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   هاجر النيب  من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، بعد ثالث عشرة سنة من بعثته 

الكرمية، خملفًا وراءه ذاك اجملتمع اجلاهلي الذي كفر بكل ديانات التوحيد، وآخرها الدين 

اإلسالمي، الذي بعث اهلل به نبينا عليه الصالة والسالم.

  وقد حرص النيب  على هداية قومه يف مكة، ومجع كلمتهم على هذا الدين العظيم، 

إال أنهم ناصبوه كل أنواع العداء، وأحلقوا بأتباعه من املسلمني كل أصناف العذاب،    

مما جعل النيب  يأذن ألصحابه باهلجرة أواًل إىل احلبشة، ثم إىل املدينة املنورة، اليت تقبل 

أهلها إخوتهم املهاجرين ورحبوا بهم، ووسعوهم يف قلوبهم وبيوتهم.

   وملا وصل النيب -عليه الصالة والسالم- إىل املدينة، وبركت ناقته يف مربد لغالمني 

يتيمني يف املدينة، باشر على الفور - بعد شراء املكان من أصحابه - ببناء مسجده 

النبوي الشريف يف املدينة، وهو أول عمل قام به النيب  بعد هجرته، إلدراكه عليه 

الصالة والسالم ألهمية املسجد يف حياة املسلمني.

يف  اإلسالمي  اجملتمع  إلقامة  النيب  وضعه  الذي  األول  األساس  املسجد  بناء  فكان     

املدينة.

   كيف ال؛ واملسجد املكان اإلمياني والروحي الذي جيتمع حتت سقفه أهل اإلميان وجنود 

النيب املهاجر
يضع أسس اجملتمع اإلسالمي

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

بقلم : الشيخ حممد أمحد حسني /  املشرف العام
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ِضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه {)1(. اإلسالم من املهاجرين واألنصار الذين } رَّ

   والنيب  بعمله هذا يؤسس الركيزة األوىل اليت يقوم عليها اجملتمع اإلسالمي، فإن 

وتقوية  العقيدة،  إىل صقل  النظام اإلسالمي حيتاج  واخنراطه يف  وقبوله  اجملتمع  رسوخ 

 ، أواصر اإلميان يف النفوس، وهذا هو دور املسجد الذي يقوم بإمامته الرسول األكرم

ويلتقي بأصحابه فيه مخس مرات يف اليوم، يعلمهم ما نزل عليه من القرآن الكريم 

ويتلوه عليهم، يف جو املسجد اإلمياني الذي جيتمع فيه املسلمون، فيشعرون بوحدة صفهم 

وكلمتهم، وتشيع بينهم آصرة األخوة واحملبة اليت يدعو إليها نظام اإلسالم، إذ يف املسجد 

تتالشى فوارق اجلاه واملال والعشرية، لتحل حملها روح التآخي واأللفة اإلميانية.

   كما أن روح العدالة واملساواة بني املسلمني اليت حيتاجها جمتمعهم مكان ترسيخها يف 

املسجد، الذي يقف فيه اجلميع على قدم املساواة أمام اهلل تعاىل يف صف واحد وصالة 

اإلسالم،  جمتمع  ينشده  الذي  البشري  الكمال  غايات  إىل  بأصحابها  ترتفع  مشرتكة، 

َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة {)2(، إليه الدين اإلسالمي، يف رحاب األخوة اإلميانية، } ِإنَّ  ويدعو 

»... املُْْسِلُم أحَُخو املُْْسِلِم الحَ يحَْظِلُمُه وحَالحَ يحَُْذُلُه وحَالحَ حيحَِْقُرُه ... «)3(

  ويف املسجد ورحابه ينخرط املسلمون يف وحدة راسخة تتمسك حببل اهلل املتني وشرعه 

أحواله ويف كل  للمجتمع اإلسالمي يف مجيع  ثابتة  ميزة  الوحدة  احلكيم، وتغدو هذه 

شؤونه.

   كما أن املسجد مدرسة العلم، وبيت الدولة، ومركز القيادة، ودار الضيافة، واستقبال 

. الوفود القادمني إىل املدينة لالجتماع بالرسول األكرم

فهذه املهمات مجيعها تتحقق يف املسجد، ولذلك حرص النيب  أن جيعل بناء املسجد 

النيب املهاجر يضع أسس اجملتمع اإلسالمي
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أول أساس يقوم عليه اجملتمع اإلسالمي، وما زال املسجد حيقق هذا الدور، إذا أحسن 

املسجد  من  خترج  فقد  فقط،  العبادة  أداء  على  دوره  حصر  دون  به،  القيام  املسملون 

تنشر  املسجد  رحاب  من  اجلهاد  رايات  وانطلقت  اإلسالم،  بنور  الدنيا  أضاءوا  من 

العدل والرمحة بني العباد، وترفع عن صدورهم أغالل الطغاة واملتجربين من زعماء 

امرباطوريات الكفر واإلحلاد.

بني  األخوة  فهو  عليه؛  اإلسالمي  اجملتمع    النيب  أقام  الذي  الثاني  األساس  أما    

املسلمني، فقد آخى النيب -عليه الصالة والسالم- بني املهاجرين واألنصار يف رباط 

من األخوة اإلميانية اليت فاقت آصرة الدم والنسب والقبيلة، فكان املهاجرون واألنصار 

يتوارثون فيما بينهم حبكم هذه األخوة اليت تقوم على اإلميان والوالء  يف أول العهد 

والعقيدة، ومل ينسخ التوارث بني املهاجرين واألنصار إال يف العام الثاني للهجرة، بعد 

وقعة بدر الكربى، حيث نزل قول اهلل تعاىل:}َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي 

 َشْيٍء َعِليٌم {)4(
ِّ

ِكَتاِب الّلِه ِإنَّ الّلَه ِبُكل

  وتظهر فوائد هذه األخوة يف متانة بناء اجملتمع والدولة، فال ميكن حبال أن تقوم دولة، 

وتنشأ أمة، إال إذا قامت على أساس الوحدة واإلخاء واملساندة بني أفرادها، هذا التآخي 

الذي يقوم على رابطة متينة من العقيدة، اليت أقامت أروع نظام اجتماعي يف العامل حيقق 

العدل واملساواة بني أفراده، وينطلق من روح العقيدة اليت مجعتهم يف املسجد، ويف مناحي 

احلياة كافة، حتى وصل األمر بالواحد منهم أن يؤثر أخاه على نفسه، وقد سجل القرآن 

وَن َمْن  ميَاَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّ اَر َواْلِ ُؤوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ الكريم هذا املوقف العظيم بقوله: }َوالَّ

َوَلْو  َأنُفِسِهْم  َعَلى  َوُيْؤِثُروَن  ُأوُتوا  ا  مَّ
ِّ
م َحاَجًة  ُصُدوِرِهْم  ِفي  َيِجُدوَن  َوَل  ِإَلْيِهْم  َهاَجَر 
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َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن { )5(.

  من هنا ندرك أن التآخي الذي أقامه النيب بني املهاجرين واألنصار مل يكن شعارًا 

جمردًا، بل كان حقيقة واقعة، وأساسًا راسخاً، وحتماًل كاماًل للمسؤولية اجلماعية إلقامة 

اجملتمع اإلسالمي.

كان  واألنصار، حيث  املهاجرين  املتآخني من  العملية بني  الوقائع  أظهرته  ما    وهذا 

األنصاري يتقاسم مع أخيه املهاجر بيته وماله عن طيب نفس منه.

   وبهذا اجملتمع املتآخي واملتكافل رسخ النيب   األسس املتينة إلقامة الدولة اإلسالمية 

األوىل، وجمتمع املسلمني األول، الذي يعد أمنوذجًا حيتذى على مدى الدهور إلقامة اجملتمع 

اإلسالمي، وبناء دولة املسلمني، انطالقًا من روح املسجد، وأخوة اإلميان، واالحتكام إىل 

شرع اهلل يف كتابه الكريم، وهدي نبيه األمني عليه أفضل الصالة وأمت التسليم.

   أما األساس الثالث لبناء اجملتمع املسلم فكان كتابة الوثيقة اليت نظمت حياة املسلمني 

وغري املسلمني من رعايا الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة.

   فقد كتب رسول اهلل  وثيقة املدينة املشهورة اليت تعد تنظيمًا دستوريًا وفق ما تفسره 

اتبعهم  املهاجرين واألنصار، ومن  احلياة بني    فقد نظم رسول اهلل  اليوم،  القوانني 

من املسلمني، وبني غريهم من أتباع األديان؛ وهم اليهود الذين كانوا يسكنون املدينة، 

فوادع اليهود وأقرهم على دينهم وأمواهلم وشرط هلم واشرتط عليهم.

  ومما ورد يف هذه الوثيقة: 

ٌة  ُهْم إّنُهْم ُأّمٌة وحَاِحدحَ دحَ محَعحَ اهحَ ُهْم فحَلحَِحقحَ ِبِهْم وحَجحَ يحَْثِربحَ ، وحَمحَْن تحَِبعحَ 1. املُْْسِلِمونحَ ِمْن ُقرحَْيٍش وحَ

ِمْن ُدوِن الّناِس.
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2. هؤالء املسلمون على اختالف قبائلهم يتعاقلون بينهم، ويتعاقدون بينهم باملعروف 

والقسط بني املؤمنني.

3. ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أدناهم، واملؤمنون يوالون بعضهم بعضاً، دون الناس.

4. اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا حماربني.

أحَْنُفُسُهْم،  نْيِ ِديُنُهْم، محَوحَاِليِهْم وحَ ِلْلُمْسِلمحَ ْوٍف ُأّمٌة محَعحَ املُْْؤِمِننيحَ، ِلْليحَُهوِد ِديُنُهْم، وحَ 5. يحَُهودحَ بحَِن عحَ

ُه وحَأحَْهلحَ بحَْيِتِه. أحَِثمحَ فحَِإّنُه الحَ ُيوِتُغ )6( إاّل نحَْفسحَ لحَمحَ وحَ إاّل محَْن ظحَ

اُدُه، فحَِإّن محَرحَّدُه إىلحَ اهللِّ  اٍر ُيحَاُف فحَسحَ دحٍَث أحَْو اْشِتجحَ ِذِه الّصِحيفحَِة ِمْن ححَ 6. كل ما كان بحَنْيحَ أحَْهِل هحَ

. ِّّل وحَِإىلحَ حمحَّمٍد رحَُسوِل اهلل ّز وحَجحَ عحَ

. لحَمحَ أحَْو أحَِثمحَ رحَجحَ من املحَِدينحَة آِمٌن، وحَمحَْن قحَعحَدحَ آِمٌن ، إاّل محَْن ظحَ 7. محَْن خحَ

اّتقحَى.)7(  اٌر ملحَْن بحَّر وحَ ِإّن اهللحَ جحَ أحَبحَّرِه، وحَ ِذِه الّصِحيفحَِة وحَ ِق محَا يِف هحَ لحَى أحَْصدحَ ِإّن اهللحَ عحَ 8. وحَ

اجملتمع اإلسالمي، وهي  قيام  الثالث من أسس  اعتربت األساس  اليت  الوثيقة    هذه 

تنظيم أسس احلياة يف  الكلمة من معان يف  ما حتمل هذه  بأكمل  حبق وثيقة دستورية 

الدولة اإلسالمية، وضمان مجيع حقوق املواطنني فيها، سواء أكانوا من املسلمني أم من 

غريهم.

تعاىل  اهلل  مرده إىل حكم  املواطنة للجميع، وأي خالف  العدالة وحقوق    فهي حتقق 

رعايا  واملساواة بني  العدل واإلحسان  لتحقيق  وهدي رسوله، وهذه ضمانات حقيقية 

الدولة، إذ حرصت على رعاية قيم العدالة واملساوة، ليس بني املسلمني فقط، بل بينهم 

وبني من جاورهم أو عاش معهم من أتباع األديان.

الذين  اليهود  جانب  من  الغدر  كان  حيث  املنورة،  املدينة  وثيقة  يف  واضح  وهذا    
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تآمروا على الدولة اإلسالمية وعلى نبيها، مما اضطر املسلمني إىل إخراجهم من املدينة، 

وقتاهلم.

  ولعل العهدة العمرية اليت أّمن فيها عمر بن اخلطاب  أهل القدس من النصارى 

على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم، تنطلق من روح الوثيقة النبوية يف املدينة، هذا العيش 

املشرتك الذي حافظ عليه املسلمون والنصارى على امتداد أربعة عشر قرناً، ومل ينغصه 

عليه  موسى  شريعة  على  يسريون  أنهم  أتباعه  يزعم  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  إال 

السالم، وشريعة موسى منهم براء، فلم تقر شريعة من الشرائع ظلم اإلنسان، وسلب 

أرضه وماله، كما يفعل هذا االحتالل حبق األرض الفلسطينية وأهلها، ال بل وصل به 

األمر إىل قيام مستوطنيه باالعتداء على املقدسات، ويف مقدمتها املسجد األقصى املبارك، 

وما حرق مسجد ياسوف يف األيام القريبة املاضية عنا ببعيد.

  إنه اإلسالم ورسوله األمني يقيم اجملتمع اإلسالمي على أسس التقوى ومبادئ األخوة 

والعدالة واملساواة، فليأخذ املسلمون هذا الدرس من هجرة املصطفى ، ونهجه ليعود 

للعامل معنى العدالة وإنسانية اإلنسان املهدورة.
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6. يوتغ: يهلك
7. سرية ابن هشام ، اجلزء األول، ص503 – 505

النيب املهاجر يضع أسس اجملتمع اإلسالمي



العدد   88   حمرم  -  صفر    1431 هـ       وفق    كانون الثاني  -  شباط   2010 م

�0

  

   

   يرتبط حدث اهلجرة باإلسالم من مكة إىل املدينة املنورة بقضايا كثرية، من أبرزها 

قضية االعتقاد واليقني بنصر اهلل املؤكد لدينه احلق ومحلته املؤمنني، وقد أكد اهلل هذه 

ِذيَن َكَفُروْا َثاِنَي  احلقيقة اإلميانية، فقال تعاىل: }ِإلَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ

اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َل َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه 

َوالّلُه  اْلُعْلَيا  الّلِه ِهَي  َوَكِلَمُة  ْفَلى  السُّ َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َكِلَمَة  َوَجَعَل  َتَرْوَها  ْم  لَّ ِبُجُنوٍد  َدُه  َوَأيَّ

َعِزيٌز َحِكيٌم { )1( 

   فالنصر الذي أيد اهلل به دينه ونبيه واملؤمنني، يف الكثري من املواقع واألحداث نصر 

رباني بامتياز، وتأخذنا اآلية الكرمية إىل غار ثور الذي شهد الدليل على نصر اهلل، ويقني 

النيب -صلى اهلل عليه وسلم- به، فلما اختبأ وصاحبه أبو بكر فيه، وصل املضطهدون 

املالحقون بابه وهما يف جوفه، فمن الذي أعمى أبصارهم عنهما؟ ومن الذي أسبل 

إنه اهلل  السكينة على الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- ليحافظ على رباطة جأشه؟ 

سبحانه وتعاىل ناصر املؤمنني يف كل حني، ولكن بعضهم يستعجلون، واآلية الكرمية 

أمجلت القضية بالرد على املتقاعسني عن نصرة الدين ورسوله الكريم صلى اهلل عليه 

وسلم، وهذا اإلمجال متضمن يف قوله تعاىل: }ِإلَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه...{.

 كلمة العددإال تنصروه فقد نصره الله  

                                  بقلم : الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير                                           
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  وقد أبرزت اآلية دالئل عديدة ذات صلة بقضية اهلجرة من مكة إىل املدينة، منها: 

  * إن اهلجرة مل تكن تطوعية، وإمنا كانت قسرية قهرية، بدليل نسبة فعلها إىل الكافرين، 

ِذيَن َكَفُروْا...{ فلم تكن جمرد تفضيل للرحيل من مكان مضطرب إىل  }... ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ

آخر يتوافر فيه رغد العيش، وطيب اإلقامة، وإمنا كانت حمصلة جململ أفعال الكافرين 

ضد نشر رسالة احلق واإلنقاذ الرباني للبشرية، ويشهد ملعنى القهر على اهلجرة، آيات 

َيُقوُلوا  َأن  ِإلَّ   
ٍّ

ِبَغْيِر َحق ِدَياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  ِذيَن  }الَّ تعاىل:  قوله  منها،  عديدة،  قرآنية 

َنا...{)2( َربُّ

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن   ويقول سبحانه وتعاىل: }ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجِريَن الَّ

اِدُقوَن {)3( َه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ ِه َوِرْضَوانًا َوَينُصُروَن اللَّ َن اللَّ
ِّ
َفْضاًل م

ِتي َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفاَل َناِصَر َلُهْم{)4( ن َقْرَيِتَك الَّ
ِّ
ًة م ن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ ُقوَّ

ِّ
ن م

ِّ
 }َوَكَأي

األمم  يف  الظاملني  سنن  من  سنة  واملساكن  والديار  األوطان  عن  القسري  فاإلبعاد    

السابقة والالحقة، فقوم حممد -صلى اهلل عليه وسلم- أخرجوه من بلده، وكذلك فعل 

أقوام أسالفه الذين سجل اهلل مواقفهم، ومنها موقف قوم لوط، فقال تعاىل:}َوَما َكاَن 

ُروَن{)5( ُهْم ُأَناٌس َيَتَطهَّ ن َقْرَيِتُكْم ِإنَّ
ِّ
َجَواَب َقْوِمِه ِإلَّ َأن َقاُلوْا َأْخِرُجوُهم م

  بل إن اهلل تعاىل جعل اهلجرة بالدين مطلبًا شرعيًا يف بعض الظروف القهرية، فريد 

ِذيَن  اهلل التعذر باالستضعاف عن القيام بواجبات الدين ومتطلباته، فيقول تعاىل: }ِإنَّ الَّ

ا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي اأَلْرِض َقاْلَوْا َأَلْم  اُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّ َتَوفَّ

ُم َوَساءْت َمِصريًا{)6( َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا ِفيَها َفُأْوَلـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَّ

  وقد جعل اهلل جرمية قهر املؤمنني على هجرة أوطانهم فيصاًل يف معادلة قبول اآلخر أو 

ن 
ِّ
يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم م

ِّ
ِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الد ُه َعِن الَّ رفضه، فيقول تعاىل: }َل َيْنَهاُكُم اللَّ

إال تنصروه فقد نصره اهلل
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ِذيَن  ُه َعِن الَّ َما َيْنَهاُكُم اللَّ َه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنيَ* ِإنَّ وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللَّ ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ

ْوُهْم َوَمن  ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّ
ِّ
يِن َوَأْخَرُجوُكم م

ِّ
َقاَتُلوُكْم ِفي الد

اِلُموَن{)7(  ُهْم َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّ َيَتَولَّ

  * التذكري مبا حصل يف الغار  خالل رحلة اهلجرة النبوية، }... َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي 

فهذا املقطع من اآلية الكرمية يفي  اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َل َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا...{  

وراءه تفاصيل احلالة السائدة يف تلك اللحظة، ويف ذلك املكان وبني شخوص احلدث، 

ورسالته  لدينه  اهلل  بنصر  واليقني  اهلل،  بقدرة  اإلميان  عمق  عن  دقة  بكل  يعرب  لكنه 

ورسوله واملؤمنني.

إنهما  باب حجرتهما،  هلما  املتابعون  وصل  ملطاردين  النفسية  احلالة  تصور  ميكن   *  

فتسارعت  احلرجة،  الساعة  تلك  الفؤاد يف  وتثبيت  للطمأنة  احلاجة  أمس  بالتأكيد يف 

إليهما  املعونة الربانية، اليت عرب عنها القرآن الكريم، يف قوله تعاىل : }...َفَأنَزَل الّلُه 

َسِكيَنَتُه َعَلْيِه...{ فصور اهلل السكينة، وهي حالة نفسية تستشعر، أكثر منها قضية مادية 

تلمس باأليدي أو تشاهد بالعيون، صورها اهلل وكأنها أمٌر ملموٌس مشاهٌد للعيان، يتنزل 

بأمره وقضائه على قلب رسوله -صلى اهلل عليه وسلم- ونفسه، مما جعل منه شخصًا 

مميزًا غري آبه باحملاصرين املتعقبني، بل راح يطمئن صاحبه ويهدئ من روعه، يف تلك 

الساعة احلامسة الفاصلة، قائاًل له بكل يقني،}...ِإنَّ الّلَه َمَعَنا...{ ومن الالفت للنظر أن 

السكينة نزلت على الفور، بدليل استخدام حرف الفاء يف صدر حروف فعل اإلنزال.

 * مل يقتصر العون على السكينة، بل مشل صورًا فاعلة أخرى، أمجلها اهلل بقوله تعاىل: 

ْفَلى َوَكِلَمُة الّلِه ِهَي اْلُعْلَيا َوالّلُه  ِذيَن َكَفُروْا السُّ ْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَّ َدُه ِبُجُنوٍد لَّ }...َوَأيَّ

َعِزيٌز َحِكيٌم{)8(
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  واملالحظ أن هذا اللون من التأييد ذكر جمماًل شاماًل، لكن بأقل األلفاظ، ويف صيغ 

نكرة غري حمصورة مبعرف من ألوان التأييد، فاجلنود والكلمة حيتمالن كثريًا من التفاصيل 

واألشكال والصور، فاملالئكة والعنكبوت واحلمامة والطري وعامر بن فهرية وابن أريقط 

وسراقة بن مالك، وغري ذلك من جند اهلل يسخرهم اهلل عرب الزمان واملكان وقت شاء 

وكيف شاء، لنصرة احلق وأتباعه، على غري توقع من اخللق يف كثري من األحيان، فيأتي 

املدد من حيث ال حيتسب اخللق.

  وكذلك الكلمة فهي تشمل اإلميان واحلق واخلري يف جانب، وتشمل الكفر والباطل 

والشر يف اجلانب املقابل، فاهلل يف عقيدة املؤمن قادر على أن جييء بكلمة احلق وإزهاق 

َكاَن  اْلَباِطَل  ِإنَّ  اْلَباِطُل  َوَزَهَق  اْلَحقُّ  َجاء  }َوُقْل  تعاىل:  لقوله  مصداقًا  الباطل،  كلمة 

َزُهوقًا {)9( 

  وقوله سبحانه وتعاىل: }لََقِد ابَْتَغُواْ الِْفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلَُّبواْ لََك اأُلُموَر َحتَّى َجاء الَْحقُّ َوَظَهَر َأْمُر 

الّلِه َوُهْم َكاِرُهوَن{)10(

  وقوله تعاىل: }ُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَما ُيْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُيِعيُد {)11(

الشكوك والظنون  الذين تساورهم  تعاىل حتدى ضعاف اإلميان وفاقديه،  إن اهلل    بل 

ن َينُصَرُه  حبتمية نصر اهلل لدينه وحقه ورسله واملؤمنني، فقال تعاىل:}َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّ

َما  َكْيُدُه  ُيْذِهَبنَّ  َهْل  َفْلَينُظْر  ِلَيْقَطْع  ُثمَّ  َماء  السَّ ِإَلى  ِبَسَبٍب  َفْلَيْمُدْد  َواْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  ُه  اللَّ

َيِغيُظ{ )12(

  قيل معناه إن اهلل ناصر رسوله يف الدنيا واآلخرة، فمن كان يظن خالف ذلك ويتوقعه 

من غيظه أو جزعه فليستقص يف إزالة غيظه أو جزعه، بأن يفعل كما يفعله املمتلي 

غضبا أو املبالغ جزعًا حتى ميد حباًل إىل مساء بيته، فيختنق من قطع إذا اختنق، فإن املختنق 

إال تنصروه فقد نصره اهلل
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يقطع نفسه حببس جماريه، أو فليمدد حباًل إىل مساء الدنيا، ثم ليقطع به املسافة حتى يبلغ 

عنانه فيجتهد يف دفع نصره.

  وقيل املراد بالنصر الرزق والضمري ملن. 

من  قال  ظن شك،  فهذا  وظن شك،  يقني،  ظن  وجهني؛  على  اهلل  كتاب  يف  والظن   

شك أن اهلل عز وجل مل ينصر رسوله يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل السماء، أي 

جيعل بينه وبني اهلل دلياًل. وقال ثم ليقطع أي مييز، فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ أي 

حيلته.)13( 

  أما صادقو اإلميان فإنهم ينصرون اهلل يف إميانهم وحسن طاعتهم له، وصربهم على 

ذلك، ابتغاء مرضاة اهلل، فيجدون اهلل معهم ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم ومفرج كربهم،   

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم  ويف هذا يقول سبحانه وتعاىل: } ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجِريَن الَّ

اِدُقوَن {)14( َه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ ِه َوِرْضَوانًا َوَينُصُروَن اللَّ َن اللَّ
ِّ
َيْبَتُغوَن َفْضاًل م

  فالعربة يف اهلجرة للمقاصد والنوايا، فإن كانت ابتغاء مرضاة اهلل، وعماًل لنصرة دينه، 

فأصحابها هم الصادقون، وقد جعل اهلل هذا املعيار أساسًا رئيسًا يف امتحان املهاجرات، 

َأْعَلُم  ُه  اللَّ َفاْمَتِحُنوُهنَّ  ُمَهاِجَراٍت  اْلُمْؤِمَناُت  َجاءُكُم  ِإَذا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ }َيا  تعاىل:  فقال 

ُهْم َوَل ُهْم  لَّ اِر َل ُهنَّ ِحلٌّ  ِإَلى اْلُكفَّ َتْرِجُعوُهنَّ  َفاَل  ُمْؤِمَناٍت  َعِلْمُتُموُهنَّ  َفِإْن  ِبِإمَياِنِهنَّ 

ا َأنَفُقوا َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن َتنِكُحوُهنَّ ِإَذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  وَن َلُهنَّ َوآُتوُهم مَّ َيِحلُّ

ِه  اللَّ ُحْكُم  َذِلُكْم  َأنَفُقوا  َما  َوْلَيْسَأُلوا  َأنَفْقُتْم  َما  َواْسَأُلوا  اْلَكَواِفِر  ِبِعَصِم  ُتْمِسُكوا  َوَل 

ُه َعِليٌم َحِكيٌم {)15( َيْحُكُم َبْيَنُكْم َواللَّ

  واملؤمنون الصادقون الذين هاجروا ابتغاء رضوان ربهم، ونصروا دينهم حبق، ومل يثنهم 

ينتظرون نصر اهلل يف  فإنهم -واحلال كذلك-  املنح،  عن ذلك شدة احملن، وال عظيم 
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الدنيا ورضوانه يف اآلخرة، وقد وعدهم اهلل بذلك، ولن يلف اهلل عهده، وهم على يقني 

مبوعدهم مع نصر اهلل، مهما اشتدت اخلطوب بهم، واهلل تعاىل سجل املوقف اإلمياني 

َنا  بَّ للمؤمنني من قضية النصر، ومآل ذلك املوقف، فعلى لسان املؤمنني يقول تعاىل: }رَّ

َنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي  َنا ِإنَّ بَّ اِلِمنَي ِمْن َأنَصاٍر* رَّ اَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّ َك َمن ُتْدِخِل النَّ ِإنَّ

َنا َمَع األْبَراِر*  َئاِتَنا َوَتَوفَّ
ِّ
ا َسي ْر َعنَّ

ِّ
َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكف ا َربَّ ُكْم َفآَمنَّ

ِّ
ِلإِلمَياِن َأْن آِمُنوْا ِبَرب

َك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد* َفاْسَتَجاَب  َنا َعَلى ُرُسِلَك َوَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َنا َوآِتَنا َما َوَعدتَّ َربَّ

ِذيَن  ن َبْعٍض َفالَّ
ِّ
ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم م

ِّ
نُكم م

ِّ
ي َل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل م

ِّ
ُهْم َأن َلُهْم َربُّ

َئاِتِهْم 
ِّ
َرنَّ َعْنُهْم َسي

ِّ
َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا أُلَكف

َواِب*  ن ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن الثَّ
ِّ
اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َثَوابًا م ُهْم َجنَّ َوأُلْدِخَلنَّ

اْلِمَهاُد*  َوِبْئَس  ُم  َجَهنَّ َمْأَواُهْم  ُثمَّ  َقِليٌل  َمَتاٌع  اْلِباَلِد*   ِفي  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ُب  َتَقلُّ َك  نَّ َيُغرَّ َل 

ْن ِعنِد 
ِّ
ُنُزًل م ِفيَها  َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن  اٌت َتْجِري ِمن  َلُهْم َجنَّ ُهْم  َقْوْا َربَّ ِذيَن اتَّ َلِكِن الَّ

أَلْبَراِر{)16( 
ِّ
الّلِه َوَما ِعنَد الّلِه َخْيٌر ل

  ويف اآلية املائة من سورتي النساء والتوبة بني اهلل مكانة املهاجرين يف سبيله، فقال 

تعاىل يف سورة النساء: }َوَمن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل الّلِه َيِجْد ِفي اأَلْرِض ُمَراَغمًا َكِثريًا َوَسَعًة 

َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَلى الّلِه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلى الّلِه 

ِحيمًا{)17( َوَكاَن الّلُه َغُفورًا رَّ

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر  اِبُقوَن اأَلوَّ   ويف سورة التوبة يقول سبحانه وتعاىل: }َوالسَّ

َتْحَتَها  َتْجِري  اٍت  َجنَّ َلُهْم  َوَأَعدَّ  َعْنُه  َوَرُضوْا  َعْنُهْم  الّلُه  ِضَي  رَّ ِبِإْحَساٍن  َبُعوُهم  اتَّ ِذيَن  َوالَّ

اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{)18( 

  واملؤمن على يقني أن اهلل ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، وهو سبحانه قادر 

إال تنصروه فقد نصره اهلل
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ن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ 
ِّ
ن م

ِّ
أن يهلك الظاملني يف كل مكان وحني، فيقول جلت قدرته: }َوَكَأي

ِتي َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفاَل َناِصَر َلُهْم {)19( ن َقْرَيِتَك الَّ
ِّ
ًة م ُقوَّ

     ووعد اهلل التوبة للذين ينصرون دينه سواء باهلجرة يف سبيله، أم بإيواء املهاجرين، 

َبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة  ِذيَن اتَّ  َواْلُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر الَّ
ِّ

ِبي اَب اهلل َعَلى النَّ فقال تعاىل: }َلَقد تَّ

ِحيٌم{)20( ُه ِبِهْم َرُؤوٌف رَّ ْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِإنَّ
ِّ
ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق م

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر    ووعدهم اهلل كذلك بالنصر والتمكني، فقال تعاىل:}الَّ

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت 
ِّ

ُهد اَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَّ ِه النَّ ُه َوَلْوَل َدْفُع اللَّ َنا اللَّ  ِإلَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ
ٍّ

َحق

َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{)21( ُه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللَّ ِه َكِثريًا َوَلَينُصَرنَّ اللَّ َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَّ

  جعلنا اهلل ممن يؤمن باهلل، وينصر دينه، ويهاجر يف سبيله، ويسعى ليموت على ذلك، 

راضيًا مرضياً، مع األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني.

اهلوامش
1. التوبة : 40
2. احلج : 40 
3. احلشر : 8
4. حممد : 13

5. األعراف : 82
6. النساء : 97
7. املمتحنة : 9
8. التوبة : 40

9. اإلسراء : 81
10. التوبة : 48

11. سبأ : 49
12. احلج : 15 

13. عن موقع، تفسري الصايف ج 3 ص 361 إىل ص 380
14. احلشر : 8 

15. املمتحنة : 10
16. آل عمران : 192 - 198

17. النساء : 100
18. التوبة : 100

19. حممد : 13
20. التوبة : 117

21. احلج : 40 
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ال حتزن إن اهلل معنا
بقلم : الدكتور شفيق عياش /  جامعة القدس

  ها هي األيام والسنون متر ومتضي وتنتهي، وال تنتهي الدروس والعرب من ذكرى اهلجرة 

النبوية العطرة.

املنورة  املدينة  إىل  املكرمة  املصطفى -صلى اهلل عليه وسلم- من مكة  لقد كانت هجرة    

حدثًا عظيمًا مباركًا فيه، غري جمرى التاريخ، وذلك بفضل ما تطلبته اهلجرة من اجلهد والصرب 

والبذل والعطاء وحكمة التخطيط يف مواجهة كفار قريش، وحتديات املتآمرين على اإلسالم 

واملسلمني.

  فعندما أوحى اهلل سبحانه إىل رسوله الكريم -صلى اهلل عليه وسلم- باهلجرة من مكة إىل 

املدينة كان قد سبقه إليها كثري من املسلمني، وبدأ الرسول صلى اهلل عليه وسلم يلبى نداء 

ربه، ويعد لكل أمر عدته يف دقة وتدبر، وتوالت خطوات العمل ملراحل اهلجرة يف سبيل 

اهلل سبحانه، حيث أمر الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- صديقه الصديق أبا بكر أن جيهز 

راحلتني، وعهد إىل عبد اهلل بن أريقط لريعاهما استعدادًا للهجرة، وترك عليًا بن أبي طالب 

-رضي اهلل عنه- لينام يف فراشه، حتى إذا نظر القوم إىل فراش النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ظنوا أنه نائم، وحتى يبقى علي رضي اهلل عنه من ورائه ليعطي الودائع اليت حبوزة النيب صلى 

اهلل عليه وسلم ألصحابها، حرصًا منه صلى اهلل عليه وسلم بإرجاع األمانات إىل أصحابها.

  ويف آخر الليل خرج الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الصديق من مكة، 

فسارا معًا حتى وصال غار ثور، فاختبآ فيه وبقيا فيه ثالث ليال، وقريش يقيمها األمر ويقعدها 
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وقد أسقط يف يدها، فجعلت مائة ناقة ملن يظفر مبحمد صلى اهلل عليه وسلم.

َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َأْخَرَجُه  ِإْذ  الّلُه  َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه  }ِإلَّ  وتعاىل:  قوله سبحانه  نزل  ذلك    ويف 

َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َل َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه 

َعِزيٌز  َوالّلُه  اْلُعْلَيا  ِهَي  الّلِه  َوَكِلَمُة  ْفَلى  السُّ َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َكِلَمَة  َوَجَعَل  َتَرْوَها  ْم  لَّ ِبُجُنوٍد  َدُه  َوَأيَّ

َحِكيٌم{)البقرة:40(. 

  وبقي سر الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم يف دائرة ضيقة، ال تتجاوز عدة أشخاص، 

رسم لكل منهم دوره، ومن هؤالء األشخاص عبد اهلل بن أبي بكر، ودوره أن يقضي نهاره 

مبكة، يسمع ما تقوله قريش، ويقصه يف الليل على أبيه أبي بكر رضي اهلل عنه وعلى الرسول 

الكريم صلى اهلل عليه وسلم، وعامر بن فهرية يرعى غنم أبي بكر، ومير على الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه يف آخر النهار كي حيتلبا ويأخذا ما 

يلزمهما، أما أمساء بنت أبي بكر فكانت تروح عليهما كل مساء يف خفاء تقطع يف جوف الليل 

الطريق الوعر املضن، حتمل إليهما الزاد واملاء، وبلغ من شجاعة الفتاة وحرصها على كتمان 

السر أن يقابلها الرجل األمحق أبو جهل، فيسأهلا عن شأن أبيها، وأين هو؟ فتتجاهل األمر، 

فيلطخها اخلسيس على وجهها لطمة يطري هلا قرطها من أذنها، ومع كل هذا ال تبوح مبكنون 

سرها.

  وجتلت آية اهلل الكربى حني نسج العنكبوت على باب الغار، وباضت عليه محامتان، ليكون 

ذلك سببًا يف منع كفار قريش من دخول الغار.

  وعندما وصل كفار قريش إىل الغار، كانوا قد ذاقوا األمّرين خالل حبثهم، فلم يدركوا أثرًا 

للرسول صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه، وتقدم أحد كفار قريش إىل باب الغار، فرأى نسيج 

العنكبوت ومحامتني هناك، فرجع إىل قومه يقول: إن على باب الغار عنكبوتًا وال يوجد أحد 
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فيه وهكذا يكونون قد رجعوا خبفي حنني خاسرين، وقبل أن يرجعوا عن باب الغار، كان أبو 

بكر رضي اهلل عنه  يقول لصاحبه، واهلل يا رسول اهلل لو نظر القوم إىل موقع أقدامهم لرأونا » 

فأجابه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله: ال حتزن، ما بالك باثنني اهلل ثالثهما «.

  وملا سكن الطلب على الصاحبني وهما يف الغار، جاءهما الدليل فسارا يف القيظ، يطويان 

الظالم الدامس، ويصالن الصبح باملساء، فهل درت قريش؟ وهل عرفت الصحاري واجلبال؟ 

من الذي جيوب املهالك يف سبيل اهلل سبحانه ويقتحم األخطار، إنه حممد بن عبد اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه، وظال يسريان حتى وصال املدينة 

املنورة، وكان ذلك يوم مجعة، وكان أهل املدينة يف انتظار الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه 

الصديق، فلما رأوا موكبه صلى اهلل عليه وسلم هرعوا الستقباله بالبشر والتكريم، وقد ألف 

بني قلوب األوس واخلزرج بعد عداوة متبادلة.

   وبدأت تتحقق غايات وأهداف اهلجرة النبوية يف سبيل اهلل ونصرة دينه احلنيف.

  لقد كانت اهلجرة نقطة حتول يف جمرى حياة البشرية مجعاء، روح جتدد ذكراها العطرة كل 

عام، تشرق على اإلسالم واملسلمني أنوار وهدى ونور، تضيء للسالكني طريق احلق واهلدى 

والرشاد، فعلى أبناء األمة اإلسالمية يف كل مكان وخباصة أبناء فلسطني أن يتزودوا من هذا 

اهلدي النبوي، زادًا يوثق فيما بينهم ومع جمتمعهم روابط احملبة يف اهلدف ووحدة املصري.

  وأدعو اهلل سبحانه بأن تصفو النيات على طريق األمل، والعمل ويومئذ  يفرح املؤمنون 

بنصر اهلل سبحانه، وإن مقاليد النصر بني أيدينا بعونه تعاىل، نلمسها من خالل قوله تعاىل:  

ْت َأْقَداَمُكْم {)حممد:7(.
ِّ
َه َينُصْرُكْم َوُيَثب ِذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللَّ َها الَّ }َيا َأيُّ
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تعزيز البيئة اإلجتماعية في القدس 

البعد الثقافي 
 

    املفهوم الثقايف

والوجداني واحلركي،  املعريف  والسلوك  والعمل  التفكري  أمناط  الثقافة مجيع    تشمل 

وطرقها  والتعلم،  التعليم  يف  وأساليبها  العمل،  يف  وطريقتها  اجلماعة  تفكري  فطريقة 

يف التعامل ومعتقداتها وقيمها ونظمها، وحتى الطرق اليت يأكلون بها ويشربون بها، 

والكيفية اليت ميشي بها الناس يف الطرقات، أو يقودون بها سياراتهم. كل هذه أمناط 

تغذي هذه  اليت  والنظريات  الفلسفات  وباختالف  اجملتمعات،  باختالف  ثقافية ختتلف 

الثقافات وتوجه أمناط السلوك فيها. وهذه الثقافات وصفية، أي أنها األسلوب الكلي 

حلياة اجلماعة يف زمن معني، وهي متغرية من جانبها االعتقادي والفلسفي والسلوكي 

وسائل  خالل  من  مفروضة  ثقافة  وهي  فقط،  النسبة  اختالف  مع  ولكن  والواقعي، 

اإلعالم واإلعالن واملناهج الرتبوية واملؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت 

تنظم اجملتمع وحركته ونشاطاته )1(.

  كما يستخدم لفظ الثقافة للداللة على الرقي الفكري واألدبي واإلجتماعي لألفراد 

واجلماعات.)2( والثقافة ليست تراثًا إنسانيًا ال وطن له وال قومية. بل الثقافة تصدر 

وطنية  هوية  على  عنوان  هي  وبالتالي  األمم،  من  أمة  أو  الشعوب،  من  شعب  عن 

د.محزة ذيب مصطفى

جامعة القدس/ كلية الدعوة وأصول الدين
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وقومية وعقيدة، يعرب عنها بوسائل متعددة من اآلداب والفنون والسلوك، وتتغري حسب 

اإلنسان واملكان والزمان.

   التحديات العامة اليت تواجه املواطن املقدسي يف بيئته اجملتمعية

  إذا ما أردنا احلديث يف شأن تعزيز البيئة اجملتمعية للمواطن املقدسي، فال بد حينئذ 

من أن منر مر السحاب على هذا الشأن، جمملني املعوقات والتحديات والصعوبات اليت 

تواجه املواطن املقدسي يف ظالل االحتالل االسرائيلي الذي يسعى ليل نهار لالستيالء 

على األراضي املقدسية، حتت حجج وذرائع شتى، حماواًل تضييق اخلناق على هذا املواطن 

حتى يرتك املدينة املقدسة، ويهاجر اهلجرة القسرية، تاركًا هذا املوقع املقدس للمواطن 

اليهودي، كي ينزرع مكانه وبداًل منه.

  ومما ال شك فيه أن املواطن العربي يف القدس يواجه حتديات جساماً، وصعوبات مجة، 

ومضايقات ال حصر هلا، منها:

1. عدم توافر فرص عمل، سواء أكان ذلك ألصحاب الكفاءات والقدرات العلمية، أم 

للمواطن العادي. حيث ال حيق هلذا املواطن العربي العمل يف سلك الدولة، ألنه ال 

حيمل اجلنسية اإلسرائيلية. مع أن القانون اإلسرائيلي ال ينص على أن اجلنسية شرط 

من شروط العمل يف سلك الدولة.

2. ويف حالة ما اضطر اليهود لليد العاملة الفلسطينية، فإنهم يستغلونها استغالاًل بشعاً، 

إذ ال مينح العامل العربي إال أجرة متدنية جدًا، مقارنة بأجرة العامل اليهودي.

3. قلة املدارس احلكومية يف القدس. إذ منذ عام 1967 ولغاية اللحظة مل يقم اإلحتالل 

إال ببناء مدرسة واحدة، أقامها يف نهاية عام 2001م )4(. يف حني أن أعداد الطلبة -كما 

هو معروف- يف ازدياد مستمر. وحتتاج مدارس القدس إىل قدرة استيعابية تبلغ 62 ألف 

طالب وطالبة سنويًا من سن 5 - 18 سنة. غري أن الذين جيلسون على مقاعد الدراسة 

تعزيز البيئة اإلجتماعية يف القدس 
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هم 47 ألفًا من الطلبة فقط )5(.

  4. تلوث البيئة: حيث األحياء العربية يف مدينة القدس تفتقر إىل اخلدمات، ويف تعرض 

وعدم  واألزقة.  واحلارات  الشوارع  يف  النفايات  تراكم  مثل  املقصود،  لإلهمال  دائم 

السماح برتميم املباني العربية أو جتديد البنى التحتية هلذه املباني كخطوط اجملاري اليت 

كثريًا ما تفيض يف الشوارع، وتدخل البيوت، وتسبب املكاره الصحية واألمراض، ألن 

خطوط جماري القدس الغربية مربوطة مبجاري القدس الشرقية.

5. ارتفاع أسعار اخلدمات العامة كاملاء والكهرباء، باإلضافة إىل ارتفاع حاد يف أسعار 

املالبس واملواد الغذائية. وهذا راجع إىل ارتباط اقتصاد القدس الشرقية باقتصاد القدس 

الغربية، حيث ال يقوى املواطن العربي على جماراة املواطن اإلسرائيلي يف سبل العيش 

نظرًا للفارق الشاسع بني دخل املواطنني اإلسرائيلي والفلسطين.

املواطن  دخل  وقلة  والنفقات،  )األرنونا(  األمالك  ضريبة  مثل  الضرائب  ارتفاع   .6

املقدسي مقابل ذلك. وإذا ما أراد املواطن العربي بناء بيت متواضع وعادي جدًا، فإن 

كلفة استصدار رخصة هلذا البناء البسيط ال تقل عن أربعني – مخسني )40 - 50( 

هذا  تأمني  على  الفلسطين  املواطن  لدى  القدرة  فأين  وبالتالي  أمريكي.  دوالر  ألف 

املبلغ، فضاًل عن قدرته على تأمني ضعف هذا املبلغ ألجل البناء؟

7. قلة املراكز الصحية واملشايف يف القدس الشرقية. بل عمد االحتالل إىل إغالق بعض 

املراكز الصحية اليت كانت من قبل مثل مستشفى اهلوسبيس وغريه من املراكز الصحية،  

كما يعاني اجملتمع املدرسي يف القدس من قلة املرافق الصحية أيضاً.

8. انقطاع التيار الكهربائي بني الفينة واألخرى، مما يؤثر على اإلنتاجية العربية يف بعض املصانع 

املوجودة ويعرضها للخسارة املستمرة، مما يؤدي إىل إضعافها ثم إغالقها يف نهاية املطاف.
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9. يضاف إىل ذلك يف جمال إضعاف االقتصاد العربي يف القدس قيام االحتالل بفصل 

مدينة القدس عن باقي البلدات اجملاورة هلا، وكذلك فصلها عن مدن الضفة الغربية، 

وذلك ببناء جدار الفصل العنصري ووضع احلواجز والسدود واملتاريس على أبواب 

املدينة املقدسة، ومنع املواطنني من أبناء الضفة الغربية من دخول القدس مما جعل هذه 

املدينة تغدو مدينة أشباح، حبيث ال يتمكن أي مواطن من زيارتها وزيارة أسواقها أو 

أماكن العبادة فيها. مما أدى إىل ضعف شديد يف دخل املواطن املقدسي وعرَّض اقتصاد 

املدينة إىل اخلطر الكبري، كي يفكر جتار املدينة العرب باهلجرة بسبب الضغط املادي على 

األسرة العربية يف القدس.

10. قلة اجلمعيات اخلريية ومؤسسات اجملتمع املدني اليت تعنى مبساعدة األسر احملتاجة 

وذوي العسرة من اجلانب املالي. بل عمد االحتالل إىل إغالق الكثري من هذه املؤسسات 

اليت ترفد اجملتمع املقدسي ببعض املساعدات أو العناية والرعاية املطلوبة.

11. عدم السماح بأي نشاط يف املدينة املقدسة حتت ذرائع وحجج األمن، حبيث اعترب 

االحتالل أي نشاط يف هذه املدينة نشاطًا سياسياً، ومل يفصل ما بني النشاطات اجملتمعية 

أو البحثية والنشاطات السياسية. وقد أغلق نتيجة هذه الذرائع مؤسسات مقدسية، وما 

بيت الشرق إال منوذج من هذه النماذج. وكذلك التضييق املستمر على جامعة القدس 

اليت سيأتي عنها احلديث الحقاً.

مهددة  الفلسطينية  األراضي  جعل  مما  به  العناية  وعدم  الزراعي  اجلانب  إهمال   .12

باخلراب، وبالتالي املصادرة هلا من قبل االحتالل، يف حني يضع االحتالل كل إمكاناته 

لدعم املزارع اليهودي، ويبذل له التسهيالت الكاملة يف كل ما من شأنه تعزيز البنية 

البضائع  أمام منافسة قوية مع  العربية  البضائع  املواطن، مما وضع  الزراعية لدى هذا 

إضعاف  إىل  حتمًا  يؤدي  ذلك  أن  فيه  ومما ال شك  وكيفا.  كما  اإلسرائيلية  واملنتجات 

تعزيز البيئة اإلجتماعية يف القدس 
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املنتوج الزراعي العربي.

13. عدم توافر مرافق حيوية للشباب واألطفال العرب كالنوادي الرياضية والثقافية 

وإشغال  احتياجاتهم،  وسد  وتثقيفهم،  توعيتهم  على  والعمل  الحتوائهم،  واملالعب، 

الفراغ الذي لديهم، مما يتسبب يف خروج األطفال إىل الشوارع. وحتمًا فإن فعاًل من 

هذا النوع سيخلق لدى األطفال مشكالت أخالقية وسلوكية واجتماعية.

14. عدم وجود مراكز شرطة، حلفظ األمن والسلوكيات واجلنوح الذي يتولد يف كل 

جمتمع، مما يؤدي إىل زيادة نسبة اجلرمية يف اجملتمع املقدسي، وهذا سيعود بالتالي بالسلبية 

على اجملتمع بوجه عام، كي يضج املواطن ويفكر باهلجرة من هذا املوقع إىل موقع آخر 

أمنًا واستقرارًا، وهذا بالضرورة عامل من عوامل الطرد والتهجري بطريقة غري  أكثر 

مباشرة للمواطن العربي يف القدس.

15. هناك انعدام شبه كامل للحركة الثقافية يف القدس، إذ تفتقر املدينة إىل املكتبات 

واملوجهة.  املعلمة  التكنولوجيا  ومراكز  العامة،  واحملاضرات  الثقافية،  والنوادي  العامة، 

كل ذلك نتيجة عدم توافر األمن وكثرة اإلضرابات املدرسية والتجارية، واإلغالقات 

املستمرة واحلواجز العسكرية اإلسرائيلية، ومالحقات اجلنود املستمرة للشباب املقدسي 

وحماوالت تهويد األحياء العربية، وإغالق املؤسسات الثقافية الفلسطينية )6( والتضييق 

عليها، كما هو احلال يف التضييقات املستمرة على جامعة القدس.

فهناك  املقدسي،  اجملتمع  يف  كبرية  اجتماعية  مشكالت  خلق  وسواه  تقدم  ما  كل   .16

وانتشار  املدارس،  من  الطلبة  وتسرُّب  املخدرات،  وانتشار  الشباب،  لدى  االحنرافات 

ظاهرة اخلوف عند األطفال، واملواجهات املستمرة مع اجليش واملستوطنني.

لدى  املدرسي  التعليم  أقساط  وارتفاع  للمدارس،  واإلغالقات  اإلضرابات  كثرة   .17

املدارس اخلاصة اإلسالمية واملسيحية، مما يرهق وأرهق كاهل املواطن املقدسي.
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18. حماوالت الطمس املستمرة للهوية العربية املقدسية، سواء أكان ذلك متعلقًا باملواطن، 

أم املدينة املقدسة، أم دور العبادة فيها. وما احلفريات وشق األنفاق حتت املسجد األقصى 

إال منوذج هلذه احملاوالت. وهذا غيض من فيض، وما يواجهه املواطن املقدسي هو أكثر 

من ذلك وأعظم. لكنها اإلملامة السريعة. )7(.

  التحديات الثقافية ومشكالت التعليم يف مدارس القدس العربية والتعليم العالي

  يف ورقيت هذه ال أستطيع التطرق للمشكالت والتحديات اليت تواجه املواطن العربي 

يف القدس من الوجوه املختلفة، حيث هي كثرية ومتنوعة ومتعددة كما أسلفنا. كما ال 

أستطيع البحث يف كل هذه املشكالت، ألن هذا حيتاج إىل مؤلف كبري وضخم، وأنا 

ليس عندي من الوقت إال النزر اليسري، وحمكوم يف وريقات لبحث، أو ورقة عمل، 

ختص شأنًا واحدًا يف القدس ال غري، هو الشأن، أو البعد الثقايف فقط. وبالتالي سيكون 

حبثي أو ورقة عملي حمصورة وقاصرة على هذا اجلانب حتديدًا. وليتن استطيع تغطيته يف 

وقت يسري كهذا الوقت، وورقة عمل حمدودة وحمصورة.

   ومما ال بد منه هنا هو إبراز مشكالت التعليم يف القدس، سواء أكان ذلك يف املدارس 

هلذه  معاجلتنا  ومعرفة  اجلرح،  على  أيدينا  من وضع  نتمكن  العالي. وحتى  التعليم  أم 

احلياة  جوانب  من  املهم  اجلانب  هذا  املشكالت يف  بيان ألهم  من  بد  ال  املشكالت، 

اجملتمعية املقدسية، واليت من املمكن أن نلخص أهمها، حيث إذا عرفت العلة يهتدى 

إىل العالج:

   أهم مشكالت التعليم يف املدارس املقدسية العربية

   تعاني مدارس القدس من مشكالت بل معضالت عديدة، ويف معظمها مزمن يعود 

يف أكثره إىل اإلحتالل اإلسرائيلي منذ عام 1967م، ومن هذه املشكالت واملعضالت:

1. قلة هذه املدارس

تعزيز البيئة اإلجتماعية يف القدس 
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إن عدد املدارس يف القدس العربية مل يزد منذ عام 1967م رغم االزدياد املضطرد سنويًا 

ألعداد الطلبة امللتحقني باملدارس، والشيء البدهي والطبيعي أن يزاد يف عدد املدارس 

سنة إثر أخرى، أو بني الفينة والفينة مراعاة لالزدياد يف القدرة االستيعابية هلذه األعداد 

املتضاعفة عامًا وراء عام.

2. ضيق الصفوف الشديد

  هناك من املدارس ما هو أبنية عادية مستأجرة من أصحابها ومالكها، وليست معدة 

أو  الغرفية  املساحات  وتبقى  الصفوف  أعداد  فتزداد  مدرسية،  حتتية  لبنية  األصل  يف 

الصفية كما هي، ويف الغالب فإن متوسط مساحة الغرفة الصفية ال تتعدى 4×4مرت 

مربع.   وعلى سبيل املثال فإن مدرسة كمدرسة العيساوية حتوي ثالثة من الطوابق: 

األول للطلبة الذكور، والثاني لإلناث، والثالث مأهول بأصحاب البناية. وبالتالي هناك 

أيضًا النقص الشديد يف املرافق كلها، كاحلمامات واجملاري واملياه والكهرباء والتهوية 

الالزمة.

3. السياسة العنصرية لوزارة املعارف اإلسرائيلية

  يتوافر يف القدس الغربية للطلبة اليهود تسع وستون ومائة )169( مدرسة. تشتمل 

على املرافق املطلوبة كافة للبنى التحتية للمدارس، وفيها كل االحتياجات للمدرسة 

القدس  يف  مدرسة   )35( وثالثني  مخس  سوى  يوجد  ال  حني  يف  املتقدمة.  العصرية 

العلم  مع  واحلديثة.  العصرية  املدرسة  متطلبات  من  األدنى  احلد  إىل  تفتقر  الشرقية، 

أن عدد الطلبة يف القدس الشرقية يصل إىل أكثر من ثلث العدد للمدينة، وهذا يعن 

أن القدس الشرقية حتتاج إىل ثالث وعشرين )23( مدرسة أخرى، حتى تستطيع أن 

تستوعب أعداد الطلبة الالزم التحاقهم باملدارس. )8(

  وهناك مشكلة أخرى هلا عالقة بسياسة التمييز العنصري وهي متعلقة مبرتبات املعلمني 
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العاملني يف املدارس اخلاصة )وكالة الغوث، األوقاف، املدارس التبشريية( حيث يتلقى 

مع  واملعارف،  البلدية  مدارس  العاملني يف  أقل من زمالئهم  رواتب  املعلمون  هؤالء 

أنهم يعيشون  الظرف نفسه واحلياة االجتماعية ذاتها، مما يؤثر على وضعهم اإلقتصادي 

املرتبط مبستوى احلياة املعيشية يف القدس العربية.

4. اإلغالقات املتكررة للمدارس. ألسباب كثرية يتذرع االحتالل من خالهلا بالنواحي 

األمنية، فهناك األوامر العسكرية لإلغالق، وهناك احلواجز العسكرية أو االعتقال لبعض 

املناهج،  التعليمية من عدم إكمال  إرباكًا للمسرية  التدريسية. مما يسبب  اهليئة  أعضاء 

وهناك بعض املدارس اليت مل تكمل سوى 60 % من املنهاج، مما يؤدي يف نهاية املطاف 

إىل ضعف مستوى الطلبة يف املدارس.

املالعب  كانعدام  اليومية،  التعليمية  احلياة  ملقتضيات  املاسة  املدارس  احتياجات   .5

والساحات املطلوب توافرها لوجود الطلبة، وندرة احلدائق املدرسية، والنقص الكبري 

يف خمتربات املدارس ومكتباتها، إذ هناك عشرون )20( مدرسة بدون مكتبة، وسبع عشرة 

)17( بدون خمترب للحاسوب ومخس عشرة )15( بال مالعب واثنتان وثالثون )32( 

بدون قاعات رياضية، وست وعشرون )26( بدون قاعات للرسم )9(. هذا فيما إذا 

أضفنا إىل هذه املشكالت مشكلة عدم وجود تدفئة يف أكثرية املدارس. والقدس بلد 

برده قارس جدًا يف الشتاء.

6. تسرُّب الطلبة من املدارس، وعدم االنضباط يف الدوام، واخلروج من املدرسة. وهي 

بكل أسف ظواهر عادية يف املدارس املقدسية واحلكومية منها بشكل خاص، ويساعد يف 

ذلك طبيعة القوانني اإلسرائيلية اليت تتيح اجملال ملثل هذا التسيب. )10(

7. مترد بعض الطلبة على األنظمة والقوانني املدرسية، دون أن يتعرضوا إىل إجراءات 

رادعة مما أوجد حالة من التسيب وعدم االنضباط وشيوع بعض السلوكات الغريبة 
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والشاذة عن العملية التعليمية.

8. األقساط املدرسية العالية، سيما يف املدارس اخلاصة، حيث يصل قسط الطالب املدرسي 

يف املرحلة األساسية )االبتدائية( ألفًا ومائيت )1200( دوالر، بل يتعداه أحياناً. يف حني 

يعاني املواطن املقدسي من ظروف اقتصادية حرجة جدًا.

العربية، أمجلناها على    هذه بعض من مشكالت كثرية تعاني منها مدارس القدس 

صورة خمتصرة فيما تقدم.

  أهم مشكالت التعليم العالي املقدسي

  كما أن التعليم املدرسي حتفه املشكالت املتعددة، وتشكل سببًا يف إضعافه وإضعاف 

بل  تبعاته  من  املقدسيون  الطلبة  يعاني  الذي  العالي  التعليم  هناك  كذلك  منتسبيه، 

نتائجه أيضاً، وعلى رأسها:

1. عدم اعرتاف احلكومة اإلسرائيلية بشهادة جامعة القدس، كي ال تفسح هذه احلكومة 

جمااًل للطالب املقدسي للعمل يف مؤسساتها، وإجياد وظيفة تالئمه وتتناسب وختصصه. 

فهناك املئات من الطلبة املقدسيني الذين يواجهون هذه املشكلة، بل املعضلة، مما أوجد 

يئن حتت وطأة  اجملتمع  املقدسي، وأن هذا  اجملتمع  العمل يف  العاطلني عن  جيشًا من 

البطالة اليت تؤرق أبناءه وخرجييه. فالطالب بني أمرين أحالهما مر: إما أن يلتحق جبامعة 

قلة  التخرج من  بعد  األمرين  التعليم، لكنه سيعاني  القدس وجيد فرصته وبغيته يف 

فرص العمل، وهذا يشكل عبئًا كبريًا عليه وعلى ذويه وأسرته.

  وإما أال يلتحق بسلك التعليم العالي، ويضيع حينئذ عليه وعلى أسرته وجمتمعه فرصة 

التعليم وبناء الذات. وهذه معضلة ومشكلة أكرب كما ال يفى على أحد.

القدس،  ثم جلامعة  املقدسي  للمواطن  نوع من حماربة االحتالل  ذاته    وهذا يف حد 

العربية على  باجلامعة  إال  يقر  الشريف، وال  القدس  عربية يف  جبامعة  يعرتف  ألنه ال 
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تلك األرض. وقد أخذت هذه املعاناة من جامعة القدس، وال تزال تأخذ شوطًا كبريًا 

يف التحدي والوجود العلمي العالي يف اجملتمع املقدسي، إذ يعمل االحتالل اإلسرائيلي 

قصارى جهده على حماربة جامعة القدس والتضييق عليها وحماوالته الكثرية يف مصادرة 

أراضيها، سيما عندما وضع معامل وحدود جدار الفصل العنصري. وهو ال يروق له أن 

يرى جامعة عربية فيها األعداد الكبرية من الطلبة اجلامعيني سيما املقدسيني، كما حياول 

جاهدًا جتفيف منابع دعمها ماديًا ومعنوياً. وكذلك الشأن  على صعيد العنصر البشري 

يف جمال الطلبة واملنتسبني إليها.

2. وجود جدار الفصل العنصري، الذي أحاط القدس كما حييط السوار باملعصم مما 

جعل املشقة كبرية لدى الطالب املقدسي يف وصوله للجامعة، فاملسافة اليت تتطلب عشر 

دقائق يف الظروف العادية، تأخذ منه ساعة ونصف الساعة حتى يصل إىل اجلامعة، وهذا 

يضاعف عليه كذلك النفقات اليومية باإلضافة إىل مشقة السفر. 

3. ارتفاع األقساط اجلامعية، حيث يتكلف الطالب قسطًا سنويًا ما مقداره )1500( 

دوالر، عدا املصاريف الشخصية اليت تكلف شهريًا يف حدها األدنى مائيت دوالر. وهذا 

مبلغ يشق كثريًا على املواطن املقدسي احملارب يف وجوده ولقمة عيشه واقتصاده.

4. الشعور الدائم بالقلق واخلوف، بسبب الطوق األمن الذي فرض على املدينة يف 

العام 1993م وما زال مفروضًا حتى الساعة.

5. وجود احلواجز العسكرية هنا وهناك، واليت حتول دون وصول الطالب املقدسي حبرية 

حتصيله  على  بالتأكيد  يؤثر  مما  واحملاضرات،  للدوام  احملدد  الوقت  ويف  نفسية،  وراحة 

وإنتاجه ومستواه العلمي يف نهاية الشوط واملطاف اجلامعي.

   ضرورة وأهمية تعزيز البيئة الثقافية يف اجملتمع املقدسي

  حيتل العلم والثقافة املساحة الكربى لدى اجملتمعات املتقدمة واملتطورة، ويوىل العلم 
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تربوية  املختلفة،  الصعد  على  املتميز  واالهتمام  الكبرية،  العناية  اجملتمعات  هذه  لدى 

كانت أم اجتماعية أم اقتصادية. إذ بالعلم تنهض األمم، وبه تتقدم الشعوب، وتتميز 

اجملتمعات. فإذا ما حققت أمة من األمم أو شعب من الشعوب قسطًا وافرًا من العلم، 

فقد حتقق هلا معظم ما تصبو إليه من النعيم، ورغد العيش، وضمان الصحة بشكل 

عام، وانعكس تقدمها العلمي على معظم جنبات حياتها، وشكل هلا ذلك رافدًا كبريًا 

من روافد التنمية املستدامة، ونهضة شاملة يف معظم مواقعها ومؤسساتها، كما ينعكس 

ذلك إجيابًا على اقتصاد البلد وجداوله الداعمة للدخل القومي بوجه عام. مما يعن قوة 

للدولة يف الداخل واخلارج، وجيعل من هذه الدولة حمل اهتمام واحرتام وتقدير من قبل 

اآلخرين، وحيلها املكانة اليت تليق بني األمم.

   كما أن الوعي الثقايف يشكل حصنًا منيعًا لدى أفراد األمة من األخطار اخلارجية، أو 

من كل ما يهدد هويتها وثقافتها وحضارتها. إذ يقف اجليل املتعلم واملثقف والواعي 

بكل قوة أمام كل السياسات أو االحتالالت اليت تشكل خطرًا على الدولة والشعب، 

يف  متعلقًا  كان  أم  احلضارية  وخلفيتها  الثقافية  بهويتها  يتعلق  فيما  ذلك  أكان  سواء 

واقتطاع  األراضي  واالقتصاد ومصادرة  والعباد  البالد  املادية من سيطرة على  جوانبها 

احملتل ما يشاء من هذه األراضي حسب ما يناسبه، ووفق احتياجاته ومصاحله أو هواه.

  وهلذا وغريه اهتم إسالمنا احلنيف بالعلم، ورفع من شأن العامل واملتعلم، قال تعاىل:  

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{)اجملادلة:11(. وقال نيب اهلدى  ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ ُه الَّ }َيْرَفِع اللَّ

صلوات اهلل عليه: »طلب العلم فريضة على كل مسلم« )سنن ابن ماجه - املقدمة - فضل 

العلماء واحلث على طلب العلم(. والنصوص يف ذلك من الكتاب الكريم والسنة النبوية 

كثرية ومتعددة. غري أن ذلك ليس حمل حبثنا. 

والثقافة  املعرفة  ونشر  بالتعليم  االهتمام  بضرورة  الكربى  األهمية  تأتي  هنا  من    
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القدس،  العربية يف  التعليمية  املؤسسات  السهر على  الشريف، وضرورة  القدس  يف 

ووجوب إيالء هذه املؤسسات التعليمية العناية املطلوبة والدعم الالزم، والعمل قدر 

املستطاع على إبقائها قوية متميزة، واالستزادة اليومية منها، وحماوالت التطوير الدائم 

هلا، سواء أكان ذلك يف اجلوانب املادية أم األكادميية أم جانب البنى التحتية، ألن بقاءها 

قوية ووجودها الوجود الذي يتناسب والنسبة والعدد السكاني يف غاية األهمية، ويعن 

يزيد من  مما  ثباتًا وصمودًا وتطويرًا وتقدماً،  القدس  العرب يف  السكان  اإلبقاء على 

احملافظة على الوجود العربي واإلسالمي يف هذا املوقع املهم، واملهدد، ويزيد أهلها متسكًا 

بهذه األرض املقدسة.

   املد الثقايف يف املدينة املقدسة

  يف تقديري أن التعليم يف القدس على مستوى رياض األطفال واملدارس قد كتب 

عنه الكثري، وسجلت إحصاءات دقيقة ذات عالقة وطيدة يف جانب املدارس والتعليم 

ومشكالته. غري أن األمر الذي مل يتحدث فيه إمنا هو شأن التعليم العالي، وحتديدًا حول 

جامعة القدس وأهميتها وضرورتها للمجتمع املقدسي.

   وبالتالي فسأتناول هنا باحلديث املقتضب شأن وموضوع جامعة القدس حيث هي 

األهمية  من  وهي   .)11( الشريف  القدس  ثرى  على  وتعليمية  علمية  مؤسسة  أكرب 

وضرورة الوجود مبكان. إذ هي احلصن املنيع للمجتمع الفلسطين بوجه عام والقدس 

بوجه خاص. تقف هذه املؤسسة العلمية العالية واملتطورة سدًا منيعًا أمام كل سياسات 

التهويد ومصادرة اهلوية الثقافية لألمة العربية واإلسالمية على ذاك الثرى، كما تنافح 

بكل قوة مستطاعة برسالتها حبجمها ورسالتها وحجم هذه الرسالة عن الوجود العربي 

اهلمة  أمتنا عالية  العزيز والغالي على كل نفس مؤمنة يف  املوقع  واإلسالمي يف هذا 

منذ  اإلسالمية  ألمتنا  كبري  اهتمام  حمل  واملتميز  العلمي  الوجود  هذا  وكان  واإلرادة. 
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بدايات القرن العشرين، وحتديدًا منذ أن بدأت أطماع احلركة الصهيونية تطل برأسها 

صوب فلسطني، وتفكر يف االستيالء عليها، وإقامة اجلامعة العربية على أرض القدس. 

من  جمموعة  وأصدر  1931م  عام  الشريف  القدس  يف  اإلسالمي  املؤمتر  عقد  حيث 

التوصيات كان من أهمها وعلى رأسها ضرورة إنشاء جامعة إسالمية يطلق عليها اسم 

جامعة األقصى، يدرس فيها الطلبة املسلمون من كل مكان وبقعة إسالمية، فيدرس فيها 

الطالب الفلسطين واملصري واملغربي واإلندونيسي والباكستاني واهلندي، مبعنى تكون 

جامعة إسالمية، حتى تستطيع األمة إنقاذ القدس الشريف من أطماع احلركة الصهيونية. 

ونهض لذلك العديد من رجاالت أمتنا األفذاذ آنذاك، ألجل حتقيق هذه الغاية اجلليلة. 

فلسطني  احتالل  ثم  فلسطني،  أرض  على  آنذاك  الربيطاني  االستعمار  وجود  أن  غري 

عام 1948م من قبل اليهود حال دون تنفيذ هذه الفكرة الرائدة والرائعة. وبقي األمر 

وبقيت التوصيات رهينة األدراج، حتى قيض اهلل سبحانه من أقام صرح هذه اجلامعة، 

حيث  مأجورة.  مشكورة  1978م  سنة  اهلامشية  األردنية  احلكومة  من  قرارًا  ذلك  وكان 

أنشأت وزارة األوقاف والشئون واملقدسات اإلسالمية كلية الدعوة وأصول الدين، وهي 

النواة الصلبة جلامعة القدس، واليت تسلمت زمام عمادتها ملدة ثالث عشرة سنة. ثم 

تواىل إنشاء الكليات على الثرى املقدس حتى غدت اجلامعة اليوم تضم ثالث عشرة 

يزيد عن اثن عشر ألف طالب وطالبة، وما يزيد عن عشرين مركزًا  ما  كلية، وفيها 

حبثيًا وعلمياً، وتضم يف ثناياها مشرحة للطب العدلي، وفيها ما يزيد عن ستني برناجمًا 

للماجستري والدبلوم العالي، ومت يف هذا العام الدراسي افتتاح الكلية الشرفية، وهي 

كلية علمية متميزة، وذلك بالتعاون مع جامعة بارد األمريكية.

املقدسة، وأعظم حتدي  للمدينة  رافد بشري واقتصادي  أكرب  القدس    وتعترب جامعة 

لالحتالل اإلسرائيلي يف احملافظة على هذا املوقع اجلليل من التهويد، ومصادرة اهلوية 
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العربية واإلسالمية، وااللتفاف على ثقافته وحضارته وتاريه.

  كما أنها أكرب مؤسسة ترفد اجملتمع املقدسي بالكفاءات العلمية العالية، مما يرفع من 

شأن جمتمعها الثقايف والرتبوي واالجتماعي واالقتصادي. لذلك تلقى هذه اجلامعة من 

االحتالل اإلسرائيلي املضايقات املستمرة، وكان آخر حماوالت إجهاض هذه اجلامعة بناء 

جدار الفصل العنصري.

  كل ذلك جيعل من دعم هذه اجلامعة دعمًا للقدس. وقد سبق لي أن كتبت الكثري 

وحتدثت الكثري عن ضرورة دعم هذه اجلامعة العربية املقدسية، وأن احملافظة عليها ورفدها 

الدائم من أوجب الواجبات املتعني يف هذا الزمن على أمتنا العربية واإلسالمية، وكان 

آخر ما كتبته يف هذا الشأن ما نشر يف صحيفة القدس بتاريخ 9 /9 /2009م.

  بعنوان : »جامعة القدس حلم األمة الكبري ماضياً، والرقم الصعب حاضراًً«. 

   احللول املقرتحة لتعزيز البيئة اإلجتماعية املقدسية

    من اجلانب والزاوية الثقافية

اجملتمع  تواجه  اليت  واملشكالت  الصعوبات  إىل  وخمتصر  موجز  بشكل  أحملنا  أننا  مبا    

املقدسي، وبيَّنا الكثري من التحديات اليت تقف يف وجه املواطن العربي يف هذه املدينة 

املقدسة، فإن بإمكاننا أن نضع مجلة من التوصيات واحللول املناسبة، حيث معرفة األسباب 

تقود إىل معرفة طرائق العالج، واإلستهداء حلل  املشكالت يف ضوء تلك املسببات.

  ونحن هنا بدورنا نقترح جملة من التوصيات والرؤى من أهمها:

1. ضرورة دعم جامعة القدس بكل اإلمكانات املتاحة ماليًا وماديًا ومعنوياً.

2. دعم مدارس القدس بكل ما حتتاجه من أبنية جديدة وتطوير بناها التحتية، والعمل 

النقص  وسد  احتياجات  من  يلزم  مبا  ومدها  منها،  القدمية  املباني  وجتديد  ترميم  على 

واخللل الذي فيها.

تعزيز البيئة اإلجتماعية يف القدس 
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املقدسيني، وذلك بدعم  للمواطنني  املستطاع على توفري فرص عمل  قدر  العمل   .3

الصناعات الوطنية، والعمل على إنشاء مصانع وبنية حتتية اقتصادية لديها القدرة على 

استيعاب أيدي عاملة عربية، حتى ال يبقى املواطن املقدسي فريسة للحكومة اإلسرائيلية 

ومؤسساتها اإلقتصادية.

القدس يف مؤسسات ومراكز علمية  ما أمكن من خرجيي جامعة  4. حماولة استيعاب 

وحبثية.

5. العمل على إنشاء صندوق للطالب املقدسي الفقري كي يقوم هذا الصندوق بتسديد 

ما على الطالب املقدسي من أقساط جامعية أو مدرسية.

6. ضرورة دعم املواطن املقدسي ماليًا يف جمال البناء واإلسكان وتوفري الفرص الالزمة 

كي يتغلب على هذه املشكلة واملعضلة.

7. العمل على إنشاء مكتبات عامة يف القدس الشريف. ونوادي ثقافية ورياضية تكون 

هنا  وجوههم  على  يهيموا  أن  من  بداًل  املقدسي،  للشباب  واستقطاب  جذب  مصدر 

وهناك.

8. العمل على إنشاء مؤسسات دراسية ومراكز حبث علمي هلا جانب كبري من االهتمام 

بتاريخ القدس وحاضرها ومستقبلها، والذود عن حياضها من الناحية العلمية والتاريية 

والدينية.

9. تعزيز الوحدة اجملتمعية يف القدس وتقوية أواصر اللحمة والعالقة ما بني املسلمني 

وغريهم من الطوائف األخرى اليت هلا وجود وحضور يف القدس.

10. إدخال مدينة القدس تاريًا وحاضرًا ومستقباًل يف املناهج الدراسية يف مدارس الوطن 

العربي واإلسالمي، وأن يعتمد يف ذلك كتاب منهجي دراسي يغطي كل احتياجات هذه 

املدينة من اجلانب العلمي واملعريف والتاريي والدين.
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11. إنشاء مراكز تربوية وتوجيهية هلا عالقة وثيقة باجملتمع، سيما قطاع الشباب يف جمال 

التوعية والتثقيف واإلرشاد جتاه كل شيء خري نافع، والتحذير من كل ما هو سيء وضار 

كاملخدرات واجلنوح والسلوكيات غري األخالقية وقضايا األمن.

املقدسة،  املدينة  يف  والصمود  أرضه  يف  الثبات  على  املقدسي  املواطن  تشجيع   .12

واستخدام اإلغراءات املادية واملعنوية اليت تعينه على ذلك يف جمال حتقيق هذا اهلدف 

الكبري.

  هذه بعض مقرتحات من املمكن جدًا حتقيقها لو أن اجلهود تضافرت حيال العمل على 

اجنازها، حيث هي حتتاج إىل جهود مجاعية، وال يصح أبدًا أن تلقى هذه األعباء الكبرية 

على دولة عربية واحدة، بل ال بد من التعاون العربي واإلسالمي لتحقيق مثل هذه 

املقرتحات وسواها. وهنا نهيب أيضًا باجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وجلنة 

القدس، واملؤسسات اليت هلا صلة وعناية أيضًا بالقدس الشريف. فمن غري املمكن أن 

تسند كل هذه الواجبات إىل دولة عربية واحدة، ونكلفها حتمل هذه املسؤوليات كافة، 

فهذا ليس من املنطق وال من العدل، وال من حسن اإلدارة، وال من االستعداد بالقيام 

بالواجب.

  سائلني اهلل العلي القدير أن ييسر للقدس احلفظ والرعاية

تعزيز البيئة اإلجتماعية يف القدس 
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      هل انتهينا             
   حضاريًا وثقافيًا 

                                 بقلم األستاذ: كمال بواطنه 

                                  وزارة الرتبية والتعليم العالي

املعروف:  العربّي  والكاتب  الشاعر  سعيد(،  أمحد  أدونيس)علي  قال  له  حماضرة  يف    

»العرب انقرضوا ثقافيًا وحضاريًا«، وعّلل ذلك فقال: » ال ميلك العرب ما يقّدمونه إىل 

العامل  العامل، لقد اختفينا كحضارة، حنن موجودون كشعب، ولكّننا نغيب عن خارطة 

اكتملت  انتهت،  عندهم  اخلالقة  الطاقة  أّن  مبعنى  انقرضت؛  العربية  احلضارة  اليوم، 

دورة اإلبداع، ولذا فإّنهم ينقرضون حبيث مل يعد هلم حضور خالق يف الثقافة احلديثة 

الكونية«) جملة العربي، عدد:610، ص: 11، من حديث الشهر لرئيس التحرير سليمان العسكرّي(.

   إّن ما قاله أدونيس ينطوي على كثري من الصّحة؛ فنحن اليوم أّمة مستهلكة ملا تنتجه 

أّمة عاملة جاّدة، وحنن نفخر  رحٌَة، وليست  ُمنحَظِّ أّمة  الشرق والغرب،  الناهضة يف  األمم 

بامتالك منجزات أمم أخرى، مع أّنه ليس فخرًا أن متلك الشيء، ولكّن الفخر أن تصنعه، 

والفخر األكرب أن خترتعه وتطّوره، ولك أن تعرف مدى حضورنا على مستوى العامل 
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وهم يعلنون الفائزين جبوائز نوبل يف فروع املعرفة اإلنسانية، ويف غريها من اجلوائز!! 

إّن دولة مصطنعة، كدولة االحتالل، تعيش حالة طوارئ منذ تأسيسها، مجيع سكانها ال 

ميألون حّيًا من أحياء مدينة من مدننا الكبرية يف عاملنا اإلسالمّي، ومع هذا متتلك رصيدًا 

علميًا ضخماً، لن نصل إليه- إن بقينا على هذه احلال- بعد عشرات السنني، وحصد 

علماؤها كثريًا من جوائز نوبل وغريها، وحنن نتخّبط يف أوحال اجلهالة.

  لعّل من املبكيات أّن املسلمني يشكلون أكثر من مخس سّكان املعمورة، وليس هلم 

إّنه  حتى  الرياضية،  امليادين  يف  وحتى  واآلداب...،  والفنون  العلوم  يف  تذكر  مساهمة 

ليصدق فينا قول القائل:

فذاك الذي إن عاش مل ينتفع به    وإن مات مل حتزن عليه أقاربه

  ... صحيح أّننا منتلك رصيدًا حضاريًا اعرتفت به األمم الناهضة، ولكّن هذا الرصيد 

ينتظر املزيد لتكون لنا بصمة يف عامل اليوم الذي تسمو فيه األمم اليت متتلك رصيدًا 

علميًا وأخالقيًا كبريًا. وال بّد ألجل ذلك من )أن منأل رؤوسنا بالعلم، وأن منأل أيدينا 

بالعمل، وأن منأل قلوبنا باألمل(، كما قال )أمحد زكي( يف كتابه) حديث الزمان( إن رغبنا 

أن نصل حاضرنا جبذورنا.

   أجدادنا عرفوا قيمة العلم، ودوره يف احلياة يوم كان احلصول عليه صعباً. هذا أحدهم 

يقول مفتخرًا وقد كان قصريًا:

إذا كنت يف القوم الطوال علوتهم          بعارفة حتى يقال طويل

إّما أبصرته، فقالت  ابنها، فوجدته دميماً، تقتحمه العني     وهذه أعرابية نظرت إىل 
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فبه تلج اجملالس، ويكون  العلم؛  له ناصحة: اجرب نقيصتك، وارفع خسيستك بطلب 

قالوا: وقد  املناصب.  أعلى  وتوىّل  دمامته،  على  علمه  فغّطى  أمرها  فامتثل  شأن،   لك 

»تكّلم ألعرفك«، فالعربة ليست يف طول األجسام وعرضها، ولكن مبا متتلك من معارف، 

تصريها فيما ينفع. وليست العربة كذلك يف الكثرة؛ فقد تكون الكثرة كالغثاء بال وزن 

وال نفع، أصفار على اليسار.

  بعض الناس يقولون: حنن منتلك منظومة أخالقية وحياتية كاملة، منتلك دينًا مساويًا 

منّزهًا عن التحريف والتبديل، فيه فلسفة حياة، ونظام حياة، يصحب الفرد قبل امليالد 

حتى الوفاة وما بعدها؛ ذلك أّن يف اإلسالم أحكامًا تتعّلق باجلنني يف بطن أّمه، وأحكامًا 

تتعّلق باملّيت بعد موته: أحكام الغسل والتكفني والصالة والدفن وتقسيم الرتكة...، 

واإلسالم يصحب اإلنسان يف رحلة احلياة كّلها، كما يصحبه يف جماالت احلياة كّلها: يف 

مسجده وبيته ومزرعته ومصنعه ومدرسته... إّنه يهيئ لإلنسان حياة إسالمية متكاملة، 

توّجهها العقيدة، وتضبطها القيم، وحتكمها الشريعة يف كّل شيء، من قضاء احلاجة إىل 

نظام اخلالفة، من أدب املائدة إىل بناء الدولة، يعلمك كيف تأكل، وكيف تشرب، وكيف 

ر طاقات اإلبداع... تتعامل مع اخللق، وكيف تبن حضارة، وكيف ُتفجَّ

من  فيه،  هي  الذي  الضنك  من  ليخرجها  للبشرية؛  نقّدمه  أن  ميكننا  الدين  وهذا    

الظلمات إىل النور؛ ذلك أّن احلضارة الغربية عرجاء، تعتمد على رجل واحدة، فتهتّم 

اهتمامًا بالغًا باجلانب املادّي، وتهمل اجلانب الروحّي، فهي حضارة جاّفة قاسية، تفتقر إىل  

العاطفة والرمحة، وتتعامل مع اإلنسان كآلة منتجة، وال تأبه كثريًا بعواطفه ونوازعه...
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   وهذا حّق، ولكّن ما مبلغ إفادتنا حنن من هذا الدين؟! العامل ينظر إلينا اليوم فيقولون: 

لو كان يف دينهم خري لنفعهم؛ ينظرون يف أحوالنا فيجدوننا يف ذيل القافلة البشرية يف 

كاّفة العلوم والفنون...؛ فنحن نغرد بعيدًا عن السرب، وينظرون يف أخالقنا، فيجدوننا 

ال نتوّرع عن كذب أو غّش أو تدليس، أو نفاق، إال من رحم اهلل؛ ذلك أّن التدّين عند 

كثري منا شكل، يلو من أّي مضمون ... فمع أّن الدواء يف صيدليتنا، ولكننا مع معاناتنا 

من كثري من أمراض التخّلف يف كافة امليادين ال نأخذ من هذا الدواء؛ فالقرآن مصفوف 

على الرفوف، والسنَُّة يف ِسنحَة، حباجة إىل من حيييها!!

َنا   رّبنا -جّل وعال- علمنا أن نقول يف دعائنا ما ورد على لسان إبراهيم عليه السالم:}َربَّ

ِذيَن َكَفُروا{)املمتحنة:5(، وعّلمنا أن نقول يف دعائنا ما ورد على لسان  لَّ
ِّ
َل َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ل

اِلِمنيَ {)يونس:85(، وكال النبيني من  ْلَقْوِم الظَّ
ِّ
َنا َل َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ل موسى عليه السالم: }َربَّ

أّننا أصبحنا فتنة للذين كفروا، وفتنة للقوم الظاملني، فوقعنا فيما  أولي العزم، واحلّق 

استعاذ منه هذان النبيان الكرميان؛ فسلوكنا أصبح منّفرًا غرينا من أن يؤمنوا بديننا؛ ألّن 

القدوة يف حياتنا مفقودة، فنحن بائعو كالم، ثرثارون؛ ألّن الكالم رخيص أّما يف ميدان 

األفعال، اليت تصّدق القول أو تكّذبه فنحن غري موجودين. قال أحدهم ذات مّرة: لقد 

كان الشعراء يف فلسطني إىل عهد ليس بالبعيد قّلة، واليوم من املمكن أن جتد ألف 

شاعر يف مدينة رام اهلل وحدها، وليت شعري!! ما الذي جنيناه من هذه الكثرة الكاثرة؟! 

شعراء كثريون بال نفع؛ وما الذي جنته دولة مثل موريتانيا، اليت تسّمى بلد املليون شاعر 

اكتسح  ملّا  احملتّل  العراق وقف زحف  الشعراء يف  من شعرائها؟! وهل استطاع آالف 
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املدن، وسقطت عاصمة الرشيد؟!

   لو حضر أحدنا ندوة من ندواتنا، أو ورشة عمل، أو مؤمترًا، ومسع املتحّدثني ظّن أّن 

كاًل منهم بنى هرماً، أو أحدث فتحًا يف جمال ما، ولكّن األمر ال يعدو أن يكون هندسة 

كلمات، ليس وراءها أّي مضمون؛ نتحدث عن اإلعمار وأراضينا خراب!! نتحّدث عن 

النزاهة وحنن نهدر املال العام، وخنون األمانة!! نتحدث عن النظام وحنن مثال للتسّيب 

والفوضى واإلهمال!! نتحّدث عن االلتزام الوظيفّي، وكّل يوم نأتي إىل دوامنا متأخرين، 

ونقضي يومنا الوظيفي الهني عابثني، إذا حتّدثنا أثناء الدوام كان حديثنا عن العالوات 

والدرجات واملكافآت، واخلصومات على الراتب... وال تسمع من يتحّدث عن تطوير 

العمل، ووضع األهداف والتخطيط لتحقيقها، وإذا عملنا أثناء الدوام كان عملنا خلدمة 

مصاحلنا الذاتية، ولقد همس أحدهم ذات مّرة يف أذن صديق : مكتيب يف الوظيفة مكتب 

... يف املكتب، ومديري  فأنا أعقد الصفقات، وأقابل الزبائن، وأمضي العقود  مسسرة؛ 

أعرف كيف أسكته، واهلاتف والضيافة واألوراق ... جماناً، على حساب احلكومة!!، ومثل 

هذا يف بالد املسلمني كثري، بل كثري جّدًا.

  يأتي عندنا غري املسلمني، أو نذهب إىل بالدهم فنريهم صورة خمزية عّنا فال يفّكرون 

البتة يف البحث عن معتقدنا، بل يصّمون آذانهم عن مساع شيء عن ديننا، ولو كّنا صورة 

صادقة عن ديننا لدخلوا فيه طائعني. حنن-ويا للحسرة- لسنا موّفقني ال يف دنيا وال يف 

أعمال آخرة؛ ففي الدنيا كأّننا يف غيبوبة، تفّوق علينا عبدة األصنام واألوثان والبقر...، 
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ويصدق فينا قول الشاعر:

خرجنا من الدنيا ومن وصل أهلها        فلسنا من املوتى ولسنا من األحيا

إذا زارنــــا السّجان يومًا حلاجة            عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا

   ويف أمر الدين تدّل أعمالنا على أّن الدين يف واد وحنن ذاهلون نهذي يف واد آخر، 

َه  َيْعُبُد اللَّ اِس َمن  }َوِمَن النَّ فيه:  وخنشى أن نكون مثل حال من قال اهلل -عّز وجّل- 

ْنَيا  ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه 

َواْلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبنُي {)احلج:11(!!

  وبعد، 

  فما زالت الفرص أمامنا مفتوحة إن وصلنا حاضرنا مباضينا، جبذورنا، بديننا، وأفدنا 

مما وصل إليه غرينا من تقّدم يف اجملاالت كاّفة، ونقلنا ذلك كّله واقعًا معيشاً، وعندئذ 

ستنتظم حياتنا، وسُتحفز عقولنا على التفّكر والتأّمل، وسنبن أحسن مما كانت أوائلنا 

تبن، وسنفعل أفضل مما فعلوا، وسنقارب من سبقونا بالعلم، ورمبا سنسبقهم، أّما إذا 

ظّل التدّين عندنا مغشوشاً، ال يغادر الشكل، وبقينا جّتار شعارات، فسنبقى نغّذ السري، 

ولكن يف طريق اهلاوية واالنقراض الثقايف واحلضارّي.



��

 السؤال: يعطي إمام املسجد بعد صالة أربع ركعات من الرتاويح موعظة قصرية، فهل 

ليشاهد  املسجد،  داخل  تلفاز يف  الدينية عرب شاشة  املوعظة  أن يعرض تلك  له  جيوز 

املصلون تلك املوعظة املسجلة بدال من أن يلقيها اإلمام عليهم مباشرة؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

  فإن املواعظ أثناء الرتاويح أجازها العلماء، ملا فيها من مصلحة ومنفعة عائدة على 

املسلمني، على أال تعترب جزءًا من الصالة أو من واجباتها.     

  أما عن عرض املوعظة أو الدرس الدين عرب شاشة تلفاز يف املسجد، فال يوجد مانع 

شرعي من ذلك، إن تقيد العرض بالضوابط واآلداب الشرعية، فالتلفاز وسيلة تربوية، 

حيقق استخدامه يف التعليم والوعظ فوائد كثرية للمتعلمني، ومن أبرز ذلك تشويقهم 

للمادة العلمية املعروضة وجذب انتباههم أكثر ملتابعتها واالستفادة منها. 

زاوية الفتاوى
  ََفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمون   : قال تعاىل

)النحل:43(

الشيخ حممد أمحد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 
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وجتسد  السالم  عليه  يوسف  سيدنا  قصة  تعرض  الفضائية  القنوات  بعض    سؤال: 

شخصه، فهل جيوز مشاهدتها؟ 

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛  

  فإن متثيل أدوار بعض الرسل واألنبياء والصحابة الكرام يف مسلسالت وأفالم فنية، 

فيبقى حكمها يضع الجتهاد  يرد يف حكمها نص شرعي،  مل  يتعلق مبسألة مستجدة، 

ذلك  منهم العتبارات ودالالت شرعية وعقلية، وجييز  الفقهاء، حيث حيرم ذلك كثري 

آخرون حبجة االفتقار إىل دليل املنع القاطع. 

  والذي منيل إليه ونتبناه هو التحرز عن التمثيل املباشر لشخوص األنبياء واملالئكة، 

بتمثيل  ذلك  عن  االستعاضة  وميكن  املنافع،  جلب  من  أوىل  املفاسد  درء  مببدأ  أخذًا 

قصص األنبياء دون عرض شخصياتهم يف األعمال الفنية، فهو أكرم يف حق األنبياء 

عليهم الصالة والسالم، وأسلم جلمهور املشاهدين، حتى ال يلط ضعاف العقول بني 

النيب الكريم واملمثل الذي يقوم بدوره، ويف نفس الوقت فإن املمثل يؤدي أدوارًا أخرى 

ألناس عاديني قد يتخللها القيام ببعض األفعال احملرمة، أو اليت ال تليق مبقام األنبياء، مما 

يوقع يف اللبس واخللط بني أصحاب املقامات الكرمية وغريهم، أما عن مشاهدة تلك 

املسلسالت فنميل إىل التحرز عن ذلك تبعًا للتحرز عن هذا التمثيل، لقوله صلى اهلل 
ْن  ِثرٌي ِمْن النَّاِس ، فحَمحَ ا كحَ اٌت الحَ يحَْعلحَُمهحَ بَّهحَ ا ُمشحَ ٌ، وحَبحَْينحَُهمحَ ٌ، وحَاحْلحَرحَاُم بحَنيِّ ُل بحَنيِّ عليه وسلم: »احْلحَالحَ
ى  ْولحَ احْلِمحَ ى ححَ اِت كحَرحَاٍع يحَْرعحَ ُبهحَ ِعْرِضِه، وحَمحَْن وحَقحَعحَ يِف الشُّ اِت اْستحَرْبحَاحَ ِلِديِنِه وحَ بَّهحَ اتَّقحَى املُْشحَ
ِانَّ يِف  ِانَّ ِلُكلِّ محَِلٍك مِحًى، احَالحَ ِانَّ مِححَى اهللَِّ يِف احَْرِضِه حمحَحَاِرُمهُ . احَالحَ وحَ هُ .   احَالحَ وحَ ُيوِشُك احَْن ُيوحَاِقعحَ
ُد ُكلُُّه، احَالحَ وحَِهيحَ اْلقحَْلُب «  دحَ اجْلحَسحَ دحَْت فحَسحَ ِاذحَا فحَسحَ ُد ُكلُُّه، وحَ لحَححَ اجْلحَسحَ ْت صحَ لحَححَ ًة ِاذحَا صحَ ِد ُمْضغحَ اجْلحَسحَ

 

) صحيح البخاري، كتاب اإلميان،   باب فحَْضِل محَْن اْستحَرْبحَاحَ ِلِديِنِه ( واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل



��

زاوية الفتاوى

 السؤال : ما حكم الشرع فيمن يتصرف بإرث النساء عن طريق وكالة عامة؟ وما حكم 

ويشرتون  فيبيعون  ملكهم،  وكأنها  األمالك  بهذه  يتصرفون  الذين  األخوة  يف  الشرع 

ويسجلون وكاالت دورية بأمساء زوجاتهم أو مساسرة األراضي؟ هل كل من يشرتك يف 

هذا يقع يف احلرام ويأكل هو وأوالده من احلرام؟ وما جزاء كل هؤالء عند اهلل تعاىل، وما 

املطلوب منهم لتكفري سيئاتهم وخطاياهم؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

  فإن الوكالة العامة ختول الوكيل التصرف القانوني، ولكنها ال متنحه احلق الشرعي 

ألكل حقوق الناس، سواء أكانوا رجاال أم نساًء أم أطفااًل إال برضاء أنفسهم،  فمن أشد 

ِذيَن آَمُنوْا  َها الَّ ما حرمه اهلل تعاىل ونهى عنه أكل أموال الناس بالباطل، قال تعاىل : }َيا َأيُّ

نُكْم َوَل َتْقُتُلوْا 
ِّ
َل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض م

)النساء:29(، وقد شدد رسول اهلل صلى اهلل  َأنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا...{ 

ْبِد الرَّمْححَِن  عليه وسلم يف خطبة الوداع على حتريم أكل أموال الناس بالباطل، فعحَْن عحَ

 : اِمِه أحَْو ِبِزمحَاِمِه، قحَالحَ اٌن خِبِطحَ كحَ ِإْنسحَ لحَى بحَِعرِيِه وحَأحَْمسحَ ْن أحَِبيِه، ذحَكحَرحَ النَّيِبَّ قحَعحَدحَ عحَ ْبِن أحَِبي بحَْكرحَةحَ عحَ

يِه ِسوحَى امْسِِه، قحَال:حَ أحَلحَْيسحَ يحَْومحَ النَّْحِر ُقْلنحَا: بحَلحَى  مِّ ُيسحَ نحَنَّا أحَنَُّه سحَ تَّى ظحَ ْتنحَا ححَ كحَ ا؟ فحَسحَ ذحَ » أحَيُّ يحَْوٍم هحَ

ِة؟  : أحَلحَْيسحَ ِبِذي احْلِجَّ يِه ِبغحَرْيِ امْسِِه، فحَقحَالحَ مِّ ُيسحَ نحَنَّا أحَنَُّه سحَ تَّى ظحَ ْتنحَا ححَ كحَ ا، فحَسحَ ذحَ ْهٍر هحَ : فحَأحَيُّ شحَ قحَالحَ

ا يِف  ذحَ رحَاٌم، كحَُحْرمحَِة يحَْوِمُكْم هحَ ُكْم بحَْينحَُكْم ححَ أحَْموحَالحَُكْم وحَأحَْعرحَاضحَ : فحَِإنَّ ِدمحَاءحَُكْم وحَ ُقْلنحَا: بحَلحَى قحَالحَ

ى أحَْن ُيبحَلِّغحَ محَْن ُهوحَ  اِهدحَ عحَسحَ ، فحَِإنَّ الشَّ اِهُد اْلغحَاِئبحَ ا، ِلُيبحَلِّغ الشَّ ذحَ ا، يِف بحَلحَِدُكْم هحَ ذحَ ْهِرُكْم هحَ شحَ

ى لحَُه ِمْنُه« )صحيح مسلم  كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب تحَْغِليِظ حتحَِْريِم الدِّمحَاِء  أحَْوعحَ

واألعراض واألموال(، وحيذر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من التهاون يف التعدي على 
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ُكْم  أموال الناس، وانتزاعها منهم بغري حق، فـيقـول:  » ِانَُّكْم ختحَْتحَِصُمونحَ ِاىلحََّ وحَلحَعحَلَّ بحَْعضحَ

ْعُت لحَُه ِمْن  ْن قحَطحَ لحَى حنحٍَْو ممَّا احَمْسحَُع ِمْنُه، فحَمحَ ِتِه ِمْن بحَْعٍض، فحَاحَْقِضي لحَُه عحَ احَْن يحَُكونحَ احَحْلحَنحَ حِبُجَّ

ًة ِمنحَ النَّاِر « )صحيح مسلم ، كتاب األقضية،  ُع لحَُه ِبِه ِقْطعحَ ْيًئا، فحَالحَ يحَْاُخْذُه، فحَِامنَّحَا احَْقطحَ قِّ احَِخيِه شحَ ححَ

ِة (  .  اِهِر وحَاللَّْحِن ِباحْلُجَّ باب احْلُْكِم ِبالظَّ

  وأكل حقوق النساء مما شدد اهلل على حترميه، وفيه أيضًا قطع لألرحام، وهذا من أعظم 

ُعوا َأْرَحاَمُكْم{ 
ِّ

ْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوُتَقط الذنوب، قال تعاىل: }َفَهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّ

)حممد:22( .

  ونؤكد يف هذا اجملال أن حقوق النساء مثل حقوق الرجال حمرتمة شرعاً، وهي  تثبت 

باإلقرار والتوافق من مجيع الورثة، أو حبكم القاضي بها، وليس كل من ادعى حبق كان 

اإلثم،  أشد  آمثون  فهم  غريهم  وأكلها  احلقوق ألصحابها،  ثبتت  فإن  صاحبه،  بالفعل 

وجيب عليهم أن يتوبوا إىل اهلل تعاىل، وال تتم توبتهم إال بالندم على ما كان من أكلهم 

للحقوق، وعزمهم على أن ال يعودوا إىل فعل ذلك مستقباًل، وعليهم كذلك أن يعيدوا 

احلقوق ألصحابها، فقد اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئًا - عقارًا أو منقواًل لزمه 

رده،  فإن كان من غصب احلقوق تصرف بها قبل التوبة، بالبيع أو ما شابهه من أوجه 

التصرف واإلتالف، فال بد من دفع قيمة ما تصرف فيه، وحيكم بذلك أهل االختصاص، 

مع التنبيه إىل أن أكل املال احلرام سبب لغضب اهلل تعاىل، وهو من موانع إجابة الدعاء، 

دُّ  فحَرحَ، أحَْشعحَثحَ أحَْغربحَحَ، ميحَُ فعن رحَُسوُل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه: » ذحَكحَرحَ الرَُّجلحَ ُيِطيُل السَّ

رحَاٌم، وحَُغِذيحَ  رحَاٌم، وحَمحَْلبحَُسُه ححَ رحَاٌم، وحَمحَْشرحَُبُه ححَ ُمُه ححَ ، وحَمحَْطعحَ اِء، يحَا رحَبِّ يحَا رحَبِّ محَ ْيِه ِإىلحَ السَّ يحَدحَ

يِِّب  ْسِب الطَّ قحَِة ِمنحَ اْلكحَ دحَ اُب ِلذحَِلكحَ « )صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قحَُبوِل الصَّ ِباحْلحَرحَاِم، فحَأحَنَّى ُيْستحَجحَ

ا  ( واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل وحَتحَْرِبيحَِتهحَ



��

زاوية الفتاوى

  السؤال : مجعية خريية غري رحبية، تقوم بأعمال تطوعية وعالج ألجل أبناء مدينة القدس 

واملسجد األقصى املبارك، فهل جيوز شرعًا إخراج زكاة املال لصاحل هذه اجلمعية من أجل 

عمل اخلري، وشراء املعدات الطبية والدواء الالزم ألعماهلا ؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

  فبخصوص دفع الزكاة لشراء معدات طبية وأدوية جلمعيتكم غري الرحبية، فنقول إن 

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنيِ َواْلَعاِمِلنيَ  َما الصَّ مصارف الزكاة حمددة بنص اآلية الكرمية : } ِإنَّ

َن 
ِّ
ِبيِل َفِريَضًة م ِه َواْبِن السَّ َقاِب َواْلَغاِرِمنيَ َوِفي َسِبيِل اللَّ

ِّ
َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الر َعَلْيَها َواْلُمَؤلَّ

ُه َعِليٌم َحِكيٌم{ )التوبة: 60(   ِه َواللَّ اللَّ

  فإن كانت االستفادة من هذه املعدات واألدوية حمصورة بهذه املصارف، فال بأس من 

إخراج الزكاة هلذه اجلمعية، أما إن كان جمال االستفادة من خدمات اجلمعية مفتوحًا للفقري 

والغن، فال جيوز دفع الزكاة هلا، لئال تصرف منافعها لغري مستحقي الزكاة. 

  علمًا أن هناك آراء فقهية جتيز دفع الزكاة ملثل هذه النشاطات واخلدمات ضمن شروط 

معينة، توسعًا يف تفسري مصرف »يف سبيل اهلل« لدى أصحاب هذه اآلراء. 

  غري أننا منيل إىل ما ذهبنا إليه من منع صرف الزكاة للمؤسسات اخلدماتية العامة، 

حفاظًا على مصلحة الفقري، وحتى ال يضيع حقه يف االنتفاع بأموال الزكاة، يف حالة 

إفساح اجملال إلشراك غري املستحقني للزكاة فيها.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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 السؤال: أنا سيدة متزوجة ولي 4 أبناء، قبل تسع سنوات تزوج زوجي من امرأة أخرى، 

وأجنب منها ابنتني، فرتكت البيت وطلبت منه الطالق إال أنه رفض، وكنا قد بنينا بيتًا 

بنصف  املدنية  احملاكم  لي  عاملة، فحكمت  أيضًا  أنا  أموالنا، حيث كنت  مشرتكًا من 

للبيت  العودة  البيت، كما رفض طالقي، وعرض عليَّ  تقسيم  أنه رفض  إال  البيت، 

البيت، حيث إن زوجي  البيت بامسي، خوفًا من على  فاشرتطت عليه أن يسجل كل 

يتعاطى املخدرات .

  وفعاًل استجاب للشرط وسجل كامل البيت بامسي تسجياًل رمسياً، وعدت مع أبنائي 

للبيت.

   سؤالي ما حكم تسجيل البيت كله بامسي تنفيذًا لشرط الرجوع؟ وهل أكون ظلمت 

بناته؟ وهل حيق هلن مطالبيت باملرياث من ذلك البيت ؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

  فإن قيام زوجك بتسجيل البيت بامسك بناًء على شرط منك، أمر جائز بشرط أن ال 

يكون يف ذلك سلب حلقوق اآلخرين، فإن علمت أنه سيمنحك حقًا ثابتًا لآلخرين، فال 

جيوز لك قبول ذلك، إذ حيرم على املسلم  شراء املسلوب واملسروق واملغتصب ، وينطبق 

ذلك على املدفوع مقابل شرط. 

 وبناء عليه تأتي اإلجابة عن السؤالني اآلخرين، فإن ثبت أن لبنات زوجك وزوجته 

األخرى حقوقًا يف البيت فإن حرمانهن من حقوقهن ظلم وال ريب، وحيق هلن املطالبة 

حبقهن فيه، سواء يف حالة حياة زوجك وحياتك، أو بعد أن يؤول هذا البيت إرثاً، إذ 

احلقوق الشرعية ال تسقط بالتقادم.واهلل تعاىل أعلم.واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل



��

زاوية الفتاوى

  السؤال: ما حكم تأجري حمل جتاري مبا فيه من بضائع، مقابل مبلغ شهري من املال حيدد 

سلفًا يدفعه املستأجر لصاحب احملل؟

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

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

  فإن مقتضى السؤال املشار إليه أعاله أن يكون املستأجر شريكًا للمالك يف جتارته، 

املالك مباله والطرف الثاني جبهده وعمله فقط، مع اشرتاط املالك نسبة ربح حمددة سلفًا 

هي ما تسميه يف السؤال أجرة.

  والثابت يف الشريعة اإلسالمية أن العربة يف العقود هي للمقاصد واملعاني ال لألمساء 

واملباني، أي أنه يؤخذ بالدافع احلقيقي من إنشاء العقود، بغض النظر عن تسميتها، 

أنواع  من  اإلسالمية  الشريعة  يعترب يف  السؤال  إليه يف  املشار  العقد  فإن  عليه  وبناء 

الشركات، وإن مسي خطأ إجارة، وينطبق عليه شروط عقد الشركة، ال عقد اإلجارة، وال 

جيوز أن حيدد الربح مسبقًا يف عقد الشركة، ألن صاحب املال يدفع ماله، والطرف اآلخر 

يدفع جهده، وهما يشرتكان يف الربح واخلسارة، حبسب االتفاق بينهما على نسبة حمددة، 

وال جيوز أن حيدد ربح أحد الطرفني سلفًا مبقدار معني من املال، ألنه رمبا مل يتحصل ذلك 

املقدار، أو وقعت الشركة يف خسارة ، فعندها جيب أن يسر صاحب املال ماله، وأن يسر 

صاحب اجلهد عمله فحسب، والتزام صاحب اجلهد بتحمل اخلسارة ال جيوز شرعاً، وإن 

رضي بذلك، ألنه يوقع غررًا كبريًا به، والغرر ممنوع شرعاً، فعحَْن احَِبي ُهرحَْيرحَةحَ، قحَالحَ : » نحَهحَى 

اْلغحَرحَر«) صحيح مسلم، كتاب  بحَْيِع  ْن  اِة وحَعحَ بحَْيِع احْلحَصحَ ْن  رحَُسوُل اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم عحَ

رحٌَر (.  اْلبحَْيِع الَِّذي ِفيِه غحَ اِة وحَ البيوع، باب ُبْطالحَِن بحَْيِع احْلحَصحَ

  واجلهالة يف البيع وأوصاف العقود تندرج يف إطار الغرر، الذي جير إىل اخلالف بني 
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املتعاقدين، والعقد يف السؤال أعاله ينطبق عليه وصف اجلهالة والغرر فيلحق مبا نهى 

الشرع عنه. 

   واخلالصة أن ذلك العقد الوارد يف السؤال ال جيوز شرعًا ، وجيب أن يصحح إىل عقد 

شركة مضاربة، يكون الربح فيها بالنسبة الشائعة، ال باملقدار احملدد.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

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

   السؤال: ما حكم الصالة يف املسجد للمريض بأنفلونزا اخلنازير؟  

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

األمني، وعلى آله، وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

اجلهاز  طريق  عن  تنتقل  اليت  اخلطرية  األمراض  من  اخلنازير  أنفلونزا  مرض  فإن    

وموقف  العدوى،  طريق  عن  باملرض  إصابتهم  خلطر  األصحاء  يعرض  مما  التنفسي، 

الشرع اإلسالمي احلنيف يف هذا اجملال حازم يف منع اختالط أصحاب األمراض املعدية 

اِب  رحَ ْبنحَ اخْلحَطَّ بَّاٍس رضي اهلل عنهما، أحَنَّ ُعمحَ ْبِد اهللَِّ ْبِن عحَ بالناس األصحاء، ملا روي عن عحَ

ةحَ ْبُن  ْرغحَ لحَِقيحَُه ُأمحَرحَاُء األحَْجنحَادِ، أحَُبو ُعبحَْيدحَ ـتَّى ِإذحَا كحَانحَ ِبسحَ ْأِم، ححَ ـرحَجحَ ِإىلحَ الشَّ رضـي اهلل عنـه خحَ

ُر :  بَّاٍس: فحَقحَالحَ ُعمحَ ْأِم، قحَالحَ اْبُن عحَ اُبُه، فحَأحَْخربحَُوُه أحَنَّ اْلوحَبحَاءحَ قحَْد وحَقحَعحَ ِبأحَْرِض الشَّ اجْلحَرَّاِح وحَأحَْصححَ

يًِّبا يِف  ْوٍف رضي اهلل عنه، وحَكحَانحَ ُمتحَغحَ ْبُد الرَّمْححَِن ْبُن عحَ اِجِرينحَ األحَوَِّلنيحَ، فجاء عحَ اْدُع ِلي املُْهحَ

ا ِعْلماً، مسحَِْعُت رحَُسولحَ اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم يحَُقوُل:  ذحَ : ِإنَّ ِعْنِدي يِف هحَ ِتِه فحَقحَالحَ اجحَ بحَْعِض ححَ

ا فحَالحَ ختحَُْرُجوا ِفرحَارًا ِمْنُه«  أحَْنُتْم ِبهحَ ِإذحَا وحَقحَعحَ ِبأحَْرٍض وحَ لحَْيِه، وحَ ُموا عحَ »ِإذحَا مسحَِْعُتْم ِبِه ِبأحَْرٍض فحَالحَ تحَْقدحَ

النووي يف  اإلمام  ا(   ويقول  وحَحنحَِْوهحَ انحَِة  هحَ وحَاْلكحَ ريحَحَِة  وحَالطِّ اُعوِن  الطَّ باب  السالم،  كتاب  ) صحيح مسلم، 

شرحه هلذا احلديث: » وعليه: فكل مرض فتاك من شأنه االنتقال لآلخرين بالعدوى اليت 
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زاوية الفتاوى

يقدِّرها اهلل فيه، فإن له حكم الطاعون؛ ألن الشريعة ال تفرِّق بني متماثلني« )شرح النووي 

على صحيح مسلم 14 / 204 (، ويف نفس السياق، صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ْدوحَى وحَالحَ ِطريحَحَةحَ وحَالحَ  أنه قال: »ال ُيورد ممْرٌض على ُمصح« ) صحيح مسلم، كتاب الصيام ، باب الحَ عحَ

لحَى ُمِصحٍّ  ( وامُلْمرض الذي ميلك اإلبل املريضة  فحَرحَ وحَالحَ نحَْوءحَ وحَالحَ ُغولحَ وحَالحَ ُيوِرُد ممِْرٌض عحَ امحَةحَ وحَالحَ صحَ هحَ

باجلرب وحنوه، أي أن من ميلك إباًل مريضة عليه أال يرد األرض أو املاء الذي يرده من 

ميلك إباًل صحيحة، خمافةحَ أن ينتقل املرض من اإلبل املريضة إىل اإلبل الصحيحة، فيعّم 

ِد« )مسند  ُذوِم    ِفرحَارحَكحَ ِمْن اأْلحَسحَ املرض، وعن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال:  »  ِفرَّ ِمْن  اجملحَْْ

أمحد،  باقي مسند املكثرين، باقي املسند السابق(.

   فيجب شرعًا على املريض مبرض معٍد أن يتخذ الوسائل الوقائية املانعة من انتقال 

 العدوى، مثل الكمامات الطبية، وذلك ملفهوم حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 

قِِّه محَا يحَُضرُّ (. » ال ضرر وال ضرار « ) سنن ابن ماجة، كتاب األحكام، باب محَْن بحَنحَى يِف ححَ

  وال جيوز شرعًا ملن كان مريضًا بأنفلونزا اخلنازير أن يالط الناس يف املساجد واملدارس 

بالعدوى،  أهله وذويه  يتوخى جتنب إصابة  أن  العامة، وعليه  األماكن  واألسواق وكل 

بإتباع اإلرشادات الطبية املعروفة عند أهل االختصاص.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

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

  السؤال: كنت على عالقة عاطفية بزميلة لي، فأغوانا الشيطان وارتكبنا الفاحشة، بعد 

ْت، وأنا تبت إىل اهلل، وأريد اآلن الزواج من أخت تلك املرأة اليت زنيت بها  ذلك تزوجحَ

فهل جيوز لي ذلك؟  

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

  فقد شدد اهلل تعاىل على حتريم جرمية الزنا، وكل ما يقرب إليها من نظر وخلوة، قال 

أكرب  من  فالزنا  َسِبياًل{)اإلسراء: 32(،  َوَساَء  َفاِحَشًة  َكاَن  ُه  ِإنَّ َنى 
ِّ
الز َتْقَرُبوا  }َوَل  تعاىل: 

مفاسد  من  عليه  يرتتب  ملا  اجلرائم  وأشد  الذنوب  أشنع  ومن  اإلسالم،  يف  الكبائر 

إىل: اختالط األنساب،  عظيمة؛ فهو مغضب للرب سبحانه، ومفكك لألسر، ومدعاة 

ِذيَن  وانتشار األمراض، وضياع احلياء ... ويدل على  شناعة تلك اجلرمية قوله تعاىل: }َوالَّ

 َوَل َيْزُنوَن َوَمن 
ِّ

ُه ِإلَّ ِباْلَحق َم اللَّ ْفَس اَلِتي َحرَّ ِه ِإَلهًا آَخَر َوَل َيْقُتُلوَن النَّ َل َيْدُعوَن َمَع اللَّ

َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثامًا{)الفرقان:68( فاهلل سبحانه وتعاىل مجع الزنا مع الشرك وقتل النفس 

يف نفس العقوبة، وهي التوعد مبضاعفة العذاب واخللود يف النار، ملن ارتكب شيئًا من 

هذه األعمال الشنيعة، وذلك للتنفري من فعلها.

  والتوبة من الزنا من أهم الواجبات، وتكون برتك املعصية، والندم عليها، والعزم على 

عدم العودة إليها مطلقاً، فإن مل يتب الزاني فال جيوز له الزواج من املؤمنات العفيفات، 

َأْو  َزاٍن  ِإلَّ  َينِكُحَها  َل  اِنَيُة  َوالزَّ ُمْشِرَكًة  َأْو  َزاِنَيًة  ِإلَّ  َينِكُح  َل  اِني  }الزَّ تعاىل:  لقوله 

امُلْؤِمِننَي{)النور:3( فإن تاب الزاني توبة نصوحًا جاز له أن  َعَلى  َذِلَك  َم 
ِّ
ُمْشِرٌك َوُحر

يتزوج من أخت من زنى بها، واهلل تعاىل أعلم.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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الوالدين  اإلسالم بني  قحَدحَها  اليت عحَ الوثيقة  الوشيجِة  تلك  تعريُف  البياِن    غنٌّ عن 

والولد، وأوجبحَ اهلل سبحانه وتعاىل على الولد ِبرَّ والديه، وفحَرحَضحَ طاعتحَهما عليه، وجعل 

ذلك من أفضِل القربات؛ إذ قحَرحَنحَها بعبادِته عز وجل، فقال سبحانه وتعاىل: }َوَقَضى َربَُّك 

اُه َوِباْلَواِلَدْيِن{ )اإلسراء : 23(. كما عدَّت الشريعُة عقوقحَ الوالدين من  َألَّ َتْعُبُدوْا ِإلَّ ِإيَّ

كبائِر الذنوِب واآلثاِم، فعن أنس رضي اهلل عنه، قال: سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

عن الكبائر، قال: »اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور«)1(. 

ها على الولد، هل طاعُة الوالدين مطلحَقٌة، ينبغي أْن تكونحَ    واألسئلة اليت تطرُح نفسحَ

يف كلِّ ما يأمر الوالدان؟ والوالد الواجبة طاعته هل له أْن يتفّردحَ يف حياِة أوالده؟ يسرّيها 

كيف يشاء، فيحكم عليه، وعلى زوجته، ومستقبله، وحاضره، وجتارته، ووظيفته، وطالقه، 

ه إرادحَته، وينتزُع مسؤوليتحَه عن نفسه، ما عاش الوالدان، وما رغبا بإحكاِم  ويسلُب ولدحَ

ان حياةحَ ولدهما كلما حتركت نوازُع السيطرة يف الوالدين  السيطرِة على الولد؛ ويسريِّ

على الولد؛ حبّجة أّن الوالدحَ واجُب الطاعة، وكذلك احلال بالنسبة للوالدة. فهل طاعُة 

الوالدين تعن إلغاءحَ شخصيِة األوالد، واالستغناء عنها مبا يراه الوالدان؟ فهما يكفيانهم 

سلطة الوالدين 
يف تطليق زوجة ولدهم

بقلم : الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي / مفيت حمافظة طولكرم
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مئونة اخلطاب، والتفكري، والقرار يف صغري احلياة، وكبريها.

   يف هذا البحِث وقفُت على مسألحٍَة ذاِت أهميٍة يف حياِة األسرة، والوالدين، واألوالد، 

، وجلوُت غشاوةحَ االرتياب؛ ليظهرحَ الصواُب من اخلطأ  والزوجات؛ جّليُت فيها وجهحَ احلقِّ

يف حدود العالقة بني الوالدين واألوالد. وقبل أن أخوضحَ يف مسألِة البحِث ال بدَّ من 

تقعيِد قاعدٍة مهمة يف الطاعة، وحدودها. 

   قاعدة مهمة يف حق الطاعة يكون يف املعروف:

   عندما نتحدُث يف مسألٍة شرعية؛ ال بّد لنا أن نستظهرحَ النصوصحَ مجيعاً؛ حتى ندركحَ 

املسألةحَ اليت نتحدُث عنها، وكذلك علينا أْن نعيحَ مسائلحَ أصوليًة؛ كامُلْطلحَِق واملقّيد، والعام 

واخلاص، والناسخ واملنسوخ، وأْن نعيحَ كيف نقّدم الراجححَ على املرجوح؛ إذا ما اعرتكت 

النصوُص، وتشابكت األدلة؛ وذلك ببصرية الّنظر السديد فيما جنمع، ونقرأ.

    أحَمحَرحَنا ربُّنا عز وجل  بطاعِة والدينا، فهل هذه الطاعة مطلقٌة يف كلِّ شيء، ال يضبطها 

ضابط؟ واجلواب: ال؛ ألّن الطاعة املطلقة إمنا هي فقط هلل رّب العاملني: }َأَل َلُه اْلَخْلُق 

َواأَلْمُر{)األعراف:54(. وما عدا ذلك فهي طاعٌة مضبوطٌة حبدوِد الشرِع، ومبا يوافُق الشرعحَ 

ال مبا ياِلُفه. والطاعُة تكون مبا حيقُِّق املصاحلحَ واملنافع، ال مبا يتنافى مع املصاحِل واملنافع؛ إذ 

الشريعُة كلها نزلت لتحقيِق مصاحِل العباد، وصيانِتها، وابتغْت نفعحَهم يف الدنيا واآلخرة. 

قال الشاطيب: »القاعدُة املقررة أنَّ الشرائع إمنا جيء بها ملصاحِل العباد«)2(. 

   وقال ابن تيمية: »ويلزم اإلنسان طاعة والديه يف غري املعصية، وإن كانا فاسقني، وهو 

ظاهر إطالق أمحد، وهذا فيما فيه منفعة هلما، وال ضرر«)3(.

  وال تكون الطاعة ملن وجبت طاعته مطلقة من أيِّ قيد، أو يتعلل بها؛ ليفرض أمره 

كيف يشاء. ويف قصة ذلك األمري بياٌن أّن طاعةحَ محَْن وجبْت طاعُته مقيدة ال مطلقة، فعن 
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علي رضي اهلل عنه قال: »بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم سريَّة فاستعمل عليها رجاًل 

من األنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب؛ فقال: أليس أحَمحَرحَكم النيب صلى اهلل عليه وسلم 

أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فامجعوا لي حطباً، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارًا، فأوقدوها، 

فقال: ادخلوها، فهّموا، وجعل بعضهم ميسك بعضاً، ويقولون: فررنا إىل النيب صلى اهلل 

عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى مخدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النيب صلى اهلل 

عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم القيامة، الطاعة يف املعروف«)4(.  

  واآلية الكرمية اليت نزلت يف حق الوالدين فحَقَّهت الولدحَ والوالدين حدودحَ الطاعة، 

َفاَل  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  َلْيَس  َما  ِبي  ُتْشِرَك  َأن  َعلى  َجاَهَداَك  }َوِإن  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  فقال 

ٌ واضح جلّي أّن  ْنَيا َمْعُروفًا { )سورة لقمان:15(. ففقُه اآلية بنيِّ ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

الوالدين إذا أمرا ولدهما مبعصية؛ فال طاعة هلما. عن علي رضي اهلل عنه عن النيب صلى 

اهلل عليه وسلم قال: »ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل عز وجل«)5(. وقال صلى اهلل عليه 

وسلم: »ال طاعة يف معصية اهلل«)6(. 

  ويف نهي الولد والده عن منكر؛ يتأّدب يف النهي؛ لكونه يف هذه احلال والدًا ُيتلطف 

معه يف حسن املعاملة؛ مليزة متّيز بها وهي األبوة. وكذلك احلال إذا ما نهى الولد أباه عن 

معصية؛ فإمنا ينهاه بلطف وأدب، ويف قصة نيبِّ اهلل تعاىل إبراهيم  مع أبيه الضاّل ما 

ِبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسِوّيًا  ي َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَّ
ِّ
يدل على ذلك: } َيا َأَبِت ِإن

َأن  َأَخاُف  ي 
ِّ
ِإن َأَبِت  َيا  َعِصّيًا*  ْحَمِن  ِللرَّ َكاَن  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  ْيَطاَن  الشَّ َتْعُبِد  َل  َأَبِت  َيا   *

ْيَطاِن َوِلّيًا{)سورة مريم:43 - 45(.    ْحَمن َفَتُكوَن ِللشَّ َن الرَّ
ِّ
َك َعَذاٌب م َيَمسَّ

  بعد تقعيد هذه القاعدة أّن الطاعة يف املعروف، وهي لتحقيق املنافع، واملصاحل؛ فإّن 

صورة  املسألة حمّل البحث تتضح أكثر.
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    سلطة الوالدين يف تطليق زوجة ولدهم:

  قد حيدث أْن يطلبحَ األُب أو األمُّ من ابنهم أن يطلِّق زوجتحَه، دون سبٍب وجيه، رمبا 

خلالٍف بني زوجته، وأهله، أو لكراهية بينهما، أو حلسد، أو لسوء عشرة، ويتسلَُّح األُب 

حبقِّ الطاعة له على ابنه، يشهره؛ لينّفذ أحَْمرحَه، أو أحَْمرحَ أّمه الواجب طاعتها. فماذا يصنع 

الولد الواقع بني حجري الرحى، ُيبقي زوجته على ذّمته ؟ أم يطلقها، ويطيع أباه، أو 

أّمه؟

  فلو أراد كلُّ ولٍد أن يطيعحَ أمرحَ أمِّه، أو أبيه بطالق زوجته؛ لتضاعفت أعداُد املطلقات 

األهواء  ولتحّكمت  األوالد،  وتشرد  البيوت،  وتشتَّتت  اأُلسر،  ولتهّدمت  اجملتمع،  يف 

يَثاقًا 
ِّ
م ِمنُكم  }َوَأَخْذَن  الغليظ:  امليثاق  صفة  عليه  الشرع  أطلق  الذي  الزواج  بعقد 

َغِليظًا{)النساء:21(

  ويف مثل هذه احلالة ينظر: هل يف ذلك األمر بالطالق مصلحة، ومنفعة لالبن يف تطليق 

زوجته؟ وهل هناك سبٌب وجيه صحيح مقنع إليقاع الطالق؟ فإذا مل يكن سبب وجيه 

صحيح مقنع، وال مصلحة حيّصلها االبن من تطليق زوجته؛ فال يطيُع الولُد والديه يف 

تطليِق زوجته؛ ألّن الطاعة يف املعروف، كما صح يف احلديث الذي ذكرته قبل قليل. فقال 

صلى اهلل عليه وسلم: »إمنا الطاعة يف املعروف«)7(. فأين املعروف املتحّصل يف تطليق 

الولد زوجته بال سبب، وقد أخذت زوجه عليه امليثاق الغليظ.

زوجته؛  منه طالق  أنه طلب  ابنه  مع    اخلطاب  بن  بقصة عمر  وهناك من حيتّج    

فطلَّقها. فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: »كان حتيت امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، 

فأمرني أن أطلقها؛ فأبيت، فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال: يا عبد اهلل 

ابن عمر! طلق امرأتك«)8(.
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  هذه احلادثة ليست حمّل شاهد يف شيء بفرِض تطليق االبن زوجته طاعًة ألبيه؛ وذلك 

لعدة وجوه، منها:

ُم على    أواًل: هذه حادثة خاصة تعّينت يف ابن عمر، وأبيه عمر رضي اهلل عنهما، وال تعمحَّ

سائر اآلباء. فلو كان األمر يتعلق بطاعة الوالدين يف تطليق زوجات األوالد؛ ألتى نٌص 

صريح وتشريع واضح؛ يوجب ذلك على األوالد يف مسألة مهمة وضرورية؛ متّس البيوت 

املسلمة، واألسر املستقرة. وهذا ما مل حيدث، فبقيت املسألة حمصورة يف عمر وابنه رضي 

اهلل عنهما؛ وإال لعصفْت زوابُع الطالِق بالبيوت، وشرَّدتها يف صحراء الطالق القاحلة. 

استدلوا  زوجته؛  بتطليق  والده  أمر  الولد  طاعة  على  احلادثة  بهذه  استدلوا  والذين 

مبجمل النصوص الدالة على وجوب طاعة الوالدين، إضافة هلذه احلادثة. 

  ومما يدلُِّل على صحة ما ذهبُت إليه، أّن القصةحَ حمصورٌة يف صحابيٍّ أتى يعرُض مسألتحَه، 

ما رواه أبو عبد الرمحن السلمي، قال: »كان فينا رجٌل مل تزل به أمه أن يتزوج حتى تزوج. 

ثم أمرته أن يفارقها؛ فرحل إىل أبي الدرداء رضي اهلل عنه بالشام، فقال: إّن أمي مل تزل 

بي حتى تزوجت، ثم أمرتن أن أفارق. قال: ما أنا بالذي آمرك أْن تفارق، وما أنا بالذي 

آمرك أْن متسك مسعت، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب اجلنة، 

فأِضع ذلك الباب، أو احفظه. قال: فرجع وقد فارقها«)9(. فجواب أبي الدرداء ال يدلُّ 

على جواٍب حاسٍم، وتحَرحَكحَ األمر إلرادة الزوج يف الطالق، أو اإلمساك. فلو كانت طاعة 

الوالد أو الوالدة يف طالق زوجة الولد ملزمة؛ ألمره بذلك جبالء ووضوح، وهذا ما مل 

يتّم. وقول أبي الدرداء رضي اهلل عنه للرجل »ما أنا بالذي آمرك«؛ دّل على أنَّ صاحبحَ 

األمر هو النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قصة ابن عمر رضي اهلل عنهما. ومل يكن عمر 

احلق  وال  األمر،  الصالحية يف  هذه  ميلُك  الدرداء ال  أبي  وكون  نفسه،  عنه  اهلل  رضي 
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بالطاعة، قال ما قال.

ه صدحَرحَ من صحابيٍّ آخر هو عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما،    ونرى اجلوابحَ نفسحَ

فاكتنفاه،  فأتاه أعرابيان،  ابن عباس،  قال: كنت جالسًا عند  »فعن أبي طلحة األسدي، 

فتزوجتها،  هلم،  فتاة  فأعجبتن  بقوم،  فنزلت  لي،  إباًل  أبغي  كنت  إني  أحدهما  فقال: 

فحلف أبواي أن ال يضماها أبدًا، وحلف الفتى، فقال: عليه ألف حمرر، وألف هدية، 

وألف بدنة، إْن طلَّقها. فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، وال أن 

تعقَّ والديك«)10(.  

، احتجَّ بقصة عمر رضي اهلل عنه مع ابنه يف طالق    وهذا ما جاوب به اإلماُم أمحُد الرجلحَ

زوجته، فقال له: »حتى يكون أبوك مثلحَ عمر«)11(.

  ثانياً: استجابة عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما مل تكن يف احلقيقة استجابة ألبيه؛ 

وإمنا للنيب صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألنه مل يطّلقها بناء على قول أبيه؛ فلما طلب أبوه 

منه طالق زوجته، قال ابن عمر: »أحَبحَيت«، فهو رفض االستجابة؛ وذهب إىل النيب صلى 

اهلل عليه وسلم يسأله، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: »طلقها«. فاآلمر هنا هو النيب 

صلى اهلل عليه وسلم، وليس عمر رضي اهلل عنه. وطاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فرٌض ُمْطلحٌَق؛ ألنه ال يأمر إال خبري. أما بقية البشر فطاعتهم مقّيدة مهما علت مراتُبهم، 

أو ارتفعت منازهلم.

  ثالثاً: الطاعة للوالدين يف الرِبِّ، والرِبّ كلمة جتمع ُلبابحَ اخلري، وأّي خري يف تشتيت 

األسر، وتفريق األزواج عن بعضهم؟ ولنتخيل حال األسر إذا ما أمر الوالد ولده أن 

يطلق زوجته، ووالد الزوجة يطالبها بتطليق زوجها، وهكذا. فهذا يعن فوضى ُأسرية ال 

نهاية آلثارها، كل ذلك يتّم حبجة ِبّر الوالدين. فأّي ِبرٍّ هذا؟ 
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  سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل »عن رجل متزوج وله أوالد ووالدته تكره 

الزوجة وتشري عليه بطالقها، هل جيوز له طالقها؟ 

  فأجاب: ال حيل له أن يطلقها لقول أمه؛ بل عليه أن يرّب أمه، وليس تطليق امرأته من 

ِبرِّها. واهلل أعلم«)12(.

  وسئل رمحه اهلل »عن امرأة وزوجها متفقني، وأمها تريد الفرقة؛ فلم تطاوعها البنت، 

فهل عليها إثم يف دعاء أمها عليها؟

  فأجاب: احلمد هلل، إذا تزوجت مل جيب عليها أن تطيع أباها، وال أمها يف فراق زوجها، 

وال يف زيارتهم، وال جيوز يف حنو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا مل يأمرها مبعصية اهلل 

أحق من طاعة أبويها. وأميا امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت اجلنة، وإذا كانت 

األم تريد التفريق بينها وبني زوجها فهي من جنس هاروت وماروت ال طاعة هلا يف ذلك، 

ولو دعت عليها، اللهم إال أن يكونا جمتمعني على معصية، أو يكون أمره للبنت مبعصية 

اهلل، واألم تأمرها بطاعة اهلل ورسوله الواجبة على كلِّ مسلم«)13(.

  فإذا كانت الطاعة ال تصح هلما إذا أمرا »ِبرتحَِْك ُسّنٍة راتبة كحضور اجلماعات، وتحَْرِك 

أمِّ  زوجِته  برتحَِْك  فكيف  ذلك«)14(،  ترك  سأاله  إذا  ذلك  وحنو  والوتر،  الفجر،  ركعيت 

أوالده، وتهديم بيته، وتشريد أوالده، بإلزامه بالطالق تعسفاً، وبال سبٍب وجيه، وال حّجٍة 

شرعية؟   

  رابعاً: الطاعة للوالدين يف املعروف، وليست على اإلطالق، فهي طاعة مقيدة باحلدود 

الشرعية؛ مبا حيقق املصاحل واملنافع، وليس بعكسها. قال الُبهوتي من احلنابلة: »وال جيب 

الطالق إذا أمره به أبوه، فال تلزمه طاعته يف الطالق؛ ألنه أمره مبا ال يوافق الشرع، وإْن 

أمرته به أي الطالق أمه، فقال اإلمام أمحد: ال يعجبن طالق«)15(.   
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  وقال ابن مفلح: »فإْن أحَمحَرحَه أبوه بطالِق امرأِته مل جيْب«، ذكره أكثر األصحاب، سأل رجل 

أبا عبد اهلل )اإلمام أمحد( فقال: إن أبي يأمرني أن أطلِّق امرأتي، فقال: ال تطلقها. قال: 

أليس عمُر أحَمرحَ ابنحَه عبد اهلل أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي اهلل 

عنه)16(. 

   وقال ابن تيمية: »فيمن تأمره أمه بطالق امرأته قال: ال حيّل له أن يطلقها؛ بل عليه أْن 

يربها، وليس تطليق امرأته من ِبرِّها«)17(.    

  وقال العدوي املالكي عن حدود طاعة الوالدين باملعروف: »ما مل يكن يف فعله ضرٌر 

فتسقط طاعُتهما فيه«)18(. وتلزم طاعُة الوالدين يف غري معصية، »وهذا مما فيه نفٌع 

هلما، وال ضررحَ عليه«)19(.     

فإنها ال تعن  الّذيول اليت فيها،  أّن القصة حدثت دون هذه  إذا ما افرتضنا    خامساً: 

وجوب استجابة األوالد مجيعًا لطلب آبائهم يف تطليق الزوجات، فال آباؤنا عمر رضي 

اهلل عنه، وال أبناؤنا ابن عمر رضي اهلل عنه.

  سادساً: ليس يف ترك أمر الوالد أو الوالدة يف تطليق زوجة الولد عقوق؛ فقد عّرف 

ابن الصالح العقوق بقوله: »وأما العقوق فإنا قائلون فيه: العقوق احملرم كلُّ فعل يتأذى 

به الوالد، أو حنوه تأذيًا ليس باهلني، مع كونه ليس من األفعال الواجبة«)20(.  

بأحَْمِر  الولِد  زوجِة  لحَبحَ طالِق  إنَّ طحَ القول:  إىل  أطمئُن  للمسألة،  العرض    وبعد هذا 

والديه أو أحِدهما، ليس ملزمًا للولِد، ما مل تكن هناك حجة شرعية، وسبب وجيه مقنع؛ 

فإْن كان؛ فيستحبحَ له طاعة والديه على سبيل الّندب، ال الوجوب؛ فالذِّمم اليوم فاسدة، 

ِر التهّدم، والتفّسخ.  مة بالنفوس، ويشى على اأُلسحَ واألهواء متحكِّ
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                                             بقلم : أمحد ذياب عطايا  

                              قسم القرآن / وزارة األوقاف والشؤون الدينية

كحل الرجال     

  * عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  »عليكم باإلمثد، 

فإنه جيلو البصر، وينبت الشعر«)سنن ابن ماجه - الطب - الكحل باإلمثد(. اإلمثد : هو الكحل 

األصفهاني األسود، أو هو حجر للكحل وهذا إسناد ضعيف، عثمان بن عبد امللك لنّي احلديث 

ومل يتابع، قال البوصريي يف مصباح الزجاجة هذا إسناد حسن ، عثمان خمتلف فيه  . 

   واحلديث أخرجه احلاكم ) 4 /207( وقال صحيح اإلسناد، ومل يرجاه، واقره الذهيب، وفيه عثمان 

بن عبد امللك. قال ابن حجر يف التهذيب ) ت4634 ( قال أبو طالب : قال أمحد/ ابن حنبل/: 

حديثه ليس بذاك ، وقال أبو حامت : منكر احلديث، وقال ابن معني : ليس به بأس، وذكره ابن حبان 

يف الثقات، قلت: من كان هكذا، فحديثه يقبل عند املتابعة، ومل جند له متابعة، فيبقى سنده ضعيفاً، 

قال العالمة بشار عواد حفظه اهلل : إسناده ضعيف.  

  *أخرج اإلمام أمحد ) 1 /354( عن ابن عباس: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم »كان يكتحل 

باإلمثد كل ليلة قبل أن ينام يف كل عني ثالثة أميال« . 

امليزان  الذهيب يف  قال  الناجي مدلس، وقد عنعن،  فيه عباد بن منصور  إسناد ضعيف،     وهذا 

)2 /377 ( : قال علي بن املدين : مسعت حييى بن سعيد قال : قلت لعباد بن منصور : مسعت ما 

مررت مبأل من املالئكة، وأن النيب كان يكتحل ثالثًا ؟ فقال : حدثن ابن أبي حييى عن داود بن 

احلصني عن عكرمة عن ابن عباس، فقد دلس عباد بن منصور، واسقط إبراهيم بن أبي حييى، 

وهو كذاب ، وداود بن احلصني ليس ثقة يف عكرمة . 

  واحلديث أخرجه الرتمذي بأطول من هذا املنت، ) 2048( وابن ماجه ) 3499(، وفيه نفس 
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العلة، تدليس عباد بن منصور، فأسقط الضعفاء من بني الثقات . 

  *أخرجه أبو داود )2377(  عن معبد بن هوذة عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم » أنه 

أمر باإلمثد املّروح عند النوم، وقال : ليتقه الصائم « قال أبو داود : قال لي حييى بن معني : هو 

 حديث منكر ، يعن حديث الكحل، وقال ابن مفلح عن هذا احلديث كما يف اآلداب الشرعية 

)2 /482( سئل أمحد عنه، فقال : هذا حديث منكر، قلت : يف سند احلديث الّنعمان بن معبد بن 

هوذه، جمهول، واحلديث أخرجه أمحد ) 3/ 500 (، وضعفه األلباني كما يف ضعيف أبي داود. 

  أخرج ابن ماجه ) 1678 ( عن عائشة قالت : » اكتحل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو 

صائم «. 

  قال البوصريي يف مصباح الزجاجة )2 /13( هذا إسناد ضعيف، لضعف الزبيدي، وامسه سعيد 

بن عبد اجلبار، واحلديث أخرجه البيهقي يف الكربى )4 /262( وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء 

)3 /1241(، وأبو يعلى )4792(، قلت : يف سنده أيضا بقية بن الوليد، ضعيف، قيل: أحاديث 

بقية ليست نقية، أما شيخه الزبيدي فكان جرير يكذبه .

  * وأخرج ابن ماجه )3496( عن جابر قال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

»عليكم باإلمثد عند النوم، فإنه جيلو البصر، وينبت الشعر« قال البوصريي )3 /131( : هذا إسناد 

فيه إمساعيل بن مسلم املكي، وهو ضعيف أ.هـ وتابعه فيه أمحد بن منيع، لكن يف سنده حممد بن 

اسحق مدلس، وقد عنعن، فال يتقوى احلديث به. 

وأخرج احلديث الرتمذي )51( يف الشمائل، وأبو يعلى ) 2058 (، وعبد بن محيد ) 1085 ( 

  *وأخرج البيهقي يف الشعب )6426( عن حممد بن سريين، قال : سألت أنسًا عن كحل رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: كان يكتحل يف اليمني ثنتني، ويف اليسرى ثنتني، وواحدة بينهما، 

قال ابن سريين : هكذا احلديث، وأنا أحب أن يكون يف هذه  ثالث، ويف  وواحدة بينهما، قال 

البيهقي: قال الشيخ : وهذا يعد يف أن يكون أفراد عمر بن حبيب عن ابن عون . 

الضعفاء  الكامل  يف  أخرجه يف  ابن عدي، حيث  من طريق  املصنف  أخرجه  احلديث  قلت     

)5 /1696( يف ترمجة عمر بن حبيب العدوي قاضي البصرة، ّضعفه أمحد وابن معني والنسائي، 

كحل الرجال 
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قال ابن عدي : ثنا ابن محاد ، ثنا عباس، عن حييى قال : عمر بن حبيب ضعيف. 

   وأخرج البيهقي  يف الشعب )3797( عن ابن عباس، قال : قال رسول صلى اهلل عليه وسلم 

»من اكتحل باإلمثد يوم عاشوراء مل يرمد أبدًا«، قال البيهقي : وكذلك رواه بشر بن محدان بن بشر 

النيسابوري عن عمه احلسني بن بشر، ومل أر ذلك، ويف رواية غريه عن جويرب، وجويرب ضعيف، 

والضحاك مل يلق ابن  عباس . 

  قال األلباني يف السلسلة الضعيفة)624(: موضوع، وهو كذلك . 

  إذن كل ما ورد يف االكتحال وفضائله من أحاديث ، مطعون فيها، وال يسلم واحد منها من مقال، 

لكن األلباني أورد حديث »عليكم باإلمثد عند النوم، فإنه جيلو البصر، وينبت الشعر« أورده يف 

السلسلة الصحيحة برقم ) 724 (، حيث استعرض طرق احلديث الضعيفة، والشيخ األلباني 

بناء على شواهد ومتابعات هي  التساهل يف احلكم على احلديث، فيصحح  إىل  رمحه اهلل جينح 

يف األصل ضعيفة، لكن الشيخ يسلكها مبجموعها، وهو رمحه اهلل يصحح احلديث يف كثري من 

األحيان بناء على صحة السند، وال ينظر إىل وجه إعالله. 

  وقد صحح هذا احلديث بناء على متابعة فيها إمساعيل بن مسلم، وقال : هذا إسناد صحيح  

على شرط البخاري، وقد أعل مبا ال يقدح، فقد ذكره ابن أبي حامت  يف العلل )2 /260( من هذه 

الطريق، وذكر أنه سأل عنه أباه، فأجابه : حديث منكر، مل يروه عن حممد إال الصعقل، إمساعيل بن 

مسلم، وحنوه، ولعل هشام بن حسان أخذه من إمساعيل بن مسلم، وهو مدلس. 

  قال األلباني : قلت : مل أر من رماه بالتدليس مطلقًا ، وإمنا تكلموا  يف روايته عن احلسن وعطاء 

خاصة، وقد رد بذلك إعالل أبي حامت الرازي للحديث، ونفى تدليس إمساعيل بن مسلم، قلت : 

رماه بالتدليس أبو حامت الرازي، وهو من هو بني علماء اجلرح والتعديل، وهذا يكفي .   

  هلذا قال ابن رجب احلنبلي  يف لطائف املعارف : كل ما ورد يف فضل االكتحال واالختضاب 

موضوع، قلت : هذا توسع منه -رمحه اهلل- إن كان قصده بالفضائل، أي املنافع الدنيوية واآلخروية 

والنفعية اجلمالية، فقد صح يف مسند أمحد وغريه أن سبيعة األسلمية مات زوجها يف حجة الوداع، 

وهي حامل يف شهرها األخري، فوضعت بعد موت زوجها بنحو عشرين يوماً، فلما تعلت من 
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نفاسها، اكتحلت، واختضبت، وجتملت للخطاب .. احلديث .

  لكن قصد ابن رجب احلنبلي بكلمة الفضائل، أي فضائل األعمال اليت يثاب عليها اإلنسان، 

وهذا احلصر مقبول ومعقول. 

  وقال اإلمام احلاكم : مل يرد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف االكتحال أثر، وهو بدعة، 

واملفهوم هنا : أي أثر صحيح، وإال فقد وردت آثار ضعيفة يف ذلك، وقوله بدعة، أي االعتقاد 

بأن االكتحال سنة أو مندوب يؤجر فاعله، هو بدعة، وقال صاحب امللتقطات، يوسف بن عيسى 

القناعي: االكتحال مل يصح فيه شيء . 

  خالصة األمر، إن النظر إىل مسألة الكحل ينبغي أن تكون من زوايا ثالث. 

1. الزاوية الشرعية، ونعن بذلك أن يعمد الناس إىل التكحل، اقتداء بالرسول صلى اهلل عليه 

وسلم ، باعتباره سنة أو أمر مندوب، يؤجر فاعله ويثاب عليه، فهذا مل يصح فيه شيء، وقد رأيت 

ما ورد من أحاديث، فال يكون االقتداء يف فعل مل يثبت، فليس التكحل سنة وال مندوباً، وليس 

من فضائل األعمال، إذ إن ذلك شرع حيتاج إىل دليل صحيح ، وينبغي أن تكون األفعال مقيدة 

حبكم شرعي، واحلكم ال يكون إال بدليل صحيح، وال يوجد . 

2. الزاوية الطبية أو الصحية، كأن يكون الكحل كما ورد : »جيلو البصر« . أو أن يكون شفاء 

لبعض أمراض العني، وهذا أمر ال يتدخل فيه الشرع ما دام التداوي مبا هو مباح، لكن لألطباء 

اليوم رأيا آخر، إذ يقولون إن يف الكحل إضرارا بالعني. 

النساء، وهذا ال  الزينة اليت تفعلها  أنواع  الزاوية اجلمالية، أي أن يكون الكحل نوعًا من   .3

حرج فيه إن كان يف حدود املعقول والعرف، والكحل من أقدم أصناف الزينة، عرفته النساء قبل 

اإلسالم. 

كحل الرجال 
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قراءة في سباق األحياء

يَها َفاْسَتِبُقوْا اْلَخْيَراِت َأْيَن َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم الّلُه 
ِّ
 ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول

ٍّ
  قال تعاىل:}َوِلُكل

 َشْيٍء َقِديٌر{)البقرة: 148(.
ِّ

َجِميًعا ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكل
  هذه الدنيا كمضمار سباق ُأعّد وفق نظام دقيق ومراقبة فائقة، ال ميكن فيه الغش أو 
التدليس والكذب. ال يفوز فيه إاّل املستِعد، واملشّمر الصادق، الواضح، وال يفوز فيه 
املرتدد والكسول واملسّوف، وال يفوز فيه القاعد يف مقاعد املتفرجني الذي ال يتقن إاّل 

النقد والتجريح، ويتربم بكل شيء، وال يعجبه العجب.
ويصنعون  الفرصة،  يغتنمون  الذين  املخلصون  إاّل  فيه  يفوز  ال  السباق  هذا  نعم    
مغزى  أدركوا  الذين  الفطناء  والتسابق،  التدافع  قانون  فهموا  الذين  هؤالء  اللحظة، 
حديث الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – »اغتنم مخسًا قبل مخس : شبابك قبل هرمك، 
وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك« 

)أخرجه احلاكم يف املستدرك- وصححه األلباني(.

ل يحَْوم اجُلُمعِة ُغْسل اجلحَنابِة، ُثمَّ راححَ يف     وقوله – صلى اهلل عليه وسلم -: »مْن اْغتحَسحَ
ا قرَّب بحَقحَرًة، ومحَْن راححَ  اعِة الثانيِة، فكأمنَّ نحًَة، ومحَْن راححَ يف السَّ ا قرَّبحَ بحَدحَ الساعِة األوىل، فكأمنَّ
ًة،  ا قحَرَّبحَ دحَجاجحَ اعِة الرَّاِبعِة، كأمنَّ ، ومحَن راححَ يف السَّ ا قرَّبحَ كحَْبشًا أقرحَنحَ اعِة الّثالثِة فكأمنَّ يف السَّ
املالئكُة  حضرحَِت  اإلماُم،  خرحَج  فإذا  ًة،  بْيضحَ قرَّبحَ  ا  فكأمنَّ اخلاِمسِة  اعِة  السَّ يف  راححَ  ومحَن 

ْكر« )صحيح مسلم، كتاب اجلمعة، باب الطيب والسواك يوم اجلمعة(. يحَْستحَِمُعون الذِّ

 بقلم : الشيخ  حسني حممد عمر
مفيت حمافظة طوباس
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الصالة  أن  فكما  والعقاب،  الثواب  عليه  يرتتب  قدسية  للعمل  جعل  اإلسالم  إنَّ    
والصيام والزكاة واحلج عبادة.  فإن الزراعة والصناعة والتجارة عبادة كذلك.

  بيد أن هذا العمل الشامل لكل مناحي احلياة، ال يرقى إىل درجة العبادة والقدسية 
والقبول إاّل إذا كان قائمًا على اخلري والصالح، ناصرًا للحق، صابرًا على األذى.

اِلَحاِت  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ نَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإلَّ الَّ َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْلِ   قال تعاىل: } 
ْبِر { )العصر:1-3(.  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

ِّ
َوَتَواَصْوا ِباْلَحق

ِذي َجَعَل َلُكُم     وهذا ال يتأتى للقاعدين الكساىل، أنظر إىل قول اهلل عز وجل: } ُهَو الَّ
ُشوُر {) امللك: 15 (.أنظر إىل  ْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُّ اأْلَ

تقديم املشي واحلركة والسعي على األكل.
ْلُتْم     وهذا ما نفهمه من حديث رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم -: »  لحَْو أحَنَُّكْم تحَوحَكَّ
اًنا « )سنن ابن  رْيحَ    تحَْغُدو    مِخحَاًصا    وحَتحَُروُح    ِبطحَ ا يحَْرُزُق الطَّ ِلِه لحَرحَزحَقحَُكْم كحَمحَ قَّ تحَوحَكُّ لحَى اهللَِّ ححَ عحَ

ماجه، كتاب الزهد، باب التوكل واليقني(.

  إن الطري مل متأل بطونها وهي جالسة يف أعشاشها كسلى، إنها تغدو مع أنفاس الصباح 
األوىل، تستحم بالندى، وتبحث عن رزقها وزرق فراخها، ثم تعود بعد طول عناٍء وحبٍث 

وسفر، ببطون مألى باحلحَبِّ والغذاء. 
  واستخالص الدروس وأخذ العرب من أجل تاليف التقصري واألخطاء، ال بّد له من 

السري واحلركة، وإعمال العقل، وتكرار النظر والتدبر.
ْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها    قال تعاىل: }َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اأْلَ
ُدورِ { )احلج: 46(.وقال تعاىل:  ِتي ِفي الصُّ ْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ َها َل َتْعَمى اأْلَ َفِإنَّ
ِبنيَ {  } َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوْا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَّ

)آل عمران: 137(.

  إذن املطلوب من املسلم عمل دائم، وحركة مستمرة ال تتوقف، وجد ونشاط قائم على 

قراءة يف سباق األحياء
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الصالح واخلري واإلحسان واإلتقان، وهو مع هذا العمل ال يرضى أن يكون يف ذيل 
قافلة العاملني، أو كمًا مهماًل ال وزن له وال لعمله، بل يعمل وعيناه ترنوان إىل القمة 

والفوز باملراتب األوىل يف سباق احلياة.
  واملسلم ال تقعد به الصعوبات والعقبات عن إكمال مشواره، فهو ال يعرف الركود 
تلو  واحملاولة  واجلهاد  السعي  دائم  هو  بل  والفشل،  لإلحباط  يستسلم  وال  والكسل 
احملاولة، حتى لو كان يف نهاية الشوط، أو يف الرمق األخري،  فهو ال يقيل وال يستقيل،  

ما دام يف الرئتني زفرٌة  من نفس، أو يف العروق نبضة من حياة.
اعحَ أحَْن الحَ  ِدُكْم فحَِسيلحٌَة،   فحَِإْن اْستحَطحَ ِبيحَِد أحَححَ ُة وحَ اعحَ    قال صلى اهلل عليه وسلم: » ِإْن قحَامحَْت السَّ

ا، فْليحَْفعحَْل« )مسند أمحد، باقي مسند املكثرين، باقي املسند السابق(. هحَ تَّى يحَْغِرسحَ يحَُقومحَ ححَ
  واملسلم كذلك ال يعيش يف اخليال واألحالم واألوهام اليت ال تقوم على أساس وال 
تسندها دعائم احلقيقة، بل هو واقعي ينظر إىل الواقع من باب فهمه و استيعابه، فإن 
كان خريًا وعداًل بنى عليه وطوره، وهذا هو شأن احلضارة القائمة على اخلري واإلنسانية، 

فهي تضيف لبنات إىل بناء احلضارات العظيم.
   هكذا نفهم بيان الرسول األكرم – صلى اهلل عليه وسلم - الذي يقول فيه: 

ا« )سنن الرتمذي، كتاب العلم عن رسول  قُّ ِبهحَ ا،  فُهوحَ أحَححَ دحَهحَ ْيُث وحَجحَ الَُّة املُْْؤِمِن،   فحَححَ ةُ  ضحَ »احْلِْكمحَ
اهلل، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة(

  أما إذا كان هذا الواقع بئيسًا سيئًا ظاملاً، فال جيوز حبال الركون إليه، والرضا به، ومهادنته 
على عواره وقذاه، قال تعاىل: }َودوا لو ُتدِهُن  َفُيدِهنون{ )القلم: 9 (.

  وهنا ال تقبل املعاذير، وال جيوز االتكاء عليها متعلاًل بالواقعية وغريها من ظروف.  
الواقع والتاريخ، ويكتب حكايته  الذي يصنع  فالواقع والزمان حمايدان، واإلنسان هو 

عرب الزمان.
  نعم هذه نظرة احلضارة اإلسالمية للحضارات، ال تقوم على الصدام واإلقصاء، وال 
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شأن  أيضًا  وهذا  وعناصرها،  احلضارات  هذه  مفردات  كل  على  استباقيًا  حتكم حكمًا 
الباحث املنصف واملؤرخ الرصني.

  لكم أثار إعجابي املؤرخ األمريكي )ول ديورانت( يف كتابه قصة احلضارة، وهو يكتب 
عن تاريخ املسلمني وعظمتهم.

  وقد قال لي أحد املثقفني حني قرأ عن احلضارة اإلسالمية يف أحد أجزاء هذا الكتاب 
» قصة احلضارة « قال لي:  لو مل أكن مسلمًا ألسلمت !!)1(

  إن شأن املسلم أن يبن على اخلري وينميه، ويتناغم معه ويقربه ويدنيه، ويرفض الشر 
واخلبث أيًا كان مصدره، ويقف يف وجهه ويقصيه.

أنظر إىل موقف الرسول – صلى اهلل عليه وسلم- من حلف الفضول: حني قال – صلى 
اهلل عليه وسلم - : )لقد شهدت يف دار ابن جدعان حلفًا لو دعيت إليه يف اإلسالم 
ألجبت()2(. إنه احللف الذي قام على إغاثة امللهوف، ونصرة املظلوم، ورد احلق إىل 

صاحبه.
  إذن كيف هلذا املسلم أن ُيسبحَق، وهو من هو عماًل ومثابرًة وحضارًة وواقعية ؟

َيْحُكُموَن{  َما  َساء  َيْسِبُقوَنا  َأن  َئاِت 
ِّ
ي السَّ َيْعَمُلوَن  ِذيَن  الَّ َحِسَب  تعاىل:}َأْم  قال   

)العنكبوت:4(.

  كيف يتخلف عن ركب احلضارة، وصناعة احلياة بعد كل تلك التوجيهات الربانية 
العظيمة، والرتبية النبوية الكرمية؟ بل أين هو؟

  إنن أنظر إليه فال أجده على مضمار السباق، وال يف مقاعد املتفرجني، إنه ما زال نائمًا 
يغط يف سبات عميق، وقد لعب به من هب ودب، ولسعه كل ذباب األرض، وُتِركحَ على 

قارعة الطريق كمًا مهماًل ال يساوي شروى نقري.
  إنه مل حيسن صناعة احلرب، وال صناعة السالم.  لقد انهار االحتاد السوفييت، وكّنا ندعو 
عليه باهلالك والدمار ظنًا مّنا بأنَّ العلة تكمن يف عدو خارجي أقض مضاجعنا، وسرق 
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أحالمنا الكبرية، وكتم أنفاسنا، ومنعنا من النهوض، ولكنّنا بعد انهياره مل ننهض، ومل 
تتحقق أحالمنا، وقد استيقظ غرينا، وأخذ موقعه على خارطة احلياة.

والثبور  بالويل  األمريكية((  املتحدة  ))الواليات  أمريكا  على  ندعو  اليوم  حنن  وها    
وعظائم األمور، لعل وعسى أن ننهض بعد انهيارها.

  ترى أي األمم ستعزز موقعها وتزداد نهوضًا وتقدمًا وقوة إذا حصل وانهارت الواليات 
املتحدة األمريكية؟  ومن سيقود دفة احلضارة ويرتبع على عرشها؟ أظنها الصني أو اهلند، 
أو أوروبا العجوز مرة أخرى! أما حنن فال أظن أننا أعددنا العدة لذلك يف املدى املنظور 

على األقل.
العظيم، وال يف  الدين  إن اخللل ال يكمن يف هذا  أن نقول:  القول  إنَّ من فضول    
فهمه  والتزامه، يف  استقامته،  املسلم، يف  اإلنسان  العريقة.  بل هو خلل يف  حضارتنا 

ووعيه، وإخالصه وعمله.
  وقد قال اإلمام الشافعي – رمحه اهلل -:

نعيب زمـــــاننا والعيب فينا                    وما لزماننا عيب سوانــا

ونهجوا ذا الزمــــان بغري ذنٍب                 ولو نطق الزمان لنا هجانـا

وليس الذئب يأكل حلم ذئٍب                 ويأكل بعضنا بعضًا عيانا

   إن الثقافة القرآنية تدعونا أن هلموا إىل العمل، بل سارعوا إليه، ال وقت للتسويف، 
كيف ال ُتسارعون يف عمل اخلري؟ وغريكم يسارع يف الشر وميعن فيه، وهذا جيب أن 

يدفعكم إىل مزيد من العمل واجلهد، وال يقعد بكم كيدهم عن أخذ دوركم.
وْا الّلَه َشْيئًا ُيِريُد الّلُه  ُهْم َلن َيُضرُّ ِذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِإنَّ قال تعاىل: }َوَل َيْحُزنَك الَّ

َألَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظًّا ِفي الِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم { )آل عمران:176 (.
الذين سبقوه من أهل اخلري واإلميان،  املسلم ويتحرك وينافس  ينهض    ثم كيف ال 

ويأخذ موقعه إىل جانبهم، ويف ذلك ما فيه من العزة والكرامة، والصحبة الطيبة.
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َساِبُقوَن{  َلَها  َوُهْم  اْلَخْيَراِت  ِفي  ُيَساِرُعوَن  }ُأْوَلِئَك  املؤمنني:  وصف  يف  تعاىل  قال     
)املؤمنون: 61(  

َبُعوُهم ِبِإْحَساٍن  ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر َوالَّ اِبُقوَن اأَلوَّ   وقال تعاىل:}َوالسَّ
اٍت َتْجِري َتْحَتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك  ِضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّ رَّ

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ )التوبة: 100(.
  إذن على ماذا سيحصل النائم، والقاعد، واملتفرج وماذا سيجن؟ وقد قال تعاىل:}َوَأن 
ْوَفى{  اأْلَ اْلَجَزاء  ُيْجَزاُه  ُثمَّ  ُيَرى*  َسْوَف  َسْعَيُه  َوَأنَّ   * َسَعى  َما  ِإلَّ  نَساِن  ِلإْلِ ْيَس  لَّ

 

)النجم:39 - 41 (.

  أما إذا كانت احلركة يف الشر، ويف اإلضرار باحلياة واألحياء، وهو يلّبس على الناس 
عكس ذلك، ويّدعي أنه داعية اخلري والصالح، فهذا إن انطلى على الناس حيناً، فال 

ميكن أن يفى على من يعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور.
ْنَيا  ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ْخَسِريَن َأْعَماًل * الَّ ُئُكْم ِباأْلَ

ِّ
  قال تعاىل: }ُقْل َهْل ُنَنب

ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا{)الكهف: 103 - 104(. َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَّ
  واإلسالم ال حياسبك على عمل السابقني، وال على عمل غريك من الناس املعاصرين 
وهذا بدهي، وال يقل قائل: ماذا ترك املتقدمون للمتأخرين؟ وماذا بقي لنا حتى نعمل 

ونتقن العمل؟
  نعم لقد قال مثل هذه املقولة ذلك الشاعر اجلاهلي ذائع الصيت »عنرتة« : هل غادر 

الشعراء من مرتدم، وأجاب أبو العالء املعري بعد ذلك بكثري:
وإني وإن كنت األخري زمانه            آلٍت مبا مل تستطعه األوائل

  أنظر إىل السابقني الذين فازوا بالدرجات العلى، مل تكن تلك الدرجات حكرًا عليهم، 
بل بقي الباب مفتوحًا على مصراعيه، ولكل جمتهد نصيب، بل لك أن تسابق، وتنافس 

وتزاحم، فقد تفوز، وتسبق، وتكون منهم فمن يدري؟ 
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ِلنيَ  وَّ َن اأْلَ
ِّ
ٌة م ِعيِم * ُثلَّ اِت النَّ ُبوَن ِفي َجنَّ اِبُقوَن * ُأْوَلِئَك اْلُمَقرَّ اِبُقوَن السَّ   قال تعاىل: }َوالسَّ

َن اْلِخِريَن { )الواقعة:10 - 14(.
ِّ
* َوَقِليٌل م

  وال أعتقد أننا سنتقدم خطوة واحدة، ونفوز يف الدنيا واآلخرة، ثم جنلس يف مقعد 
صدق عند مليك مقتدر من خالل القرعة واألماني، هكذا خبط عشواء !  كاّل فهذا ديدن 

العاجزين، وأحالم الذاهلني عن الطريق القويم.
رضي اهلل عنه –يف غزوة بدر،    أنظر إىل ذلك الصحابي اجلليل عمري بن احلمام – 
جنة  إىل  أحد  يسبقه  ال  حتى  األعداء،  ملالقاة  مسرعًا  وينطلق  أرضًا  متراته  يطرح  وهو 
عرضها السماوات واألرض، دعاهم إليها صلى اهلل عليه وسلم حني قال: »   ُقوُموا ِإىلحَ 
اوحَاُت وحَاأْلحَْرُض« حينئذ قال عمري بن احلمام – رضي اهلل عنه – » بحٍَخ  محَ ا السَّ ْرُضهحَ نٍَّة عحَ جحَ
ا، فحَأحَْخرحَجحَ  : فحَِإنَّكحَ ِمْن أحَْهِلهحَ ا. قحَالحَ اءحَةحَ أحَْن أحَُكونحَ ِمْن أحَْهِلهحَ : الحَ وحَاهللَِّ يحَا رحَُسولحَ اهللَِّ ِإالَّ رحَجحَ بحَخٍ   قحَالحَ
ا  ِذِه ِإنَّهحَ تَّى آُكلحَ متحَحَرحَاِتي هحَ ِييُت ححَ ، ُثمَّ قحَالحَ لحَِئْن أحَنحَا ححَ عحَلحَ يحَْأُكُل ِمْنُهنَّ متحَحَرحَاٍت ِمْن   قحَرحَِنِه،  فحَجحَ
«) صحيح مسلم، كتاب  تَّى ُقِتلحَ ُه ِمْن التَّْمِر، ُثمَّ قحَاتحَلحَُهْم ححَ : فحَرحَمحَى مبحَا كحَانحَ محَعحَ ِويلحٌَة، قحَالحَ حلحَحَيحَاٌة طحَ

اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهيد(.

  إذا كان الثمن الفوز باجلنة فقد ربح البيع، ولن يسبقن أحد إذن، فكان له ما أراد حني 
فاز بذلك السباق العظيم.)3(

  نعم إنها طريق الذين أبصروا دورهم يف هذه احلياة، وال يريدون أن يتقدم عليهم أحد 
ما دام املضمار مفتوحًا دون استثناء أو وساطة.

 ِلَتْرَضى { )طه: 84(.
ِّ

ولسان حاهلم يقول:} َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َرب
  إذن لن يقدمك مركزك وال لونك وجنسك ونسبك.  لن يقدمك إاّل االستقامة على 

العمل، والعمل الصاحل فقط.
حني قال ألقرب الناس  صلى اهلل عليه وسلم –    إّن ذلك ما أشار إليه املصطفى – 
ْيًئا، يحَا  بحَِن  ْنُكْم ِمْن اهللَِّ شحَ ، الحَ    ُأْغِن عحَ ُكْم ِمْن اهللَِّ رحَ    ُقرحَْيٍش    اْشرتحَُوا أحَْنُفسحَ إليه: » يحَا محَْعشحَ
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ْنكحَ ِمْن  ِلِب    الحَ    ُأْغِن عحَ ْبِد املُْطَّ بَّاسحَ ْبنحَ عحَ ْيًئا يحَا    عحَ ْنُكْم ِمْن اهللَِّ شحَ ِلِب    الحَ    ُأْغِن عحَ ْبِد املُْطَّ عحَ
ُة  ِبْنتحَ رحَُسوِل اهللَِّ  ْيًئا، يحَا    فحَاِطمحَ ْنِك ِمْن اهللَِّ شحَ ةحَ رحَُسوِل اهللَِّ الحَ    ُأْغِن عحَ مَّ ِفيَُّة  عحَ ْيًئا، يحَا  صحَ اهللَِّ شحَ
ْيًئا « )صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب يف قوله تعاىل  ْنِك ِمْن اهللَِّ شحَ ِليِن مبحَا ِشْئِت، الحَ  ُأْغِن عحَ سحَ

وأنذر عشريتك األقربني(.

  وهذا بالضبط ما جعل سلمان الفارسي – رضي اهلل عنه – قريبًا إىل رسول اهلل – صلى 
اهلل عليه وسلم – حيث قال – صلى اهلل عليه وسلم -: »سلمان منا آل البيت« )رواه 

احلاكم، والطرباني(. 

حتى يصري من أهله  صلى اهلل عليه وسلم –    هذا الفوز بالقرب من رسول اهلل – 
– صلى اهلل عليه وسلم – ما كان لسلمان – رضي اهلل عنه – أن حيققه ويفوز به لوال 

عمله املتواصل الدؤوب.
للصحابي اجلليل )ربيعة بن كعب  صلى اهلل عليه وسلم –    وهكذا كان جوابه – 

األسلمي( حني طلب منه أن يكون رفيقه يف اجلنة.   
قال ربيعة بن كعب األسلمي– رضي اهلل عنه -: » كنت أبيت مع رسول اهلل صلى اهلل 
لَّمحَ    لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهللَُّ عحَ عليه وسلم، آتيه بوضوئه وحباجته، فقال:ُكْنُت  آِتي رحَُسولحَ اهللَِّ    صحَ
رْيحَ ذحَِلكحَ ُقْلُت ُهوحَ ذحَاكحَ  :   أحَوحَ غحَ ْلِن، ُقْلُت: ُمرحَافحَقحَتحَكحَ يِف اجْلحَنَِّة، قحَالحَ : سحَ ِتِه، فحَقحَالحَ  ِبوحَُضوِئِه وحَحِبحَاجحَ

ُجوِد«) سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب فضل السجود(. ْثرحَِة السُّ لحَى نحَْفِسكحَ ِبكحَ :  فحَأحَِعنِّ عحَ قحَالحَ

اهلوامش 
1. قصة احلضارة- ول ديورانت- م7 - ج13

2. الرحيق املختوم – املباركفوري – ص 58
3.  الرحيق املختوم – املباركفوري – ص223

قراءة يف سباق األحياء
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                                بقلم : الشيخ / احسان إبراهيم عاشور

                                         مفيت حمافظة خان يونس

  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد؛ فإن النظافة يف اإلسالم 
هلا شأن عظيم ؛ فهي عبادةٌ  وقـُربٌة، بل هي فريضة من فرائضه، وشعريٌة من شعائره ، 
وهي ُخلق من أخالق املسلمني ، وشعبة من شعب اإليـمان ، وذلك ألنها بوابة حفظ 

الصحة  وسالمة األبدان .
ابني وُيِحبُّ     وقد أشاد القرآن الكريم بالنظافة وأهلها؛ فقال تعاىل : } إن اهلل ُيِحبُّ التَّوَّ
هُّر،  رين { )البقرة: 222 (، وأثنى سبحانه على أهل مسجد قباء؛ حلرصهم على التَـّطحَ

ِّ
امُلتَطه

رين{)التوبة: 108(، 
ِّ
ه روا واهلُل ُيِحبُّ امُلطَّ وَن أن َيتَطهَّ وُحبِّهم له، فقال: } . . . فيه رجال ُيِحبُّ

هور شطر  كما رفع النيب  من شأن النظافة فجعلها نصف اإلميان عندما قال : » الطَّ
اإليـمان « )صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء(، والطهور هو الطهارة، وهي تشمل 
الطهارة املعنوية من رجس الكفر واملعصية والرذيلة، ومن احلدثني األصغر واألكرب، كما 
بحَث يف البدن والثوب واملكان. تشمل الطهارة احلسية؛ وهي النظافة من النجس والـخحَ

  إن القذارة سفري األمراض املختلفة اليت تصيب اإلنسان، وجتعله يعيش أسري األمراض 
والعلل، أو يشى رهبة األوبئة اليت تحَفِتُك به، وتقضي عليه، وهلذا فقد حرص اإلسالم 

على النظافة، وأحاطها مبزيد من العناية واالهتمام على املستويني الشخصي والبيئي.
  فعلى املستوى الشخصي: جند أن اإلسالم اعتنى بالنظافة الشخصية يف كل ميادينها، 

     النظافة خلق من أخالق
  املسلمني وشعبة من شعب اإلميان
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والفطرة  اهلدي  سنن  من  منها  طائفة  فجعل  واألحكام،  اآلداب  من  بـجملة  فَـّها  وححَ
لتهذيب املسلم وأناقته، وارتقى ببعضها إىل درجة الوجوب والفرضية؛ لتصح الصالة 

وكثري من العبادات .
  وهاكم طائفة من اآلداب واألحكام اليت شرعها اإلسالم يف جمال النظافة الشخصية:

1 ـ وجوب االستنجاء باملاء، واالسترباء من البول والغائط، منعًا لوصوله إىل الثياب، 
وفيه حديث الرجلني اللذين مسعهما النيب  يعذبان يف القرب ، فأخرب عن سبب ذلك، 
فقال : » إنهما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدُهما فكان ال يستنزه من البول، وأما 

اآلخر فكان ميشي بالنميمة « )سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب االسترباءمن البول(
 : قال : قال رسول اهلل  2ـ  غسل األيدي بعد االستيقاظ من النوم ؛ فعن أبي هريرة
» إذا استيقظ أحدكم من نومه فال ُيدِخل يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثًا ؛ فإن أحدحَكم 

ال يدري أين بحَاتحـَت يحَُده « )مسند أمحد، مسند املكثرين، باقي املسند السابق( .
3 ـ وجوب الوضوء من احلدث األصغر ، واالغتسال من احلدث األكرب .

4 ـ غسل اجلسم مرة كل أسبوع ؛ فعن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : » حقٌّ 
ه « )صحيح مسلم، كتاب اجلمعة،  ه وجسدحَ على كل مسلم يف كل سبعة أيام يوٌم يغِسُل فيه رأسحَ
باب الطيب والسواك يوم اجلمعة( . وعن جابر  أن النيب  قال : » على كلِّ رجٍل مسلم 

يف كل سبعة أيام ُغسل ، وهو يوم اجلمعة « )رواه النسائي، كتاب اجلمعة، باب إجياب الغسل يوم 
اجلمعة( .

5 ـ نظافة األسنان والفم واألنف؛ حيث رغب النيب  يف السواك أعظم الرتغيب؛ 
اٌة للرَّبِّ « )مسند أمحد، مسند العشرة املبشرين يف اجلنة، مسند  فقال: » السواك محَطهحَرحَةٌ للفم، محَرضحَ
أبي بكر الصديق(، وقال : » لوال أن أشق على أميت ألمرتهم بالسواك عند كل صالة « )مسند 

أمحد، مسند العشرة املبشرين يف اجلنة، مسند اإلمام علي بن أبي طالب(، كما شرع اإلسالم املضمضة 

واالستنشاق يف الوضوء والغسل مراعاة لنظافة الفم واألنف.

النظافة خلق من اخالق املسلمني وشعبة من شعب اإلميان
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6ـ  إزالة الشعر الزائد حتت اإلبط والعانة وتقليم األظفار ، وأال تـُرتك أكثر من أربعني 
يومًا ؛ فعن أنس بن مالك  قال: » وحَقَـّتحَ لنا رسول اهلل  يف قص الشارب وتقليم 
األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة، أال ترتك أكثر من أربعني ليلة « )صحيح مسلم، كتاب 

الطهارة، باب خصال الفطرة(. 

7 ـ غسل الثياب، والعناية بنظافتها، ونظافة الشعر؛ فقد رأى النيب  رجاًل عليه ثياٌب 
ٌة، فقال: » أما كان جيحَُِد هذا ما يغسل به ثوبه « )سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب يف غسل  وحَِسخحَ
الثوب ويف اخللقان(، وقال  : » من كان له شعر فليكرمه « )سنن أبي داود، كتاب الرتجل، باب 

يف إصالح الشعر( .

العامة يف شتى  واحلياة  البيئة  بنظافة  اعتنى  اإلسالم  أن  البيئي: جند  املستوى    وعلى 
النظافة  جوانب  أبرز  بتقرير  التلوث  من  البيئة  محاية  يف  أمجع  العامل  وسبق  جماالتها، 

الالزمة، ووْضِع قواعدها، وإرساء أسسها الشاملة، وهاك أبرزها :
1 ـ نظافة البيت وساحاِته وأفنيِته. فقد روى سعد بن أبي وقاص  أن النيب  قال : 
وحَاٌد حيب اجُلود،  ، نظيٌف حيب النظافة ، كريم حيب الكرم، جحَ ْيبحَ يٌِّب حيب الطِّ » إن اهلل طحَ
ـ يف  الُكناسة  أي  ـ  األْكبحَاء  معون  باليهود جيحَ تشبَّهوا  أفنيتكم وساحاتكم، وال  فنظفوا 

دورهم « )سنن الرتمذي،كتاب ااألدب عن رسول اهلل، باب ما جاء يف النظافة(.
  وهنا يدعو النيب  إىل نظافة البيوت، وينهى عن التشبه باليهود يف عدم النظافة 

والطهارة، وقلة التطيب، وكثرة البخل واخلسة والدناءة .
  ومن تـمام نظافة املسكن ومكان العمل والعنايُة بنظافة دورات الـمياه واحلمامات، 
األمراض  وانتقال  املستكرهة،  الروائح  النتشار  منعًا  القمامة؛  مجحَِْع  حاويات  وتغطية 

واألوبئة .
واملدارس  واملساجد  واألسواق  واالسرتاحات  كالشوارع  العامة؛  املرافق  نظافة  ـ   2  
واملقابر وغريها ؛ فقد حذَّرحَ النيب  من قضاء احلاجة يف الطريق، ومواضع الظل؛ ألنه 
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يؤذي الناس، فيجلب اللعنة على صاحبه؛ فقال : »اتقوا املالِعنحَ الثالثة ؛ الربحَحَازحَ يف املوارِد 
« ) مسند أمحد، ومسند  بن هاشم، بداية مسند عبد  لِّ ـ أي موارد املاء ـ ، وقارعِة الطريق ، والظِّ

اهلل بن العباس(. 

بأبواب  ُيبالحَ  أن    النيب  »نهى   : قال  مكحول،  عن  مراسيله  يف  داود  أبو  وروى    
املساجد«.

  فكيف بالذين ُيطِلقون مياه الـمجاري والنجاسات وُيلقون القاذورات يف الشوارع، 
فال  بنجاستها،  عبادتهم  عليهم  وتـُفسد  برائحتها،  الناس  وتؤذي  األمراض،  تنقل 
بِّ واللعن، ومحَْقِت الناس،  ونحَ حقَّ الناس، وال حق الطريق، وُيعحَرُِّضونحَ أنفسهم للسَّ يحَرعحَ

واستحقاق اإلثـم عند اهلل تعاىل .
  3 ـ نظافة مصادر املياه، وحفظها من التلوث؛ كاآلبار واألنهار وخزانات املياه؛ فعن 
الدائم الذي ال  املاء  يبولحَنَّ أحُدكم يف  » ال   :   : قال رسول اهلل  قال    أبي هريرة 
ري ُثم يغتسل فيه « ) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد(، وعند  جيحَ
 ) اجلنابة  من  فيه  يغتسُل  وال   ، الدائم  املاء  يف  أحُدكم  يبولحَنَّ  ال   ( بلفظ  داود   أبي 

) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب البول يف املاء الراكد( .

  4 ـ احملافظة على سالمة البيئة من أسباب العدوى، والوقايةُ  من انتقال األمراض، 
ُم عليهم 

ِّ
رَّمحَ اإلسالم أكل الـخبائث وشربها؛ فقال تعاىل: } وُيِحلُّ هلم الطيباِت وُيَحر فححَ

َمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير . .{ )املائدة:3(، 
ِّ
اخلبائَث{ )األعراف: 157(، وقال : }ُحر

اآلنية  بتغطية  وذلك  والشراب؛  الطعام  نظافة  على  احملافظة  على  اإلسالم  ثَّ  ححَ كما 
وا اإلناء،  وصيانتها من أسباب التلوث؛ فعن جابر  قال: قال رسول اهلل  : » غطُّ
رُّ بإناء ليس عليه غطاٌء، أو سقاٍء  نحَِة ليلةً  ينزل فيها وباٌء، ال ميحَُ وأوُكوا السقاء، فإن يف السَّ
ليس عليه ِوكاٌء؛ إال نحَزلحَ فيه من ذلك الوباء « )صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب األمر بتغطية 

اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب(.

النظافة خلق من اخالق املسلمني وشعبة من شعب اإلميان
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  وقد كان الطب الوقائي أصاًل دائمًا يف حياة الرسول  وتصرفاته، وقد نال جانبًا كبريًا 
دِيِه وتوجيهاته؛ ومن أمثلة ذلك : ٍر واِفٍر من هحَ من اهتماماته، وحازحَ على قحـَدحَ

ى وْجهحَه بيديه أو بثوبه، وغحَضَّ بها صوته« )سنن الرتمذي،  طَّ )أ( كان النيب  »إذا عطس غحَ
األدب عن رسول اهلل، ما جاء يف خفض الصوت وختمري الوجه عند العطاس(.

)ب( وكان  يستعمل اليد اليمنى لطعامه، واليسرى لـخالئه؛ فعن عائشة  قالت: 
»كانت يد رسول اهلل  اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى خِلحَالئه وما كان من أذى« 
)سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمني يف االسترباء(، فإن هذا اهلدي النبوي 

يف  األذى،  من  وسالمتها  الرباز  من  نظافتها  ِليحَضمن  اليمنى؛  باليد  األكل  على  حيث 
حني يـمنع األكل باليد اليسرى اليت تالقي األذى والنجاسة؛ سعيًا إىل الوقاية من نقل 

األمراض واألوبئة .
وعن  الشرب،  آنية  التنفس يف  وعن  الطعام،  النفخ يف   عن  النيب  نهى  كما  )ج( 
الشرب من فم السقاء أو الِقْربحَة؛ لئال تنتقلحَ األوبئةُ  واجلراثيم من السقيم املصاب إىل 

السليم الـُمعافى .
ـ،  اللة ـ اليت تأكل األقذار وخاصة الرباز   عن أكل لـُحوم الـجحَ النيب  )د( ونهى 

وُشْرِب ألبانها . 
)هـ( كما وضع النيب  قاعدة أساسية تعترب من أساسيات الطب الوقائي الـحديث 
ى(؛ فقال  زُل املرضحَ حيُّ وعحَ ْجُر الصِّ بعد اكتشاف مسببات األمراض واألوبئة، وهي )الـححَ
 : » ال ُيِوِرُد الـُمْمِرُض على الـُمِصحِّ « )مسند أمحد، باقي مسند املكثرين ، باقي املسند السابق(، 
وقال  : » إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فال 

تحـَخرجوا فرارًا منه « )صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون( .

 نسأل اهلل السالمة والعافية ، وصلى  اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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الرسول صلى اهلل عليه  بقول  املسلمني وخاصتهم مل يسمع  أحد من عامة  يكاد    ال 

تَّى حيِبَّ أِلحَِخيِه محَا حيِبُّ ِلنحَْفِسِه (( )صحيح البخاري، اإلميان، باب  ُدُكْم ححَ وسلم: ))  الحَ ُيْؤِمُن أحَححَ

من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه(، وال يكاد جيهله أحد، وكلنا يفهم أن احلديث معناه أن 

اإلنسان املؤمن ال يكمل إميانه إال إذا أحب ألخيه ما حيب لنفسه. ولكن هذا احلديث 

فيه معان عظيمة، وفوائد مجة، قّل من يطبقها يف واقع احلياة. 

 والنفي يف قوله:))ال يؤمن أحدكم(( نفي لكمال اإلميان الواجب، فإذا نفي اإلميان بفعل، 

دل على وجوب ما نفي ألجله، وهذا يشمل االعتقاد والقول والعمل، وله نظائر يف 

السنة الشريفة، كقوله عليه الصالة والسالم ))  اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه 

ِعنَي (( )سنن ابن ماجه، املقدمة، يف اإلميان( . وكقوله ))واهلل ال يؤمن،  ِمْن َوَلِدِه و َواِلِدِه َوالنَّاِس َأْجَ

واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، قيل: ومن يا رسول اهلل؟ قال:    الذي ال يأمن جاره    بوايقه(( 

)صحيح البخاري، كتاب األدب، باب  إثم من ال يأمن جاره بوايقه(.

   فلو أحب ألخيه أن يكون على غري هداية فإنه ارتكب حمرماً، فانتفى عنه كمال اإلميان 

الواجب، قال تعاىل : }َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه 

َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{)احلشر : 9( . 

  فاملسلم احلق حيب ألخيه ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، فيأتيه مبا حيب أن 

يؤتى به، ومينع عنه ما حيب أن مينع عنه من األذى، وينصح له، وجيتهد يف أداء حقوقه 

                بقلم : الشيخ جيل جعة /  مفيت حمافظة سلفيت 

  اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم 
بُّ ِلَنْفِسِه   بَّ ألَِخيِه َما ُيِ َحتَّى ُيِ
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واحرتامه وتقديره، والنظر يف مصاحله. 

السلف  بعض  قال  إصالحه،  اجتهد يف  أخيه،  دين  نقصًا يف  رأى  إذا  ذلك  وأعظم     

)) أهل احملبة هلل نظروا بنور اهلل، وعطفوا على أهل معاصي اهلل، مقتوا أعماهلم، وعطفوا 

عليهم ليزيلوهم باملواعظ عن أفعاهلم، وأشفقوا على أبدانهم من النار (( . 

  وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد عن يزيد القسري، قال : قال لي رسول اهلل – صلى اهلل 

بُّ ِلَنْفِسَك((  نََّة؟ َقاَل: ُقْلُت َنَعْم،َقاَل  :  َفَأِحبَّ ألَِخيَك َما حُتِ بُّ اجْلَ عليه وسلم – )) َأحُتِ

وذلك أنه ملا كان املسلم حمسنا ً إلخوانه يف احلياة الدنيا، مشفقًا عليهم، حريصًا على 

نفعهم، جازاه اهلل باإلحسان يف اآلخرة، وأدخله دار كرامته. 

بُّ  َأِحبَّ ِللنَّاِس َما حُتِ  َ(( رضي اهلل عنه –    قال عليه الصالة والسالم ألبي هريرة – 

ِلَنْفِسَك َتُكْن ُمْؤِمًنا (( )مسند أمحد، أول مسند املدنيني رضي اهلل عنهم أمجعني، حديث أسد بن كرز 

جد خالد القسري رضي اهلل تعاىل عنه(

  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – قال : )) َمْن 

نََّة، َفْلَتْأِتِه َمِنيَُّتُه َوُهَو ُيْؤِمُن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر،  َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعْن النَّاِر ، َوُيْدَخَل اجْلَ

بُّ َأْن ُيْؤَتى ِإَلْيِه (( )صحيح مسلم، صحيح اإلمارة، باب وجوب الوفاء  َوْلَيْأِت ِإىَل النَّاِس الَِّذي ُيِ

ببيعة اخللفاء األول فاألول(.

  فإذا حرص كل واحد منا على حتقيق هذا األمر، والعمل بهذا احلديث، وخاف كل منا 

على أخيه خمافته على نفسه، بهذا ينشأ اجملتمع قوياً  مرتابطاً. 

فمثاًل : 

1. أنا أحب أن ال يذكرني الناس إال باخلري، ومنه جيب أن أحرص على أن ال أذكر أنا 

الناس إال باخلري. 

2. إذا كنت أحب أن تأخذ زوجيت من مرياث والدها، فكذلك جيب أن أحرص على أن 
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أعطي أخواتي من مرياث والدهم . 

3. إذا كنت أحب على أن ُتعامل أخيت معاملة حسنة من قبل زوجها، فكذلك جيب أن 

أحرص على أن أعامل زوجيت معاملة حسنة طيبة. 

4. إذا كنت ال أقبل الفاحشة والكالم البذيء ألمي وأخيت وزوجيت، فإني باملقابل جيب 

أن ال أحب هذا لنساء املسلمني. 

  إن هذا احلديث يتطلب الصرب على أذى الناس، وأن يتغاضى عن هفواتهم، ويعفو 

عمن أساء إليه، ليس هذا فحسب، إمنا كذلك أن يفرح لفرحهم، وأن يشاركهم أتراحهم 

وأن يعود مريضهم، وأن يواسي احملتاج منهم، وغري ذلك من أعمال الرب. 

ِني ِمَن اْلُمْسِلِمنَي{  ِه َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَّ ن َدَعا ِإَلى اللَّ مَّ
ِّ
  قال تعاىل:}َوَمْن َأْحَسُن َقْوًل م

)فصلت:33(. 

ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل    وقال عليه الصالة والسالم : )) َمَثُل املُْْؤِمِننَي يف َتَوادِِّهْم َوَتَرامُحِ

ى (( )صحيح مسلم،  مَّ َهِر َواحْلُ َسِد ِبالسَّ َسِد ِإَذا    اْشَتَكى    ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجْلَ اجْلَ

كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم(.

  فهذا يدل على أن املؤمن يسره ما يسر أخاه املؤمن، وحيزنه ما حيزنه، وهذا كله إمنا يأتي 

من كمال سالمة الصدر من الغش والغل واحلسد. 

  فإنه يقتضي أن يكره احلاسد أن يفوقه أحد يف خري أو يساويه فيه، ألنه حيب أن ميتاز 

على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم. 

  واإلميان يقتضي خالف ذلك، وهو أن يشركه املؤمنون كلهم فيما أعطاه اهلل من اخلري، 

من غري أن ينقص عليه منه شيء. 

فقال  الفساد،  وال  األرض  يف  العلو  يريد  ال  من  كتابه  يف  سبحانه  اهلل  مدح  وقد    

ْرِض َوَل َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة  ِذيَن َل ُيِريُدوَن ُعُلّوًا ِفي اأْلَ اُر اْلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَّ تعاىل: }ِتْلَك الدَّ

ال يؤمن أحدكم حتى يب ألخيه ما يب لنفسه
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ِقنَي { )القصص : 83(.  ِلْلُمتَّ

  فإن رأى يف أخيه املسلم نقص يف دينه اجتهد يف إصالحه .

  وعن عبد اهلل بن مسعود، قال : قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – ))  اَل َحَسَد 

قِّ، ورجٌل آَتاُه اهللَُّ احلكمة  ِإالَّ يف اْثَنَتنْيِ َرُجٌل آَتاُه اهللَُّ َمااًل َفُسلَِّطه َعَلى َهَلَكِتِه يف احْلَ

َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُِّمَها (( . ) صحيح البخاري، كتاب األحكام ، باب أجر من قضى باحلكمة(

 وذلك كأن يقول لو أن لي ماالً  لفعلت كما يفعل فالن يف نفقة ماله يف أبواب اخلري. 

  ويف اخلتام : 

  لقد كان السلف الصاحل رمحهم اهلل حيبون إلخوانهم ما حيبون ألنفسهم، وينصحون هلم، 

وهذا يدل على جتردهم عن حظوظ أنفسهم، وصدقهم، وكمال إخالصهم، وحرصهم 

ابن عباس  العلو يف األرض، وكان  دينه، وخوفهم من  اهلل، ونصرة  إعالء كلمة  على 

الناس  أن  فأود  اآلية من كتاب اهلل،  إنين ألمرُّ على   (( يقول   – عنهما  اهلل  رضي   –

كلهم يعلمون منها ما أعلم (( . 

ر    ولكن نرى أنه قد قل العمل بهذا اخللق الكريم يف الناس اليوم فرتى املرء يقصِّ

كثريًا يف أداء حقوق إخوانه، يف الوقت الذي يستقضي حقه، ويشح مباله، وتراه يبخس 

الناس أمواهلم يف سبيل حصوله على عرض الدنيا، بل  تراه ال يتورع أبدًا عن خداع 

الناس وغشهم، وقد يرى أخاه مشرفًا على ضرر، أو سالكًا اخلطأ يف أمر من أمور الدنيا 

فيبخل عليه بنصيحة. 

  نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن نكون من العاملني بهذا احلديث وأن يثبتنا على كامل اإلميان 

إنه مسيع جميب . 

  واهلل يقول احلق وهو  يهدي السبيل 
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بقلم : الشيخ عبد الكريم خليل الكحلوت 

مفيت حمافظة غزة السابق

   
         نحن قوم

   أعزنا الله باإلسالم

  من مناهج األمم أنها حتتفظ ألبنائها وأحفادها بتجارب ُأصوهلا، وامُلثل العليا اليت وصلت 

إليها أسالف األمة، لذا فإن التاريخ أمٌر أمجعت عليه األمم، ُتسجل فيه أجمادها وماضيها 

خبريه وشره، للعربة واملوعظة، فاألمم عرضة ألن تسود وأن تهبط، وحنن املسلمون مجع 

اإلسالم بيننا على اختالف األصول واألعراق، واللغات واألشكال، إذ مجعنا على دين 

واحد وعبادٍة موحدة، استوى يف التعبد بها األمري والفقري، والصغري والكبري، وقبل أن 

ُيشرفنا اهلل باإلسالم، ذلك الدين اخلامت، ُكنا قبائل متفرقة يقتل بعضنا بعضًا بشربة ماٍء 

أو كلٍب أو ناقة، فلما شرفنا اهلل باإلسالم أصبح املسلمون أسرًة واحدًة، مجع ديُنهم اخلري 

كله، فيه حاجة األمة سلمًا وحربًا بني األمِة نفسها وأعدائها وأصدقائها، واستبدل الُفرقة 

تَّى حيِبَّ أِلحَِخيِه محَا حيِبُّ ِلنحَْفِسِه() مسند أمحد، باقي  ُدُكْم ححَ والعداوة بإخاٍء وحمبة: )الحَ ُيْؤِمُن أحَححَ

مسند املكثرين، باقي املسند السابق(، ويف ديننا كل ما حنتاج إليه من علوم الدنيا واآلخرة، حتى 

 أحد رواد هذه األمة الذين سطروا أجمادها وأنصفوها من  قال أمري املؤمنني عمر 

عدوها وصديقها ، قال قولته الشهرية : ) حنن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم ، فال نبتغي العزة يف 
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سواه ( .

وماضي أمتنا له حضارته يف خمتلف ميادين العلم واحلياة، والغرب والشرق يغطان يف 

   جهالٍة جهالء، إن حمو األمية من الشعوب أول من سبق اإلنسانية إىل هذا رسول اهلل

يوم أن جعل فداء األسرى تعليم أبناء املسلمني األميني، وأمر أن يتعلم املسلمون لغًة 

غري العربية، ليأمنوا شر أعدائهم، وليتعرفوا على ثقافتهم، فسطروا حضارًة يف خمتلف 

ميادين العلم، تلك حقائق شهد بها األعداء قبل األصدقاء، ومن عجب أن نسمع بني 

أمتنا، وأعجب  ديارنا إصالح  فاجرًا عاهرًا ميلي علينا يف  كافرًا  الفينة واألخرى رجاًل 

من ذلك أن نرى ممن ابتليت بهم أمتنا أن يصفقوا هلذه املقولة اليت تفوح منها رائحة 

اجلهل والبغي والعداوة، وصدق اهلل إذ قال : }َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي 

ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر{ )آل عمران:118(.

  فيا أيها املسلمون، ويا معشر العرب، يا محاة اإلسالم : أليس من البالء، كل البالء، 

أن نتنكر ملاضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ونستورد ألمتنا مبادئ تستنزل سخط اهلل علينا، 

وتسلبنا وجودنا يف دنيا الناس، وقد رفرفت راياتها خفاقة يف الشرق والغرب .

  أفيقوا أيها النيام، واستيقظوا من غفوتكم قبل فوات األوان ، إنها إلحدى الكرب أن 

نستبدل الذهب اخلالص برتاب الرصاص ، وعلينا معشر العرب الذين وّكل اهلل إلينا 

َك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلوَن{ )الزخرف:44(. ُه َلِذْكٌر لَّ محاية دينه يوم قال لنا: }َوِإنَّ

  وعلينا أن نعرف ألنفسنا قدرها، وأن نقدرحَ ديننا حق قدره، ورحم اهلل القائل:)رحم اهلل 

امرءًا عرف قدر نفسه فوقف عنده ( .

  نعم ُحق لنا أن نعتز مباٍض ُمشرٍف وأجماٍد كرام، وال نكتفي من احلرب بالسالمة، علينا 
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أن ُنرِضع أبناءنا ألبان الرجولة، وأن نذكرهم مباٍض مضيء يستضيء به كل من طلب 

املعالي، وال جيوز لنا أن نقف عند هذا احلد، وقدميًا قالوا )الولد ِسُر أبيه … ومن شابه 

ماذا عملتم لدينكم وأمتكم وأوطانكم، إن  أبناؤنا وأحفادنا  أحَلحَنا  أباُه فما ظلم(، لو سحَ

احلديث عن الذين مضوا إىل ربهم حديٌث شيق، وفيه متعة الروح والعقل، لكن علينا 

أن نرتك ألبنائنا وأحفادنا أفضل مما ترك اآلباء واألجداد لنا، فالبداية أصعب بكثري من 

إمتام املسرية ، فلقد وجدنا ُأسسًا أرسخ من اجلبال يف كل علم من علوم الدنيا واآلخرة، 

ولذا قالوا ُكن عصاميًا وال تكن عظامياً، ولقد عاب القرآن الكريم طائفة من العرب 

ى ُزْرُتُم  َكاُثُر* َحتَّ التَّ }َأْلَهاُكُم  قال:  املوتى حني  بأجماد  التباهي  وقفت بهم اهلمة عند 

اْلَمَقاِبَر{ )التكاثر:1 - 2(.

  ومن عدالة اهلل عز وجل أنه ال يعاقب اإلنسان جبريرة غريه، كل امرئ مبا كسب رهني، 

نَساِن ِإلَّ َما * َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى{  ْيَس ِلإْلِ كما أنه ال ُيثيب أحدًا بفعل غريه، }َوَأن لَّ

)النجم:39 - 40( .

  وخالصة القول : ال جيوز لنا أن نستورد أخالقًا غريبًة علينا، مفسدًة لديننا ودنيانا، مدمرًة 

لرتاثنا الذي ورثناه من السماء، ولنا ُمثٌل ُعليا بلغت السماء شرفًا وكرامًة، وال نقبل 

يف تربتنا تلك احلشائش السامة اليت تسمم جمتمعاتنا املسلمة، ذات األصالة واحلضارة 

واخُللق الكريم.

حنن قوم أعزهم اهلل باإلسالم
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دور الدعاة واألئمة
 في توحيد األمة

   وحدة األمة فريضة شرعية وحاجة ضرورية، تفرضها الظروف السياسية واالقتصادية 
ُقوِن{ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَّ ُتُكْم ُأمَّ  واالجتماعية، وصدق اهلل القائل: }َوِإنَّ َهِذِه ُأمَّ

)املؤمنون:52(

   فعلى الدعاة واألئمة أن يكونوا دعاة وحدة وتوحيد، وعليهم مسؤولية توعية األمة مبا 
جيب عليها، لتعود أمة قوية عزيزة كما كانت يف أول عهدها.

   حال أمتنا اليوم ال يفى على أحد، فقد سقطت يف بؤرة الوهن، وتداعت عليها األمم، 
والدواء حاضر  اخلادعة،  الشعارات  تيه  وتاهت يف  األكلة على قصعتها،  تتداعى  كما 
ملن أراد التداوي، وهو الرجوع إىل الدين والتمسك بأحكامه، لتعود األمة قوية موحدة 

متضامنة متعاونة.
   لقد أتقنت األمة فن اخلالف، فسقطت فريسة التآكل والتنازع والتفرق، فذهب رحيها، 
وفقدت قوتها وعزتها وكرامتها، فدنست أرضها ومقدساتها، وأوقعها تفرقها يف علل 
ُقوا  ِذيَن َفرَّ األمم من قبلها، كما قال اهلل عز وجل: }َوَل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكنَي* ِمَن الَّ

ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن{ )الروم: 31 - 32( 
   وال ميكن ألمتنا أن تنفض غبار الذل عن جبينها، وال أن تغسل ذل االنكسار بعز 
االنتصار، إال إذا خرجت من تيه التحزب والتفرق إىل وحدة جامعة شاملة، استجابة ألمر 

بقلم : الشيخ يوسف عيسى خليفة / إمام مسجد اإلبرار - العبيدية
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ُقوا{ )آل عمران: 103( اهلل عز وجل: }َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َوَل َتَفرَّ
  فالوحدة واملودة واألخوة بعد اإلميان الصادق والعمل الصاحل سبب قوة األمة، وصدق 

من قال :
         وما املـــــــرء إال بإخوانه                 كما يقبض الكف باملعصم

         وال خري يف الكفِّ مقطوعًة                وال خري يف الســاعد األجذم 
  ومن هنا جاء دور العلماء والدعاة واألئمة يف نهضة األمة وتوحيدها، فهم الطليعة 
توحيدها،  دورهم يف  األمة ألخذ  تتطلع  هلم  والسيادة،  والقيادة  الريادة  وأهل  الصادقة 
تأمر  أمة أخرجت للناس،  اليوم خري  ومجع مشلها، ورفع رايتها، لتعود األمة اإلسالمية 
باملعروف، وتنهى عن املنكر، وتقيم حكم اهلل، ليعم اخلري واألمن والسالم ربوع األرض 

من مشرقها إىل مغربها.
   فدور العلماء والدعاة واألئمة أن يعملوا بكل جد ونشاط وإخالص وصدق، على 
ترغيب األمة بالرجوع ألحكام اإلسالم، ونبذ الفرقة واخلالف والنزاع، وأن يكونوا دعاة 
لإلسالم فقط، ال دعاة حزب أو مجاعة أو فريق، فاملساجد بنيت لعبادة اهلل، ولتوحيد اهلل، 

ِه َأَحدًا{ )اجلن:18( ِه َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَّ يقول اهلل عز وجل: }َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَّ
لحَى  ِبيٍَّة، وحَلحَْيسحَ ِمنَّا محَْن قحَاتحَلحَ عحَ ا ِإىلحَ عحَصحَ   ويقول صلى اهلل عليه وسلم: )  لحَْيسحَ ِمنَّا محَْن دحَعحَ

ِبيٍَّة( )سنن أبي داود، كتاب األدب، باب يف العصبية( لحَى عحَصحَ ِبيٍَّة، وحَلحَْيسحَ ِمنَّا محَْن محَاتحَ عحَ عحَصحَ
  وكذلك عليهم أن يدعوا إىل اهلل عز وجل باحلكمة واملوعظة احلسنة، يقول اهلل عز 
ِتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ  َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ

ِّ
وجل: }اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرب

َك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن{ )النحل:125( َربَّ
   وهذا األسلوب يف الدعوة هو اقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، الذي استطاع 
يف ثالثة وعشرين عامًا قضاها داعيًا باحلكمة واملوعظة احلسنة، أن يكون جمتمعًا متحابًا 
مرتابطاحًَ، كاجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى، 

دور الدعاة واألئمة يف توحيد األمة
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فلم يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باللعان أو الطعان، ومل يكن حيب الفحش 
والبذاءة أبدًا، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ْيٍء ِإالَّ زحَانحَُه( )سنن  انحَُه    وحَمحَا كحَانحَ احْلحَيحَاُء يِف شحَ ْيٍء ِإالَّ    شحَ وسلم: ) محَا كحَانحَ    اْلُفْحُش    يِف شحَ

الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل، باب ما جاء يف الفحش والتفحش(

شًا  لَّمحَ    فحَاِحشًا وحَالحَ ُمتحَفحَحِّ لحَْيِه وحَسحَ لَّى اهللَُّ عحَ    وعن عبد اهلل بن عمرو، قال: )ملحَْ يحَُكْن النَّيِبُّ    صحَ
قًا( ) صحيح البخاري - املناقب - صفة النيب صلى  نحَُكْم أحَْخالحَ وحَكحَانحَ يحَُقوُل ِإنَّ ِمْن ِخيحَاِرُكْم أحَْحسحَ

اهلل عليه وسلم(

عَّانِ   املُْْؤِمُن  ِبالطَّ قال: قال رسول اهلل عليه السالم: ) لحَْيسحَ    وعن عبد اهلل بن مسعود 
اِن وحَالحَ   اْلفحَاِحِش   وحَالحَ اْلبحَِذيِء( )سنن الرتمذي - الرب والصلة عن رسول اهلل - ما جاء يف   وحَالحَ اللَّعَّ

اللعنة(   

   والداعية الذي يعمل على نهضة األمة وتقدمها حيذر دائمًا من االقتتال بني املسلمني، 
ِقتحَاُلُه ُكْفٌر( )صحيح البخاري  فهذا رسول اهلل عليه السالم يقول: )  ِسبحَاُب املُْْسِلِم ُفُسوٌق، وحَ

- الفنت - قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ترجعوا بعدي كفارا(  

أمور  فهذه  والعدوان،  الظلم  من  مستمر  بشكل  التحذير  األئمة  على  فالواجب     
تدمر بنيان األمة، وتعمل على زعزعة أمنها االجتماعي، فينتشر الفساد والشر، وتصبح 
بوا الناس بالتعاون على الرب والتقوى، وأن  األمة ضعيفة ذليلة، بل على األئمة أن يرغِّ
 
ِّ
}َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلرب يقول اهلل عز وجل:  التعاون على اإلثم والعدوان،  حيذروهم من 

ْقَوى َوَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اِلْثِم َواْلُعْدَواِن{ )املائدة:2(. َوالتَّ
   وكذلك عليهم أن يتصفوا باالستقامة، وأن يكونوا دعاة للحق واجلهاد يف سبيل اهلل، 
فالدعاة هم القدوة احلسنة، واملطلوب منهم استقامة يف االعتقاد، واستقامة يف القلب 

واللسان.
   وقد أدرك سلفنا الصاحل من العلماء والدعاة واألئمة األعالم أن احلياة ال تنتهي مبوت 
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اإلنسان، فانطلقوا دعاة خري ورشد وهداية، وجاهدوا يف اهلل حق جهاده، فدكوا صروح 
ودخل  والريادة،  السيادة  هلا  وكانت  األمة،  فسادت  الظاملني،  عروش  وزلزلوا  الباطل، 
الناس يف دين اهلل أفواجاً، جاد سلفنا بأرواحهم يف سبيل اهلل، وباعوها هلل، فربح بيعهم، 
فكتب السري واألعالم زاخرة باحلديث عن حياتهم وبطوالتهم، كتبها التاريخ حبروف 

من نور.
كبري،  والرشاد، عليهم واجب  اهلدى،  ومنارات  اخلري،  األمة هم مشاعل  إن علماء     
ومسؤولية عظيمة، مسؤولية إعادة األمة إىل الصواب، للعمل بالسنة والكتاب، واقتفاء 

أثر الرسول عليه السالم واألصحاب .
النووي،  واإلمام  السالم،  عبد  بن  العز  طريق  تسلكوا  أن  األمة  علماء  يا  عليكم     
وصالح الدين، وعز الدين، وغريهم، من األعالم األبطال، الذين تفتخر األمة بهم على 

مر العصور واألزمان.
 تشبهوا إن مل تكونوا مثلهم                إن التشبه بالكرام فالح

الصاحل،  والعمل  والعلم،  والتقوى،  والرمحة،  واألمانة،  والرفق،  بالصدق،  عليكم     
لتفوزوا يف الدارين .

   وصدق من قال:  على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي املكارم، 
وقدميا قالوا: )رجل ذو همة حييي به اهلل األمة(.

َيْعَلُموَن{  َل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  }ُقْل  القائل:  العظيم  اهلل  وصدق    
)الزمر:9(

   وفقنا اهلل ملا حيبه ويرضاه، إنه مسيع عليم جميب.            

دور الدعاة واألئمة يف توحيد األمة
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  تقرير حول 

مؤمتر ) القدس: إميان ... وحتديات (

   مقدمة:
الرئيس  سيادة  برعاية  األول،  مؤمترها  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  عقدت  العنوان  هذا  حتت    

حممود عباس »أبو مازن«، وبالتعاون مع ديوان الرئاسة الفلسطينية.
  وجاء انعقاد هذا املؤمتر ومدينة القدس ومقدساتها وأهلها يتعرضون إىل محلة شرسة من 
اإلجراءات التعسفية اليت ترمي إىل إحداث تغيري جذري يف معاملها والسيادة عليها، مبختلف 

الوسائل واألساليب الكيدية. 
أوىل  له  تتعرض  ملا  احلقيقية  الصورة  الفلسطينية يف عرض  اإلفتاء  دار  دور  منطلق  ومن    
القبلتني وثالث املسجدين، ومسرى النيب حممد ، وحمط األنظار، ومهوى األفئدة، وذكريات 
تشرين  الثامن من شهر  األربعة يف  الفصول  قاعة  املؤمتر يف  انعقد هذا   ، عليه  عيسى 

إعداد : أ. هالة عقل / دار اإلفتاء الفلسطينية
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الثاني للعام 2009م، ليؤكد إصرارنا على التمسك بالقدس، ونبذ أي تفريط بها، وذلك من 
منطلق إمياننا الراسخ وجذورنا العميقة بني جنباتها، ولن تلوي أعناقنا عنها شدة احملن وعظيم 

التحديات، مهما بلغت قسوتها وتعاظمت شدتها.
  وهدف املؤمتر إىل حتقيق األمور الرئيسة اآلتية:

والدينية  والشعبية  السياسية  املستويات  خمتلف  على  القدس  قضية  إثارة  يف  املساهمة   .1  
واإلعالمية والرتبوية، وخباصة لدى شعبنا الفلسطين املرابط الصابر.
  2. تسليط األضواء على بعض احملاور ذات الصلة بقضية القدس.

  3. بيان حجم اإلجراءات التعسفية اليت متس القدس ومقدساتها والوجود العربي واإلسالمي 
فيها.

  4. الدعوة لنصرة القدس بكل ما يتاح من اإلمكانات.
  5. املقارنة بني ضعف مستوى الدعم املقدم للقدس، يف مقابل الكم اهلائل من املساندة اليت 

يتلقاها املستوطنون يف القدس وضواحيها.
  أما حماور املؤمتر فرتكزت حول:

  1. القدس يف ثوابتنا الدينية والتاريية.
  2. القدس حتديات وخماطر .

  3. املطلوب للقدس.
  اجللسة االفتتاحية:       

  ابتدأ اجللسة االفتتاحية عريف احلفل فضيلة 
الشيخ إبراهيم عوض اهلل – الوكيل املساعد 
اللجنة  رئيس  الفلسطينية/  اإلفتاء  لدار 
التحضريية – الذي أشار إىل مكانة القدس 
باحلضور  مرحبًا  الفلسطينيني،  قلوب  يف 
الكرام، طالبًا منهم الوقوف احرتامًا للنشيد 
الوطن الفلسطين، كما أوضح أهمية انعقاد 
مثل هذا املؤمتر يف ظل الظروف اليت تتعرض 
من  وأهلها  ومقدساتها  القدس  مدينة  هلا 
ذلك  تال  االحتالل وغطرسته وعنته،  بطش 
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تالوة آيات من الذكر احلكيم رتلها فضيلة الشيخ عطا اهلل ناصر، ثم كلمة سيادة الرئيس 
رئيس ديوان الرئاسة  حممود عباس»أبو مازن« راعي املؤمتر، ألقاها الدكتور رفيق احلسين – 
– باإلنابة عن سيادته، مثن خالهلا عاليًا جهود القائمني على عقد هذا املؤمتر، مؤكدًا على أن 
سيادته والشعب الفلسطين سيبقون متمسكني بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها 
القدس؛ عاصمة الدولة الفلسطينية وعاصمة الثقافة العربية، وأضاف قائاًل: »إن سيادة الرئيس 
حيثكم مجيعًا على الصمود والثبات وعدم اليأس أو اخلنوع لالحتالل الذي هو زائل ال حمالة، 
قرب الزمان أو بعد، فالقدس قبلتنا األوىل، حيث صلى إليها الرسول األعظم  ستة عشر 
شهرًا، وإليها ارحتل عمر بن اخلطاب ليفتحها بسالم، ودون إراقة دماء، وليتسلم مفاتيح املدينة، 

وُيوحَّقع العهدة العمرية مع بطريرك املدينة املقدسة ِصفرونيوس.
اليوم  »القدس  قائاًل:  وال حتصى،  تعد  ال  اليت  والكبرية،  اجلسيمة  التحديات  إىل  وتطرق    

وداهٍم،  حمدٍق  خطر  يف  هي 
فإسرائيل - قوة االحتالل - 
ومنذ اليوم األول شرعت يف 
ومنهجية  مربجمة  خطة  تنفيذ 
الدينية  املدينة  معامل  لتغيري 
والروحية والتاريية، وطمس 
اإلسالمية-  العربية  هويتها 
سلسلة  خالل  من  املسيحية، 
التعسفية  القوانني  من 
واملمارسات  واإلجراءات 

القدس  لسكان  تهجريية  سياسة  رافقته  وإمنا  احلد،  هذا  عند  يقف  ال  واألمر  العنصرية، 
األصليني، وذلك عرب سحب اهلويات، وسياسة الرتانسفري، واالستيالء على املنازل وهدمها، 
والتضييق على سكانها يف لقمة عيشهم اليومية، حيث أحالت حياتهم إىل جحيم ال يطاق، 
ومحلت الكثريين على الرحيل عنها، حبثًا عن لقمة العيش الكريم، أو مجعًا لشمل أسرهم اليت 
ُمِزقحَت، فتارة جتد األم واألوالد حيملون هوية سكان املدينة، واألُب ال حيملها، والعكس كذلك 
صحيح، إضافة إىل اإلجراءات املعقدة واملكلفة، والضرائب الباهظة، اليت ُتفرحَُض على سكان 
املدينة العرب، إضافة حلرمانهم من احلصول على تراخيص بناء، ليتمكنوا من تلبية احتياجات 
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النمو السكاني ألسرهم، وما هو حمرٌم على أبناء شعبنا يف مدينة القدس، فهو حالٌل خالٌص يف 
قوانني إسرائيل اجلائرة واإلجرامية ملستوطنيها وعتاتهم، حيث ما زال االحتالل يضرب ُعرضحَ 
احلائط باملواثيق واألعراف والقوانني والقرارات الدولية كافة، ويف مقدمتها اتفاقية جنيف 

الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني زمن احلرب، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«.
  وأشار سيادته إىل أن كل ذلك يرافقه عمٌل بوترية متسارعة إلحاطة املدينة املقدسة بثالثة 
أحزمة استيطانية، وإقامة جدار حوهلا يشبه إىل حد كبري جدار برلني، واالستيالء على مئات 
لفرض  الزمن،  مع  سباق  يف  واألبعد،  األقرب  وحميطها  املدينة  جهات  من  الدومنات  آالف 
وعاصمتها  املستقلة  فلسطني  دولة  إقامة  جهود  وإلحباط  شعبنا،  على  وإمالءاتها  شروطها 

القدس الشرقية.
  وحذر قائاًل: » ال بد من دق ناقوس اخلطر، الذي يهدد مدينة القدس، وتذكري أشقائنا العرب 
واملسلمني وأصدقائنا وحميب العدل واحلرية والسالم يف أرجاء املعمورة، بأن القدس تناديهم 
املادي  الدعم  إال  اليوم،  عصرنا  بلغة  هو  ما   ، النيب  عنه  حتدث  الذي  والزيت  لنجدتها؛ 
واملعنوي للمدينة املقدسة، وتعزيز ثبات أهلها وصمودهم فيها، واألمر ال يتعلق ببضعة ماليني 
تنفق هنا أو هناك، على أهمية تلك املاليني القليلة، وإمنا حتتاج مدينة القدس، إىل عشرات 
وإلنعاش  والثقافة،  والصحة،  والتعليم  املقدسة،  األماكن  ترميم  على  لتنفق  سنوياً،  املاليني 
من  ميتلك  الذي  االحتالل  وجه  يف  والوقوف  فيها،  بقائهم  على  واحلفاظ  سكانها،  اقتصاد 

املقومات واإلمكانات الشيء الكثري«.
  وأضاف: إن ما ُيقحَدم ملدينة القدس، أو ُقدِّمحَ هلا عرب عشرات السنني، ومنذ أن وقعت حتت 
االحتالل، ال يساوي جزءًا يسريًا مما ينفقه أحد املليارديرات اليهود، من أمثال موسكوفيتش 
وسواه، لالستيالء على املدينة، وتقويض هويتها العربية، وتاريها وتراثها العربي اإلسالمي 
املسيحي، فأين حنن وأمتنا من كل هذا؟! وأين أصحاب املليارات من أبناء شعبنا وأمتنا، من 
مدينة القدس، العاصمة اخلالدة لدولة فلسطني املستقلة، إن شاء اهلل؟! فالقدس أمثُن من كل 
كنوز األرض، وتستحق من أبناء أمتنا مجاعات وأفرادًا ودواًل، وقفة عٍز ومشوٍخ، تعيد للمدينة 
لليل  السوداء،  الظالل  هذه  فضائها  ومن  أرضها،  على  ومن  وجهها  عن  وتزيُل  مكانتها، 

االحتالل اإلسرائيلي البغيض.
  وأكد سيادته أن القدس مفتاح السالم وعنوانه، فال سالم وال أمن وال استقرار يف هذه 
املنطقة، بدون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة، وإن شعبنا الفلسطين قدم 
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التضحيات اجلسام من أجل الوصول إىل السالم العادل والدائم والشامل، السالم املشرف، 
القائم على احلق والعدل، وليس سالم اإلمالءات، وال سالم الدولة املؤقتة احلدود، وال السالم 
مع تواصل االستيطان، فالسالم املطلوب هو السالم العادل والشامل، الذي ينهي االحتالل«.

  أما الدكتور صائب عريقات - ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية – فأكد 
يف كلمته على أن نضالنا يتمحور حول حتقيق الثوابت، كل الثوابت، بإقامة الدولة املستقلة 
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة الالجئني، واإلفراج عن األسرى، وإزالة 
اليت  والثوابت  احلقوق  ونيل  العنصري،  الفصل  جدار  وإزالة  املياه،  يف  وحقنا  املستوطنات، 
جيتمع عليها الشعب الفلسطين كافة، وشدد على أنه ال وجود لسقف أدنى من هذه احلقوق، 
اليت قامت ألجلها السلطة الوطنية، وهي سقف منظمة التحرير الفلسطينية، وهو اهلدف ذاته 

الذي وجدت ألجله الفصائل والتنظيمات كافة، وبدونها مجيعًا لن نكون حباجة إىل سلطة.
  ووجه رسالة إىل اجملتمع الدولي برمته مفادها: » أن املسألة ليست مسألة قانونية، إمنا هي 
إعادة احلقوق كافة، ولن نقبل مبا هو أقل من ذلك«، وتساءل: » كيف تتحدث كلينتون – وزيرة 
اخلارجية األمريكية - عن أمر غري مسبوق بشأن االستيطان يف القدس، فيما %87 منه جيري 

يف املدينة املقدسة، أي أن االستيطان سيكون أكرب مما كان عليه يف 2008 ويف 2009«.
  وطالب عريقات الدول العربية بعدم تكرار مصطلح »مفاوضات بدون شروط مسبقة«، قائال: 
»إن الرساالت والتطمينات األمريكية بشأن االستيطان ال تصرف يف السياسة الواقعية، مضيفاً: 
إن أمريكا دولة عظمى، وحدودها متتد إىل بقاع واسعة، فالصفة الوظيفية هلا تغريت، وكذلك 

تواليها.  اليت  الدول 
عاما   18 وبعد  وأنه 
مل  إذا  املفاوضات  من 
تكن هناك أسس إلقامة 
الفلسطينية  الدولة 
 ،67 حدود  كامل  على 
فلن نكون طرفًا يف هذه 
املفاوضات. وأضاف: يف 
العام  هذا  من  أيلول 
إىل  مازن  أبا  رافقت 
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رفضه  عن  الرئيس  أعرب  حيث  واحلدود،  بالقدس  تتعلق  أمور  ت  ُطِرححَ حيث  واشنطن، 
ألي دولة تنتقص من احلقوق والثوابت، واصفًا إياها بدولة مسخ، وملا اطلعت على املوقف 
األمريكي أدركت أننا أمام نفس االسطوانة املشروخة، اليت بدأت تتكرر، وأن أبا مازن سيواجه 

ما واجه ياسر عرفات«.
  وقال: »إن الرئيس أبلغ إسرائيل وأمريكا ودول اإلقليم أن ال حاجة لنا بدولة ورئاسة دون 

القدس، بل نريد دولة وعاصمتها القدس، وقابلة للحياة«.
  وأشار إىل أن القضية يف القدس هي قضية سيادة حبتة، وليست قضية احلديث عن حرية 
يف العبادة، ووجه عريقات رسالة إىل احمليط العربي ذكرهم فيها بأن »القدس ال جيوز أن تقدم 

قرباناً، وأن املفتاح لنا كفلسطينيني هو بالصمود«.
حمافظ القدس- على أن إسرائيل ال تريد السالم،    بدوره أكد املهندس عدنان احلسين – 
مشريًا إىل أنه ال بد من التعامل مع املؤسسات الدولية بشكل مغاير ملا هو عليه احلال اآلن، 
القدس،  حقيقية جتري يف  معركة  أن  إىل  وأشار  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  تفعيل  والبحث يف 
داعيًا إىل توفري املقومات لتعزيز صمود أهالي القدس، كما انتقد ضعف املوقف العربي جتاه 
ما تتعرض له القدس، من خماطر التهويد وتغيري معاملها اإلسالمية، معربًا عن أمله يف أن يتم 

جتاوز هذا الوضع املزري.
  وطالب السيد حممد بركة الذي ألقى كلمة فلسطينيي 48، باعتماد برنامج عمل ملواجهة 

املخططات واملمارسات 
اهلادفة  اإلسرائيلية 
القدس،  تهويد  إىل 
يف  املعركة  أن  وأوضح 
معركة  هي  القدس 
لتحسني  وليس  سيادة، 
حقوق العبادة، وظروف 
مع  فحسب،  املعيشة 
ضرورة رصد امليزانيات 
ملواجهة  الالزمة 
املخططات واإلجراءات 
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اإلسرائيلية، كما أشار إىل إعالن سيادة الرئيس حممود عباس »أبو مازن« عدم الرتشح للرئاسة، 
واصفًا ذلك بأنه نابع من املسؤولية الوطنية جتاه القضية الفلسطينية، وتطرق إىل أن املؤشرات 
االعتماد  إىل طريق مسدود، وال ميكن  أمريكية وصلت  برعاية  الثنائية  املفاوضات  أن  تؤكد 
الثوابت،  أن ترجح كفة  الثوابت واملفاوضات، جيب  إذا حصل تصادم بني  عليها، وأضاف: 

وليس مسار التفاوض، إذ ال بد من احلفاظ على الثوابت واالحنياز إليها بشكل كامل.
  وحتدث السيد عبد اللطيف غيث – أمني سر املؤمتر الوطن الشعيب للقدس –  فأكد أن 
القدس حتتاج إىل أفعال، وليس إىل أقوال، ونوه إىل كثرة املؤمترات اليت تتحدث عن القدس، 
الفتًا إىل ضعف مردودها على األرض، ومتنى هلذا املؤمتر النجاح، ودعاه إىل أن يركز على ما 
يف  اإلسرائيلية  واملمارسات  املخططات  مواجهة  أجل  من  املقبلة،  الفرتة  مطلوب خالل  هو 

القدس.
العام  املشرف   / الفلسطينية  والديار  للقدس  العام  املفيت   – الشيخ حممد حسني  أما مساحة   
حلملة  وأهلها  املقدسة  املدينة  تعرض  ظل  يف  ينعقد  املؤمتر  هذا  أن  على  فأكد   – للمؤمتر 
احتاللية شرسة، تهدف إىل إحداث تغيري جذري يف معاملها العربية واإلسالمية، وأشار مساحته 
إىل أهمية القدس يف نفوس العرب واملسلمني واملسيحني على حد سواء، مشددًا على إصرار 

الشعب الفلسطين على التشبث بها.
  ونوه مساحته إىل أنه يف ظل املخاطر احملدقة بالقدس، فال بد من استنهاض اجلهود واهلمم 

للمساهمة يف محايتها على 
املستويات كافة، وبني أن 
القضية  حمور  القدس 
وجوهرها،  الفلسطينية 
العقدي  البعد  وتشكل 
والفضاء  مسلم،  لكل 

القومي لكل عربي.
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اجللسة األوىل: »القدس يف ثوابتنا الدينية والتارخيية«
  وبعد حفل االفتتاح باسرتاحة قصرية بدأت فعاليات املؤمتر جبلسته األوىل، واليت جاءت حتت 
رئيس   – اهلادي  عبد  مهدي  الدكتور  ترأسها  والتاريية«  الدينية  ثوابتنا  يف  »القدس  عنوان 
األكادميية الفلسطينية للشؤون الدولية – الذي متنى للمؤمتر النجاح والتوفيق، مطالبًا املشاركني 

يف اجللسة التحدث مبا هو جديد عن القدس واألقصى املبارك.
العلمي  البحث  عميد  السلودي/  حسن  الدكتور  اجللسة  هذه  يف  املتحدثني  أول  وكان    
العربية  اجلذور  ورقة عمل حول  قدم  الذي  املفتوحة،  القدس  جامعة  العليا يف  والدراسات 
واإلسالمية يف القدس، أكد فيها على أن احلفريات اإلسرائيلية مل تعثر إال على ما هو إسالمي، 
وال وجود للهيكل املزعوم أو التاريخ اإلسرائيلي فيها، وأن ما يقوم به اإلسرائيليون ما هو 
إال تعمية ألبصار اجملتمع الدولي عن حقيقة ما جيري من انتهاكات وحماوالت لطمس اهلوية 

العربية اإلسالمية ملدينة القدس.
  ثم قدم الدكتور إمساعيل نواهضة/ عضو جملس اإلفتاء األعلى، ورقة عمل بعنوان »املكانة 
الدينية للمسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة املشرفة«، أشار فيها إىل أن إن أهمية املسجد 
األقصى تتعدى كونه مقرًا للعبادة، بل هي أهمية عقائدية منطلقة من روح معجزة اإلسراء 
املسجد  هو  الفضية  القبة  ذا  املسجد  أن  الناس  لدى  املتعارف  أن  أوضح  كما  واملعراج«، 
األقصى، وهو مفهوم خاطىء، إذ تطلق تسمية املسجد األقصى على كامل املساحة اليت داخل 

أسوار البلدة القدمية للقدس، وتبلغ مساحتها مائة وأربعة وأربعني دومناً.
املطران  نيافة  أما    
–رئيس  حنا  اهلل  عطا 
للروم  سبسطية  أساقفة 
فتحدث  األرثوذكس- 
اإلسالمية  العالقات  عن 
أكد  حيث  املسيحية، 
بني  الروابط  عمق  على 
واملسيحني  املسلمني 
بعضهم  الفلسطينيني 
ببعض، كما أكد على أن 
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القدس تهم الفلسطين املسيحي كما تهم الفلسطين املسلم، فهي حتوي بني أسوارها كنيسة 
القيامة، وفيها عاش املسيح وعلَّم وصنع املعجزات، فالقدس مدينة تتسم بالشمولية الدينية، 

لذا فهي مهوى أفئدة املؤمنني من مجيع الديانات.
  بدوره أكد الدكتور حسن خاطر – األمني العام للهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس 
واملقدسات – على أهمية العالقات اإلسالمية املسيحية يف القدس وعمقها، مذكرًا أنه عندما 
دياناتهم  النظر عن  الفلسطينيون بغض  املبارك، هب  األقصى  املسجد  اإلسرائيليون  أحرق 
الشعب  أبناء  بني  الرابطة  عمق  على  يدل  فإمنا  شيء،  على  هذا  دل  وإن  النريان،  إلطفاء 
الفلسطين الواحد، وأبرز دليل على حسن التعايش بني املسلمني واملسيحيني العهدة العمرية 
اليت عقدت قبل أربعة عشر قرناً، بني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وصفرونيوس بطريرك 

املدينة املقدسة.
   اجللسة الثانية: »القدس حتديات وخماطر«

الشيخ حممد  مساحة  برئاسة  الثانية  اجللسة  بدأت  وخماطر«  حتديات  »القدس  عنوان    وحتت 
خالهلا  حتدث  للمؤمتر–  العام  املشرف  الفلسطينية/  والديار  للقدس  العام  املفيت  حسني– 
الدكتور رائد اجلنيدي من القدس عن اإلجراءات اإلسرائيلية اخلانقة فيها، وتعرض خالل 
ورقة العمل املقدمة من قبله إىل مسألة االستيطان واجلدار واحلفريات أسفل املسجد األقصى 
املبارك، ومصادرة األراضي، وهدم البيوت، إضافة إىل مصادرة اهلويات وعرقلة تراخيص البناء 
والتضييق على املدارس إىل آخره من املمارسات اليت تهدف إىل إخالء املدينة املقدسة من 

ساكينها.
  أما األستاذ خليل التفكجي – مدير دائرة اخلرائط يف مجعية الدراسات العربية – فتحدث 
زيادة عدد  القدس، فبني أن سلطات االحتالل تبدي ختوفها من  الدميغرايف يف  التحدي  عن 
السكان العرب يف القدس، فتعمل بكل األساليب والوسائل على تهجري السكان العرب 
من القدس، يف مقابل جلب املزيد من املستوطنني اليهود إليها، كما  قدم عرضًا مصورًا عن 
مصادرة البيوت واألراضي لصاحل املستوطنات واألحياء االستيطانية، وكيف أصبح املستعمرون 

أغلبية يف القدس.
العربية يف  الصناعية  التجارية  الغرفة  إدارة  –عضو جملس  الرشق  السيد حجازي    وشرح 
املستثمر  كاهل  االحتالل  تثقل سلطات  االقتصادية، حيث  القدس  أهالي  معاناة   – القدس 
بامليزانيات  االعرتاف  وعدم  الباهظة،  والغرامات  الضريبية  باألعباء  القدس  يف  الفلسطين 



��

املقدمة، بالرغم من تقدميها عن طريق حماسب قانوني، إضافة إىل تدمري احملال التجارية عن 
طريق هدم حي املغاربة وحارة الشرف وغريها، مما أدى إىل طرد القوة الشرائية من القدس، 

وحتويلها إىل األسواق اخلارجية، األمر الذي أضر كثريًا باالقتصاد الوطن املقدسي.
  وقال األستاذ حامت عبد القادر/ وزير شؤون القدس السابق: إن مستوى دعم القدس متدن 
جدًا، حيث ال يقدم للعرب يف القدس إال القليل مما حيتاجه هؤالء السكان للصمود يف منازهلم 
والثبات يف أراضيهم، مقارنة مبا تقدمه سلطات االحتالل لدعم بناء املستوطنات وإقامة األحياء 

السكنية الصهيونية فيها.
  اجللسة الثالثة: »املطلوب للقدس«

  وحتت عنوان »املطلوب للقدس« انعقدت آخر جلسات املؤمتر، برئاسة الدكتور محزة ذيب/ 
احملاضر يف جامعة القدس، وحتدث فيها الدكتور برنارد سابيال – عضو اجمللس التشريعي عن 
القدس -عن املطلوب للقدس حمليًا من وحدة بني أبناء شعبها، ومرابطة فيها وشد الرحال 
إليها، والدعم اإلعالمي، وتسليط الضوء على معاناتها ومعاناة شعبنا املقدسي املتواجد على 

أراضيها.
الضوء  فسلط   – الرئاسة  ديوان  القدس يف  رئيس وحدة   – الرويضي  أمحد  األستاذ  وأما    

على شح الدعم العربي 
من  للقدس  واإلسالمي 
املالية والسياسية  الناحية 
والقانونية  واإلعالمية 
يقدم  ما  وأن  إخل،   ...
للقدس ليس إال القليل 
حتتاجه هذه  ما  من جممل 
لبقائها  دعم  من  املدينة 
وثباتهم  أهلها  وصمود 
وتأمني  بيوتهم،  يف 

احتياجاتهم التعليمية والصحية والثقافية واالقتصادية.
–الوكيل املساعد للشؤون املسيحية يف وزارة األوقاف والشؤون  أما الدكتور حنا عيسى    
الدينية – فتحدث عن عدم اإلنصاف الدولي للقدس وقضيتها العادلة يف املنظمات واملواقف 

تقرير حول .. مؤمتر )القدس : إميان ... وحتديات ( 
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الرمسية والشعبية.
  التوصيات:     

  ويف ختام املؤمتر، خرج اجملتمعون بالتوصيات األتية:
 1. توجيه رسالة لسيادة األخ الرئيس حممود عباس »أبو مازن« تتضمن التعبري عن مساندته 
يف مواقفه السياسية، اليت تأتي يف إطار التمسك بالثوابت الوطنية، ومناشدة سيادته العدول 
عن قراره بعدم الرتشح يف االنتخابات الرئاسية القادمة، مع التأكيد على تقدير بواعثه الختاذ 

هذا املوقف.
2. دعوة األهل يف مناطق السلطة الفلسطينية، وداخل اخلط األخضر، لبذل جهودهم وأقصى 

سعيهم لشد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك واملرابطة يف القدس.
املباركة يف  ملواصلة جهودها  احمللية، والعربية، واإلسالمية،  3. دعوة وسائل اإلعالم، وخباصة 

تسليط األضواء على قضية القدس ومشاكلها، وبث الربامج املفيدة يف هذا اجلانب.
4. توجيه رسائل إىل الدول العربية واإلسالمية واملنظمات الدولية تتضمن احلث على:
 * الوقوف إىل جانب القضية الفلسطينية، والدفاع عن مقدساتنا اإلسالمية واملسيحية.
 * توفري اإلمكانات املادية اليت تلزم القدس وتساعد أهلها ومؤسساتها على الصمود.

5.  مناشدة وزارة الرتبية والتعليم العالي العمل على: 
 * إطالق محلة للتربع من طلبة املدارس واجلامعات والكليات، من أجل دعم القدس وصمود   

املواطن املقدسي، كمقدمة لتطوير هذه احلملة لتشمل مجيع فئات الشعب.
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  * ختصيص حصة دراسية يف املدارس للحديث عن املمارسات واالعتداءات اليومية لقوات 
االحتالل 

  اإلسرائيلي على املدينة املقدسة وسكانها ومقدساتها.
6. دعوة وزارة األوقاف والشؤون الدينية الختاذ اإلجراءات الالزمة للرتكيز يف خطب اجلمعة 

للحديث عن القدس واألقصى، واالعتداءات املستمرة عليهما.
7. دعوة اجلهات املعينة إلجراء عمليات رصد وإحصاء للمواليد يف القدس، حتى يتم التأهب 

لتوفري املؤسسات التعليمية والصحية اليت تلزمهم.
8. الدعوة لتعزيز التعاضد بني املسلمني واملسيحيني يف القدس واألراضي الفلسطينية، يف 

مواجهة املصاعب اليت تواجههم كأبناء لشعب واحد.
مواجهة  من  نتمكن  حتى  الفلسطين،  االنقسام  إلنهاء  واملتواصل  اجلاد  للعمل  الدعوة   .9

التحديات اليت تواجه القدس مبوقف موحد.
10.  دعوة اجلهات املسؤولة الختاذ اإلجراءات الفاعلة ملنع تسريب األراضي والعقارات، وخباصة 

يف القدس واحلرص على إعمارها والتمسك بها.
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من نشاطات وأخبار مكتب 

  املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية

املفيت العام يستقبل سفري سويسرا

  القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

لدى  سفري سويسرا   – ستينينجر«  »روالند  السيد   – املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 

فلسطني – حيث شجب مساحته ما قام به اليمني املتطرف السويسري من حشد األصوات 

ملعارضة بناء املآذن يف سويسرا، مبينًا أن حظر بناء املآذن ميس مبشاعر ماليني املسلمني 

يف العامل، ورفض مساحته تغطية هذه اإلساءة مبظلة حرية الرأي والتعبري، فالدميوقراطية 

واحلرية جيب أن ال تكونا اعتداء على مقدسات اآلخرين، من ناحية أخرى أشاد مساحته 

مؤكدًا على  الفلسطينية،  للدولة  بالقدس عاصمة  األوروبية لالعرتاف  الدول  بتوجه 

                       إعداد: أ. مصطفى أعرج / مدير دائرة اإلعالم
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ضرورة وضع حد نهائي لظاهرة االستهزاء باألديان ورموزها واملس مبشاعر املسلمني 

وغريهم من أصحاب الديانات السماوية، داعيًا إىل بناء العالقات بني الشعوب واألمم 

على أساس االحرتام املتبادل، وسلم السفري يف نهاية اللقاء رسالة خطية تتضمن موقف 

على  للمحافظة  تعمل  وأنها  االستفتاء،  نتيجة  من  املرتاح  غري  السويسرية  احلكومة 

احلريات الدينية فيها. 

  املفيت العام يطلع األمني العام لألديان من أجل السالم على االنتهاكات اإلسرائيلية 

حلق العبادة 

  القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

خطيب املسجد األقصى املبارك – الدكتور »وليام فندلي« األمني العام لألديان من أجل 

السالم، حيث أطلعه على االنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل حبق املصلني يف 

القدس من خمتلف الديانات، كما بني صورة اعتداءات سلطات االحتالل واملستوطنني 

ضد الشعب الفلسطين ومقدساته، مشريًا إىل أن هذه اهلجمة ازدادت شراسة يف الفرتة 

األخرية، حيث إن املستوطنني يستولون على البيوت الفلسطينية حبماية سلطات االحتالل، 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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وأن هذه السلطات تفرض حصارًا على املدينة املقدسة، ومتنع املسلمني واملسيحني من 

دخول أماكن العبادة يف القدس، وأن هذه االنتهاكات تتعارض مع القوانني والشرائع 

واألعراف الدولية، وأن اإلسالم دين تسامح، وأنه ضمن حرية العبادة لألديان مجيعاً، 

بدوره أثنى الدكتور وليام على حسن استقبال مساحته، مؤكدًا على ضرورة معاجلة مجيع 

القضايا باحلوار والتسامح.

املفيت العام يرتأس اجللسة السابعة والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى

  القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 

رئيس جملس اإلفتاء األعلى – اجللسة السابعة والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى، حيث 

ندد مساحته واجملتمعون باملمارسات اإلسرائيلية األخرية ضد مدينة القدس، واليت مشلت 

األقصى  املسجد  ومداهمة  واالعتقاالت،  املنازل  وهدم  الفلسطينية،  األراضي  مصادرة 

حبكم  تتعلق  اليت  الفقهية  املسائل  من  عددًا  اجمللس  وناقش  فيه،  واملعتكفني  املبارك 

تقسيم  ومسألة  الشائكة،  القضايا  بعض  يف  املالي  والتعويض  العمالية،  اإلضرابات 

الرتكة على الورثة قبل الوفاة عن طريق بيع صوري، وغري ذلك من القضايا الفقهية.
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املفيت العام يتفقد عدة مؤسسات مقدسية ضمن وفد مقدسي

املفيت العام    القدس: مبناسبة عيد األضحى املبارك؛ قام مساحة الشيخ حممد حسني – 

مقدسي  وفد  ضمن   – املبارك  األقصى  املسجد  خطيب  الفلسطينية/  والديار  للقدس 

بزيارة عدة مؤسسات مقدسية، حيث قام مساحته والوفد بزيارة عائالت مقدسية مهددة 

بالطرد من بيوتها، كما وضع أكاليل من الزهور على ضرحيي الشهيدين فيصل وعبد 

القادر احلسين، ومت تقديم التهاني لألسري احملرر رامي حممد مصطفى صبح املفرج عنه 

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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من سجون االحتالل بعد اعتقال دام 12 سنة.

  وزار الوفد السيد نبيل الكرد، الذي شرح للوفد املمارسات اإلسرائيلية األخرية ضد 

عائلة الكرد.

املفيت العام يشارك يف ندوة حول اتفاقية »سيداو«

الشيخ حممد  املرأة، شارك مساحة  ووزارة شؤون  اإلعالم  وزارة  من  بدعوة   : اهلل  رام    

حسني– املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب املسجد األقصى املبارك – يف 

الفلسطينية«،  واخلصوصية  سيداو  »اتفاقية  عنوان  حتت  الوزارتان  أقامتها  اليت  الندوة 

حيث بني مساحته أن هناك خطأ يف تطبيق الدين من قبل الكثريين، لكن القصور يكمن 

يف القانون وليس يف الدين اإلسالمي.

الضفة  يف  موحد  فلسطين  أحوال شخصية  قانون  صياغة  بضرورة  مساحته  وطالب    

والقطاع ينسجم مع الشريعة ومتطلبات العصر، وأكد مساحته على أهمية حتديد مواطن 

التحفظ اخلاصة باالتفاقية، ودعا إىل اخلروج بتوصيات ال تتناقض مع الشريعة اإلسالمية 
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والقانون األساس الفلسطين.

ضمن وفد من اهليئة اإلسالمية املسيحية

املفيت العام يزور مسجد ياسوف الكبري

قام  واملقدسات،  القدس  لنصرة  املسيحية  اإلسالمية  اهليئة  وفد من    سلفيت: ضمن 

مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ عضو اهليئة 

بزيارة ملسجد ياسوف الكبري الذي أحرق على يد جمموعة من  اإلسالمية املسيحية – 

شعبنا  وحد  الكبري  ياسوف  مسجد  على  االعتداء  إن  مساحته:  وقال  اليهود،  املتطرفني 

يف الداخل واخلارج، مسلمني ومسيحني، وأنه لن يزيدنا إال صمودًا ورباطًا يف أرضنا 

والكراهية  العنصرية  مستوى  تعكس  املسجد  إحراق  جرمية  إن  وأضاف:  ومقدساتنا، 

اليت وصل إليها احملتلون، وضم الوفد عددًا من الشخصيات الرمسية والدينية اإلسالمية 

واملسيحية.

من أخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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بعثة من دار اإلفتاء الفلسطينية ملوسم حج 1430هـ 

  القدس: شارك وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يف بعثة احلج هلذا العام، حيث ضم الوفد 

كاًل من: فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح/ مفيت حمافظة جنني، وفضيلة الشيخ »حممد 

ماهر« مسودة/ مفيت حمافظة اخلليل، والسيد مصطفى أعرج/ مدير دائرة اإلعالم، والسيد 

نائب مفيت حمافظة  النعنع/  باسم  اإلدارية، والشيخ  الشؤون  دائرة  حممد جاد اهلل/ مدير 

نابلس، وأكد الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية على أهمية 

الدور الذي تقوم به بعثة احلج الفلسطينية يف إرشاد احلجاج الفلسطينيني ألداء مناسك 

احلج على أكمل وجه، وشكر رابطة العامل اإلسالمي اليت استضافت وفدًا من دار اإلفتاء 

الفلسطينية خالل أدائهم ملناسك احلج هلذا العام 1430هـ - 2009م.

مفيت حمافظة خان يونس يلقي عددًا من الدروس الفقهية

  خان يونس: ألقى فضيلة الشيخ إحسان عاشور – مفيت حمافظة خان يونس – سلسلة 

االستفسارات  من  العديد  عن  فضيلته  أجاب  حيث   ، للنساء  الفقهية  الدروس  من 

واألسئلة اليت وجهت له، وألقى العديد من الدروس للطالب والطالبات، مما كان له 

 صورة من جوار الكعبة املشرفة يظهر فيها املدير اإلداري ومدير اإلعالم لدار اإلفتاء
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بالغ األثر يف نفوسهم.

الشرطة ودار اإلفتاء تطلقان مشروع » تأهيل السجناء اجلنائيني« يف أريا

تنفيذ  يف  بدئ  أرحيا،  حمافظة  شرطة  وبني  الفلسطينية،  اإلفتاء  دار  بني  بالتعاون  أرحيا: 

مشروع »تأهيل السجناء اجلنائني« يف سجون احملافظة، وألقى فضيلة الشيخ حممد أبو 

الرب – مفيت حمافظة أرحيا –  حماضرة دينية، حتدث فيها عن ضرورة التوبة والعودة إىل 

السيئات، كما دعا إىل  اآلثام واملعاصي، والتكفري عن  طريق الصواب، واالبتعاد عن 

احرتام القوانني وإجراءات الشرطة، واحلفاظ على عالقة طيبة بينهم.

مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ندوة دينية حول الوسطية

يف ندوة دينية   – مفيت حمافظة نابلس   –   نابلس: شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش 

حول الوسطية باعتبارها خصيصة من خصائص الدين اإلسالمي، وذلك جملموعة من 

الواعظات وحمفظات القرآن يف مديرية العمل النسائي.

   كما حضر فضيلته جلسة مؤمتر البيئة اليت عقدت يف جامعة النجاح الوطنية، وألقى 

فضيلته العديد من خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة، حتدث فيها عن أهمية القدس 

واملسجد األقصى املبارك وواجب األمة حنو القضايا املصريية والوحدة بني أبناء الشعب 

الفلسطين، علمًا بأن فضيلته يشارك يف تقديم العديد من الربامج اإلعالمية من خالل 

وسائل اإلعالم احمللية.

مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف االحتفال برتميم شارع الشاللة

  اخلليل: شارك فضيلة الشيخ »حممد ماهر«مسودة – مفيت حمافظة اخلليل – يف االحتفال 

تأهيل  من  باالنتهاء  لالحتفال  »سيدا«  السويدية  والتنمية  التعاون  وكالة  أقامته  الذي 

وترميم وشارع الشاللة األوسط الذي ُأجنز بالتعاون ما بني جلنة اإلعمار وبلدية اخلليل 

بتمويل من احلكومة السويدية، كما ألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة والدروس 

من نشاطات وأخبار مكتب املفيت العام ودور اإلفتاء الفلسطينية
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يف املسجد اإلبراهيمي ومساجد احملافظة، أكد فيها على ضرورة التواجد يف قلب مدينة 

اخلليل.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف املؤمتر الوطين الثالث للثالسيميا

يف  مفيت حمافظة بيت حلم –    بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – 

حفل افتتاح املؤمتر الوطن الثالث للثالسيميا وأمراض الدم بعنوان »الثالسيميا واقع 

وطموح«، حيث ألقى كلمة أشار فيها إىل دعوة اإلسالم ملكافحة األمراض وحماصرتها 

والوقاية منها، كما حث على التداوي، وأثنى على اجلهود اليت تقوم بها مجعية أصدقاء 

مرضى الثالسيميا بالتعاون مع وزارة الصحة واحملاكم الشرعية، واليت نتج عنها التقليل 

من عدد االصابات بهذا املرض اخلطري، والتحسن يف نوعية العالج املقدم للمرضى 

والعناية الكافية بهؤالء الضحايا.

  كما حضر فضيلته اجتماع اجمللس التنفيذي يف احملافظة، وذلك ملناقشة قضايا عدة تهم 

املواطنني يف احملافظة، علمًا بأن فضيلته ألقى دروسًا عدة على عدد من الطالب األجانب 

الربامج  العديد من  باإلضافة إىل مشاركته يف  بلدان خمتلفة،  احملافظة من  زاروا  الذين 

اإلعالمية والتلفزيونية لبيان األحكام الشرعية حول العديد من القضايا املختلفة.

تكريم مفيت جنني لدوره يف دعم مركز املستقبل لذوي االحتياجات اخلاصة

  جنني: كرم مركز » املستقبل« التابع الحتاد جلان الرعاية الصحية يف حمافظة جنني فضيلة الشيخ 

حممد سعيد صالح – مفيت حمافظة جنني – وذلك لدوره املتميز يف دعم املركز الذي يرعى حنو 

مائة طفل، يعانون من مرض التوحد، كما شارك فضيلته يف حل العديد من النزاعات األسرية 

واالجتماعية والعشائرية يف احملافظة، إضافة إىل إلقائه العديد من خطب اجلمعة يف مساجد 

احملافظة، ومشاركته يف إلقاء العديد من الدروس واحملاضرات الدينية. 
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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 88
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

س1: اذكر امسي سورتني يف القرآن الكريم بينت اآلية )100( منهما مكانة املهاجرين ؟

س2: ما الدور الذي أنيط بعبد اهلل بن أريقط يف جمال االستعداد هلجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ؟

س3: ما اسم اجلامعة اليت أوصى املؤمتر اإلسالمي بإنشائها حني عقد يف القدس عام 1931م ؟

س4: يف أي مناسبة سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحابة عن اليوم والشهر وظنوا أنه سيسميهما بغري امسيهما؟

س5: ما املقصود باجلاللة اليت نهي عن أكل حلمها ؟

س6: ما اسم البلدة من حمافظة سلفيت اليت أحرق املتطرفون اليهود مسجدها يف آواخر عام 2009م؟

س7: ما أول عمل قام به النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد وصوله املدينة املنورة يف ختام هجرته من مكة ؟

س8: نسب كل كتاب من اآلتية إىل صاحبة:

   - » حديث الزمان «
   - » السلسلة الضعيفة «

   - » قصة احلضارة «

أسئلة المسابقة : 

تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد 

مسابقة العدد ��
مسابقة العدد 
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إجابة مسابقة العدد ��
ج1: 24 رمضان 658هـ

ج2: 15 هـ
ج3: اإلمام الغزالي.

ج4: الشوكاني
ج5: مؤمل دنيا واملوت يطلبه، غافل ليس مبغفول عنه، ضاحك مبلء فيه وال يدري أرضى اهلل أم أسخطه

ج6: الربكة اليت يف السحور ظاهرة، ألنه يقوي على الصيام، وينشط له، وحتصل بسببه الرغبة يف االزدياد 
من الصيام خلفة املشقة على املتسحر.

ج7: جيوز دفع الزكاة من األب لالبن الغارم
ج8: الصرب

ج9: أسامة بن زيد
ج10: لكثرة دراسته كتاب اهلل تعاىل، وامسه احلقيقي أخنوخ.

ج11: شغله القرآن الكريم.
ج12 القزع: حلق بعض الرأس وترك بعضه.

الفائزون في مسابقة العدد ��

                            حممد ناجح عبد احلميد ثبته                           أريا                                             250

                            سناء عبد اهلل عبد النيب ديرية                        بيت حلم                                          200

                            فاطمة صابر إبراهيم صباح                               جنني                                               150

رقم اجلائزة                                        اإلسم                                                      العنوان                           قيمة اجلائزة بالشيكل

 األوىل

 الثانية

الثالثة
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