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  كثر يف اآلونة األخرية احلديث عن مسألة أداء احلج والعمرة يف ظلِّ انتشار مرض 

إشاعات  بني  ذلك  من  املواقف  وتباينت  اخلنازير«،  »بانفلونزا  تسميته  على  اصطلح 

تضخم األمر، ويصل مداها إىل حد احلديث عن إلغاء احلج ومناسك العمرة هلذا املوسم 

بسببه، وهناك موقف الالمباالة منه، حبجة أنه جمرد وهم  وخيال أو مهول له، وبعضهم 

ال يبالي به مستندًا إىل إميانه بالقدر، فما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن.

  ومن النتائج اليت أفرزها هذا التباين، ما حلق ببعض الناس من حرية وبلبلة، فهل 

سيكون حج هلذا العام أو ال يكون، وإن مل يلغ احلج، فهل ستستثنى فئات عمرية أو 

مرضية معينة؟ وقد انتاب بعض املسجلني للحج حالة من الرتدد، هل يؤجلون احلج هذا 

العام، بإرادتهم الشخصية ؟ أم ميضون يف طريقهم إليه رغم املخاطر اليت قد تعرتضهم 

أو يتخوفون منها ؟

  وإزاء هذه احليثيات ال بد من الوقوف على التوجيهات واآلراء الشرعية ذات الصلة، 

واليت ميكن إمجاهلا مبا يأتي:

  يراعي اإلسالم يف أحكامه وتشريعاته قدرة اإلنسان وطاقته، فال يكلفه فوق وسعه، وإذا 

تعرض املكلف لعلل صحية حتول دون أدائه ما فرض عليه من العبادات، فإن الشرع 
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احلنيف يوجهه إىل بدائل تأخذ هذه العلل باحلسبان، فإذا مل يستطع الوضوء باملاء يلجأ 

إىل التيمم، ورغم أن اآليات القرآنية اليت تتحدث عن الصوم وأحكامه حمدودة، فإن اهلل 

تعاىل نص يف تلك اآليات احملدودة على قضية العجز عن الصوم بسبب املرض، فقال 

َّامٍ ُأَخَر {)1(      ٌة ِمْن َأي تعاىل:} َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

احللول  املرض، وشرعت بسببه  القرآنية مسألة  اآليات  تناولت  أيضًا       ويف احلج 

البديلة امليسرة، فقال تعاىل: }.. َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن َرأِْسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيامٍ َأْو 

َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك {)2(

  من هنا ال عجب أن تراعى األوضاع الصحية العامة للحجيج عند اخلوف من تعرضهم 

لوباء فتاك، مثل انفلونزا اخلنازير، فأخذ احلذر منه، بالوقاية الطبية مثل األمصال، والعمل 

بالنصائح الطبية يف هذا اجملال، هو أمر طبيعي، لكنه شرعي أيضاً، فدرء املفاسد أوىل من 

جلب املنافع، وصحة األبدان مقدمة على صحة األديان؛ كما ورد يف القواعد الفقهية 

اليت أقرها العلماء، واليت يعملون مبوجبها يف اجتهادهم واستنباطهم، ويف هذه املسألة 

تتقاطع قضيتان، تتعلق أوالهما باجلانب الصحي، الذي ينظر إليه يف ضوء املنطلقات 

الشرعية اليت سلفت اإلشارة إىل بعضها، وثانيهما تتعلق باحلج، وهو ركن من أركان 

اإلسالم اخلمسة، وفرض جممع عليه، واملخاطب به املسلم املكلف، املستطيع بدنًا ومااًل 

وأمناً، وحمرمًا بالنسبة للنساء، فاهلل تعاىل يقول: } َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه 

َسِبيًل {)3(، فال يكلف به من حيول وهنه الصحي عن أدائه، وإذا حتقق تعرض املرء 

لوباء فّتاك بسب احلج، فإنه يعذر بالتخلف عن القيام به، أماًل يف أن يؤديه الحقاً، عماًل 

بالتوجيهات الشرعية اليت منها؛ قوله  َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  اَل َضَرَر َواَل  ِضَراَر «)4(.

مشروعية أخذ احلذر واحليطة الصحية يف احلج
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  وبالنسبة ملرض انفلونزا اخلنازير فانتشاره بني احلجاج مل يصل درجة القطع واجلزم، 

فهو ما زال يف مستوى الظن والتوقع، فيبقى حكم أداء احلج مع وجود هذا الظن يتسم 

باملرونة، فمن وجد يف نفسه القوة، وأخذ باالحتياط والوقاية والنصائح الطبية والشرعية 

خالل أدائه املناسك، ميكنه الذهاب ألداء احلج متوكاًل على اهلل بعد أن أخذ باألسباب، 

وإن أصابه مكروه إثر ذلك، فيندرج يف إطار احلوادث اليت ميكن أن يتعرض هلا املرء 

أو مرض  والبنية لقي حتفه حبادث سري  بسبب احلج وغريه، فكم من سليم الصحة 

مفاجئ أو غري ذلك.

  أما من وجد يف نفسه ضعفًا من مرض، أو كرب سن أو صغره، فيمكن له، بل ينصح 

بتأجيل أداء احلج يف هذا العام املهدد مبثل هذا الوباء، عسى اهلل أن ييسر له أداء هذه 

الفريضة يف عام قادم خال من هذه املخاوف وأشباهها.

  ويف ظل ظنية انتشار هذا املرض بني احلجاج دون القطع بذلك، فإن من االحتياطات 

املطلوبة يف إطار أخذ احلذر، واتقاء شر هذا الوباء، أن يتجنب احلاج الزحام وااللتصاق 

باآلخرين خالل سريه وطوافه وسعيه وأدائه للشعائر واملناسك، مما يتطلب تقليل عدد 

احلجاج إىل احلد الذي ميكن معه إتاحة اجملال لتجنب الزحام، من هنا ينبغي ملن حج 

سابقًا أن يرتك اجملال للذي مل حيج، وخباصة يف مثل هذا الظرف، الذي ضاقت به السعة 

عن األعوام األخرى، بسبب التخوف من انتشار املرض املذكور.

  أما من يسر اهلل له الوصول إىل بيت اهلل احلرام واملشاعر، فعليه أن يؤدي املناسك على 

الوجه املشروع، فال يتخلف أو يتقاعس عن أداء شيء منها ختوفًا من املرض، إال يف 

إطار ما أذن به الشرع، حيث رخص اهلل ملن أراد التعجل يف الرمي، أن يكتفي بيومني 
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دون الثالث، ومل يضيق اهلل علينا يف كثري  من أعمال احلج، فجعل له وقت بداية ونهاية، 

وبينهما متسع، فيمكن جتنب الزحام خالل هذا املتسع من الوقت، ومسح ملن يعجز عن 

الرمي بنفسه أن ينيب من يقوم به عنه، وقد شيدت أدوار للطواف والسعي، فيمكن 

أداؤهما يف املكان والزمان املسموحني، مع إبقاء جمال اختيار األنسب منهما مكانًا وزمانًا 

إال  أمرين  بني  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  اهلل  رسول  خري  فما  شرعاً،  املقرر  ضوء  يف 

اختار أيسرهما  فَعْن    َعاِئَشَة    َرِضَي اهللَُّ َعْنَها،   َأنََّها َقاَلْت: » َما ُخريَِّ َرُسوُل اهللَِّ    َصلَّى اهللَُّ 

َعَلْيِه َوَسلََّم    َبنْيَ َأْمَرْيِن ِإالَّ َأَخَذ َأْيَسَرُهَما َما ملَْ َيُكْن ِإثًْا،  َفِإْن َكاَن ِإثًْا َكاَن َأْبَعَد النَّاِس 

ِمْنه«)5( 

  فينبغي للحاج أن حيرص على األخذ باألسباب واألساليب الوقائية والعالجية ذات 

والرسول  التوكل،  ثم  باألسباب  األخذ  باب  يندرج حتت  فذلك  املرض،  بهذا  الصلة 

صلى اهلل عليه وسلم يقول: »...  اْعِقْلَها    َوَتَوكَّْل «)6(، واهلل يأمرنا باحلذر فيقول سبحانه 

)7(، وورد يف احلكمة: درهم وقاية خري من  َِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم {  َُّها ال يَا َأي وتعاىل: } 

قنطار عالج.

  وحيذرنا الشرع احلنيف من تعمد التعرض لألضرار واملهلكات، فاهلل تعاىل يقول: }َواَل 

ُتلُْقواْ بَِأيِْديُكْم إِلَى التَّْهُلَكِة{)8(، ويقول صلى اهلل عليه وسلم: ) اَل َضَرَر َواَل  ِضَراَر()9(.

  ومن األساليب واألسباب الوقائية اليت ينصح بها األطباء جتنبًا من اإلصابة مبرض 

اخلاصة  األمصال -   – التطعيمات  وأخذ  الواقية،  الكمامات  لبس  اخلنازير،  انفلونزا 

باملرض، مع ضرورة احملافظة على النظافة الشخصية، بغسل األيدي، ويف العطاس آداب، 

ى َوْجَهُه ِبَيِدِه َأْو  فعن أبي هريرة: » َأنَّ النَِّبَّ    َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    َكاَن    ِإَذا َعَطَس َغطَّ

مشروعية أخذ احلذر واحليطة الصحية يف احلج
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ِبَثْوِبِه َوَغضَّ ِبَها َصْوَتُه « )10(، وهذا يعين استحباب وضع الكمامة. 

إىل  املشاعر، ويذهب  يعتزل  أن  باملرض  إصابته  يشتبه يف  الذي  احلاج  أن على    كما 

املستشفى للتأكد، وأال يتسبب يف إحلاق الضرر باآلخرين.

  مع التأكيد على إمكانية اختيار الساعات واألوقات اليت يقل فيها الزحام ألداء الطواف 

حول الكعبة املشرفة، والسعي بني الصفا واملروة، ورمي اجلمرات، وهي املناسك اليت 

يكون فيها احلجاج أكثر عرضة للزحام والتدافع وااللتصاق مع بعضهم بعضاً.

  واألخذ باألسباب يرتاوح حكمه بني االستحباب والوجوب، فاإلسالم حيرص على 

الوقاية حرصه على العالج، ويف هذا السياق يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم : » ِفرَّ 

ِمنْ  اجملَُْذوِم    ِفَراَرَك ِمْن اأْلََسِد«)11(، ونهى الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يقدم الناس 

على بلٍد بها الطاعون، أو أن يغادروا ذلك البلد، وذلك خوًفا من انتشار هذا الوباء بني 

الناس، ففي احلديث الصحيح » عن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص   َعْن َأِبيِه َأنَُّه    مَسَِعُه 

اُعوِن؟ َفَقاَل  َيْسَأُل    ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد:  َماَذا مَسِْعَت ِمْن َرُسوِل اهللَِّ    َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  يِف الطَّ

اُعوُن ِرْجٌس؛ ُأْرِسَل َعَلى َطاِئَفٍة ِمْن  َبيِن     ُأَساَمُة:   َقاَل َرُسوُل اهللَِّ   َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم الطَّ

ِإْسَراِئيلَ   َأْو َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفِإَذا مَسِْعُتْم ِبِه ِبَأْرٍض َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض 

َوَأْنُتْم ِبَها َفاَل خَتُْرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه «)12(،  وقد أخذ به أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 

اهلل عنه عام 17  هـ ، حني ظهر الوباء بأرض الشام وكان بها كبار الصحابة وحني هم 

بدخوهلا ذكروا له احلديث فلم يدخلها ورجع إىل املدينة ، ومن هنا شرع اإلسالم احلجر 

الصحي حبظر االختالط مع املصابني باألوباء.

  أما من شرع باحلج، فسافر له، وتهيأ ألدائه، فينصح بتجاوز مرحلة الرتدد، مع احلذر 
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من االشاعات والتهويل والوسوسة الزائدة عن الطبيعي، فبعد التوكل على اهلل، ينبغي 

النظر إىل احتساب األجر على الصرب والتحمل واملعاناة واملرض والوفاة، واهلل تعاىل 

َوالُْجوِع  الَْخْوِف  ِمَن  بَِشْيٍء  َُّكْم  َولََنْبُلَون  { وتعاىل:  فيقول سبحانه  احملتسبني،  الصابرين  يبشر 

ابِِريَن {)13(  ِر الصَّ
ِّ
نُْفِس َوالثََّمَراِت َوبَش ْمَواِل َواْلَ َونَْقٍص ِمَن اْلَ

  سائلني اهلل العلي القدير أن ييسر حلجاج بيته احلرام، احلج املربور والسعي املشكور، 

بسالمة وأمن ويسر، وأن يصرف عنهم كل أذى ومكر، إنه سبحانه مسيع قريب وباإلجابة 

جدير، سبحانه ال إله إال هو العلي العظيم.
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   ُيعد األمن من أهم القيم اليت تستقطب مشاعر الناس واهتماماتهم وأهدافهم، وقد 

عين اإلسالم به يف تشريعاته وقيمه، فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول: »  َمْن َأْصَبَح 

ْنَيا «)1( ا    ِحيَزْت    َلُه الدُّ ِمْنُكْم آِمًنا يِف ِسْرِبِه،   ُمَعاًفى يِف َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكَأنََّ

      وجاء اعتبار األمن يف متطلبات كثري من العبادات، ففي صالة اخلوف، يقول تعاىل: 

َعَك َولَْيْأُخُذواْ َأْسلَِحَتُهْم َفِإَذا َسَجُدواْ َفلَْيُكوُنواْ  ْنُهم مَّ
ِّ
َلَة َفلَْتُقْم َطآئَِفٌة م }َوإَِذا ُكنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت لَُهُم الصَّ

َِّذيَن َكَفُرواْ  ِمن َوَرآئُِكْم َولَْتْأِت َطآئَِفٌة ُأْخَرى لَْم ُيَصلُّواْ َفلُْيَصلُّواْ َمَعَك َولَْيْأُخُذواْ ِحْذَرُهْم َوَأْسلَِحَتُهْم َودَّ ال

ن 
ِّ
ْيَلًة َواِحَدًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إِن َكاَن بُِكْم َأًذى م لَْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسلَِحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّ

ِهينًا{)2( َطٍر َأْو ُكنُتم مَّْرَضى َأن َتَضُعواْ َأْسلَِحَتُكْم َوُخُذواْ ِحْذَرُكْم إِنَّ الّلَه َأَعدَّ لِلَْكاِفِريَن َعَذابًا مُّ مَّ

   ويف احلج روعي اعتبار األمن يف مضمون االستطاعة اليت أنيط بها تكليف املسلم 

البالغ العاقل باحلج، فيقول تعاىل: }َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسِبيًل{)3( 

ويف سياق مضامني عدد من اآليات الكرمية اليت حتدثت عن احلج والبيت احلرام، روعي 

الرتكيز على معيار األمن، سواء بالنسبة للحاج الذي يقصد البيت احلرام زائرًا وعابدًا، 

أم بالنسبة لبيت اهلل احلرام ذاته، أم عند احلديث عن بعض املناسك، فقد ذكر القرآن 

البيت الحرام وحجاجه:

       في أمن الرحمن  

 كلمة العدد

 بقلم : الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير



��

الكريم دعاء إبراهيم عليه السالم للبيت احلرام بأن حيظى باألمن الرباني، فقال تعاىل: 

 اْجَعْل 
ِّ
 اْجَعْل َهـََذا بََلدًا آِمنًا ...{)4( وقال سبحانه: }َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهيُم َرب

ِّ
}َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهيُم َرب

َهـَذا الَْبَلَد آِمنًا{)5(

   ومن بني أهم ميزات البيت احلرام اليت ذكرها القرآن الكريم، أنه يتمتع باألمن، 

ومن يدخله يستفد من هذه امليزة، فُيحمى باألمن، وال جيوز االعتداء عليه، مبوجب األمر 

َقاُم إِبَْراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا {)6(  ـَناٌت مَّ
ِّ
الرباني املتضمن يف  قوله تعاىل: } ِفيِه آيَاٌت بَي

  وقد تفضل اهلل على أهل البيت احلرام، بنعمة األمن اليت أسبغها عليهم، واليت ذكرهم 

بها يف أكثر من مناسبة، يف مثل املن عليهم بها يف السورة املسماة باسم قريش، فيقول 

ْن َخْوٍف{)7(
ِّ
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م

ِّ
َِّذي َأْطَعَمُهم م تعاىل:}ال

  ويف مواضع قرآنية أخرى أشار اهلل إىل فضله على أهل مكة بأن جعل هلم حرمًا آمناً، 

َُّهْم َحَرمًا  ن ل
ِّ
لنَّاِس َوَأْمنًا...{)8(، وقال سبحانه: }َأَولَْم ُنَمك

ِّ
فقال تعاىل: }َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْيَت َمَثابًَة ل

آِمنًا{)9(، وتكررت مثل هذه اإلشارة يف موضع قرآني آخر، ففي سورة العنكبوت يقول 

اللَِّه  َوبِِنْعَمِة  ُيْؤِمُنوَن  َأَفِبالَْباِطِل  َحْولِِهْم  ِمْن  النَّاُس  ُف  َوُيَتَخطَّ آِمنًا  َحَرمًا  َجَعلَْنا  َّا  َأن يََرْوا  }َأَولَْم  تعاىل: 

يَْكُفُروَن{)10(. 

الَْبَلِد  }َوَهَذا  تعاىل:  فقال  باألمني،  التني وصفه  احلرام يف سورة  بالبلد  اهلل  أقسم  وملا    

ِمنِي{)11(. اْلَ

وداخله  احلرام  للبيت  ميزته  وإبراز  باألمن،  الفائقة  القرآنية  العناية    ويف ضوء هذه 

والساكن يف كنفه، يتلمس املسلم خطاه يف احلرص على التمتع باألمن يف حله وترحاله، 

إضافة إىل ضرورة مساهمته يف توفري األمن، وجتنب اقرتاف ما خيل به يف بيئته واحمليط 

الذي يقيم فيه، وخباصة يف حجه لبيت اهلل احلرام، وخالل أدائه مناسك احلج وشعائره 

يف تلك البقاع الطاهرة.  

 البيت احلرام وحجاجه يف أمن الرمحن
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  واإلسالم الذي جعل العبادات مدارس يرتبى يف ظالهلا العبد على خري املناهج والقيم، 

جنده يف مدرسة احلج يفتح األفاق الواسعة لرتبية احلاج على استشعار قيمة األمن يف 

حياته، واحلرص على حفظ هذه القيمة النبيلة خالل أدائه ملا أنيط به من مهمة إعمار 

الكون يف إطار تكليفه مبهمة اخلالفة يف األرض.

  فينبغي على احلاج أن يراعي حرمة البيت احلرام الذي قصده حاجاً، فيحفظ األمن له 

ولرواده وشجره وطريه وصيده وداخله، فهو يقصد بقعة من األرض يتمثل فيها أنوذج 

السالمة واألمن، وذلك برعاية ربانية، فاهلل ـ عز وجل ـ حرم مكة منذ خلق السماوات 

َمَها َولَُه ُكلُّ َشْيٍء َوُأِمْرُت َأْن  َِّذي َحرَّ ََّما ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذهِ الَْبلَْدةِ ال واألرض، فقال تعاىل:}إِن

َأُكوَن ِمَن الُْمْسلِِمنَي{)12(

َماَواِت    ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » ِإنَّ َهَذا     اْلَبَلدَ    َحرََّمُه اهللَُّ َيْوَم َخَلَق السَّ

َواأْلَْرَض، َفُهَو َحَراٌم حِبُْرَمِة اهللَِّ ِإىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة  ...« )13(. 

ففي  ذلك،  مبوجب  حمفوظ  فأمنها  التحريم،  خباصية  املنورة-  -املدينة  طيبة  ومتتعت    

َة، َوَدَعا هلََا، َوَحرَّْمُت  احلديث الشريف عنه صلى اهلل عليه وسلم : »َانَّ ِاْبَراِهيَم َحرََّم َمكَّ

َها َوَصاِعَها، ِمْثَل َما َدَعا ِاْبَراِهيُم ـ َعَلْيِه  َة، َوَدَعْوُت هلََا يِف ُمدِّ املَِْديَنَة َكَما َحرََّم ِاْبَراِهيُم َمكَّ

َة«.)14( اَلُم ـ ملَِكَّ السَّ

  وهذا ال يعارض ما ذكره اهلل من أن مكة حمرمة منذ خلق السماوات واألرض، يقول 

ابن كثري: »ال منافاة بني األحاديث الدالة على أن اهلل حرم مكة يوم خلق السماوات 

األرض، وبني األحاديث الدالة على أن إبراهيم ـ عليه السالم ـ حرمها، ألن إبراهيم 

بلغ عن اهلل حكمه فيها وحترميه إياها، إنها مل تزل بلدًا حرامًا قبل بناء إبراهيم عليه 

السالم هلا«. )15(

  ومل يأذن اهلل ـ تعاىل للمسلمني بقتال الكافرين مبكة إال إذا بدأهم الكافرون به، فقال 
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َجَزاء  َكَذلَِك  َفاْقُتُلوُهْم  َقاَتُلوُكْم  َفِإن  ِفيِه  ُيَقاتُِلوُكْم  َحتَّى  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  ِعنَد  ُتَقاتُِلوُهْم  }َواَل  تعاىل: 

الَْكاِفِريَن {)16(

  وقد نهى النب صلى اهلل عليه وسلم عن محل السالح مبكة لغري ضرورة وال حاجة، 

حَيِلُّ  َيُقوُل:  »اَل  عليه وسلم  اهلل  النَِّبَّ صلى  مَسِْعُت  َقاَل  ـ:  عنه  اهلل  ـ رضي  جابر  فعن 

اَلحَ «)17( َة السِّ اَلَحِدُكْم َأْن حَيِْمَل مبَِكَّ

  وأورد البخاري بابًا يف صحيحه حتت عنوان: ال حيل القتال مبكة) 18(.

  وكان الناس يف اجلاهلية حيرصون على احرتام األمن يف مكة، فكان املرء منهم يلقى 

قاتل أبيه أو أخيه، فال يؤذيه بشيء حتى خيرج.)19(

  وقد أكد على عظيم حرمة البيت احلرام وبقاء هذه احلرمة ودوامها إىل يوم القيامة 

رسولنا حممد ـ عليه الصالة والسالم ـ بعدما أحلها اهلل له ساعة من نهار لتطهريها 

من األوثان والشرك وأعمال اجلاهلية ، وعادت حرمتها ومكانتها كما كانت، فعن أبي 

هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ::  » ِانَّ اهللََّ َحَبَس َعْن 

َة اْلِفيَل،  َوَسلََّط َعَلْيَها َرُسوَلُه َواملُْْؤِمِننَي، َوِانََّها َلْن حَتِلَّ ألَحٍد َكاَن َقْبِلي، َوِانََّها ُأِحلَّْت  َمكَّ

ِلي َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، َوِإنََّها َلْن حَتِلَّ اَلَحٍد َبْعِدي ...  «)20( 

من هنا فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمن كل من ألقى سالحه ومل يقاتل من 

املشركني يوم فتح مكة. وبعث مناديًا ينادي: »   َمْن َدَخَل َداَر    َأِبي ُسْفَياَن   َفُهَو آِمٌن،  َوَمْن 

َأْغَلَق َعَلْيِه َداَرُه  َفُهَو آِمٌن،  َوَمْن َدَخَل املَْْسِجَد َفُهَو آِمٌن،  َقاَل:  َفَتَفرََّق النَّاُس ِإىَل ُدوِرِهْم،  

َوِإىَل املَْْسِجِد«)21(. ومل يأذن ألصحابه إال بقتال من قاتلهم وبرز بسالحه هلم، فعن أبي 

هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ قال:  » ملَّا َفَتَح اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َرُسوِل اهللَِّ    َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

َة  اْلِفيَل، َوَسلََّط  َة،    َقاَم يِف النَّاِس، َفَحِمَد اهللََّ َوَأْثَنى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل:  ِإنَّ اهللََّ َحَبَس َعْن  َمكَّ    َمكَّ

َعَلْيَها َرُسوَلُه َواملُْْؤِمِننَي، َوِإنََّها َلْن حَتِلَّ أِلََحٍد َكاَن َقْبِلي، َوِإنََّها ُأِحلَّْت ِلي َساَعًة ِمْن َنَهاٍر،  

 البيت احلرام وحجاجه يف أمن الرمحن
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َوِإنََّها َلْن حَتِلَّ أِلََحٍد َبْعِدي،  َفاَل ُيَنفَُّر َصْيُدَها، َواَل    خيَْتَلى    َشْوُكَها، َواَل حَتِلُّ    َساِقَطُتَها    ِإالَّ 

   ملُِْنِشٍد...« )22(

  ومكة واملدينة املنورة حفظهما اهلل من فتنة الدجال، فعن أنس ـ رضي اهلل عنه -  عن 

َة َواملَِْديَنَة، َلْيَس  اُل، ِاالَّ َمكَّ النب صلى اهلل عليه وسلم قال : »َلْيَس ِمْن َبَلٍد ِاالَّ َسَيَطُؤُه الدَّجَّ

َلُه ِمْن ِنَقاِبَها َنْقٌب ِاالَّ َعَلْيِه املَْاَلِئَكُة َصافِّنَي، حَيُْرُسوَنَها، ُثمَّ َتْرُجُف املَِْديَنُة ِبَاْهِلَها َثاَلَث 

َرَجَفاٍت، َفُيْخِرُج اهللَُّ ُكلَّ َكاِفٍر َوُمَناِفٍق«)23( 

  ويف احلديث الصحيح، من قول املسيح الدجال : »ِإنِّي ُأوِشُك َأْن ُيْؤَذَن ِلي يِف اخْلُُروِج 

َة َوَطْيَبَة، َفُهَما  َفَأْخُرَج، َفَأِسرَي يِف اأْلَْرِض، َفاَل َأَدَع َقْرَيًة ِإالَّ َهَبْطُتَها يِف َأْرَبِعنَي َلْيَلًة، َغرْي  َمكَّ

حمَرََّمَتاِن َعَليَّ ِكْلَتاُهَما، ُكلََّما َأَرْدُت َأْن َأْدُخَل َواِحَدًة، َأْو َواِحًدا ِمْنُهَما، اْسَتْقَبَليِن َمَلٌك ِبَيِدِه 

ِني َعْنَها، َوِإنَّ َعَلى ُكلِّ َنْقٍب  ِمْنَها َماَلِئَكًة حَيُْرُسوَنَها« )24(. ْيُف  َصْلًتا،  َيُصدُّ السَّ

   ومن جوانب حفظ أمن البيت احلرام، ما عنيت باالحتفاء به سورة املائدة، فيما خيص 

ْيِد َوَأنُتْم ُحُرٌم{ )25( ي الصَّ
ِّ
أحكام الصيد فيه، ففي فاحتتها يرد قوله تعاىل: }...َغْيَر ُمِحل

ْهَر  اَل ُتِحلُّواْ َشَعآئَِر الّلِه َواَل الشَّ َِّذيَن آَمُنواْ  َُّها ال ويف اآلية التالية هلا يقول سبحانه وتعاىل: }يَا َأي

َحَللُْتْم  َوإَِذا  َوِرْضَوانًا  ِهْم 
ِّ
ب رَّ ن 

ِّ
م َفْضًل  يَْبَتُغوَن  الَْحَراَم  الَْبْيَت  نَي 

ِّ
آم َوال  الَْقآلئَِد  َواَل  الَْهْدَي  َواَل  الَْحَراَم 

وُكْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َأن َتْعَتُدواْ{ )26( َفاْصَطاُدواْ َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْومٍ َأن َصدُّ

دًا َفَجَزاء 
ِّ
َتَعم ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ َِّذيَن آَمُنواْ اَل َتْقُتُلواْ الصَّ َُّها ال   ثم يرد قوله سبحانه: }يَا َأي

اَرٌة َطَعاُم َمَساِكنَي َأو َعْدُل َذلَِك  نُكْم َهْديًا بَالَِغ الَْكْعَبِة َأْو َكفَّ
ِّ
ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل م

ِّ
م

ا َسَلف َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم الّلُه ِمْنُه َوالّلُه َعِزيٌز ُذو انْتَِقامٍ{)27(  َيُذوَق َوبَاَل َأْمِرهِ َعَفا الّلُه َعمَّ
ِّ
ِصَيامًا ل

َم َعَلْيُكْم َصْيُد 
ِّ
يَّاَرةِ َوُحر َُّكْم َولِلسَّ ويعقبها قوله سبحانه: }ُأِحلَّ لَُكْم َصْيُد الَْبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا ل

َِّذَي إِلَْيِه ُتْحَشُروَن{ )28(  َما ُدْمُتْم ُحُرمًا َواتَُّقواْ الّلَه ال
ِّ
الَْبر

تنفري  جمرد  حتى  أو  الصيد،  قتل  عن  النهي  على  الداللة  صرحية  الكرمية  فاآليات    
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الصيد، فذلك ممنوع يف البيت احلرام، ففي احلديث الصحيح: »ال ينفر صيدها«، كما ورد 

يف حديث أبي هريرة السالف الذكر ويف صحيح البخاري باب عنوانه: ال ينفر صيد 

يه من الظل وينزل  احلرم )29( ومعناه النهي عن إزعاجه، عن عكرمة يف معناه : أن ُيَنحِّ

مكانه)30(.

  ولئن كان تنفري الصيد حمّرماً، فإن قتله وصيده أشد حرمة، قال احلافظ ابن حجر عقب 

أنواع  اإلتالف وسائر  من  املنع  بذلك على  نبه عكرمة  »قيل  للتنفري:  تفسري عكرمة 

األذى تنبيهًا باألدنى على األعلى«. 

  قال ابن املنذر: »أمجعوا على أن صيد احلرم حرام على احلالل واحلرام« .)31(

  وقد أباح الشارع قتل الفواسق اليت ورد النص الشرعي بقتلها يف احلل واحلرم. فروى 

ومسلم عن حفصة أم املؤمنني ـ رضي اهلل عنها ـ عن النب صلى اهلل عليه وسلم أنه 

قال: » َخٌْس    َفَواِسُق    ُيْقَتْلَن يِف احْلِلِّ َواحْلََرِم؛ احْلَيَُّة، َواْلُغَراُب  اأْلَْبَقُع،    َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب 

اْلَعُقوُر، َواحْلَُديَّا«.)32( ويلحق بها املؤذي من احليوان.

  ومن اجلوانب األخرى حلفظ األمن يف البيت احلرام، محاية شجره ونباته، فورد يف حديث 

أبي هريرة املشار إليه آنفًا قول النب صلى اهلل عليه وسلم:»َواَل خيَْتَلى َشْوُكَها«)33( ويف رواية 

أخرى ورد قوله »اَل خيَْتَلى َخاَلَها  َواَل ُيْعَضُد َشَجُرَها«)34( باستثناء اإلذخر، واستنتج النووي 

َجر ِلْلَعْلِف.)35( من ذلك َجَواز َأْخذ َأْوَراق الشَّ

  فدلت هذه األحاديث على النهي عن قطع شجر احلرم ونباته، ولو كان شوكاً، وهذا 

احلكم خمصوص فيما ينبت من غري عمل اآلدمي. قال القرطب: خص الفقهاء الشجر 

املنهي عن قطعه مبا ينبته اهلل من غري فعل آدمي، فأما ما ينبت فيه بذلك فاختلف فيه، 

واجلمهور على اجلواز. 

   فإن حصل القطع لشجر احلرم وشوكه الذي أنبته اهلل من غري عمل اآلدمي، فما حكم فاعله؟
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  إن قاطع شجر احلرم وشوكه آثم ومذنب، متعٍد على ما حرم اهلل ورسوله، واختلف يف 

جزاء من قطع، فعطاء يرى أنه آثم يستغفر ويتوب وهذا الذي يلزمه، واختار ذلك اإلمام 

مالك وابن املنذر وأبو ثور وابن حزم .

  وذهب األئمة الثالثة أبو حنيفة والشافعي وأمحد إىل ضمانه، مع اختالف بينهم يف 

تقدير الضمان، والذي اختاره أبو حنيفة أنها تقدر بقيمتها أيًا كانت، فإن بلغت قيمة 

هدي كان عليه هدياً، وإن كان أقل اشرتى طعامًا فأطعم كل مسكني نصف صاع . 

  والذي اختاره الشافعي وأمحد: يف قطع الشجرة الكبرية بقرة، ويف الشجرة الصغرية 

شاة، ويف اخللى بقيمته . 

  ويستثنى من هذا حكم االنتفاع مبا انكسر من األغصان، وانقطع من الشجر، وسقط 

من الورق. ويف مذهب مالك والشافعي وأمحد، جيوز رعي الغنم من خلى احلرم وحشائشه 

بدون قطع من اإلنسان، ومنع منه أبو حنيفة.

  ومن خصائص مكة األمنية أيضاً، ما بينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من متييزها 

دل  كما  بها،  االنتفاع  للملتقط  ثم  سنة،  تعّرف  البالد  سائر  ففي  اللقطة،  حكم  يف 

عليه حديث زيد بن خالد ـ رضي اهلل عنه ـ قال : » َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اهللَِّ  َصلَّى اهللَُّ 

َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَسَأَلُه َعْن  اللَُّقَطِة؟   َفَقاَل:  اْعِرْف  ِعَفاَصَها  َوِوَكاَءَها   ُثمَّ َعرِّْفَها َسَنًة، َفِإْن َجاَء 

ْئِب،  َقاَل:  َصاِحُبَها، َوِإالَّ َفَشْأَنَك ِبَها،  َقاَل: َفَضالَُّة اْلَغَنِم؟ َقاَل: ِهَي َلَك، َأْو أِلَِخيَك، َأْو ِللذِّ

َجَر، َحتَّى  َفَضالَُّة اإْلِِبِل؟ َقاَل: َما َلَك َوهلََا، َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها، َتِرُد املَاَء َوَتْأُكُل الشَّ

َيْلَقاَها َربَُّها« )36(. 

  أما لقطة مكة فهي كغريها، ولكن يتأكد التعريف بها، وممن قال بذلك مالك وأبو 

أبدًا ال ليمتلكها، وهو قول  يأخذها إال من يعرفها  حينفة ورواية عن أمحد. وقيل: ال 

الشافعي ورواية عن أمحد. 
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  والقول الثاني هو األرجح واهلل أعلم، فلقطة مكة واحلرم ال جيوز التقاطها إال لتعريفها 

أبدًا، بدون متلك بعد سنة أو سنني، وذلك أن سياق احلديث وهو قوله صلى اهلل عليه 

وسلم : » َواَل حَتِلُّ َساِقَطُتَها ِإالَّ    ملُِْنِشٍد  « )37( ورد مورد بيان األحكام اليت خيتص بها 

احلرم من سائر البالد كتحريم الصيد وقطع الشجر، فإذا سوى بني لقطة احلرم وبني 

لقطة غريه من البالد مل يعد لذكرها حكمة ظاهرة. وممن اختار هذا القول اإلمام النووي 

واحلافظ ابن حجر . وقال : »واملعنى ال حتل لقطتها إال ملن يريد أن يعرفها فقط، فأما 

: »واستدل حبديث ابن عباس وأبي هريرة  أراد أن يعرفها ثم ميتلكها فال«. وقال  من 

املذكورين يف هذا الباب على أن لقطة مكة ال تلتقط للتمليك، بل للتعريف خاصة« 

وهو قول اجلمهور)38(. 

  وملا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن لقطة احلرم؛ فقال السائل: ما حكم لقطة 

احلرم؟ وهل جيوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها يف بناء مسجد مثاًل ؟

  فأجاب: الواجب على من وجد لقطة يف احلرم أن ال يتربع بها ملسجد وال يعطيها 

الفقراء وال غريهم، بل يعرفها دائمًا يف احلرم يف جمامع الناس، قائاًل: من له الدراهم؟ 

النب صلى اهلل عليه وسلم: »ال حتل ساقطتها إال  من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول 

ملعرِّف« ويف رواية »إال ملنشد« وهو الذي ينادي عليها. وكذلك حرم املدينة، وإن تركها 

يف مكانها فال بأس، وإن ّسلمها للجهة الرمسية اليت قد وكلت هلا الدولة حفظ اللقطة 

برئت ذمته)39(. 

  ويف ظالل احلفظ اخلالد ألمن البيت احلرام، وما ينبثق عنه من منع صيد بره، وحتريم 

قطع شجره، وحفظه من فتنة الدجال، ومتتع داخله باألمان، والنهي عن القتال فيه، ووضع 

أحكام خاصة للقطته، فينبغي لساكن احلرم وقاصديه من الوافدين واحلجاج واملعتمرين 

وغريهم أن يراعوا حرمته، ويستشعروا قيمة األبعاد األمنية اليت خصه اهلل بها واملسجد 
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فإن  بينهم،  الذعر  ونشر  فيهما،  الناس  بإيذاء  يهتكوا حرمتهما  فال  الشريف،  النبوي 

ذلك من أعظم اآلثام، وهلذا ال جيوز ملن أراد استالم احلجر األسود أو الطواف يف البيت 

إيذاء الطائفني ملا يرتتب على ذلك من املضار واإليذاء للمسلمني، وقد روي َعْن ُعَمَر 

اِب، َرِضَي اهللَُّ َعْنُه: » َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه: َيا ُعَمُر؛  ِإنََّك  َرُجٌل  ْبِن اخْلَطَّ

ِعيَف، ِإْن َوَجْدَت َخْلَوًة َفاْسَتِلْمُه، َوِإالَّ َفاْسَتْقِبْلُه،  َقِويٌّ اَل ُتَزاِحْم َعَلى احْلََجِر َفُتْؤِذَي الضَّ

َفَهلِّْل َوَكربِّْ «. ) 40(

وال  تؤِذ  فال  زحامًا  الركن  على  وجدت  »إذا  عنهما:  اهلل  رضي  عباس  ابن  وقال    

تؤَذى«)41(.

  وكان السلف الصاحل يقدرون حرمة البيت، ويعظمونه يف نفوسهم تعظيمًا عجيباً، 

حتى إن منهم من حترج من سكنى مكة خشية الوقوع يف املعاصي، قال ابن رجب: »وكان 

مجاعة من الصحابة يتقون سكنى احلرم خشية ارتكاب الذنوب فيه«. وروي عن عمر 

بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ أنه قال : »ألن أخطئ سبعني خطيئة يعين بغري مكة أحب 

إىل من أن أخطئ خطيئة واحدة مبكة«)42(

ُيِرْد  يقول:}َوَمن  تعاىل  واهلل  احلرام،  البلد  اخلطيئة يف  الوقوع يف  العبد  وكيف ال خيشى 

َِّذيَن ُيلِْحُدوَن ِفي آيَاتَِنا اَل  ُِّذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيم{)43( ، ويقول سبحانه: }إِنَّ ال ن بِِإلَْحاٍد بُِظلٍْم  ِفيِه 

َتْعَمُلوَن  بَِما  َُّه  إِن َما ِشْئُتْم  اْعَمُلوا  الِْقَياَمِة  يَْوَم  آِمنًا  يَْأتِي  َأم مَّن  النَّاِر َخْيٌر  ُيلَْقى ِفي  َأَفَمن  َعَلْيَنا  يَْخَفْوَن 

بَِصرٌي{)44(

وامللحد يف احلرم جرمه عظيم وعاقبته وخيمة، عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ أن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: » َاْبَغُض النَّاِس ِإىَل اهللَِّ َثاَلَثٌة؛ ُمْلِحٌد يِف احْلََرِم، َوُمْبَتٍغ 

ِلُب َدِم اْمِرٍئ ِبَغرْيِ َحقٍّ ِلُيَهِريَق َدَمُه «)45(  يِف اإلْساَلِم ُسنََّة اجْلَاِهِليَِّة، َوُمطَّ

ُِّذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم{)46( قال ابن كثري  ويف قوله ـ عز وجل ـ }َوَمن ُيِرْد ِفيِه بِِإلَْحاٍد بُِظلٍْم ن
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بعد أن ذكر اآلثار الواردة عن السلف يف معنى اآلية: »وهذه اآلثار وإن دلت على أن 

هذه األشياء من اإلحلاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها، 

وهلذا ملا َهمَّ أصحاب الفيل على ختريب البيت أرسل اهلل عليهم طريًا أبابيل، ترميهم 

حبجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عربة ونكااًل لكل من 

أراده بسوء«)47(

     عسى أن ال يغفل حجاج بيت اهلل احلرام عن حفظ أمنه، والتقيد حبفظ السالمة 

لشجره وصيده وساكنيه، وزائريه، فال يقرتفوا األذى فيه، ومن ذلك حفظ األمن الصحي 

والبدني والذهين والفكري لقاصديه وحجاجه. 

    جعلنا اهلل تعاىل ممن يستشعر حرمة البيت احلرام، ومدينة سيد األنام، على ساكنها 

أفضل الصالة والسالم. 

اهلوامش

، وحسنه  1. سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب يِف التََّوكُِّل َعَلى اهللَِّ
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تأمالت يف فريضة احلج
بقلم : الدكتور شفيق عياش /  جامعة القدس

املستطيع  على  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فرضه  العظيمة،  اإلسالم  أركان  من  ركن  احلج  إن     

تعاىل:  قال  مستطيعاً،  كان  إن  املباركة  الفريضة  هذه  بأداء  إال  إسالمه  يكتمل  ال   الذي 

}َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسِبيًل{ )1(.

   وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »بين اإلسالم على خس، شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن 

حممدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان« )2(.

   كما أن احلج فريضة العمر اليت أوجبها اهلل على كل مكلف، حيث تنطلق يف كل عام مواكب 

احلجيج من كل مكان، ليلتقوا يف رحاب مكة، استجابة لتلك الدعوة الصادقة اليت مل يدع 

ي َأْسَكنُت ِمن 
ِّ
بََّنا إِن إليها ملك أو رئيس، أو هيئة حكومية، بل دعا إليها اهلل جل وعلت قدرته، }رَّ

َن النَّاِس َتْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم 
ِّ
َلَة َفاْجَعْل َأْفئَِدًة م ِم َربََّنا لُِيِقيُمواْ الصَّ َّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد بَْيتَِك الُْمَحرَّ ي

ِّ
ُذر

َن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم يَْشُكُروَن{)3(.
ِّ
م

 َعِميٍق * 
ٍّ
 َفج

ِّ
 َضاِمٍر يَْأتنَِي ِمن ُكل

ِّ
 يَْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكل

ِّ
ن ِفي النَّاِس بِالَْحج

ِّ
   وقال سبحانه وتعاىل: } َوَأذ

نَْعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا  ن بَِهيَمِة اْلَ
ِّ
ْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهم م َّامٍ مَّ لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأي

ُفوا بِالَْبْيِت الَْعتِيِق {)4(.  وَّ الَْبائَِس الَْفِقرَي * ُثمَّ لَْيْقُضوا َتَفَثُهْم َولُْيوُفوا ُنُذوَرُهْم َولَْيطَّ

  باإلضافة إىل هذا كله فعظمة احلج تكمن يف أنه يستطيع بكل سهولة أن جيمع املسلمني من 

كل بقاع األرض يف مكان واحد، ويف وقت واحد، جيمعهم لكل شيء، جيمعهم حتى باللفظ 

واللباس، فهم مجيعًا من خمتلف القارات يف العامل، ومهما اختلفت ألوانهم ولغاتهم ينشدون 

نشيدًا واحدًا »لبيك اللهم لبيك«.

  وهم أيضا يلبسون ذلك الرداء األبيض الذي يدل على النقاء والطهارة، وهم مجيعًا يسعون 

ويطوفون ويرمجون رمز شياطني األرض، وبهذا التوحيد بني املسلمني حيقق احلج أمسى معاني 
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الوحدة اإلسالمية.

  إذًا، فاحلج له أكثر من معنى، إنه حييي يف املسلم األمل، ويطرد عوامل اليأس من النفوس، 

فهو وسيلة قوية لتعارف املسلمني وتعاونهم ومجع كلمتهم وإشعارهم بأن هلم قوة كبرية حتقق 

هلم أهدافهم، لو نظمت ووجهت التوجيه السليم.

  ففي احلج يلتقي العلماء، ورجال اإلصالح، ورجال االقتصاد، ورجال السياسة وغريهم كثري، 

فما أجدرهم أن يتعارفوا ويتعاونوا وينتهزوا فرصة اجتماعهم لعرض مشكالتهم ومناقشتها 

يف جو من احلب واإلخاء، واختاذ كافة الوسائل ليبلغوا األهداف، وحيققوا اآلمال.

لقاء  ساحة  منه  فجعلوا  اإلسالمي،  املؤمتر  هذا  قيمة  األوائل  اإلسالم  علماء  عرف  ولقد    

بني أبناء الشعوب القادمني من كافة أرجاء املعمورة، فاختذوا منه فرصة لتبادل اآلراء ورواية 

األحاديث واألخبار، فمن كانت له من الناس مظلمة، فليتقدم بها إىل الوالي ذاته، بال وساطة 

وبال تهيب وال حتفظ، فيغاث امللهوف، وينصف املظلوم، ويرد احلق إىل أهله، ولو كان هذا 

احلق عند الوالي أو اخلليفة.

  كتب عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إىل كافة األمصار اإلسالمية كتابًا قال فيه: »إني آخذ 

عمالي-أي والتي- ملوافاتي يف كل موسم، وقد سلطت األمة على األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، فال يرفع عليَّ شيء، وال على أحد من عمالي إال أعطيته،  وليس لي وال لعمالي 

حق قبل الرعية إال مرتوك هلم، وقد رفع إلّي أهل املدينة أن أقوامًا ُيشتمون وُيضربون، فمن 

إنه اهلل جيزي  ادعى شيئًا من ذلك فيأخذ حقه حيث كان، مين أو من عمالي، أو تصدقوا... 

املتصدقني«.

العظيم مل يكن فرصة للمسلمني وحدهم للتظلم من  املؤمتر    ومما جيدر ذكره هنا أن هذا 

والتهم، بل وجد فيه غري املسلمني، ممن يعيشون يف ظل دولة اإلسالم، والكل يعلم قصة ابن 

القبطي، الذي ضربه ابن عمرو بن العاص، فأنهى أبوه مظلمته إىل عمر، فاقتص منه يف موسم 

احلج على مرآى ومسمع من ألوف احلجيج، ثم قال للوالي عمرو كلمته املشهورة أمام شهود 

املؤمتر الكبري »يا عمرو متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا«.

تأمالت يف فريضة احلج
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جيتبيها  اليت  العظيمة  الفائدة  ينكر  أن  أحد  استطاعة  يف  فليس  ذكرنا،  الذي  هذا  وبعد     

املسلمون من اجتماعهم السنوي يف مكان واحد ومن كل األماكن يف العامل جيتمعون خاشعني، 

ولكن أقوياء، متجردين من املطامع الدنيوية، ولكن عاملني، خاضعني هلل، ولكن أشداء على 

مشاكلهم وأعدائهم، وبهذا يعود ركن احلج سنويًا ليذكر اجلميع بأن الوحدة اإلسالمية ليست 

جمرد لقاء بني حكومات، كما أن الوحدة ليست شعارًا تتلهى به الشعوب واألمم، وإنا الوحدة 

هي وحدة اجلماهري املؤمنة، كما أن الوحدة هي أن نعتصم مجيعًا حببل اهلل تعاىل، مصداقًا لقوله 

ََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم  ُقواْ َواْذُكُرواْ نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَأل تعاىل: }َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل َتَفرَّ

َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمتِِه إِْخَوانًا{ )5(.

  وبعد أن يتم للمسلمني التمسك بكتاب اهلل عز وجل واالعتصام بأمره يكون اجتماع أمرهم 

احتاد كلمتهم، فاالجتماع واالحتاد أساسهما التمسك بكتاب اهلل واالعتصام بأمره، وكل اجتماع 

حيصل بعيداًَ عن كالم اهلل ال بد أن ينتهي إىل الفشل الذريع، والتمزق األكيد.

وندائه  دعوته  وتلبية  احلرام  اهلل  بيت  إىل  للوفادة  فاستعدوا  األبواب،  على  احلج  هو  فها    

واحذروا  عليه.  بالسالم  والتشرف  عليه وسلم  اهلل  احلبيب حممد صلى  قرب  وزيارة  الكريم، 

التسويف أيها املسلمون القادرون على احلج، فإن أحدكم ال يعلم متى يالقي ربه ويأتيه أجله، 

وما هلك اهلالكون إال بالتسويف، فحجوا قبل أن ال حتجوا 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

اهلوامش 

1. سورة آل عمران آية 97.

2. متفق عليه.

3. سورة إبراهيم، آية 37.

4. سورة احلج، اآليتان 27 - 28.

5. سورة آل عمرن آية 103.
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 همسات يف آذان             
   ضيوف الرمحن 

                                 بقلم األستاذ: كمال بواطنه 

                                  وزارة الرتبية والتعليم العالي

   حقَّ لكم، يا من فزمت باحلّج إىل بيت اهلل احلرام، أن تفرحوا، كيف ال ؟! وأنتم ستكونون 

من  هناه  فيا  األعناق.  إليها  تتطاول  غالية،  أمنية  وهذه  العام،  هلذا  الرمحن  من ضيوف 

سيحظى باملشاهدة، ويفوز باملغفرة، لريجع مغفور الذنب، طاهرًا كاملالئكة، يسري بني 

 الناس، ليس عليه خطيئة »    َمْن َحجَّ هللَِِّ َفَلْم    َيْرُفْث    َوملَْ َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه «)1(

  إّنها فرصة غالية قّل أن تتكّرر، وسعيد يف هذا الزمان من هّيأ اهلل له الظروف ليحّج 

مّرة واحدة، ويقيم الركن اخلامس من أركان دينه، ويسري يف الرحاب الطاهرة املباركة 

 حيث طهارة املكان، وحيث سارت خطى أبي األنبياء وولده إمساعيل، وحفيدهما  حمّمد

-صّلى اهلل عليه وسّلم- وصحبه الكرام، وحيث طهارة الزمان؛ فاحلّج يقع يف األشهر 

احلرم اليت حّرمها اهلل- جّل جالله- وهي حرام إىل يوم القيامة. 

الذهاب إىل  أمورًا كثرية، منها قبل  يراعي  ينبغي أن  يأخذ احلاّج أجره وافيًا     ولكي 

احلّج، ومنها يف أثنائه، ومنها بعد احلّج؛ فعلى املرء قبل احلّج أن جيتهد يف أن يتعّلم األمور 
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املتعّلقة مبناسك احلّج، فيعرف شروط احلّج وواجباته وأركانه وسننه؛ كي يعبد اهلل على 

بصرية، وهناك نشرات وكتّيبات توضح ذلك، من اخلري قراءتها.

  وعلى احلاّج أن يتوب إىل اهلل توبة نصوحاً؛ كي ُيربح اهلل سعيه، وذلك ال يكون إال 

باإلقالع عن الذنب، والعزم على أال يعود إليه، والندم على ما فات، ورّد املظامل إىل 

أهلها؛ ذلك أّن حقوق العباد تظّل يف رقبته، وال تسقط بالتقادم.

  ولئال يذهب احلاّج متأّكاًل من الناس، عليه أن يؤمِّن النفقة لنفسه من مال حالل، من 

خري ماله، ويف احلديث عن الرسول - صلى اهلل عليه وسلم- أّنه قال: » إذا خرج احلاج 

بنفقة طيبة، ووضع رجله يف الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك 

بالنفقة  وسعديك؛ زادك حالل، وراحلتك حالل، حّجك مربور غري مأزور، وإذا خرج 

احلرام اخلبيثة، ووضع رجله يف الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: ال 

لبيك وال سعديك؛ زادك حرام، وراحلتك حرام، وحّجك مأزور غري مربور«)2(

ِت العرُي فما حججَت ولكن حجَّ               إذا حججت مبال أصُله سحٌت   

مـا كلُّ من حجَّ بيت اهلل مربور               ال يقبــُل اهلل إال كلَّ صاحلة 

  وعليه أن يؤمن لعياله نفقة مرضية طيلة فرتة غيابه؛ لئال يرتك عياله عالة يتكّففون 

الناس.

   ومن اخلري أن خيتار احلاّج له رفقة صاحلة، يأنس بهم، ويتعاون ويتناصح معهم، ومن 

ورمبا ضاع  معونة،  إىل  حيتاج  أو  احلاّج،  ميرض  فقد  الصاحلة؛  الرفقة  أهمية  يدرك  حّج 

ماله، أو سرق... وكّل هذا مما تيّسره الصحبة الصاحلة، وكّل حاّج ال ينمحي من ذاكرته 

أولئك الذين صاحبهم يف احلّج من أهل الدماثة، والذين ُيسّر كلما التقاهم، وكثريًا ما 
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تظّل العالقة قائمة محيمة بني احلجاج إىل املمات، وال ريب يف أّن السفر يكشف معادن 

الناس. حدثين أحدهم، فقال: لن ينمحي من ذاكرتي واحد من الرفقاء األخيار لقيين 

يف احلّج، وقال لي: مسعنا أّن نفقتك سرقت، فال تقلق، فقد اتفقنا مجيعًا أن جنمع لك ما 

يكفيك ويزيد، فقلت له: بارك اهلل فيك، وهذه لفتة كرمية لن أنساها، ولكّن نفقيت حبمد 

اهلل مل تسرق، وغفر اهلل ملن أخرج هذه اإلشاعة.

  وأثناء أداء الفريضة، وهناك االختبار الصعب، على احلاّج أن يكون هّينًا لّينًا منذ أن 

يركب احلافلة، ويدعو دعاء السفر؛ ذلك أّنه سيخالط أصنافًا شّتى من البشر، أمزجتهم 

خمتلفة، ومواطنهم وعاداتهم متباينة، وأخالقهم متفاوتة؛ فمنهم األنانّي، الذي يريد أن 

يستأثر بكّل شيء، ومنهم عصّب املزاج، الذي تثور ثائرته ألتفه األسباب، ومنهم من ال 

يراعي أصول النظافة، ومنه الصّخاب، الذي ال يهدأ له صوت حيثما حّل، ومنهم غري 

اللنّي يف املعاملة، الذي تكون الغلظة جزءًا من سلوكه يف األوضاع العادّية... فعلى احلاّج 

أن يستوعب اجلميع، ويكظم غيظه، ويغفر الزلة، وحيتسب ما يلقاه عند اهلل عّز وجّل، 

ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفَل َرَفَث  ويضع نصب عينيه قول اهلل- عّز وجّل: }الَْحجُّ َأْشُهٌر مَّ

)3(} 
ِّ
َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي الَْحج

  ومبا أن العمل ال يقبل عند اهلل إال إذا توافر فيه شرطان: أن يؤّدى بالكيفية اليت يريدها 

الدين، وأن يبتغي به وجه اهلل؛ مبعنى أن يكون صوابًا خالصًا لوجه اهلل، وعلى هذا فعلى 

احلاّج أن يستفيت يف أمر دينه؛ كي يطمئّن إىل أن أعمال احلّج أديت وفق مراد الدين، 

وأنصح، إذا مل يكن احلاّج عاملاً، ولكي ال يتشّوش عقله من كثرة الفتاوى واآلراء، أن 

الرحلة فقط، ومن فضل اهلل أن مرشدينا مؤّهلون، وال تنقصهم  يأخذ من مرشده يف 

همسات يف آذان ضيوف الرمحن
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التجربة، واملعلومة الصحيحة.

   ومن األشياء املهّمة اليت جيدر التذكري بها ضرورة استغالل احلّجاج أوقاتهم أفضل 

التابعّي  أّن  يروى  فمما  األّمة،  هذه  من  الربانيني  عند  عليه  األمر  كان  كما  استغالل، 

اجلليل مسروق األجدع- رمحه اهلل- كان ال ينام طيلة احلّج، وكان يغلبه النعاس فتأخذه 

الغفوة وهو ساجد.

  ومن أسف أّن كثريًا من احلجاج يقضي وقته يف السكن، وقّل أن يؤدي الصالة يف 

احلرم. منهم من يظّل مشغواًل بالتسّوق، وتأمني اهلدايا، ويذهل عن العبادة والذكر وسائر 

ألوان الرّب. ومنهم من يظّل يلهث وراء وجبات وأطعمة وأشربة ومساعدات يوّزعها 

أهل اخلري، ويوّد لو يستأثر بشاحنة من أطعمة تفسد، وحيرم منها غريه، وال يستفيد منها، 

مع أّن األمر كما صّوره الشاعر:

واجلوع يطرد بالرغيف اليابس    فعالم تكثر حسرتي ووساوسي؟!

فيه  وقال  الشمس،  عليه  يوم طلعت  وهو خري  عرفة،  يوم  يضّيع  من  احلجاج  ومن    

نّب اهلدى- صلى اهلل عليه وسّلم-: »  َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعِتَق اهللَُّ ِفيِه َعْبًدا ِمْن 

النَّاِر ِمْن َيْومِ   َعَرَفَة« )4(، وهو الذي ال يكون الشيطان فيه أضأل وأحقر منه يف ذلك 

اليوم، وهو يوم تغفر فيه الذنوب، ويتجّلى فيه عالم الغيوب، ويباهي بعباده املالئكة، 

الذين جاؤوه شعثًا غربًا ضاحني، يرجون رمحته، وخيافون عذابه... إال أّن حجاجًا كثريين 

يقضونه نائمني، أو ذاهلني، أو منشغلني باألكل والشرب، أو اجلدل العقيم، ومن احملزن 

ولعّله  النرد...،  اللعب)الشّدة(، وطاولة  وأوراق  النرجيلة،  معه  أّن بعضهم يصطحب 

أكثر  كان على صواب من نظر احلجيج فرآهم كثرًا، فقال للخاطر األّول متعّجباً: ما 
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الوفد!، ولكّنه استدرك قائاًل: »ولكن، ما أقّل احلجيج!«؛ فليس كّل فرد يف الوفد مشكور 

السعي.

  وفيما يتعّلق باهلدي، فمن كان قادرًا على أن يشرتيه بنفسه، ويقوم على ذحبها فليفعل، 

احلكومة  قبل  من  املعتمدين  للوكالء  ثنها  يدفع  أن  له  فيمكن  يستطيع  ال  كان  وإن 

احلّجاج،  سكن  إىل  تأتي  خريية  مجعيات  وهناك  عنه.  نيابة  بذحبها  ليقوموا  السعودية، 

وتقول: إّنها تقوم بالذبح بأمانة، وتشرح سبل إيصال الذبائح إىل املستحقني، ومثل هذه 

ينبغي أن يقف احلاّج على حقيقتها؛ ليطمئّن قلبه إىل أن ُذبيحته ذحبت، ووصلت إىل 

املستحقني.

  وأذّكر أحبيت احلّجاج أال ينسوا أن  يكثروا من الدعاء، وأال ينسوا إخوانهم من دعوة 

يف ظهر الغيب؛  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ    َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َيْدُعو أِلَِخيِه 

ِبَظْهِر اْلَغْيِب ِإالَّ َقاَل املََلُك َوَلَك مبِِْثٍل«)5(، وما أفقرنا إىل دعوة مستجابة، تدفع الغّمة، 

وتزيل احللكة، وتنري السبيل؛ فماضي األّمة مشرق، ولكّن حاضرها مظلم، وما أحوجها 

إىل أن يأخذ اهلل بيدها إىل اخلري والسداد!!

  وليس من نافلة القول أن نذّكر ضيوف الرمحن بأهمّية احملافظة على النظافة الدائمة، واختاذ 

حممودة  ليست  اليت  اخلنازير،  كانفلونزا  بالعدوى  تنتقل  اليت  األمراض  من  الوقاية  وسائل 

العواقب، وال ضري أن يضع احلاّج على أنفه وفمه الكمامة الواقية، ويف احلديث الشريف» اَل 

َعْدَوى َواَل ِطرَيََة«)6(، ويف هدي آخر »ومن يتوّق الشّر يوقه«)7(.

رّبه،  مع  العهد  ينكث  وأال  نفسه،  جياهد  أن  احلاّج  على  احلّج،  من  الرجوع  وبعد    

َّتِي  فينكص على عقبيه، فيعود إىل املعاصي بعد أن طّهره اهلل منها، ويكون بذلك }َكال

همسات يف آذان ضيوف الرمحن
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ةٍ َأنَكاثًا{)8(، والشيطان وّثاب، فبمجرد أن ينحرف العبد قلياًل عن  نََقَضْت َغْزلََها ِمن بَْعِد ُقوَّ

الَْغاِويَن{ ِمَن  َفَكاَن  ْيَطاُن  الشَّ َفَأتَْبَعُه  ِمْنَها  َفانَسَلَخ  آيَاتَِنا  آَتْيَناُه  َِّذَي  ال نََبَأ  َعَلْيِهْم  َواتُْل   اجلادة يتبعه } 

اج بعد عودتهم، وكثريًا ما قالوا: فالن  )9(، والناس بطبيعتهم يرصدون سلوك احلجَّ

ذهب َقُدوماً، ورجع منشارًا«، ورمبا متّثلوا بقول من أنشد:

حججت البيت ليتك ما حتّج           يكاد البيت يهرب أو يهّج

ذهبت ومعك زنبيل اخلطايا         رجعت ومعك زنبيل وخرج

   وبعد، فهذه همسات أحببت أن تصل إىل أحبابنا احلّجاج، فيها تذكرة، والذكرى تنفع 

املؤمنني، ورحم اهلل عبدًا مسع أو قرأ ففهم، وآمن فعمل، واحلّق أّن ذنوبنا كثرية، وأحسب 

أّن شوقي لو أيقن بسعة رمحة اهلل ما قال:

ويا رّب هل تغين عن العبد حّجة            ويف العمر ما فيه من اهلفوات

   إّن حّجة واحدة تكفي إذا أّداها صاحبها بإتقان وإخالص، وصدق سّيد اخللق » َواحْلَجُّ 

املَْرْبُوُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اجْلَنَُّة «)10(.

اهلوامش 
1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب احلج، باب، فضل احلج املربور

2. رواه الطربانّي يف األوساط.
3. البقرة:197

4. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة 
5. صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر 

الغيب
6. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب اجْلَُذاِم       

7. حديث حسن، سلسلة األحاديث الصحيحة اجمللد األول 670 حممد ناصر الدين األلباني مكتبة املعارف 
للنشر والتوزيع الرياض 1415هـ - 1995م

8. النحل:92
9. األعراف:175

10. صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة



��

   

آله  وعلى  املرسلني، سيدنا حممد،  أشرف  والسالم على  والصالة  العاملني،  احلمد هلل رب    

وصحبه أمجعني .

  قال تعاىل: } َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسِبيًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن الَْعالَِمنَي{)1(، 

إن رحلة احلج والعمرة رحلة مباركة، وهجرة إليه سبحانه، تقوم على التوحيد واإلخالص له، 

وتلبية دعوته، وطلب رضاه، وأجر احلج عظيم، وفوائده مجة يف الدنيا واآلخرة، فاحلج املربور 

ليس له جزاء إال اجلنة، لقوله عليه الصالة والسالم: » اْلُعْمَرُة ِإىَل اْلُعْمَرِة َكفَّاَرٌة ملَا َبْيَنُهَما َواحْلَجُّ 

املَْرْبُوُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اجْلَنَُّة «)2(، وال بد للحاج واملعتمر أن يتأدب بآداب هذين النسكني، 

حتى يكون نسكه مقبواًل عند اهلل .

املفاخرة  أن يقصد بذلك  النسك، وأن حيذر  أداء هذا  النية هلل يف  أن خيلص  احلاج  1. على 

يَن 
ِّ
الد لَُه  ُمْخلِِصنَي  اللََّه  لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  }َوَما  سبحانه  لقوله  والرياء،  األلقاب  وحيازة  والسمعة 

وحيث  العمل،  فحيث صلحت، صلح  األعمال،  قبول  احلاج شرط  أخي  فالنية  ُحَنَفاء{)3(، 

فسدت، فسد العمل .

2. على احلاج أن يتقي اهلل، وهي وصية الرسول الكريم عليه السالم، فقد جاء يف احلديث أن 

اَعِة، َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيًّا،  ْمِع َوالطَّ ، َوالسَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : » ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى اهللَِّ

اخْلَُلَفاِء    املَْْهِديِّنَي،  ِبُسنَّيِت،   َوُسنَِّة  َفَعَلْيُكْم  َكِثرًيا،  اْخِتاَلًفا  َفَسرَيَى  َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن  َفِإنَُّه 

وا َعَلْيَها    ِبالنََّواِجِذ،    َوِإيَّاُكْم َوحمَْدَثاِت اأْلُُمورِ، َفِإنَّ ُكلَّ حمَْدَثٍة ِبْدَعٌة  ُكوا ِبَها َوَعضُّ الرَّاِشِديَن متََسَّ

                بقلم : الشيخ مجيل مجعة /  مفيت حمافظة سلفيت 

موعظة  حلجاج 
بيت اهلل احلرام
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َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة  « )4(.

3. على احلاج واملعتمر أن يكون ماله حالاًل، ونفقته حالاًل، ألن اهلل طيب، ال يقبل إال الطيب، 

وكما قال الشاعر :

ـــس             فما حججت ولكن حجت العيــر إذا حججت مبال أصله دنٍٍٍٍٍ

ما يقبل اهلل إال كل طيبـــــة             مـا كل من حج بيت اهلل مبــرور 

4. التوبة من الذنوب، كبريها وصغريها، حيث إن احلاج مقبل على اهلل عز وجل، تائب إليه، 

عنها،  واإلقالع  الذنوب،  مجيع  اجتناب  التوبة  وحقيقة  ورضوانه،  اهلل  مغفرة  إىل  حمتاج  وهو 

والندم على فعل ما مضى منها، والعزمية على ترك العودة إليها، وأن يرد احلقوق واملظامل إىل 

أصحابها .

5. التحلل من العداوات واخلصومات، واحلرص على توديع األرحام واألقارب، وكان يودع 

عليه الصالة والسالم أصحابه، فيقول »َأْسَتْوِدُع اهللََّ ِديَنَك َوَأَماَنَتَك َوَخَواِتيَم َعَمِلَك«)5( .

6. التلطف يف معاملة األصحاب يف هذه الرحلة التعبدية، بطيب الكالم، وأدب احلديث، وسعة 

الصدر، والتحلي بالصرب، وحتمل األخطاء واهلفوات، ومساعدة الضعيف، واألخذ بيد الشيخ 

الكبري، والصدقة على ذوي احلاجة .

7. على احلاج أن يكون سفريًا لبلده، ممثاًل ألهله وذويه وبين وطنه، فعليه أن يكون صورة مشرقة 

حبسن السلوك، ملتزمًا بأوامر اهلل، جمتنبًا لنواهيه، أسوته الرسول صلى اهلل عليه وسلم الذي 

تقول عنه السيدة عائشة رضي اهلل عنها: »َفِإنَّ ُخُلَق َنِبِّ اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن اْلُقْرآَن «.)6(

8. على احلاج أن يكثر من الدعاء له ولغريه من املسلمني، وأن يطلب خريْي الدنيا واآلخرة، 

كافة،  املسلمني  وبالد  ربوعها،  واالستقرار يف  األمن  يسود  وأن  بالدنا،  أن حيفظ  اهلل  فيدعو 

وأن حيرر بالدنا وقدسنا من الغاصبني املعتدين، فاملسافر مستجاب الدعوة، قال عليه الصالة 

َفْوَق  َيْرَفُعَها  املَْْظُلوِم  َوَدْعَوُة  ُيْفِطُر  ِحنَي  اِئُم  َوالصَّ اْلَعاِدُل  اإْلَِماُم  َدْعَوُتُهْم  ُتَردُّ  اَل  »َثاَلَثٌة  والسالم 

َماِء َوَيُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ َوِعزَِّتي أَلَْنُصَرنَِّك َوَلْو َبْعَد ِحنٍي «)7(. اْلَغَماِم َوُتَفتَُّح هلََا َأْبَواُب السَّ
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9. على احلاج أن يتحلى باحللم والتواضع والكرم والصفح عن اآلخرين، وال يؤذي أحدًا 

بلسانه، وال بيده، وال يزاحم، وال يستغيب أحدًا، وال جيادل أصحابه ومرافقيه، وغريهم إال باليت 

ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق  هي أحسن، وال يكذب، قال تعاىل:} الَْحجُّ َأْشُهٌر مَّ

.)8( } 
ِّ
َواَل ِجَداَل ِفي الَْحج

   وأعلم أخي احلاج أن املعاصي يف احلرم ليست كاملعاصي يف غريه، قال تعاىل:} َوَمن ُيِرْد ِفيِه 

بِِإلَْحاٍد بُِظلٍْم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم { )9( .

  وعلى احلاج أن يبتعد عن البدع الضارة؛ مثل ملس القبور، والتربك بها، والتمسح بأعمدة 

احلرم والصخرات يف الصفا واملروة، والزغاريد عند رؤية الكعبة املشرفة، ووضع أكوام من 

الرتاب على جبل عرفات أو غريه لفالن أو فالنة، وأن يؤدي نسكه كما أداه رسوله حممد 

صلى اهلل عليه وسلم.

اهلل عليه  نبيه حممد صلى  ويتبع سنة  بإخالص،  اهلل  فرائض  يؤدي  الذي  للمؤمن    فطوبى 

وسلم، ويبادر ألداء حجة اإلسالم عند االستطاعة، مبتغيًا بذلك وجه اهلل سبحانه.

نسأل اهلل أن جيعله حجًا مربورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وجتارة لن تبور.

اهلوامش 
1. آل عمران:97

2. صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب احلج، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة
3. البينة:5

4. سنن أبي داود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة
5. سنن أبي داود، كتاب اجلهاد، باب يف الدعاء عند الوداع

6. صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين وقصرها باب َجاِمِع َصاَلِة اللَّْيِل َوَمْن َناَم َعْنُه َأْو َمِرَض   
7. سنن الرتمذي، كتاب صفة اجلنة عن رسول اهلل، باب ما جاء يف صفة اجلنة ونعيمها

8. البقرة:197
9. احلج:25 

موعظة حلجاج بيت اهلل احلرام 
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تأويل آيات التيسير
من كالم العلّي الكبير 

    )اجلزء الثاني واألخري(

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

 عودًا على بدء، ومتابعة للمصطلحات القرآنية املشتقة من »يسر« أقول وباهلل التوفيق:

   تيسري الرسالة والدعوة : 

  جاء يف دعاء موسى عليه الصالة والسالم عندما كلفه اهلل بدعوة فرعون إىل التوحيد: 

َسانِي، يَْفَقُهوا َقْولِي {)طه:25 - 28(.
ِّ
ن ل

ِّ
ْر لِي َأْمِري،َواْحُلْل ُعْقَدًة م

ِّ
 اْشَرْح لِي َصْدِري، َويَس

ِّ
}َقاَل َرب

ر لي أمري : أي سهل علّي ما أمرتين به من تبليغ الرسالة إىل فرعون، ذلك    ومعنى يسِّ

ألن اهلل أمره بأمر عظيم وخطب جسيم، وهو دعوة أشد الناس كفرًا، وأعمرهم ملكاً، 

وأطغاهم، وأبلغهم غرورًا، حتى ادعى أنه رب الناس، وال يعرف اهلل، وال يعلم لرعاياه 

إهلًا غريه ، فإن مل يكن املوىل ظهريًا ملوسى عليه السالم، وسندًا له ونصريًا، فال طاقة له 

به.

  ويف دعوة موسى عليه السالم بتسهيل كل أمر سلكه، وكل طريق قصده، يف سبيل 

مواله، بالتهوين والتسهيل، إزاء ما كان أمامه من الشدائد، قدوة للدعاة، أن يأتوا األمور 

قبول  إىل  املوصلة  الطرق  بأقرب  ويدعوه  يناسبه،  مبا  واحد  كل  وخياطبوا  أبوابها،  من 

أقواهلم. 

 بقلم : الشيخ أمحد شوباش
مفيت حمافظة نابلس
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القول امليسور: 

َُّهْم َقْواًل  ل َتْرُجوَها َفُقل  َك 
ِّ
ب ن رَّ

ِّ
ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم ابْتَِغاء َرْحَمٍة م ا  يقول احلق سبحانه وتعاىل : }َوإِمَّ

ْيُسورًا { )اإلسراء : 28(. مَّ

  يف اآليتني السابقتني هلذه اآلية دعوة إىل إيتاء ذوي القربى واملساكني وابن السبيل من 

الرب واإلكرام سواء من الواجب، أم من املسنون، إيتاء يفي باحلاجة من غري تبذير، وذلك 

عن سعة املعطي، أما يف حالة عدم وجود ما يعطي، فاآلية تدعو إىل حسن اجلواب، والرد 

على من يطلب املعونة من هؤالء. 

ا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم    ففي اآلية تأديب عجيب، وقول لطيف بديع، إذ خص اهلل نبيه بقوله : }َوإِمَّ

َك َتْرُجوَها { أي ال تعرض عن ظهر غنى، ولكن جيوز اإلعراض عند 
ِّ
ب ن رَّ

ِّ
ابْتَِغاء َرْحَمٍة م

العجز، وأنت عند ذلك ترجو من اهلل فتح باب اخلري والرزق، فعند ذلك قل للسائل 

باجلميل  ووعدًا  برفق،  لطيفًا  قواًل  أو  ولني،  بسهولة  وعدًا  عدهم  أي  ميسورًا،  قواًل 

عند سنوح الفرصة، واعتذارًا بعدم اإلمكان يف الوقت احلاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة 

ن َصَدَقٍة يَْتَبُعَها َأًذى َوالّلُه َغِنيٌّ َحلِيٌم{ 
ِّ
ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر م خواطرهم ، كما قال سبحانه : }َقْوٌل مَّ

)البقرة:263(. والقول امليسور أي السهل، مفعول من اليسر مبعنى الفاعل، واملراد قواًل 

لينًا لطيفًا طيباً، ووعدًا مجياًل.

  املْيِسر : 

  ورد ذكر امليسر ثالث مرات، يف موضعني من كتاب اهلل سبحانه، وصفه األول بأن فيه 

إثًا كبريًا، ووصفه الثاني بأنه رجس جيب اجتنابه، فقد قال سبحانه : }يَْسَأُلونََك َعِن الَْخْمِر 

ُن 
ِّ
َّْفِعِهَما َويَْسَأُلونََك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو َكَذلَِك ُيبي َوالَْمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما إِثٌْم َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوإِثُْمُهَما َأْكَبُر ِمن ن

ََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َواَلنَصاُب  َِّذيَن آَمُنواْ إِن َُّها ال ُروَن{)البقرة:219( ، وقال : }يَا َأي الّلُه لَُكُم اآليَاِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ

الَْعَداَوَة  بَْيَنُكُم  ُيوِقَع  َأن  ْيَطاُن  الشَّ ُيِريُد  ََّما  إِن  ، ُتْفلُِحوَن  لََعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ْن 
ِّ
م ِرْجٌس  َواَلْزاَلُم 

تأويل آيات التيسري
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نَتُهوَن{ )املائدة:90 - 91( . َلةِ َفَهْل َأنُتم مُّ ُكْم َعن ِذْكِر الّلِه َوَعِن الصَّ َوالَْبْغَضاء ِفي الَْخْمِر َوالَْمْيِسِر َويَُصدَّ

  وامليسر: القمار، من اليسر، وهو السهولة ، ألنه كسب من غري كد وال تعب، أو من 

اليسار، وهو الغنى، ألنه سبب يساره.

  وقد كان اخلمر وامليسر مستعملنْي يف اجلاهلية وأول اإلسالم، فوقع السؤال عنهما من 

املؤمنني، فأمر اهلل رسوله ببيان منافعهما ومضارهما، كما يف سورة البقرة، ليكون مقدمة 

لتحرميهما وحتتيم تركهما، كما يف سورة املائدة، وذلك أنهم ألفوهما واعتادوا عليهما، 

فكان من رمحة اهلل ولطفه أن يقدم للتحريم، وقال بعضهم بل التحريم يف آية البقرة، 

َي الَْفَواِحَش َما َظَهَر 
ِّ
َم َرب ََّما َحرَّ ألن اهلل قال : » فيهما إثم « ، وقد حرم اهلل اإلثم بقوله : }ُقْل إِن

ِمْنَها َوَما بََطَن { )األعراف: 33(، فكانت نصًا يف التحريم.

  وامليسر؛ القمار، وكان ميسر العرب بالقداح يف حلم اجلزور، ومشل كل املغالبات اليت 

يكون فيها عوض من الطرفني؛ من النرد والشطرنج، وكل مراهنة، أو مغالبة قولية أو 

فعلية بعوض، سوى مسابقة اخليل واإلبل والسهام، لكونها معينة على اجلهاد، فلهذا 

رخص فيها الشارع، وكذا القرعة يف قسمة احلقوق وإفرازها. 

   املؤمن . . ُيسٌر يف الدنيا واآلخرة ومع كل عسٍر : 

ئِي    وعد اهلل سبحانه املؤمن التقي بأن جيعل له يسرًا من أمره، فقال جل جالله : }َواللَّ

ْحَماِل َأَجُلُهنَّ  ئِي لَْم يَِحْضَن َوُأْواَلُت اْلَ ُتُهنَّ َثَلَثُة َأْشُهٍر َواللَّ َسائُِكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ
ِّ
يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمن ن

َُّه ِمْن َأْمِرهِ ُيْسرًا { ) الطالق: 4( . َأن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمن يَتَِّق اللََّه يَْجَعل ل

  فصاحب التقوى موعود أن يسهل اهلل له أمره، وييسر عليه كل عسري، وجيعل له فرجًا 

قريبًا وخمرجًا عاجاًل، ونقل القرطب عن مقاتل : »ومن يتق اهلل يف اجتناب معاصيه، جيعل 

له من أمره يسرًا يف توفيقه للطاعة « وعن الضحاك »أي من يتقه يف طالق السنة جيعل 

له من أمره يسرًا يف الرجعة« . 
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ن َسَعتِِه َوَمن 
ِّ
  كما وعد املوىل سبحانه املنفق، وبشره بالغنى والتيسري، فقال : }لُِينِفْق ُذو َسَعٍة م

ُف اللَُّه نَْفسًا إاِلَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اللَُّه بَْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا{)الطالق:7( 
ِّ
ا آَتاُه اللَُّه اَل ُيَكل ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفلُْينِفْق ِممَّ

ففي هذه اآلية دعوة للزوج باإلنفاق على زوجته وولده حبسب حاله، واهلل يكلف كل 

نفس ما أتاها وحبسب وسعها واستطاعتها، أما املعسر الذي ال جيد، فبعد الضيق غنى، 

وبعد الشدة سعة، بفضل املوىل سبحانه، وهذا وعد ال خيلفه اهلل . 

  ويف قصة ذي القرنني، ويف حكمه وفصله يف القوم الذين عند مغرب الشمس، قال : 

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالِحًا َفَلُه َجَزاء الُْحْسَنى َوَسَنُقوُل لَُه ِمْن َأْمِرنَا ُيْسرًا { )الكهف:88( . فاملؤمن    }َوَأمَّ

الذي عبد اهلل وحده سيكون جزاؤه يف الدار اآلخرة اجلنة عند اهلل، أما ذو القرنني، فقوله 

له القول املعروف والعبارة احلسنة اللطيفة واملعاملة اليسرية، وهذا دليل على كونه من 

يليق  إذ وافق مرضاة اهلل يف معاملة كل واحد مبا  العادلني واألولياء الصاحلني،  امللوك 

حباله. 

  وأي نعمة من املوىل سبحانه أعظم من اليسر عند كل عسر،} َفِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسرًا ، إِنَّ 

َمَع الُْعْسِر ُيْسرًا { )الشرح: 5 - 6( .

  فهذا إخبار من املوىل أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا اخلرب، فكانت بشارة 

عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويالزمه، حتى لو دخل العسر 

 :– صلى اهلل عليه وسلم   – النب  . وقد قال  اليسر وأخرجه  جحر ضب لدخل عليه 

»النصر مع الصرب، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرًا، وإن مع العسر يسرًا« )1(،   

وتعريف العسر يدل على أنه واحد، وتنكري اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب يسر 

عسرين، وقال قوم: اليسر األول يف الدنيا، والثاني يكون يف اآلخرة، والعسر وإن كان 

عامًا مستغرقًا لكل صعب، فإن اليسر ال بد أن يقارنه ثم يدفعه . 

}َفالَْجاِريَاِت ُيْسرًا { )الذاريات: 3( وهي السفن جتري بسهولة يف قول مجهور العلماء، وقال 

تأويل آيات التيسري
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بعضهم : هي النجوم جتري على وجه اليسر والسهولة، تتزين بها السماوات، ويهتدى 

بها يف ظلمات الرب والبحر وينتفع بها. وكل ذلك يدل على عظمة املبدع الذي اتقن 

كل شيء صنعه .

   إن ذلك على اهلل يسري : 

  اهلل سبحانه ال يعجزه شيء، وإنه ليسري عليه كل شيء، ومنه ما يتعلق باخللق واإلجياد، 

واحلساب والعذاب واحلشر والبعث، وغري ذلك من أفعاله جل شأنه.

  ويف أحد عشر موضعًا من كتاب اهلل جاء تفصيل هلذا، وفيما يلي عرض هلذه اآليات 

وفق مراحل اخللق واجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

ْرِض إِنَّ َذلَِك ِفي ِكَتاٍب إِنَّ َذلَِك َعَلى اللَِّه  َماء َواْلَ قال جل شأنه : } َألَْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه يَْعَلُم َما ِفي السَّ

يَِسرٌي { )احلج: 70(، ويف هذه اآلية خرب عن كمال علم املوىل سبحانه خبلقه، وأنه حميط 

الكائنات ومقاديرها  يغيب عنه شيء، وأن علم  وأنه ال   ، السماوات واألرض  مبا يف 

أن رسول  رضي اهلل عنهما –  يف كتاب، هو اللوح احملفوظ ، عن عبد اهلل بن عمر – 

اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – قال : »إن اهلل قّدر مقادير اخلالئق قبل خلق السماوات 

واألرض خبمسني ألف سنة، وكان عرشه على املاء« )2(، وعند اهلل علم ما يعمل العباد 

وقد  عنده،  ذلك  اهلل  وكتب  باختياره،  يعصي  وهذا  باختياره،  يطيع  وهذا  خلقهم،  قبل 

يكون تصور اخللق لذلك على أنه صعب، أو ال ميكن أن حياط به، وهذا يف حقهم، لكّن 

احلقيقة أنه يسري سهل على اهلل، أن حييط بكل ذلك، وأن يكتبه يف كتاب مطابق للواقع، 

وقيل يسري على اهلل احلكم بني املختلفني يوم القيامة، يف إشارة إىل اآلية اليت سبقتها : 

}اللَُّه يَْحُكُم بَْيَنُكْم يَْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتلُِفوَن{ )احلج:69(.

  ومبعنى هذه اآلية وتقدير القضاء على العباد من خري وشر، ورد قوله تعاىل : }َما َأَصاَب 

 } َّْبَرَأَها إِنَّ َذلَِك َعَلى اللَِّه يَِسريٌ  ن ن َقْبِل َأن 
ِّ
ْرِض َواَل ِفي َأنُفِسُكْم إاِلَّ ِفي ِكَتاٍب م ِصيَبٍة ِفي اْلَ ِمن مُّ
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)احلديد:22( .

  واآلية شاملة لعموم املصائب اليت تصيب اخللق، من خري وشر، صغرية وكبرية، كلها يف 

اللوح احملفوظ مكتوبة، وقيل املصائب يف الشر فقط، وهذا معنى عريف ، وهي يف األرض 

كالقحط والزالزل، ويف النفس املوت أو الفقر واملرض وحنوه ، وهذا أمر ال حتيط به 

العقول، وتذهل عنه أفئدة أولي األلباب، إال أنه على اهلل يسري هنّي .

ُثمَّ  ُتَراٍب  ن 
ِّ
  ومما جاء يف كتاب اللوح احملفوظ يف خلق وأعمار بين آدم : }َواللَُّه َخَلَقُكم م

ٍر َواَل ُينَقُص ِمْن  َعمَّ ُر ِمن مُّ ُّْطَفٍة ُثمَّ َجَعَلُكْم َأْزَواجًا َوَما َتْحِمُل ِمْن ُأنَثى َواَل َتَضُع إاِلَّ بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَّ ِمن ن

ُعُمِرهِ إاِلَّ ِفي ِكَتاٍب إِنَّ َذلَِك َعَلى اللَِّه يَِسريٌ { )فاطر:11(، ويف هذه اآلية إخبار أن كتابة األعمار 

واآلجال وإحصاء طويلها وقصريها أو إنقاصها وزيادتها، ال يعزب شيء منه على اهلل، 

وهو يسري عليه، ومن كان هذا وصفه فال شك أن إعادة اخللق هينة عليه ويسرية.

  وهذا املعنى مذكور يف قوله تعاىل : }َأَولَْم يََرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ُثمَّ ُيِعيُدُه إِنَّ َذلَِك َعَلى 

اللَِّه يَِسرٌي{ )العنكبوت:19( . فهذا خطاب من املوىل لقريش، أو أنه من قول إبراهيم – عليه 

السالم – لقومه، لالعتبار مبا يرون من خلق الثمار، ثم فنائها، ثم إعادتها، وكذلك خلق 

اإلنسان، وإهالكه، ثم بعثه، وكذلك سائر احليوان ومجيع املخلوقات، والقادر على اإلجياد 

واإلبداء، قادر على اإلعادة والبعث واحلشر يوم القيامة بيسر وسهولة، كما قال سبحانه: 

َِّذي يَْبَدُأ الَْخلَْق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه { )الروم:27(.  } َوُهَو ال

  ويف بيان األدلة على وجوده وقدرته التامة على خلق األشياء املختلفة واملتضادة، واليت 

لَّ َولَْو َشاء 
ِّ
َك َكْيَف َمدَّ الظ

ِّ
تدل على قدرته على البعث أيضاً، قوله جل شأنه : } َألَْم َتَر إِلَى َرب

ْمَس َعَلْيِه َدلِيًل، ُثمَّ َقَبْضَناُه إِلَْيَنا َقْبضًا يَِسريًا { )الفرقان:45 - 46(. لََجَعَلُه َساِكنًا ُثمَّ َجَعلَْنا الشَّ

  فقد قال ابن عباس وأكثر مفسري التابعني: مد الظل من طلوع الفجر إىل طلوع 

الشمس، وسكونه : دوامه وعدم زواله، ومل ُيرد اهلل ذلك، والشمس دليل عليه، ألنها 

تأويل آيات التيسري
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أي   : قبضًا يسريًا  قبضه  وأما  إال بضده،  يعرف  يعرف، والضد ال  تنسخه، وبطلوعها 

بطلوع  يكون  إنا  الظل  وقبض  يسري،  عليه  ربنا  أمر  وكل  اهلل،  على  ويسريًا  سهاًل، 

الشمس، ألنه بغروبها ليس هناك ظل، وقال قوم: قبضه بغروب الشمس، وقال بعض 

املفسرين يف اليسري: السريع أو اخلفي، حتى ال يبقى يف األرض ظل إال حتت سقف أو 

شجرة، أو أنه يأتي قلياًل قلياًل واهلل أعلم . 

تشاهد  أمل  أو  العلم،  أو  العني  رؤية  تكون  أن  مينع  ال  فالرؤية  تر«  »أمل  تعاىل  وقوله    

ببصرك وبصريتك كمال قدرة ربك وسعة رمحته؟ والقبض اليسري معناه : كلما ارتفعت 

الشمس تقلص الظل شيئًا فشيئًا حتى يذهب بالكلية، وتوالي الشمس والظل على 

اخللق وهم يشاهدون ذلك عيانًا يرتتب عليه اختالف الليل والنهار، وتعاقبهما وتعاقب 

الفصول األربعة وحصول املصاحل الكثرية، فكان ذلك أول دليل على قدرة اهلل وعظمته، 

وأنه وحده احملمود احملبوب، ذو اجلالل واإلكرام.

  وتذكر اآليات من سورة األحزاب إحباط عمل املنافقني، وتصف عددًا من خصاهلم، 

ًة َعَلْيُكْم َفِإَذا َجاء الَْخْوُف َرَأيَْتُهْم يَنُظُروَن إِلَْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم  منها ما ورد يف قوله تعاىل : }َأِشحَّ

ًة َعَلى الَْخْيِر ُأْولَئَِك  َِّذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن الَْمْوِت َفِإَذا َذَهَب الَْخْوُف َسَلُقوُكم بَِألِْسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ َكال

من  اآلية  هذه  19(، يف  )األحزاب:   } يَِسريًا  اللَِّه  َعَلى  َذلَِك  َوَكاَن  َأْعَمالَُهْم  اللَُّه  َفَأْحَبَط  ُيْؤِمُنوا  لَْم 

صفات املنافقني شحهم وخبلهم بالشفقة واملودة مع املؤمنني، أو أنهم عند قسمة الغنائم 

يقولون: أعطونا فقد قاتلنا، أو هم خبالء يشحون بأنفسهم، فال يقاتلون وال جياهدون 

فإذا كان  القتال،  بأمواهلم، وعند احلرب يشتد خوفهم وجزعهم، وهذا حال اجلبناء يف 

األمن تكلموا كالمًا بليغًا فصيحًا يف اّدعاء الشجاعة واملقامات العليا يف القتال، ويف 

طلب احلظ من الغنيمة، وهذا حال من مل يؤمن، ومل يقصد وجه اهلل بعمله، فاستحق 

حبوط العمل، وهذا أمر يسري سهل على اهلل، وقيل: إن نفاقهم هني على اهلل، واألول 
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أصح، التصاله بإحباط العمل. 

  ويف السورة نفسها قبل بضع آيات ذكر اهلل صفة من صفات املنافقني اشتملت عليها 

ْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسئُِلوا 
ِّ
الكلمة القرآنية » يسري «، إذا يقول احلق سبحانه : }َولَْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم م

املنافقني عن  اعتذار بعض  فبعد  )األحزاب:14(،   } يَِسريًا  إاِلَّ  بَِها  َتَلبَُّثوا  َوَما  آَلَتْوَها  الِْفْتَنَة 

البقاء يف معسكر النب – صلى اهلل عليه وسلم – يوم اخلندق، ورجوع الكثريين من 

غري اعتذار، وختذيلهم عن القتال، أشارت اآلية هنا إىل حقيقة ُتدينهم  إذ لو حصل 

من  وطلب  عليها،  والسيطرة  ضواحيها  كل  من  املدينة  إىل  املشركني  معسكر  دخول 

هؤالء االنقالب عن دينهم، والرجوع إىل دين املستولني املشركني، ألعطوا ذلك مبادرين 

مسرعني، ولوافقوا على الكفر، وملا تلبثوا، وال تصلبوا على اإلسالم، جمرد ما تكون 

الدولة لألعداء. 

  وقال بعض املفسرين: واملراد بالفتنة وجهان : أحدهما إما الكفر والشرك، والثاني 

القتال يف العصبية، أو قتال املسلمني، واهلاء يف قوله : » وما تلبثوا بها « يعود على املدينة، 

أي بعد إعطاء الكفر ما تلبثوا باملدينة إال يسريًا حتى يهلكوا . 

ْرُض َعْنُهْم ِسَراعًا  ُق اْلَ   ويف إثبات ُيسر احلشر وسهولته على اهلل، قال سبحانه :} يَْوَم َتَشقَّ

يَِسرٌي{)ق:44( ، ومعنى يسري هنا أي سهل هني، ال كلفة فيه وال تعب  َعَلْيَنا  َذلَِك َحْشٌر 

على اهلل. 

  واآلية خترب عن أحداث يوم القيامة، وخروج اخلالئق واألموات مسرعني إلجابة الداعي 

هلم إىل موقف القيامة، وهو إسرافيل، وقيل إسرافيل ينفخ، وجربيل ينادي، فيخرجون 

َعِسٌر{  يَْوٌم  َهَذا  الَْكاِفُروَن  يَُقوُل  اِع  الدَّ إِلَى  ْهِطِعنَي  }مُّ قال:  كما  اهلل،  أمر  إىل  مبادرين  سراعًا 

َِّبْثُتْم إاِلَّ َقلِيًل { )اإلسراء:52(،    )القمر:8(، ويقول اهلل: }يَْوَم يَْدُعوُكْم َفَتْسَتِجيُبوَن بَِحْمِدهِ َوَتُظنُّوَن إِن ل

ُل َمْن  وعن أنس – رضي اهلل عنه – عن النب – صلى اهلل عليه وسلم – قال : » َاَنا َاوَّ
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ا َخلُْقُكْم َواَل بَْعُثُكْم إاِلَّ  َتْنَشقُّ َعْنُه ااَلْرُض« )3( وذلك حشر يسري، كما قال جل شأنه : } مَّ

َكَنْفٍس َواِحَدةٍ إِنَّ اللََّه َسِميٌع بَِصريٌ { )لقمان:28( . 

َِّذيَن َكَفُروا َأن    ويف ذات السياق وإثبات البعث، ويف الرد على الكفار قول احلق : } َزَعَم ال

ي لَُتْبَعُثنَّ ُثمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوَذلَِك َعَلى اللَِّه يَِسريٌ { )التغابن:7( . 
ِّ
َّن ُيْبَعُثوا ُقْل بََلى َوَرب ل

  فهذا ظن الكفار، وتكذيبهم بالبعث، فقل هلم يا حممد –صلى اهلل عليه وسلم– مقسمًا 

بعد  واحلقرية،  اجلليلة  والكبرية،  الصغرية  اخلبيثة  بأعمالكم  وجتازون  ستبعثون  إنكم 

خروجكم أحياًء وإعادتكم، وإن كانت يف نظركم متعسرة، فإنها يسرية وسهلة على اهلل، 

واإلعادة أسهل من االبتداء . 

   قال ابن كثري: هذه اآلية الثالثة اليت أمر اهلل رسوله أن يقسم بربه عز وجل على وقوع 

َُّه لََحقٌّ َوَما َأنُتْم  ي إِن
ِّ
املعاد ووجوده، فاألوىل يف سورة يونس: }َويَْسَتنِبُئونََك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل إِي َوَرب

اَعُة ُقْل بََلى  َِّذيَن َكَفُروا اَل َتْأتِيَنا السَّ بُِمْعِجِزيَن { )يونس:53( ، والثانية يف سورة سبأ: }َوَقاَل ال

ي لََتْأتَِينَُّكْم { )سبأ:3(، والثالثة هذه. 
ِّ
َوَرب

  وتعذيب العصاة والكفرة سهل هنّي على اهلل، ألنهم أهانوا دين اهلل فهانوا عليه، قال 

َِّذيَن آَمُنواْ اَل َتْأُكُلواْ َأْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل إاِلَّ َأن َتُكوَن تَِجاَرًة  َُّها ال سبحانه يف حق العصاة : } يا َأي

نُكْم َواَل َتْقُتُلواْ َأنُفَسُكْم إِنَّ الّلَه َكاَن بُِكْم َرِحيمًا، َوَمن يَْفَعْل َذلَِك ُعْدَوانًا َوُظلْمًا َفَسْوَف 
ِّ
َعن َتَراٍض م

ُنْصلِيِه نَارًا َوَكاَن َذلَِك َعَلى الّلِه يَِسريًا { )النساء:29 - 30(، وكلمة ذلك إشارة إىل القتل؛ ألنه 

أقرب مذكور، كما قال عطاء. والقتل يشمل قتل النفس، وقتل اآلخر ظلمًا وعدواناً، ال 

خطأ أو قصاصاً، أو هو عائد إىل القتل وأكل املال بالباطل، وقيل هو عام يف كل ما نهي 

عنه من أول السورة، وقال ابن جرير هو وعيد ملا سبق من آخر وعيد، وذلك يف قوله 

َساء َكْرهًا { )النساء:19(، ألن كل ما نهي 
ِّ
َِّذيَن آَمُنواْ اَل يَِحلُّ لَُكْم َأن َتِرُثواْ الن َُّها ال تعاىل : }يَا َأي

عنه من أول السورة اقرتن به وعيد إال من ها هنا.
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  ومعنى : }َوَكاَن َذلَِك َعَلى الّلِه يَِسريًا{ أي إصالؤه النار سهل على اهلل هنّي، وهذا وعيد يف 

حق املستحل للتخليد، ويف حق غريه لبيان استحقاق دخوله النار، مع وعد اهلل مبغفرته. 

َِّذيَن َكَفُرواْ َوَظَلُمواْ لَْم يَُكِن الّلُه لَِيْغِفَر لَُهْم َواَل لَِيْهِديَُهْم َطِريقًا، إاِلَّ َطِريَق    ويف حق الكفار قال : } إِنَّ ال

َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها َأبَدًا َوَكاَن َذلَِك َعَلى الّلِه يَِسريًا { )النساء: 168 - 169( . 

  واآلية عامة فيمن كفر باهلل، ويرى بعض املفسرين أنها يف اليهود، ألنهم ظلموا حممدًا  

بكتمان نعته وإنكار نبوته، فهؤالء ما كان اهلل ليغفر هلم   – صلى اهلل عليه وسلم   –

ملوتهم على الكفر. 

  وقوله: } َوَكاَن َذلَِك َعَلى اللَِّه يَِسريًا { : أي ختليدهم يف جهنم سهل على اهلل، ألنهم ماتوا 

يؤمنوا، وقال السعدي: أي ال  بقاءهم عليه، وأنهم لن  يعلم  أو ألن اهلل  الكفر،  على 

يبالي اهلل بهم وال يعبأ، ألنهم ال يصلحون للخري، وال يليق بهم إال احلالة اليت اختاروها 

ألنفسهم.

  ويف حتذير نساء النب – صلى اهلل عليه وسلم - من الفاحشة ووعظهن، قال جل شأنه: 

اللَِّه  َذلَِك َعَلى  َوَكاَن  الَْعَذاُب ِضْعَفْيِن  لََها  ُيَضاَعْف  َنٍة 
ِّ
َبي مُّ بَِفاِحَشٍة  يَْأِت ِمنُكنَّ   َمن 

ِّ
النَِّبي نَِساء  } يَا 

يَِسريًا { )األحزاب:30(، فهذه اآلية وعظ من املوىل لنساء النب – صلى اهلل عليه وسلم 

الالتي اخرتن اهلل ورسوله والدار اآلخرة، واستقر أمرهن حتت رسول اهلل، فناسب   –

أن خيربهن حبكمهن، وختصيصهن دون سائر النساء، بأن من يأت منهن بفاحشة مبّينة 

– وهي النشوز وسوء اخللق يف قول ابن عباس – يضاعف هلا العذاب ضعفني، وعلى 

َعَمُلَك  لََيْحَبَطنَّ  َأْشَرْكَت  لَئِْن  تعاىل:}  كقوله  الوقوع،  يقتضي  ال  والشرط  هذا شرط،  كٍل 

َولََتُكونَنَّ ِمَن  الَْخاِسِريَن { )الزمر:65( ، فلما كانت حملتهن رفيعة، ناسب أن جيعل الذنب 

لو وقع منهن مغلظًا ومضاعفًا يف الدنيا واآلخرة، وكان ذلك على اهلل سهاًل هّيناً، ومن 

عدل اهلل أن من أطاعت اهلل أعطاها أجرها مرتني، وأعّد هلا رزقًا كرميًا يف منازل النب- 

تأويل آيات التيسري
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صلى اهلل عليه وسلم - يف اجلنة يف أعلى عليني. 

  حساب يسري . . ملن ؟ يف يوم عسري . . على من ؟

  حساب املؤمن يسري يوم القيامة، يف يوم غري يسري على الكافرين، قال جل شأنه يف   

بَِيِميِنِه،  ِكَتابَُه  ُأوتَِي  َمْن  ا  َفَأمَّ َفُمَلِقيِه،  َك َكْدحًا 
ِّ
َرب إِلَى  َكاِدٌح  ََّك  إِن اْلِنَساُن  َُّها  َأي حساب املؤمن: } 

َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا يَِسريًا، َويَنَقلُِب إِلَى َأْهلِِه َمْسُرورًا { )االنشقاق:6 - 9( .

  فهذا خطاب جلنس بين آدم، والكدح: اجلد واالجتهاد والعمل، حتى يالقي العبد ربه 

باملوت، والناس يف هذا الكدح صنفان؛ مؤمن يأخذ كتابه بيمينه، وكافر يأخذ كتابه من 

املؤمن  وأما  باهلالك،  نفسه  على  ويدعو  النار،  سيصلى  وهذا  بشماله،  أو  ظهره  وراء 

نساء  اجلنة من  وأهله زوجاته يف  أهله مسرورًا،  إىل  وينقلب  يسريًا،  فيحاسب حسابًا 

الدنيا، أو احلور العني، أو قرابته من املؤمنني.

   واملقصود باحلساب اليسري: هو السهل اهلنّي، بال تعسري وال مناقشة فيه، وال حيقق 

عليه مجيع دقائق أعماله، فإن من حوسب على هذا النحو هلك ال حمالة، فقد ورد عن 

عائشة – رضي اهلل عنها – قالت، قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم -: »  َلْيَس َأَحٌد 

حيَاَسُب ِإالَّ َهَلَك َقاَلْت ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ َجَعَليِن اهللَُّ ِفَداَءَك َأَلْيَس َيُقوُل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ 

ا َمْن ُأوتَِي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا يَِسرًيا{ )االنشقاق:7-8( َقاَل َذاَك اْلَعْرُض    }َفَأمَّ

ُيْعَرُضوَن َوَمْن ُنوِقَش احْلَِساَب َهَلَك« )4( وعن النب – صلى اهلل عليه وسلم – » ُيْدَنى 

َهْل  َفَيُقوُل  ِبُذُنوِبِه  َفُيَقرُِّرُه  َكَنَفُه  َعَلْيِه  َيَضَع  َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى  ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  املُْْؤِمُن 

ْنَيا َوِانِّي َاْغِفُرَها َلَك  َتْعِرُف َفَيُقوُل َاْى َربِّ َاْعِرُف، َقاَل َفِانِّي َقْد َسرَتُْتَها َعَلْيَك يِف الدُّ

اْلَيْوَم .... «)5(.

   لكن هذا الفضل والنعمة حيرم منه الكافر، الذي سريى عسر ذلك اليوم ، كما قال 

احلق سبحانه:}َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر، َفَذلَِك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِسرٌي، َعَلى الَْكاِفِريَن َغْيُر يَِسرٍي{)املدثر: 8 - 10(، 
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أي إذا نفخ يف الصور للقيام من القبور ومجع اخلالئق للبعث والنشور، فذلك اليوم 

عسري لكثرة أهواله وشدائده، وعلى الكافرين غري يسري، ألنهم أيقنوا باهلالك وأيسوا 

من كل خري، فلن يكون سهاًل هّينًا عليهم، ذلك أن عقدتهم ال حتل إال إىل عقدة أشد 

اِع يَُقوُل الَْكاِفُروَن َهَذا يَْوٌم َعِسٌر { )القمر:8(، وكما قال: } الُْملُْك  ْهِطِعنَي إِلَى الدَّ منها؛ قال تعاىل: } مُّ

ْحَمِن َوَكاَن يَْومًا َعَلى الَْكاِفِريَن َعِسريًا { )الفرقان:26(، خبالف املؤمنني املوحدين  يَْوَمئٍِذ الَْحقُّ لِلرَّ

املذنبني، فإن عقدهم حتل إىل ما هو أخف منها.

  كيل يسري : 

  ومع املفردة األخرية من هذه الدراسة، وتتعلق مبا جاء على لسان إخوة يوسف يف وصف 

أبيهم بسفره معهم، بعد أن طلبه أخوهم  إقناع  الذي عملوا على  محل بعري أخيهم، 

ا َفَتُحواْ َمَتاَعُهْم َوَجُدواْ بَِضاَعَتُهْم  يوسف – وهم ال يعلمون أنه أخوهم - ، قال تعاىل: }َولَمَّ

ْت إِلَْيَنا َونَِمريُ َأْهَلَنا َونَْحَفُظ َأَخانَا َونَْزَداُد َكْيَل بَِعريٍ  ْت إِلَْيِهْم َقاُلواْ يَا َأبَانَا َما نَْبِغي َهـِذهِ بَِضاَعُتَنا ُردَّ ُردَّ

َذلَِك َكْيٌل يَِسرٌي {)يوسف:65(.  

   فإخوة يوسف ملا فتحوا متاعهم، وجدوا بضاعتهم اليت دفعوها يف مقابل املرية والطعام 

ردت إليهم، بعد أن أمر يوسف فتيانه بوضعها يف رحاهلم، وملا رأوا بضاعتهم وحسن 

وفاء الكيل، وكانوا اصطحبوا بعري أخيهم، ومل يرافقهم، فلم يعطهم يوسف محله، ألنه 

يعطي محل البعري، وهو اجلمل ) وقيل احلمار كما يف بعض اللغات ( إلنسان، فأعطاهم 

عشرة أبعرة، ومنعهم احلادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي.

  قال الكلب يف قوله تعاىل } َذلَِك َكْيٌل يَِسرٌي { )يوسف:65( إن كانت اإلشارة إىل األمحال، 

فاملعنى أنها قليلة ال تكفيهم، حتى يضاف إليها كيل بعري، وإن كانت اإلشارة إىل كيل 

بعري، فاملعنى أنه يسري على يوسف؛ أي قليل عنده أو سهل عليه، فال مينعهم منه.

  ولعل الصحيح أن تكون اإلشارة إىل كيل البعري ال إىل األمحال، ألنها ملا كانت عشرة 

تأويل آيات التيسري
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أمحال، فهل تكون قليلة حتى يكّثرها محل واحد .

   وهلذا فإن أغلب املفسرين يرون أن الوصف باليسري إنا هو لبعري أخيهم، وهو يسري 

على يوسف، ال يتعاظمه، أو يسري يف مفاعلة سفره املعلوم الذي تتحقق منه مصلحة 

معلومة .

  وختامًا: وبعد هذه اجلولة مع املفردة القرآنية »يسر« وتصريفاتها، نستنتج أن املفردة 

املكونة من الياء والسني والراء وخمتلف تصريفاتها تدل على السهولة واخلفة، وهذا 

املعنى الذي تقرر يف خمتلف املواضع. واهلل أعلى وأعلم
اهلوامش

1. أورده األلباني يف السلسلة الصحيحة برقم 2382 وأشار إىل خترجيه يف مسند أمحد ومستدرك 
احلاكم وغريهما .

2. صحيح مسلم يف كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، وهو مبعناه يف صحيح البخاري، 
كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على املاء .

3. سنن الرتمذي كتاب املناقب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب يِف َفْضِل النَِّبِّ صلى 
اهلل عليه وسلم

4.  صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب فسوف حياسب حسابا يسريا .

5. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب َقُبوِل َتْوَبِة اْلَقاِتِل َوِاْن َكُثَر َقْتُلُه   
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إعالن دولة فلسطينة سنة 1988م
بقلم : الدكتور حنا عيسى / أستاذ القانون الدولي

الوكيل املساعد للشؤون املسيحية - وزارة األوقاف والشؤون الدينية

الفلسطيين  الوطين  للمجلس  العادية  غري  الدورة  عقدت  15/نوفمرب/1988م,  يف     

وأقرت  املستقلة،  فلسطني  دولة  قيام  عن  ُأعلن  حيث  الشقيقة.  اجلزائر  أرض  على 

املفيد  من  إن  السياسي«،  و»البيان  االستقالل«  »إعالن  هما:  اخلصوص،  بهذا  وثيقتان 

»إن  الدولة:  هذه  بناء  لدى  االستقالل  إعالن  حددها  اليت  األساسية  باملبادئ  ندقق  أن 

الوطنية والثقافية،  فيها، يطورون هويتهم  أينما كانوا  دولة فلسطني هي للفلسطينيني 

والسياسية،  الدينية  معتقداتهم  فيها  وتصان  احلقوق،  يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون 

وكرامتهم اإلنسانية يف ظل نظام دميقراطي برملاني، يقوم على أساس حرية الرأي، وحرية 

األغلبية،  قرارات  األقلية  واحرتام  األقلية،  حقوق  األغلبية  ورعاية  األحزاب،  تكوين 

وعلى العدل االجتماعي، واملساواة، وعدم التمييز يف احلقوق العامة على أساس العرق 

أو الدين أو اللون، أو بني املراة و الرجل، يف ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء 

املستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لرتاث فلسطني الروحي و احلضاري، يف التسامح 

والتعايش السمح بني األديان عرب القرون«.

  بكلمة أخرى، حددت هذه األحكام الواردة يف إعالن االستقالل أسسًا للتطور الداخلي 

لدولة فلسطني، كدولة دميقراطية ذات طابع تعددي يطورها اجلميع.

  كما أعلنت هذه الوثيقة املبادئ األساسية لسياسة دولة فلسطني اخلارجية.  وتلتزم هذه 
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الدولة على األخص مببادئ التعايش السلمي، ومببادئ هيئة األمم املتحدة، وأهدافها، 

السياسي.    وبرناجمها  االحنياز  عدم  حركة  ومببادئ  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  وباإلعالن 

وتهيب دولة فلسطني باألمم املتحدة-اليت تتحمل مسؤولية خاصة جتاه الشعب العربي 

تساعدها على  أن  واحلرية،  للسالم  احملبة  ودوله  العامل  الفلسطيين ووطنه- وبشعوب 

حتقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيين، ووضع حد ملأساة هذا الشعب، بتوفري األمن 

له، وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

  وتعلن دولة فلسطني يف هذا اجملال، أنها تؤمن بتسوية املشاكل الدولية واإلقليمية 

بالطرق السلمية، ووفقا مليثاق األمم املتحدة وقراراتها، وأنها ترفض العنف، أو التهديد 

بالقوة ضد سالمة أراضيها، أو سالمة أراضي أية دولة أخرى، وذلك دون املساس حبقها 

الطبيعي يف الدفاع عن أراضيها و استقالهلا .

   وجاء يف وثيقة إعالن االستقالل أيضا »أنه، مع الظلم التارخيي الذي حلق بالشعب 

العربي الفلسطيين بتشريده و حبرمانه من حق تقرير املصري، إثر قرار اجلمعية العامة 

للشرعية  يوفر شروطًا  زال  ما  القرار  فان هذا  /1947م،   11/  29 بتاريخ  رقم)181( 

الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيين  يف السيادة و االستقالل الوطين وإقامة 

دولته«.

  أما املهمات السياسية لدولة فلسطني، فجاءت صياغتها يف البيان السياسي الذي أوىل 

اهتمامًا رئيسيًا حبل القضية الفلسطينية، بصفتها جوهر الصراع العربي-اإلسرائيلي.

  ويف هذا السياق اقرتح اجمللس الوطين الفلسطيين انعقاد املؤمتر الدولي الفعال اخلاص 

بقضية الشرق األوسط، حتت إشراف األمم املتحدة، ورعاية الدول دائمة العضوية يف 
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جملس األمن الدولي، ومبشاركة مجيع أطراف الصراع يف املنطقة، مبا فيها منظمة التحرير 

الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيين.

  وتناول البيان السياسي جمموعة من املسائل املتعلقة بإحقاق احلقوق املشروعة للشعب 

العربي الفلسطيين، ويف مقدمتها:

1. انسحاب إسرائيل من مجيع األراضي الفلسطينية و العربية اليت احتلتها منذ العام 

1967م.

أقامتها إسرائيل يف  إلغاء مجيع إجراءات اإلحلاق والضم، وإزالة املستعمرات اليت   .2

األراضي الفلسطينية و العربية منذ العام 1967م

األمم  إشراف  العربية-حتت  القدس  فيها  مبا  احملتلة-  الفلسطينية  األراضي  3. وضع 

املتحدة، لتوفري مناخ مناسب إلجناح أعمال املؤمتر الدولي.

4. حل قضية الالجئني الفلسطينيني وفق قرارات األمم املتحدة اخلاصة بهذا الشأن.

  وينبغي اإلشارة إىل أن إعالن قيام دولة فلسطني العربية استند إىل )احلكم(الوطين 

الناشئ يف األراضي احملتلة للدولة الفلسطينية، ويف خميمات الالجئني الفلسطينيني يف 

أراضي البلدان األخرى، والذي حتقق عن طريق اهليئات الشعبية، وغريها من هيئات 

االنتفاضة واإلدارة الذاتية.

  وال بد من الرتكيز أيضاً، على أن كل هذا النشاط اإلداري جيرى حتت قيادة منظمة 

التحرير الفلسطينية، بوصفها احلكومة يف املنفى، وفقا ملبادئ القانون الدولي وأحكامه.

  لقد اعرتفت اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة بتاريخ 15/ ديسمرب/ 1988م، يف دورتها 

الثالثة و األربعني املنعقدة يف جنيف، بقيام دولة فلسطني، مشرية إىل أن إعالن هذه الدولة 

إعالن دولة فلسطينية سنة 1988م
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جاء تنفيذًا مكماًل لقرار اجلمعية العامة رقم 181 الصادر يوم 29/نوفمرب/1947م.

  ومن هنا، فإن الشعب العربي الفلسطيين يعترب نفسه، -وعماًل بالقانون الدولي- 

ميارس حقه يف تقرير املصري، األمر الذي تشري إليه من حيث األساس، نظرية القانون 

الدولي خبصوص األصالة واهلوية بالنسبة للشعب العربي الفلسطيين ذي اخلصائص 

اإلثنية املتميزة، ومبوجب القانون الدولي، يتمتع هذا الشعب حبقوقه، ويؤدي واجباته، 

بصرف النظر عن دوره يف العالقات الدولية.

   ويشهد التاريخ أن الشعب العربي الفلسطيين كان دائمًا ميارس دوره النشط يف سعيه 

إىل إحداث تأثري إجيابي على العالقات الدولية  .

  حول أية حقوق يدور احلديث يف الوقت الراهن؟

  من وجهة نظر القانون الدولي ينبغي عزو احلقوق املشروعة للشعب العربي الفلسطيين 

يف الدرجة األوىل حبقه يف تقرير املصري، وحتى يف إقامة دولته املستقلة، وحق الالجئني 

يف العودة إىل ديارهم، أو حقهم يف التعويض .

    ويف نهاية هذا املقال، ميكن  التأكيد على اعتبار إعالن قيام الدولة الفلسطينية من 

جانب اجمللس الوطين الفلسطيين يف عام 1988م مرحلة جديدة يف سياق إنشاء الدولة 

الفلسطينية.   وميكن االفرتاض بأنه قد تكون هناك مرحلة أخرى، حني تستكمل 

عملية بناء الدولة الفلسطينية يف أرض فلسطني .
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   تقع فلسطني يف قلب العامل العربي : ويف موقع متوسط بالنسبة للعامل أمجع، وقد 

منه، وظلت جزءًا من سوريا  العربي اإلسالمي، وشعبها جزءًا  العامل  كانت جزءًا من 

الكربى، معتزة حبضارتها العربية اإلسالمية طوال العهود املاضية، وحتى حصول بعض 

التطورات يف أواخر القرن التاسع عشر، ومنها :

  أوال: تفكك دولة اخلالفة العثمانية اليت حكمت البالد اإلسالمية طوال أربعة قرون، 

وبروز قوى تركية سعت لتأسيس تركيا احلديثة بقيادة أتاتورك. فكان ال بد من حتديد حدود 

هذه الدولة ومتطلباتها، اقتصاديًا وسياسياً، فاعتمد على أموال اليهود واألوربيني.

  ثانيا : ظهور  االستعمار األوروبي، وسعيه  القتسام البالد اإلسالمية.  

  ثالثًا : نشوء الصهيونية : 

  الصهيونية فكرة استعمارية عدوانية ظهرت يف أوروبا، وقد استغلت احلركة الصهيونية 

يف نشوئها وتطورها عاملني رئيسني، هما : 

وعد بلفور 
واملصاحل الصهيونية اإلستعمارية 

يف فلسطني 

بقلم : األستاذ كايد براهمة / أرحيا
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1. األوضاع السيئة لليهود يف بلدان شرق أسيا. 

2. املصاحل املتعاظمة واملتنافسة حلركة االستعمار العاملي .

 واعتربت الصهيونية نفسها حاًل جذريًا هلذه األوضاع اليت يعيشها اليهود، عن طريق 

حتويل الديانة اليهودية إىل رابطة قومية حتلم بإقامة وطن قومي يهودي .)1(.

   تيودر هرتزل ومؤمتر بازل )1897(:

  تيودورهرتزل )1860 - 1904(، صحفي يهودي ولد يف بودابست، يعترب مؤسس 

السياسية. ويف عام  العقائدية للصهيونية  الصهيونية احلديثة، وواضع األسس  احلركة 

)1896( نشر كتابه )دولة اليهود( الذي ضمنه آراءه السياسية، وتتلخص يف أن السبيل 

الوحيد حلل املسألة اليهودية يكون جبعلها قضية سياسية، ولتحقيق حلمه بإجياد وطن 

قومي لليهود، وتنفيذًا ملشروعه دعا إىل إنشاء )مجعية يهود لإلعداد السياسي(، و)وكالة 

يهودية لتنفيذ الربامج العملية(.

  ويف عام )1897( عقد مؤمتر برئاسته يف بازل سويسرا، وقرر املؤمتر: إن غاية الصهيونية 

إقامة وطن للشعب اليهودي يف فلسطني، يضمنه القانون العام . 

  وحدد املؤمتر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، وتتلخص يف اآلتي :

 1. تنمية االستيطان يف فلسطني بواسطة املزارعني والتجار، وذلك بشراء األراضي، 

غري  عائلة  من  عامر،  ابن  مرج  سهل  من  دومن(  ألف   200( شراء  استطاعوا  حيث 

فلسطينية .

 2. توحيد مجيع اليهود يف مؤسسات إقليمية وعامة .

 3. البحث يف اآلثار، وتغيري املسميات، وتزيني احلقائق، لالدعاء بأن هلم جذورًا يف أرض 

فلسطني .
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 وعد بلفور واملصاحلة الصهيونية اإلستعمارية يف فلسطني

  4. تقوية الشعور بإقامة الوطن القومي لليهود .

وأسس املؤمتر )املنظمة الصهيونية العاملية (، وأقر نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي 

وشروط العضوية .

  رابعًا : جلنة كامبل 1907:

  يف عام 1907 شكلت جلنة باسم جلنة كامبل لبحث مستقبل الفراغ بعد موت الرجل 

جبسم  العربية،  أسيا  عن  العربية  إفريقيا  بفصل  وذلك  العثمانية(،  )اخلالفة  املريض 

غريب أقرتح أن يكون هو إسرائيل. تال ذلك انهيار الدولة العثمانية على أثر احلرب 

العاملية األوىل، بعد أن حدثت حمادثات )حسني مكماهون (، لتحديد مطالب العرب من 

احللفاء باالستقالل، كشرط الشرتاكهم يف احلرب .

   خامسًا : معاهدة سايكس بيكو 1916:

  بنشوب احلرب العاملية األوىل، ومع توقع انهيار الدولة العثمانية أخذت الدول الكربى 

)16أيار  يف  بيكو  سايكس  اتفاق  وأهمها  الدولة،  القتسام  السرية  االتفاقيات  تعقد 

1916(، الذي حدد منطقيت النفوذ بني فرنسا وبريطانيا، واعرتفتا يف االتفاق بدولتني 

عربيتني مستقلتني يف املنطقة:

  1. املنطقة الزرقاء: السواحل اللبنانية والسورية، لفرنسا فيها حق األولوية يف املشورة 

والقروض .

فيها حق  والنكلرتا  البصرة،  إىل  بغداد  من  العراقية  السواحل  احلمراء:  املنطقة   .2   

األولوية .

  3. املنطقة السمراء: فلسطني.

الشرقي  الشاطئ  على  بالوجود  أخرى  قوية  دولة  ألية  لتسمح  بريطانيا  كانت  وما    
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دولي  خاضعة حلكم  وجعلتها  الفرنسي،  النفوذ  دائرة  من  فلسطني  فأخرجت  للقناة... 

خاص، يعني شكله فيما بعد.

   اختذ هذا القرار بضغط من الصهيونية، متهيدًا لفصل فلسطني عن سوريا.

  وظلت معاهدة سايكس بيكو  سرًا ال يدري به العرب، إىل أن نشرتها احلكومة السوفيتية 

بعد الثورة الشيوعية عام )1917(، إال أن بريطانيا سارعت إىل طمأنة العرب بأن هذه 

املعاهدة أصبحت ملغاة، بعد انسحاب روسيا وانضمامهم إىل جانب بريطانيا)2(.

   اهلدف من إنشاء احلركة الصهيونية وإصدار وعد بلفور:

   اهلدف احلقيقي من وراء إنشاء احلركة الصهيونية، ومساندة بريطانيا هلا يف اغتصاب 

صورها  بشتى  االستعمارية،  الدول  كل  ومصاحل  بريطانيا،  مصاحل  حتقيق  هو  فلسطني، 

وأشكاهلا، وذلك الستغالل خريات الوطن العربي ومصادره الطبيعية، من برتول ومعادن 

وغريها، وإجياد أسواق واسعة لبيع سلعها االستهالكية، حيث إن الوطن العربي يسكنه 

ال  واسعًا  استهالكيًا  سوقًا  العربي  الوطن  يبقى  حتى  و  البشر،  من  املاليني  عشرات 

العرب،  وأخرى ضد  فرتة  بني  ليشن حربا  فلسطني،  كيان صهيوني يف  إنشاء  من  بد 

حتى ال يتمكنوا من إقامة املصانع اليت تغنيهم عن االسترياد، فكلما جتهزت اجليوش 

تبقى  حتى  وهكذا  عليها،  حرب  بشن  االمربيالية  إسرائيل  أمرت  باألسلحة  العربية 

موارد الدول العربية كلها جمندة لشراء السالح، وعدم إمكانية إقامة املشاريع اإلنتاجية، 

وبهذا تكون االمربيالية قد ضمنت لنفسها سوقًا استهالكيًا ممتازًا يف الوطن العربي، 

أنها حتقق هلا هذا  إسرائيل طاملا  تبقى تدعم  اليهودية  والرأمسالية  الربجوازية  أن  كما 

اهلدف، وعلى هذا األساس فإن كل الدول االستعمارية هلا مصلحة ملحة وأساسية يف 

بقاء إسرائيل، فلم يكن هدف الصهيونية احلديثة اليت قادها االستعمار الربيطاني إىل 
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إنشاء وطن قومي هلم حبًا يف اليهود، ولكنهم استغلوا املشاعر اليهودية، واستغلوا الدين 

)احلق التارخيي( لتحقيق أهدافهم، ولو كان اهلدف هو إنشاء وطن قومي لليهود جلاء 

اليهود مجيعهم إىل فلسطني، بل على العكس فهناك هجرة يهودية معاكسة من فلسطني 

إىل اخلارج، ومن ناحية أخرى لقامت بريطانيا وأمريكا برتحيل اليهود إىل فلسطني، إىل 

)وطنهم املفقود ( حبسب زعمهم )3(.

    سادسًا : وعد بلفور 1917: 

يف  صهيونية  دولة  إقامة  على  والصهيوني  الربيطاني  االستعمارين  مصاحل  التقت    

فلسطني، ووجدت حماوالت وايزمن وهربرت صموئيل وغريهم من الزعماء السياسيني 

الصهاينة جتاوبًا لدى السياسيني الربيطانيني .

  لذلك فقد ولدت إسرائيل بفضل حربني 1914 - 1918 حيث اضطرت بريطانيا 

واحللفاء احلصول على دعم مالي وعسكري ضد أملانيا، وخاصة من طرف أمريكا  بدعم 

يهودي، ومقابل ذلك اضطرت لندن إىل إصدار وعد بلفور يف )2 /11 /1917 ( أصدره 

وزير خارجية بريطانيا )أرثر جيمس بلفور ( يعد فيه اليهود بإنشاء وطن قومي هلم يف 

فلسطني، وقد وجه بلفور هذا الوعد إىل اللورد روتشيلد ) ليونيل والرت ( أحد  زعماء 

الصهاينة وكبار مموليها يف بريطانيا.

  الذي مل تكن له أية صفة رمسية  يف حني كان حاييم وايزمن يف ذلك الوقت املمثل الرمسي 

للصهيونية العاملية والناطق بامسها، وقصد بلفور من توجيه الوعد إىل اللورد روتشيلد 

حتى تدعي بريطانيا أمام العرب أن الوعد ليس له صفة رمسية، ولكن عند انتهاء جلسة 

لقاعة جملس  اجملاورة  الغرفة  إىل  وتوجه   – الربيطاني، خرج- سايكس  الوزراء  جملس 

له: )مربوك الوطن  الدكتور حاييم وايزمن واحتضنه، وهو يقول  الوزراء وأقبل على 

 وعد بلفور واملصاحلة الصهيونية اإلستعمارية يف فلسطني
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للمسرت  وقال  أمله،  وخيبة  امتعاضه  أبدى  القرار  بنص  وايزمن  عرف  وملا  القومي(، 

سايكس بصراحة: إننا ال نريد العبور على الطرق امللتوية العرجاء ... إننا نريد دولة .. 

دولة لليهود يف فلسطني، وبعد حديث طويل بني سايكس ووايزمن اتفقا على اعتبار 

األوىل يف  وأنه سيكون اخلطوة  الصهيونية،  احلركة  تاريخ  الوعد حدثًا عظيمًا يف  هذا 

طريق إقامة الدولة  الصهيونية يف فلسطني، وقبل أن يغادر وايزمن من الغرفة اجملاورة 

لقاعة  جملس الوزراء لالجتماع بأحد زعماء الصهيونية، وهو )آحادها عام( ليطلعه على 

نتائج مقررات جملس الوزراء، تناول مساعة التلفون وحتدث مع زوجته، قائاًل  هلا :

 ) مربوك، سنعود قريبًا لتحقيق احللم وبناء دولة صهيون (. وكان هذا الوعد حتقيقًا 

لتوقعات وايزمن، وهو يف حداثة سنه، حيث كتب يف مذكراته : ) وملا كنت طفاًل يف 

الثانية عشرة من عمري كتبت: سيأتي يوم تعطينا فيه انكلرتا فلسطني، واعين بذلك 

اجنلرتا اليت أجنبت ديزرائيلي ومنتفيوري ( وهم يهود )4( .

   مضمون وعد بلفور وآثاره : 

  إن مضمون وعد بلفور يتلخص فيما نصه : » إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني 

العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطني، وستبذل جهدها لتسهيل 

حتقيق هذه الغاية، وما من شأنه أن يضرَّ باحلقوق املدنية والدينية اليت تتمتع بها الطوائف 

غري اليهودية املقيمة يف فلسطني، وال احلقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود 

يف البالد األخرى «.

  ومن أعظم ما قيل يف هذا الوعد املشؤوم » بلفور « أنه وعد من دولة ال متلك هذه 

األرض، لشعب ليست له هذه األرض، على حساب شعب ميتلك هذه األرض ... وقد 

لشعب  الويالت  جلب  الذي  املشؤوم،  الوعد  هذا  فساد  املؤرخني  من  املئات  أوضح 
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فلسطني .

  واجلدير بالذكر: أن التصريح أعطي من قبل بريطانيا اليت ال متلك أن تعطي فلسطني 

إىل الصهيونيني الذين ال حق هلم يف فلسطني، وكان تصريح بلفور يتناقض كل املناقضة 

مع التعهدات اليت قطعتها بريطانيا للعرب باالستقالل بعد احلرب، مبوجب مراسالت 

حسني مكماهون .

  وجتاهل التصريح وجود شعب عربي يف فلسطني، كما جتاهل احلقوق السياسية لعرب 

فلسطني، ونتيجة للجهود الصهيونية بالتعاون مع االستعمار استطاع الصهاينة إنشاء 

نواة اجتماعية وجغرافية لكيانهم املوعود، وقد تضاعف عددهم 25 مرة خالل نصف 

قرن.

  ففي سنة 1882بلغ عددهم 24000 نسمة يف فلسطني كلها، وكان ما ميلكونه من 

أراضي حوالي 25000دومن، ويف سنة 1948بلغ عددهم 650000 نسمة، وما ميلكونه 

من أراضي حوالي 1,750,000. )5(

  ولقد اتبعت بريطانيا سياسة منهجية إزاء القضية الفلسطينية، ابتداء من تصرحيها 

املشؤوم، ومن خروجها من البالد، فقد يسرت بريطانيا السبل للصهيونية لتمكينهم 

من إقامة وطنهم. 

وبناء  والعسكرية،  االقتصادية  اجملاالت  كافة  إىل  لليهود  االجنليزي  العون  وامتد    

الفلسطينيني بوحشية  السكان  تعاملها مع  مقابل  .. يف  القادمة  للدولة  التحتية  البنى 

عن  للحظة  ترعو  ومل  العمال،  وقتلت  األراضي،  البيوت، وصادرت  فاقتلعت  بالغة،  

اليت  الشنيعة  األفعال  زعيرت  أكرم  الفلسطيين  املفكر  يسجل  هذا  ويف  السياسة،  هذه 

ارتكبها االحتالل االجنليزي، من إعدام واغتصاب ومصادرات، وقد تابعت هذه السياسة 
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املنظمات اإلرهابية الصهيونية كااليتسل واألرغون واهلاغاناة، واستمر بنفس السياسة 

اجليش اإلسرائيلي بعد تشكيله عام 1949، وتابع نفس السياسة عام 1967. )6(

   سابعًا : مؤمتر الصلح :

أقل  اليهود  السكان  أن  ورغم  باريس،  )1919( يف  مطلع  الصلح يف  مؤمتر  عقد     

%( من سكان فلسطني، فقد أرسلوا إىل باريس وفدًا للحصول على تأكيد  من )10 

السلم  معاهدة  نص  إىل  بلفور  تصريح  ضم  بتأمني  وطالبوا  بلفور.  لتصريح  دولي 

وميثاق العصبة. وعارضوا مبدأ تقرير املصري، ورحبوا بإدارة بريطانية للمنطقة، فالتقت 

مصاحلهم مع بريطانيا . 

    ثامنًا : جلنة كنج - كراين :

   أراد الرئيس األمريكي ولسون أن جيري استفتاء يف املنطقة العربية، فأمر مندوبيه 

كنج–  )جلنة  باسم  اللجنة  وعرفت  إىل سوريا،  بالسفر  كرين  وتشارلز  كنج  هنري  د. 

كرين(.)7(

 صدى وعد بلفور

   أوال: على الصعيد الفلسطيين :

  أقر مؤمتر الصلح املنعقد يف باريس ميثاق عصبة األمم يف )28 /4 /1919( فرض 

االنتداب الربيطاني على فلسطني والعراق، واالنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، 

وكان هذا مناقضًا التفاقية ) حسني مكماهون (. وكان من أهم ردات الفعل على هذه 

القرارات االنتفاضة اليت انطلقت يف القدس، وقد تفجرت األحداث مبناسبة احتفال 

مبوسم النب موسى، الذي صادف مع عيد الفصح اليهودي، وانتشرت االضطرابات يف 

أكثر من مكان، إىل أن  متكنت القوات الربيطانية  من إنهائها . 
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بها  قام  اليت  الفعاليات  كافة  ضد  الرمسي  اإلرهاب  أسلوب  بريطانيا  مارست  لقد    

الفلسطينيون احتجاجًا على سلوكيات اإلجنليز املزدوجة، كما قاموا بدك كافة االنتفاضات 

اليت قام بها الشعب الفلسطيين بدءًا من القدس عام )1920(، ويافا عام )1921(،  

وثورة الرباق عام 1929 وثورة عام )1931(، وثورة القسام عام )1935 - 1939(،  

والكفاح املسلح عام )1947 - 1948(، وختلل هذه السنوات العديد من عمليات 

االنتقام واإلرهاب، وقد فلسف وزير املستعمرات يف عام )1938( مالكوم ماكدونالد 

سياسة حكومته يف فلسطني: بأنها إنسانية، وبأن فلسطني كانت موطنًا لليهود منذ ألفي 

سنة، إنهم شعب بال بالد، ولكن كثريًا منهم استحث خطاه خالل السنوات العشرين 

املاضية راجعًا إىل فلسطني مستندًا إىل أحكام صك االنتداب الذي أيدته أكثر من خسني 

دولة، ومن املتعذر أن يدعي أحد منصف أن بريطانيا  العظمى مل تقم خالل هذه السنوات 

العشرين مبا تقتضيه عليها التزاماتها من تسهيل هجرة اليهود إىل فلسطني.)8(

   ثانيا : على الصعيد العربي :

   عقد رجاالت العرب املؤمتر السوري  العام يف متوز )1919( وجاء يف املادة )7( من 

قرارات املؤمتر ما يلي :

  » إننا نرفض مطالب الصهيونيني جبعل القسم اجلنوبي من البالد -أي فلسطني- 

وطنًا قوميًا لإلسرائيليني، ونرفض هجرتهم إىل أي قسم من بالدنا، ألنه ليس هلم أدنى 

صفة، وألنهم حظر شديد جدًا على شعبنا «. 

   وقد شكلت توصيات اللجنة خيبة أمل للعرب، فهي تتضمن أنه » جيب أن نعرتف 

بأن السكان غري اليهود يف فلسطني، وهم تسعة أعشار السكان كلهم تقريباً، ويرفضون 

الربنامج الصهيوني ..........«.
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  وما جرى من أحداث بعدها كان سببه ـ كما اعرتفت به جلنة التحقيق احلكوميةـ : 

»هو خيبة أمل العرب لعدم حتقيق االستقالل الذي يعتقدون أنهم وعدوا به، وتصريح 

بلفور الذين يرون فيه تهديدًا حلقهم يف تقرير مصريهم « )9(.

   ثالثا : على الصعيد الدولي :

هلا  يتعرض  اليت  املذابح  إزاء  والشاجب  املتفرج  موقف  املتحدة  األمم  وقفت  لقد    

الفلسطينيون، وإزاء عمليات الرتانسفري اليت انتهجتها مع السكان يف خمتلف القرى، 

ومل يرتق موقف األمم املتحدة إال إىل مستوى البحث وتسجيل الربتوكوالت، ومل حترك 

ساكنا إزاء املذابح و اجملازر الدموية اليت ارتكبتها املنظمات الصهيونية، واكتفت بإرسال 

املبعوثني، وجلان حتقيق عجت أوراقهم يف أرشيف هذه اهليئة، لتكون شاهدًا تارخييًا على 

جمازرهم وإثهم .

  وقامت واشنطن بإيعاز من العصابات الصهيونية بالضغط الدائم على هيئة األمم 

املتحدة اليت فقدت مصداقيتها إزاء قضية فلسطني، وقضايا العرب و املسلمني .

يف  »دولة«  بإقامة  خمططاتها  من  األوىل  اخلطوة  تنفيذ  الصهيونية  احلركة  فاستطاعت    

1897، هذه اخلطوة  فلسطني بعدخسني عاما من انعقاد املؤمتر الصهيوني األول عام 

فتحت اجملال أمامها لالستمرار يف خمططاتها، بعد أن وجدت ميزان القوى يسري لصاحلها، 

فأمريكا وبريطانيا وفرنسا ومعظم الدول األوروبية ساندتها بالتصويت إىل جانبها يف 

هيئة األمم املتحدة، وقدمت هلا الرجال والسالح والطريان يف حرب 47 /1948، وحتى 

االحتاد السوفياتي صوت إىل جانبها .

  ولقد ادعت احلركة الصهيونية بأن القدس وفلسطني، أرض بال شعب، وهذه السياسة 

اإلعالمية اليت مارسوها أعطت أكلها يف وعد بلفور. الذي أعطى، شعبًا بال أرض، أرضًا 
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بال شعب .

الصهيونية  احلركة  عليها  تسري  اليت  الرئيسة  القاعدة  هي  السياسة  هذه  زالت  وال     

»شعب بال أرض ألرض بال شعب« )15(.

    التكييف القانوني لوعد بلفور : 

  مل تكن اهلجرة الصهيونية إىل فلسطني مسموحة فقط بإذن من احلكومة الربيطانية، 

بل بتشجيع منها، لتنفيذ وعد بلفور الذي هو تنفيذ ملصاحل بريطانية يف املنطقة، وفعلت 

بريطانيا ما هو أكثر من ذلك لضمان اهلجرة، وضمان تنفيذ الوعد بأن بذلت كل جهدها 

القومي  الوطن  بإنشاء  بلفور،  وعد  تنفيذ  شرط  فلسطني  على  انتدابها  يتضمن  بأن 

اليهودي يف فلسطني، وكان هلا ما أرادت حيث تضمنت نصوص االنتدات تنفيذ وعد 

بلفور، وبذلك خالفت عصبة األمم شرعيتها، ألن االنتداب حسبمًا نصت عليه املادة 

)22( من شرعية عصبة األمم ما يلي : ) يعترب رفاه هذه الشعوب الرسالة ونوها رسالة 

حضارية مقدسة، وينبغي أن حتتوي الشرعية احلاضرة ضمانات لتحقيق هذه الرسالة، 

املادة ضمنت  هذه  ألن  االنتداب،  من صك   )5( املادة  لنص  أيضًا  خمالف  واالنتدات 

الفلسطينية، ولذلك فإن سلطه االنتداب ملزمه حبمايتها يف مواجهة  سالمة األراضي 

فقدان أي جزء منها، أو تأجريه، أو قيام أية سلطة أجنبية عليها، فالرسالة احلضارية يف 

اغتصاب أرض شعب، وطرده من وطنه،  العامة لعصبة األمم هي  اهليئة  نظر أعضاء 

وتعهدت بريطانيا بتنفيذ هذه املهمة.

..... ال    ومن هنا نقول : بأن اليهود جاءوا غزاة إىل فلسطني، ال حق هلم يف فلسطني 

حاضرًا وال ماضيًا و ال مستقباًل، فليس للوجود الصهيوني  أي حق تارخيي يف فلسطني؛ 

ألن احلق التارخيي ألي شعب، يف أية منطقة، يكون عندما يستند إىل وجود شرعي يف 

 وعد بلفور واملصاحلة الصهيونية اإلستعمارية يف فلسطني



العدد   87   ذو القعدة   -  ذو احلجة     1430 هـ       وفق    تشرين ثاني  -  كانون أول   2009 م

��

تلك املنطقة، أما الغزو فال يرتب أي حق قانوي، وإنا يرتب حقًا يف قانون الغاب، وليس 

يف قانون البشر، واما الوجود التارخيي يف فلسطني، فال يعين احلق التارخيي، ألن الوجود 

املادي ال عربة له قانونًا ما مل يسنده حق شرعي، فالوجود املعترب، هو الذي يدعمه حق 

تارخيي، فاليهود مل يكن هلم  حق تارخيي يف فلسطني، ولكن كان هلم و جود مادي يف 

فلسطني، قائم على الغزو، وتوراتهم تشهد بذلك، إنهم دخلوا أرحيا و غريها .. و تغنوا 

بأنهم أحرقوا وأبادوا وقتلوا احلمري واجلمال واألطفال، وكذلك تغنوا عندما ارتكبوا 

جمزرة دير ياسني وغريها، وإنه لوال قيامهم بتلك اجملازر، مل يكن باإلمكان إنشاء الكيان 

الصهيوني .

   إن هجرة اليهود إىل فلسطني هي استرياد، فقد استوردهم سيدنا يوسف عليه السالم 

من سوريا حوالي سنة ) 850 ( إىل مصر، عندما قال إلخوته الذين غدروا به وألقوه يف 

البئر }اْذَهُبواْ بَِقِميِصي َهـَذا َفَألُْقوُه َعَلى َوْجِه َأبِي يَْأِت بَِصريًا َوأُْتونِي بَِأْهلُِكْم َأْجَمِعنَي{ )11( فجاءوا 

وبعدها  سنة،   430 فيها  وأقاموا  مصر  إىل  مرورًا  بفلسطني  ومّروا  الشام،  بالد  من 

استوردهم موسى من مصر بأمر من اهلل قبل 3000 سنه ونيف، ويف القرن العشرين 

.. فأين  استوردتهم بريطانيا من شتى بقاع األرض والعامل، وجاءت بهم إىل فلسطني 

هو حقهم التارخيي يف فلسطني .... ؟؟؟ فهم ال ميكن أن يعيشوا وينشئوا دولة هلم إال 

باالعتماد على قوة كربى. فربيطانيا أعطتهم وعد بلفور، وقامت مبساعدتهم على اهلجرة 

إىل فلسطني، ومن بعدها أمريكا يف القرن العشرين ميالدي، ولذلك مل يكن هلم وجود 

ذاتي يف فلسطني ال ماضيًا  والحاضرًا وال مستقباًل، ويف القرن العشرين قبل امليالد، 

خرجوا من فلسطني، واآلن خروجهم من فلسطني متوقف فقط على ختلي ) أمريكا ( 

عنهم يف القرن العشرين، فال ذات هلم يف حكمهم، وإنا هم تابعون لقوى كربى، وعلى 
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هذا األساس ال نستطيع أن نقول إن إلسرائيل وجودًا ذاتيًا يف فلسطني، وعلى هذا فهم 

اآلن ليسوا بأكثر من والية أمريكية يف منطقة ) أي قاعدة استعمارية (، وهم اآلن قوات 

حممولة بيد االستعمار العاملي، والصهيونية جعلت من الدين غطاء هلا إلقناع املتدينني 

باهلجرة إىل فلسطني، وجعلت ما يسمى باحلق التارخيي والقومي غطاء علمانيًا إلقناع 

العلمانيني باهلجرة إىل فلسطني .

ادعاءات  وتدحض  تفند  خارجها  إىل  إسرائيل  من  املعاكسة  اليهودية  اهلجرة  وإن    

الصهيونية مبا تسميه عودة املنفيني. وصرح اجلنرال داوود وراغوفسكي. بأن هناك من 

اليهود من تقدموا بطلبات للهجرة إىل إسرائيل، وعندما وصلوا إليها عادوا وتقدموا 

بطلبات للعودة إىل البالد اليت جاءوا منها .

اليهودي، وهذه  الدم  نقاء  امسه  يوجد شيء  أجناس خمتلفة، وال  واليهود أخالط من    

توراتهم تشهد بذلك، حتى أن سيجموند فرويد – وهو يهودي – قال يف كتابه املنشور 

يف باريس سنة 1984 بعنوان : ) موسى وعقيدة التوحيد (. إن موسى كان مصرياً، وان 

الذين خرجوا معه ومسوا بنو إسرائيل كانوا شيئًا أخر غري العشرية اليت جاءت قبل هذا 

إىل مصر مع يعقوب، عندما كان يوسف وزيرًا لفرعون، فهؤالء الناس الذين خرجوا 

واألجانب  احلروب،  وأسرى  العبيد،  من  كلهم  البشر،  من  أخالطًا  كانوا  موسى  مع 

الطارئني على مصر، وهم إنا رضوا باخلروج من أرض مصر ألنهم ال ميلكون شيئًا يف 

البالد، وكانوا يعملون فيها أجراء أكثرهم يعمل بلقمة العيش، ومل يكن مع موسى من 

املصريني غري السبعني رجاًل الذين اختارهم، وجعل هلم الرياسة والقيادة هلذه الثورة، اليت 

فجرها ضد الوثنية، وضد الطغيان الفرعوني . وأعلن االحتاد األمريكي لالنثريولوجية 

يف 1938. أن كلمة يهود ليس هلا مدلول جنس، وإنه ليس هناك جنس يهودي، ويروي 
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االنثربولوجي ) فردريك هريزا (: أن اليهود يتكونون من أجناس خمتلفة .

    النصر من عند اهلل :

   من خالل ما أوضحناه  سابقًا نطرح سؤااًل، واالجابه عليه تزيل ما علق يف أذهان 

البعض من مفاهيم ومعلومات خاطئة، والسؤال هو: هل عودة اليهود إىل فلسطني مبنية 

على وعد من اهلل، أم على وعد من بلفور ؟

  ولإلجابه عن هذا السؤال، نقول: إن وعد اهلل هلم كان معلقًا على شرط فاسخ، والشرط 

العهد  انتهى  وقد  االلتزام،  نشوء  بتحققه  ينتهي  الذي  هو  ـ  معلوم  كما هو  الفاسخ 

بتحقق الشرط الفاسخ و هو طردهم من فلسطني. وليس هناك وعد من اهلل بعد الوعد 

السابق، فأرض امليعاد ال تعين العودة مرة ثانية، إنا مسيت بأرض امليعاد نسبه للوعد، 

الشرط  السابق لتحقيق  العهد  أو  بالوعد  املرة ال عالقة هلا  فان عودتهم هذا  لذلك، 

الفاسخ كما ذكرنا، كما أن أساس الوعد انتهى أصاًل النتهاء العلة من ذلك، فلم يعد 

اليهود وحدهم أصحاب كتاب، هذا باالضافه إىل أن توارتهم مل تعد سارية املفعول بعد 

نزول القرآن الكريم، فعودتهم اآلن مبنية على وعد بلفور، وليس على وعد من اهلل، 

وإن إرادة اهلل لوعد بلفور أن يتحقق ال يعين أن اهلل قد وعدهم بذلك .

  وحتى اليهود أنفسهم ال يقولون إن اهلل أعادهم، بل إن غالبيتهم ال يؤمنون بدين، 

وحنن نقرأ ونشاهد الصراع بني املتدينني والعلمانني، وان العلمانيني يرفضون العمل 

مبا يطرحه املتدينون، كعدم إقالع الطائرات أو سري املواصالت بشكل عام يوم السبت، 

وعدم جتنيد الفتيات يف اجليش، إىل غري ذلك من اخلالفات.

  وباالضافه إىل ذلك فان احلركة الصهيونية اليت عملت على إعادة اليهود إىل فلسطني، 

هي حركة علمانية، فهرتسل مؤسس احلركة الصهيونية احلديثة رجل علماني، ودعاهم  
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إىل عدم انتظار املسيح، وعدم االهتمام بالكنس إال بشكل ثانوي، واملتدينون يقولون: 

إن دولة إسرائيل هي اليت سيقيمها املسيح املنتظر حسب اعتقادهم، أما إسرائيل احلالية 

فهي دولة مصطنعة، أقامها البشر، ومل يقمها اهلل، وسيتم تدمريها.

يتحقق  أن  الوعد  وأراد اهلل هلذا  بلفور،  مبنية على وعد  إىل فلسطني  اليهود  فعودة    

ألسباب كثرية، أهمها:

  إن املسلمني خرجوا عن كتاب اهلل، وعبدوا األصنام البشرية بداًل من اهلل، وركعوا 

للدينار والدوالر، فباعوا دينهم وضمائرهم للشيطان، هلذا شاء اهلل أن يتسلط اليهود 

على املسلمني عقابًا هلم، فاهلل لن يعدنا بفلسطني، ولن ينصرنا على اليهود وغريهم 

إال إذا اتبعنا كتاب اهلل وسنة رسوله، ومل نتبع األجانب ومل نلهث وراء مؤمترات دولية 

ليعطونا دولة، وإن الدول الكربى لن تعطينا دولة وإنا اهلل، وما النصر إال من عند اهلل، 

فنحن احتكمنا إىل شرائع األجانب وتركنا كتاب اهلل، فعاقبنا اهلل باحتالل واستنزاف 

َّْم يَْحُكم بَِما َأنَزَل الّلُه َفُأْولَـئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن {)12(، وقال  خرياتنا طبقا لقوله تعاىل:  } َوَمن ل

ْكُتْم ِبِهَما  رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-: ) َتَرْكُت ِفيُكْم َاْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما متََسَّ

ِكَتاَب اهللَِّ َوُسنََّة َنِبيِِّه ( )13(، وحتى اليهود أصبحوا يعودون إىل التوراة، ويسعون إىل 

إقامة دولة دينية، حتكمها التوراة، ألنهم شعروا بنياتهم، وأنكروا أن طريق اخلالص لن 

تكون إال بالرجوع إىل الدين. 

 وقد تكون عودة اليهود إىل فلسطني عودة لتأديب املسلمني، وتذكريهم أن النصر  من 

عند اهلل ....)14(.

  ويف نهاية املطاف نقول عن وعد بلفور :)من ال ميلك أعطى من ال يستحق (، ورحم 

اهلل القائل :

 وعد بلفور واملصاحلة الصهيونية اإلستعمارية يف فلسطني
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سبعون عامـًا قد مضت   ....  وأميت حتيـــــا الضرر

من وعــــد بلفور الذي   ....  أعـــطى بالدي للغجر 

فالقدس تصرخ يا أخي  ....  أيــــن اخلوالد يا عمر 

          ابغي صالحًا فــــــاحتًا  .... معه الشباب على األثر )15(

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
   اهلوامش 

1. نشرة لوزارة الرتبية والتعليم: ص1.
2. نشرة وزارة الرتبية والتعليم: ص3.

3. جذور الفكر الصهيوني، يوسف مرار: ص38.
4. تاريخ العالقات الدولية: ص24.

5. بيت املقدس واملسجد األقصى، حممد حسن شراب: ص181.
6. راجع مذكرات احلركة الوطنية الفلسطينية 1933 - 1939، والنكبة والصمود: ص3.

7. نشرة وزارة الرتبية والتعليم: ص4.
8. القضية الفلسطينية، ذوقان اهلنداوي وعباس الكرد: ص62

9. الصهيونية وحقوق اإلنسان العربي: ص205.
10. صحيفة القدس يوم األحد بتاريخ 6 /9 /1998، مقالة بعنوان أضواء على املدينة املقدسة، 

د. صبحي غوشة، ونواف الزرو :ص11.
11.  سورة يوسف: اآلية )93(.

12.  سورة املائدة اآلية: )44(.

13. موطأ مالك، كتاب القدر، باب النَّْهِى َعِن اْلَقْوِل، ِباْلَقَدِر

14. جذور الفكر الصهيوني: ص41 ، 62.

15. مقتطفات من شعر الشيخ إمساعيل اجلمل: ص166.
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األماكن اليت حيرم منها احلجاج واملعتمرون

  السؤال: من أين حيرم احلاج واملعتمر ؟   

 اإلجابة : حدد النب  مواقيت عدة، حتيط مبكة املكرمة من اجلهات األربع، فعن ابن 

عباس - رضي اهلل عنهما - قال : » ِإنَّ النَِّبَّ        َوقََّت    أِلَْهِل املَِْديَنِة    َذا احْلَُلْيَفِة،    َوأِلَْهِل 

ْأِم    اجْلُْحَفَة،    َوأِلَْهِل جَنٍْد    َقْرَن املََناِزِل،    َوأِلَْهِل اْلَيَمِن    َيَلْمَلَم،    ُهنَّ هلَُنَّ َوملَِْن َأَتى  الشَّ

َعَلْيِهنَّ ِمْن َغرْيِِهنَّ ممَّْن َأَراَد احْلَجَّ َواْلُعْمَرةَ، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث َأْنَشأَ، َحتَّى   

َة« )1(.  َة    ِمْن    َمكَّ  َأْهُل َمكَّ

  ويطلق على ذي احلليفة آبار علي، وهي تسمية عليها خالف، وقال بعضهم : ال أصل 

هلا، كما أن اجلحفة اندثرت، فيحرم أهل الشام ومناطق الشمال من رابغ قبل اجلحفة 

بقليل . 

  وأهل العراق ومناطق الشرق حيرمون من ذات عرق، فعن أبي الزبري عن جابر، قال: 

مسعته، وأحسبه رفع احلديث إىل رسول اهلل  قال : »ُمَهلُّ     َأْهِل    املَِْديَنِة    ِمْن  ِذي احْلَُلْيَفِة، 

قبسات من كتاب 
فتاوى احلج والعمرة

  ََفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمون   : قال تعاىل
)النحل:43(

دار اإلفتاء الفلسطينية
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ِريُق اآْلَخُر  اجْلُْحَفُة،  َوُمَهلُّ َأْهلِ  اْلِعَراِق    ِمنْ   َذاِت ِعْرٍق،  َوُمَهلُّ َأْهِل    جَنٍْد    ِمْن    َقْرٍن،    َوالطَّ

َوُمَهلُّ َأْهِل    اْلَيَمِن    ِمْن    َيَلْمَلَم«)2( . وقال بعض أهل العلم: أن ذات عرق من حتديد 

عمر   » َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَما، َقاَل: ملَّا ُفِتَح َهَذاِن املِْْصَراِن َأَتْوا ُعَمَر، َفَقاُلوا: 

َيا َأِمرَي املُْْؤِمِننَي ِإنَّ َرُسوَل اهللَِّ َحدَّ أِلَْهِل جَنٍْد َقْرًنا، َوُهَو َجْوٌر َعْن َطِريِقَنا، َوِإنَّا ِإْن َأَرْدَنا 

َقْرًنا َشقَّ َعَلْيَنا، َقاَل: َفاْنُظُروا َحْذَوَها ِمْن َطِريِقُكْم، َفَحدَّ هلَُْم َذاَت ِعْرٍق« )3(. 

احلليفة، ال جياوزونه  ذو  فميقاتهم    الرسول  مدينة  ينزلون عادة    وحجاج فلسطني 

إىل رابغ عند أغلب العلماء، إال يف قول املالكية وبعض احلنفية)4(، وإن أتوا الطريق 

الساحلي ومل يأتوا املدينة فميقاتهم رابغ باتفاق. وقد اتفق العلماء على حتريم جماوزة 

امليقات ملن يريد احلج والعمرة من غري إحرام)5(.                                            

  ومن كان من أهل مكة فيهل من داره يف احلج، وإذا أراد العمرة فعليه أن خيرج إىل 

ا َقَضْيَنا احْلَجَّ َأْرَسَليِن َرُسوُل  احلل، ودليل ذلك ما روت عائشة - رضي اهلل عنها - : »َفَلمَّ

اهللَِّ  َمَع َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِبي َبْكٍر ِإىَل التَّْنِعيِم َفاْعَتَمْرُت« )6( 

   أما امليقاتي؛ وهو من كان يسكن يف مناطق املواقيت وخارج مكة، فمذهب اجلمهور 

أن إحرامه املكاني هو موضعه، وعند احلنفية له اإلحرام من طرف احلل جوازًا، واألفضل 

إحرامه من موضعه، واستدل اجلميع باحلديث السابق : »َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث 

َأْنَشَأ« )7( وهذا يف احلج والعمرة. 

 الثياب اليت ال جيوز للمحرم أن يلبسها

  السؤال: ماذا يلبس الرجل احملرم، وماذا حيرم عليه؟ 

 اإلجابة: يلبس الرجل إزارًا َيلُّف به نصفه السفلي، ورداء ُيلَّف على نصفه العلوي، 

وما يف  املعطرة  واملالبس  واجلوارب،  الرأس  وغطاء  الثياب،  من  اعتاد  ما  عليه  وحيرم 
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قبسات من كتاب فتاوى احلج والعمرة

معناها ، عن ابن عمر - رضي اهلل عنهما - » َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهللَِّ   َما َيْلَبُس احملُِْرُم 

َراِوياَلِت، َواَل  ِمْن الثَِّياِب، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ    :   اَل َتْلَبُسوا اْلُقُمَص، َواَل اْلَعَماِئَم، َواَل السَّ

 اْلرَبَاِنَس،    َواَل    اخْلَِفاَف،    ِإالَّ َأَحٌد اَل جَيُِد النَّْعَلنْيِ، َفْلَيْلَبْس اخْلُفَّنْيِ، َوْلَيْقَطْعُهَما َأْسَفَل ِمنْ  

ُه الزَّْعَفَراُن َواَل    اْلَوْرُس«)8( . وهذه املالبس   اْلَكْعَبنْيِ،   َواَل َتْلَبُسوا ِمْن الثَِّياِب َشْيًئا َمسَّ

ال يلبسها احملرم بإمجاع املسلمني . 

  فال جيوز لبس ما اعتاد من الُقُمص والسراويالت ) أي البالطني ( واجلوارب وأغطية 

الرأس كالشماغ واحلطة والطاقية وحنو ذلك، أما املظلَّة من أي شيء كانت فال مانع 

منها، وكذلك محل شيء على الرأس. وحيرم سرت وجه الرجل عند اجلمهور، وأجاز ذلك 

الشافعية. 

  وحيظر على الرجل كل ثوب مسه عطر أو طيب، ولبس اخلفني واجلوربني والقفازين، 

وال مانع من اإلحرام باحلذاء ووضع احلزام ولو به خيط ، وكذلك لبس اخلامت والساعة 

والنظارة)9(. 

  وميكن تصنيف املالبس احملظورة على احملرم إىل ستة أصناف، وهي:

1( الُقُمص، مجع قميص، وهو الثوب ذو األكمام قصريًا كان أم طوياًل، ويلحق به ما 

يشبهه مثل الفنيلة، وما له ُكمٌّ طويل أو قصري، أو من دون ُكم.

2( العمائم، مجع عمامة، وهي ما يلف الرأس، ويقاس عليها الطاقية وما يف معناها.

3( السراويالت، مجع سراويل، وهو املئزر ذو األكمام »البنطلون« ويقاس عليه التِّبان،   

وهو سراويل قصري، ومثله الكالوت.

4( الربانس، مجع برنس، وهو كل ثوب يتصل به غطاء للرأس.

5( اخلفاف، مجع خف، ويلحق به الشراب أو اجلورب.
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بقية  بهما  الرائحة- ويلحق  َوْرس-وهو نبت طيب  أو  بزعفران  املطيبة  الثياب   )6

أنواع الطيب والعطور. وهذا الصنف السادس يشمل الرجال والنساء يف التحريم، أما 

األصناف اخلمسة السابقة فتختص بالذكور. وضابط ما تقدم أن كل ما ضبط على قدر 

البدن أو جزء منه، أو عضو من أعضائه، فاحملُْرم ممنوع منه، وليس كل ما فيه خيط ممنوعاً. 

بل إن كلمة خميط مل ترد يف النصوص فيما يتعلق باإلحرام، وأول من استخدمها بعض 

التابعني)10(.   

 شروط صحة الوقوف بعرفة

   السؤال: ما شروط الوقوف بعرفة ؟ 

   اإلجابة: 

1. اإلسالم والعقل واإلحرام، وهو نية الدخول يف النسك . 

2. أن يقف يف املكان احملدد حبدود عرفة، عاملًا بأنه عرفة عند مجهور العلماء، وقيل: و لو مل 

يعلم أنه واقف بعرفة، وليس وادي ُعرنة من املوقف، وجبل عرفة حمدد اليوم بعالمات 

صفراء اللون تدل على بدايته ونهايته . 

عن جابر  أن النب  قال : »َقْد َوَقْفُت َها ُهَنا بعرفة،  َوَعَرَفُة ُكلَُّها َمْوِقٌف«)11( 

3. أن يكون وقوفه يوم التاسع من ذي احلجة وأوله من زوال الشمس -أي بعد الظهر- 

وميتد إىل فجر اليوم العاشر عند مجهور العلماء.

  وقال احلنابلة: وقته من فجر التاسع إىل فجر العاشر؛ ألن اليوم يبدأ من الفجر، أما 

كونه بعد الزوال فهو من السّنة . 

  وقال مالك : وقت الوقوف هو الليل ، فمن مل يقف يف الليل بطل حجه .

  وقول اجلمهور أحوط فيما يتعلق بأول الوقت يف قول احملققني من أهل العلم. 
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  والواجب عند اجلمهور أن جيمع بني الليل والنهار، ولو قبل الغروب بلحظة إىل ما 

بعده بلحظة، وقال الشافعية : اجلمع بني الليل والنهار مستحب. 

والسنة أن يقف من الزوال إىل ما بعد الغروب ولو بقليل؛ حلديث امِلسَور ابن خمرمة، 

ْرِك َواأْلَْوَثاِن َكاُنوا َيْدَفُعوَن يِف  قال : خطبنا رسول اهلل  فقال : »َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ َأْهَل الشِّ

ْمُس َعَلى ُرُءوِس اجْلَِباِل، َكَأنََّها َعَماِئُم الرَِّجاِل َعَلى ُرؤوِسَها،  َهَذا املَْْوِضِع إَذا َكاَنْت الشَّ

ا َنْدَفُع َبْعَد َأْن َتِغيَب«)12( .   َوِإنََّ

األمور اليت تبطل احلج

 السؤال: ما مبطالت احلج ؟ 

 اإلجابة: يبطل احلج بواحد من أمرين: 

1. اجلماع إذا كان قبل رمي مجرة العقبة، أما إذا حصل بعدها وقبل طواف اإلفاضة فال 

يبطل احلج ويكون آثاً، وعليه دم عند مجهور العلماء. 

2. ترك ركن من أركان احلج، كمن فاته الوقوف بعرفة، أو ترك طواف الركن أو السعي 

عند مجهور العلماء، وميكن للحاج أن يطوف ويسعى ولو بعد حني، أما إن فاته الوقوف 

بعرفة، فقد فاته احلج.

   وإذا بطل احلج بأحد هذين األمرين، وجب على املسلم احلج يف العام القادم إن كان 

مستطيعاً، وإن مل يكن مستطيعًا فيجب يف أول وقت حتصل فيه االستطاعة)13(

حيض املرأة يف احلج

  السؤال: ما أحوال النساء مع احليض يف احلج ؟ 

  اإلجابة: أما أحوال املرأة وظروفها مع احليض، فيمكن تلخيصها مبا يأتي : 

1. يسقط عنها طواف الوداع مطلقاً، ويسقط عنها طواف القدوم إن كانت نوت حج 

قبسات من كتاب فتاوى احلج والعمرة
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اإلفراد أو القران . 

2. إن أتاها احليض حال شروعها يف اإلحرام، وكان الوقت ضيقًا إىل عرفة ، فإما أن حترم 

باحلج وحده، وليس عليها هدي، أو حترم قارنة وعليها هدي ، وجيزئ عنها طواف واحد، 

وهو طواف الركن .

3. إن كان هناك وقت بني اإلحرام واحلج فيمكن هلا أن حترم متمتعة، وتظل على إحرامها 

حتى تطهر، فتعتمر بعدها وتتحلل، ثم حترم باحلج يف أيامه . 

4. من أحرمت فعاًل ثم جاءها احليض، فإن كانت مفردة فال شيء عليها، وليس عليها 

طواف قدوم، وتطوف بالبيت بعد عرفة، وتكون قد طهرت، ومثلها القارنة . 

5. وإن كانت متمتعة فليس هلا إال أن تتحول من التمتع إىل القران وحده، إذا ظنت دخول 

وقت احلج واقرتاب يوم عرفة، وهو ما حصل لعائشة - رضي اهلل عنها - وهو األكثر 

مالءمة حلال املرأة، وعليه أكثر أهل العلم، وخالف يف ذلك أبو حنيفة . 

6. إن استطاعت أخذ دواء لرفع الدم فلها ذلك، فإن طهرت جاز هلا الطواف. 

7. إن أتاها احليض بعد عرفة ومل تستطع رفعه، طافت بالبيت لإلفاضة مع شد حفاظتها 

وذلك للضرورة، يف قول بعض أهل العلم. 

8. املستحاضة اليت ترى الدم أغلب أيام الشهر ال شيء عليها وقت االستحاضة، وهلا 

أن تطوف . 

حكم جلب احلاج للهدايا وتأخري أداء فريضة احلج لذلك

  السؤال: هل جيوز تأخري احلج حتى يتمكن من مجع املال للهدايا ؟ 

  اإلجابة: قال ابن عابدين: »ليس من احلوائج األصلية ما جرت به العادة احملُْدثة برسم 

اهلدية لألقارب واألصحاب، فال يعذر برتك احلج لعجزه عن ذلك« . 
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  وهذا ال يتصور فيه خالف، وهو يدل على إثم من أخر احلج بسبب هذه التقاليد)14( 

فعلى احلجاج أال يبالغوا يف شراء اهلدايا، وهلم أن حيملوا ما هو أنفع لدينهم وضيوفهم 

من ماء زمزم ومطوية نافعة، أو كتاب فيه خري. 

  ومع هذا، فإنه يستحب للقادر أن يقدم اهلدية دون مبالغة وال مفاخرة، ويستحب قبوهلا 

أيضاً، ملا ورد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبِّ  َقاَل: »َتَهاَدْوا حَتَابُّوا« )15(. 

اهلوامش 
1.  صحيح مسلم، كتاب احلج، باب مواقيت احلج والعمرة
2. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب مواقيت احلج والعمرة

3.  صحيح البخاري ، كتاب احلج ، باب ذات عرق ألهل العراق
4.  حاشية ابن عابدين 2 /476، واالستذكار 3 /206، واملغين 3 /186

5.  املغين 3 /186 وما بعدها
6.  صحيح البخاري ، كتاب احلج ، باب كيف تهل احلائض والنفساء
7.  صحيح البخاري، كتاب احلج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة

8.  صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الربانس
9.  أسرار احلج 69، ونيل األوطار 9 /170

10.  فقه العبادات 350 - 351، ومسائل يكثر السؤال عنها يف احلج 12
11.  سنن أبي داود، كتاب املناسك، باب الصالة جبمع

12.  أخرجه احلاكم يف املستدرك كتاب معرفة الصحابة برقم 6229، وقال الذهب : على شرط 
البخاري ومسلم، و املبسوط 4 /30، وفقه العبادات على املذهب احلنفي 186، والكايف يف فقه 

أهل املدينة 1/ 359،و اجملموع 8/ 119، والشرح الكبري 3/ 435
13.  الوجيز259، واملوسوعة الفقهية الكويتية 17 /78، وخمتصر الفقه اإلسالمي 689

14. حاشية ابن عابدين 2 /461، واملوسوعة الفقهية الكويتية17 /33
15. رواه البيهقي يف السنن الكربى كتاب اهلبات برقم11726،  وقال األلباني يف صحيح 

األدب املفرد: حسن، وهو يف التلخيص احلبري برقم1315وقد حسنه ابن حجر3 /163

قبسات من كتاب فتاوى احلج والعمرة
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                                بقلم : الشيخ / احسان إبراهيم عاشور

                                         مفيت حمافظة خان يونس

  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نب بعده ، وبعد : 

  فاألضحية هي ما ُيذَبُح من النَـَّعِم تقرُّبًا إىل اهلل تعاىل، من يوم العيد إىل مغرب ثالث 

أيام التشريق، وهي تقع يف األيام العشر، اليت ال َيعِدُل العمَل الصاحَل فيها شيٌء، ولو 

كان جهادًا يف سبيل اهلل، إال َمْن خرج بنفسه وماله، فلم يرجع ِمْن ذلك بشيء، ال سيما 

يوم احلج األكرب، سواء كان يوم عرفة، أم يوم األضحى نفسه، فِطيبوا بها نفساً، ولن يناَل 

اهلَل حلوُمها وال دماؤها، ولكْن َيَناُله التقوى منكم .

ذبح  يف  اخلليل  إبراهيم  أبينا  ُسنَـِّة  إحياُء  منها  كثرية؛  حِلَِكم  األضحية  ُشِرعت  وقد    

الكبش العظيم فداًء لولده إمساعيل عليهما الصالة والسالم، ومنها شكُر اهلل سبحانه 

وتعاىل على ِنَعِمِه املتعددة، وآالئه املتنوعة، والتوسعةُ  على النفس وأهل البيت، وإكراُم 

الـجريان واألقارب واألصدقاء، والصدقةُ  على الفقراء والـمحتاجني.

   ولألضحية أحكام كثرية، أَبنينُِّ بعضها يف البنود الثالثة اآلتية:

  أواًل : حكم األضحية: 

حكم األضحية 
ويف حق من تشرع وما هي شروطها؟
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  اختلف الفقهاء فيه على قولني:

  األول: األضحيُة سنٌة مؤكدٌة، وهذا قول كثري من الصحابة والتابعني، وهو ما ذهب إليه 

اإلمام أمحد، والشافعي، ومالك يف القول املشهور عنه، وبعض احلنفية، وغريهم.

  والثاني: األضحيُة واجبٌة، وبهذا قال اإلمام أبو حنيفة، ومالك يف قوٍل عنه، وهو اختيار 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه.

  والراجح أن األضحية سنة مؤكدة، وبه نفيت يف األحوال العادية، ولكْن نظرًا لظروفنا 

غري العادية يف قطاع غزة؛ حيث أصاب الناَس ضيٌق شديٌد، بسبب احلصار، وقلة الدخل، 

وغالء األسعار، فقد نَِيل إىل اختيار القول بوجوب األضحية على املوسر القادر عليها؛ 

منعًا ملَا ُيَراِوُد بعض الناس من تركها أو اإلحجام عنها، وقيامًا حِبقِّ العبودية هلل تعاىل، 

وتوسعة على الفقراء واحملتاجني .

   ثانيًا : يف َحقنِّ َمْن ُتشَرُع األضحية : 

   تـُشرع األضحية يف َحقِّ الغين القادر عليها ، والذي أرجحه أنه َمْن ميِلُك نصاب 

الزكاة فاضاًل عن حوائجه األصلية ؛ لقوله  : » َمْن َكاَن َلُه َسَعٌة َوملَْ ُيَضحِّ َفاَل َيْقَرَبنَّ 

َعة؛ وهي الغنى، وَمْن َمَلَك نصابًا من املال »  ُمَصالََّنا « )1(، فالرسول  شرط عليه السَّ

وهو ما يوازي ثـََمَن 85 خسة وثانني جرامًا من الذهب « فهو غينٌّ، وجبت عليه الزكاة 

فيه .

   ثالثًا : شروط األضحية : 

1 ـ أن تكون ِمن بهيمة األنعام، وهي البقر، واإلبل، واملاعز، والضأن، ذكورها وإناثها.

نَّ الـمحددة شرعًا لإلجزاء ؛ وهي : 2 ـ أن تبلغ األضحية السِّ

حكم األضحية ويف حق من تشرع وما هي شروطها
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  من اإلبل ما أتـمَّ خس سنني، ودخل يف السادسة.

  ومن البقر ما أتـمَّ سنتني، ودخل يف الثالثة.

  ومن الـماعز ما أتـمَّ سنًة، ودخل يف الثانية.

  ومن الضأن ما أتـمَّ ستة أشهر فما فوقها، بشرط أن يكون كبريًا، بـحيث إذا ُوِضَع 

بني الكبار ال ميَيَّز .

3 ـ أن تكون سليمة من العيوب الـمانعة من صحة األضحية، فال تـُجزيء العوراء 

الَبنيُِّ َعَوُرها، وال الَعْرجاء الَبنيُِّ َعَرُجها، وال الـمريضة الَبنيُِّ َمَرُضها، وال العجفاء اهلزيلة 

اليت ذهب ُمخُّ عظامها؛ ملا روى الرباء بن عازب أن النب  قال : »  َاْرَبَعٌة اَل جَيِْزيَن يِف 

ااَلَضاِحي اْلَعْوَراُء اْلَبنيُِّ َعَوُرَها َواملَِريَضُة اْلَبنيُِّ َمَرُضَها َواْلَعْرَجاُء اْلَبنيُِّ َظْلُعَها َواْلَكِسرَيُة 

الَّيِت اَل ُتْنِقي «. )2(

وال  العمياء،  تـُجزئ  فال  عيباً؛  أشد  أو  معناها  يف  ما  العيوب  هذه  ضمن  ويدخل    

الـَجرباء، وال العاجزة عن الـمشي ِلَعاَهٍة، وال مكسورة القرن، أو ما يزيد على ثلثه، 

نـَِب، وال ما قـُطع منها من هذه األعضاء  وال مقطوعة اللسان، أو األذن، أو األلية، أو الذَّ

موا الـخبيَث ِمْنُه  ما يزيد على ثلثه؛ فإنكم تتقربون بها إىل الكبري الـُمتعال، فال تَيمَّ

تنِفقون .

  وأما العيوب الَيسيـرُة فُيْكَرُه وُجوُدها، ولكْن ال تـَمَنُع ِمن اإلجزاء، فتجزئ التضحية 

الرؤية،  يـمنع  ال  َحَوٌل  عينها  يف  اليت  والـَحوالء  ِخْلَقًة،  هلا  قـَْرَن  ال  اليت  بالـَجْلحاء 

 وصغرية األذن، أو املشقوقة واملثقوبة، والـَخِصيُّ ) الذي ُسلَّت خصيتاه (، والـَجْدعاء 
) مقطوعة األنف (، والبرتاء ) اليت ال َذنـََب هلا ِخْلقًة (، فإن مراعاة ذلك ِمن تعظيم 
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ْم شعائَر اهلل، فإنها ِمْن تقوى القلوب . شعائر اهلل، وَمْن ُيَعظِّ

  أما من اشتـرى أضحـية، ثم وجد بها عيبًا مينع اإلجزاء، كأن تكون مكسورة القرن، 

أو عمياء، فيجب عليه استبداهلا بأضحـية أخرى سليمة، أما إذا كان عيبها من العيوب 

بها  ثم حدث  اشتـراها سليمة،  لو  أما  ذلك،  أمكنه  إن  استبداهلا  فاألفضل  املكروهة، 

ي  عـيب مينع اإلجزاء َذحَبَـها وأجزأته ؛ ملا ُروي عن أبي سعيد، قال: » اْبَتْعَنا َكْبًشا ُنَضحِّ

َاْن  َفَاَمَرَنا  َفَسَاْلَنا النَِّبَّ ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ  ُاُذِنِه  َاْو  َاْلَيِتِه  ِمْن  ْئُب  َفَاَصاَب الذِّ ِبِه 

َي ِبِه « )3(. ُنَضحِّ

  وهنا أنبه إىل ضرورة التأكد عند شراء األضحية من توافر شروطها، والتحقق من 

سالمتها من العيوب، والبعد قدر املستطاع عن العيوب املكروهة؛ مراعاة لتعظيم شعائر 

اهلل الذي هو من تقوى القلوب، وعلى التجار أن يتقوا اهلل تعاىل عند بيعهم لألضاحي، 

وأال يغشوا الناس بإخفاء العيوب والتدليس عليهم .

واهلل تعاىل أعلم، وصلى اهلل على حممد، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم .

اهلوامش 

1. سنن ابن ماجه، كتاب األضاحي، باب اأَلَضاِحيُّ َواِجَبٌة ِهَي َأْم اَل، وحسنه األلباني.     

2. سنن النسائي، كتاب الضحايا،باب اْلَعْرَجاِء .

3. سنن ابن ماجه، كتاب األضاحي، باب َمِن اْشرَتَى ُاْضِحيًَّة َصِحيَحًة َفَاَصاَبَها ِعْنَدُه َشْىٌء      

حكم األضحية ويف حق من تشرع وما هي شروطها
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                                             بقلم : أمحد ذياب عطايا  

                              قسم القرآن / وزارة األوقاف والشؤون الدينية

   
هل يمسح الوجه بعد الدعاء؟

 

   مل تصل األحاديث الواردة عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم خبصوص مشروعية املسح على الوجه 
بعد الدعاء درجة الصحة، ونود هنا عرض تلك األحاديث، وما قيل يف درجة صحتها، وذلك على 

النحو اآلتي : 

  )أ ( اخرج الرتمذي يف الدعوات عن عمر بن اخلطاب قال » َكاَن َرُسوُل اهللَِّ      ِإَذا َرَفَع َيَدْيِه 
ُهَما َحتَّى ميََْسَح ِبِهَما َوْجَهُه «  قال الرتمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من  َعاِء ملَْ حَيُطَّ يِف الدُّ

حديث عيسى بن محاد، وقد تفرد به ، وهو قليل احلديث.
 واحلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك )1 /536( وسكت عليه ، وتبعه الذهب يف سكوته. 

 قلت: محاد بن عيسى؟ قال ابن حجر يف التهذيب ) 1562 (: قال عنه ابن معني: شيخ صاحل، وقال 
أبو حامت: ضعيف احلديث، وقال اآلجري عن أبي داود: ضعيف روى أحاديث مناكري، وقال احلاكم 
والنقاش: يروي عن ابن جريح وجعفر الصادق أحاديث موضوعة،  وضعفه الدارقطين، وقال ابن 
ماكواًل: ضعفوا أحاديثه، وخلص ابن حجر يف التقريب )1562( فقال: ضعيف، واحلديث أخرجه 
ابن عساكر بهذا السند يف تاريخ دمشق، وأورده الفتين يف تذكرة املوضوعات )6( والسيوطي 
يف جامعه الصغري )6705( وابن أبي حامت يف العلل )2 /356(، وضعفه األلباني يف ضعيف 

الرتمذي )671( وإرواء الغليل )33(، فاحلديث ضعيف. 
 )ب( أخرج ابن ماجه يف الدعاء عن ابن عباس قال : قال رسول اهلل  : » ِإَذا َدَعْوَت اهللََّ َفاْدُع 

ِبُبُطوِن َكفَّْيَك َواَل َتْدُع ِبُظُهوِرِهَما َفِإَذا َفَرْغَت َفاْمَسْح ِبِهَما َوْجَهَك« 
وأخرجه بنحوه أبو داود )1485(  والبيهقي يف الكربى )2 /212( . 

  ويف سند احلديث صاحل بن حسان األنصاري، وهو مرتوك، فإسناد احلديث ضعيف جدًا . 
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  قال أبو داود بعد أن أورد احلديث: روي هذا احلديث من غري وجه، عن حممد بن كعب القرظي 
كلها واهية، وهذه الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضاً.

  قلت: إذا كان يف رواية أبي داود رجل مبهم، وهو الذي روى عن حممد بن كعب القرظي، وقال 
أبو داود: هذه أمثلها، أي أصلحها، وهو ضعيف، فما بالك مبا هو دون تلك الطرق. 

  قال األلباني يف االرواء )2 /179(: ضعيف . 
  النب  أن  أبيه  عن  يزيد  بن  السائب  عن  الدعاء  يف  داود  أبو  أخرج  )ج(    
»  َكاَن  ِإَذا َدَعا َفَرَفَع َيَدْيِه َمَسَح َوْجَهُه ِبَيَدْيِه « قال اخلطابي يف معامل السنن: يف سنده ابن هليعة، وهو 
ضعيف، واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده )4 /221( وفيه عبد اهلل بن هليعة، قال عبد اهلل بن أمحد 
بن حنبل : » وقد خالفوا قتيبة يف إسناد هذا احلديث، وأبي حسب قتيبة َوِهَم فيه، يقولون: عن 

خالد بن سائب عن أبيه « . وقال العلماء: اخلطأ يف السند من ابن هليعة . 
  قلت : احلديث يف سنده ابن هليعة، صدوق اختلط بعد احرتاق كتبه، وفيه أيضا حفص ابن هاشم 

بن عتبة، قال ابن حجر يف التقريب )1491(: جمهول، فاحلديث إسناده ضعيف.
 )د( أخرج الطرباني يف الكبري )7 /141( عن السائب بن يزيد، أن رسول اهلل  » كان إذا دعا 

رفع راحتيه إىل وجهه « . 
  قال اهليثمي يف جممع الزوائد )10 /169( فيه حفص بن هاشم ، وهو جمهول . 

  قلت: حديث الطرباني دل على أوهام ابن هليعة ، فمرة رواه عن السائب عن يزيد عن أبيه، 
ومرة رواه عن خالد بن السائب عن أبيه، وهلذا كان عبد اهلل بن حنبل يف حمله. وسند الطرباني 

هو كسابقه ) حديث أبي داود ( ضعيف. 
  )هـ( أخرج عبد الرازق الصنعاني يف مصنفه )2 /247( قال : »كان رسول اهلل  يرفع يديه عند 

صدره يف الدعاء، ثم ميسح بهما وجهه« .
  وهذا إسناد ضعيف، ابن شهاب الزهري تابعي مل ير الرسول ، وحديثه هنا مرسل، واملرسل 

من أقسام احلديث الضعيف . 
  )و( أخرج الطرباني عن الوليد بن عبد اهلل بن أبي مغيث، قال : » إذا دعا أحدكم فرفع يديه 

فان اهلل تعاىل جاعل يف يديه بركة ، فال يردهما حتى ميسح بهما وجهه «.
  يف سنده إبراهيم بن يزيد، قال ابن حجر يف التقريب: مرتوك احلديث، فالسند ضعيف جدًا، 

هل ميسح الوجه بعد الدعاء ؟
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فكيف إذا كان فوق ذلك مرسال، فالوليد من طبقة من مسع من الصحابة، فلم ير النب  ومل 
يسمع منه، فضاًل عن أن أهل العلم يرون أن الوليد ليس له رواية عن الصحابة، فإن كان كذلك، 

فيكون هذا اإلسناد معضاًل. 
  وبالنسبة لآلثار اليت وردت بهذا الشأن، فنعرضها على النحو اآلتي : 

  أ -أخرج البخاري يف األدب املفرد )609( عن أبي نعيم – وهو وهب – قال : » رأيت ابن عمر 
وابن الزبري يدعوان ، يديران بالراحتني على الوجه « . 

  قلت: هذا موقوف على ابن عمر وابن الزبري، واملوقوف ليس حجة عند املخالفة ولو صح، 
فكيف إذا مل يصح؟ وهذا األثر مل يصح، فيه عمر بن فليح عن أبيه وهما ضعيفان ، قال األلباني 

يف خترجيه لألدب املفرد : ضعيف اإلسناد. 
ب - قال الفريابي ) ت212 ( حدثنا إسحق بن راهويه، أخربنا املعتمر بن سلمان، قال : »رأيت 
أبا كعب صاحب احلرير يدعو رافعًا يديه فإذا فرغ مسح بهما وجهه ، فقلت له: من رأيته يفعل 
هذا ؟ قال : احلسن بن أبي احلسن«، وهذا أيضا موقوف على احلسن البصري، واملوقوف ليس 

حجة كما ذكرنا.  
  فإذا استبعدنا املوقوفات ) اآلثار (  واألحاديث  املرسلة ، يبقى عندنا أربعة  أحاديث يف مسح 
الوجه بعد الدعاء، وهي ضعيفة اإلسناد، كما بينا، ومل يصح عن الرسول  حديث يفيد أنه كان 
ميسح وجهه بعد الدعاء ، وهذه األحاديث املتصلة مع األحاديث املرسلة مع اآلثار ، ال تصلح ألن 

تكون شواهد لبعضها بعضاً. 
  قال ابن تيمية يف فتاويه عن أحاديث مسح الوجه براحة اليدين بعد الدعاء : » ليس فيه إال 
حديث أو حديثان ال تقوم به حجة « وقال العز بن عبد السالم : » ال ميسح وجهه إال جاهل « 

وانظر ما كتبه األلباني يف صحيحه، يف تعليقه على حديث أبي داود، رقم )595(.
  لقد وردت أحاديث وآثار صحيحة يف رفع اليدين حال الدعاء، سواء كانت قولية أم فعلية، لكن    
مل يرد حديث واحد صحيح يفيد استحباب أو سنية مسح الوجه باليدين. رغم أن هذا -رأي 
مسح الوجه بعد الدعاء – مما انتشر بني الناس، فالسواد األعظم منهم ميسحون وجوههم حال 
انتهائهم من دعائهم، وهو كما رأيت مما ليس له مستند، إال أحاديث ضعيفة، أو مراسيل، أو آثار 

موقوفة، ال تقوم بها حجة . واهلل تعاىل أعلم
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االجتهاد في اإلسالم
    الحلقة الثانية واألخيرة 

 

  تبعًا ملا مت التطرق إليه يف احللقة السابقة من االجتهاد يف اإلسالم، نعرض فيما يأتي 

الشروط الالزم توافرها يف اجملتهد 

  أواًل: العلم بكتاب اهلل الكريم

  إن القرآن الكريم دستور اإلسالم، وهو املصدر األول للتشريع اإلسالمي، فيه احلالل 

واحلرام.

  وفيه اهلدى والنور وفيه االعتبار واالتعاظ، وفيه قصص القرون الغابرة، وفيه اآليات 

من  هذه  واحلالة  بد  فال  ومعارف.  علوم  من  وفيه  واملتشابهات،  واحملكمات  البينات، 

اإلحاطة بآياته على وجه اإلمجال والعموم، أما آيات األحكام فال بد من فهمها على خري 

وجه. ومن مل يعرف القرآن ومل يفهمه فال يعرف شيئًا من علوم اإلسالم.

   وفهم القرآن الكريم يقتضي أيضًا معرفة الناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، ومعرفة 

أسباب النزول.

  قال الشافعي رمحه اهلل فيما رواه عنه اخلطيب البغدادي يف كتابه »الفقيه واملتفقه«: ال 

حيل ألحد أن يفيت يف دين اهلل إال رجاًل عارفًا بكتاب اهلل، بناسخه ومنسوخه، ومبحكمه 

بعد  يكون  ثم  أنزل،  وفيما  به،  أريد  وما  ومدنيه،  ومكيه  وتنزيله،  وتأويله  ومتشابهه، 

د.محزة ذيب مصطفى

جامعة القدس/ كلية الدعوة وأصول الدين
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ذلك بصريًا حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بالناسخ واملنسوخ، ويعرف من 

احلديث ما عرف من القرآن، ويكون بصريًا يف اللغة، بصريًا بالشعر، وما حيتاج إليه 

للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا اإلنصاف وقلة الكالم، ويكون بعد هذا مشرفًا على 

اختالف أهل األمصار، وتكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هكذا، فله أن يتكلم ويفيت يف 

احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا، فله أن يتكلم يف العلم وال يفيت أ.هـ.)1(

  وهنا ال بد من أن ننوه إىل ما ذكره حجة اإلسالم الغزالي يف كتابه العظيم»املستصفى«، 

معرفته  من  بد  وال  األصل،  فهو  وجل  عز  اهلل  كتاب  أما  البند:  هذا  حيال  قال  حيث 

ولنخفف عنه )اجملتهد( أمرين:

 أحدهما: أنه ال يشرتط معرفة مجيع الكتاب بل ما تتعلق به األحكام منه، وهو مقدار 

خسمائة آية.

 الثاني: ال يشرتط حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عاملًا مبواضعها حبيث يطلب فيها 

اآلية احملتاج إليها وقت احلاجة أ.هـ.)2(

 وهناك من تعقب الغزالي يف حصره آيات األحكام خبمسمائة آية، وأوصلها إىل تسعمائة 

آية. بل منهم من توسع أكثر فأكثر، فقال: إن آيات الكتاب الكريم كلها أو يف معظمها 

حتى آيات الرتغيب والرتهيب والقصص، ال ختلو من أحكام فقهية تستنبط منها.

 واملرجح أن يكون للمجتهد اطالع عام على آيات الكتاب الكريم، مع عناية خاصة 

بآيات األحكام، وما له عالقة مباشرة بالفقه والقضايا ذات الصلة باالجتهاد واالستنباط. 

العالقة  ذات  والنصوص  اآليات  عليه  ختفى  ال  كذلك  كان  من  أن  فيه  ريب  ال  ومما 

بالقضايا الفقهية واألحكام.

القرآن الكريم عن ظهر قلب، فال شك أن ذلك أفضل للعامل  يتعلق حبفظ    وفيما 

واجملتهد، غري أن مصنفات الفهارس واحلاسوب اليوم حتقق للمجتهد بغيته وهدفه يف 
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االجتهاد يف اإلسالم 

جمال معرفة اآليات ومواقعها.

  وال يشرتط حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، بل أن يكون عاملًا مبواضعها، حبيث 

يطلب فيها اآلية احملتاج إليها، وقت احلاجة. )3(

 َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِلُْمْسلِِمنَي { )4(
ِّ
ُكل

ِّ
لَْنا َعَلْيَك الِْكَتاَب تِْبَيانًا ل   قال تعاىل: } َونَزَّ

  ثانيًا: العلم بالسنة النبوية الشريفة

  املقصود بالسنة هنا ما روي عن النب صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 

أو صفة. ولكن ال يشرتط هنا اإلملام بكل السنة النبوية واألحاديث الشريفة، فهذا حبر 

ال ساحل له، ولكن املقصود أن يكون ملمًا بأحاديث األحكام اليت يبنى عليها احلالل 

واحلرام واجلائز واحملظور، أما ما كان متعلقًا بالقصص أو الرتغيب والرتهيب فهذا ليس 

من شروط االجتهاد. ولكن اإلملام بالسنة بشكل عام هو األوىل، وال يشرتط حفظ ذلك 

أو أحاديث األحكام عن ظهر قلب، كما كان يفعل يف الرجوع إىل ذلك من رمحهم اهلل 

تعاىل، بل يكفي أن يعرف يف الرجوع إىل ذلك من خالل املصنفات واملؤلفات، ولديه 

القدرة يف الوقوف على أبوابها يف مصادرها ومظانها، وحني إرادة املسألة الفقهية يعرف 

مراجعة النصوص الواردة فيها، مستعينًا بذلك بكتب الفهارس اللفظية واملوضوعية، 

وما وضع وألف منها على األطراف واملعاجم، وما إىل ذلك من أدوات دالة على مواضع 

األحاديث املتعددة.)5(

  قال اإلمام الغزالي - رمحه اهلل تعاىل - وأما السنة فال بد من معرفة األحاديث اليت 

التخفيفان  وفيها  فهي حمصورة،  ألوف،  على  زائدة  كانت  وإن  وهي  باألحكام،  تتعلق 

املذكوران. -أي اللذان ذكرهما عند احلديث عن العلم بالقرآن الكريم- إذ ال يلزمه 

معرفة ما يتعلق من األحاديث باملواعظ وأحكام اآلخرة وغريهما. )أي هذا واحد(.

جلميع  مصحح  أصل  عنده  يكون  أن  بل  قلب،  ظهر  عن  حفظها  يلزمه  ال  الثاني:    
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األحاديث املتعلقة باألحكام، كسنن أبي داود، ومعرفة السنن ألمحد البيهقي، أو أصل 

وقعت العناية فيه جبميع األحاديث املتعلقة باألحكام. ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب، 

فرياجعه وقت احلاجة إىل الفتوى، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل. )6(

  وقد اختلف العلماء يف عدد األحاديث املشتملة على األحكام، فقد قال الشوكاني 

رمحه اهلل تعاىل: واختلفوا يف القدر الذي يكفي اجملتهد من السنة، فقيل: خسمائة حديث، 

وهذا من أعجب ما يقال. فإن األحاديث اليت تأخذ منها األحكام الشرعية ألوف مؤلفة، 

أ.هـ.)7(.

   وقال ابن العربي يف احملصول: هي ثالثة آالف حديث أ.هـ.)8(

  واحلقيقة أن اجملتهد جيب أن يكون واسع االطالع على السنة بشكل عام، ملمًا أو عارفًا 

بأحاديث األحكام بوجه خاص، ومئنة ذلك أن يكون اجملتهد عاملًا مبا اشتملت عليه جماميع 

السنة، كالكتب الستة، وموطأ مالك، ومسند اإلمام أمحد، وسنن البيهقي والدارمي، وما 

يلحق بها من األمهات املصنفة يف ذلك.

   ومن جوانب وزوايا معرفة السنة:

أ - معرفة احلديث دراية، مبعنى القدرة على التمييز ما بني الصحيح والضعيف واملقبول من 

املردود. ومعرفة أصول احلديث وعلومه، واالطالع على علم الرجال، وشروط القبول، وأسباب 

الرد للحديث، ومراتب اجلرح والتعديل، وغري ذلك مما يتضمنه معرفة علم أصول احلديث.

ب - معرفة الناسخ واملنسوخ: كي ال يستند يف فتواه إىل حديث قد بطل حكمه، أو ليس عليه 

العمل عند فقهاء األمة.

ت - معرفة أسباب ورود احلديث: ألنه يرتتب على معرفة أسباب ورود احلديث دقة وصواب 

احلكم  يتغري  معينة  وأوضاع  خاصة  لقضايا  العالج  يف  تأتي  ما  أكثر  السنة  ألن  الفتوى، 

بتغريها.
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   ثالثًا: العلم بالعربية

  من املعلوم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي، وكذلك السنة، فقد نطق بها النب 

بعلوم  اجملتهد  يلم  أن  بد واحلالة هذه من  بالضاد. فال  أفصح من نطق  العربي، وهو 

العربية؛ حنوًا وبالغة .. إخل، بالقدر الذي يفهم به خطاب العرب وطرائق استعماهلم 

وخاصه،  وعامه  وجمازه،  وحقيقته  وجممله،  وظاهره  الكالم  بني صريح  مييز  للغة، حبيث 

وحمكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، وحلنه ومفهومه)9(.

  لكن ذلك ال يشرتط فيه أن يبلغ رتبة سيبويه وثعلب والفراء واملربد والكسائي يف 

فهمه العربية. لكن ذلك متعلق بالقدر الذي يفهم النص القرآني، وحديث النب صلى 

اهلل عليه وسلم وسنته، على الوجه العربي الصحيح.

  قال اإلمام الغزالي: والتخفيف فيه أنه ال يشرتط أن يبلغ درجة اخلليل واملربد، وأن 

يعرف مجيع اللغة ويتعمق يف النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويستولي 

به على مواقع اخلطاب، ودرك حقائق املقاصد منه )10(.

  وقال العالمة القرضاوي: ال بد للمجتهد من معرفة معاني املفردات ودالالتها، حتى 

يكون استنباط احلكم منها صحيحاً، وكثريًا ما يؤدي االختالف يف تفسري معاني الكلمات 

سببًا يف اختالف الفقهاء يف األحكام املأخوذة منها، فقوله تعاىل: }َوالُْمَطلََّقاُت يََتَربَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ 

ُقُرَوٍء{ )البقرة:228( تقتضي من اجملتهد أن يبذل جهده لتحديد معنى )القرء( يف  َثَلَثَة 

بُِرُؤوِسُكْم  }َواْمَسُحواْ  تعاىل:  قوله  أيضاً: ومثل ذلك  الطهر؟ وقال  أم  أهو احليض  اآلية، 

َوَأْرُجَلُكْم إِلَى الَْكْعَبنِي{ )املائدة:6( عالم تدل الباء يف )برؤوسكم(؟ أهي زائدة واملطلوب 

قدره  ما  الرأس، وهو  املطلوب جزءًا من  فيكون  أم هي لإللصاق  كله؟  الرأس  مسح 

احلنفية بالربع؟ أم هي للتبعيض، فيكفي شعرات للمسح؟

  وال بد للمجتهد من معرفة دالالت اجلمل، ما كان منها على سبيل احلقيقة، وما كان 
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على سبيل اجملاز أو الكناية، ودالالت التقديم والتأخري، واحلذف واحلصر، وغريها مما 

يشمله علم املعاني والبيان.

  ثم ساق أمثلة أخرى يف الباب للداللة على أن اجملتهد البد من أن يكون لديه إملام 

بالعربية، وفاهمًا للسان العربي املبني. )11(.

  وقد ذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل إىل حد أن أوجب على كل مسلم تعلم ما 

ميكنه من ذلك ما استطاع، وفقًا لإلمكانات املتاحة ملثله يف بيئته وثقافته، فكيف مبن يريد 

أن يصل إىل رتبة االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية؟)12(

  رابعًا: العدالة والتقوى

  يف الواقع أن هذا ليس شرطًا لبلوغ رتبة االجتهاد، وإنا هو شرط يف اجملتهد من حيث 

السلوك، فيكون من أهل تقوى اهلل -عز وجل- والورع يف الدين، وذلك من توافرت 

فيه هذه اخلالل وهذه األخالق أخذ باجتهاده، ورضيت األمة بفتواه. ومن كان غري ذلك 

فال يؤبه مبا يفيت، ومبا جيتهد يف املسائل، ألن هذا دين اهلل، وهدي السماء، وهو الذي 

حيلل وحيرم عن اهلل سبحانه. واألمر كما قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، يف كتابه »أعالم 

املوقعني« حيث كتب حتت فصل عنوانه: »فصل:الشروط اليت جتب فيمن يبلغ عن اهلل 

ورسوله« )13(

  وملا كان التبليغ عن اهلل سبحانه يعتمد العلم مبا يبلغ، والصدق فيه، مل تصلح مرتبة 

التبليغ بالرواية والفتيا إال ملن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عاملًا مبا يبلغ، صادقًا فيه، 

ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السرية، عداًل يف أقواله وأفعاله، متشابه السر 

والعالنية، يف مدخله وخمرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي 

ال ينكر فضله، وال جيهل قدره، وهو من أعلى املراتب السنيات، فكيف مبنصب التوقيع 

عن رب األرض والسماوات؟
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االجتهاد يف اإلسالم 

  فحقيق مبن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر 

املقام الذي أقيم فيه، وال يكون يف صدره حرج من قول احلق والصدع له، فإن اهلل ناصره 

وهاديه، كيف، وهو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب، فقال تعاىل: }َويَْسَتْفُتونََك ِفي 

َساء ُقِل الّلُه ُيْفتِيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم ِفي الِْكَتاِب{)النساء:127( وكفى مبا تواله اهلل تعاىل 
ِّ
الن

الَْكَللَِة{)النساء:17(.  ِفي  ُيْفتِيُكْم  الّلُه  ُقِل  بنفسه شرفًا وجاللة، إذ يقول يف كتابه: }يَْسَتْفُتونََك 

وليعلم املفيت عمن ينوب يف فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدًا، وموقوف بني يدي اهلل أ.هـ.

  وإذا كانت العدالة والتقوى مطلوبة لشاهد يف قضايا بسيطة أمام القضاء، فكيف بها 

ملن يشهد عن اهلل، ويبلغ عن اهلل، وحيل احلالل وحيرم احلرام. وكان العالمة ابن سريين 

يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

  فاجملتهد التقي رضي السرية، يتحرى احلق، ويفيت به للناس، وال يبيع دينه بدنياه، فضاًل 

عن أن يبيع دينه بدنيا غريه؛ حلاكم أو ظامل أو مستبد أو صاحب مال أو جاه. فالفاسق 

واملتالعب بالدين، أو من يركض وراء الشهوات من جاه أو مال أو شهرة زائفة، ال 

يؤمتن على شرع اهلل تعاىل أن يقوم فيه مبا قاله وسطره العالمة ابن القيم، بل قال بذلك 

كل علماء األمة وفقهائها.

   خامسًا: العلم مبواضع اإلمجاع

  يلزم اجملتهد أن يكون عارفًا مبواضع إمجاع فقهاء األمة كي ال يفيت خبالف إمجاع على 

مسألة من املسائل. فإذا ما أمجعت األمة على رأي معني، ومل يكن يف ذلك خالف يعتد به، 

فعلى اجملتهد أن يكون عاملًا به، ملتزمًا بهذا اإلمجاع، وال جيوز له أن يذهب إىل ما خيالف 

ذلك. وهذا مما يوحد األمة اإلسالمية، وحيفظها من أسباب التمزق والتشتت يف الرأي 

املفضي إىل اخلالف الضار.

  لكن املهم يف هذا األمر أن يكون متحققًا من اإلمجاع على ذلك، وفيه اليقني الذي ال شك فيه.
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  وال يلزم اجملتهد أن يكون عاملًا بكل مواضع اإلمجاع يف كل املسائل الفقهية، ولكن 

يلزمه أن يكون عاملًا بإمجاع األمة أو فقهائها على املسألة اليت يريد أن يفيت فيها.

  قال اإلمام الغزالي: وأما اإلمجاع فينبغي أن تتميز عنده -أي اجملتهد- مواقع اإلمجاع 

حتى ال يفيت خبالف اإلمجاع، كما يلزمه معرفة النصوص، حتى ال يفيت خبالفها. والتخفيف 

يف هذا األصل أنه ال يلزمه أن حيفظ مجيع مواقع اإلمجاع واخلالف، بل كل مسألة يفيت 

أنه موافق مذهبًا  بأن يعلم  إما  فتواه ليست خمالفًة لإلمجاع،  أن  فينبغي أن يعلم  فيها، 

من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة يف العصر، مل يكن ألهل 

اإلمجاع فيها خوض، فهذا القدر كفاية أ.هـ.)14(

  وهذا بالطبع يف املسائل واألمور اليت حصلت يف زمن قد مضى، وحبث علماء األمة 

هذه املسألة فيما سبق. وذلك كإمجاع األمة على حل الذهب على النساء، ومل خيتلفوا 

إال يف زكاته، هل عليه زكاة أم ال؟ وكذلك إمجاعها على عدم إباحة زواج املسلمة من 

الكتابي، فالذين قالوا من علماء  هذا العصر خبالف ما أمجعت عليه علماء األمة قوهلم 

مرفوض، واجتهادهم غري مقبول.

أما املسائل املستجدة فخارجة عن هذا السياق، ألن العلماء مل يسبق هلم أن حبثوها، ألنها 

الزمن  اليت استجدت يف هذا  املسائل  األمر يف  زمانهم. كما  زمان غري  قد وقعت يف 

كاالستنساخ، وأطفال األنابيب، واملوت الدماغي، والتربع باألعضاء، وهكذا.

  سادسًا: العلم بأصول الفقه

  يعترب علم أصول الفقه من العلوم اليت ابتكرها وأبدعها على خري ما يكون اإلبداع 

علماء األمة وفقهاؤها، وهو من العلوم املستجدة يف اإلسالم، ألنه هو الناظم واملرتب 

واألصل الذي يعتمد عليه حني النظر يف األدلة وإرادة االستدالل، من خالل النصوص 

من كتاب وسنة، أو إمجاع وقياس على القضية الفقهية املرادة. يقول العالمة الشوكاني 
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االجتهاد يف اإلسالم 

رمحه اهلل تعاىل: »أن يكون -أي اجملتهد- عاملًا بأصول الفقه، الشتماله على ما متس احلاجة 

إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، ويطلع على خمتصراته ومطوالته مبا تبلغ به طاقته، فإن 

هذا العلم هو عماد فسطاط االجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. وعليه أيضًا 

أن ينظر يف كل مسألة من مسائله، نظرًا يوصله إىل ما هو احلق فيها، فإنه إذا فعل ذلك 

متكن من رد الفروع إىل أصوهلا بأيسر عمل، وإذا قصر يف هذا الفن صعب عليه الرد، 

وضبط فيه وخلط « أ.هـ.)15( 

  وقال اإلمام الغزالي رمحه اهلل تعاىل: »فهذه العلوم الثمانية اليت يستفاد بها منصب 

االجتهاد، ومعظم ذلك يشتمل عليه ثالثة فنون:علم احلديث، وعلم اللغة، وعلم أصول 

الفقه« أ.هـ.)16(.

  أما الفخر الرازي فقال: »إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه« أ.هـ.)17( وقال 

العالمة القرضاوي أمد اهلل يف عمره:»وال بد للمجتهد من معرفته علم أصول الفقه.. ودراسة 

هذا العلم، والتعمق يف فهمه، ألزم ما يكون للمجتهد، وذلك ملا تعطيه دراسة »أصول الفقه« 

ملن يتصدى لالجتهاد من قدرة على االستدالل، ومتكن من االستنباط بشروطه، فالبحوث 

الضافية املوسعة عن األدلة املتفق عليه، »الكتاب والسنة واالمجاع والقياس« واملختلف فيه 

»شرع من قبلنا، واالستحسان، واملصلحة املرسلة، والعرف واالستصحاب... اخل«، وشروط 

االستدالل بهذه األدلة، وعن املباحث اللغوية من دالالت األمر والنهي، والعام واخلاص، 

واملطلق واملقيد، واملنطوق واملفهوم، والظاهر واملؤول، والنص واإلشارة والفحوى، وغريها. 

كل ذلك جيعل اجملتهد يقف على أرض صلبة« أ.هـ.)18(.

    سابعًا: العلم مبقاصد الشريعة

اكتفوا  التحديد، ألنهم قد  يذكره علماء األصول األوائل على وجه    وهذا شرط مل 

مبعرفة القواعد الكلية، والشروط الالزمة، من اإلحاطة بكتاب اهلل الكريم وفهمه على 
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الوجه الشرعي املطلوب، وفهم مصاحل العباد والبالد فيه، وأن األحكام الفرعية ورسالة 

اإلسالم بوجه عام قائمة على رعاية مصاحل العباد والبالد، وأن اهلل تعاىل أراد املصلحة 

من هذه الرسالة للناس، فهي رسالة رشد وهدى، ونظم وسلوك، وتدبري أمر املعاش 

واملعاد.

   وهذا ما كان عليه السلف الصاحل رضي اهلل عنهم، إذ اعتربوا مقاصد الشريعة األساس 

يف فتاويهم، ونظروا إليها نظرة دقيقة وأولوها العناية املطلقة، واألمثلة على ذلك كثرية، 

منها: ما صنعه الفاروق رضي اهلل عنه يف عدم إقامة حد السرقة يف عام الرمادة، وعدم 

جرايته لسهم الزكاة على املؤلفة قلوبهم. وما كان أيضًا بعد ذلك من شيخ اإلسالم 

ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل حينما أفتى بأن الطالق بالثالث يف جملس واحد يعترب طلقة 

واحدة. حيث راعى بذلك مصلحة اجملتمع املسلم، وحال األسرة املسلمة يف زمانه. وال 

تزال احملاكم وجمامع الفتوى تأخذ بهذه الفتوى إىل يومنا هذا.

  وكذلك األمر أيضًا بفهم السنة النبوية الشريفة، ومبا فيها من غايات ومقاصد وحتقق 

مصاحل الناس، وأنها جاءت مؤيدة للكتاب وشارحة له، ومقيدة ملطلقه، وخمصصة لعامه، 

وزائدة عليه يف بعض األحكام. فما كان عن رسول اهلل فهو عن اهلل سبحانه.

  غري أن اإلمام الشاطب جمدد علم أصول الفقه، قد ذهب إىل هذا الشرط لدرجة أن 

اتصف  ملن  االجتهاد  درجة  جعل  حيث  فحسب،  جمرد شرط  ال  االجتهاد  اعترب سبب 

بوصفني:

  أ - فهم مقاصد الشريعة على كماهلا، وأنها مبنية على اعتبار املصاحل برتبها الثالث؛ 

الضرورات واحلاجيات والتحسينات.

ب - التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها، وذلك بوساطة معرفة العربية، ومعرفة 

أحكام القرآن والسنة واإلمجاع... اخل، فإن هذه أدوات االستنباط.
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  وقد قال بذلك اإلمام الشاطب رمحه اهلل، بل وكل فقهاء األمة، لكن قالوه بغري ذكر 

هلذا الشرط صراحة. قال اإلمام الشاطب: قد اتفقت األمة، بل سائر امللل، أن الشريعة 

واملال  والنسل  والنفس  الدين  وهي  اخلمس،  الضرورات  على  للمحافظة  وضعت 

والعقل. وعلمها عند األمة كالضروري أ.هـ.)19(

    وقال العالمة ابن القيم:

   إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش وامليعاد، وهي عدل 

كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، 

وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست 

من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فلشريعة عدل اهلل بني عباده، ورمحته بني خلقه، 

وظلمه يف أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى اهلل عليه وسلم أمت 

داللة وأصدقها أ.هـ.)20(

    ثامنًا: معرفة الناس واحلياة

   وهذا الشرط أيضًا مل ينص عليه األصوليون فيما سبق، وإنا قال به ووضعه العلماء 

املتأخرون، وبعض املعاصرين كالعالمة القرضاوي. غري أن هذه الصفة أو الشرط قد 

املتأخرين  ومن  أمحد،  كاإلمام  الفقهية  األحباث  ثنايا  يف  السابقني  الفقهاء  عند  وردت 

العالمة ابن القيم.

الفتوى  املفيت وال احلاكم من  يتمكن  املوقعني« وال  »أعالم  القيم يف كتابه  ابن  قال    

واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. 

  والنوع الثاني: فهم الواجب يف الواقع، وساق على ذلك أدلة كثرية، ثم قال أيضاً:

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غري هذا أضاع 

على الناس حقوقهم، ونسبه إىل الشريعة اليت بعث اهلل بها رسوله أ.هـ.)21(.

االجتهاد يف اإلسالم 
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   كما نقل ابن القيم عن اإلمام أمحد قوله: ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا 

حتى يكون فيه خس خصال:... ثم ذكر منها : معرفة الناس.

   وقال: فهذا أصل عظيم حيتاج إليه املفيت واحلاكم، فإن مل يكن فقيهًا فيه، فقيهًا يف 

األمر والنهي ثم يطبق أحدهما على اآلخر، وإال كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا 

مل يكن فقيهًا يف األمر له معرفة بالناس تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه، واحملق 

الزنديق يف  له  واالحتيال، وتصور  واخلداع  املكر  عليه  وراج  املبطل وعكسه،  بصورة 

صورة الصديق، والكاذب يف صورة الصادق، وهو جلهله بالناس وأحواهلم وعوائدهم 

وعرفيانهم ال مييز من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهًا يف معرفة مكر الناس وخداعهم 

والعوائد  واملكان،  الزمان  بتغري  تتغري  الفتوى  فإن  وعرفيانهم،  وعوائدهم  واحتياهلم 

واألحوال.أ.هـ.)22(.

   قال العالمة القرضاوي: »وهذا يف الواقع ليس شرطًا لبلوغ مرتبة االجتهاد، بل ليكون 

االجتهاد صحيحًا واقعًا يف حمله. وأكثر من ذلك أن نقول: إن على اجملتهد أن يكون ملمًا 

بثقافة عصره، حتى ال يعيش منعزاًل عن اجملتمع الذي يعيش فيه وجيتهد له، ويتعامل مع 

أهله« أ.هـ. )23(.

منها شيء. كما  يستثن  األمة، ومل  فقهاء  اتفاق  الشروط هي حمل     هذه جمموعة من 

هناك شروط أخرى هي حمل خالف إذ مل يقع اإلمجاع عليها، ومل أتعرض هلا ألنين رأيتها 

متضمنة يف الشروط السابقة، وبعضها ليس من الضرورة فعاًل أن تكون لدى اجملتهد 

كعلم املنطق على سبيل املثال.

   مراتب االجتهاد

   مما ال ريب فيه أن االجتهاد مراتب ودرجات متفاوتة. فمن املمكن أن يكون اجملتهد 

جمتهدًا مطلقًا يف كل املسائل والقضايا، وال حيصر نفسه يف مذهب حمدد. وال يقيد نفسه 
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بأصول إمام من األئمة اجملتهدين. سواء أكانوا األئمة األربعة، أم من كان على شاكلتهم 

من الفقه والفهم وقدرة االستنباط واإلحاطة باألدلة الشرعية وآيات وأحاديث األحكام 

وغري األحكام. وهؤالء منهم يف األمة كثري، كالليث بن سعد، وجعفر الصادق، واإلمام 

زيد، وسفيان الثوري، واألوزاعي، وغريهم.

   ومنهم من هو جمتهد يف مذهب من املذاهب، يلتزم طريقه وأصوله يف النظر واالجتهاد 

أتباع الفقهاء األربعة، أمثال حممد بن  وطرائق االستدالل وال خيرج عنه، كاألئمة من 

احلسن الشيباني وزفر يف املذهب احلنفي، واملزني واإلمام النووي لدى املذهب الشافعي، 

وهكذا كل فقيه من أتباع األئمة األربعة.

   ومنهم من هو جمتهد يف مسألة معينة ال جيتهد يف سواها، جيمع هلا األدلة اليت يف بابها، 

وينظر فيها سواء أكانت من الكتاب أم السنة أم القياس. فيحقق هذه املسألة وجيتهد 

فيها خري اجتهاد، ويعطي فيها حكمًا معيناً، ويفيت فيها مبا أوصله رأيه واجتهاده.

   وكل ذلك وارد يف الشريعة اإلسالمية، وليس ممنوعًا وال حمظورًا. فالناس يف العلم 

على حسب قدراتهم الذهنية والعلمية، وهذا أيضًا من مرونة الشريعة وتقديرها للعلم 

املنهل، وتلك سياستها يف حماربة اجلهل  النهل من هذا  أو قل، وتشجيعها على  كثر 

والتخلف، واحتضانها للعلماء بغض النظر عن مستوياتهم وقدراتهم وطاقاتهم واهلل 

َِّذيَن ُأوُتوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت{)اجملادلة:11(. َِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوال تعاىل يقول : }يَْرَفِع اللَُّه ال

   فالكل مقدر على حسب نتاجه وعطائه وفهمه واجتهاده، ومركزه ومكانته، وقيمته 

تعظم كلما عظم يف العلم، وتقدم يف املعرفة، واتسع فيها باعه، وعال كعبه. ويكفي أن 

يعلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أيضاً. ألن لفظة »مسلم« اسم 

جنس تقع على الذكر واألنثى.

   

االجتهاد يف اإلسالم 



العدد   87   ذو القعدة   -  ذو احلجة     1430 هـ       وفق    تشرين ثاني  -  كانون أول   2009 م

��

    وعند هذه املراتب يقول حجة اإلسالم»الغزالي«: اجتماع هذه العلوم الثمانية إنا 

يشرتط يف حق اجملتهد املطلق، الذي يفيت يف مجيع الشرع. وليس االجتهاد عندي منصبًا ال 

يتجزأ، بل جيوز أن يقال للعامل مبنصب االجتهاد يف بعض األحكام دون بعض، فمن عرف 

طريق النظر القياسي فله أن يفيت يف مسألة قياسية، وإن مل يكن ماهرًا يف علم احلديث. 

الفرائض  بأصول  عارفًا  النفس،  فقيه  يكون  أن  يكفيه  املشرتكة،  ينظر يف مسألة  فمن 

ل األخبار اليت وردت يف مسألة حتريم املسكرات، أو يف  ومعانيها، وإن مل يكن قد حصَّ

مسألة النكاح بال ولي، فال استمداد لنظر هذه املسألة منها، وال تعلق لتلك األحاديث 

بها، فمن أين تصري الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصًا؟ ومن عرف أحاديث 

قتل املسلم بالذمي، وطريق التصرف فيه، فما يضره قصوره عن علم النحو، والذي 

)املائدة:6(. وقس عليه ما  الَْكْعَبنِي{  إِلَى  َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُؤوِسُكْم  }َواْمَسُحواْ  يعرف قوله تعاىل: 

يف معناه. وليس من شهرة املفيت أن جييب عن كل مسألة، فقد سئل مالك رمحه اهلل عن 

أربعني مسألة، فقال يف ستة وثالثني منها: ال أدري، وكم توقف الشافعي رمحه اهلل، بل 

الصحابة يف املسائل. فإذًا ال يشرتط إال أن يكون على بصرية فيما يفيت، فيفيت فيما يدري 

أنه يدري، ومييز بني ماال يدري، فيتوقف فيما ال يدري، ويفيت فيما يدري أ.هـ.)24(

  هذا وقد تناولت هذا البحث على سبيل االختصار واإلجياز، ولكنه يويف بالغرض 

فبتوفيق اهلل جل شأنه، وإن أخطأت، أو قصرت، فمن نفسي  بإذنه تعاىل. فإن أصبت 

والشيطان، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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حكم اإللتزام
 بفتوى المجتهد

  إذا أراد اإلنسان أن يبتاع متاعًا معيناً، أو عقارًا، أو أن يعامل بعض الصناع؛ من بنائني، 
وحرفيني، وحنوهم، فإن أول ما يقوم به هو استقصاء أخبار الباعة والصناع للتثبت من 
سريتهم يف األمانة والتقوى والورع والصدق، ثم حياول أن يرى أيهم أنفع له تعاماًل، 
من حيث جودة ما بأيديهم من عقار ومتاع، أو دقة ما يفعلونه من الصناعات واألشغال، 
ثم يوازن بني من يصل إليهم علمه، ويدركهم حبثه؛ من التجار والصناع، أيهم أرفق يف 
طلب الثمن، وأرضاهم بأقل الربح ومعقول األجر، وبعد ذلك خيتار لنفسه عن متحيص 

ودراية ما هو أوفق ملقصوده، وأرفق جليبه . 
  هذا يف اختيار متاع قليل، فما بالك فيمن جهل بعض أحكام الشرع، وأراد أن يعرف 
حكم اهلل يف أفعاله، وفيما عليه أن يأتيه من الواجبات اليت أمر اهلل بأدائها، وما يلزمه 
أن يذر من احملرمات اليت أمر اهلل تعاىل باجتنابها ؟ طبعًا جيب على كل مسلم أن يسأل 
فيه  يعذر  ال  الشرعية،  باألحكام  واجلهل  نازلته،  يف  يفتيه  من  والفقه  العلم  أهل  من 
املسلم، طاملا أمكنه السؤال والتعلم، ولكن هل للمستفيت العامي – غري العامل باألحكام 
الشرعية – أن يسأل من يريد؟ وهل له أن يتخري من أقوال أهل العلم ما يوافقه، وعلى 
إىل  ليتوصل  مفت  من  أكثر  فيسأل  الفتاوى،  بني  خياير  أن  له  وهل  خيتار؟  أساس  أي 

الفتوى اليت تناسب رغباته؟

                       بقلم : الشيخ حممد يوسف احلاج حممد / دار اإلفتاء الفلسطينية 
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التشريع  خصائص  من  الفقهية  الفروع  يف  االختالف  أن  أواًل  التأكيد  من  بد  ال    
اإلسالمي الرئيسة، ومن معامل سعته ومساحته، وليست تلكم السعة والسماحة كائنة يف 
ذات االختالف، بل إنها تكمن يف يسر التشريع اإلسالمي الذي يبقي باب االجتهاد 
مفتوحاً، ويقبل مبدأ االختالف، ويتعايش مع تعدد وجهات النظر مما يسع أنظار الناس 
ئ  املتباينة، ويكفي للداللة على ذلك أن الرسول األكرم عليه الصالة والسالم مل خيطَّ
أحدًا من الصحابة الكرام عندما اختلفوا إىل رأيني، وهم يف طريقهم حملاربة بين قريظة، 
ِإالَّ يِف  اْلَعْصَر  َأَحٌد  ُيَصلِّنَيَّ  » اَل   : َوَسلََّم يوم األحزاب  َعَلْيِه  النَِّبُّ َصلَّى اهللَُّ  َقاَل   : فقد 
ِريِق َفَقاَل َبْعُضُهْم اَل ُنَصلِّي َحتَّى َنْأِتَيَها َوَقاَل  َبيِن ُقَرْيَظَة    َفَأْدَرَك َبْعُضُهْم اْلَعْصَر يِف الطَّ
َبْعُضُهْم َبْل ُنَصلِّي ملَْ ُيِرْد ِمنَّا َذِلَك َفُذِكَر َذِلَك ِللنَِّبِّ    َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم    َفَلْم    ُيَعنِّْف   
 َواِحًدا ِمْنُهْم«. )1( ويكفي بذلك دلياًل على جواز وقوع االختالف يف اجتهادات العلماء 

خبصوص احلكم الشرعي . 
ل األمر ما ال حيتمله، فيعترب    ولكن بعض الناس يفهم ذلك على غري وجهه، وحيمِّ
اجتهادات العلماء املتباينة فرصة ساحنة له للتفلت من تكاليف األحكام ما استطاع إىل 
ذلك سبياًل، بتتبع تلك االجتهادات حتى جيد أيسرها لنفسه، وأقربها هلواه، فيتبعه، ظانًا 

أن ذلك مما يسوغ يف الشرع . 
  وحقيقة األمر على خالف ذلك، فالواجب على غري املختص يف العلم الشرعي – ويسمى 
العامي يف اصطالح الفقهاء - أن جيتهد يف ختري من يفتيه، كما جيتهد يف ختري من يبيعه، أو 

من يصنع له، بل الفتوى أهم بكثري، وأخطر من أي متاع قليل، وكل متاع الدنيا قليل، 

فإن سأل املسلم عاملًا يثق يف دينه وعلمه،  فعليه أن يلتزم قول العامل، وميتثل أمره وال جيوز 

له خمالفته إىل غريه، ليبحث عن قول أسهل، وفتوى أرفق، والقاعدة األصولية يف هذا اجملال 

تقول: فتاوى اجملتهدين بالنسبة للعوام، كاألدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين .

    وبيان ذلك أنه جيب على اجملتهد يف الدين ممن حتصلت فيه ملكات الفقه، واستجمعت 

حكم اإللتزام بفتوى اجملتهد
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كان  إن  النص  فيقدم  الصحيح،  الشرعي  الدليل  يتبع  أن   .. اإلفتاء  شروط  نفسه  يف 
واضحاً، ويعمل على استجالء معانيه إن كان خفياً، ويبحث عن إمجاع الصحابة إن مل 
يكن يف املسألة نص، أو يلجأ إىل القياس الشرعي إن عدم النص واإلمجاع، هذه أدوات 
اجملتهد الواجب عليه استخدامها بالرتتيب، أما غري اجملتهد فإنا يكون اجتهاده يف اختيار 
املفيت حبسب الثقة، وركناها التقوى والعلم، فإن علم املسلم أن فالنًا هو من حيوز على 
ثقة نفسه، فواجب عليه سؤاله، فإن سأله فواجب عليه اتباع فتواه، ال أن ينظر فيها، 
فإن خالفت هوى نفسه، قال: رمبا فالن عنده فتوى أيسر، فما يزال يتصل باملفتيني تباعاً، 
حتى جيد أيسر األقوال، فيتبعه، وإن أجلأه هوى نفسه إىل سؤال من ال علم عنده بأدلة 
الشرع، وال معرفة لديه بآراء العلماء، وال خربة له بالفتوى وكيف تكون، ظانًا أنه إن 
سأل أي واحد ممن يرتسم بدثار العلماء كان يف سالمة من التبعات، وألقيت كلها على 

من أفتى. 
  صحيح أنه كثريًا ما يكون بني فتاوى العلماء اختالف تقتضيه طبيعة املوضوع، أو 
يسمح به خفاء النص أو إشكاله، إىل ما هنالك من أسباب موضوعية الختالف الفتاوى 
باختالف اجملتهدين، ولكن الصحيح أيضا أنه جيب على  املستفيت يف هذه احلالة أن جيتهد 
يف التوصل إىل أقدر العلماء على إفتائه يف نازلته، كاملريض  إن أصابه عارض، وجب 
عليه أن جيتهد يف العالج، ال بأن يبحث بنفسه عن املرض والدواء، فهذا ما ال ميلكه 
إال األطباء لكن جيتهد يف معرفة أقوى األطباء علماً، وأوثقهم دينًا وخلقًا فيذهب إليه، 
ويوكل إليه تشخيص املرض ووصف العالج، وكذا بالضبط فيمن نزلت به نازلة ال 
يعرف حكمها، فليس مبقدوره أن جيتهد يف احلكم الشرعي بنفسه فال جيب عليه االجتهاد 
إذًا، ألنه تكليف مبا ال يطاق، والشرع منزه عنه، وهذا خبالف رأي الظاهرية الذين غالوا 
يف املسألة، فأوجبوا على غري العامل أن جيتهد يف الوصول للحكم الشرعي، وال خيفى 
ما يف هذا الرأي من خطأ وتشديد على الناس، مبا ال ميكنهم أداؤه، ولو فرضناه جدال 
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لوجب انقطاع اجلميع للتفقه يف الدين، فمن يعمل؟ ومن يزرع؟ ومن يقوم بالتكاليف 
الكفائية إذًا؟ ويف الوقت نفسه؛ ال يعين ذلك أنه ليس على غري العامل مسؤولية يف معرفة 
حكم اهلل، بل عليه مسؤولية  ترتكز فقط يف االجتهاد حبثًا عن اجملتهدين، وختري العلماء 

: املفتني، وهم - أي العلماء - كما قال البوصريي يف أصحاب حممد
وكلهم من رسول اهلل ملتمس       غرفًا من البحر أو رشفًا من الديم 

اتباع  الناس من  إخراج  الدين، وهو  الشرع، وحيقق مقصود  أدلة  تقتضيه  ما    وهذا 

دواعي اهلوى، إىل امتثال حكم الدين، ومن تقدير املصاحل بأنفسهم، إىل توكيلها هلل تعاىل، 

وقد وردت آيات كثرية حتذر من اتباع اهلوى، فقال اهلل تعاىل خماطبًا داود عليه السالم: 

ََّما يَتَِّبُعوَن  }َوال َتتَِّبْع الَْهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه{ )2(، و قال تعاىل: }َفِإْن لَْم يَْسَتِجيُبوا لََك َفاْعَلْم َأن

ا َمْن َخاَف َمَقاَم  ْن اتََّبَع َهَواُه بَِغْيِر ُهًدى ِمْن اللَِّه{ )3(، وقال اهلل تعاىل: }َوَأمَّ َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ

ِه َونََهى النَّْفَس َعْن الَْهَوى * َفِإنَّ الَْجنََّة ِهَي الَْمْأَوى{ )4(
ِّ
َرب

  فيظهر من تلك اآليات الكرمية أن مقتضى اإلميان اخلروج عن دواعي اهلوى إىل إتباع 

حكم اهلل تعاىل ، وليس التسرت حبكم اهلل تعاىل لتحقيق رغبات النفس بالبحث عن ما 

وافق اهلوى من االجتهادات، واإلعراض عما خالف الرغبات، هذا وحكم اهلل يعرفه 

الرتجيح يف  وباالجتهاد، وعلى وجه  أحياناً،  اليقني  النص، وعلى وجه  بذات  العلماء 

معظم األحيان، وسأعاجل إن شاء اهلل تعاىل يف مقال قادم مسألة نسبة احلكم الشرعي الذي 

جيتهد العامل يف الوصول إليه إىل اهلل سبحانه وتعاىل . 
اهلوامش 

1. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النب صلى اهلل عليه وسلم من األحزاب وخمرجه
2. ص: 26

3. القصص:50 
4. النازعات: 40 – 41

حكم اإللتزام بفتوى اجملتهد
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 من أخبار مكتب املفيت العام
    ودور اإلفتاء الفلسطينية

   ضمن وفد من الرئاسة الفلسطينية

املفيت العام يزور عددًا من عائالت األسرى ويشارك يف وضع أكاليل الزهور على 

ضرحيي الشهيدين احلسيين يف املسجد األقصى املبارك

   القدس: ضمن وفد من الرئاسة، قام مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس 

والديار الفلسطينية/ خطيب املسجد األقصى املبارك – بزيارات عدة مبناسبة عيد الفطر 

املبارك، مشلت عائلة األسري عالء بازيان يف البلدة القدمية يف القدس، وذلك لنقل حتيات 

                       إعداد: أ. مصطفى أعرج / مدير دائرة اإلعالم

الوفد يف زيارة عائلة عالء بازيان
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سيادة الرئيس حممود عباس»أبو مازن« والقيادة الفلسطينية إىل أسرى القدس من خالل 

عائلة بازيان، وزار الوفد عائليت غاوي وحنون يف حي الشيخ جراح بالقدس، وقد حّيا 

مساحته صمود أهل القدس وحتديهم إلجراءات االحتالل يف مصادرة العقارات وهدم 

املنازل، وزاروا خيمة االعتصام يف حي البستان يف سلوان، وزاروا كذلك مسؤول ملف 

القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية السيد أمحد قريع »أبو عالء«، وجرى نقاش حول 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية

 الوفد خالل لقاء السيد أمحد قريع

الوفد خالل زيارة خيمة االعتصام
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واقع مدينة القدس، واحتياجاتها املطلوبة لضمان محايتها، بشكل مجاعي وقيادي ملواجهة 

املخططات اإلسرائيلية اهلادفة لتغيري معامل املدينة املقدسة، وعلى صعيد آخر وضع الوفد 

وعلى  احلسيين،  وفيصل  احلسيين  القادر  عبد  الشهيدين  على ضرحيي  الزهور  أكاليل 

ضريح اجلندي اجملهول يف وادي اجلوز يف القدس. 

املفيت العام يشارك يف مؤمتر » روسيا والعامل اإلسالمي: شركاء من أجل االستقرار«

  روسيا: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

يف املؤمتر الدولي »روسيا والعامل اإلسالمي: شركاء  خطيب املسجد األقصى املبارك – 

من أجل االستقرار«، الذي عقد يف العاصمة الروسية موسكو، بدعوى من جملس شورى 

املفتني لروسيا، وقدم مساحته حبثًا بعنوان »التعاون بني العامل اإلسالمي وروسيا االحتادية« 

تطرق فيه إىل سبل التعاون املشرتك مع املسلمني يف روسيا، والتقى مساحته على هامش 

املؤمتر العديد من رؤساء الوفود الرمسية والشعبية، وأطلعهم على االنتهاكات واملمارسات 

اليت متارسها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته.

الوفد خالل زيارة ضريح الشهيدين عبد القادر وفيصل احلسيين
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ضمن االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009م

املفيت العام يشارك يف احتفالية » من الدمنارك إىل القدس سالم«

   كوبنهاجن: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

العربية للعام  يف احتفالية القدس عاصمة للثقافة   – املبارك  خطيب املسجد األقصى 

2009م واليت انطلقت بالدنارك حتت عنوان »من الدنارك إىل القدس سالم«، حيث 

ألقى مساحته كلمة شرح فيها أهمية االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية يف دولة 

أوروبية، وألقى مساحته على هامش االحتفالية، خطبة اجلمعة يف مسجد الرابطة اإلسالمية 

بالدنارك، أكد فيها على أهمية املسجد األقصى املبارك يف عقيدة املسلمني، معربًا عن 

تقديره للمواطنني، الذين حيبون مسرى نبيهم، ويساندونه مبا أوتوا من دعم ومواقف.

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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خالل مشاركته يف حفل افتتاح مشروع إحياء البلدة القدمية بالعيزرية وترميمها

املفيت العام يثمن صمود املواطنني وثباتهم أمام جدار الفصل العنصري

  القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

خطيب املسجد األقصى املبارك – يف حفل افتتاح مشروع إحياء البلدة القدمية بالعيزرية 

العزيز، وأن  كتابنا  التاريخ، من خالل  أعماق  العيزرية ضاربة يف  إن  وترميمها، وقال: 

جدار الفصل واملستوطنات مل تسلخ هذه األرض عن تارخيها، وأن هذا املشروع يأتي 

ولن  يرتكها،  لن  وأنه  الديار،  هذه  املرابط يف  الفلسطيين  الشعب  إصرار  تعبريًا عن 

يتخلى عنها، مهما كانت هذه املمارسات، وقد أثنى مساحته على صمود املواطنني أمام 

إجراءات االحتالل وممارساته ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته.

املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفيت احملافظات

  القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

اهلجمة  شجبوا  الذين  احملافظات،  ملفتيي  اجتماعًا   – املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 
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االستيطانية على مدينة القدس، وأكدوا على وجوب احملافطة على وحدة الصف، ونبذ 

الذي  واالختالف  الفرقة 

الدماء  إراقة  إىل  يؤدي 

العام  املفيت  وحث  الربيئة، 

احلضور على مواصلة األخذ 

باخلطاب الديين الذي يوحد 

وال يفرق.

الرئيس يعتمد التشكيل اجلديد جمللس اإلفتاء األعلى يف فلسطني

  القدس: ترأ س مساحة الشيخ حممد أمحد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

رئيس جملس اإلفتاء األعلى – اجللسة األوىل للمجلس يف دورته السادسة. 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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  وبعد استعراض إجنازات الدورة السابقة، طرحت آلية عمل اجمللس يف دورته اجلديدة، 

واليت خلصت يف توصيات خطية وزعت على احلضور. 

  ودعا مساحته واجملتمعون إىل ضرورة العمل اجلاد لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيين 

ومعاجلة حالة االنقسام، ودعوا إىل التمسك باخلطاب الديين الوسطي والوحدوي.  

  واستنكروا املمارسات اإلسرائيلية ضد أبناء شعبنا يف كافة أماكن تواجدهم، وحثوا 

على  شد الرحال من كافة أرجاء الوطن وخاصة الداخل الفلسطيين إىل املسجد األقصى 

املبارك، واعتربوا ذلك رسالة تشري إىل متسك املسلمني مبقدساتهم وعلى رأسها املسجد 

األقصى املبارك، رغم االستفزازات واحلواجز العسكرية، والقيود اإلسرائيلية اليت توضع 

العامة لدار  اإلدارة  احملافظات، ومدراء  إليه،  كما حضر اجللسة مفتو  لعرقلة وصوهلم 

اإلفتاء الفلسطينية، وجاءت التشكيلة اجلديدة للمجلس على النحو اآلتي:  

1 . مساحة الشيخ حممد امحد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - رئيس اجمللس 

2 . الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل/ الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية/ مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - نائب الرئيس 

3 . الشيخ ابراهيم حممد طه أبوبداين /  مفيت جنوب اخلليل - عضوًا

4 . الشيخ أمحد خالد شوباش حممد علي /  مفيت حمافظة نابلس - عضوًا

5 . الشيخ إحسان إبراهيم حممد عاشور /  مفيت حمافظة خان يونس - عضوًا

6 . الشيخ الدكتور إمساعيل أمني  نواهضة /  جامعة القدس -  عضوًا

7 . الشيخ الدكتور مجال عبد اجلليل يوسف سامل /  جامعة القدس - عضوًا

8 . الشيخ مجال حممد أمحد بواطنه / وزير االوقاف السابق - عضوًا

9 .  الشيخ حسن أمحد حسن جابر /  مفيت حمافظة رفح السابق  - عضوًا

10 . الشيخ حسن إمساعيل غلبان  اللحام /  مفيت حمافظة غزة -عضوًا
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11. الشيخ الدكتور حسن عبد الرمحن حممد أمحد - عميد البحث العلمي والدراسات العليا /  جامعة القدس املفتوحة - عضوًا

12. الشيخ الدكتور محزة ذيب مصطفى محودة /  جامعة القدس  - عضوًا

13. الشيخ الدكتور خالد حممود شريتح  /  إمام املسجد األقصى املبارك  - عضوًا

14. الشيخ الدكتور سامي حممد نر أبو عرجا /  جامعة األزهر، غزة - عضوًا

15. الشيخ الدكتور سعيد سليمان حسن القيق  /  جامعة القدس  - عضوًا

16. الشيخ الدكتور شفيق موسى قاسم عّياش /  جامعة القدس - عضوًا

17. الشيخ عبد الكريم خليل حممد الكحلوت / مفيت حمافظة غزة السابق - عضوًا

18. الشيخ الدكتور عبد املنعم جابر أبو قاهوق / جامعة النجاح الوطنية - عضوًا

19. الشيخ عّمار توفيق أمحد بدوي أيوب / مفيت حمافظة طولكرم - عضوًا

20. الشيخ الدكتور عدنان هاشم سعد صالح / عميد كلية الشريعة األسبق -عضوًا

21. الشيخ حممد سعيد حممد صالح / مفيت حمافظة جنني - عضوًا

22. الشيخ حممد ماهر شوكت شكري مسودة / مفيت حمافظة اخلليل - عضوًا

23. الشيخ الدكتور حممد وجيه حممد حنيين /  جامعة القدس - عضوًا

24. الشيخ الدكتور مروان علي حممد قدومي / جامعة النجاح الوطنية - عضوًا

25. الشيخ الدكتور يوسف مجعة سالمة / وزير األوقاف األسبق  - عضوًا

املفيت العام يطلع وفدًا سلوفينيًا على األوضاع يف القدس احملتلة

  القدس: أطلع مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

خطيب املسجد األقصى املبارك – وفدًا دبلوماسيًا سلوفينيًا على أوضاع املدينة املقدسة، 

وعلى اإلجراءات اإلسرائيلية اهلادفة إىل تهويدها، وبني مساحته للوفد الذي ضم »إغور 

بوغاتشار« سفري سلوفينيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، و«بوريس سوفيك« سفري 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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سلوفينيا لدى تل أبيب، أن الشعب الفلسطيين يتطلع إىل احلرية واالستقالل، ويؤيد 

السالم الذي يقوم على العدل وإعادة احلقوق إىل أصحابها، من جانبه أبدى السفري 

العائالت  طرد  يرفض  وأنه  القدس،  يف  جيري  مبا  البالغ  دولته  اهتمام  »بوغاتشار« 

الفلسطينية من بيوتها، وحضر اللقاء فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / الوكيل 

املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية.

املفيت العام يشارك يف افتتاح الدورة الرابعة لصيانة املخطوطات وترميمها

  القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

خطيب املسجد األقصى املبارك – يف افتتاح الدورة الرابعة لصيانة املخطوطات وترميمها، 

اليت عقدتها مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 

الدينية الفلسطينية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للرتبية والثقافة والعلوم، وقد 

أشاد مساحته بعقد مثل هذه الدورات، متمنيًا للقائمني على مثل هذه الدورات التوفيق، 

ملا هلا من أهمية يف صيانة املخطوطات وترميمها.
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الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية حيضر مراسم إجراء قرعة احلج للعام1430هـ

اإلفتاء  لدار  املساعد  الوكيل   – اهلل  عوض  إبراهيم  الشيخ  فضيلة  شارك  اهلل:  رام    

الفلسطينية/ مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يف حضور مراسم إجراء قرعة احلج هلذا العام 

قدم شكره  كما  احلجاج،  الطريقة الختيار  بهذه  فضيلته  وأشاد  2009م،   - 1430هـ 

لوزارة األوقاف والشؤون الدينية والقائمني على هذه القرعة واملنظمني هلا.

مفيت بيت حلم يلقي حماضرة يف دار الندوة الدولية بيت حلم

  بيت حلم: بدعوة من دار الندوة الدولية يف بيت حلم،ألقى فضيلة الشيخ عبد اجمليد 

العمارنة، حماضرة دينية لوفد طالبي دناركي، مشلت التعريف باإلسالم والتعايش اإلسالمي 

املسيحي يف بيت حلم وفلسطني، كما قدم نبذة عن تطورات القضية الفلسطينية، ثم 

صحبهم إىل مسجد عمر بن اخلطاب املقابل لكنيسة املهد، وأجاب عن استفساراتهم، 

كما استضاف فضيلته جمموعة من املسيحني اجلدد من فرنسا وبريطانيا، وأجاب عن 

استفساراتهم، وقدم هلم شرحًا عن مبادئ اإلسالم، من جانب آخر ألقى فضيلته العديد 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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من احملاضرات الدينية يف مساجد احملافظة.

مفيت طولكرم يشارك يف ندوة حول القدس واملسجد األقصى املبارك

بالندوة اليت  مفيت حمافظة طولكرم –    طولكرم: شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي – 

وما  املبارك،  األقصى  واملسجد  القدس  عن  احملافظة  يف  اإلعالم  وزارة  مكتب  نظمها 

»اقتحامات  عنوان  وذلك حتت  االحتالل ومستوطنيه،  قبل  له من هجمة من  يتعرض 

املتطرفني اليهود لألقصى... حيثيات وأبعاد«، حيث تطرق إىل أهمية القدس واملسجد 

األقصى املبارك يف بعدها الديين، وضرورة احلفاظ على التواصل مع املسجد األقصى 

والقدس، مؤكدًا على عمق ارتباطهما بعقيدة املسلمني والشعب الفلسطيين.

مفيت جنني يشارك يف افتتاح اجلامعة اإلسالمية الروسية يف الشيشان

والديار  للقدس  العام  املفيت   - حسني  أمحد  حممد  الشيخ  مساحة  عن  نيابة  الشيشان: 

الشيخ حممد سعيد صالح  فضيلة  شارك   – األعلى  اإلفتاء  رئيس جملس  الفلسطينية/ 

– مفيت حمافظة جنني – يف افتتاح اجلامعة اإلسالمية الروسية يف الشيشان، حيث ألقى 

فضيلته كلمة أكد فيها على أهمية افتتاح مثل هذه اجلامعة، مؤكدًا على عمق العالقة 

التارخيية بني الشعبني الفلسطيين والشيشياني، ومع مجيع شعوب العامل، والتقى فضيلته 

على هامش املؤمتر العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية.

  من ناحية أخرى افتتح الشيخ صالح مسجد الصاحلني يف كفر راعي، وألقى كلمة 

دعا خالهلا إىل دعم الوحدة الوطنية، كما شارك يف ورشة عمل عقدها املركز الفلسطيين 

التقاعد  العام وهيئة  املوظفني  ديوان  بالتعاون مع  »مساواة«  والقضاء  احملاماة  الستقالل 

العام، بعنوان »قانون اخلدمة املدنية وقانون التقاعد«، وألقى فضيلته عددًا من خطب 

اجلمعة يف مساجد احملافظة، وشارك يف حل العديد من النزاعات األسرية واالجتماعية 

يف احملافظة.
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ملحوظتان :

البطاقة  يف  ورد  ما  حسب  الثالثي  االسم  كتابة  يرجى   -
اهلاتف  ورقم  الربيدي  والعنوان  )اهلوية(   الشخصية 

واإلجابات خبط واضح .
- ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

 مسابقة اإلسراء، العدد 87
اإلسالمية والبحوث  اإلعالم  مديرية   / اإلسراء  جملة    

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

اجلائزة األوىل: 250   شيكل  

اجلائزة الثانية: 200  شيكل

اجلائزة الثالثة:  150 شيكل

1( اذكر الفواسق اخلمس، يف ضوء ما ورد يف احلديث الشريف ؟

2( من القائل :  ) متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا ( ؟

3( من الذي قال فيه الشاعر : ) فما حججت ولكن حجت العري ( ؟

4( كم عدد األمحال اليت ردها يوسف مع أخوته قبل أن يعرفوه ؟

5( متى اعرتفت اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة بقيام دولة فلسطني ؟

6( متى وقعت ثورة الرباق ؟

7( متى يبدأ وينتهي وقت الوقوف بعرفة حسب رأي مجهور العلماء ؟

8( ما معنى شاة جدعاء وبرتاء ؟

9( ما رأي ابن تيمية يف حكم الطالق بالثالث يف جملس واحد ؟

10( ما اسم املسجد املقابل لكنيسة املهد يف بيت حلم ؟

11( من صاحب كتاب تاريخ دمشق؟

12( متى عقدت معاهدة سايكس بيكو ؟

أسئلة المسابقة : 

تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد 

مسابقة العدد ��
مسابقة العدد 
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إجابة مسابقة العدد ��
ج1: املبارك احلسن
ج2: أربعون عامًا

ج3: يطالب القرار بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل أراضيهم ليعيشوا بسالم، وانبثق عنه عدة 
قرارات.

ج4: قرابة مائة مرة
ج5: الذي ال يرجى خريه وال خيشى شره، وقيل من ال حسب له، أو هو الذي ال يعرف ما عنده، أو 

الذي مل جيرب األمور
ج6: األداة األوىل للشركات، واليت تعطي احلق للمخرتع باالنتفاع حبقه يف الصناعات كافة

ج7: قال : » َصاَلُة اجْلََماَعِة َتْفُضُل َصاَلَة    اْلَفذِّ    ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة« )صحيح البخاري، كتاب األذان، 
باب فضل صالة اجلماعة(

ج8: الذي نام ليله حتى أصبح فأضاع صالة الفجر
ج9: عامان كامالن

ج10: قارون

الفائزون في مسابقة العدد ��

                            حممد إحسان عاشور                                    خانيونس                                             250

                            سوزان رمزي اخيارات                                       أرحيا                                                 200

                           زهرية عبد الفتاح يونس                                 طولكرم                                             150 

رقم اجلائزة                                        اإلسم                                                      العنوان                           قيمة اجلائزة بالشيكل

 األوىل

 الثانية

الثالثة
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