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   مما ال ريب فيه أن ميالد الرسول صلى اهلل عليه وسلم يشكل انطالقة حقيقية وعظيمة 

يف مسرية اإلنسانية، ومقدمة رئيسة للبعثة النبوية، رغم أنه ولد مثلما يولد البشر، نتيجة 

زواج أبيه بأمه، وخرج للدنيا مبخاض طبيعي، ومل يكن الناس من حوله على علم مبا 

سيحظى به من شرف النبوة، إال أنه أحيط بعني الرعاية اإلهلية، ومل يضع ومل يضيع، رغم 

أنه عايش اليتم طفاًل، وشب دون أب وال أم، فمارس حياته يف غيابهما، واشتغل يف 

رعاية الغنم والتجارة، وحتلى مبكارم األخالق منذ نعومة أظفاره، وبقي على ذلك حتى 

جاءه ما يعزز استقامته وسويته، حني اختاره اهلل رسواًل، فأوحى إليه قرآنه الكريم، وجعله 

هاديًا للصراط املستقيم، ومبشرًا جبنة النعيم، ونذيرًا من نار اجلحيم.

   وحني متر باملسلمني ذكرى مولده صلى اهلل عليه وسلم حيسن بهم بداًل من أن خيتلفوا 

حول طريقة أو مبدأ تذكرها أو االحتفاء بها، حيسن بهم أن يسارعوا إىل جتديد البيعة 

املنشط  يف  له  والوالء  والطاعة  والسمع  احلب  على  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للرسول 

ُسوَل  الرَّ الّلَه َوَأِطيُعواْ  َأِطيُعواْ  َِّذيَن آَمُنواْ  َُّها ال واملكره والعسر واليسر، عماًل بقوله تعاىل: }يَا َأي

ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِالّلِه َوالَْيْوِم اآلِخِر  وُه إِلَى الّلِه َوالرَّ َوُأْولِي اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ

َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل{)1(

ََّما َعَلى َرُسولَِنا الَْباَلُغ  َّْيُتْم َفاْعَلُمواْ َأن ُسوَل َواْحَذُرواْ َفِإن َتَول ويقول سبحانه: }َوَأِطيُعواْ الّلَه َوَأِطيُعواْ الرَّ

   جتديد العهد باحلب والطاعة والوالية
للرسول  يف ذكرى مولده

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

بقلم : الشيخ حممد أمحد حسني /  املشرف العام
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الُْمِبنُي{)2(

   واآليات القرآنية الكرمية اليت حتث على طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم والوالء 

له أعلنت عن إفراده بالطاعة املطلقة، حيث قرن اهلل طاعته بطاعة الرسول يف كثري منها، 

َّى َفَما َأْرَسلَْناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا{)3( وانطالقًا  ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَه َوَمن َتَول ْن ُيِطِع الرَّ فقال تعاىل: }مَّ

من هذا اإلعالن الرباني ورد يف السنة النبوية الصحيحة،  َعْن    َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل 

، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى  اهللهَِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم،  َأنهَُّه َقاَل: »  َمْن َأَطاَعِن َفَقْد َأَطاَع اهللهََّ

، َوَمْن َأَطاَع َأِمرِيي َفَقْد َأَطاَعِن، َوَمْن َعَصى َأِمرِيي َفَقْد َعَصاِني«.)4( اهللهََّ

  وجعل اهلل طاعته ورسوله دلياًل ساطعًا على اإلميان، فقال تعاىل: }... َوَأِطيُعواْ الّلَه َوَرُسولَُه 

ْؤِمِننَي {)5( إِن ُكنُتم مُّ

املؤمن  الدالة على صدق حمبة  الرباهني  عليه وسلم من  اهلل  الرسول صلى    وطاعة 

هلل، فمن يزعم حمبة اهلل، عليه أن يقدم دليل هذه احملبة بطاعة الرسول صلى اهلل عليه 

لَُكْم ُذُنوبَُكْم َوالّلُه َغُفوٌر  َويَْغِفْر  الّلُه  ُيْحِبْبُكُم  َفاتَِّبُعونِي  الّلَه  ُتِحبُّوَن  وسلم، قال تعاىل: }ُقْل إِن ُكنُتْم 

ِحيٌم{)6( رَّ

   وقد حدد اهلل منهج األخذ عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فأمر بلزوم التقيد مبا يأمر 

به، والكف عما ينهى عنه، فقال تعاىل: }َوَما آَتاُكُم الرهَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا 

َواتهَُّقوا اهللهََّ ِإنهَّ اهللهََّ َشِديُد اْلِعَقاِب{)7( وهذا اللزوم غري قابل للتخيري واالنتقاء واملزاجية، 

وقد أقسم اهلل بذاته العلية، على نفي اإلميان عمن مل يرض حبكم الرسول صلى اهلل عليه 

ُموَك ِفيَما َشَجَر  وسلم، ولو يف خواص نفسه، فقال تعاىل: }َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتهََّى حيَكِّ

َبْيَنُهْم ُثمهَّ اَل َيُِدوْا يِف َأنُفِسِهْم َحَرجًا ممِّهَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليمًا{)8(  

   ومل يعل اهلل للمؤمن جمااًل للرتدد يف تنفيذ ما يصدر عن الرسول صلى اهلل عليه 

 جتديد العهد باحلب والطاعة والوالية للرسول   يف ذكرى مولده 
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وسلم من مقتضيات األمر أو النهي، ففي عبارات صرحية ال تقبل التأويل، يقول تعاىل: 

}َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن يَُكوَن لَُهُم الِْخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن يَْعِص اللََّه 

ِبينًا{)9(  َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل مُّ

باملؤمنني من  أوىل  الرسول  أن  أيضًا على  اللفظ  تعاىل نص بصريح  اهلل  أن     حتى 

أنفسهم، فقال تعاىل: }النَِّبيُّ َأْولَى بِالُْمْؤِمِننيَ ِمْن َأنُفِسِهْم ...{ )10(

   وحذر اهلل املؤمنني من إيثار متعلقات الدنيا، على حب اهلل ورسوله، حتى لو تعلقت 

تلك املتعلقات بأرفع جهات التعلق والصلة وأغالها، كمحبة الوالد والولد واألهل 

والعشرية واملساكن والتجارة واألموال، فقال تعاىل: }ُقْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوَأبَْنآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم 

َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوتَِجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْونََها َأَحبَّ إِلَْيُكم 

َن الّلِه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه َفَتَربَُّصواْ َحتَّى يَْأتَِي الّلُه بَِأْمِرهِ َوالّلُه َل يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقنيَ{)11(
ِّ
م

   وانسجامًا مع هذا التحذير يرد نفي اإلميان عمن أخر حمبة الرسول عن تلك املتعلقات 

الدنيوية الرفيعة، َعْن    َأَنِس ْبِن َماِلٍك    َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهَِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم:  »اَل 

ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتهَّى َأُكوَن َأَحبهَّ ِإَلْيِه ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنهَّاِس َأْجَِعنَي«. )12(  وورد تأكيد 

هلذا املعنى يف احلديث الصحيح عن  َعْبَد اهللهَِّ ْبَن ِهَشامٍ   َقاَل: »ُكنهَّا َمَع النهَِّبِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه 

، أَلَْنَت َأَحبُّ ِإَليهَّ  اِب،   َفَقاَل َلُه    ُعَمُر:    َيا َرُسوَل اهللهَِّ َوَسلهََّم    َوُهَو آِخٌذ ِبَيِد    ُعَمَر ْبِن اْلَطهَّ

ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإالهَّ ِمْن َنْفِسي. َفَقاَل النهَِّبُّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم:   اَل َوالهَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه،  

َحتهَّى َأُكوَن َأَحبهَّ ِإَلْيَك ِمْن َنْفِسَك. َفَقاَل َلُه    ُعَمُر:    َفِإنهَُّه اآْلَن َواهللهَِّ أَلَْنَت َأَحبُّ ِإَليهَّ ِمْن 

َنْفِسي. َفَقاَل النهَِّبُّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم:   اآْلَن َيا    ُعَمُر«.)13(

  وحمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم جتلب للمحب كثريًا من املنافع والريات، من 

ذلك أن اهلل يشمله برمحته ورعايته، يقول تعاىل: }َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم َأْولَِياء بَْعٍض 
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ُأْولَـئَِك  َوَرُسولَُه  الّلَه  َوُيِطيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  الُْمنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  يَْأُمُروَن 

َسَيْرَحُمُهُم الّلُه إِنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم{)14(

   وحمب الرسول يازيه اهلل باهلداية إىل الصراط املستقيم والفوز بالنعيم، قال تعاىل: }ُقْل 

ا َعَلْيِه َما محَِّل َوَعَلْيُكم مهَّا محِّْلُتْم َوِإن ُتِطيُعوُه  َأِطيُعوا اهللهََّ َوَأِطيُعوا الرهَُّسوَل َفِإن َتَولهَّوا َفِإنهََّ

َتْهَتُدوا َوَما َعَلى الرهَُّسوِل ِإالهَّ اْلَباَلُغ املُِْبنُي{)15( 

  ومن أبرز منافع حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أن اهلل تعاىل وعد احملب املطيع 

ُيِطِع  }َوَمن  تعاىل:  فقال  اللق،  كرام  اآلخرة، من  املنعم عليهم يف  زمرة  مع  بأن حيشر 

َهَداء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ النهَِّبيِّنَي  مَِّن  َعَلْيِهم  اهللهُّ  َأْنَعَم  الهَِّذيَن  َمَع  َفُأْوَلـِئَك  َوالرهَُّسوَل  اهللهَّ 

احِلِنَي َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيقًا{)16(  َوالصهَّ

   ويؤكد الرسول صلى اهلل عليه وسلم هذه احلقيقة حني أجاب سائله عن اجلنة،  »فعن 

َيْذُكْر  َفَلْم  َأْعَدْدَت هلََا؟ -  َقاَل:   َوَما  اَعُة؟  السهَّ َمَتى  َرُسوَل اهللهَِّ  َقاَل  َرُجٌل:  َيا     َأَنٍس،  َقاَل: 

َكِبرًيا- َقاَل: َوَلِكنِّ ُأِحبُّ اهللهََّ َوَرُسوَلُه. َقاَل: َفَأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت«. )17(

  فاملؤدى األعظم حملبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يتمثل يف  نيل الفوز جبنة اللد، 

مصداقًا لقوله تعاىل:}تِلَْك ُحُدوُد الّلِه َوَمن ُيِطِع الّلَه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأَلنَْهاُر 

َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم{)18( 

وهذا الفوز الذي يرتتب على طاعة الرسول مؤكد يف كثري من النصوص الشرعية، اليت 

منها قوله تعاىل: }َوَمن ُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه َويَْخَش اللََّه َويَتَّْقِه َفُأْولَئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن{)19(  

َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللهََّ  ُيِطْع  َوَمن   ...  { تعاىل:  يقول  حيث  عظيم،  فوز  وهو 

َعِظيمًا{)20(

  فالنصوص والشواهد القرآنية والنبوية الصحيحة تتضافر يف التأكيد على لزوم طاعة 
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وبيان اآلثار اإليابية اليت ترتتب على ذلك، وهي بالتالي 

الشبهات  وإثارة  باإلسالم،  للتشكيك  يسعون  الذين  الناس  افرتاءات بعض  تدحض 

الباطلة حوله، من خالل مناداتهم بتنحية سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن منهج 

املسلمني وواقعهم وحياتهم، متذرعني حبجج ال يسوقها على هذا النحو سوى مغرض، 

وراء  أولئك  من  املغرضني  بعض  ويتسرت  الدوائر،  وأتباعه  الدين  بهذا  مرتبص  أو 

التسمية املنتسبة للقرآن زورًا وبهتاناً، فيطلق عليهم للتمويه »قرآنيون« وهم يف نفس 

الندق مع من خيتبئ حتت عباءات املسميات املغرضة األخرى، فهم يف الرتبص واملآل 

سواء.

   فكيف يصح إطالق مسمى »القرآنيون« على من ينكرون األخذ مبا جاء يف القرآن 

الكريم من األمر بطاعة الرسول وحمبته، والتحذير الشديد من مغبة التورط يف أتون 

التنكر للرسول صلى اهلل عليه وسلم من أن تكون له الطاعة املطلقة يف واقع املسلمني 

وحياتهم، وإذا كانت النصوص الشرعية اليت تيسر االستشهاد بها آنفًا قد دلت على 

لزوم حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ووجوب طاعته، فإن الشواهد الشرعية اليت 

حتذر من تنكب درب الرسول صلى اهلل عليه وسلم جاءت صرحية أيضًا يف بيان عواقب 

إنكار حق الطاعة للرسول صلى اهلل عليه وسلم، فريد النهي الواضح يف القرآن الكريم 

تعاىل:  فيقول  بطاعته،  باألمر  مقرونًا  وسلم،  عليه  اهلل  الرسول صلى  التولي عن   عن 

َّْوا َعْنُه َوَأنُتْم َتْسَمُعوَن{)21( وخالل التعقيب على  َِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ الّلَه َوَرُسولَُه َوَل َتَول َُّها ال }يَا َأي

األمر بلزوم تسليم املؤمن  هلل والرسول إذا قضى أمرًا حبقه، يقرر اهلل تعاىل ضالل من 

يعصي اهلل والرسول، فيقول تعاىل: }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن 

ِبينًا{)22( يَُكوَن لَُهُم الِْخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن يَْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلًل مُّ
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  ومن أشد عواقب تنكب درب الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالتخلف عن طاعته أو 

التكرب عنها، أن يازى املتنكب وأمثاله بدخول نار جهنم، وبئس املهاد، حيث يقول تعاىل: 

ِهنيٌ{)23( }َوَمن يَْعِص الّلَه َوَرُسولَُه َويََتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه نَارًا َخالِدًا ِفيَها َولَُه َعَذاٌب مُّ

  وورد اإلخبار عن هذا املصري يف آيات أخرى، ففي سورة اجلن يقول تعاىل:}...َوَمن يَْعِص 

اللََّه َوَرُسولَُه َفِإنَّ لَُه نَاَر َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها َأبَدًا{)24(

  واملتنكب عن درب الرسول صلى اهلل عليه وسلم املستنكف عن طاعته وحمبته، يعرب 

ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر  عن ندمه حني يواجه مصريه املشؤوم، مصداقًا لقوله تعاىل: }يَْوَم 

ُسوَل{)25( ويف سورة الفرقان وصف مبكت حلالة الندم  يَُقوُلوَن يَا لَْيَتَنا َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَّ

الُِم َعَلى يََديِْه يَُقوُل يَا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع  اليت تنتاب هذا املتنكب، إذ يقول تعاىل: }َويَْوَم يََعضُّ الظَّ

ُسوِل َسِبياًل{)26(  الرَّ

  ومن املؤكد أن حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم املشمولة يف مضامني اآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية يراد منها تنفيذ مستلزماتها، من اإلميان والوالء والطاعة واالحرتام، 

الصحابة  فقه  وقد  الفؤاد،  النفس وعشق  قاصرًة على جمرد هوى  تكون حمبة  أن  دون 

والسلف الصاحل رضي اهلل عنهم املراد من حمبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فكان هلم 

نرباسًا وهاديًا وقدوة، آخذين بالتوجيه الرباني الوارد يف قوله تعاىل: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف 

َرُسوِل اهللهَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلـَمْن َكاَن َيْرُجو اهللهََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللهََّ َكِثريًا{)27( 

  وال يتصور أن يتبادر إىل أذهان من يصدق اهلل ورسوله يف إميانه وحمبته، أن يستنكف 

عن الطاعة املطلقة للرسول صلى اهلل عليه وسلم، بل إن شعار املؤمنني دائمًا وأبدًا، حنن 

فداك يا رسول اهلل، ومن خري الشواهد املتضمنة ملعنى هذا الشعار، ما ورد يف احلديث 

الصحيح  َعْن    َأَنٍس    َرِضَي اهللهَُّ َعْنُه،    َقاَل: » ملهَّا َكاَن َيْوُم    ُأُحٍد    اْنَهَزَم النهَّاُس َعْن النهَِّبِّ   
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 َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم،   َوَأُبو َطْلَحَة    َبنْيَ َيَدْي النهَِّبِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم،   جمَوٌِّب)28( 

ِبِه َعَلْيِه حِبََجَفٍة َلُه، َوَكاَن    َأُبو َطْلَحَة  َرُجاًل َراِمًيا َشِديَد اْلِقدِّ)29(، َيْكِسُر َيْوَمِئٍذ َقْوَسنْيِ 

َأْو َثاَلًثا)30(، َوَكاَن الرهَُّجُل ميَُرُّ َمَعُه اجْلَْعَبُة)31( ِمْن النهَّْبِل َفَيُقوُل اْنُشْرَها    أِلَِبي َطْلَحَة،  

 َفَأْشَرَف النهَِّبُّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم    َيْنُظُر ِإىَل اْلَقْوِم، َفَيُقوُل    َأُبو َطْلَحَة:   َيا َنِبهَّ اهللهَِّ ِبَأِبي 

َأْنَت َوُأمِّي، اَل ُتْشِرْف)32( ُيِصيُبَك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلَقْوِم، حَنِْري ُدوَن حَنِْرَك)33(، َوَلَقْد 

َخَدَم ُسوِقِهَما)34(  َأَرى  َرَتاِن،  ُسَلْيٍم    َوِإنهَُّهَما ملََُشمِّ َبْكٍر    َوُأمهَّ  َأِبي  ِبْنَت  َرَأْيُت    َعاِئَشَة 

َفَتْمَلَِنَها، ُثمهَّ  َتْرِجَعاِن  اْلَقْوِم، ُثمهَّ  َأْفَواِه  ُتْفِرَغاِنِه يِف  ُمُتوِنِهَما)35(،  اْلِقَرَب َعَلى  ُتْنِقَزاِن 

ْيُف ِمْن َيَدْي    َأِبي َطْلَحَة    ِإمهَّا َمرهََّتنْيِ َوِإمهَّا  جَتِيَئاِن َفُتْفِرَغاِنِه يِف َأْفَواِه اْلَقْوِم، َوَلَقْد َوَقَع السهَّ

َثاَلًثا«.)36(   

   وها هم الذين حيبون الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف عاملنا املعاصر يعربون عن عمق 

االستعداد لفدائه بالغالي والنفيس، وقد أمسعوا تعبريهم للدنيا بأسرها حني جترأ بعض 

املسيئني بالتطاول على رسوهلم املفدى. 

   ومن دالئل حمبة املرء للرسول صلى اهلل عليه وسلم احرتامه وتقديره، ومراعاة األدب 

إليه  أشار  أو عند تدارس سنته ورواية حديثه، ومما  معه ويف حضرته، سواء يف حياته 

وَن َأْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل اللَِّه ُأْولَئَِك  َِّذيَن يَُغضُّ القرآن الكريم يف هذا اجملال، قوله تعاىل: }إِنَّ ال

ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم{)37( َِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوبَُهْم لِلتَّْقَوى لَُهم مَّ ال

   ويف املقابل نهى اهلل تعاىل عن جتاوز واجب الطاعة واالحرتام  للرسول صلى اهلل عليه 

ُموا َبنْيَ َيَدِي اهللهَِّ َوَرُسوِلِه َواتهَُّقوا اهللهََّ ِإنهَّ  وسلم، فقال تعاىل: }َيا َأيَُّها الهَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ

اهللهََّ مَسِيٌع َعِليٌم{)38(ونهى اهلل عن اقرتاف السلوك الدال على سوء األدب مع الرسول 

 َوَل 
ِّ
َِّذيَن آَمُنوا َل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبي َُّها ال صلى اهلل عليه وسلم، فقال تعاىل: }يَا َأي
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َتْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لَِبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم َل َتْشُعُروَن{)39(

   والنهي عن خماطبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالطريقة نفسها اليت يتبادهلا الناس 

الناس منازهلم، واحرتام مقاماتهم، ضمن  إنزال  يتماشى مع مبدأ  مع بعضهم بعضًا  

ضوابط الشريعة السمحة، من هنا يأتي التحذير القرآني الصريح عن خماطبة الرسول 

ُسوِل بَْيَنُكْم َكُدَعاء بَْعِضُكم بَْعضًا)40( َقْد  دون مراعاة ملقامه، فيقول تعاىل: }َل َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَّ

َِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن َأْمِرهِ َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم  َِّذيَن يََتَسلَُّلوَن ِمنُكْم لَِواذًا)41( َفلَْيْحَذِر ال يَْعَلُم اللَُّه ال

َعَذاٌب َألِيٌم{)42(

   ونهى اهلل عن قول أو فعل ما يؤذي النب صلى اهلل عليه وسلم أو يسيء إليه، سواء يف 

عصر النبوة أم بعده، ومما نزل يف القرآن بهذا الصدد ما مشله قوله تعاىل: }َيا َأيَُّها الهَِّذيَن 

آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النهَِّبِّ ِإالهَّ َأن ُيْؤَذَن َلُكْم ِإىَل َطَعاٍم َغرْيَ َناِظِريَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم 

َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا َواَل ُمْسَتْأِنِسنَي حِلَِديٍث ِإنهَّ َذِلُكْم َكاَن ُيْؤِذي النهَِّبهَّ َفَيْسَتْحِيي 

ِمنُكْم َواهللهَُّ اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقِّ َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنهَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُهنهَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم 

َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنهَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللهَِّ َواَل َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن 

َبْعِدِه َأَبدًا ِإنهَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد اهللهَِّ َعِظيمًا{)43(

   ويف اجململ فإن اهلل تعاىل حدد مصري مطيع الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ومصري 

الذي يعصيه بوضوح ال لبس فيه، فقال تعاىل:} ... َوَمن ُيِطِع اهللهََّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنهَّاٍت 

ْبُه َعَذابًا َأِليمًا{)44( جَتِْري ِمن حَتِْتَها اأْلَْنَهاُر َوَمن َيَتَولهَّ ُيَعذِّ

   فمن آمن باهلل رباً، وباإلسالم دينًا ورسالة ومنهجاً، وبالقرآن دستورًا، لزمته طاعة 

الرسول مقرونة بطاعته هلل، فهو مبلغ للعاملني عن ربه، مبني للقرآن، مفصل جململه، مقيد 

ملطلقه، مع كونه الرمحة املهداة، الذي جاء اللق بشريًا ونذيرًا.
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جعلنا اهلل ممن يؤمنون بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، وحيبونه، ويطيعون أمره، ويتأسون 

خبطاه وهديه، ويسريون على نهجه، وممن حيشرون معه، ويشربون من احلوض مبعيته، 

ويدخلون اجلنة يف رفقته.  
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17.صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب املرء مع من أحب.

18.النساء:13
19.النور:52

20.األحزاب:71
21. األنفال:20

22. األحزاب:36
23. النساء:14
24. اجلن:23

25. األحزاب:66
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26. الفرقان:27
27. األحزاب:21

َدة َأْي ُمرَتِّس َعَلْيِه َيِقيه ِبَها، َوُيَقال ِللرتُِّْس َجْوَبة، َواحْلََجَفة مبُِْهَمَلٍة ُثمهَّ  28. جمَوِّب:  ِبَفْتِح اجْلِيم َوَكْسر اْلَواو املَُْشدهَّ
ِجيم َمْفُتوَحَتنْيِ الرتُّْس .  

 » ، َوِلَبْعِضِهْم ِباإْلَِضاَفِة » َشِديد اْلِقدِّ :  َكَذا ِلْلَْكَثِر ِبَنْصِب » َشِديًدا « َوَبْعدَها » ِلِقدٍّ « ِباَلٍم ُثمهَّ ِقدٍّ 29. َشِديَد اْلِقدهّ
َجَزَم  َوِبَهَذا  اْلَقْوس،  َوَتر  َشِديد  َأنهَُّه  َوُيِريد  َمْدُبوغ،  َغرْي  ِجْلد  ِمْن  َسرْي  َواْلِقدُّ  اْلَقاف،  َوَكْسر  م  الالهَّ ِبُسُكوِن 

اِبيُّ َوَتِبَعُه ِاْبن التِّني، َوَقْد ُرِوَي ِباملِيِم املَْفُتوَحة َبَدل اْلَقاف .   اْلَطهَّ
30. يكسر يومئذ قوسني أو ثالثا:    أي من شدة الرمي .

31. اجلعبة:  بضم اجليم وسكون العني املهملة بعدها موحدة هي اآللة اليت يوضع فيها السهام
32. ال تشرف:  بضم أوله وسكون املعجمة من اإلشراف, وقيل بفتح أوله وسكون الشني أيضا وتشديد الراء، 

وأصله تتشرف، أي ال تطلب اإلشراف عليهم .  
33. حنري دون حنرك:  أي أفديك بنفسي .

وق:  34. َأَرى َخَدم ُسوقَها:  ُهَو ِبَفْتِح اْلَاء املُْْعَجَمة َوالدهَّال املُْْهَمَلة , اْلَواِحَدة ِخْدَمة، َوِهَي اْلَْلَخال، َوَأمهَّا السُّ
َفَجْمع َساق، َوَهِذِه الرَِّواَية ِلْلَخَدِم ملَْ َيُكْن ِفيَها َنْهي، أِلَنهَّ َهَذا َكاَن َيْوم ُأُحد، َقْبل َأْمر النَِّساء ِباحْلَِجاِب، َوحَتِْريم 
َد النهََّظر ِإىَل الساق نفسها، َفُهَو حَمُْمول َعَلى َأنهَُّه َحَصَلْت ِتْلَك النهَّْظَرة  ، َوأِلَنهَُّه ملَْ َيْذُكر ُهَنا َأنهَُّه َتَعمهَّ النهََّظر ِإَلْيِهنهَّ

َفْجأَة ِبَغرْيِ َقْصد َوملَْ َيْسَتِدْمَها .  
35. َعَلى ُمُتونهَما:  َأْي : َعَلى ُظُهورهَما .  

36. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب مناقب أبي طلحة رضي اهلل عنه
37. احلجرات:3
38. احلجرات:1
39. احلجرات:2

40. أي ال تنادوا الرسول بامسه كما ينادي بعضكم بعضاً، فذلك من اجلفاء، بل وقروه وقولوا يا نب اهلل، أو يا 
رسول اهلل، تفخيمًا وتعظيمًا لشأنه. )صفوة التفاسر، ج2، ص 351( 

41. أي قد علم اهلل الذين ينسلون قلياًل قلياًل، وخيرجون من اجلماعة خفية، واللواذ أن يلوذ القوم بعضهم 
ببعض. )املرجع السابق(

42. النور: 63
43. األحزاب:53

44. الفتح:17

 جتديد العهد باحلب والطاعة والوالية للرسول   يف ذكرى مولده 
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    يقال إن اإلنسان مدني بطبعه، فهو يعايش اآلخرين، فيجالسهم وحيدثهم ويسمع هلم، 

ويتعامل معهم، وخالل ذلك تقع منه أخطاء حنوهم، فهو بطبيعته خطاء، وهذا العنوان ذو 

صلة بكيفية التصرف بعد ارتكاب الطأ، فاإلنسان معرض للوقوع يف الزلل والتقصري 

واألخطاء املختلفة، ويكون ذلك حنو اهلل تعاىل، كما يكون حنو خلقه سبحانه.

يعتذرون،  الذين  ومنهم  املكابرون،  فمنهم  متنوع،  أخطائهم  حيال  الناس  وسلوك    

واملكابر يصر على الطأ، وال تطاوعه نفسه لالعتذار عنه، سواء سلك أساليب التربير 

له وإسقاط أسبابه على اآلخرين، أم عاند وتبجح بارتكاب األخطاء، منطلقًا من سبق 

اإلصرار والقصد على فعلها.

األسف  عن  والتعبري  الطأ،  عن  الرتاجع  حنو  متعدد  سلوك  كذلك  وللمعتذرين    

ويتأنى  يرتوى  وبعضهم  الطأ،  وقوعه يف  فور  االعتذار  إىل  يسارع  فبعضهم  لوقوعه، 

ويؤجل ويسوف ثم يعتذر عن أخطائه، وبعضهم يعرب عن اعتذاره بوضوح وصراحة، 

والبعض يورده يف سياق ضمن وسلوك بديل، وقد عن إسالمنا احلنيف أميا عناية يف 

ترسيخ أصول ثقافة االعتذار، ففي القرآن الكريم احلث اجلم على االستغفار والتوبة، 

وهما سلوكان بارزان للرتاجع عن األخطاء واالعتذار عنها، ويكونان يف الغالب عقب 

ارتكاب الذنوب والطايا، واهلل تعاىل يقول:} َوآَخُروَن اْعَتَرُفواْ بُِذُنوبِِهْم َخَلُطواْ َعَماًل َصالِحًا 

 كلمة العددنحن وثقافة االعتذار 

                                  بقلم : الشيخ ابراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير                                           
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ئًا{)1(
ِّ
َوآَخَر َسي

اَمِة {)2(، ولوم النفس    وأثنى اهلل على النفس اللوامة، فقال تعاىل: }َوَل ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

من أهم أركان االعتذار، كما أثنى سبحانه على الذين يرتاجعون عن األخطاء، فقال 

ُنوَب  َِّذيَن إَِذا َفَعُلواْ َفاِحَشًة َأْو َظَلُمواْ َأنُْفَسُهْم َذَكُرواْ اللََّه َفاْسَتْغَفُرواْ لُِذُنوبِِهْم َوَمن يَْغِفُر الذُّ سبحانه:} َوال

واْ َعَلى َما َفَعُلواْ َوُهْم يَْعَلُموَن {)3(، وملا راجع فرعون موسى يف شأن الرجل  إِلَّ اللَُّه َولَْم ُيِصرُّ

ِمْن  ِفيَنا  َوَلِبْثَت  َوِليدًا  ِفيَنا  ُنَربَِّك  َأملَْ  َقاَل   { تعاىل:  قال  فعلته،  اعتذر عن   ، قتله  الذي 

َوَأَنا  ِإًذا  َفَعْلُتَها  اْلَكاِفِريَن *َقاَل  ِمَن  َوَأنَت  َفَعْلَت  َفْعَلَتَك الهَّيِت  َوَفَعْلَت  ُعُمِرَك ِسِننَي * 

الِّنَي {)4(، وحني أشار الرسول  إىل أن اإلنسان بطبيعته خطاء، بني أن خريية  ِمَن الضهَّ

اِئنَي  اٌء، َوَخرْيُ اْلَطهَّ االعتذار عن الذنوب تكون بالتوبة عنها، فيقول : » ُكلُّ اْبِن آَدَم   َخطهَّ

التهَّوهَّاُبوَن«)5(

منه، وهو حموط  اهلل بطول االستغفار واإلكثار  إىل  االعتذار    الرسول  مارس    وقد 

بالعصمة، وغفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى ُيعلِّم املسلمني أن االستغفار يف 

ذاته عبادة يتقرب بها املؤمن إىل ربه عز وجل، هذا من جانب، وليؤكد هلم من جانب 

آخر أهمية االعتذار عن الذنوب واألخطاء، والرتاجع عنها باألساليب املناسبة. 

   ومل تقتصر ممارسة الرسول  لالعتذار على االستغفار هلل، بل مارسه يف تعامله مع 

أصحابه ويف دعوته، فحني أعرض عن عبد اهلل بن أم مكتوم ملا جاء يسأله، وهو مشغول 

أناس يدعوهم إىل اإلسالم، عاتبه اهلل يف سورة مسيت »عبس« وهو اسم ذو صلٍة  مع 

بوصف سلوكه حنو ابن أم مكتوم، حيث عبس يف وجهه وأعرض عنه، »فقد َوَقُف اْلَوِليِد 

ْبِن املُِْغرَيِة َمَع َرُسوِل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم َوَرُسوُل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم ُيَكلهُّمُه 

َوَقْد َطِمَع يِف إْساَلِمِه َفَبْيَنا ُهَو يِف َذِلَك إْذ َمرهّ ِبِه اْبُن ُأمهّ َمْكُتوٍم اأْلَْعَمى، َفَكلهَّم َرُسوَل اهللهِّ 

َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم َوَجَعَل َيْسَتْقِرُئُه اْلُقْرآَن َفَشقهّ َذِلَك ِمْنُه َعَلى َرُسوِل اهللهِّ - َصلهّى 

حنن وثقافة االعتذار
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ا َكاَن ِفيِه ِمْن َأْمِر اْلَوِليِد َوَما َطِمَع  اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم - َحتهّى َأْضَجَرُه َوَذِلَك َأنهُّه َشَغَلُه َعمهّ

ا َأْكَثَر َعَلْيِه اْنَصَرَف َعْنُه َعاِبًسا، َوَتَرَكُه َفَأْنَزَل اهللهُّ َتَعاىَل ِفيِه }َعَبَس  ِفيِه ِمْن إْساَلِمِه َفَلمهّ

ا َبَعْثُتك  َوَتَولّى َأْن َجاَءُه اأْلَْعَمى { إىَل َقْوِلِه َتَعاىَل : }ِفي ُصُحٍف ُمَكّرَمٍة َمْرُفوَعٍة ُمَطّهَرةٍ {َأْي إنهَّ

َينهّ ِبِه ملَِْن  َبِشرًيا َوَنِذيًرا ، ملَْ َأُخصهّ ِبك َأَحًدا ُدوَن َأَحٍد ، َفاَل متََْنْعُه ممهّْن اْبَتَغاُه َواَل َتَتَصدهّ

اَل ُيِريُدُه . َقاَل اْبُن ِهَشاٍم : اْبُن ُأمهّ َمْكُتوٍم، َأَحُد َبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيهّ ، َوامْسُُه َعْبُد اهللهِّ َوُيَقاُل 

َعْمٌرو«)6(

   وملا وخز الرسول صلى اهلل عليه وسلم سواد بن غزية قائاًل: »اْسَتِو َيا َسَواُد، َفَقاَل 

َلُه َسَواُد: َأْوَجْعتِن   َوَالهِّذي َبَعَثك ِباحْلَقهّ َنِبيهّا،  َأِقْدِني َفَكَشَف َرُسوُل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه 

َصَنْعت؟  َما  َعَلى  مَحََلك  َما  َلُه:  َوَقاَل  َوَقبهَّلُه،  َفاْعَتَنَقُه  اْسَتِقْد،  َقاَل:  ُثمهّ  َبْطِنِه،  َعْن  َوَسلهَّم 

َفَقاَل: َحَضَر ِمْن َأْمِر اهللهِّ َما َقْد َتَرى َوَخِشيت اْلَقْتَل، َفَأَرْدت َأْن َيُكوَن آِخَر َعْهِدي ِبك، 

َأْن َأْعَتِنَقك«)7(

   ومن دالالت اهتمام اإلسالم بثقافة االعتذار، أنه جعل كفارات على بعض األخطاء، 

يف إشارة إىل ضرورة املسارعة إىل تعديل املواقف السلبية اليت صاحبت صدور األخطاء، 

بسلوك إيابي فاعل وعملي ونافع.

    وعلى الرغم من عناية اإلسالم برتبية املسلمني على ثقافة االعتذار، فإنهَّ بعضهم 

يعرض عن االعتذار معتقدًا أنه يعرب عن ضعف املعتذر، أو يعطي انطباعًا سيئًا عنه، غري 

أن االعتذار سلوك حضاري، يضفي على املعتذر حلل التواضع واملوضوعية والتسامح، 

ويعرب عن مصداقية يف السلوك واملواقف، ومع ذلك فهو مغيب عن كثري من جماالت 

واقعنا.

    وقد سجل القرآن الكريم اعتذارات بعض املخطئني، اليت كان منها، اعتذار ملكة 

 الَْعالَِمنيَ{)8(، كما سجل 
ِّ
ي َظَلْمُت نَْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّه َرب

ِّ
 إِن

ِّ
سبأ، حني قالت:}َرب
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آنفاً، باإلضافة إىل العديد من صور االعتذار  إليه  اعتذار موسى عليه السالم  املشار 

املنسوبة للخلق، رساًل كانوا أم غري ذلك، ومن ذلك اعتذار أصحاب اجلنة، بعد أن 

أصبحت بأمر اهلل صرميًا جزاء أخطائهم. 

يكونون  وقد  خيطئون،  أفرادًا  يكونون  قد  االعتذار  عن  املعرضون  أو  واملتجاهلون    

مسؤولني أو جهات معينة، وهنا تعظم احلاجة إىل االعتذار، فعمر بن الطاب  ملا 

مسع املرأة تشكو أمري املؤمنني، وهي ال تعرف شخصه، عرف واجبه، فتوجه إىل بيت 

املال ومحل هلا املؤن، واطمأن على أدائه لواجبه حنو رعيته، وخباصة احملتاجني منهم، فسلك 

سبياًل لتصويب الوضع .

    ويالحظ أن االعتذار يطفئ نار كثري من احلروب والالفات، وحني تعتذر العائلة عن 

خطأ أبنائها، أو الدولة عن خطأ وقع من مواطنيها، فإن ذلك يصب أيضًا يف كبح جاح 

البغضاء بني الدول والعائالت واجملتمعات، ويف املقابل يعظم الضرر نتيجة اإلعراض 

عن االعتذار أو التعالي عليه.

   واملعتذر ميثل نهج آدم عليه السالم، واملكابر الرافض لالعتذار ميثل نهج إبليس، 

فإبليس وآدم نسبت هلما معصية اهلل، لكن آدم تاب وأناب، وإبليس أعرض واستكرب.

   واالعتذار املطلوب ليس قاصرًا على الشكل دون املضمون واجلدوى، بل يشمل 

التعبري اللفظي واألداء العملي بتصويب الطأ والرتاجع عنه.

    أما أن تزهق األرواح، أو تنتهك احلرمات، و ُيعتدى على الكرامات، دون اعتذار أو 

أداء الواجب حنو الطأ، فتلك من أقبح املصائب والسلبيات اليت تقع يف اجملتمعات.

    وإن كثريًا من املواقف لو استخدم فيها االعتذار باملستوى الذي يناسبها، لوضع 

نتيجة شرارة  مثاًل  سائقني  بني  الطاحنة، فخالف  واملعارك  الفنت  من  لكثري  كبري  حد 

انطلقت من خطأ أحدهما رمبا يتطور أحيانًا إىل حوادث قتل، ويتشعهَّب إىل مطاحنات 

حنن وثقافة االعتذار
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دامية وحروب قبلية وحوادث ثأر، وما إىل ذلك من العواقب الوخيمة، ولو أن االعتذار 

رأى النور يف بدء تلك احلوادث، ملا تطورت األخطاء إىل ما وصلت إليه األمور من تلك 

النتائج املدمرة.

»َحاِسُبوا  الطاب:  بن  عمر  فقال  النفس،  أخطاء  مراجعة  على  اإلسالم  حث  وقد    

َأْنُفَسُكْم َقْبَل َأْن حتَاَسُبوا«)9(.

    واالعتذار مهم يف كل امليادين واجملاالت، ففي داخل األسرة الواحدة ينبغي أن يكون 

من طرف أحد الزوجني للخر، أو من طرف اآلباء للبناء، أو من األبناء للباء، أو 

من اإلخوة  حنو بعضهم بعضاً، فيجب أن تزول العوائق أمام االعتذار، فال العمر وال 

اجلنس وال نوع االرتباط مربر لرفض اإلقدام على االعتذار من طرف املسيء أو املخطئ 

حنو غريه.

    وإذا كان االعتذار عن الطأ فضيلة، فإن جتنب الوقوع يف الطأ أفضل، وقد ورد يف 

وصية رسول اهلل  ألبي أيوب األنصاري: » َواَل َتَكلهَّْم ِبَكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه َغًدا « )10(.

    ومن توابع االعتذار تعلم أساليبه، فهو قد يكون مباشرًا بصريح عباراته، وقد يكون 

بأساليب ضمنية، ولكل ظرف ما يناسبه من األساليب، وتقتضي ثقافة االعتذار وآدابه 

من  ميتهن  وال  بالنقص،  املعتذر  يشعر  وأن ال  االعتذار،  تقبل  له  املعتذر  الطرف  من 

كرامته، حتى تعزز هذه الثقافة بدعائم البقاء والنماء، ومعاجلة األخطاء بالعفو عنها من 

َوالَْعاِفنَي َعِن  الَْغْيَظ  شيم الكرام الذين أثنى اهلل تعاىل عليهم، فقال سبحانه: }َوالَْكاِظِمنَي 

َويَْدَرُؤوَن  النَّاِس {)11(، وأثنى اهلل تعاىل على الذين يدفعون الشر بالري، فقال تعاىل:} 

َئَة {)12(.
ِّ
ي بِالَْحَسَنِة السَّ

ْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ممهَّا  َما الشهَّ    وملا عصى آدم فإن اهلل قبل اعتذاره، فقال تعاىل:} َفَأَزهلهَُّ

َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحنٍي* 
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َفَتَلقهَّى آَدُم ِمن رهَّبِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنهَُّه ُهَو التهَّوهَّاُب الرهَِّحيُم {)13(، بل إن اهلل سبحانه 

لِلتَّْقَوى{)14(، وضرب  َأْقَرُب  َتْعُفواْ  َوَأن  تعاىل:}  فقال  للتقوى،  أقرب  العفو  وتعاىل جعل 

 أعظم األمثلة يف قبول اعتذار املخطئ، حني مت له فتح مكة وجاءه أعداء  الرسول 

َتَرْوَن َأنهّي َفاِعٌل  ُقَرْيٍش َما  األمس من أهلها، وقد وقعوا يف قبضته، فسأهلم: »َيا َمْعَشَر 

ِبُكْم؟ َقاُلوا : َخرْيًا، َأٌخ َكِريٌم َواْبُن َأٍخ َكِريٍم . َقاَل َفِإنهّي َأُقوُل َلُكْم َكَما َقاَل ُيوُسُف إِلِْخَوِتِه، 

َلَقاُء «)15(  اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم، اْذَهُبوا َفَأْنُتْم الطهّ

    وبالنسبة العتذار  املخادعني الذين يبغون منه امتطاء احليل بتجاوز حمنة الطأ، وما 

يرتتب عليه من نتائج، فتلك اعتذارات مرفوضة ومردودة على أصحابها، وتقتضي أن 

تواجه بصرامة وحزم مناسبني، فالرسول  حني أصدر عفوه عن أبي عزة اجلمحي ثم 

عاد للخيانة، كان رده عليه مناسباً،  »َقاَل َأُبو ُعَبْيَدَة : َوَأَخَذ َرُسوُل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم 

يِف ِجَهِة َذِلَك َقْبَل ُرُجوِعِه إىَل املَِْديَنِة ، ُمَعاِوَيَة ْبَن املُِْغرَيِة ْبَن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ُأَميهَّة ْبِن َعْبِد 

مَشٍْس ، َوُهَو َجدهّ َعْبِد املَِلِك ْبِن َمْرَواَن، َأُبو ُأمهِّه َعاِئَشَة ِبْنِت ُمَعاِوَيَة َوَأَبا َعزهّة اجْلَُمِحيهّ 

َوَكاَن َرُسوُل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم َأَسَرُه ِبَبْدِر ُثمهّ َمنهّ َعَلْيِه َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللهِّ َأِقْلِن، 

َة َبْعَدَها َوَتُقول: َخَدْعت  َفَقاَل َرُسوُل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم َوَاهللهِّ اَل متََْسْح َعاِرَضْيك مبَِكهّ

ًدا َمرهَّتنْيِ اْضِرْب ُعُنَقُه َيا ُزَبرْيُ . َفَضَرَب ُعُنَقُه ، َقاَل اْبُن ِهَشاٍم : َوَبَلَغِن َعْن َسِعيِد  حمَمهّ

ْبِن املَُْسيهِّب َأنهُّه َقاَل َقاَل َلُه َرُسوُل اهللهِّ َصلهّى اهللهُّ َعَلْيِه َوَسلهَّم :إنهّ املُْْؤِمَن اَل ُيْلَدُغ ِمْن ُجْحٍر 

َمرهَّتنْيِ ، اْضِرْب ُعُنَقُه َيا َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َفَضَرَب ُعُنَقُه«)16(

   واملؤمن يعرب عن تواضعه واستعداده الدائم لالعتذار عن أخطائه، ففي خامتة أكرب 

سور القرآن الكريم، قوله تعاىل:} اَل ُيَكلُِّف اهللهُّ َنْفسًا ِإالهَّ ُوْسَعَها هلََا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما 

اْكَتَسَبْت َربهََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نهَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربهََّنا َواَل حَتِْمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى 

ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنهَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرمَحَْنا َأنَت َمْواَلَنا  الهَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربهََّنا َواَل حتَمِّ

حنن وثقافة االعتذار
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َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{)17(

   وعند حماسبة املخطئ أو النظر يف اعتذاره، حيسن التمييز بني املخطئ بعفوية، وبني 

املستعد للخطأ فكرًا ووجدانًا وختطيطًا وعماًل وقواًل.

   جعلنا اهلل تعاىل من الذين حيرصون على جتنب الوقوع يف الطأ والزلل، وإذا أخطأنا 

سارعنا لالعتذار والتوبة واالستغفار.

اهلوامش

1. التوبة:102.

2. القيامة:2.

3. آل عمران: 135.

4. الشعراء:18 - 20.

5.  سنن الرتمذي، صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل.

6.  الروض األنف: اجلزء الثاني.

7. املـغــازي، قواد امليمنة وامليسرة يف جيش املسلمني يوم بدر، اجلزء األول.

8. النمل:44.

9.  سنن الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل.

10. مسند أمحد، باقي مسند األنصار، حديث أبي أيوب األنصاري رضي اهلل تعاىل عنه.

11. آل عمران:134.

12. القصص: 54.

13. البقرة:36 - 37.

14. البقرة:237.

15. خمتصر السرية، فتح مكة.

16. سرية ابن هشام، اجلزة الثاني، مقتل أبي عزة ومعاوية بن املغرية.

17. البقرة:286.



��

  

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على من أرسله اهلل رمحة للعاملني، سيدنا حممد بن عبد 

اهلل، وعلى آله، وصحبه، ومن اهتدى بهديه إىل يوم الدين، وبعد؛

   فإن ذكرى مولد الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم هلا أهميتها يف حياة العرب واملسلمني، 

ألن مولده صلى اهلل عليه وسلم كان فاصاًل بني عهدين، عهد شاعت فيه ألوان من االحنرافات 

يف العقيدة، وعهد أشرق نوره ضياًء على العاملني، اجملتبى هلداية الناس إىل الصراط املستقيم 

ْسَتِقيٍم{)1(. ََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ كما ورد ذلك يف حمكم التنزيل:} َوإِن

    فهي من أعز الذكريات وأحبها إىل القلوب، وهي ذكرى تهتف هلا األحاسيس بأمسى عبارات 

الشكر هلل تعاىل الذي كرمنا باالنتساب إىل خامت الرسل واألنبياء، الشفيع ألمته يوم اجلمع 

واللقاء.

   لقد جع اهلل سبحانه يف رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم كل الفضائل واملكارم، قالت 

عائشة رضي اهلل عنها: »َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن«)مسند أمحد، باقي مسند األنصار، باقي املسند السابق(.

   وأريد أن أحتدث يف هذه املناسبة العطرة عن جوانب من حياته صلى اهلل عليه  وسلم لكي 

نتعلمها ونهتدي بها يف حياتنا.

   اجلانب األول: كان صلى اهلل عليه وسلم مصدرًا لكل خري، فهو صلى اهلل عليه وسلم األسوة 

احلسنة يف خلقه وأقواله وأفعاله، ويف كل ما أرشدنا إليه، يقول احلق سبحانه وتعاىل:} لََقْد َكاَن 

ََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ }َوإِن
بقلم : الدكتور شفيق عياش /  جامعة القدس
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َمن َكاَن يَْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثريًا{)2(.
ِّ
لَُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ل

ُخُلٍق  لََعلى  ََّك  }َوإِن وتعاىل:  تبارك  احلق  قول  وسلم  عليه  اهلل  صلى  مكانته  على  يدلنا  فما     

َعِظيٍم{)3(.

    فأخالقه صلى اهلل عليه وسلم مل تكن تكلفًا وال تصنعاً، وإنا كانت سجيًة وطبعاً، ويتضح 

ِفنَي{)4(. 
ِّ
ذلك يف قوله تعاىل:}ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأنَا ِمَن الُْمَتَكل

   اجلانب الثاني: ويكفي أن نشري يف هذا اجلانب إىل قوله سبحانه وتعاىل:}ِإنهَّ اهللهََّ َوَماَلِئَكَتُه 

ُيَصلُّوَن َعَلى النهَِّبِّ َيا َأيَُّها الهَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا {)5(.

    فالصالة عليه صلى اهلل وعليه وسلم مستمرة، ويقول احلق تبارك وتعاىل:} َوَما َأْرَسلَْناَك إِلَّ 

لَْعالَِمنَي{)6(. 
ِّ
َرْحَمًة ل

    فهو الرمحة املسداة من حيث شخصه الكريم، وهو الرمحة باملعنى األعم من حيث الرسالة 

اليت جاء بها من عند اهلل سبحانه، فهي رمحة للبشرية جعاء يف جيع مناحي احلياة.

ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما 
ِّ
    وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف قوله تعاىل:} لََقْد َجاءُكْم َرُسوٌل م

ِحيٌم{ )7(. َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم بِالُْمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَّ

   ومن مكارم أخالقه صلى اهلل عليه وسلم أيضًا أنه كان خياطب الناس حبكمة وموعظة حسنة، 

حتى تغزو دعوته صميم قلوبهم، اليت تقبلها الناس عن طواعية، وأخذوها هديا يهتدون بنوره 

يف سلوكهم مما جعلهم يبنون ألنفسهم مستقباًل زاخرًا بصاحل األعمال.

   فالرسول صلى اهلل عليه وسلم حريص على إقامة جمتمع متسم مبكارم األخالق فاألخالق 

الفاضلة احلسنة، والشمائل الطيبة، والصفات احلميدة، هي العقيدة والعمل ومثرة التهذيب 

والتقويم.

   إن تقدم الشعوب يف خمتلف اجملاالت، إنا يتوقف -أصالة- على تهذيب أخالق أبنائها، 
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وإنك لعلى خلق عظيم

وفق التعاليم اليت أرادها اهلل سبحانه.

   إننا أحوج ما نكون اآلن إىل إعادة تقويم موقفنا من الرتبية الدينية، ملعاجلة االحنرافات اليت 

وقع فيها فريق من أبنائنا الشباب يف هذا الزمان، نتيجة إلهمال تربيتهم أخالقيًا منذ الصغر، 

على أساس من تعاليم الدين وآداب اإلسالم، حيث ساءت األخالق وعم الشقاق والنفاق 

واستفحلت الشرور واآلثام، وضعف اإلميان واحلياء وتعامل الناس بالغدر والديعة والدهاء، 

وانقطعت حبال الرتاحم بينهم واإلخاء، وفسدت العالقات الزوجية إىل حد كبري بسبب سوء 

األخالق وفساد الرتبية، فقد أصبح بعضهم مأخوذًا بكل ما يقع حتت حسه ومسعه وبصره من 

التقاليد الزائفة واملظاهر الداعة، وأخذ يسلم هلا نفسه، ويسري من ورائها معصوب العينني 

عن األخطار احملدقة به، واليت أدت إىل تفكك اجملتمعات الغربية، األمر الذي دفع علماء الرتبية 

يف أوروبا إىل أن يعقدوا مؤمترًا دوليًا يف روما عام 1978م لبحث أسباب انهيار األسرة هناك، 

وتوصلوا يف حبثهم إىل أن السبب الرئيس يف ضياع الشباب عندهم هو إهمال الرتبية الدينية 

منذ الصغر، وانصراف آبائهم وراء شؤونهم الاصة، مهملني رعاية أبنائهم وبناتهم الرعاية 

الكافية سواء يف البيوت أو خارجها.

   ومما يدل على أن عدوى االحنراف بني شباب الدول الغربية قد انتقلت إىل صفوف أبناء 

أباه  قتل  الذي  االبن  به الصحف أخريًا عن حوادث مؤسفة كحادث  ما طالعتنا  املسلمني، 

المتناعه عن إعطائه املال الذي حيتاجه لإلنفاق منه على شهواته ونزواته الاصة، وكحادث 

الشباب الذين سرقوا خزينة والدهم لصرفها على بعض بنات اهلوى، وغري ذلك كثري من 

احلوادث اليت تتقزز من مساعها اآلذان.

ارتداء  الغرب يف  بشباب  تشبه بعض شبابنا  االحنراف، فضاًل عن  مظاهر     وهذه بعض 

املالبس الضيقة، والرتدد على أماكن اللهو، واقتناء الفيديو والتلفاز ملشاهدة األفالم اجلنسية 
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وغريها، وهذا ما يدعونا إىل وجوب املبادرة إلعادة النظر يف وسائل الرتبية احلديثة.

   فسوء اللق شر مسيطر على اجملتمع والناس، وشؤم حمقق يف احلياة، فهو حيبط األعمال 

النبل واملروءة والكرم، ويسرع بصاحبه إىل  اآلثام، ويقضي على صفات  الصاحلة، وير إىل 

اهلالك والدمار، ويدفع به إىل األذى والعدوان.

ْؤُم ُسوُء اْلُُلِق« )مسند أمحد،باقي مسند األنصار، حديث     قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »الشُّ

السيدة عائشة(.

   فعلى اإلنسان أن يتخلق باألخالق احلميدة، وأن يروض نفسه على حتسني أخالقه، وصقل 

طبعه، وتزكية نفسه وضمريه.

   قال عليه الصالة والسالم: »ِإنهَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَليهَّ َأْحَسَنُكْم َأْخاَلًقا« )البخاري،كتاب املناقب، باب 

مناقب عبد اهلل بن مسعود(. 

اهلوامش 

1. الشورى : 52.
2. األحزاب : 21.

3. القلم : 4.
4. ص : 86.

5. األحزاب : 56.
6. األنبياء : 107.
7. التوبة: 128.
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    السؤال: ما احلكم الشرعي يف شراء بضائع املستوطنات والعمل فيها؟

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

األمني وعلى آله وصحبه أجعني، وبعد؛ 

    فباإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله، فإن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي، وبناء 

املستوطنات من أهم ركائز املشروع اإلسرائيلي يف فلسطني، ويعترب من أولويات عمل 

ألن  نظرًا  وذلك  2010(؛  ـ   1948( الفرتة   خالل  املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات 

إنشاء املستوطنات، وجذب مزيد من املستوطنني إليها يؤسسان لعملية السيطرة على 

األرض الفلسطينية، واإلخالل الدميوغرايف فيها بعد طرد العرب الفلسطينيني إىل خارج 

وطنهم.

    ويف هذا السياق تشري الدراسات املختلفة إىل تزامن واضح بني الزحف اإلسرائيلي 

على األراضي الفلسطينية وامتالكها، عرب القوة، وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية عليها، 

وعليه فإن الواجب الشرعي ميلي علينا مقاطعة منتجات املستوطنات، والعمل فيها؛ ألن 

يف ذلك متكينًا للغاصب احملتل من أرضنا، واهلل تعاىل يقول: } َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتهَّْقَوى 

َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتهَُّقوا اهللهََّ ِإنهَّ اهللهََّ َشِديُد اْلِعَقاِب {)املائدة:2(.

زاوية الفتاوى
 َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُموَن  : النحل:43(قال تعاىل(

الشيخ حممد أمحد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 
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ومن  الشرعي،  احلكم  هذا  لتطبيق  والشعبية  الرمسية  اجلهود  تضافر  إىل  ندعو  وعليه 

َِّذيَن آَمُنوا  َُّها ال خيالف ذلك فإنه يعد من املتعاونني على اإلثم والعدوان، واهلل يقول :} يَا َأي

ُسوَل َوَتُخوُنوا َأَمانَاتُِكْم َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن {)االنفال:27(. َل َتُخوُنوا اللََّه َوالرَّ

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

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

الزكاة  دخله ألموال  يكفيه  الذي ال  املوظف  تلقي  الشرعي يف  احلكم  ما  السؤال:     

والصدقات.

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

األمني وعلى آله وصحبه أجعني، وبعد؛ 

َدَقاُت  ا الصهَّ     فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله، فإن اهلل تبارك وتعاىل يقول :} ِإنهََّ

ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلهََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل 

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهللهَِّ َواهللهَُّ َعِليٌم َحِكيٌم {)التوبة :60(، فقد حددت هذه اآلية  اهللهَِّ َواْبِن السهَّ

مصارف الزكاة الثمانية، وعليه، فإن كان هذا املوظف دخله ال يكفيه، ال للضرورات وال 

للحاجيات، وكان غري مسرف يف الكماليات، فهو من املستحقني ألخذ الزكاة والصدقة، 

 :  ولكن ننصحه بعدم طلب العون مباشرة، واالكتفاء بالتعريض حلاجته، كما قال

َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى  ْفَلى    َواْبَدْأ مبَِْن    َتُعوُل    َوَخرْيُ الصهَّ »اْلَيُد اْلُعْلَيا    َخرْيٌ ِمْن    اْلَيِد السُّ

َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفهَُّه اهللهَُّ َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه اهللهَُّ « )صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة 

إال عن ظهر غنى(.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

    



��

زاوية الفتاوى

      السؤال: ما حكم طالق رجل مريض باألعصاب ويعاني من انفصام يف الشخصية، 

فهل طالقه يقع أو ال ؟ 

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

األمني وعلى آله وصحبه أجعني، وبعد؛ 

     فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله، فإن اإلنسان تثبت له أهلية التصرف منذ 

البلوغ، وال تزول عنه إال يف حالة زوال عقله، عن عائشة عن النب صلى اهلل عليه وسلم 

ِغرِي َحتهَّى َيْكربَ، َوَعْن  قال: » ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث؛ َعْن النهَّاِئِم َحتهَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعْن الصهَّ

َيَقُع َطاَلُقُه ِمَن األزواج  (،  ُيِفيَق « )سنن النسائي، كتاب الطالق، باب َمْن اَل  َيْعِقَل،  َأْو  ُْنوِن َحتهَّى  اجملَْ

وعليه فإن كان انفصام الشخصية املصاب به ذلك الزوج مرضًا متقطعًا تتخلله فرتات 

إفاقة وإدراك، فإن طالقه يقع إن صدر منه حال إفاقته وإدراكه، وال يقع طالقه إذا صدر 

منه حال مرضه وغياب عقله.

   وعند وجود الشك يف حال الزوج، فإن الطالق ال يقع، إذ إن اليقني هو وجود عقد 

النكاح والشك هو احنالله بالطالق، واليقني ال يزول بالشك. ونرى أن احلكم بوقوع 

الطالق من ذلك الزوج أو عدم وقوعه حيتاج إىل حكم قاض ليبحث ويتحرى عن حال 

الزوج، ومدى متتعه باألهلية الالزمة إليقاع الطالق.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

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

  السؤال: أرفع لسماحتكم، أنه توجد يف األسواق بعض القصص املوجهة للطفال، 

حتت عنوان »سلسلة معارك اإلسالم«، لكاتب لبناني هو: »رائف فضل اهلل«، وقد أرسل 

بعض املواطنني استفسارًا  لدار اإلفتاء يف حمافظة غزة، خبصوص تلك القصص، يسألون 

الرسول  مبقام  مساس  فيها  مغلوطة  معلومات  من  حتتويه  ملا  فيها،  اإلسالم  عن: حكم 
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األكرم صلى اهلل عليه وسلم، وطعن يف بعض كبار الصحابة الكرام عليهم رضوان اهلل، 

وتكفري آلخرين منهم ، وألهمية املوضوع أرفع لسماحتكم هذا األمر وأرسل طيه بعض 

تلك القصص، راجيًا من مساحتكم إبداء الرأي يف ذلك.      

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

األمني وعلى آله وصحبه أجعني، وبعد؛ 

إلينا  املرسلتني  القصتني  على  اإلطالع  وبعد  أعاله  املثبت  السؤال  إىل  فباإلشارة    

وهما:

     »فتح مكة« و»معركة حنني« للكاتب: رائف فضل اهلل، ط 1، إصدار بريوت : دار الفردوس

) دون تاريخ نشر(.

  وجدنا فيهما مساسًا مبقام رسول اهلل عليه الصالة والسالم، و طعنًا ببعض الصحابة 

عليهم رضوان اهلل، وهذا يستدعي بيان حرمة تداول تلك القصص أو بيعها أو نشرها، 

ملا يف ذلك من اإلعانة على الباطل ونشر املنكر، واهلل تعاىل يقول:}َوَتَعاَوُنوا َعَلى الرِبِّ 

َوالتهَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتهَُّقوا اهللهََّ ِإنهَّ اهللهََّ َشِديُد الِعَقاِب{) املائدة: 2(. 

   ومقام أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حمفوظ بنص القرآن الكريم، قال 

دًا يَْبَتُغوَن  عًا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلى الُكفَّ َِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُسوُل اللَِّه َوال ٌد رَّ تعاىل : }ُمَحمَّ

ِفي  َوَمَثُلُهْم  التَّْوَراةِ  ِفي  َمَثُلُهْم  َذلَِك  ُجوِد  السُّ َأَثِر  ْن 
ِّ
م َوُجوِهِهم  ِفي  ِسيَماُهْم  َوِرْضَوانًا  اللَِّه  َن 

ِّ
م َفْضاًل 

اَر  الُكفَّ بِِهُم  لَِيِغيَظ  اَع  رَّ الزُّ ُيْعِجُب  ُسوِقِه  َعَلى  َفاْسَتَوى  َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطَأُه  َأْخَرَج  َكَزْرٍع  اإلجِِنيِل 

ْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا {)الفتح :29(، فهذا وصف اهلل  الَِحاِت ِمْنُهم مَّ َِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َوَعَد اللَُّه ال

تعاىل للصحابة عموماً، وقال صلى اهلل عليه وسلم يف حق األنصار »اأَلْنَصاُر اَل حيِبُُّهْم 

َاْبَغَضُه اهللهَُّ  «  َاْبَغَضُهْم  ، َوَمْن  ُمَناِفٌق، َفَمْن أحبهم أحبه اهللهَُّ ُيْبِغُضُهْم ِاالهَّ   ِاالهَّ ُمْؤِمٌن، َواَل 

على  يتهجم  الكاتب  وجدنا  وقد  األنصار(  باب حب  األنصار،  مناقب  كتاب  البخاري،  )صحيح 



��

زاوية الفتاوى

يوم معركة حنني  املشرف  موقفهم  األنصار خصوصاً، ويشوه  الصحابة عموماً، وعلى 

بالتحامل واالفرتاء، ومن االفرتاءات األخرى للكاتب: الكذب على رسولنا حممد صلى 

اهلل عليه وسلم، والزعم بأنه رق قلبه لتوسل املشركني بأن يبقي هلم صنمًا )كتاب: فتح مكة، 

صفحة: 58، رائف فضل اهلل(، والزعم بأنه عليه الصالة والسالم هدد أم شيبة بالقتل إذا مل 

تعطه مفاتيح الكعبة )كتاب: فتح مكة، صفحة: 58، رائف فضل اهلل(، وقذف الكاتب هلند بنت 

عتبه، والغمز بعمر بن الطاب عليه رضوان اهلل، بأنه هو املقصود بكونه أحد زبائنها 

- ألنه الوحيد الذي كان مع النب صلى اهلل عليه وسلم يف بيعة النساء-، ) كتاب: فتح 

مكة، صفحة:  63، رائف فضل اهلل(، واالنتقاص من عمر بن الطاب عليه رضوان اهلل )كتاب: 

معركة حنني، صفحة:  29، رائف فضل اهلل(، وغري ذلك من االفرتاءات كثري.

    واألصل الرتضي عن الصحابة، ألن اهلل تبارك وتعاىل رضي عنهم بقوله : }لََقْد َرِضَي 

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثابَُهْم َفْتًحا  َفَعلَِم َما ِفي ُقُلوبِِهْم َفَأنَْزَل السَّ َجَرةِ  اللَُّه َعِن الُْمْؤِمِننَي إِْذ ُيَبايُِعونََك َتْحَت الشَّ

َقِريًبا{)الفتح :18(.

   وبناًء عليه فإننا نطالب اجلهات املختصة العمل على منع تداول تلك الكتب وأمثاهلا، 

ونهيب بدور النشر واملكتبات االمتناع عن توريد هذه الكتب ملا فيها من منكرات، 

وحنذر املواطنني الكرام من تداول تلك القصص املغرضة وأمثاهلا أو اقتنائها.

 واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

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

   السؤال : ما حكم اآلتي: 

   1. أوصى اجلد البن ابنه وصية ومل يوص البنة ابنه، ويطالب أوالد البنت اآلن خاهلم 

حبصة يف الوصية، فهل حتق هلم تلك  املطالبة؟ )االبن توفى يف حياة والده(.

   2. يكتب بعض الناس حجج بيع بينهم، وبني بعض أبنائهم من غري قبض لثمن 
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البيع  هذا  فهل  بناته،  إحدى  أو  أبنائه  أحد  إىل  األب  يتحيز  أن  أجل  من  وإنا  املبيع، 

صحيح أم ال؟ 

   3. املهر املؤجل عند وفاة الرجل من يقوم بسداده؟ هل الورثة أو يسدد من مال الرجل 

املتوفى؟ وهل يعترب املهر املؤجل دينًا يف ذمة الرجل يب سداده؟

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

األمني وعلى آله وصحبه أجعني، وبعد؛ 

     خبصوص السؤال األول: فإذا كان اجلد قد تويف عام 1976م وما بعده، فإن أوالد 

االبن املتوفى يف حياة والده يستحقون نصيب والدهم لو كان حيًا حبدود ثلث الرتكة، 

ويأخذ كل منهم حصته الشرعية، للذكر مثل حظ األنثيني، وحيق ألبناء البنت املطالبة 

بذلك احلق، أما إذا كان موت اجلد قبل عام 1976م فلم يكن يعمل بقانون الوصية 

الواجبة، فيعمل بوصية ذلك اجلد كما هي، على اعتبار أنه أوصى لغري وارث، وال حيق 

ألبناء البنت مطالبة خاهلم بشيء من تلك الوصية يف تلك احلالة، واهلل تعاىل أعلم.

   وأما خبصوص السؤال الثاني، فخلو عقد البيع من الثمن يعله هبة، ويشرتط لنفاذها 

أن يتم استالم العقار وحيازته ممن وهب له حال حياة الواهب، ويشرتط جلواز تلك 

اهلبة من ناحية شرعية أن يعطي أبناءه كلهم بالسوية، فإن أعطى بعضهم وحرم آخرين 

فهو آثم عند اهلل تعاىل، وإن أعطى اجلميع حبسب أنصبتهم الشرعية يف املرياث، ومل 

يسلمهم تلك العقارات فيعترب ذلك وصية، وقرر جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف 

جلسته رقم )77( جواز ذلك وأنه تصرف جائز شرعًا ونافذ ما دام فيه عدل بني األبناء 

يف مقادير األموال والعقارات ويف نوعيتها أيضاً، حسب األنصبة الشرعية يف القسمة، 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَينْيِ َفِإن ُكنهَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتنْيِ  لقوله تعاىل: }ُيوِصيُكُم اهللهَُّ يِف َأْوالِدُكْم ِللذهَّ

ُدُس ممهَّا  َفَلُهنهَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف َوأَلَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السُّ
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زاوية الفتاوى

َتَرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإن ملهَّْ َيُكن لهَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُلمِِّه الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفُلمِِّه 

ُدُس ِمْن َبْعِد َوِصيهٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم  السُّ

َنْفعًا َفِريَضًة مَِّن اهللهَِّ ِإنهَّ اهللهََّ َكاَن َعِليمًا َحِكيمًا{ )النساء:11( .

هو  بل  السداد،  واجب  الديون  من  املؤجل  املهر  فإن  الثالث  السؤال  وخبصوص     

ُروِط َاْن ُتوُفوا ِبِه َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه  من أهم تلك الديون للحديث الشريف »َاَحقُّ الشُّ

املسلم  النَِّكاح( فعلى  ُعْقَدِة  ِعْنَد  املَْْهِر  يِف  ُروِط  الشُّ باب  الشروط،  كتاب  البخاري،  اْلُفُروجَ « )صحيح 

الذي قبل باملهر املؤجل أن يقوم بسداده إما يف حال حياته، وهو األمر األحوط واألسلم 

على  تقسيمها، ويب  قبل  تركته  أصل  من  وفاته  بعد  يسدد  أو  العواقب،  ناحية  من 

الزوج شرعًا أن يبني يف وصيته ما عليه من الديون، ويب على ورثته أن يسددوا تلك 

الديون من الرتكة، فإن مل تكن هنالك تركة، أو مل تكف لسداد تلك الديون تبقى ذمة 

ذلك الزوج مشغولة بتلك الديون وال تسقط عنه إال بأدائها ، ويندب للورثة أن يقوموا 

أمر  يتهاونوا يف  فإننا ننصح األزواج وورثتهم أن ال  أنفسهم، ولذا  بذلك تربعًا من 

املهر املؤجل وأن ال يتساهلوا فيه، فهو من الديون واجبة السداد، وقد شدد عليه الصالة 

والسالم يف التحذير من الدين: َعْن َسَلَمَة ْبِن اأَلْكَوِع ـ رضى اهلل عنه ـ َقاَل ُكنهَّا ُجُلوًسا 

ِعْنَد النهَِّبِّ صلى اهلل عليه وسلم ِإْذ ُأِتَي جِبََناَزٍة، َفَقاُلوا َصلِّ َعَلْيَها .  َفَقاَل »َهْل َعَلْيِه َدْينٌ «  .  

َقاُلوا الَ .  َقاَل  »َفَهْل َتَرَك َشْيًئا «  .  َقاُلوا الَ .  َفَصلهَّى َعَلْيِه ُثمهَّ ُأِتَي جِبََناَزٍة ُأْخَرى، َفَقاُلوا َيا َرُسوَل 

، َصلِّ َعَلْيَها .  َقاَل  »َهْل َعَلْيِه َدْينٌ «  .  ِقيَل َنَعمْ .  َقاَل »َفَهْل َتَرَك َشْيًئا «  .  َقاُلوا َثاَلَثَة َدَناِنريَ .   اهللهَِّ

َفَصلهَّى َعَلْيَها، ُثمهَّ ُأِتَي ِبالثهَّاِلَثِة، َفَقاُلوا َصلِّ َعَلْيَها .  َقاَل »َهْل َتَرَك َشْيًئا«  .  َقاُلوا الَ .  َقاَل  »َفَهْل 

َيا  َعَلْيِه  َقَتاَدَة َصلِّ  َأُبو  َقاَل  َصاِحِبُكمْ «  .   َعَلى  »َصلُّوا  َقاَل  َدَناِنريَ .   َثاَلَثُة  َقاُلوا  َدْينٌ «  .   َعَلْيِه 

، َوَعَلىهَّ َدْيُنهُ .  َفَصلهَّى َعَلْيهِ  . )صحيح البخاري، كتاب احَلَواالت، باب ِإْن َأَحاَل َدْيَن املَيِِّت َعَلى  َرُسوَل اهللهَِّ

َرُجٍل َجاَز(. واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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                          بقلم : أمحد ذياب عطايا  
قسم القرآن / وزارة األوقاف والشؤون الدينية

بصائر في الطالق     

 
  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني وبعد:

   فإن ديننا العظيم أوىل مسألة الزواج والطالق أهمية عظمى، جتد ذلك واضحًا بينًا يف 
حشد كبري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.

   وقد آملن وأدمى قلب ختبط الناس يف هاتني املسألتني، وهو ختبط بني السائل واجمليب، 
واملستفيت واملفيت، وأخصهّ بالذكر إخواننا أئمة املساجد املنتشرين يف مدن هذا الوطن 
وقراه ، ذلك أن عامة الناس يفرتضون فيهم سعة الفقه ووفرة العلم، والقدرة على حل 

إشكال خيص اجلانب الدين يف حياتهم.
  لذلك فإني أوجه إليهم هذه الرسالة من باب احلرص عليهم والغرية على األسرة 
املسلمة، ألدعوهم إىل الرتيث والتثبت قبل اإلجابة على ما ُيعرض عليهم من استفسارات، 
وما يطرح بني أيديهم من قضايا، وخباصة قضايا الطالق، اليت عمت وطمهّت يف هذه 

األيام .
   وليعلم إخواننا أنهم موقعون عن رب العاملني، وأنهم حال إجابتهم يعرضون أنفسهم 
على اجلنة أو على النار، وهم يف موقعهم قد وضعوا أنفسهم بني اهلل تعاىل وبني خلقه، 
فينبغي أن يعرفوا كيف يدخلون هذا املدخل بطريقة يسلمون فيها ويسلم الناس، وقد 
وسلم  )اللهم سلمن،   : يقول  مسألة  عليه  تعرض  عندما  السالم  عبد  بن  العز  كان 

من(.
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  أعود إىل مسألة الطالق، وهي عنوان مقالنا هذا، فأدعو إىل الرتيث فيما ينشب بني 
الرجل واملرأة، لعل املياه تعود إىل جماريها ، كما قال اهلل تعاىل :} ل َتْدِري لََعلَّ اللََّه ُيْحِدُث 

بَْعَد َذلَِك َأْمًرا {)الطالق:1(.
   وحنن مع كل قيد، ومع كل فتوى، الستبقاء احلياة الزوجية، ذلك أن هناك -للسف-
من يرتبص لكلمة تقال أو ُتفهم أو تتوهم، فيتلقفها ليحكم بها على احلياة الزوجية 
باملوت، كأنا يشتهي متزيق األسرة، وبعثرة جعها، واإلجهاز عليها، وكأن احلياة الزوجية 
كلها رهن كلمة خترج من فم الزوج كيفما كانت لتكون تلك الكلمة مبثابة الضربة 

القاضية.
   هلذا فإني أذكر إخواني املتصدين ألسئلة الناس حول الطالق، ببعٍض من البصائر 
والبوارق، علهّها تنري الدرب، وتساعد على الرتهّوي والتثبت قبل احلكم بتصدع أركان 

األسرة، وخراب البيت، وتشتت األوالد.
   أواًل: إن النكاح املتيقن، ال يزال إال بيقني مثله، من كتاب أو سنة أو إجاع متيقن هذه 
القاعدة يف إيقاع الطالق قررها اإلمام ابن حزم يف احمللى )10 /117(، ونقلها عنه اإلمام 

ابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد)5 /203(.
   وهذه القاعدة متفق عليها عند علماء األصول، فاليقني ال يزول إال بيقني مثله، واليقني 

ُيزال هذا اليقني بالشك وال  هنا هو الزواج، الذي مساه اهلل تعاىل »عقدة النكاح« فال 
ما  يأتي  النكاح حتى  يقني  الزوجان على  يبقى  أن  باالحتمال، واالفرتاض  بالظن وال 

يزيله بيقني .
   والذي حيكم بإزالة هذا اليقني دون يقني من كتاب أو سنة أو إجاع، فقد ارتكب إمثًا 

مزدوجاً، فقد حكم بالطالق دون يقني، فحرهّم الزوجة على الزوج، وأحلها لغريه.
  وقد استقر مذهب اإلمام أمحد، كما يف زاد املعاد )5 /210( على عدم وقوع طالق 
الذي  أما  أتى خبصلة واحدة،  إنا  السكران،  يوقع طالق  الذي ال  إن  وقال:  السكران، 
يأمر به ويوقعه، إنا أتى خبصلتني: حرهّمها عليه، وحللها لغريه، فذاك خري من هذا، وإني 

بصائر يف الطالق
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ألعجب ممن يوقعون طالق السكران حبجة أن ذلك عقوبة له، فليت شعري ما ذنب 
املرأة واألوالد حتى يعاقبوا جبريرة الرجل ؟
  ثانيًا : ال بد من توافر النية يف الطالق 

ا  ا اأْلَْعَماُل ِبالنِّيهَِّة، َوِإنهََّ   واألصل يف ذلك احلديث الكلي األعظم يف أبواب الشريعة : »ِإنهََّ
اِلْمِرٍئ َما َنَوى«)صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب النية يف األميان(، قال احلافظ ابن حجر 
/13: »ان احلكم إنا يتوجه على العاقل املختار العامد الذاكر«، أي ليس  يف الفتح 1 

جمنونًا وال مكرهًا وال خمطئًا وال ناسياً.
الَق{)البقرة:228(، فالطالق حيتاج     وتأكيدًا هلذا املعنى يقول اهلل تعاىل : }َوإِْن َعَزُمواْ الطَّ
إىل عزم ونية مسبقة، فمن مل يعزم على الطالق، كأن يكون العبًا أو عابثًا أو حالفاً، أو 

معلقاً، فإنه مل يطلق الطالق  املشروع، وطالقه حينئذ مردود.
   وهذا ما فهمه حرب األمة وترجان القرآن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما حينما قال: 
اَلُق َعْن َوَطٍر « )البخاري،كتاب الطالق، باب الطالق يف اإلغالق والكره والسكران واجملنون(، قال  » الطهَّ
ابن القيم يف إعالم املوقعني )3 /53(: أي عن غرٍض من املطلق يف وقوعه، وهو ما يفيد 
أن طالق اهلازل غري معتد به، ألنه ال غرض فيه، ومراد ابن عباس أن العصمة ال حيكم 

حبل عقدتها حتى تكون عن قصد وغرض.
   وقد اتفق الفقهاء على أن العمل مع النية هو املعترب واملعتد به، فإذا كان بال نية 
فال يعتد به، هلذا يب أن يكون الرجل قاصدًا الطالق، مريدًا له، ناويًا عليه، فالغضبان 
نية هلم، وقد تكلمنا يف عدد سابق من اجمللة  املغلق، والسكران، واجملنون، واهلازل، ال 
الغراء عن )عدم وقوع طالق اهلازل( وبينا ضعف احلديث : )ثالث جدهن جد، وهزهلن 

جد، النكاح والطالق والرجعة(.
   ثالثًا : ينبغي أن يكون الطالق مأذونًا فيه من جهة الشارع

   فال يكون مبتدعًا أو حمرمًا ، بل مامورًا به، وذلك مبعرفة زمان التطليق لقوله تعاىل: }َيا 
{)الطالق:1(. ِتِهنهَّ َأيَُّها النهَِّبُّ ِإَذا َطلهَّْقُتُم النَِّساء َفَطلُِّقوُهنهَّ ِلِعدهَّ
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العدة  يف  شروعها  يعقبه  وقت  يف  املرأة  يطلق  أن  يعن  العدة،  استقبال  وقت  يف  أي 
مباشرة، وهذا يكون يف طهر مل جتامع فيه، وعلى هذا فطالقها يف حال احليض هو حمرم 
بالكتاب والسنة واإلجاع، وكذا طالقها يف طهر جومعت فيه، قال ابن مسعود رضي اهلل 
عنه: ) من أراد أن يطلق للسنة، فليطلق إمرأته طاهرًا يف غري جاع تطليقة، ثم ليدعها، 
فإذا أراد أن يراجعها، راجعها، وإن حاضت ثالث حيض كانت بائناً، وكان خاطبًا من 
الطاب()املدونة2 /420(، وأصل ذلك ما أخرجه البخاري _ كما سيأتي _ عن عبد اهلل 
بن عمر رضي اهلل عنهما، ملا طلق امرأته يف احليض، أمره الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
{ تفسريًا للمراد  تِِهنَّ ُقوُهنَّ لِِعدَّ

ِّ
َساء َفَطل

ِّ
َُّها النَِّبيُّ إَِذا َطلَّْقُتُم الن أن يراجعها، وتال عليه اآلية } يَا َأي

بها ، وإيذانًا بأن الطالق مل يشرع يف حيض، وال يف طهر وطئت فيه.
   قال ابن تيمية يف الفتاوى )3 /27(: إنا أمره أن ميسكها، ويؤخر الطالق إىل الوقت 
الذي يباح فيه ، كما يؤمر من فعل الشيء قبل وقته، أن يرد ما فعل، ويفعله إن شاء يف 
وقته، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: » َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردٌّ«)صحيح 
البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود(. والطالق احملرم الذي ليس 

عليه أمر اهلل، طالق مردود.
   ثم قال رمحه اهلل: ال ريب أن األصل بقاء النكاح، وال يقوم دليل شرعي على زواله 

بالطالق احملرم، بل النصوص تقتضي خالف ذلك ،أ.هـ.
   وقد ذهب إىل عدم االعتداد بطالق املرأة وهي حائض، عبد اهلل بن عمر رضي اهلل 
عنهما، كما ذكر ابن حزم يف احمللى )10 /163(، وإليه ذهب سيد التابعني، وأفقههم 
على اإلطالق؛ سعيد بن املسبب كما ذكر الثعلب، وهو مذهب أفقه أصحاب ابن عباس 
قال خالس بن  وبه   ،)10923( املصنف  الرزاق يف  ذكر عبد  اهلل، كما  طاووس رمحه 
عمرو وأبو قالبة كالهما من التابعني، كما يف مصنف ابن أبي شيبة )5/5(، وهو اختيار 
ابن عقيل أحد أئمة احلنابلة، وأحد الوجهني يف مذهب اإلمام أمحد، وهو قول أئمة آل 

البيت، وقول الظاهرية، وهو أيضًا ما اختاره ابن تيمية.

بصائر يف الطالق
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ودليلهم يف ذلك حديث البخاري )5251( عن عبد اهلل بن عمر أنه طلهّق امرأته وهي 
حائض على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فسأل عمر بن الطاب رسول اهلل 
ثم  ليمسكها حتى تطهر،  ثم  فلرياجعها،  )مره  فقال:  ذلك  اهلل عليه وسلم عن  صلى 
، فتلك العدة اليت  حتيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن ميسهّ
أمر اهلل أن تطلق هلا النساء(. ويف رواية ألمحد )5524( وأبي داود)2179( والنسائي 
)6 /137( والرتمذي )1175( وغريهم . عن ابن عمر قال : » ِإنهَّ    َعْبَد اهللهَِّ ْبَن ُعَمَر 
   َطلهََّق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض َقاَل    َعْبُد اهللهَِّ    َفَردهََّها َعَليهَّ َوملَْ َيَرَها َشْيًئا «) سنن أبي داود، كتاب 

الطالق، باب يف طالق السنة(.

   رابعًا : رعاية املصلحة يف إيقاع الطالق بالتحاكم إىل حكمني 
   وهذا مستفاد من قوله تعاىل: }َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوْا َحَكًما مِّْن َأْهِلِه َوَحَكًما 
)النساء:35(. فلم يشرع اهلل تعاىل أن  َبْيَنُهَما{  اهللهَُّ  ُيَوفِِّق  ِإْصالًحا  ُيِريَدا  ِإن  َأْهِلَها  مِّْن 
يتعجل الزوج بالطالق، وأن يبادر إليه مدفوعًا بسائق اهلوى واهلوس، دون أن يقوم مبا 

أمر به اهلل أواًل، وحض عليه أال وهو إرسال احلكمني.
عند  الوجوب  يفيد  واألمر  اآلية،  جاء يف  كما  تعاىل  اهلل  من  أمٌر  احلكمني  فإرسال     
وعدم  الفساد،  يقتضي  والنهي   ، ضده  عن  نهٌي  بالشيء  األمر  أن  ومعلوم  األكثرين، 
النهي  أن  من  املراد  »تبيني  كتاب  _إن شئت_  وانظر  األصوليون،  قرر  كما  االعتداد، 

يقتضي الفساد« للحافظ العالئي رمحه اهلل.
   ومعنى هذا أن من يتعجل بالطالق قبل إرسال احلكمني، فقد ارتكب ما نهي عنه، 
وخالف ما ُأمر به، وتنكب الطريق القويم قبل إيقاع الطالق، فينبغي أن نتنبه هلذا األمر، 

فإنه يقتضي فساد ما قام به من إيقاع الطالق.
   خامساً: اإلشهاد على الطالق كاإلشهاد على الرجعة

َة* َفِإَذا بََلْغَن َأَجَلُهنَّ  تِِهنَّ َوَأْحُصوا الِْعدَّ ُقوُهنَّ لِِعدَّ
ِّ
َساء َفَطل

ِّ
َُّها النَِّبيُّ إَِذا َطلَّْقُتُم الن    قال اهلل تعاىل: }يَا َأي

نُكْم{)الطالق:1 - 2(.
ِّ
َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل م
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بصائر يف الطالق

    وقد بوهَّب البخاري يف كتاب الطالق ، بعد أن ذكر اآلية قال: »طالق السنة أن يطلقها 
طاهرًا من غري جاع، وُيشهد شاهدين«.

باإلشهاد على  اهلل _     قال القامسي يف االستئناس )32( تعليقًا على اآلية ) أمر _ 
الرجعة، وهو اإلمساك مبعروف، وعلى الطالق، وهو املفارقة مبعروف(.

   وأخرج أبو داود يف سننه )2186( عن عمران بن حصني ، رضي اهلل عنه،  أنه ُسئل 
 عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ومل ُيشهد على طالقها، وال على رجعتها، فقال: 

»ُطلقت لغري سنة، وأرجعت لغري سنة، أشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد«.
   ونقل األقسمي قول علي بن أبي ملن سأله عن طالق: »أشهدت رجلني عدلني كما 

أمر اهلل عز وجل ؟ قال الرجل: ال، قال: اذهب فليس طالقك بشيء«.
   وأورد السيوطي يف الدر املنثور )6 /232( عن عبد الرزاق وعبد بن محيد عن عطاء 
وذكر  بالشهود(  واملراجعة  بالشهود،  والطالق  بالشهود،  )النكاح   : قال  رباح  أبي  بن 
اإلمام ابن كثري يف تفسريه ) /379( عن ابن جريح أن عطاء كان يقول يف قوله تعاىل : 
نُكْم{ قال : ال يوز نكاح وال طالق وال إرجاع إال بشاهد عدل، كما 

ِّ
}َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل م

قال اهلل عز وجل ، إال من ُعُذر .أ.هـ.
   وقد قلنا يف الفقرة السابقة إن األمر يفيد الوجوب ، وقوله تعاىل:}َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل 

مِّنُكْم{ يقتضي وجوب اإلشهاد على الطالق، كما اقتضى اإلشهاد على النكاح.
   ووجوب اإلشهاد على الطالق هو مذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعني وأئمة آل 

البيت ، واإلمام جعفر الصادق على الصوص كما يف كتاب )الوسائل(.
   سادسًا : عدم االعتداد باحللف بالطالق أو حتريم الزوجة

امرأته فهو ميني يكفرها  الرجل  »إذا حرهّم   : قال  ابن عباس رضي اهلل عنهما     فعن 
حتَرُِّم  ملَ  النهَِّبُّ  َأيَُّها  }َيا   : تعاىل  لقوله  حسنة،  أسوة  اهلل  رسول  يف  لكم  كان  لقد  وقال: 
َأْزَواِجَك َواهللهَُّ َغُفوٌر رهَِّحيٌم * َقْد َفَرَض اهللهَُّ َلُكْم حَتِلهََّة  َتْبَتِغي َمْرَضاَت  َما َأَحلهَّ اهللهَُّ َلَك 

َأميَْاِنُكْم{)التحريم:1 - 2(«.



العدد   89   ربيع األول  -  ربيع الثاني    1431 هـ       وفق    آذار  -  نيسان  2010 م

��

  وروي عن زيد بن ثابت وابن عمرو وابن مسعود، فيمن قال المرأته: أنت عليهَّ حرام، 
فيه كفارة ميني. وقال ابن تيمية: إذا خرج التحريم خمرج اليمني ، كانت ميينًا مكفرة، ومثله 
احللف بالطالق بقصد التأكيد على أمر، فإنه يف حكم اليمني، ومثله الطالق املعلهّق، إن 

كان بقصد التخويف والزجر واملنع.
  أخريًا : ينبغي لنا اختيار ما هو أدنى للحق وأعَود بالنفع على األمة، ونضيهّق الناق 
على اآلراء اليت توقع الطالق ألدنى شبهة، وما دام أن هناك آراء اجتهادية لكبار العلماء، 

فنحن باليار يف اتباع وانتفاء ما فيه مصلحة للسرة.
  يقول شيخنا حممد الغزالي رمحه اهلل: ومن املتناقضات الباعثة على احلزن، أن ينفق 
ألوف  تكون  قد  والعرس،  واهلدايا  واألثاث  واملهر  الطبة  يف  وأموااًل  أوقاتًا  املسلم 
اجلنيهات يف أيام طوال، ثم بعد ذلك كله يقول : عليه الطالق إن عاد إىل التدخني، ثم 
يدخن، فتذهب امرأته يف سيجارة، وينهار بيت أنفق يف إقامته الكثري... إىل أن يقول، 
وتسمعه يف السوق حيلف بالطالق صادقًا أو كاذبًا على رطل حلم يساوي دراهم معدودة، 

فتنهدم األسرة.
   لذا فإني أدعو إخواني املتصدين للفتوى أن ينظروا مصلحة األسرة والبيت، ومصلحة 
الزوجة واألوالد، يف اختيار ما هو أنفع، دون تعد حلدود اهلل وأحكام الشرع، ولو كان يف 
ذلك خمالفة لرأي اجلمهور أو األئمة األربعة، فإن كالمهم يؤخذ منه ويرد، وقد أخذت 
احملاكم الشرعية برأي ابن حزم يف مسألة الوصية الواجبة، ملن مات أبوه يف حياة جده، 
مع أن األئمة األربعة حيجبونه عن مرياث جده، وهذا هو احلق والصواب، املتوافق مع  

املصلحة العامة للمسلمني.
 واهلل من وراء القصد، وهو ولي التوفيق
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بسم اهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله، وصحبه، 

أجعني إىل يوم الدين، وبعد ؛
  كما نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ما شرع شيئاً، إال وفيه منفعة ومصلحة للعباد، وما 
نهى عن شيء، إال وفيه مضرة وأذى للعباد، فاهلل سبحانه وتعاىل شرع الزكاة، وقرنها 
بالصالة، وجعلها من أركان اإلسالم المسة ومن الفروض، ألهميتها وكثرة منافعها، 
ولكثرة احلاجة إليها، وملا يف تركها من خسارة، وزوال كثري من املنافع بني الناس، وزوال 
كثري من النعم اليت أعدها اهلل تعاىل للمزكي يف الدنيا واآلخرة، هلذا فقد توعد اهلل جل 

جالله مانع الزكاة بالعذاب األليم يف اآلخرة، عدا عن عذاب الدنيا.
  وجعل اهلل الزكاة حقهًَّا للفقري، واملسكني، وغريهم من األصناف الثمانية، لشدة حاجتهم 
إليها، فنجد بعض الناس، وخاصة يف أيامنا هذه، يسابقون احملتاجني والفقراء إىل دور 
الطمع  ذلك  إىل  يدفعهم  الذي  ولكن  حمتاجني،  غري  أغنياء،  وهم  ومراكزها،  الزكاة 
واجلشع وحب املال، وهناك فريق آخر ليسوا أغنياء، ولكن كساىل، ال يريدون أن يعملوا 
مع استطاعتهم على العمل والكسب، ولكن يريدون احلصول على املال بسهولة دون 
تعب ومشقة، وهم مرتاحون وجالسون يف البيوت، فيلجأون إىل مراكز الزكاة، أو إىل 
من خيرج الزكاة، ليطلبوا الزكاة ويسألوها من غري حياء وورع، فهذان الفريقان همهما 
احلصول على املال، سواء باحلالل أو باحلرام، وهؤالء ليس يف قلوبهم رمحة، ألنهم ال 
يبالون حبال الفقري واحملتاج، وال يهتمون بهم، سواء أخذ من الزكاة أو مل يأخذ منها، وقد 

بقلم: شريف مفارجة / دار اإلفتاء الفلسطينية - بيت حلم

حكم من سأل الزكاة 
وكان غري مستحق لـها
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حيرمونه، ويأخذون نصيبه من الزكاة، من أجل أنفسهم، دون خمافة من اهلل، ونسوا قول اهلل 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلهََّفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرَِّقاِب  ا الصهَّ تعاىل } ِإنهََّ
ِبيِل َفِريَضًة مَِّن اهللهِّ َواهللهُّ َعِليٌم َحِكيٌم{)التوبة:60(.  َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهللهِّ َواْبِن السهَّ
« واملرة: َدَقُة ِلَغِنٍّ َواَل ِلِذي    ِمرهٍَّة    َسِويٍّ    حيث قال النب صلى اهلل عليه وسلم »اَل حَتِلُّ الصهَّ
القوة والشدة، والسوي:املستوي اللق، التام األعضاء.)سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب إذا مل 
يكن له دراهم وكان له عدهلا(، وعليه ال يوز صرف الزكاة وغريها من الواجبات لغن، وجاز 

دفع الزكاة لمسة فقط من األغنياء وهم العامل، واملؤلف، والغازي، والغارم إلصالح 
النب صلى اهلل  املسكني، لقول  الشافعية واحلنابلة، واهلدية للغن من  البني عند  ذات 
َدَقُة ِلَغِنٍّ ِإالهَّ ِلَْمَسٍة ِلَعاِمٍل َعَلْيَها َأْو ِلَغاٍز يِف َسِبيِل اهللهَِّ َأْو ِلَغِنٍّ  عليه وسلم: »اَل حَتِلُّ الصهَّ
َق َعَلْيِه َفَأْهَداَها ِلَغِنٍّ َأْو    َغاِرٍم«)سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب  اْشرَتَاَها مبَِاِلِه َأْو َفِقرٍي ُتُصدِّ

من حتل له الصدقة(.

للحصر، وإنا يثبت املذكور، ويبقى ما عداه،  لِلُْفَقَراء{  َدَقاُت  الصَّ ََّما    فقول اهلل تعاىل: }إِن
واملعنى : ليست الصدقة لغري هؤالء، بل هلؤالء، فاملثبت من جنس املنفى، ومعلوم أنه مل 
يقصد تبيان امللك، بل قصد تبيان احلل، أي:ال حتل الصدقة لغري هؤالء، فيكون املعنى: 
بل حتل هلم، وذلك أنه ذكر يف معرض الذم ملن سأله من الصدقات وهو ال يستحقها، 

واملذموم يذم على طلب ما ال حيل له، ال على ما حيل له.
  والفقري هو من مل يد نصف كفايته فهو أشد حاجة من املسكني، ألن اهلل بدأ به، وإنا 

يبدأ باألهم، فاألهم، واملسكني هو من يد نصف كفايته، أو أكثرها.
  فإن العلماء قد بينوا أصناف الذين ال يستحقون الزكاة، وال يوز صرفها هلم، وهم 

على وجه اإلجال:
  األغنياء، واألقوياء املكتسبون، واملتفرغون للعبادة، وأصول املزكي وفروعه، وزوجته، 
وآل النب صلى اهلل عليه وسلم، والكفار، واملالحدة. فاألغنياء ال حتل هلم الزكاة ألن النب 
صلى اهلل عليه وسلم، قال ملعاذ رضي اهلل عنه يف احلديث »َفَأْخرِبُْهْم َأنهَّ اهللهََّ َقْد َفَرَض 
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َعَلْيِهْم َزَكاًة، ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم، َفرتَدُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم«)  صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الدعاء 
إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم(.

وأما القوي املكتسب فال حتل له الزكاة، والقوي املكتسب هو من كان صحيحًا يف بدنه، 
ويد عماًل يكتسب منه ما يسد حاجته، فهذا ال يعطى من الزكاة، ألن الواجب عليه أن 
يعمل ويكسب ليكفي نفسه وعياله، وال يوز أن يكون عاطاًل عن العمل باختياره، وميد 

يده ليأخذ من أموال الزكاة، وهذا مذهب جهور أهل العلم.
  وقال الشيخ القرضاوي: والالصة أن القادر على الكسب، الذي حيرم عليه الزكاة، هو 

الذي تتوافر فيه الشروط اآلتية:
  1. أن يد العمل الذي يكتسب منه.

  2. أن يكون هذا العمل حالاًل شرعاً، فإن العمل احملظور يف الشرع مبنزلة املعدوم.
  3. أن يقدر عليه من غري مشقة شديدة فوق املتحمل عادًة.

  4. أن يكون مالئمًا ملثله، والئقًا حباله ومركزه ومروءته ومنزلته االجتماعية.
  5. أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعوهلم.

  ومعنى هذا أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعًا أن يكفي نفسه بنفسه، وأن 
اجملتمع بعامة -وولي األمر خباصة- مطلوب منه أن يعينه على هذا األمر، الذي هو 
حق له، وواجب عليه. فمن كان عاجزًا عن الكسب لضعف ذاتي؛ كالصغر، والعته، 
والشيخوخة، والعاهة، واملرض، أو كان قادرًا ومل يد بابًا حالاًل للكسب يليق مبثله، أو 
وجد ولكن كان دخله من كسبه ال يكفيه وعائلته، أو يكفيه بعض الكفاية دون متامها، 

فقد حل له األخذ من الزكاة، وال حرج عليه يف دين اهلل.
  فال يوز ألي إنسان أن يأخذ من الزكاة، وهو غري مستحق هلا، ومن أخذها فقد أكل 
حراماً، يب على كل إنسان أن يتعفف عن طلب الزكاة، ويستغن حتى يغنيه اهلل تعاىل، 
واسأل اهلل العظيم أن يرزقنا الورع والتقوى والعفاف والغنى، إنه مسيع قريب جميب 

الدعوات، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

حكم من سأل الزكاة وكان غري مستحق هلا
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    هو الرباء بن مالك األنصاري، أخو أنس بن مالك، خادم رسول اهلل  وأمه أم سليم،  

كان رضي اهلل عنه حسن الصوت إذا أطال اإلنشاد، وكان يرجز للرسول  يف أسفاره، 
وكان يسوق له اإلبل، فقال عليه الصالة له : »إياك والقوارير- يقصد النساء«، فأمسك 

الرباء . 
  كان متلبد الشعر، ضئيل اجلسم، مهزول اجلسد، قليل اللحم، شهد مع رسول اهلل جيع 

املشاهد عدا بدرًا.
   قال فيه النب : )) لو أقسم على اهلل ألبره (( .  وعندما التحق النب  بالرفيق 
واملدينة  أهل مكة  إال  يبق  ومل  العرب، وخرجوا من اإلسالم،  قبائل من  ارتد  األعلى 

وجاعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبهّت اهلل قلوبهم على اإلميان.
   وصمد الصديق  هلذه الفتنة املدمرة العمياء صمود اجلبال الراسيات، وجهز من 
املهاجرين واألنصار أحد عشر جيشاً ، وعقد لقادة هذه اجليوش أحد عشر لواًء ودفع بهم 
يف أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا املرتدين إىل سبيل اهلدى واحلق، وكان أقوى املرتدين 

بأساً  وأكثرهم عدداً  بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب. 
   وقد اجتمع مع مسيلمة الكذاب من قومه وحلفائه أربعون ألفا ً، وأكثرهم اتبعوا 
مسيلمة عصبية ال إميانًا به، فأرسل الصديق  له جيشًا بقيادة عكرمة بن أبي جهل، 

فهزم مسيلمة هذا اجليش ورده على أعقابه. 

       بقلم : الشيخ مجيل سليمان مجعة /  مفيت حمافظة سلفيت 

الرباء بن مالك  
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حشد  الوليد،  بن  خالد  بقيادة  آخر  جيشًا  وأصحابه  ملسيلمة    الصديق  فأرسل    
فيه وجوه الصحابة من املهاجرين واألنصار، وكان يف طليعة أولئك الرباء بن مالك 

األنصاري ونفر من املسلمني. 
   وقف الرباء يوم اليمامة وجيوش اإلسالم حتت إمرة خالد تتهيأ للنزال، ونادى خالد: 
اهلل أكرب، فانطلقت الصفوف املرصوصة إىل مقاديرها وانطلق معها عاشق املوت الرباء 

بن مالك. 
   ومل يكن جيش مسيلمة هزياًل وال قلياًل، بل كان أخطر جيوش الردة جيعاً، وكان 

بأعداده وعتاده واستماتة مقاتليه خطرًا يفوق كل خطر. 
   والتقى اجليشان على أرض اليمامة، فما هو إال أن رجحت كفة مسيلمة وأصحابه 
اقتحم  مواقعهم حتى  يرتاجعون عن  املسلمني، وطفقوا  أقدام  وزلزلت األرض حتت 

مسيلمة ومن معه فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله. 
   ودارت بني الفريقني معركة ضروس، مل تعرف حروب املسلمني هلا مثياًل وال نظريًا، 
عند ذلك شعر املسلمون بالطر الداهم، وأدركوا أنهم إن ُيهزموا أمام مسيلمة فلن 

تقوم لإلسالم قائمة. 
   فهب خالد فأعاد تنظيم جيشه، فميز املهاجرين عن األنصار، وميز أبناء البوادي عن 
هؤالء وهؤالء، وجع أبناء كل أب حتت راية واحدة لُيعرف كل فريق منهم وليعلم من 

أين ُأتي باملسلمني.
   وكان الرباء بن مالك جيل الصوت عاليه، فناداه القائد خالد بن الوليد يا براء تكلم، 
فصاح الرباء بكلمات  تناهت يف اجلزالة والداللة والقوة : يا أهل املدينة ال مدينة لكم 

اليوم إنا هو اهلل وحده ثم اجلنة.
   ثم التحم اجليشان ومضى وقت وجيز عادت بعده املعركة إىل نهجها األول، واملسلمون 

يتقدمون واملشركون يتساقطون يف حضيض هزمية منكرة. 

الرباء بن مالك
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   واندفع املشركون إىل الوراء هاربني واحتموا حبديقة كبرية دخلوها، والذوا بها، واليت 
عرفت يف التاريخ بعد ذلك حبديقة املوت لكثرة من قتل فيها . 

   كانت حديقة املوت هذه رحبة األرجاء عالية اجلدران فأغلق مسيلمة واآلالف املؤلفة 
من جنده عليهم أبوابها، وحتصنوا وراء جدرانها، وجعلوا ميطرون املسلمني بنباهلم من 

داخلها فتتساقط عليهم تساقط املطر.
   عند ذلك تقدم مغوار املسلمني الباسل الرباء بن مالك وقال: يا قوم؛ ضعوني على 
أن  فإما  بابها،  من  قريبًا  احلديقة  إىل  اقذفوني  ثم  الرماح  على  الرتس  وارفعوا  ترس 

استشهد، وإما أن أفتح لكم الباب.
  وضع الرباء بن مالك على ترس ورفعته عشرات الرماح، ثم ألقته يف حديقة املوت 
بني اآلالف من جنود مسيلمة فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يادهلم أمام باب 
املوت مهللني مكربين،  املسلمون على حديقة  فتدفق  للمسلمني،  فتحه  احلديقة حتى 
حتى قتلوا من املشركني أكثر من عشرين ألفاً، ووصلوا إىل مسيلمة، فقتلوه، وكتب اهلل 
جلند املسلمني على يديه النصر، ثم محلوا الرباء بن مالك إىل رحله ليداوى فيه وفيه 
بضع ومثانون جرحاً، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرًا يعاجله حتى أذن اهلل له بالشفاء.

   وظل الرباء بعد ذلك يتمنى الشهادة اليت فاتته يوم احلديقة، حتى كان فتح تسرت من 
  بالد الفرس يف أحد القالع املتمردة، وذلك سنة 17 هـ يف خالفة عمر بن الطاب

حيث قضى شهيدًا كما يتضح الحقاً.
    ويف إحدى حروب العراق جلأ الفرس يف قتاهلم إىل كل وحشية يستطيعونها، فاستعملوا 
كالليب مثبتة يف أطرافها سالسل حمماة بالنار يلقونها من حصونهم، فتخطف من تناله 

من املسلمني الذين ال يستطيعون منها فكاكًا فريفعونه إليهم.
   وكان الرباء وأخوه أنس قد وكل إليهما مع جاعة من املسلمني أمر واحد من تلك 
احلصون، ولكن أحد هذه الكالليب سقط فجأة فتعلق بأنس، ومل يستطع أنس الالص 
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من السلسلة بنفسه؛ إذ كانت تتوهج هلبًا ونارًا، وأبصر الرباء املشهد، فأسرع حنو أخيه 
الذي كانت السلسلة احملماة تصعد به على سطح جدار احلصن، وقبض على السلسلة 
بيده وراح يعاجلها يف يأس شديد حتى قطع احلبل ثم نظر إىل يده فإذا عظامها تلوح قد 

ذهب ما عليها من اللحم ، وجنهَّى اهلل أنسًا بذلك . 
   موقعة تسرت والشهادة

   أما املعركة اليت استشهد بها الرباء بن مالك فهي معركة تسرت بني املسلمني وجنود 
فارس حيث دارت بني الفريقني معركة ضارية، وبدأت احلرب مبارزة فصرع الرباء وحده 
مائة مبارز من الفرس، واقرتب بعض الصحابة من الرباء، وقد انكشف الناس، فقالوا 
له: أتذكر يا براء قول الرسول  عنك : » َكْم ِمْن    َأْشَعَث    َأْغرَبَ    ِذي ِطْمَرْينِ   اَل ُيْؤَبُه 
َلُه َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللهَِّ    أَلََبرهَّهُ   ِمْنُهْم    اْلرَبَاُء ْبُن َماِلٍك« )سنن الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول اهلل، 

باب مناقب الرباء بن مالك رضي اهلل عنه(

   منهم الرباء بن مالك ، يا براء أقسم على ربك ليهزمهم وينصرنا . 
   فرفع الرباء ذراعيه إىل السماء ضارعًا وداعيًا : ) اللهم امنحنا أكتافهم، اهلل اهزمهم، 
، اللهم أحلقن اليوم بنبيك(. ووسط شهداء املعركة كان هناك  اللهم انصرنا عليهم 

الرباء، أجاب اهلل دعوته، فنصر املسلمني على أعدائهم وأحلقه اهلل بالشهداء.
   لقد بلغ املسافر داره وأنهى مع إخوانه الشهداء رحلة عمر جليل وعظيم }َوُنوُدوْا 

ُة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{)األعراف: 43(.  َأن ِتْلُكُم اْلَجنَّ
املراجع
1. صور من حياة الصحابة ، د. عبد الرمحن رأفت الباشا . 

2. موارد الظمآن لدروى الزمان : عبد العزيز احملمد السلمان ، ج1 . 
3. رجال حول الرسول ، خالد حممد خالد . 

4. اإلصابة يف متييز الصحابة ، ابن حجر العسقالني ، ج1 . 

الرباء بن مالك
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   مقدمة : ورد ذكر العصا يف القرآن الكريم يف اثن عشر موضعاً، بلفظ اإلفراد واجلمع، 

وينحصر الكالم يف تلك املواضع يف عصا النب موسى عليه الصالة والسالم، وما أجرى 

اهلل فيها من معجزات، من إلقائها لتلقف إفك السحرة، ومن ضرب موسى بها البحر 

واحلجر، إضافة إىل احلدث األول بانقالب العصا حيةهّ، حني كان موسى عليه السالم يف 

الطور، وأوحى اهلل إليه إلقاء العصا فانقلبت حية تسعى، كما وردت العصا بلفظ اجلمع 

مرتني إشارة إىل عمل السحرة أمام موسى عليه الصالة والسالم يف يوم الزينة املعلوم.

  ألفاظ ذات صلة : ذكر القرآن الكريم كلمة » املِنسأة » يف قصة نب اهلل سليمان عليه 

ْرِض َتْأُكُل  َُّهْم َعَلى َمْوتِِه إِلَّ َدابَُّة اأْلَ ا َقَضْيَنا َعَلْيِه الَْمْوَت َما َدل الصالة والسالم، قال تعاىل: } َفَلمَّ

َّْو َكاُنوا يَْعَلُموَن الَْغْيَب َما لَِبُثوا ِفي الَْعَذاِب الُْمِهنِي { )سبأ: 14(. ا َخرَّ َتَبيََّنِت الِْجنُّ َأن ل ِمنَسَأَتُه َفَلمَّ

    فاملِنسأة العصا؛ ألنه ينسأ بها، أي: يطرد ويؤخر، وقال قوم: هي العصا بلسان احلبشة، 

دي، وقيل: هي بلغة اليمن، ذكره القشريي)1(.  يف قول السُّ

   ويف األسانيد الصحاح عن ابن عباس – رضي اهلل عنهما - قال: أقام سليمان بن 

داود عليهما الصالة و السالم حواًل – أي سنة – ال ُيعلم مبوته، وهو متكئ على عصاه، 

العصا في الكتاب والسنة 
      وشيء من فقهها ومنافعها

بقلم : الشيخ أمحد شوباش  /  مفيت حمافظة نابلس
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واجلن منصرفة فيما كان أمرها به، ثم سقط بعد حول، فلما خرهّ تبينت اإلنس أن لو 

كان اجلن يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني. وهذه القراءة من ابن عباس على 

جهة التفسري)2(.

   كما وردت يف السنة ألفاظ ذات صلة؛ كاحملَِْجن والعَنَزة و امِلْخَصَرة.

   ترتيب العصا يف مفردات  اللغة العربية :

»أول مراتب  فقال:  الرمح،  العصا، وتدريها إىل  ترتيب  العرب  الثعالب عن     نقل 

العصا امِلْخَصَرة؛ وهو ما يأخذه اإلنسان بيده تعلاًل به، فإذا طالت قلياًل، واستظهر بها 

الراعي واألعرج والشيخ فهي العصا، فإذا استظهر بها املريض والضعيف فهي املِْنسأة، 

فإذا كان يف طرفها ُعقهَّافة فهي احملِْجن، فإذا طالت فهي اهلراوة، فإذا غلظت فهي القحزنة 

فإذا زادت على اهلراوة وفيها زجهّ )أي : رأس حديدي  ويقال إنها من حديد –  واملِرزبهّة – 

ازة ، فإذا طالت شيئًا وفيها  مدبب()3( فهي الَعَنزة،  فإذا كان فيها ِسنان صغرية فهي الُعكهَّ

ِسنان دقيق فهي َنيزك وِمْطَرد، فإذا زاد طوهلا وفيها سنان عريض فهي َألهٌَّة وحربة، فإذا 

الطول  فيها  فإذا اجتمع  َصْعدة،  تثقيف فهي  نبتت كذلك ال حتتاج إىل  كانت مستوية 

عدة والرُّمح«. نان فهي القناة والصهَّ والسِّ

   من أحكام العصا:

   أوال : استخدام العصا للتسرت عند قضاء احلاجة :

   من آداب قضاء احلاجة الواجب فعلها، االستتار عن أعني الناس من غري خالف بني 

العلماء، ومل تكن تعرف يف عهد النب صلى اهلل عليه وسلم والصحابة يف املدينة املنورة 

املراحيض وبيوت الالء، وكان قضاء احلاجة غالبًا يف الالء، وكان النب صلى اهلل عليه 

وسلم إذا خرج إىل الالء يتسرت بثوب يعلق على عصا ليسترت عليه الصالة والسالم 

عند قضاء احلاجة، روى َأَنُس ْبَن َماِلٍك َقاَل: »َكاَن النهَِّبُّ - صلى اهلل عليه وسلم - ِإَذا 

العصا يف الكتاب والسنة وشيء من فقهها ومنافعها
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اَزٌة َأْو َعًصا َأْو َعَنَزٌة، َوَمَعَنا ِإَداَوٌة ، َفِإَذا َفَرَغ ِمْن  َخَرَج حِلَاَجِتِه، َتِبْعُتُه َأَنا َوُغاَلٌم َوَمَعَنا ُعكهَّ

 َحاَجِتِه َناَوْلَناُه اإِلَداَوَة« )4(. واإلداوة : إناء صغري من جلد، والعنزة عصا أسفلها حديدة. 
   ويف هذا احلديث إشارة إىل حرص النب -صلى اهلل عليه وسلم- على التسرت عن 

نظر الناس، إذ كان يركز العنزة يف األرض وينصب عليها الثوب الساتر، وذكر بعض 

كان يستصحبها ألجل الصالة إليها،  صلى اهلل عليه وسلم –  أهل العلم أن النب – 

واختاذها سرتة يف قبلته )5(.

    ثانيًا :استخدام النب صلى اهلل عليه وسلم العصا سرتة يف الصالة .

   يسن للمصلي إذا كان منفردًا أو إمامًا أن يتخذ  أمامه سرتة متنع املرور بني يديه، 

ومتكنه من الشوع يف الصالة، وقد ورد َعْن َعْبِد الرهَّمْحَِن ْبِن َأِبى َسِعيٍد َعْن َأِبيِه َقاَل: 

َقاَل َرُسوُل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- : »ِإَذا َصلهَّى َأَحُدُكْم، َفْلُيَصلِّ ِإىَل ُسرْتٍَة، َوْلَيْدُن 

ِمْنَها، َواَل َيَدْع َأَحًدا ميَُرُّ َبنْيَ َيَدْيِه، َفِإْن َجاَء َأَحٌد ميَُرهَّ، َفْلُيَقاِتْلُه، َفِإنهَُّه َشْيَطاٌن«)6(.

   ومحل العلماء املقاتلة على شدة الدفاع، و املراد من أنه شيطان: أنه مطيع له فيما يفعل 

من املرور، أو أن معه الشيطان.

   وأكثر ما كان عليه الصالة والسالم يسترت بعصا يف السفر، »عن َعْوِن ْبُن َأِبى ُجَحْيَفَة 

َقاَل: مَسِْعُت َأِبي َقاَل، َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اهللهَِّ - صلى اهلل عليه وسلم - ِباهلَْاِجَرِة ، َفُأِتَى 

ْهَر َواْلَعْصَر، َوَبنْيَ َيَدْيِه َعَنَزٌة ، َواملَْرَأُة َواحْلَِماُر ميَُرُّوَن ِمْن  أَ، َفَصلهَّى ِبَنا الظُّ ِبَوُضوٍء َفَتَوضهَّ

َوَراِئَها «)7( .

   وكان صلى اهلل عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر باحَلْربة، فتوضع بني يديه، فيصلي 

اَمُه َيْوَم  إليها؛ فَعْن اْبِن ُعَمَر َأنهَّ النهَِّبهَّ - صلى اهلل عليه وسلم - َكاَن ُتْرَكُز احْلَْرَبُة ُقدهَّ

اْلِفْطِر َوالنهَّْحِر ُثمهَّ ُيَصلِّي)8(.

   وقد اتفق الفقهاء على صحة االستتار بكل ما انتصب من األشياء؛ كاجلدار والشجر 



��

والعمود واألسطوانة، أو مبا غرز؛ كالعصا والرمح والسهم وما شاكل ذلك، وينبغي أن 

يكون ثابتًا غري شاغل للمصلي عن الشوع)9(.

   ثالثا : اعتماد اخلطيب على العصا:

   يرى جهور العلماء واملذاهب الفقهية الثالثة املالكية والشافعية واحلنابلة أن اعتماد 

الطيب يف أثناء خطبة اجلمعة على قوس أو عصا سنة، وخالف احلنفية فقالوا: يكره 

ذلك )10(.

   والصحيح مذهب جهور العلماء ، ومن أدلتهم :

َرُسوِل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه  ِإىَل  »َوَفْدُت  َقاَل:  اْلُكَلِفيُّ  َحْزٍن  ْبُن  احْلََكُم    )1( ما رواه 

؛ ُزْرَناَك َفاْدُع اهللهََّ َلَنا  وسلم- َساِبَع َسْبَعٍة، َأْو َتاِسَع ِتْسَعٍة، َفَدَخْلَنا َعَلْيِه: َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهللهَِّ

ْأُن ِإْذ َذاَك ُدوٌن، َفَأَقْمَنا ِبَها َأيهَّاًما َشِهْدَنا ِفيَها  خِبَرْيٍ، َفَأَمَر ِبَنا َأْو َأَمَر َلَنا ِبَشيٍء ِمَن التهَّْمِر، َوالشهَّ

ًئا َعَلى َعًصا َأْو َقْوٍس، َفَحِمَد  اجْلُُمَعَة َمَع َرُسوِل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- َفَقاَم ُمَتَوكِّ

اهللهََّ َوَأْثَنى َعَلْيِه َكِلَماٍت َخِفيَفاٍت َطيَِّباٍت ُمَباَرَكاٍت ُثمهَّ َقاَل: َأيَُّها النهَّاُس ِإنهَُّكْم َلْن ُتِطيُقوا، 

ُدوا َوَأْبِشُروا«)11( . َأْو َلْن َتْفَعُلوا، ُكلهَّ َما ُأِمْرمتْ ِبِه، َوَلِكْن َسدِّ

   )2(  وَعِن اْبِن ُجَرْيٍج َقاَل: »ُقْلُت ِلَعَطاٍء: َأَكاَن َرُسوُل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- 

َيُقوُم ِإَذا َخَطَب َعَلى َعًصا؟ َقاَل: َنَعْم، َوَكاَن َيْعَتِمُد َعَلْيَها اْعِتَماًدا« )12(.

اَلِة  ِبالصهَّ َوَسلهََّم  َعَلْيِه  اهللهَُّ  َصلهَّى  اهللهَِّ  َرُسوُل  »َبَدَأ  َقاَل:  اهللهَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  )3(  وعن    

َقْبَل اْلُْطَبِة يِف اْلِعيَدْيِن ِبَغرْيِ َأَذاٍن َواَل ِإَقاَمٍة، َقاَل: ُثمهَّ َخَطَب الرَِّجاَل َوُهَو ُمَتَوكٌِّئ َعَلى 

َدَقِة، َقاَل: َفَجَعْلَن َيْطَرْحَن اْلِقَرَطَة  َقْوٍس، َقاَل: ُثمهَّ َأَتى النَِّساَء َفَخَطَبُهنهَّ َوَحثهَُّهنهَّ َعَلى الصهَّ

اَلِة َواَل َبْعَدَها«)13( َواْلََواِتيَم َواحْلُِليهَّ ِإىَل ِباَلٍل، َقاَل: َوملَْ ُيَصلِّ َقْبَل الصهَّ

عشر  اثن  من  حنوًا  للخطيب  العصا  يف  جاء  مبا  األريب  حتفة  يف  العبدلي  ذكر  وقد 

وهذه  موضوع،  أو  ضعيف  أو  شاذ  هو  ما  فيها  لكنهّ  العصا،  سنيِّة  على  تدل  حديثًا 

العصا يف الكتاب والسنة وشيء من فقهها ومنافعها
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أصحها)14(. 

  وقد خصص ابن القيم مشروعية محل العصا أو القوس قبل اختاذ النب صلى اهلل عليه 

وسلم املنرب، أما بعده فلم يعتمد على شيء، لكن ليس يف األحاديث ما يدل على قوله 

)15( فيكون محل العصا سنة مطلقًا لكل خطيب، وهي من السنن الغائبة يف فلسطني، 

ونراها يف احلرمني وبعض الدول العربية واإلسالمية.

  ويف محل العصا واالعتماد عليها عون للخطيب، وهو أمكن لروعه واهدأ جلوارحه، 

كما أن فيها شغاًل عن مس اللحية والعبث باليد)16(.

  واحملفوظ عن العلماء االعتماد على عصا أو قوس، وال يشرع االعتماد على سيف 

خالفًا للمالكية والشافعية واحلنابلة؛ ألنه مل يثبت عن النب صلى اهلل عليه وسلم أنه 

فعل ذلك، كما أن الدين اإلسالمي انتشر بالوحي والقيم، والقرآن والقلم، ومل ينتشر 

بالسيف، فال حجة للقائلني مبشروعية محله.

   وال يضر محل العصا بأي يد، ويبقى اليار للخطيب؛ ألنه أعرف مبا يناسبه، وهو مذهب 

املالكية: ميسكها بيمناه، والصحيح  احلنابلة، وقالت الشافعية: ميسكها بيسراه، وقالت 

.)17( أنه خمريهَّ

   وإذا ترك الطيب سنة االعتماد على العصا أو القوس، كان له أن ميسك يده الشمال 

بيده اليمني، أو يرسلهما؛ ليتحقق له الشوع املطلوب أثناء الطبة)18(.

   رابعًا : االعتماد على العصا يف الصالة:

   كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يعتمدون على العصي يف الصالة خاصة يف النافلة 

َبْعُض  ِلي  َفَقاَل  الرهَّقهََّة،  »َقِدْمُت  َقاَل:  ِيَساٍف  ْبِن  ِهاَلِل  َعْن  ورد  فقد   ، القيام  من طول 

ُقْلُت:  َقاَل:  النهَِّبِّ -صلى اهلل عليه وسلم-  َأْصَحاِب  ِمْن  َرُجٍل  ِفى  َلَك  َهْل  َأْصَحاِبي: 

َغِنيَمٌة، َفَدَفْعَنا ِإىَل َواِبَصَة، ُقْلُت ِلَصاِحِب: َنْبَدُأ، َفَنْنُظُر ِإىَل َدلِِّه، َفِإَذا َعَلْيِه َقَلْنُسَوٌة اَلِطَئٌة 
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العصا يف الكتاب والسنة وشيء من فقهها ومنافعها

َذاُت ُأُذَننْيِ َوُبْرُنُس َخزٍّ َأْغرَبُ، َوِإَذا ُهَو ُمْعَتِمٌد َعَلى َعًصا ِفى َصاَلِتِه، َفُقْلَنا َبْعَد َأْن َسلهَّْمَنا: 

، َومَحََل  َثْتِن ُأمُّ َقْيٍس ِبْنُت حِمَْصٍن َأنهَّ َرُسوَل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- ملهَّا َأَسنهَّ َفَقاَل َحدهَّ

اللهَّْحَم، اختهَََّذ َعُموًدا ِفى ُمَصالهَُّه َيْعَتِمُد َعَلْيِه «)19(. 

   ومعنى الدلهّ يف قوله: ننظر إىل دلهّه: الدل كاهلدي وهما من السكينة والوقار وحسن 

ثوب  الربنس كل  وبرنس خز:  به،  ملصقة  بالرأس  أي الزقة  وقلنسوة الطئة:  املنظر، 

التصق به غطاء الرأس ، والز ثياب تنسج من صوف وإبريَسم – حرير -  وهي مباحة 

وقد لبسها الصحابة والتابعون .)20(. 

اِب َرِضي اهللهَُّ َعْنُه ُأَبىهَّ ْبَن َكْعٍب  اِئِب ْبِن َيِزيَد َأنهَُّه َقاَل: » َأَمَر ُعَمُر ْبُن اْلَطهَّ    َوَعِن السهَّ

اِريهَّ َأْن َيُقوَما ِللنهَّاِس ِبِإْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة، َوَكاَن اْلَقاِرُئ َيْقَرُأ ِباملِِئنَي، َحتهَّى َكنهَّا  َومتَِيًما الدهَّ

َنْعَتِمُد َعَلى اْلِعِصيِّ ِمْن ُطوِل اْلِقَياِم ، َوَما َكنهَّا َنْنَصِرُف ِإالهَّ يِف ُفُروِع اْلَفْجرِ « )21(. 

   وهلذا مسيت تراويح؛ ألنهم كانوا يسرتحيون كل أربع ركعات، إذ كانوا يعتمدون على 

العصي من طول القيام، وال حاجة هلذه االسرتاحة ملن يصلون قيام رمضان يف ساعة أو 

أقل يف هذا الزمان، إال أن تستثمر يف موعظة أو قراءة قرآن أو تفسري آية .

   خامسًا : استالم احلجر األسود باحملجن .

يشرع  كما  فيهما،  ركن  وهو  والعمرة،  باحلج  مشروع  احلرام  البيت  حول  الطواف    

الطواف سنًة وتطوعاً، و قد يكون واجباً، ويشرع استالم الركن يف جيع أنواع الطواف 

بل يشرع من غري طواف.

َفْيِل َيُقوُل: » َرَأْيُت َرُسوَل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- َيُطوُف ِباْلَبْيِت،     َعن َأِبي الطُّ

َوَيْسَتِلُم الرُّْكَن مبِِْحَجٍن َمَعُه، َوُيَقبُِّل احملَِْجَن.ِ «)22(. 

ويف احلديث َعِن اْبِن َعبهَّاٍس - رضي اهلل عنهما – َقاَل: » َطاَف النهَِّبُّ - صلى اهلل عليه 

ِة اْلَوَداِع َعَلى َبِعرٍي، َيْسَتِلُم الرُّْكَن مبِِْحَجٍنِ « )23(. وسلم - يِف َحجهَّ
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   والسنة تقبيل احلجر األسود واستالمه باليد، أي: مسحه بها، وهذا أفضل ما يشرع 

إذا تيسر، من غري مزامحة وال مضايقة، فإذا مل يتيسر، شرع للطائف استالم احلجر باليد 

وتقبيلها، كما ثبت عن الصحابة، فإن مل يتيسر، شرع استالم احلجر بعصا أو حنوها  من 

غري مزامحة وال مضايقة أيضًا ، ثم يقبِّل العصا كما فعل عليه الصالة والسالم ، فإن مل 

يتيسر شرع للطائف اإلشارة باليد من غري تقبيل عند جهور العلماء، مستدلني مبا ثبت 

يف الصحيح َعِن اْبِن َعبهَّاٍس -رضي اهلل عنهما - َقاَل: »َطاَف النهَِّبُّ - صلى اهلل عليه 

وسلم - ِباْلَبْيِت َعَلى َبِعرٍي ، ُكلهََّما َأَتى َعَلى الرُّْكِن َأَشاَر ِإَلْيِه« )24(، وقال آخرون: إن 

اإلشارة إنا كانت مبا معه من حمجن أو عصا وليس باليد، كما جاء مفسرًا يف األحاديث 

الصحيحة، وال يشرع تقبيل أو إشارة لغري احلجر األسود، لكن يشرع استالم الركن 

اليماني)25(.

   سادسًا: التأديب بالعصا.

   التأديب: تعليم األدب واملعاقبة على اإلساءة، ويسمى تعزيرًاعند بعض أهل العلم, 

ومنهم من خيص التعزير باإلمام أو نائبه, وضرب الباقي يسميه تأديبًا)26(.

   وقد أعطت الشريعة اإلسالمية حق التأديب بالضرب للولياء، فلصاحب الوالية 

العامة كالوالي ونوابه كالقاضي، تأديب من ارتكب حمظورًا، وللولي والية خاصة أبًا 

ْبِن  َعْمِرو  َعْن  ورد  ملا  الولد،  تأديب  القاضي  قبل  من  قيمًا  أم  وصيًا  أو  جدًا  أم  كان 

ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- : » ُمُروا َأْواَلَدُكْم  ُشَعْيٍب َعْن َأِبيِه َعْن َجدِّ

اَلِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِننَي، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها َوُهْم َأْبَناُء َعْشِر ِسِننَي، َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم ِفى  ِبالصهَّ

املََْضاِجِع«.)27( وللمعلم تأديب التلميذ بإذن الولي وبغري إذنه كذلك. وللزوج تأديب 

الَْمَضاِجِع  َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  تِي  َوالالَّ زوجته بالضرب لقوله تعاىل: } 

َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل إِنَّ اللََّه َكاَن َعلِيًّا َكِبرًيا { )النساء: 34(. وأكثر ما 
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يف هذا الضرب اإلباحة، وهو ليس واجبًا وال مندوباً، كما يشرتط إلباحته أن ال يكون 

، َواْسَتْحَلْلُتْم  مربِّحاً؛ ملا ورد يف احلديث » َفاتهَُّقوا اهللهََّ ِفى النَِّساِء، َفِإنهَُّكْم َأَخْذمتُُوُهنهَّ ِبَأَماِن اهللهَِّ

، َوَلُكْم َعَلْيِهنهَّ َأْن اَل ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفِإْن َفَعْلَن َذِلَك  ُفُروَجُهنهَّ ِبَكِلَمِة اهللهَِّ

َفاْضِرُبوُهنهَّ َضْرًبا َغرْيَ ُمرَبٍِّح، َوهلَُنهَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنهَّ َوِكْسَوُتُهنهَّ ِباملَْْعُروِف«)28(، ولقد بهَّني 

ابن عباس - رضي اهلل عنهما - أن ضرب الزوجة يكون بالسواك وحنوه)29(. 

   وترك الضرب أوىل؛ ألن النب – صلى اهلل عليه وسلم – نهى عنه، ثم أذن به استثناء، 

َفَعْن ِإَياِس ْبِن َعْبِد اهللهَِّ ْبِن َأِبي ُذَباٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- : » اَل 

َتْضِرُبوا ِإَماَء اهللهَِّ . َفَجاَء ُعَمُر ِإىَل َرُسوِل اهللهَِّ - صلى اهلل عليه وسلم- َفَقاَل: َذِئْرَن النَِّساُء 

، َفَأَطاَف ِبآِل َرُسوِل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم-  َص يِف َضْرِبِهنهَّ ، َفَرخهَّ َعَلى َأْزَواِجِهنهَّ

ٍد  ِنَساٌء َكِثرٌي َيْشُكوَن َأْزَواَجُهنهَّ َفَقاَل النهَِّبىُّ -صلى اهلل عليه وسلم- : َلَقْد َطاَف ِبآِل حمَمهَّ

ِنَساٌء َكِثرٌي َيْشُكوَن َأْزَواَجُهنهَّ َلْيَس ُأوَلِئَك خِبَِياِرُكْم «)30(. و ذئرن النساء: أي اجرتأن. 

وقال: » َوَلْن َيْضِرَب ِخَياُرُكْم « )31(.

  ويشرتط يف ضرب الزوجة أال ياوز عشرا ملا ورد َعْن َعْبِد الرهَّمْحَِن ْبِن َجاِبِر ْبِن َعْبِد 

اهللهَِّ َعْن َأِبي ُبْرَدَة - رضي اهلل عنه – َقاَل: » َكاَن النهَِّبُّ - صلى اهلل عليه وسلم - َيُقوُل 

: اَل ُيَْلُد َفْوَق َعْشِر َجَلَداٍت ِإالهَّ يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللهَِّ «)32(.وجهور العلماء يشرتطون 

أال ياوز ضرب الصب ثالثا.

  ويب يف استخدام العصا يف الضرب مراعاة هذه األحكام، وقد ذم النب – صلى اهلل 

ا َحَلْلُت  عليه وسلم – املبالغة يف استخدام العصا، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس َقاَلْت: » َفَلمهَّ

َفَقاَل َرُسوُل اهللهَِّ -صلى اهلل  َوَأَبا َجْهٍم َخَطَباِني.  َأِبي ُسْفَياَن  ْبَن  ُمَعاِوَيَة  َلُه  َأنهَّ  َذَكْرُت 

عليه وسلم-: َأمهَّا َأُبو َجْهٍم َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاَتِقِه، َوَأمهَّا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلوٌك اَل َماَل َلُه، 

اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد، َفَكِرْهُتهُ، ُثمهَّ َقاَل: اْنِكِحي ُأَساَمَة، َفَنَكْحُتُه، َفَجَعَل اهللهَُّ ِفيِه َخرْيًا، 
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ِللنَِّساِء«)33(. قال القرطب:  َفَرُجٌل َضرهَّاٌب  َأُبو َجْهٍم  ِبِه «. ويف رواية: »َوَأمهَّا  َواْغَتَبْطُت 

وفيه ما يدل على جواز تأديب النساء بالضرب، لكن غري املربِّح. وال خالف يف جواز 

ذلك على النشوز، وهو االمتناع من الزوج، ووصف النب أبا جهم أنه ال يضع العصا 

عن عاتقه، أو أنه ضرهَّاب للنساء،  وهما مبعنى واحد، يعن أنه سيء العشرة مع النساء، 

يضربهن، واملرأة ال يوز ضربها إال لسبب بينه اهلل تعاىل يف آية النشوز)34(.

   كما يشرع خنس الدابة بالعصا أو احملجن، ملا ورد َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللهَِّ َقاَل: ُكنهَّا َمَع 

ْلُت َعَلى َبِعرٍي ِلي َقُطوٍف،  ا َأْقَبْلَنا َتَعجهَّ َرُسوِل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- ِفى َغَزاٍة، َفَلمهَّ

َفَلِحَقِن َراِكٌب َخْلِفي، َفَنَخَس َبِعرِيي ِبَعَنَزٍة َكاَنْت َمَعُه، َفاْنَطَلَق َبِعرِيي َكَأْجَوِد َما َأْنَت َراٍء 

، َفِإَذا َأَنا ِبَرُسوِل اهللهَِّ -صلى اهلل عليه وسلم -)35( و أصل النخس:  ِمَن اإِلِبِل، َفاْلَتَفتُّ

الدفع واحلركة، و بعري قطوف: أي بطيء املشي.

    سابعا: القتل بالعصا.

   يصنف العلماء القتل إىل أنواع منها العمد والطأ، ويرى جهورهم أن القتل بالعصا 

يعترب قتاًل شبه عمد خالفًا للمشهور عند املالكية، ودليل اجلمهور ما ورد َعْن َعْبِد اهللهَِّ 

ْوِط َأِو  ْبِن َعْمٍرو َعِن النهَّبِّ -صلى اهلل عليه وسلم- َقاَل: »َقِتيُل اْلََطِإ ِشْبِه اْلَعْمِد ِبالسهَّ

بهذا  القائلون  ويتفق  َأْواَلُدَها«.)36(.  ُبُطوِنَها  يِف  ِمْنَها  َأْرَبُعوَن  اإِلِبِل،  ِمَن  ماَئٌة  اْلَعَصا 

النوع من القتل، إنا يكون بالعصا الصغرية مع استخدامها بقصد القتل أو بضربات 

متتالية، أما العصا الكبرية فالقتل بها عمد عند أغلبهم، ويب على القاتل قتاًل شبه 

عمد كفارة القتل ودية مغلظة جتب على العاقلة )37( ملا ورد َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن 

ِه َأنهَّ النهَِّبهَّ -صلى اهلل عليه وسلم- َقاَل: » َعْقُل ِشْبِه اْلَعْمِد ُمَغلهٌَّظ، ِمْثُل َعْقِل  َأِبيِه َعْن َجدِّ

اْلَعْمِد، َواَل ُيْقَتُل َصاِحُبُه «.)38(.

   منافع العصا : قال اهلل تعاىل على لسان موسى عليه الصالة والسالم ملا سأله عما يف 
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ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي  يده: }َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى* َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكهَّ

{) طه:17 - 18(. وقد جاءت هذه اآلية جامعة ملنافع العصا،  ُأْخَرى  َمآِرُب  ِفيَها  َوِلَي 

فمنها االعتماد عليها يف املشي والقيام، ورعاية الغنم بضرب الشجر ليتساقط ورقه، 

ويف ذلك حسن رعاية موسى عليه الصالة والسالم للغنم وإكرامه للحيوان، وله فيها 

منافع وحوائج أخرى، ويف جوابه عليه السالم ما يدل على أدبه؛ إذ سأله مواله عما يف 

ميينه، فأجاب مبا حيمل من عصا، وذكر منفعتها زيادة)39(.

   وقد تعرض قوم ملنافع العصا، فقد روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال : 

إذا انتهيت إىل رأس بئٍر فَقُصر الرِّشا وصلته بالعصا، وإذا أصابن حر الشمس غرزتها 

بها،  قتلته  األرض  هوام  من  شيئًا  خفت  وإذا   ، يظلن  ما  عليها  وألقيت  األرض،  يف 

وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة واملخالة، وأقاتل بها 

السباع عن الغنم. وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للنبياء، وعالمة 

للمؤمن. وقال احلسن البصري: فيها ست خصال؛ سنة للنبياء، وزينة الصلحاء، وسالح 

مع  كان  إذا  ويقال  الطاعات.  وزيادة يف  املنافقني،  للضعفاء، وغم  األعداء، وعون  على 

املؤمن العصا يهرب منه الشيطان، وخيشع منه املنافق والفاجر ، وتكون قبلته إذا صلى، 

وقوهّة إذا أعيا. ولقي احلجاج أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية 

. قال: وما يف يدك ؟ قال: عصاتي َأْرَكزها لصالتي، وأعدهّها لِعداتي، وأسوق بها دابيت، 

وأقوى بها على سفري، واعتمد بها يف مشييت لتتسع خطواتي، وأثب بها النهر، وتؤمنن 

من العثر، وألقي عليها كسائي فيقين احلرهّ، ويدفئن من القرهّ، وتدني إليهّ ما بعد من، 

راب، وأقرع  وهي حَمِْمل ُسْفرتي، وعالقهّة إداوتي، أعصي – أي أضرب - بها عند الضِّ

عان، وعن السيف  بها األبواب، وأتقي بها عقور الكالب؛ وتنوب عن الرمح يف الطهّ

عند منازلة األقران، ورثتها عن أبي، وأورثها بعدي ابن، وأهش بها على غنمي، ولي 
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فيها مآرب أخرى كثرية ال حتصى، و يف محل العصا تنبيه على االنتقال من هذه الدار، كما 

قيل لبعض الزهاد: مالك متشي على عصا ولست بكبري وال مريض؟ قال: إني أعلم أني 

مسافر، وأنها دار ُقلعة، وأن العصا من آلة السفر، فأخذه بعض الشعراء فقال:

    محلت العصا ال الضعف أوجب محلها *** *** علي وال أني حتنيت من كرب

   ولـــكنن ألــــزمت نفسي محلـــــها ****** ألعلمها أن املقيم على سفر)40(.

املراجع
1( الكشاف ، الزخمشري 3 /583، تفسري الطربي 20 /370، اجلامع ألحكام القرآن القرطب م7،ج13،ص205. 

2( اجلامع ألحكام القرآن ، القرطب م،7 ج14 ،207.
3( فقه اللغة وأسرار العربية للثعالب 250.

4( رواه البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة إىل العنزة، ومسلم يف كتاب الطهارة باب االستنجاء باملاء من التربز.
 23/  1 العالم شرح عمدة األحكام، الشيخ عبد اهلل آل بسام  /163، تيسري  النووي على صحيح مسلم3  5( شرح 

.24 -
6( رواه ابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة، باب ادرأ ما استطعت، وهو حديث صحيح وأصله يف الصحيحني .

7( رواه البخاري ، كتاب الصالة، باب الصالة إىل العنزة، ومسلم يف كتاب الصالة، باب سرتة املصلي.
8( رواه البخاري ، كتاب العيدين، باب الصالة إىل احلربة يوم العيد.

9( مراقي الفالح 157، مواهب اجلليل 2 /233، مغن احملتاج 1 /200، كشاف القناع 1 /382.
10( مواهب اجلليل 2 /539 ، مغن احملتاج 1 /290 ،كشاف القناع 2 /36، حاشة الطحطاوي 334 ، احمليط الربهاني 

.169/ 2
11( رواه أبو داود يف كتاب الصالة، باب الرجل خيطب على قوس، وحسنه األلباني، وأمحد يف املسند ، مسند الشاميني ، 

حديث احلكم بن َحْزن الكلفي، وقال االرنؤوط إسناده قوي . كما حسنه النووي وابن حجر رمحهما اهلل .
12( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اجلمعة، باب اعتماد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على العصا، والبيهقي 
يف السنن الكربى، كتاب اجلمعة، باب اإلمام يعتمد على عصا أو قوس، وسنده صحيح إىل عطاء فهو مرسل، إرواء 

الغليل 3 /78
13( رواه أمحد يف املسند ، مسند املكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهلل، وقال االرنؤوط إسناده صحيح على 
شرط مسلم، ومثله قول األلباني يف إرواء الغليل 3 /99،  وبلفظ : وهو متكأ على بالل عند البخاري، كتاب العيدين، 

باب املشي والركوب إىل العيد، ومسلم يف العيدين، باب وحدثن حممد بن رافع.
14( خطبة اجلمعة وأحكامها الفقهية . د عبد العزيز احلجيالن 162 – 164 .

15( املرجع السابق 164 ، زاد املعاد 1/ 415 
16( مواهب اجلليل 2 /233، الفواكه الدواني 2 /660، املهذب 1 /112، كشاف القناع 2/36 .

17( كشاف القناع 1 /36 ، مغن احملتاج 1 /290، الفواكه الدواني 2 /627، خطبة اجلمعة احلجيالن169 .



��

العصا يف الكتاب والسنة وشيء من فقهها ومنافعها

18( مغن احملتاج1 /290، اجملموع شرح املهذب4 /528، كشاف القناع2 /36.
19( سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب الرجل يعتمد يف الصالة على عصا، وقال األلباني صحيح .

20( عون املعبود شرح سنن أبي داود 3 /158 
21( رواه مالك يف املوطأ، كتاب النداء للصالة، باب ما جاء يف قيام رمضان، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، 
باب ما روي يف عدد ركعات القيام، وقد صححه النووي يف اجملموع 4 /32، واأللباني يف ختريج مشكاة املصابيح يف 

كتاب الصالة،  باب قيام رمضان.
22( رواه مسلم، كتاب احلج، باب جواز الطواف على بعري وغريه واستالم احلجر مبحجن للراكب.

23( رواه البخاري، كتاب احلج، باب استالم الركن باحملجن، ومسلم ، كتاب احلج، باب جواز الطواف على بعري.
24( رواه البخاري، كتاب احلج، باب من أشار إىل الركن إذا أتى عليه.

25( فتح الباري، ابن حجر 3 /473 ، شرح بلوغ املرام، عبد احملسن الزامل باب صفة احلج ودخول مكة اجلزء الثالث، 
موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية على شبكة االنرتنت ، وشرح بلوغ املرام عطية سامل179/13 املكتبة الشاملة على 

اإلنرتنت .
26( املوسوعة الفقهية الكويتية، 10/ 19.

27( رواه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، قال النووي إسناده حسن. رياض الصاحلني، 
باب وجوب أمره أهله وأوالده املميزين وسائر من يف رعيته بطاعة اهلل، وقال األلباني: حسن صحيح.

28( رواه مسلم يف احلج، باب حجة النب صلى اهلل عليه وسلم. 
29( تفسري الطربي 8 /314، اجلامع ألحكام القرآن القرطب، م3،ج5، ص121.

30( رواه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب يف ضرب النساء، وقد صححه ابن حبان يف صحيحه، كتاب النكاح، باب 
معاشرة الزوجني، واحلاكم يف املستدرك، كتاب النكاح.

31( رواه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء يف ضربها، بإسناد حسن.
32( رواه البخاري، كتاب احملاربني، باب كم التعزير واألدب. 

33( رواهما مسلم يف كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا. 
34( املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم القرطب13 /102، شرح رياض الصاحلني العثيمني1767.
35( رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الثيبات، ومسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر.

36( رواه النسائي يف القسامة، باب من قتل حبجر أو عصا، بإسناد صحيح.
37( حاشية ابن عابدين6 /529، مغن احملتاج4/4، املغن18 /285، املوسوعة الفقهية الكويتية32 /333.

38( رواه أبو داود يف كتاب الديات، باب ديات األعضاء، وإسناده حسن.
39( اجلامع ألحكام القرآن، القرطب م6 ج11ص86 - 87، تيسري الكريم الرمحن، السعدي476

40( اجلامع ألحكام القرآن، القرطب م6 ج11 ص88 – 89، 91.



العدد   89   ربيع األول  -  ربيع الثاني    1431 هـ       وفق    آذار  -  نيسان  2010 م

��

بقلم : الشيخ حسن امحد جابر 

مفيت حمافظة رفع 

   

المداومة على التفاؤل وترك التشاؤم

   فيه الخير والنفع لألمة والمجتمع
 

  بسم اهلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛
   فالتشاؤم صفة من الصفات الذميمة اليت دعا اإلسالم أبناءه أن يتجنبوها، ألن هذه 
الصفة تؤدي بصاحبها إىل الضعف والفشل والمول والكسل، وباملقابل فإن التفاؤل 
والعمل  التجديد  إىل  يسعى  عالية،  شفافية  ذا  إنسانًا  صاحبها  من  جتعل  محيدة  صفة 
الدؤوب املتواصل يف خدمة أبناء أمته وشعبه، هلذا نرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
حيذر من التشاؤم، وحيث على التفاؤل، ذلك ألن التفاؤل فيه الري والنفع للمة، واجملتمع 
بأسره، فإن املتشائم ال حيقق أماًل، وال ينجز عماًل، فهو ينظر إىل الدنيا من حوله مبنظار 
أسود قامت، ال يرى فيها إال ما هو شر وسيء، فبذلك يكره نفسه وأهله وكل من حوله، 
فالتشاؤم إما أن يكون مرضًا نفسيًا يصيب اإلنسان وذلك بسبب ما يدور يف نفسه من 
هواجس ووساوس شيطانية، أو بسبب ما يكون يف قلبه من أحقاد على اآلخرين، فقد 
يصل به احلد إىل أن يتشاءم من نفسه، أو من أهله، أو من كل من هو حوله، فلو أن 
املتشائم توكل على اهلل، وفوض األمر إليه، وأدخل إىل نفسه احملبة للناس كافة، وأخرج 
من قلبه الغل واحلقد واحلسد، ونظر إىل احلياة مبنظاٍر زاٍه جيل، لذهب عنه هذا املرض، 
وعاش وأسرته حياة سعيدة آمنة مطمئنة، ملؤها البهجة والسرور، هذا هو حال الصنف 

األول من الناس .
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   وأما الصنف الثاني من الناس، الذين حيصل عندهم التشاؤم، بسبب  أنهم ما زالوا 
بعض  مقدم  من  فيتشاءمون  احلنيف،  اإلسالم  أزاهلا  اليت  اجلاهلية  مبعتقدات  يعتقدون 
الشهور؛ كشهر صفر الري مثاًل، ظانني أن هذا الشهر قد حيمل إليهم كثريًا من الشرور، 
مدعني افرتاًء وكذبًا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قائلني: بُشروني عن أميت 
بعد صفر، فهذا القول موضوع، وليس له أصٌل  يف الشرع، ومل يقله النب، وإنا مسي 
شهر صفر بشهر الري، وأيضًا ألن الشهور واأليام أيام اهلل عز وجل، فال يب التشاؤم 
فيها  فاملقادير كلها يف علم اهلل وحده، يتصرف  من قدومها، والوف مما ختبئه األقدار، 
كيفما يشاء، ال يف يوم أو شهر بعينه، فما على املؤمن إال أن يأمتر بأوامر اهلل عز وجل، 
ويتنب ما نهى اهلل عنه، ويعل لسانه رطبًا بذكر اهلل طيلة أشهر العام وأيامه، ملتزمًا 
حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي فيه الدواء لكل داء، حيث يقول: » َيْدُخُل 
اجْلَنهََّة ِمْن ُأمهَّيِت َسْبُعوَن َأْلًفا ِبَغرْيِ ِحَساٍب، َفُقْلُت: َمْن ُهْم؟ َفَقاَل: ُهْم الهَِّذيَن اَل   َيْسرَتُْقوَن، 
باقي  هاشم،  بن  مسند  ومن  أمحد،  مسند  ُلوَن«)  َيَتَوكهَّ َربِِّهْم   َواَل   َيَتَطريهَُّوَن،  َواَل    َيْعَتاُفوَن،   َوَعَلى 
املسند السابق(، وكذلك نرى بعض الناس يبلغ بهم التشاؤم حدًا يعلهم يتشاءمون من 

أصوات الطيور كالبوم والغربان، معتقدين خطًأ أنها نذير سوء، فإن هذه املعتقدات قد 
أزاهلا اإلسالم احلنيف، فنهى عن التطري، أي التشاؤم، وحث على التفاؤل، فعن ابن 
عباس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »اَل ِطرَيَةَ، َواَل َعْدَوى، َواَل 
َهاَمَة، َواَل َصَفَر« )مسند أمحد - ومن مسند بن هاشم - باقي املسند السابق(، فرسول اهلل يف هذا 
احلديث الشريف نهى عن التطري والتشاؤم من الشهور واأليام، وحث على التفاؤل، 
فإن التشاؤم من معتقدات اجلاهلية الزائفة اليت كان يعتقدها الناس قبل اإلسالم، فكانوا 
إذا أراد الواحد منهم أن يذهب إىل عمل، أو خيرج لقضاء حاجة له، كان يأتي بالطري، 
ويطلقه أمامه، فإن طار الطري عن ميينه تفاءل ومضى حلاجته، وإن طار عن مشاله تشاءم 
ورجع عن حاجته، فلهذا أبطل النب هذه املعتقدات، ونهى عن التطري والتشاؤم، وحث 
على التفاؤل، وأن الطيور هي خلٌق من خلق اهلل عز وجل، وما يصدر عنها من أصوات 

املداومة على التفاؤل وترك التشاؤم
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ْبُع  َماَواُت السهَّ إنا هي تسبيح هلل عز وجل، ويف ذلك يقول اهلل عز وجل: }ُتَسبُِّح َلُه السهَّ
َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنهَّ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالهَّ ُيَسبُِّح حِبَْمَدِه َوَلـِكن الهَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنهَُّه 
َكاَن َحِليمًا َغُفورًا {)اإلسراء:44(، ولنا القدوة واألسوة احلسنة يف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، حيث كان حيب التفاؤل يف كل شيء، وحيث عليه، ويف ذلك يقول النب صلى 
احِلَُة  اهلل عليه وسلم: »اَل ِطرَيََة َوَخرْيَُها اْلَفْأُل ِقيَل َيا َرُسوَل اهللهَِّ َوَما اْلَفْأُل َقاَل اْلَكِلَمُة الصهَّ

َيْسَمُعَها َأَحُدُكْم«)صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الطرية(.
   فإن هذه التعاليم الربانية اليت جاءت على لسان النب صلى اهلل عليه وسلم،  إنا هي 
تعاليم سامية، لو أننا عملنا بها لكانت لنا الشفاء من كل داء، ولساد اجملتمع اإلسالمي 
األمن واألمان، كيف ال ورسولنا صلى اهلل عليه وسلم  كان حيب الفأل احلسن والكلمة 
الطيبة، فكان إذا زار مريضًا حيب أن يسمع يا سامل، وإذا زار رجاًل ذا حاجة حيب أن يسمع 
يا جنيح، وال شك يف أن هذه الكلمات الطيبة اليت دعا إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم  عند زيارة املرضى أو قضاء احلاجات تدعو إىل التفاؤل وتنهى عن التشاؤم، لذلك 
يب علينا جيعًا أن جنعل التفاؤل نصب أعيننا، وال نتشاءم من طري، أو من قدوم شهٍر، 
ولكن نؤمن بقضاء اهلل وقدره، ونعلم أبناءنا أن يكونوا متفائلني دائماً، ألن التفاؤل 
هو الذي يبن كيان كل أمة تريد التقدم واالزدهار، واللحاق بركب احلضارة، وبالتفاؤل 
وترك التشاؤم تعلو األمة احملمدية، وتقوى شوكتها، وتنتصر على أعدائها، وتنال حقوقها 

كافة، بعونه تعاىل، وحنقق ما نصبوا إليه جيعًا من أمال.
   ويف التام نسأل اهلل العلي القدير أن يوحد صفوفنا، ويمع على الري كلمتنا، وميكننا 
من استخالص حقوقنا كافة، وبناء صرح دولتنا الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس 

الشريف، وما ذلك على اهلل بعزيز. 
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  اإلسالم وتربية األبناء 
    

   مقدمة : 

أننا نواجه مشكالت وصعوبات    إن احلافز األساسي لكتابة هذا املقال هو شعوري 
وعقبات كثرية يف تربية أبنائنا بسبب عوامل متعددة : موضوعية وغري موضوعية، وأنه آن 
األوان أن نبحث موضوع تربية أبنائنا ومناقشة اجلوانب املختلفة املرتبطة بهذه املسألة 
يف اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب، بهدف إنقاذ أطفالنا وشبابنا مما حييق بهم من 
مؤامرات تهدف إىل تدمريهم، والعمل إىل إعادة املسرية الرتبوية إىل طريقها الصحيح 
وغاياتها املركزية القائمة على إعداد املواطن الفلسطين إعدادًا ميكنه من حتقيق هويته 
الفلسطينية ضمن منظور حضاري عربي إسالمي، وعلى منهجية علمية متكنه من حتقيق 
املستقلة،  دولته  اجملتمع ومحاية  والتفاعل مع  املشاركة واإلنتاج،  قادر على  ذاته كإنسان 

وسيادة الشعب الفلسطين على ترابه الوطن، وأن يكون قويًا معتزًا بنفسه وبدينه . 
   مفهوم الرتبية :  ملفهوم الرتبية ثالثة اصول لغوية هي :

َدَقاِت«)1(    1. ربا: يربو مبعنى زاد ونا وأربيته نيته. ويف التنزيل العزيز »َوُيْرِبي الصهَّ
ومنه أخذ الربا احلرام، قال تعاىل : »َوَما آَتْيُتم مِّن رِّبًا لِّرَيُْبَو يِف َأْمَواِل النهَّاِس َفاَل َيْرُبو 

 .)2( » ِعنَد اهللهَِّ
ابن  قول  مثله  ومن  وترعرع  نشأ  ومعناها  خيفى  خفي  وزن  على  يربى  ربي:   .2   

                        بقلم : األستاذ يوسف عدوي / جامعة بيت حلم 
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األعرابي: 
ومن يك سائاًل عين فإني           مبكة منزلي وبها ربيت )3( 

   3. رب : يرب بوزن مد ميد مبعنى أصلحه وتوىل أمره وساسه، وقام عليه ورعاه.)4(  
  واستنبط األستاذ عبد الرمحن الباني من هذه األصول اللغوية أن الرتبية تتكون من 

عدة عناصر : 
 أوهلا : احملافظة على فطرة الناشئ ورعايتها.                                                        

 ثانيها : تنمية مواهبه واستعداداته كلها وهي كثرية ومتنوعة. 
 ثالثها : توجيه هذه الفطرة واملواهب كلها حنو صالحها وكماهلا الالئق بها. 

 رابعها : التدرج يف هذه العملية ، شيئًا فشيئًا والراغب حااًل فحااًل. )5(  
 الرتبية يف االصطالح : 

أن  وجدنا  الرتبية،  يف  املختلفة  واملصادر  املراجع  على  واطالعنا  جتوالنا  خالل  من    
مفهوم الرتبية وأغراضها خيتلف باختالف طبيعة نظرة اجملتمعات املختلفة عرب تاريخ 
وطبيعة  احلياة  طبيعة  إىل  نظرتها  وباختالف  ووظائفها،  وأهدافها  الرتبية  إىل  تطورها 
اإلنسان، واملفهوم الشامل للرتبية يتضح من خالل العوامل اآلتية: العوامل البيولوجية، 
والعوامل الطبيعية، والعوامل االجتماعية والثقافية، هلذا عرف جرادات وزمالؤه مفهوم 
الرتبية : » تشري الرتبية إىل تلك العملية اليت تهدف إىل مساعدة الفرد على اكتساب 
أناط السلوك املتوقع منه ممارستها يف املواقف احلياتية املختلفة حبيث يصبح قادرًا على 
حتقيق التكيف اإليابي املثمر مع نفسه ومع بيئته االجتماعية والثقافية والطبيعية، تكيفًا 

يعود عليه وعلى جمتمعه بالسعادة والفائدة « )6(
  مفهوم اإلسالم : يف اللغة : االستسالم واالنقياد والضوع هلل تعاىل، ويقال: فالن مسلم 
 فيه قوالن : أحدهما هو املستسلم ألمر اهلل، والثاني هو املخلص هلل العبادة، قال تعاىل: 
َماَواِت َواأَلْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا َوإِلَْيِه ُيْرَجُعوَن«)7( وقال  »َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه يَْبُغوَن َولَُه َأْسَلَم َمن ِفي السَّ
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يَن ِعنَد الّلِه اإلِْساَلُم« )8( .
ِّ
تعاىل : »إِنَّ الد

  أما اإلسالم يف اإلصطالح الفقهي فهو: »النظام اإلهلي الذي ختم اهلل به الشرائع وجعله 
نظامًا كاماًل شاماًل جلميع نواحي احلياة، وارتضاه لتنظيم عالقة البشر خبالقهم، وبالكون 
والالئق، وبالدنيا واآلخرة، وباجملتمع والزوجة والولد واحلاكم واحملكوم، ولتنظيم كل 
االرتباطات اليت حيتاج إليها الناس تنظيمًا مبنيًا على الضوع هلل وحده وإخالص العبودية 

هلل وحده ، وعلى األخذ بكل ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم« )9(. 
  كيف نربي أبناءنا ؟

عندما  واقعية  أم  متشائمة  العامل  وشباب  شبابنا  نظرتي ألخالق  كانت  إن  أدري  ال    
أقول: شباب العامل يف طريق الضياع، إن استمر السكوت على كل ما حيصل لشبابنا 
الذين هم نصف احلاضر وكل املستقبل، واجتاه شبابنا حنو االحندار والسلبيات ناتج عماهَّ 
تعانيه اإلنسانية اليوم من مشكالت كثرية وجة بسبب اإلفراط يف الشهوات وانعدام 
ضوابط الغرائز، مما أدى إىل تفكك بنيان األسرة، فضاعت الطفولة كما ضاعت األنوثة 
الغربية  للرتبية  وكان  وشقاء.  وتيه  بؤس  يف  تعيش  اإلنسانية  وأصبحت  والرجولة، 
املسؤولون  بدأ  فكما  الضياع،  هذا  عن  املسؤولية  من  به  يستهان  ال  نصيب  احلديثة 
االقتصاديون الغربيون يبحثون عن بديل ملنهجهم االقتصادي الرأمسالي لوقف االنهيار 
املالي ملمحني إىل كون النظام االقتصادي اإلسالمي هو البديل، سيبدأ علماء الرتبية 
والتعليم للبحث عن بديل إسالمي لوقف الضياع وتفكك األسر واحندار األخالق، 
وما زلنا حنن نركض وراءهم ليحلوا مشكالتنا ونقلد النواحي السلبية عندهم تقليدًا 

أعمى . 
   إن اإلسالم شريعة اهلل للبشر أنزله اهلل على نبيه صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس 
من الظلمات إىل النور، ظلمات اجلهل والتخلف إىل نور اإلسالم الرباني، فاإلسالم 
ويعد  الناس،  بني  العدل  وينشر  واألنساب،  األعراض  ويصون  النفس،  ليهذب  جاء 
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األجيال للحياة ونشر الرسالة وكسب الدنيا واآلخرة، وال حتقيق لشريعة اإلسالم إال 
برتبية النفس واجليل واجملتمع على اإلميان باهلل ومراقبته والضوع له وحده، ومن هنا 
كانت الرتبية اإلسالمية فريضة يف أعناق جيع اآلباء واملعلمني، والعقوبة كبرية ملن خيون 
هذه األمانة أو ينحرف بها عن هدفها أو يسيء تفسريها أو يغري حمتواها. فسوء الرتبية 
يؤدي إىل الظلم واالحتكار والرذيلة، وانتهاك األعراض، وهضم احلقوق لذلك أصبحت 
البشرية من الظلم والضياع  الرتبية اإلسالمية ضرورة حتمية، وقضية إنسانية النقاذ 

والدمار الذي حل بها: وقد صدق اإلمام الشافعي حني قال: 
       إذا ما أتيت األمر من غري بابه          ضللت وإن تقصد إىل الباب تهتد )10(

    شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم منوذج تربوي كامل لإلنسان :
    إن الدارس لشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم يد فيه خري قدوة وخري معلم 
يف  واألدب  املعاملة،  حبسن  يتصف  كان  حيث  به  حيتذى  مدرسة  فكان  البشرية،  هلذه 
لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم« )11( فكان عليه  ََّك  احلديث والتخلق بأخالق القرآن، قال تعاىل: »َوإِن
الصالة والسالم ذا أسلوب علمي تربوي فذ، يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها، ويأمر 
مبخاطبة الناس على قدر عقوهلم، أي يراعي الفروق الفردية بينهم، ويراعي مواهبهم 
أنوثتها، ويف الرجل رجولته، ويف  املرأة  واستعداداتهم وميوهلم وطبائعهم، فرياعي يف 
الشاب شبابه، ويف الطفل طفولته، ويلتمس دوافعهم الغريزية ويوجهها توجيهًا سليمًا 
متدرجاً، فيقوم بتهذيب النفوس شيئًا فشيئًا ويوحد الطاقات وحيسن استغالهلا فيسمو 
الفرد وينهض اجملتمع، فال غرو يف أن مدرسته النبوية خرجت جياًل أقام العدل يف العامل 

كله . 
   كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يأكل مع الصغار، وهذا يدل على قوة االمتزاج النفسي 
بني املربي واملتعلم، فيستطيع أن يفتح احلوار معهم ويناقشهم ويصحح أخطاءهم، وهلذا 
على اآلباء اجللوس مع أبنائهم يف أثناء تناول الطعام ليشعروا بأهميتهم، وتقبل األبناء 
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إىل ما ميليه عليهم والديهم من توجيهات سلوكية وإميانية وتربوية، وكان الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم يعاجل الطأ مباشرة قبل أن يتحول إىل عادة مكتسبة، ونادى الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم األطفال بأمسائهم أو بالقول )يا غالم( وذلك أدعى النتباهه واستجابته 
للنصيحة، ونبه عليه الصالة والسالم إىل آداب الطعام، وربط قلب الغالم خبالقه عند 
ابتداء األكل، فقال عليه الصالة والسالم خماطبًا عمر بن أبي سلمة : »يا غالم سم اهلل 
وكل بيمينك وكل مما يليك« )12( ويف هذا احلديث فوائد وقيم تربوية وعلمية أهمها 

الرتتيب املوضوعي والعلمي للشيء . 
  كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يتحدث بإياز، وبطريقة تنمي العقل على الرتكيز 
املستمع عن  هلا تصرف  كلمات ال ضرورة  وجود  دون  املوضوع  على صلب  الفعلي 
هدف احلديث، وكان يتأنى يف حديثه فيعطي املستمع فرصة كافية لالستيعاب، فينجح يف 
تسلسل أفكاره وترتيبها ترتيبًا صحيحًا مبنيًا على أسس علمية، فيقل التعلثم والنسيان، 
وبالتالي ينجح يف توصيل معلوماته للمستمع واستيعابه هلا، فكان من صفات كالمه 
السليمة  الفطرة  خياطب  فحديثه  واملتعلم،  اجلاهل  يفهمه  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
والعقل العام بأسلوب فطري غري ذي عوج، ويف هذا الصوص قالت السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها : » كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يسرد كسردكم هذا، كان يتكلم 
كالمًا فصاًل لو عده العاد ألحصاه وكان إذا تكلم الكلمة أعادها ثالثًا لتحفظ عنه« فكان 
كالمه يقوم على اإلياز والتأني والشمولية واإلعادة ثالثاً، وهذه األمور مفاصل أساسية 

وضرورية يف تعليم األوالد وتربيتهم . 
  وحتى ننجح يف كسب أبنائنا وزرع األخالق احلميدة والفضيلة يف سلوكياتهم علينا أن 
جنعل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدوة، ويكون ذلك من خالل تعميق حبه عليه 
السالم يف نفوسهم، وتبيان فضله على األمة اإلسالمية بأسلوب مناسب، وأن نقص 
عليهم سريته العطرة بأسلوب اإلثارة املشوقة واحملببة للنفوس، وأن نعلمهم الصالة 
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على النب، فيقولون صلى اهلل عليه وسلم عندما يسمعون امسه عليه الصالة والسالم، 
ونربيهم على السلوكيات اليت كان يتمثل بها كطالقة الوجه والسماحة، وإلقاء السالم، 
وحب املساكني، وطاعة الوالدين، واإلنفاق يف سبيل اهلل، وعدم إيذاء اجلريان والناس 
واحليوانات، ومساعدة اجلميع، وحتفيظهم األدعية اليومية اليت كان يدعو بها عليه السالم 
باستخدام أسلوب التدرج يف التعليم ، ومن أمثلة أدعيته اليومية : دعاء االستيقاظ من 
النوم، والدعاء عند االنتهاء من األكل، ودعاء الروج من املنزل، وإذا التزمنا يف تعليم 

أبنائنا حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسنجن مثارًا كثرية أهمها : 
   1. حب اهلل لنا : قال تعاىل : » ُقْل ِإن ُكنُتْم حتِبُّوَن اهللهَّ َفاتهَِّبُعوِني حيِْبْبُكُم اهللهُّ َوَيْغِفْر َلُكْم 

ُذُنوَبُكْم َواهللهُّ َغُفوٌر رهَِّحيٌم « )13(.
   2. اكتمال اإلميان: ال يكتمل اإلميان إال مبحبة الرسول عليه الصالة والسالم . 

   3. االرتقاء ملعالي األخالق والفضائل . 
   4. ارتقاء اجلانب الوجداني، وتنمية القيم واملبادئ . 

    5. حب املسلمني أجعني، وهذه احملبة تثمر التكافل االجتماعي، فقال عليه السالم : 
»والذي نفسي بيده    ال يؤمن عبد حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه من الري« )مسند أمحد 

باقي مسند املكثرين(. 

   6. تعلم طرق مواجهة الصعوبات والفشل . 
   مدارسنا اليوم:

   على املدرسة - إىل جانب أولياء األمور واملساجد - مسؤولية كبرية جدًا يف تربية 
األجيال وإعدادهم وتهذيب سلوكهم كونها املؤسسة الرتبوية األوىل اليت تفرض سلوكًا 
الدور  الطلبة مع  يتفق سلوك  أنه ال  يناسب وظيفتها ودورها يف اجملتمع، ونرى  معينًا 
الذي يفرتض أن تقوم به املدرسة، فالطالب يتعامل مع زمالئه بأسلوب يتنافى مع ما 
هو مطلوب من سلوك مدرسي، فال يتفق سلوكه مع الدور الذي يفرتض أن تقوم به 
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املدرسة، فيستخدم ألفاظًا نابية، ويعتدي على زمالئه، ومعظم املدرسني يسمعون الطلبة 
يقولون هذه األلفاظ السيئة ويرددونها، ويقول املعلمون مل يكن هلذه األلفاظ وجود من 
أمام املعلمني أو الكبار، ومعظم  قبل، وإن وجد بعضها، فإن الطلبة ال يصرحون بها 
األلفاظ البذيئة انتقلت من الشارع إىل املدرسة، وكثري من الطلبة يعمدون إىل حتطيم 
أثاث مدارسهم من أبواب وشبابيك ومقاعد وإتالف املرافق الصحية، وحتطيم بعض 
وبعض  املدرسة.  ساحات  يف  التدخني  السلبية  السلوكيات  هذه  إىل  أضف  اجلدران، 
يف  جماهرين  املعلمني  بعض  أمام  أو  الصفوف  يف  فيدخنون  ذلك  يف  يتمادون  الطلبة 
حتديهم الواضح للنظام والقوانني وسلطة اآلباء واملدرسة، وهناك ال مباالة يف احرتام 
أوقات الدوام املدرسي بسبب وغري سبب، وقلما يستأذن الطالب يف ترك املدرسة، ويرى 
باجتاه  واحنرفت  تربوية  قيمتها كمؤسسة علمية  فقدت  املدرسة  أن  املدرسني  كثري من 
حيدده الطلبة وفق رغباتهم الاصة، وفيما يتعلق بعالقة الطلبة باملعلمني نرى تراجعا 
كبريًا، فالطالب يستخدم ألفاظًا حادة يف حواره مع معلميه، ويرفع صوته، ويتمادى يف 
حركات يديه، وحياول استثارة غضب معلميه، وإضاعة الوقت، والتهرب من املسؤوليات 
والواجبات، وقد يعل احلصة وقتًا للهو واللعب والتشويش على الشرح وسري الدرس، 

وعالقة الطلبة باملواد الدراسية أضحت ضعيفة جدًا، فال تفاعل وال انسجام معها. 
ومبا  للمجتمع،  الرتبوي  للواقع  انعكاس  إال  ما هي  الطلبة وتصرفاتهم  إن سلوك    
أن تصرفات الطلبة سلبية فهي النذير الطري على أن العملية التعليمية على وشك 

االنهيار، وهذا سيدمر اجملتمع كله، وصدق أمري الشعراء بقوله : 
         إمنا األمم األخالق ما بقيت فإن        هم ذهبت أخالقهم ذهبوا )14(

   وأصاب كبد حقيقة بقوله : 
         وإذا أصيب القوم فـــي أخالقهم        فأقم عليهم مأمتًا وعويال 

   إذن القضية قضية تربوية أخالقية. وهنا نتساءل: ملاذا أصبح طلبتنا هكذا؟ هل السبب 
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الشعارات اجلديدة ضمن ما يسمى الرتبية احلديثة واحلرية والدميقراطية وحقوق الطفل؟ 
أو أننا ال نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا ونكسبهم؟ أو الظروف السياسية واالجتماعية 
أو كلها جمتمعة وغريها من األسباب؟ مهما كانت األسباب علينا أن نعيد  الصعبة؟ 

النظر يف أمور كثرية، وأن نعمل على التقيد باجلوانب اآلتية ما استطعنا : 
1. فهم ديننا فهمًا صحيحًا ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان.

2. التعاون بني األسرة واملدرسة واملسجد ومؤسسات اجملتمع األخرى يف تربية األبناء.
3. مراقبة األبناء ومتابعتهم وحماسبتهم على السلوكيات السلبية وتوجيههم وإرشادهم 

باستمرار. 
4. استغالل وقت الفراغ بشكل جيد لتنمية شخصيات أبنائنا، فوقت الفراغ هو العدو 
األول لإلنسان، فإن مل حنسن استغالله قضى على اجليل، وجعله ينحرف ويتجه اجتاهات 

سلبية. 
5. جتنب سوء معاملة األبوين واملعلمني للوالد، وعدم التمييز بينهم.

6. تعريف األوالد تعريفًا كاماًل شاماًل بأحكام احلالل واحلرام. 
7. العمل على أمر األبناء بتأدية العبادات يف سن السابعة وحب الرسول صلى اهلل عليه 

وسلم وتالوة القرآن. 
والتدخني  واالحنالل  وامليوعة  والشتائم  والسباب  والسرقة  الكذب  ظواهر  حماربة   .8

واملخدرات لدى بعض أبنائنا. 
9. التحذير من التقليد األعمى للعادات والتقاليد الغربية، وأن ال نأخذ املبادئ واألفكار 
للنقاش، ونبن عليها  قابلة  أمور مسلهّم بها غري  أنها  الغربية األجنبية على  واملفاهيم 

حقائق ونظريات تربوية إلعداد إجيالنا ونطبقها عليهم. 
  10. االهتمام برتبية األبناء الرتبية اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية واجلنسية 

الرتبية الصحيحة . 
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باملسؤولية،  والعلم واحللم واالستشعار  والتقوى  باإلخالص  املربي  أن يتصف   .11  
فالطالب يتهَّخذ من املربي  قدوة له، وفاقد الشيء ال يعطيه. 

 12. أن ال نطلق العنان آلبنائنا يف استخدام األجهزة والتقنيات احلديثة كما يريدون 
وعلينا  وغريها،  الفضائية  واحملطات  والنت  واحلواسيب  اللوية  كاهلواتف  ويشاؤون 

مراقبتهم وتوجيههم عند استخدامها، ألن هذه األمور هي البوابة الرئيسة لالحنراف. 
 13. عقد الندوات واملؤمترات العلمية املكثفة بالتعاون مع كافة املؤسسات األكادميية 

والرتبوية والوطنية الجتثاث الظواهر السلبية كلها . 
وثقافتنا  وحياتنا  احلنيف  وديننا  يتالءم  مبا  وحتسينها  الفلسطينية  املناهج  تطوير   .14  

العربية اإلسالمية . 
  خامتة: 

   إننا أمام اهلل، وأمام أنفسنا وجمتمعنا مسؤولون عن أبنائنا، قال صلى اهلل عليه وسلم:
وينحرفون  يغرقون  أبناءنا  نرى  أن  يوز  فال  رعيته«  عن  مسؤول  وكلكم  راع  »كلكم 
الرذيلة تعشش يف  ، فحذار أن نرتك  ونسكت ونقف مكتويف األيدي ال حنرك ساكنًا 
عقول أبنائنا وتكون هلم منهجًا حياتيًا ، قال تعاىل : » َيا َأيَُّها الهَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم 
َما  اهللهََّ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلِئَكٌة  َعَلْيَها  َواحْلَِجاَرُة  النهَّاُس  َوُقوُدَها  َنارًا  َوَأْهِليُكْم 
ُيْؤَمُروَن« )15( فواجب علينا أن ننهض من جديد نهوضًا شاماًل  َوَيْفَعُلوَن َما  َأَمَرُهْم 
باألخالق احلسنة،  أبنائنا وجمتمعنا  وفق شرع اهلل سبحانه وتعاىل، ونقوم على حتصني 
حاًل  قضايانا  كل  فتحل  النبوة،  مبنهاج  القائمة  الصحيحة  اإلسالمية  احلياة  واستئناف 
َِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِّلِه  َُّها ال جذريًا فننال عز الدنيا ونعيم اآلخرة بإذن اهلل . قال تعاىل : »يَا َأي
َُّه إِلَْيِه ُتْحَشُروَن« )16( .  ُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما ُيْحِييُكْم َواْعَلُمواْ َأنَّ الّلَه يَُحوُل بَْيَن الَْمْرِء َوَقلِْبِه َوَأن َولِلرَّ

اإلسالم وتربية األبناء
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اإلسالم يكّرم املرأة      
                  

ا النَِّساُء َشَقاِئقُ   الرَِّجاِل«)سنن    النساء - كما جاء يف هدي نبيهّنا- صلى اهلل عليه وسلهّم-»ِإنهََّ

أبو داود، كتاب الطهارة، باب يف الرجل يد البلة يف منامه(، ورسول الرمحة وهو يلفظ أنفاسه الطاهرة 

األخرية قال:» ... اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخرْيًا«)صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء(.

   ومن العجب أن تظهر يف جمتمعات املسلمني زمر، هدفهم إثارة قضايا يراد منها إشغال 

وابتدع  املرأة(،  )حترير  ومنها  ومستقبلهم،  حاضرهم  يف  ة  املهمهّ القضايا  عن  املسلمني 

هؤالء أعيادًا؛ للتغطية على العيون، منها )يوم املرأة العاملي( يف الثامن من آذار، و)عيد 

األمهّ( يف احلادي والعشرين من آذار من كلهّ عام.

   وممهّا يلفت األنظار أنهّ أحدًا من احملتفلني ال يرفع شعارًا، يدعو املرأة إىل العفهّة والطهارة، 

ا ترفع  وإىل التمسك بالدين، واحرتام الزوج، واحملافظة على أسرار احلياة الزوجية...، وإنهّ

ًا للرجل، وأن من حقهّها أن خترج من البيت حينما  شعارات، تدعو املرأة إىل أن تكون ندهّ

تشاء، وأينما تشاء، وأنهّ من حقهّها أن ختلع زوجها متى تشاء، وأنهّ من حقهّها أن تكون هلا 
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القوامة كالرجل متامًا ...

املرأة، وحفظ كرامتها وشرفها  أعزهّ  الذي  أنهّ اإلسالم هو  بال هؤالء    لقد غاب عن 

وإنسانيتها، واملرأة يف ظالل اإلسالم كرمت طفلة، وكرمت فتاة، ووعد اهلل من كانت 

له بنت، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها أن تكون له سرتًا من النار، 

وكرمت زوجة، وأبان النبهّ- صلى اهلل عليه وسلهّم- يف هديه أن خري الناس خريهم 

ألهله، وكرمت أمهّاً، فأوجب اإلسالم برهّها وطاعتها واإلحسان إليها، وجعل رضاها من 

، وجعل اجلنة حتت قدميها، وحرهّم عقوقها أو إغضابها، ولو مبجرد التأفف،  رضا الربهّ

بل قدهّم حقهّها حبسن الصحبة على حقهّ الزوج، وبذلك نالت الدالل واحملبة واالحرتام 

والرعاية ... يف كلهّ مراحل حياتها.

  ولو رحنا نسوق حال املرأة قبل اإلسالم، لوجدنا من كان يعدهّها سبهّة وعارًا، يتشاءم 

من مولدها، ويدسها يف الرتاب وهي حيهّة كالعرب، ومن كان يعدهّها خملوقًا جنساً، خلقت 

بعقل كالكالب، ومنحها الشيطان أخالقًا كأخالق املردة والشياطني كاليونانيني، ومن 

كان يعدهّها حيوانًا جنساً، وحيرمها من دخول املعابد، وليست أهاًل لدخول اجلنة، ومعدومة 

األهلية أمام القانون كالرومان، ومن عدهّها من ممتلكات الزوج، وكقطعة حلم اشرتيت 

من اجلزار، ولك أن تأكلها كيفما شئت؛ نيئة أو مطبوخة كاليهود يف توراتهم احملرفة، 

ومن كان يعدهّها دليل حنس وسبب شقاء، وحيرم عليها الروج من البيت، أو النظر يف 

الذي حيرق عليه  املوقد نفسه  الصينيني، ومن كان حيرقها على  إنسان، كما عند  وجه 

الزوج إن مات قبلها كما عند اهلنود ...
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  يف عام 586م عقد يف فرنسا مؤمتر للبحث يف شأن املرأة: هل هلا روح؟ وإذا كان هلا 

إنسان، ولكنهّها خلقت  أنهّها  إنسانية؟ وأخريًا قرهّروا  أم روح  روح؛ أهي روح حيوانية، 

لدمة الرجل، ويف عهد هنري الثامن - ملك إجنلرتا - حظر على املرأة أن تقرأ العهد 

يبيع  أن  للرجل  يبيح  كان  1805م  عام  اإلجنليزي حتى  والقانون  اجلديد؛ ألنهّها جنسة، 

تطرد  متمدنًا  يسمونه  الذي  الغربيهّ  العامل  ويف  بنسات،  بستة  الثمن  د  وحدهّ الزوجة، 

البنت بعد بلوغها الثامنة عشر عامًا من البيت، وإن بقيت فيه دفعت إيار غرفتها، ومثن 

طعامها ... ولعلهّ هذا من األسباب اليت جعلت املرأة تبيع جسدها وهي صغرية بأرخص 

األمثان.  وهذا قليل من كثري مما كانت املرأة تكابده قدميًا وحديثاً.

واألطفال،  والنساء  للرجال  رمحة  كلهم،  للبشر  رمحة  للعاملني،  رمحة  اإلسالم  أشرق    

واإلسالم يعطي عظيم اهتمام بالضعفاء؛ ذلك أنهّ الضعيف حيتاج إىل من يؤازره، ويعينه 

على أخذ حقوقه، ومن هنا كانت عناية اإلسالم باملرأة جدهّ بالغة، فاعرتف بإنسانيتها؛ 

حرهّم وأدها، وصان إنسانيتها، وأعطاها كامل حقوقها، فأعطاها احلقهّ يف املرياث والبيع 

عرضها،  وصان  العلم،  وطلب  الزوج،  واختيار  والتملهّك  والشهادة  واهلبة،  والشراء، 

وهداها إىل سبيل الطهر؛ لتعيش مصونة، ال تصلها األيدي الشرهّيرة، وساوى بينها وبني 

الرجل يف الثواب والعقاب، } َفاْسَتَجاَب هلَُْم َربُُّهْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن 

َذَكٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض...{)آل عمران:195(

   لقد دخلت املرأة يف اإلسالم كلهّ ميدان يتناسب مع بنيتها الرقيقة، وقدراتها، فدخلت 

الدمة العامة، هاجرت وجاهدت، وصحبت اجليوش ممرضة، وساقية للماء، وإذا لزمم 

اإلسالم يكرم املراة
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األمر كانت حتمل السالح وتناضل، وخرب أمهّ عمارة اليت جرحت جرحًا عميقًا يف غزوة  

أحد معروف، واليت كان النبهّ - صلى اهلل عليه وسلهّم - يراها حيثما دار تنافح عنه.    

    وخرب أمساء )ذات النطاقني( يف اهلجرة ونقلها الزاد واألخبار للنبهّ وصاحبه يف اهلجرة 

معروف، وخرب عائشة اليت تعلهّمت من مدرسة النبهّ- صلى اهلل عليه وسلهّم- فعلهّمت 

النساء والرجال أيضًا معروف، وهناك نساء مسلمات فضليات كثريات يف تارخينا سطرن 

الظمآن، وهؤالء  يرتوي منها  املدى معينًا ال ينضب،  صحائف من ضياء، ستظلهّ على 

عرفن ما عليهن من واجبات جتاه أزواجهنهّ وأبنائهنهّ ... فراعني الدين واللق، عرفن 

الواجبات قبل أن يعرفن احلقوق، ورحم اهلل عائشة التيموريهّة اليت هتفت:

بيد العفاف أصون عّز حجابي      وبعصميت أمسو على أتـــــرابي

فجعلت مرآتي جبني دفــاتري      وجعلت من نقش املداد خضابي

ما عاقين خدري عن العليا وال       ســـدل اخلـــمار بلّميت ونقابي

   ورحم اهلل باحثة البادية) ملك حفن ناصف(، اليت أدركت بفطرتها مكانها، الذي 

يتناسب مع ما حباها اهلل به من مزايا:        

جمد الفتاة مقامها يف البيت ال يف املعمل

واملرء يعمل يف احلقول وزوجه يف املنزل

من للوليد يعينه يف لبسه و املأكل

ومييط عنه أذى اهلوان بتلطف و ختيل

من للرضاعة واحلضانة والفطام وما يلي
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من للمريض حيوطه أبدًا بدون متلمل 

جيري على وصف الطبيب على الطريق األفضل

لكن إذا دعت الضرورة للخروج فحيهل

سريي كسري السحب ال تنأي وال تتعجلي

وتنكيب نهج الزحام وفّضلي النهج اخللي

ال ختضعي بالقول ال تتربجي ال ترفلي

الطرق  أن تسهل  يريدون  املرأة سلعة ومتعة،  يريدون  الدنيئة  النفوس  إنهّ أصحاب    

للوصول إليها، ليأخذوا حاجاتهم منها، ثم يلقوها بعد ذلك كالرقة البالية، يريدونها 

مذيعة تلفاز مصقولة الوجه؛ ليتلذذوا برؤيتها، يريدونها عارضة أزياء تكشف جسدها 

البحار؛  شواطئ  على  عارية  شبه  يريدونها  الفانية،  الدنيا  أعراض  من  عرض  ألجل 

ليقضوا نهمتهم منها، يريدونها مغنية من مغنيات اجلسد، يتلوى جسدها، وتظهر مبئات 

أن  يريدونها  منها،  البيثة  رغباتهم  ليشبعوا  سابقتها؛  من  أسوأ  صورة  وكلهّ  الصور، 

تنسلخ من جلدها، وتلبس كلهّ يوم جلدًا، يريدونها نادلة يف حانة؛ ألنهّ كأس المرة ال 

يطيب شربها بغري وجود النساء )مخرة وامرأة(، يريدونها خدينة وصديقة؛ للتسلية...

  لقد خدعوها بكلمات معسولة حني قالوا هلا: أنت جنمة تلفزيونية، أو سينمائية رائعة!! 

، أو حنجرة ذهبية،  أنت امرأة رجالية!! أنت امرأة حديديةهّهّهّهّ!! أنت صاحبة صوت خممليهّ

من الظلم أن يظلهّ حبيساً!! أنت صاحبة قوام رشيق، وأنت وأنت...!! وقد أرادوا من 

خالل ذلك خلط األوراق، وهدم األسر، ودفن العفهّة والفضيلة؛ ليعيش الناس كالبهائم 

اإلسالم يكرم املراة
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                                بقلم  : الدكتور إمساعيل نواهضة               
                               جامعة القدس / عضو جملس اإلفتاء األعلى

السائبة.

على  وهامت  الزوج  بيت  أو  األب،  بيت  من  فخرجت  الطرب،  املرأة  واستخفهّ     

وتفرهّق  أسرتها،  فاحنلت  اجلائحة،  األهواء  وتتقاذفها  اجلائعة،  العيون  تنهشها  وجهها، 

تقتل زوجها؛ وتهرب مع عشيقها، ونسمع عن  امرأة  أوالدها... وأصبحنا نسمع عن 

امرأة تتزوهّج أكثر من رجل يف آن واحد من دون أن يعرف أيهّ منهم باآلخر، وعن بنت 

تدسهّ السمهّ لوالدها، الذي حال دون زواجها من عشيقها، وعن امرأة تشرتك مع عشيقها 

يف قتل ولدها؛ ليصفو هلما اجلوهّ وحدهما، وعن امرأة تكون عضوًا يف عصابة جمرمني، 

وعن امرأة تتاجر باملخدرات ...

   حنن نريد للمرأة أن تتحرهّر باإلسالم، وليس من اإلسالم، اإلسالم الذي مل يقف حجر 

فوق  يكلفها  فلم  عرف خصوصيتها،  الذي  اإلسالم  وترقى،  لتسمو  طريقها؛  عثرة يف 

طاقتها، اإلسالم الذي جعلها كاجلوهرة املصونة، اليت ال تستطيع األيدي الشريرة ملسها، 

أو النيل منها. هدانا جيعًا إىل خري القول وخري العمل.
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   كان العرب قبل جميء اإلسالم قبائل متفرقة متناحرة،بدون نظام وال قانون، حتكمها 

وملهّ شتاتها وجع  اإلسالم جع مشلها  جاء  فلما  الضعيف،  يأكل  القوي  الغاب،  شريعة 

صفوفها، وأصبحت هذه القبائل أمة واحدة حتت لواء اإلسالم، تأمر باملعروف، وتنهى 

عن املنكر، وتؤمن باهلل الواحد القهار، وحال أمتنا العربية واإلسالمية اليوم ال خيتلف 

كثريًا عن حال العرب يف جاهليتهم، وقد حذر اهلل تعاىل من التنازع واالختالف والشقاق، 

َفَتْفَشُلواْ  َتَناَزُعواْ  َوَل  تعاىل:}  فقال  القوة واملنعة،  الفشل وذهاب  إىل  يؤدي  أن ذلك  مبينًا 

َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم {)1(

   كما حذر اهلل تعاىل من السقوط يف علل أهل األديان السابقة، وقص علينا تارخيهم 

للعربة واحلذر، فقال:

ُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََديِْهْم َفِرُحوَن{)2( َِّذيَن َفرَّ    }َوَل َتُكوُنوا ِمَن الُْمْشِرِكنَي* ِمَن ال

أو  للنبوة،  هدي  أي  عن  ابتعادًا  والتمزق  االفرتاق  يسبب  الذي  االختالف  واعترب    

انتساب لرسوهلا صلى اهلل عليه وسلم حني قال اهلل تعاىل:

ُئُهم بَِما َكاُنواْ 
ِّ
ََّما َأْمُرُهْم إِلَى الّلِه ُثمَّ ُيَنب َّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِن ُقواْ ِديَنُهْم َوَكاُنواْ ِشَيعًا ل َِّذيَن َفرَّ    }إِنَّ ال

يَْفَعُلوَن{)3(

                                بقلم  : الدكتور إمساعيل نواهضة               
                               جامعة القدس / عضو جملس اإلفتاء األعلى

أدب اإلختالف
                 في اإلسالم
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ذلك أن أهل الكتاب مل يهلكوا من قلة علم وضآلة معرفة، وإنا كان هالكهم ألنهم 

ُأْوُتواْ  َِّذيَن  ال اْخَتَلَف  َوَما  تعاىل:}  قال  بينهم،  للبغي  ما عندهم من علوم ومعارف  وظفوا 

الِْكَتاَب إِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم بَْغيًا بَْيَنُهْم ...{)4(

   فهل ورثنا علل أهل الكتاب بدل أن نرث الكتاب؟ وهل ورثنا البغي بدل أن نرث 

العلم واملعرفة ونلتزم بأخالقهما؟ إن االختالف والبغي وتفريق الدين من علل أهل 

إيضاح  وسائل  قصصهم  وبقاء  أديانهم  ونسخ  هالكهم  يف  سببًا  كانت  اليت  الكتاب 

أنه السبيل لالستبدال والنسخ يف  الكتاب والنبوة، ذلك  للدروس والعرب ملن ورثوا 

عامل املسلمني، وهم أصحاب الرسالة الامتة، وإنا هي األمراض اليت ال تقضي على 

اجلسم نهائياً، فإما أن تستمر؛ فتعيش األمة حالة الوهن الذائب، وإما أن تعاجل؛ فيكون 

التصويب، وتكون املعافاة، ويكون النهوض وإيقاف التآكل الداخلي، وهذا من خصائص 

الرسالة الامتة. إن ما يعانيه املسلمون اليوم ال خيرج عن أن يكون أعراضًا للمشكلة 

الثقافية، وخلاًل يف البنية الفكرية اليت يعيشها العقل املسلم، وآثارًا للزمة األخالقية 

األزمة  جذور  مبعاجلة  إال  خروج  إىل  سبيل  من  وما  املسلم،  السلوك  منها  يعاني  اليت 

كنا  اللقي، كضمانة ضرورية، وإال  السلوك  وإعادة صياغة  الفهم  الفكرية وتصويب 

كالذي يضرب يف حديد بارد. وال شك أن االختالف يف وجهات النظر وتقدير األشياء 

واحلكم عليها أمر فطري طبيعي، له عالقة بالفروق الفردية إىل حد بعيد، إذ يستحيل 

الواحدة  القدرات  أصحاب  الناس  بني  االجتماعية  العالقات  شبكة  وقيام  احلياة  بناء 

والنمطية الواحدة، ذلك أن األعمال الذهنية والعملية تتطلب مهارات متفاوتة، وكأن 

حكمة اهلل تعاىل اقتضت أن يكون بني الناس فروقهم الفردية، سواء أكانت خلقية أم 
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مكتسبة، وكل ميسر ملا خلق له، وعلى ذلك فالناس خمتلفون، واملؤمنون درجات، فمنهم 

الظامل لنفسه، ومنهم املقتصد، ومنهم السابق بالريات اخل… }َولَْو َشاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس 

ًة َواِحَدًة َوَل يََزاُلوَن ُمْخَتلِِفنيَ {)5( ُأمَّ

ظاهرة صحية  يكون  أن  بدل  النظر  بوجهات  االختالف  إن  نقول:  أن  ميكن  وهنا     

تغن العقل املسلم خبصوبة يف الرأي ، واالطالع على عدد من وجهات النظر، ورؤية 

األمور من أبعادها وزواياها كلها، وإضافة عقول إىل عقل، انقلب عند مسلمي عصر 

التخلف إىل وسيلة للتآكل الداخلي والضعف، وفرصة لالقتتال، حتى كاد األمر يصل 

ببعض املختلفني إىل حد التصفية اجلسدية، وإىل االستنصار والتقوي بأعداء الدين على 

صاحب الرأي املخالف، وهلذا -يف التاريخ القريب والبعيد- شواهد، فكثريًا ما يعجز 

اإلنسان عن النظرة الكلية السوية للمور، والرؤية الشاملة للبعاد املتعددة فيقبع وراء 

جزئية يضخمها ويكربها حتى تستغرقه إىل درجة ال ميكن معها أن يرى شيئًا آخر، أو 

إنسانًا يرى رأيًا آخر، وقد تصل به إىل أن يرى مبقايسات حمزنة أعداء الدين أقرب إليه 

من املخالفني له بالرأي من املسلمني الذين يلتقون معه على أصول العقيدة نفسها… 

ولعل يف احلادثة التارخيية الشهرية اليت ظهر فيها االختالف ، وفقد آدابه، ما يلقي بعض 

األضواء اليت قد تكون ذات مغزى حلياتنا اليوم إىل حد بعيد..

رفقة،  أقبل يف  البصري-  للحسن  تلميذًا  كان  –الذي  عطاء  بن  واصل  أن  يروى    

فأحسوا الوارج، فقال واصل ألهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوا ودعوني 

وإياهم، وكانوا قد أشرفوا على العطب، فقالوا: شأنك، فخرج إليهم، فقالوا:من أنت 

وأصحابك؟ قال: مشركون مستجريون ليسمعوا كالم اهلل ويعرفوا حدوده. فقالوا: قد 
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أجرناكم، قال: فعلمونا.فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معي، 

قالوا: فامضوا مصاحبني فإنكم إخواننا.قال: ليس ذلك لكم، قال اهلل تبارك وتعاىل }َوِإْن 

َأَحٌد مَِّن املُْْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتهَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللهِّ ُثمهَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِبَأنهَُّهْم َقْوٌم 

الهَّ َيْعَلُموَن{ فأبلغونا مأمننا، فنظر بعضهم إىل بعض، ثم قالوا: ذاك لكم، فساروا بأجعهم 

حتى بلغوا املأمن )6(

يأمن على نفسه عند  املشرك معها  إىل مرحلة أصبح  لقد وصلت حدة االختالف     

بعض الفرق اإلسالمية اليت ترى أنها على احلق احملض أكثر من املسلم املخالف هلا 

بوجهة النظر واالجتهاد، حيث أصبح ال سبيل معها للخالص من التصفية اجلسدية إال 

بإظهار صفة الشرك، إنه االختالف الذي يتطور ويتطور وتتعمق أخاديده، فيسيطر على 

الشخص، وميتلك عليه حواسه إىل درجة ينسى معها املعاني اجلامعة اليت يلتقي عليها 

املسلمون، ويعدم صاحبه اإلبصار إال للمواطن اليت ختتلف فيها وجهات النظر، وتغيب 

قطعي،  إىل  الظن  عنده  وينقلب  املوازين،  فتضطرب  اإلسالمي،  اللق  أجبديات  عنه 

وتستهوي  خاص،  إىل  والعام  الداللة،  واضح  إىل  الداللة  وخفي  حمكم،  إىل  واملتشابه 

النفوس العليلة مواطن الالف، فتسقط يف هاوية تكفري املسلمني، وتفضيل غريهم 

وقد تنقلب اآلراء االجتهادية واملدارس الفقهية -اليت حملها  من املشركني عليهم… 

أهل النظر واالجتهاد- على أيدي املقلدين واألتباع إىل ضرب من التحزب الفكري، 

والتعصب السياسي، والتخريب االجتماعي تؤول على ضوئه آيات القرآن وأحاديث 

الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- فتصبح كل آية أو حديث ال توافق هذا اللون من 

التحزب الفكري إما مؤولة أو منسوخة، وقد يشتد، التعصب ويشتد فتعود إلينا مقولة 
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اجلاهلية:» كذاب ربيعة أفضل من صادق مضر…«.

   ولعل مرد معظم اختالفاتنا اليوم إىل عوج يف الفهم تورثه علل النفوس من الكرب 

والعجب بالرأي، والطواف حول الذات واالفتتان بها، واعتقاد أن الصواب والزعامة 

وبناء الكيان إنا يكون باتهام اآلخرين باحلق وبالباطل، األمر الذي قد يتطور حتى يصل 

إىل فجور يف الصومة والعياذ باهلل تعاىل.

   إننا قلهّما ننظر إىل الذات، ألن االنشغال بعيوب الناس، والتشهري بها، واإلسقاط 

األقوال  العمال يف سنن  كنز  الداخلي، ويف  بنائنا  التأمل يف  فرصة  لنا  يدع  مل  عليها، 

واألفعال 16 / 125)طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب الناس(.

   لقد اختلف السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم، لكن اختالفهم يف الرأي مل يكن سببًا 

الفرتاقهم، إنهم اختلفوا لكنهم مل يتفرقوا، ألن وحدة القلوب كانت أكرب من أن ينال 

منها شيء، إنهم ختلصوا من العلل النفسية، وإن أصيب بعضهم خبطأ اجلوارح، وكان 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحابة بطلعته عليهم وأخربهم  الذي بشر  الرجل 

أنه من أهل اجلنة، هو الذي استكنهوا أمره وعمله، فتبني أنه ال ينام ويف قلبه غل على 

مسلم… أما حنن اليوم؛ فمصيبتنا يف نفوسنا وقلوبنا، لذلك فإن معظم مظاهر التوحد 

قد ال  للنفس، ومظاهر خارجية  إنا هي عبارة عن خمادعة  له  إليه واالنتصار  والدعوة 

فالعامل   )7(} َوبَاِطَنُه  اإلِثِْم  َظاِهَر  َوَذُرواْ  يقول:}  تعاىل  فيها كثريًا عن غرينا، واهلل  خنتلف 

العربي واإلسالمي بعد أن كان دولة واحدة تدين باملشروعية العليا لكتاب اهلل تعاىل 

وسنة رسوله، أصبح اليوم يقارب مائة دويلة ، واالختالفات بينهم ال يعلم مداها إالهّ اهلل، 

وكلها ترفع شعارات الوحدة، بل قد توجد ضمن الدولة الواحدة كيانات عدة، فعلى 
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سبيل املثال حضرت قبل مدة وجيزة من الزمن مؤمترًا حول الوحدة اإلسالمية يف بلد 

إسالمي كبري، وقد حضره علماء ومفكرون من جيع البالد العربية واإلسالمية، فكان 

األخرى،  املذاهب  يصلون خلف بعض أصحاب  الدينية ال  املذاهب  بعض أصحاب 

حقًا إنه أمر غريب وعجيب، وليس واقع بعض العاملني لإلسالم اليوم الذين تناط 

بهم مهمة اإلنقاذ أحسن حاال من مؤسساتهم الرمسية… إن أزمتنا أزمة فكر، ومشكلتنا 

يف عدم صدق اإلنتماء، واألمة املسلمة عندما سلم هلا عامل أفكارها، وكانت املشروعية 

العليا األساسية يف حياتها للكتاب والسنة استطاعت أن حتمل رسالة وتقيم حضارة 

على الرغم من شظف العيش وقسوة الظروف املادية، فكان مع العسر يسر…ذلك أن 

البعد عن الكتاب والسنة سبب يف التنازع والفشل، قال تعاىل: }َوَأِطيُعوْا اهللهَّ َوَرُسوَلُه 

اِبِريَن { )8( لقد أوقف  َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُوْا ِإنهَّ اهللهَّ َمَع الصهَّ

ه العرب وجهة اإلله الواحد احلق،  اإلسالم التشرذم واالنقسام والتآكل الداخلي، ووجهّ

وألغى اآلهلة املزيفة، حيث كان لكل قبيلة إهلها الذي تتجه إليه، أما املسلمون اليوم يف 

املادة وتوفر األشياء، فلديهم من الطاقات  مواقعهم الكثرية فإنهم ال يشكون من قلة 

والثروات والريات اليت تؤهلهم ألن يكونوا يف طليعة الدول املتقدمة والقوية، ومع 

ذلك انقلبوا إىل أمة مستهلكة على مستوى األفكار واألشياء معاً، ألنهم افتقدوا املعاني 

وأصاب  حياتهم،  يف  الكربى  املشروعية  عنهم  وغابت  املشرتكة،  والقواسم  اجلامعة 

اللل بنيتهم الفكرية. من هنا نقول: ال بد من إعادة الصياغة، وإعادة الرتتيب املفقود 

لفكر املسلم، وال سبيل إىل ذلك إال بالرجوع إىل كتب األصول، حيث وضع علماؤنا 

الضوابط والقواعد للمقايسة واالستنتاج لضبط الرأي وضمان مساره، واقرتان العلم 
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عندهم بأخالقه… وتنمية الدراسات اليت تؤكد وحدة األمة وقوامسها املشرتكة، واملنهج 

الرتبوي الذي يسلحها بأخالق املعرفة، وإبراز النقاط اجلامعة واعتبار فرتات الرفض 

والروج وكتب الالفات حاالت مرضية ال يعتد بها.)9(

اإلنقسام،  وعوامل  الالفات  فيه  تتالشى  الذي  اليوم  إىل  كبري  بأمل  نتطلع  وإننا     

لتتوحد أمتنا بأفكارها وأهدافها وأعماهلا.

    واهلل نسأل أن يلهم اجلميع اإلخالص يف العمل والسداد يف الرأي، إنه اهلادي إىل 

سواء السبيل.

اهلوامش

1. األنفال: 26.

2. الروم: 31 - 32.

3. األنعام: 159.

4. آل عمران: 19.

5. هود : 118.

6. الكامل يف اللغة واألدب للمربد: 2 /112 .

7. األنعام:120.

8. األنفال: 26.

9. أنظر كتاب أدب االختالف يف اإلسالم ملؤلفه: طه جابر فياض العلواني.
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  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحابته أجعني، 

وبعد؛  

ََّما يَْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدهِ     العلماء ورثة األنبياء، وهم أشد الناس خشية هلل، قال تعاىل:}.... إِن

الُْعَلَماء إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر {)فاطر:28(، فالعامل عارف حلقيقة اهلل، متنزه عما يغضب اهلل، بل 

إنه أكثر الناس طاعة وعبادة، إذ إنه ال يفرت عن ذكر اهلل، ملتزم ملا يقربه من ربه، آخذ 

بالعزائم، تارك للرخص، مستعد للرحيل، يرضى بالقليل، وال يطمع بالكثري، يبتعد عن 

اإلسراف، وال يقبل التقتري.

   كل هذا ألن العامل املؤمن، والعارف امللتزم، يعلم أنه سيحاسب عن ماله من أين جعه، 

فعن معاذ بن جبل )رضي اهلل عنه( قال: » اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة؛ َحتهَّى ُيْسَأَل َعْن 

ُعُمِرِه ِفيَما َأْفَناُه؟ َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل؟ َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه؟ َوِفيَم َأْنَفَقُه؟ َوَعْن 

ِجْسِمِه ِفيَم َأْباَلُه؟ «)سن الرتمذي، كتاب صفة يوم القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل، باب ما جاء 

يف احلساب والقصاص(.

  وقال سفيان الثوري: ال يتمع يف هذا الزمان ألحد مال إال وعنده مخس خصال؛ طول 

األمل، وحرص غالب، وشح شديد، وقلة الورع، ونسيان اآلخرة.

                                   العلماء والزهد 

                  بقلم : الشيخ حممد سعيد صالح / مفيت حمافظة جنني
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 فطول األمل صفة يتصف بها معظم الناس، حلبهم للدنيا وتقصريهم يف اإلعداد ملا 

بعد املوت، وصدق اهلل العظيم القائل: }َوَأنِفُقوا ِمن مهَّا َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل َأن َيْأِتَي َأَحَدُكُم 

احِلِنَي{)املنافقون:10(  َق َوَأُكن مَِّن الصهَّ دهَّ ْرَتِن ِإىَل َأَجٍل َقِريٍب َفَأصهَّ املَْْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْواَل َأخهَّ

واحلرص مالزم لإلنسان البعيد عن ربه، احملب للدنيا، اقرأ -إن شئت- قول احلق عز 

ُر َألَْف َسَنٍة َوَما ُهَو  َِّذيَن َأْشَرُكواْ يََودُّ َأَحُدُهْم لَْو ُيَعمَّ َُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياةٍ َوِمَن ال وجل: }َولََتِجَدن

َر َوالّلُه بَِصرٌي بَِما يَْعَمُلوَن{)البقرة: 96(، وقول اهلل تبارك:}َوُتِحبُّوَن الَْماَل  بُِمَزْحِزِحِه ِمَن الَْعَذاِب َأن ُيَعمَّ

ُحّبًا َجّمًا{)الفجر:20(، فمع أن حب املال صفة مالزمة لإلنسان، إال أنها تقل عند العامل 

الزاهد، حتى تصل اىل التخلي عن املال، وتزيد هذه الصفة عند املرء كلما ابتعد عن 

دينه، وأقبل على دنياه، وقل علمه وورعه.

   وكذلك الشح صفة لغري امللتزم، ألن العامل الزاهد امللتزم يعلم أن ماله أمانة يف عنقه، 

َِّذيَن  فال حيرص على جعه، ألنه سيحاسب عنه من أين جعه وفيما أنفقه؟ قال تعاىل: }ال

يَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِالُْبْخِل َوَمن يََتَولَّ َفِإنَّ اللََّه ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد{)احلديد:24(. 

 والعامل الزاهد، واملسلم العارف، خيشى اهلل، ويتذكر اآلخرة، فهو أشد الناس خوفًا من اهلل، 

وأكثر الناس تذكرًا للموت، قال تعاىل: }ِإنهَّ الهَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشَيِة َربِِّهم مُّْشِفُقوَن*َوالهَِّذيَن 

ُقُلوُبُهْم  ُهم ِبآَياِت َربِِّهْم ُيْؤِمُنوَن* َوالهَِّذيَن ُهم ِبَربِِّهْم اَل ُيْشِرُكوَن* َوالهَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وهَّ

َوِجَلٌة َأنهَُّهْم ِإىَل َربِِّهْم َراِجُعوَن* ُأْوَلِئَك ُيَساِرُعوَن يِف اْلَرْيَاِت َوُهْم هلََا َساِبُقوَن* َواَل ُنَكلُِّف 

َنْفسًا ِإالهَّ ُوْسَعَها َوَلَدْيَنا ِكَتاٌب َينِطُق ِباحْلَقِّ َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن{)املؤمنون:57 - 62(.

   فهذه من صفات املؤمنني الذين حنتاج إليهم يف كل حني. 

  وال ننسى أن الزاهد غريب يف زمانه، غريب يف طباعه، وغريب يف أهله، وهناك ستة 

أشياء غريبة يف ستة مواضع: املسجد غريب بني ناس ال يصلون فيه، واملصحف غريب 

العلماء والزهد
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يف منزل قوم ال يقرؤون فيه، والقرآن غريب يف جوف الفاسق، واملرأة املسلمة الصاحلة 

غريبة يف يد رجل ظامل سيء اللق، والرجل املسلم الصاحل غريب يف يد امرأة رديئة سيئة 

اللق، والعامل غريب بني قوم ال يستمعون إليه. 

اهلل،  ذكر  عن  بالبعد  تصدأ  اليت  القلوب  نصلح  كيف  نعرف  أن  بنا  حري  ولكن    

فلنتقرب من العامل العارف، ومن املعلوم أن القلوب القاسية تعاجل بأمور منها:

جمالس  وذلك حبضور  والذنوب،  واآلثام  املعاصي  من  عليه  هي  عما  اإلقالع  أواًل:    

الوعظ، وحلقات القرآن الكريم، ودروس السنة النبوية العطرة، واتباع أساليب التذكري 

والتخويف، والرتغيب والرتهيب، ومساع قصص األنبياء وأخبار الصاحلني، واإلكثار من 

مطالعة الكتب احملتوية على ذلك، فإن ذلك يلني القلوب بإذن اهلل.

  ثانياً: ذكر املوت؛ فإن اإلكثار من ذكر هادم اللذات، ومفرق اجلماعات، ومميت البنني 

والبنات، وزائرنا من دون استئذان يف خمتلف األوقات، يزهد يف الدنيا ونعيمها الزائل، 

ويقرب من اآلخرة ونعيمها الدائم.

   يروى أن امرأة شكت إىل عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها قساوة قلبها، فقالت: أكثري 

من ذكر املوت يرق قلبك، ففعلت ذلك، فرق قلبها، فجاءت تشكر عائشة.

  قال بعض العلماء: يا من يد يف قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فان اهلل تعاىل 

يقول }َفِبَما َنْقِضِهم ِميَثاَقُهْم َلعنهَّاُهْم َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة حيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مهََّواِضِعِه 

ِلُع َعَلَى َخآِئَنٍة مِّْنُهْم ِإالهَّ َقِلياًل مِّْنُهُم َفاْعُف َعْنُهْم  ُروْا ِبِه َواَل َتَزاُل َتطهَّ ًا ممِّهَّا ُذكِّ َوَنُسوْا َحظهّ

َواْصَفْح ِإنهَّ اهللهَّ حيِبُّ احملُِْسِننَي{)املائدة:13(.

   وملا احتضر عمرو بن قيس املالئي، بكى، فقال له أصحابه: »عالم تبكي من الدنيا؟ 

فواهلل لقد كنت تبغض العيش أيام حياتك، فقال : واهلل ما أبكي على الدنيا، إنا أبكي 
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خوفًا أن أحرم خوف اآلخرة«.

   وكان إذا نظر إىل أهل السوق قال: ما أغفل هؤالء عما أعد هلم.

   قال جار ملسعر بن كدام، بكى مسعر، فبكت أمه، فقال هلا مسعر: ما أبكاك يا أماه، 

فقالت: يا بن رأيتك تبكي فبكيت، فقال: يا أماه؛ ملثل ما نهجم عليه غدًا فلنطل البكاء، 

وقالت: وما ذاك فانتحب فقال: القيامة وما فيها، قال: ثم غلبه البكاء فقام.

   وكان يقول: لوال أمي ما فارقت املسجد، إال ملا ال بد منه، وكان إذا دخل بكى، وإذا 

خرج بكى، وإن صلى بكى، وإن جلس بكى.

   وملا حضرته الوفاة، دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعاً، فقال له: جتزع! فواهلل لوددت 

أني مت الساعة.

   فقال مسعر: أقعدوني، فأعاد سفيان الكالم عليه، فقال: إنك لواثق بعملك يا سفيان، 

لكن واهلل على شاهقة جبل، ال أدري أين أهبط، فبكى سفيان، وقال: أنت أخوف هلل 

من.

   قال بعضهم: من غض بصره عن احملارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر بطنه 

بدوام املراقبة، وظاهره باتباع السنة، وعود نفسه أكل احلالل، مل ختط له فراسة.

   ويف التام؛ ال أقول لك كن زاهدًا، ولكن أقول: أزهد مبا يف أيدي الناس؛ تكن أغنى 

الناس، وتأهب ملا بعد الرحيل، فإن السفر طويل، والزاد قليل، واألمل باهلل كبري، ولكن 

، للعطاء ممد، وللرحيل مستعد. الزاهد للخري حمبهّ

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

العلماء والزهد
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           بقلم : الشيخ  حممد أمحد أبو الرب / مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وبعد؛

   فكثري من دعاة اإلصالح ودعاة احلقوق، وكثريًا ما نسمع ونرى من حيتفي وحيتفل 
بيوم للمرأة، أو يوم للم، أو للعمال، وهذا إما أن يكون تقليدًا لشرق أو غرب، أو عادة 
اعتادها، وإذ سلمنا بصدق نيهَّة هؤالء، فأقل ما ميكن أن يقال: إن هذا جهل وغفلة عن 
النبع الصايف الذي يرتوي منه كل ظمآن، نبع الوحي اإلهلي املتمثل بكالم اهلل سبحانه، 
بستان  عن  وغفلة  وجهل  وينابيعه،  العطاء  وجداول  الرمحة،  أنهار  منه  تتفجر  والذي 
النبوة، اليت نبتت فيه أشجار املودة، وحقول الرأفة، فأمثرت مثار التعاون، واللق احلسن، 
واحرتام  االجتماعي،  والتكافل  األسري،  والرتابط  الصاحل،  والعمل  الطيب،  والكلم 
الكبري وتوقريه، والرمحة بالصغري، وصلة األرحام، واإلحسان إىل الوالدين واجلار، ولذا 
ال بد لنا أن ندخل هذا البستان ونشرب من أنهاره، ونقطف من مثاره، ونستنشق من 
هوائه النقي الذي ال يعكر صفوه تأويل الغالني وال انتحال املبطلني، قال تعاىل: }َوإِْذ 
َأَخْذنَا ِميَثاَق بَِني إِْسَرائِيَل َل َتْعُبُدوَن إِلَّ الّلَه َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا َوِذي الُْقْربَى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنِي َوُقوُلواْ 

ْعِرُضوَن{)البقرة: 83(
ِّ
نُكْم َوَأنُتم م

ِّ
َّْيُتْم إِلَّ َقلِياًل م َكاَة ُثمَّ َتَول اَلَة َوآُتواْ الزَّ لِلنَّاِس ُحْسنًا َوَأِقيُمواْ الصَّ

   يقول اإلمام القرطب يف تفسريه: قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية حق الوالدين بالتوحيد، 
ألن النشأة األوىل من عند اهلل، والنشء الثاني وهو الرتبية من جهة الوالدين، وهلذا 

        بر الوالدين 
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قرن تعاىل الشكر هلما بشكره، فقال تعاىل:} َأِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِديَْك إِلَيَّ الَْمِصرُي{)لقمان: 14( 
)القرطب ج1 ص 390(.

َّاُه َوبِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا { )اإلسراء:23(    وقال تعاىل:} َوَقَضى َربَُّك َألَّ َتْعُبُدواْ إِلَّ إِي
   أمر اهلل تعاىل بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونًا بذلك، وحنن نسوق هذه 
النصوص للداللة على األمر بالرب والصلة، ومن صور هذا الرب، على سبيل املثال ال 

احلصر:
1. إدخال السرور على أنفسهم وجمالستهم وخماطبتهم بأحب األمساء إليهم، قال رسول 
بابان مفتوحان من اجلنة، وإن كان  له   »من أصبح مطيعا هلل يف والديه؛ أصبح  اهلل 
واحدا فواحد، ومن أمسى عاصيا هلل يف والديه ؛ أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن 
كان واحدا فواحد، قال رجل : وإن ظلماه ؟   قال : وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه «، 
ويف رواية للحديث » ما من مسلم له والدان مسلمان ، يصبح إليهما حمتسبا، إال فتح اهلل 
له بابني - يعن من اجلنة - ، و إن كان واحدا، فواحد و إن أغضب أحدهما مل يرض 
اهلل عنه حتى يرضى عنه ، قيل : و إن ظلماه ؟ قال : و إن ظلماه « )أخرجه األلباني يف ختريج 

مشكاة املصابيح( 

2. القيام بشؤونهم ورعايتهم خاصة يف حالة الكرب، قال تعاىل:} ِإمهَّا َيْبُلَغنهَّ ِعنَدَك اْلِكرَبَ 
{ )اإلسراء:23(، قال القرطب يف تفسريه: خص حالة  َما ُأفٍّ َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل هلهَُّ
الكرب ألنها احلالة اليت حيتاجان فيها بره لتغري حالتهما بالضعف والكرب، فألزم يف هذه 
احلالة من مراعاة أحواهلما أكثر مما ألزمه من قبل فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما 

كان حيتاجان يف صغره أن يلينا منه )ج5، ص176(.
،    َمْن َأَحقُّ النهَّاِس     » َجاَء    َرُجٌل    ِإىَل َرُسوِل اهللهَِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم    َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللهَِّ
حِبُْسِن َصَحاَبيِت؟ َقاَل: ُأمَُّك؟ َقاَل: ُثمهَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمهَّ ُأمَُّك، َقاَل: ُثمهَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمهَّ ُأمَُّك، َقاَل: 

ُثمهَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمهَّ َأُبوَك « )صحيح البخاري، كتاب األدب، باب من أحق الناس حبسن الصحبة(

بر الوالدين
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   3. عدم عقوقهما وإيذائهما بقول أو فعل، بل مراعاة مشاعرهما، قال تعاىل:} َفاَل َتُقل 
{ قال القرطب: »أي ال تقل هلما ما يكون فيه أدنى تربم، وقال جماهد: معناه إذا  َما ُأفٍّ هلهَُّ
رأيت منهما يف حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك يف الصغر، فال تقذرهما، 

وتقول أف، واآلية أعم من هذا« )القرطب، ج 5، ص 177(.
   4. قال رسول اهلل  »  ِإنهَّ ِمْن َأْكرَبِ اْلَكَباِئِر َأْن َيْلَعَن الرهَُّجُل َواِلَدْيِه، ِقيَل: َيا َرُسوَل 
َوَيُسبُّ  َأَباُه،  َفَيُسبُّ  الرهَُّجِل،  َأَبا  الرهَُّجُل  َيُسبُّ  َقاَل:  َواِلَدْيِه؟  الرهَُّجُل  َيْلَعُن  َوَكْيَف  ؛  اهللهَِّ
  ُأمهَُّه«)صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديه(، وعن ابن كثري قال رسول اهلل
، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن،  ، َقاَل: اإْلِْشَراُك ِباهللهَِّ »  َأاَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْكرَبِ اْلَكَباِئِر، ُقْلَنا: َبَلى َيا َرُسوَل اهللهَِّ
َوَكاَن ُمتهَِّكًئا َفَجَلَس، َفَقاَل: َأاَل َوَقْوُل الزُّوِر َوَشَهاَدُة الزُّوِر، َأاَل َوَقْوُل الزُّوِر َوَشَهاَدُة الزُّوِر، 
َفَما َزاَل َيُقوهلَا َحتهَّى ُقْلُت: اَل َيْسُكُت« )صحيح البخاري، كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من 
الكبائر(، قال ابن حجر العسقالني يف شرح هذا احلديث املراد بالعقوق صدور ما يتأذى 

به الوالد من ولده، من قول أو فعل، إال يف شرك أو معصية، ما مل يتعنت الوالد. )فتح 
الباري، ج 12، ص 10(.

  5. صلة أرحامهما وبر أصدقائهما عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر: »َأنهَّ 
،   َومَحََلُه َعَلى مِحَاٍر َكاَن َيْرَكُبُه،  َة،    َفَسلهََّم َعَلْيِه    َعْبُد اهللهَِّ َرُجاًل ِمْن    اأْلَْعَراِب    َلِقَيُه ِبَطِريِق َمكهَّ
، ِإنهَُّهْم   اأْلَْعَراُب،   َوَأْعَطاُه ِعَماَمًة َكاَنْت َعَلى َرْأِسِه، َفَقاَل    اْبُن ِديَناٍر:    َفُقْلَنا َلُه: َأْصَلَحَك اهللهَُّ
اِب،  َوِإنِّي مَسِْعُت  : ِإنهَّ َأَبا َهَذا َكاَن ُودًّا    ِلُعَمَر ْبِن اْلَطهَّ َوِإنهَُّهْم َيْرَضْوَن ِباْلَيِسرِي: َفَقالَ   َعْبُد اهللهَِّ
َرُسوَل اهللهَِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم    َيُقوُل:  ِإنهَّ  َأَبرهَّ  اْلرِبِّ   ِصَلُة اْلَوَلِد َأْهَل ُودِّ َأِبيِه« )صحيح 

مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب ، باب فضل صلة أصدقاء األب واألم وحنوهما(

وذلك من خالل  وفاتهم  بعد  بهما  الرب  إىل  والصلة يف حياتهم  الرب  ويتعدى   .6    
 الدعاء واالستغفار هلما والصدقة عنهما وغريها من سائر أنواع أعمال الرب والصالح.
»َبْيَنا حَنُْن ِعْنَد َرُسوِل اهللهَِّ    َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم،  ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل ِمْن    َبِن َسَلَمَة، َفَقاَل: َيا 
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اَلُة َعَلْيِهَما،   ، َهْل َبِقَي ِمْن ِبرِّ َأَبَويهَّ َشْيٌء َأَبرُُّهَما ِبِه َبْعَد َمْوِتِهَما؟ َقاَل:  َنَعْم؛ الصهَّ َرُسوَل اهللهَِّ
ِبِهَما،  ِإالهَّ  ُتوَصُل  اَل  الهَّيِت  الرهَِّحِم  َوِصَلُة  َبْعِدِهَما،  ِمْن  َعْهِدِهَما  َوِإْنَفاُذ   َوااِلْسِتْغَفاُر هلََُما، 
َوِإْكَراُم َصِديِقِهَما «) سنن أبي داود،  األدب، باب يف بر الوالدين(، كما صح عن النب صلى اهلل 
عليه وسلم أنه قال: »  ِإَذا َماَت اإْلِْنَساُن اْنَقَطَع َعَمُلُه ِإالهَّ ِمْن َثاَلٍث؛ َصَدَقٌة َجاِرَيٌة، َوِعْلٌم 

ُيْنَتَفُع ِبِه، َوَوَلٌد َصاحِلٌ َيْدُعو َلُه « ) سنن الرتمذي، األحكام عن رسول اهلل، يف الوقف(
  ومن هنا يتبني لنا مدى أهمية بر الوالدين واإلحسان هلما يف حياتهما وبعد وفاتهما، 
مع العلم أنه ال ميكن للولد أن يكافئ أو يزي الوالد مهما عمل له،  َقاَل َرُسوُل اهللهَِّ   
 َصلهَّى اهللهَُّ َعَلْيِه َوَسلهََّم: »  اَل    َيِْزي    َوَلٌد َواِلًدا ِإالهَّ َأْن َيَِدُه ممَُْلوًكاً، َفَيْشرَتَِيُه، َفُيْعِتَقُه « )صحيح 

مسلم، العتق، فضل عتق الوالد( 

   ولرب الوالدين فوائد تعود على الولد يف الدنيا واآلخرة منها:
   1. سعة الرزق والربكة يف الكسب. 

   2. الربكة يف العمر واجلسم.
   3. الذكر احلسن بعد موته، ويدل على هذا كله ما قاله صلى اهلل عليه وسلم: » َمْن 
َسرهَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه يِف ِرْزِقِه، َأْو    ُيْنَسَأ    َلُه يِف َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرمِحَُه « )صحيح البخاري، كتاب البيوع، 

باب من أحب البسط يف الرزق( والوالدين أوىل األرحام بالصلة.

   4. إجابة دعاء من بر والديه، ويدل عليه حديث الثالثة الذين أطبق عليه باب الغار 
فدعا أحدهم بربه لوالديه، ففرج اهلل عنهم،)واحلديث يف صحيح البخاري ح5974(.

   5. معية اهلل تعاىل وإحسانه للبار، قال صلى اهلل عليه وسلم: »ِإنهَّ الرهَِّحَم    َشْجَنٌة    ِمْن 
:  َمْن َوَصَلِك َوَصْلُتُه، َوَمْن َقَطَعِك َقَطْعُتُه« )صحيح البخاري ، كتاب األدب،  الرهَّمْحَِن، َفَقاَل اهللهَُّ

باب من وصل وصله اهلل( 

6. بر أبنائه له، وهذا مشاهد يف واقع احلياة، وعليه عند كل إنسان أمثلة كثرية هذا يف 
الدنيا، وأما يف اآلخرة، فينال رمحة اهلل تعاىل، ويدخل جنة الرضوان

بر الوالدين
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 وكما أن للرب فوائد، فإن للعقوق أضرارًا، تعود على العاق يف الدنيا واآلخرة، وهي :
1. ضيق يف العيش وقلق نفسي 

2. نزع الربكة من عمره 
3. عدم إجابة دعائه    

4. حرمانه من معية اهلل تعاىل وإحسانه
5. عقوق أبنائه له    

6. واألدهى من هذا واألمر دخوله جهنم قال صلى اهلل عليه وسلم »   اَل َيْدُخُل اجْلَنهََّة َقاِطٌع« 
)صحيح مسلم،  كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها(

قائمة املراجع

1. اجلامع ألحكام القرآن للقرطب
2. إحياء علوم الدين للغزالي

3. فتح الباري البن حجر
4. صحيح مسلم بشرح النووي

5. الفقه اإلسالمي وأدلته د. وهبة الزحيلي
6. شرح الزرقاني ملوطأ مالك
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املخدرات واآلثار القانونية 

   عرهَّفت هيئة خرباء املخدرات  يف منظمة  الصحة العاملية اإلدمان على أنه حالة مزمنة 
أو متكررة من التخدير، مضرة بالفرد واجملتمع, سببها التناول املتكرر للعقاقري)الطبيعية 

منها أو املركبة(، وخصائص هذه احلالة هي:
  1. رغبة أو حاجة ملحة )إلزامية( لالستمرار يف تناول املادة، واحلصول عليها بكل 

وسيلة.
   2. االجتاه إىل زيادة اجلرمية املخدرة.

  3. االعتماد النفسي واالعتماد اجلسمي على اآلثار اليت حتدثها املادة اليت يتناوهلا الفرد، 
فاإلدمان على املخدرات أصبح آفة اجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالظروف االقتصادية 
واالجتماعية وحتى السياسية منها، اليت تعيشها الشعوب املتقدمة واملتخلفة، إذا صح 

التعبري و التقسيم .
   وبالنسبة النتشار املخدرات بني الشباب بغض النظر عن مستواهم املعيشي، تظهر 
فئة التجار« مصاصي دم الشعوب« وهم عصابة جمرمة على مستوى عاملي من التنظيم 
واالتصال، فلهم فروع يف معظم دول العامل، وهدفهم غري إنساني للكسب غري املشروع 
و الثراء الفاحش يف سرعة و جرأة، كما أن هلم هدفًا سياسيًا يستهدف حتطيم الشباب 
من أجل سلب إرادتهم، وإشاعة الالمباالة يف احملاور الوطنية القومية، وإضعاف الوالء 

يف الدفاع عن الوطن، وإهدار النخوة بني أبنائه.
   إذن ميكن القول بصراحة عملية إن املخدرات هي مسوم تقضي على نضارة الشباب 

بقلم : الدكتور حنا عيسى / أستاذ القانون الدولي 
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وغياهب  الرذيلة،  مهاوي  إىل  به  وتدفع  والعقلية،  البدنية  األمراض  بأخطر  وتهدده 
السجون، وهي لعنة تصيب الفرد، وكارثة حتل بأسرته، وخسارة حمققة تلحق بوطنه، ألن 

تأثري املخدرات على األسرة ينعكس على اجملتمع الذي متثل األسرة خلية من خالياه.
   ومن خالل الدراسات اليت أجريت على مدمن املخدرات اتضح أن غياب دور البيت، 
وضياع السلطة األبوية من أكرب العوامل اليت تدفع الشباب إىل االحنراف، وازدياد نسبة 

السلوك اجلانح الذي يعد تعاطي املخدرات أحد صوره.
  وتبني أن معظم املدمنني يكون األب لديهم غائبًا معظم الوقت، وال ميارس إال دورًا 

هامشيًا يف حياة األسرة.
   فمشكلة اإلدمان مل تطرح نفسها بعد كقضية اجتماعية تستحق املواجهة على أساس 

من التخطيط يف جمتمعنا .. ألن تعاطيها يشكل مشكلة متعددة اجلوانب:
   أواًل: فهي مشكلة قانونية، ألن القانون ينظر إليها باعتبارها جرمية حبق اجملتمع.

   ثانياً: هي مشكلة صحية، ألنها تتعلق باجلانب اجلسمي و النفسي.
   ثالثاً: هي مشكلة اقتصادية، ألنها تؤثر على مستوى اإلنتاج، وتساعد يف انتشار اجلرمية 

يف صورها وأنواعها املختلفة.
   رابعاً: مشكلة دينية، إذ إن عدم ورود نص صريح حبرمتها ال يعن أنها مباحة، أو أنها 
حالل، إذ يكفي النص العام الذي يقرر أن كل مسكر مخر حرام، وأن المر حرام، وأن 
إنا املقصود كل ما خامر العقل  فيه النص،  املقصود ليس هو كل سائل يشرب ورد 
و  الصالة  علية  والرسول  السليم،  التفكري  وبني  بينه  وحال  ضوءه،  وحجب  وغطاه، 
السالم يقول: »... َواْلَْمُر َما     َخاَمَر  اْلَعْقَل« )صحيح البخاري، كتاب األشربة، باب المر 

من العنب( أي ما يغيب العقل ويدعو إىل الفتور فهو حرام.
   أما عن أنواع املخدرات اليت يتعاطاها املدمنون يف بالدنا فهي:

1. حشيش.
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2. هريوين.
3. حبة كاجون مطمون.

4. دواء سيمو.
5. أفيون.

6. اشتال القنب.
7. زيت احلشيش.

أما حول نسبة انتشاره فهي كاآلتي:
1. ينتشر اإلدمان بصفة عامة يف الرجال أكثر من النساء ,%75من الرجال.

2. ينتشر اإلدمان بني املطلقني والعزاب واألرامل أكثر من املتزوجني.
3. ينتشر اإلدمان مع انتشار الفقر و البطالة.

4. ينتشر تعاطي احلشيش بني العمال والفالحني.
5. ينتشر اإلدمان لدى األفراد الذين يتدنى فيهم املستوى العلمي والثقايف.

6. ترتكب الكثري من اجلرائم حتت تأثري املخدرات.
   أما حول اجلوانب القانونية يف مكافحة املخدرات، فتوجد هناك معاهدة دولية لعام 
1961م, لضرب املنظمات املتاجرة، ومع ازدياد نسبة املخدرات واإلدمان صاغت كثري 

من الدول تشريعاتها الداخلية وعدلتها يف مواجهة هذه اجلرمية واحلد من خطورة هذه 
املنظمات وعصابات رجال املخدرات،  ومن جانب آخر؛ ال بد من التنويه أن القانون 
يف بالدنا يساعد ويشجع على التعاطي، والسبب أنه ال توجد إجراءات فعلية للحد 
من هذه السلوكات االحنرافية، وال توجد هناك عقوبة رادعة هلذه اجلماعات الشاذة، على 
يتعامل  املواد392،391،390، ال  1960م،  عام  األردني  العقوبات  قانون  املثال:  سبيل 
بقسوة مع مثل هذه احلاالت، ال باإلجراء وال بالعقوبة، واملقصود هنا بأن هذا القانون 

يطبق على أبناء الضفة الغربية حتى هذا التاريخ.

املخدرات واآلثار القانونية 
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مواجهة  يف  اآلتية  واإلجراءات  األهداف  اختاذ  من  بد  ال  أعاله  تقدم  ما  كل  فبعد    
املخدرات ومكافحتها:

   أواًل: حتضري الدراسات واألحباث, اليت تبني مضار املخدرات وخماطرها.
   ثانياً: الفهم العلمي لطبيعة املخدرات وأبعادها، واختاذ التدابريالوقائية كلها يف إطار 

األسرة واملدرسة واملؤسسات االجتماعية املختلفة.
  ثالثاً: التعبئة اإلعالمية، وخلق إميان جاهريي عام بضرورة مواجهة املخدرات عن طريق 
العمل التطوعي، وفتح النوادي من أجل شغل وقت الفراغ والرتفيه املناسب والرياضة 

والنشاط االجتماعي.
   رابعاً: بناء املؤسسات واملراكز الكافية واملالئمة لرعاية املدمنني.

   خامساً: التوعية الدينية ووسائلها,عن طريق تدريب القائمني بالوعظ واإلرشاد.
   سادساً: نشر كتيبات, تتضمن أضرار املخدرات, وموقف الشريعة اإلسالمية الذي 
حيرم املخدرات شرعاً، وذلك بهدف تبصري اجلمهور وخصوصًا الشباب بأسباب حترميها، 
وتوزيعها على أوسع نطاق باجملان أو بثمن زهيد، وتوجيه برامج خاصة بها يف اإلذاعة 
املسموعة واملرئية على هيئة روايات أو قصص أو مسلسالت، أو أن خيصص برنامج 
دائم يراعى يف إعداده جذب انتباه املستمعني أو املشاهدين، بصورة متوازنة دون مبالغة 

أو إثارة.
   اآلثــار الــقــانــونــيــة:

   الــقــانــون: هو تشريع يرفض اجلور واحملاباة, العدل غايته واحلق منتهاه، فال يفلت 
من سلطانه ذو جاه أو ذو مال،  خيضع حلكمه كل الناس رعايا كانوا أو رعاة.

   * إن األسس واألهداف العامة للسياسة العقابية اليت ميكن أن تلحقنا بركب األمم 
اليت سبقتنا يف هذا اجملال حتى نصبح قدوة حيتذى بها يف هذه املنطقة املهمة وهي أمنية 

ليست بكثرية على وطننا فلسطني.
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    * إن إنساننا الفلسطين ال ميكن أن ينزلق إىل جرمية املخدرات، إذا ما توافرت لدية 
إمكانية إشباع حاجاته املشروعة بصورة إنسانية عادلة.

   * إن اإلجرام يف مسألة املخدرات ال يعدو كونه ظاهرة اجتماعية، وليست ظاهرة 
فردية لصيقة بشخص معني أو مبجموعة، لذا  فإن حتليل السلوك اإلجرامي املخدراتي، 
مبا يشمل ذلك من البحث عن أسباب اإلجرام باملخدرات، يب أن يستند إىل األوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية...اخل. وعليه، يب أن تقوِّم اجلرائم بشكل مفصل 
طبقا  أو  اجملتمع،  مصاحل  مع  تعارضها  لدرجة  وطبقا  هلا،  املكونة  العناصر  أساس  على 
للخطر الذي متثله بالنسبة هلذا اجملتمع، كما يف اجلرائم اليت متس أمن الدولة من الارج 

والداخل.
وقائية  أن تكون  للغري يب  ردع عام  أو  للجاني  كأداة ردع خاص  العقوبة  إن   *    
ملصاحل الشعب والوطن, تتدرج يف الشدة وتتناسب مع خطورة اجلرمية لتصل إىل الشدة 
والقسوة إزاء أفعال املساس بأمن الدولة أو حقوق املواطنني، حبيث  تؤدي املطلوب منها 

دون تراٍض أو إجحاف.
  قانون العقوبات الفلسطيين 1936 رقم 74

  الفصل الرابع

  قواعد عامة بشأن املسؤولية اجلزائية.

  الُسُكر:

الامسة:  فقرات،  من)5(  تتكون  والثانية  وثانية،  أوىل  فقرتني  من  تتكون   :15 املادة   
إيفاء للغاية املقصودة من هذه املادة يعترب)الُسُكر( شاماًل للحالة اليت تنشأ عن تعاطي 

املخدرات أو العقاقري.
  املادة )101( حتدد العقوبة.

  * كل من تصرف يف مكان عام، وهو يف حالة الُسُكر، تصرفًا مقرونًا بالشغب أو خماًل 

املخدرات واآلثار القانونية 
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بالنظام، يعترب بأنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلبس مدة ثالثة أشهر أو بغرامة عشرة 
جنيهات أو بكلتا هاتني العقوبتني.

  * كل من وجد يف حالة ُسُكر حيمل سالحًا ناريًا حمشوًا، أو سكيناً، أو أي سالح قاتل 
آخر، يوز القبض عليه بدون مذكرة قبض، ويعترب أنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلبس 

مدة ستة أشهر، أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً، أو بكلتا هاتني العقوبتني.
  * كل من قدم مسكرًا لشخص يف حالة السكر، أو لشخص يظهر من مالحمه أنه دون 
الثامنة عشر من العمر، أو شجعه على شرب املسكر، يعترب أنه ارتكب خمالفة، ويغرم 

بغرامة قدرها مخسة جنيهات.
فيعترب  املسكر صاحب حمل,  الذي قدم  إذا كان الشخص  الرابعة؛  الفقرة    * وهناك 
الشخص أنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلبس مدة ثالثة أشهر، أو بغرامة قدرها جنيهان، 

أو بكلتا هاتني العقوبتني.
  قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية ) العسكري( لسنة 1979م.

  الباب احلادي عشر:

  الفصل الثاني: تعاطي املسكرات و املخدرات.

.433 -
- 434 )تتحدث عن السكر(.

.435 -

.436 -
  الــمــخــدرات:

  مادة 437: كل من تعاطى املخدرات يعاقب باحلبس ثالثة أشهر على األقل والغرامة 
من مخسني إىل مائه جنيه.

  مادة438: كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشر ة من العمر مواد خمدرة يعاقب باحلبس 



��

ستة أشهر على األقل والغرامة من مخسني إىل مائة جنيه.
  مادة 439: كل من قدم للتعاطي مبقابل أو غري مقابل موادًا خمدرة، أو سهل تعاطيها، 

يعاقب باحلبس سنة على األقل والغرامة مائة إىل مائيت جنبه.

  مادة 440: كل من رخص من الثورة حليازة مواد خمدرة ؟؟؟.
  مادة 441: يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبالغرامة من ألف إىل عشرة آالف جنيه 

كل من:
1. صدر أو جلب مواد خمدرة بقصد االجتار.

2. من أدار وأعد أو هيأ مكانًا لتعاطي املخدرات.

  قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960م.

  الباب العاشر : يف جرائم التسول والسكر واملقامرة.

  الفصل الثاني: يف تعاطي املسكرات واملخدرات .

السكر،  للجمهور، وهو يف حالة  مباح  أو مكان  عام،  390: من وجد يف حمل  املادة    
وتصرف تصرفًا مقرونًا بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانري 

أو باحلبس حتى أسبوع.
أو  حالة سكر،  أنه يف  على  حاله  ظاهر  يدل  قدم مسكرًا لشخص  من   :391 املادة    

لشخص مل يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره، عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانري.
   املادة 392: يعاقب باحلبس حتى شهر، أو بالغرامة حتى عشرة دنانري، إذا كان الشخص 

الذي قدم املسكر صاحب احلانة أو أحد مستخدميه.
   عند تكرار الفعل، ميكن احلكم بإقفال احملل للمدة اليت تراها احملكمة.

املخدرات واآلثار القانونية 



العدد   89   ربيع األول  -  ربيع الثاني    1431 هـ       وفق    آذار  -  نيسان  2010 م

�00

من أخبار مكتب املفيت العام 

  ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية ونشاطاتها

  

   

ضمن وفد فلسطيين

املفيت العام يشارك يف حفل اختتام القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009م 

يف اجلمهورية السورية

  دمشق: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية / 
خطيب املسجد األقصى املبارك – يف اختتام احتفاالت »القدس عاصمة للثقافة العربية 
الوفد إضافة إىل مساحته،  دار األوبرا السورية، وضم  2009م« واليت عقدت يف  للعام 
معالي الدكتور رفيق احلسين/ رئيس ديوان الرئاسة، وعطوفة املهندس عدنان احلسين/ 
حمافظ القدس، وأركان ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية يف سوريا، وبني مساحته يف كلمة 

        إعداد: األستاذ مصطفى أعرج /  نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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ألقاها أن هناك أنفاقًا كثرية كلها تتجه إىل جدران املسجد األقصى املبارك، وإىل أسفل 
أبنية البلدة القدمية اليت أصبحت معلقة يف اهلواء، وأنه لو حصلت أية هزة أرضية، رمبا 
تنهار املدينة كلها، وبالتالي فإن هذه احلفريات تشكل خطورة حقيقية كاملة على املدينة 
املقدسة، وهذا يستوجب وقفة عربية إسالمية شاملة، وأن القدس هي أرض حمتلة ال حيق 

لالحتالل أن يغري أو يبدل طابعها.
املفيت العام يستقبل السفري النروجيي

   القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 
يف  النرويج  سفري  وبنسالند«  »تور  السيد  سعادة   – املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 
فلسطني، حيث استمع مساحته لشرح حول موقف احلكومة النرويية الرافض لإلساءة 
تهديد  خلفية  على  ذلك  جاء  احلنيف،  اإلسالمي  وللدين    حممد  الكريم  للرسول 
صحفي نرويي بنشر صور جديدة مسيئة لإلسالم ورموزه ردًا على حماولة اغتياله، من 
جانبه أدان مساحته أي أعمال تسيء لإلسالم ورموزه، مؤكدًا على أنه مع حرية الصحافة 
الدينية، كما شكر مساحته موقف احلكومة  اليت ال تتطاول على الشخصيات والرموز 
النرويية الداعم للقضية الفلسطينية، وقد حضر اللقاء فضيلة الشيخ إبراهيم خليل 

عوض اهلل/ الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية.

من أخبار مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية ونشاطاتها
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املفيت العام يشارك يف أعمال اجلمع العام التأسيسي للمؤمتر العام لنصرة القدس

   كواالملبور: شارك مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 
رئيس جملس اإلفتاء األعلى – يف أعمال »اجلمع التأسيسي للمؤمتر العام لنصرة القدس«، 
والذي عقد يف العاصمة املاليزية كواالملبور، حيث ألقى مساحته كلمة بني فيها أهمية 
االحتالل  سلطات  بها  تقوم  اليت  الشرسة  اهلجمة  ظل  يف  خاصة  املؤمتر  هذا  انعقاد 
ومستوطنوها ضد األراضي الفلسطينية والشعب الفلسطين، واملقدسات الفلسطينية 
اإلسالمية واملسيحية، وبني مساحته خطورة األنفاق املربجمة اليت تقوم بها سلطات االحتالل 
وأن  وحوهلا،  القدمية  البلدة  وأسفل  املبارك  األقصى  املسجد  وأساسات  أسفل جدران 
هناك حفريات تتم هذه األيام يف منطقة باب الناظر أحد أبواب املسجد األقصى املبارك، 
وأضاف مساحته إن الطر احملدق باملسجد األقصى والقدس أصبح أكثر خطورة من أي 
وليس  باألفعال،  التحرك  بضرورة  واإلسالمية  العربية  األمتني  وطالب  مضى،  وقت 

باألقوال لدعم املدينة املقدسة ومحاية مقدساتها والوجود العربي فيها.
   والتقى مساحته على هامش املؤمتر بالعديد من الشخصيات والوفود الرمسية والشعبية، 

مثمنًا ما تقدمه الدول الشقيقة لدعم صمود الشعب الفلسطين.
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املفيت العام  يستقبل السفري اهلولندي

   القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 
لدى  اوفورد« سفري هولندا  »جاك  السيد  سعادة   – املبارك  األقصى  املسجد  خطيب   –

منها  يعاني  اليت  الصعبة  األوضاع  للسفري عن  الوطنية، حيث حتدث مساحته  السلطة 
الشعب الفلسطين ومقدساته وخصوصًا مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك، مبينًا 
أن احلفريات أسفل  املسجد األقصى املبارك والبلدة القدمية وما حوهلا أصبحت تشكل 
خطرًا حقيقيًا على  املقدسات واملواطنني، وبني أن املسجد األقصى املبارك وقف إسالمي 
ال حيق ألحد من غري املسلمني التدخل يف شؤون إدارته، كما قدم مساحته للسفري شرحًا 
عن أعمال دار اإلفتاء الفلسطينية، و أثنى  على موقف االحتاد األوروبي ومملكة هولندا 
الداعم للحقوق الفلسطينية وما يقدمانه من مساندة وتأييد للشعب الفلسطين وقضيته 
العادلة، كما تطرق مساحته إىل الرسومات املسيئة لإلسالم وللرموز الدينية، فقال إن حرية 
الرمسي  باملوقف  وأشاد  األديان ورموزها،   تنتهي عندما متس حرية  أن  الصحافة يب 
يرفضون اإلساءة ليس لإلسالم  املسلمني  أن  الرافض هلذه اإلساءات، وبني  اهلولندي 

ورموزه فحسب بل يرفضون اإلساءة للديانات األخرى ورموزها الدينية.

من أخبار مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية ونشاطاتها
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  بدوره بني السفري »جاك« أنه يوجد يف هولندا مليون ونصف مسلم من عدد السكان 
البالغ 17 مليون نسمة، وفيها 53 مسجدًا مبآذنه،  باإلضافة إىل عدد آخر دون مآذن، وأما 
بالنسبة للرسوم املسيئة اليت قام بها نائب يف الربملان، فإن املوقف الرمسي اهلولندي ضدها، 
وجتري اآلن حماكمة هلذا النائب، وأن الدستور اهلولندي يسمح حبرية العبادة وممارستها،  

وقد عرب السفري عن تقديره البالغ وشكره لسماحته  على حسن االستقبال.
املفيت العام  يستقبل وفدا من مطارنة النرويج 

والديار  للقدس  العام  املفيت   – أمحد حسني  حممد  الشيخ  مساحة  استقبل  القدس:     
النروييني، ضم  املطارنة  من  وفدًا    – املبارك  األقصى  املسجد  / خطيب  الفلسطينية 
أربعة عشر مطرانًا نرويياً، برئاسة املطران أوليف شيفزالند رئيس مؤمتر املطارنة يف 
النرويج وذلك مبرافقة املطران الدكتور منيب يونان من فلسطني، وسفري النرويج لدى 
املمارسات  الضيف صورة  للوفد  مساحته  شرح  حيث  توروبنسالند،  السيد  فلسطني  
اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد املقدسات اإلسالمية واملسيحية، وخاصة يف مدينة 
القدس، ومنع املواطنني من الدخول إىل أماكن العبادة، باإلضافة إىل انتهاك السلطات 
اإلسرائيلية حلرمة األماكن الدينية املقدسة، وأثنى مساحته على العالقات بني املسلمني 

واملسيحيني يف فلسطني اليت تشكل نوذجًا  
حيتذى يف العامل أجع، وأشار مساحته إىل أن 
وأن  اآلخرين،  احرتام  على  يقوم  اإلسالم 
التسامح  على  قائم  دين  اإلسالمي  الدين 
وحرية العبادة وأن العهدة العمرية أعطت 
للمسيحيني األمن على أنفسهم وأمواهلم 
أن  آخر  جانب  من  مبينًا   اخل،  وكنائسهم 
الديار  هذه  يف  واملسيحيني  املسلمني 
االحتالل  سلطات  ملضايقات  يتعرضون 
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واعتداءاتها على حد سواء.
  وانتقد مساحته حماوالت تشويه صورة اإلسالم والتطاول عليه،  من جانبه أثنى الوفد 
تساهم  اليت  اللقاءات،  هذه  من  املزيد  عقد  إىل  مساحته  داعني  االستقبال،  على حسن 
أصحاب  وباألخص  املختلفة،  األطراف  تتبناها  اليت  واألفكار  اآلراء  على  التعرف  يف 

الديانات السماوية.
املفيت العام يشارك يف حفل جائزة األمري نايف الدولية بالرياض

الرياض: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 
آل  العزيز  عبد  بن  نايف  األمري  جائزة  حفل  يف   – املبارك  األقصى  املسجد  خطيب 
سعود – النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء/ وزير الداخلية السعودي للسنة النبوية 
أشاد  وقد  الرابعة،  بدورته  الرياض  والذي عقد يف   – املعاصرة  اإلسامية  والدراسات 
مساحته بهذه اجلائزة والقائمني عليها ملا هلا من أثر كبري يف نشر الوعي الدين والفكر 
اإلسالمي الصحيح على املستوى العاملي، وزار مساحته جامعة اإلمام حممد بن سعود، 
حيث أطلع على املستوى املتقدم الذي وصلت إليه هذه اجلامعة، واليت أصبحت تضاهي 
اجلامعات العريقة يف العامل، والتقى مساحته على هامش احلفل بالعديد من الشخصيات 
األشقاء  من جيع  الداعم  باملوقف  مساحته  مشيدًا  املشاركة،  والشعبية  الرمسية  والوفود 

العرب واملسلمني للشعب الفلسطين ولقضيته العادلة.
املفيت العام يستقبل وفدًا درزيًا

القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 
خطيب املسجد األقصى املبارك – وفدًا درزياً، حضر لإلطالع على ممارسات االحتالل 
ضد املدينة املقدسة، وقد رحب مساحته بالوفد مؤكدًا على متانة الروابط بني الشعب 
الفلسطين الواحد يف الضفة والقطاع والداخل، داعيًا إىل مزيد من التالحم من أجل 
رفع الظلم عن املقدسيني، واستعرض مساحته أمام الوفد جلة من ممارسات االحتالل 
املمنهجة حبق املقدسني يف حماولة التهجري عن أرض آبائهم وأجدادهم، وقد قام الوفد 

من أخبار مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية ونشاطاتها



العدد   89   ربيع األول  -  ربيع الثاني    1431 هـ       وفق    آذار  -  نيسان  2010 م

�0�

بزيارة للمسجد األقصى املبارك وكنيسة القيامة وحي الشيخ جراح بالقدس.
جملس اإلفتاء األعلى يصدر عددًا من القرارات الفقهية

   القدس: عقد جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني جلسته الثامنة والسبعني، استعرض 
فيها األوضاع اليت مير بها شعبنا الفلسطين، وشجب استباحة الدماء، وانتهاك احلرمات 

داخل اجملتمع الفلسطين، مبا يعد ارتكابًا ألخطر املوبقات.
   وناقش اجملتمعون مسائل فقهية ختص حكم جوائز املسابقات االلكرتونية، وحكم 
وحكم  البضائع،  تلك  تقييم  وكيفية  مومسها،  انتهى  اليت  البضائع  من  الزكاة  إخراج 
املبالغ املدفوعة من قبل اجلاني لعالج اجملن عليه بالنسبة للدية، وحكم هالك املبيع يف 
يد البائع بعد دفع جزء من الثمن، وقبل االستالم من املشرتي. وقد شكلت جلان من 

أعضاء اجمللس لصياغة القرارات الصادرة بالصوص.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف احتفالية القدس يف أبو ظيب

  أبو ظب: ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية–  
شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية/ 
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - يف احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية، والذي عقد 
اهلل  عوض  وعرب  واحدة«،  ثقافتنا  ظب  أبو  إىل  القدس  »من  عنوان  حتت  ظب،  أبو  يف 
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عن تقدير أبناء الشعب الفلسطين لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة على ما تقدمه من 
يف  له  ومساندة  الفلسطين،  للشعب  دعم 
دار  درع  فضيلته  قدم  كما  العادلة،  قضيته 
اإلفتاء الفلسطينية لسمو الشيخ هزاع بن 
الشيخ سلطان  ممثل مسو  نهيان  آل  سلطان 
اإلعالمي  الثقايف  املركز  رئيس  زايد/  بن 
والتقى  اإلمارات،  تراث  نادي  ورئيس 
سعادة السفري خريي العريدي/ سفري دولة 

فلسطني يف اإلمارات العربية املتحدة، وقدم له درع دار اإلفتاء تقديرًا للدور الذي قامت 
به هيئة السفارة الفلسطينية يف اإلعداد هلذه االحتفالية.

مفيت نابلس يلتقي ضباط اخلدمات الطبية العسكرية وأفرادها

   نابلس: التقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش – مفيت حمافظة نابلس – ضباط الدمات 
الطبية العسكرية وأفرادها، حيث ألقى حماضرة عن الدين اإلسالمي احلنيف، بني فيها أن 
الدين اإلسالمي دين يسر وليس عسرًا، وأنه دين الوسطية ال التطرف، وأشاد فضيلته 

من أخبار مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية ونشاطاتها
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بدور املؤسسة األمنية اليت تعمل بكل شرف وأمانة من أجل محاية املواطنني وتطبيق 
القانون، وهي تتعامل بإنسانية واحرتام ورأفة مع الناس أثناء قيامهم بواجبهم.

باألدلة  بني  حيث  اإلسرائيلية،  البضائع  مقاطعة  حول  ندوة  يف  فضيلته  شارك  كما    
وجوب مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، وألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة بني فيها 
أهمية القدس ومكانتها عند املسلمني، علمًا بأن فضيلته يشارك يف العديد من الربامج 

املتلفزة واإلذاعية، اليت ييب من خالهلا عن أسئلة املواطنني.
مفيت جنني يستقبل وفدًا من دير الالتني

مفيت حمافظة جنني     جنني: استقبل فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح – 
أكد  حيث  نضال،  األب  برئاسة  الالتني  ودير  الزبابدة  أبناء  من  وفدًا   –

فضيلته على عمق العالقة التارخيية بني أبناء الشعب الفلسطين الواحد، 

كما شارك فضيلته يف حفل تكريم قائد شرطة جنني ونائبه يف قاعة الغرفة التجارية.

   من جانب آخر، وخالل مشاركته يف االحتفال باليوم العاملي لإليدز، الذي أقامته مديرية 

أن  بني صالح  ومديرية صحة جنني،  املدرسية  الصحة  قسم  مع  بالتعاون  والتعليم،  الرتبية 

اجملتمع الفلسطين معافى من هذا املرض الطري، وأن سبب هذا املرض االبتعاد عن الدين، 

والوقوع يف املعاصي. 

   يذكر بأن فضيلته ألقى العديد من خطب اجلمعة والدروس اليت تدعو إىل الوحدة ورص 

الصفوف، كما شارك يف حل العديد من النزاعات العائلية والعشائرية.

مفيت بيت حلم يلقي حماضرات يف دار الندوة الدولية يف احملافظة

  بيت حلم: ألقى فضيلة الشيخ عبد اجمليد عطا العمارنة –مفيت حمافظة بيت 

الندوة  دار  يف  وذلك  أجنبية،  بوفود  الدينية  احملاضرات  من  العديد  حلم– 

الدولية يف احملافظة، كما التقى بالدكتورة »ماريا ماملستزون« املدرسة يف جامعة 

»دوسنربج« يف السويد، حيث شرح هلا مساحة اإلسالم وعدالته، واملعاناة اليت 

يتعرض هلا الشعب الفلسطين ومقدساته.
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مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرة حول 

»القيم السلوكية واألخالقية«

   طولكرم: ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي –مفيت حمافظة طولكرم– حماضرة حول 

للبنات،  الثانوية  الناصر  »القيم السلوكية واألخالقية« يف مدرسة جال عبد 

كما ألقى حماضرة عن وسائل تنظيم احلمل يف جعية الرعاية االجتماعية مبخيم طولكرم.

مفيت اخلليل يشارك يف مؤمتر حول املرأة الفلسطينية

  الليل: شارك فضيلة الشيخ »حممد ماهر« مسودة –مفيت حمافظة الليل– يف 

مؤمتر بعنوان »املرأة الفلسطينية بني الواقع واملأمول« حيث قدم ورقة عمل 

حول دور املرأة يف اإلسالم، كما ألقى العديد من خطب اجلمعة يف املسجد 

الدينية، وشارك كذلك يف  الدروس  العديد من  إلقائه  إىل  باإلضافة  الليل،  اإلبراهيمي يف 

االحتفال املركزي بيوم الشجرة الفلسطين.

مفيت أرحيا واألغوار يشارك يف اجتماع لبحث قضايا تهم املواطنني

    أرحيا: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب – مفيت حمافظة أرحيا واألغوار- 

يف االجتماع الذي عقد يف بلدية أرحيا، ضم رئيس بلدية أرحيا، وعدد من  

الوجهاء لبحث قضايا تهم املواطنني، وقد مثن فضيلته املساهمة الفاعلة اليت 

قدمتها بلدية أرحيا يف إعمار املسجد الكبري، وكذلك التعاون الدائم معها يف سبيل تطوير 

املساجد، مثمنًا دور البلدية وطواقمها يف اإلدارة الناجحة الالزمة يف حل العديد من القضايا 

اليت تهم املواطنني.

دار اإلفتاء الفلسطينية تكرم املشاركني يف مؤمتر )القدس: إميان... حتديات(

   قامت دار اإلفتاء الفلسطينية بتكريم املشاركني يف مؤمتر القدس إميان وحتديات الذي عقد 

حتت رعاية سيادة األخ الرئيس حممود عباس )أبو مازن( حفظه اهلل، وذلك بتقديم درع تكريم 

بإسم دار اإلفتاء للمشاركني.

من أخبار مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية ونشاطاتها
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املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية يسلم درع التكريم للقارئ عطا اهلل ناصر

 نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية لدار اإلفتاء يسلم درع التكريم
نيابة عن دار اإلفتاء للدكتور صائب عريقات

 نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية و املدير املالي لدار اإلفتاء يسلما درع التكريم
نيابة عن دار اإلفتاء للدكتور حسن خاطر
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