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اسرتاحة العابد
الشيخ حممد أمحد حسني  /املشرف العام

عن أبي ُعبَيْ ٍد موىل بن أَ ْز َه َر قالَ :ش ِهد ُ ْ
خْ َ َّ
اب رضي اهلل عنه،
ْت ال ِعي َد مع ُع َم َر بن الط ِ

فقالَ « :ه َذا ِن( )1يَ ْو َما ِن نهى رسول اللهَِّ صلى اهلل عليه وسلم عن ِصيَا ِم ِه َما؛ يَ ْوُم ِف ْط ِر ُك ْم
من ِصيَا ِم ُك ْمَ ،واْليَ ْوُم آْال َخُر َتأُْكُلو َن فيه من ُن ُس ِك ُك ْم»)2(.
يبني ابن حجر العسقالني فائدة وصف اليومني يف هذا احلديث ،باإلشارة إىل العلة

يف وجوب فطرهما ،وهو الفصل من الصوم ،وإظهار متامه وحده بفطر ما بعده ،واآلخر
ألجل النسك املتقرب بذحبه ،ليؤكل منه ،ولو شرع صومه مل يكن ملشروعية الذبح فيه
فعب عن علة التحريم باألكل من النسك؛ ألنه يستلزم النحر ،ويف احلديث حتريم
معنى ،رَّ
صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع ،وهو باإلمجاع)3(.

فالفاروق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب خيرب عن نهي الرسول صلى اهلل عليه وسلم
عن صيام عيدي الفطر واألضحى ،ومن دالالت هذا النهي النبوي أنه ينبه األذهان
إىل طبيعة دين اإلسالم الذي يوازن بني مطالب اجلسد والروح ،نِّ
ويبي مقاصد الدنيا

واآلخرة ،فهو يشدد على أداء املناسك والشعائر التعبدية ،ويفصل أحكامها وأوقاتها
وشروطها وثوابها وعقاب تركها أو التفريط فيها ،وهو يف الوقت نفسه مينع التفرغ

الكامل ألداء الشعائر التعبدية ،بل يفرض أحياناً التحلل منها ،فهو يفرض الصيام
باإلمساك عن املفطرات يف نهار رمضان ،ويأمر بالتحلل من الصيام باإلفطار اليومي بعد


اسرتاحة العابد

غروب الشمس ،ومينع صيام يوم التحلل من ختم شهر رمضان بعد ثبوت هالل شهر
شوال التالي لرمضان ،فمن أفطر نهار رمضان وهو مكلف دون عذر شرعي يأثم ،ومن
صام يوم العيد يأثم ،يف صورة جتمع بني املتقابلني حتت مظلة العبادة املشروعة ،فكما
كان اإلمساك نهار رمضان عبادة ،فإن اإلفطار بعد الغروب ويوم العيد عبادة أيضاً ،وهناك
عدد من األحاديث النبوية الصحيحة تدل على هذا املنحى يف التوجيهات النبوية،
واليت تدل بوضوح على أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان حيرص على أن تكون
للعابد اسرتاحة؛ تبقي على حيويته وهمته ونشاطه ،وهو يؤدي الشعائر واملناسك دون
أن يصاب بداء امللل والسآمة منها.
وصالة قيام ليالي رمضان تسمى الرتاويح ،مجع تروحية؛ وهي املرة الواحدة من الراحة،
كتسليمة من السالم ،ومسيت بذلك؛ ألنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يسرتحيون بني
كل تسليمتني ،قال الليث  :قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة)4(.
ويف سياق االستدالل على اسرتاحة العابد يظهر أنه مثلما نهى الرسول صلى اهلل
عليه وسلم عن صيام العيدين ،فإنه نهى عن الوصال يف الصيام والقيام ،فعن أبي هريرة

رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :إيَّ ُاك ْم َواْلو َص َ
الَ ،ق ُالواَ :فإن َ
اص ُل
َّك ُت َو ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ال :إن ُ
يت ُي ْط ِع ُمن َرِّبي َويَ ْس ِقينَ ،فا ْكَلُفوا
ُم فيِ َذِل َك ِمثِْلي ،إِِّني أَِب
ُ
َّك ْم َل ْست ْ
يَا َر ُسول اللهََِّ ،ق ِ
يِ
يِ
ِم ْن الأَْ ْع َما ِل َما ُت ِطيُقو َن»)5( .
ومن الشواهد الدالة بوضوح على تشريع االسرتاحة للعابد ما جاء يف رده صلى اهلل

عليه وسلم على ثالثة النفر الذين أرادوا املبالغة يف العبادة ،إىل حد االنشغال التام
وت أَ ْز َواج النيب
بها ،فعن أََنس بن َماِل ٍك رضي اهلل عنه ،قال« :جاء َثلاَ َثُة َر ْه ٍط( )6إىل ُبُي ِ
ِ
بوا،
صلى اهلل عليه وسلم يَ ْسأَُلو َن عن ِعبَاَدةِ ()7النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فلما ُأ ْخرُِ
َّه ْم َت َق ُّالو َها(َ ،)8ف َق ُالواَ :وأَيْ َن حَْن ُن من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قد َغ َف َر اهلل له ما
َكأَن ُ

َت َق َّد َم من َذنْبِِه وما َتأَ َّخ َر ،قال أَ َح ُد ُه ْم :أَ َّما أنا َفإِِّني ُأ َصِّلي َّ
الليْ َل أََب ًدا ،وقال َ
آخُر :أنا أَ ُصوُم
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َ
الد ْه َر وال ُأْف ِطُر ،وقال َ
َو ُج أََب ًداَ ،ف َجاَء رسول اللهَِّ صلى
َّ
ِّساَء فال أََتز َّ
َز ُل الن َ
آخُر :أنا أ ْعت ِ
ُم َك َذا َو َك َذا ،أَ َما واهلل إني لأََ ْخ َش ُاك ْم للِهََِّ ،وأَْت َق ُاك ْم
ُم َّال ِذ َ
ين ُقْلت ْ
اهلل عليه وسلم فقال :أَْنت ْ

ب عن(ُ )9سنَّ (،)10
ِّساَءَ ،ف َم ْن َر ِغ َ
لهَ ،ل ِكيِّن أَ ُصوُم َوُأْف ِطُرَ ،وُأ َصِّلي َوأَ ْرُق ُدَ ،وأََتز َّ
َو ُج الن َ
تيِ
س ِميِّن»)11(.
َفَليْ َ
فهذا احلديث واضح يف بيان رد الرسول صلى اهلل عليه وسلم على قرارات هذا النفر

من املسلمني ،الذين ابتغوا أن يشددوا على أنفسهم بالتجرد النوعي للزهد والعبادة،
سواء للصيام أم القيام أم هجر الزواج ،فلما علم الرسول صلى اهلل عليه وسلم خبربهم،
بني أنه أكثر خشية هلل ،وأشد تقوى منهم ،ومع ذلك فإنه يصوم ويفطر ،ويقوم للصالة
وينام ،ويتزوج النساء ،ويبقى أخشى وأتقى من الذين يشددون ،حمذراً من سلوك منحى
التشدد يف الدين ،بإعالنه الرباءة ممن خيتار طريقاً ومنهجاً خمالفاً ملا هو عليه ،بقوله :فمن

رغب عن سنيت –طريقيت -فليس مين ،حتى وإن بدا ظاهر ذلك املنهج املخالف بصورة
املبالغة يف عمل الطاعة ،وتقديم املزيد منها ،على طريقة اإلفراط يف العبادة والعطاء.
فاإلنسان خلق ليعبد اهلل ،وهو يصلي ويصوم ،ويزكي ،وحيج ،ويعبده كذلك ،وهو
يأكل ويشرب ويتزوج ويسعى على رزق عياله ،ويتمتع بطيبات ما رزقه اهلل وفق شريعة

اهلل وهدي نبيه ،وقد أنكر اهلل تعاىل على من حرم على نفسه أو على الناس شيئاً مما
أباحه هلم ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينََة هّ
الر ْز ِق
اللِ َّالتيِ َ أَ ْخ َر َج ِل ِعبَاِدهِ َواْل َّطيِّبَ ِ
ات ِم َن ِّ
ين آ َمنُواْ فيِ الحْ َيَاةِ ُّ
ات ِل َق ْو ٍم
ُق ْل ِهي ِلَّل ِذ َ
الدْنيَا َخاِل َصًة يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َك َذِل َك ُن َف ِّص ُل اآليَ ِ
يَ ْعَل ُمو َن}( .)12وينهى اهلل املؤمنني عن االعتداء على حق اهلل يف إباحة الطيبات لعباده،
ات َما أَ َح َّل هُّ
َدواْ إِ َّن هّ
الل َل ُك ْم َو َال َت ْعت ُ
ب
فيقول تعاىل{:يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اللَ َال يحُ ِ ُّ
ين آ َمنُواْ َال تحَُ ِّرُمواْ َطيِّبَ ِ

ين}(.)13
المُْ ْعتَ ِد َ

واهلل يأمر العابدين بالتمتع بالطيبات ،وشكر اهلل على آالئه فيها ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها

ات َما َر َزْقن ُ
َاك ْم َو ْ
ُم إِيَّاُه َت ْعُب ُدو َن}()14
َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ُكُلواْ ِمن َطيِّبَ ِ
اش ُكُرواْ للِهِّ إِن ُكنت ْ
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وعن أبي جحيفة عن أبيه قالَ :
«آخى النَّ ُّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َبينْ َ َسْل َما َن َوأَِبي
بيِ
الد ْردَاِء ُمتَبَ ِّذَلًةَ ،ف َق َ
ت:
الد ْردَاِءَ ،ف َرأَى ُأ َّم َّ
الد ْردَاِءَ ،فزَا َر َسْل َم ُان أََبا َّ
َّ
ال لهََاَ :ما َشأُْن ِك؟ َق َال ْ

الد ْردَاِءَ ،ف َصنَ َع َلُه َط َعا ًماَ ،ف َق َ
أَ ُخ َ
اجٌة فيِ ُّ
ال:
الدْنيَاَ ،ف َجاَء أَُبو َّ
وك أَُبو َّ
س َلُه َح َ
الد ْردَاِء َليْ َ
الَ :ما أََنا ِبآ ِكل َحتَّى َتأُْك َلَ ،ق َ
الَ :فإِّني َصاِئ ٌمَ ،ق َ
َ
الَ :فأَ َك َلَ ،فَل َّما َكا َن َّ
ب أَُبو
الليْ ُل َذ َه َ
ُك ْلَ ،ق ِ
ٍ
الليْلَ ،ق َ
ب يَُقوُمَ ،ف َق َ
الد ْردَاِء يَُقوُمَ ،ق َ
ال :نمََْ ،فَل َّما َكا َن ِم ْن ِ َّ
ال َسْل َم ُان:
َّ
ال :نمََْ ،فنَا َمُ ،ث َّم َذ َه َ
آخ ِر ِ
ُق ْم آْال َنَ ،ف َصَّليَاَ ،ف َق َ
ال َلُه َسْل َم ُان :إِ َّن ِل َرِّب َك َعَليْ َك َح ًّقاَ ،وِلنَ ْف ِس َك َعَليْ َك َح ًّقاَ ،ولأَِ ْهِل َك
َعَليْ َك َح ًّقاَ ،فأَ ْع ِط ُك َّل ِذي َح ٍّق َح َّقُهَ ،فأََتى النَّ َّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َذ َك َر َذِل َك َلُهَ ،ف َق َ
ال
بيِ
النَّ ُّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َص َد َق َسْل َم ُان»)15(.
بيِ
َ
الد ْه َر َوأَْق َرأُ
وعن َعبْ ِد اللهَِّ ْب ُن َع ْمرو ْبن اْل َعاص َر ِض َي اللهَُّ َعنْ ُه َما َق َ
الُ :
«كنْ ُت أ ُصوُم َّ
ِ ِ
ِ
اْلُق ْرآ َن ُك َّل َليَْلٍةَ ،ق َ
الَ :فإَِّما ُذ ِك ْر ُت ِللنَّبيِِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،وإِ َّما أَ ْر َس َل إَِل َّيَ ،فأََتيُْتُه،
َف َق َ
ب أَن َ
الد ْه َرَ ،وَت ْق َرُأ اْلُق ْرآ َن ُك َّل َليَْلٍة؟ َفُقْل ُتَ :بَلى يَا َن َّ اللهَِّ؛ َولمَْ
َّك َت ُصوُم َّ
ال ِلي :أَلمَْ ُأ ْخرَْ
بيِ
ُأرْد ب َذِل َك إلاَّ خْ َ
اليرْ ََ ،ق َ
الَ :فإِ َّن بحَِ ْسبِ َك أَ ْن َت ُصو َم ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍر َثلاَ َثَة أَيَّ ٍامُ ،قْل ُت :يَا َن َّ اللهَِّ؛
ِ ِ
ِ
بيِ
يق أَْف َض َل ِم ْن َذِل َكَ ،ق َ
إِِّني ُأ ِط ُ
الَ :فإِ َّن ِل َز ْو ِج َك َعَليْ َك َح ًّقاَ ،وِل َز ْو ِر َك َعَليْ َك َح ًّقاَ ،ولجِ َ َس ِد َك
َ
َعَليْ َك َح ًّقاَ ،ق َ
للهَّ َّ للهَُّ َ
َّ َ
اس،
الَ :ف ُص ْم َص ْو َم د ُ
َاوَد َنبيِِّ ا ِ َصلى ا َعليِْه َو َسل َم ،فإَِّنُه َكا َن أ ْعبَ َد النَّ ِ
الَ :كا َن يَ ُصوُم يَ ْو ًماَ ،وُي ْف ِطُر يَ ْو ًماَ ،ق َ
َاودَ؟ َق َ
َق َ
الَ :واْق َرأْ اْلُق ْرآ َن
الُ :قْل ُت :يَا َنبيِ َّ اللهَِّ؛ َو َما َص ْوُم د ُ
يق أَْف َض َل ِم ْن َذِل َكَ ،ق َ
ُك ِّل َش ْهرَ ،ق َ
الُ :قْل ُت :يَا َن َّ اللهَِّ؛ إِِّني ُأ ِط ُ
ين،
الَ :فاْق َرأُْه فيِ ُك ِّل ِع ْش ِر َ
ٍ
فيِ
بيِ
َ
ُ
الَ :فاْق َرأُْه ُك ِّل َع ْشرَ ،ق َ
يق أْف َض َل ِم ْن َذِل َكَ ،ق َ
َق َ
الُ :قْل ُت :يَا َن َّ اللهَِّ؛ إِِّني أ ِط ُ
الُ :قْل ُت :يَا َنبيِ َّ
ٍ
فيِ
بيِ
يق أَْف َض َل ِم ْن َذِل َكَ ،ق َ
اللهَِّ؛ إِِّني ُأ ِط ُ
الَ :فاْق َرأُْه فيِ ُك ِّل َسبْ ٍعَ ،ولاَ َت ِزْد َعَلى َذِل َكَ ،فإِ َّن ِل َز ْو ِج َك
الَ :ف َش َّدْد ُت َف ُش ِّدَد َعَل َّيَ ،ق َ
َعَليْ َك َح ًّقاَ ،وِل َز ْو ِر َك َعَليْ َك َح ًّقاَ ،ولجِ َ َس ِد َك َعَليْ َك َح ًّقاَ ،ق َ
ال:
ول ِب َك ُع ْم ٌرَ ،ق َ
َوَق َ
ال ِلي النَّ ُّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم :إن َ
ْري َل َعَّل َك يَ ُط ُ
الَ :ف ِص ْر ُت
َّك لاَ َتد ِ
ِ
بيِ
إلىَ َّال ِذي َق َ
ب ُتَ ،وِدْد ُت أَِّني ُكنْ ُت َقبِْل ُت ُر ْخ َصَة
ال ِلي النَّبيِ ُّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،فَل َّما َكرِْ
ِ
َنبيِِّ اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم»()16
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ويف احلج شرع اهلل التمتع بني أداء مناسك العمرة ومناسك احلج ،فقال تعاىل:
َ َ َ
استَيْ َس َر ِم َن الهَْد َ لمَّْ جَ َ
{َ ..ف َمن تمََتَّ َع ِباْل ُع ْم َرةِ إِلىَ الحْ َ ِّج َف َما ْ
ِ
ْي ف َمن ِي ْد ف ِصيَاُم ثالثِة أيَّ ٍام فيِ
ُم ِتْل َك َع َش َرةٌ َكا ِمَلٌة )17(}...
الحْ َ ِّج َو َسبْ َعٍة إَِذا َر َج ْعت ْ
َع ْن اْبن َعباس َر ِضي اللهَُّ َعنْ ُه َما أََّنُه ُسئِ َل َع ْن ُمتْ َعِة الحْ َ ِّجَ ،ف َق َ َ
اجُرو َن
َ
ال «أ َه َّل المُْ َه ِ
ِ َّ ٍ
اج النَّبيِِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم فيِ َح َّجِة اْل َودَاع َوأَ ْهَلْلنَاَ ،فَل َّما َق ِد ْمنَا َم َّكَة،
َوالأَْن َ
ْصاُر َوأَ ْز َو ُ
ِ
َق َ
ال َر ُس ُ
ْي،
اج َعُلوا إِهْلاَ َل ُك ْم ِبالحْ َ ِّج ُع ْم َرةً ،إِلاَّ َم ْن َقَّل َد الهَْد َ
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمْ :

ابَ ،وَق َ
ْيَ ،فإَِّنُه
الَ :م ْن َقَّل َد الهَْد َ
ِّساَءَ ،وَلبِ ْسنَا الثِّيَ َ
َف ُط ْفنَا ِباْلبَيْ ِ
ت َوِب َّ
الص َفا َوالمَْْر َوةَِ ،وأََتيْنَا الن َ
ْي محََِّلُهُ ،ث َّم أَ َم َرَنا َع ِشيََّة الترَّْ ِويَِة أَ ْن ُن ِه َّل ِبالحْ َ ِّجَ ،فإَِذا َف َر ْغنَا ِم ْن
لاَ يحَِ ُّل َلُه َحتَّى يَبُْل َغ الهَْد ُ

ْيَ ،ك َما َق َ
ال اللهَُّ
الص َفا َوالمَْْر َوةَِ ،ف َق ْد مَتَّ َح ُّجنَاَ ،و َعَليْنَا الهَْد ُ
المَْن ِ
َاس ِكِ ،جئْنَا َف ُط ْفنَا ِباْلبَيْ ِ
ت َوِب َّ

لهَْ
ُم}
َت َعالىَ َ{:ف َما ْ
ْيَ ،ف َم ْن لمَْ جَِي ْد َف ِصيَاُم َثلاَ َثِة أَيَّ ٍام فيِ الحْ َ ِّجَ ،و َسبْ َعٍة إَِذا َر َج ْعت ْ
استَيْ َس َر ِم ْن ا د ِ
لىَ َ
الشاُة تجَْزيَ ،ف َج َم ُعوا ُن ُس َكينْ َعام َبينْ َ الحْ َ ِّج َواْل ُع ْم َرةَِ ،فإ َّن اللهََّ َت َعالىَ أَْنزَ
َلُه
ِ
إِ أ ْم َص ِار ُك ْمِ َّ ،
ِ فيِ ٍ
احُه ِللنَّاس َغيرْ َ أَ ْهل َم َّكَةَ ،ق َ
ال اللهََُّ{:ذِل َك
َابِهَ ،و َسنَُّه َنبِيُُّه َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،وأََب َ
فيِ ِكت ِ
ِ
ِ
اضري المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام} َوأَ ْش ُهُر الحْ َ ِّج َّال َذ َك َر اللهَُّ َت َعالىَ ِكتَابِهَ :ش َّو ٌ
َ لمَْ ُ َ ُ
ال
لمِ ْن يَك ْن أ ْهلُه َح ِ ِ
فيِ
ِ
تيِ
َ
اع،
الرَف ُث؛ الجْ ِ َم ُ
َوُذو اْل َق ْع َدةِ َوُذو الحْ َ َّجِةَ ،ف َم ْن تمََتَّ َع فيِ َه ِذهِ الأَْ ْش ُه ِر َف َعَليِْه َد ٌم ،أ ْو َص ْو ٌمَ .و َّ
اصيَ ،والجْ ِ َد ُ
َواْلُف ُس ُ
ال؛ المَِْراُء»)18( .
وق؛ المََْع ِ
فاسرتاحة العابد تبدو واضحة يف نسك التمتع ،حيث إن احلاج الذي مجع بني العمرة

واحلج ،يدخل مكة حمرماً ،ثم يؤدي مناسك العمرة ،ويتحلل بعد ذلك من إحرامه،

ليعود إليه يف اليوم الثامن من ذي احلجة -يوم الرتوية -معلناً استئناف أعمال احلج،
وهو بتحلله من اإلحرام األول ،والعودة لإلحرام من جديد يكون قد اسرتاح من قيود
اإلحرام ،ومتتع بالتحلل ،وهي متعة تعرب عن شكل من أشكال االسرتاحة اليت يتيحها
الشرع احلنيف للعابد.
فالرسول صلى اهلل عليه وسلم حرص أشد احلرص على تربية املسلمني ليكونوا


اسرتاحة العابد

عباداً هلل على الوجه الصحيح ،ميارسون الشعائر التعبدية ،وهم حيافظون على أداء
الواجب منها ،ويسعون لتقديم املزيد يف دائرة التطوع والنوافل ،على تفاوت بينهم
يف ذلك ،ومل يقبل منهم املغاالة فيها ،مثلما مل يسمح هلم التفريط بشيء منها ،فكانوا
بذلك يقتفون سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،الذي علمهم بقوله وفعله وتوجيهاته
كيف يعبدون اهلل باعتدال ،يعبدون ويسرتحيون ،وهم ميارسون العبادات الرئيسة من
صالة وصيام وحج ،حتى يكون كل نوع من أنواع العبادة مدرسة سلوكية هلم ،يتعلمون
منها باملمارسة والتطبيق القيم واملثل العليا ،ويأخذون منها بواعث جناحهم يف الدنيا،
ومقدمات فوزهم باآلخرة.
والعابد الناجح يعرف طريقه إىل ربه على النحو الذي يرضيه سبحانه ،أسوته يف
خطاه منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهديه وسنته ،الذي صام وأفطر ،وقام الليل

ونام ،وأكل وشرب وتزوج ،وعاش هلل عابداً يف صومه وصالته وحجه وجهاده ،وعاش

له كذلك يف بقية شأنه ،مقرراً أنه بشر له طباعهم وفيه نوازعهم ،فعن علقمة ،قالَ« :ق َ
ال
«صَّلى النَّ ُّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
صَ ،فَل َّما
يم :لاَ أَْد ِري َزاَد أَ ْو َن َق َ
َعبْ ُد اللهََِّ :
ال إِْب َرا ِه ُ
بيِ
الصلاَ ةِ َش ْيٌء؟ َق َ
يل َلُه :يَا َر ُس َ
الَ :و َما َذ َ
َسَّل َمِ ،ق َ
اك؟ َق ُالواَ :صَّليْ َ
ت َك َذا
ول اللهَِّ ،أَ َح َد َث فيِ َّ
استَ ْقبَ َل اْل ِقبَْلَةَ ،و َس َج َد َس ْج َدَتينْ ِ ُ ،ث َّم َسَّل َمَ ،فَل َّما أَْقبَ َل َعَليْنَا ِب َو ْج ِهِه،
َو َك َذاَ ،فثَنَى ِر ْجَليِْهَ ،و ْ
َق َ
ْسى َك َما
ال :إَِّنُه َل ْو َح َد َث فيِ َّ
الصلاَ ةِ َش ْيٌء َلنَبَّأُْت ُك ْم ِبِهَ ،وَل ِك ْن؛ إِمَّنَا أََنا َب َش ٌر ِمثُْل ُك ْم؛ أَن َ
ابَ ،فْلُيتِ َّم
َتنْ َس ْو َنَ ،فإَِذا َن ِس ُ
الص َو َ
يتَ ،ف َذ ِّكُروِنيَ ،وإَِذا َش َّك أَ َح ُد ُك ْم فيِ َصلاَ ِتِهَ ،فْليَت َ
َح َّر َّ
َعَليِْهُ ،ث َّم ِلُي َسِّل ْمُ ،ث َّم يَ ْس ُج ُد َس ْج َدَتينْ ِ »)19( .

والبشر ينشطون ويتعبون ،وهم بذلك حيتاجون الراحة ،فال بد للعابد إذن من اسرتاحة،

تتخلل أداءه للطاعة والعبادة ،ليحافظ على نشاطه وحياته ،ويبقى على شوق للعبادة.
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد األسوة ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،ومن
اقتدى واهتدى بهداه إىل يوم الدين.
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اهلوامش:
 .1قوله هذان فيه التغليب ،وذلك أن احلاضر يشار إليه بهذا ،والغائب يشار إليه بذاك ،فلما أن مجعهما اللفظ
قال :هذان؛ تغليباً للحاضر على الغائب(.فتح الباري ج /4ص)239
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم الفطر.
 .3فتح الباري ج /4ص.239

 .4املنتقى شرح موطأ مالك ،كتاب الصالة يف رمضان ،ومل مينعه من املواظبة عليه إال خشية أن يفرض على أمته،
ص  - 2 - 417باب ما جاء يف قيام رمضان.

 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال يف الصوم.
 .6ويف رواية مسلم من حديث ثابت عن أنس أن نفراً من أصحاب النيب صلى اهلل تعاىل عليه وآله وسلم،

والفرق بني الرهط والنفر ،أن الرهط من ثالثة إىل عشرة ،والنفر من ثالثة إىل تسعة ،وكل منهما اسم مجع

ال واحد له ،وال منافاة بينهما من حيث املعنى( .عمدة القاري ج /20ص)65
اج النَّبيِِّ َصَّلى اللهَُّ عَ
 .7ويف رواية مسلم «أَ َّن َن َف ًرا ِم ْن أَ ْص َحاب النَّبيِِّ َصَّلى اللهَُّ عَ
َليِْه َو َسَّل َم
َليِْه َو َسَّل َم َسأَُلوا أَ ْز َو َ
ِ
الس ّر» صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه.
عْ
َن ع َ
َمِلِه فيِ ِّ
 .8تقالوها بتشديد الالم املضمومة ،أي عدوها قليلة ،وأصله تقاللوا فأدغمت الالم يف الالم الجتماع املثلني.
 .9لفظ رغب إذا استعمل بكلمة عن ،فمعناه أعرض ،وإذا استعمل بكلمة يف ،فمعناه أقبل إليه.

 .10طريقيت.

 .11صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح.
 .12األعراف.32:
 .13املائدة.87:

 .14البقرة.172:

 .15صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع ومل ير عليه قضاء إذا كان

أوفق له.

 .16صحيح مسلم ،كتاب الصوم ،باب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به.
 .17البقرة.196:

 .18صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب قول اهلل تعاىل ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام.
 .19صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب التوجه حنو القبلة حيث كان.

10

لـمـاذا

كلمة العدد

حيقدون على اإلسالم ؟؟!
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير

ال تكاد مشس يوم تغيب ،حتى ترد أخبار من هنا وهناك عن إساءة لإلسالم أو رموزه،
على تنوع يف أشكاهلا ،واختالف يف مصادرها ،فبعضها صريح كحملة حرق املصحف
الشريف اليت دخل جزء منها مرحلة التنفيذ ،وأرجئ جزء آخر ،ومحلة اإلساءة للنيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،والتطاول على صحابته ،رضي اهلل عنهم ،وأزواجه الطاهرات ،ومالحقة
املسلمني واملسلمات ال لذنب سوى أنهم ميارسون شعائر اإلسالم ،أو يلتزمون بأحكامه
يف لباسهم وأفكارهم ،أو حتى جملرد انتسابهم إليه.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا :ملاذا هذا احلقد األعمى على اإلسالم؟ وما بواعث
هذا التطرف ضد املسلمني؟
وعند حماولة اإلجابة عن هذا التساؤل يظهر أن من أبرز القواسم املشرتكة إلفساح اجملال
أمام االنتهاكات املتعمدة ضد اإلسالم ورموزه تكمن يف التذرع حبرية الرأي ،فتحت هذا
الشعار تفتح األبواب على مصارعها للتعبري املتفلت من القيم واملعايري ،ومن أغرب
العجائب والتناقضات أن الكيل مبكيال حرية التعبري يتسم بالنفاق واالزدواجية ،فإذا
مس التعبري بعض القضايا أو الناس من احملصنني حبمايات معينة ،فإن الدنيا تقوم وال
تقعد ،وينهال الشجب من كل حدب وصوب ،النتهاك قدسية هذه الفئة من الناس أو
11
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التعرض لشيء من قضاياها.
أما حني يكون االنتهاك ضد فئات أخرى مثل املسلمني ورموزهم ومقدساتهم ،فإن
املتحذلقني واملسوغني ينربون لتربير ذلك ،حبجة احرتام احلريات ،وأن ذلك من فيض
نفحات الدميقراطية ونعيمها ،ومن مسات قداستها.
وللتوضيح أكثر؛ فإن مسائل التعدي على املقدسات ينظر إليها حسب جانبني ،أوهلما
الطرف املعتدي ،وثانيهما الطرف املعتدى عليه ،فهناك فرق بني أن يصدر التعدي
من أصحاب جنسيات أو ديانات أو انتماءات معينة ،وبني أن يصدر من فئات أخرى،
فصدوره من املشمولني باحلماية العاملية أو من فئات تنتمي ألصحاب القوة والنفوذ

العاملي خيتلف عن صدوره من املقموعني عاملياً ،والتقسيم نفسه يشمل اجلهة املعتدى
عليها ،وسبق أن قيل :قتل امرئ يف غابة جرمية ال تغتفر ،وقتل شعب آمن مسألة فيها
نظر ،وما حيدث يف ضوء تعدد املكاييل اخلاصة بانتهاك حرمة املقدسات حسب املعتدين
واملعتدى عليهم ينضوي يف سياق ذاك القول العنصري البغيض.
ومن أحدث صرعات استباحة انتهاك حرمة املقدسات حتت هذه الذريعة ،ما حيدث
من تفشي لظاهرة التباهي بالتطاول على القرآن الكريم ،سواء باحلرق أو الدوس أو ما
شابه من األفعال املشينة ،وتزعم محلة جديدة لذلك القس تريي جونز -أسقف كنيسة
فلوريدا ،-من مركز «دوف وورلد أوت ريتش» ،الذي أعلن عن نيته حرق املصحف أمام
إحدى الكنائس يف مدينة جينسفيل بوالية فلوريدا األمريكية ،يف احلادي عشر من أيلول
2010م الذي يوافق الذكرى التاسعة هلجمات احلادي عشر من سبتمرب على الواليات
املتحدة عام 2001م .وقد علقت هناك إعالنات كتب عليها «اليوم العاملي إلحراق
املصحف» ،وبني جونز أن اهلدف من خطة حرق املصحف هو «توجيه رسالة واضحة
12
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إىل العناصر املتطرفة يف اإلسالم ،بأنه لن يتم التسامح معهم يف الواليات املتحدة».
ووصف اإلسالم «من عمل الشيطان» ،واعترب أن القرآن الكريم مسؤول عن هجمات
 11سبتمرب ،وتقول كنيسة فلوريدا :إنها تريد أن تتصدي ملا وصفته بـ«شر اإلسالم».
ومما يالحظ أنه مل تتخذ إجراءات عملية ملنع تلك احلملة من التنفيذ ،على الرغم من وصف
هذا العمل من بعض املسؤولني الرمسني بأنه «خطري وأمحق» ،وأمر«مقيت»و«يتعارض
مع القيم األمريكية» ،وأنه فكرة «مستفزة ومتعصبة وغري حمرتمة» .وقال جنيب جربائيل
 رئيس منظمة االحتاد املصري حلقوق اإلنسان :إن ما يعتزم القس جونز تنفيذه يندرجحتت أعمال التطرف واإلرهاب(.)1
ويذكر أنه سبق للدمنارك أن أعلنت عن دعوة حلرق املصحف الشريف يف الساحة

الكربى يف كوبنهاجن ،رداً على مقاطعة البالد اإلسالمية ملنتوجاتها ،حيث أطلقت دعوة
وقتها لكل دمناركي أن يشرتي نسخة من القرآن ،ويأتي بها إىل الساحة العامة الرئيسة
ليتم حرقها.
ويف سياق متصل نقلت بعض وكاالت األخبار أن متطرفني يهود مزقوا القرآن الكريم
يف القدس الغربية ،وداسوه بأقدامهم وسط شارع يافا بالقدس الغربية(.)2
ومما يدعو لالمشئزاز أن بعض املواقف الغربية الشاجبة حلرق املصحف مل تنطلق من
حرص على العالقات املتبادلة بني الدول والشعوب ،وال مراعاة للمحافظة على القيم
واملقدسات وقبول اآلخر ،وإمنا انطلقت حتسباً من ردود الفعل اليت قد تقع يف بعض
أحناء العامل ،فدافعها متثل يف اخلوف على املصاحل اخلاصة بها ،وهي قادرة لو شاءت أن متنع
هذا االعتداء وأمثاله ،مستندة إىل مبادئها املزعومة اليت تنادي بالعدل واملساواة.
ومحالت حرق القرآن تندرج ضمن احملاوالت القدمية اجلديدة للنيل من القرآن الكريم،
13
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سواء ما تعلق منها بوصفه بالسحر ،أم بإثارة الشبهات حوله ،أم بالتعرض املباشر
لالعتداء املادي عليه ،وبعض اجلهات تغمز وتلمز بالقرآن على طريقة املستهزئني
األقدمني ونهجهم ،وبعضهم يتسرت حتت عباءة مسميات تبدو أحياناً يف ظاهرها

إسالمية ،ومثل أولئك مثل بعض أهل الكتاب الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ { :وَق َالت

َّ ُ
َ ْ
َّ
آخ َرُه
نز َل َعَلى َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َو ْجَه النَّ َه ِار َوا ْكُفُرواْ ِ
َاب آ ِمنُواْ ِبال ِذ َي أ ِ
طآِئ َفٌة ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ
َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن }(.)3

فكانت خطتهم من التظاهر باالتباع املؤقت لإلسالم ،ثم الرجوع عنه ،تشكيك الناس

واملؤمنني به ،إذ يقول بعضهم :ما رجع هؤالء عنه بعد دخوهلم فيه وهم أولو علم إال
لعلمهم بطالنه.
وبالتزامن مع محلة حرق القرآن أثار خرب تكريم املستشارة األملانية أجنيال مريكل
للدمناركي كورت ويسرتغارد  ،صاحب الرسوم املسيئة للنيب حممد -صلى اهلل عليه

وسلم -غضباً واسعاً بني مسلمي العامل وخباصة يف أملانيا.

ومما ال شك فيه أن احلمالت العنصرية واملتطرفة ضد اإلسالم ورموزه ال ختدم حالة
االستقرار والسالم العاملية ،وإمنا تذكي روح العداء واحلروب بني الشعوب واألمم
والديانات ،وتدل على مدى التعصب األعمى الذي يسيطر على عقول هؤالء الناس
وفكرهم وسلوكهم ،وهي تدل كذلك على احلقد التارخيي الكامن يف نفوس القائمني
على هذه احلمالت وعقوهلم ،وقد حذر القرآن الكريم ممن يكنون احلقد والكراهية

ين آ َمنُواْ َال َتتَّ ِخ ُذواْ ِب َطاَنًة ِّمن ُدوِن ُك ْم َال يَأُْلوَن ُك ْم
للمسلمني ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َخبَ ً
ب َق ْد َبيَّنَّا َل ُك ُم
ُّم َق ْد َب َد ِت اْلبَ ْغ َضاء ِم ْن أَْف َوا ِه ِه ْم َو َما تخُْ ِفي ُص ُدوُر ُه ْم أَ ْكرَُ
اال َودُّواْ َما َعنِت ْ
ُم َت ْع ِقُلو َن}()4
اآليَ ِ
ات إِن ُكنت ْ
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وهذه املواقف واحلمالت تنم أيضاً عن عقلية الغرور والغطرسة اليت تنطلق منها موجات
االعتداء والكراهية لإلسالم واملسلمني يف الغرب ،واليت يغذيها ضعف املسلمني،
وقصور فاعلية ردود أفعاهلم ،باإلضافة إىل اخلوف مما يسمى باإلرهاب اإلسالمي ،وقد
أثار مشروع بناء مسجد قرب موقع مركز التجارة العاملي الذي تعرض هلجوم يف
 11أيلول 2001م ،موجة من االعرتاض والسخط لدى بعض اجلهات هناك ،وحيتج
بعض هؤالء املعرتضني بالتحسب مما يسمى اإلرهاب اإلسالمي ،والذي بات يعرف
بـ «اإلسالمو – فوبيا» أي التخوف من اإلسالم ،وقد استغلت أحداث  11أيلول
2001م منذ وقوعها ،ولغاية اآلن يف التحريض الواسع ضد اإلسالم واملسلمني ،سواء
على املستوى السياسي أم الديين أم الثقايف أم االجتماعي ،ويتزعم محلة التحريض
هذه احملافظون اجلدد ،واستبيحت حرمات املسلمني يف بلدانهم وخارجها ،حبجة حماربة
اإلرهاب ،ومالحقة اإلرهابيني ،حتى إن الرئيس األمريكي نفسه مل يسلم من براثن هذه
احلملة لوجود صلة بني واحد من ساللته واإلسالم.
وإذا ما متت مراجعة مرتوية للوقائع التارخيية يف ظالل اآليات القرآنية ،فإن املراجع

يلحظ التعنت حيال القرآن وآياته من قبل املكابرين احلاقدين ،واهلل تعاىل يقولَ {:وَق َ
ال
ين َك َفُروا َلن ُّن ْؤ ِم َن ِب َه َذا اْلُق ْرآ ِن َولاَ ِب َّال ِذي َبينْ َ يَ َديِْه ،)5( }...وهم َّ
ين َج َعُلوا
{ال ِذ َ
َّال ِذ َ

اْلُق ْرآ َن ِع ِض َ
ني }(.)6

والكافرون كانوا يقولون عند قراءة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،القرآن إيتوا باللغط

ين َك َفُروا لاَ
وحنوه وصيحوا يف زمن قراءته ،فيسكت عن القراءة ،قال تعاىلَ { :وَق َ
ال َّال ِذ َ

َت ْس َم ُعوا لهَِ َذا اْلُق ْرآ ِن َواْل َغ ْوا ِفيِه َل َعَّل ُك ْم َت ْغِلُبو َن}(.)7

وعند االسرتسال يف تدبر احلقائق ذات الصلة باالنتهاكات السافرة ضد اإلسالم
15
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ورموزه ،يالحظ أنها تفقد وجه غرابتها ،فاحلقد األعمى على اإلسالم واملسلمني ،يأتي
يف طليعة الدوافع لشن هذه احلمالت املسعورة ضد اإلسالم ،فال يروق هلؤالء احلاقدين

أن يكون القرآن نوراً من اهلل مبيناً ،أنزله على قلب خامت املرسلني حممد صلى اهلل

ُّور َّال ِذي أَن َزْلنَا َواللهَُّ بمَِا َت ْع َمُلو َن
عليه وسلم ،فاهلل تعاىل يقولَ{ :فآ ِمنُوا ِباللهَِّ َو َر ُسوِلِه َوالن ِ
ري}(.)8
َخبِ ٌ

اءكم ُب ْر َه ٌ
اس َق ْد َج ُ
ان ِّمن َّرِّب ُك ْم َوأَن َزْلنَا إَِليْ ُك ْم ُنوراً ُّمبِيناً}(،)9
ويقول سبحانه{:يَا أَيُّ َها النَّ ُ
الر ُس َ
والذين يتبعون هذا النور هم املهتدون ،فاهلل تعاىل يقولَّ :
{ال ِذ َ
ول النَّبيِ َّ
ين يَتَّبِ ُعو َن َّ
ُ
األ ِّم َّي َّال ِذي جَِي ُدوَنُه َم ْكتُوباً ِعن َد ُه ْم التَّ ْو َراةِ َو نجْ
وف َويَنْ َه ُاه ْم َع ِن
يل يَأُْمُر ُهم ِبالمَْْعُر ِ
ِ
اإل ِ ِ
فيِ

ث َويَ َض ُع َعنْ ُه ْم إ ْص َر ُه ْم َو َ
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْه ُم خْ َ
لمُْ َ
األ ْغ َ
نكر َويحُ ِ ُّل لهَُ ُم َّ
البَآِئ َ
ال َل َّال
الطيِّبَ ِ
ِ
ِ
ا ِ
تيِ
َّ ُ
نز َل َم َعُه ُأ ْوَلـئِ َك
َكاَن ْ
ت َعَليْ ِه ْم َف َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ِبِه َو َع َّزُروُه َوَن َصُروُه َو َّاتبَ ُعواْ النُّو َر ال ِذ َي أ ِ
ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}(.)10

والدعاة إىل اإلسالم يتصدرهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يهدون بالقرآن إىل

الصراط املستقيم ،لقوله تعاىلَ {:و َك َذِل َك أَ ْو َحيْنَا إَِليْ َك ُروحاً ِّم ْن أَ ْم ِرَنا َما ُك َ
ْري َما
نت َتد ِ

َّشاء ِم ْن ِعبَاِدَنا َوإن َ
َّك َلتَ ْه ِدي إِلىَ
َاب َولاَ الإِْمي ُ
َان َوَل ِكن َج َعْلنَاُه ُنوراً َّن ْه ِدي ِبِه َم ْن ن َ
اْل ِكت ُ
ِ

اط ُّم ْستَ ِقيم}(.)11
ِص َر ٍ
ٍ
والقرآن ً
أوال وأخرياً تلقاه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم من رب العاملني اْل َع ِزيز
الر ِحيم الحْ َ ِكيم َ
احل ِميد اْل َعِليم ،شاء من شاء وأبى من أبى ،واهلل تعاىل يقولَ {:وإن َ
َّك
الرحمْ َن َّ
َّ
ِ

َلتَ
ُل َّقى اْلُق ْرآ َن ِمن َّل ُد ْن َح ِكيم َعِليم}({ ،)12إنَّا حَْن ُن َن َّزْلنَا َعَليْ َك اْلُق ْرآ َن َتنز ً
يال}(،)13
ِ
ِ
ٍ ٍ
ني}(َ{ ،)14تنز َ
الر ِحيم}(َ{ ،)15ت ُ ْ
{ َوإَِّنُه َلتَنز ُ
يل َر ِّب اْل َعالمَِ َ
يل اْلعزيز
َاب ِم َن اللهَِّ
ِ
ِ
ِ
نزيل ال ِكت ِ
َ ِ ِ َّ ِ
يل اْل ِكتَاب ِم َن اللهَِّ اْل َعزيز اْل َعِليم}(َ{ ،)17تنز ٌ
اْل َعزيز الحْ َ ِكيم}(َ{ ،)16تنز ُ
َن
يل ِّم َن َّ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
الرحمْ ِ
ِ
ِ
16
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اط ُل ِمن َبينْ ِ يَ َديِْه َولاَ ِم ْن َخْل ِفِه َتنز ٌ
الرح
يل ِّم ْن َح ِكيم حمَ ِي ٍد}(،)19
يم}({ ،)18لاَ يَأِْتيِه اْلبَ ِ
ِ
َّ ِ ِ
ٍ
{َتنز ٌ
يل ِّمن َّر ِّب اْل َعالمَِ َ
ني}(.)20
ِ
والذين ال يروق هلم أن يكون للقرآن الكريم هذا املقام واجملد الرباني يسعون بكل

ما أوتوا من قوة للتصدي هلذا النورً ،
بدال من مناصرته ،ونهاية املطاف تقود إىل اإلقرار

بأن من مل جيعل اهلل له نوراً فما له من نور ،قال تعاىلَ ...{ :و َمن لمَّْ جَْي َع ِل اللهَُّ َلُه ُنوراً َف َما
ور}(.)21
َلُه ِمن ُّن ٍ

وتلك النهاية تقود أيضاً إىل أن اهلل ملن قصد إطفاء نوره باملرصاد ،مصداقاً لقوله

اللِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى هُّ
يدو َن أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر هّ
سبحانهُ{ :ي ِر ُ
الل إِ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه َوَل ْو َك ِرهَ
َ
اْل َكاِفُرو َن}( ،)22وقوله سبحانهُ {:ي ِر ُ
ورهِ
يدو َن ِلُي ْط ِف ُؤوا ُنو َر اللهَِّ ِبأْف َوا ِه ِه ْم َواللهَُّ ُمتِ ُّم ُن ِ

َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن}(.)23

وقد أنكر اهلل الغفلة عن تدبر القرآن والتأثر به ،فقال تعاىل{ :أََفلاَ يَتَ َدَّبُرو َن اْلُق ْرآ َن أَ ْم
َ ُ
وب أَْق َفالهَُا}(.)24
َعلى ُقل ٍ
وقد تكون اجلبال أعقل من الغافلني عن تدبر القرآن وأخشى منهم ،مصداقاً لقوله

تعاىلَ :
َص ِّدعاً ِّم ْن َخ ْشيَِة اللهَِّ َوِتْل َك
اشعاً ُّمت َ
{ل ْو أَن َزْلنَا َه َذا اْلُق ْرآ َن َعَلى َجبَ ٍل َّل َرأَيْتَُه َخ ِ
لأَْ ُ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَ َف َّكُرو َن}(.)25
ا ْمثَال َن ْض ِرُب َها ِللنَّ ِ
وال بد يف هذا املقام من تذكري من يعادون اهلل بإعالنهم احلرب على مقدساته،

وخري التذكري ما أنزله اهلل يف كتابه العزيز من وعيد ملن فتنوا أنفسهم وظلموها ،ألن

الندم سيعرتيهم ،والت حني مندم ،فقال تعاىلُ{:ينَاُدوَن ُه ْم أَلمَْ َن ُكن َّم َع ُك ْم َق ُالوا َبَلى
ُم َو َغ َّرْت ُك ُم الأَْ َماِن ُّي َحتَّى َجاء أَ ْمُر اللهَِّ َو َغ َّر ُكم
ُم َوا ْرَتبْت ْ
ُم أَنُف َس ُك ْم َوَت َرَّب ْصت ْ
َوَل ِكنَّ ُك ْم َفتَنت ْ
ِباللهَِّ اْل َغُروُر}(.)26
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وقال سبحانهُ{ :ق ْل َمن َكا َن فيِ َّ
َن َم ّداً َحتَّى إَِذا َرأَ ْوا َما ُيو َع ُدو َن
الرحمْ ُ
الضلاَ َلِة َفْليَ ْم ُدْد َلُه َّ
السا َعَة َف َسيَ ْعَل ُمو َن َم ْن ُه َو َش ٌّر َّم َكاناً َوأَ ْض َع ُف ُجنداً}(َ ...{ ،)27و َسيَ ْعَل ُم
إِ َّما اْل َع َذ َ
اب َوإِ َّما َّ
َّال ِذ َ َ َ َ
َ
ب يَن َقِلُبو َن}({)28كَلاَّ َسيَ ْعَل ُمو َن* ُث َّم كَلاَّ َسيَ ْعَل ُمو َن}(.)29
ين ظل ُموا أ َّي ُمن َقل ٍ

ومن جانب آخر؛ فإن املتابع ملا تتناقله وسائل اإلعالم من تبعات محلة التعدي على

املصحف الشريف باحلرق جيد ما يستوقفه وذيوهلا ،ومن ذلك ما ورد عن رد مميز ومعرب
من شباب مسلمني يف األردن ،إذ قاموا بالرد على دعوات حرق املصحف بزرع الزهور
يف إحدى كنائس العاصمة عمان ،فقد أوردت العربية نت أن عدداً من الشباب األردنيني
ً
إكليال من الزهور البيضاء
عمان ،ليقدموا
توجهوا إىل كنيسة البشارة يف العاصمة ّ

ً
وباقات من الزهور لرهبان الكنيسة ،رداً على املتطرفني الذين قاموا بتمزيق نسخة من

القرآن الكريم وحرقها ،ورداً على دعاة التطرف ،كما قال منظمو الفعالية ،وال شك أن
هذه املبادرة تعرب عن موقف حضاري ،مستلهم من تعاليم اإلسالم وقيمه اليت يسودها
التسامح والعدل.

وحبسب صحف أردنية نشرت اخلرب الثالثاء 2010 / 9 / 14م فقد كان يف استقبال
الشبان عدد من الرهبان ،ووصف أحدهم رجل الدين األمريكي الذي دعا إىل حرق
18
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نسخ من القرآن ،بأنه ذو نوايا لئيمة ،وليس من رجال الدين املسيحي الذي من أسسه
احملبة ،وطالب بأال يوصف ذلك القس بأنه صاحب كنيسة ،ألن الكنائس ال تفعل مثلما
يفعل.
وأكد املنظمون للفعالية أنهم انطلقوا بفكرتهم بسبب حبهم لكتاب اهلل ،وبسبب
فهمهم لإلسالم كدين تسامح وحمبة ،وأن القس الذي دعا حلرق مصاحف ال ميثل إال

نفسه ،وبينوا أن الفكرة وليدة اللحظة وتأتي تعزيزاً لقيم التسامح ،ولتوجيه رسالة
إىل العامل بأن الدين اإلسالمي دين يسر ،وبأننا أرض األديان والرساالت السماوية
والتعايش.

مشريين إىل أن الكنيسة تقبلت الفكرة برتحاب كبري ،وأن زرع الورود جاء رداً على

دعاة التطرف ،وتأكيداً على جذور العالقة اإلسالمية املسيحية الراسخة ،وقد أرادوا
بالزهور أن تكون عبارة عن باقة لتعزيز قيم التسامح)30(.
فحقيقة اإلسالم أنه دين التسامح والعفو ،لكنه ليس دين الدنية واهلوان ،وال دين

التطرف واإلرهاب كما حيلو للبعض أن يتصوروه أو يصوره لآلخرين ،وهو ً
أوال

وأخرياً حمفوظ يف كنف رب العاملني ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إنَّا حَْن ُن َن َّزْلنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا َلُه
ِ

لحََاِف ُظو َن}( ،)31وجيدر يف هذا املقام التذكري بتفريق اإلسالم يف احلكم على الناس ،فال
يأخذ بعضاً جبريرة آخرين ،مقرراً مبدأ أن ال تزر وازرة ورز أخرى ،وأن ليس لإلنسان

إال ما سعى ،وقد جاء يف القرآن الكريم النص الصريح على املمايزة والتفريق بني
َ
َ ْ
ات
َاب ُأ َّمٌة َقآِئ َمٌة يَتُْلو َن آيَ ِ
أصناف أهل الكتاب ،فقال تعاىل{ :ليْ ُسواْ َس َواء ِّم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ

الليْل َو ُه ْم يَ ْس ُج ُدو َن* ُي ْؤ ِمنُو َن ِب هّ
هّ
َّ
وف َويَنْ َه ْو َن َع ِن
اللِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
اللِ آَناء ِ
نكر َوُي َسار ُعو َن خْ َ
لمُْ َ
الصالحِِ َ
ني* َو َما يَ ْف َعُلواْ ِم ْن َخيرْ ٍ َفَلن ُي ْك َفُر ْوُه
اليرْ َ ِ
ات َوُأ ْوَلـئِ َك ِم َن َّ
ِ
ا ِ
فيِ
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َو هُّ
اللِ َشيْئاً
ن َعنْ ُه ْم أَ ْم َوالهُُ ْم َو َال أَ ْو َالُد ُهم ِّم َن هّ
يم ِبالمُْتَّ ِق َ
ين َك َفُرواْ َلن ُت ْغيِ َ
ني* إِ َّن َّال ِذ َ
الل َعِل ٌ
اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن}(.)32
َوُأ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ
ين آ َمنُواْ اْليَ ُهوَد َو َّال ِذ َ َ
َ
وقال تعاىلَ :
َج َد َّن
اس َع َدا َوةً ِّلَّل ِذ َ
ين أ ْش َر ُكواْ َوَلت ِ
{لت ِ
َج َد َّن أ َش َّد النَّ ِ
يس َ
َّه ْم
ين آ َمنُواْ َّال ِذ َ
أَْق َرَب ُه ْم َّم َوَّدةً ِّلَّل ِذ َ
ني َوُر ْهبَاناً َوأَن ُ
ين َق ُال َواْ إِنَّا َن َصا َرى َذِل َك ِبأَ َّن ِمنْ ُه ْم ِق ِّس ِ
َال يَ ْست ْ
بو َن}(.)33
َكرُِ

فالعربة باملواقف ال باملسميات ،فمن يشجب االعتداء على مقدسات املسلمني،

ينبغي للمسلمني أن مييزوا بني املوقف منه وبني املوقف ممن يعتدي على حرماتهم
ومقدساتهم.
اهلوامش:
 .1موقع أخبار مصر ،تاريخ النشر.2010/ 9/ 9 :
 .2موقع وكالة معا اإلخبارية.2010/ 09/ 15 ،
 .3آل عمران.72:
 .4آل عمران.118:
 .5سبأ.31:
 .6احلجر.91:
 .7فصلت.26:
 .8التغابن.8:
 .9النساء.174:
 .10األعراف.157:
 .11الشورى.52:
 .12النمل.6:
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 .13اإلنسان.23:
 .14الشعراء.192:
 .15يس.5:
 .16الزمر.1:
 .17غافر.2:
 .18فصلت.2:
 .19فصلت.42:
 .20الواقعة.80:
 .21النور.40 :
 .22التوبة.32:
 .23الصف.8:
 .24حممد.24:
 .25احلشر.21:
 .26احلديد.14:
 .27مريم275:
 .28الشعراء.227:
 .29النبأ.5 - 4 :
 .30العربية نت.http://www.alarabiya.net/articles/2010/09/14/119226.html ،
 .31احلجر.9:
 .32آل عمران.116 - 113:
 .33املائدة.82:
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الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

ّ
احلج يف اللغة :القصد إىل معظم.
ويف اإلصطالح الشرعي :زيارة مكان خمصوص ،يف زمن خمصوص بفعل خمصوص.
أما املكان املخصوص :فهو الكعبة املشرفة ،وعرفة.
وأ ّما الزمن املخصوص :فهي أشهر احلج ،وهي :ش ّوال وذو القعدة والعشر األ ّوىل من

ذي احلجة.

وأ ّما الفعل املخصوص :فهي أداء أفعال احلج من طواف ،وسعي ،ووقوف بعرفة،

وسائر املناسك ،استجابة ألمر اهلل تعاىل ،وطلباً ملرضاته.

وأمجعت األ ّمة على فريضة احلج يف العمر مرة واحدة ،وقد فرض احلج بالقرآن الكريم
والسنّة النبويّة الشريفة واإلمجاع.

است َ
هّ َ
اع إَِليِْه
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
والدليل من القرآن الكريم قوله تعاىل{:وَللِ ِ َعلى النَّ ِ
َسبِ ً
يال}(.)1
أ ّما الدليل من السنّة النبويّة الشريفة ،فما روي َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ رضي اهلل عنه َق َ
ال:
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َف َق َ
«خ َطبَنَا َر ُس ُ
اس؛ َق ْد َف َر َ
َ
ض اللهَُّ َعَليْ ُك ْم الحْ َ َّج،
ال :أَيُّ َها النَّ ُ
22
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تَ ،حتَّى َقالهََا َثلاَ ًثاَ ،ف َق َ
ال َر ُج ٌل :أَ ُك َّل َعام يَا َر ُس َ
َف ُح ُّجواَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَِّ؟ َف َس َك َ
ول اللهَِّ
ٍ
است َ
ُم .)2(»...
َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ل ْو ُقْل ُت َن َع ْمَ ،ل َو َجبَ ْ
تَ ،ولمََا ْ
َط ْعت ْ
وانعقد اإلمجاع على فريضة احلج ،وعلى أن منكره كافر.

احلج على الفور عند مجهور الفقهاء يف حال االستطاعة ،فال جيوز ملن وجب
وجبب ّ
الشافعي وأمحد يف رواية عنه :جيب احلج على
احلج أن يؤخره للعام الذي يليه ،وقال
عليه ّ
ّ

احلج تأخريه ،شريطة أن يؤديه قبل الوفاة ،وجيوز له تأخري
الرتاخي ،فلمن وجب عليه ّ
احلج من غري عذر موجب للتأخري(.)3
ّ

وحج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم بعد اهلجرة
احلج سنة تسع للهجرةّ ،
وفرض ّ

حجة واحدة سنة عشر(.)4
ّ
وللحج فوائد وأسرار وآثار عظيمة؛ تعود باخلري العميم والنفع اجلليل على أبناء
ّ
األمة اإلسالميّة مجعاء.
وأهم فوائد احلج على األفراد:
 .1يف احلج تقوية لإلميان ،وتهذيب للنفس ،وتكفري للذنوب ،واستجابة ألمر اهلل

وك ِر َج ً
تعاىل ،حيث قالَ { :وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج
ِ
فيِ
يق}(.)5
َع ِم ٍ
تتحقق بأجلى صورها ،فال فرق بني أبيض وأسود ،وال بني
احلج مساواة تامة،
ّ
 .2يف ّ

ً
سبيال لغرس هذه
فقري وغين ،وال بني حاكم وحمكوم ،فتكون هذه املشاهد العظيمة
عملي.
املفاهيم اإلنسانيّة يف نفس احلاج بشكل
ّ

 .3يكتسب احلاج ثقافة واسعة ،وخربة عمليّة ،حيث يلتقي بالناس الذين أتوا من ّ
كل

فج عميق ،فيتعرف أخبارهم ،ويتحسس مشاعرهم.
ّ
23
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وحتمل الشدائد ومفارقة األهل والوطن ،ومترين
 .4يف ّ
احلج تعويد للحاج على الصربّ ،

عملي على اخلشونة وشظف العيش ،وليكون مدرباً على خوض املعارك ومقارعة
ّ
األعداء يف ّ
كل مكان.
عملي على أن احلاج ّ
يفضل حب اهلل تعاىل على أهله وعمله ودياره،
احلج برهان
ّ .5
ّ

ّ
ّ
مشاق السفر ،وخماطر الطريق ،تلبية لدعوة اهلل سبحانه وتعاىل ،وابتغاء
فيتحمل
مرضاته.
احلاج البقاع الطاهرة اليت شهدت التضحيات ،واعت ّزت مبواقف الرسول
 .6يزور ّ

ضحوا ّ
بكل غال ونفيس يف
حممد صلى اهلل عليه وسّلم وصحابته اجملاهدين ،الذين ّ
سبيل اهلل ونشر دعوة اإلسالم ،فتثور يف نفسه كوامن الع ّزة والكرامة والسؤدد ودوافع
اجلهاد إلعادة جمد األ ّمة من جديد ،وحترير البالد اإلسالميّة ،وعلى رأسها فلسطني من

كيد األعداء الصهاينة احملتلني.

ومن أهم فوائد احلج اليت تعود على األمّة املسلمة:
احلج وسيلة قويّة لتعارف املسلمني وتعاونهم ،وائتالف قلوبهم ،ومجع كلمتهم،
ّ .1
وتوحيد مشاعرهم ،فاملسلمون على اختالف بالدهم ولغاتهم وألوانهم جاءوا إىل

األرض الطاهرة يلبون نداء رّبهم ،غايتهم واحدة هي عبادة اهلل سبحانه وتعاىل كما أّلف
َ
بني قلوبهم ،قال سبحانهَ { :وأََّل َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
ت
ض جمَ ِيعاً َّما أََّل َف ْ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
ت َما فيِ األ ْر ِ
فباحلج تزول احلدود املصطنعة ،ويشعر املسلمون فيه أن هلم ق ّوة كبرية
وب ِه ْم}(،)6
ّ
َبينْ َ ُقُل ِ
حتقق هلم أهدافهم ،لو ّ
نظمت ووجهت التوجيه الصحيح.

احلج منافع اقتصاديّة ،حيث يكثر البذل والعطاء من األغنياء
 .2تتحقق للمسلمني يف ّ
إلخوانهم الفقراء ،ويتبادلون السلع التجاريّة على نطاق واسع.
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ت ُع َك ٌ
اظ َومجََنَُّة َوُذو المْجََ ِاز
روى البخاري عن ابن عبّاس رضي اهلل عنهما :قالَ « :كاَن ْ
َّه ْم َتأَمَُّثوا ِفيِهَ ،فنَزَ
ت َ
َاح أَ ْن
َل ْ
أَ ْس َواًقا فيِ الجْ َا ِهِليَِّةَ ،فَل َّما َكا َن الإِْسْلاَ ُم َف َكأَن ُ
س َعَليْ ُك ْم ُجن ٌ
{ليْ َ
َغوا َفضْلاً ِم ْن َرِّب ُك ْم} َم َو ِ لحْ َ َ َ
َتبْت ُ
اس»(.)7
اس ِم ا ِّج ق َرأ َها اْب ُن َعبَّ ٍ
فيِ
احلج معاني الوحدة واملساواة بني املسلمني ،فيتدارسون ،ويتعاونون على
 .3تتحقق يف ّ
الرب والتقوى ،ويصدّون العدوان عن ديارهم ومقدساتهم.
دوري ،مل يدع إليه ملك أو رئيس أو هيئة ،بل دعا إليه
احلج مؤمتر
عاملي ّ
ّ .4
إسالمي ّ
ّ

العلي العظيم ،يلتقي فيه قادة الرأي من املسلمني من خمتلف أحناء العامل ،ينتهزون
اهلل
ّ
احلب واإلخاء ،وإختاذ احللول
فرصة اجتماعهم لعرض مشكالتهم ،ومناقشتها يف ج ّو من ّ

والسبل السلميّة حلّلها.

حقاًّ إ ّن احلج وما فيه من فوائد طيّبة ،وشعائره وما هلا من أثر يف النفوس ،ومتاسك

اجلماعة املؤمنة وما هلا من إحياء يف الفكر والسلوك ،كل هذا يرتك أثره الواضح يف أعماق

اإلنسان املسلم ،فيعود من رحلته الدينيّة أصفى قلباً ،وأطهر مسلكاً ،وأقوى عزميّة على

فعل اخلري ،وكّلما كان حجه مربوراً خالصاً هلل سبحانه ،كان أثره يف حياته املستقبليّة يقيناً
راسخاً ال ّ
شك فيه ،يستقبل حياته وكله طهر ونقاء ،ومن هنا قال الرسول صلى اهلل عليه

وسّلمَ « :م ْن َح َّج للِهَِّ َفَل ْم يَ ْرُف ْ
ثَ ،ولمَْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيَ ْو ِم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه»(.)8

احلج جيب أن يكون باعثاً على اخلري والرب والطاعة واإلحسان ،ناهياً عن
وبعد؛ فإن ّ

احلاج إال خرياً،
الشر واملنكر والبغي ،ومانعاً من الزور واآلثام والعصيان ،حبيث ال يقول ّ

ً
وال يعمل إال صاحلاً ،وال يكسب إال رزقاً
حالال ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ... « :والحْ َ ُّج
س َلُه َجزَاٌء إِلاَّ الجْ َنَُّة»(.)9
المَْرُْ
بوُر َليْ َ
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اهلوامش:
 .1آل عمران.97:
 .2صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب فرض احلج مرة يف العمر.
 .3النووي .103/ 7

حجة ،واحدة واعتمر أربع
 .4روى
ّ
يب صلى اهلل عليه وسّلم قالّ :
البخاري عن قتادة قال :سألت أنا كم ّ
حج الن ّ
عمر .الطربي ص .558

احلج.27 :
ّ .5

 .6األنفال.63 :
 .7صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب ما جاء يف قوله تعاىل «فإذا قضيت الصالة».
 .8صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
 .9صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب وجوب العمرة وفضلها.
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الشيخ  /أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

فإن العبادات اليت فرضها اهلل سبحانه على عباده حتقق مقاصد جليلة ،وأهدافاً آجلة،

ومنافع عاجلة ،وهي متنوعة ومتعددة وال تكاد حتصى.
والعبادات يف اإلسالم –باملفهوم العام – تشمل كل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال
واألفعال واألحوال الظاهرة والباطنة ،فهي تشمل الصالة والصيام والزكاة واحلج ،كما
تشمل األخالق والسلوكيات الشرعية ،وحتى العادات بنية التقرب إىل اهلل ،وكل عادة
موصلة إىل عبادة.

واإلسالم ال يريد من العابد أن يؤدي طقوساً فارغة ،وحركات صماء ال حتقق هدفاً

أمسى ،وال تنتج أثراً مرجتى ،وهلذا فإن العلماء حتدثوا عن مقاصد العبادات بصفة عامة،
وعن مقاصد كل عبادة باعتبار خصوصيتها.
ومن العبادات العظيمة عبادة احلج ،اليت حتقق مقاصد عدة؛ من أهمها حتقيق التوحيد
وإخالص العبادة هلل تعاىل ،وتطهري النفس من األخالق املذمومة ،وتزكية النفس بالتقوى
واألخالق احلميدة ،وذكر اهلل قبل احلج وأثناءه وبعده ،وتعظيم شعائر اهلل وحرماته،
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وحتقيق معاني األخوة والوحدة ،وحتقيق معاني األمن وحتصيل املنافع يف احلج ،عدا عن
مترين املسلم على التوازن واملساواة وحتقيق التعارف ،والتعود على االنضباط والنظام
واملداومة على العبادة ،وتعويد النفس على اخلشونة وصعوبة العيش ،وغري ذلك كثري.
إن هذه املقاصد واألهداف من عبادة احلج كلها مقاصد جليلة ،وكثري من احلجاج
يغفل عن تأملها ،ويشتغل باألحكام الفقهية الدقيقة مع أنها على قدر من األهمية،
واحلاجة إليها ملحة ،لكن ال ينبغي أن تصرف بصر احلاج وبصريته عن املقاصد واحلكم
والدالالت والغايات ،اليت هلا أكرب األثر يف إصالح اجملتمعات واألشخاص.
وأهم مقاصد احلج –وكل عبادة على اإلطالق – وهو املقصد األساس من كل طاعة،
حتقيق التوحيد ،وتعميق العبودية هلل ،وإخالص العبادة له سبحانه.

و َ ال يكون املقصد األهم هو حتقيق التوحيد والرباءة من الشرك ،وما ُأمر ببناء البيت
لمِ
ت أَن لاَّ ُت ْش ِر ْك
يم َم َكا َن اْلبَيْ ِ
احلرام إال لذلك ،وقد قال جل شأنه َ { :وإِْذ َب َّوأَْنا لإِِْب َرا ِه َ

ِبي َشيْئاً َو َط ِّه ْر َبي َ ِل َّ
ني َواْل َقاِئ ِم َ
لطاِئ ِف َ
الس ُجوِد}( ،)1قال ابن كثري( :هذا فيه
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
ْتيِ
تقريع وتوبيخ ملن عبد غري اهلل ،وأشرك به من قريش ،يف البقعة اليت أسست من أول
يوم على توحيد اهلل وعبادته وحده ال شريك له)(.)2
وتطهري البيت عنى به التطهري من األوثان عند أغلب املفسرين ،كما قال تعاىل:

ُّور}( ،)3وقيل من األذى والنجس؛ وهو
س ِمن الأَْ ْوَثا ِن َو ْ
{َف ْ
الر ْج َ
اجتَنُِبوا ِّ
اجتَنُِبوا َق ْو َل الز ِ
يشمل األوثان والشرك ،بل هما من أعظم النجاسة واألذى ،وقد قال اهلل يف مطلع اآلية

{ال تشرك بي شيئاً}؛ أي ال جتعل يف العبادة شريكاً ،وال تشرك بي غرضاً آخر يف بناء
ُّور}؛ أي الشرك وقيل :قول املشركني يف
البيت( ،)4وقوله تعاىلَ { :و ْ
اجتَنُِبوا َق ْو َل الز ِ
األنعام هذا حالل ،وهذا حرام وقيل :شهادة الزور أو الكذب (.)5
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ان ِّم َن هّ
إذاً؛ فالعالقة واضحة جداً بني التوحيد واحلج ،كما يف قوله تعاىلَ { :وأََذ ٌ
اللِ َو َر ُسوِلِه
إلىَ النَّاس يَ ْو َم الحْ َ ِّج َ
ني َو َر ُس ُ
األ ْكرَب أَ َّن هّ
اللَ َب ِريٌء ِّم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ولُه}( ،)6وملّا فرض احلج
ِ
ِ
ِ
يف السنة التاسعة من اهلجرة مل حيج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بسبب معامل الشرك
اليت كانت يف حميط املسجد احلرام ،مع أن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – حطم

األصنام قبلها بعام إال أن املشركني ما زالوا يطوفون عراة ،وجيعلون احلج مومساً ومهرجاناً
للوثنية( ،)7فأرسل النيب أبا بكر الصديق –رضي اهلل عنه– أمرياً للحج ،وأمره أن يبني
للناس أمرين( :أال حيج بعد العام مشرك ،وال يطوف بالبيت عريان) ،ثم ملا نزلت أوائل

سورة براءة بعث النيب – صلى اهلل عليه وسلم – عليّاً أثر أبي بكر ،فأذن بها يف الناس
مبا فيها من أحكام قطعية ،جاء يف الصحيحني عن أبي هريرة –رضي اهلل عنه– قال :

«َب َعثَن أَُبو َب ْك ٍر ِتْل َك الحْ َ َّجِة ُم َؤِّذِن َ
ني يَ ْو َم النَّ ْح ِرُ ،ن َؤِّذ ُن بمِِنًى ،أَ ْن لاَ يحَُ َّج َب ْع َد اْل َع ِام
فيِ
فيِ
يِ
ُم ْش ِر ٌكَ ،ولاَ يَ ُط َ
ت ُع ْريَ ٌ
ان» )8(.
وف ِباْلبَيْ ِ
هذا ،وإن مظهر التوحيد يبدو جلياً واضحاً يف العديد من املواقف واملشاعر املقدسة

يف فريضة احلج ،فمنها  :أن شعار احلج وهو التلبية ،إمنا هو إهالل وإعالن للتوحيد

وإخالص العبودية هلل جل شأنه ،وتلبية النيب –صلى اهلل عليه وسلم– كانت «َ :لبَّيْ َك
يك َل َك َلبَّيْ َك ،إ َّن الحْ َ ْم َد َوالنِّ ْع َمَة َل َك َوالمُْْل َك ،لاَ َشر َ
الل ُه َّم َلبَّيْ َكَ ،لبَّيْ َك لاَ َشر َ
َّ
يك
ِ
ِ
ِ
َل َك»)9(.
فهذه التلبية إيذان من احلاج واملعتمر بنبذ الشرك وعبادة ما سوى اهلل من شجر أو
حجر أو كوكب أو حيوان أو إنسان ،وختصيص العبادة هلل وحده ،وإقرار من املسلم بأن
قصد بيت اهلل احلرام إمنا هو امتثال ألمر اهلل بتعظيمه(.)10
وهذا ما فهمه عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه– ملا قبَّل احلجر األسود ،وقال« :إِِّني
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أَ ْعَل ُم أَن َ
َّك َح َج ٌر ،لاَ َت ُض ُّرَ ،ولاَ َتنْ َف ُعَ ،وَلوْلاَ أَِّني َرأَيْ ُت النَّ َّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ُي َقبُِّل َك
بيِ
َما َقبَّْلت َ
ُك»(.)11
فشتان بني من يقبل احلجر اقتداء برسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم– وبني من يعتقد

أن احلجر يضر وينفع ،والذي يقبل احلجر يف الطواف مستناً برسول اهلل عبد هلل ،ومن
يعظم سائر احلجارة مشرك مبتدع.
ومن مظاهر التوحيد يف احلج ذكر اسم اهلل على اهلدايا والذبائح اليت تذبح هلل ،وال

اس َم اللهَِّ َعَلى َما
نسكاً ِليَ ْذ ُكُروا ْ
جيوز أن تذبح لغريه ،قال جل شأنه َ { :وِل ُك ِّل ُأ َّمٍة َج َعْلنَا َم َ
اح ٌد َفَلُه أَ ْسِل ُموا َوَب ِّش ِر المُْ ْخبِتِ َ
ني}(.)12
يمِة الأَْْن َع ِام َفإِلهَُ ُك ْم إَِلٌه َو ِ
َر َزَق ُهم ِّمن َب ِه َ

فاهلل سبحانه شرع لكل أمة من األمم السالفة منذ عهد إبراهيم عليه الصالة والسالم

إىل من بعده نوعاً من القربان ،على أن يذكر اسم اهلل عليه ،ال أن نذبح لألنصاب
واألزالم ،وإمنا نذبح هلل وخنلص له فيها ( ،)13وهلذا فإن على املسلم -وهو يذبح هديه
أو يوكل أحداً بذحبه  -أن يستشعر توحيد اهلل ،وإخالص العبادة له ،فمنه كل شيء ،وله

سبحانه كل شيء.
ومن مظاهر التوحيد قراءة سورتي «الكافرون» و «اإلخالص» يف ركعيت الطواف ،عقب
كل طواف منذ القدوم وحتى الوداع ،فاألوىل تقرر من خالل كلماتها وأسلوبها أن ال
مكان اللتقاء التوحيد مع الشرك ،والثانية تقرر التوحيد وتثبته بكل أنواعه.

ومن مالمح التوحيد أن احلاج إذا رقي الصفا مستعداً للسعي استقبل القبلة ،وقال

وهو رافع يديه« :لاَ إَلَه إلاَّ اللهََُّ ،و ْح َدُه لاَ َشر َ
يك َلُهَ ،لُه المُْْل ُكَ ،وَلُه الحْ َ ْم ُدَ ،و ُه َو َعَلى ُك ِّل
ِ ِ
ِ
َاب َو ْح َدُه»(.)14
َش ْيٍء َق ِدي ٌر ،لاَ إَِلَه إِلاَّ اللهَُّ َو ْح َدُه ،أَنجَْ َز َو ْع َدُهَ ،وَن َص َر َعبْ َدُهَ ،و َه َز َم الأَْ ْحز َ
ويف عرفة ،فشهادة التوحيد ينبغي أن متأل أركان املوقف ،إذ قال صلى اهلل عليه وسلم:
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الد َعاِء؛ ُد َعاُء يَ ْوم َع َرَفَةَ ،و َخيرُْ َما ُقْل ُت أََنا َوالنَّبِيُّو َن ِم ْن َقبِْلي :لاَ إَلَه إلاَّ اللهَُّ َو ْح َدُه ،لاَ
َ
«خيرُْ ُّ
ِ ِ
ِ
َشر َ
يك َلُهَ ،لُه المُْْل ُكَ ،وَلُه الحْ َ ْم ُدَ ،و ُه َو َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر»َ)15(.
ِ

ومن مظاهر التوحيد يف احلج اعتناء النيب –صلى اهلل عليه وسلم– بإخالص العمل،

وسؤاله من ربه أن جينبه الرياء والسمعة ( ،)16كما يف حديث أنس –رضي اهلل

عنه– مرفوعاً ،قال َّ :
«الل ُه َّم َح َّجٌة لاَ ِريَاَء ِفي َها َولاَ سمُْ َعَة»َ ( ،)17فالتوحيد ال يكتمل إال
باإلخالص ،بأن يكون الباعث على عبادة اهلل طاعة اهلل وحمبته واخلشية منه ورجاء ثوابه،

لذا قال تعاىل َ { :وأَتمُِّواْ الحْ َ َّج َواْل ُع ْم َرةَ للِهِّ}( ،)18ويف احلديث القدسي َ« :ق َ
ال اللهَُّ َتبَا َر َك

الش َر َكاِء َع ْن ِّ
َوَت َعالىَ  :أََنا أَ ْغنَى ُّ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َملاً أَ ْش َر َك ِفيِه َم ِعي َغيرْ ِيَ ،ت َر ْكُتُه
َو ِش ْر َكُه»(.)19
واهلل ال يقبل العمل إال إذا كان خالصاً له  ،صواباً على السنة ،وهذا هو العمل احلسن

الذي أراده اهلل ،كما قال َ{ :ف َمن َكا َن يَ ْر ُجو ِل َقاء َرِّبِه َفْليَ ْع َم ْل َع َم ً
ال َصالحِ اً َولاَ ُي ْش ِر ْك
ِب ِعبَاَدةِ َرِّبِه أَ َحداً}( ،)20وقالِ{ :ليَبُْل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ً
ال} ( ،)21قال ابن كثري( :ومل
ً
ً
عمال ،وال يكون العمل حسناً حتى يكون خالصا ً هلل عز
عمال ،بل أحسن
يقل أكثر
وجل ،على شريعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فمتى فقد العمل واحداً من هذين

الشرطني حبط وبطل)()22

حجه حتى يكون حجاً ال يقصد به
بر ّ
فالواجب على احلاج اجتناب الرياء ،وال يتم ّ

مسعًة ،وال رياًء ،وال مباهاةً ،وال خيالًء ،وال فخراً ،وال يقصد به إال وجه اهلل ورضوانه،
ويتواضع يف حجه وخيشع ويستكني ،قال شريح :احلاج قليل ،والركبان كثري ،ما أكثر من
يعمل اخلري ،ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه(.)23

إن واجب العلماء والدعاة والوعاظ أن يعّلموا الناس أمور دينهم ،وأن يبينوا هلم حقيقة
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التوحيد اخلالص ،الذي هو حق اهلل على العبيد ،وأن يأخذوا بأيديهم بعيداً عن نواقض
التوحيد والشركيات ،سواء ما يتعلق بالشرك األكرب أم األصغر ،واغتنام موسم احلج
بنقل الناس إىل أكمل التوحيد ،وحتذيرهم من كل نواقضه.
اهلوامش :

( )1احلج.26 :
( )2تفسري ابن كثري.238/ 3 ،
( )3احلج.30 :
( )4مقاصد احلج يف القرآن الكريم ،د .عادل الشدي ،جملة جامعة أم القرى ،ع  ،44ذو القعدة  ،1429منشورة
على شبكة اإلنرتنت.
( )5زاد املسري ،142/ 1 ،تفسري القرطيب ،ج .42/ 11
( )6التوبة .3:
( )7زاد املسري ،142/ 1 ،تفسري ابن كثري.367/ 2 ،
( )8صحيح البخاري ،كتاب الصالة  ،باب ما يسرت من العورة.
( )9صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب التلبية.
( )10مقاصد احلج.17 - 16 ،
( )11صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب ما ذكر يف احلجر األسود.
( )12احلج.34 :
( )13تفسري ابن كثري ،244/ 3 ،القرطيب.45/ 11 ،
( )14رواه مسلم ،كتاب احلج ،باب حج النيب صلى اهلل عليه وسلم.
( )15سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب يف دعاء يوم عرفة.
( )16أحوال النيب يف احلج ،د .فيصل البعداني ،ص .14
( )17سنن ابن ماجة ،كتاب املناسك ،باب احلج على الرحل.
( )18البقرة.196 :
( )19صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.
( )20الكهف.110 :
( )21هود.7 :
( )22تفسري ابن كثري.2/479 ،
( )23لطائف املعارف ،ابن رجب. 320 – 319 ،
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قسم اهلل تبارك وتعاىل العبادات إىل أقسام ،فمنها العبادات اليومية كالصالة ،حيث
َّ

يصلي املسلم يف اليوم مخس مرات ،ومنها العبادات األسبوعية كصالة اجلمعة ،ومنها
العبادات السنوية كصيام شهر الصرب؛ شهر رمضان ،ومنها العبادات العمرية كاحلج.
ال شك يف أن تقسيم الشرع للعبادات بهذا الشكل حلكمة؛ فمثل هذه احملطات
اإلميانية تعزز إميان املسلم بربه ،حيث تعمل هذه الشعائر على شحن العبد املؤمن
بالعقيدة والثبات ،يف يومه وأسبوعه وسنته وعمره.
من اهلل تبارك وتعاىل على إبراهيم -عليه السالم -بابنني؛ إمساعيل واسحق
لقد َّ

–عليهما السالم ،-وكان قد وضع اهلل يف األرض مسجدين لعبادته؛ املسجد احلرام
َ للهَّ َ
لأَْ
ْ
ض
واملسجد األقصى ،فعن أبي ذر قالُ« :قل ُت :يَا َر ُسول ا ِ؛ أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع فيِ ا ْر ِ
الُ :قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الحْ َ َراُمَ ،ق َ
أَ َّو َل؟ َق َ
ال :المَْ ْس ِج ُد الأَْْق َصىُ ،قْل ُتَ :ك ْم َكا َن
َه َما؟ َق َ
الصلاَ ُة َب ْع ُد َف َصِّلْهَ ،فإِ َّن اْل َف ْض َل ِفيِه»(.)1
َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ
قام إبراهيم –عليه السالم– بتوزيع ابنيه على املسجدين ،فجعل االبن الكبري

للمسجد األكرب ،وجعل االبن الصغري للمسجد األصغر ،لذلك وضع إبراهيم عليه
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السالم زوجه وابنهما إمساعيل يف مكة –بواد غري ذي زرع – فقد جاء يف السنن(ُ«:)2ث َّم
يم َوِباْبنِ َها إِسمْ َا ِع َ
ت؛ ِعنْ َد
يل َو ِه َي ُت ْر ِض ُعُه َحتَّى َو َض َع ُه َما ِعنْ َد اْلبَيْ ِ
َجاَء ِب َها (هاجر) إِْب َرا ِه ُ

س بمِ َّ
س ِب َها َماٌءَ ،ف َو َض َع ُه َما
َكَة يَ ْو َمئِ ٍذ أَ َحدٌَ ،وَليْ َ
َد ْو َحٍة َف ْو َق َز ْم َز َم؛ فيِ أَ ْعَلى المَْ ْس ِج ِدَ ،وَليْ َ
يم ُمنْ َطِل ًقا َفتَبِ َعتُْه ُأ ُّم
ُهنَاِل َكَ ،و َو َض َع ِعنْ َد ُه َما ِج َراًبا ِفيِه تمٌَْرَ ،و ِس َقاًء ِفيِه َماٌءُ ،ث َّم َق َّفى إِْب َرا ِه ُ
ْس َولاَ
إِسمْ َا ِع َ
يلَ ،ف َق َال ْ
يم؛ أَيْ َن َت ْذ َه ُب َوتَترُْ ُكنَا ِب َه َذا اْل َواِدي َّال ِذي َليْ َ
ت :يَا إِْب َرا ِه ُ
س ِفيِه إِن ٌ
ت َلُه :أَاللهَُّ َّال ِذي أَ َم َر َك ِب َه َذا؟
ت َلُه َذِل َك ِم َرا ًراَ ،و َج َع َل لاَ يَْلتَ ِف ُت إَِليْ َهاَ ،ف َق َال ْ
َش ْيٌء؟ َف َق َال ْ
تَ ،فان َ
َق َ
يم َحتَّى إَِذا َكا َن ِعنْ َد الثَّنِيَِّة،
ت :إَِذ ْن لاَ ُي َضيِّ ُعنَاُ ،ث َّم َر َج َع ْ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َال ْ
ْطَل َق إِْب َرا ِه ُ
اتَ ،و َرَف َع يَ َديِْهَ ،ف َق َ
استَ ْقبَ َل ِب َو ْج ِهِه اْلبَيْ َ
{رَّبنَا
تُ ،ث َّم َد َعا ِب َه ُؤلاَ ِء اْل َكِل َم ِ
الَّ :
َحيْ ُث لاَ يَ َر ْوَنُه ْ
الص َ
اج َع ْل
إِِّني أَ ْس َك ُ
يمواْ َّ
الةَ َف ْ
نت ِمن ُذ ِّريَّتيِ ِب َواٍد َغيرْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِعن َد َبيْتِ َك المْحََُّر ِم َرَّبنَا ِلُي ِق ُ
َ
ات َل َعَّل ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن}»(.)3
َّم َر ِ
اس َت ْه ِوي إَِليْ ِه ْم َوا ْرُزْق ُهم ِّم َن الث َ
أْفئِ َدةً ِّم َن النَّ ِ
ومضت األيام والسنون ،ثم أمر إبراهيم –عليه السالم– ببناء البيت من جديد ،فقد

جاء يف صحيح البخاري أن إمساعيل –عليه السالم– عندما رأى والده َقا َم إَِليِْهَ« ،ف َصنَ َعا
يل؛ إ َّن اللهََّ أَ َم َرِني ِبأَْمرَ ،ق َ
َ
َ
َ
ال:
َك َما يَ ْصن ُ
َع اْل َواِل ُد ِباْل َول ِدَ ،واْل َول ُد ِباْل َواِل ِدُ ،ث َّم َقال :يَا إِسمْ َا ِع ُ ِ
ٍ
ُكَ ،ق َ
الَ :وُت ِعينُن؟! َق َ
اصنَ ْع َما أَ َم َر َك َرُّب َكَ ،ق َ
الَ :وُأ ِعين َ
ن َها ُهنَا َبيْتًا،
الَ :فإِ َّن اللهََّ أَ َم َرِني أَ ْن أَْبيِ َ
َف ْ
يِ
َوأَ َشا َر إلىَ أَ َك َمٍة ُم ْرَت ِف َعٍة َعَلى َما َحوْلهََاَ ،ق َ
تَ ،ف َج َع َل
الَ :ف ِعنْ َد َذِل َك َرَف َعا اْل َق َوا ِع َد ِم ْن اْلبَيْ ِ
ِ
إسمْ َاع ُ
يم يَبْنَ ،حتَّى إَِذا ا ْرَت َف َع اْلبِنَاُء َجاَء ِب َه َذا الحْ َ َج ِر َف َو َض َعُه َلُه،
يل يأْتي بالحْ جارة ،وإبراه
ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َِ َ ِْ َ ِ ُ يِ
َاوُلُه الحْ ِ َجا َرةََ ،و ُه َما يَُقولاَ ِنَ :رَّبنَا َت َقبَّ ْل ِمنَّا إن َ
َف َقا َم َعَليِْهَ ،و ُه َو يَبْنَ ،وإِسمْ َا ِع ُ
َّك أَن َ
ْت
يل ُين ِ
ِ
يِ
يم»()4
الس ِم ُ
يع اْل َعِل ُ
َّ
ثم أمر إبراهيم –عليه السالم– بالنداء بالناس باحلجَ { ،وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
وك
ِ
فيِ
ِر َج ً
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
يق}( ،)5فوقف على صخرة الصفا ،وأخذ
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
ينادي حتى يقال إن اهلل أمسع صوته اإلنس واجلن وسائر الدواب ،يف شتى بقاع األرض،
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ومنذ ذلك احلني أخذ املؤمنون باجمليء إىل بيت اهلل احلرام ،فهم وفود اهلل؛ دعاهم فأجابوه،

ْ
َمُر،
اج َوالمُْ ْعت ِ
يل اللهَِّ َوالحْ َ ُّ
فعن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :ال َغ ِازي فيِ َسبِ ِ
َوْف ُد اللهََِّ ،د َع ُاه ْم َفأَ َجاُبوُهَ ،و َسأَُلوُه َفأَ ْع َط ُاه ْم»(.)6

من فضائل احلج أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعله يف املرتبة الثالثة بعد اإلميان باهلل
ورسوله واجلهاد يف سبيله« ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ُسئِ َل:
يلُ :ث َّم َماَذا؟ َق َ
أَ ُّي اْل َع َمل أَْف َض ُل؟ َف َق َ
ال :الجْ ِ َهاُد َسبِيل اللهَِِّ ،ق َ
َان ِباللهَِّ َو َر ُسوِلِهِ ،ق َ
ال :إِمي ٌ
يل:
ِ
ِ
فيِ
ُث َّم َماَذا؟ َق َ
بو ٌر»()7
الَ :ح ٌّج َمرُْ
الَ :ق َ
و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ « :م ْن أََتى َه َذا اْلبَيْ َ
تَ ،فَل ْم
يَ ْرُف ْ
ث َولمَْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َك َما َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه» ()8
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللهَُّ َعنُْه ،أَ َّن َر ُس َ
ال« :اْل ُع ْم َرُة إِلىَ
س َلُه َجزَاٌء إِلاَّ الجْ َنَُّة»()9
اْل ُع ْم َرةَِ ،ك َّفا َرةٌ لمَِا َبيْن ُ
َه َماَ ،والحْ َ ُّج المَْرُْ
بوُر َليْ َ

نعم؛ إن احلاج يف سبيل اهلل ترك بالده وأحبابه ،ترك أهله وأوالده ،قاصداً بيت اهلل

احلرام ،ومعظماً شعائر اهلل ،فوفود احلجيج وفود مباركة ،حيث تكبدت عناء السفر،
واملشاق العظيمة من أجل اهلل ويف سبيل اهلل.
عرب وعظات:
فريضة احلج مليئة بالعرب والعظات ،وميكن تلمس هذه العرب من خالل مناسك احلج
املختلفة ،ومنها:
 .1عندما يلبس احلاج مالبسه البيضاء؛ غري املخيطة ،فإنه يرتك الدنيا وزينتها ،ويتوجه
إىل اهلل سبحانه بأحب األلوان إليه؛ أال وهو اللون األبيض)10(.
 .2يف احلج إعالن للمساواة بني العباد ،وإلغاء للفوارق الطبقية بني البشر ،فجميع
احلجيج يلبسون الثياب نفسها ،ويقومون بالعمل نفسه ،ويدعون بالدعاء نفسه ،ال فرق
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بني أسود وال أبيض ،وال عربي وال أعجمي ،وال سيد وال مسود.
 .3عندما يطوف املرء حول الكعبة ،فإنه يعلن استسالمه خلالق هذا الكون ،وانسجامه

مع ذرات هذا الوجود متاماً كما تدور الكواكب والنجوم يف األفالك اليت رمسها اهلل هلا.

 .4وعندما يسعى احلاج بني الصفا واملروة ،فإنه يستذكر أمنا هاجر وابنها إمساعيل
عليهما السالم ،عندما انقطعت بهم السبل ،فتوجهت تلك املرأة املؤمنة إىل اهلل بالدعاء،
فاستجاب اهلل هلا ،وفجر املاء من حتت قدمي الطفل الرضيع.
 .5وعندما يقف احلجيج فوق صعيد عرفة يستذكرون يوم احلشر ،حيث يقف الناس
يف صعيد واحد ينتظرون بدء احلساب.
 .6ويف رمي اجلمرات إعالن من املسلم للحرب على الشيطان وحزبه.
 .7وعندما يذبح احلاج هديه؛ فإنه يستذكر قصة فداء أبينا إمساعيل –عليه السالم،-
وكيف أن املسلم عليه أن يبذل الغالي والرخيص يف سبيل اهلل تعاىل.
 .8أيام احلج هي أيام للسلم العاملي ،وعلى مجيع الصعد؛ اإلنسان واحليوان والنبات،
ففي هذه األيام تتناسى اخلالفات واألحقاد بني العباد ،فال جيوز التعدي ال على اإلنسان،
وال على احليوان وال على النبات.
 .9احلج مؤمتر إسالمي عظيم ،يلتقي به املسلمون يف كل عام مرة من كل بقاع األرض،
فهو أكرب ملتقى مجاهريي عاملي ،فلو استغل املسلمون هذه املناسبة ،لريتقوا فوق جراحاتهم،
ويتناسوا خالفاتهم ،ويتحدوا ضد أعدائهم ،كما أوصاهم رسوهلم صلى اهلل عليه وسلم،

ف َع ْن اْبن ُع َم َر َر ِض َي اللهَُّ َعنْ ُه َماَ ،ع ْن النَّبيِِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
الَ :ويَْل ُك ْم ،أَ ْو َويحَْ ُك ْم،
ِ
َق َ
ض»)11(.
ال ُش ْعبَُةَ :ش َّك ُه َو« ،لاَ َت ْر ِج ُعوا َب ْع ِدي ُك َّفا ًرا يَ ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْم ِرَق َ
اب َب ْع ٍ
 .10الوصية بالنساء خرياً ،حيث أوصى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مؤمتر احلج

األول الذي حضره بنفسه؛ بهن خرياً ،ودعا إىل احرتامهن ،ف َع ْن ُسَليْ َما َن ْب ِن َع ْم ِرو
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لأَْ
ص قالَ « :ح َّدَثن أَِبي أََّنُه َش ِه َد َح َّجَة اْل َودَاع َم َع َر ُسو ِل اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه
ْب ِن ا ْح َو ِ
ِ
يِ
َو َسَّل َمَ ،ف َح ِم َد اللهَََّ ،وأَْثنَى َعَليِْهَ ،وَذ َّك َر َو َو َع َظُ ،ث َّم َق َ
َّه َّن
ِّساِء َخيرْ ًا َ،فإِن ُ
ال ْ
استَ ْو ُصوا ِبالن َ
س تمَِْل ُكو َن ِمنْ ُه َّن َشيْئًا َغيرْ َ َذِل َك ،إِلاَّ أَ ْن يَأِْت َ
اح َشٍة ُمبَيِّنٍَةَ ،فإِ ْن َف َعْل َن،
ني ِب َف ِ
ِعنْ َد ُك ْم َع َوا ٍنَ ،ليْ َ
بحَ ،فإ ْن أَ َط ْعن ُ
اجعَ ،و ْ
لمَْ َ
َك ْمَ ،فلاَ َتبْ ُغوا َعَليْ ِه َّن
اض ِرُب ُ
َفا ْه ُجُر ُ
وه َّن َض ْرًبا َغيرْ َ ُمرَِّ ٍ ِ
وه َّن فيِ ا ض ِ ِ
َسبِيلاً  ،إ َّن َل ُك ْم ِم ْن ِن َساِئ ُك ْم َح ًّقاَ ،وِلنِ َساِئ ُك ْم َعَليْ ُك ْم َح ًّقاَ ،فأََّما َح ُّق ُك ْم َعَلى ِن َساِئ ُك ْمَ ،فلاَ
ِ
ُي َو ِّطئَ َّن ُفُر َش ُك ْم َم ْن َت ْك َر ُهو َنَ ،ولاَ يَأَْذ َّن فيِ ُبُيوِت ُك ْم لمَِ ْن َت ْك َر ُهو َن ،أَلاَ َو َح ُّق ُه َّن َعَليْ ُك ْم؛ أَ ْن
تحُْ ِسنُوا إَِليْ ِه َّن فيِ ِك ْس َوِت ِه َّن َو َط َعا ِم ِه َّن»()12
ويف اخلتام نوصي وفود احلجيج اليت تتجه إىل بيت اهلل احلرام قاصدة تعظيم شعائر

اهلل ،أال تنسى القبلة األوىل؛ بيت املقدس ،واملسجد األقصى ،فإن هذا املسجد أمانة يف
أعناق املسلمني ،عليهم أال يفرطوا فيه ،وإن الواجب ميلي عليهم تطهري هذا املسجد
من دنس املشركني ،وعباد األوثان؛ حتى يعود املسجد إىل أصحابه ،ويرتفع صوت األذان
فوق مآذنه احلزينة.
اهلوامش:

 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل{:واختذ اهلل إبراهيم خلي ً
ال}.
ً
خليال}.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل{:واختذ اهلل إبراهيم
 .3إبراهيم .37:
ً
 .4صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل{:واختذ اهلل إبراهيم خليال}.
 .5احلج27 :

 .6سنن ابن ماجه  ،كتاب املناسك ،باب دعاء احلاج.

 .7صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.

 .8صحيح مسلم ،كتاب احلج  ،باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة.
 .9صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب وجوب العمرة وفضلها.

" .10انظ��ر مرق��اة املفاتي��ح :الفص��ل الثان��ي ،108/ 4:وانظ��ر موق��ع الباح��ث اإلس�لامي:
http://www.islamicfinder.org/prophet/list.php?lang=arabic

 .11صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف قول الرجل ويلك.
 .12سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب حق املرأة على الزوج.
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ن
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س
باحلج
يأتوك رجاال
الشيخ  /مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه ،ومن سار
على دربه ،واتبع هداه إىل يوم الدين.

وك ِر َج ً
يقول اهلل جل و عالَ { :وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
ني ِمن
ِ
فيِ
يق} ()1
ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
احلج ً
لغة:القصد .وشرعاً :قصد بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،يف وقت خمصوص،

على وجه خمصوص ،ألداء أعمال خمصوصة.
وهو ركن من أركان اإلسالم ،وفريضة من فرائضه ،أوجبه اهلل على املستطيع القادر

يم َو َمن د َ
َخَلُه َكا َن آ ِمناً وَللِهِّ َعَلى
ات َبيِّـن ٌ
يف العمر مرة ،قال تعاىلِ{ :فيِه آيَ ٌ
َات َّم َقاُم إِْب َرا ِه َ

ت َمن ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
ن َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني} (.)2
يال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغيِ ٌّ
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
النَّ ِ
فموسم احلج من ضمن مواسم اخلري اليت امنت اهلل بها على عباده ،فيها تضاعف
احلسنات ،ومتحى السيئات ،وترفع الدرجات.
إن رحلة احلج رحلة مباركة ،وهجرة إىل اهلل تعاىل تقوم على توحيد اهلل واإلخالص
له ،وتلبية دعوته ،وطاعته ،وأجر احلج أجر عظيم ،فاحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة،
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س
لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :اْل ُع ْم َرُة إِلىَ اْل ُع ْم َرةِ َك َّفا َرةٌ لمَِا َبيْن ُ
َه َماَ ،والحْ َ ُّج المَْرُْ
بوُر َليْ َ
َلُه َجزَاٌء إِلاَّ الجْ َنَُّة»(.)3
إنه رحلة العمر إىل اهلل ،فيه يبايع احلاج ربه على التوبة واالستقامة .فعلى التوحيد

ت
يم َم َكا َن اْلبَيْ ِ
أقيم هذا البيت منذ أول يوم رفعت قواعده ،قال تعاىلَ { :وإِْذ َب َّوأَْنا لإِِْب َرا ِه َ
أَن لاَّ ُت ْشر ْك ِبي َشيْئاً َو َط ِّه ْر َبي َ ِل َّ
ني َواْل َقاِئ ِم َ
لطاِئ ِف َ
الس ُجوِد}( .)4فيعلن احلاج
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
ِ
ْتيِ
منذ بدء إحرامه (اللهم حجة ال رياء فيها وال مسعة) .ثم إن هؤالء القوم جيتمعون يف هذا
املكان ،سيتفرقون تفرقاً ال لقاء بعده ،فرب واقف بعرفة لن يقف بعدها أبداً ،ورب حاج
حج يف هذا العام ال يأتي عليه هذا اليوم إال وهو حتت الرتاب.
فليغتنم احلاج هذه الفرصة ،فقد ال تعود أبداً.

فاحلج شرع لتأكيد التوحيد وجتديده ،فكل من لبى باحلج يفتتح كالمه بالتوحيد ،سواء

كان ملكاً أو مملوكاً ،رئيساً أو مرؤوساً ،غنياً أم فقرياً ،حراً أم عبداً .يقول عليه الصالة

الد َعاِء ُد َعاُء يَ ْوم َع َرَفَة، َو َخيرُْ َما ُقْل ُت أََنا َوالنَّبِيُّو َن ِم ْن َقبِْلي :لاَ إَلَه إلاَّ اللهَُّ
والسالمَ :
«خيرُْ ُّ
ِ ِ
ِ
َو ْح َدُه ،لاَ َشر َ
يك َلُهَ ،لُه المُْْل ُكَ ،وَلُه الحْ َ ْم ُدَ ،و ُه َو َعَلى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر»(.)5
ِ

فبني احلديث أن خري الدعاء ما قاله األنبياء؛ وهم أفضل الركب البشري ،بعثوا ليدعوا

الناس إىل عبادة اهلل وحده ،وليس إىل عبادة أنفسهم ،وهلذا قال اهلل عنهم وعن املالئكة:

{ َو َمن يَُق ْل ِمنْ ُه ْم إِِّني إَِلٌه ِّمن ُدوِنِه َف َذِل َك نجَْزيِه َج َهنَّ َم َك َذِل َك نجَْزي َّ
الظالمِِ َ
ني}( .)6وحث
ِ
ِ

سبحانه على دعوته وحده دون ما سواه ،فهو املنان الكريم الذي بيده كل شيء ،فخزائنه

ال تنفد ،قال تعاىلَ { :ما ِعن َد ُك ْم يَن َف ُد َو َما ِعن َد هّ
بواْ أَ ْج َر ُهم
َج ِزيَ َّن َّال ِذ َ
اق َوَلن ْ
ين َصرَُ
اللِ َب ٍ
ِبأَ ْح َس ِن َما َكاُنواْ يَ ْع َمُلو َن}(.)7
ن الحْ َ ِم ُ
يد} (.)8
ُم اْلُف َق َراء إِلىَ اللهَِّ َواللهَُّ ُه َو اْل َغيِ ُّ
وقال أيضاً{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
اس أَنت ُ
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وأمرنا سبحانه وتعاىل بسؤاله مباشرة دون واسطة أو شفيع ،قال تعاىلَ { :وإَِذا َسأََل َك
َجيُبواْ ِلي َوْلُي ْؤ ِمنُواْ ِبي َل َعَّل ُه ْم
يب َد ْع َوةَ الد
ِعبَاِدي َعيِّن َفإِِّني َق ِر ٌ
يب ُأ ِج ُ
َّاع إَِذا َد َعا ِن َفْليَ ْست ِ
ِ
يَ ْر ُش ُدو َن} (.)9
وتوعد من يدعو أو يعبد أو ميجد غريه بالوبال والعذاب الشديد يوم القيامة ،قال

ْع َم َع اللهَِّ إِلهَ اً َ
آخ َر لاَ ُب ْر َها َن َلُه ِبِه َفإِمَّنَا ِح َساُبُه ِعن َد َرِّبِه إَِّنُه لاَ ُي ْفِل ُح
تعاىلَ { :و َمن يَد ُ
اْل َكاِفُرو َن} (.)10
احلج رحلة اخلروج من األوطان ،وسلوك هذه الفجاج العميقة ،ملبني دعوة ربهم،

ونداء أبيهم إبراهيم عليه السالم ،مرددين ما ورد يف احلديث الصحيح عن النيب صلى

الل ُه َّم َلبَّيْ َكَ ،لبَّيْ َك لاَ َشر َ
اهلل عليه وسلم« :َ ...لبَّيْ َك َّ
يك َل َك َلبَّيْ َك ،إِ َّن الحْ َ ْم َدَ ،والنِّ ْع َمَة،
ِ
َل َك َوالمُْْل َك ،لاَ َشر َ
يك َل َك.)11( » ...
ِ
فحري على الدعاة واملرشدين أن يأخذوا بأيدي احلجاج ،فينصحوهم ويرشدوهم

بكل صرب وحكمة ورمحة ،واحلكمة هي كيف تصل إىل قلب املخاطب دون أن تنفره،
أو تكفره ،أو تتعسف به وبإنسانيته ،حينها يقبل احلجاج على الدعاة راغبني مطيعني
مذعنني ملا يقولون ،فالعبادة يف حقيقتها تعين خروج العبد من مراده إىل مراد ربه.
ومن طبيعة العوام وجهالئهم أن تسرع إليهم املعتقدات الباطلة ،لذا فهم بأمس
احلاجة إىل التذكري بأن املقصود هو عبادة اهلل ،وأن شعائر احلج مستفتحة بالتوحيد،
مؤسسة عليه ،وأن الغاية منه حتقيق العبودية اخلالصة هلل وحده.
ومما أثر عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وهو اخلليفة الراشد امللهم ،قوله حني قبَّل

احلجر( :إنين اعلم أنك حجر ،ال تضر ،وال تنفع ،ولوال أني رأيت رسول اهلل يقبلك ما
قبلتك).
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وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال

ومما جيدر ذكره فإن احلج وحدة يف الزمان واملكان أيضاً ،ويف مجيع آليات التنفيذ يف كل
مشعر من املشاعر .فاللباس موحد ،والنداء والشعار موحد ،واجلموع كلها تردد ملبية

يك َل َك َلبَّيْ َك ،إ َّن الحْ َ ْم َدَ ،والنِّ ْع َمَةَ ،ل َك َوالمُْْل َك ،لاَ
الل ُه َّم َلبَّيْ َكَ ،لبَّيْ َك لاَ َشر َ
«َ ...لبَّيْ َك َّ
ِ
ِ
َشر َ
يك َل َك .)12(» ...
ِ

فأي معنى من الوحدة أعظم من هذا املعنى ،إنهم يقفون يف صعيد عرفات حاسري

الرؤوس ،مكتسني بالبياض ،ال فرق بني غين وفقري ،وال أمري ومأمور ،وال كبري وصغري،
وال عربي وأعجمي ،كلهم سواء كأسنان املشط ،وكلهم متوجهون إىل اهلل أذالء خاشعني،
يبتغون إىل ربهم الوسيلة ،ويرجون رمحته ،وخيافون عذابه.
ويف احلج ذلك االجتماع اإلسالمي الكبري يلتقي العامة العلماء ،فينهلون من علمهم،
ويستنريون برأيهم ،ويلتقي علماء األمة بعضهم بعضا ،فيتدارسون ويتذاكرون فيما
بينهم من مسائل العلم والفقه وما يهم األمة اإلسالمية.
إن احلج فيه املعاني العظيمة الدينية والرتبوية ،وذلك املؤمتر العظيم ،واملوسم البهيج،
لو استغل خري استغالل ،لرجع بالفائدة العظيمة على األمة مجعاء.

ولقد َنبََّه اهلل عباده املؤمنني إىل هذا املعنى ،قال عليه الصالة والسالم« :المُْ ْسِل ُمو َن َك َر ُج ٍل
اشت َ
اشت َ
اشت َ
اشت َ
َكى ُ
َكى ُ
َكى َرأْ ُسُهْ ،
كُّلُهَ ،وإِ ْن ْ
َكى َعيُْنُهْ ،
اح ٍد؛ إِ ْن ْ
كُّلُه»(.)13
َو ِ
فاملسلمون جتمعهم كلمة التوحيد وتربط بينهم العقيدة ،دستورهم كتاب اهلل ،وإمامهم

احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،وهم يد على من سواهم ،مهما تباعدت
أوطانهم واختلفت ألسنتهم.
أمر اإلسالم املؤمنني بالتعاطف والتكاتف ،واجتماع الكلمة وتآلف القلوب ،ألن
اجتماع الكلمة ووحدة الصف منعتهم وقوتهم ،ونهاهم عن التفرق والتنازع ،ألن
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التنازع ضعفهم وذهاب رحيهم وضياع عزهم.

فالدار تكون حرزاً لساكنيها ما دام بنيانها قائماً ،فإذا ما تصدع البنيان ،ومل يسرع أهلها

إىل رأب الصدع ،وإصالح اخللل ،وإقامة املعوج ،فإن البنيان ينهار ،وتتفرق أحجاره،
ويتعرض أصحابه ألخطار كثرية.
لقد أرهقنا وأضر بنا ما نراه من التمزق والفرقة بني األقطار اإلسالمية ،حيث ذهب
بالغالي والنفيس ،وجبهود املخلصني من هذه األمة ،بسبب إفراطنا يف األنانية والذاتية،
وعدم وجود الرمحة فيما بيننا.
فاستغل عدونا فرقتنا وتشتتنا ،فاغتصب األرض ،وهتك العرض ،وقتل األبرياء ،وهدم
املنازل ،دون أن جيد وقفة جادة شجاعة من األمة تردعه عن غيه ،وترده إىل صوابه.
اللهم وحد كلمتنا ،وامجع مشلنا ،واختم بالباقيات الصاحلات أعمالنا ،واحفظ حجاجنا
وعمارنا ،أنت مسيع جميب ،وآخر دعونا أن احلمد هلل رب العاملني .
اهلوامش:

 .1احلج.27:
 .2آل عمران.97:
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب وجوب العمرة وفضلها.
 .4احلج.26:
 .5سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات عن رسول اهلل ،باب يف دعاء يوم عرفة.
 .6األنبياء.29:
 .7النحل.96:
 .8فاطر.15:
 .9البقرة.186:
 .10املؤمنون.117:
 .11صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب التلبيد.
 .12احلديث السابق.
 .13صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
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الرمز والداللة

الدكتور /محزة ذيب  -جامعة القدس

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وأصحابه والتابعني

هلم وبعد؛

فقد اقتضت سنة اهلل تبارك وتعاىل ومشيئته خلق السموات واألرض ،وجعل اإلنسان

خليفة على ظهر هذا الكوكب لغاية جليلة وعظيمة ،أال وهي عبادة اهلل تبارك وتعاىل،
نس إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدو ِن}( ،)1وكان ذلك يقتضي هداية
قال جل شأنهَ { :و َما َخَل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإِْ َ
وإرشاد بين آدم ،وداللتهم طرق اخلري والرب واملعروف ،وعلى رأس دروب اخلري توحيد اهلل

ري
ونفي الشريك والند عنه جل شأنه ،كما يقتضي األمُر تبص َ
وعبادته ـ كما أمر وشرع ـ ُ
العباد طرق الغواية والضالل والشرك ،وسبل الشر ،واالحنراف عن اجلادة واالستقامة،
كي ينأى اإلنسان بنفسه عنها ،فمنح اهلل تعاىل اإلنسان العقل الذي مييز به بني اخلري
والشر ،والصواب واخلطأ ،واهلداية والضالل ،قال تعاىل { َو َه َديْنَاُه النَّ ْج َديْ ِن}()2
ً
كما أرسل اهلل تبارك وتعاىل ً
رسال لبين آدم منذ َخَل َق اهلل آدم ،حيث كان نبياً
ورسوال)3(،

وحتى حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل عليهم أمجعني .وما بينهما كان أمما وأنبياء ،قال
سبحانهَ { :وإِن ِّم ْن ُأ َّمٍة إِلاَّ خلاَ ِفي َها َن ِذي ٌر}(. )4
وقال جل وعزَ { :و َما أَ ْر َسْلنَا ِمن َّر ُسو ٍل إِ َّال ِبِل َسا ِن َق ْو ِمِه ِلُيبَ نَِّ
ي لهَُ ْم}()5
الرسل ُ
َ
ص عَ
الكثر { ِمنْ ُهم َّمن َق َص ْصنَا عَ
َليْ َك}(.)6
إذ إن هناك
َليْ َك َو ِمنْ ُهم َّمن لمَّْ َن ْق ُص ْ
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حيث الصوارف عن الطرق القومية وسبل التعرف على اهلل وعبادته وفق ما يرتضيه

اهلل سبحانه كثرية ومتنوعة .إذ بدأ اإلنسان من آدم وذريته بالتوحيد إىل أن احنرف عن
املسار شيئاً فشيئاًَ ،حتى أشرك مع اهلل ،فطرأ اخللل على التوحيد اخلالص ،وتعددت
مسارات اإلنسان حول فلسفة اإللوهية والعبادة ( ،)7فنشأت طرق الضالالت والغواية،
وانقلبت املوازين احلق ،وتشعبت باإلنسان الدروب حتى غدا تائهاً ،حائراً ،شاكا ،مرتدداً،
ال يلوي على هداية ورشد وصواب .فكان البد واحلالة هذه من أن يرسل اهلل تبارك
ً
عرفون الناس بالعقيدة احلقة ،ويدلونهم
وتعاىل ما بني الفينة واألخرى،
رسال وأنبياء ُي ّ

على التوحيد الذي ال شريك فيه ،ويبصرونهم مبا هو ضروري ،وما حيتاجون إليه يف جمال

عبادة اهلل جل شأنه ،ويضعون أيديهم على القانون والنظام اإلهلي احلق ،فال رشد دونه،
وال هداية وهم ضالون عن طريقه ،وال جناة وهم يف منأى عنه ،وال استقامة وكلهم ليسوا
على سننه وجدده ،كما أن اإلنسان ليحتاج بني احلني واآلخر ملن ُي َذكره باحلق واخلري،
َ
ّ
واحلض على الرب وصنائع املعروف،
احلالل واملشروع،
ويأمُره بالعدل واإلنصاف وحتري
والتعرف على سبل اهلل سبحانه وطرائق مرضاته ،كما حيتاج بني احلني واآلخر أيضاً إىل

وينهج معه وفق معايري الصواب والصحة،
من ينهاه عن الوثنية واألساطري واخلرافات،
ُ
ُ
ويعدل من مساره يف طريق اخلطأ واخلطل.
ُ
وختتلف
ومستجدات متنوعة،
طروءات كثرية،
كما يطرأ على حياة اإلنسان باستمرار
ٌ
ٌ

حياة اإلنسان من عصر إىل عصر ،ومن طور إىل آخر ،ومن قرن إىل ثا ٍن ،وكل ذلك مدعاة

ويعلم العلم الذي يناسب كل فرتة
زمن ومرحلٍة الوْقفة املناسبة،
َ
ألن يقف اإلنسان يف ٍ
ووقت ،ويأخذ املناسب له وحلياته من أنظمة وقوان َ
ني وتشريعات.
ُ
يب تلو اآلخر تصحيحاً للمسار،
فكان
واحلال هذه ال بد من الرسالة تلو الرسالة ،والن ّ
وتثبيتاً لألقدام على الصراط السوي ،وأخذ املناسب واملالئم يف كل حني ،وتبياناً لكل
شيء من مستلزمات وضرورات املعاش واملعاد ،فعلى هذا كانت الرساالت السماوية،

وتعدد أنبياء اهلل ،فكان نوح ،وداود  ،وسليمان ،وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى وأمثاهلم
44
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حتى كان حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل عليهم أمجعني فكان نيب اهلل حممد خامت األنبياء

واملرسلني ،وكانت رسالته آخر الرساالت السماوية اهلادية إىل األرض والناس أمجعني
قال تعاىلَّ {:ما َكا َن محَُ َّم ٌد أََبا أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجاِل ُك ْم َوَل ِكن َّر ُس َ
ول اللهَِّ َو َخاتمََ النَّبِيِّ َ
ني }( )8بل
مشلت رسالته صلوات اهلل عليه اجلن واإلنس.
غري أنها كانت خمتلفة عن سابقاته ،إذ كانت الرساالت السماوية السابقة تأتي

لقوم أو تنتهي مع نهاية النيب والرسول ،فكان التجديد تلو التجديد ،والرسالة تلو

والتعاليم املتغايرة من قوم لقوم ،ومن رسول إىل آخر ،أما رسالة النيب حممد
األخرى،
ُ

صلى اهلل عليه وسلم فهي نهاية املطاف يف الرساالت ،وصاحبها هو اخلامت يف ميادين

النبوة واألنبياء ،فجاءت رسالًة كاملة شاملة ،رسالة محلت يف طياتها أسس التوازن
والشمول والثبات وأركانها ،فقد وازنت ما بني الدنيا واآلخرة ،ومطالب املعاش واملعاد،
يما آَت َ
نس
َغ ِف َ
اك اللهَُّ الدَّا َر آْال ِخ َرةَ َولاَ َت َ
وضرورات العاجلة واآلجلة ،قال تعاىلَ { :واْبت ِ
الدْنيَا َوأَ ْح ِسن َك َما أَ ْح َس َن اللهَُّ إَليْ َك َولاَ َتبْغ اْل َف َساَد الأَْ ْرض إ َّن اللهََّ لاَ
َن ِصيبَ َك ِم َن ُّ
ِ ِ
ِ
فيِ
ِ
ين}()9
ب المُْْف ِس ِد َ
يحُ ِ ُّ
كما أنها مل ترتك شاردة وال واردة من احتياجات اإلنسان وأقواله وأفعاله ،أو اجتاهاً من
اجتاهاته ورغباته وميوله إال أعطته حكماً شرعياً مناسباً خيدم غرضه يف الدنيا ،وتطلعاته
املستقبلية للدار اآلخرة  ،فكان دور خامتة الرساالت ،ونهاية املطاف يف النبوات معاجلة
مجيع شؤون اإلنسان وقضاياه كافة ،كما لبت حاجاته ومطالبه الفطرية ،ونظمت مجيع

غرائزه وميوله ودوافعه )10(،وملا كانت الرسالة اإلسالمية هي األخرية يف الرساالت
ُ
ُ
والتوازن والشمول ،وعليها يصلح أمر الدنيا واآلخرة ،وبها
التكامل
والنبوة ،ويف طياتها

اكتمل الدين ،وارتضى اهلل سبحانه اإلسالم ديناً قيماً للناس مجيعاً ،قال سبحانه{:اْليَ ْو َم
أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
يت َل ُك ُم اإل ْس َ
ال َم ِديناً}( )11وقال جل
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت َعَليْ ُك ْم ِن ْع َمتيِ َو َر ِض ُ
ِ
اآلخ َرةِ ِم َن خْ َ
وشأنهَ { :و َمن يَبْتَغ َغيرْ َ اإل ْس َ
ين} ()12
اس ِر َ
ال ِ
ال ِم ِديناً َفَلن ُي ْقبَ َل ِمنُْه َو ُه َو فيِ ِ
ِ
ِ
كانت حينئذ الرسالة اإلسالمية ناسخة لألديان والرساالت السابقة ،تلك الرساالت
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والديانات اليت جاءت لتعاجل شؤون قوم أو جمتمع معني ،وكانت تناسب مرحلة زمنية
مضت وانتهت ،وانتهى النيب وزمانه وعصره ،فلم تعد تلك الديانات صاحلة ملا بعد

ذلك من األزمنة والعصور وشؤون بين اإلنسان ،إذ ليست الغاية من الدين والنبوة
جانب العبادة فحسب ،بل ال بد من أن يلتزم اإلنسان بكل أوامر اهلل سبحانه ،ويلتزم

بكل مقتضيات الشريعة ،وهناك يف الرساالت أوامر التوحيد ،وأوامر العبادة ،وأوامر
الشريعة والنظام والقانون ،جاء يف القرآن العظيم عن شعيب وقومه ورسالتهَ {:وإِلىَ

َم ْديَ َن أَ َخ ُاه ْم ُش َعيْباً َق َ
اللَ َما َل ُكم ِّم ْن إَلـٍه َغيرُُْه َو َال َتنُق ُصواْ المِْ ْكيَ َ
ال يَا َق ْوم ا ْعُب ُدواْ هّ
ال
ِ
ِ
يط* َويَا َق ْوم أَ ْوُفواْ المِْ ْكيَ َ
اكم بخَِيرْ ٍ َوإِِّن َي أَ َخ ُ
َوالمِْيزَا َن إِِّن َي أَ َر ُ
ال
اف َعَليْ ُك ْم َع َذ َ
اب يَ ْو ٍم محُِّ ٍ
ِ
َ
َ
ين}(،)13
ض ُم ْف ِس ِد َ
اس أَ ْشيَ ُ
َوالمِْيزَا َن ِباْل ِق ْس ِط َو َال َتبْ َخ ُسواْ النَّ َ
اءه ْم َوال َت ْعثَ ْواْ فيِ األ ْر ِ
َ َُ َ َْ َ َ ترُْ َ
َُ َ َ ْ َ
َُ ْ ُ
وقال سبحانه{:قالوا يَا ش َعيْ ُب أ َصالتك تأُمُرك أن َّن ك َما يَ ْعُب ُد آَباؤنا أ ْو أن َّنف َعل فيِ
أَ ْم َواِلنَا َما َن َشاء إن َ
الر ِش ُ
َّك لأََ َ
يد}(.)14
نت الحْ َ ِل ُ
يم َّ
ِ
فخطاب اهلل سبحانه وأمُره لقوم شعيب كما نرى ليس متعلقاً جبانب العبادة وحسب،
بل يشمل جانب التشريع والتقنني وترتيب أمور احلياة أيضاً( )15وكان النعي عليهم
يف عدم التزامهم باألمرين ،وهكذا مقتضيات الشرائع والرساالت ،فكانت تلك

الرساالت خاصة بتلك اجملتمعات واألزمنة اليت عاصرتها ،ومل تعد صاحلة لكل األقوام
ويف األزمنة واألوقات كافة ،فكانت الضرورة تقتضي تشريعاً مساوياً بني احلني واآلخر،

حتى يتناسب هذا التشريع مع الواقع اجلديد ،واملغاير ملا سبقه من وقائع وفرتات ،متاماً

كاملناهج الدراسية اليت تتغري بني الفينة واألخرى ،كي تتناسب مع متطلبات العصر
والواقع اآلخر اجلديد .

وملا كان اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهلل للناس كافة ،وإىل أن يرث اهلل األرض
ومن عليها ،قال تعاىلَ { :و َمن يَبْتَغ َغيرْ َ اإل ْس َ
اآلخ َرةِ ِم َن
ال ِم ِديناً َفَلن ُي ْقبَ َل ِمنُْه َو ُه َو فيِ ِ
ِ
ِ
خْ َ
ين}( ،)16فقد كانت مبادؤه عامة ،وشاملة ،وكاملة ومتوازنة ،وجاءت نصوصه
اس ِر َ
ال ِ
باإلضافة إىل عموميتها مرنة حمتملة حتى تكون قابلة لالجتهاد املستمر ،وحينما ُن ّع ُ
رف
46

ختم النبوة واكتمال الدين الرمز والداللة

الفقه نقول :هو معرفة األحكام الشرعية العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية،
الناظمة ألحوال العباد ،اآلخذة بأيديهم إىل سبل اخلري والرشاد ( ،)17وجاء يف مقدمة
كتاب «رمحة األمة يف اختالف األئمة» بعدما تعرض احملققان للكتاب إىل قضية الفقه

واالجتهاد واالستنباط ،وسوق رأي ابن األثري اجلزري يف موضوع إثبات القياس والدفاع
عنه ،ما نصه ( :)18لقد كان هذا السلوك ـ أي االجتهاد واالستنباط والقياس ـ دينهم
قاض منهم،
يف كل ما يعرض هلم من املشكالت واملسائل ،وكان يتبع هذا املنهج كل ٍ
ويرتمسه كل مفت فيهم ،وال يكاد أحد منهم يشذ عنه أبداً ،ولقد كان يف أذهانهم
ُ
ومبادئ العلم وضوابطه ،فهم يعلمون
قواعد االجتهاد
ـ أي الصحابة رضي اهلل عنهم ـ
ُ

مدلول األمر ،كما يعرفون مقصود النهي ،ويعلمون ما تدل عليه العبارات ،وما تقتضيه

اإلشارات ،ويعرفون مدلول العام ،ووظيفة اخلاص ،وحكم املطلق واملقيد ،والناسخ
واملنسوخ ،كل هذا وغريه من قواعد االجتهاد كان مفهوماً لديهم ،وإن مل يكن مكتوباً
عندهم يف كتاب ،أو مدوناً يف سفر .

نعلم من كل ما ذكرناه أن دائرة املصادر التشريعية توسعت بعد انتقال الرسول

صلى اهلل عليه وسلم إىل الرفيق األعلى ،ومل تعد قاصرة على الكتاب والسنة ،بل وجد
ُ
والعمل باملصاحل املرسلة،
إىل جنبهما اإلمجاع والقياس ،ولرمبا برز مبدأ االستصالح

ري ذلك من املصادر اليت َوجد الصحابة وجها لوجه معها ،وكان
ومبدأ سد الذرائع وغ ُ
طبيعياً أن خيتلفوا يف بعض املسائل واألحكام نظراً لتفاوتهم يف سعة العلم وثقوب

الفهم ،وإن كان اختالفهم( )19ـ إذ ذاك ـ طفيفاً ،ألن رقعة بالدهم اليت كانت مسرحاً
الجتهادهم حمدودة يف حدود جزيرتهم ،وكانت األحداث فيها متشابهة تقريباً ،والناس
متقاربون غالباً ،ومل يكن جل الصحابة بعد قد تفرقوا يف اآلفاق وانساحوا يف البالد.

فلما اندفعوا ـ رضي اهلل عنهم ـ خارج حدود جزيرتهم ،وهم حيملون راية اإلسالم،

ويرفعون لواء العلم ،وختطوا البالد املتامخة ،رأوا ما مل يكونوا يعهدونه من املشكالت

واملسائل ،وكان عليهم أن ُيفتوا فيما يَ ِعرض هلم ،وجيتهدوا فيما يسألون عنه ،وقد فعلوا،
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فأفتى كل منهم مبا لديه من العلم  ،متبعاً قواعد االجتهاد وضوابطه ،متحرياً احلق فيما
يقصده ،طالباً رضاء اهلل عز وجل فيما يسعى إليه من البحث عن احلكم الصحيح،
واحلل األمثل ،وكانوا مطمئنني إىل مواقع خطاهم ،غري وجلني مما جيدون أنفسهم قد

وصلوا إليه من الرأي ،وقرروه من احلكم ،فإن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد أثلج
صدورهم ،وثبت أقدامهم على دروب البحث واالجتهاد بقوله « :إَِذا َح َك َم الحْ َا ِك ُم،
اجتَ َه َدُ ،ث َّم أَ ْخ َطأََ ،فَلُه أَ ْج ٌر»( )20أ هــ .
اجتَ َه َدُ ،ث َّم أَ َص َ
ابَ ،فَلُه أَ ْج َرا ِنَ ،وإَِذا َح َك َم َف ْ
َف ْ
ويف ضوء ذلك ،مل يكن بوسع الشريعة اإلسالمية أن تكون صاحلة لكل زمان ومكان

وخامتة الشرائع ،ما مل تكن كذلك من عمومية النصوص واألدلة ،وفتح باب االجتهاد

وتناسب األزمنة واملواقع املختلفِة واملتباينة.
كي يكون بوسعها مواكبُة كل جديد وتطور،
َ

هذا األمر واجب متحتم يف حق األمة اإلسالمية ،ال جيوز هلا أن ختتلف فيه أو تقصر
تواكب كل جديد ،وتطور نافع مفيد ،حيث عجلة احلياة تدور ،وال تقف عند
عنه أو ال
َ
حد ،وال تنتظر أحداً ،فإن مل تكن األمم والشعوب تدور مع هذه العجلة وتسري يف

متواز مع دواليب النهضة والعلم املتطور ،والثقافة املختلفة ،والتقنيات احلديثة،
خط
ٍ
والتقدم الصناعي والزراعي والتكنولوجي حيث نعيش وحنيا ،وإال ستتخلف ال حمالة،
واألمة اإلسالمية من جنس األمم ،إن مل تكن سباقة لألخذ من كل فن خري ونافع

وضروري للحياة ،وإن مل يفتح علماء املسلمني الطريق الشرعي إىل ذلك من باب

االجتهاد واالستنباط وإعمال النصوص وتوظيفها خلدمة خامتة الرسائل وأمتها ،إن مل
تكن كذلك ،وإال سيكون التخلف واجلمود ً
وباال عليها ،وستكون ردةًَ عكسية جتاه هذه

الرسالة اخلالدة ،وسيحكم حينئذ على أمتنا بالتخلف ،وهذه مردودها سلباً على اإلسالم
دين اهلل اخلالد ،الذي ارتضاه اهلل ديناً قيماً للبشرية مجعاء ،وإىل أن يرث األرض ومن

عليها .

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن اجلمود والتقليد وإغالق باب االجتهاد ،واالقتصار
لدرجة القداسة أحياناً على القديم ،هي من أهم أسباب ختلف اخلالفة اإلسالمية يف
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العصور املتأخرة حيث القرن التاسع عشر والعشرون املاضييان ،وكان ذلك سبباً كبرياً
ومباشراً للقضاء على تلك اخلالفة واالنسالخ عن التاريخ والرسالة ،وإعالن العلمنة

يف عاصمة الدولة اإلسالمية اليت استمرت ستة قرون طويلة ،كان الغرب يف تلك اآلونة
يطور نفسه يوماً أثر آخر ،وعمل يف جمتمعه وبيئته الثورة العلمية الصناعية ،واستحدث
من وسائل التقنيات يف جماالت احلياة كافة ،وعلى رأسها ما خيدم الدولة والشعب يف

اجملال العسكري واملنازالت واحلروب ،حتى أجهز على دولة اإلسالم ،يف حني كان

علماء اإلسالم وقتئذ جيتمعون لساعات طويلة خمتلفني ومتنافسني ،هل البندورة حرام أو

حالل ،حيث كانت هذه الثمرة جديدة على احلياة؟ حينئذ رأى اجليل اجلديد الذي شهد
العصرين أن فرقاً شاسعاً بينه وبني اجليل األوروبي الغربي ،وأن فرقاً ً
هائال وشاسعاً بني
حياة الغرب اليت شهدت وتشهد التطورات الكبرية والسريعة ،وحياة األمة اإلسالمية

اليت خييم عليها اجلهل واألمية والتقليد ،وأن حياتهم خاليٌة من أي إبداع أو تقدم أو

تطور ،وأحس اجليل الناشئ والشبيبة أن املسافة بيننا وبني الغرب املتقدم هائلة ،فانقلب
ً
جهال منه ـ على عقبيه ،ومل يستطع للذهول الذي أمل به أن جيمع بني الثوابت اليت
ـ
عنده واملتغريات اليت طرأت على حياته ،ومل جيد بل مل يكن لديه إال االستعداد ليقف
ً
ً
متأمال ومفكراً ،وساعدت على هذا النكوص عوامل أخر ،لسنا بصدد ذكرها أو
طويال
حبثها ،كل ذلك أدى إىل الردة الثقافية واحلضارية ،وساعد كله يف االنسالخ عن الذات

واألصالة ،ويف تقديري ،كان لعلماء تلك الفرتة حصة األسد يف سلبيات ما حصل،

ولذا جيب أن تكون لنا يف تلك املرحلة أكرب عظة ،وأبلغ عربة ،وأن نستفيد منها قدر
املستطاع.

من هنا جاء اهتمام خامتة الرساالت ونهاية املطاف يف عامل النبوات بالعلم اهتماماً
كبرياً وعظيماً ،لدرجة أن أول آية تنزل من السماء «اقرأ» فنزل األمر بالعلم قبل أن
ينزل أمر الصالة والصيام ،وقبل أن ينزل أمر اجلهاد واالستشهاد ،وقبل أن تنزل أوامر

التشريع والتقنني وتنظيم أمور املعاش واملعاد .
49

العدد  93ذو القعدة  -ذو احلجة  1431هـ

وفق

تشرين الثاني  -كانون األول  2010م

كل ذلك ألن العلم هو األساس يف كل ما تقدم ،إذ إن أوامر العبادة ،وفقه أسرارها،
ُ
وإدراك احلكمة من ورائها ال يتأتى للجاهل وغري العارف والعامل ،كما أن اإلحاطة

بأحكامها وواجباتها وشروطها وأركانها ـ وهي األصل يف العمل املقبول بعد النية
اخلالصة هلل ـ ال يتأتى أيضاً من خالل اجلهل واألمية والتخلف .
كما أن األمة اجملاهدة واملقاتلة ال تتمكن من النصر ،وليس بوسعها االستمرار يف

القوة واملنعة والغلبة ،ما مل تكن متمكنة من كل أسباب ذلك ،بل ال تكون لديها القدرة
على احملافظة على هذه النفس والشخصية ،والذود عن حياضها عقيدة ،ونظاماً ،وسيادة،
وكل ذلك يرتافق وال يتصاحب إال مع العلم ،أكرب دليل على ذلك ما تعيشه األمة
اإلسالمية يف أيامنا هذه ُ
ووضعها ،مقارنة مع الغرب املتطور واملتقدم يف كل جماالت احلياة
مبا ال خيفى على أحد ،من هنا جاء اهتمام اإلسالم كبرياً باإلعداد واالستعداد خلوض أية

است َ
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوة}( ،)21أي ما تقدرون
معركة ،كما يف قوله سبحانهَ { :وأَ ِعدُّواْ لهَُم َّما ْ

عليه وتستطيعونه دون تقصري يف شيٍء أو جانب.

ولذلك ذهب علماء املسلمني إىل أن تعلم العلوم الضرورية لألمة اإلسالمية ،واليت

هي حباجة إليها يف دنياها حتى تبقى أمة سليمة ،قوية ،مهابة عزيزة فرض كفاية ،أن

تعلمها بعضهم سقط اإلثم عن اجلميع ،وإن مل يتعلمها أحد أمثت األمة كلها ،لذلك
رأينا هذا حياً وواقعاً يف ظل احلضارة اإلسالمية طيلة فرتاتها التارخيية الذهبية ،فلم يرتك
املسلمون فناً من فنون احلياة والعلم إال خاضوا غماره وأجادوه وأحسنوا الصنع فيه
وأتقنوه أميا إتقان.

ويف جمال التشريع والتقنني ووضع األنظمة والدساتري وترتيبها هل يتأتى ذلك بغري

علم ،بل ودقة ونظام؟

من هنا جيب على األمة اإلسالمية كي تبقى أمة معتربة بني األمم  ،وهلا شأنها وشأوها،

وهلا مكانتها وقيمتها ووزنها ،ويكون لديها القدرة على حياطة الشريعة وجعلها صاحلة
لكل زمان ومكان ،وأن تكون ً
أهال حلمل هذه األمانة والرسالة وأدائها على أكمل
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وجه ،جيب عليها أن تولي العلم االهتمام األكرب واألعظم ،وأن حتاول جاهدة اإلفادة مما

عند اآلخرين من خري وتقدم ومناء وتطور يف جماالت احلياة املفيدة ،واليت ال تتعارض
مع مبادئ الدين احلنيف ،كما عليها التشمري عن ساعديها حتى تنهض بأبناء األمة يف

جانب العلم الشرعي ،كي يتوافر فيها العلماء اجملتهدون واملتضلعون يف قضايا الدين

احلنيف ،واملتبصرون يف أحكامه ،فال جيوز أن يغلق باب االجتهاد أمام خامتة الرساالت
اليت من بدهياتها أن تكون صاحلة لكل زمان ومكان ،ولكل جمتمع وبيئة وقوم ،كما ال

جيوز أن يغلق باب االنفتاح على العامل ومعرفة شؤونه وقضاياه ،حسناته وسيئاته ،ومناقبه
ومثالبه ،وخباصة يف هذا الزمن ،زمن التطور املذهل والتكنولوجيا املتقدمة والسيما يف

جمال اإلعالم واملواصالت واالتصاالت ،حيث جعلت هذه الوسائل من العامل مدينة
واحدة ،فليس بوسع أحد أو جمتمع أو أمة أن تغلق الباب دونها أو تحَ جر على أفرادها
ْ
وتوظف ما لديها من استعدادات
وجمتمعها ،فإن مل جتد اإلفادة من كل نافع وخري،

وقدرات وإمكانات وتقدم يف سبيل رفعة مواطنيها ووضع أقدامهم على اجلادة والسبل

اخلرية ،وفتح اجملال أمام اجليد واحلسن ،وإغالقه دون الردئ والسيء والضار ،وذلك
بالبديل األنفع واألحسن واملختلف ،وإال فستج ْد نفسها وجهاً لوجه أمام الضعف
والضياع واالنهيار واالنصهار يف بوتقة اآلخرين ،وتذويب الشخصية ،وفقدان اهلوية،

ولرمبا بعد ذلك مصادرة الكرامة واالستيالء على البالد والعباد ،وما أكثر األمثلة احلية
على ذلك قدمياً وحديثاً.
وهذا واجب كبري جيب على األمة اإلسالمية أن تضطلع به ،وخباصة علماءها وفقهاءها
ومفكريها ،دون أن يكون تشدد وتزمت أو بعداً عن الرخص أو الوسطية يف املنهج،

يد هُّ
الل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
أو إغالق العقل دون يسر اإلسالم ومساحته {ُي ِر ُ
يد ِب ُك ُم
اْل ُع ْس َر}( ،)22ليكن املنهج لدينا ما خطه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل
وأبي موسى األشعري حينما وجههما قاضيني إىل اليمن ،حيث قال هلما «يَ ِّس َرا َولاَ

ُت َع ِّس َراَ ،وَب ِّش َرا َولاَ ُتن ِّ
َف َراَ ،وَت َطا َو َعا َولاَ تخَْتَِل َفا» ( ،)23وخباصة يف زمن التقدم يف كل
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اجملاالت ،وصرخة العوملة يف جماالت كثرية ،ولكن يف الوقت نفسه دون أن يكون هناك

جتاوز حلدود اهلل أو انتهاك حلرماته ،أو مقارفة للمحرم واملنكر ،وال تكون الرخص أو

التيسري يف جانب احملرمات ،وما فيه نص وبيان ال لبس فيه.

وهناك أمر آخر يف غاية األهمية ينتظر علماَء هذه األمة ومفكريها ،أال وهو الشق
اآلخر من حديث معاذ بن جبل وأبي موسى األشعري آنف الذكر ،أال وهو «وتطاوعاً

وال تعاصياً» أي اتفقا وال ختتلفا ،ألن اخلالف أيها األخوة الفضالء والباحثون األجالء
شر( )24وقد نهى اهلل تبارك وتعاىل عنه يف كتابه الكريم ،فقال سبحانهَ { :و َال َتنَا َز ُعواْ
َفتَ ْف َشُلواْ}(.)25

قال العالمة الشوكاني يف تفسري هذا النص :ونهاهم عن التنازع وهو االختالف يف

وذهاب القوة والنصر أ .هــ ()26
الرأي ،فإن ذلك يتسبب عنه الفشل،
ُ

وحينما أمر اهلل تبارك وتعاىل باحتاد األمة واعتصامها حببل اهلل ،نهى عن الفرقة
ْ
ب للعزة والكرامة ،فقال سبحانه:
والتشرذم املضعف للقوة ،واملميع للمواقف ،واملذ ِه ِ
َص ُمواْ بحَِبْل هّ
اللِ جمَ ِيعاً َو َال َت َف َّرُقواْ}(. )27
{ َوا ْعت ِ
ِ
إننا نعيش زمناً ال حتيا أمتنا اإلسالمية على هامشه ،وال يؤبه بها كثرياً فحسب ،بل
ً
فضال عن قضايا سواها من
هي شبه مغيبة عن أحداثها وقضاياها وما يقض مضاجعها،
األمم ،كأن حاهلا ما قاله الشاعر:

وال يستأمرون وهم شهو ُد

تغيب ٌ
تيم
األمر حني ُ
ويُقضى ُ

وإال كيف نفسر استئصال شأفه املسلمني هنا وهناك ،والتعدي على مصاحلهم

وحقوقهم ،وانتهاك حرماتهم ،وإهالك حرثهم ونسلهم ،دون أن يكون هناك أي حساب

لشيء امسه أمة اإلسالم؟

وإال كيف يغيب اإلسالم ،وتغيب أحكامه ،وال ُيسمع لشرعه ويطاع ،دون مباالة أو

حساب ألحد من أفراد هذه األمة أو جمموعها؟

إذا اعتدي على بعض أفراد إحدى األمم تقوم الدنيا وال تقعد ،أما إذا استُأصل شعب
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مسلم بأكمله ال يتحرك ألمتنا ساكن؟
إن االعتصام حببل اهلل مجيعاً وعدم التنازع والفرقة هلو السبيل العريض إلنقاذ هذه
األمة مما هي فيه من الضعف والتطاحن والتشرذم ،وبالتالي ال جيوز لقادة الرأي يف هذه

األمة وعلمائها ومفكريها التنازع واالختالف املفضي للكراهية وإذهاب الريح ،إن
نقاط االتفاق على أرض هذه الشريعة واألمة كبرية وكثرية ،فلماذا نرتكها حني النقاش

واحلوار ،وحماولة رأب الصدع ،ومل مشل الكلمة وتوحيد الصف؟ ملاذا نر ّكز يف حوارنا
على نقاط اخلالف ،يف حني هي قليلة ،وقليلة جداً ،مقارنة مع نقاط االتفاق ،وما تقتضيه
مصلحة األمة العليا من أهداف وغايات جليلة وعظيمة؟
ملاذا جنعل من نقاط اخلالف ً
أصال وقاعدة ننطلق منه لفض النزاع وإنهاء الشقاق بني

أطراف األمة الواحدة  ،ولن نصل ملبتغانا واألمر كذلك؟
ملاذا جنعل من نقاط اخلالف نقاطاً رئيسة ومهمة ،وكأن مدار األمر كله عليها ،يف حني

هي نقاط بسيطة وفرعية وهامشية أمام األصول والقواعد العظيمة اليت تقوم عليه خامتة
الرساالت ،وأمتنا اإلسالمية حاملُة ووريثُة هذا الفخار والشرف العظيم؟

أين دور قادة الرأي وصناع القرار والرجال يف أمتنا اإلسالمية؟ ملاذا ال جنعل من

االهتمام بهذا األمر اجللل قضية كربى ننحين أمامها ونعطيها ما تستحقه من البحث

وعقد املؤمترات والندوات ،على غرار املؤمترات اإلسالمية اليت حتدث يف البالد األوروبية،
على صعيد التوجهات واآلراء املختلفة اليت ال جنين منها سوى جتذير اخلالف ،واتساع

اهلوة بني أبناء األمة الواحدة فرادى ومجاعات؟ لرمبا هلذه املؤمترات نصف وجه مشرق
ومضى ،غري أن النصف اآلخر قطعاً ال خيلو من الظلمات وليلها البهيم.
ً
أال يكفي ما هلذه األمة من أخطار حمدقة بها من كل جانب؟ أما يكفيها اجلراد الكثيف

القادم إليها من اخلارج ،يهاجم زرعها وخرياتها ،وهذا التشبيه على سبيل اجملاز؟

أال تكفيها املناخات واألجواء شبه املسممة جتاهها وحنوها من أعدائها واملرتبصني

بها الدوائر؟ أال يكفيها كل ذلك وغريه مما ال خيفى على كثري من العامة والدهماء،
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ً
فضال عن القادة العقالء واملفكرين والعلماء ،حتى جنعل من أنفسنا وفرقتنا وتنازعنا
واختالف الرأي املفسد لقضايانا سهاماً مسمومة يف أجسامنا ومن صنع أيدينا ؟
ونذكر العلماء واملفكرين إن دوراً عظيماً وواجباً كبرياً جتاه خامتة الرساالت اليت

اكتمل الدين بها لينتظرنا ،وإن أمانة كربى وجسيمة جتاه هذه الرسالة اخلالدة لنحملها
الس َما َو ِ لأَْ
ض َوالجْ ِبَا ِل َفأََبينْ َ
وسنسأل عنها ،وأية أمانة هي {إِنَّا َع َر ْضنَا الأَْ َماَنَة َعَلى َّ
ات َوا ْر ِ
أَن يحَْ ِمْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِمنْ َها َو َ
نس ُان}(.)28
حمََل َها الإِْ َ
إننا جند يف الدين القويم معاجلة لشئون اإلنسان كافة ،وتلبية جلميع احتياجاته الفطرية،

وتنظيم غرائزه وميوله ودوافعه.

ومن قبل ومن بعد أي فضل للعرب على الصعيد العاملي إن جرد فكره وجردت

حضارته من الثقافة اإلسالمية؟

ويف نهاية التطواف حنمد اهلل تبارك وتعاىل أن جعلنا من أمة اإلسالم واملنتسبني هلذه

الشريعة الغراء اخلالدة خلود الدهر واأليام ،سائلني املوىل سبحانه أن جيعلنا من محاتها
والذائدين عن حياضها والناصرين هلا على الدوام .

وأخريا وليس آخرا؛ً خنتم بقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال نيب بعدي».
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

اهلوامش:

 .1الذاريات.56 :
 .2البلد.10 :

 .3انظر تفسري القرطيب .225 /1 :
 .4فاطر.24 :

 .5إبراهيم.4 :
 .6غافر.78 :

 .7انظر كتاب «الفصل يف امللل واألهواء والنحل» للعالمة الفقية ابن حزم ،وكتاب «امللل والنحل» للشهرستاني،
وكتاب «منهاج السنة النبوية» لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكتاب «اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» للمؤلف نفسه،
وكتاب «أديان اهلند الكربى» للدكتور أمحد شليب ،وحماضرات يف النصرانية للعالمة حممد أبو زهرة ،وكتاب «اهلل» لألستاذ

األديب عباس حممود العقاد .وغريهم فمن كتب يف مقارنة األديان ،وامللل والنحل .
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 .8األحزاب .40 :
 .9القصص.77 :

 .10انظر الثقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها ( : )1ص .13
 .11املائدة.3 :

 .12آل عمران.85 :

 .13هود.85 – 84 :
 .14هود.87 :

 .15انظر تفسري هذه اآليات يف ( اجلامع ألحكام القرآن)  3313/ 4 :ــ .3315
 .16آل عمران.85 :

 .17انظر :شرح الكوكب يف أصول الفقه  : 36/ 1:مقدمة كتاب «رمحة األمة» :ص« ،6الثقافة اإلسالمية وطرائق

تدريسها(: »)1ص ، 276أصول الفقه ل «عبد الوهاب خالف».
 .18رمحة األمة  :ص.11 - 10

 .19املقصود باالختالف هنا  :االختالف الفقهي يف املسائل اليت كانت تقع وليس االختالف السياسي أو االختالف
املفضى إىل الفتنة والفرقة وتشتيت الشمل وتبعثر الكلمة ،حيث هذا االختالف مذموم ،أما اخلالف الفقهي فال مفر

منه.

 .20صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
 .21األنفال.60:

 .22البقرة.185 :

 .23صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب ما يكره يف التنازع واالختالف يف احلرب.

 .24ليس املقصود من اخلالف هنا اخلالف الفقهي أو اخلالف الذي خيدم األمة وأهدافها ورسالتها ،وإمنا اخلالف املفضي
إىل النزاع والشقاق والكراهية ،قال املفسر العظيم القرطيب يف كتابه «اجلامع ألحكام القرآن »1401/ 2 :يف قوله « َو َال

َت َف َّرُقواْ» :معناه :وال تفرقوا متابعني للهوى واألغراض املختلفة ،وكونوا يف دين اهلل إخوانا ،فيكون ذلك منعاً هلم عن
اللِ عَ
ت هّ
ُم أَ ْعدَاء َفأََّل َ
التقاطع والتدابر ،ودل عليه ما بعده ،وهو قوله تعاىلَ « :واْذ ُكُرواْ ِن ْع َم َ
وب ُك ْم
َليْ ُك ْم إِْذ ُكنت ْ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
َفأَ ْصبَ ْحتُم ِبنِ ْع َمتِِه إِ ْخ َواناً» وليس فيه دليل على حتريم االختالف يف الفروع ،فإن ذلك ليس اختالفا ،إذ االختالف ما
يتعذر معه االئتالف واجلمع ،وأما حكم مسائل االجتهاد فإن االختالف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني
الشرع ،وما زال الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث ،وهم مع ذلك متآلفون ،وقال رسول اهلل عليه وسلم« :اختالف
أميت رمحة  .....وإمنا منع اهلل اختالفاً هو سبب الفساد» أ  .هــ.
.25األنفال.46 :

.26فتح القدير .315 / 2 :
.27آل عمران.103 :
.28األحزاب.72 :
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دار اإلفتاء الفلسطينية

(الن

ح
ل)43:

 .1احلج والدين
السؤال :هل يصح احلج ممن عليه َديْن؟

اجلواب :نعم يصح  ،لكن ال جيب عليه ،ألن قضاء الدين مقدم على احلج ،وهو من

احلوائج األصلية سواء أكان ديناً هلل كالزكاة أم للعباد ،والواجب ً
أوال قضاء الدين ثم
أداء احلج ،ومن كان عليه دين مؤجل أو على دفعات ،وحان وقت احلج ،وله ما حيج به
وجب عليه ،واستحب بعض العلماء استئذان الدائن قبل اخلروج إىل احلج ،وقال مجهور

العلماء :جيب االستئذان إن كان الدين حالاًّ ،وكان املدين موسراً ،ولصاحب ال َديْن منعه

من احلج حتى يقضي دينه ،وليس له منع املعسر.

ً
مؤجال فللمدين السفر إىل احلج ،من غري رضا الدائن ،لكن يستحب
وإن كان الدين

أن يوكل من يقضي عنه إذا حل الدّين ،وعند الشافعية :الدين املؤجل مقدم على احلج،
ألن احلج على الرتاخي(.)1
 .2احلج والزواج
السؤال :من ملك نفقة احلج وأراد أن يتزوج ،فأيهما ِّ
يقدم؟
اإلجابة :هذا له حالتان:
56
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األوىل :أن يكون معتدل الشهوة ،فإذا ملك املال وقت احلج وجب تقديم احلج ،وإ ْن
ملكه يف غري وقت احلج فله صرفه فيما يشاء عند اجلمهور ،أما الشافعية فيجيزون له
صرف املال يف الزواج مطلقاً ،لكن يبقى احلج يف ذمته.

الثانية :إن كان يف حالة شبق ،وخيشى على نفسه الزنا ،وجب الزواج باالتفاق.

وليس لآلباء أن يدعوا احلج بذريعة تزويج األبناء ،فهذا تأجيل غري مربر شرعاً(.)2
 .3خروج الزوجة بغري إذن زوجها للحج

السؤال :هل للمرأة أن خترج إىل احلج من غري إذن زوجها؟
اإلجابة :إذا اجتمعت للمرأة شروط وجوب احلج ،فإنه ُيسن هلا أن تستأذن زوجها يف حج
الفرض ،لكن ليس لزوجها منعها من حج الفريضة ،واألفضل أن يأذن هلا ،فإن مل يأذن هلا
خرجت من غري إذنه عند مجهور العلماء  ،ألن احلج فرض عني وعلى الفور ،وهو مقدم

على حق الزوج ،وقال الشافعية  :ليس هلا احلج إال بإذنه؛ أل ّن حق الزوج مقدّم ،واحلج
وقته موسع ،إال إن خشيت العجز فلها اخلروج من غري إذنه ،أما ما ورد أنه ليس للمرأة
أن تنطلق إىل احلج إال بإذن زوجها ،فلم يصح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم )3(.وال
خترج الزوجة حلج النافلة إال بإذنه باالتفاق ،وكذا العمرة(.)4
 .4شروط احلج وأركانه
السؤال :ما الفرق بني شروط احلج وأركانه؟

ً
داخال يف
اإلجابة :الشرط  :هو ما يتوقف عليه وجود الشيء شرعاً ،دون أن يكون

حقيقته ،كالطهارة شرط لصحة الصالة ،وهي ليست جزءاً منها.

والركن :هو ما يتوقف عليه وجود الشيء واعتباره شرعاً ،وهو داخل يف حقيقته،

كالسجود ركن يف الصالة وهو جزء منها .
فشروط احلج وأركانه ال بد منها لصحة احلج ،وهي مفروضة شرعاً ،و لو اختل شيء منها

بطل احلج ،لكن الشروط ال تدخل يف حقيقة احلج بل هي غريه ،واألركان جزء منه.
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و هلذا فإن اإلحرام للحج فرض فيه ،وهو ركن عند مجهور العلماء ،واحلنفية اعتربوه
شرطاً لصحته ،ولكنه مفروض باتفاق العلماء ،إذ لو مل حيصل مل يوجد احلج(.)5
 .5االشرتاط عند اإلحرام
السؤال :ما حكم االشرتاط عند اإلحرام؟
اإلجابة :معنى االشرتاط أن يقول احملرم عند إحرامه( :إن حبسين حابس فمحلي حيث
حبستين) واملقصود :أنه جيوز التحلل من اإلحرام بدون هدي (ذبيحة) ،إذا وجد ما مينع
من الوصول إىل احلرم وإمتام احلج أو العمرة (.)6
وهو مشروع يف كل إحرام عند الشافعية واحلنابلة ،وقال بعض احلنابلة :يستحب

االشرتاط يف حال اخلوف من اإلحصار ،وإذا اشرتط احملرم ذلك ّ
حل ،سواء أكان احلابس

مرضاً أم عد ّواً أو غريهما ،وال يلزم احملبوس دم وال صوم ،وهذا مذهب احلنابلة ،وهو

الصحيح ،واهلل أعلم( ،)7بدليل ما روته عائشة –رضي اهلل عنها– قالت « :د َ
َخ َل النَّبيِ ُّ
شا ِكيٌَة،َف َق َ
ت :يَا َر ُس َ
 َعَلى ُ
يد الحْ َ َّجَ ،وأََنا َ
ول اللهَِّ إِِّني ُأ ِر ُ
 
ت ُّ
الزَبيرْ ِ،َف َق َال ْ
ضبَا َعَة ِبنْ ِ
ال النَّبيِ ُّ
:  ُح ِّجيَ ،واشْترَ ِ ِطي أَ َّن محَ ِّلي حي ُث
حبَ ْستَن»(.)8
ِ َ ْ َ يِ
وقال الشافعية :الشرط هنا يفيد إباحة التحلل عند املرض ،أما بسبب العدو ،فال بد
من اهلدي ولو اشرتط؛ ألنه محُ َصر ،تنطبق عليه أحكام اإلحصار ،ويكون الشرط الغياً.

وذهب احلنفية واملالكية إىل أن االشرتاط يف اإلحرام غري مشروع ،وال أثر له يف إباحة
التحلل ،وال بد للمحبوس من ذبح اهلدي أو بدله إن مل جيد اهلدي ،وهو الصيام(.)9
والصحيح الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن االشرتاط معترب ،وهو مستحب عند
خشية اإلحصار ،كما جاء يف حديث ضباعة.
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أنت تسأل واملفيت جييب

 .6طواف احلائض طواف اإلفاضة
السؤال :ما حكم طواف احلائض اليت يستمر حيضها إىل موعد السفر والعودة إىل
بلدها؟
اإلجابة :إذا حاضت املرأة قبل طواف اإلفاضة ،فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم
تطوف ،فإن طافت وهي حائض فال يصح طوافها عند اجلمهور ،وهم املالكية والشافعية
واحلنابلة.
وذهب احلنفية إىل صحة الطواف باحليض مع الكراهة التحرميية ،فتأثم وعليها بدنة،

وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم إىل أنه إن َّ
تعذر عليها الطواف ،وهي طاهر
شدت حفاظتها جيداً ثم طافت ،وال شيء عليها نظراً حلالة الضرورة .وقد أفتى بقول
شيخ اإلسالم األزهر الشريف وعدد من كبار العلماء(.)10
ويسقط عن احلائض والنفساء طواف الوداع عند مجهور العلماء.
 .7املبيت مبزدلفة
السؤال :ما حكم املبيت مبزدلفة؟
اإلجابة :ذهب مجهور العلماء إىل أن املبيت مبزدلفة من ليل العاشر من ذي احلجة
واجب ،وقال بعض أئمة التابعني كالنخعي واحلسن البصري وعلقمة أن املبيت مبزدلفة
ركن ،وهو قول بعض الشافعية ،وقيل سنة ،واألقرب إىل الصواب أنه واجب ،وقد
أوجب الشافعية واحلنابلة على احلاج أن يتواجد فيها بعد منتصف الليل ولو ساعة
لطيفة أو فرتة قصرية من الزمن ،والواجب عند املالكية النزول فيها من أي وقت من
الليل قدر حط الرحال –أي أمحال اجلمال– واملبيت طوال الليل سنة(.)11
َ
اب اْل َق َمُر؟
عن عبد اهلل موىل أمساء ،قالَ« :ق َال ْ
َارالمُْْزَدِل َفِة: َه ْل َغ َ
ت ِلي أسمْ َاُء، َو ِه َي ِعنْ َد د ِ
ت :ا ْر َح ْل ِبي،
اب اْل َق َمُر؟ ُقْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َال ْ
ت َسا َعًةُ ،ث َّم َق َال ْ
ُقْل ُت :لاَ َ ،ف َصَّل ْ
ن َه ْل َغ َ
ت :يَا ُبيَ َّ
َفارْتحََْلنَا َحتَّى َر َم ْ لجْ َ
ت َمنْزلهَِاَ ،فُقْل ُت لهََا:أَ ْي َهنْتَاهْ َ
ل َق ْد َغَّل ْسنَا()12،
تا ْم َرةَ،ُث َّم َصَّل ْ فيِ ِ
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ن؛ إ َّن النَّ َّ  أَِذ َنِل ُّ
لظ ُع ِن»()13
ت :كَلاَّ ،أَ ْي ُب
يَ
َق َال ْ
َّ
ِ
بيِ
وخالف احلنفية فقالوا :الوقوف مبزدلفة واجب من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس،
واملبيت ليلة العاشر فيها سنة ،مستدلني حبديث عروة بن ِّ
مضرس أن رسول اهلل  قال:
ف َم َعنَا َحتَّىَن ْدَف َع، َوَق ْد َوَق َ
« َم ْن َش ِه َد َصلاَ َتنَا َه ِذهَِ ،و َوَق َ
ب َع َرَفَةَقبْ َل َذِل َك َليْلاً أَ ْو َن َها ًرا،
فِ
َف َق ْد أَمَتَّ َح َّجُهَ ،وَق َضىَت َفثَُه»( )14والصالة هي صالة الصبح.
اهلوامش:

 .1حاشية ابن عابدين  ،456/ 2والقوانني الفقهية  ،94واجملموع  ،68/ 7وأوضح املسالك  ،26واملوسوعة
الفقهية الكويتية .202/ 2
 .2حاشية ابن عابدين  ، 462/ 2واجملموع شرح املهذب  ،71/ 7وحاشية الرملي  ،446/ 1والكايف ابن قدامة
.463/ 1
 .3السلسلة الضعيفة برقم  ،4389واجلامع يف أحاديث العبادات برقم  ،125/ 3 ، 6055وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد برقم :5307رواه الطرباني يف الصغري واألوسط ورجاله ثقات.274/ 3
" .4اإلمجاع 51برقم  ،135وحاشية ابن عابدين  ،465/ 1الذخرية  ،180/ 3ومغين احملتاج  ،467/ 1واملغين
 ،170/ 3واإلنصاف .283/ 3
 .5حاشية ابن عابدين  ،479/ 2وعلم أصول الفقه ،خ ّ
الف  ،27والوجيز يف أصول الفقه  ،59واحلج والعمرة/
عرت .41
 .6اجلامع ألحكام القرآن  ،375/ 2ونيل األوطار  ،108/ 9ومعجم مصطلحات احلج .37
 .7املغين  ،200/ 3واإلنصاف  ،53/ 4واملوسوعة الفقهية الكويتية.216 - 214/ 2
 .8صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز اشرتاط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه.
 .9االختيار  ،190/ 2واجلامع ألحكام القرآن  ،375/ 2واالستذكار  ،410/ 4واحلاوي .358/ 4
 .10احمليط  ، 13 ،11/ 3وبداية اجملتهد  ،343/ 1وجمموع الفتاوى  ،127/ 26واملوسوعة الفقهية الكويتية 18
 ،320/وفتاوى األزهر ( -ج  / 1ص  )205ومفاجأة احليض للمرأة أثناء احلج و (ج  / 1ص  )219نزول الدم
على املرأة أثناء طواف اإلفاضة ولقاءات الباب املفتوح.
 .11اهلداية  ،146/ 1والتاج واإلكليل  ،475/ 3ومغين احملتاج  ،499/ 1واملغين  ،299/ 3والوجيز ،252
واملوسوعة الفقهية امليسرة .391/ 4
غلسنا  :أي تقدمنا على الوقت املشروعُّ ،
َّ .12
والظ ُعن مجع ظعينة وهي املرأة.
 .13صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة ويدعون.
 .14سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج.
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الشيخ الدكتور /إمساعيل نواهضة  -خطيب املسجد األقصى املبارك

قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم « : -لاَ َتز ُ
ُول َق َد َما َعبْ ٍد يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِةَ ،حتَّى ُي ْسأَ َل
يم أَْن َف َقُهَ ،و َع ْن
َع ْن ُع ُم ِرهِ ِف َ
َسبَُهَ ،وِف َ
يما أَْفنَاُهَ ،و َع ْن ِعْل ِمِه ِف َ
يم َف َع َلَ ،و َع ْن َماِلِه ِم ْن أَيْ َن ا ْكت َ
يم أَبْلاَ ُه»()1
ِج ْس ِمِه ِف َ
إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان يف هذا الكون وأعطاه العمر يف هذه احلياة ليبتليه

وخيتربه ،أحيسن أم يسئ؟ أيستغل عمره يف فعل اخلريات ،أم يضيعه يف فعل الشرور

واآلثام .فالعاقل هو الذي حيسن فعل اخلري.
{ال ِذي َخَل َق المَْْو َت َوالحْ َيَاةَ ِليَبُْل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ً
قال تعاىلَّ :
ال َو ُه َو اْل َع ِزيُز
اْل َغُفوُر}(.)2

اس ُج ُدوا َوا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ْم َواْف َعُلوا خْ َ
اليرْ َ َل َعَّل ُك ْم
وقال أيضاً{:يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آَ َمنُوا ا ْر َك ُعوا َو ْ
ُت ْفِل ُحو َن}(.)3
فقد ربط اهلل تعاىل حتقيق الفالح والفوز يف الدنيا واآلخرة بفعل اخلريات على

اختالف أنواعها وأصنافها.

وقال الشيخ اإلمام احلافظ ،شيخ اإلسالم ،مجال الدين أبو الفرج اخلزرجي  -رمحه اهلل

تعاىل  : -احلمد هلل الذي جعل األعمار مواسم ،يربح فيها ممتثل املراسم ،وخيسر املضيع

احلسري واحلاسم .فهي موضوعة لبلوغ األمل ،ورفع اخللل .زائدة األرباح ملن اجتر ،مهلكة
61

العدد  93ذو القعدة  -ذو احلجة  1431هـ

وفق

تشرين الثاني  -كانون األول  2010م

األرواح ملن فجر ،احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف وأكثر ،والسيئة ترد املستقيم

إىل حال.

وبهذا العمر اليسري يشرتي اخللود الدائم يف اجلنان ،والبقاء الذي ال ينقطع كبقاء

الرمحن ،ومن فرط يف العمر وقع يف اخلسران.

فينبغي للعاقل أن يعرف قدر عمره ،وأن ينظر لنفسه يف أمره ،فيغتنم ما يفوت

استدراكه ،فرمبا بتضييعه هالكه.
ويقول أيضاً :إن مواسم العمر مخسة :املوسم األول :من وقت الوالدة إىل زمان البلوغ،

وذلك ،مخس عشرة سنة.

والثاني :من زمان بلوغه إىل نهاية شبابه ،وذلك إىل متام مخس وثالثني سنة( ،وهو زمن

الشباب).

(كهل)
والثالث :من ذلك الزمان إىل متام مخسني سنة ،وذلك زمان الكهولة .وقد يقالِ :

ملا قبل ذلك.

الرابع :من بعد اخلمسني إىل متام السبعني ،وذلك زمان الشيخوخة.
واخلامس :ما بعد السبعني إىل آخر العمر ،فهو زمن اهلرم.

وقد يتقدم ما ذكرنا من السنني ويتأخر ،فلنرمسها مخسة أبواب.

وسأتناول يف هذا املقال املوسم األول من وقت الوالدة إىل زمان البلوغ ،وذلك مخس

عشرة سنة.

إن هذا املوسم يتعلق معظمه بالوالدين ،فهما يربيان ولدهما ويعلمانه ،وحيمالنه

على مصاحله ،وال ينبغي أن يفرتا عن تأديبه وتعليمه؛ فإن التعليم يف الصغر كالنقش

يف احلجر.

ين آَ َمنُوا ُقوا أَْنُف َس ُك ْم َوأَ ْهِل ُ
يك ْم
قال علي  -رضي اهلل عنه  -يف قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اس َوالحْ ِ َجا َرُة َعَليْ َها َملاَ ِئ َكٌة ِغلاَ ٌظ ِش َداٌد لاَ يَ ْع ُصو َن اللهََّ َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعُلو َن
َنا ًرا َوُقوُد َها النَّ ُ
َما ُي ْؤ َمُرو َن}( ،)4أي علموهم وأدبوهم.
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ً
عمال بقول
فيعلمانه الطهارة ،والصالة ويضربانه على تركها إذا بلغ تسع سنني،
الصلاَ ةِ إَِذا َبَل ُغوا َسبْ ًعاَ ،و ْ
وه ْم
اض ِرُب ُ
الرسول صلى اهلل عليه وسلمُ« :مُروا ِصبْيَاَن ُك ْم ِب َّ
اج ِع»( )5وحيفظانه القرآن ،ويسمعانه
َعَليْ َها إَِذا َبَل ُغوا َع ْش ًراَ ،وَف ِّرُقوا َبيْن ُ
َه ْم فيِ المَْ َض ِ
احلديث ،وما احتمل من العلم أمراه به ،ويقبحان عنده ما يقبح ،وحيثانه على مكارم

األخالق ،وال يفرتان عن تعليمه على قدر ما حيتمل؛ فإنه موسم الزرع.
قال الشاعر:

الصغي ِ ...ر َوِإن َشكى َألمَ َ َ
ال َت ُ
التعَب
سه َعن َأ َد ِب َ
الكب ُري َعن َ
الكب َري ِلشاِن ِه َ ...كبرَُ َ
َو َدع َ
األ َدب
ِ

وقال غريه:

ِإ َّن ُ
َّمت ُه َ
ني َقو َ
َّمتها اِ َ
صون ِإذا َقو َ
عت َدَلت  ...وَال يَل ُ
الغ َ
اخل َش ُب
الشي َبِة َ
َنف ُع َ
َنف ُع يف ِذى َ
يس ي َ
َقد ي َ
األ َدب
األ َد ُب َ
َهل َ ...وَل َ
الصغري يف م ٍ

كان (عبد امللك بن مروان) حيب ابنه (الوليد) ،وال يأمره باألدب ،فخرج حلاناً ،فقال:

أضر حبنا بالوليد.

وقد يرزق الصيب ذهناً من صغره ،فيتخري لنفسه؛ كما قال اهلل تعاىل:
يم ُر ْش َدُه ِم ْن َقبْ ُل َو ُكنَّا ِبِه َعالمِِ َ
ني}( .)6فذكر يف التفسري :أنه كان ابن
{ َوَل َق ْد آََتيْنَا إِْب َرا ِه َ

هت َوجهي ِلَّلذي
ثالث سنني ،فقال للكوكب والقمر والشمس ما قال ،إىل أن قالَ ( :و َج ُ
وات َو َ
األ َ
رض).
الس َم ِ
َف َط َر َ
فإذا عرب الصيب مخس سنني بات فهمه ونشاطه يف اخلري ،وحسن اختياره ،وصدفت

نفسه عن الدنايا وعكس ذلك.

مر (عمر بن اخلطاب)  -رضي اهلل عنه  -على صبيان يلعبون ،فنفروا من هيبته ،ومل

يربح (ابن الزبري)  -رضي اهلل عنه  -فقال له :مالك مل تربح؟! فقال :ما الطريق ضيقة
فأوسعها لك ،وال لي ذنب فأخافه.

وقال اخلليفة لولد وزيره وهو يف دارهم :أميا أحسن دارنا أو داركم؟ فقال :دارنا .قال:
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مل؟ قال :ألنك فيها.

ويتبني فهم الصيب وعلو همته وتقصريها باختياراته لنفسه؛ وقد جيتمع الصبيان

للعب ،فيقول عالي اهلمة :من يكون معي ،ويقول قاصرها :مع من أكون .ومن علت
همته آثر العلم.

فإذا راهق الصيب ،فينبغي ألبيه أن يزوجه ،عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد وابن عباس

قاال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم« :من ولد له ولد فليحسن امسه و أدبه ،فإذا
بلغ فليزوجه ،فإن بلغ و مل يزوجه فأصاب إمثاً ،فإمنا إمثه على أبيه» (.)7

ْم ُان نًىَ ،ف َق َ َ
و َع ْن َعْل َق َمَة َق َ
الُ :
َن؛ إِ َّن ِلي
ال :يَا أَبا َعبْ ِد َّ
«كنْ ُت َم َع َعبْ ِد اللهََِّ ،فَل ِقيَُه ُعث َ بمِِ
الرحمْ ِ
َ
اجًةَ ،ف َخَل َواَ ،ف َق َ
َو َج َك ِب ْك ًراُ ،ت َذ ِّكُر َك
إَِليْ َك َح َ
َن فيِ أَ ْن ُنز ِّ
ال ُعث َ
ْم ُانَ :ه ْل َل َك يَا أَبا َعبْ ِد َّ
الرحمْ ِ
اجٌة إلىَ َه َذا ،أَ َشا َر إَل َّيَ ،ف َق َ
ت َت ْع َه ُدَ ،فَل َّما َرأَى َعبْ ُد اللهَِّ أَ ْن َليْ َ َ
َما ُكنْ َ
ال :يَا َعْل َق َمُة؛
ِ
س لُه َح َ ِ
ت َذِل َكَ ،ل َق ْد َق َ
َفاْنتَ َهيْ ُت إَليِْهَ ،و ُه َو يَُق ُ
ول :أَ َما َلئِ ْن ُقْل َ
ال َلنَا النَّ ُّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم:
ِ
بيِ
است َ
يَا َم ْع َش َر َّ
الص ْو ِمَ ،فإَِّنُه
َط َ
َو ْجَ ،و َم ْن لمَْ يَ ْست ِ
َط ْع َف َعَليِْه ِب َّ
اع ِمنْ ُك ْم اْلبَاَءةَ َفْليَتَز َّ
اب؛ َم ْن ْ
الشبَ ِ
َلُه ِو َجاٌء»)8(.
والعجب من الوالد كيف ال يذكر حاله عند املراهقة ،وما لقي وما عانى بعد البلوغ،

أو كان قد وقع يف زلة ،فيعلم أن ولده مثله.

قال( :إبراهيم احلربي) :أصل فساد الصبيان بعضهم من بعض.

وقليل من يؤثر العلم على النكاح ،ويعلم نفسه الصرب؛ فإن (أمحد بن حنبل)  -رمحه

اهلل  -مل يتزوج إال بعد األربعني)9(.

ويف اخلتام أقول :إن الشرائع واألعراف واألخالق املتفق عليها بني اجلميع تؤكد
على أن األبناء -ذكوراً كانوا أم إناثاً -هم أمانات لدى األبوين ينبغي احلفاظ عليهم
وصيانتهم ما أمكن ذلك من الزلل واالحنراف والفساد ،وجيب أن يرادف هذا التوجه
اهتمام ومراعاة ومراقبة للطاقات اليت يتوافر عليها األبناء.

فقد حبا اهلل تعاىل اإلنسان منذ والدته مبواهب فطرية تنشأ مع نشأته ،فهي كالبذرة
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مواسم العمر من الوالدة حتى زمان البلوغ

اليت ُتزرع يف تربة األرض ،كما ُتزرع يف اجلسد والعقل البشري ،وكما أن البذرة النباتية
حتتاج إىل متابعة ومراقبة ومراعاة ،حتتاج بذرة املوهبة لدى اإلنسان السيما األطفال ،إىل
مالحظة مستدمية ومراعاة قائمة ومستمرة ،من أجل تعضيدها وإسنادها ومساعدتها

بالوقوف على قدميها.

ً
متمثال باألب واألم ،ومن سبق الوليد من
وهذه بطبيعة احلال مهمة احمليط العائلي

األخوة واألخوات ،كما أنها مسؤولية اجملتمع ،أي اجلهات الرتبوية املعروفة من اجملتمع،

حيث تأخذ على عاتقها املساعدة والتوجيه واملتابعة من أجل تطوير املواهب اجلديدة
واحلفاظ عليها ،واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

اهلوامش:

 .1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف شأن احلساب
والقصاص.
 .2امللك.2:
 .3احلج.77:
 .4التحريم.6:
 .5مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
 .6األنبياء.51:
 .7البيهقي يف شعب اإلميان.401/ 6 .
 .8صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب قول النيب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
 .9أنظر كتاب  :تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر البن اجلوزي .بتصرف.
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حنطاط املسلمني
األستاذ  /يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم

احلمد هلل خالق األلسن واللغات ،واضع األلفاظ للمعاني حبسب ما اقتضته حكمه

البالغات ،الذي علم آدم األمساء كلها ،وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها ،والصالة
والسالم على سيدنا حممد أفصح اخللق لساناً ،وأعربهم بياناً ،وعلى آله وصحبه،
وبعد؛

التمهيد :فما أحوجنا يف هذه األيام إىل قراءة الكتب اليت تعمق يف نفوسنا اإلقبال على

اهلل ،وتدعونا إىل توظيف طاقاتنا وقدراتنا خلدمة أهداف ديننا احلنيف ،واليت تدعو إلعادة
جمد اإلسالم ،وتضع أيدينا على دواء ما نشكو

منه من أمراض ،واليت تغرس فينا الفهم العميق
لكليات الروح اإلسالمية يف حميطها الشامل،

والكتاب الذي حنن بصدد عرضه اآلن يساعد يف

حتقيق ذلك -إن شاء اهلل.-

اسم الكتاب :ماذا خسر العامل باحنطاط

املسلمني.

الندوي ،املولود يف اهلند،
املؤلف :أبو احلسن
ّ

سنة 1332هـ ،وينتهي نسبه إىل علي بن أبي
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كرم اهلل وجهه.
طالب ّ

الكتاب شك ً
ال :يقع الكتاب يف أربعمائة واثنتني وثالثني صفحة ( )432من القطع

الصغري ،صادر عن دار اجلليل ببريوت ،وقسمه املؤلف إىل مخسة أبواب ،وكل باب
حيتوي على فصول عدة ،وكل فصل يشمل جمموعة من العناوين الرئيسة ،واألبواب

اخلمسة ،هي:
 .1العصر اجلاهلي.
 .2من اجلاهلية إىل اإلسالم.
 .3العصر اإلسالمي.
 .4العصر األوروبي.
 .5قيادة اإلسالم للعامل.

مضمون الكتاب:
الباب األول :العصر اجلاهلي
يف الباب األول رسم املؤلف صورة صغرية سريعة واضحة للعامل قبل أن تشرق عليه

أنوار اإلسالم ،وحتدث باختصار عن الديانات السماوية املسيحية واليهودية ،وما جرى
عليها من حتريفات ،وتطرق إىل الديانات الوثنية كاهلندوسية والبوذية والزرادشتية ،أما

العرب فتفردوا بأخالق ومواهب :كالفصاحة ،وقوة البيان ،والفروسية ،والوفاء ،وقيم

أخرى ،ولكنهم ابتلوا يف العصر األخري باحنطاط ديين ووثنية سخيفة ،وبالتالي فسد

اجملتمع.

ً
وإمجاال متيزت الفرتة قبل اإلسالم -كما يرى الكاتب -بشكل عام ،مبا يأتي:

 .1االستهانة بدم اإلنسان واحلط من قيمته.
 .2الفساد واالحنالل.
 .3كثرة املعبودات واآلهلة.
 .4التفاوت الطبقي اجملحف.
 .5اخلرافات واإلحالة بني اإلنسان والفكر والعلم.
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 .6السياسة ملكية مطلقة.
 .7السيطرة كانت لطبقة صغرية تستغل الناس ومتتص دماءهم.
 .8كثرة الضرائب عند الرومان والفرس.
 .9الرتف والبذخ واملدنية املصطنعة ( .أبرويز كسرى ،فارسي ،كان عنده  12ألف

امرأة ،و 50ألف جواد).

وخالصة القول يف الباب األول :مل تكن يف ذلك الوقت ما قبل اإلسالم على ظهر

األرض أمة صاحلة ،وال جمتمع قائم على أساس األخالق والفضيلة ،وال حكومة مؤسسة
على أساس العدل والرمحة ،وال قيادة مبنية على العلم واحلكمة ،وال دين صحيح مأثور
عن األنبياء ،فريى الكاتب أنها جمتمعات قامت على االضطهادات واالستبداد واملدنية

املصطنعة.

الباب الثاني :من اجلاهلية إىل اإلسالم
تناول املؤلف يف هذا الباب املسائل اآلتية:

 .1دفاع اجلاهلية عن تراثها ومقاومتها لإلسالم ،وذلك باستخدامها كل الوسائل

واألساليب ،لكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم صمد وثبت يف وجه املكائد واألذى

والعنف واإلغراءات.

 .2تربية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه الرتبية الدينية ،وتقوم هذه الرتبية

على :

أ -مسو الروح ب -نقاء القلب جـ -نظافة اخللق د -التحرر من سلطان املاديات

هـ -مقاومة الشهوات و -اخلضوع إىل رب العاملني.

 .3أثر تربية الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف نفوس أصحابه واملسلمني ،حيث

إن االنقالب الذي أحدثه الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف نفوس املسلمني أغرب

ما يف تاريخ البشرية ،يف عمقه ،وسرعته ،ووضوحه ،وقربه إىل الفهم ،وكيف أنه
جعل املسلمني يثبتون أمام املطامع والشهوات ،وجعل لديهم اعتزازاً وثقة بالنفس،
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واالستهانة بالزخارف واملظاهر اجلوفاء ،والشجاعة النادرة ،وانتقلوا من األنانية إىل

العبودية هلل تعاىل ،واقتلع الرسول صلى اهلل عليه وسلم جذور اجلاهلية وجراثيمها ،فقال
س ِمنَّا َم ْن َقاَت َل َعَلى َع َصبِيٍَّة،
س ِمنَّا َم ْن َد َعا إِلىَ َع َصبِيٍَّةَ ،وَليْ َ
صلى اهلل عليه وسلم«َ :ليْ َ
س ِمنَّا َم ْن َم َ
ات َعَلى َع َصبِيٍَّة»(.)1
َوَليْ َ
 .4األسس اليت يقوم عليها اجملتمع اإلسالمي :عبادة اهلل ،وأنه ال طاعة ملخلوق يف

معصية اخلالق ،وأمر املسلمني شورى بينهم.

وبهذا استطاع الرسول صلى اهلل عليه وسلم مبنهجيته النبوية يف اإلصالح والتغيري أن

حيول خامات اجلاهلية إىل عجائب اإلنسانية ،فرأى العامل منهم النوابغ والعباقرة ،وكانوا

من عجائب الدهر ،أمثال« :أبو بكر ،وعمر ،وعلي ،وخالد ،وبالل ،وزيد بن حارثة ،وعبد
اهلل بن عباس» وتشكل منهم كتلة بشرية متزنة فيها الكفاية التامة يف كل ناحية من
نواحي اإلنسانية  ،كتلة هي يف غنى عن العامل ،وليس العامل يف غنى عنها ،فالرسول صلى
ً
اهلل عليه وسلم مل يكن ً
باطال بباطل.
رجال إقليمياً أو زعيماً وطنياً ،ومل يبعث لينسخ
الباب الثالث :العصر اإلسالمي
حتدث يف هذا الباب عن العصر اإلسالمي بشكل عام ،وتناول فيه القضايا اآلتية:

 .1خصائص األئمة املسلمني (صفات املسلمني اليت أهلتهم لقيادة اإلنسانية وزعامتها):

أ -أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إهلية ،قال تعاىل{:أَ َو َمن َكا َن َميْتاً َفأَ ْحيَيْنَاُه َو َج َعْلنَا
ُّ
َُ
يمَْشي ِبِه النَّ ِ َ
ين
س بخَِ ِار ٍج ِّمنْ َها َك َذِل َك ُزيِّ َن ِلْل َكاِف ِر َ
َلُه ُنوراً ِ
الظُل َم ِ
ات َليْ َ
اس ك َمن َّمثلُه فيِ
فيِ
َما َكاُنواْ يَ ْع َمُلو َن}(.)2
ب -أنهم مل يتولوا احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكية نفس ،قال تعاىلِ{ :تْل َك الدَّاُر
ُ ً لأَْ
ض َولاَ َف َساداً َواْل َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ين لاَ ُي ِر ُ
ني}(.)3
آْال ِخ َرُة نجَْ َعُل َها ِلَّل ِذ َ
يدو َن ُعل ّوا فيِ ا ْر ِ
جـ -قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد  .قال ربعي بن عامر

يف جملس يزدجر« :اهلل ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده ،ومن
ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم».
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د -كانوا جامعني بني الديانة واألخالق والقوة السياسية ،وتعاملوا مع اإلنسان على

أساس أنه جسم وروح وقلب وعقل وعواطف وجوارح ،وال يسعد ،وال يفلح ،حتى
تنمو فيه هذه القوى كلها منواً متناسباً الئقاً.
 .2شروط الزعامة اإلسالمية:

أ -اجلهاد :وهو بذل الوسع وغاية اجلهد لنيل أكرب مطلوب للمسلم؛ طاعة هلل

واخلضوع حلكمه ،وذلك حيتاج إىل عمل طويل شاق ،وجهاد ضد كل ما يزاحم ذلك،

واجلهاد تنفيذ للشريعة ،وإعالء لكلمة اهلل ،وتطبيق ألحكامه ،وهو مستمر إىل يوم
القيامة.

ب -االجتهاد :ويقوم االجتهاد على أن يكون من يرأس املسلمني قادراً على القضاء

الصحيح يف النوازل واحلوادث اليت متر يف حياة املسلمني ،ويف العامل واألمم اليت حيكمها،
ويف املسائل اليت تتجدد ،.ولكن من األسف؛ صار يتوىل هذا املنصب اخلطري رجال مل

يكونوا له أكفاء ،ومل يتلقوا تربيًة دينيًة وخلقيًة كما تربى األولون ،فظهرت التحريفات
يف احلياة اإلسالمية اليت شكلت فتحات يف اجملتمع اإلسالمي ،مل تسد إىل اآلن ،أدت إىل

احنطاط املسلمني ،وأهم هذه التحريفات:

 .1فصل الدين عن الدولة ،وبالتالي حتررت السياسة من رقابة الدين.

 .2ظهور النزعات اجلاهلية يف رجال احلكومة ،واحملسوبيات والرشاوى ،والعودة إىل

امللذات والرتف.

 .3سوء متثيل القائمني على اإلسالم لإلسالم ،وبالتالي فقدت رسالة اإلسالم تأثريها

وقوتها يف قلوب غري املسلمني ،وضعفت ثقتهم به.

 .4قله االهتمام بالعلوم العملية املفيدة ،وتوجههم حنو املسائل الروحية والفلسفية،

واهتمامهم بعلوم ما بعد الطبيعة ،ومسائل وحدة الوجود.
 .5ظهور الضالالت والبدع ،وشغلت مكاناً واسعاً من حياة املسلمني.

رغم ذلك كله ظل الدين حياً حمفوظاً من التحريف والتبديل ،ومل يزل الكتاب والسنة
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يبعثان يف نفوس املسلمني ثورة على الشرك والبدع.
أبلى املسلمون بالًء حسناً يف القرن السادس اهلجري يف مواجهتهم ألكرب خطر على
اإلسالم واملسلمني (احلروب الصليبية) ،ودور صالح الدين يف توحيد املسلمني ،وهزم

الصليبيني ،وكنسهم من بالد اإلسالم ،وعانى املسلمون بعده الشيء الكثري.

أشار املؤلف إىل ظهور العثمانيني على مسرح التاريخ ودورهم ،وتفوق حممد الفاتح

يف فن احلرب ،ومن مزايا الشعب الرتكي كما يقول:
أ -أنه كان شعباً متحمساً وطموحاً ،فيه روح اجلهاد.
ب -لديه القوة احلربية.

جـ -كان يف أحسن مركز للقيادة العاملية حبيث يشرف منها على آسيا وأوروبا.

ثم تفشى االحنطاط يف األخالق ،واجلمود يف العلم ،وصناعة احلرب ،فلم يعنى باكتساب

العلوم احلديثة ،وكان القرن التاسع آخر قرون النشاط والتوليد واالبتكار يف الدين
والعلم واألدب واحلكمة ،والقرن العاشر أول قرون اجلمود والتقليد واحملاكاة.

وأشار إىل نهوض أوروبا يف القرنني « »17 ، 16امليالديني وبروز املبتكرين والعباقرة
ً
مثل؛ كوبر نيكس ،ونيوتن ،وغليلو ،وبرونو ،وكبلر .وضيع املسلمون أحقاباً
وأجياال
انتهزت فيه أوروبا كل دقيقة وثانية ،وقطعت يف أعوام مسافة قرون ،فتخلف املسلمون

يف مرافق احلياة.

الباب الرابع :العصر األوروبي
حتدث يف هذا الباب عن العصر األوروبي مباديته ،وأنه وريث احلضارة اليونانية

والرومانية ،وتناول اجلنسية الوطنية يف أوروبا ،وانتقال عدواها إىل األقطار العربية
واإلسالمية ،وأبرز ما مييز هذا العصر:

 .1اإلميان باحملسوس ،وقلة التقدير ملا ال يقع حتت احلس.
 .2قلة الدين واخلشوع.

 .3شدة االعتداد باحلياة الدنيا واالهتمام الزائد بلذائذها.
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 .4النزعة الوطنية وروح االستعمار.
 .5االحنطاط اخللقي.

 .6طغيان املادية ،حبيث أنها طغت على كل شيء ،واستغرقوا فيها ،مثال ما جاء به كارل
ماركس( )1883 – 1818مؤسس الفلسفة الشيوعية ،إذ إنه يرى أن النظام االقتصادي

هو روح االجتماع ،وأن الدين واحلضارة وفلسفة احلياة والفنون اجلميلة كلها انعكاس
هلذا النظام االقتصادي.

اضطهاد الكنيسة يف العصور الوسطى للعلم:
أنشأت الكنيسة يف العصور الوسطى حماكم التفتيش اليت تعاقب امللحدين والزنادقة

(العلماء) ،ويقدر عدد املعاقبني (  ،)300.000أحرق منهم أحياء ( ،)32.000منهم
العامل الطبيعي برونو ،والعامل الفلكي غليلو ،ألنه كان يعتقد أن األرض تدور حول

الشمس ،وبعد ذلك كانت حركة التجديد والتنوير ،ووصلت أوروبا والغرب إىل ما

هم عليه من تقدم علمي هائل.

• وكان انكسار الكنيسة الالتينية سبباً يف ظهور القوميات ،ونتيجتها الوقوف ضد

كل ما جاء من اخلارج ،وصارت بعض الشعوب األوروبية تنظر إىل الدين املسيحي

واملسيح كطارئ ونزيل ،ويريدون أن ينفوه من بالدهم ،فيقول الربوفسور األملاني أترني:

«ألي شيء يدرس أوالدنا تاريخ أمة أجنبية ،وملاذا يقص عليهم قصص إبراهيم وإسحق؟
ينبغي أن يكون إهلنا أيضاً أملانياً» ،وسرت هذه العدوى إىل بعض األقطار اإلسالمية
وأمثلتها:

-النزعة الطورانية يف تركيا ،فاعتقد بعض املفكرين يف تركيا الفتاة أن اإلسالم دين

طارئ ،وغريب ال يصلح لرتكيا.

 بروز أصوات يف إيران تبحث عن أديانهم القدمية.احلل اإلسالمي ملعضلة احلرب واملناقشات الشعوبية:
احلل بسيط يقوم على هذه اآليةَّ :
ين آ َمنُواْ ُي َقاِتُلو َن
{ال ِذ َ
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َسبِيل هّ
ين َك َفُرواْ
اللِ َو َّال ِذ َ
ِ
فيِ
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ُي َقاِتُلو َن َسبِيل َّ
الشيْ َطا ِن إِ َّن َكيْ َد َّ
وت َف َقاِتُلواْ أَ ْوِليَاء َّ
الشيْ َطا ِن َكا َن َض ِعيفاً}()4
الط ُاغ ِ
ِ
فيِ
فاإلسالم قسم العامل البشري إىل قسمني فقط :أولياء اهلل ،وأولياء الشيطان .ومل يشرع
حرباً وال جهاداً إال ضد أنصار الباطل.
موقف اإلسالم من الصناعات واملخرتعات:
االخرتاعات وسائل إلسعاد البشرية ،وللتغلب على صعوبات احلياة ،وجيب استخدامها
َ
َ َُ
يف مقاصدها الصحيحة بعيداً عن الفساد ،قال تعاىلَّ ُ :
ض
{ه َو ال ِذي َخل َق لكم َّما فيِ األ ْر ِ
َاهم ِّم َن
ب َواْلبَ ْح ِر َو َر َزْقن ُ
جمَ ِيعاً}( ،)5وقال تعاىلَ { :وَل َق ْد َك َّر ْمنَا َبيِن آَد َم َوحمََ ْلن ُ
َاه ْم فيِ اْلرَِّ
ات َوَف َّضْلن ُ َ
َّن َخَل ْقنَا َت ْف ِض ً
َّ
يال}(.)6
ري ممِّ ْ
الطيِّبَ ِ
َاه ْم َعلى َكثِ ٍ
مصائب املسلمني يف عهد االستعمار األوروبي:
 .1بطالن احلاسة الدينية ،وبالتالي إنكار الغيب ،واملكابرة فيما هو وراء الطبيعة،

واملعاندة يف املعاني الدينية.

 .2زوال العاطفة الدينية ،نتيجة طغيان املادية ،فاآلباء يعلمون أبناءهم العلوم املعاشية،
بعيداً عن حب الدين.
 .3التدهور يف األخالق واجملتمع ،أصبحت الرتبية غري إسالمية ،وظهر ذلك يف

اللباس ،وعقوق الوالدين ،وشهادة الزور ،وغريها.

 .4بروز الفردية ،واالبتعاد عن املصاحل العامة ،فأصبح التوجه املادي ،واالهتمام باحلياة

الدنيا على حساب اآلخرة ،واالبتعاد عن روح الدين وأهدافه.

 -وتناول املؤلف احلديث عن القوة اليت تنمو على حساب األخالق واإلنسانية يف

أوروبا والغرب ،وما اخرتاعاتهم من قنابل نووية وهيدروجينية ونيرتوجينية إال وسائل

تسرع يف هالكهم وانتحارهم ،وأشار إىل ما أحدثته القنابل النووية اليت ألقيت على
مدينيت ناكازاكي وهريوشيما يف اليابان ،وقتل مئات اآلالف من الناس وتشويههم.

 وخلص املؤلف يف نهاية هذا الباب إىل أن الذهن الغربي واملنطق العصري أصبحاعاجزين عن االهتداء إىل منفعة غري حمسوسة ال جتلب لذة واغتباطاً ،وأصبح العقل
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األوروبي حمامياً عن املادية ،ال حيكم على األخالق باحلسن والصحة إال مبقدار جلبها

للمنافع املادية.

الباب اخلامس :قيادة اإلسالم للعامل
-يقول املؤلف :إن العامل يعيش يف أزمة روحية وخلقية واجتماعية واقتصادية ،ويتساءل:

ما احلل؟

 -جييب :احلل يكمن يف حتويل القيادة من أوروبا باملعنى الواسع إىل العامل

اإلسالمي ،وذلك بالعمل بالشريعة اإلسالمية ،والقيام باملهمة الشريفة املكلفة بها األمة
اإلسالمية.

كيف ينهض العامل اإلسالمي وينقذ البشرية؟
يعقد الكاتب ً
آماال كبريةً على العرب ،واستخلصت النقاط السبع اآلتية يف اإلجابة

عن هذا السؤال:

 .1االستعداد الروحي؛ بغرس اإلسالم يف قلوب املسلمني ،وإشعال العاطفة الدينية،

والعمل على منهاج الدعوة اإلسالمية األوىل ،فالقرآن والسنة قوتان عظيمتان؛ تستطيعان

أن تشعال يف املسلمني نار احلماسة ،وحتدثا ثورة على العصر اجلاهلي الغربي.
است َ
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ }(.)7
 .2االستعداد الصناعي واحلربي ،قال تعاىلَ { :وأَ ِعدُّواْ لهَُم َّما ْ
 .3التوجه حنو العلم والتحقيق ،والتنظيم العلمي اجلديد.

 .4العناية باحلياة العسكرية؛ فعلى رجال الرتبية والتعليم وقادة الشعوب العربية أن

يربوا الشبيبة العربية على الفروسية ،واحلياة العسكرية ،وخشونة العيش ،والصرب،

وحتمل املشاق.

 .5حماربة التبذير ،والفرق اهلائل بني الغين والفقري.

 .6التخلص من األثرة وأنواعها ،وما يرتتب عنها (الفردية ،والعشائرية ،واحلزبية،

والطبقية).

 .7إجياد الوعي يف األمة ،واستقالل البالد العربية يف جتارتها وماليتها ،ويقول :البالد
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العربية واإلسالمية عدمية الوعي ،تعامل العدو معاملة الصديق.
وخيلص إىل القول :إن الوطن العربي مهم جداً يف خريطة العامل السياسية ،والعرب
بدون اإلسالم كجسد بال روح ،فاإلميان قوة العرب وسر النصر يف املستقبل.
اخلامتة:
هذا عرض على عجالة لكتاب «ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني» ،وتبني لنا

أن العامل خسر الكثري من ضعف املسلمني ،وغياب اإلسالم عن الساحة الدولية،
فاإلسالم دين حمبة ورمحة وتسامح وعلم ،وحيفظ لإلنسانية كرامتها وحريتها ،بعيداً عن

القتل والظلم والدمار والفساد ،وال بد من عودة اإلسالم ليتسيد العامل ،ليعم األمن
والطمأنينة والعدل يف كل مكان ،وهذا ال يتأتى إال من خالل تضحياتنا كما ضحى

الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه واملسلمون األوائل بكل شيء ،وتركهم الدنيا،
ات أَن
ب َّال ِذ َ
وإقباهلم على ما يسعدهم يف اآلخرة ،قال تعال{ :أَ ْم َح ِس َ
السيِّئَ ِ
ين يَ ْع َمُلو َن َّ
يَ ْسبُِقوَنا َساء َما يحَْ ُك ُمو َن}(.)8
وما اهتمام العامل برتمجة هذا الكتاب باإلجنليزية باسم «»Islam and the world

ولغات أخرى ،إال دليل على أهميته ورؤيته يف حل كثري من مشكالت العامل بعدل

اإلسالم وتساحمه ،ومنهجيته الشاملة يف مجيع أمور احلياة وأبعادها ،فجزى اهلل أبا احلسن
الندوي مؤلف الكتاب عنا وعن كل املسلمني والعامل خري اجلزاء.
اهلوامش:

 .1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب يف العصبية.
 .2األنعام .122 :
 .3القصص.83:
 .4النساء .76 :
 .5البقرة .29 :
 .6اإلسراء .70 :
 .7األنفال.60 :
 .8العنكبوت.4 :
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و
ص
ي
ة
ل
ك
ل إمرأة
الشيخ /حممد سعيد صالح
مدير عام البحوث والتخطيط  /دار اإلفتاء الفلسطينية

احلمد هلل الذي أحل النكاح ،وحرم السفاح ،وصدق اهلل العظيم القائلَ {:و ِم ْن آيَاِتِه
َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
َكم َّم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك
أَ ْن َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
ِ
ات ِّل َق ْو ٍم يَتَ َف َّكُرو َن}( ،)1وصدق رسولنا األمني حممد بن عبد اهلل الصادق املصدوق
آَليَ ٍ
الذي ال ينطق عن اهلوى  القائل ُ« :تنْ َك ُح المَْْرأَُة لأَِ ْرَب ٍع؛ لمَِالهَِا ،وَلحِ َ َسبِ َهاَ ،وجمََالهَِاَ ،وِل ِدينِ َها،
ت يَ َد َ
َف ْ
ات ِّ
اك» ( ،)2وبعد؛
ين َت ِرَب ْ
اظ َف ْر ِب َذ ِ
الد ِ

فاملرأة هي عماد احلياة الزوجية واألسرية ،إن صلحت صلح األوالد بصالحها ،وإن

فسدت فسد األوالد واجملتمع بفسادها ،قال الشاعر حافظ إبراهيم رمحه اهلل:
األم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبًا طيب األعراق

وملا كانت األم مهد احملبة ،واحلنان ،والعطف ،واألمان ،وأساس األسرة منذ قديم الزمان،

جند أن هلا الدور األهم واألميز يف وصية ابنتها وتوجهيها حنو األصلح واألفضل واألسلم
يف رعاية الزوج والبيت واألسرة ،ونضع هنا هذه الوصية ،واليت هي خالصة جتارب ُأم

عربيةُ ،أمامة بنت احلارث باحلياة الزوجية وبطبيعة الرجال ،اليت أهدتها البنتها أم إياس
ليلة زفافها إىل احلارث بن عمرو /ملك كندة ،وقد عظم موقعها ،وولدت لزوجها ،ملوكاً
حكموا اليمن.

76

وصية لكل إمرأة

فقدمت األم نصيحتها األوىل لفلذة كبدها اليت ستغادرها إىل بيت آخر قائلة« :أي بنية؛

ت ِل َذِل َك ِمنْ ِك ،ولكنها َت ْذ ِك َرةٌ للغافل ،ومعوَنٌة
إن الوصية لو ُت ِر َكت ِل َف ْض ِل أَدَبُ ،ت ِر َك ْ
ت أَ ْغنَى
استَ ْغن ْ
َت عن الزوج ِل ِغنَى أَب َويْ َهاَ ،و ِش َدةِ حاجتهما إليهاُ ،كنْ ِ
للعاقل ،ولو أن امرأة ْ
للرجال ُخِل ْقنَ ،ولهَُ َّن ُخِل َق الرجال».
َاس َعنْه ،ولكن النِّساء ِّ
النَ ِ

وال بد أن أشري إىل رفعة خلق الُبنَيَِّة وكمال أدبها ،وأصالة البيت الذي تربت فيه على

مكارم األخالق ،ومكانتها يف بيت والديها.

توجهت األم إىل ابنتها تذكرها بأن الرجال إمنا خلقوا للنساء ،فهذه هي الفطرة،
أي منهم
وطبيعة اخللق ،وإرادة اهلل عز وجل ،وكذلك النساء خلقن للرجال ،وال يستغين ٌّ
عن اآلخر ،وأرادت األم أن تثبت حقيقة مسو تربية هذه الفتاة ،وُت َو ِّج ُهها وترشدها وتؤكد
هلا مدى قدرها عند أبويها ،وهم األسرة الغنية ،ولكن هذه هي مشيئة اهلل تعاىل.
ومع هذا الكالم الطيب الذي ينبئ عن فهم عميق ،وإدراك حقيقي ملعنى احلياة
الزوجية ،قدمت األم نصيحتها الثانية قائلة« :أي بنية؛ إنك فارقت اجلو الذي منه
خرجت ،وخلفت العش الذي فيه درجت ،إىل وكر مل تعرفيه ،وقرين مل تألفيه ،فأصبح

مبلكه عليك رقيباً ومليكاً ،فكوني له أمة ،يكن لك عبداً وشيكاً».

هذه الوصية هي مفتاح سر السعادة الزوجية ودميومتها ،عندما تعرف الفتاة أنها
مهما طال بها املقام عند والديها ،فال بد هلا من الرحيل إىل قرين مل تعهده ،ومل تعرفه،

لُين ِّ
َظما حياتهما معاً على أساس التكامل بني الزوجني ،ال التفاضل بينهما ،فإن أشعرته

أنها أعلى منه قدراً ،أو أ َع ّز منه جاهاً ،فسوف ميقتها ويقلل من شأنها ،بل رمبا حيتقرها
ويزدريها ،وحياول أن يذهلا وحيط من كرامتها ،ألن التعالي دمار ،والتواضع رفعة شأن
ومقدار ،أما إذا تقربت إليه واستحوذت على أصغريه(قلبه ولسانه) ،وكانت له أمة
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(خادمة مطيعة) بسلوكها وتعاملها ،فسيكون هلا عبداً بتعامله وخصاله ،حببه وإخالصه
ووفائه ،وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ،واخلري باخلري والبادئ أكرم ،والشر بالشر
والبادئ أظلم.
ولكن األم العربية البدوية صاحبة الفطرة السليمة السوية تأبى إال أن تؤكد على
جوانب احلياة املختلفة لفلذة كبدها ،وعصارة حياتها ،ومهجة قلبها قائلة« :يا بنية :امحلي

عين عشر خصال ،تكن لك ذخراً وذكراً».

اخلصلة األوىل :الصحبة بالقناعة؛ القناعة كنز ال يبلى ،وذخر ال يفنى ،وزاد عنه ال
يستغنى ،فإذا ما رضيت املرأة حبال زوجها ،وكذا الناس ،كانت من أسعد الناس ،وإن
تضجرت وملت حياتها أصــبحت نكدة يف تصرفها ،سيئة بتعاملها ،ضيقة خبلقها،
مسيئة ألهلها وزوجها وذريتها ،وصدق رسولنا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم القائل:

الأَُبو ُه َريْ َرةَ:
اتَ ،فيَ ْع َم ُل ِب ِه َّن ،أَ ْو ُي َعِّل ُم َم ْن يَ ْع َم ُل ِب ِه َّنَ ،ف َق َ
« َم ْن يَأْ ُخ ُذ َعيِّن َه ُؤلاَ ِء اْل َكِل َم ِ

ول اللهََِّ ،فأَ َخ َذ ِبيَ ِدي َف َع َّد خمَْ ًساَ ،وَق َ
َفُقْل ُت :أََنا يَا َر ُس َ
الَ ،........ :وا ْر َ
ض بمَِا َق َس َم اللهَُّ َل َكَ ،ت ُك ْن
َ
ب ِلنَ ْف ِس َك َت ُك ْن ُم ْسِل ًما،
اس َما تحُ ِ ُّ
اسَ ،وأَ ْح ِس ْن إِلىَ َج ِار َك َت ُك ْن ُم ْؤ ِمنًاَ ،وأَ ِح َّ
ب ِللنَّ ِ
أ ْغنَى النَّ ِ
الض ِح َك َفإِ َّن َكثْ َرةَ َّ
َولاَ ُت ْكثِ ْر َّ
ب».)3(.
الض ِح ِك تمُِ ُ
يت اْل َقْل َ
اخلصلة الثانية :املعاشرة حبسن السمع والطاعة؛ واملعاشرة الزوجية مبنية على التوافق

واملشاركة واحلسنى بني الزوجني ،وأمجل وأكمل ما يف متام العشـرة السـمع والطاعة،

«الس ْم ُع َو َّ
الطا َعُة َح ٌّقَ ،ما لمَْ ُي ْؤ َم ْر ِبالمَْْع ِصيَِةَ ،فإَِذا ُأ ِم َر بمَِ ْع ِصيٍَة،
وصدق رسولنا  القائلَّ :

َفلاَ سمَْ َع َولاَ َطا َعَة»( )4فسمع الزوج وطاعته يف غري معصية تؤجر عليه املرأة ،وترتفع
مكانتها يف قلبه وعند ربه ،ألن اإلنسان ال حيب من يعانده وخيالفه ،فالنفوس على هذا
جبلت ،ومبثله تربت ،وله ألفت ،ومن غريه ضجرت.
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اخلصلة الثالثة :والتعهد ملوقع عينه ،والتـفقد ملوضع أنفه ،فال تقع عينه منك على
قبيح ،وال يشم منك إال أطيب ريح؛ إن النظر مفتاح احملبة واملودة ،بل َّ
إن األداة األوىل
لتذوق اجلمال هي العني ،فعني الرجل إذا مل تر من الزوجة إال اجلمال والزينة والكمال
ملكت قلبه ،وأسرت فكره ،وتربعت يف سويداء فؤاده ،فاألصل باملرأة أن تتزين لزوجها،
لكي ال يرى سوى مجاهلا وكماهلا وبهائها ونضارتها ،لتأسره حببها فال يرى إال ما حيب،
خبالف ما تفعله بعض جاهالت احلياة يف زماننا ،فيتزين خارج البيت ،ويهملن أنفسهن
داخل البيت أمام أزواجهن ،فال جيد الزوج إال رائحة البصل والثوم ،وثياب املطبخ ،وقد
ينحرف إلهمال زوجته له ،وكذا املرأة مع زوجها.
وأشري هنا إىل أنه جيب على الرجل أن يتزين ويتطيب لزوجته ،وأن ال يواقعها كبهيم

غشي بهيمة ،بل جيعل مع زينته رسول حمبة لزوجته ومداعبة ومالطفة ،تقرباً منها ،وطلباً
لودها ،وإسعاداً لبعضهما ،فالزوجة حتب من زوجها ما حيب منها ،فافهم.

واملرأة العربية كانت قد فهمت معنى النظافة ودورها يف حياة النفوس ،ألن القذارة
تربك النفس ،وتبعث األمل يف الصدر ،وتأتي باألمراض الفتاكة ،أما النظافة؛ فتثري
البهجة ،وتبعث الفرحة والسعادة يف النفوس ،وحتمي اجملتمع من األمراض ،وجند أن
اإلسالم حافظ على النظافة ،وطالب الناس بها ،فعن النيب  أنه قال ... « :نظفوا
أفنيتكم».)5(.
اخلصلة الرابعة :الكحل أحسن احلسن ،واملاء أطيب الطيب املفقود؛ واملرأة مطالبة
بالتجمل كي ال يرى زوجها من هو أمجل منها يف حياته ،فهي نصفه اآلخر اجلميل،
وانعكاس مرآة مجاله ،فكل منهما اختار اآلخر ،فتغنى به ،والعرب تغنوا قدميا بالعيون،
قال الفرزدق:
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إن العيون اليت يف طرفــــــها حور

قــتلننـا ثـم لــم حيييـن قتالنـا

يسرقن ذا اللب حتى ال حراك بـه

وهــــن أضعـف خلـق اهلل إنسانـا

واإلسالم حث الزوجني على التجمل والتطيب يف غري معصية.
فإذا مل جتد املرأة ما تتطيب به لزوجها وتتزين ،فلتغتسل لتزول عنها رائحة األذى

والقذى ،والتعب والعمل ،وصدق اهلل العظيم القائلَ {:و َج َعْلنَا ِم َن المَْاء ُك َّل َش ْيٍء َح ٍّي
أََفلاَ ُي ْؤ ِمنُو َن}( ،)6وإن اإلسالم أمر املسلم بأن يغتسل ،وأن يبقى صاحب رائحة طيبة،
بل يتطيب يف كل حني ،وإذا كان اإلسالم قد طالبنا بأخذ زينتنا عند كل مسجد ،قال

تعاىل{:يَا َبن آَد َم ُخ ُذواْ ِزينَت ُ
َك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد ُ
وكُلواْ َو ْ
ب
اش َرُبواْ َو َال ُت ْس ِرُفواْ إَِّنُه َال يحُ ِ ُّ
يِ

المُْ ْس ِرِف َ
ني}( ،)7واملسلم املكلف مطالب بالصلوات اخلمس يف املسجد ،أي انه يتطيب
ويتزين لزوجته بتطيبه لصلواته مخس مرات يف اليوم والليلة أيضاً.

اخلصلة اخلامسة :التعهد لوقت طعامه ،واهلدوء عنه عند منامه ،فإن حرارة اجلوع
ملهبة ،وتنغيص النوم مغضبة.
إن أقرب طريق إىل قلب الرجل معدته ،واجلوع يؤدي إىل تهيج نفسي عند املرء،
ففهمت املرأة العربية البدوية أقرب طريق إىل قلب الرجل أال وهي معدته ،واإلسالم

أوصى القاضي أن ال يقضي وهو غضبانَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَِّ  « :لاَ يَ ْق ِضي الحْ َ َك ُم َبينْ َ
ال خْ َ
اْثنَينْ َو ُه َو َغ ْضبَ ُان»()8َق َ
ال َّط ِاب ُّي فيِ شرح هذا احلديث :اْل َغ َضب ُي َغيرِّ اْل َع ْقلَ ،ويحُ ِيل
ِ
َ
ِّ
ف فيِ الحُْ ْكم َما دَا َم ِبِه
السلاَ م الحْ َا ِكم ِبالتَّ َوُّق ِ
الطبَاع َع ْن الاِ ْعتِ َدالَ ،وِل َذِل َك أ َم َر َعَليِْه َّ
َ
وجعِ ،قيَاس
اْل َغ َض ُبَ ،ف ِقيَ ُ
اس َما َكا َن فيِ َم ْعنَاُه ِم ْن ُجوع ُم ْف ِرطَ ،وَفزَع ُم ْد ِهش ،أ ْو َم َرض ُم ِ
اْل َغ َضب فيِ المَْنْع ِم ْن الحُْ ْكم ،لذلك قاس عليها الفقهاء اجلوعان ،ألن اجلوع يقتل النفس،
ويغري احلال ،ويثري األحاسيس.
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اخلصلة السادسة :االحتفاظ ببيته وماله ،واإلرعاء على نفسه وحشمه وعياله ،فإن
االحتفاظ باملال حسن التقدير ،واإلرعاء على العيال واحلشم مجيل حسن التدبري.
فهذه وصية متفقة مع هدي احلبيب عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،القائل« : َما

استَ َفاَد المُْ ْؤ ِم ُن َب ْع َد َت ْق َوى اللهَِّ َخيرْ ًا َلُه ِم ْن َز ْو َجٍة َصالحِ َ ٍة ،إِ ْن أَ َم َر َها أَ َطا َعتُْهَ ،وإِ ْن َن َظ َر إَِليْ َها
ْ
اب َعنْ َها َن َص َحتُْه فيِ َن ْف ِس َها َو َماِلِه».)9(.
َس َّرْتُهَ ،وإِ ْن أَْق َس َم َعَليْ َها أََب َّرْتُهَ ،وإِ ْن َغ َ
«كُّل ُك ْم َراعَ ،ف َم ْسئ ٌ
ورعاية البيت واخلدم والعيال أوصى بها احلبيب ً 
قائالُ :
ُول َع ْن
ٍ
ري َّال ِذي َعَلى النَّاس َراعَ ،و ُه َو َم ْسئ ٌ
الر ُج ُل َراع َعَلى أَ ْه ِل َبيْتِِه،
َر ِعيَّتِِهَ ،فالأَْ ِم ُ
ُول َعنْ ُه ْمَ ،و َّ
ٍ
ِ ٍ
تَب ْعِل َها َو َوَل ِدهَِ ،و ِه َي َم ْسئ َ
َو ُه َو َم ْسئ ٌ
ُولٌة َعنْ ُه ْمَ ،واْل َعبْ ُد َراع
ُول َعنْ ُه ْمَ ،والمَْْرأَُة َرا ِعيٌَة َعَلى َبيْ ِ
ٍ
ُول َعنُْه ،أَلاَ َف ُكُّل ُك ْم َراعَ ،و ُكُّل ُك ْم َم ْسئ ٌ
َعَلى َما ِل َسيِّ ِدهَِ ،و ُه َو َم ْسئ ٌ
ُول َع ْن َر ِعيَّتِِه».)10(.
ٍ
فانظر هداك اهلل كيف أوصت املرأة ابنتها بأمانة البيت واملال ،واحلشم واخلدم ،ودور

هذه الرعاية يف استمالة قلب الزوج ،ودميومة حبل املودة والوصال ،ألنه من ال يشكر
الناس ،ال يشكر اهلل تعاىل ،فكم من امرأة حبسن تدبريها رفعت قدر بيتها.

اخلصلة السابعة :ال تفشي له سراً ،وال تعصي له أمراً ،فإنك إن أفشيت سره مل تأمين

غدره ،وإن عصيت أمره ،أوغرت صدره.
قال احلكماء اجملالس أمانة وأسرار ،وعلمنا النيب العدنان عليه أفضل الصالة وأمت

اب َعنْ َها َن َص َحتُْه فيِ َن ْف ِس َها َو َماِلِه»( ،)11فاملرأة بيدها أكرب األمانات
السالم أنهَ....« :إِ ْن َغ َ
من تربية وتوجيه ،أال وهي حفظ النسل والنسب ،فمن الذي يثبت نسب األوالد
والبنات؟ إنها األم صائنة العرض ،وحافظة النسل.
فاملرأة اليت تصون بيت زوجها ،وحتفظ ماله وسره ،تأسر قلبه ،وإن أفشت أسرار البيت،
وعصت زوجها ،أشعلت نار الفتنة اليت لن تنطفئ ،وكذا الزوج.
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اخلصلة الثامنة :اتقي الفرح عنوه إن كان ترحاً ،واالكتئاب عنده إن كان فرحاً ،فإن
اخلصلة األوىل من التقصري ،والثانية من التكدير.
توصي املرأة ابنتها بكمال ومتام التزاوج الروحي بني الزوجني ،فكل منهما يسعد

بسعادة اآلخر ،ويشاطرا بعضهما بعضاً األحزان ،بل إن سيدنا حممداً  هو الذي علمنا
أنه لكل مقام مقال  ،وال جيوز لنا أن نتحدث يف أفراح الناس عن األتراح ،وال نتحدث
عن األتراح يف األفراح ،وال نتحدث عند املريض عن املوت ،بل عن السالمة والعافية
والتذكري.

اخلصلة التاسعة :وكوني أشد ما تكونني له إعظاماً ،يكن أشد ما يكون لك إكراماً،

وأشد ما تكونني له موافقة ،يكن أطول ما تكونني له مرافقة.

اإلنسان أسري اإلحسان ،فكلما احرتمته زاد لك احرتاماً ،وكلما أنقصت من شأنه كان

للمنقص مهيناً ،فاملرأة العربية األصيلة تذكر هذه الشابة حبسن الصحبة واالحرتام
والتعظيم ،وإال انقلبت احلياة إىل النكد والتكدير ،وعدم االحرتام ،وللقدر تنزيل.
وعالقة الزوجني عالقة تفاهم وتواؤم ،مبنية على االحرتام والتقدير ،واجلميل أن

توافق املرأة زوجها الرأي ،فإن كان خمطئاً فبكل هدوء وحمبة وجهته ،حيث تتخري الوقت
املناسب لتدخل إىل قلبه فتحدثه مبا تريد.

وكذلك الزوج جيب عليه احرتام زوجته له ،وأن يبادهلا كل ذلك ً
قبوال وحباً وتقديراً،

ال عصبيًة وإثارةً وتهديداً.

اخلصلة العاشرة :واعلمي أنك ال تصلني إىل ما حتبني ،حتى تؤثري رضاه على رضاك،
وهواه على هواك ،فيما أحببت وكرهت.
ومسك اخلتام بوصية الصحبة واإلحسان ،وضابط األمن واألمان ،وكريم خلق اإلنسان،
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توجيه األم الفاضلة ابنتها املقبلة على بناء بيت جديد صلب كاحلديد ال يكدره مكدر،
وال يعكره معكر ،متوجة كل ما ذكر آنفا إىل ينبوع العالقة الزوجية بإرضاء رغبات الزوج
وإشباعها بتقديم رضاه على رضاها من أجل أن تأسر قلبه ،وحتفظ وده ،وتدوم حمبته،
وحتسن لنفسها صحبته
ويف ختام الوصية تتوجه تلك املرأة إىل اهلل عز وجل أن خيتار األفضل واألحسن من
هذا الزواج قائلة« :واهلل خيري لك».
فما أحوجنا يف هذا الزمان ومع كدر احلياة ،وضيق األحوال إىل توجيه فلذات أكبادنا
وحامالت أمسائنا ومعمرات بيوت أنسبائنا بهذه الوصية ،متوجة بوصايا رسولنا احلبيب،
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 .7األعراف؛.31
 .8سنن ابي داود ،كتاب األقضية ،باب القاضي يقضي وهو غضبان.
 .9سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب أفضل النساء.
 .10صحيح البخاري ،كتاب العتق ،باب كراهية التطاول على الرقيق.
 .11سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب أفضل النساء.
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ا
مل مع الناس
الدكتور  /خالد الغزاوي  -القدس

من أفضل ما قاله املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو يرشد الناس إىل حسن املعاملة،
ب الجْ َ َم َ
يحُة»( )1وقوله «إِ َّن اللهََّ جمَ ِ ٌ
قوله صلى اهلل عليه وسلمِّ :
ال»()2
«الد ُ
ين النَّ ِص َ
يل يحُ ِ ُّ

وهل هناك أخي القارئ أمجل وأعظم من دين اإلسالم الذي ارتضاه احلق سبحانه

وتعاىل ديناً لإلنسانية ،لتنظيم أمور حياتها ودينها ،وعالقات اإلنسان مع أخيه اإلنسان....
وقد عرف أن اإلسالم عقائد وعبادات
ومعامالت وآداب ،جاء بها الرسول صلى
اهلل عليه وسلم وحياً من اهلل تعاىل ،وكان
فيها املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
قدوة لألمة بأخالقه وصفاته ،فكان خلقه
القرآن ،ومجع مكارم األخالق ،وجعلها
ْت لأُِ تمَِّ َم
هدفاً لبعثه ،وهو القائل« :إِمَّنَا ُب ِعث ُ
َصا َ الأَْخْلاَ ِق»(.)3
لحِ
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وهذا كله يعين أن اإلسالم يدعوك ويدعو أتباعه وسائر الناس إىل حسن التعامل،
وهو ما نعنيه بأدبيات التعامل مع الناس عن طريق الذوق اجلميل ،والتعامل الكريم،
والتصرف الالئق ،واللمسة اجلميلة ،والبيان الساحر ،واجلمال بشتى صوره؛ مجال النظام،
ً
فضال عن مجال العشرة يف البيت والطريق ومكان
ومجال النظافة ،ومجال األناقة والتناسق،
العمل ...وانظر إىل الكون لرتى مجاله الساحر ،وترى عظمة الصانع ورهبة اخلالق جل
يف عاله ،وكل ذلك يدل على أن اجلمال واإلحسان واإلتقان قيم عظيمة يف ديننا ،ال جيوز

...صنْ َع اللهَِّ َّال ِذي أَْت َق َن ُك َّل َش ْيٍء)4(}...
التخلي عنها حبال من األحوال ،قال تعاىلُ { :

وبعض الناس يظن ً
جهال وخطأً أن تلك األمور هي أخالق غربية خالصة ،وأطلقوا

عليها اسم «اإلتيكيت» وغريها من األمساء ،واعتربوا أن اإلسالم عكس ذلك ،ملا يرونه
كبري منهم ،وواقعهم من
من حال املسلمني اليوم ،وفظاظة بعضهم ،وسوء أخالق
قسم ٍ
ٍ
حال عدم اللياقة وقلة النظافة وعدم النظام ،وصار هذا الظن عندهم حاجزاً بينهم وبني
التدين الصحيح.
فاإلسالم -أخي القارئ -ليس صالةً وصياماً وذكراً وتسبيحاً فحسب ،إذ ال بد من
األخذ بأدبيات التعامل يف شتى العالقات مع اآلخرين ،وعلينا أن نفهم أن الذوق واجلمال
اخللقي جزء أساسي يف هذا الدين ،فاهلل تعاىل ال يرضيه أن يؤذى املسلم بالكلمة أو
الفعل« :المُْ ْسِل ُم َم ْن َسِل َم المُْ ْسِل ُمو َن ِم ْن ِل َساِنِه َويَ ِدهِ»( ،)5واهلل تعاىل ال حيب من املسلم أن

يكون أنانياً شحيحاً ً
خبيال ،ال حيب غريه من املؤمنني ،وهو عليه الصالة والسالم القائل:
ب لأَِ ِخيِه،أَ ْو َق َ
ب ِلنَ ْف ِسِه»( .)6وإن املسلم احلق
ال لجِ َ ِارهِ، َما يحُ ِ ُّ
«لاَ ُي ْؤ ِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتَّى يحُ ِ َّ
الرقي الروحي ،إمنا تسمو روحه لوصول تلك الذروة السامقة
كلما ارتقى يف معراج
ّ
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اليت يشعر فيها باجلمال الروحي ،ويرى احلكمة واجلمال اإلهلي ،حتى يف أدق األمور
واألحداث السائرة يف الكون.
وأخوف ما خنافه اليوم أن يظن غري املسلمني ،أو أبناء املسلمني الذين جيهلون حقيقة
السلبية املنتشرة بني املسلمني اليوم؛ كاجلهل ودنّو اهلمة وعدم
دينهم ،أن هذه األخالق ّ
التعامل بأخالق هذا الدين ،إمنا هي أمور من طبيعة الدين الذي يدين به املسلمون
اليوم ،وهذه إساءة ال تغتفر ،نلصقها بديننا من حيث ال نعلم ،فه ّ
ال نفضنا عن أنفسنا
غبار الكسل ومجلة الشبهات اليت تعوقنا عن فهم الدين ،وعن العمل بأحكامه ،وه ّ
ال
وقفنا وقفة مع الذات؛ حناسب فيها النفس أفراداً وأمماً وقادة ومسؤولني يف شتى ميادين
بعني بصريةٍ إىل تاريخ أمتنا اجمليدة ،حني وثب املسلمون وثبًة
صنع القرار ،ننظر فيها ٍ
مألوا بها األرض قوةً وبأساً وحكمًة وعلماً ونوراً وعدالًة ،حني ركزوا ألويتهم يف قلب
آسيا وممالك أفريقيا وأطراف أوروبا ،حني حتقق فهم ذلك النموذج الفريد ،واملثل األعلى
للبشرية ،وكانوا أمًة وسطاً ،شهداء على الناس ،ثم ننظر إىل واقعنا األليم واالحنطاط
الرهيب الذي وصل إليه املسلمون اليوم ،حينها سوف تستنج معي أن هذه األمة حينما
كانت متصلة بوحي السماء وهداية اإلسالم ،ومعتزة برسول اإلنسانية ،حينها كانت
مدفوعة بطاقٍة هائلٍة ،وقوةٍ خارقٍة حنو ذرى اجملد ،كأنهم يعرفون معامل الطريق حنو سعادة
سر تفوقهم ،قوة علمية
الدنيا واآلخرة ،وكانوا يتزودون بقوة علمية ،وقوة عملية ،كانت ّ
تتمثل يف منهجية العلم واحلق والنور واليقني ،وقوة عملية تتمثل باإلرادة والشجاعة
وعلو اهلمة ،ومعنى عل ّو اهلمة الذي أشرنا إليه أن ال ترضى حظاً دون اهلل تعاىل ،وأن
تعتز بقربه ،وتأنس بذكره ،وأن ال تبيع حظك من اهلل بشيٍء من حظوظ الدنيا اخلسيسة،
من متاع زائل ،أو لذة فانية)7(.
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وكما قال علماؤنا األجالء :وإمنا تقصر اهلمم ،ويصيبها الفتور بالذنوب ،وطاعة النفس
األمارة بالسوء ،وحسب هؤالء أن يكون شفاؤهم من كتاب اهلل تعاىل يف قولهَ{:ف ِف ُّروا إِلىَ
اللهَِّ إِِّني َل ُكم ِّمنُْه َن ِذي ٌر ُّمبِنيٌ* َولاَ تجَْ َعُلوا َم َع اللهَِّ إِلهَ اً َ
آخ َر إِِّني َل ُكم ِّمنُْه َن ِذي ٌر ُّمبِنيٌ}(،)8
ومعنى الفرار إىل اهلل تعاىل هنا السعي يف التوبة ،وسرعة الرجوع إىل احلق واالستقامة،

وعدم الركون إىل حب الدنيا والشهوات ،وأن يكون مثاهلا وقدوتها سيد األنبياء وخامت
الرسل سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
أخي القارئ؛
حذار أن ال تكون عالي اهلمة ،وحذار أن تظن أن التدين هو أداء الشعائر فحسب،
من صالة وصيام وحنو ذلك ،بل هناك آداب ذوقية حرص عليها الدين حرصاً شديداً،
متثلت يف أخالقيات التعامل مع النفس ،على حنو ما أسلفنا فيه القول ،وأخالقيات
أخرى مع الناس ،ومع أقرب الناس إلينا ،كالتعامل مع الوالدين ،ويف داخل األسرة،
ومع األقارب واجلريان ،ويف الطريق كذلك ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إِيَّ ُاك ْم

َّث ِفي َهاَ ،ف َق َ
اتَ ،ف َق ُالوا :يَا َر ُس َ
وس ِب ُّ
َحد ُ
ال :إِْذ
ول اللهَِّ؛ َما َلنَا ِم ْن مجََاِل ِسنَا ُب ٌّدَ ،نت َ
الطُرَق ِ
َوالجُْ ُل َ
ول اللهَِّ؟ َق َ
الطريق يَا َر ُس َ
سَ ،فأَ ْع ُطوا َّ
الَ :غ ُّ
الط ِر َ
ض
ُم إِلاَّ المْجَِْل َ
أََبيْت ْ
يق َح َّقُهَ ،ق ُالواَ :و َما َح ُّق َّ ِ ِ
اْلبَ َص ِرَ ،و َك ُّ
وفَ ،والنَّ ْه ُي َع ْن المُْنْ َك ِر»( )9ومن ذلك
السلاَ ِمَ ،والأَْ ْمُر ِبالمَْْعُر ِ
ف الأََْذىَ ،و َرُّد َّ
أدب االستئذان ،وإكرام الضيف ،واحلياء من اهلل تعاىل ،قال صلى اهلل عليه وسلم« :الإِْمي ُ
َان
ش ْعبًَة،َفأَْف َضُل َهاَق ْو ُل لاَ إَلَه إلاَّ اللهََُّ ،وأَْدَنا َهاإ َم َ
ِب ْض ٌع َو َسبْ ُعو َن،أَ ْو ِب ْض ٌع َو ِستُّو َن ُ
اطُةالأََْذى
ِ
ِ ِ

 َع ْن َّ
يقَ ،والحْ َيَاُء ُش ْعبٌَة ِم ْن الإِْميَا ِن»()10
الط ِر ِ
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ليتمموا مكارم األخالق اليت دعا
وهكذا اإلميان احلق يستنهض األفراد واألمم ّ

إليها الدين ،وهكذا يكون املؤمن حريصاً على أخالق اجلمال والنظافة والنظام يف
البيت واألسواق والطرقات  ...وحنن نتعامل بهذه األخالق إلصالح أمر الدنيا واآلخرة،
والتقرب إىل اهلل تعاىل ،وإذا وجدت بعض هذه الصفات عند غري املسلمني ،فإمنا
يتعاملون معها على أنها مظهر مجيل يف التعامل الدنيوي فقط ،وشتان بني من يدعو إىل
خريي الدنيا واآلخرة.
الدنيا فقط ،وبني من يدعو على بصرية إىل ْ
وعلينا أن نعلم أن الغرب ليس صادقاً يف دعواه وزعمه بأنه هو الذي َم َّن على العامل

الكتشافه من الذوق ومجاليات التعامل ،فقد رأينا عكس هذه املزاعم متاماً يف تعامل
الصلييب يف القديم واحلديث مع املسلمني ،وخباصة يف البالد اليت اكتوت جبحيم
الغرب ّ
االستعمار ،وال ننسى جمازرهم يوم احتالهلم للقدس واملسجد األقصى املبارك ،وال ننسى
حماكم التفتيش يف األندلس ،وأما حتالفهم اخلبيث مع الشيطان يف هذا العصر ،فلم يعد
خافياً على أحد ،ومل تق َو شعاراتهم بالعدالة وحقوق اإلنسان ،ومواثيق األمم املتحدة
على أن تسرت جرائمهم يف أراضي املسلمني.
أخي القارئ؛
الرجال ،وقل فيه العاملون بإخالص ،ومال الكثريون إىل حطام الدنيا
يف زمن عز فيه ّ
زمن اشتد فيه الظلم ،واحلولك فيه الظالم ،كن عالي اهلمة ،وال تعجز،
الزائل  ...يف ٍ
ً
وبطال كصالح الدين ،قد يصلح
وال تضعف ،وثق بأن مصلحاً واحداً يف هذه األمة،

اهلل تعاىل به األمة ،فهكذا حال املرسلني واملصلحني على مدى الدهر ،فاستعن باهلل وال
تعجز ،وزاحم بكتفيك وساعديك أولئك العظماء من السلف واخللف ،لولوج باب
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اجلنة ،وليكن مصباحك على الدوام كتاب اهلل تعاىل ،الذي يقول فيه سبحانهَ :
{ل َق ْد

أَن َزْلنَا إَِليْ ُك ْم ِكتَاباً ِفيِه ِذ ْكُر ُك ْم أََفلاَ َت ْع ِقُلو َن}( ،)11وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم.
اهلوامش:
 )1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
 )2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب حتريم الكرب وبيانه.
 )3مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين ،باقي املسند السابق.
 )4النمل.88 :
 )5صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل.
 )6صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم.
 )7حممد بن إمساعيل املقدم :علو اهلمة ،دار ابن اجلوزي ،القاهرة 1995م ،ص.18
 )8الذاريات.51 - 50 :
 )9صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،باب قول اهلل تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري.
 )10صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها وفضيلة احلياء.
 )11األنبياء.10 :
انظر :ابن القيم اجلوزية  :مدارج السالكني ،ج  ، 3ص 171ـ  ،172و د  .حممد راتب النابلسي :ومضات
يف اإلسالم ،دار املكتيب  ،دمشق ،208 ،ص.436
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طوبى للباكني
من خشية اهلل
األستاذ  /كمال بواطنه  -رام اهلل

شكا شاعر من غلظة قلوب قومه ،فقال:
فنحن أغلظ أكباداً من اإلبل

ُيبْكى علينا وما نبكي على أحد

لعل من ّ
ّ
مين اهلل عليه بقلب رقيق ،غري قاس ،يتأّثر
أجل ِن َع ِم اهلل على اإلنسان أن ّ
مبا جيري حوله ،وليس بقادح يف رجولة املرء أن يتجاوب قلبه ،ويتأّثر مبا يرى ويسمع
ويعايش...
كثري من اآليات الكرميات تطرق آذاننا ذاكرة البكاء ،إن شئت فامسع قوله تعاىل:

{ َويخَ ُّرو َن ِل َ
ألْذَقا ِن يَبْ ُكو َن َويَ ِز ُ
يد ُه ْم ُخ ُشوعاً}( ،)1وإن شئت فامسع قوله تعاىل{ :أََف ِم ْن
ِ
يث َت ْع َجُبو َن* َوَت ْض َح ُكو َن َولاَ َتبْ ُكو َن} ( ،)2وإن شئت فامسع هدي املصطفى
َه َذا الحْ َ ِد ِ

«سبْ َعٌة ُي ِظُّل ُه ْم اللهَُّ فيِ ِظِّلِه
 صلى اهلل عليه وسّلم -فيما يرويّ
البخاري -رمحه اهللَ -
يَ ْو َم لاَ ِظ َّل إِلاَّ ِظُّلُه» وذكر منهم « َو َر ُج ٌل َذ َك َر اللهََّ َخاِليًا َف َف َ
ت َعيْنَاُه»( ،)3وامسع ما جاء يف
اض ْ
هدي آخر« :لاَ يَِل ُج النَّا َر َر ُج ٌل َب َكى ِم ْن َخ ْشيَِة اللهَِّ َحتَّى يَ ُعوَد َّ
الل نَُ
ب فيِ َّ
َم ُع
الض ْر ِعَ ،ولاَ جَْيت ِ
ُ
يل اللهَِّ َوُد َخ ُان َج َهنَّ َم»( )4وما جاء يف هدي ثالث « َعيْنَا ِن لاَ تمََ ُّس ُه َما النَّاُر؛ َعينٌْ
غبَا ٌر فيِ َسبِ ِ
يل اللهَِّ»(.)5
ت ِم ْن َخ ْشيَِة اللهََِّ ،و َعينٌْ َباَت ْ
َب َك ْ
ت تحَُْر ُ
س فيِ َسبِ ِ
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كل مسلم لنفسه :هل أنا من ّ
سؤال ينبغي أن يسأله ّ
البكائني من خشية اهلل؟ إذا كان

اجلواب باإلجياب ،فهنيئاً ،وإن كان اجلواب بالنفي ،فهذا مؤشر على قسوة القلب .إ ّن

ولكن قلوبهم مل تلن حلظة
كثرياً من الناس يهرقون الدموع على فوات حظوظ الدنيا،
ّ

لذكر اهلل؛ أل ّن الدنيا شغلتهم بغفالتها ،وصدتهم الشهوات بأباطيلها ،وغفل مثل هؤالء
عن املوت وسكرته ،والقرب وظلمته ،والبعث وشدّته ،والصراط وكربته.

إ ّن من اخلري أن نعلم أ ّن سيّد اخللق -صلى اهلل عليه وسّلم -كان غزير الدمع ،فكان

َ
ِّ َ َ
يز المِْْر َج ِل»( ،)6وهو الذي ملّا مسع القرآن يتلى على لسان ابن
«ُي َصلي َولجِ ْوِفِه أ ِزي ٌز َكأ ِز ِ

ت إَِليِْهَ ،فإَِذا َعيْنَاُه َت ْذ ِرَفا ِن»
«ح ْسُب َك آْال َنَ ،فاْلتَ َف ُّ
مسعود -رضي اهلل عنه -بكى ،وقالَ :
ُم َقِليلاً ،
( ،)7وال عجب فهو الذي خطب املسلمني فقال«َ :ل ْو َت ْعَل ُمو َن َما أَ ْعَل ُمَ ،ل َض ِح ْكت ْ

ريا»َ ،ق َ
اب َر ُسو ِل اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه
ال أنس وهو راوي احلديثَ« :ف َغ َّطى أَ ْص َح ُ
ُم َكثِ ً
َوَلبَ َكيْت ْ
س َش ْيٌء
َو َسَّل َم ُو ُجو َه ُه ْم لهَُ ْم َخنِنيٌ( !!)9(»)8وال عجب فهو الذي أخرب أصحابه«َ :ليْ َ

أَ
ُ
ب إِلىَ اللهَِّ ِم ْن َق ْط َرَتينْ ِ َوأََث َريْ ِن؛ َق ْط َرةٌ ِم ْن ُدُموع َخ ْشيَِة اللهََِّ ،وَق ْط َرُ
يل
د
ة
ح
َ
َّ
َم ُت َه َراق فيِ َسبِ ِ
فيِ
ٍ
ٍ
للهَّ َ لأََْ َََ
َ
يل اللهََِّ ،وأََث ٌر َف ِر َ
ض اللهَِّ»()10
يضٍة ِم ْن ف َراِئ ِ
ا َِ ،وأ َّما ا ث َرا ِن؛ فأث ٌر فيِ َسبِ ِ
فيِ
ويروي عبيد بن عمري-رمحه اهلل -فيما يروي ابن حبّان ،أنه قال لعائشة – رضي اهلل

عنها  : -أخربينا بأعجب شيء رأيته من رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -؟ قال:
فسكتت ،ثم قالت :ملا كانت ليلة من الليالي ،قال« :يا عائشة ،ذريين أتعبد الليلة لرّبي»
يسرك ،قالت :فقام ّ
فتطهر ،ثم قام يصلي ،قالت :فلم يزل يبكي
قلت :واهلل إني أحب ما ّ
بل حجره ،قالت :وكان جالساً فلم يزل يبكي– صلى اهلل عليه وسلم – حتى ّ
حتى ّ
بل

حليته ،قالت :ثم بكى حتى ّ
بل األرض ،فجاء بالل يؤذنه بالصالة ،فلما رآه يبكي ،قال :يا

رسول اهلل ،تبكي ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال« :أفال أكون عبداً
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علي الليلة آية ،ويل ملن قرأها ومل ّ
ات
الس َما َو ِ
يتفكر {إِ َّن فيِ َخْل ِق َّ
شكورا؟!» لقد أنزلت ّ
َ
الليْل َوالنَّ َهار آليَ ٍ لأُِّ
األ ْرض َو ْ َ
ْ
َّ
اب} (.)12(»)11
ِ
ات ْوِلي األلبَ ِ
َو ِ
اختِال ِف ِ

يب -صلى اهلل عليه وسّلم -رقيقي القلوب ،فكان الصدّيق
ولقد كان صحابة الن ّ
-رضي اهلل عنه -أسيفاً ،إذا قرأ القرآن غلبه البكاء ،وكان عمر-رضي اهلل عنه -وهو

احلق يبكي ،ومن ذلك ما يروى أنّه ملّا زار دمشق التقى أبا الدرداء يف ليلة،
الشديد يف ّ
فتذكرا حديثاً لرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسّلمّ -
فظال يتجاوبان بالبكاء حتّى طلع
الفجر!! وكان ابن عبّاس-رضي اهلل عنهما -بكاّء؛ ترك جمرى الدموع أثراً يف وجهه،
وكان بعضهم كعبد الرمحن بن عوف -رضي اهلل عنه -يكون صائماً فيأتيه الطعام،

فيتذ ّكر ما كان عليه صحابة املصطفى -صلى اهلل عليه وسّلم -من شظف العيش،
فيغلبه البكاء ،وينسى جوعه ،ويرتك الطعام(.)13

وكان عثمان -رضي اهلل عنهّ -
بكاء .عن هانئ موىل عثمان بن عفان -رضي اهلل عنه-

ف َعَلى َقرْب يَبْ ِكي َحتَّى يَُب َّل لحِْيَتَُهَ ،ف ِق َ
ْم ُان ْب ُن َع َّفا َن إَِذا َوَق َ
يل َلُهَ :ت ْذ ُكُر الجْ َنََّة
قالَ « :كا َن ُعث َ
ٍ

لاَ
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َق َ
ال :إ َّن َر ُس َ
َ َ
ب
ال :إِ َّن اْل َقرْ َ
َوالنَّا َر َو َتبْ ِكيَ ،وَتبْ ِكي ِم ْن َهذاَ ،ق ِ
َ
َاز ِل آْال ِخ َرةَِ ،فإ ْن نجََا ِمنُْهَ ،ف َما َب ْع َدُه أَيْ َسُر ِمنُْهَ ،وإ ْن لمَْ يَنْ ُج ِمنُْهَ ،ف َما َب ْع َدُه أَ َش ُّد ِمنُْهَ ،ق َ
ال:
أ َّو ُل َمن ِ
ِ
ِ
َوَق َ
ال َر ُس ُ
ب أَْف َظ ُع ِمنُْه» ()14
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ما َرأَيْ ُت َمنْ َظ ًرا َق ُّط ،إِلاَّ َواْل َقرُْ
وما أكثر املواقف اليت بكى فيها صحابة رسول اهلل ،وبكى فيها الصاحلون!! من

مرة الناس بالبصرة ،فذكر يف خطبته النار فبكى
ذلك أن أبا موسى األشعري خطب ّ

حتى سقطت دموعه على املنرب ،وبكى الناس يومئذ بكاًء شديداً ،ويروى أن ابن عمر
–رضي اهلل عنهما -قرأَ { :ويْ ٌل ِّلْل ُم َط ِّف ِف َ
اس ِل َر ِّب
ني}( ،)15فلما بلغ{ :يَ ْو َم يَُقوُم النَّ ُ

اْل َعالمَِ َ
خر ،وامتنع عن قراءة ما بعده .وكان -رضي اهلل عنه -يقول:
ني}( )16بكى حتى ّ
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إلي من أن أتصدّق بألف دينار» .وروى مسروق -رمحه
«ألن أدمع من خشية اهلل ّ
أحب ّ

اهلل -فقال :قرأت على عائشة –رضي اهلل عنها -هذه اآليةَ{ :ف َم َّن اللهَُّ َعَليْنَا َو َوَقاَنا
علي ،وقين عذاب السموم».
َع َذ َ
وم}( ،)17فبكت ،وقالتّ :
«ربَّ ،
اب َّ
من ّ
الس ُم ِ
وهكذا كان صاحلو هذه األ ّمة ،سأل رجل القاضي حييى بن أكثم -رمحه اهلل :-كم آكل؟
فقال :فوق اجلوع ودون الشبع .قال الرجل :فكم أضحك؟ أجاب القاضي :حتى يسفر

وجهك ،وال يعلو صوتك .قال الرجل :فكم أبكي؟ أجاب القاضي :ال ّ
متل البكاء من
تعجل بالبكاء قبل
خشية اهلل .فهنيئاً ملن أسعفته الدمعات قبل يوم احلسرات ،وهنيئاً ملن ّ
حسرات يوم اللقاء!!

عليَ ،م َن أَ ْكثَ َر هلل
يقول أمحد بن سهل -رمحه اهلل : -قال لي أبو معاوية األسود« :يا أبا ّ

الصدق؛ نديت عيناه ،وأجابته إذا دعاهما» ،وحدث من شهد عمر بن عبد العزيز وهو
أمري على املدينة أن ً
رجال صاحلاً قرأ عنده َ { :وإَِذا ُأْلُقوا ِمنْ َها َم َكاناً َضيِّقاً ُم َق َّرِن َ
ني َد َع ْوا

ُهنَاِل َك ُثُبوراً}( )18فبكى حتى غلبه البكاء ،وعال نشيجه ،فقام من جملسه ،فدخل بيته،

وتفرق الناس.
ّ

ويروى أ ّن ً
رجال دخل عليه وبني يديه كانون فيه نار ،فقال له عمر :عظين .قال :يا أمري

يضرك من دخل النار إذا
املؤمنني ،ما ينفعك من دخل اجلنة إذا دخلت أنت النار ،وما ّ
أنت دخلت اجلنّة؟! قال :فبكى عمر حتى كاد يطفئ الكانون الذي بني يده من دموعه،

ولقد كان حممد بن املنكدر -رمحه اهلل -إذا بكى مسح وجهه وحليته بدموعه ،وقال :بلغين
مسته الدموع ،فطوبى للباكني من خشية اهلل!!
أن النار ال تأكل موضعاً ّ

إ ّن الدموع اليت تذرفها هلل -تعاىل -أيّها املسلم ،غنيمة غالية تفوز بها ،وبشرى لك

إن حرصت عليها .يقول أحد الصاحلني« :بلغنا أ ّن البكاء من خشية اهلل مفتاح لرمحته».
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ولقد وعظ مالك بن دينار -رمحه اهلل -يوماً ،فبكى أبو بشر حوشب ،فضرب مالك بيده
على منكبه ،وقال :ابك يا أبا بشر؛ فإنّه بلغين أن العبد ال زال يبكي حتى يرمحه سيّده،
فيعتقه من النار!! .وقال عمر بن عبد العزيز -رمحه اهلل -ألبي اجلودي احلارث بن عمري:

« يا أبا اجلودي،اغتنم الدمعة تسيلها على خدك هلل ».
فيا أيها الضعيف ،ال تنس أن أمامك شدائد يشيب هلوهلا الوليد ،ال تنسني بيت الظلمة
والدود ،ال تنسني أول ليلة تبيتها يف قربك ،ال تنسني هول السؤال ساعة يبعثك امللكان
تفرق عنك األهل واألصحاب ،شدائد تبعث الدموع مدرارة ،وشدائد
وأنت وحيد ،وقد ّ
متأل القلوب أحزاناً ،وبني يدي تلك الشدائد سكرات املوت ،وحال اخلامتة ونهايتها.

ملا حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي وجيزع ،فقيل له :يا أبا عبد اهلل ،عليك
بالرجاء؛ فإن عفو اهلل أعظم من ذنوبك! فقال :أو على ذنوبي أبكي؟! لو علمت أنّي
أموت على التوحيد مل أبال بأن ألقى اهلل بأمثال اجلبال من اخلطايا!! «إنّهم رجال عرفوا
الطريق فسلكوه على بصرية ،رجال عبدوا اهلل على علم ،فحاسبوا أنفسهم قبل يوم
احلساب ،فحرك استشعار عظمة اهلل –تعاىل -وجالله مدامعهم ،فسالت غزاراً ».

لقد قيل على لسان أحد الصاحلنيّ :
«أرق الناس قلوباً أقّلهم ذنوباً» ولقد كان صحابة

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسّلم -وصاحلون كثريون من هذه األمة ميتلكون قلوباً
مرهفة رقيقة ،فكانت أعينهم تدمع إذا ذكر اهلل ،أو ذكرت رمحته أو عذابه ،والعني ال
تدمع إال إذا صفا القلب ،وطهرت النفس .
كم من أناس غفلوا عن ربهم فاستبدلوا دموع اخلشية ضحكات وغفالت!! كأنهم
حيرك بوعيده دموعهم
أمنوا ريب املنون ،وعظائم األمور ،فلم َّ
يهز القرآن قلوبهم ،ومل ّ

وشجونهم!!
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بشاب مستغرق يف ضحكة جيلس مع قوم ،فقال له :يا
البصري -رمحه اهلل-
مر احلسن
ّ
ّ
ّ

فتى ،هل مررت بالصراط ؟ قال :ال .قال :فهل تدري إىل اجلنة تصري أم إىل النار؟ قال :ال .
قال  :فما هذا الضحك؟ قال :فما رئي الفتى بعدها ضاحكاً  .وسئل ابن عباس –رضي

اهلل عنهما -عن اخلائفني ،فقال« :قلوبهم باخلوف فرحة ،وأعينهم باكية ،يقولون  :كيف
نفرح واملوت من ورائنا ،والقرب أمامنا ،والقيامة موعدنا ،وعلى جهنّم طريقنا ،وبني يدي
ربنا موقفنا....؟!» اللهم إنّي أعوذ بك من قساوة القلب ،وأسألك أن ُتلينّ قليب ،وأن
ترزقين نداوة العني.
اهلوامش:

 .1اإلسراء.109:
 .2النجم.60 - 59 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد.
 .4سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل ،ما جاء يف فضل الغبار يف سبيل اهلل.
 .5سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف فضل احلرس يف سبيل اهلل.
 .6سنن النسائي ،كتاب السهو ،باب البكاء يف الصالة.
 .7صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب قول املقرئ للقارئ حسبك.
 .8اخلنني :خروج صوت البكاء من األنف.

 .9صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب قوله ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
 .10سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل ،ما جاء يف فضل املرابط ،وَق َ
ال :ه َ
َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن
يب.
َغ ِر ٌ
 .11آل عمران.190:
 .12أخرجه العراقي يف ختريج اإلحياء.
البخاري.
 .13راجع صحيح
ّ
 .14سنن ابن ماجه ،كتاب الزهد ،باب ذكر القرب والبلى.
 .15املطففني.1:
 .16املطففني.6:
 .17الطور.27:
 .18الفرقان.13:
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نفحات حاج
األستاذ  /حممد ذياب أبو صاحل  -دورا

َ
رس�����ول اهلل م�ن�ي حتية وأل���ف س�ل�ام ع��اط��ر النسمات
إل���ي���ك

إليك أب��ا ال��زه��راء أش��ت��اق دائماً وأن��ت شفيعي ساكن احلجرات
ف��ي��ا خ�ير خ��ل��ق اهلل أن���ت إمامنا وأن���ت م��ن��ار البيد يف الظلمات

أي���ا غ���ادي���اً ص���وب ال��ن�بي حممد فبلغ س�لام��اً
ط��ي��ب النفحات
َ
وق��ائ��ل��ة إن ال��ع��ي��ون سواجم تفيض ب��دم��ع ق��ان��ي العربات
ح���ي يف ال���ف���ؤاد وذاتي
حلفت ب��رب ال��س��احب��ات إىل منى ب��أن��ك
ٌّ
فيا نفحات الطيب ب��اهلل خربي س�لام��ي إىل امل��خ��ت��ار ك��ل غداة

َ
رس����ول اهلل ك��ل حمبٍة ّ
ُو ِه���ب َ
تشفع لنا م��ن ع��اث��ر النكبات
ْ���ت
من املسجد األقصى أتيتك زائراً فنلت م��ق��ام��اً ع��ال��ي الدرجات
وغ���ادرت أوىل القبلتني تشدني بشوق إىل أرض احلجاز حصاتي
ف��ج��دك إب��راه��ي��م يف األس���ر واقع ي��ن��وء ب��أع��ب��اٍء م���ن احلسرات
ومي��م��ت أرض����اً ب���ارك اهلل تربها ت��ضّ��وع مسكا م��ن مجيع جهات
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نفحات حاج

فلبيت

مشتاقاً

وهللت

أس��اه��ر جن��م الليل يف السروات

صوبه

ُّ
أغ��ذ السري للبيد طاوياً
ورح��ت

ت���وارت ع��ن األن��ظ��ار ط��ول فالة

سره
أت��ي��ت م��ق��ام��اً ق���دّس اهلل ّ

ي��ش��ع ب���أن���وار م���ن الربكات

ُ
دل��ف��ت ب��اب اخل�ِّي�رِّ ي��ن تهزني
وأ
ُ

أش����واق على العتبات
م��ش��اع��ُر
ٍ

ف��كّ�برت للموىل ول��بّ��ي��ت حمرماً
تعّلقت

بالبيت

العتيق

دع��وت إل��ه ال��ك��ون يف الصلوات

وط��ف��ت ب��ه س��ب��ع��اً ب��ك��ل أناة

تضرعاً
ّ

وأك��م��ل��ت أش��واق��اً رف��ي��ق سعاة
ُ

سعيت على أدراج ه��اج��ر أ ّمنا
لثمت على أح��واض زم��زم شربة

ظمئت هل��ا ع��م��ري فنلت مناة

ويف ع��رف��ات اهلل ن���ورك ساطع

تعالت ب��ك األذك���ار يف عرفات

ِّ
ب��ك��ل لغات
أص����وات
رواج����ع
ٍ
ُ

بأعماق احلناجر عالياً
َ
��ج��ت
وض َّ
ِ
ِ
ف��ن��اج��ت م�لائ��ك��ُة ال��س��م��اِء إهلها
ْ

وط��اف��ت على احل��ج��اج بالربكات
ْ

أفضنا نغذ السري هبت ركابنا

تناهى إىل األف���اق ص��وت ُحداة

أخن��ن��ا فنمنا يف منى شطر ليلنا

رمينا رم���وز ال��ش��رك باجلمرات

وطفنا فودعنا وروح���ي تعلقت

ب��أه��داب ب��ي��ت اهلل ك��ل حياتي

فيا رب واع��دن��ا ال��زي��ارة دائماً

ف���ن���ورك ن��ب�راس ب��ل��ي��ل هداة
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من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

نائب املدير العام ملديرية العالقات العامة واإلعالم

سيادة الرئيس يستقبل املفيت العام
رام اهلل :استقبل سيادة الرئيس حممود عباس «أبو مازن» ،مبقر الرئاسة يف مدينة رام اهلل

مساحة الشيخ حممد حسني /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،حيث َّ
اطلع سيادته من
املفيت العام على أوضاع املدينة املقدسة ،ومعاناة املواطنني املقدسيني جراء إجراءات سلطات
االحتالل اليت تستهدف تهويد املدينة املقدسة وسلخها عن حميطها الفلسطيين والعربي،
وأكد سيادة الرئيس أن القيادة الفلسطينية تتعامل جبدية كبرية مع موضوع سحب هويات
النواب املقدسيني ،وإبعادهم عن مدينتهم ،ألن هذا القرار له أبعاد خطرية ،وهو مقدمة
إلبعاد اآلالف من أبناء شعبنا الفلسطيين عن مدينة القدس احملتلة ،وقدم مساحة املفيت لسيادة

الرئيس تقريراً عن أعمال دار اإلفتاء الفلسطينية وإجنازاتها للعامني 2009 - 2008م،
واخلطط املستقبلية للنهوض بعملها.
سيادة الرئيس حممود عباس «أبو مازن» حفظه اهلل
يقيم مأدبة إفطار للعلماء ورجال الدين

رام اهلل :أقام سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس «أبو مازن» حفظه اهلل مأدبة إفطار للعلماء
املسلمني ورجال الدين املسيحي وأفراد السلك الدبلوماسي والعديد من الشخصيات
الرمسية والشعبية يف فلسطني ،حيث أكد سيادته أننا ذاهبون للمفاوضات املباشرة بإرادتنا
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وحسنا الوطين ،وأضاف سيادته أننا نريد سالماً مهما كانت حدود األمل ،معرباً عن أمله
يف أن يستغل اإلسرائيليون هذه الفرصة لتحقيق السالم ،وأثنى مساحة الشيخ حممد حسني
– املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – على حكمة وحنكة سيادة الرئيس يف التعامل

مع اإلسرائيليني ،وأضاف أن القيادة الفلسطينية؛ وعلى رأسها سيادة الرئيس «أبو مازن»
هي القيادة الشرعية للشعب الفلسطيين ،داعياً إىل الوحدة ورص الصفوف لصد األخطار
احلقيقية اليت تواجه الشعب الفلسطيين ومقدساته.
املفيت العام يشارك مبؤمتر رابطة العامل اإلسالمي
مكة املكرمة :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
مبؤمتر رابطة العامل اإلسالمي «الواقع واستشراف املستقبل» ،الذي عقد يف مكة املكرمة

آب مبناسبة مرور مخسني عاماً على تأسيسها،
باململكة العربية السعودية يف مطلع شهر ْ

وقد التقى مساحته على هامش املؤمتر بالعديد من الشخصيات والوفود الرمسية والشعبية،

وأطلعهم على معاناة الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وخاصة املسجد األقصى املبارك ،مثمناً

املواقف اليت تتبناها الرابطة لدعم صمود الشعب الفلسطيين ومقدساته.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر «املصارف اإلسالمية يف فلسطني ..واقع وحتديات»
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
يف مؤمتر «املصارف اإلسالمية يف فلسطني ..واقع وحتديات» الذي عقده مركز القدس
للدراسات واإلعالم االسالمي ،وأكد مساحته يف افتتاح املؤمتر على أهمية عقد مثل هذه
املؤمترات ،ال سيما أنه يتحدث عن مفصل رئيس يف االقتصاد الوطين واملعامالت املصرفية،
وأضاف أن جوهر العمل املصريف اإلسالمي يستند إىل اآلية الكرميةَ ...{ :وأَ َح َّل اللهَُّ اْلبَيْ َع

وبتطبيق يتفق مع الشريعة اإلسالمية وضوابطها وأحكامها،
الرَبا(}...البقرة)275 :
َو َح َّر َم ِّ
ٍ

وليس بالشكليات والالفتات وأن الرقابة الشرعية هي الضابط للعمل واملنظم له.
املفيت العام يشارك يف يوم دراسي حول املسجد ووسائل اإلعالم
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

خطيب املسجد األقصى -يف يوم دراسي بعنوان «تكامل دور املسجد ووسائل اإلعالم يف
نشر ثقافة الوسطية واالعتدال» ،مبيناً حيوية الدور امللقى على عاتق اإلعالميني يف نقل
الصورة احلقيقية للدين ،وأضاف :إن املسجد أهم وسيلة إعالمية لنقل الدعوة وخطاب
الوسطية ،حمذراً من ظاهرة التكفري.
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املفيت العام يشارك يف إطالق العدد املوسوعي اخلاص بالقدس
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب
املسجد األقصى املبارك -يف حفل إطالق العدد املوسوعي اخلاص بالقدس الشريف ،الذي
نظمته عمادة البحث العلمي والدراسات العليا جبامعة القدس املفتوحة ،حيث أشاد مساحته
يف كلمته االفتتاحية بهذا العمل ،مبيناً أهمية القدس عرب التاريخ ،وأكد مساحته أن الشعب
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الفلسطيين لن يتنازل عن حقه يف مدينة القدس ،وأن القدس ستظل عربية إسالمية مهما
جترب االحتالل ،مبيناً أن اجراءات احملتل لن تستطيع تغيري طبيعة املدينة.

املفيت العام يطلع القنصل الرتكي على أوضاع مواطين مدينة القدس
رام اهلل :أطلع مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -سعادة السيد شاكر أوسكان تورونالر -القنصل الرتكي

العام يف القدس -على أوضاع مواطين املدينة املقدسة ،وشرح مساحته األوضاع الصعبة
اليت يعيشها الشعب الفلسطيين بعامة وسكان مدينة القدس خباصة ،مبيناً أن سلطات

االحتالل زادت من ممارساتها التعسفية ضد شعبنا ومقدساته بشكل ملحوظ ،وقد أشاد
مساحته بالعالقة الوطيدة بني الشعبني الفلسطيين والرتكي ،وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم
خليل عوض اهلل /الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية.
املفيت العام يبحث مع وزير االقتصاد الوطين سبل مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية
رام اهلل :حبث مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /رئيس
جملس اإلفتاء األعلى -مع معالي الدكتور حسن أبو لبدة -وزير االقتصاد الوطين -سبل
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تفعيل محلة مقاطعة منتوجات املستوطنات ،ودور دار اإلفتاء يف تشجيع املواطنني على هذه
املقاطعة ،وأكد مساحته على الفتوى السابقة بهذا اخلصوص ،والصادرة عن دار اإلفتاء بشأن
مقاطعة منتوجات املستوطنات والعمل فيها ،مثنياً مساحته على عمل وزارة االقتصاد الوطين

حلماية املنتوجات الفلسطينية والسوق الفلسطيين من البضائع الفاسدة واملهربة ومنتهية
الصالحية ....اخل .وأكد الوزير أبو لبدة على ضرورة تضافر اجلهود والعمل املشرتك ملصلحة
الوطن واملواطن ،وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،واألستاذ مصطفى أعرج نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم.
املفيت العام يثين على عمل قوات األمن الفلسطيين
رام اهلل  :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -معالي الدكتور سعيد أبو علي /وزير الداخلية الفلسطيين،
حيث أشاد مساحته حبالة األمن واالستقرار اليت وصلت إليها األراضي الفلسطينية ،وقد أثنى

مساحته على نشاط األجهزة األمنية بهذا اخلصوص ،مبدياً ارتياحه من اطمئنان املواطن على
حياته وأمالكه ،وهذا يعود إىل اجلهود اليت تبذهلا القيادة الفلسطينية لتحقيق األمن واألمان
للمواطن الفلسطيين ،كما عرب مساحته عن استعداد الدار لتقديم الدروس والنشاطات
103

العدد  93ذو القعدة  -ذو احلجة  1431هـ

وفق

تشرين الثاني  -كانون األول  2010م

الدينية لرجال األمن يف خمتلف احملافظات ،وقد أشاد الوزير أبو علي بهذه الزيارة مبدياً
ارتياحه حلالة االستقرار واألمن اليت وصل إليها الشعب الفلسطيين ،وحضر اللقاء الشيخ

إبراهيم عوض اهلل /الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،واألستاذ مصطفى أعرج نائب
املدير العام للعالقات العامة واإلعالم.
املفيت العام يلقي خطبة اجلمعة أمام مقر الصليب األمحر بالقدس
القدس :ألقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

خطيب املسجد األقصى املبارك -خطبة اجلمعة يف خيمة االعتصام أمام مقر الصليب
األمحر بالقدس ،وذلك تضامناً مع النواب املقدسيني املهددين باألبعاد عن القدس من قبل
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،وشدد مساحته على رفض اإلجراءات اإلسرائيلية لسياسة

هدم املنازل ،ومصادرة األراضي ،وحرمان املواطنني من تراخيص البناء ،وقد أشار مساحته إىل

ظاهرة خيام االعتصام اليت كثرت يف اآلونة األخرية باملدينة املقدسة ملواجهة الظلم املتصاعد

من قبل سلطات االحتالل ،وأضاف أن سلطات االحتالل متنع املواطنني من الصالة يف
املسجد األقصى املبارك ،مما يدفعهم إىل الصالة يف الشوارع وعلى احلواجز ،مناشداً الدول
العربية واإلسالمية واجملتمع الدولي التدخل لوقف املمارسات اإلسرائيلية ضد الشعب

الفلسطيين ومقدساته.
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الوكيل املساعد يشارك يف افتتاح مركز الشفاء واألمل لعالج مدمين
املخدرات والكحول
رام اهلل :شارك الشيخ إبراهيم عوض اهلل –الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية/
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف افتتاح مركز الشفاء واألمل لعالج مدمين املخدرات
والكحول ،يف الرام ،حيث ألقى فضيلته كلمة أشاد فيها باألهداف اليت تسعى
اجلمعية إىل حتقيقها ،مؤكداً على ضرورة حماربة آفة املخدرات اليت تضر باجملتمع
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الفلسطيين ،كما شارك فضيلته نيابة عن مساحة املفيت العام يف افتتاح الدورة الثانية لتحقيق
املخطوطات ،واليت أقامتها مؤسسة إحياء الرتاث التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية،
مؤكداً على أهمية احلفاظ على هذه املخطوطات ،ملا فيها من أهمية يف احلفاظ على تاريخ
الشعب الفلسطيين ،كما رافق مساحة املفيت العام باملشاركة يف حفل تكريم أئمة مساجد رام
اهلل والبرية ،والذي أقامه مركز ابن باز اخلريي ضمن مشروع «املكتبة الدعوية ألئمة مساجد

الضفة الغربية» ،مشيداً باألئمة و باألعمال اليت يقومون بها خلدمة اإلسالم واملسلمني،
كما شارك باملؤمتر الرتبوي األول ،الذي أقامته مؤسسة ساعد لالستشارات الرتبوية بعنوان
»التعليم يف القدس  ...الواقع واملأمول»
مفيت نابلس يشارك بتكريم طالب الثانوية العامة
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس– يف
حفل تكريم الطلبة األوائل يف امتحان شهادة الثانوية العامة باحملافظة،
وتسليمهم مكرمة فخامة الرئيس الفلسطيين حممود عباس «أبو مازن»،
وشارك فضيلته كذلك يف حفل تكريم متطوعي محليت «من بيت لبيت ،ومن
حمل حملل» الذي أقامه صندوق الكرامة الوطنية والتمكني ملكافحة منتجات املستوطنات،
باإلضافة إىل مشاركته يف حفل تكريم حافظات كتاب اهلل يف خميم بالطة ،حيث ألقى
كلمة دعا فيها إىل تالوة كتاب اهلل ،واحلرص على حفظه ،مبيناً فضل التالوة واحلفظ
واألجر العظيم الذي ينال املهتمني بكتاب اهلل ،وشارك فضيلته كذلك يف املؤمتر اإلعالمي
الفلسطيين بعنوان «اإلعالم الفلسطيين واقع وحتديات»
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مفيت بيت حلم يشارك يف مؤمتر وندوة مصرفية
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة –مفيت حمافظة بيت حلم– يف مؤمتر «دور

احلوار الديين يف تعزيز لغة التسامح والسلم األهلي داخل اجملتمع الفلسطيين» مؤكداً على
أهمية احلوار حلل مجيع املسائل واخلالفات ،كما شارك فضيلته يف حلقة نقاش حول مشروع

«إنكار املرياث» وما تواجهه املرأة الفلسطينية بهذا اخلصوص ،باإلضافة إىل مشاركته يف
الندوة اليت عقدها مركز القدس للدراسات واالعالم اإلسالمي برعاية البنك اإلسالمي
الفلسطيين حول املصارف اإلسالمية ،وألقى حماضرة يف مسجد خميم الدهيشة الكبري ،حتدث
فيها عن دور الوالدين يف تثقيف الشباب يف سن املراهقة.
حمافظ سلفيت يزور دار اإلفتاء يف احملافظة
سلفيت :قام عطوفة السيد عصام أبو بكر /حمافظ سلفيت يرافقه مدير عام الشؤون العامة
يف احملافظة األستاذ جابر البطة،بزيارة مقر دار اإلفتاء يف احملافظة ،وكان يف استقباهلم فضيلة
الشيخ مجيل مجعة/مفيت احملافظة ،وموظفو دار اإلفتاء ،وأطلع فضيلته الوفد على نشاطات
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الدار وأعماهلا ،خلدمة املواطنني ،وقد أثنى احملافظ أبو بكر على هذه النشاطات ،مؤكداً على
استعداد احملافظة للمساعدة والتعاون بشكل فاعل لتسهيل خدمة املواطنني.
مفيت طوباس يشارك يف االحتفال النهائي لفعاليات مكافحة املخدرات
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمرو –مفيت حمافظة طوباس– يف
احلفل اخلتامي لفعاليات مكافحة املخدرات ،مبناسبة اليوم العاملي
ملكافحة املخدرات ،مؤكداً فضيلته على ضرورة حماربة هذه اآلفة اليت
تضر باجملتمعات دون متييز ،وألقى فضيلته عدداً من احملاضرات وشارك يف
ندوات ودروس دينية ،حث خالهلا على شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك وإعماره،
وضرورة السري على نهج سيدنا حممد  للفوز باجلنة ،داعياً إىل رص الصفوف والوحدة
الوطنية ملواجهة االحتالل.
تعيني الشيخ حممد يوسف احلاج حممد مفتيًا حملافظة أرحيا واألغوار
أرحيا واألغوار :أعلن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
عن تعيني الشيخ حممد يوسف «احلاج حممد» مفتياً حملافظة أرحيا واألغوار ،خلفاً للشيخ حممد
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أبو الرب ،الذي نقل مفتياً حملافظة جنني.
وألقى فضيلة الشيخ احلاج حممد حماضرة دينية ملنتسيب مدرسة االستخبارات العسكرية
يف احملافظة ،بعنوان «الصرب واإلحسان ،عدة املؤمن وذخرية رجل األمن» ،مبيناً أهمية الصرب
وفوائده ،وكذلك منزلة اإلحسان وضرورته للنجاح والتفوق ،وألقى عدداً من احملاضرات
الدينية بالتعاون مع التوجيه السياسي والوطين يف احملافظة.
مفيت جنني يستقبل وفداً صحفيًا هولنديًا
جنني :استقبل فضيلة الشيخ حممد أبو الرب –مفيت حمافظة جنني– يف
مكتبه وفداً صحفياً هولندياً مؤلفاً من  25صحفياً ،وتعرض فضيلته يف
اللقاء إىل أهمية حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،مع إظهار أهمية الصحافة
يف بيان احلقائق ،وخاصة األوضاع الصعبة اليت يعيشها أبناء الشعب
الفلسطيين ،جراء ممارسة سلطات االحتالل ،وشارك فضيلته يف افتتاح مسجد «أبو بكر
الصديق» يف الطيبة ،وقدم التهاني ألهالي البلدة بافتتاح هذا املسجد ،داعياً إىل الوحدة
ورص الصفوف ،وكان فضيلته استقبل يف مكتبه العقيد راضي عصيدة  /قائد منطقة جنني،
وأطلعه على اجنازات دار اإلفتاء يف احملافظة ونشاطاتها ،وأكد اجلانبان على أهمية عقد مثل
هذه اللقاءات والتعاون يف جمال اإلصالح ملنفعة الوطن واملواطن.
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مسابقة العدد 93
أسئلة المسابقة:

السؤال األول :ما ...؟
أ .معنى»سنيت» يف قوله « :من رغب عن سنيت فليس مين»؟
ب .أشهر ثالثة أسواق كانت يف اجلزيرة العربية زمن اجلاهلية؟
ج .وصف دعاء يوم عرفة يف ضوء ما ورد يف بعض كتب السنن؟
د .حكم اإلحرام للحج عند احلنفية؟
هـ .حكم طواف الوداع للحائض والنفساء عند مجهور العلماء؟
و .أحسن ُ
احلسن؟
ي .وصية القاضي حييى بن أكثم ملن سأله عن مقدار األكل والضحك؟
السؤال الثاني :من ...؟
كربت ،وددت أني كنت قبلت رخصة نيب اهلل ؟
أ .القائل :فلما ُ
ب .الذي بعثه النيب  يؤذن برباءة اهلل من املشركني ورسوله؟
ج .الذي أمره اهلل تعاىل ليؤذن يف الناس باحلج؟
د .صاحب مقال»الرسالة اإلسالمية ومدى حاجة العامل إليها»؟
هـ .صاحب قول« :أصل فساد الصبيان بعضهم من بعض»؟
السؤال الثالث :متى ...؟
أ .جيب احلج على املكلف املستطيع عند الشافعية؟
ب .وقعت أحداث  11أيلول يف أمريكا؟

ج .عقد يف مكة مؤمتر «رابطة العامل اإلسالمي :الواقع واستشراف املستقبل» ؟

؟

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
اجلائزة األوىل 300 :شيكل
اجلائزة الثانية 250 :شيكل
اجلائزة الثالثة 200 :شيكل

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
واإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 93
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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إجابة مسابقة العدد 91
ج1969/ 8/ 21 :1م.
ج :2مقربة مأمن اهلل الواقعة غرب مدينة القدس.
ج :3الرباق.
ج :4كروبر.
ج :5مغربي.
ج :6الدكتور الشيخ حممد سيد الطنطاوي رمحه اهلل.
ج:7التسامح يتضمن التسامح يف الفروع وااللتزام باألصول ،وهذا يعين للمسلمني جتاوز املذهبية والتعددية
الثقافية واألهل والعشرية ،ألن التسامح مرتبط مع الغري أيا كان وليس مع األهل واألقارب.
ج :8النحل.90 :
ج :9التماثل والتقابض.
ج :10اإلباحة مامل ختالف دلي ً
ال شرعياً.
ج :11اخلمر.
ج :12اخلمر من العسل.
ج :13الشيخ سعيد احلليب.
ج :14عام 2002

الفائزون في مسابقة العدد 91
اإلسم

العنوان

األوىل

أنوار ماهر جابر

طولكرم

300

الثانية

منال يوسف خليفة

بيت حلم

250

الثالثة

سعيد يوسف عبد الواحد

قلقيلية

200

املرتبة
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه ألصحاب

األقالم من األدباء واملفكرين وأصحاب الفضيلة العلماء أن يثروا جملتهم بالكتابة،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث
والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة

متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والرتاثية

والتارخيية ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،

أو باليد.

 .2أال يزيد املقال عن  5صفحات حجم  ،A4والبحث عن  12 - 10صفحة.
 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4ختريج األحاديث ،وأن تكون مشكلة ،وصحيحة.

.5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.
نستقبل املراسالت على العنوان اآلتي :
القدس  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :
الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org
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