه زرفات ووحداناً،

وإذا عرض هلم عاجل من الدنيا مل يؤثروا عليه ثواباً من اهلل وال رضواناً ،يعلمون ظاهراً

من احلياة الدنيا ،وهم عن اآلخرة هم غافلون(.)21
يا أبناء الدنيا ،اتقوا الدنيا وعقوها ،ألن عقوقها بر ،أتدرون ملاذا ؟! ألنها عدوة اهلل،
عدوة ألولياء اهلل ،بل عدوة ألعداء اهلل  ،فأما عداوتها هلل؛ فإنها قطعت الطريق على عباده،
ولذلك مل ينظر إليها منذ خلقها ،ولو نظر إليها ما سقى الكافر منها شربة ماء ،وأما
عداوتها ألولياء اهلل؛ فإنها ملا تزينت هلم ،نصبوا كل النصب يف حماربتها ،فما وصلوا إال
بعد حرب شنعاء ،فتجرعوا مرارة الصرب يف مقاطعتها.
وأما عداوتها ألعداء اهلل؛ فلقد تزينت هلم بزينتها ،وعمتهم بزهرتها ونضارتها ،ففتنوا
بها ،وعولوا عليها ،فاجتنبوا منها حسرة تنقطع دونها األكباد ،وحق عليهم غضب رب
العباد (.)22

علماً بأن الدنيا  ،ال تذم بذاتها  ،وال على إطالقها  ،إمنا املذموم فيها اشتغال العبد

بالشهوات والغفلة  ،وهو مدار حبثنا هذا.
وإىل لقاء آخر ،إن شاء اهلل تعاىل ،مع سبب آخر من أسباب الغفلة ،استودعكم اهلل الذي
58

آفة الغفلة املهلكة األسباب واآلثار والعالج

ال تضيع ودائعه ،وللموضوع بقية ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اهلوامش
 .1األنبياء.3-1 :

 .2تاج العروس ،اجلزء األول.
 .3املعجم الوسيط.
 .4لسان العرب.

 .5تاج العروس ،ج ،1ص . 7379
 .6لسان العرب ،ج ،1ص . 497

 .7التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاني ،ج ،1حتقيق إبراهيم األنصاري ،دار الكتاب العربي ،بريوت.
 .8تاج العروس ،ج ،1ص.7379
 .9مريم.39 :

 .10طريق االستقامة ،ابن قيم اجلوزية ،اعتنى بتخرجيه عبد اهلل صاحل العبيالت ،ط ،1ص ، 35بتصرف.
 .11يونس.8-7:
 .12احلديد.20 :

 .13الكهف .49-45:

 .14صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق.

 .15صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدرا.

 .16صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب صبغ أنعم أهل الدنيا يف النار وصبغ أشدهم بؤسا

يف اجلنة.

 .17سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف أخذ املال حبقه.

 .18صالح األمة يف علو اهلمة ،سيد حسني العفاثي ،جملد ،7ص  ،220ط ،2مؤسسة الرسالة.
 .19أبيات لعلي بن أبي طالب . 
 .20املؤمنون.100-99 :

 .21حادي األرواح إىل بالد األفراح ،ابن القيم اجلوزية ،اجلزء األول ،ص. 3

 .22إحياء علوم الدين ،الغزالي ،كتاب الدنيا ،الكتاب السادس ،من ربع املهلكات .
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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 :ما درجة احلديث الشريف « ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد» وما حكم
صالتي يف البيت ،أو يف مكان عملي ،مع قرب املسجد ملكان وجودي ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله حممد األمني ،وبعد؛
فإن احلديث رواه أمحد ،والدارقطين ،واحلاكم ،والطرباني ،والديلمي ،كلهم بأسانيد
ضعيفة ،وقال احلافظ بن حجر :ليس له إسناد ثابت ،وإن اشتهر بني الناس ،فهو حديث
ضعيف عند أهل العلم.
وهو حممول على أنه ال صالة كاملة يف األجر والثواب واملساواة ،ملن صلى يف بيته ،أو
يف حانوته ،مع مساعه النداء للصالة «األذان» ،وإمكانية وصوله للمسجد دون عناء ،ففي
ذلك تقصري عن إجابة نداء اهلل عز وجل ،وتقليل من شأن السنة ،واستخفاف بواجب
اجملتمع اإلسالمي.
وقد حثت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على صالة املسجد واجلماعة ،منها قوله

ِ
تعاىل  {:يا َأيها ال َّ ِذين آمنوا إِ َذا ُنو ِدي ل ِ ِ ِ
ى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُروا ال ْ َبي َع َذلٰ ِ ُكم
َ َُ
اس َع ْوا إِلَ ٰ
َ ُّ َ
َ َّ
لص اَلة م ْن يَ ْو ِم ال ْ ُج ُم َعة َف ْ
ْ
ْ
ون } (اجلمعة . )9:
َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
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ُصلِّ َي ِب َّ
ُر ِب َّ
اسُ ،ث َّم َأ ْن َطِل َق
ُر َر ُجلاً َفي َ
الصلاَ ِةَ ،ف ُت َقامَُ ،ث َّم آم َ
وقوله  « :َل َق ْد َه َم ْم ُت َأ ْن آم َ
الن ِ
بر َجال َم َع ُه ْم ُح َز ٌم ِم ْن َح َطب ِإلىَ َقوْم لاَ ي ْ
ُوت ُه ْم ِب َّ
الصلاَ َةَ ،فُأ َح ِّر َق َعَل ْيِه ْم ُبي َ
َشه ُ
َد َ
ون َّ
الناِر »
ِِ ٍ
ٍ
ٍ
( سنن ابن ماجه ،كتاب املساجد واجلماعات ،باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة).
وقد ورد هذا احلديث بعدة روايات صحيحة تفيد املعنى نفسه ،ملا يف ترك صالة اجلماعة
من تأثري سليب على الفرد واجملتمع املسلم يؤدي إىل التسيب والتهاون واإلحنراف.
وعليه ،فإننا ننصح أنفسنا وإخواننا املسلمني باحملافظة على الصلوات يف مواعيدها ،ويف
املساجد مجاعة.

َ
ين َد َر َجًة » (صحيح
ب َسبْ ٍع َو ِع ْش ِر َ
ويقول النيب َ « صلاَ ُة الجْ َما َعِة َت ْف ُض ُل َصلاَ ةَاْل َف ِّذ ِ

البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل صالة اجلماعة)

وقد دلت األحاديث الصحيحة على صحة صالة املنفرد ،ولكن مع اإلثم إن مل يكن
له عذر شرعي ،ألن الصالة يف املسجد مع مجاعة املسلمني واجبة ألحاديث أخرى ،قال

رسول اهلل َ « م ْن سمَ ِ َع النِّ َداَءَ ،فَل ْم يَأِْتِهَ ،فلاَ َصلاَ ةَ َلُه إِلاَّ ِم ْن ُع ْذ ٍر »(سنن ابن ماجه،
صَّلى
كتاب املساجد واجلماعات ،باب التغليظ يف التخلف عن اجلماعة)« ،وأََتى النَّبيِ َّ َ
ال :يَا َر ُس َ
اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َر ُج ٌل أَ ْع َمى َف َق َ
س ِليَقاِئ ٌد يَُقوُدِني إِلىَ المَْ ْس ِج ِد،
ول اللهَِّ؛ إَِّنُه َليْ َ
َف َسأَ َل َر ُس َ
ص َلُه َ،فَل َّما
ص َلُه َفُي َصِّل َي فيِ َبيْتِِهَ ،ف َر َّخ َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمأَ ْن ُي َر ِّخ َ
ول اللهَِّ َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
الصلاَ ةِ؟ َق َ
َولىَّ َد َعاُهَ ،ف َق َ
ب»(صحيح مسلم ،كتاب
الَ :ه ْل َت ْس َم ُع النِّ َداَء ِب َّ
الَ :فأَ ِج ْ
املساجد ومواضع الصالة ،باب جيب إتيان املسجد على من مسع النداء).
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
********

********

********
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السؤال :أنا متهاون يف صالة الفجر بسبب النوم والكسل ،فهل أنا فاجر؟ ملا يقال من
أن املالئكة تنادي تارك صالة الفجر يا فاجر ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله حممد األمني ،وبعد؛
فإن صالة الفجر من أثقل الصلوات على املنافقني ،ملا ورد من ذم املتكاسلني

واملتهاونني عن أداء الصلوات لوقتها ،لقوله تعاىلَ {:أ ِق ِم الص اَل َة ل ِ ُد ُل ِ
وك ا َّلشم ِس إِلَى َغ َسقِ
َّ
ْ
ودا } (اإلسراء )78:ويف حديث رسول اهلل  يرويه
اللَّ ْي ِل َو ُق ْر َآن ال ْ َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َآن ال ْ َف ْج ِر ك َ
َان َم ْش ُه ً
الشيْبَاِن َّي ،قالَ « :سأَْل ُت َر ُس َ
أََبو َع ْم ٍرو َّ
ب
ول اللهَِّ َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم:أَ ُّي الأَْ ْع َما ِل أَ َح ُّ

الُ :ث َّم ِب ُّر اْل َواِل َديْنُ ،قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
الصلاَ ُة َعَلى َوْقتِ َهاُ ،قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
إلىَ اللهَِّ؟ َق َ
ال:
الَّ :
ِ
ِ
ُث َّم الجْ ِ َهاُد َسبِيل اللهََِّ ،ق َ
استَ َزْدُتُه َلزَاَدِني » (صحيح مسلم ،كتاب
الَ :ح َّدَثنيِ ِب ِه َّنَ ،وَل ْو ْ
ِ
فيِ
اإلميان ،باب بيان كون اإلميان باهلل تعاىل أفضل األعمال)
كما ورد احلض النبوي الشريف على أداء صالة الفجر يف وقتها ،فيقول « :  َم ْن
َصَّلى اْل ِع َشاَء جمََا َعٍةَ ،ف َكأَنمََّا َقا َم ِن ْص َ
ف َّ
الصبْ َح فيِ جمََا َعٍةَ ،ف َكأَنمََّا َصَّلى
الليْ ِلَ ،و َم ْن َصَّلى ُّ
فيِ
َّ
الليْ َل ُكَّلُه » (صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل صالة العشاء

والصبح يف مجاعة) .

ومن اآليات واألحاديث اليت حتذر من ترك صالة الفجر ،قول اهلل تعاىل َ {:حا ِفظُ وا َع َلى

الص َلو ِ
ات َوا َّلص اَلةِ ال ْ ُو ْس َطى َو ُق ُوموا ل ِ َّل ِه َقانِتِني َ} (البقرة )238:ومن أقوال العلماء يف املقصود
َّ َ
بالصالة الوسطى أنها صالة الفجر ،ومنهم من قال :صالة العصر.

ويقول النيب  « :إِ َّن أَْث َق َل َصلاَ ةٍ َعَلى المُْنَاِف ِق َ
ني؛ َصلاَ ُة اْل ِع َشاِء َو َصلاَ ُة اْل َف ْج ِرَ ،وَل ْو
الصلاَ ةَِ ،فُت َقا َمُ ،ث َّم آُم َر
يه َما لأَََت ْو ُه َماَ ،وَل ْو َحبْ ًواَ ،وَل َق ْد َه َم ْم ُت أَ ْن آُم َر ِب َّ
يَ ْعَل ُمو َن َما ِف ِ
َ
ََ
لاً َ ِّ
ب إِلىَ َق ْو ٍم لاَ يَ ْش َه ُدو َن
اسُ ،ث َّم أنْطِل َق َم ِعي ِب ِر َجا ٍل َم َع ُه ْم ُح َز ٌم ِم ْن َحط ٍ
َر ُج فُي َصل َي ِبالنَّ ِ
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الصلاَ ةََ ،فأُ َح ِّر َق َعَليْ ِه ْم ُبُيوَت ُه ْم ِبالنَّ ِار »(صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة،
َّ

باب فضل صالة اجلماعة وبيان التشديد يف التخلف عنها).

ون }(املاعون.)5-4:
لني*ال َّ ِذ َين ُه ْم َع ْن َص اَلت ِ ِه ْم َس ُاه َ
ويقول اهلل تعاىل َ {:ف َو ٌيل ُللم َص ْ
وكما روي أن ابن مسعود قال :ذكر رجل عن النيب َ « : نا َم َليَْلُه َحتَّى أَ ْصبَ َحَ ،ق َ
ال:

الشيْ َط ُان ُأُذَنيِْه ،أَ ْو َق َ
اك َر ُج ٌل َب َ
َذ َ
ال َّ
ال فيِ ُأُذِنِه » (صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق،
فيِ
باب صفة إبليس وجنوده) .
ويف حض اآليات واألحاديث على أداء الصلوات يف أوقاتها وإفراد صالة الفجر
مرة أخرى ،يظهر مدى أهمية أداء هذه الصالة بوقتها ،وإن التقصري يف أدائها يف وقتها
هو استجابة للشيطان الرجيم ،ولنحذر من أن نكون كذلك ،وعلينا أن حنرص على

أن نكون عباداً هلل تعاىل ،وأن حنكم على أنفسنا إذا تركنا هذه الصالة ماذا نكون ،وأما
بالنسبة لقول املالئكة لتارك صالة الفجر يا فاجر ،فهو قول مل تثبت صحته.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
********

********

********

********

*********

السؤال :ما حكم من متسك بصالة الوتر ركعة واحدة فقط ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله حممد األمني ،وبعد؛
فقد اختلف األئمة يف حكم صالة الوتر ،فمنهم من قال بأنها واجبة ،وقال آخرون
سنة ،ووقتها من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر.
وتصلى كل ركعتني بتسليمه ،ثم تفرد األخرية بتسليمه واحدة ،ويستحب فيها قراءة

سورة اإلخالصُ { :ق ْل ُه َو اللَّ ُه َأ َح ٌد* اللَّ ُه ا َّلص َم ُد* لَم يَلِ ْد َولَم ُيولَ ْد* َولَم يَ ُكن ل َّ ُه ُك ُفو ًا َأ َح ٌد}.
ْ
ْ
ْ
ومن أضمر يف نفسه صالة النافلة بعد صالة العشاء ،يستحب له تأخري صالة الوتر ملا
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بعد النافلة.

وقال َ « : صلاَ ُة َّ
الليْ ِل َوالنَّ َه ِار َمثْنَى َمثْنَى»

ما جاء أن صالة الليل والنهار مثنى مثنى)

اف أَ ْن لاَ
وجاء يف حديث مسلم « : َم ْن َخ َ

الليْلَ ،فإِ َّن َصلاَ
آخ َرُهَ ،فْلُيوِت ْر ِ َّ
أَ ْن يَُقو َم ِ
آخ َر ِ

( سنن الرتمذي ،كتاب اجلمعة عن رسول اهلل ،باب

آخ ِر َّ
الليْ ِلَ ،فْلُيوِت ْر أَ َّوَلُهَ ،و َم ْن َط ِم َع
يَُقو َم ِم ْن ِ
آخ ِر َّ
الليْ ِل َم ْش ُهوَدةٌَ ،وَذِل َك أَْف َ
ض ُل »(صحيح
ةَ ِ

مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله)

وكان عليه الصالة والسالم يوتر بإحدى عشرة ،ورمبا بثالث عشرة ،ورمبا أوتر بأقل
من ذلك ،وعليه فإن األفضلية يف هذه الصالة أن ال تقل عن ثالث ركعات.

ونؤكد على أن التمسك بأداء الفرائض ،وخاصة يف املسجد شيء مجيل ،وهنيئاً لك

أخي األجر ،ولكن عليك أن تتمسك بالنوافل لتجرب ما نقص عندك من الفرائض،
وخاصة عندما تكون حباجة حلسنة يوم القيامة.
وال حرج على من صلى الوتر ركعة واحدة ،ولكن كلما زاد وأكثر من النافلة يكون
أفضل له ،وزيادة يف األجر والثواب ،وأفضل شيء أن نفعل كما فعل الرسول  ،كأن
يؤخر الوتر إىل آخر الليل ،ويصلي إحدى عشرة ركعة.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
********

********

********

********

*********

السؤال  :ما حكم صناعة أهل امليت طعاماً للذين حيضرون اجلنازة بالرغم من عدم توافر

اإلمكانات املادية لذلك ؟ وما حكم من أكل من هذا الطعام؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله حممد األمني ،وبعد؛
فإن صناعة الطعام من أهل امليت يوم الدفن ملن حيضرون تشييع اجلثمان عادة مل تكن
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زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت تعترب من النياحة ،حلديث الصحابي

ت َو َصنْ َعَة َّ
الط َع ِام
اجلليل جرير رضي اهلل عنه ،قال ُ « :كنَّاَن َرىالاِ ْجتِ َم َ
اع إِلىَ أَ ْه ِل المَْيِّ ِ
احةِ»(سنن ابن ماجه ،كتاب ما جاء يف اجلنائز ،باب ما جاء يف النهي عن االجتماع إىل أهل امليت
ِم ْن النِّيَ َ

وصنعة الطعام) .وقد حرم بعض الفقهاء هذا الطعام واألكل منه ،وإن صناعة الطعام يف
هذه احلالة إن كانت من تركة املتوفى أو من غريها من األموال فإن اخلالف بني الفقهاء

قائم فيها ،خصوصاً أن بعض الناس يقيمونها اتباعاً للعادات والتقاليد فقط ،كما أنها
قد تكون من أموال الورثة ،ولكن بغري رضاهم ،أو حتى دون استشارتهم ،أو يكون

تصرفاً بأموال القاصرين من الورثة ،وهذا غري جائز شرعاً .وأما من أراد أن يصنع طعاماً
صدقة عن امليت ،أو إكراماً لضيوفه ،فال بأس وال مانع .والسنة أن يصنع الطعام اجلريان،
أو األقارب ألهل امليت فقط ،ألنهم منشغلون باحلزن على ميتهم ،ملا ثبت يف سنن أبي

داود وابن ماجة عن عبد اهلل بن جعفر « :لمََّا َجاَءَن ْع ُي َج ْع َفر،َق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ
ول اللهَِّ َ
ٍ
َعوا لآِ ِل َج ْع َفر َ
ط َعا ًماَ ،ف َق ْد أََت ُاه ْم َما يَ ْش َغُل ُه ْم ،أَ ْو أَ ْم ٌر يَ ْ
ش َغُل ُه ْم » (سنن
َعَليِْه َو َسَّل َم: ْ
اصن ُ
ٍ
ابن ماجه ،كتاب ما جاء يف اجلنائز ،باب ما جاء يف الطعام يبعث إىل أهل امليت ،قال احلاكم :صحيح اإلسناد،
وحسنه األلباني).

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
********

********

********

********

*********

السؤال  :ما حكم بيع الدخان ملن يبيعه بهدف جذب الزبائن وزيادة حلركة البيع

والشراء يف متجره علماً أنه عديم الربح ،ويعتقد انه يؤثر سلباً على مبيعاته؟

اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني وبعد ،
ِّ
فإن الدخان يعترب من اخلبائث اليت حرمها اهلل سبحانه وتعاىل بقوله {وي ِح ُّل لَهم ا َّلطيباتِ
َُ ُ ُ َ
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ِّ
ِ
ِ
َو ُي َحر ُم َع َليه ُم ال ْ َخ َبآئ َث } (األعراف .)157:فالدخان يعترب من اخلبائث ،والسموم القاتلة،
ْ
املؤدية إىل قتل األرواح ،واإلجهاز عليها ،ليس مباشرة ،وإمنا بالتدريج ،وهذا ما أثبته
العلم احلديث .

وقد أشار العلم احلديث إىل أنه يضعف قوة اجلسم فيعد مفرتاً ،وقد نهى رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم عن كل خمدر ومفرت ،و ما روته أم سلمة يؤكد ذلك ،حيث قالت:

«َن َهى َر ُس ُ
ول اللهَِّ َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َع ْن ُك ِّل ُم ْس ِك ٍر َوُمفَترِّ ٍ
باب النهي عن املسكر) .ويعترب الدخان مفرتاً لألعصاب كما أوضح األطباء ،كما أن رائحته
» (سنن أبي داود ،كتاب األشربة،

كريهة ،ويتأذى منها املصلون ،كالثوم الذي نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آكله عن
دخول املسجد .كما يتسبب بالضرر واإليذاء لآلخرين ،الذين يستنشقون هذا الدخان،
وإن كانوا بعيدين عنه ،وهلذا نرى أن كثرياً من دول العامل حظرت التدخني يف األماكن

العامة ،ووضعت عبارة (التدخني مضر بصحتك ) على علبة السجائر ،ووضعت عبارة
(ممنوع التدخني) يف األماكن العامة.
وأن شجرة الدخان ال تقربها احليوانات مثل النحل وغريه ،وأن شجرة الدخان ال تنمو
مكانها شجرة أخرى،

ويؤدي إىل أضرار بالصحة العامة واخلاصة ،ويقول النيب صلى اهلل عليه وسلم «لاَ َض َر َر

ض َرا َر » (سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يضر جباره) .
َولاَ  ِ

فقد تبني أن للدخان أضراراً صحية كثرية تؤثر على جسم اإلنسان املدخن ومن

حوله.
وهناك أضرار مادية تضر بدخل الفرد واجملتمع وتؤثر على اقتصاد الدولة ،وشراء
الدخان فيه من التبذير وإهدار للمال اخلاص والعام ما ال خيتلف فيه اثنان ،وهلذا فقد
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أفتى كثري من أهل العلم بكراهته كراهة حترميية ،وبعضهم قال حبرمته ،وما حرم تناوله؛
حرم بيعه وشراؤه وزراعته وصناعته ،وحكم املال اجملين منه أنه حرام .
فأقول لك :يا أخي دعه ،وال تتعامل به ،وال تبعه ،فاهلل تبارك وتعاىل يغنيك ،وييسر

لك من سبل اخلري وأسباب الرزق ما هو أفضل من الدخان« ،ومن ترك شيئاً هلل عوضه
اهلل خرياً منه ».

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
********

********

********

********

*********

السؤال  :ما حكم االحتفال باملولد النبوي الشريف ،وهل ثبت عن الرسول صلى اهلل
عليه وسلم أو الصحابة أو السلف قيامهم بذلك ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله حممد األمني ،وبعد؛

فقد اختص اهلل سبحانه األنبياء ،ليبلغوا دعوة التوحيد إىل أممهم  ،واختار حممداً صلى اهلل

ً
عليه وسلم إماماً وخامتاً هلم ،وقرن اهلل امسه بامسه ،وطاعته بطاعته ،واختاره نبياً
ورسوال
ومبشراً ونذيراً .

وصحيح أنه مل حيتفل بيوم ميالده عليه السالم ،ذلك أن اهلل تعاىل أظهره يف كل حلظة
وعبادة ،واعترب التصديق بنبوته عليه السالم من ركائز اإلميان ،ومل حيتفل الصحابة بيوم
مولده ،ألنهم كانوا حيتفلون بصحبته ،وتتبع حركاته وسكناته ،فاالحتفال مبولده عليه
السالم هو إحياء لسنته.
وإن من ينكر االحتفال بعيد ميالده ،حبجة أنه عليه السالم مل حيتفل بعيد ميالده الشريف،
يرد عليهم بالقول :إن اتباع سنته عليه السالم هو أكرب وصف حملبته ،وذلك مما يرضيه،
وهذه هي غاية االحتفال مبولده صلى اهلل عليه وسلم.
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وال عربة مبن قال بأن ذلك من البدع ،بل هو من السنة احلسنة ،والربط بني احلديث

س ِفيِه َف ُه َو َرٌّد »
الشريف القائل «  َم ْن أَ ْح َد َث فيِ أَ ْم ِرَنا َه َذا َما َليْ َ
الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) واالحتفال باملولد النبوي الشريف ربط
(صحيح البخاري ،كتاب

يف غري موضعه ،واهلل أعلم .
ومل يأمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحابة أن حيتفلوا بيوم مولده ،ألنه ال يتعلق
به عبادة أو حكم شرعي ،أما وقد ابتعد الناس يف هذه األيام عن كتاب اهلل وسنة نبيه،
فاالحتفال مبولده هو إحياء لسنته صلى اهلل عليه وسلم ،واعتزاز باالنتماء لدين اهلل عز
وجل .
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
********

********

********

********

*********

السؤال :ما حكم تسمية األبناء بأمساء غربية وأجنبية من أجل اتباع املوضة ؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمني ،وبعد؛

فإن اإلسالم قد دعا اآلباء إىل اختيار الزوجة الصاحلة ،واالسم احلسن ألبنائهم ،حتى
تنشأ األسرة املرتابطة املتحابة ،واجليل الصاحل ،حيث يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم «

إن ُ
َّك ْم ُت ْد َع ْو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ِبأَسمْ َاِئ ُك ْم َوأَسمْ َاِء آَباِئ ُك ْم َف َح ِّسنُوا أَسمْ َاَء ُك ْم »
ِ

(سنن أبي داود ،كتاب

األدب ،باب يف تغيري األمساء)

وإن اختيار األمساء لألبناء هو من مسؤوليات األبوين ألبنائهم ،حيث قال النيب صلى
اهلل عليه وسلم ( :خري أمسائكم عبد اهلل وعبد الرمحن واحلارث )

(رواه الطرباني يف صحيح

اجلامع ،9632،وصححه األلباني).

وعلى اآلباء أن حيسنوا تربية أبنائهم ،إىل جانب حسن اختيارهم ألمسائهم ،ذلك
68

املفيت جييب السائلني

ليدفعهم ذلك للتأسي مبدلوالت أمسائهم اليت يفخرون بها ،ال أن ينفروا منها ،وحيبطوا
من مدلوالتها .فالتسمية باألمساء احلسنة واحملبوبة تقوي االرتباط باهلل ورسوله ،وتبعث
على االعتزاز بهذا الدين ،وتدخل السرور والعظمة يف نفس حاملها وسامعها على حد
سواء  ،وعلى اآلباء أن يبتعدوا عن األمساء املنفرة واملكروهة لدى سامعيها،ألن املستقبل

سيؤثر سلباً على حامليها أيضاً  ،وكذلك إذا مسى بأمساء مستوردة من الغرب ،فإن ذلك

يعترب تشبهاً بالكافر ،وامتهاناً للدين والسنة النبوية الشريفة ،ونشراً للثقافة الغربية.

لذا أخي الكريم ندعوك أن تسمي أبناءك ،وحتث أحباءك على التسمية باألمساء الطيبة،
لنشر أمساء األنبياء والصحابة والتابعني والعلماء والصاحلني ،اليت تبعث أمساؤهم على

ً
مباض
التفاؤل دائما ،وتزيد من روابط التعلق باهلل عز وجل ،وتنشر الفضيلة ،واالعتزاز ٍ

إسالمي عريق.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
********

******** ******** ********

*********

السؤال  :ما حكم تناول بذرة الكتان ،وهل استعماهلا يؤثر على اإلجناب أم ال ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني ،وبعد؛
فإن تناول حبة الكتان ،أو بذرة الكتان ،أو زيت الكتان ،مياثل استعمال أي نوع
من املطعومات ،فاألصل فيها اإلباحة ما مل يرد ما خيالفه ،وما مل ينكر أحد من العلماء
استعماله ،فهو مباح.
ويقال  :إن استعماهلا ناضجة حيتوي على فوائد ،أما استعماهلا قبل النضج فقد يضر
بالصحة البدنية ،حسب بعض التوقعات العلمية ،فإن ثبت ذلك ،فإنه حيرم استعماهلا
آنذاك  .واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
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الشركات متعددة الجنسيات في
ميزان الشرع (نقداً وعالجاً)
بقلم  :الشيخ أمحد شوباش
مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

فقد بات واضحاً أن سياسة الشركات متعددة اجلنسيات تعتمد على االحتكار يف
إثبات وجودها ،وتسويق سلعها ،وبسط سيطرتها ،على مناطق النفوذ يف العامل ،وبنظرة

تنبثق من شرعنا احلكيم تتسم باإلنصاف واحليادية ،وبعيداً عن إعطاء احلكم مسبقاً بل
بعد الدراسة والبحث ،فإن الباحث يأخذ على هذه الشركات نقاطاً عدة ،جتعلها يف دائرة

التهمة وتكشف حقيقة أهدافها.
وميكن القول إن هذه الشركات بأهدافها وأدواتها متارس على شعوب العامل الضعيفة

نوعاً من االستعمار واالحتالل ،و خاصة بعد الكشف عن بعض آثارها ،فال بد من
عرضها على ميزان الشريعة و من ثم وضع احللول العملية للتعامل معها ،مع ضرورة
الوقوف أمام سلبياتها و السماح باالستفادة من إجيابياتها ما أمكن دون ضرر.
* وعند تفصيل القول ،فإن األداة األوىل هلذه الشركات هي براءة االخرتاع ،اليت
تعطي احلق للمخرتع باالنتفاع حبقه يف الصناعات كافة ،كالتكنولوجيا ،وغريها  ،وهذا
يف أحد جوانبه يتفق مع اإلسالم الذي يقر للمخرتع حقاً مالياً يف إنتاجه وإبداعه ،وال

يتعارض مع حتريم كتمان العلم ،واهلل سبحانه يقول {:و َال َت ْأ ُك ُلواْ َأموالَ ُكم بين ُكم بِالْب ِ
اط ِل }(،)1
َْ ََْ
َ
َ
اءه ْم}( ،)2والشيء أعم من أن يكون مادة أو معنى،
اس أَ ْشيَ ُ
ويقولَ {:و َال َتبْ َخ ُسواْ النَّ َ

فللمبتكر حق مالي منحته إياه تطورات احلياة وأوضاعها االقتصادية والثقافية احلديثة،
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ونظمته القوانني العصرية واالتفاقات الدولية وهو شامل للمخرتعات ،واملنتجات
وكل مبتكر فين أو صناعي ،وألصحاب هذه االخرتاعات حق مقابل ما اخرتعوه ()3
ويف الوقت الذي ال يباح للمخرتع منع الناس من االنتفاع من ابتكاره؛ ألن هلل فيه

حقاً ،وقد حرم كتمان العلم ،فإنه ال جيوز له استغالل حاجة الناس إىل اخرتاعه ،فيحتكره
وُيغّليه عليهم ،وإذا كانت القوانني تعطي براءة االخرتاع ملدة طويلة ،وتتخذ الشركات

ذلك ذريعة الستغالل الناس يف خمتلف حاجاتهم وما ال يستغنون عنه ،فإن الشرع يرفض
التضييق على الناس واإلضرار بهم وحتت غطاء القانون ،فالذريعة إىل احلرام حرام؛
ألنها تأخذ حكم ما يتوصل بها إليه.
وبنظرة متوازنة فإنه ال جيوز إنقاص املخرتع حقه ،بل جيب تكرميه ،واملقرتح يف هذه
األمور أن تتوىل جلنة من العلماء واخلرباء املختصني بفروع العلم واالخرتاعات تقدير
منفعة االخرتاع وأثره ،وما يقابله من عوض عادل ،سواء أكان مادياً ،أم معنوياً ،مكافأة

ً
عمال بأحكام شرعنا احلنيف
للمخرتع ،وتشجيعاً دافعاً لالستمرار يف العلم ،وذلك
الذي حيرم أكل أموال الناس ،وخبسهم أشياءهم ،وبعيداً عن استغالل حاجة الناس.

إن براءات االخرتاع فتحت على األمم باباً واسعاً من أبواب االحتكار واإلضرار

بالناس حتت شعار القانون ،فصار احتكاراً قانونياً ترضى عنه الدول ،وتشجعه الشركات
العمالقة ،ومتارسه لتحقيق أهدافها ،حتت غطاء تشجيع العلم واالبتكار ،وهذا ما ال
يرضاه اإلسالم.
وفيما يتعلق بالقضاء على املنافسني خارج الشركة العمالقة ،فإن هذا يؤدي إىل سيطرة
شركة أو جمموعة قليلة من الشركات الضخمة املتحدة على إنتاج وتسويق مادة ما،

ثم تفرض على املستهلكني سعراً فاحشاً أعلى بكثري من السعر املعقول ،واملتبع يف
ظل املنافسة الكاملة بني املنتجني ،والتالعب باألسعار طريق من طرق الكسب احملرم؛

إذ تتحد عدة مشروعات ،وتتفق على رفع سعر مادة ،فريتفع مثنها ارتفاعاً فاحشاً ،أما
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االندماج إن كان بهدف التعاون اإلجيابي للجميع فال يعارضه الشرع.

وما تقوم به بعض الشركات ً
أمال يف احلفاظ على سعر مرتفع من إتالف السلع أو

إلقائها يف البحر ،فهذا يعد من إهدار مقدرات األمم وخرياتها .وميكن اعتباره ً
دليال

جلياً ،وكشفاً واضحاً ،عن تلك الشخصية النفعية اليت تتخذ من احلصول على األرباح
الباهظة هدفاً أمسى ،وهذا ما يتعارض مع نصوص كتاب اهلل اليت تدعو املالك إىل مراعاة

مقتضى االستخالف يف األرض ،وإيتاء اآلخرين املال ،والقيام بواجباته وفق قول احلق
ِّ
ِ
ِ
ِ
سبحانهَ { :وأَن ِفُقوا ممَِّا َج َعَل ُكم ُّم ْست ْ
َخَل ِف َ
وهم من َّمال اللَّه الَّذي
ني ِفيِه}( ،)4وقولهَ { :وآ ُت ُ
َآتا ُكم}( ، )5ففي هاتني اآليتني إشارة إىل أن اإلنسان املالك وكيل يف مال اهلل ،ومستخلف
ْ
فيه ،فوجب عليه مراعاة مقتضى الوكالة واالستخالف واإليتاء ،وبالتالي فال حيل له
إتالفه (.)6
* وفيما خيتص باالمتيازات األجنبية اليت يرفضها كثري من االقتصاديني وأصحاب
النزعات الوطنية ،فاحلكم الشرعي فيها ليس مبعزل عن حتقيق مصاحل العباد ودرء
املفاسد عنهم ،وهو الصادر عن الكتاب والسنة اللذين هما وحي اهلل سبحانه.
يطر على كنوز األمة فئة من املستغلني ينهبون
والشريعة اإلسالمية ترفض أن ُي َس ِ

ذخائرها بغرض بقائها يف ذيل القافلة .وميكن إمجال موقف اإلسالم من االمتيازات فيما
يأتي:
 .1إن ملكية املعادن الصلبة والسائلة تعود لعامة املسلمني خاصة يف أراضي الدولة
حبسب قول اجلمهور  ،وحتى يف األراضي اليت تعود لألفراد حبسب قول أغلب املالكية،
والذي رجحه كثري من احملققني ( ،)7فال حيل لبعض أبناء األمة االستئثار بها دون
غريهم ،فكيف باستئثار غري املسلمني بهذه الكنوز .

َ
ودليل اشرتاك األمة يف هذه الذخائر قول النيب  ( :المُْ ْسِل ُم َ ُ
ون ش َر َكا ُء فيِ ثلاَ ٍث؛ فيِ
ل وَالمَْاِء و َّ
ْال َ
َالناِر ) ( ، )8والتعبري باملسلمني يشعر بأنهم أهل ملكية هذه األشياء.
ك إَِ
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 .2إن املعادن املوجودة يف بالد املسلمني قسمان؛ ظاهرة وباطنة ،فالظاهرة ما كان

مستودعها بارزاً كمعادن امللح والكحل ،و الباطنة ما كان جوهرها مستكناً قلب األرض،
ال يوصل إليه إال بالعمل ،كمعادن الذهب والفضة واحلديد  ،فاملعادن الظاهرة ال جيوز
إقطاعها كاملاء ،والناس فيها سواء يأخذ منها من ورد إليها  ،وأما الباطنة فهي كالظاهرة
عند احلنابلة ،وعند الشافعية قوالن؛ األول :ال جيوز إقطاعها فهي كالظاهرة ،والثاني:
جواز إقطاعها (.)9
فإن كانت املصلحة تقتضي إقطاع املعادن مدة معينة ،فال جيوز لولي األمر أن يتصرف

يف أمالك األمة إال مبا فيه كامل مصلحتها ،فلو أجر أرضاً ،أو مصلحة ،أو أعطى امتيازاً،
بأقل من سعر املثل حرم عليه ،وال جيوز لألمة أن ترضى بذلك (.)10
وأصل ذلك أن النيب  اسرتد ملح مأرب عندما تبني له أنه كاملاء العد ال ينقطع (،)11
وهلذا فإنه جيب على احلكومات واألنظمة أن تسعى السرتداد أموال األمة وأن تسحب
االمتيازات املعطاة للشركات األجنبية لقاء تعويضات على املنشآت ( )12وأال تقدم
على منح امتيازات جديدة لتلك الشركات.
ومن احللول العملية لتفادي أخطار االمتيازات ما جيب على األمة من إجياد كفايتها

العلمية يف كل فن وعلم حتتاج إليه ،وإتقان ذلك برباعة ٌ
كل يف اختصاصه ودائرة
عمله.
إن استخراج الطاقات واالستفادة مما سخر اهلل لنا يف السماوات واألرض واجب

املسلمني ،فاهلل سبحانه وتعاىل يقولَ {:ألَم َتروا َأ َّن ال َّل َه س َّخر لَ ُكم ما ِفي السماو ِ
ات َو َما ِفي
َّ ِّ َّ َ َ
ْ َْ
َ َ
ِ
ِ
ُ ِ
أْ َ ِ َ
َ َُ
َ ِ
اس َت ْع َم َر ُكم
ال ْرض َوأ ْس َب َغ َع َل ْيك ْم ن َع َم ُه َظاه َر ًة َوبَاط َن ًة } ( ،)13ويقول { ُه َو أ َنشأكم م َن األ ْرض َو ْ
ْ
ُسِل ٍم َغ َر َس َغ ْر ًسا َف َأ َك َل ِم ْن ُه
ِف َيها } ( .)14وعن أنس  أن النيب  قال( :مَا ِم ْن م ْ
ِإ ْن َس ٌ
ان َأ ْو َد َّاب ٌة ِإلاَّ َك َ
ان َل ُه ِب ِه َص َد َق ٌة ) (.)15
فهذه النصوص تؤكد ما حيض عليه ديننا من إعمار األرض بنية صاحلة ،وتؤكد
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مسؤوليتنا يف ذلك أمام اهلل سبحانه .
أما بالنسبة للمسلم املختص وحاجة األمة إليه ،فقد اعترب الفقهاء أن كل علم حتتاجه

األمة فرض كفاية ،إذا مل تقم به األمة ببعض أفرادها أمثت مجيعاً ،ذلك أن فرض الكفاية
يتناول ما هو ديين كصالة اجلنازة ،وما هو دنيوي كالسياسة و الصنائع احملتاج إليها من
فالحة و حياكة وغريها (.)16
وكل هذا يعد من قبيل التنمية الشاملة اليت سعى اإلسالم مبنهجه إىل إقامتها من
خالل إعداد اإلنسان الصاحل ،وبناء اجملتمع السليم وفق منظومة كاملة من التوجيهات
واملطالب القرآنية والنبوية ،الداعية إىل عمارة األرض وتأمني املرافق اليت حتتاجها األمة

علمياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً ،وذلك من أجل حتقيق حياة كرمية لكل
إنسان ،بناء على حتقيق توزيع عادل للدخول والثروات ،مع زيادة اإلنتاج ،وتأمني السلع
واخلدمات اليت حتتاجها األمة (.)17
وعند تطبيق هذا الكالم على أوضاع عصرنا ومتطلباته ،يكون استخراج النفط
وصناعته من فروض الكفاية على املسلمني ،إذ جيب أن يكون فيهم خرباء يف علم
الطبقات وكيفية االستخراج وصناعة آالت التنقيب واالستخراج والتصفية وغري ذلك،
بل إنه يتفرع عن النفط ما يقرب من مثانني صناعة كلها حتتاج إىل خرباء ،ووجود هذا يف
األمة فرض كفاية ،وكذا احلال يف كل املعادن املستخرجة بل يف كل فن واختصاص(،)18

ً
عمال بقول النيب  ( :إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عم ً
ال
وكل هذا بإتقان وبراعة،
أن يتقنه ) (.)19
إن األمة املسلمة لو وجد يف أبنائها مثل هؤالء اخلرباء ،ملا وصل بها احلال إىل ما هي
عليه ،وملا استطاعت الشركات األجنبية احتكار خرياتنا وذخائرنا.
* الوكاالت:
لقد أصبح تسويق كثري من البضائع عن طريق الوكالء ،فعلى أيديهم تسوق السلع
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والضرورات اليت حيتاج إليها الناس.
وساعد على ذلك سهولة النقل وسرعة االتصال ،فباتت السلع املصنوعة يف البالد
البعيدة سريعة الوصول إلينا ،ويكون تسويقها من شأن الوكيل واختصاصه.
ويبقى الوكيل الوساطة الالزمة للتسويق ،مع قدوم الشركات متعددة اجلنسيات إىل
بالد املسلمني وإقامة مصانعها فيها ،بهدف توفري كلفة النقل ،والقضاء على املنافس،
واحلضور يف السوق بقوة.
والشريعة اإلسالمية -وهي تنظم عالقات الناس يف البيع والشراء وأحوال السوق-
نهت عن كثري من البيوع اليت تعود بالضرر على املشرتي أو البائع أو الناس عامة،
ومن تلك البيوع تلقي الركبان وبيع احلاضر للبادي ،والنهي عن هذه البيوع ،يشري إىل
النهي عن كثرة الوسطاء واأليادي يف انتقال السلع إىل املستهلك مما يؤدي إىل ارتفاع
أمثانها ،باإلضافة إىل ما يف تلك البيوع من الغرر والتضليل بالبائعني واملشرتين(.)20
إن الوكالة -كوساطة بني املنتج واملستهلك -وإن كانت ضرورية للسلع املنتجة

خارج البالد وداخلها ،إال أنه ينبغي مراقبة الوكالء منعاً من استغالل املشرتين ،ولقد
أظهر الواقع أن العديد من الوكالء حيتكرون السلع اليت يسوقونها باعتبار انفرادهم
يف تسويقها.

إن املنع من تلقي الركبان وبيع احلاضر للبادي ،جيب أن يشكل أساساً تعتمد عليه

الدولة يف منع استغالل التجار ووكالء الشركات الضخمة للناس وجين األرباح الطائلة
على حساب املستهلكني ،دون أن يصدر عنهم عمل يتفق وما حيصلون عليه من األرباح
الباهظة.
وحلل هذه املعضلة جيب على الدولة أن تنظم الوكاالت على أسس سليمة سواء من
حيث نسبة الربح ،أو االستغناء عن كثرة الوسطاء وتعددهم ،مما يورث تراكم األرباح
وزيادتها عن مثن الكلفة ،وغالء األسعار دون مس ّوغ ،وهذه إحدى نقائض املذهب
75

العدد  85رجب  -شعبان  1430هـ

وفق متوز  -آب  2009م

الرأمسالي احلر(.)21

ولكن ،ليست كل وساطة مرفوضة ،وإمنا مينع ما كان ضاراً ،فإن مل يتعد الوكالء،

ويضروا بالناس ،ومل حيتكروا ،بل باعوا بأسعار معقولة مل مينعوا.

ري من تعدد الوكالء عمودياً أن يتعددوا أفقياً يف املنطقة الواحدة ،مما يشيع روح
وخ ٌ

التنافس احلر بني الوكالء ،ويؤدي إىل إرخاص األسعار ،وعدم احتكار البضائع ،كما
جيب على الدولة أن يكون هلا دور يف الرقابة على الوكاالت ،والتفتيش على أصحابها
ملنع الضرر ،وهذا جزء من نظام احلسبة املعروف عند املسلمني ،واللجوء إىل التسعري
عند احلاجة.
وهذه الشركات اليوم مدعوة إىل ممارسة أنشطتها يف إطار الرأفة بأمة اإلسالم ،وليس
مبعزل عن مبادئ الرمحة اليت أمر اهلل أن تسود بني األمم ،وبالتالي فهي مدعوة إىل التعاون
َتعَاوَُنواْ َعَلى ْالربِّ و َّ
مع أبناء املسلمني على هذه احلياة الصعبة ،قال تعاىل  {:و َ
َالت ْق َوى و َ
َال

َتعَاوَُنواْ َعَلى ا ِإل ْثِم و ْ
َالع ْ
َان }( .)22وهذا التعاون جيب أن يصدر عن الرمحة اليت ال
ُدو ِ

ينبغي أن تنزع من قلب اإلنسان لإلنسان ،قال َ ( : م ْن لاَ يَ ْر َح ُم لاَ ُي ْر َح ُم) (.)23
وقالُ ( :ف ُّكوا اْل َعاِن َي َوأَ ْط ِع ُموا الجْ َاِئ َع َو ُعوُدوا المَِْر َ
يض )( ،)24وهذا األمر وإن كان
املخاطب به املسلمني ،إال أنه دعوة لكل أمة ،حتى يعيش الناس مجيعاً على وجه األرض
متكاتفني متعاونني ،تربطهم أواصر الرمحة والتعاون ،ال العداء واحلقد والتخاصم ،لعل
ذلك يسهم يف تغيري الواقع األليم الذي حتياه األمم.
ولكن أثبتت التجربة أن هذه الشركات تسعى لتحقيق مطامعها ،والدعوة إىل الرمحة

قد ال جتد جميباً ،وهلذا فإن على األمة أن ترجع إىل سرية نبيها يف التعامل يف مثل

هذه الظروف ،وهي اليت تؤكد أن املسلمني اختذوا سوقاً يف املدينة اتبعوا فيها املنهج
اإلسالمي يف البيع والشراء ،بعد ما عانوا من استغالل اليهود واحتكارهم(.)25
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إن هذا الفعل الذي قام به املسلمون بتوجيه النيب  يف حترير االقتصاد من الظلم

واالستغالل جيعلنا نلتزم به اقتداًء وتأسياً ،حكماً شرعياً وخمرجاً ألمتنا ،وهلذا فإن فكرة
قيام سوق إسالمية ختلو من السيطرة األجنبية الظاملة قد سبق إليها املسلمون يف عهد

املصطفى  . وأمة العرب واإلسالم اليوم مدعوة إىل إقامة تكتل اقتصادي واحتاد يرفع
احلواجز بني دوهلم ،يستخدم عملة موحدة كالدينار أو اجلنيه ً
مثال ،ويستفيد من خريات

املسلمني ويردها عليهم .واملقومات الالزمة لتكوين هذه السوق قائمة من تقارب

الدول اإلسالمية والعربية جغرافياً ،إلنشاء هذه السوق من أجل الوقوف أمام الشركات

العمالقة اليت تتخذ من السيطرة على أسواق املسلمني هدفاً أمسى ،فيجدون مرتعاً
خصباً الستغالل مواردهم وتصريف منتجاتهم يف بالدهم ،إن على دولنا أن تتبع الطرق
والوسائل املشروعة كافة إلزالة احلواجز أمام انتقال السلع وعناصر اإلنتاج فيما بينهم،
فقد آن للعرب واملسلمني أن يستثمروا ثروات بالدهم ،وأن ينقذوا فقراءهم من نريان
االحتكارات األجنبية اليت ال ترحم ،وال بد من إرادة سياسية بقوة وعزمية إلزالة املع ّوقات

كافة لبناء السوق العربية واإلسالمية املشرتكة ملواجهة التحديات ( .)26وهل حيل للعامل
أن يتحد ويتكتل يف خمتلف أرجائه ،وحنن األوىل بذلك نبقى متشرذمني متفرقني!؟
وهكذا ،فلقد ثبت ومبا مل يدع جماال للشك أن سلبيات هذه الشركات غلبت إجيابياتها،
و أن خطرها فاق احلد املعقول ،وإنه حلري باألمة أن ختلص نفسها من أخطارها ،و جدير
بالعامل العربي واإلسالمي أن يسري حنو البديل ليخرج من ظلمها.
واحلمد هلل رب العاملني
 .1البقرة188:

اهلوامش

 .2األعراف85 :

 .3حق االبتكار ،د .فتحي الدريين ص ،100مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1981، 2املدخل الفقهي العام مصطفى
الزرقا 21/ 3
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 .4احلديد7 :

 .5النور33 :

 .6نظام اإلسالم – االقتصاد ،حممد املبارك ،ص  ،80اإلسالم ،سعيد حوى.441/ 3 ،

 .7املبسوط ،السرخسي  / 42/ 14واملدونة لإلمام مالك /337/ 1األحكام السلطانية ،للماوردي  /120املغين / 610/ 2
وامللكية يف الشريعة اإلسالمية ،علي اخلفيف  292دار النهضةالعربية/1990واإلسالم ،سعيد حوى /426/ 3احلق ومدى

سلطان الدولةيف تقييده ،الدريين 159مكتبة الرسالة /1977النظام االقتصادي  ،العسال وعبد الكريم 70 - 69
مطبعة وهبة ط.1977-1

 .8سنن أبي داود ،كتاب البيوع ،باب يف منع املاء

 .9األحكام السلطانية،املاوردي /198 - 197األحكام السلطانية الفراء .398

 .10اإلسالم ،سعيد حوى .425/ 3

محال استقطع رسول اهلل  ملح مأرب ،فأقطعه ،فقال األقرع بن حابس التميمي :يا رسول
 .11وذلك أن األبيض بن ّ

اهلل ،أني وردت هذا امللح يف اجلاهلية ،وهو بأرض ليس فيها غريه ،من ورده أخذه ،وهو مثل املاء العد باألرض،
َ
األبيض يف قطيعة امللح ،فقال :قد أقلتك على أن جتعله مين صدقة ،فقال: هو منك صدقة» رواه الدار
فاستقال النيب
قطين برقم  ،286وابن ماجه برقم  ،2475وقد حسنه األلباني يف صحيح ابن ماجه برقم .2001

 .12امللكية ،د .عبد السالم العبادي 397/ 2
 .13لقمان20 :
 .14هود61:

 .15صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم

 .16إحياء علوم الدين ،الغزالي  /16/ 1مغين احملتاج ،اخلطيب الشربيين  /213/ 4احلسبة،ابن تيمية/28الطرق احلكمية

يف السياسة الشرعية ،ابن القيم .247

 .17املنهج اإلسالمي يف التنمية الشاملة ،د .عبد السالم العبادي .حبث مقدم ملؤمتر حقيقة اإلسالم ودوره يف خدمة اجملتمع

املعاصر ،عمان ،األردن 6-4 ،متوز 2005م.
 .18اإلسالم ،سعيد حوى.525/ 3

 .19رواه البيهقي ،كتاب شعب االميان ،برقم  ،5314وقد صححه األلباني يف سلسلته الصحيحة برقم .1113
 .20نظام اإلسالم  -االقتصاد ،حممد املبارك .115
 .21املرجع السابق يف املوضع نفسه.
 .22املائدة.2 :

 .23صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تبارك وتعاىل قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن.
 .24مسند أمحد ،أول مسند الكوفيني ،حديث أبي موسى األشعري رضي اهلل تعاىل عنه.

 .25املدينة املنورة فجر اإلسالم والعصر الراشدي ،حممد شراب ،356/ 1 ،دار القلم ط.1994، 1

 .26إعادة بناء السوق العربية املشرتكة ،د .عبد املطلب عبد اجمليد ،جملة اجملتمع ،العدد  ،1233لسنة 1417هـ 1997م،
ص .28 - 26
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بقلم  :الشيخ مجيل مجعة  /مفيت حمافظة سلفيت
لقد اعتنى اإلسالم بالطفل أميا عناية ،واهتم برتبيته أميا اهتمام ،كيف ال؟ وهذا الطفل
سيكون لبنة يف هذا اجملتمع ،فاإلسالم ما ترك صغرية وال كبرية من أمور الدين والدنيا
إال أعطى حكمه فيها .
كم من اخلالفات الزوجية دمرت البيوت ،وأخرجت أطفاال شواذاً منحرفني ،هلذا
حض اإلسالم على بناء أسرة متماسكة ،يسودها التفاهم والود واحملبة ،فإذا كان اخلصام
وأخذ كل من الزوجني يكيد لآلخر ،ويريد أن ينتقم منه ،وال جيد ذلك إال يف األطفال
الصغار ،فيجعلها مادته اليت يستغلها للكيد لآلخر ،وما غزت األمراض اليت مل نعرفها
من قبل ،إال بفعل ترك الرضاعة الطبيعية لألطفال ،واإلسالم عندما يتكلم يف اآليات أو

األحاديث ،ال يقصد بذلك إال الرضاعة الطبيعية ،قال تعاىل { َوال ْ َوال ِ َد ُات ُير ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه َّن
ْ
ِ ِ َ َ ِ
اع َة وع َلى الْمو ُلو ِد لَ ُه ِر ْز ُقهن و ِكسو ُتهن بِالْمعر ِ
وف َال ُت َك َّل ُف نَ ْف ٌس
َح ْولَ ْينِ كَام َل ْينِ ل َم ْن أ َر َاد أن ُيت َّم ا َّلر َض َ َ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
َْ
ِ
آر َوال ِ َد ٌة ب َِولَ ِد َها َو َال َم ْو ُل ٌود ل َّ ُه ب َِولَ ِدهِ } (البقرة.)233 :
إ َّال ُو ْس َع َها َال ُت َض َّ
لقد أوجب اهلل سبحانه وتعاىل على الوالدين واجباً شرعياً جتاه طفلهما الرضيع ،واجباً

يفرضه اهلل عليهما ،وال يرتكهما فيه لفطرتهما وعاطفتهما ،اليت قد تفسدها اخلالفات
الزوجية ،فيقع الغرم على هذا الصغري ،وقد تكفله اهلل ،وفرض له حقا يف عنق أمه،
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فاهلل أوىل بالناس من أنفسهم ،وأبر بهم منهم ،وأرحم بهم من والديهم ،واهلل يفرض
للمولود على أمه أن ترضعه حولني كاملني ،ألن اهلل يعلم أن هذه الفرتة هي املثلى من

ِ
ِ
اع َة }.
مجيع الوجوه الصحية والنفسية للطفل ،لقوله سبحانه{ ل َم ْن َأ َر َاد َأن ُيت َّم ا َّلر َض َ
إن الرضاعة الطبيعية للطفل هي أفضل أنواع الغذاء على اإلطالق ،ومجيع أنواع
الغذاء األخرى ختتلف بدرجة كبرية عن حليب األم ،هذا احلليب الذي حيمي الطفل من
كثري من األمراض ،وهذا ما أثبته العلم احلديث ،إن حليب األم حيوي دائما نسبا طبيعية
من الربوتني والسكريات والدسم ،وهذه النسب يصعب التحكم فيها يف حليب البقر
وغريه ،كما أن حليب األم دائما خيرج بدرجة احلرارة الصحيحة واملناسبة للطفل .
كما وجد العلماء حديثا أن الغذاء التام للطفل هو حليب أمه ،وأن هذا الغذاء ال
يكتمل إال إذا أرضعت األم ابنها سنتني كاملتني ،هذا ما خرجت به منظمة الصحة
العاملية يف القرن احلادي والعشرين ،وهو يؤيد ما جاء يف كتاب اهلل بهذا الشأن قبل
أربعة عشر قرنا ،ويؤكد مجيع األطباء أن حليب األم خال متاما من البكترييا ،وأنه األفضل
للطفل من أي حليب صناعي ،فقد الحظ األطباء أن األطفال الذين يتناولون احلليب
الصناعي بالزجاجة ،غالبا ما يتعرضون ملختلف اإلصابات ،حتى ولو كانت هذه الزجاجة
معقمة.
كما أن األم اليت تغذي طفلها حبليب صدرها تكون أقل عرضة لإلصابة بسرطان
الثدي ،ويساعدها هي وطفلها على النوم ,إن أهم وأخطر فرتة من عمر الطفل هي
السنتان األوليان ،وخالهلما يتعرض الطفل لكثري من العوامل واألمراض ،مثل اإلسهال،
ويستطيع حليب األم مبا حيويه من مواد مناعية أن حيمي الطفل من هذه األمراض .
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حتى إن العلماء ال يزالون جيهلون الكثري من تركيبة حليب األم ،ولكنهم يلمسون
النتائج الرائعة لألطفال الذين يتغذون على حليب أمهاتهم .
تثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم ،أن فرتة عامني ضرورية لنمو الطفل منواً

َه َّن َح ْوَلينْ ِ َكا ِمَلينْ ِ لمَِ ْن أَ َراَد أَن ُيتِ َّم
سليماً ،هلذا قال سبحانهَ { :واْل َواِل َد ُ
ات ُي ْر ِض ْع َن أَ ْو َالد ُ

الر َضا َعَة } (البقرة. )233 :
َّ

وركز على كلمة كاملني ،لئال يتوهم البعض أنه أراد حوال وبعض الثاني ،وحتديد

مدة الرضاعة حبولني كاملني ليس على سبيل الوجوب ،وذلك لقوله سبحانه { َف ِإ ْن َأ َر َادا
ِّ
ِف َصاالً َعن َتر ٍ
اض م ْن ُه َما َو َت َش ُاو ٍر َف َال ُج َن َاح َع َلي ِه َما }(البقرة. )233:
َ
ْ
إمنا املقصود بيان املدة اليت يرجعان إليهما عند االختالف يف أمر الرضاعة ومدتها،

فاحلوالن هما مدة الكمال ،لذا جيب عدم التهاون يف هذه املدة ،إنه نداء إهلي لكل أم
أن ترضع أبناءها من لبنها ،وال تلجأ إىل غذاء آخر ،فأجاز اإلسالم أن يفطم الصيب قبل
احلولني إن اتفقا على ذلك ،وشاورا أهل املعرفة فيه ،ومل يكن يف ذلك ضرر بالصيب,
وهذا النداء نسمعه اليوم بكثرة من منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف بسبب
الفوائد العظيمة اليت اكتشفها العلماء يف حليب األم ،والنداء اإلهلي قد سبق النداء
البشري بأربعة عشر قرناً.
والوالدة يف مقابل ما فرضه اهلل عليها من حق لطفلها ،فرض على والده أن يقوم
برزقها وكسوتها باملعروف ،فكالهما مسؤول جتاه هذا الصغري الرضيع ،فال تضار والدة
بولدها ،وال مولود له بولده ،فال يستغل األب عطف األم وحنانها وهلفتها على طفلها
ليهددها به ،وكذلك العكس بالنسبة للرجل.
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إن نعمة اهلل على األمة اإلسالمية مل تنتظر بهم حتى يعملوا هذا من جتاربهم ،فاهلل
رحيم بعبادة ،وخاصة بهؤالء الصغار الضعفاء احملتاجني للعطف والرعاية .
ِّ
ِّ
قال تعاىل { َأس ِكن ُ ِ
ِ
وهن ل ِ ُت َضي ُقوا َع َلي ِهن وإِن ُكن ُأ اَولتِ
ُ
ْ ُ
ْ َّ َ َّ
وه َّن م ْن َح ْي ُث َس َكن ُتم من ُو ْجدك ْم َو اَل ُت َض ُّار ُ َّ
َِ
وهن ُأجور ُهن وأْ َت ِمروا بين ُكم ب ِمعر ٍ
َ
ُ
ِ
وف
َح ْم ٍل َفأنف ُقوا َع َل ْيه َّن َح َّتى يَ َض ْع َن َح ْم َل ُه َّن َف ِإ ْن أ ْر َض ْع َن لَك ْم َفآ ُت ُ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ
اسر ُتم َف َس ُتر ِض ُع لَ ُه ُأ ْخ َرى } (الطالق. )6:
وإِن تع
َ ََ َ ْ ْ
ْ
إن مدة الرضاعة اليت تثبت بها احملرمية هي حوالن ،فالرضاع ما مل يقع يف هذه املدة ال
حيرم ،وينبغي أن تكون مخس رضعات مشبعات ،أي يرتك الطفل الثدي باختياره ،وقد ثبت
يف الصحيحني من حديث عائشة رضي اهلل عنها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الر َضا َعِة َما يحَُْرُم ِم ْن اْلولاَ
قال (يحَُْرُم ِم ْن َّ
ِ

َدةِ) (صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب حيرم من الرضاعة

الر َضاع َما يحَُْرُم ِم ْن
ما حيرم من الوالدة) وثبت فيهما أيضا (  ...يحَْرم من
ُ ُ ِ ْ َّ ِ

ب()...صحيح
النَّ َس ِ

البخاري ،كتاب الشهادات ،باب الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض واملوت القديم).

وثبت يف جامع الرتمذي من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل
الر َضا َعِة إلاَّ َما َفت َ لأَْ
ْي َو َكا َن َقبْ َل اْل ِف َط ِام)
عليه وسلم قال (لاَ يحَُ ِّرُم ِم ْن ِّ
ِ
َقا ْم َعاَء فيِ الثَّد ِ
(سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة ال حترم إال يف الصغر دون).

ت َّ
الل ْح َم َوأَن َ
الر َضاع إِلاَّ َما أَْنبَ َ
ْش َز اْل َع ْظ َم )
وقال صلى اهلل عليه وسلم ( لاَ يحَُرم من
ِّ ُ ِ ْ َّ ِ

( مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه) .

بعض األحكام
 .1يكره اسرتضاع الفاجرة ،وسيئة اخللق ،واجلدماء ،والربصاء ،وحنوها ،مما خياف العدوى.
 .2تثبت احملرمية لرضاعة الطفل خالل عامني ،فيباح له اخللوة والنظر ،فمتى أرضعت
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إمرأة طفال دون احلولني مخس رضعات فأكثر ،صار الرضيع ولدها يف حتريم نكاحها عليه،
ويف إباحة نظره إليها ،وخلوته بها ،ويكون حمرما هلا ,أما ما يتعلق بسائر أحكام النسب؛
كاملرياث ،والنفقة ،وسقوط القصاص ،وعدم القطع يف سرقة املال ،وعدم احلبس لدين
الولد ،فال تثبت بالرضاع ،وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء .
 .3حق األم يف الرضاعة ثابت وجوباً ،سواء أكانت مطلقة ،أم يف عصمة األب ،على قول
آر َوال ِ َد ٌة ب َِولَ ِد َها }  .واملنع من إرضاع ولدها مضارة هلا،
مجهور الفقهاء ،لقوله تعاىل { َال ُت َض َّ

وألنها أحن على الولدِ ،وأنسب له غالبا .

 .4ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء ،وكان قبل الطعام ,فلو رضع اخلمس رضعات
{ح ْوَلينْ ِ َكا ِمَلينْ ِ } فدل ذلك على أنه ال حكم
بعد العامني ،مل تثبت احملرمية ،لقوله سبحانه َ

للرضاعة بعدها ،فال حيرم القليل الذي مل ينفذ إليها ،ويوسعها ،وال حيرم إال ما كان قبل
الفطام زمن الصغر .
وأخريا فإننا نهيب باألمهات املسلمات أن يتقني اهلل يف أطفاهلن ،وأن يرضعنهم
رضاعة طبيعية ،ملا يف ذلك من الفائدة العظيمة للطفل وأمه.
لقد منحك اهلل أيها اإلنسان نعماً كثرية ،وأنت طفل صغري ال تعلم من الدنيا شيئا،
ِّ ِّ
فهل تتذكر نعمة اهلل عليك يف كربك ،ورمبا تدرك هنا معنى اآلية { َو َآتا ُكم من ُكل َما َس َأل ْ ُت ُم ُوه
ِ
ِ
ان لَ َظ ُل ٌوم َك َّف ٌار }(إبراهيم. )34 :
وها إِ َّن اإلِ َنس َ
َوإِن َت ُع ُّدواْ ن ْع َم َت ال ّله َال ُت ْح ُص َ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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أبناؤنا أكبادنا
بقلم :الدكتور إمساعيل نواهضة
خطيب املسجد األقصى املبارك وأستاذ جبامعة القدس

ربكم الذي ُ
ُ
وبث
خلقكم من نفس ٍ واحدةِ،
َ
زوج َهاَّ ،
قال اهلل تعاىل  {:يا أيها ا ُ
وخلق منها َ
لناس اتقوا ُ

لون ب ِه واألرحام ،إن ا َ
نساء ،واتقوا ا َ
كان عليكم رقيب ًا } ()1
هلل َ
هلل الذي تساء َ
منهما رجاالً كثري ًا و ً
َ

وقال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم ( : -تناكحوا ،تناسلوا ،تكاثروا ،فإني مباٍه

بكم األمم يوم القيامة) ()2
يف ظل ظهور الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس.
يف ظل موجات اإلحنراف عن الفضيلة والقيم السامية واألخالق الفاضلة القادمة من
هنا وهناك.
يف ظل الغزو الفكري الذي جتتاح آثاره املدمرة بالد العرب واملسلمني.
يف ظل البعد عن تعاليم ديننا احلنيف على مستوى األفراد واجلماعات واحلكام.
يف ظل التفكك األسري وانتشار ظاهرة عقوق اآلباء واألمهات من قبل األبناء
والبنات.
يف ظل تنامي ظاهرة فساد األبناء والبنات يف كثري من أسرنا وبيوتنا.
يف ظل كل هذه األشياء جيدر بنا أن نتحدث عن كيفية تربية أبنائنا وبناتنا واألخذ بهم
حنو بر األمان وإنقاذهم من نار الفساد واالحنراف ،وابتداء أقول:
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إن أرضنا الطيبة املعطاءة إليها ننتمي ،وعلى ترابها الطاهر نشأنا ،وبقيمها السامية،
وتقاليدها األصيلة اشتد عودنا ،هكذا علمنا األجداد ،وهكذا ينبغي أن نعلم األبناء
إلجياد جيل واع على دراية تامة بأهم األمور احلياتية ،قادر على اجتياز العقبات ،وعلى
التعامل مع الصعاب ،وجتنب املخاطر واملزالق  . .ومحاية األبناء وتأمني مستقبلهم هو
رسالة حياة يتعاون لتحقيقها األب يف البيت ،واملعلم يف املدرسة ،وجتاوب االبن معهما
ضرورة ال غنى عنها.
ومما جتدر اإلشارة إليه بأن األبناء مثرة العالقة الزوجية ،وزينة احلياة الدنيا ،ومجال
األسرة ،وبذرة االمتداد والبقاء النوعي لإلنسان ،فاهلدف األساسي للزواج والعالقة
الزوجية هو بقاء النوع ،وخلود احلياة ،وإجناب األبناء ،لذلك جعل اهلل سبحانه غريزة

حب احلياة ،الرتباط
األمومة من أقوى الغرائز وأشدّها تأثرياً يف حياة اإلنسان ،بعد غريزة ّ
حبب اخللود والبقاء يف نفس اإلنسان ،فاألبناء ميثلون بالنسبة لآلباء
غريزة األمومة ّ

امتداداً وجوديّاً هلم ،خيلف وجودهم ،وحيفظ بقاءهم .وتعبرياً عن هذه الغريزة الطبيعية،
وترمجة هلذا اإلحساس اإلنساني الفطري جاء التشريع اإلسالمي بقوانينه وقيمه املنظمة

للزواج والعالقة األبوية ،وحتديد مسؤولية اآلباء ،وعالقتهم بأبنائهم.

فجعل لكل واحد منهما واجباً ومسؤولية ،وصالحيات تتناسب ودوره يف األسرة.

كما أنه مما يثلج الصدر ،ويثبت الفؤاد ،وميأل النفس طمأنينة ،والقلب سعادة وسكينة،
أن يلتز َم املسلم بأمر اهلل تبارك وتعاىل ،وأن يقتفي أثر النيب اهلادي حممد  -صلى اهلل
عليه وسلم _.

نفسه ،حتى وهو ُ
فالزواج فطرة إنسانيةُ ،
حيمل أمانة
يقبل عليه املسلم فتطمئن بذلك ُ

املسؤولية جتاه من له يف عنقه حق الرتبية والرعاية ،واحلفاظ على النسل البشري .وصدق
ِّ
اس َع َلي َها اَل َتب ِد َيل ل ِ َخلْقِ اللَّ ِه َذل ِ َك الد ُين
اهلل العلي العظيم إذ يقول ِ { :فطرة الل ِه التِي فطر الن
ْ
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ ْ
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لذلك فإنه يظهُر ومنذ اليوم األول لزواج العروسني حرصهما على التناسل والتكاثر،

امتثاال هلدي الرسول الكريم عليه السالم املتمثل بقوله  ( :ما استفاد املؤمن بعد تقوى

عز وجل خرياً له من زوجة صاحلة ،إن أمرها أطاعته ،وإن نظر إليها سرته ،وإن أقسم
اهلل َّ
عليها أبرته ،وإن غاب عنها نصحته يف نفسها وماله )()4

وقوله ( :الدنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة ) ( )5وحتقيقاً إلشباع غريزة النوع،

فيعمالن جاهدين لتحقيق هذه الغاية ،وما أن تظهر أعراض احلمل حتى تفوق سعادتهما
الوصف ،فيحرصان على راحة اجلنني وسالمته ،وحيمالنه على أكف الراحة حتى قبل
أن يرى النور.
فإذا جاء اليوم املوعود ،واملولد املشهود ،وبعد أن تكون األم قد القت من اآلالم ما
القت من سهر الليالي ،وآالم احلمل واملخاض والوضع ،فإنها ومبجرد مساعها لبكاء
وليدها تنسى كل آالمها ،وتغمرها سعادة غامرة .
وهذه هي املرحلة األوىل على طريق الرعاية والعناية
ثم لتبدأ بعدها مراحل تتبعها مراحل ،ال تكاد ختلو مرحلة منها من املشقة واجلهد

والعنت ،ورغم ذلك فإن السعادة ُ
واحلبور ال تكادان تفارقان الزوجني بضيفهما القادم
اجلديد ،فيعمالن على رعايته ،وحيرصان على حياته ،يرونه كل يوم وهو ينمو كما تنمو

الزهرة ،يوماً بعد يوم حتى يشب.

فيعيشان خالف ما كانا عليه يف الزمن القريب ،إن تأملَ! تأملا ألجله ،وإن بكى! كفكفا

دمعه ،وسهرا على راحته ،وإن جاع منعا نفسيهما الطعام ليطعماه ،حتى وإن ناما طاويني

ألجله ،وإن أصابه مكروه أسرعا به إىل الطبيب ليعاجلاه ،حتى ينمو شيئا فشيئا ،ويوماً
فيوماً ،يرونه وهو يكرب أمامهما ،حيزنان حلزنه ،ويفرحان لفرحه.
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ثم لتبدأ بعد ذلك املرحلة الثالثة بدخوله الروضة أو البستان ،ثم اإلبتدائي ،فاإلعدادي،

درسه وُيعلمهَ ،
وذاك يالعبه ويالطفه ،وتلك ترعاه وحتفظه ،من أهله
فالثانوي ،هذا ُي ُ
وأقرب املقربني إليه .

َ
دواليك
وإن أكرمهما املوىل بشقيق آخر له فلن تكون رعايته أبداً على حسابه ،وهكذا

مهما بلغ األوالد من العدد ،فالوالد يتوىل اإلنفاق متاماً كما فعل مع األول فاألول سواء
بسواء ،حتى آخر مولود ،ورمبا يكون عامال أو موظفاً ،وعلى الرغم من ذلك فإنه ومهما
أي منهم أبداً.
ثقل عليه احلمل ال يبخل على ٍّ

فالوالد ومنذ كان ولده نطفة ،فعلقة ،فمضغة ،وهو ينفق عليه ،وهذا دأُبه يف تنقل طفله

من مرحلة إىل أخرى ،يقطع عن فيه لريضيه ،وهكذا دواليك.

نعم ،يسهران وال ينامان ،يواصالن ليلهما بنهارهما سعياً لراحته ،وطلباً لسعادته .

فرح مسرور ،حتى وإن ازداد ثقل احلمل عليه يوماً
فالوالد ينفق كل ماله على أوالده وهو ٌ
ويشب ،إىل أن يصري شاباً يافعا ،فيدخل
بعد يوم ،حتى يكرب الرضيع ،ويصبو ويرش َد،
ُّ
اجلامعة. .

وهنا يزداد احلمل ،ويكثُر ال َعوز ،فال ُيشعرانه وال خيربانه ،ويكتمان عنه همهما وما هم

فيه من ضيق اليد وقلة املال.

وجممل القول :إن أبرز حقوق األبناء على آبائهم اليت قررها هلم اإلسالم تتمثل يف
اآلتي:

أ ـ إن اآلباء مسؤولون عن النفقة على أبنائهم ،أو التك ّفل بكل احتياجاتهم ما زالوا

صغاراً مل يبلغوا ،كما ألزم األب بالنفقة على األبناء أيضاً حتى بعد بلوغهم إذا كانوا
يقره الفقه اإلسالمي ،كاملرض والعجز..اخل .لتستمر
عاجزين عن النفقة لسبب مشروع ّ

الصلة ومبدأ التكافل بينهما ،فالرابطة املعاشية هي رابطة ذات أبعاد
العالقة ،وتتوّثق ّ
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ماّدية وأخالقية مؤثرة يف بناء األسرة واجملتمع ،وتوثيق أواصر العالقة بني أفرادها،
ً
مسؤوال عن تربية أبنائه من حضانة ورضاعة وخدمة...اخل .يف مرحلة
وبذا صار األب

الطفولة.

ُ
حق املطالبة بأجرة الرضاعة واحلضانة
وأعفيت األم من ذلك ،فأعطى اإلسالم األم ّ

وتربية األبناء ،فاألم غري مسؤولة عن ذلك ،إال أنها مسؤولة عن رعايتهم وتربيتهم
واملوجه .أما تط ّوعها
واملربي
تربية توجيهية صاحلة ،فدورها يف البيت هو دور املعلم
ّ
ّ

يف اخلدمة واحلضانة والرضاعة فذاك عمل حيبّه اهلل سبحانه ،ويؤجرها عليه ،بل وحيثها
اإلسالم على ّ
التطوع مبثل هذه األعمال ،ويدعوها إليها ،من غري إلزام وال إكراه.

احلب
بّ -
واحلق الثاني لألبناء على آبائهم:هو الرتبية والتوجيه والعناية،وإفاضة روح ّ

واحلنان عليهم ،.فالطفل حيتاج إىل الرعاية النفسية واحلب واحلنان األبوي ،كما حيتاج إىل
احلليب والدواء والثياب ،لذلك جند وصيّة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -باألبناء
تؤكد هذا اجلانب ّ
وحتث عليه ( :أحبوا الصبيان،وارمحوهم،وإذا وعدمتوهم شيئاً فوفوا

هلم ،فانهم ال يدرون إال انّكم ترزقونهم)(( )6من قبّل ولده جعل اهلل ع ّز ّ
وجل له
فرحه اهلل يوم القيامة ،ومن عّلمه القرآن دعي باالبوين فيكسيان
فرحه ّ
حسنة ،ومن ّ
حّلتني يضيء من نورهما وجوه أهل اجلنّة) (( )7إن اهلل لريحم العبد لشدة حبّه

لولده)()8

احلب واحلنان والرعاية األبوية
وقد ثبت علمياً أن األطفال الذين يعيشون يف أحضان ّ

ينشأون نشأة سوية سليمة ،خالية من العقد واألمراض النفسية ،ومظاهر االحنالل ووهن
الشخصية ،كما ثبت علمياً أن للعالقة األبوية الطيبّة باألبناء أثراً إجيابياً على سلوك

األبناء وعالقتهم باآلخرين ،يف مرحلة الطفولة واملراهقة والبلوغ ،إضافة إىل أن الطفل
الذي يفقد احلنان ويعايش أجواء احلقد والكراهية ،وعدم العناية ينشأ فرداً
ّ
منحل
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الشخصية ،عدواني السلوك ،يشعر بالنقص والكراهية.
لذلك أكد االسالم مسؤولية اآلباء الرتبوية ،وشدّد على حسن الرتبية والتوجيه
بقوله:

ِ
اس َوال ْ ِح َج َار ُة َع َلي َها َم اَلئ ِ َك ٌة ِغ اَل ٌظ ِش َد ٌاد
{ يَا َأي ُّ َها ال َّ ِذ َين َآم ُنوا ُقوا َأ ُنف َس ُك ْم َو َأ ْهل ُيك ْم نَار ًا َو ُق ُود َها ا َّلن ُ
ْ
ون } ()9
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اللَّ َه َما َأ َم َر ُه ْم َويَ ْف َع ُل َ
اَل يَ ْع ُص َ
وجاء رجل إىل النيب فقال  :يا رسول اهلل ما حق ابين هذا؟ قال ( :حتسن امسه وأّدبه،
وضعه موضعاً حسناً ) ()10

فعلى اآلباء مسؤولية إعداد أبنائهم وتربيتهم للحياة الصاحلة ،وإعانتهم على اهلداية،
لذلك أعطى اإلسالم األب واجلد من جهة األب الوالية على األبناء الصغار ،واهليمنة
محله ضمان املسؤولية الناشئة عن تصرف أبنائه الصغار ،مبا يتعّلق حبقوق
عليهم ،كما ّ

الناس .ويف اخلتام أقول :إن أبناءنا أكبادنا ،أمانة يف أعناقنا ،من املهد إىل اللحد.
واهلل ولي التوفيق.
اهلوامش:

 .1النساء.1 :
ً
مرسال ( :تناكحوا تكاثروا
 .2كشف اخلفاء رقم .1021:وروى عبد الرازق والبيهقي عن سعيد بن أبي هالل
فإني أباهي بكم األمم يوم القيامة).
 .3الروم.3 :
 .4سنن ابن ماجة  .باب :فضل النساء .596/ 1 .واحلديث رواه النسائي من من حديث أبي هريرة وسكت
عليه.
 .5صحيح مسلم باب :خري متاع الدنيا .178 /4
 .6وسائل الشيعة .126/ 5
 .7معامل الرتبية اإلسالمية .
 .8املرجع السابق.
 .9التحريم.6 :
 .10رواه حممد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه يف الوسائل.198 /15 .
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بقلم األستاذ :كمال بواطنة
وزارة الرتبية والتعليم العالي
إ ّن انشغالنا كثرياً بالتفكري بالنعم املفقودة جيعلنا نذهل عن النعم املوجودة ،اليت
أسبغها اهلل علينا ظاهرة وباطنة ،وما أكثرها! ولو حاولنا ع ّد نعم اهلل علينا فلن نستطيع

ِ
ِ
ان لَ َظ ُل ٌوم َك َّف ٌار}(إبراهيم ،)34:ومن العجب أ ّن
وها إِ َّن اإلِ َنس َ
{وإِن َت ُع ُّدواْ ن ْع َم َت ال ّله َال ُت ْح ُص َ
َ
معظم الناس يظنون أ ّن اآلخرين أوفر ّ
حظاً منهم ،ولسان احلال دائماً «شبّاك جارنا أمجل
من شبّاكنا » ،وهذا خمالف لواقع احلال؛ ذلك أ ّن اهلل أعطى ّ
كل إنسان مائة على مائة

من النعم ،غري أنّه و ّزع املواهب ،فهذا أوتي احلكمة ،وهذا أوتي قدرة على القيادة،
وهذا أوتي حلماً ،وهذا أوتي كياسة ،وهذا أوتي يداً بارعة يف حرفة ،وهذا أوتي حسن
التصرف ،وهذا أوتي املنطق ،وهذا أوتي قدرة على التحليل واالستنباط ،وهذا عامل،
ّ
وذاك أديب...؛ ذلك ليحتاج الناس بعضهم إىل بعض ،وليتح ّقق مبدأ التعارف ،وما

يستتبع ذلك من تعاون.
مر ببعض اجلبال فرأى شيخاً
ومن احلكايات اليت تروى ،وفيها حكمة بالغة أ ّن أحدهم ّ

أعمى ،قد أصابه املرض من ّ
كل جانب ،حتّى أضناه ،والدود يتناثر منه ،وهو يقول :احلمد

ً
هلل الذي عافاني ممّا ابتلى به كثرياً من خلقهّ ،
تفضيال .قال:
وفضلين على كثري ممّن خلق
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وأي شيء عافاك اهلل منه؟! واهلل ال أجد إال مجيع الباليا
فتقدّمت إليه ،وقلت له :يا أخيّ ،
يوحده ،ويف ّ
كل حلظة يذكره،
حميطة بك!! فرفع رأسه ،وقال :إليك عنيّ ! أمل ُيبق لي لساناً ّ

ثم جعل ينشد:
وقلباً يعرفهّ ،

احلنيف
محدت اهلل رّبي ْإذ هـــداني إىل اإلسالم والدين
ِ

فيذكره لساني ّ
باللطيف
كل وقت ويعــرفه فؤادي
ِ
ّ
جل وعال -يفاحلق
ومن احلقائق البيّنة أ ّن شاكري النعم قليلون ،وهذا ما نطق به ّ
ِّ
ِ
ِ ِ
ُ
{ولَ ِـك َّن َأ ْك َثر ا َّلن ِ
اس َال
غري ما موضع من كتابه
َ
العزيز{و َقل ٌيل م ْن ع َباد َي ا َّلشك ُور}(سبأَ ،)13:
َ
ون}(البقرة )243:وغريب أمر اإلنسان يسدي إليه إنسان معروفاً بسيطاً ،فيخجل
يَ ْش ُك ُر َ
منه ،ويلهج لسانه بذكر حسن صنيعه معه ،ويتمنّى أن يرّد له معروفه ،وكلما زاد يف

ولكن هذا اإلنسان كنود يف معاملته مع رّبه؛ فعلى الرغم
معروفه زاد يف الثناء عليه،
ّ

من أ ّن نعم اهلل تنثال عليه يف ّ
كل وقت إال أنّه يقابل هذه النعم باجلحود والنكران،
فال يظهر أثر للشكر على لسانه ثناء واعرتافاً ،وال على قلبه شهوداً وحمبّة ،وال على
جوارحه انقياداً وطاعة.

إ ّن زيارة واحدة لقسم العناية املركزة يف مستشفى ،أو ملركز تأهيل ذوي االحتياجات
مرة يف العام ...كفيلة
ّ
اخلاصة ،أو منزل من منازل أهل الفاقة ،الذين قد ال يأكلون اللحم ّ

بأن تعيد إىل العاقل صوابه ،وتذ ّكره جبزيل نعم اهلل عليه ،وإذا كان بعض الناس ال ميتلك
حذاء يضعه يف قدميه ،فإ ّن بعضهم ال ميتلك قدمني يضع فيهما حذاء ،وإذا كان من الناس
من ال ميتلك أثاثاً يف بيته ،فإ ّن بعضهم ال ميتلك بيتاً يضع فيه أثاثاً ،وإذا كان بعضهم
يشكو كثرة األبناء ،فإ ّن منهم من يتمنّى أن يكون له ولد ،وهكذا هي احلياة ،واملؤمن
ضراء صرب ،فهو يشكر دوماً على النعمة ،ويصرب
سراء شكر ،وإن أصابته ّ
فيها إن أصابته ّ
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على النقمة.
حنس بنفاسة النعم إال بعد فقدها؛ ولو فتح لك قلبه من فقد جارحة
من أسف أنّنا ال ّ
حيس
من جوارحه ،أو من يعاني من أمل يالزمه ،أو من فقد مجيع ماله ،...وكشف لك ّ
عما ّ
به يف نفسه من اآلالم ،ألدركت أنّك ترتع يف نعم ال تطيق شكرها ،وألدركت أ ّن دائرة
ليعم خريها الناس مجيعاً ؛ فشكر اللسان يكون ببعده عن اللغو،
الشكر واسعة ،تنداح ّ
حق السائل
رب ،ودفع ّ
ونطقه ّ
باحلق ،...وشكر اهلل على املال يكون بصرفه يف أعمال ال ّ
واحملروم منه ،وشكر العلم يكون بإذاعته ،ونشره ،وعدم كتمانه ،أو املتاجرة فيه ،...وشكر
الصحة بتسخري اجلوارح فيما
النفوذ واجلاه يكون بقضاء مصاحل الضعفاء ،...وشكر
ّ
يرضي اهلل...
إ ّن النفوس الكرمية يتمّلكها من حيسن إليها( ،ومن وجد اإلحسان قيداً تقيّدا)؛ ولذلك

هداهم،
كان الشكر على النعمة واملعروف من صفات األنبياء واملرسلني ومن يسري على أِّ

فاهلل -ع ّز ّ
{:شا ِكر ًا َلن ْ ُع ِم ِه}
وجل -قال يف حديثه عن إبراهيم -عليه السالم -أنّه كان َ

َان َعبد ًا َش ُكور ًا}(اإلسراء،)3:
(النحل ،)121:وقال عن نوح  -عليه السالم { :-إِنه ك
َّ ُ َ ْ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
{رب أ ْو ِز ْعني أ ْن أ ْشك َر ن ْع َم َت َك الَّتي أن ْ َع ْم َت َع َلي َو َع َلى
وكان من دعاء داود – عليه السالم َ -
َّ
َوال ِ َد َّي َو َأ ْن َأ ْع َم َل َصالِح ًا َتر َض ُاه}(النمل.)19:
ْ
رب  ،خلقت آدم بيدك ،ونفخت فيه
وجاء يف األثر أ ّن موسى -عليه السالم -قال :يا ّ

من روحك ،وأسجدت له مالئكتك ،وعّلمته أمساء ّ
كل شيء ،وفعلت وفعلت ...فكيف
أطاق شكرك ؟! فقال اهلل – ع ّز ّ
وجل(-علم أ ّن ذاك منيّ فكانت معرفته بذلك شكراً)،
ولقد كان داود -عليه السالم -يقول ( :كيف أشكرك يا رب ،وشكرك نعمة تستوجب
الربّ -
جل وعال(-اآلن شكرتين يا داود).
بها شكراً ؟!) فقال ّ
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ولقد علمنا من سرية سيّد اخللق -صلى اهلل عليه وسّلم -أنّه كان حييي ليله حتى

تتو ّرم قدماه ،وملّا سألته عائشة أ ّم املؤمنني يف ذلك ،قال« :أََفلاَ
البخاري ،كتاب الرقاق ،باب

أَ ُك ُ
ون َعبْ ًدا َش ُكو ًرا ؟!»(صحيح

الصرب عن حمارم اهلل وقوله عز وجل) ،وكان ُيعّلم أصحابه أن يدعو

مرات ،عقب ّ
الواحد منهم رّبه أن يعينه على الشكر ّ
كل صالة ،من ذلك
كل يوم عدّة ّ

قوله ملعاذ ،وقد أخذ بيده « :يَاُم َعاُذ، َواللهَِّ إِّني لأَُ ِحبُّ َكَ ،واللهَِّ إِّني لأَُ ِحبُّ َكَ ،ف َق َ
وص َ
يك يَا
الُ :أ ِ
ِ
ِ
ك ِّل َصلاَ ةٍ َتُق ُ
ولَّ :
ُم َعاُذ،لاَ َت َد َع َّن ُدُب ِر ُ
الل ُه َّم أَ ِعنيِّ َعَلى ِذ ْك ِر َكَ ،و ُش ْك ِر َكَ ،و ُح ْس ِن ِعبَاَدِت َك
فيِ
» (سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب يف االستغفار).
والعلماء العارفون ،ومنهم ابن القيم – رمحه اهلل -كان يقول « :الشكر نصف اإلميان،
واإلميان نصف شكر ،ونصف صرب » وإذا كانت هذه حال األنبياء واملرسلني والربانيني
شكراً وتعبّداً إزاء نعم اهلل ،وهم املهديّون ،فكيف بنا حنن الذين تربو قبائحنا على

حماسنناّ ،
ّ
املتفضل ،مع أ ّن الشكر باللسان من
وقل أن جيري على لساننا شكر للمنعم
أيسر أنواع الشكر؟!!

اذ ُك ُرونِي
من اخلري أن نعلم أ ّن اهلل -سبحانه -أمرنا بالشكر ،فقال -ع ّز شأنهَ {: -ف ْ

اش ُك ُرواْ لِي َو َال َت ْك ُف ُرو ِن }(البقرة ،)152:ونهانا عن ضدّه ،وامتدح أهله ،ووعدهم
َأ ْذ ُك ْر ُك ْم َو ْ
ِ
{و َس َي ْج ِزي ال ّل ُه
حبسن اجلزاء ،فقال -سبحانهَ {:-و َس َن ْج ِزي ا َّلشاك ِر َين} (آل عمرانَ ،)145:
ا َّلشا ِك ِر َين}(آل عمران )144:ويكفي أن نعرف أ ّن احلياة كّلها ابتالء واختبار ،كما حكى

القرآن الكريم على لسان سليمان -عليه السالم{ -ل ِ َيب ُل َونِي َأ َأ ْش ُك ُر َأ ْم َأك ُْف ُر}(النمل،)40:
ْ
ويكفي أن نعرف أ ّن الشكور من أمسائه -سبحانه -فهو الشكور.
إذا كان شكر النعمة يزيدها {لَئِن َش َكر ُتم َأل ِز َيدن َّ ُكم } (إبراهيم )7:فإ ّن كفران النعم
ْ
ْ ْ
حق
مدعاة إىل زواهلا ،وكفران النعمة يكون بكتمانها ،وعدم االعرتاف بها ،وعدم أداء ّ
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اهلل فيها ،ولقد قيل( :من كتم النعمة فقد كفرها ،ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها )،
وقد ع ّد بعضهم الشكر بأنّه( االعرتاف بالنعمة ،والقيام باخلدمة ،فمن كثر ذلك منه
مسّي شكوراً) ،ولقد ضرب القرآن الكريم األمثال ألقوام وأفراد جحدوا النعمة فأذاقهم
حواسهم ،وأذاقهم الألواء
وفرق مجعهم ،وسلبهم ّ
اهلل لباس اخلوف واجلوع ،وبدّد مشلهمّ ،

بعد السراء ،وخرب ك ّفار مكة ،الذين كانت بلدتهم آمنة مطمئنة تأتيها اخلريات من ّ
كل
وحل اجلوع ّ
حمل األمنّ ،
فحل اخلوف ّ
مكان ،فكفرت النعمّ ،
حمل الشبع معروف ،وخرب
قارون،الذي خسف اهلل به وبداره األرض؛ ألنّه زعم أنّه ملك الثروة بعلمه ،ومل ينسب
النعمة إىل املنعم معروف أيضاً ،و خرب قوم سبأ الذين ّ
تقطعوا يف البالد ،وقّلت اخلريات

عندهم ملّا ظلموا أنفسهم ،وقالواَ { :ربَّ َنا بَا ِع ْد بَي َن َأ ْس َفا ِرنَا }(سبأ...)19:معروف كذلك
ْ
يف القرآن الكريم...
قصر
وعلى هذا فإ ّن شكر النعمة سياج حيميها ،وبركة ّ
فتنميها ،وكفرها ُي ّ
تدب فيهاّ ،

غماً دائماً يساورهم ،وحرماناً يؤرقهم،
أجلها ،ويقّلص ظّلها ،ويرتك يف نفوس أهلها ّ

وحساباً شديداً يف اآلخرة ينتظرهم...

وممّا ينبغي أال يغيب عن فهمنا أ ّن اهلل -ع ّز ّ
وجل -ليس حمتاجاً إىل شكرنا؛ فرّبنا ال
يضره كفران من كفر ،وهو حني أمر الناس مبا أمرهم به مل
ينفعه إميان من آمن ،وال ّ
عما نهاهم عنه مل ينههم ً
خبال منه عليهم  ،ولكنه
يفعل ذلك حلاجته إليهم ،وحني نهاهم ّ

عما يعود عليهم بالفساد ،وعلى هذا فإ ّن عاقبة
أمرهم مبا يعود عليهم بالصالح ،ونهاهم ّ

{و َمن يَ ْش ُكر َف ِإن َّ َما يَ ْش ُك ُر ل ِ َن ْف ِس ِه َو َمن َك َف َر
الشكر تعود على الشاكر ،وليس على املشكور َ
ْ
َف ِإ َّن ال َّل َه َغ ِني َح ِم ٌيد}(لقمان .)12:فيا له من كرم إهلي يعيد الشاكر مشكوراً ،فيجزيه على
ٌّ
فاللهم يا رّبنا اجعلنا من الشاكرين ،واجزنا جزاء الشاكرين.
شكره!!
ّ
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املؤمن شكور

آالء املوىل
ٌ
ســــابغة
آال ُء املــــــوىل

الكون َّ
تنز َه باريــــها
يف
ِ

قال ّ
َن َ
مْ
بأني َأ ْع ُد ُدهــــا

قال ّ
َن َ
مْ
بأني ُأحصيــــها

القلب تأم ْ
ّلــــــها
ِ
بعيون ِ

كي َ
تدرك أسراراً فيــها

بــص ٌر ٌ
مسع ود ٌم جيـــري

َل ٌ
مَ
كات م ْ
َن ذا مُعطيــها

ٌ
ٌ
أصــــــناف ّ
شتى
خريات

َ
أبصرت َف ُم ْلِفيْــــها
ّأنى

ٌ
أغصان أطــــــياٌر تشدو

ْب سمَ اِع أغانيـــها
يا ِطي َ

وورو ٌد أزهــــــــاٌر تشذو

بالعطر ُ
تفوح مَغانيـــها
ِ

ٌ
وع ُ
ُ
شاخصة
النرجس
يون
ِ

َ
أمجل ُح ْس َن مآقيــها
ما

ٌ
ٌ
شاخمة ترســــو
وجبال

ُس َ
اخلالق بانيـــها
بحان
ِ

ٌ
ٌ
ُسطت
وسهول
شــاسعة ب ِ

ْ
فاضت باخل ِري نواحيــها

ُ
الغيث لــــــنا من َأهما ُه

فغدا جيري بروابيــــها

ُ
البـــــذرة ً
ُ
ميتة
فتكون

باملاِء جيو ُد ويحُ ييـــــها

ُ
األ ْف ُق لنـــــــــا م ْ
َن َّ
زي َنه

َر رائيـــــــها
ِب ُن ُجوٍْم ُي ْبه ُ

البحر لنـــــــــا م ْ
َن َز َّو َد ُه
ُ

ِبُل ُحوْم ي ُْنع ُ
َش طـــــاهيها
ٍ

ــــــــاب ُه َو ُ
َ
ُ
اهلل
ذاك الو ّه

رب األنســـــاِم َوم ْ
ُن ِشيها
ُّ

بالشكر تدو ُم عطايـــا ُه
ِ

تزول َوي ْ
ُ
بالك ْفِر ُ
ُق ِصيْها

* األستاذ كمال بواطنه
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انفلونزا اخلنازير
يف ضوء احلث على التداوي يف اإلسالم
بقلم  :الشيخ حممد أمحد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
يواجه العامل يف هذه األيام انتشار مرض انفلونزا اخلنازير ،الذي ينتقل بالعدوى من خالل

تنفس أو عطاس املصاب به إىل اآلخرين ،وقد نبهت منظمة الصحة العاملية واملؤسسات الطبية

املعنية بصحة اإلنسان وسالمته ،إىل ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من هذا املرض،
واحلد من انتشاره ،ومعاجلة احلاالت املرضية الفعلية ،وذلك من أجل حماصرة هذا املرض يف

أضيق نطاق ،حتى ال يصل إىل درجة الوباء فيهدد حياة املاليني من الناس يف هذا العامل.

وقد حرص اإلسالم من خالل هدي النيب  على بيان األحكام املتعلقة بالداء والدواء،
واحلث على األخذ باألسباب املؤدية إىل احملافظة على صحة اإلنسان وسالمته ،فقد روى ُأ َسا َمَة

ول اللهَِّ أَلاَ َنتَ َدا َوى؟ َق َ
اب:يَا َر ُس َ
َق َ
ال:َن َع ْم؛ يَا ِعبَاَد
يك عن النيب 
الَ ( :ق َال ْ
تالأَْ ْع َر ُ
ْب ِن َش ِر ٍ
اح ًداَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
اللهَِّ َت َدا َو ْواَ ،فإ َّن اللهََّ لمَْ يَ َض ْع دَاًء ،إلاَّ َو َض َع َلُه ِش َفاًء ،أَ ْو َق َ
ول
الَ :د َواًء إِلاَّ دَاًء َو ِ
ِ
ِ
َ
َليِْه َو َسَّل َمَق َ
اللهَِّ َو َما ُه َو؟ َق َ
صَّلى اللهَُّ عَ
ال( : َما
ال:الهَْ َرمُ )(.)1و َع ْنأِبي ُه َريْ َرةََ ع ْن النَّبيِ ِّ َ
َل اللهَُّ دَاًء إلاَّ أَْنز َ
أَْنز َ
َل َلُه ِش َفاًء ) ()2
ِ
ومن خالل هذه األحاديث الشريفة وغريها يبدو واضحاً حث النيب  على طلب الدواء
لكل داء ،واألخذ باألسباب املؤدية إىل منع املرض وانتشاره ،وذلك بالعمل على احملافظة على
بيئة نظيفة حتاصر التلوث وحتد منه ،وتقضي على كل العوامل املؤدية إىل انتشار األمراض

وحصرها ،إذا وقعت يف أضيق اجملاالت ،بالعمل على معاجلة املصاب ،والتنبيه إىل وسائل الوقاية
من هذا املرض من خالل السبل املتاحة ،كوسائل اإلعالم والعناية والتثقيف الصحيحني،
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بإعطاء املعلومات الدقيقة حول املرض ،وكيفية انتشاره ،وطرق معاجلته ،وبيان أعراضه ،حتى ال

يسود اهللع بني أوساط أبناء اجملتمع ،فدعوة الرسول  واضحة وجلية يف احلث على التداوي
واألخذ بكل األسباب املؤدية إىل الشفاء من املرض ،وهذه مسؤولية كبرية تشارك فيها الدولة،

كما يشارك فيها أفراد الشعب ،ألن اجلميع معين باحملافظة على الصحة العامة ،ومحاية األبدان

والنفوس ،اليت جاءت الشريعة اإلسالمية لصيانتها واحملافظة عليها ،فجعلت محاية النفس
واحملافظة عليها من الضرورات اليت ال تستقيم احلياة دون رعايتها واحملافظة عليها.

فشرعت احلدود والقصاص وضمان اجلنايات على األعضاء ،كل ذلك حلماية النفس البشرية

اليت عصم اهلل دمها إال حبقه ،ويف جمال الصحة العامة والوقاية من األمراض املعدية والسارية،
ً
قوال
والتطبيب ،وطلب الدواء لكل داء ،جاءت أحكام الطب والتداوي يف هدي النيب 
ً
وفعال وممارسة ،فهناك األحاديث القولية الكثرية اليت أمرت بالطب والتداوي والبحث عن

عالج األمراض .

الس ْودَاِء ِش َفاٌء ِم ْن ُك ِّل دَاٍء إلاَّ َّ َ
الساُم
اب )()3 َو َّ
منها قوله ( :فيِ الحْ َبَِّة َّ
ِ
السا َم َقالاْب ُن ِش َه ٍ
هو المَْْو ُت.
فهذا احلديث الشريف وغريه من األحاديث الشريفة تدعو إىل املداواة ،وتبني أنها من أسباب

الشفاء ،وأن األدوية أسباب جعلها اهلل وسائل للشفاء ،واألخذ بسنة اهلل يف كونه ،وهذا ال

يتنافى مع عقيدة التوكل على اهلل تعاىل ،إذ إن األسباب ومسبباتها رهن بإرادة اهلل تعاىل وقدره،
فهو سبحانه الذي خلق األسباب واملسببات ،وجعلها وسائل لبين اإلنسان لالهتداء من خالهلا
إىل حكمة اهلل تعاىل والتسليم بقضائه وقدره.

وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه قول ابراهيم عليه السالم الذي يقر فيه أن اهلل هو الشايف من

{وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو يَ ْش ِف ِني }()4
األمراض ،فقال تعاىلَ :

وأشار جل من قائل إىل الدواء املستفاد من عسل النحل بقوله {:يَ ْخ ُر ُج ِمن ُبطُ ون ِ َها َش َر ٌاب ُّم ْخ َتلِ ٌف
َألْوا ُن ُه ِفي ِه ِش َفاء ل ِ َّلن ِ
اس}()5
َ
َ
ُ
ويقول ِّ ( :
َن
َس ٍل َو َش ْر َطِة  محِ َ
ْج ٍم   َو َكيَِّة َن ٍار َوأْن َهى أ َّمتيِ ع ْ
الش َفاُء فيِ َثلاَ َثٍة َش ْرَبِة ع َ
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اْل َك ِّي)()6

وكان  يصف العسل كدواء لألمراض ،وقد أثبتت الدراسات الطبية أن للعسل فوائد

غذائية عالية ،وقيمة دوائية عالية كذلك.

ويف اإلشارة إىل أن العسل فيه شفاء تشريع واضح إىل طلب التداوي والبحث من أجل

اكتشاف وتطوير العقاقري الفعالة ملعاجلة كل مرض معروف أو جمهول.

وهذا يضع الباحثني والعاملني يف جماالت الطب وتطوير األدوية والبحث عن مواصفات
ناجعة للعالج أمام مسؤوليات كبرية ملتابعة كل ما يستجد من علوم تتعلق بهذا الباب،

وإذا عدنا للحديث عن مرض الساعة ،وهو انفلونزا اخلنازير ،فإننا من خالل اهلدي النبوي

الشريف ،والتوجيه القرآني الكريم ،وما فهمه الفقهاء والعلماء واستنبطوه من هذه النصوص
الكرمية ،واعتبار احملافظة على النفس من أهم مقاصد الشريعة ،فإننا نؤكد على ضرورة األخذ
مبا يأتي:

أوال :ضرورة احملافظة على النظافة الفردية ،مبزيد من العناية واالهتمام بنظافة البدن ،وأدوات

الطعام والشراب.

ثانيا ً:االهتمام باحملافظة على بيئة نقية ونظيفة يف أماكن التجمعات العامة؛ كاملدارس،

واملساجد ،واحلفالت ،واالحتفاالت.

ثالثاً :العمل على عزل املصابني بفريوس املرض يف البيت أو املشفى ،وضرورة أخذ احليطة

واحلذر من قبل املتعاملني معهم ،والقائمني على العناية بهم ،حتى ال تنتقل العدوى إىل

غريهم من األصحاء.

رابعاً :جتنب تبادل القبالت واملعانقات بني الرجال فيما بينهم ،وكذلك النساء فيما بينهن،

احرتازاً عن العدوى ،وحمافظة على الصحة العامة.

خامساً :االمتناع ما أمكن من السفر إىل البالد اليت ينتشر فيها هذا املرض ،وكذلك التدقيق

يف احلالة الصحية للقادمني إىل البالد من اخلارج ،وخاصة من األقطار اليت يوجد فيها هذا

املرض.
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سادساً :قيام اجلهات املختصة ،وخباصة الصحية منها ،بالبحث عن األمصال والتطعيمات

الواقية من هذا املرض ،والبحث عن أجنع األدوية لعالجه.

إن األخذ بهذه االجراءات واالحتياطات ،ال ينايف إطالقا اإلميان بالقضاء والقدر ،كما ال

مينع األخذ باألسباب اليت حتول دون انتشار املرض ،واألخذ بأسباب التداوي والعالج ،وهذا

ما يتفق مع مقاصد الشريعة يف حفظ النفوس ،ويوافق هدي النيب  يف احلث على التداوي
والتوكل على اهلل ،بعد األخذ باألسباب والوسائل اليت حتفظ اإلنسان وحياته ،بعيداً عن

األمراض واألسقام.

وينسجم هذا األخذ مع روح اهلدي النبوي الشريف ( ا ْع ِقْل َها َوَت َو َّك ْل )( ،)7ومع دعوته إىل
منع الضرر بالنفس واإلضرار باآلخرين ،مصداقاً لقوله ( لاَ َض َر َر َولاَ ِض َرا َر )()8
نسأل اهلل تعاىل أن يقي بالدنا املقدسة ،وسائر بالد املسلمني ،والعامل أمجعني ،من أشرار هذ

املرض وأخطاره ،إنه خبلقه رؤوف رحيم.

اهلوامش
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الطب عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء
 .3صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب احلبة السوداء
 .4الشعراء80:
 .5النحل69 :
 .6مسند أمحد ،مسند بين هاشم ،بداية مسند عبد اهلل بن العباس
 .7سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،باب منه
 .8موطأ مالك ،كتاب األقضية ،باب القضاء يف املرفق
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من أخبار مكتب املفيت العام
ودور اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير دائرة اإلعالم
املفيت العام يشارك يف الدورة « »19جملمع الفقه اإلسالمي الدولي
الشارقة :قدم مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
عضو جممع الفقه اإلسالمي الدولي  -ورقة عمل خالل مشاركته يف أعمال الدورة
التاسعة عشرة للمجمع ،واليت عقدت بالشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وكانت
الورقة بعنوان «البيئة واحلفاظ عليها من منظور إسالمي» ،وتطرق مساحته فيها إىل العوامل
اليت تؤثر على البيئة ،والتقى على هامش الدورة رؤساء الوفود املشاركة ،وأطلعهم على

ممارسات سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،حمذراً مساحته كذلك من
األخطار الصهيونية احملدقة باملسجد األقصى املبارك.
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خالل لقائه بابا الفاتيكان
املفيت العام :الشعب الفلسطيين يصبو إىل يوم احلرية واالستقالل
القدس :سلم مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك – بابا الفاتيكان «بنديكتوس السادس عشر» رسالة
شرح فيها ما يعانيه الشعب الفلسطيين ومقدساته من قبل سلطات االحتالل ،جاء ذلك
خالل مشاركة مساحته يف استقبال البابا يف املسجد األقصى املبارك ،وأضاف مساحته أن
الشعب الفلسطيين يصبو إىل يوم احلرية واالستقالل ،مركزاً على االضطهاد العنصري
الذي متارسه سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ،وتناول يف رسالته اآلثار املدمرة
جلدار الفصل العنصري ،وضرورة اطالق سراح أسرى احلرية من سجون االحتالل،
والتأكيد على حق العودة ،وشجب منع املسلمني واملسيحيني من دخول أماكن العبادة،
باإلضافة إىل احلفريات يف البلدة القدمية وأسفل املسجد األقصى املبارك ،وغري ذلك من
القضايا ،ثم نوه مساحته إىل العالقة املتينة اليت يعيشها املسلمون واملسيحيون يف هذه
البالد املقدسة يف ظالل التسامح ،والعالقات الطيبة ،وكان يف استقبال البابا شخصيات
دينية ورمسية أخرى .
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املفيت العام يدين االعتداء على مدافن املسيحيني يف قرية جفنا
جفنا :أدان مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئيس جملس اإلفتاء األعلى – قيام فئة ضالة مشبوهة باالعتداء على مدافن املسيحيني
يف قرية جفنا بالقرب من مدينة رام اهلل ،جاء ذلك خالل قيام مساحته على رأس وفد من
دار اإلفتاء الفلسطينية بزيارة تضامنية لبلدة جفنا يف أعقاب تلك احلادثة ،وحتدث مساحته
عن األمان الذي منحه اخلليفة عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه – إىل املسيحيني من
خالل وثيقة العهدة العمرية ،وطالب األجهزة األمنية بضرورة اإلسراع يف إلقاء القبض
على املعتدين وتقدميهم إىل احملاكمة ،ويف نفس السياق أصدر فضيلة الشيخ إبراهيم
خليل عوض اهلل – مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – بياناً أدان فيه هذا االعتداء واصفاً إياه
بالعمل اجلبان ،الذي يهدف إىل البلبلة والفتنة بني أبناء اجملتمع الفلسطيين.

مساحة املفيت العام يتوسط حنا عمريه عضو اجمللس التشريعي وكاهن جفنا
ويظهر يف الصورة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء ومدير الشؤون اإلدارية
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هيئة التكافل االجتماعي تكرم املفيت العام
القدس :كرمت هيئة التكافل االجتماعي لبيت املقدس مساحة الشيخ حممد حسني

 املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس جملس اإلفتاء األعلى – وعدداً منالشخصيات املقدسية الذين واكبوا اهليئة منذ تأسيسها ،وكان هلم دور كبري يف دعم صمود

املواطن الفلسطيين يف القدس ،وقد أشاد مساحة املفيت العام باهليئة والقائمني عليها ،مبيناً

احلاج علي القمرب يسلم مساحة املفيت العام درع هيئة التكافل االجتماعي

أنها أثبتت نفسها يف مستوى العمل امليداني يف كل أحناء القدس ،وباتت تصنف يف
مصاف اهليئات الفاعلة والعاملة للمحافظة على إسالمية القدس وعروبتها.
املفيت العام يلتقي بعدد من الوزراء
رام اهلل :على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية؛ التقى مساحة الشيخ حممد حسني -

املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس جملس اإلفتاء األعلى – عدداً من الوزراء،
لتهنئتهم على تولي مناصبهم اجلديدة ،وعلى هامش تلك اللقاءات مت حبث العديد من
املواضيع ،منها سبل التعاون بني دار اإلفتاء الفلسطينية وهذه الوزارات ،باإلضافة إىل
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اخلدمات اليت ميكن تقدميها للقدس والشعب الفلسطيين ،خاصة يف هذه الظروف
الصعبة اليت يعانيها الشعب الفلسطيين ،فقد التقى مساحته مبعالي الدكتور حسن أبو
لبدة–أمني عام جملس الوزراء–ومعالي الدكتور سعيد أبو علي–وزير الداخلية–ومعالي
الدكتور سعدي الكرنز–وزير النقل واملواصالت– ومعالي الدكتور حممد اشتية – وزير

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
ومعالي الدكتور سعدي الكرنز /وزير النقل واملواصالت

مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
ومعالي الدكتور حممد اشتية /وزير األشغال العامة واإلسكان
والشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية
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مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
ومعالي الدكتور سعيد أبو علي /وزير الداخلية
ويبدو يف الصورة السيد عباس زكي ممثل فلسطني يف لبنان
وأحد كهنة طائفة األرثودكس يف رام اهلل

األشغال العامة واإلسكان ،ورافق مساحته؛ فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل
املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – وبالل الغول ،مدير
الدائرة املالية ،وحممد جاد اهلل ،مدير دائرة الشؤون اإلدارية ،ومصطفى أعرج ،مدير دائرة
اإلعالم.

معالي الدكتور حسن أبو لبدة – أمني عام جملس الوزراء
يتوسط مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -
وفضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف مؤمتر عن األقصى يف تركيا
اسطنبول :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – يف ندوة عن املسجد األقصى املبارك ،بدعوة

من مؤسسة « اسطنبول منرب السالم » يف تركيا ،وقدم فضيلته ورقة عمل تضمنت رصد
ومتابعة دار اإلفتاء الفلسطينية لالنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات الفلسطينية ،وعلى
رأسها املسجد األقصى املبارك وما يتعرض له من محلة شرسة تستهدف املس به ،وألقى
فضيلته كلمة أكد فيها على اإلرتباط العقائدي للمسلمني باملسجد األقصى املبارك .
مفيت أرحيا واألغوار يشارك يف فعاليات أسبوع املرور العربي يف احملافظة
أرحيا واألغوار:شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب – مفيت حمافظة أرحيا واألغوار – يف
فعاليات « أسبوع املرور العربي» ،وذلك من خالل التعاون املشرتك مع احملافظة ومديرية

الرتبية والتعليم وبلدية أرحيا ،وركز فضيلته على ضرورة االلتزام بقوانني السري ،واصفاً
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من خيالفها باآلثم شرعاً.
على صعيد آخر؛ ألقى فضيلته حماضرة دينية مهمة أمام املشاركني يف الدورة التثقيفية

الثانية يف كلية الشرطة ،ومتحورت حول « أخالق رجال األمن الفلسطيين» مبيناً أن األمم

ال تتطور وال تتقدم إال باألخالق ،مشيداً بالتقدم اإلجيابي لتعامل رجل األمن الفلسطيين
مع املواطنني والذي أصبح يالحظ فيه مهنية متطورة ظاهرة للعيان ،وكان فضيلته قد
استقبل يف مكتبه العقيد حممود صالح الدين – مدير شرطة حمافظة أرحيا واألغوار-
الذي أشاد بدار اإلفتاء ،ودورها يف حل اخلالفات واإلصالح بني املواطنني.
مفيت حمافظة نابلس يلقي عدداً من اخلطب ويشارك يف حفل تكريم األيتام
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش – مفيت حمافظة نابلس – يف حفل تكريم
لأليتام نظمته مجعية يازور اخلريية ،حيث ألقى فضيلته كلمة بني فيها فضل كفالة اليتيم،
كما ألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة ،وتناول عدة مواضيع
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منها؛ احلكم الشرعي حول النظر واملصافحة والتربج ،وقضايا التعامل مع النساء ،كما
دعا إىل الوحدة بني أبناء الشعب الفلسطيين.
البنك اإلسالمي العربي يكرم مفيت جنني
جنني :قدم البنك اإلسالمي العربي يف حمافظة جنني درعاً تقديرياً لفضيلة الشيخ
حممد سعيد صالح – مفيت احملافظة – وذلك لدوره املتميز يف اجلوانب االقتصادية
واالجتماعية يف احملافظة ،جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من البنك لفضيلته يف مكتبه،
من ناحية أخرى شارك فضيلته يف ندوة « القدس عربية اللسان واإلنسان واملكان» اليت
عقدتها جامعة القدس املفتوحة ،ضمن احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية ،كما
شارك يف فعاليات معرض صور ملعامل القدس ،حتت عنوان (ألف حكاية وحكاية عن
القدس) الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم اجملتمعي ،واجلمعية النسائية
الثقافية للرتاث الشعيب.
مفيت حمافظة بيت حلم يلتقي وفداً أمريكيًا
بيت حلم :بدعوة من دار الندوة الدولية التابعة للكنيسة اللوثرية ،التقى فضيلة

الشيخ عبد اجمليد العمارنة – مفيت حمافظة بيت حلم – وفداً أمريكياً من جامعة املانونيات
الشرقية ،وألقى حماضرة عن (اإلسالم؛ عقيدة وعبادة ومعاملة) ،كما صحب الوفد يف
زيارة ملسجد عمر بن اخلطاب يف املدينة ،وعرب هلم عن عمق التعايش اإلسالمي املسيحي
يف فلسطني والذي تفخر به فلسطني ،كما شارك فضيلته يف جنازة وعزاء طفلني غرقا يف
برك سليمان الواقعة يف بلدة اخلضر ،وألقى موعظة يف بيت العزاء ،دعا فيها إىل ضرورة
قيام اجلهات الرمسية برتميم هذه الربك وتأمينها ،خاصة بعد الضحايا الذين قضوا يف
هذه الربك التارخيية واألثرية.
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وفد رمسي من دار اإلفتاء يشارك يف دورة
القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية
بدعوة من اللجنة الدولية للصليب األمحر ،وبتكليف رمسي من مساحة املفيت العام

الشيخ حممد أمحد حسني شارك وفد رمسي من دار اإلفتاء ً
ممثال بفضيلة الشيخ إبراهيم
عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية،
يرافقه فضيلة الشيخ أمحد شوباش مفيت حمافظة نابلس يف الندوة
القانونية الشرعية اليت عقدت يف العاصمة األردنية عمان ،واليت
شارك فيها أيضاً عدد من أساتذة كليات الدعوة والشريعة اإلسالمية يف

األستاذ حسام الشخشري

اجلامعات الفلسطينية ،باإلضافة إىل بعض العاملني يف وزارة األوقاف

واحملاكم الشرعية ،وناقشت الدورة على مدى يومني عدداً من املسائل والقضايا ذات
الصلة بالقانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية،وخباصة فيما يتعلق بعمل اللجنة
الدولية للصليب األمحر ،حيث بينت باربرا أمشتاد رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب
األمحر يف األراضي الفلسطينية أهداف الدورة ،وتعرض األستاذ حسام الشخشري
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املسؤول اإلعالمي يف اللجنة ومنسق برنامج الدورة إىل التعريف باحلركة الدولية

للصليب واهلالل األمحر ونشاطاتهما ،معرجاً على حقوق اإلنسان يف القانون الدولي
اإلنساني أما األستاذ الدكتور عامر الزمالي مستشار اللجنة الدولية للصليب األمحر
لشؤون العامل اإلسالمي فاستعرض املبادئ األساسية حلماية ضحايا احلروب يف الفقه
اإلسالمي والقانون اإلنساني ،وبني إشكالية تنفيذ احرتام القانون الدولي اإلنساني،
والتحديات اليت تواجه العمل اإلنساني يف الوقت احلاضر .و قدم عدد من احلضور
أوراق عمل للندوة تناولت أوجه االتفاق ما بني القانون الدولي اإلنساني والشريعة
اإلسالمية ،ومحاية املهمة الطبية يف اإلسالم ،وموقف اإلسالم من فتاوى قتل املدنيني،
وحقوق اإلنسان يف الفقه اإلسالمي ،وحقوقه يف القانون الدولي والشريعة اإلسالمية،

وشارك احلضور يف مناقشة حماور البحث ،مما أضفى على الندوة كثرياً من احليوية
والفائدة ،ويف ختام أعمال الدورة قدمت اللجنة الدولية للصليب األمحر الشهادات
للمشاركني.
مفيت جنوب اخلليل حيصل على شهادة الدكتوراة
جنوب اخلليل :حصل فضيلة الشيخ إبراهيم أبو بداين – مفيت جنوب اخلليل – على
درجة الدكتوراة يف العقيدة اإلسالمية من جامعة األمري عبد القادر يف اجلزائر ،وبهذه
املناسبة تتقدم أسرة حترير اجمللة من فضيلته بأمجل التهاني والتربيكات ،متمنني له دوام
التقدم والنجاح يف خدمة دينه ووطنه.
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س .4كم عدد مرات ورود لفظ العلم يف القرآن الكريم؟
س .5ما معنى رجل ُ
«غفل»؟

س .6ما معنى براءة االخرتاع؟

س .7هات حديثاً نبوياً صحيحاً يبني درجة صالة اجلماعة بالنسبة لصالة الفرد؟
س .8من الذي بال الشيطان يف أذنيه؟
س .9ما الفرتة العمرية اليت يؤثر فيها الرضاع يف حتريم الزواج؟

س .10من هو الذي خسف اهلل به األرض وبداره ،ألنه زعم ملك الثروة بعلمه؟

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 85
جملة اإلسراء  /مديرية اإلعالم والبحوث اإلسالمية
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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وفق متوز  -آب  2009م

العدد  85رجب  -شعبان  1430هـ

إجابة مسابقة العدد 83
ج :1هرقل .
ج :2الثيب الزاني ،النفس بالنفس ،التارك لدينه املفارق للجماعة .
ج :3زوجها .
ج :4فرنسي .
َص َّدُقو َن َو ُه ْم يخََاُفو َن أَ ْن لاَ ُي ْقبَ َل ِمنْ ُه ْم ُأ َ
جَّ ...« :5
ولئِ َك
ال ِذ َ
ين يَ ُصوُمو َن َوُي َصُّلو َن َويَت َ
ات» .
َّال ِذ َ
ين ُي َس ِار ُعو َن فيِ الخْ َيرْ َ ِ
جَ ...« :6ل ْع ُن المُْ ْؤ ِم ِن َك َقتِْلِه َ ...و َم ْن َر َمى ُم ْؤ ِمنًا ِب ُك ْف ٍر َف ُه َو َك َقتِْلِه. »...
ج :7مت حذفه لعدم نشر املقال املتعلق به يف العدد . 83
ج :8مت حذفه لعدم نشر املقال املتعلق به يف العدد . 83
ٌ َ
اس. »...
اب اْلبَ َق ِر يَ ْض ِرُبو َن ِب َها النَّ َ
جَ....« :9ق ْو ٌم َم َع ُه ْم ِسيَاط َكأْذَن ِ
ج :10أبو بكر الصديق .
الفائزون في مسابقة العدد 83
رقم اجلائزة

العنوان

اإلسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

خليل كامل أمحد الصويص

طولكرم

250

الثانية

فوزية حممد عايد دودين

دورا  -اخلليل

200

الثالثة

زكي حممد زكي حاج قاسم

طولكرم

150
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