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غطرسة االضطـــهاد

إفتتاحية العدد

وراء اهلجرة واإلبعاد عن األوطان
الشيخ حممد أمحد حسني  /املشرف العام

تدور األيام ،وتتقلب الظروف واألحوال ،ويقول الناس :ما أشبه اليوم بالبارحة،
واألحداث تعيد نفسها ،وإن اختلف الزمان واملكان والشخوص ،فحني يصول الظامل

وجيول ،ويطفح الكيل ،فإن الساكن اآلمن يضطر أحياناً أمام تبجح آلة القهر واالضطهاد
إىل ترك ماله وأهله وبلده ودياره وأرضه ،ليقوم بعمل يطلق عليه مصطلح اهلجرة ،وهو
يعين الرتك واللجوء؛ ترك مكان أو فعل ،واللجوء لبديل آخر ،وقد عرب القرآن الكريم
عن هذا املعنى يف مواضع عديدة ،منها ما ذكره عن قصة األلوف من بين إسرائيل الذين
ين َخ َر ُجواْ ِمن
اضطروا للخروج من ديارهم هرباً من املوت ،فقال تعاىل{ :أَلمَْ َت َر إِلىَ َّال ِذ َ
ِديَ ِار ِه ْم َو ُه ْم ُأُل ٌ
وف َح َذ َر المَْْو ِت)1(}...

ين
ين َّال ِذ َ
اج ِر َ
وذكر القرآن هجرة املسلمني يف عهد النبوة ،فقال تعاىلِ{ :لْلُف َق َراء المُْ َه ِ
ُ
اللَ َو َر ُس َ
َغو َن َف ْض ً
نصُرو َن هَّ
ال ِّم َن هَّ
يار ِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم يَبْت ُ
ولُه
اللِ َو ِر ْض َواناً َويَ ُ
أ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد ِ
الصاِدُقو َن}( ،)2فاملهاجرون املسلمون اضطروا للخروج من ديارهم يف مكة
ُأ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
املكرمة مهاجرين إىل املدينة املنورة ،ابتغاء رضوان اهلل ،ونصرة لدينه.

واإلخراج من الديار حتت ضغط االضطهاد حمفوف بالباطل بل غارق فيه ،فهو فعل

يقع بغري حق وفق املعايري الربانية ،يقول تعاىلَّ { :ال ِذ َ ُ
ي َح ٍّق}()3
ين أ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَ ِار ِه ْم ِب َغرْ ِ

وديدن أهل الباطل اللجوء إىل مثل هذا االضطهاد ،فقوم لوط ردوا على دعوة احلق
4
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اليت جاءهم بها نيب اهلل لوط منقذاً من الضالل وعواقبه ،بقرار إخراج آله من قريتهم،
اب َق ْو ِمِه إلاَّ أَن َق ُالوا أَ ْخر ُجوا َ
اس
يقول تعاىلَ{ :ف َما َكا َن َج َو َ
وط ِّمن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
آل ُل ٍ
َّه ْم ُأَن ٌ
ِ
ِ
يَت َ
َط َّهُرو َن}(.)4
واملؤمنون مبوسى عليه السالم ُأخرجوا من ديارهم قسراً ،وذكر القرآن الكريم قوهلم
يف ذلك ،فقال تعاىلَ ... { :ق ُالواْ َو َما َلنَا أَ َّال ُن َقاِت َل َسبِيل هّ
اللِ َوَق ْد ُأ ْخ ِر ْجنَا ِمن ِديَ ِارَنا
ِ
فيِ
َوأَْبنَآِئنَا )5(} ...
واألنبياء عليهم السالم مارسوا اهلجرة ،فراراً بأديانهم من سطوة اخلصوم ،فعلى

لسان لوط عليه السالم يورد القرآن الكريم أنه هاجر إىل اهلل ،فيقول تعاىلَ{ :فآ َم َن َلُه
وط َوَق َ
ُل ٌ
يم}( )6حيث هاجر عليه السالم من
اج ٌر إِلىَ َرِّبي إَِّنُه ُه َو اْل َع ِزيُز الحْ َ ِك ُ
ال إِِّني ُم َه ِ
العراق إىل الشام فراراً بدينه من جربوت قومه وطغيانهم.
وكان آخر مهاجر من األنبياء واملرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وأشار القرآن

نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه هُّ
الل
الكريم إىل هجرته وصاحبه أبي بكر الصديق ،فقال تعاىل{ :إِ َّال َت ُ
ين َك َفُرواْ َثاِن َي اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إِ َّن هّ
اللَ َم َعنَا
إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
فيِ
َفأَنز َ
َل هُّ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة
الل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه جُِبنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُّ
اللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو هُّ
هّ
يم}()7
الل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ

ً
سبيال لنصرة الدين،
وقد أثنى القرآن الكريم على اهلجرة واملهاجرين حني كانت
اجُرواْ َو َجا َه ُدواْ َسبِيل هّ
اللِ ُأ ْوَلـئِ َك يَ ْر ُجو َن
ين آ َمنُواْ َو َّال ِذ َ
فقال تعاىل{:إِ َّن َّال ِذ َ
ين َه َ
ِ
فيِ
اللِ َو هُّ
َت هّ
َرمْح َ
يم}()8
الل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
اجُرواْ ِمن َب ْع ِد َما ُفتِنُواْ ُث َّم َجا َه ُدواْ َو َصبرَُ واْ إِ َّن َرَّب َك
وقال تعاىلُ{ :ث َّم إِ َّن َرَّب َك ِلَّل ِذ َ
ين َه َ

يم}()9
ِمن َب ْع ِد َها َل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ

واهلل وعد الصابرين على اهلجرة من ديارهم نصرة للدين حبسن اجلزاء ،فاهلل تكفل

بنصرتهم وإنزال السكينة على قلوبهم ،ووعدهم بالتأييد والتمكني ،كما وعدهم
5
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بهزمية الباطل الذي يضطهدهم أهله ،وأن ينصر احلق الذي أوذوا يف سبيله ،وورد

مثل هذا الوعد للرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم يف اآلية القرآنية سالفة الذكر
-التوبة - 40 :وغريها من اآليات اليت وعدت املهاجرين حبسن اجلزاء ،منها قوله تعاىل:
اجُرواْ َوُأ ْخ ِر ُجواْ ِمن ِديَ ِار ِه ْم َوُأوُذواْ فيِ َسبِيِلي َوَقاَتُلواْ َوُقتُِلواْ ُأل َك ِّف َر َّن َعنْ ُه ْم
{ َ ...ف َّال ِذ َ
ين َه َ
ات جَْتري ِمن تحَْتِ َها َ
ُ َ
اللِ َو هُّ
األْن َهاُر َث َواباً ِّمن ِعن ِد هّ
الل ِعن َدُه ُح ْس ُن
َسيِّئَاِت ِه ْم َوألْد ِخلنَّ ُه ْم َجنَّ ٍ ِ
اب}( )10وإذا كانت اجلنة من حسن جزاء املهاجرين يف اآلخرة ،فإن هلم جزاء يف
الثَّ َو ِ

الدنيا أيضاً ،ومنه النصر املؤزر ،وهو قريب وإن ظن الناس أنه بعيد ،مصداقاً لوعد اهلل،
حيث يقول سبحانهَ { :وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن هَّ
يب َوَب ِّش ِر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}()11
اللِ َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ
ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
ويقول جل يف عاله{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ
الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر هّ
َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
ول َو َّال ِذ َ
اللِ
ول َّ
ِ
أَال إِ َّن َن ْص َر هّ
يب}()12
اللِ َق ِر ٌ
ً
سبيال ال مناص
وجيدر التنبيه يف هذا املقام إىل أن اهلجرة كانت يف مرحلة من املراحل

عنه ،حني مل يتوافر مالذ آخر عنها من االستكانة واخلنوع للقهر واإلذالل ،قال تعاىل{ :إِ َّن
َ
ض َقاْل َواْ
َض َع ِف َ
ُم َق ُالواْ ُكنَّا ُم ْست ْ
َّال ِذ َ
ين َت َوَّف ُاه ُم المَْآلِئ َكُة َظالمِِي أَْنُف ِس ِه ْم َق ُالواْ ِف َ
يم ُكنت ْ
ني فيِ األ ْر ِ
ض هّ
أَلمَْ َت ُك ْن أَ ْر ُ
اءت َم ِصرياً}()13
اه ْم َج َهنَّ ُم َو َس ْ
اجُرواْ ِفي َها َفأُ ْوَلـئِ َك َمأْ َو ُ
اللِ َو ِ
اس َعًة َفُت َه ِ
وهجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل تكن رغبة ببلد عن بلد ،وال طلباً لرزق أوسع،

وال سعياً ألي غرض من متطلبات احلياة الدنيا ،وحصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم
اهلجرة اليت طلبت من املؤمنني بهدف واحد ال ثاني له ،فقال( :الأَْ ْع َم ُال ِبالنِّيَِّةَ ،وِل ُك ِّل
اللِ َو َر ُسوِلِه؛ َف ِه ْج َرُتُه إىل هَّ
ا ْمر ٍئ ما َن َوىَ ،ف َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه إىل هَّ
اللِ َو َر ُسوِلِهَ ،و َم ْن كانت
ِ
ِه ْج َرُتُه ُ
اج َر إليه)(.)14
َو ُج َها؛ َف ِه ْج َرُتُه إىل ما َه َ
لدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أو ا ْم َرأَةٍ يَتَز َّ
فاألوطان غالية على أهلها وعزيزة ،وال يكون هجرها مطلباً شرعياً إال حني تتعلق
دوافعها بالدين الذي هو أمسى من كل الرغبات والشهوات ،واهلل توعد يف كتابه
6
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العزيز من يؤثرون شيئاً على مطالب الدين ،فقال تعاىلُ{ :ق ْل إِن َكا َن آَب ُاؤ ُك ْم َوأَْبن ُ
َآؤ ُك ْم
ريُت ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
ُمو َها َوجَِتا َرةٌ خَْت َش ْو َن َك َساَد َها َو َم َسا ِك ُن
َوإِ ْخ َواُن ُك ْم َوأَ ْز َو ُ
اج ُك ْم َو َع ِش َ
ال اقْترََ ْفت ُ

اللِ َو َر ُسوِلِه َو ِج َهاٍد َسبِيِلِه فَترََ َّب ُصواْ َحتَّى يَأِْت َي هُّ
ب إَِليْ ُكم ِّم َن هّ
الل ِبأَْم ِرهِ
َت ْر َض ْوَن َها أَ َح َّ
فيِ
َو هُّ
اس ِق َ
ني}(.)15
الل َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َف ِ
ً
سبيال دائماً يف
واهلجرة اليت حظيت باملكانة املرموقة يف اإلسالم ،مل يرد اهلل هلا أن تبقى

حياة املسلمني ،وإمنا كانت ملرحلة معينة ،فلما جاوزوها رجعوا إىل االستقرار يف أوطانهم

اللِ صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ
وديارهم ،عن ابن َعبَّاس رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول هَّ
ٍ
مُْ َفاْن ِفُروا)(.)16
اسُتنْ ِف ْرت
ِه ْج َرةَ َب ْع َد اْل َفتْ ِحَ ،وَل ِك ْن ِج َهاٌد َوِنيٌَّة ،وإذا ْ
وإذا ما وضعت اهلجرة القسرية اليت حدثت يف فلسطني ،يف ميزان النصوص الشرعية
اليت تناولت قضية اهلجرة واملهاجرين ،فإنها تظهر ً
أوال أن مشكلة التهجري القسري مل

تتوقف ،بل ما زالت متارس ضد املواطن اآلمن الربيء من خالل اإلبعاد متعدد الصور،
وذلك ما متارسه سلطات االحتالل يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،فهي تتعسف يف
إجراءات إبعاد املواطنني الفلسطينني إىل داخل فلسطني وخارجها ،تبعدهم من جهة إىل
أخرى داخل فلسطني ،وتبعدهم عن القدس واملسجد األقصى ،سواء يف ذلك مقدسيّهم
وسواه ،وتبعد أحياناً إىل خارج فلسطني مبوجب قرارات عسكرية ،أو أحكام قضائية
صورية ،فاليهود الذين يتباكون مما حلق بهم من اضطهاد يف حقب معينة ،أخذوا دورهم
يف تشريد الناس اآلمنني عن بيوتهم وديارهم ،بالقمع والتسلط واالضطهاد ،دون أن

يستخلصوا درساً من التاريخ ،أو عربة من ماضيهم ،فعلى أيديهم وبفعل جربوتهم
وطغيانهم هاجر الفلسطينيون من قراهم ومدنهم عام 1948م ،وحلق بهم -وبفعل
الطغيان نفسه -آخرون من إخوانهم على أثر حرب عام 1967م ،ومضت سلطات
االحتالل ومازالت يف إجراءاتها التعسفية ضد املواطن الفلسطيين من خالل ممارسة
اإلبعاد القسري لألفراد واجلماعات عن ديارهم وأهلهم ووطنهم ،وأمعنت يف تقطيع
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األوصال بني قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب الصابر احملتسب ،الذي يصر على
التمسك حبقوقه وثوابته مهما بلغت سطوة اجلالد.
وعودة املهاجر من مهجره تتطلب منه أن يتسلح باإلصرار واإلميان واألمل ،اإلصرار
على التمسك حبق العودة إىل الديار واألوطان مهما جرى على أرض الواقع من تغيري
للمعامل واألوضاع ،حيث يعمل املتغطرسون على حمو هذا احلق من الذاكرة ،لكن اإلميان
بهذا احلق هلم باملرصاد ،وأصحابه منتصرون ال حمالة ،طال الزمن أم قصر ،واألمل بالفرج
يعمر قلوبهم ونفوسهم ،فاشتدي أزمة تنفرجي ،وضاقت فلما استحكمت حلقاتها
فرجت . .وكنت أظنها ال تفرج.
وقرارات تهجري الناس من ديارهم ختالف مواثيق اهلل وقيمه ومبادئ العدالة اليت
شرعها للخلق ،يقول تعاىلَ { :وإِْذ أَ َخ ْذَنا ِميثَاَق ُك ْم َال َت ْس ِف ُكو َن ِد َم ُ
اءك ْم َو َال خُْت ِر ُجو َن
ُم َت ْش َه ُدو َن}()17
أَنُف َس ُكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم ُث َّم أَْق َر ْرت
مُْ َوأَنت ْ
لكن الطغاة ال يوفون هلل بعهد ،وال حيفظون له ميثاقاً ،فيشيعون يف األرض البطش

والظلم والقهر ،ويعيثون يف أهلها األبرياء ً
قتال وتهجرياً ،وأشار اهلل إىل بعض أفعاهلم
ُم َهـ ُؤالء َت ْقُتُلو َن أَنُف َس ُك ْم َوخُْتر ُجو َن َفريقاً ِّم ُ
نكم ِّمن ِديَ ِار ِه ْم
هذه ،فقال تعاىلُ{ :ث َّم أَنت ْ
ِ
ِ
َ
َ
اإلْث ِم َواْل ُع ْد َوا ِن َوإِن يَأُت ُ
اج ُه ْم
وك ْم ُأ َسا َرى ُت َفاُد ُ
وه ْم َو ُه َو محَُ َّر ٌم َعَليْ ُك ْم إِ ْخ َر ُ
َتظا َهُرو َن َعليْ ِهم ِب ِ
ْ
ْ ُ َ َ ُ َّ
َاب َوَت ْكُفُرو َن ِببَ ْع َ
ََ
ض ال ِكت ِ
ٍ
أفُت ْؤ ِمنُو َن ِببَ ْع ِ
ض ف َما َجزَاء َمن يَف َعل ذِلك ِمنك ْم إِال ِخ ْز ٌي فيِ
الدْنيَا َويَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ُي َردُّو َن إلىَ أَ َش ِّد اْل َع َذاب َو َما هُّ
الحْ َيَاةِ ُّ
الل ِب َغاِف ٍل َع َّما َت ْع َمُلو َن}()18
ِ
ِ
وجعل اهلل من مسوغات مساملة فئات من غري املسلمني؛ كونهم مل يعملوا على إخراج

املسلمني من ديارهم ،فقال تعاىل{ :لاَ يَنْ َه ُاك ُم هَُّ
الدين َولمَْ
ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
الل َع ِن َّال ِذ َ
وك ْم فيِ ِّ ِ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن هَّ
خُْي ِر ُج ُ
ب المُْْق ِس ِط َ
ني}( )19جاء ذلك
وكم ِّمن ِديَ ِار ُك ْم أَن َتبرَُّ ُ
اللَ يحُ ِ ُّ
يف مقابل النهي القاطع عن مواالة من َه َّجروا املسلمني من ديارهم ،أو ساعدوا على
إخراجهم منها ،فقال تعاىل{ :إنمََّا يَنْ َه ُاك ُم هَُّ
ين َوأَ ْخ َر ُج ُ
ين َقاَتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
وكم ِّمن
الل َع ِن َّال ِذ َ
ِ
الد ِ
8
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اج ُك ْم أَن َت َوَّل ْو ُه ْم َو َمن يَتَ َولهَُّ ْم َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمُِو َن}(.)20
ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َهُروا َعَلى إِ ْخ َر ِ

ووصف اهلل تعاىل الذين يضطرون املؤمنني إىل اهلجرة من ديارهم باألعداء ،ونهى عن
ين آ َمنُوا لاَ َتتَّ ِخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم أَ ْوِليَاء ُتْلُقو َن
مواالتهم ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

الر ُس َ
ول َوإِيَّ ُاك ْم أَن ُت ْؤ ِمنُوا ِب هَّ
إَِليْ ِهم ِبالمََْوَّدةِ َوَق ْد َك َفُروا بمَِا َج ُ
اللِ
اءكم ِّم َن الحْ َ ِّق خُْي ِر ُجو َن َّ
ُم ِج َهاداً فيِ َسبِيِلي َواْبتِ َغاء َم ْر َضاِتي ُت ِس ُّرو َن إَِليْ ِهم ِبالمََْوَّدةِ َوأََنا أَ ْعَل ُم
ُم َخ َر ْجت ْ
َرِّب ُك ْم إِن ُكنت ْ
ُم َو َمن يَ ْف َعْلُه ِم ُ
يل}(.)21
ُم َو َما أَ ْعَلنت ْ
بمَِا أَ ْخ َفيْت ْ
نك ْم َف َق ْد َض َّل َس َواء َّ
السبِ ِ
ويف هذا البيان القرآني الصريح للموقف احلاسم من قضية التهجري من األوطان

نرباس يضيء الدرب للمسلمني يف كل زمان ومكان ،ليصروا على موقف حازم حيال
هذه القضية احلساسة والفاصلة يف العالقات مع اآلخرين.
اهلوامش:

 .1البقرة.243:
 .2احلشر.8:
 .3احلج.40:
 .4النمل.56:
 .5البقرة.246:
 .6العنكبوت.26:
 .7التوبة.40:
 .8البقرة.218:
 .9النحل.110:
 .10آل عمران.195:
 .11الصف.13:
 .12البقرة.214:
 .13النساء.97:
 .14صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى.
 .15التوبة.24:
 .16صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل اجلهاد والسري.
 .17البقرة.84:
 .18البقرة.85:
 .19املمتحنة.8:
 .20املمتحنة.9:
 .21املمتحنة.1:
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الجاهلية

كلمة العدد

تواصل مسريتها يف نبذ الفضيلة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير

تعرضت الفضيلة للنبذ واحملاربة القاسية من قبل محلة لواء الرذيلة واجلاهلية عرب

الزمان؛ طوله وعرضه ،فلقي األنبياء والرسل وأتباعهم حرباً شعواء من قبل خصومهم
من مناهضي منهج احلق الذي ُأرسيت دعائمه ،وُر ِّس َخت جذوره بأمر اهلل عز وجل

وتوجيهه سبحانه ،فقوم لوط َج ّرموا لوطاً ألنه نهاهم عن سلوكهم املشني ،فاعتربوا
الطهارة اليت جاءهم بها سبباً لشن احلرب عليه ،قال تعاىلَ {:وُلوطاً إْذ َق َ
ال ِل َق ْو ِمِه أََتأُْتو َن
ِ
َ
الر َج َ
ني* إن ُ
لمَ
ُ
ِّساء
اْل َف ِ
ال َش ْه َوةً ِّمن ُدو ِن الن َ
َّك ْم َلتَأُْتو َن ِّ
اح َشَة َما َسبَ َقكم ِب َها ِم ْن أ َح ٍد ِّمن اْل َعا ِ َ ِ

َّه ْم
ُم َق ْو ٌم ُّم ْس ِرُفو َن* َو َما َكا َن َج َو َ
اب َق ْو ِمِه إِ َّال أَن َق ُالواْ أَ ْخ ِر ُج ُ
وهم ِّمن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
َب ْل أَنت ْ
اس يَت َ
َط َّهُرو َن}(.)1
ُأَن ٌ
وذكرت الطهارة سبباً ملعاداة محلة لوائها من قبل قوم لوط ،يف سورة قرآنية أخرى ،فقال

الر َج َ
تعاىلَ {:وُلوطاً إْذ َق َ
ال َش ْه َوةً
ال ِل َق ْو ِمِه أََتأُْتو َن اْل َف ِ
ُم ُتبْ ِصُرو َن* أَِئنَّ ُك ْم َلتَأُْتو َن ِّ
اح َشَة َوأَنت ْ
ِ
اب َق ْو ِمِه إلاَّ أَن َق ُالوا أَ ْخر ُجوا َ
وط
ُم َق ْو ٌم جَْت َهُلو َن* َف َما َكا َن َج َو َ
آل ُل ٍ
ِّمن ُدو ِن الن َ
ِّساء َب ْل أَنت ْ
ِ
ِ
اس يَت َ
َط َّهُرو َن} (.)2
ِّمن َق ْريَتِ ُك ْم إِن ُ
َّه ْم ُأَن ٌ
ومل يتحدد شكل احلرب على الفضيلة يف صورة واحدة ،بل تعددت الصور ،لكن

احملتوى واحد ،ويتلخص يف معاداة احلق والفضيلة من قبل من جتندوا يف صفوف الباطل
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والرذيلة ،ففرعون وهامان وقومهما وصفوا موسى عليه السالم وأتباعه بالذين آمنوا،

وأعلنوا احلرب عليهم؛ ألنهم جاءوا حيملون رسالة احلق من ربهم ،قال تعاىلَ {:وَل َق ْد

َ
اب*
اح ٌر َك َّذ ٌ
ني*إِلىَ ِف ْر َع ْو َن َو َها َما َن َوَقاُرو َن َف َق ُالوا َس ِ
أَ ْر َسْلنَا ُم َ
وسى ِبآيَاِتنَا َو ُسْلطا ٍن ُّمبِ ٍ
اءه ْم َو َما
اءهم ِبالحْ َ ِّق ِم ْن ِعن ِدَنا َق ُالوا اْقُتُلوا أَْبنَاء َّال ِذ َ
َحُيوا ِن َس ُ
َفَل َّما َج ُ
است ْ
ين آ َمنُوا َم َعُه َو ْ

َضلاَ ٍل* َوَق َ
َكيْ ُد اْل َكاِفر َ لاَّ
ال ِف ْر َع ْو ُن َذُروِني أَْقت ْ
ْع َرَّبُه إِِّني أَ َخ ُ
اف أَن
وسى َوْليَد ُ
ُل ُم َ
ِ
ين إِ فيِ
لأَْ
َ ُ َ َ ْ
ض اْل َف َسادَ}(.)3
ُيبَ ِّدل ِدينَك ْم أ ْو أن ُيظ ِه َر فيِ ا ْر ِ
ويأتي التوحيد على رأس الفضيلة اليت حياربها أهل الرذيلة ،ففرعون أفصح عن سبب

إعالنه احلرب على موسى ،وذلك لدعوته إىل التوحيد ،خمالفاً زعمه التفرد باأللوهية ،قال

َ َ َ خََّ ْ لهَ ً َ
يي لأََ ْج َعَلنَّ َك ِم َن المَْ ْس ُجوِن َ
ني} (.)4
تعاىل{ :قال لئِ ِن اتذ َت إِ ا غرْ ِ

ومل تنته احلرب الضروس بني منهج الفضيلة ومناهج اجلاهلية ،فها هي تزداد ضراوة

مع اتساع رقعة الصراع ،اليت باتت متاحة ملن هب ودب ،يف زمن توافرت له وسائل
اتصال خترتق احلدود والقارات بسهولة ويسر ،وسرعة مذهلة ،فما يقال أو حيدث أو
يبث يف مكان ما يصل أرجاء املعمورة بسرعة تفوق سرعة الربق والرعد ،فلم تعد
األحداث تنحصر آثارها يف رقعة وقوعها ،وإمنا باتت خترتق بقاع الدنيا ،ويشاهدها
سكان األرض ويلمسونها على اختالف أجناسهم ومشاربهم ولغاتهم.
فاحلرب املسعورة على احلجاب الشرعي ترعاها جهات متنفذة يف أحناء خمتلفة من عاملنا
املعاصر ،يف الوقت الذي جيري فيه الرتويج بوقاحة للسفور والتفنن يف كشف العورات
أو إبرازها من خالل املالبس الضيقة أو املعدة بعناية لتجسيد املفاتن وإظهارها بأشكال
مغرية وفاتنة ،وحترم بعض النساء والفتيات من طلب العلم أو دخول معرتك العمل،
ال لشيء سوى أنهن حيافظن على ارتداء اللباس الشرعي ،ومن العجب املستهجن أن
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املدافعني عن احلريات يلتزمون الصمت حيال هذا احلرمان ،يف أحسن األحوال ،وقد
يتخلى بعضهم عن شعاراته ،وينربي للتجند مع احلرب املعلنة على احلجاب حتت
ذرائع ما أنزل اهلل بها من سلطان.
فاحلرب على الزي الشرعي تفتقر ألي مربر منطقي ،حتى النقاب الذي جترب من
ترتديه على خلعه أو احلرمان من التعليم بسببه ،حتت ذرائع خمتلفة بعضها قد يرجع إىل
سوء استخدامه أو استغالله ،لكن على متخذي قرارات احلرب على النقاب أن يبحثوا
عن وسائل وأساليب حتفظ لصاحبة النقاب حقها املقدس يف حريتها يف اختيار هذا
النوع من اللباس ،مع وضع إجراءات تضمن التغلب على ما قد يرافق هذا اللباس
من سلبيات تنجم عن سوء االستغالل أو االستخدام.

وتتسرت احلرب على فضيلة االحتشام أحياناً وراء ستائر خادعة ،مثل حماربة اإلرهاب،

أو الدفاع عن احلريات ،أو مسايرة احلداثة واملدنية واملعاصرة ،والعمل على االندماج
مع العامل املتمدن ،ونبذ التقوقع واهلمجية والتخلف واالنعزال عن العامل احلر ،ويف
بعض األحيان األخرى تعلن احلرب املكشوفة والصرحية على فضيلة احلشمة واحلجاب
الشرعي ،بصورة تشبه يف مستوى صراحتها مربر شن احلرب على لوط عليه السالم

وأتباعه ،حني اعتربوا الطهارة جرماً أعلنوا عليه املخاصمة والعداء .فعجباً لعامل يتغنى
باملعاصرة واحلضارة واملدنية يف الوقت الذي يرجع فيه آالف السنني إىل الوراء مبشابهة
منهج قوم لوط من خالل الدفاع عن حرية املثليني يف الزواج الذي يناكف طبيعة اخللق،
واخلصائص اليت خلقها اهلل يف جنسي اإلنسان لتؤدي وظائفها السوية على طريق حتقيق
األهداف اليت وجدت ألجلها.
ومن صور احلرب املعاصرة على الفضيلة ،توفري اخلمور يف الفنادق واملطاعم الفاخرة،
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وعلى منت الطائرات ،ويف األسواق احلرة يف معظم البلدان اإلسالمية ،إال ما رحم
اهلل ،ويتذرع مستبيحو املراقص والبارات حبجة التسويق السياحي ،دون أن يضعوا يف
حسبانهم غضب اهلل ورضاه ،مع اإلشارة يف املقابل إىل أن السائح املسلم حيرم يف كثري
من األحيان واألماكن من حقه يف توفري اجلو الذي يرحيه ،كحجب اخلمور والفجور عن
عينيه ،وتوفري مكان لصالته.
ومن صور احلرب املعاصرة املعلنة على الفضيلة ،الرتويج للقمار والربا ،وتسهيل

السبل لدخول معرتكيهما ،فعن الدعاية هلما ال َت َس ْل ،فهي تطرق مسع الناس ،وجتلب
أنظارهم صباح مساء ،وبأساليب غاية يف التشويق واجلذب واإلغراء ،عدا عن اإلغواء

للتورط يف حباهلما ،ويف املقابل يبقى املمتنع عنهما كالقابض على اجلمر ،حريان بني
احلرمان الناتج عن االمتناع عنهما ،وما يتبع ذلك من معاناة ،وبني هواجس ونوازع

اخلوض مع من خاض غمارهما ،طمعاً يف نيل املغريات اليت تصورها الدعاية احملكمة
هلما.
ومن صور احلرب املعلنة على الفضيلة ،تلك اليت تشن على التعليم الديين ،الذي
يقوم على التفقه يف الدين ،والسعي حلمل رساالت األنبياء والرسل ،حيث يعمل
أنصار نبذ الفضيلة على تشويه الثقافة الدينية ،وتنفري الناس منها ،ويغلقون أمامها
ما استطاعوا من جماالت البث واإلرسال ،جاهدين يف جعلها حماصرة يف أضيق نطاق،
ومكبلة بكثري من القيود ،حتى إن املساجد مل تسلم من هذا احلصار الظامل ،الذي جيري
يف كثري من األحيان لتحقيق أهداف مبيتة ،ختدم يف احملصلة النهائية حالة الصراع
القائمة بني الفضيلة والرذيلة يف شتى املناحي واألماكن.
فاحلرب ضروس على الفضيلة يف شتى أنواع السلوك ،ويف خمتلف مناحي احلياة ،وجتد
13
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هذه احلرب كعادتها يف قديم الزمان وحديثه األنصار والقوى الباغية الطاغية املؤثرة اليت
تعمل ليل نهار على نصرة الرذيلة وهزم الفضيلة ،حتت مظالت خمتلفة من الغايات
واملواضيع واألساليب واملواقع ومراكز القوى.
والصراع أبدي بني الفضيلة مبا متثله من قيم ومبادئ وأنصار ،وبني الرذيلة مبا متثله

من فساد واحنراف وأنصار كذلك ،ونتيجة هذا الصراع دائماً وأبداً لصاحل الفضيلة،
أما الرذيلة فهي -وإن حاولت تضخيم إجنازاتها الوهمية واآلنية -ستقود الناس إىل
ويالت ،رغم االخنداع بربيقها الزائف يف بعض األحيان ،فهي اليت تسهل اجملال لألوبئة
الفتاكة ،والتفكك األسري ،واألنانيات الشخصية واالجتماعية ،كيف ال؟! ومنهجها
يبنى على االنفالت اخللقي ،والتحلل من الضوابط السلوكية اليت شرعها اهلل ،وقد
أشار القرآن الكريم إىل املفاضلة بني منهجي الفضيلة والرذيلة ،فمنهج الفضيلة،

اللِ َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن هّ
{صبْ َغَة هّ
اللِ ِصبْ َغًة َونحَْ ُن َلُه
هو صبغة اهلل ،القائل سبحانه وتعاىلِ :

َّن أَ ْسَل َم
َع ِابدو َن}( ،)5وهو األحسن ديناً ،يقول سبحانه وتعاىلَ { :و َم ْن أَ ْح َس ُن ِديناً ممِّ ْ
يم َحنِيفاً َو خََّ
ات َذ هُّ
يم َخِل ً
محُْس ٌن َّ
يال}( ،)6والرذيلة
َو ْج َهُه هلل َو ُه َو ِ
الل إِْب َرا ِه َ
واتبَ َع ِمَّلَة إِْب َرا ِه َ
هي منهج اجلاهلية املنبوذ ،واهلل تعاىل يقول{ :أََف ُح ْك َم الجْ َا ِهِليَِّة يَبْ ُغو َن َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن هّ
اللِ
ُح ْكماً ِّل َق ْو ٍم ُيوِقنُو َن}( .)7واهلل يقول احلق ويهدي إىل سواء السبيل
اهلوامش:

 .1األعراف.82 - 80 :
 .2النمل.56 - 54 :
 .3غافر.26 - 23 :
 .4الشعراء.29 :
 .5البقرة.138 :
 .6النساء.125 :
 .7املائدة.50 :
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حاجة البشرية إىل
رسالة حممد 
الشيخ  /حسني حممد عمر  -مفيت حمافظة طوباس

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،املبعوث رمحًة للعاملني،
وعلى آله ،وصحبه الطيبني الطاهرين ،وبعد؛
فمنذ أن نزل اإلنسان على هذه األرض ،نزل الوحي اإلهلي معه يرعاه ويأخذ بيده إىل
اخلري والنجاح يف رحلته العابرة على هذه األرض ،فكانت النبوات وكانت الرساالت

ولكن هذه الرساالت كانت حمدودة
مصابيحاً تضيُء القلوب قبل أن تضيَء الدروب،
َّ
بالزمان واملكان واألمة؛ هلا أعمار حمدودة تنتهي بعدها.

وال يوجد رسالة تشمل الزمان واملكان واإلنسان ،إ ّال رسالة حممد  .لقد أشرقت

مشس حممد على الدنيا بأسرها ،فكان النهار الذي أغنى عن مجيع املصابيح.
الذ ْكر أَ َّن َ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
األ ْر َ
الصالحُِ و َن*
قال تعاىلَ { :وَل َق ْد َكتَبْنَا فيِ َّ
ض يَ ِرُث َها ِعبَاِدي َّ
الزُب ِ
ِ
ين * َو َما أَ ْر َسْلن َ
حًة ِلْل َعالمَِ َ
ني}(.)1
َاك إِ َّال َرمَْ
إِ َّن فيِ َه َذا َلبَالغاً ِل َق ْو ٍم َع ِاب ِد َ
وقال تعاىلَ { :و َما ُه َو إِ َّال ِذ ْك ٌر ِلْل َعالمَِ َ
ني }(.)2
وما أمجل ما قال شوقي:

ال تذكروا الكتب السوالف قبله
15
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أشرقت مشس حممد على الدنيا ،واإلنسانية املعذبة بأمس احلاجة إليه ،فقد تنازعها
الفرس والرومان وعبدة األوثان ،تأله امللوك والزعماء من دون اهلل ،ومارسوا الظلم
واالستبداد واالحتالل.
كان العرب يف جاهلية تأكلهم العصبيات وتطحنهم احلروب ،وكانوا إذا مل جيدوا من

يقاتلونه قاتلوا بعضهم بعضاً ،يقول شاعرهم أبو عبد اهلل القطامي:
وأحيانا على بكر أخينا إذا ما مل جند ّ
ً
إال أخانا

الصمة:
ويقول دريد بن ّ
وما أنا ّ
إال من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد
جاء حممد  وكان كل شيء يف غري حمله ،جاء  بعد أن انتهت اإلمامة والقيادة

ً
حامال معه القرآن الكريم
إليه ،وتسلم الراية من مجيع األنبياء والرسل الذين سبقوه،
والسنة املطهرة.
القرآن الكريم الذي أودعت فيه مجيع األشفية واألدوية لصحة اإلنسانية إىل قيام
الساعة.

ث ِفيه ْم َر ُس ً
قال تعاىلَ :
{ل َق ْد َم َّن هَُّ
الل َعَلى المُْ ْؤ ِمنِ َ
وال ِم ْن أَْنُف ِس ِه ْم يَتُْلوا َعَليْ ِه ْم
ني إِْذ َب َع َ ِ
َ
آيَاِتِه َوُيز ِّ
ني}( ،)3وقال
يه ْم َوُي َعِّل ُم ُه ْم اْل ِكت َ
َك ِ
َاب َوالحْ ِ ْك َمَة َوإِ ْن َكاُنوا ِم ْن َقبْ ُل ل ِفي َضال ٍل ُمبِ ٍ

ُ
ني َر ُس ً
سبحانهَّ ُ :
وال ِمنْ ُه ْم يَتُْلو َعَليْ ِه ْم آيَاِتِه َوُيز ِّ
َ
األ ِّميِّ َ
يه ْم َوُي َعِّل ُم ُه ْم
َك ِ
{ه َو ال ِذي َب َعث فيِ
َ
ني * َو َ
ين ِمنْ ُه ْم لمََّا يَْل َحُقوا ِب ِه ْم
اْل ِكت َ
آخ ِر َ
َاب َوالحْ ِ ْك َمَة َوإِ ْن َكاُنوا ِم ْن َقبْ ُل ل ِفي َضال ٍل ُمبِ ٍ
ِ
اللِ ُي ْؤِتيِه َم ْن يَ َشاُء َو هَُّ
يم * َذِل َك َف ْض ُل هَّ
الل ُذو اْل َف ْض ِل اْل َع ِظيم * َمثَ ُل
َو ُه َو اْل َع ِزيُز الحْ َ ِك ُ
ين
ين مُِّ
ْس َمثَ ُل اْل َق ْو ِم َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
حُلوا التَّ ْو َراةَ ُث َّم لمَْ يحَْ ِمُلو َها َك َمثَ ِل الحْ ِ َم ِار يحَْ ِم ُل أَ ْس َفاراً ِبئ َ
اللِ َو هَُّ
الل ال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم َّ
ات هَّ
الظالمِِ َ
ني}(.)4
َك َّذُبوا ِبآيَ ِ
دعونا ننظر كيف فهم أصحابه هذه الرسالة وكيف بّلغوها للناس ،هذا ربعي بن
16
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عامر ،صحابي جليل يقف أمام كسرى جميباً عن سؤاله :ما الذي أخرجكم من الصحراء؟
فيقول( :جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ،ومن جور األديان إىل عدل
اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة) (.)5
هل بعد هذا الفهم من فهم؟ وهل بعد هذا البالغ والوعي من بالغ ووعي؟ إنه
تلميذ جنيب يف مدرسة حممد .

نعم :إن حاجة البشرية اليوم إىل حممد  متاماً كحاجتها إليه يوم ولد وأرسل ،إن

حاجة اإلنسانية إليه كحاجة الدنيا إىل الشمس ،والبدن إىل العافية ،واجلسد إىل الروح،
لر ُسو ِل إَذا َد َع ُاك ْم لمَِا يحُْيِ ُ
يك ْم .)6(}...
قال تعاىل{:يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا ْ
َجيُبوا للِهَِّ َوِل َّ
است ِ
ِ
الدنيا اليوم حتاول أن تحُ ّلق جبناح واحدة ،وهي جناح املادة ،واملادة اجملردة ،بعيداً عن
هدايات السماء وتوجيهات األنبياء ،ولكنها ال تقوى على التحليق يف هذا الكون
العظيم ،فهي تكبو وتكبو ،وخترج من أزمة لتدخل يف أزمة أخرى .ولكنّها ما زالت
تكابر ،وما زال فيها بقية من صمود وبقية من حياة ،وهي ستبقى كذلك غابة كبرية ،ال
مكان فيها للضعيف والكسول والنائم الذي يغط يف سبات عميق ،ستبقى كذلك ما
دام الطائر الذي ميلك اجلناحني مخُِْلداً إىل األرض ،ويعيش على قارعة الطريق عالة على

الدنيا بأسرها.

نعم ما نراه اليوم من سطوة الباطل وظهوره وجربوته ،وماديته املغرقة على حساب
إنسانية اإلنسان وأشواق روحه ،إمنا هو بسبب استكانة أهل احلق وسكوتهم على هذه
العربدة.

إن الذي ف َ
نت الناس اليوم بالغرب املادي ،وجعلهم حياكونه وخيطبون ُوّدُه ،وينقلون

فكره وحضارته بعجرها وجبرها ،ألنه يتحرك ويعمل ،وحنن ال نتحرك وال نعمل ،بل
ندور إىل اخللف ،وهو ينتج وينتج ،وحنن نستهلك ونستهلك ،وهو يقظ حذر ،وحنن
17
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غافلون نيام ،والغرب هذا ال يلتفت إ ّال لنفسه ،وال يؤثر إ ّال مصاحله ،ولو مل يكن به
خصاصة.

لقد أصبحنا سوقاً ومواد خام فقط يف نظر العامل ،ال نعرف كيف ندير مواردنا ،وال

كيف نستخرج كنوز أرضنا ،حتى اآلثار يف بالدنا نهبت وزيفت ،ال نعرف كيف حنافظ
عليها ،وال كيف نستخرجها من باطن األرض ونفك رموزها.

قد يبدو لكثريين منّا أن سطوة الشر غ ّ
البة ال ميكن االنفكاك منها ،وأن هذا الشر ال

ميكن هزميته ،ألنه ميلك السلطة والثروة والقوة ،وحنن ال حول لنا وال قوة ،مما يؤدي بنا
ثم التقوقع والسلبية والتبعية العمياء ،مما يزيد
إىل اإلحباط واليأس وفقدان األمل ،ومن َّ

يف انتفاخ الشر وظهوره وحجبه للحق ورسالته ،حتى ال يرى الرائي إ ّال هذا الباطل.

واحلق
لكن ينبغي أن نعلم أن هذه هي قشرة احلضارة اليت حتجب اجلوهر الطيب
َّ
التليد ،وأن هذا الشر املنتفخ ال جذور له ،بل هو الزبد الطايف على سطح املياه الرقراقة
العذبة.

ف َض َر َب هَُّ
الل َمثَ ً
قال تعاىل{ :أَلمَْ َت َرى َكيْ َ
ت
ال َكِل َمًة َطيِّبًَة َك َش َج َرةٍ َطيِّبٍَة أَ ْصُل َها َث ِاب ٌ
هَُّ َ َ
الس َماِء * ُت ْؤِتي ُأ ُكَل َها ُك َّل ِح ٍ ْ
اس َل َعَّل ُه ْم
َوَف ْر ُع َها فيِ َّ
ني ِبإِذ ِن َرِّب َها َويَ ْض ِر ُب الل األ ْمثَال ِللنَّ ِ
َ
يَت َ
َ
ار}(،)7
اجتُث ْ
َذ َّكُرو َن* َو َمثَ ُل َكِل َمٍة َخبِيثٍَة َك َش َج َرةٍ َخبِيثٍَة ْ
ض َما لهََا ِم ْن َق َر ٍ
َّت ِم ْن ف ْو ِق األ ْر ِ
وقال سبحانهَ ... { :ك َذِل َك يَ ْضر ُب هَُّ
الزَب ُد َفيَ ْذ َه ُب ُج َفاًء َوأَ َّما َما يَن َف ُع
اط َل َفأََّما َّ
الل الحْ َ َّق َواْلبَ ِ
ِ
الل َ
َ
األ ْمثَ َ
النَّ َ َ ُ
األ ْرض َك َذِل َك يَ ْضر ُب هَُّ
ال}(.)8
ِ
ِ
اس فيَ ْمك ُث فيِ
هل يكفي أن نعرف أننا أصحاب حق ال مياري فيه عاقل ،ثم نتيه فخراً بهذا احلق

املُ َّ
عطل؟ هل يكفي أن نعرف َّ
بد أن ينكشف زيف هذا الباطل،
أن غرينا على باطل ،وال َّ
وينتصر احلق .وبعد ذلك نستكني ونتكئ على هذه احلقيقة كما هو حالنا اليوم؟

َّ
إن املاء الراكد سرعان ما يأسن ،ويصبح مستنقعاً مليئاً باألمراض ،ينفر منه الناس
18
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والبهائم ،كما هو حال املسلمني اليوم !!

أما املاء الرقراق اجلاري فإنه مهوى أفئدة العطاش ،ومتعة للناظرين ،ومصدراً للطاقة

واإلنتاج والعمل.
هود واملقدسات تضيع ،واملسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح
ها هي القدس ُت َّ

يتحول بقرار صهوني عنصري إىل إرث يهودي هكذا جبرة قلم !!

ماذا فعلت أمة حممد  ؟! لقد نفضت يدها من قضية القدس وفلسطني منذ أمد بعيد،
وألقت بها على كاهل الشعب الفلسطيين وحده ،لكي يواجه هذه املؤامرة الكربى على
األمة بأسرها .لقد فعلت به كما قال القائل:
ألقاه يف اليم مكتوفًا وقال له

إياك إياك أن تبتل باملاء

إن قرار احملتل بإعالن املسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل وأسوار القدس تراثاً يهودياً،
ما هو إال جس نبض لألمة اإلسالمية بقضها وقضيضها ،لكي يتأكد هل ما زال يف األمة
عرق يَ ْ
نبض؟؟ هل ما زال فيها بقية من حياة ؟؟

أم آن األوان إلعالن املسجد األقصى إرثاً يهودياً وإقامة اهليكل مكانه ؟؟ !!

ْ
ات
نسا َن َل ِفي ُخ ْس ٍر * إِ َّال َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
اإل َ
قال تعاىلَ { :وال َع ْص ِر * إِ َّن ِ
الصبرْ ِ}(.)9
اص ْوا ِبالحْ َ ِّق َوَت َو َ
َوَت َو َ
اص ْوا ِب َّ
حنن اليوم بأمس احلاجة إىل رسالة حممد ؛ إىل مشوهلا ،وعدهلا ،ورمحتها ،وسعة صدرها،

وهذا ليس ملصلحة املسلمني وحدهم ،بل ملصلحة البشرية مجعاء ،حتى لو كثر الرتدد

ٌ
حاصل ال حمالة ،بنا أو بغرينا.
والتشكيك واإلرجاف ،فإن ذلك

َ
قال تعاىلَ { :و َع َد هَُّ
ات َليَ ْست ْ َ
ض َك َما
الل َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم َوع ِ
َمُلوا َّ
َخِلفنَّ ُهم فيِ األ ْر ِ
َخَل َ
است ْ
َه ْم َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم
ف َّال ِذ َ
َن لهَُ ْم ِدين ُ
ين ِم ْن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
ْ
يموا
أَ ْمنا يَ ْعُب ُدوَننيِ ال ُي ْش ِر ُكو َن ِبي َشيْئا َو َم ْن َك َف َر َب ْع َد ذِلك َفأ ْولئِك ُه ْم ال َف ِ
اسُقو َن * َوأِق ُ
الر ُس َ
مَُو َن}(.)10
ول َل َعَّل ُك ْم ُت ْرح
الصالةَ َوآُتوا َّ
الز َكاةَ َوأَ ِط ُ
َّ
يعوا َّ
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آخُرُه ) (.)11
ي أَ ْم ِ
وقال َ ( :مثَ ُل ُأ َّمتيِ َمثَ ُل المَْ َط ِر ،لاَ ُي ْد َرى أَ َّوُلُه َخرٌْ
وهلل در شوقي حني قال يف مدح الرسول :
ي��ا خ�ير م��ن ج��اء الوج��ود حتيٌة

مل��ا دع��وت الن��اس لب��ى عاق��ل

أب��وا اخل��روج إليك م��ن أوهامهم

وم��ن العق��ول جالم�� ٌد وج��داول

وحني قال :
صلى عليك اهلل م��ا صحب الدجى

من مرس��لني إىل اهلدى بل جاؤوا ...

وأص��م من��ك اجلاهل�ين ن��داء

والن��اس يف أوهامه��م س��جناء

وم��ن النف��وس حرائ��ر وإم��اء ...

ح��اد وحن��ت بالف�لا وجن��اء

اهلوامش:
 .1األنبياء. 107 -105 :
 .2القلم.52 :

 .3آل عمران.164 :
 .4اجلمعة.5 - 2:

 .5البداية والنهاية ،ابن كثري.43/ 7 ،
 .6األنفال.24 :

 .7إبراهيم.26 - 24 :
 .8الرعد.17 :

 .9العصر.3 - 1:

 .10النور.56 - 55 :

 .11سنن الرتمذي ،كتاب األمثال عن رسول اهلل ،باب الصلوات اخلمس.
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ملــاذا كانت
هجرة الرسول 

؟

ملف العدد

الدكتور  /خالد الغزاوي  -عضو جملس اإلفتاء االعلى

ملاذا كانت هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة؟ وملاذا نؤرخ بتاريخ

اهلجرة النبوية؟ وملاذا كره أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أن يؤرخ للمسلمني بتاريخ

الروم؟ ملاذا مل خي ْ
رت عمر بن اخلطاب أن يؤرخ مبيالد احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه
وسلم ،أو أن يؤرخ ببعثته الشريفة حني تنزل عليه القرآن؟ ومل يؤرخ كذلك مبناسبة
أخرى كفتح مكة ً
مثال ،أو ذكرى وفاته صلى اهلل عليه وسلم؟
أسئلة كثرية دارت بأفكار عمر بن اخلطاب والصحابة األجالء حني أمجعوا على

التاريخ اإلسالمي باهلجرة النبوية ،ويعلم عمر بن اخلطاب وهؤالء الصحابة الكرام
علم اليقني ،كما يعلم كل عاقل أنه جيب أن تكون لألمة اإلسالمية شخصيتها املتميزة،

ألن هذه األمة متميزة بنبيها صلى اهلل عليه وسلم خامت األنبياء ،ومتميزة كذلك بأعظم
كتاب مساوي تنزل على هذه األمة املباركة ،وأضحت بفضله خري أمة أخرجت للناس،

فال بد -واحلالة هذه  -أن تتميز كذلك بتارخيها كما متيزت بدينها وأخالقها وشريعتها
العظيمة.
حقاً لقد صنعت اهلجرة النبوية تاريخ اإلسالم ،وكانت نقطة حتول كبرية يف تاريخ
اإلنسانية؟ وملاذا كان هذا احلدث حدثاً غري عادي؟ ببساطة كانت اهلجرة ميالداً لتاريخ
اإلسالم ،ألنه أعقبها مرحلة الدولة اإلسالمية ،اليت سوف تعمل على إيصال دعوة اإلسالم
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إىل العامل كله ،بعد أن عزمت قريش ومن حتالف معها من قبائل الشرك والوثنية على
أن يقضوا على اإلسالم ،وأمجعوا على قتل الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بضربة
يمَْكُرو َن َو ُ
سيف واحدة ،يضيع بها دمه صلى اهلل عليه وسلم هدراً بني القبائلَ {،و ُ
يمَْكُر
الل َو هُّ
هُّ
ين}(.)1
ي المَْا ِك ِر َ
الل َخرُْ

بهذا نعقل وندرك أن اهلجرة كانت تدبرياً إهلياً حكيماً ميهد للدولة اإلسالمية اليت
سيكون الرسول صلى اهلل عليه وسلم قائداً هلا ،ولتكون منوذجاً إهلياً فريداً ألنظمة احلكم
املختلفة ،تتعلم من هذه الدولة النبوية الناشئة أصول احلكم والعدالة واملساواة بني

سائر بين البشر ،فقد كان عليه الصالة والسالم هو الرمحة املهداة لسائر العوامل بقوله
تعاىلَ {:و َما أَ ْر َسْلن َ
حًة ِّلْل َعالمَِ َ
ني}( ،)2وماذا كان حيدث لو مل تكن اهلجرة؟ وهل كان
َاك إِلاَّ َرمَْ
اإلسالم سيصل إىل أصقاع األرض كما وصل اليوم؟ لقد كانت اهلجرة بهذه املثابة رمحة

لإلنسانية يف كل مكان وزمان.

كانت هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حدثاً غري عادي لصاحل البشرية ،ولصاحل كل

من يريد أو خيطط للتغيري اإلجيابي حنو األفضل ،وحنو حتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة،

ألنها باملقام األول تدبري إهلي وختطيط حمكم من الرسول صلى اهلل عليه وسلمَ { ،و َما
وحى}( )3كما كانت تضحية من املهاجرين واألنصار
نط ُق َع ِن الهَْ َوى* إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
يَ ِ
تلك الفئة املؤمنة اليت على أيديها قامت دولة اإلسالم ،وصنعت أفضل اإلجنازات يف هذا
الدين  ...وال بد مع هذا أن نعلم أن األحداث وحدها  -وإن كانت عظيمة  -ال تكفي
لصناعة التاريخ اجمليد ،ما مل تصادف أمة مستعدة لتحمل املشاق يف سبيل الدعوة ،ولقد

كان صحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ميتلكون تلك الصفات من اإلميان القوي
والعزم الشديد واحملبة الصادقة هلذا النيب الكريم وهلذا الدين ،فضحوا يف سبيله بالغالي

والرخيص ،وكانت النتيجة الباهرة بانتصار هذا الدين وخبروجه من الدائرة املغلقة،
ومن اجلزيرة العربية إىل سائر أحناء األرض اليت دخلها نور اإلسالم ،وذلك بفضل
تضحيات هذا النفر املخلص من األمة من املهاجرين واألنصار ،الذين كتبوا أعظم
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ملاذا كانت هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ؟

صفحات التاريخ اإلسالمي العريق.

ويف هذا األمر دعوة للمسلمني أن يستفيدوا من حدث اهلجرة النبوية ،بأن يعيشوا
حقاً تلك املرحلة اإلميانية اليت عاشها أولئك الصحابة األبرار ،وأن يرتقوا بشعورهم
وعاطفتهم ليكونوا بذلك املستوى العظيم الذي كان عليه أصحاب النيب صلى اهلل عليه

وسلم يف حبهم وتفانيهم بطاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وتطبيق ما يف كتاب
اهلل تعاىل من هدى وشريعة تنظم حياتهم يف دنيا الواقع  ...فاألمة املسلمة اليوم رغم عدد

أفرادها اهلائل؛ إذ بلغ ربع سكان العامل ،ال زالت بعيدة عن االستفادة من منهج الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ومنهج كتاب اهلل تعاىل ،وهي يف الغالب حتمل اإلسالم امساً ،وال
تعي أكثر من ذلك ،وحتى الذين يقومون ببعض شعائر الدين كالصالة والصيام،
ال يعرف معظمهم عظمة القرآن الكريم ،وأسرار آياته العظيمة وإعجازها يف تاريخ

البشرية والكون واحلياة ،كما ال يدرك معظمنا سر النبوة لرسولنا الكريم ،وكونه صلى
اهلل عليه وسلم خامتاً لألنبياء الكرام ،وأن دينه هو الدين الوحيد الذي يرتضيه رب

َ
هّ
العزة سبحانه وتعاىل بقوله{:إِ َّن ِّ
َغ
الد َ
ين ِعن َد اللِ ِ
اإل ْسالُم}( ،)4وقوله تعاىلَ { :و َمن يَبْت ِ
ي اإل ْس َ
ين}( ،)5ولألسف الشديد فإن
اس ِر َ
اآلخ َرةِ ِم َن الخْ َ ِ
ال ِم ِديناً َفَلن ُي ْقبَ َل ِمنُْه َو ُه َو فيِ ِ
َغرْ َ ِ
معظم املسلمني اليوم ً
دوال وشعوباً ال تطبق مفاهيم اإلسالم وأنظمته ،بل تطبق مناهج
وأنظمة أرضية ووضعية ،تقليداً لدول الكفر وأنظمته ،وكانت النتيجة اليت حصدها

املسلمون يف هذا العامل النكبات واهلزائم والويالت ،وعاشها املسلمون أكثر من غريهم
من شعوب األرض.

إن املطلوب اليوم أن نستفيد من هذه املناسبات العظيمة اليت احتواها ديننا ،ومن
أعظم هذه املناسبات مناسبة اهلجرة النبوية ،اليت متثل انتصاراً للحق على الباطل،
وانتصاراً للعدل على الظلم ،ولإلسالم على الشرك.

وتعالوا بنا يا أمة اإلسالم العظيمة  ...تعالوا بنا نصنع التاريخ كما صنعه آباؤنا

العظام؟ تعالوا بنا نتخطى هذا الواقع األليم ،وأن نعتز بديننا وبنبينا وبقرآننا ،وبأن
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نهجر واقع اإلذالل واهلزمية ...فعدونا ال يرحم ،وهو يسومنا سوء املذلة واهلوان صباح
است َ
مساء{ َو َال يَز ُ
َالو َن ُي َقاِتُلوَن ُك ْم َحتَّ َى يَُرد ُ
َط ُاعواْ}( ،)6تعالوا بنا نبين
ُّوك ْم َعن ِدينِ ُك ْم إِ ِن ْ
صرح األجماد ،ونستلهم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلمة والعزمية واألسلوب
ََ َ َ َ ُ
والوسيلة ،فهو القدوة العظمى اليت ما لنا أعظم منها يف هذا الكون{،لق ْد كان لك ْم فيِ
اللَ َواْليَ ْو َم الآْ ِخ َر َوَذ َك َر هَّ
اللِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة لمَِّن َكا َن يَ ْر ُجو هَّ
َر ُسو ِل هَّ
اللَ َكثِرياً}(.)7
وما أكثر الدروس والفوائد اليت حتتويها حادثة اهلجرة ،واليت ميكن لنا أن نستفيد

منها للخروج من هذا النفق املظلم الذي حنياه اآلن ،ويضيق بنا املقام لو أردنا أن

نعدد هذه الدروس والفوائد ،وإن كان أعظمها أن ال نيأس من َر ْوح اهلل ،وأن حنب اهلل
ورسوله حباً يفوق حمبتنا لألهل واألوالد ،وسائر ما يف الدنيا كلها ،وأن نفضل ما عند
اهلل ورسوله على ما يف الدنيا من املتاع الزائل ،وكل ذلك يتطلب عودة صادقة وخملصة

لكتاب اهلل تعاىل وسنته صلى اهلل عليه وسلم ،وتطبيق ما فيهما من أمور تقودنا إىل
رضوان اهلل تعاىل ،وحتقيق النصر على أنفسنا وأعدائنا ،وما ذلك على اهلل بعزيزَ {،وللِهَِّ

ني َوَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
اْل ِع َّزُة َوِل َر ُسوِلِه َوِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني لاَ يَ ْعَل ُمو َن}( ،)8وآخر دعوانا أن احلمد هلل
رب العاملني.
اهلوامش:

 .1األنفال. 30 :
 .2األنبياء. 107 :
 .3النجم.4 - 3 :
 .4آل عمران.19 :
 .5آل عمران.85:
 .6البقرة.217 :
 .7األحزاب.21:
 .8املنافقون.8:
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حم
ط
ا
ت
و
ت
ض
ح
يات
الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

يف بداية كل عام هجري تأتي ذكرى هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ومنجد
ذكراها ،وحنتفل بها ،ونقدس يف ذلك عظمة الثبات على املبدأ ،ونشيد بفوز احلق الذي
كتب له اخللود على الدنيا ،احلق الصابر على احملن واخلطوب ،القوي على اجلربوت،

نصُروُه
احلق املمثل يف حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال سبحانه وتعاىل{:إِ َّال َت ُ
ين َك َفُرواْ َثاِن َي اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َف َق ْد َن َص َرُه هُّ
احبِِه َال
الل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
فيِ
اللَ َم َعنَا َفأَنز َ
َل هُّ
تحَْ َز ْن إِ َّن هّ
ين َك َفُرواْ
الل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه جُِبنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
اللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو هُّ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة هّ
يم}(.)1
الل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ُّ
إن قصة اهلجرة هي قصة اإلميان اليت خالطت بشائرها القلوب والعقيدة اليت سيطرت
على النفوس ،وغمرت املشاعر ،حتى غدا املسلمون األوائل يفتدون دينهم بأعز ما
ميلكون وأغاله.
كان الناس قبل بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف غفالتهم يتقلبون ،ومل تتهيأ
عقوهلم ،ومل يسطع نور اإلسالم يف قلوبهم ،وعلى حسب أهوائهم وشهواتهم يتصرفون
وحييون .أصنام تعبد من دون اهلل سبحانه وتعاىل ،ودماء تراق وتزهق يف سبيل الشيطان،
والعياذ باهلل ،أمم تائهة حائرة ،وفوضى يف الدين واألخالق ،متأل الدنيا وتشوه صفحة
25
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التاريخ واحلياة ،وبينما الناس يف هذه احلرية ،هائمون ،ضالون ،مضلون ،انبثق من
ضمري الوجود نور النيب صلى اهلل عليه وسلم فأنقذ الناس من حريتهم ،وأخرجهم
من الظلمات إىل النور ،ومن عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ،وهداهم إىل الصراط
املستقيم ،وربط قلوبهم ووصلها باخلالق العظيم ،فاطر السماوات واألرض ،ودعا ربه
ْخ َل ِصد َ
سبحانه وتعاىل ً
قائالَ {:وُقل َّر ِّب أَْد ِخْل ُمد َ
اج َعل ِّلي
ْق َو ْ
ْق َوأ ْخ ِر ْجنيِ مخُْ َر َج ِصد ٍ
ٍ
نيِ
ِمن َّل ُد َ
َّصرياً}(.)2
نك ُسْل َطاناً ن ِ
فاستجاب اهلل سبحانه دعوته وهيأ لإلسالم احلنيف أن يشق طريقه ،وقام رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم يدعو إىل دين اهلل وحيداً بني أقوام يتمسكون بالكفر ،ويعكفون
على األصنام ،فانربى له زعماء الشرك والكفر ،يقاومون دعوته اإلسالمية ،ويضطهدون
من يعتنقها ،فالقى الرسول صلى اهلل عليه وسلم من صلف األعداء وكيدهم ما القى،
وحتمل هو وأصحابه األبرار من ظلمهم وقسوتهم ما حتملوا ،ولكنه صلى اهلل عليه

وسلم صدع ألمر اهلل ،وأعلنها حرباً سافرة على األوضاع الفاسدة والعقائد الزائفة.

وكان املكابرون من قومه يسريون من ورائه ينفرون الناس من حوله ،يقولون ال
تسمعوا هلذا ،وخذوا على يديه ،إنه يأمركم أن ترتكوا دين آبائكم.
ثم راحوا يذيقون أصحابه املؤمنني صنوف العذاب وأقساها ،وكثريون هؤالء الذين
القوا حتفهم ،فمنهم من طعن بالسيوف ،ومنهم من أحرق بالنار ،ومنهم من ألقي على
الرمضاء امللتهبة ،ووضعت الصخور على صدره ،وال ذنب هلؤالء الناس املستضعفني،
إال أنهم قالوا :ربنا اهلل ،وتركوا عبادة األصنام ،وهجروا األصنام وتقاليد الوثنية البغيضة.
وحينما اشتد األذى على القلة املؤمنة يف مكة املكرمة أمرهم الرسول صلى اهلل عليه
وسلم باهلجرة إىل بالد احلبشة ،والنزول جبوار ملكها النجاشي ،فأكرمهم وأحسن

ً
منزال كرمياً ،ثم اضطر املسلمون إىل اهلجرة إىل احلبشة مرة أخرى
ضيافتهم ،وأنزهلم
26

اهلجرة حمطات وتضحيات

فراراً بدينهم وهروباً من الفتنة واالضطهاد.
ويف الليلة احلالكة اليت أزمع فيها املشركون أن يفتكوا بالرسول صلى اهلل عليه وسلم

طبقاً ملؤامراتهم الدنيئة اليت حيكت يف دار الندوة ،وخططوا لتنفيذها ،وترصدوا له
بسيوفهم اآلمثة ،فيا هلل ما أجرم هؤالء القوم ،وما أهول الساعة لو حتقق هلم ما أرادوا.
لقد كانت رعاية اهلل غالبة ،وعني الزمان ساهرة ،ولو مت للمشركني ما أرادوا تلك الليلة،
الرتاع التاريخ ،واسودت الدنيا ،واغرب وجه الزمان ،لكن اهلل غالب على أمره ،وأين
ُوك أَ ْو يَ ْقُتُل َ
ين َك َفُرواْ ِلُيثْبِت َ
مكر القوم من وقاية اهلل سبحانه؟ { َوإْذ ُ
وك أَ ْو
يمَْكُر ِب َك َّال ِذ َ
ِ

خُْير ُج َ
يمَْكُرو َن َو ُ
وك َو ُ
الل َو هُّ
يمَْكُر هُّ
ين}(.)3
ي المَْا ِك ِر َ
الل َخرُْ
ِ

علم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا بيته املشركون ،فخرج ومعه صاحبه أبو بكر

الصديق إىل غار يف اجلبل بأسفل مكة ،فدخاله ،وبقيا فيه ثالث ليال ،فقريش يقيمها
األمر ويقعدها ،وقد أسقط يف يدها ،فجعلت مائة ناقة ملن يظفر مبحمد وصاحبه ،وكانت
الفتاة الصغرية – أمساء -بنت أبي بكر تروح عليهما كل مساء يف خفاء ،وتقطع الطريق
الوعر الشاق املضين ،حتمل إليهما الزاد واملاء ،وبلغ من شجاعة الفتاة املؤمنة حرصها
على كتمان األمر ،أن يقابلها الرجل األمحق – أبو جهل -فيسأهلا ما شأن أبيها؟ وأين
هو؟ فتتجاهل األمر ،فيلطمها األثيم على وجهها لطمة يطري هلا قرطها من أذنها ،ومع
هذا ال تبوح مبكنون سرها.
وملا سكن الطلب عن الصاحبني ،وهما يف الغار جاءهما الدليل ،فسارا يطويان
الظالم ،ويصالن الصبح باملساء ،فهل درت قريش من ذا الذي جيوب املهالك؟ ويقتحم
األخطار؟ إنه أمل الدنيا ،إنه رمحة اهلل للعاملني ،إنه حممد صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
وجمتباه ،فهو مكلوء برعايته ورضاه.

كانت يثرب خيفق فؤادها كل حلظة أشواقاً وارتقاباً لرسوله الكريم صلى اهلل عليه
27
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وسلم ،فما أن حلت ركابه ،وبزغت أنواره ،فإذا أهل يثرب يف عيد بهيج ،وتنشد
األهازيج.

حقاً إن اهلجرة النبوية الشريفة درس عظيم يف قوة العقيدة وعظمة النفس ،وجيب أن

تظل معانيها احلية اخلالدة راسخة يف نفوسنا فنذكرها ،فنذكر البطولة والصرب والثبات،
نذكر احلق ،وشجاعة اإلنسان املسلم ،ومترده على الظلم والذل واهلوان ،نذكر التضحية
بالنفس واملال والولد واألهل والعشرية يف سبيل انتصار دين اهلل ،وإعالء كلمته،

ً
متحمال األذى ،صابراً على البالء ،واثقاً من نصر اهلل سبحانه ،مستنرياً
وانتشار رسالته
بقول اهلل سبحانه وتعاىل{:يَا أَيُّ َها َّ ُ ِّ ُ
نز َل إَِليْ َك ِمن َّرِّب َك َوإِن لمَّْ َت ْف َع ْل َف َما
الر ُسول َبل ْغ َما أ ِ
ت ِر َس َالتَُه َو هُّ
الل يَ ْع ِص ُم َك ِم َن النَّاس إِ َّن هّ
َبَّل ْغ َ
ين}(.)4
اللَ َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َكاِف ِر َ
ِ
فلنأخذ من درس اهلجرة عظة وعربة ،ونتمسك باإلسالم ً
ً
وعمال ،ونضحي يف
قوال
سبيل نصرته وإعزازه بكل غال ونفيس ،وأن جنعل حمبة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه
وسلم مقدمة على حمبتنا ألنفسنا وأموالنا وأوالدنا ،فلتمتلئ قلوب املسلمني يف مشارق

األرض ومغاربها فرحاً بذكرى اهلجرةُ{،ق ْل ِب َف ْضل هّ
ي
اللِ َوِب َرمَْ
حتِِه َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحواْ ُه َو َخرٌْ
ِ

ممَِّّا يجَْ َم ُعو َن}(.)5
اهلوامش:
 .1التوبة.40 :

 .2اإلسراء .80:
 .3األنفال.30:
 .4املائدة.67:

 .5يونس.58 :
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طلع البدر علينا ومحامتا الغار
حقيقة أم خيال؟؟
األستاذ  /طارق محيدة

أو ًال :طلع البدر علينا
من املشهور جداً أن أهل املدينة املنورة قد استقبلوا الرسول عليه السالم بهذه

األنشودة عندما وصلهم مهاجراً من مكة:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع
وقد قال الدكتور أكرم ضياء العمري يف كتابه السرية النبوية الصحيحة( :أما تلك
الروايات اليت تفيد استقباله عليه السالم بنشيد طلع البدر علينا ،فلم ترد بها روايات
صحيحة).

علماً بأن الرواية ضعيفة جداً لكونها من رواية عبيد اهلل بن عائشة ،رواها بسند

معضل -وهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي -حيث إن بينه وبني
الرسول ،عليه السالم( ،مفاوز) ،وهو املتوفى سنة  228للهجرة.
وقد أورده ابن تيمية -رمحه اهلل -يف (أحاديث القصاص) ،وورد (يف تذكرة املوضوعات)،
ويف امسي الكتابني من الداللة على درجة الرواية ما يكفي.
لكن ابن القيّم  -رمحه اهلل  -يف زاد املعاد ،نظر إىل الرواية من ناحية املنت ،وأكد
29
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بأن هذه األنشودة قد قيلت عقب عودة الرسول عليه السالم من غزوة تبوك يف السنة
التاسعة للهجرة ،وليس كما هو شائع.

ويدلل على قوله بأن ثنية الوداع ليست من طريق القادم من مكة جنوباً ،بل من طريق

القادم من الشام وتبوك ً
مشاال ،ويبدو أن ابن القيم قد اعتمد ما يف البخاري من استقبال
بعض أهل املدينة للرسول وهو عائد من تبوك عند ثنية الوداع ،فجمع بني الروايتني،

ّ
وخطأ من قال بأن النشيد قيل يف اهلجرة ،علماً بأن رواية البخاري ال تتضمن النشيد،

ورواية عبيد اهلل بن عائشة واهيٌة جداً ،كما أسلفنا.

وهناك بيتان آخران من األنشودة ،يتكرران على األلسنة ،ومل أجد األخري منهما فيما
يدي من كتب السرية ،وهما:
بني ّ
أيها املبعوث فينا جئت باألمر املــطاع
جئت شرفت املدينة مرحبًا يا خري داع
ً
متصال باملقطع األول ،فمن املستبعد ،أيضاً ،أن يكون
وهذا النص ،على فرض أنه كان
قيل يف استقبال الرسول عليه السالم وقت اهلجرة ،ذلك أنه حتى ذلك الوقت مل يكن
قد حتول اسم يثرب إىل املدينة ،بل إنه حتى وقت كتابة (الوثيقة  /الدستور) ،مل يكن قد
تغري االسم.
وميكن ملتابع الوثيقة أن يقرأ فيها عبارة (وإن بينهم النصر على من دهم يثرب)،
وذلك بعد مدة من استقرار الرسول الكريم فيها.

الغريب بعد كل الذي قرره العلماء خبصوص الرواية ،أن فريقاً من العلماء األجالء

واحملققني املعتربين ،ال يرغبون يف ّ
اطراح هذه القصة ،فرتاهم ،من جهة ،يقررون وجود

أكثر من ثنية للوداع إحداهما شامية واألخرى مكية ،رداً على نقد ابن القيم ،ومتجاهلني
الضعف الشديد للرواية.
30

طلع البدر علينا ومحامتا الغار حقيقة ام خيار ؟؟

ولعل من أسباب ذلك أن مثل هذه القصة مما تعلمناه صغاراً ،وشكل عقولنا وأذهاننا،
ويعز علينا أن حنذفه أو نلغيه.
وال ننسى أن هذه الرواية تعكس املشاعر احملبة احلاملة لكثريين ممن يتمنون لقاء
الرسول عليه السالم ،ويستبعدون أن يقدم الرسول املدينة ،وهو النور الساطع والبدر
الطالع والسراج املنري ،ثم ال خيرج اجلميع يف استقباله ،يغنون وينشدون ويقيمون

األفراح والليالي املالح ،ابتهاجاً بهذه املناسبة العظيمة !!.
ثانيًا :محامتا الغار

تعلمنا يف الصغر أن املشركني حني وصلوا غار ثور ،وهم يقتفون آثار الرسول عليه
السالم وصاحبه رضي اهلل عنه ،إذا بالعنكبوت قد نسجت على باب الغار ،وإذا محامتان

قد باضتا ورقدتا على البيض ،مما أقنع قريشاً بأنه ال أحد يف الغار.

ولعل من نافلة القول أن نكرر ما يذكره أهل احلديث ،من أن رواية احلمامتني ال تصح.
ولكن الالفت أننا ال نتخيل الغار إال واحلمامتان على بابه ،وال يكاد فنان خيط بريشته

رمساً للهجرة ،إال وتكون احلمامتان والعنكبوت العنصر األساس يف لوحته ..واألعجب

من ذلك أن كثرياً من الوعاظ ،وبعض العلماء حني ُيسألون عن صحة رواية احلمامتني،
ال يرون بأساً يف إثباتها ،على الرغم مما أسلفنا من حاهلا.

والذي أراه أن األمر بالنسبة لكثريين أكرب من جمرد احملاكمة العقلية للنصوص ،ذلك

أن املوضوع يتعلق برموز عميقة يف النفس اإلنسانية ..إذ احلمامة رمز للسالم ،وكثرياً
ما نسمع تعبري(محامة السالم).
وبالتالي فلعل منشأ الرواية أن أحد القصاص ،وهو يروي قصة اهلجرة ،وحماصرة

املشركني للغار ثم عودتهم خائبني ،وبالتالي جناة الرسول الكريم وصاحبه ،يعلق بالقول:
(وحطت محامة السالم على الغار) ،يف صياغة جمازيه تؤكد ختام تلك األحداث املقلقة.
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وال يلبث اخليال اجملازي والتعبري البالغي أن يتحوال يف أذهان الكثريين ،وعلى رأسهم
القصاص ،إىل أحداث وحقائق.

وال ننسى أن هؤالء قد أكثروا من الوضع يف احلديث والسري وقصص األنبياء ،حبسن

نية أو بسوئها.

ومثل ذلك ما جنده يف الروايات اإلسرائيلية من أن نوحاً عليه السالم ،حني استوت

اجلودي ،بعث الغراب ليأتيه باخلرب فوقع على اجليف وأبطأ عليه ،فبعث
سفينته على
ّ

احلمامة فأتته بورق الزيتون ،فعرف نوح عليه السالم ،أن املاء نضب وأن بإمكانه اهلبوط!!

هذه الرواية مل تأت يف القرآن ،وال ورد بشأنها حديث صحيح ،ومع ذلك ذكرها غري

واحد من املفسرين ،ويكررها كثري من الوعاظ واخلطباء.

والسبب ،فيما يبدو ،أن احلمامة وغصن الزيتون هما أيضاً رمزان للسالم والسالمة.

ولذلك أوردهما الُق ّصاص ،وتابعهم املفسرون والوعاظ ،وطرب هلما مجهور القراء
واملستمعني.

أما الغراب الذي يتشاءم الناس من شكله وصوته ،ويعتربونه رمزاً للخراب ،فإن

اخليال الشعيب ال يتصور أن يعود إىل نوح عليه السالم بأخبار السالمة ،ولذلك ال بد

أن يبطئ عليه ،وينشغل عنه جبيفة.

ويف القرآن الكريم ،نالحظ أن اهلل تعاىل الذي ال يعرتيه من الضعف ما يعرتي البشر،

جيعل من الغراب أول معلم لبين آدم ،وكأنه يدعوهم إىل عدم إغالق عيونهم وآذانهم
إذا رأوا ما يكرهون ،وإمنا إىل أخذ الدروس والعرب من كل شيء ،مهما كان صغرياً أو

حقرياً ،ولذلك مل يستح اهلل تعاىل أن يضرب األمثال بالبعوض والذباب.

يتضح مما سبق كيف أن النفس البشرية ُتسقط رموزها ومشاعرها وأحالمها على

األحداث والقصص ،وحتى النصوص واألخبار الدينية ،ولعلنا ميكن أن نستنتج بأن

نسبة كبرية مما اعرتى الكتب السابقة من الزيادة والتحريف هو من هذه الشاكلة ،وأن
من حكمة اهلل تعاىل أن تعهد حبفظ الرسالة اخلامتة ،ومل يستحفظ عليها أحداً من البشر.
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الشيخ  /مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت

نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه هُّ
الل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ َ َ ْ َ
ْ ْ
قال تعاىل {إِ َّال َت ُ
ين كفُروا ثاِن َي اثنَينْ ِ إِذ ُه َما فيِ
اللَ َم َعنَا َفأَنز َ
َل هُّ
اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
احبِِه َال تحَْ َز ْن إِ َّن هّ
الل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه جُِبنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها
ول ِل َص ِ
ِ
اللِ ِه َي اْل ُعْليَا َو هُّ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة هّ
يم}(.)1
َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
الل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُرواْ ُّ

إن سرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ال حتد آثارها حبدود الزمان واملكان ،وخباصة

إنها سرية القدوة احلسنة ،والقيادة الراشدة ،قيادة حممد بن عبد اهلل الذي أرسله ربه رمحة
للعاملني ،وما نتج عن هذه اهلجرة من معا ٍن سامية تصلح للتطبيق يف كل زمان ومكان،

ما دام حال املسلمني مشابهاً للحال الذي كان عليه حاهلم أيام اهلجرة النبوية املباركة،
والناظر يف اهلجرة النبوية يلحظ ِح َكماً باهرة ،ويستفيد دروساً عظيمة ،ويستخلص
فوائد مجة ،يستفيد منها األفراد وتستفيد منها األمة مجعاء.
لقد كان املسلمون على أحوال شتى عند بدء اهلجرة واإلذن بها ،فمنهم من كانت له
قوة بعشريته ،ومنهم من كانت له قوة حبلفائه يكفون عنه كل يد متتد إليه بأذى ،ومنهم
املستضعفون ،وهم الذين وصلت إليهم أيدي املشركني ،وبلغوا يف تعذيبهم كل مبلغ.
فمث ً
ال؛ كان هلجرة عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه  -قصة عجيبة وعظيمة ،تدل على
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حب صاحبها هلذا الدين واستبساله يف الذود عنه ،خرج مهاجراً يف وضح النهار واستل
سيفه ،وجاء إىل دار الندوة مكان جتمع املشركني وصناديدهم ،وقال :يا معشر قريش؛ من
أراد منكم أن تثكله أمه ،وترتمل امرأته ،وييتم ولده ،أو تذهب نفسه ،فليتبعين وراء هذا
الوادي ،فإني مهاجر إىل يثرب ،فما جترأ أحد منهم أن حيول دونه ودون اهلجرة ،ألنهم
يعلمون أنه ذو بأس وقوة ،وأنه إذا قال فعل.
يف املقابل؛ ملا أراد صهيب الرومي اهلجرة قال له كفار قريش :أتيتنا صعلوكاً حقرياً،
فكثر مالك عندنا ،وبلغت الذي بلغت ،ثم تريد أن خترج مبالك ونفسك ،واهلل ال
يكون ذلك ،فقال هلم صهيب :أرأيتم إن جعلت لكم مالي ،أختلون سبيلي ،قالوا :نعم،
قال :فإني قد جعلت لكم مالي ،فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :ربح
صهيب ،ربح صهيب ،فكم حنن حباجة اليوم إىل أن نتطلع إىل مواقف هؤالء الرجال،
نقتفي آثارهم ،ونأخذ من سريتهم العطرة ما ينري لنا الطريق اليت توصلنا إىل مرضاة اهلل،
فكانوا حبق مشاعل نور يستضاء بهم يف الليلة الظلماء.
إن اهلجرة النبوية مل تكن هروباً من قتال ،وال جبناً عن مواجهة ،وال ً
ختاذال عن إحقاق
حق ،أو إبطال باطل ،ولكن اهلجرة بأمر اهلل تعاىل أعد فيها النيب القائد عليه الصالة
والسالم العدة ،وهيأ اجلند ،وعاد بهم إىل مكة فاحتاً.
أوذي عليه الصالة والسالم ،وأوذي أصحابه الكرام ،فصربوا على ما أصابهم ،فثبتوا
ثبوت اجلبال الرواسي ،فازداد عددهم ،وقويت شوكتهم ،حتى خشي املشركون بأسهم.

كان عليه الصالة والسالم يقول( :صرباً آل ياسر ،فإن موعدكم اجلنة)(.)2
وكان بالل احلبشي يردد عندما يعذبه املشركون على رمضاء مكة :أَ َحدٌ ،أَ َحدٌ ،مل يرتاجع،
ومل ُيفنت.
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لقد كان هلذا احلدث ( اهلجرة) آثار جليلة على املسلمني ،ليس فقط يف عصر النبوة،
وإمنا آثارها امتدت لتشمل حياة املسلمني يف كل عصر ومصر.
كان اهلدف من اهلجرة االنتقال بالرسالة اإلسالمية من مرحلة الدعوة إىل مرحلة
الدولة ،واملؤرخون يقسمون سرية الدعوة اإلسالمية إىل مرحلتني متميزتني ،العهد املكي
الذي ميثل مرحلة الدعوة ،والعهد املدني؛ الذي ميثل مرحلة الدولة ،فنقلتهم من مرحلة
الضعف إىل مرحلة القوة ،ومن مرحلة القلة إىل مرحلة الكثرة ،ومن االحنسار إىل
االنتشار ،ومن االحندار إىل االنتصار ،حيث مشلت آثارها النواحي العقائدية واالجتماعية
والسياسية واالقتصادية.
يوم خرج عليه الصالة والسالم من مكة مكرهاً ،مل خينع ،ومل يذل ،ومل يفقد ثقته بربه،
وملا فتح اهلل عليه بعز اإلسالم وظهور املسلمني ،مل يطش زهواً ومل ُ
يعل ِكرباً.
فعيشه يوم أخرج من مكة كعيشه يوم دخلها فاحتاً ظافراً ،وعيشه يوم كان يف مكة يالقي
َّ
واصلب عوده ،وقويت شوكته.
األذى من سفهائها ،كعيشه يوم اتسعت رقعة اإلسالم،
لقد أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم بكل األسباب اليت توصله إىل هدفه يف اهلجرة،
اختار الصحبة املناسبة ،واختار الطريق املناسب ،واختار خبري الطريق املناسب ،واختار
رجال حملو اآلثار ،واختار ً
ً
رجال لتقصي األخبار ،واختار آخر لتتبع حركات العدو ،وبعد
ذلك توكل على اهلل ،فلما وصل الكفار إىل غار ثور كان النيب صلى اهلل عليه وسلم
كالطود الشامخ.

قال رفيق رحلته أبو بكر الصديق رضي اهلل عنهَ :
(ل ْو أَ َّن أَ َح َد ُه ْم َن َظ َر تحَْ َ
ت َق َد َميِْه

لأََْب َص َرَناَ ،ف َق َ
الَ :ما َظن َ
ُّك يَا أََبا َب ْكر ِباْثنَينْ ِ هَُّ
الل َثاِلُث ُه َما) ()3
ٍ
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اه ْم يَ ُ
نظُرو َن إَِليْ َك َو ُه ْم َال ُيبْ ِصُرو َن}()4
قال تعاىلَ ... { :وَت َر ُ

فعليك أخي املسلم أن تقتدي بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأن تأخذ باألسباب ،وأن
تتوكل على اهلل ،وأي شيء يأتيك بعد ذلك فهو قضاء وقدر ،ولكن الذي تأتيه الشدائد
ألنه ترك األخذ باألسباب ،فما أصابه بعد ذلك جراء عدم أخذه باألسباب فهو جراء
تقصريه.
فما أحوج املسلمني اليوم إىل هجرة إىل اهلل ورسوله ،هجرة إىل اهلل بالتمسك حببله
املتني ،وحتكيم شرعه القويم ،وهجرة إىل رسوله باتباع سنته واالقتداء بسريته.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
اهلوامش:
 .1التوبة.40:

 .2فقه السرية  /حممد الغزالي.

 .3صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب مناقب املهاجرين وفضلهم.
 .4األعراف.198:

املصادر

 سرية ابن هشام ،ابن هشام. الرحيق املختوم ،الشيخ صفي الدين املباركفوري. حماضرات يف اهلجرة ،د .حممد راتب النابلسي. -فقه السرية ،حممد الغزالي.
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اآلخروية والدنيوية
الشيخ /حممد سعيد صالح
مدير عام البحوث والتخطيط  /دار اإلفتاء الفلسطينية

احلمد هلل رب العاملني ،شرع لنا من الدين ما فيه فالحنا وجناحنا يف الدارين ،وبعث

لنا سيدنا حممداً خري الثقلني ،والصالة والسالم على صحابته ،وبعد؛

مع بزوغ عام هجري جديد ال بد لنا -حنن اتباع حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه
وسلم -أن ندرس اهلجرة العظيمة من جوانب عدة ،لنتعرف على ماضي أمتنا ،فنبين
حاضرنا لنستشرف ُمستقبلنا ،فينعم أبناؤنا وأحفادنا مبستقبل مشرق وواعد.

وأتناول يف مقالي هذا اهلجرة اليت يراد بها الثواب اجلزيل ،واألجر العظيم من رب

العاملني ،واهلجرة اليت يراد بها الدنيا وزينتها فقط.

إن سيدنا حممداً صلى اهلل عليه وسلم بني لنا يف احلديث الشريف الصحيح معنى

اهلجرة اآلخروية واهلجرة الدنيوية ،فعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول(:إنمََّا َ
اتَ ،وإِنمََّا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ
األ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
ِ
اج َر
َما َن َوىَ ،ف َم ْن َكاَن ْ
ت ِه ْج َرُتُه إِلىَ ُدْنيَا ُي ِصيُب َها أَ ْو إِلىَ ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َها َف ِه ْج َرُتُه إِلىَ َما َه َ

إَِليِْه)( ،)1زاد عليه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب إمنا األعمال بالنية وأنه
اللِ َو َر ُسوِلِه َف ِه ْج َرُتُه إِلىَ هَّ
ت ِه ْج َرُتُه إِلىَ هَّ
اللِ َو َر ُسوِلِه ).
يدخل فيه الغزو (َف َم ْن َكاَن ْ
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وأسباب ورود هذا احلديث أن ً
رجال هاجر من مكة إىل املدينة من أجل امرأة تدعى
أم قيس ،فسمي مهاجر أم قيس.
راو ،وأمجع العلماء على صحته
راو ،وقيل سبعمائة ٍ
وروى هذا احلديث أكثر من مائيت ٍ

وتلقيه بالقبول(.)2

األصل يف العبادات والركن األول فيها هو النية الصادقة ،بتوجه اإلرادة بالفعل إىل
اهلل عز وجل ،ويقول أهل احلديث عن هذا احلديث إنه يقوم عليه ثلث الدين ،وقال
بعضهم نصف الدين ،بل ترتاح النفس إىل أنه يقوم عليه كل الدين.
فالنية هي اليت تفرق بني إرادة العبد للخري أو الشر ،للعادة أو العبادة ،للثواب أو
العقاب .واألصل بأعمال املسلم أن تكون خالصة ابتغاء مرضاة اهلل تبارك وتعاىل ،فها
هو سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم هذا النيب العربي القرشي ،الباحث عن رضوان
اهلل عز وجل بتعبده وتبتله يف الغار ،ينظر إىل السماوات العلى واألرضني ،يتفكر يف
خلق اهلل من إنس وشجر وحجر ،وما حييط به من الكون واملخلوقات ،فإذا بهذا النيب

ً
خيتاره اهلل تبارك وتعاىل ليكون نبياً
مرسال يؤيده بقرآن كريم ،ليحمل شريعة وديناً ،يغري
بهما واقع الناس أمجعني.
محل الرسالة وبدأ بتبليغ األمانة ليخرج البشرية من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد،
ومن ذل الدنيا وهوانها إىل سعة اآلخرة ،وكل ذلك بنية صادقة خملصة.
فها هم شبان مكة يلهون ويلعبون ،ميرحون ويفرحون ،أ ّما هذا النيب حممد صلى اهلل

عليه وسلم فال يلهو وال يلعب ،وال يغين وال يطرب ،هجر الدنيا مبلذاتها ،ألنه يعلم أن
احلياة وإن طالت قصرية ،ببحث عن خري عميم ،يَنالُه الناس أمجعون ،غايته اجلنة وطريقه

إليها برمحة ربه؛ رب العاملني ،رب األولني واآلخرين ،يعيش هذا النيب يف مكة املكرمة،
محال ً
اليت ولد فيها وتربى بأحضانها ،واستنشق هواءها ،وارتوى من مائها ،وحيمل ً
ثقيال،
38

اهلجرة اآلخروية والدنيوية

إنها أمانة الرسالة ،قال تعاىل{ :إنَّا َسُنْل ِقي َعَليْ َك َق ْو ًال َث ِق ً
يال }(.)3
ِ

حيب سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم مكة املكرمة ،ويعشق كل ما أحل اهلل عز وجل

فيها ،وجبهد وكد متواصلني يدعو الناس سراً إىل دين التوحيد ،فلم يؤمن به إال نفر
يسري ،من زوجة وابن عم وعم وآخرين.
يتحمل األذى من املشركني بالشوك واحلجارة واللسان السليط ،فيصرب ويرابط؛ ألنه

يعمل من أجل دين اإلسالم العظيم ،متبعاً رضوان اهلل اجلزيل والعطاء العظيم من رب
العاملني ،يوم ال ينفع مال وال بنون ،إال من أتى اهلل بقلب سليم.
سنة اهلل يف املرسلني ،أن يهاجروا من وطن إىل مكان آخر ابتغاء محل رسالة الدين،
فإبراهيم عليه السالم أبو األنبياء هاجر من موطنه إىل مصر من أجل دعوة التوحيد،
ويعقوب ويوسف أنبياء اهلل هاجروا من فلسطني إىل مصر ،ولوط عليه السالم هاجر

من قريته عند فساد أهلها ،وموسى عليه السالم هاجر بقومه إىل سيناء فاراً من فرعون
ومن معه.
فكل هذه اهلجرات من أجل التوحيد ،ومحاية الدين ،والفرار باملؤمنني مهاجرين من
بلد أحبوه وعرفوه وألفوه إىل موطن مل يعرفوه ومل يألفوه ،ومن أناس خربوهم وجربوهم
إىل آخرين مل خيربوهم ومل جيربوهم.

ين َت َوَّف ُاه ُم المَْآلِئ َكُة
فاهلجرة الدينية تكون ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
َ
ض هّ
ض َقاْل َواْ أَلمَْ َت ُك ْن أَ ْر ُ
َض َع ِف َ
ُم َق ُالواْ ُكنَّا ُم ْست ْ
اللِ
َظالمِِي أَْنُف ِس ِه ْم َق ُالواْ ِف َ
يم ُكنت ْ
ني فيِ األ ْر ِ
اءت َم ِصرياً}( ،)4وصدق اهلل العظيم
اه ْم َج َهنَّ ُم َو َس ْ
اجُرواْ ِفي َها َفأُ ْوَلـئِ َك َمأْ َو ُ
َو ِ
اس َعًة َفُت َه ِ
اجُرواْ َو َجا َه ُدواْ َسبِيل هّ
اللِ ُأ ْوَلـئِ َك يَ ْر ُجو َن َرمْح َ
َت
ين آ َمنُواْ َو َّال ِذ َ
القائل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ين َه َ
ِ
فيِ
اللِ َو هُّ
هّ
يم}(.)5
الل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
يع َع َم َل َعا ِمل ِّم ُ
نكم ِّمن َذ َك ٍر أَ ْو ُأنثَى
َج َ
است َ
اب لهَُ ْم َرُّب ُه ْم أَِّني َال ُأ ِض ُ
ويقول احلقَ{:ف ْ
ٍ
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ُ
اجُرواْ َوُأ ْخ ِر ُجواْ ِمن ِديَ ِار ِه ْم َوُأوُذواْ َسبِيِلي َوَقاَتُلواْ
ض َف َّال ِذ َ
ين َه َ
َب ْع ُضكم ِّمن َب ْع ٍ
فيِ
ات جَْتري ِمن تحَْتِ َها َ
ُ ُ
ُ َ
األْن َهاُر َث َواباً ِّمن ِعن ِد
َوُقتِلواْ أل َك ِّف َر َّن َعنْ ُه ْم َسيِّئَاِت ِه ْم َوألْد ِخلنَّ ُه ْم َجنَّ ٍ ِ
هّ هُّ
اب}(.)6
اللِ َوالل ِعن َدُه ُح ْس ُن الثَّ َو ِ

فاهلجرة ابتغاء رضوان اهلل عز وجل فما كان هلل فهو املتصل ،وما كان لغري اهلل فهو

املنقطع.
ولن أخوض يف تفصيالت اهلجرة املباركة اليت غريت املعايري من أول هجرة بعض
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فاهلجرة الثانية ،فهجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه

الصديق ،وما حدث معه عرب الطريق من معجزات ِّ
تدل ُل على صدق نبوته حتى وصل
إىل املدينة املنورة ،فكانت مجيع أعماله ،ومن معه من الصحابة فقط لنيل رضوان اهلل
تعاىل ،فلم يهاجروا للمال وال للجاه وال للعز ،بل هجرة لدين وفتح مؤزر مبني ،بنية
صادقة لتكون هجرتهم هجرة آخروية هلل فحسب.
أما اهلجرة الدنيوية اليت يهاجر فيها املرء ابتغاء تغيري األوطان ،أو البحث عن الرزق،
أو طلب العلم ،أو الزواج ،فقد تكون هجرة دنيوية يأثم املسلم بها ،وقد تكون هجرة
ربانية يثاب املسلم عليها.
فطلب العلم فرض على املسلم أن حيصله ويتحصل عليه من مصادره ،كالعلوم
املعاصرة احلديثة؛ كعلم احلاسوب ،وبعض العلوم األخرى ،واليت حتتاج إىل هجرة
األوطان لبعض زمان ،ريثما يكمل الطالب تعليمه ،وينهي حتصيله ،فريجع إىل أهله
وعشريته وديرته ،ليؤدي علمه جملتمعه ،ويرفع من مكانة أمته ،فهو علم مأجور ،وهجرة
مثابة ،وعمل حمفوف باألجر واحلسنات.

وكذلك بعض الناس يهاجرون ،ال بل يسافرون طلباً للرزق ،ال حباً بالغربة ،فهم

يف جد ،يف كدهم وعملهم ،وهم يف جهاد متواصل حتى يعودوا إىل أوطانهم ،ليكملوا
40

اهلجرة اآلخروية والدنيوية

مسرية البناء والعطاء.
أما أولئك الذين يهاجرون من أجل متع الدنيا وملذاتها أو اهلروب من ضيق احلياة

وضنك املعيشة ،كما حدث يف جمتمعنا مؤخراً ،فهي هجرة دنيوية آثم من يقوم بها،
فالرباط يف فلسطني أجر ،واملوت على الفراش فيه شهادة ،والسهر حراسة ابتغاء مرضاة
اهلل.
إن دار اإلفتاء الفلسطينية تفيت حبرمة اهلجرة من فلسطني ،وقد ورد لسماحة الشيخ
حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -السؤال اآلتي:
ما حكم اهلجرة من فلسطني؟
ويف معرض إجابته عن هذا السؤال أشار مساحته إىل كثرة احلديث يف بالدنا فلسطني
عن اهلجرة ،خباصة بني صفوف الشباب ،وذلك بسبب األوضاع األمنية واالقتصادية

املرتدية طلباً للرزق يف بالد أخرى .حيث التسابق على أبواب سفارات الدول الغربية
وممثلياتها ،طلباً للحصول على تأشرية السفر واهلجرة إىل تلك الدول بنية اإلقامة
الدائمة ،وبني مساحته أن رسولنا األكرم صلى اهلل عليه وسلم حث على الرباط يف هذه

الديار واهلجرة إليها ،وليس اهلجرة منها ،فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ ِه ْج َرةَ
مُْ َفاْن ِفُروا)( ،)7وقال عليه الصالة والسالم:
اسُتنْ ِف ْرت
َب ْع َد اْل َفتْ ِحَ ،وَل ِك ْن ِج َهاٌد َوِنيٌَّةَ ،وإَِذا ْ
(إَّن َها َست ُ
َك ُ
يم ،)8()...وقال عليه
اس إِلىَ ُم َه َ
ون ِه ْج َرةٌ َب ْع َد ِه ْج َرةٍ يَنْ َحاُز النَّ ُ
اجر إِْب َرا ِه َ
ِ
الصالة والسالم حينما سأله الصحابي اجلليل ذو األصابع قال ( :إِ ْن اْبُتِلينَا َب ْع َد َك
ِباْلبَ َقاِء ،أَيْ َن َتأُْمُرَنا؟ َق َ
الَ :عَليْ َك ِببَيْ ِ لمَْ
س َفَل َعَّلُه أَ ْن يَنْ َشأَ َل َك ُذ ِّريٌَّة يَ ْغ ُدو َن إِلىَ َذِل َك
ت ا ْق ِد ِ
وحو َن)(.)9
المَْ ْس ِج ِد َويَُر ُ

وقد حرص الصحابة الكرام  -رضوان اهلل عليهم  -والسلف الصاحل من العلماء

واألولياء واجملاهدين واحملررين ،على الرباط يف هذه الديار باعتبارها من أهم ثغور
41
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اإلسالم واملسلمني .وبناء على ما تقدم فإن اهلجرة من هذه الديار املباركة إىل بالد أخرى،

بنية اإلقامة الدائمة ال جتوز شرعاً ،وعلى أبناء هذه الديار التمسك بالسكن والرباط
فيها ،وال يرتكوها للغزاة واحملتلني ،وحسبهم شرفاً أن يكونوا سدنة مسجدها األقصى
املبارك ،الذي تشد إليه الرحال ،ويضاعف اهلل فيه الثواب ،ناظرين إىل أن ينالوا بشارة
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بأنهم الطائفة الظاهرة على احلق ،إىل أن يأتي أمر اهلل وهم
كذلك ،أما السفر املؤقت إىل بالد أخرى لطلب العلم أو العمل ،فجائز ،شريطة العزم
على العودة واإلقامة يف هذه البالد املباركة بعد انتهاء مرحلة طلب العلم والعمل)10(.

فمن امتنع عن اهلجرة من فلسطني مرابط إىل يوم الدين ،ومن تركها وخرج منها فاراً

تاركاً مكانه للمحتلني؛ فهو آثم حيتاج إىل توبة وعودة.

اللهم ثبتنا يف أوطاننا ،واجعلنا مرابطني إىل يوم الدين.
اهلوامش:
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 .2جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي ،ص .11
 .3املزمل.5:

 .4النساء.97:

 .5البقرة.218:

 .6آل عمران.195:

 .7صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب وجوب النفري وما جيب من اجلهاد والنية.
 .8مسند أمحد ،أول مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما.
 .9مسند أمحد ،أول مسند املدنيني ،حديث ذي األصابع رضي اهلل عنه.

www.darifta.org .10
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أنت تسأل واملفيت جييب

(الن

ح
ل)43:

الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1اإلرث
السؤال :القتل من موانع اإلرث ،فكيف تنظر القوانني الوضعية هلذا املانع؟ وهل يرث
أهل شخص ملحد (شيوعي) ماله؟ وما حكم ذلك؟ وإذا تويف شخص وال يوجد له

وريث ،ماذا حيصل ألمواله؟ هل تستولي عليها الدولة؟ أم تذهب هدراً؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فباإلشارة إىل األسئلة املثبتة أعاله ،نقول وباهلل التوفيق:
 .1خبصوص السؤال األول ،واملتعلق بنظرة القوانني الوضعية ملوضوع القتل بصفته
مانعاً لإلرث ،فإن اختصاص دار اإلفتاء هو القانون الرباني وليس الوضعي ،وعليه فإن

اإلجابة عن هذا السؤال خارجة عن نطاق اختصاصنا.
 .2أما خبصوص السؤال الثاني ،واملتعلق مبرياث الشيوعي امللحد ،فإن كان هذا الشخص

جاحداً باهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،معتنقاً ملبادئ املاركسية املادية اليت تنكر كل ما
وراء املادية ،وال تؤمن بشيء من الغيبيات ،مثل األلوهية والوحي والرساالت ،وتزعم أن

الدين أفيون الشعوب ،وتفسر ظهور النبوات – ومنها نبوة سيدنا حممد  - تفسرياً
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مادياً صرفاً ،فهذا ملحد بال شك ،مرتد عن دين اهلل تعاىل ،وتنطبق عليه أحكام املرتد
الذي اعتنق اإلسالم ،ثم رجع عنه بإرادته احلرة الواعية.
وقد أمجع علماء األمة على أن غري املسلم ،ومنهم املرتد ،ال يرث من املسلم ،لقوله :

(لاَ يَ ِر ُث المُْ ْسِل ُم اْل َكاِف َرَ ،ولاَ اْل َكاِفُر المُْ ْسِل َم) (.)1

أما مرياث املسلم من غري املسلم ،فإن اجلمهور مينعون ذلك ،يف حني أن بعض العلماء

ذهب إىل جوازه ،ومنهم عدد من الصحابة ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وعليه

إن مات املرتد ،فإن ماله يعترب فيئاً عند اجلمهور ،ويدخل بيت مال املسلمني ،يف حني أن
بقية العلماء جييزون قسمته بني ورثته املسلمني ،قياساً على تقسيم النيب مال عبد اهلل

بن أبي سلول بني أوالده ،رغم أنه كان رأس النفاق.

 .3أما السؤال الثالث؛ املتعلق مبن مات وليس له وارث ،فالنيب  يقولَ (:م ْن َت َر َك َمالاً

َفلأِ َ ْهِلِهَ ،و َم ْن َت َر َك َديْنًا ،أَ ْو َضيَا ًعاَ ،فإَِل َّي َو َعَل َّي) (.)2

والعلماء اختلفوا يف تفسري ذلك ،فذهب احلنابلة واحلنفية إىل أن ماله يذهب إىل ذوي

األرحام ،وذهب الشافعية واملالكية إىل أنه يذهب إىل بيت املال ،وليس لذوي األرحام
منه شيء.

والراجح أن ذوي األرحام ،مقدمون على بيت املال؛ لقوله تعاىلَ {:وُأ ُ
ولو الأَْ ْر َح ِام
اللِ إِ َّن هَّ
َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولىَ ِببَ ْعض ِكتَاب هَّ
لر َجا ِل
اللَ ِب ُك ِّل َش ْيٍء َعِل ٌ
يم}( ،)3وقوله تعاىلِ{:ل ِّ
ِ
ٍ فيِ
يب ممَِّا َت َر َك اْل َواِل َدا ِن َوالأَْْق َرُبو َن ممَِّا َق َّل
ِّساِء َن ِص ٌ
َن ِص ٌ
يب ممَِّا َت َر َك اْل َواِل َدا ِن َوالأَْْق َرُبو َن َوِللن َ
َ
ِمنُْه أَ ْو َكُث َر َن ِصيبًا َم ْفُر ً
ار َث َلُه)( ،)5فإن مل
ار ُث َم ْن لاَ َو ِ
وضا}( ،)4ولقوله ( :الخْ ُال َو ِ

يكن للمسلمني بيت مال ،فإن أمواله تقسم يف مصاحل املسلمني العامة.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
44
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 .2القتل اخلطأ
السؤال :أنا طبيبة ،ووالدي كان يبلغ من العمر  78عاماً ،ويعاني من ضعف عضلة

القلب ،وعدم انتظام ضرباته ،وضيق الشرايني التاجية ،ويف ليلة قمت بقياس النبض

والضغط له ،ومل يكن يشكو من شيء ،الحظت وجود بعض االضطراب بضربات
القلب ،ولكن كان الضغط فى معدالته العادية ،ومل يكن يشكو من أي شيء ،ومل حيس
ً
أصال ،بل كان يستعد للنوم ،وقررت االنتظار للغد ملعرفة إذا
بوجود هذا االضطراب

كان هذا االضطراب سيستمر ،وذلك ألدخله املشفى ،ألنين أحسست أنه سيحزن ملعرفة

أن عليه دخول املشفى الذي يكره الذهاب إليه ،ويبكي عندما يأتي رجال اإلسعاف حلمله
ألنه ال يستطيع املشي ،ويف اليوم التالي استيقظ واغتسل وتوضأ لصالة اجلمعة ،وعندما

استيقظت فوجئت بانسداد مصارف املياه يف املنزل ،مما ضايق أمي ،لذلك نسيت قياس
النبض ألبي ،وانشغلت مبحاولة تسليك املصارف ،حتى فوجئت بنزول أبي مسرعاً

لصالة اجلمعة ،ولكنه توفى فجأة مبجرد جلوسه يف املسجد ،وتوجهه للقبلة.

أنا ألوم نفسي ألنين مل أطلب اإلسعاف ليلة اخلميس عند اكتشايف هذا االضطراب،
رغم أنه مل يكن يشكو من شيء ،وكان داخل السرير يستعد للنوم ،فهل هذا يعد ً
قتال

علي صيام  60يوماً؟ مع العلم أن أبي كان قد رأى باملنام مرتني أن هناك
خطأ ؟وهل ّ
أشخاصاً حضروا لقبض روحه يف هذا األسبوع ،وقد كانت هذه الرؤيا السبب يف

قياسي للنبض والضغط يف هذا املساء ،ولكنين فشلت يف التصرف.

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

األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فباإلشارة إىل سؤالك املثبت أعاله ،أود ً
أوال أن أشكر لك بر والديك ،وجزاك اهلل
خرياً على حرصك على تربئة نفسك مما تظنني أنه أوقعك باإلثم ،وأريد أن أطمئنك
أخيت الكرمية أن فعلك مل يكن أبداً من أنواع القتل ،فالقتل اخلطأ عند الفقهاء ،هو ما

وقع دون قصد الفعل والشخص ،أو دون قصد أحدهما (.)6
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وأنت تصرفت حسب األصول الطبية مع مراعاة ظروف الوالد ومل تقصدي التقصري
أو اإلهمال ،وال داعي ألن تحُ ملي نفسك ما ال جيب ،فاألمر يبقى يف دائرة القضاء والقدر،
واهلل أعلم ،فالوالد -رمحه اهلل -لن خيّلد يف هذه األرض ،مثل بقية اخللق ُ
{ك ُّل َم ْن َعَليْ َها

َفا ٍن} ( ،)7فال تذهيب نفسك حسرات على ما حصل ،وال تركين إىل األحالم ،فهي ال تدل
بالضرورة على صلة باملوضوع ،واألحكام الشرعية ال ُتبنى على األحالم ،وليس عليك

وترحي على والدك ،وادعي له ،فإن دعاء الولد للوالد من أبواب اخلري اليت جيري
كفارة ،مّ
ثوابها للوالد بعد املوت ،قال ( :إَِذا َم َ
ْس ُان اْن َق َط َع َع َمُلُه إِلاَّ ِم ْن َثلاَ ٍث؛ َص َدَقٌة
ات الإِْن َ
ْعو َلُه) ( .)8واهلل تعاىل أعلى وأعلم
َج ِاريٌَةَ ،و ِعْل ٌم ُينْتَ َف ُع ِبِهَ ،و َوَل ٌد َصالحٌِ يَد ُ
 .3فضل الصالة يف املسجد األقصى
السؤال :ورد يف األحاديث النبوية الشريفة أن الصالة يف املسجد األقصى تعادل 500

صالة ،وسؤالي هو :إذا توجهت إىل املسجد األقصى وقضيت يف رحابه الطاهرة بعض

ما فاتين من صلوات يف السنوات السابقة ،فهل حتسب كل صالة وفق ما حدده الرسول

 وهو مخسمائة صالة ،أو أنها حتسب صالة واحدة فقط.

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

األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فباإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله ،نقول وباهلل التوفيق:
لحْ َ
لاَ
الر َح ُال إلاَّ إلىَ َثلاَ َثِة َم َس ِ َ لمَْ
الر ُسو ِل َصَّلى
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
قالُ ( :ت َش ُّد ِّ ِ ِ
اجد؛ ا ْس ِج ِد ا َر ِ
هَُّ
الل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و َم ْس ِج ِد الأَْْق َصى)(.)9
يما ِس َواُه إِلاَّ المَْ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم)(.)10
وقال أيضاًَ :
ي ِم ْن أَْل ِ
ف َصلاَ ةٍ ِف َ
(صلاَ ةٌ فيِ َم ْس ِج ِدي َه َذا َخرٌْ
فال شك يف فضل الصالة يف املساجد الثالثة ،وأنها تعدل مئات الصلوات يف غريها

من املساجد ،وال يعين مضاعفة األجر املذكور هنا أنه ميكن االستغناء به عن أداء

الصلوات ،قال احلافظ ابن حجر( :إن التضعيف املذكور يرجع إىل الثواب ،وال يتعدى
46
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إىل اإلجزاء باتفاق العلماء ،كما نقله النووي وغريه ،فلو كان عليه صالتان ،فصلى يف

أحد املساجد املذكورة صالة مل جتزه إال عن واحدة) (.)11

فصالة القضاء تبقى من حيث العدد مطلوب أداؤها ،ولكن أجرها يتضاعف إذا

قضيت يف أحد املساجد الثالثة املذكورة.

 .4خروج املرأة بالزينة
السؤال :يالحظ أن العديد من الفتيات العازبات والنساء املتزوجات خيرجن إىل

األسواق العامة وشوارعها ،وهن بكامل زينتهن ،وتفوح منهن رائحة العطور ،فما حكم

ذلك؟ وهل هناك حرمة إذا تزينت املرأة أو تعطرت حتى يف ذهابها إىل املسجد؟

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

األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

فباإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله ،فاهلل تعاىل يقول{ :يَا َب آَد َم ُخ ُذوا ِزينَت ُ
َك ْم
نيِ
ِعنْ َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد}( ،)12وقال سبحانهُ{ :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينََة هَّ
اللِ َّال أَ ْخ َر َج ِل ِعبَاِدهِ}(.)13
تيِ
واملراد بالزينة اللباس ،وكل ما ُيتجمل به ( ،)14والزينة مبا فيها الطيب يف األصل

مباحة جبميع أنواعها ،إال ما خصه الدليل ،وأخرجه عن دائرة اإلباحة.

والطيب مباح للمرأة كما هو للرجل ،ولكنها إذا خرجت من بيتها إىل املسجد أو غريه؛
فعليها أن تتجنب التطيب ،لقوله ( :إَِذا َش ِه َد ْت إِ ْح َد ُ
ب ِتْل َك
اك َّن اْل ِع َشاَءَ ،فلاَ َت َطيَّ ْ
َّ
ت بخَُ و ًراَ ،فلاَ َت ْش َه ْد َم َعنَا اْل ِع َشاَء الآْ ِخ َرةَ) ()16
الليَْلَة)( ،)15وقال ( :أَيمَُّا ا ْم َرأَةٍ أَ َصاَب ْ
والتخصيص بالعشاء اآلخرة ملزيد من التأكيد ،وألن النساء خيرجن يف العشاء اآلخرة

إىل املسجد فأمرهن بذلك ( ،)17قال ابن مالك( :واألظهر أنها -أي العشاء اآلخرة-

خصت بالنهي ألنها وقت ظلمة وخلو طريق). )18( .

وشنّعت بعض األحاديث على املرأة اليت خترج متعطرة ،فاعتربتها زانية ،قال ( :أَيمَُّا
استَ ْع َط َر ْتَ ،ف َم َّر ْت َعَلى َق ْو ٍم ِليَ ِج ُدوا ِم ْن ِر ِحي َها؛ َف ِه َي َزاِنيٌَة) (.)19
ا ْم َرأَةٍ ْ
وإذا كان النهي عن التطيب حال خروج املرأة إىل املسجد ،فعند خروجها إىل غريه أوىل.
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وبناء عليه؛ وسداً للذريعة ،وغلقاً ألبواب الفتنة ،فال جيوز خروج املرأة متعطرة يف

الشوارع واألسواق.
اهلوامش:

 .1صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة.
 .3األنفال.75:
 .4النساء.7:
وحسنه.
 .5سنن الرتمذي ،كتاب الفرائض عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف مرياث اخلالّ ،
 .6مغين احملتاج .4/3
 .7الرمحن .26:
 .8سنن الرتمذي ،كتاب األحكام عن رسول اهلل ،باب يف الوقف.
 .9صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب مسجد بيت املقدس.

َ
اج ِد أَْف َض ُل.
 .10سنن الرتمذيِ ،كتَاب َّ
الصلاَ ةَِ ،باب َما َجاَء فيِ أ ِّي المَْ َس ِ
 .11عن فتح الباري  68/ 3بتصرف.
 .12األعراف.31:
 .13األعراف.32 :
 .14الزخمشري  ،101/ 2األلوسي .412/ 1
 .15صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب خروج النساء إىل املسجد إذا مل يرتتب عليه فتنة.
 .16صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب خروج النساء إىل املسجد إذا مل يرتتب عليه فتنة.
 .17عون املعبود .231 - 230 /11
 .18مرقاة األحاديث .17/ 2
 .19سنن النسائي ،كتاب الزينة ،باب ما يكره للنساء من الطيب.
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الشيخ  /أمحد ذياب عطايا  -رام اهلل

احلداد إو اإلحداد :يف اللغة هو املنع ،مأخوذ من احلد.
أما يف االصطالح فهو :امتناع املرأة عن الزينة وما يف معناها ،مما يبعث على رغبة
الرجال فيها ،يف مدة خمصوصة ،يف أحوال خمصوصة.

وهو حكم شرعي خاص باملرأة دون الرجل ،وال يشرع اهلل ورسوله أمراً إال حلكمة

بالغة ،وما على املسلم إال التسليم التام ملا شرعه اهلل دون تردد ،ولو مل يعلم احلكمة من

ورائه ،وما عليه إال أن يقول( :مسعنا وأطعنا) ،قال اهلل تعاىلَ{ :ف َ
ال َو َرِّب َك َال ُي ْؤ ِمنُو َن َحتَّ َى
يحَُ ِّك ُم َ
َه ْم ُث َّم َال يجَِ ُدواْ فيِ أَنُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ممَِّّا َق َضيْ َ
يما}(.)1
يما َش َج َر َبيْن ُ
ت َوُي َسِّل ُمواْ َت ْسِل ً
وك ِف َ

فإن أمكن إدراك احلكمة ،فذلك نور على نور ،وهو مما يزيد النفس اطمئناناً ،وإن مل

ميكن إدراك احلكمة ،فالتسليم هو الواجب ،ولسنا مكلفني بالبحث عن ذلك ،إمنا حنن
مكلفون باالمتثال لشرع اهلل تعاىل ،وعلينا أن نقول :مب أمر اهلل؟ وال نقول :مل أمر اهلل.

وكل ما تلمسه العلماء رمحهم اهلل من ِح َكم ،قد تكون صحيحة ،وقد تظهر ِح َكم

أخرى للمتأملني يف املستقبل ،لذلك لن نبحث يف احلكمة اليت شرع ألجلها احلداد.

وحكم اإلحداد :إما أن يكون مباحاً ،وهو إحداد املرأة على غري زوجها أكثر من ثالثة
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أيام ،حلديث زينب عن أم حبيبة ،أنها مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول على

املنرب( :لاَ يحَِ ُّل لاِ ْم َرأَةٍ ُت ْؤ ِم ُن ِب هَّ
ت َف ْو َق َثلاَ ٍث ،إِلاَّ َعَلى
اللِ َواْليَ ْو ِم الآْ ِخ ِر أَ ْن تحُ ِ َّد َعَلى َميِّ ٍ
َز ْو ِج َها) (.)2
قال القرطيب يف اجلامع(( )180/ 3هذا دليل على حتريم إحداد املسلمات على غري

أزواجهن فوق ثالث ،وإباحة اإلحداد عليهم ثالثاً ).

وإما أن يكون واجباً ،وهو إحداد املرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً ،تبدأ من يوم

وفاته ،وليس من وقت العلم بتلك الوفاة ،مبعنى :أن املرأة لو جاءها خرب وفاة زوجها
بعد شهر أو شهرين من وفاته ،فإنها تبدأ اإلحداد من وقت وفاته ،وإن علمت بوفاته
بعد أربعة أشهر وعشر ،فال إحداد عليها ،هذا بالنسبة للمرأة غري احلامل؛ سواًء كانت
صغرية أم يائسة ،أم من ذوات احليض.
أما احلامل ،فإن إحدادها ينتهي بوضع احلمل ولو بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعة أو

الت َ
األمْحَا ِل
أكثر أو أقل ،وهو آخر ولد يف بطنها من زوجها املتوفى ،قال اهلل تعاىلَ .. { :وُأ ْو ُ
حَل ُه َّن ،)3(}...بذلك تنتهي العدة وينتهي اإلحداد ،وهذه اآلية تشمل
أَ َجُل ُه َّن أَن يَ َض ْع َن مَْ
أيضا عدة املطلقة.
وقد روي عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت كما يف البدائع( ،)2008/ 4أنهم
قالوا يف املتوفى عنها زوجها( :إذا ولدت وزوجها على سريره جاز هلا أن تتزوج) وأخرج
هَّ ْ أْ َ
ىَ
ود أ َّن أ َبا ُه َ
ال ْر َقم ُّ
الز ْه ِر ِّي َيأ ُم ُر ُه
الل ب ِن
مسلم عن ا ْب ِن َم ْس ُع
ك َت َب ِإل ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ِ
ِ
ٍ َ َ
ْ
أْ َ
ال ْس َلم َّيةَ ،ف َي ْسألهَ َ ا َع ْن َحديث َهاَ ،و َع َّما َق َ
أ ْن َي ْد ُخ َل َع َلى ُسب َْي َع َة ب ْنت حْ َ
ال لهَ َ ا
ار ِث
ال
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
هَّ
هَّ
هَّ
َّ
َّ
َ
ىَ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
استفتت ُه ،فكت َب ُ
الل َصلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم ِحني ْ
الل ِإل
ع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ِ
َر ُسول ِ
ُ
هَّ
ك َان ْت حَ ْ
الل ْبن ُع ْتب َ
ب ْت ُه :أ َّن َها َ
َة خُ ْ
ب ُه أ َّن ُسب َْي َع َةأ ْخ رَ َ
ي ُ
َ
ت َت َ
س ْع ِد ْب ِن َخ ْو َل َة،
ع ْب ِد
ِ
ِ
َ
َ
رِ َ
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َ َّ ْ َ َ
َو ُه َو ف َبن َع ِ ْ ُ َ ٍّ َ َ َ مَِّ ْ َ َ َ ْ ً َ ُ ُ يِّ َ َ ْ َ
اع،
ام ِر ب ِن لؤي،وكان من ش ِهدبدرا،فتوف عنها يِف حج ِة الود ِ
يِ يِ
َ َ َ َّ
َ
َ
َوه َي َح ٌ َ َ َ َ
اس َها
ِ
امل ،فل ْم  ت ْنش ْب  َأ ْن َو َض َع ْت حمَ ْ ل َها َب ْع َد َوفا ِت ِه ،فل َّما  ت َعل ْت  ِم ْن ِن َف ِ
ِ
ت َّم َل ْت ل ْل ُخ َّط َ َ َ َ َ
جَ َ
الس َنابل ْب ُن َب ْع َ
ك ٍك، َر ُج ٌل ِم ْن َبن َع ْب ِد َّ
الد ِار،
ِ
اب ،فدخل َعل ْي َها َأ ُبو َّ ِ ِ
ِ
يِ
هَّ
 َف َق َ
ال لهَ َ اَ :ما لي أ َراك ُم َت َج ِّم َل ًةَ ،ل َع َّلك َت ْرج َ
الن َ
ني ِّ
ك َ
اك ٍح
احِ ،إ َّن ِك َو ِ
الل َما َأ ْن ِت ِب َن ِ
ِ َ ِ
ِ ِ
ت َّر َع َل ْيك أ ْر َب َع ُة أ ْش ُهر َو َع ْش ٌرَ ،ق َال ْت   ُسب َْي َعة ُ: َف َل َّما َق َ
َح َّتى مَ ُ
ال ِلي َذ ِلك َ ،مَ َ
ج ْع ُت
ِ
َ ٍ
َ
هَّ
هَّ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َع َل َّي ث َيابي ح َ
ُ
ُ
ُ
الل  َ
صلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم  ف َسألت ُه َع ْن
ني أ ْم َس ْيت ،فأت ْيت َر ُسول
ِ
َ
َ
ِ ِ ِ َ
ُ
ح َل ْل ُتح َ
ني َو َض ْع ُت حمَ ْ ِليَ ،وأ َم َر ِني ب َّ
َذ ِل َك، َفأ ْف َتا ِني ِبأ ِّني َق ْد َ
الت َز ُّو ِج ِإ ْن َب َدا ِلي)،
ِ
ِ
َ
َ
َ
اَ
َق َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
الا ْب ُن ِش َهاب:فل أ َرى َبأ ًسا أن تتز َّو َج ِحني َوض َعتَ ،وإن كانت ف َد ِم َها ،غ رْ َ
ي
ٍ
ِ
يِ
َ ْ َ
أ ْن اَل َي ْق َر ُب َها َز ْو ُج َها َح َّتى َت ْط ُه َر)(.)4
َ
ويف رواية النسائي( :)190 /6وضعت سبيعة بنت احلارث بعد وفاة زوجها بثالثة
وعشرين أو مخسة وعشرين يوماً ،فلما تعلت،تشوقت لألزواج......احلديث
بني اجلاهلية واإلسالم:
اإلحداد كان ً
أصال من عادات اجلاهلية وتقاليدها وأعرافها وديانتها ،لكنه كان أقسى
وأقبح إحداد ملا حيمله من ظلم وأذى حسي ونفسي للمرأة.
فقد كانت التقاليد اجلاهلية تفرض على املرأة املتوفى عنها زوجها أن متكث يف

حدادها ً
حوال ً
كامال ،ترتك فيه الزينة ،وتلبس أردأ الثياب وأخشنها ،ومتتنع عن الطهارة

واالغتسال ،فال متس ماًء طوال العام ،حتى لو نفست أو حاضت ،وال تزيل شعراً وال
تقلم ظفراً ،وتعيش يف حجرة مظلمة يف بيتها ،ال تكلم أحداً ،وال يكلمها أحد ،وال

يدخل عليها أحد.
فإذا ما انتهى احلول خرجت للناس بأقبح صورة وأننت ريح ،ثم تؤتى بدابة(محار أو
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طري أو شاة) فتفتض به(أي متسح فرجها به) وتنبذه ،فقلما تفتض بشي إال مات من ننت
رحيها ،ثم تنتظر مرور كلب ،فرتميه ببعرة ،وذلك إيذاناً بانتهاء إحدادها وانتهاء عدتها،

ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب ،وغريه ،وهذا ما أشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه
جْ َ
َ َ َ
ُ
َع َر ِة  َ
اه ِل َّي ِة  َت ْر ِمي ِب ْالب ْ
ع َلى
وسلم حينما قالَ .....( :وق ْد كان ْت ِإ ْح َداك َّن يِف ال ِ
َرأس حْ َ
ال ْو ِل) (.)5
ِْ
ُ
ُ
س ْع ُتأ ِّميأ َّم َس َل َم َة َت ُق ُ
ََ َ
ك َان ْت المَْ ْرأ ُة إ َذا ُت ُو يِّ َ
ول(: َ
ف َع ْن َها َز ْو ُج َها
قال ْتز ْي َن ُب مَ ِ
َ ِ
َ
َ
َ
س طيبًا َو اَل َش ْي ًئاَ ،ح َّتى مَ ُ
مَ ْ مَ َ
ً
ت َّر ِب َها َس َن ٌة،
َد َخل ْت ِح ْفشا، َول ِب َس ْت ش َّر ِث َي ِاب َهاَ ،ول ت َّ ِ
ض ب َش ْيء إ اَّل َم َ
َ َ َّ َ ْ َ ُّ
اة أ ْو َط رْ َ َ ْ َ ُّ
ُث َّم ُت ْؤ َتى ِب َد َّاب ٍة حمِ َ
اتُ ،ث َّم
ار أ ْو َش
ٍ
ٍ
يفتفتض ِب ِه ،فقل َما تفت ِ
ٍ
ٍِ
َ
َ
ُ
خَ ْ ُ َ ُ َ
َ
َ
ْ
رَ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ رْ
ي ِه)()6
اج ُع َب ْعد َما شا َءت ِمن ِط ٍ
ت ُرج ،فت ْعطى َب ْع َرة ً ،فت ِمي ِب َها ،ث َّمت َر ِ
يب َأو غ ِ
فلما جاء اإلسالم رفض هذه الصورة املقيتة البغيضة ،وألغى هذا التقليد الظامل
اجلائر يف حق املرأة ،تكرمياً هلا ،وعلواً لشأنها ،ورفعاً إلنسانيتها ،وتثبيتاً حلقها ،فأقر مبدأ

اإلحداد وفاًء للزوج ،وتعظيماً لعقد النكاح ،واعرتافاً بنعمة الزواج ،وإظهاراً للحزن،
واسترباًء للرحم ،ومشاركًة وجدانية ألهل الزوج ،واحرتاماً ملشاعرهم ،وحفظاً لسمعة
املرأة وكرامتها.

كل ذلك دون اإلضرار باملرأة حسياً ومعنوياً ،جسدياً ونفسياً ،كما كانت تفعل يف

اجلاهلية ،إذ كيف يتوقع حالة املرأة النفسية بعد حبس يف مكان ضيق مظلم طوال عام

كامل ،دون أن تكلم أحداً ،أو يكلمها أحد ،وهي يف شر حال؟ وكيف يتصور حالتها
الصحية بعد سنة من ترك االغتسال ،سواء كان هذا االغتسال للتنظيف أم للطهارة من
احليض؟ هلذا جاء اإلسالم بوسطيته ،فشرع اإلحداد دون إفراط وال تفريط ،وال ضرر

ين ُيتَ َوَّف ْو َن ِم ُ
وال ضرارَّ ،
نك ْم
وأقت مدة احلداد بأربعة أشهر وعشر ،قال اهلل تعاىلَ {:و َّال ِذ َ
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اجا يَترََ َّب ْص َن ِبأَنُف ِس ِه َّن أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا)7(}...
َويَ َذُرو َن أَ ْز َو ً

قال القرطيب يف جامعه(( :)176/ 3الرتبص هو التأني والتصرب على النكاح ،وليس

يف لفظ العدة يف كتاب اهلل ما يدل على اإلحداد ،وإمنا قال(يرتبصن) ،فبينت السنة مجيع
ذلك ،واألحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم متظاهرة بأن الرتبص يف الوفاة إمنا هو
اإلحداد).
َ َ َ َّ َ ْ رَ َ ْ ُ َ أْ َ
الث اَل َث َة  َق َ
يث َّ
ال َحاد َ
َ
ال : َق َال ْت 
(ع ْن  َز ْي َن َب ِب ْن ِت أ ِبي َسلمة  أنها أخبته  ه ِذ ِه
ِ
َ َ
َ
هَّ
الل َع َل ْيه َو َس َّل َمح َ
ني ُت ُو يِّ َ
َز ْي َن ُب: َد َخ ْل ُت َع َلى ُأ ِّم َحبيب َ
َة َز ْوج َّ
ف أ ُب َ
الن ِّ
ب َ
ص َّلى
وها
ِ
ِ
ِ
ِ يِ
َ
ُ
َة  بطيب فيه ُص ْف َر ٌة َخ ُل ٌ
ان ، َف َد َع ْت  ُأ ُّم َحبيب َ
أ ُبو ُس ْف َي َ
وق  أ ْو َغ رْ ُ
ي ُه ، َف َد َه َن ْت ِم ْن ُه 
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
هَّ
ُ
ُ
َ
ِّ
َ
َ
ً
ِّ
ْ
ْ
َ
اجة ٍ ،غ رْ َ
يب ِم ْن َح َ
َ
ي أني
ارض ْي َها ، ث َّم قالتَ :و ِ
الل َما ِلي ِبالط ِ
ار َية ، ث َّم َم َّست  ِب َع ِ
ج ِ
َ
َّ هَّ
ُ َ َ هَّ
الل َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ول َع َلى المْ ْن رَب: اَ
حَ
َ
ي ُّل اِل ْم َرأ ٍة ُت ْؤ ِم ُن
ل
ى
ل
ص

الل
س ْعت ر ُسول
ِ
ِ
مَ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
هَّ
الل َو ْال َي ْوم آْالخر حُ
ت ُّد َع َلى َم ِّي ٍت َف ْو َق َث اَل ٍثِ ،إ اَّل َع َلى َز ْو ٍج أ ْر َب َع َة أ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا)()8
ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اآلثار املرتتبة على اإلحداد
ً
أوال :مكان اإلحداد :جيب على املرأة البقاء يف بيت الزوجية ،سواء كان هذا البيت

مملوكاً أو مستأجراً إذا كانت تأمن فيه على نفسها وماهلا ،لقول الرسول صلى اهلل عليه

َاب
وسلم للفريعة بنت مالك بعد أن جاء نعي زوجها ( :ا ْم ُكثِي فيِ َبيْتِ ِكَ ،حتَّى يَبُْل َغ اْل ِكت ُ
أَ َجَلُه)( ،)9أما إذا كان يف بقائها يف ذلك البيت ضرر أو خطر عليها ،أو منعها املؤجر
(مالك البيت) من املكوث فيه ،أو ألي عذر شرعي آخر ،فلها أن تنتقل حينئذ من منزل
الزوجية إىل منزل آخر ،فقد أخرج ابن أبي شيبة يف مصنفه ( )133/ 4أن علياً رضي اهلل

عنه نقل ابنته أم كلثوم ،حينما قتل زوجها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وكان يسكن
يف دار اإلمارة ،وقد انتقلت الدار إىل عثمان (اخلليفة الثالث).
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وإذا تعذرت السكنى لظرف من الظروف ،سقطت ،وللمرأة أن تسكن حيث شاءت،

ألن اهلل تعاىل يقولَ { :و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج }( ،)10وهذا هو املوافق
الد ِ
ٍ
ليسر اإلسالم ومساحته.
ثانياً :خروج احملدة :أجاز الشرع للمحدة أن خترج من بيتها حلوائجها يف وقت انتشار

الناس نهاراً ،كأن تكون عاملة أو موظفة أو طالبة علم ،كذلك أجاز هلا اخلروج لشراء
حاجياتها ،أو مراجعة الدوائر احلكومية واخلاصة لسداد التزاماتها ،أو اثبات حقوقها ،فإن
الفريعة خرجت إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم تستفتيه ،فلم ينكر عليها خروجها
لالستفتاء ،وكذلك احلال مع سبيعة األسلمية ،وقد سبق حديثهما.
وجيوز هلا اخلروج للعالج والتطبب ،أو ألي حاجة ضرورية هلا ،يف حال عدم وجود من
يقضي عنها تلك احلوائج ،أو أن اجلهات الرمسية مل تعطها إجازة من عملها أو دراستها
مدة إحدادها ،وقد بوب مسلم رمحه اهلل حلديث جابر بقوله ( : َق َ
الا ْب ُن ُج َر ْيج:أ ْخ رَ َ
ب ِني
ٍ
َ
هَّ
الل  َي ُق اُ
ُ
جَ
 أ ُبو ُّ
الز َب رْ
س َع  َ
ي  أ َّن ُه مَ
ولُ :ط ِّل َق ْت َخ َال يِتَ ،فأ َر َاد ْت أ ْن  ت َّد 
ج ِاب َر ْب َن َع ْب ِد
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
هَّ
َّ
َّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
خَ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
خَنل َها ،فز َج َر َها َر ُجل أن ت ُر َج ،فأتت الن يَِّ
ب َ
صلى الل َعل ْي ِه َو َسل َم ، فقال :  َبلى 
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
ي خَ ْ
ْ
ْ
ن َل ِكَ ،ف ِإ َّن ِك َع َسى أن ت َص َّد ِقي ،أ ْو تف َع ِلي َم ْع ُروفا)()11
َف ُج ِّد 
َ
َ
قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( :)34/27وتلزم احملدة منزهلا فال خترج بالنهار إال
حلاجة ،وال بالليل إال لضرورة.
هذا اخلروج ال يكون إال لضرورة ،والضرورة تقدر بقدرها ،فمتى انقضت حاجتها فال
حيل هلا بعد ذلك قضاء الوقت خارج بيتها.
وليس للمحدة أن تبيت خارج منزهلا إال لضرورة قصوى ،فإن فعلت فقد أمثت ،وهذا
قول األئمة األربعة.
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ثالثاً :الطيب :لقد اتفق القائلون بوجوب اإلحداد ،على حتريم الطيب على املرأة احملدة
يف زمن اإلحداد ،سواء كان هذا الطيب يف البدن أم يف الثياب ،ويشمل ذلك األدهان ،فال

جيوز هلا – ً
مثال -استعمال (كريم) اليد إن كان مطيباً ،وال جيوز هلا االغتسال بالصابون
املعطر ،وليس هلا أن تعطر أوالدها حبيث يبقى األثر على يديها ،ولقد وضع الشافعية

ضابطاً للطيب ممنوعة منه احملدة ،بقوهلم ( :كل ما حرم على احملرم يف احلج من طيب،
حيرم على احلادة استعماله والتطيب به) ( ،)12لكن جيوز للمرأة استعمال ما يراد به
التنظيف ال التعطر.
ويرخص للمرأة احملدة استعمال الطيب بعد االغتسال من احليض إلزالة الرائحة
الكريهة ،وأقصد هنا ذلك املكان حيث تتبع به أثر الدم ،وهذا ما أذن به الرسول صلى
اهلل عليه وسلم يف حديثه الذي أخرجه البخاري عن أم عطيه وفيهَ ( :و اَل مَ َ
ت َّ
س ِطيبًا
اَّ ْ َ ُ
َ َ ْ ُ ًَ ْ ُ
َ ْ َ
ار ) ( ،)13فإذا مست الطيب
ِإل َأدنى ط ْه ِر َهاِ ،إذا ط ُه َرت ، ن ْبذة  ِمن  ق ْس ٍط  و َأظف ٍ
ً
جهال أو نسياناً ،فال إثم عليها حلديثه صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل جتاوز عن أميت
اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)( ،)14لكن عليها أن تغسل أثر ذلك الطيب متى
علمت احلكم أو تذكرت.

رابعاً :الزينة :فيحرم على املرأة احملدة أن تضع املساحيق على وجهها ،أو تنقش يديها

أو رجليها باحلناء ،أو تصبغ شعرها مبا جيمله ،لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف
ُ
ع ْن  ُأ ِّم َها( :أ َّن َز ْو َج َها ُت ُو يِّ َ
فَ ،و َ
يد، َ
حديث أم سلمة عن أ ُّم َ
يم ِب ْن ُت أ ِس
ك
ح
ك َان ْت
ٍ
ِ
ٍ
َ
َ
جْ
ك َتح ُل  ب جْ
الص َو ُ ُ
كي َع ْي َن ْي َهاَ ،ف َت ْ
ال أحمْ َ ُد: َّ
ال اَل ِء ،
ال اَل ِء، َق َ
 َت ْش َت
ِ
ِ
اب ِبك ْح ِل  ِ
ِ
ِ
َ
اَ
َ
جْ
اَ
َ
َ
َ
ْ
َفأ ْر َس َل ْت َم ْو اَل ًةلهَ َ ا إ ىَل ُأ ِّم َس َل َم َة َف َسأ َل ْت َها َع ْن ُ
ْ
ْ
الل ِء،فقالت:ل تك َت ِح ِلي

ل
ح
ك
ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
اَّ
اَ
َ
َ
ْ
مَ
ْ
ْ
َ ُ َّ
َ َ
َّ ْ ُ
َ ُّ
ْ
َ
ار،
ِب ِه ِإل ِمن َأ ْم ٍر ل ُبد ِمنهَ ،يشتد َعل ْي ِك ،فتكت ِح ِلني ِبالل ْي ِل ،وت َس ِحينه ِبالن َه ِ
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هَّ
ُ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ هَّ
الل َع َل ْيه َو َس َّل َم  ح َ
الل  َ
ني
ص َّلى
ثم قالت ِعند ذ ِلك  أم َسل َمة: دخل عل َّي ر ُسول
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
با، َف َق َ
ُت ُو يِّ َ
ص رْ ً
فأ ُبو َس َل َم َة، َو َق ْد َج َع ْل ُت َع َلى َع ْين َ
الَ :ما َه َذا َياأ َّم َس َل َم َة، َف ُق ْل ُت:
يِ
َ
هَّ
اَ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
إ مَّ َ
ْ
جَ
ُ
َّ
ُ
ص رْ ٌ
يه ِط ٌ
نا ُه َو َ
الل ل ْي َ
يه
ب َيا َر ُسول ِ
يب ،قال: ِإنه َيش ُّبال َو ْجه َ ،فل ت َع ِل ِ
س ِف ِ
ِ
ت َتشطي ب ِّ
الن َهارَ ،و اَل مَ ْ
ين ُه ب َّ
اَّ َّ َ َ ْ َ َ
الطيب َو اَل ب حْ ِ َّ
اءَ ،ف ِإ َّن ُه   ِخ َض ٌ
اب ،
الن ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِإل ِبالل ْي ِل وتنز ِع ِ
ِ
َ ُ َ َ َ هَّ
الل؟ َق َ
الس ْدر ، ُت َغ ِّلف َ
ِّ
ب
:

ال
َق َال ْتُ :ق ْل ُتِ :بأ ِّي َش ْي ٍء أ ْمت ِشط يا ر ُسول
ني ِب ِه َرأ َس ِك)
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
( ،)15وال جيوز هلا أن حتفف وجهها أو تضع عليه ما يشده من أدهان ،فقوله  يشب
الوجه :أي يوقده وحيسنه.
كذلك ال جيوز للمحدة االكتحال لعموم قوله ( وال تكتحل).

خامساً :الثياب :جيب على املرأة احملدة أن جتتنب الزينة يف ثوبها ،لقوله ( : المُْ َت َو َّفى
ْ ِّ
َع ْن َها َز ْو ُج َها اَل َت ْلب ُ لمُْ َ
ابَ ،و اَل  المُْ َم َّش َق َة
َس ا َع ْصف َر (املصبوغ بالعصفر) ِمن الث َي ِ
اَ حْ ُ
الل َّيَ ،و اَل خَ ْ
ت َتض ُب، َو اَل َت ْ
ك َت ِح ُل )( ،)16وهذا يعين كل
(املصبوغ باملشق)، َول ِ
ِ
الثياب املصبوغة للتزين ،لكن ما عاد الناس يف أيامنا يصبغون ثيابهم ،لكثرة املوضات
احلديثة واأللوان الزاهية املتعددة املغرية ،وعلى احملدة أن جتتنب كل ثوب هو زينة يف
نفسه ،إن كان عندها غريه ،واحلكم على الثوب بأنه ثوب زينة منوط بالعرف والعادة بني
الناس ،وإىل هذا املعنى أشار عطاء بن أبي رباح كما يف املصنف( )43/ 7بقوله ”:نهيت
احلادة عن الطيب والزينة ،وكل لبسة إذا رئيت عليها ،قيل :تزينت” فاملقصود إذن من
زينة الثياب ،ما يزين املرأة وجيملها ،ويظهر حماسنها ،ويثري االنتباه إليها ،بصرف النظر
عن اللون ،حتى ولو كان أسود إذا كان زينة يف نفسه ،وختصيص احلداد بلبس السواد
دون غريه من األلوان بدعة انتشرت عند كثري من املسلمني ،ليس هلا يف الشرع أصل.
سادساً :احللي :ومتنع احملدة من استعمال احللي للتزين ،لقوله  ( : المُْ َت َو َّفى َع ْن َها
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ْ ِّ
َز ْو ُج َها اَل َت ْلب ُ لمُْ َ
ابَ ،و اَلالمُْ َم َّش َق َة (املصبوغ
َس ا َع ْصف َر(املصبوغ بالعصفر) ِمن الث َي ِ
اَ حْ ُ
الل َّيَ ،و اَل  خَ ْ
ت َتض ُب، َو اَل َت ْ
ك َت ِح ُل)( ،)17وهذا احلديث صريح يف
باملشق)َ ،ول ِ
ِ
حتريم احللي على احملدة ،ذلك أن التجمل باحللي ينايف إظهار حالة احلزن والتفجع اليت

عليها احملدة ،واحللي أيضاً تزيد من مجال املرأة مما ُي ِّ
رغب فيها الرجال ،وهذا ينايف معنى
اإلحداد.

قالت عائشة رضي اهلل عنها عن احملدة( :ال تلبس معصفراً ،وال تقرب طيباً ،وال

تكتحل ،وال تلبس حلياً)(.)18

واملقصود باحللي ،كل ما تتحلى به املرأة سواء كان من ذهب ،أم فضة ،أم أحجار
كرمية ،أم معادن ،وسواء كان احللي يف اليد كالسوار ،أم يف الرجل كاخللخال ،أم يف العنق
كالعقد ،إذا كان لغري ضرورة ،فإن لبست احللي ً
ليال إلحرازه جاز بال كراهة ،وأما لبسه

بالنهار فحرام ،إال أن ختاف أن يضيع ،أو يسرق ،فيجوز للضرورة ،إن مل يكن هناك طريقة
إلحرازه.
وال متنع احملدة من تنظيف جسدها باالغتسال ،وتقليم أظافرها ،ونتف إبطها وحلق
الشعر املندوب حلقه ،وال متنع من االختضاب باحلناء إذا كان للتداوي ،أو إذا كان

ما ختضبه ال يظهر للناس ،وال متنع من لبس النقاب قياساً على احملرمة ،وال مانع من

التعريض للمحدة خبطبتها دون التصريح ،ويلزم احلداد املرأة إذا كانت مطلقة طالقاً

رجعياَ ،إذا مات زوجها قبل انقضاء العدة ،أما إن كانت بائناً ،فال يلزمها أن حتد عليه.
واهلل تعاىل أعلم ،واحلمد هلل رب العاملني.
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اهلوامش:
 .1النساء.65:
 .2صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك.
 .3الطالق.4 :
 .4صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة املتوفى عنها زوجها وغريها بوضع احلمل.
 .5صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك.
 .6صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك.
 .7البقرة.243:
 .8صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك.
 .9سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب يف املتوفى عنها تنتقل.
 .10احلج .78 :
 .11صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب جواز خروج املعتدة البائن واملتوفى عنها زوجها يف النهار.
 .12مغين احملتاج .400/ 3
 .13صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب تلبس احلادة ثياب العصب.
 .14احلاكم .198 /5
 .15سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب فيما جتتنبه املعتدة يف عدتها.
 .16سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب فيما جتتنبه املعتدة يف عدتها.
 .17سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب فيما جتتنبه املعتدة يف عدتها.
 .18زاد املعاد .709/ 5
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الشيخ  /أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس

مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل،

ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ هّ
اللَ َح َّق ُت َقاِتِه َو َال تمَُوُت َّن إِ َّال َوأَنتُم
وأن حممداً عبد اهلل ورسوله{ ،يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َ ُ
ُ َّ
اح َدةٍ َو َخَل َق ِمنْ َها
س َو ِ
ُّم ْسِل ُمو َن}({ .)1يَا أَيُّ َها النَّ ُ
اس َّاتُقواْ َرَّبك ُم ال ِذي َخل َقكم ِّمن َّن ْف ٍ

اءلو َن بِه َو َ
ث ِمنْ ُه َما ِر َج ً
اللَ
األ ْر َحا َم إِ َّن هّ
اال َكثِرياً َوِن َساء َو َّاتُقواْ هّ
َز ْو َج َها َوَب َّ
اللَ َّال ِذي َت َس ُ ِ
اللَ َوُق ُ
ين آ َمنُوا َّاتُقوا هَّ
ولوا َق ْو ًال َس ِديداًُ ،ي ْصِل ْح َل ُك ْم
َكا َن َعَليْ ُك ْم َرِقيباً}({ .)2يا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اللَ َو َر ُس َ
أَ ْع َم َال ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َو َمن ُي ِط ْع هَّ
ولُه َف َق ْد َفا َز َف ْوزاً َع ِظيماً}(.)3

فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم–

وشر األمور حمدثاتها ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
أما بعد؛
فإن القرآن الكريم معجزة الرسول الكربى ،وهو كالم اهلل تعاىل ،وهو بهذا ال تنتهي
آياته ودالئله وال تنقضي عجائبه ،وإعجازه أمر قاطع وحجة باهرة ودامغة ،تهاوى أمامها
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عظماء اللغة والبيان قبل غريهم ،وهو وسيلة إىل غاية عظيمة وهدف أمسى ،هي إثبات
صدق القرآن ،وأنه من عند اهلل جل يف عاله.

ويف زمن ضعفت فيه اللغة ،وأصبح تذوق البيان أمراً صعب املنال ،على أهل اللسان

ومن نطق بالضاد ،وهو على األعاجم أمر مستحيل ،فقد فتح اهلل على العلماء أبواباً من

مضامني الكتاب العزيز وعلومه النافعة ،وإن كانت بعد البيان والبالغة ترتيباً ،إال أن
هلا شأناً يف حتقيق املقصود من الدعوة إىل اإلميان وتعزيزه.

واإلعجاز العلمي يف عصر تقدم العلم واالكتشافات واملخرتعات واملعارف العلمية
علم نافع وباب واسع جيب أن يستثمر ،ولكن بتوسط من غري إفراط وال تفريط،
وضمن الضوابط الشرعية اليت اشرتطها العلماء.
ومن موضوعات اإلعجاز العلمي يف نظر العلماء تلك التشريعات احلكيمة اليت

خفيت ِح َكمها أو كثري من ِح َكمها وقت نزول القرآن ،وتكشفها اليوم أحباث العلماء
يف شتى اجملاالت ،إىل جانب آيات اهلل يف اآلفاق واإلنسان والكون والطبيعة.

ومن هذه التشريعات حتريم بعض املطعومات اليت لو نزل فيها قول احلق { َويحُ ِ ُّل لهَُ ُم
َّ
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْ ِه ُم الخْ َبَآِئ َ
ث}( ،)4لكفى ،ومع هذا فقد جاءت عشرات اآليات يف
الطيِّبَ ِ
بيان احملرمات من املطاعم واملشارب.

ويف هذه الورقات أسلط الضوء على أسرار حتريم اخلمر واخلنزير ،وحيث أحسنت

فمن توفيق اهلل ،وإن أسأت فمين ومن الشيطان ،راجياً من اهلل العفو والقبول.
اخلنزير
متهيد:

اخلنزير حيوان الحم عشيب ،جتتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية ،فهو آكل كل شيء،
60
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وهو نهم كانس ،ينهم األكل نهماً ،ويكنس احلقل والزريبة فيأكل الفضالت والقمامة
والقاذورات.
ويشبه اخلنزير احليوانات الالمحة بأربع:
أ -يأكل اللحوم واجليف.
ب -فمه جمهز بأربعة أنياب متينة دائمة.
ج  -له معدة مفردة قوية.
 د -ينتشر الضرع يف إناثه على سطح البطن األسفل ،وله حلمات ترتاوح ما بني
 12 - 11حلمة بعدد اجلراء املولودة.

كما يشبه احليوانات العشبية بأربع :
أ -يعيش حياة مجاعية ويربى يف قطاعات.
ب -يأكل األعشاب والنباتات واألعالف.
ت -تنتهي قوائمه بأظالف مشقوقة.
د -عديد الشبق على مدار السنة بدون موسم حمدد ،مبعنى أنه شديد اجلماع.
ومن هنا فاخلنزير من أنسل احليوانات ،إذ ميكن لألنثى أن حتمل أكثر من مرة يف السنة

الواحدة ،لتلد يف كل مرة من  12 - 8جرواً ،وقد تصل أحياناً إىل عشرين ،ثم ترضعهم
ملدة ترتاوح بني  8 - 5أسابيع لتعود بعد سبعة أيام من الفطام إىل احلمل من جديد،

وتقدر مدة احلمل حبوالي مائة وأربعة عشر يوماً  ،وميوت ما نسبته  % 30من اخلنازير
املولودة قبل أن تبلغ سن النضج وهو مثانية أسابيع ،ويعود السبب يف املوت إىل ما ال
أمراض وبائية وسوء تغذية ووالدية(.)5
يقل عن واحد ومخسني مرضاً ،بني
ٍ

واخلنزير الذي أقصده يف دراسيت هو خنزير الرب ،وأما خنزير البحر فقد استثين كغريه
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من حيوانات البحر وفيه خالف ،واهلل أعلم.
املطلب األول:
حلم اخلنزير بني آراء األقدمني واحملدثني:
اخلنزير ُّ
يعد حيواناً حمرماً أكله يف الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية ،وهو حمرم
كذلك عند اهلندوسية والسبتيني –وهم طائفة من النصارى– وعند الزرادشتية ،كما
حيرمه الكونفوشيوسيّون والبوذيون على أنفسهم.

وكتبت صحيفة صينية تدعى ( يان شوتان ) مقالة خمتصرة عن اخلنزير ،تفسر سبب

منع أكله ،تقول فيها :يدب اخلوف يف قلب اخلنزير ،وهو على حافة املوت ،ويذهب آخر
نفس له يف حوصلته املرارية ،ومعظم اللحوم مغذية ،إال حلم اخلنزير ،فال نأكله.
كما كتب (السيد سان سي ماو) وكان من أعظم أطباء عصره ،كتب قبل ألف سنة يف
كتابه ( السجل الصحي) :وهكذا فإن حلم اخلنزير يساعد على إحياء األمراض القدمية،
كما أنه يؤدي إىل العقم ،وينشط مرض الروماتيزم.
وقد أثبت الطب احلديث بشكل قاطع ما كتبه الطبيب الصيين القديم ،ويقول
الطبيب (لي شن تشن) صاحب كتاب ( املواد الطبية ) :إن حلم اخلنزير له رائحة غري
مقبولة ،ويعطي عند طبخه مرقاً مركزاً جداً ،وله تأثريات سامة على جسم اإلنسان.
كما أثبت العلم احلديث ما ذكره طبيب صيين معاصر هو (شوهن يو) يف كتابه
(مشكلة أكل اللحوم) :يف أن أكل حلم اخلنزير هو أحد أسباب الصلع وضعف الذاكرة
بني الشباب والكهول.

ويقول الراهب (إن هيج بن) يف كتابه (لكل طريق بداية) :رداً على سؤال طاملا عرض

عليه من قبل أتباع الديانات املختلفة الذين يرغبون يف أكل حلم اخلنزير ،هل نذهب
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إىل جهنم ألننا نأكل حلم اخلنزير؟ يقول الراهب :إن الذي يريد أن يعبد اهلل ،فال بد
من اهتمامه بصحته اليت تعينه على العبادة ،فليس اخلنزير فقط هو الذي جيب اجتنابه،
ولكن ال بد من اجتناب كل شيء ضار بالصحة ،ويتابع قوله :كنت أتناول حلم اخلنزير،
وعندما كنت أتناوله كنت أشتكي من أمل املعدة ،وأشعر بهذا األمل مباشرة عقب األكل،
ومنذ أن توقفت عن تناوله اختفت هذه الشكوى متاماً.

وميضي الراهب يذكر أموراً حدثت معه منها ،أن تلميذاً له كان وجهه مليئاً باحلبوب

والبثور فنصحه بالكف عن حلم اخلنزير إذا أراد أن يشفى من مرضه ،وبعد سنتني رآه
وقد شفي من مرضه ،وأصبح وجهه مشرقاً ،فسأله عن سر ذلك ،فقال :إني تركت أكل

حلم اخلنزير منذ أن نصحتين(.)6
املطلب الثاني:
يف طباع اخلنزير وطريقة قتله:
أو ًال :بعض طباع اخلنزير اخلاصة به:
 .1من طباعه الكنس ،حيث يأكل القمامة والفضالت ،يلتهمها بشراهة ونهم ،ومن
أسعد حلظات حياته أن يغرس خطمه يف مواضع جناسة ،فهو قذر جداً.

 .2من طباعه االفرتاس ،حيث يفرتس الفئران واجليف ،بل ال يتورع عن افرتاس األطفال
إن أتيحت له الفرصة ،وهذه نزعة يتفرد بها دون غريه.
 .3ومن طباعه الشراسة والفوضى ،وهو ال خيصص لنفسه أنثى معينة.
 .4وهو جشع يهمه يف الدرجة األوىل كمية الطعام ،فإذا جاع أكل األجسام القريبة حتى
احلجارة.
 .5ومن طباعه الكسل ،فال يعشق ضوء الشمس ،وال حيب القتال ،حتى لو يف الدفاع عن
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نفسه ،ويزداد ً
ً
وكسال بكرب سنه ،ويرجع ذلك ألنه يعيش يف األماكن الرديئة ،ويأكل
مخوال

نائماً ،ويكره التجوال.

 .6وهو لئيم كثري االكتئاب حتى للموت ،ويبدو حيواناً عنيداً شرساً ،وفيه خطر على حياة

اإلنسان إذا أخرج من بني رفاقه يف القطيع.
 .7أنه رجس من كل النواحي ،ويكفي أن اهلل سبحانه حينما لعن بين إسرائيل وغضب
عليهم جعل منهم القردة واخلنازير وعبدة الطاغوت.
ثانيًا :طريقة قتل اخلنزير وحتضري جثته:
لقد قلنا يف العنوان (طريقة قتل) وقلنا (حتضري جثته) ً
بدال من كلميت (طريقة ذحبه)
و(حتضري الذبيحة) ،ولعل ذلك يعود إىل أن معنى الذبح يعين الذكاة الشرعية ،فال يصح
إضافة الذكاة إليه ،كما أن طريقة قتله تتنافى مع الذبح يف اإلسالم ،كما مسيناه جثة؛ ألنه
جيفة يف كل األحوال.

ويقتل اخلنزير يف بعض البلدان بالطعن ً
أوال ،بينما يف بعض البلدان يقوم قاتله

بإفقاده الوعي بطريقة أو بأخرى (كالصدمة الكهربائية ،أو بواسطة غاز ثاني أكسيد
الكربون ،ثم يطعنه) ( .)7ويكون ذلك بوخزه بسكني طويلة حادة يف أسفل العنق
ومنتصفه ،فتقطع هذه السكني الوريد األجوف العلوي ،ويكون اجتاه السكني إىل القلب
فتصل إليه ،ورمبا تصل إىل ما حتت عظم الكتف ،فتشكل جيباً جيتمع فيه الدم مما يسرع

يف فساد اللحم بعد ذلك ،ثم يعلق فوراً من طرفيه اخللفيتني حتى يتم نزف دم اخلنزير
خارج اجلسم ،أما اجللد فيسلخ يف بعض البالد ،ويسمط يف أخرى.
ويتم مسطه بقذف اجلثة يف وعاء حيوي ماء يغلي ،ثم خترج اجلثة وتكشط بأداة حديدية
صغرية ،ثم تستكمل العملية بسكني حادة ،وقد جتري عملية السمط بآلة كشط الشعر،
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ثم يعاد تعليق اجلثة بالكيفية السابقة ،وخيرج اللسان من بني الفكني وال يفصل الرأس.
املطلب الثالث:
اخلنزير يف اإلسالم  :وفيه ثالث مسائل:
أ -أدلة حترميه .
ب -أسباب حترميه.
ج -بعض األحكام الفقهية املتعلقة به .
املسألة األوىل:
يف أدلة حتريم اخلنزير :ثبت حتريم اخلنزير يف القرآن والسنة واإلمجاع.

ً
أوال :يف الكتاب العزيز:

ات َما َر َزْقن ُ
َاك ْم َو ْ
ُم
 .1يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ُكُلواْ ِمن َطيِّبَ ِ
اش ُكُرواْ للِهِّ إِن ُكنت ْ
الد َم َولحَ ْ َم الخْ ِنزير َو َما ُأ ِه َّل ِبِه ِل َغرْي هّ
اللِ َف َم ِن ْ
اض ُط َّر
إِيَّاُه َت ْعُب ُدو َن ،إِنمََّا َح َّر َم َعَليْ ُك ُم المَْيْتََة َو َّ
ِِ
ِ
ي َباغ َو َال َعاٍد َفال إِْث َم َعَليِْه إِ َّن هّ
َغ
يم}(.)8
اللَ َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
رْ َ ٍ
ت َعَليْ ُك ُم المَْيْتَُة َواْل َّدُم َولحَ ْ ُم الخْ ِنْزير َو َما ُأ ِه َّل ِل َغرْي هّ
اللِ ِبِه}(.)9
{ح ِّر َم ْ
 .2ويقول سبحانهُ :
ِِ
ِ
 .3ويقول ّ
جل ثناؤهُ{ :قل َّال أَ ِج ُد فيِ َما ُأ ْو ِح َي إَِل َّي محَُ َّرماً َعَلى َطا ِعم يَ ْط َع ُمُه إِ َّال أَن يَ ُكو َن
ٍ
ً َ لحَ ْ
َ ً
س أَ ْو ِف ْسقاً ُأ ِه َّل ِل َغرْي هّ
اللِ ِبِه َف َم ِن ْ
ي
اض ُط َّر َغرْ َ
ير َفإَِّنُه ِر ْج ٌ
نز ٍ
َميْتًَة أ ْو دَما َّم ْسُفوحا أ ْو َم ِخ ِ
ِ

ب
يم}(.)10
اغ َو َال َعاٍد َفإِ َّن َرَّب َك َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
ٍَ
الل َح ً
 .4ويقول عز وجلَ{ :ف ُكُلواْ ممَِّا َر َزَق ُك ُم هُّ
ت هّ
الال َطيِّباً َو ْ
اش ُكُرواْ ِن ْع َم َ
ُم
اللِ إِن ُكنت ْ
إِيَّاُه َت ْعُب ُدو َن ،إِنمََّا َح َّر َم َعَليْ ُك ُم المَْيْتََة َواْل َّد َم َولحَ ْ َم الخْ َنزير َو َما ُأ ِه َّل ِل َغرْي هّ
اللِ ِبِه َف َم ِن ْ
اض ُط َّر
ِِ
ِ
ي َباغ َو َال َعاٍد َفإِ َّن هّ
َغ
يم}(.)11
اللَ َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
رْ َ ٍ
وحلم اخلنزير هو احملرم بنوعيه ،أنسيه ووحشيه ،واللحم يعم مجيع أجزائه حتى الشحم،
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كما هو مفهوم من لغة العرب ،ويف صحيح مسلم َع ْن ُسَليْ َما َن ْب ِن ُب َريْ َدةَ َع ْن أَِبيِه أَ َّن
لحَ ْ ِ
النَّبيِ َّ -صلى اهلل عليه وسلمَ -ق َ
َش َ َ َ
ير
الَ ( :م ْن َل ِع َ
ريَ ،فكأنمَّ ا َصبَ َغ يَ َدُه ِفى م ِخنْ ِز ٍ
ب ِبالنَّ ْرد ِ ِ
َوَد ِمِه)( .)12فإذا كان التنفري جملرد اللمس ،فكيف يكون التهديد والوعيد على أكله
والتغذي به(.)13

كي أو مل َّ
يذك،
وقد خص اهلل تعاىل ذكر اللحم من اخلنزير ليدل على حتريم عينه ُذ َّ

وليعم الشحم ،وما هنالك من الغضاريف وغريها(.)14

والرجس هو الشيء القذر ،ويكون على أربعة أوجه ،إما من حيث الطبع ،وإما من
جهة العقل ،وإما من جهة الشرع ،وإما من كل ذلك ،وقوله تعاىل (أو حلم خنزير فإنه
رجس) فذلك من حيث الشرع(.)15

َ لحَ ْ
س )  :أي حلمه قذر لتعوده أكل
ير َفإَِّنُه ِر ْج ٌ
نز ٍ
وقال أبو السعود يف تفسريه لـ ( أ ْو َم ِخ ِ

النجاسات ،أو رجس مبعنى خبيث(. )16
ثانياً :من السنة املطهرة:

اللِ  -رضي اهلل عنهما  -أََّنُه سمَ ِ َع َر ُس َ
ول هَّ
َع ْن َج ِابر ْبن َعبْ ِد هَّ
اللِ  -صلى اهلل عليه
ِ ِ
لخْ َ
َ
هََّ
لمَْ
لخْ
ُ
َّ
ير
وسلم  -يَُقول َعا َم اْل َفتْ ِحَ ،و ُه َو بمَِكَة( :إِ َّن الل َو َر ُسولُه َح َّر َم َبيْ َع ا ْم ِر َوا يْتَِة َوا ِنْ ِز ِ

َو َ
يل :يَا َر ُس َ
األ ْصنَامَ .ف ِق َ
ول هَّ
اللِ ،أَ َرأَيْ َ
السُف ُنَ ،وُي ْد َه ُن
ت ُش ُحو َم المَْيْتَِةَ ،فإَِّن َها ُي ْطَلى ِب َها ُّ
ِ
الَ :الُ ،ه َو َح َرا ٌمُ .ث َّم َق َ
اسَ .ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول هَّ
اللِ  -صلى
ِب َها الجُْ ُلوُدَ ،ويَ ْست ْ
َصبِ ُح ِب َها النَّ ُ

اهلل عليه وسلم ِ -عنْ َد َذِل َكَ :قاَت َل هَُّ
الل اْليَ ُهودَ ،إِ َّن هَّ
اللَ لمََّا َح َّر َم ُش ُحو َم َها جمََُلوُه ُث َّم
اعوُه َفأَ َكُلوا ثمََنَُه)(.)17
َب ُ
ومعنى مجلوه أي أذابوه ،ومعنى يستصبح( :يوقد املصباح بالزيت وحنوه)(.)18

فإذا كان أكل اخلنزير حراماً ،فإن االجتار به بيعاً وشراًء يكون حراماً ،وكالهما منصوص
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عليه ،ونرى يف حديث الرسول عليه الصالة والسالم ،حتذيراً لنا من االلتفاف على
أمر التحريم ،كما فعلت اليهود الذين ظنوا أنهم خبداعهم هذا سيكونون يف منأى من
غضب اهلل وعقابه.

اللِ -صلى اهلل عليه وسلمَ -ق َ
َو َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
ال( :إِ َّن هَّ
ول هَّ
اللَ َح َّر َم الخْ َ ْم َر َوثمََنَ َها،

َو َح َّر َم المَْيْتََة َوثمََنَ َهاَ ،و َح َّر َم الخْ ِنْ ِزي َر َوثمََنَُه)(.)19
ثالثاً :اإلمجاع

وقد أمجعت األمة على حتريم اخلنزير عمالً باآليات واألحاديث ،كما أمجعت األمة على
حتريم شحم اخلنزير(.)20
املسألة الثانية:
يف أسباب حتريم اخلنزير (أو بعض أسرار حترميه)

حرم علينا اخلبائث ،يقول سبحانهَّ :
ين
{ال ِذ َ
اهلل جل وعال كما أحل لنا الطيبات ،فقد ّ
ول النَّبيِ َّ ُ
الر ُس َ
األ ِّم َّي َّال ِذي يجَِ ُدوَنُه َم ْكتُوباً ِعن َد ُه ْم التَّ ْو َراةِ َو نجْ
يل يَأُْمُر ُهم
يَتَّبِ ُعو َن َّ
ِ
اإل ِ ِ
فيِ
لمُْ َ
نكر َويحُ ِ ُّل لهَُ ُم َّ
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْ ِه ُم الخْ َبَآِئ َ
ث َويَ َض ُع َعنْ ُه ْم
ِبالمَْْعُر ِ
الطيِّبَ ِ
وف َويَنْ َه ُاه ْم َع ِن ا ِ
إ ْص َر ُه ْم َو َ
األ ْغ َ
ين آ َمنُواْ ِبِه َو َع َّزُروُه َوَن َصُروُه َو َّاتبَ ُعواْ النُّو َر
ال َل َّالتيِ َكاَن ْ
ت َعَليْ ِه ْم َف َّال ِذ َ
ِ
َّ ُ
نز َل َم َعُه ُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}(.)21
ال ِذ َي أ ِ
واهلل جل ذكره علل حتريم اخلنزير على اإلنسان برجاسته وقذارته ،وألن األقذار

والنجاسات هي السبب األكرب يف أمراض اإلنسان ملا حتتويه من جراثيم وطفيليات،
س}.
ولذا عده اهلل من بني اخلبائث ،ووصفه بأقبح األوصاف ،فقال سبحانهَ{:فإَِّنُه ِر ْج ٌ

واخلنزير رجس من جهة الشرع كما أشار علماؤنا قدمياً ،فما موقف العقل والعلم منه؟
يف اخلنزير العديد من الفريوسات والبكترييا والديدان واحلشرات ،وهو سبب لكثري
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من األمراض كالزحار ،والدوسنتاريا األميبية ،وأمراض الديدان ،وااللتهاب السحائي
املخي ،وتسمم الدم وغريها.

ً
أوال :هو مصدر من أهم مصادر تزويد اإلنسان بأمراض خطرية ،لذا فقد حرمه الشرع

حفظاً للنفس ،وذلك من خالل:
أ -الدودة الشعرية احللزونية (تريكينيال سبريالس)
وتنتشر يف البالد اليت ُيتناول فيها حلم اخلنزير ،وخباصة تلك اليت يستهلك اإلنسان حلم
اخلنزير كطعام رئيس ،وهي تنعدم يف بالد املسلمني إىل حد كبري بفضل اهلل.
وتستوطن هذه الدودة أمعاء الفئران ويرقاتها يف عضالت الفأر ،وأكثر احليوانات
إصابة بهذه الدودة هو اخلنزير ،عن طريق أكله للفئران حية أو ميتة ،وتنتقل العدوى

لإلنسان عن طريق تناوله حلم اخلنزير غري املطهي طهواً جيداً .فإن قال قائل :إن وسائل
الطهو احلديثة قادرة على إبادة الديدان وبويضاتها باحلرارة العالية اليت توفرها الوسائل
احلديثة ،فنقول  :إن العلم قد احتاج إىل قرون طويلة ليكتشف آفة واحدة أو آفتني ،فمن
جيزم بعدم وجود آفات أخرى يف حلم اخلنزير مل يكشف عنها بعد .وها هو العلم يكشف
آفات كثرية.
وحتدث الوفاة لإلنسان إذا بلغ عدد الريقات يف غرام اللحم مخس يرقات ما مل تعاجل
هذه الدودة بالدواء الشايف.
ب -الدودة الشريطية (تينيا سوليم)
وتنتشر يف البالد اليت يؤكل فيها حلم اخلنزير ،واخلنزير هو العائل الوحيد الذي عن
طريقه يصاب اإلنسان بهذه الدودة ،حيث تستكمل هذه الدودة دورة حياتها يف اإلنسان
الذي هو العائل النهائي هلا.
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ومن أهم أعراض اإلصابة بها الضعف العام ،واألنيميا ،واإلحساس الدائم باجلوع،

وتسبب أحياناً بعض السموم اليت تفرزها الدودة يف بعض احلاالت العصبية ،أو
التهاب يف الغشاء الربوتيين ،وقد حيدث انسداد يف األمعاء ،وقد ينتج بعض األضرار من
احلويصالت نتيجة لوجودها يف أجهزة اجلسم كاملخ والعني والقلب ،مما قد يؤدي للوفاة.
ج -اإلصابة باألمراض البكتريية:
وهي بعض األمراض اليت تنتقل من اخلنزير لإلنسان ،مثل احلمى الفحمية ،واحلمى
املالطية ،والساملونيال ،واجلمرة ،والسل.
د -اإلصابة ببعض األمراض اخلطرية:
وهي أمراض تنقلها الذبابة املنزلية لإلنسان عن طريق اخلنزير ،ومن أهمها التيفود
والباراتيفود والدوسنتاريا األميبية والبكتريية والكولريا.
وقد وجد باملالحظة أن براز اخلنزير جيتذب الذبابة املنزلية لوضع بيضها فيهُّ ،
ويعد
التفقيس فيه أفضل مكان هلا ،فهو يف اخليار األول ،إذ إن يرقة الذباب حتتاج إىل أسبوع
واحد لتفقس فيه ،بينما حتتاج إىل أسبوعني يف براز اخليل ،ولثالثة يف براز اإلنسان.
ثانياً :هو من آكالت اللحوم ،وهي حمرمة على اإلنسان.

لو سألنا أنفسنا ،ملاذا ال يأكل اإلنسان القطط ،والكالب ،والذئاب ،والثعالب؟ بل ملاذا
ال يأكل حلم أخيه اإلنسان ،والذي قد يكون ألذ من غريه ،وأكثر فائدة؟ بل ماذا ميكن أن

يصنع أحدنا وهو يأكل حلماً ،فقيل له :إن اللحم الذي تأكله ليس حلم أرنب بل حلم
بقر بل حلم إنسان؟!
قط ،أو ليس حلم ٍ

ال شك أننا نصاب بالقيء والغثيان ،ويرجع ذلك إىل حقيقة علمية هامة ،فمنذ أن

عرف اإلنسان احلضارة حتى يومنا هذا ،مل حياول أكل حلم احليوانات أو الطيور آكلة
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اللحوم ،إال فيما ندر ،لظروف قاهرة ،أو يف بعض القبائل املتخلفة جداً ،وهذه احلقيقة

بيّنها لنا عليه الصالة والسالم قبل أربعة عشر قرناً خلت ،فيما يرويه أَُبو َث ْعَلبََةَ ،ق َ
ال:
بيِ
َ
ِّ
السُب ِع)(.)22
اب ِم َن َّ
(َن َهى النَّ ُّ -صلى اهلل عليه وسلمَ -ع ْن أ ْك ِل ُكل ِذي َن ٍ
ولكن ملاذا حرم اهلل هذه احليوانات؟
أ -ألن هذه اللحوم تصيب آكلها بالضراوة وامليل إىل العنف ،وذلك ألن:
 .1آكل اللحوم بشكل عام ،إذا أكثر منها ،فإنه يرتفع عنده ضغط الدم ،ويصبح سريع
االنفعال هائج األعصاب ،فكثرة اللحوم تسبب ما تسببه اخلمور.
 .2نوعية اللحوم اليت يأكلها اإلنسان تؤثر على طباعه ،وبسبب احتواء اللحوم خاصة
(احليوانات آكلة اللحوم) على إفرازات ناجتة عن عملية التمثيل الغذائي ،اليت كانت
تتم يف جسم ذلك احليوان ،وهذه اإلفرازات تتحول إىل دم احليوان ،ومنه إىل حلمه ،ومن
ثم تنتقل إىل معدة البشر ،فتؤثر على طباعهم ،فتنتقل طبيعة االفرتاس من احليوان إىل
اإلنسان.

ومن هنا؛ فإن اخلنزير حبكم انتمائه إىل عائلة آكالت اللحوم ،يعد أكثر عنفاً وشراسة

من الغنم واألبقار اليت تنتمي إىل عائلة آكالت األعشاب ،ومع أن اخلنزير الذي يباع
اآلن يف األسواق من فصيلة اخلنازير املستأنسة (الوحشية اليت مت استئناسها عرب آالف
السنني) إال أن الضراوة يف جسمه ما زالت مغروسة فيه ،وعليه فال بد آلكل اخلنزير من
اإلصابة بالضراوة اليت حيويها اخلنزير بانتقال الضراوة من اخلنزير إىل اإلنسان بالطريقة
اليت بيَّنا سابقاً ،ومن هنا يتبني لنا عنف من يتناول حلم اخلنزير.

ب – إن آكالت اللحوم تسبب ملن أكل حلمها فقداناً لرتابط األسرة والعفة اجلنسية،

ولذلك فقد حرمه الشرع حفظاً ملقصد آخر هو حفظ النسل والعرض.
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فاحليوانات آكلة اللحوم ال ترتبط بنظام األسرة ،وغالباً ما يكون للذكر أكثر من أنثى،
كما أن األنثى ال ترتبط بذكر واحد ،وكثرياً ما يعتدي الذكر على آخر ليقتله ،ويستولي

على إناثه.
ونرى أن اخلنزير الذكر ال يغار على أنثاه بعكس احليوانات األخرى ،وقد أثبت ذلك

علمياً اإلمام حممد عبده يف إحدى رحالته إىل فرنسا ،حيث سئل عن سبب حتريم اخلنزير
يف شريعة اإلسالم ،فأمر بإحضار كبش ونعجة يف حجرة واحدة ،وتركهما فرتة حتى
استأنس كل منهما باآلخر ،وصارت بينهما عالقة زوجية (جنسية) ،ثم أدخل عليهما

كبشاً غريباً حاول أن ينال من أنثى الكبش األول فلم يستطع ،لتناطح هذا الكبش معه،
وأبعده عن أنثاه ،ثم قام اإلمام عبده بإعادة نفس التجربة مع خنزير ذكر دخل ليمارس
العالقة اجلنسية مع أنثى أمام ذكرها األول ،فلم ميانع ،ومل يعرتض على اعتداء ذكر
غريب على أنثاه اليت كانت معه ،وهنا التفت اإلمام إىل سائليهً ،
قائال :هكذا من يأكل
حلم اخلنزير ،إمنا يورث يف أهله اخلسة والبالدة وعدم الغرية ،فيعيش آكلو هذه اللحوم
حياة أشبه حبياة الغابة(.)23
ج -إن آكالت اللحوم أذكى من آكالت العشب:

فقد لوحظ أن آكالت اللحوم أكثر وعياً وإدراكاً مبا حوهلا أكثر من غريها ،فالكلب
أذكى من اخلروف ،وكذا األسد أذكى من احلصان ،وهذا الذكاء جيعل آكل اللحوم

أكثر إدراكاً ملعنى الذبح والقتل من آكل العشب ،فكلبك يدرك ويتأمل وخياف مثلك،
وله مشاعر كمشاعرك ،وهلذا فال تستطيع أن تأكله ،ورمبا كان ذلك من باب الرمحة،

وهلذا السبب فإن عملية ذبح اخلنزير شاقة ،بل حني يرى خنزير خنزيراً آخر يذبح ،فإنه
يصرخ وحياول اهلرب ،وهلذا تتجه بعض البلدان اليت تأكل حلم اخلنزير إىل صدم اخلنزير
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كهربائياً قبل طعنه مما يزيد حلمه رجساً إىل رجسه.
ثالثاً :من أسباب حترميه ،أكله للخبائث:

فاخلنزير هو احليوان الوحيد الذي يأكل بنهم ،ويأكل ما يقابله من جيفة أو براز أو

ً
فضال عن أن الطبائع اإلنسانية تستقذره؛ ألن
ميتة ،مما جيعل النفس تعاف أكل حلمه،

أشهى غذائه القاذورات .وهلذا فهو ج ّ
اللة (اجل ّ
اللة :هي اليت تأكل اجلّلة أي البعر والروث)
وال ينفع حبسه عن القاذورات لتطهريه كسائر اجل ّ
الالت.
رابعاً :ارتفاع نسبة الدهون فيه :

فنسبة الدهن مرتفعة جداً يف اخلنزير تقدر بني (  )% 43 - 24بينما ترتاوح نسبة
الدهن يف البقر بني(  ،)% 5.5 – 2ومن املالحظ أن استهالك نسبة عالية من الدهون
يف األجواء احلارة يؤدي إىل ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم.
خامساً :ارتفاع نسبة حامض اليوريك الضار:

لقد أثبتت الدراسات الكيميائية احلديثة أن اخلنزير هو أكثر احليوانات على وجه
األرض احتواء للمادة السامة (حامض اليوريك) ،إذ إن اإلنسان عن طريق الكليتني
يفرز  % 90من هذه املادة يف بوله ،ويستطيع أن يتخلص منها بالتبول ،أما اخلنزير فال
يستطيع إال أن يتخلص من بعضه بنسبة  ،% 2ويبقي الباقي يف جسمه ،وهلذا فإنه
يشكو من آالم املفاصل ،وبالتالي يشكو آكلوه من هذه اآلالم.
وابتلي العامل اليوم باألنفلونزا املسماة (  ) H1N1اليت تنتقل للبشر من اخلنزير
وبني البشر أنفسهم ،وكانت اإلصابة بهذا الفريوس عرفت يف بداية القرن املنصرم
عام  1918وعام .1927

لقد حرم اهلل حلم اخلنزير ،ومل يعرف اإلنسان يف املاضي شيئاً من هذه األسرار ،وأياً
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كانت العلة ،فنحن نسلم بأن اختيار اهلل ال بد من ورائه حكمة ،وسواء علمنا أم جهلنا
فال يؤثر ،وال ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ مع القبول والرضا ،بل إن الطاعة
ألمر اهلل يف حكم ال تعرف علته ،خري من الطاعة يف حكم عرفت علته ،ألن اهلل يريد

حرم علينا أكل اخلنزير حفظاً ألبداننا وأعراضنا
لنا املصلحة واخلري أبداً ،وهلذا فإن اهلل ّ
وأموالنا ،بل الضرورات اخلمس مبجملها(.)24
املسألة الثالثة:
األحكام الفقهية املتعلقة به:

ً
أوال :حتريم مجيع أجزائه ،وقد سبق ذكر األدلة على ذلك من الكتاب والسنة ،وحلم

اخلنزير حرام ،وحكمة حترميه ملا فيه من الضرر ،وكونه مما يستقذر أيضاً ،وإن كان
استقذاره ليس لذاته كامليتة والدم ،بل هو خيتص مبالزمته للقاذورات والرغبة فيها،
والغرض من هذا أن اإلسالم طيب ،أحل الطيبات ،وحرم اخلبائث ،وبالغ يف أمر
النظافة ،فال عجب إذا جعل أكل اخلنزير للقاذورات علة يف حترميه ،خاصة أنه يرتتب
على أكله ضرر عظيم(.)25

اللِ -صلى اهلل عليه وسلمَ -ق َ
ويف حديث أَِبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
ال( :إِ َّن هَّ
ول هَّ
اللَ َح َّر َم الخْ َ ْم َر
َوثمََنَ َهاَ ،و َح َّر َم المَْيْتََة َوثمََنَ َهاَ ،و َح َّر َم الخْ ِنْ ِزي َر َوثمََنَُه)( .)26داللة واضحة على حتريم اخلنزير
بكل أجزائه.

َ لحَ ْ
س} واملراد مجلته ألن حلمه دخل يف عموم امليتة(.)27
ير َفإَِّنُه ِر ْج ٌ
نز ٍ
قال تعاىل{:أ ْو َم ِخ ِ

وبالتالي فكل شيء من اخلنزير حرام ،وختصيص اللحم بالذكر؛ ألنه يقصد بالعادة،
فدل املعظم على الكل ،ويدخل يف مجلة التحريم الشحم واألحشاء واجللد ،فال يطهر
بالدباغة؛ ألن عني اخلنزير جنسة ،خبالف جلد امليتة.
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ثانياً :حكم شعر اخلنزير
ذهب مجهور العلماء إىل جناسة شعر اخلنزير ،فال جيوز استعماله ،وأجاز بعضهم
استخدامه للضرورة أو بعد التطهري ،وقال املالكية بطهارته ألن اخلرازة كانت على عهد
رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – وبعده موجودة ظاهرة ،وال نعلم أن رسول اهلل
أنكرها ،وال أحد من األئمة بعده(.)28
ثالثاً :بيعه

حيرم بيع اخلنزير واالجتار به.

اللِ  -صلى اهلل عليه وسلمَ -ق َ
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
ال( :إِ َّن هَّ
ول هَّ
اللَ َح َّر َم الخْ َ ْم َر َوثمََنَ َها،

َو َح َّر َم المَْيْتََة َوثمََنَ َهاَ ،و َح َّر َم الخْ ِنْ ِزي َر َوثمََنَُه)(.)29

اللَ َو َر ُس َ
وقال عليه الصالة والسالم عام الفتح مبكة ( :إِ َّن هَّ
ولُه َح َّر َم َبيْ َع الخْ َ ْم ِر َوالمَْيْتَِة
َ
لخْ
َام)(.)30
َوا ِنْ ِز ِ
ير َواأل ْصن ِ
وأما امليتة واخلمر واخلنزير فأمجع املسلمون على حتريم كل واحد منها ،واهلل أعلم .قال

القاضي عياض :تضمن هذا احلديث أن ما ال حيل أكله واالنتفاع به ،ال جيوز بيعه ،وال
حيل أكل مثنه(.)31

رابعاً :مداواته وعالجه

يقول الطبيب البيطري أمحد جواد :شغلتين هذه املسألة بالذات منذ خترجت يف الكلية

ً
مستدال
خشية أن ادعى ملداواته ،فسألت عدداً من العلماء ،فمنهم من أجاب باإلباحة

بقوله عليه الصالة والسالم( :فيِ ُك ِّل َكبِ ٍد َر ْطبٍَة أَ ْج ٌر)( .)32ومل يشر عليه الصالة
والسالم إىل مأكول وغري مأكول ،بل األمر على إطالقه ،ومنهم من منع كشيخنا العالمة

ً
مستدال مبا جاء عن َس ِع ُ
يد اْب ُن
الشيخ حممد احلامد – رمحه اهلل تعاىل – بقوله :ال يصح،
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المُْ َسيَّب سمَ ِ َع أََبا ُه َريْ َرةَ  -رضي اهلل عنه – يقولَ :ع ْن َر ُسو ِل هَّ
اللِ -صلى اهلل عليه وسلم–
ِ

الَ :
َق َ
السا َعُة َحتَّى يَنْز َل ِف ُ
يبَ ،ويَ ْقت َ
ُل
الصِل َ
يك ُم اْب ُن َم ْريَ َم َح َك ًما ُم ْق ِسطاًَ ،فيَ ْك ِس َر َّ
(ال َتُقوُم َّ
ِ
الخْ ِنْ ِزي َرَ ،ويَ َض َع الجْ ِ ْزيََةَ ،ويَ ِف َ
يض المَْ ُال َحتَّى َال يَ ْقبََلُه أَ َحدٌ)(.)33
خامساً :التداوي بلحمه.

وال جيوز التداوي باحملرمَ ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ َق َ
الَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول هَّ
اللِ -صلى اهلل عليه وسلم-
بيِ
اهلل عليه وسلمَ -ق َ
صَلى ُال( :إِ َّن
َع ِن َّ
يث)(َ ،)34و َعن ُأ ِّم ال َد ْرداء َعن النَ ِّ َ
الد َواِء الخْ َبِ ِ
َ
َ َََ
لاَ َ َ
ََ
ام)( .)35ويؤيده ما أخرجه البخاري
اهلل خلق الدَّاَء َوالدَّواَء ،فتَدا َو ْواَ ،و تتَدا َو ْوا بحِ َر ٍ
ً
الس َكر :إِ َّن هَّ
يما َح َّر َم َعَليْ ُك ْم(.)36
اللَ لمَْ يجَْ َع ْل ِش َفاَء ُك ْم ِف َ
موقوفا َعن اْب ُن َم ْس ُعوٍد فيِ َّ ِ
ونقول كلمة ختام :إن من اضطر لتناول حلم اخلنزير وفقد غريه ،فقد رخص اهلل ،وأباح

له ذلك ،بشرط عدم استحالله أو جتاوزه احلد(.)37
واهلل أعلى وأعلم
اهلوامش:
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إىل متى تستمر
اإلساءة لدستور األمة ؟!
األستاذ  /عودة عريقات

ظهرت الفتنة جلية باندالع حرب اخلليج األوىل بني العراق والثورة اإلسالمية يف
إيران عام 1979م ،واستأنف السري يف مشوار ضعف األمة اإلسالمية الكبرية ،والذي
بدأ منذ معاهدة سايس بيكو يف احلرب العاملية األوىل ،وما نتج عن احلرب قبل قرن من
الزمان تقريباً ،وعلى الرغم من مواطن القوة املتعددة يف األمة؛ فإن معامل ضعفها ومظاهر
تشرذم وحدتها وعناصرها ،تكرب وتتسع يوماً بعد يوم ،مع أن األمة يزيد تعدادها كل
يوم ،وتتطور علومها ،وتكرب حاجتها ،ولكن خالفاتها تزداد ،ووجهات نظرها تتعدد
وختتلف ،وال اتفاق على وحدتها ،وإعادة قوتها ،وهذا ما زاد يف أطماع اآلخرين خبريات
األمة ،وسلب إرادتها ،وثنيها عن نصرة قضاياها ،واالستهتار بدستورها وتطلعاتها
وآماهلا ،وعرقلة تطورها ،ومنعها من حتقيق أهدافها وغاياتها ،ومن أسباب ذلك ابتعاد
قسم كبري من األمة عن تعاليم الدستور القويم ،الذي هو عصمة أمرنا ،وجالء همنا،
وطريق اهلداية والنور ،وهو جامع لكل شيء ،ودستور حياة ،وصمام أمان لآلخرة ملن
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ابتغى العزة والرشاد ،ولألسف ال يتذكرون كتابنا القويم احملمي من العبث والتغيري
بقدرة رب العاملني ،وإخالص املؤمنني إال يف رمضان ويف املآمت واألحزان فقط ،وبالرغم
من مؤمترات حوار األديان املتعددة واللقاءات اليت مجعت بعض زعماء األمة اإلسالمية
مع زعماء سياسيني ودينيني للمذاهب األخرى وما جرى من حوارات وتطبيع وكسر
قاعدة احملرمات ،فإن ذلك مل حيل دون التطاول على الديانة اإلسالمية وأتباعها ورموزها
وكتابها املقدس ،ولقد بلغ االستهتار بأمة اإلسالم ورموزها وكتابها الشريف يف
السنوات العشرين املاضية حداً ال يستطيع اإلنسان املسلم السكوت عليه أو متريره،
دون التوقف والسؤال حول األسباب واألهداف من وراء تطاول اآلخرين واستهتارهم
باإلساءة ملعتقدنا وكتابنا املنري (املصحف الشريف) ،دستور األمة ،ومنارة نصرها وعزتها
وهدايتها وفالحها ،فإعالن أكثر من كنيسة أمريكية سابقاً على لسان كبار قساوستها
النية حبرق نسخة من القرآن الكريم ،يعرب عن استهتار يف معتقدات اآلخرين ،وعلى
الرغم من أن ذلك يأتي من فئة حمدودة من اجملتمع األمريكي ،فإنه يشكل ناقوساً
للخطر يهدد العالقة والتسامح بني أتباع الديانات املختلفة ،ويشكل بذرة خالف يف
اجملتمع األمريكي وغريه من اجملتمعات الغربية ،ستكرب نواتها مع الزمن إن مل يكن
هناك رادع هلؤالء املتطاولني على معتقدات اآلخرين من خالل تشريعات عقابية يف
دوهلم وأنظمتهم جترم اإلساءة لألديان واملعتقدات األخرى يف العامل ،وما يشجع هؤالء
املتعصبني واملهووسني هو ما جرى يف املاضي من حرق لنسخ من القرآن الكريم يف
ً
وتدنيس حلرماتها ،وحرق
هدم للمساجد،
ٍ
أكثر من موقع يف العامل ،وأيضا ما جرى من ٍ
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ما هو موجود فيها من مصاحف وكتب دينية ،خالل احلروب واالعتداءات اليت جرت
على دور العبادة يف أفغانستان والعراق وفلسطني والبوسنة وغريها من بالد املسلمني،
ودون عقاب هلؤالء املعتدين من قبل املسلمني ،أو من القائمني على األمم املتحدة،
والراعني للقانون الدولي ،أو من قبل أنظمتهم وقوانينهم ،وإن عرب ذلك عن شيء
فإنه يعرب عن حقد دفني ومتواصل على الشريعة اإلسالمية وأتباعها من قبل جمموعات
متعددة وأفراد من معتنقي الديانات واملذاهب األخرى ،وتأتي اإلساءة ،أو دفع اآلخرين
لالستمرار بها ،بتشجيع من قبل بعض السياسيني واملسؤولني يف بعض اجملتمعات
الغربية ،والذين يفرش هلم السجاد األمحر عندما يزورون بالد املسلمني ،وأقرب مثال ما
قامت به املستشارة األملانية أنغيال مريكل مؤخراً من تكريم للرسام الدمنركي (كورت
فيسرتغارد) الذي أثارت رسوماته املسيئة إىل نيب اهلدى حممد عليه أفضل الصالة
والسالم احتجاجات كبرية يف العامل اإلسالمي عام 2005م ،وهذا التكريم هو أكرب
إساءة للمسلمني كافة يف أحناء العامل ،ويتناقض كلياً مع ما جرى يف مؤمترات حوار
األديان ،ويتناقض مع أبسط مفاهيم الدبلوماسية ومراعاة شعور اآلخرين ،حيث وصفت
مريكل هذا الرسام بأنه شجاع ،وأشادت بشجاعته ،وقالت :إن ما قام به يندرج حتت
حق حرية التعبري ،وال أدري ما هو موقفها لو أن هذا الرسام بعينه رسم رسومات
مسيئة لسيدنا املسيح عليه الصالة والسالم ،أو رسومات مسيئة ملعتقدات اليهود ،فهل
ستكرمه السيدة مريكل؟! أو هل ستصف ما قام به من عمل بالشجاعة؟! أو هل ستقول
إن ما عمله هو جمرد حق له يف حرية التعبري؟! ال أعتقد ذلك أبداً ،بل سيالحق ،وينبذ،
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ويوصف بالشذوذ ،ويقبضون عليه ،وحياكم بتهمة الالسامية ،وتهمة اإلساءة ملشاعر
املسيحيني واليهود يف العامل ،وستقوم الدنيا وال تقعد ،ولذلك أرى من واجب الدول
اإلسالمية على األقل استدعاء السفري األملاني لديها ،وتسليمه رسالة احتجاج على ما
قامت به مريكل ،وإفهامهم أن العالقات مهددة بينهما ما مل تعتذر املستشارة األملانية
على ما بدر منها من تشجيع على اإلساءة لرمز اإلسالم وقدوة األمة ،واإلساءة أيضاً
للمعتقد اإلسالمي وأتباعه يف العامل ،وذلك أضعف اإلميان ،وبالرغم من أن الرئيس
غي اإلسرتاتيجية األمنية سابقاً من حماربة اإلرهاب  -الذي ألصق
األمريكي أوباما رَّ
باملسلمني زوراً  -إىل حماربة القاعدة كهدف اسرتاتيجي ،وذكر يف تصرحياته مؤخراً
أنه جيب أن ال تكون احلرب على اإلسالم ،بل على القاعدة ،فإنه يف رد فعله على
إعالن كنيسة( دوف وورلد وتريش سنرت األمريكية يف فلوريدا) عزمها إحراق نسخ من
القرآن الكريم يف ذكرى هجمات11سبتمرب 2001م ،وصف اخلطوة بأنها غري مسؤولة
وعدائية ،وستجلب املزيد من العداوة للواليات املتحدة ،وتعطي املتشددين اإلسالميني
ستاراً لعملياتهم اإلرهابية( ،وفقا لوصفه) ،لتشويه صورة أمريكا.
واملتفحص هلذه الكلمات املنمقة للسيد أوباما ،جيد أن دافع رئيس الواليات املتحدة يف
انتقاد اخلطوة اليت كانت تنوي الكنيسة القيام بها ،هو خوفه على اجلنود األمريكيني يف
أفغانستان وباكستان ،وحرصه عليهم ،وخوفه من تبعات زيادة العمليات املناوئة ألمريكا،
ومل يكن دافعه الرئيس احرتام مشاعر األمة اإلسالمية والعربية الكبرية ،وال مشاعر قادة
هذه األمة ،وهذا يأتي نقيضاً ملا ذكره السيد أوباما يف خطابه يف جامعة القاهرة يف ربيع
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عام2009م ،عندما ذكر أن عالقات بالده مع العامل العربي واإلسالمي ستبنى على مبدأ
االحرتام املتبادل ،وتقوم عليه ،وأول بنود االحرتام املتبادل هو احرتام معتقدات اآلخرين
ومشاعرهم ،ويأتي نقيضاً أيضاً ملا ورد يف مؤمترات حوار األديان اليت عقدت يف أمريكا بني
الشيوخ والرهبان واألحبار وبعض السياسيني لكسر اجلليد والتقارب ،وكل ذلك يأتي
واألمة مشغولة بأمور كثرية طفت عليها اخلالفات ،وليس هلا عالقة بنصرة األمة ،ونصرة
قضاياها ،وإعادة عزها وجمدها التليد ،حتى أصبحت اإلهانة اليوم موجهة لكل املؤمنني
واألفراد من أمة اإلسالم ،ومن املفروض أن ال متس حرية التعبري لألفراد يف الدول غري
اإلسالمية احلرية الدينية للجماعات واألشخاص اآلخرين غري أتباع ملتهم ،وتعاليم
الشريعة اإلسالمية حتض املسلمني بعدم جمادلة أهل الكتاب إال باليت هي أحسن ،وال
أدل على ذلك ما قام به اخلليفة العادل الفاروق عمر بن اخلطاب ،عندما استلم مفاتيح
القدس ،حيث رفض أن يصلي يف موقع كنيسة القيامة يف القدس ،بل صلى يف موقع
آخر قريب منها ،وذلك حفاظاً على مشاعر أتباع الكنيسة واحرتاماً هلا ،وخوفاً من النزاع
ً
مستقبال ،ويأمل املسلمون يف هذا العامل أن حيرتم اآلخرون مشاعر املسلمني،
على املوقع
ودستورهم ،ومعتقدهم ،كما حيرتم املسلمون معتقدات اآلخرين ومشاعرهم ،وهلذا بات
واجباً على األمة اإلسالمية إعداد تشريع موحد ألقطار األمة كافة ،حلماية الدستور
اإلسالمي ،ومشاعر معتنقيه من عبث العابثني واملستهرتين ،وجلب أي شخص يسيء
للديانة احلنيفة ولرموزها ومشاعر أتباعها ومساءلته ومعاقبته ،وجيب أن يذكر يف كل
معاهدة لتسليم اجملرمني ،أو أية اتفاقية ثنائية أو أكثر من األطراف ،تعقدها أي دولة
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إسالمية مع دولة أو دول غري إسالمية ،بضرورة تسليم أي مسيء للديانات واملعتقدات،
والطلب يف املؤمترات العاملية والثنائية من الدول اليت تفتح باباً واسعاً للدميقراطية ،أو
اليت تلصق التهمة بالدميقراطية وحرية التعبري ،مع أن من أبسط مبادئ احلرية انتهاءها
عندما تصطدم مع حرية اآلخرين ،والطلب منها جتريم من يسيء ملعتقدات اآلخرين،
ألن هذا األمر يعرض للخطر العالقات بني الدول ،ويسيء للعالقات بني الشعوب،
فكفانا ال مباالة ،وكفانا إغالق العيون وصم اآلذان عما جيري من إهانة لشريعتنا الغراء
ورموزنا ومشاعرنا كمسلمني ،وجيب وضع كل مسيء ،ومشجع على اإلساءة ،على طائلة
العقاب ،وباستطاعة األمة رد اعتبارها بوسائل سلمية من خالل إعادة دراسة العالقات
االقتصادية مع دول العامل ،وخاصة مقاطعة عملية استرياد املنتجات األجنبية من الدول
املسيئة لألمة ،ومن خالل توظيف مصاحل اآلخرين عند األمة خلدمة قضايا األمة ونصرة
يت خمَ ْ ًسا لمَْ
الدين واملعتقد ،وقال نبينا وشفيعنا رسول اهلل عليه الصالة والسالمُ ( :أ ْع ِط ُ

ريةَ َش ْه ٍر) ...
ب َم ِس َ
ُي ْع َط ُه َّن أَ َح ٌد َقبِْلي؛ ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ

(صحيح البخاري ،كتاب التيمم ،باب قول اهلل

تعاىل فإن مل جتدوا ماء فتيممواصعيداً طيباً) ،ألن االستكانة اآلتية من املهادنة ،وغض الطرف عن ما
جيري حباً يف عدم الرغبة يف املشاحنة ،وعدم تعكري صفو العالقات ال طائل منها ،ولن
يكون مردودها خرياً أبداً ،ولذلك لن تعاد كرامة األمة ،وتنهض إال ببناء جيد وخملص
لقواتها العسكرية واالقتصادية ،والعمل على وحدتها ،ومساءلة كل مسيء هلا ،وتعاليم
القرآن والسنة النبوية واضحة يف بيان هذا األمر.
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ماذا تهدف إسرائيل

من وراء متسكها مببدأ التطبيع ؟
الدكتور  /عبد اهلل أمحد احلوراني

للمجتمع اإلسرائيلي مسات معينة كمجتمع مهاجرين ومستوطنني ،فهو حيمل الصفات

املتبلورة عن اهلجرة مبفهومها العام ،واالستيطان مبفهومه اخلاص ،فكال اجملتمعني مييل

إىل العنف والعدوانية ،والعنصرية ،واملكاسب املادية ،وهو رهن للمشاعر اإلنسانية،

وهذه احلالة يف اجملتمع اإلسرائيلي منبثقة من األساطري الدينية واخلرافات التارخيية اليت

تروج كمس ّوغ لوجود اجملتمع اإلسرائيلي ،وبهذه السمات واملميزات امللموسة تريد أن

تفرض إسرائيل نفسها على اجملتمعات العربية اجملاورة ،ذات الصبغة احلضارية الثقافية
والتارخيية األصيلة.

لذلك فقد انبثقت جمموعات شعبية ذات أبعاد ثقافية حضارية ،ملناهضة هذه التغريات

العنصرية والعدوانية ،فاستعملت سالحها املدني والنضالي الواسع االستعمال

واالنتشار ،السالح الصامت الذي حيدث آثاراً إجيابيًة ملموسًة بالرتاكم واملؤثر ،بوسائل

وأمناط وطرق متنوعة وخمتلفة ،بأسلوب شعيب مدني هادف ف ّعال ،لتمزق تدابري اخلصم

ونواياه ،باستعمال طرق االحتجاج واملناهضة واملقاطعة االجتماعية ،باالضطرابات احملددة

والعامة ،وبأساليب العصيان املدني واالقتصادي ،والالتعاون السياسي ،واملظاهرات
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العامة ،واملقاضاة واالعتصامات ،والعصيان املدني ،والتحريض والتمرد.
إن سياسة االحتالل يف النشاط االقتصادي خاصة توقع معظم قطاعات الشعب يف

فاقة ،تعرضها لتصرفات ّ
مضرة ،مما يضعف قدرة اجلماهري على املشاركة ،ويشوه البنية
السليمة للبالد ويفتت وحدتها وشخصيتها الوطنية والقومية ،فال بد من العمل على
حتسني أوضاعها االقتصادية ،خاصة بتنوير الشعب باألهداف واملواقف السياسية الثابتة،
وتثقيف اجلماهري وتأطريها وتنظيمها ،وتنظيم جلان شعبية متخصصة مؤيدة من قبل
الشعب ،الستغالل التغريات يف صفوف احملتل ،وتناقضاتها االجتماعية واالقتصادية،
وتصدي هذه اللجان للدفاع عن حقوق املواطنني والتصدي للحرب النفسية ،ومقاومة
شبكات التجسس والطابور اخلامس ،وكشفها وقمعها جلميع احملاوالت التخريبية ،وتعبئة
اجلماهري للمواجهة ،وكسب القوى املؤيدة من الداخل واخلارج ومن العامل ،وتدريب
الشعب على االعتماد على النفس ،وتعميق متسك املواطنني بالتشبث باألرض ،عرب
إحياء الرتاث واحلضارة والتقاليد واملوروثات التارخيية ،وباحلفاظ على اهلوية الوطنية،
وتأجيج الرغبة يف العودة إىل األرض ،وتوسيع قدرات الشعب بالدفاع عن أنفسهم
وحقوقهم.
من هنا يأتي السؤال املهم ،كيف سنتعامل مع موضوع التطبيع املخطط له من
قبل احملتل اإلسرائيلي؟ وعمله الدائب على إقناع الشعوب العربية بنوايا اجملتمع
اإلسرائيلي ومساته اإلنسانية حسب اعتقادهم يف جمتمع املهاجرين واملستوطنني.
إن بعضهم يتعامل مع موضوع التطبيع واحلديث عنه ،من منطلق الرباغماتية اخلالصة
( السياسية أو املصلحة ) أو لتمرير موقف سياسي من العملية السلمية برمتها،
ومن هنا يتضح لنا بأن التطبيع مربوط باملصاحل اإلسرتاتيجية لألمة بشكل عام ،وبني
قيمها الثابتة غري القابلة للمساومة بشكل خاص ،ومن هنا يأتي التناقض يف مفهوم
التطبيع بني اإلسرتاتيجية العامة لألمة ،ومع قيمها الوطنية اخلاصة .وهناك من يؤيد هذه
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الفكرة ،ألنه يعتقد بأنه سريضي مبوقفه هذا النظام املتجه حنو التسوية السياسية ،جلين
بعض األرباح االقتصادية ،وكأن األمور عنده اختلطت بني التسوية السياسية من جانب،
والتطبيع من جانب آخر ،فالتسوية السياسية عبارة عن إقامة عالقات دبلوماسية بني
إسرائيل والدول العربية ،عالقات رمسية ال عالقات شعبية ،لكن التطبيع هو عبارة عن
تأسيس عالقات طبيعية بينها وبني إسرائيل كبقية دول العامل.
لقد حاولت إسرائيل يف االتفاقات اليت وقعتها مع بعض الدول العربية الرتكيز
على موضوع التطبيع ،إذ متيز يف سياستها بني االتفاقات املوقعة بني أي حكومة أو
سلطة ،وبني إجياد عالقات بني الشعوب ،فهي تركز على إزالة أسباب العداء وحاالت
الكراهية ،ورفع احلواجز النفسية بينها وبني الشعوب العربية ،فهي تطالب بوقف
وسائل التشكيك والتشهري وإعادة النظر يف مناهج التعلم ،وسحب كل ما خيلق
حاالت العداء بني العرب وإسرائيل ،وهذا هو هدفها احلالي يف مؤمتر أنابولس األخري،
للمساومة على قبوهلا تطبيق بعض بنود خارطة الطريق.
لقد حققت إسرائيل بعض نواياها بالتطبيع الرمسي من خالل االتفاقات املوقعة،
لكنها مل تستطع حتقيق نواياها من التطبيع الشعيب ،رغم جتنيدها جلميع قدراتها املادية
واملالية واإلعالمية لرتويج رؤيتها ومفاهيمها ،وألن ممارساتها على أرض الواقع مل تكن
مع ما كانت تر ّوج له من خطابها للسالم والتعايش السلمي ،فهي مبفهومها تريد أن
تفرض على احلكومات العربية التدخل يف أمور من اختصاص اجملتمع املدني ،ولذلك
بدأت يف اجملتمعات العربية تيارات فكرية وأيدلوجية لعودة التأييد الشعيب واجلماهريي
للقضية الفلسطينية ،وملناهضة التطبيع بشكل خاص.
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الشخصية

قضايا تربوية

وتقدير الذات
األستاذ  /يوسف عدوي  -جامعة بيت حلم

احلمد هلل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ،والصالة والسالم على النيب املصطفى،
وعلى آله وصحبه ،ومن اسنت بسنته ،إىل يوم الدين وبعد؛
شاء اهلل أن جعل الناس متفاوتني وخمتلفني يف مستوى ثقافتهم ،وثقتهم بأنفسهم ،وبقدراتهم
العقلية ومؤهالتهم وسلوكهم ،واستعدادهم ،وطبيعة نظراتهم إىل الكون وإىل ما يريدون
القيام به من أعمال أو واجبات ،فهناك أشخاص خيطئون ويستفيدون من أخطائهم ،وأشخاص

خيطئون وال يستفيدون من أخطائهم ،وجند أشخاصاً يتوقعون الفشل يف كل ما حياولون القيام
به قبل البدء باحملاولة ،ويعتقدون أنهم غري قادرين على إجناز األعمال ،وهناك أشخاص على

خالف ذلك متاماً .وجند أشخاصاً يشعرون أنهم مرغوبون من اآلخرين ،وحيصلون منهم على
صداقة وحب وسعادة ،ويقتنعون بأنهم يستحقون احرتام اآلخرين ودعمهم ،وغري ذلك
من املسائل اليت هلا عالقة وارتباط مباشر مع الذات اليت تعترب الركن األساس يف تكوين
الشخصية .فما هي الشخصية؟ وما مكوناتها ،وما املقصود بالذات ،وتقدير الذات؟
الشخصية :من اخلطأ الفاحش وضع تعريف للشخصية اإلنسانية ،ألن كل شخصية ختتلف

عن الشخصية األخرى ،وعلماء النفس اختلفوا يف التعاريف اليت وضعوها للشخصية اختالفاً

بيناً ،فيوجد حتى اليوم أكثر من مائة تعريف هلا ،ولسنا هنا بصدد عرض هذه التعريفات
أو أشهرها ،ولكين من خالل التعريفات الكثرية توصلت إىل أن الشخصية هي :حاصل
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كل االستعدادات وامليول والدوافع والقوى البيولوجية الفطرية املوروثة والصفات وامليول
املكتسبة من اخلربة.
هلذا فصفة االنفرادية ظاهرة يتميز بها كل إنسان عن سواه من حيث كونه ظاهرة وحيدة

متميزة ال تتكرر أبداً على طول الزمن ،وال يوجد من يشبهه شبهاً كام ً
ال يف أي مكان على

الرغم من أن كل البشر خلقوا من نفس واحدة ،قال تعاىلُ َ َ :
اح َدةٍ ُث َّم
س َو ِ
{خل َقكم ِّمن َّن ْف ٍ
َج َع َل ِمنْ َها َز ْو َج َها}( ،)1ولكل فرد صفات خاصة جتعل منه وحدة متميزة من حيث العوامل
املختلفة اليت تفاعلت مع بعضها يف تكوينه ،فأدت إىل السلوك اخلاص والفروق عن اآلخرين.
والقرآن الكريم يفتح لنا مغاليق النفس ،ويبني لنا يف وضوح تام أن النفس اإلنسانية
أساسية يف الشخصية وسلوك الفرد وكأنهما شيء واحد ،وتشمل النفس أو الشخصية على
خاصيتني أساسيتني ،هما:
أ -النزوع إىل طلب الشهوات والفجور.

س َو َما َس َّوا َها* َفأَلهَْ َم َها ُف ُجو َر َها
ب -اجملاهدة يف طريق اهلل والتقوى ،قال تعاىل َ {:وَن ْف ٍ
َوَت ْق َوا َها}( ،)2وقال تعاىل َ {:و َه َديْنَاُه النَّ ْج َديْ ِن} أي اخلري والشر.
مكونات الشخصية :تتكون الشخصية من نواح جسمية ،وعقلية معرفية ،ومزاجية،

وخلقية ،وينظر إىل هذه النواحي األربع يف ضوء البيئة االجتماعية والوسط العام الذي حييط

ً
بالشخصية ،فالشخصية تعترب تنظيماً
متفاعال متطوراً خبصائص الفرد وطريقة استجابته
للمواقف املختلفة وفق خرباته ،وترتبط الشخصية باألمور األربعة اآلتية:
 .1التفاعل املتطور (الدينامية) ويشري إىل أن الشخصية ليست جامدة ،بل تعمل وتتفاعل،
والثبات فيها نسيب ،وهلذا ميكن تعديل الشخصية ،وإجراء تغيريات عليها وفق األهداف املرادة.
 .2التنظيم خبصائص الفرد :فلكل فرد خصائصه اليت متيزه عن غريه ،إال أن هذه اخلصائص
تتفاعل مع بعضها على حنو معني ،حبسب مشاعره وظروفه وإرادته وتوقعه .فيمكن أن يتصف

شخصان باألمانة مث ً
ال ،إال أن سبب األمانة لدى أحدهما أنه خيشى أن يفتضح أمره إذا
انكشف ،بينما اآلخر األمانة عنده مبدأ أخالقي أو ديين يطبقه ،حتى ولو مل يره أحد من الناس.
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 .3االستجابة :لكل فرد طريقته املميزة يف االستجابة حسب مدركاته وتصوراته العقلية

وأحكامه ،ومن ثم يتخذ السلوك الذي يراه مناسباً له ،واألفراد خيتلفون يف تصرفاتهم من
موقف إىل آخر ،وهذه االستجابة تظهر يف السلوك الذي يراه مجيع احمليطني بالشخص.
 .4اخلربات :اإلنسان يتأثر مبا مر به من خربات سارة أو أليمة ،وتساهم هذه اخلربات يف
استجابته وتشكيل سلوكه املستقبلي.

والشخصية السليمة السوية تكون متوافقة اجتماعياً ضمن البيئة اليت تعيش فيها ،وهذا

التوافق يظهر يف اجلوانب اآلتية:
 .1املستويات االجتماعية :أي إدراك الشخص حقوق اآلخرين ،وضرورة إخضاع بعض رغباته
اخلاصة للجماعة ،ومعرفة ما هو صواب ،وما هو خطأ من وجهة نظر اجلماعة ،كما أنه يتقبل
برضى أحكام اجلماعة ونظامها.
 .2املهارات االجتماعية :ومنها إظهار املودة بسهولة حنو اآلخرين ،وبذل اجلهد يف سبيلهم
والتفكري فيهم ،والتعامل اللطيف مع األصدقاء والغرباء ومساعدة اآلخرين.
 .3التحرر من امليول املضادة للمجتمع :مثل عدم ميل الفرد للشجار مع اآلخرين أو عصيان
األوامر والنظم ،أو االعتداء على ممتلكات اآلخرين وتدمريها وغري ذلك.
 .4العالقات يف األسرة :يفرتض أن تكون للفرد عالقات جيدة مع أسرته ،ليشعر بأن أفراد
األسرة حيبونه ويقدرونه ،ويعاملونه معاملة حسنة ،ويشعر باألمن داخل األسرة ،وال تتنافس هذه
العالقات الطيبة مع ما للوالدين من سلطة أبوية على األبناء.
 .5العالقات يف املدرسة :يشعر الفرد باالنتماء للمدرسة ،وبأن له عالقات جيدة مع الرفاق
واملعلمني ،ويرغب دوماً يف الذهاب إىل املدرسة ومواصلة التعلم.

 .6العالقات يف البيئة احمللية :يظهر الفرد مشاعر احملبة والتعاون مع اجلريان ،وينتمي للوسط
االجتماعي الذي يعيش فيه ويتوافق معه ،وله مع اجلميع عالقات جيدة دون ظهور أي مشاعر
للعداء مع أحد.

ً
معتدال صحيح الفطرة ،إمنا يكتسب بالعادة والتعلم الرذائل ،فينحرف
إن كل مولود يولد
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عن جادة الصواب ،ويصاب باألمراض واألوهام ،لذلك ميكن عالج النفس من نقصها،
بالرتبية والتعويد وبالعلم واألخالق .وأفضل طريقة عن أئمة اإلسالم لعالج أمراض النفس
هو عالجها بضدها ،فيعاجل مرض اجلهل بالتعلم ،والتكرب بالتواضع ،وحب الذات باإليثار،
والعدوان بالتسامح ،والشره بالعفة ،إىل غري ذلك من األمراض النفسية ،فللنفس صفات

نس ُان
اإل َ
فطرية أربع مفطورة عليها يف جبلتها وتتحدد هذه الصفات يف :الضعفَ { ،و ُخِل َق ِ
ين يَبْ َخُلو َن َويَأُْمُرو َن النَّ َ ْ
َض ِعيفاً}( ،)4والبخلَّ ،
اس
{ال ِذ َ
اس ِبالُب ْخ ِل}( ،)5والشهوةُ{ ،زيِّ َن ِللنَّ ِ
نس ُان إَّنُه َكا َن َظُلوماً َج ُه ً
ِّساء}( ،)6واجلهلَ { ،وحَ
ب َّ
وال}( ،)7فالنفس
ُح ُّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
مََل َها الإِْ َ ِ
عندما ترتك ألهوائها وشهواتها تركن إىل الغفلة وكثرة احلركة ،وتتصف بالعدوان والشهوة،

ومسيت بالنفس األمارة.
مفهوم الذات :نقصد بالذات تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات

والتقوميات اخلاصة بالذات ،يبلوره الفرد ويعتربه تعريفاً لذاته ،ويتكون مفهوم الذات من
أفكار الفرد الذاتية لكينونته الداخلية واخلارجية.
تقدير الذات :هو مدى اعتزاز الفرد بنفسه ،بالتوكل على اهلل ،وبعالقاته االجتماعية،
والعوامل النفسية واجلسمية واالقتصادية واخلربات احلياتية ،وهو اجتاهات الفرد الشاملة
سالبة أو موجبة حنو نفسه.
يرتبط مفوم الذات بصفات متعددة ،أهمها:
أ -صفات جسمية :وسيم ،قصري ،حنيل ،مسني  ....اخل
ب -قيم اجتماعية :عادل ،شريف ،خملص ،كريم  ....اخل
جـ -القدرات العقلية :ذكي ،غيب ،موهوب ،جمتهد  ....اخل
د -اجلوانب االنفعالية :حاد االنفعال ،خجول ،مزاجي ،عصيب  ....اخل
تقبل الذات وتقبل اآلخرين :يف دراسة أجراها أحد العلماء عن تقبل اآلخرين للفرد
وتقبل الذات ،وجد أنه قد يكون الفرد على درجة عالية من تقبل ذاته وتقبل اآلخرين بهذه
احلالة ،الفرد هنا حسن التكيف ،وقد يكون الفرد على درجة منخفضة يف كل من تقبل ذاته
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وتقبل اآلخرين ،ووضع الفرد هنا سيء وعديم التكيف .وقد يكون الفرد على درجة عالية من
تقبل ذاته ودرجة منخفضة يف تقبل اآلخرين ،فالفرد هنا يتجه حنو السمو والتعالي ،وبالتالي
يتعرض للنفور من اآلخرين ،وقد يكون الفرد على درجة منخفضة يف تقبل ذاته ودرجة عالية

يف تقبل اآلخرين ،والفرد هنا يلقى ً
قبوال بصورة عالية.

تدني اعتبار الذات :العاطفة اليت مركزها فكرة املرء عن نفسه هي عاطفة اعتبار الذات ،وهي
اليت تستثار فيشعر اإلنسان باالستياء من نفسه إن قام بأمر ال يرتضيه لنفسه ،ويشعر بالرضا
عن نفسه إذا حقق هلا ما يتفق وفكرته عنها ،هلذا نرى دائماً أن منهج املسلم احلياتي يف الرتبية

واألخالق واالقتصاد واالجتماع وعلم النفس هو املنهج احلق الواجب االتباع ،وهو املنهج
اإلهلي املتكامل الصاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان ،ويف كل عصر وحني.

أسباب شعور الفرد بأنه أقل من اآلخرين يف تفكريه وعمله وقدراته ،وخصوصاً أولئك

الناس الذين هم أقل منه ً
فعال:

 .1التنشئة االجتماعية اخلاطئة ،وأمثلة ذلك :الطلب من الطفل أن يعمل أكثر من قدراته،
وبالتالي يفشل كثرياً وهذا يقلل من شعوره بأنه أفضل من اآلخرين ،وكذلك النقد الدائم

والتسلط على الطفل(غيب ،أنت ال تستطيع عمل شيء) ،واملقارنة بني الطفل واألطفال
اآلخرين وتفضيلهم عليه ( حممد أشطر منك ،حممود أفهم منك ،عمرك ما بتصري زي فالن)...

 .2تقليد اآلخرين ،وخصوصاً الوالدين واألخوة.
 .3النقص اجلسمي واألمراض والعاهات.

 .4االعتقاد اخلاطئ لبعض األمور؛ وهذه نامجة عن عدم إعطاء استقالل للطفل لالعتماد على
نفسه ،من خالل إشعاره بأنه أقل من غريه وال يستطيع العمل.

 .5اخلضوع واالتكالية :لألسف البيئة العربية حتدد سلفاً مركز الفرد ،ودوره يف اجملتمع ،مما جيعله
ً
مياال إىل اخلضوع واالتكالية ،ويف بيئات أخرى يتم تربية الطفل يف جو املنافسة ،فيكتسب

أخالق املنافسة اجليدة ،ويتم حتويل القيم االجتماعية إىل حوافز داخلية تؤدي إىل تعزيز منط
السلوك املفضل يف اجملتمع.
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الشخصية وتقدير الذات

وهلذا ينبغي علينا القيام بتشجيع األطفال ،وإظهار قدراتهم ،وإعطائهم فرصة لالستقالل،
وإشعارهم باحلنان من قبل الوالدين ،والشعور باألمن واحملبة ،والرتكيز على اجلوانب اإلجيابية،
وتزويدهم خبربات فاعلة يستطيعون التعامل معها يف مواجهة املواقف واستخدام املكافآت
والتشجيع املستمر ،حيث إنه إذا تكونت الذات ،وثبت تكوينها لوجود قوة تنظيمية جتمع
شتاتها حلفظ التوازن ،ولنزعة الذات إىل تقبل ما يتفق مع تكوينها ،ورفض ما عداه.
دور املعلم يف بناء املفهوم اإلجيابي للذات لدى طالبه مما يزيد من تقدير ذواتهم:
 .1البقاء يف دائرة نور اهلل سبحانه وتعاىل.
 .2تدريب الطلبة على وضع أهداف واقعية يستطيعون حتقيقها.
 .3التعاطف مع الطلبة واالتصال الدائم معهم.
 .4االعرتاف بالعمل اجليد دون التمييز بني الطلبة.
 .5مساعدة الطلبة على النماء الذاتي من خالل:
أ -الصدق مع النفس ومع اهلل والبعد عن اخلداع.
ب -العقالنية وعدم الرضوخ لكل األوامر والنواهي دون حماكمة عقلية.
جـ -عدم التأثر بتوقعات اآلخرين.
د -االبتعاد عن جعل أهدافنا الرئيسة إرضاء لآلخرين.
هـ -التوجه حنو الذات مبا يرضي اهلل سبحانه وتعاىل من خالل القرآن والسنة النبوية.
و -املرونة يف األعمال.
ز -االنفتاح للخربة وتقبل اآلخرين والثقة بالنفس.

وأخرياً ال بد من اإلشارة إىل أن اإلسالم يقول بإمكانية تبديل النفس وتغيريها جوهرياً،

ويقول بإمكانية إخراجها من ظلمة البهيمية إىل أنوار احلضرة اإلهلية ،ومن حضيض الشهوات
إىل ذروة الكماالت اخللقية ،وذلك بالرياضة واجملاهدة من خالل ختلية النفس من عاداتها
املذمومة واالعرتاف بالذنوب والعيوب ،وإخراجها إىل النور ،كما قال سيدنا موسى عليه

السالم لربه بعد قتل املصري خطأ َ {:ر ِّب إِِّني َظَل ْم ُت َن ْف ِسي َفا ْغ ِف ْر ِلي}( ،)8وكما نادى يونس
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نت ِم َن َّ
الظالمِِ َ
عليه السالم يف الظلمات{ ،لاَّ إَِلَه إِلاَّ أَ َ
ني}( ،)9والتوبة
نت ُسبْ َحاَن َك إِِّني ُك ُ
وقطع الصلة باملاضي ،والندم ومراقبة النفس فيما يستجد من أمور ،وحماسبتها على الفعل
واخلطأ ،وجماهدة النفس املريضة بأضدادها برياضة النفس الشحيحة على اإلنفاق ،ومحل
النفس الشهوانية على التعفف ،وهكذا ،وهذا كله خالفاً ملا يرى علم النفس الذي ال يرى
إمكانية لتبديل النفس أو تغيريها جوهرياً ،ألنه يقول :إن النفس تأخذ شكلها النهائي يف
السنوات اخلمس األوىل من الطفولة ،وال يبقى للطبيب النفسي دور سوى إخراج املكبوت
إىل الوعي وتنفيسه.
اللهم اجعلنا من الذين ال يتبعون أهواء النفس كي ال نظلم أنفسنا ،وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني.

املراجع :

 .1القرآن الكريم.
 .2التوجيه واإلرشاد النفسي :حامد عبد السالم زهران ،عامل الكتب ،القاهرة ،1988 ،ط.6
 .3دور املعلم املرشد يف مفهوم الذات وحتقيق الذات :حممد خطاب ،األونروا ،األردن1987 ،م.
 .4املرجع يف علم النفس :سعد جالل ،دار الفكر العربي ،القاهرة1985 ،م.
 .5جملة علم النفس :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،العدد الثالث واألربعون ،أيلول1997 ،م الصفحات
(.)73 – 50
 .6مقياس الشخصية للناشئة وتطبيقاته يف التوجيه واإلرشاد :حممد سامي هنا ،األونروا1991 ،م.
 .7حنو علم نفس إسالمي :حسن حممد الشرقاوي ،القاهرة1976 ،م.

اهلوامش:

.1الزمر.6:
.2الشمس.8 - 7:
.3البلد.10 :
.4النساء.28:
.5النساء.37:
.6آل عمران.14 :
.7القصص.16 :
.8األنبياء.87 :
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األستاذ  /كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم العالي  -رام اهلل

لست من الذين يبصرون نصف الكأس الفارغ ،وال جيلب انتباههم نصفها املآلن،

وهذه الفضائيات اليت كثر عددها عاملياً وعربياً ،واليت يزداد عددها بشكل ّ
مطرد،
العربي إىل ما يزيد عن ستمائة فضائية ،تنوعت مذاهبها؛ فهناك
ووصلت يف الوطن
ّ
ستون فضائية تقريباً دينية ،تر ّكز على ّ
ين ،وال تربحه إىل شيء آخر  ...وهناك
اخلطاب الدي ّ
ستون أيضاً للغناء والرقص ،وهناك فضائيات إخبارية ،وفضائيات رياضية ،وفضائيات
خاصة بعامل
تارخيية ،وفضائيات جغرافية ،وفضائيات تعرض عامل احليوانات ،وفضائيات ّ

األطفال...

إ ّن هذا العدد الكبري من الفضائيات ينطوي على إجيابيات كثرية؛ فهو يعطي املشاهد

فرصاً لالختيار ،ويعطيه فرصاً كثرية لسماع اآلراء املتعدّدة ،ويعطيه فرصاً للمشاركة يف
إبداء الرأي؛ ذلك أ ّن كثرياً منها تستقبل املكاملات يف برامج كثرية ،كذلك فهي تعطي
املشاهد ثقافة واسعة ،فهذا التن ّوع يف املشارب واملذاهب والشخصيّات يشتمل على

ثقافة ذات أبعاد كثرية ،وهي ثقافة منشورة مبذولة على مدار الساعة.

وإذا كانت هذه بعض اإلجيابيات فهناك سلبيّات ،ال نستطيع أن نغض الطرف عنها،

وخباصة أ ّن هذه الفضائيات هلا آثارها على الفرد ،واألسر ،واجملتمعات ،وشئنا أم أبينا
ّ
فقد دخلت بيوتنا ،وأصبحت جزءاً من حياتناّ ،
فقل أن جتد بيتاً ليس فيه تلفاز ،يستقبل
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عدداً كبرياً من ّ
احملطات ،اليت يصعب عدّها.

ّ
حيت املشاهد
لعل أ ّول سلبية تكمن يف هذه الكثرة الكاثرة من الفضائيات ،اليت رّ
ً
فيما خيتار ،وربمّ ا احتاج املشاهد وقتاً
طويال إذا أراد تقليب هذا العدد اهلائل منها ،ولقد
قيل :االزدحام يعوق احلركة ،وكثرة الدالء على باب البئر قد حترم اجلميع من املاء ،ولو

نظرنا مبوضوعية لوجدنا أ ّن كثرياً من الفضائيات نسخة مكررة ،ووجود بعضها يكفي.

كذلك فإ ّن هذه الفضائيات أصبحت مشاريع استثمارية ،تتفق مع شركات االتصاالت

يف نهب أموال الناس ،ومن يتصل بها يدرك أنّه دفع مبالغ طائلة من غري جدوى ،وأنّه
يبت ّز ،ويضطر لالنتظار فرتة طويلة قبل أن خيرج صوته على اهلواء ،وبذلك تتضخم

تكلفة االتصال.

ودب ،فرتاها تستضيف يف
هب ّ
ومن املالحظ أ ّن هذه الفضائيات تفتح الباب ملن ّ

موضوعات دينية وغري دينية أنصاف علماء ومفكرين!! وهؤالء يهرفون مبا ال يعرفون،
والنتيجة أنّهم يبلبلون فكر الناس ،ويعطونهم يف كثري من األحيان معلومات غري
صحيحة ،ويش ّوهون احلقائق ،وربمّ ا أصابوا الناس يف مقتلهم بسبب جهلهم؛ ومن
يتصدّى للحديث يف أمور الدين واإلفتاء ينبغي أن يكون ممتلكاً لألدوات اخلاصة بذلك،
ومثلهم ّ
مهمة ،تؤّثر يف حياة املواطن ،سواء
كل من يتحدّث يف موضوعات كثرية أخرى ّ
أكانت موضوعات صحيّة ،أم نفسية ،أم اجتماعية ،أم اقتصادية ،أم سياسية...

ّ
وتستخف بعقله من خالل
العربي،
ومما أراه أ ّن كثرياً من الفضائيات ختدع املواطن
ّ

فتضر وال تنفع ،وختلو من النفع ،كأن تأتي بربنامج
إشغاله بربامج ،تهدر ماله ووقته،
ّ

خترصات ميارسها
أي سند
يتعّلق باألبراج واحلظوظ ،اليت ليس هلا ّ
علمي ،وهي كّلها ّ
ّ
ّ
وتستغل جهل
ك ّذابون ،بضاعتهم كّلها كذب ،وأحياناً تأتي بربنامج يف تفسري األحالم،
الناس ،وتستضيف من هو غري أهل لذلك ،وأحياناً يبثّون برامج مسابقات ،جتمع فيها

مبالغ طائلة ،وتعطي جوائز بسيطة إذا ما قورنت باألرباح ،ومعظم املشاركني خيرجون
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الفضائيات ما هلا وما عليها

خاسرين ،بعد أن بنوا قصوراً يف اهلواء ،وأحياناً تشغلهم مبباريات رياضية ال حصر هلا،
ويأتي ضيوف يسرقون من وقت الناس ساعة ،أو أكثر وهم يعّلقون على هدف ،أو

يناقشون فرصة مهدورة!!...

توجه حزّبي واضح؛ فهي تريد أن
ومن الالفت أيضاً أن كثرياً من الفضائيات هلا ّ
تعمق مبادئ احلزبّ ،
وحتث على عزل اآلخر ،هجره وتكفريه أحياناً ،وهذه يف كثري من
ّ
األحيان ال تدعو إىل التحاور ،بل تغذي التنافر ،وال تدعو إىل االتفاق ،بل تغذي االفرتاق

التعصب للرأي ،وإدارة الظهر آلراء أخرى،
والشقاق ،ومن يستمعون إليها يرتّبون على
ّ

وعدم الثقة بغري من يتحدثون يف هذه الفضائيات.

ومما جيرح النفس املهذبة ما ّ
يبث يف بعض هذه الفضائيات من برامج ختدش احلياء،

وتنشر السخائم ،وتش ّوه مسعة الناس األبرياء باالعتماد على أقاويل وإشاعات كاذبة،

وكان من األوىل بهذه أن تسرت القبيح ،وأن تتثبّت ،وأن تراعي اخللق والدين فيما يصدر

عنها .وهذه -يف الغالبّ -
تضخم السلبيّات ،وال تكاد تذكر اإلجيابيات ،وإذا نظرت

بعني فهي شوهاء.

ومن السلبيّات اخلطرية ما تبثّه هذه الفضائيات من الرأي والرأي اآلخر ،أو ما
وحتس أ ّن أبسط قواعد آداب احلوار ال تراعى ،فال طرف
يسمونه باالجتاه املعاكس،
ّ
احلق ،بل
يستمع لطرف آخر ،وال تراعى النواحي الشخصية ،وال يكون اهلدف إجالء ّ
الغلبة ،وإفحام اخلصم ،ويف حاالت كثرية ترى أن املقدّم ،الذي يفرتض فيه أن يكون

حمايداً يقف مع أحد الفريقني ،وال يراعي الطرفان -غالباً -أبسط حدود اللياقة األدبية،
فيشتمون ،وربمّ ا حت ّول األمر إىل عراك باأليدي ،أو انسحاب أحد الطرفني من الربنامج.

األعم -ال ختدم اللغة الفصيحة،
ومن الالفت للنظر أ ّن الفضائيات -يف األغلب
ّ

فهي تتخذ من اللهجات احملكية وسيلة للخطاب واحلوارّ ،
وكل دولة تتحدّث بلهجتها

العامية الدارجة ،وهذا يزيد من البعد عن اللغة الفصيحة ،ولوال أ ّن للكعبة رّباً حيميها،
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والعربية الفصيحة حمفوظة حبفظ القرآن لبادت اللغة العربية الفصيحة واندثرت كما

بادت لغات كثرية كانت حيّة ،كما أ ّن الربامج الثقافية الراقية قليلة ،وتكاد ختتفي وسط

الربامج الكثرية اليت هي بعيدة ّ
كل البعد عن األدب الراقي ،الذي يراعي سالمة اللغة.
ومن باليا الفضائيات ما أصبحنا نشاهده من مسلسالت أجنبية ،تركية وهندية...

ترسخ أفكاراً وعادات
مدبلجة ،تأخذ طريقها إىل مجيع املشاهدين :املتعّلم
واألمي ،وهذه ّ
ّ

تصيبنا يف املقتل ،تتنافى مع ديننا وما تربينا عليه من أخالق كرمية ،وإجيابياتها تكاد تكون
خماز ،والناس يتأثرون بالسلبيات أكثر مما يتأثرون
معدومة ،وتضيع وسط ما تبثّه من ٍ
باإلجيابيات.
إحداهن أ ّن الفضائيات اخلاصة باألطفال زادت ،وهبط مستوى ما
ومما شكت منه
ّ

يعرض فيها ،وأهلت األطفال عن واجباتهم ،ومتنّت لو كانت أوقات ّ
البث حمدودة؛

حبق :إ ّن أبناءنا
لترتك لآلباء وقتاً كافياً للجلوس إىل أبنائهم ،ومتابعة دراستهم .ونقول ّ
ظل غياب دور األسرة أصبحوا أبناء الفضائياتّ ،
اليوم يف ّ
تشكل تفكريهم ،وتؤّثر يف
سلوكياتهم.

ال ريب أ ّن الفضائيات سالح ذو حدّين ،قد تكون خرياً حمضاً إذا استغّلت يف النافع

واملفيد ،وراعت أمانة الكلمة ،واليت وإن كانت من حروف؛ فإنّها أحياناً تكون أح ّد من

شراً حمضاً إذا كان وراءها شياطني اإلنس ،الذين ال يهمهم غري
السيوف ،وقد تصبح ّ

هدم األسر ،ونشر الرذائل ،وتعطيل اإلنتاج ،وختريب األوطان ،وهدر طاقات الشباب،
وابتذال املرأة ،وتشويه صورتها يف نظر أبنائها ،من مربية وصانعة لألجيال إىل جمرد سلعة
ومتعة ...
إنّين أدعو أولي األمر إىل وضع األطر اليت تسمح خبروج فضائيات ،وأن تراقب

هذه الفضائيات ،وتنظر فيما ّ
ويعم الضرر ،وتصبح هذه
تبث قبل أن يتطاير الشررّ ،
الفضائيات ً
وباال على األ ّمة أفراداً ومجاعات ،وال جند عالجاً لسرطان هذه الفضائيات.
96

قضايا تربوية

عقوق وقسوة
الشيخ  /عبد الكريم الكحلوت  -غزة

مما يغضب اهلل ورسوله ،ويستنزل ويالت السماء على أهل األرض ،ظلم اإلنسان
لإلنسان ،وعلى رأس هذه املظامل تقطيع األرحام  ،لقد أخذ احلق على نفسه عهداً كفل
به الرحم ،يصل من وصلها ،ويقطع من قطعها ،لقوله تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن

هَّ
اللِ}(.)1

إذاً لينعم واصل الرحم برمحة اهلل يف العاجل واآلجل ،حلديث رسول اهلل َ ( م ْن َس َّر ُه
أ ْن ُي ْب َس َط َل ُه يِف ِر ْز ِق ِهَ ،وأ ْن ُي ْن َسأ َل ُه يِف أ َث ِر ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َرحمِ َ ُه)(.)2
َ
َ
َ
َ
إذاً صلة األرحام تستنزل بها رمحات اهلل ،أما إذا كان النقيض فتلك املصيبة ،ويف
مقدمة هذه املأساة اإلنسانية قطيعة الرحم ،وأوهلا :عقوق الوالدين ،إنها جحود للجميل،
اق َب إِ ْس َ
ونكران للحق ،ورفض لشرائع السماء َ { ..وإِْذ أَ َخ ْذَنا ِميثَ َ
رائيل ال َت ْعُب ُدو َن
نيِ
إِلاَّ هَّ
اللَ َوِباْل َواِل َديْ ِن إِ ْح َساناً}( ،)3ويف صباح اليوم ،يف ضحوة النهار ،دخل علينا رجل
تقوس ظهره ،يتكئ على عصاً ،جلس ً
قليال ،ثم قال :ختطيت السبعني من العمر ،وولدي
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يف عقده الرابع ،يعيش يف بييت ،وأنفق عليه ،ولكنه أنكر أبوتي له بفعله  ...خيتار من
الكلمات ما يؤذيين وحيزنين  ..إنه يسب الذات اإلهلية واإلسالم ،ويبصق يف وجهي
وحلييت ،ويسمعين ما أكره ،ولوال وجود الناس عندي ألوسعين ضرباً  ..وانفجر باكياً ..
وأخذنا نهون عليه ،وخنفف آالمه  ..ومع عقوق ولده له ،إنه يسأل اهلل له اهلداية والرمحة،
إنه ولدي ،ويقول :ما حكم اهلل يف مثل هذه الفئة من األبناء؟ قلنا له :حكم اهلل فيهم؛ لو
مات على هذه احلالة مات مرتداً ،ال يرث ،وال يورث ،وال يدفن يف مقابر املسلمني ،ألنه
اقرتف أكرب الكبائر؛ الكفر باهلل وعقوق الوالدين ،ورسول اهلل  يقول( :أَ ْكبرَُ اْل َكبَاِئر؛ِ

ُّور ،أَ ْو َق َ
الإْ ْش َر ُ
اك ِب هَّ
اللَِ ،وَقتْ ُل النَّ ْفسَ ،و ُعُق ُ
ُّور)()4
الَ :و َش َهاَدُة الز ِ
وق اْل َواِل َديْ ِنَ ،وَق ْو ُل الز ِ
ِ
ِ
وهذا النوع من األبناء كثر ،وبعد هذا اجلحود والتمرد على اهلل يأملون رمحته وإحسانه،
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
( َ ...وإنمََّا يَ ْر َح ُم هَُّ
مََاَء ) (.)5
الرح
الل ِم ْن ِعبَاِدهِ ُّ
ِ

وانصرف هذا الشيخ العجوز راشداً ،واحلزن ميأل ثيابه عليهً ،
قائال :خابت آمالي فيك

يا ولدي ،أنفقت شبابي عليك ،وكنت أظنك خنلة مثمرة ،أستظل بها ،وآكل من مثرها،
ولكنها كانت تلك الشجرة أفلة.
ثم جاءتنا بعد ذلك سيدة حزينة ،ال جتف هلا دمعة ،تقول :لك اهلل يا ولدي ،أسأل اهلل
لك العفو والعافية  ..سألنا :ما شأنك يا خالة؟! ظننا أنها تطلب إحساناً هلا ولولدها..
فقالت :ال  ..ال  ..ال ،ولدي يف السابعة والعشرين من عمره ،يف ريعان الصبا ،ومجال
الشباب ،ولكن األمراض كثرياً ما أفقدت اإلنسان طعم احلياة ،وجرعته كؤوس حنظلها..
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عقوق وقسوة

بصوت عا ٍل  ..لك اهلل يا خالة ..إن ولدي هذا يعاني من مرض عضال،
وانهارت باكيًة
ٍ
يغسل الكلى ،وحيتاجين يف ذهابه وإيابه ،أساعده يف حمنته ،وأخفف عنه آالمه ما استطعت
ً
سبيال  ..لك األجر يا خالة استعيين باهلل عز وجل  ..فقالت :إن زوجي ميطرني
إىل ذلك
إذا وقفت إىل هذا املريض بوابل من اللعنات والطلقات ،ويقول :ال شأن لنا به ،ليذهب
إىل اجلحيم ،متى سيموت  ..تصور مشاعر هذا الشاب املريض املعذب عندما يسمع هذه
أب مألت األنانية نفسه ،وجفت ينابيع الرمحة من قلبه ،ال يعرف
الكلمات اجلارحة من ٍ
إال نفسه ،ال يتأمل آلالم املعذبني ،حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه ،ولكن نقول كما قال
حُة إِلاَّ ِم ْن َش ِق ٍّي ) (.)6
الرمَْ
رسول اهلل  ( :لاَ ُتنْز ُ
َع َّ
وخالصة القول :يشهد اهلل ،وأقسم على ذلك؛ ما كتبته إال حقائق واقعة ،واجهتها يف
الواقع ،وليس فيها كلمة واحدة من نسج اخليال ..يا عباد اهلل؛ كونوا من اهلل على حذر..
اتسع اخلرق على الراقع ،واحتار اللبيب يف أمرنا ،وليس لنا من دون اهلل كاشفة ،وما
عند اهلل ال ينال إال بطاعته.
اهلوامش:
 .1التوبة.111:
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم.
 .3البقرة.83:
 .4صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل ومن أحياها.
 .5صحيح مسلم  ،كتاب اجلنائز ،باب البكاء على امليت.
 .6سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف رمحة الناس.
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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

املفيت العام يشارك يف دورة حول اإلبداع الشعري يف البوسنة واهلرسك
سراييفو :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك – يف أعمال الدورة الثانية عشرة (دورة خليل مطران
وحممد علي/ماك دزدار) اليت عقدتها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع
الشعري ،والتقى مساحته على هامش الدورة العديد من الوفود املشاركة الرمسية والشعبية،
أطلعهم خالهلا على خطورة االعتداءات واملمارسات العدوانية اليت تقوم بها سلطات
االحتالل اإلسرائيلي ضد املقدسات الفلسطينية ،وخباصة احلملة الشرسة ضد القدس
واملسجد األقصى املبارك ،داعياً إىل ضرورة التحرك الفوري على مجيع االجتاهات لوقف
هذه املمارسات قبل فوات األوان.
والتقى مساحته الشيخ (مصطفى تسريتش) /مفيت البوسنة ،وزار مساحته مقر السفارة
الفلسطينية يف البوسنة ،والتقى العاملني فيها ،وأثنى على جهودهم يف خدمة القضية
الفلسطينية.
خالل ترأسه اجتماعًا ملفتيي احملافظات
املفيت العام يندد باعتداءات املستوطنني
القدس :ندد مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
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رئيس جملس اإلفتاء األعلى -باعتداءات املستوطنني املتطرفني ضد الشعب الفلسطيين
ومقدساته ،واليت تتم حتت محاية سلطات االحتالل ،وحذر مساحته من مغبة السكوت عن
السياسة االستيطانية ،مؤكداً على ضرورة رفض السياسة التوسعية هلذه السلطات على
حساب حقوق الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وأدان مساحته كذلك أعمال العربدة اليت
يقوم بها متطرفون يهود ضد املسجد األقصى املبارك ،إضافة إىل إغالق املسجد اإلبراهيمي

يف اخلليل حبجج واهية ،مشرياً إىل خطورة األوضاع اليت وصلت إليها املنطقة جراء سياسة
سلطات االحتالل وإجراءاتها التعسفية والتوسعية.
وناشد مساحته الزعماء والقادة العرب واملسلمني للعمل على رفع املعاناة عن الشعب
الفلسطيين ،وفك احلصار عنه ،وحترير األسرى ،كما دعا إىل إعادة اللحمة بني جناحي
الوطن ،جاء ذلك خالل اجتماع مساحته مبفتيي احملافظات ،حيث حبثت آليات عمل الدار
وسبل النهوض بها.
املفيت العام يستقبل القنصل السويدي
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف مكتبه سعادة القنصل العام اجلديد للقنصلية السويدية
العامة (اكسل فرنهوف) ،الذي أبدى حرصه على مقابلة مساحته ،واالستماع إىل موقفه حول
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ما جيري يف املنطقة واألراضي الفلسطينية.
وقد رحب مساحته بالقنصل ،وبينّ له أن الشعب الفلسطيين يتطلع إىل احلرية واالستقالل،
وأنه يؤيد السالم الذي يقوم على العدل ،وإعادة احلقوق إىل أصحابها ،وأثنى مساحته على

موقف االحتاد األوروبي اخلاص مبساندة الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة ،منتقداً
ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءات تتنافى مع املطالب الدولية والعربية
بإحالل السالم يف املنطقة ،وأكد مساحته على ضرورة التزام سلطات االحتالل بالقانون
الدولي الذي مينع بناء املستوطنات على حساب حقوق الفلسطينيني وأراضيهم ،مبيناً أن

هذه السلطات تتحدى العامل الذي يطالبها بوقف بناء املستوطنات ،وأشار مساحته إىل مكانة

القدس ،اليت تشكل إرثاً حضارياً وسياسياًّ ودينياًّ للفلسطينيني وللعرب واملسلمني ،وأن أي
حل يتجاهلها لن يكتب له النجاح ،مشرياً إىل أن املسلمني حكموا هذه البالد فرتة طويلة،
ومل يشهد التاريخ هلم سوى التسامح مع غريهم ،ومل يذكر التاريخ أنهم حرموا أصحاب
دين من زيارة أماكنهم املقدسة فيها.
املفيت العام يلتقي أمني عام جملس الكنائس العاملي
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

خطيب املسجد األقصى املبارك -وفداً كنسياً برئاسة (أولف تفييت) /أمني عام جملس
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الكنائس العاملي ،حيث أطلعهم مساحته على ممارسة االحتالل ضد املقدسات الفلسطينية،

وخباصة يف مدينة القدس ،وقدم هلم شرحاً مفص ً
ال حول منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي
املواطنني الفلسطينيني العرب من الوصول إىل أماكن العبادة ،باإلضافة إىل انتهاك هذه
السلطات حرمة األماكن الدينية املقدسة ،وبني مساحته أن هذه السلطات متارس انتهاكات
خطرية ضد املساجد الفلسطينية ،مثل احلرق أو التهديد باهلدم ،ناهيك عن االنتهاكات ملقابر
املسلمني ،وأثنى مساحته على العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف فلسطني ،اليت تشكل

منوذجاً حيتذى يف العامل أمجع ،مبيناً أن اإلسالم دين يقوم على احرتام اآلخر ،والتسامح،
وحرية العبادة.
من جانبه أكد عطوفة املهندس عدنان احلسيين /حمافظ القدس الذي حضر اللقاء ،على أن
إصرار سلطات االحتالل على فرض مبدأ يهودية الدولة هو إعالن للحرب على الديانات
األخرى ،وأكد القس (أولف) أن قضية القدس هي قضية حمورية ،وأنه يولي كل االحرتام
للقيادة الفلسطينية اليت تعمل من أجل السالم.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر صحفي يف حي الشيخ جراح بالقدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك -وعدد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني يف مؤمتر صحفي
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عقد يف خيمة االعتصام ،يف حي الشيخ جراح بالقدس ،يف املنطقة املعروفة باسم (كوبانية
أم هارون) ،أكدوا خالله رفضهم للقرارات اجلائرة اليت أصدرتها سلطات االحتالل ضد
املواطنني الفلسطينيني يف القدس ،وأكد مساحته أن القرارات اإلسرائيلية بهدم منازل
الفلسطينيني بالقدس ،أو السيطرة عليها ،بأنها قرارات جائرة ،وحماولة جديدة لفرض األمر

الواقع يف مدينة القدس ،داعياً املواطنني إىل التمسك باحلقوق الفلسطينية ،مثمناً موقف
القيادة الفلسطينية ،وعلى رأسها سيادة األخ الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل
على موقفه الثابت من قضية االستيطان.
املفيت العام يلقي خطبة اجلمعة يف مسجد األنبياء يف بيت فجار
بيت فجار :ألقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس جملس اإلفتاء األعلى -خطبة اجلمعة يف مسجد األنبياء ببيت فجار ،والذي كان قد
تعرض العتداء من قبل املستوطنني املتطرفني ،حيث قاموا حبرق املسجد ،وكتابة شعارات
معادية للعرب والفلسطينيني ،تتوعدهم باالنتقام منهم ،وأكد مساحته على ضرورة إعمار

املساجد ملواجهة األخطار احمليطة بها ،مثمناً وقفة املصلني الذين جاءوا ليقولوا لسلطات
االحتالل ومستوطنيه أن املساس باملقدسات أمر خطري ال ميكن السكوت عنه ،ووصف
مساحته الفاعلني بأنهم جمرمون حاقدون على الدين اإلسالمي وعقيدته ومقدساته ،وأنهم
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يعكسون مستوى احنطاط القيم اإلنسانية واألخالقية لديهم ،وكان مساحته من أوائل

املسؤولني الذين توافدوا على املسجد بعد االعتداء عليه وحرقه ،حمذراً من أن املتطرفني
اليهود يدفعون املنطقة إىل حرب دينية تتحمل سلطات االحتالل عواقبها ،ورافق مساحته
يف هذه اجلولة فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،-وفضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة /مفيت حمافظة
بيت حلم.
املفيت العام يرتأس اجللسة ( )84جمللس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس جملس اإلفتاء األعلى -اجللسة( )84جمللس اإلفتاء األعلى ،حيث نوقشت عدة مواضيع
تهم املواطنني يف حياتهم اليومية ،وصدر عن اجللسة بيان أدان االعتداءات واملمارسات
اإلسرائيلية ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،واملخططات
اإلسرائيلية لتغيري معامل ساحة الرباق ،ودعا اجمللس الزعماء والقادة العرب واملسلمني
للضغط على سلطات االحتالل ،لوقف مسلسل اجلرائم اليت تقوم بها ومستوطنوها ضد
الشعب الفلسطيين ومقدساته.
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مفيت رام اهلل والبرية يلقي حماضرة يف مقر األمن الوطين،
ويشارك يف وداع حجاج بيت اهلل احلرام
رام اهلل والبرية :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل املساعد لدار

اإلفتاء الفلسطينية /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -كلمة يف حفل وداع حجاج حمافظة رام

اهلل والبرية املنوي توجههم إىل بيت اهلل احلرام ،والذي أقيم يف مسجد (البرية الكبري)،

بدعوة من مديرية أوقاف حمافظة رام اهلل والبرية ،حيث دعا فضيلته احلجاج ألداء شعائرهم
على الوجه املشروع ،مبيناً أن اإلسالم دين يسر ،ودعا فضيلته احلجاج إىل التأسي بالرسول
الكريم حممد  ،يف أداء مناسك احلج.

من ناحية أخرى ألقى فضيلته حماضرة بعنوان (طاعة ولي األمر) ،وذلك يف مقر قوات

األمن الوطين ،حضرها عدد من الضباط وجنود األمن الوطين بالتنسيق مع التوجيه

السياسي والوطين ،وبني فضيلته أن طاعة ولي األمر واجبة ،طاملا ال ختالف أوامر اهلل
ورسوله ،وأجاب عن االستفسارات اليت وجهت إليه من احلضور ،ثم التقى فضيلته بقائد
منطقة رام اهلل ،حيث مت تأكيد احلرص على التعاون املشرتك بني دار اإلفتاء الفلسطينية
وقوات األمن الوطين.
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وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يشارك يف بعثة احلج الفلسطينية
القدس :شاركت دار اإلفتاء يف بعثة احلج الفلسطينية لعام 1431هـ بوفد مكون من
أصحاب الفضيلة :الشيخ ياسر محاد /مدير دائرة البحوث ،والشيخ حسن اللحام /مفيت
حمافظة غزة ،وأشرف قطينة /رئيس قسم الصادر والوارد ،إضافة إىل الشيخ (حممد ماهر)
مسودة /مفيت حمافظة اخلليل ،ومساعده /الشيخ يسري عيده.
وأكد مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /رئيس جملس
اإلفتاء األعلى -على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة احلج الفلسطينية يف إرشاد احلجاج
الفلسطينيني ألداء مناسك احلج على أكمل وجه ،متمنياً أن يكون حجهم مربوراً وسعيهم

مشكوراً وذنبهم مغفوراً.

من ناحية أخرى صدر عن دار اإلفتاء الفلسطينية عدد خاص من جملة اإلسراء اشتمل
على موضوعات ومقاالت خاصة باحلج وأحكامه ،ووزعت كمية منها على حجاج بيت اهلل

احلرام املغادرين إىل الديار احلجازية ،إضافة إىل صدور كتيب جديد عن احلج عم ً
ال وتطبيقاً
لفضيلة الشيخ أمحد شوباش /مفيت حمافظة نابلس.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ندوة حول مكانة أمهات املؤمنني
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -يف
ندوة دينية حول مكانة أمهات املؤمنني ،عقدتها اإلدارة العامة للعمل
النسائي يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية باحملافظة ،وحتدث فضيلته
عن أمهات املؤمنني وصفاتهن ومآثرهن ومكانتهن يف الدين اإلسالمي،
وتطرق إىل مآثر السيدة عائشة رضي اهلل عنها ،وعلمها الواسع يف مجيع مناحي احلياة ،حيث
كانت فقيهة وزاهدة ،ومن أهل الصفاء والنقاء وأهل احلياء ،وكانت من أحب زوجات النيب
حممد  إليه ،وأعلمهن بسنته ،وأحفظهن حلديث سيد املرسلني ،وأشار إىل حرمة الطعن
يف أمهات املؤمنني ،أو سب الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني.
107

العدد 94

محرم  -صفر  1432هـ

 2011 - 2010م

كما ألقى فضيلته العديد من خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة ،باإلضافة إىل مشاركته

يف حل العديد من النزاعات واخلالفات العائلية والعشائرية ،علماً بأن فضيلته يشارك
يف العديد من الربامج التلفزيونية واإلذاعية احمللية اليت جييب خالهلا عن استفسارات
املواطنني يف أمور حياتهم الدينية والدنيوية.
دار اإلفتاء والشرطة يبحثان سبل تعزيز التعاون يف أرحيا
أرحيا واألغوار :زار فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد -مفيت حمافظة أرحيا واألغوار-
مديرية شرطة احملافظة ،بهدف تعزيز التعاون املشرتك بني دار اإلفتاء الفلسطينية والشرطة،
وكان يف استقبال فضيلته املقدم حقوقي حممود صالح الدين /مدير شرطة يف احملافظة،
والرائد رائد أبو غربية /مدير العالقات العامة واإلعالم يف مديرية الشرطة ،واملالزم أول
إبراهيم قواريق.
وأكد فضيلته على الدور املهم الذي يقع على عاتق رجال الشرطة حلفظ النظام ،وتطبيق

سيادة القانون ،مثمناً جهود الشرطة يف أداء واجبهم الديين والوطين يف سبيل توفري األمن
واألمان واالستقرار .بدوره أشاد مدير شرطة احملافظة بهذه الزيارة ،داعياً إىل تعزيز الروابط
بني الشرطة ومجيع الوزارات واملؤسسات ملا فيه حتقيق املصلحة العامة.
وشارك فضيلته كذلك يف الورشة اليت أقيمت حول عقوبة اإلعدام اليت دعت إليها اهليئة

الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان بالتنسيق مع احملافظة ،مبيناً املقاصد من وراء فرض
احلدود والقصاص يف اإلسالم ،مع التأكيد على رفض مبدأ إلغاء هذه العقوبات املشروعة.
مفيت طولكرم يلقي حماضرة حول زيارة األرحام
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -
حماضرة دينية حول زيارة األرحام ،وذلك يف مقر مركز خميم نور مشس ،حيث
تطرق فيها إىل فضل زيارة األرحام وحرمة قطيعة الرحم ،وأسباب القطيعة،

وأضرارها دينياً واجتماعياًّ ،وأجاب فضيلته عن األسئلة اليت وجهت إليه من احلضور ،واليت
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تناولت قضايا تهم الناس يف حياتهم.
مفيت طوباس يلقي حماضرة بعنوان (العقيدة واإلميان أساس جناح العمل)
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمرو  -مفيت حمافظة طوباس-
حماضرة بعنوان (العقيدة واإلميان أساس جناح العمل) ،وذلك بدعوة من
مديرية التوجيه السياسي والوطين يف احملافظة ،وقد بني فضيلته أهمية
استجابة اإلنسان خلالقه ،وارتباطه برباط العقيدة واإلميان ،وتعزيز هذا
االرتباط بالعبادة والعمل ،الذي يتم يف حياة اإلنسان عم ً
ال متقناً ومثاراً طيبة من املبادئ
والقيم واألخالق واملثل العليا ،وحضر الندوة العديد من ضباط وأفراد األجهزة األمنية
يف احملافظة.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ورشة عمل حول الصلح العشائري والقانون
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت
حلم -يف ورشة عمل حول الصلح العشائري والقانون ،وذلك بدعوة من
مركز وفاق ،بالتعاون مع دائرة اإلصالح العشائري يف احملافظة ،وحضرها
العديد من رجال الصلح العشائري ورجال الدين والقضاء واملهتمني،
وكان فضيلته قد شارك يف ندوة سياسية نظمها حتالف السالم الفلسطيين حتت عنوان
(تعزيز صمود الشعب الفلسطيين يف مواجهة السياسات اإلسرائيلية) كقضية اجلدار
واالستيطان خاصة يف مدينة القدس ،وشارك فضيلته كذلك يف ورشة عمل عقدتها اهليئة
املستقلة حلقوق اإلنسان (ديوان املظامل) حتت عنوان (حنو مناهضة عقوبة اإلعدام يف مناطق
السلطة الوطنية).
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مسابقة العدد 94

؟

أسئلة المسابقة:

السؤال األول :ما  ...؟
 .1االسم الذي كان يطلق على مكان جتمع زعماء العرب يف مكة قبل اإلسالم؟
 .2احليوان الذي ال يغار ذكره على أنثاه؟
 .3معنى اللباس املعصفر؟
 .4رأي اجلمهور يف حكم مرياث املسلم من غري املسلم؟
 .5اسم املسجد الذي أحرقه املستوطنون يف بلدة بيت فجار؟
 .6نص جواب ربعي بن عامر لكسرى حني سأله :ما الذي أخرجكم من الصحراء؟
 .7الدليل من سورة املمتحنة على ضالل من يوادد األعداء؟
 .8سبب ورود حديث (إمنا األعمال بالنيات)؟
السؤال الثاني :من صاحب كتاب؟
 ( .1لكل طريق بداية)؟
( .2زاد املعاد)؟
السؤال الثالث :عني الذين تنسب إليهم األفعال الواردة يف املقاطع القرآنية اآلتية:
اس يَت َ
َط َّهُرو َن } (األعراف.)82:
 { .1إِن ُ
َّه ْم ُأَن ٌ
لهَْ
َن ا َوى }( النجم.)3:
َ { .2و َما يَ ِ
نط ُق ع ِ
 { .3إْذ يَُق ُ
احبِِه }( التوبة.)40:
ول ِل َص ِ
ِ
َ { .4ر ِّب إِِّني َظَل ْم ُت َن ْف ِسي }( القصص.)16:
 { .5لأََ ْج َعَلن َ
َّك ِم َن المَْ ْس ُجوِن َ
ني }( الشعراء.)29:

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
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 94
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 92
ج .1قال تعاىلَ{:فبِ ِع َّزِت َك لأَُ ْغ ِويَنَّ ُه ْم أَجمَْ ِع َ
ني}
ج .2إذا كان الرجل شديد الرغبة يف النساء ،حبيث يتيقن أنه سيقع يف الفاحشة إذا مل يتزوج.
ج .3بضعاً ومثانني عاماً.
ج - .4أم سلمة رضي اهلل عنها.
 عوف ومعوذ ابين العفراء (أو ابين احلارث األنصاري). ياسني السعدي. ابن سينا.ج - .5الريان.
 عتق رقبة ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،فإن مل جيد فإطعام ستني مسكيناً. فقراء املسلمني ومساكينهم الذين كانوا يتجمعون يف مكان اختصوا باجللوس عليه جياورون بهالنيب  يف املسجد النبوي الشريف.
 ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة من كل شهر هجري. مباح. -تأخري السحور وتعجيل الفطور.

الفائزون في مسابقة العدد 92
املرتبة

العنوان

اإلسم

طولكرم

300
250
200

األوىل

بامسة حسني حسين عبد الرمحن

الثانية

حممد حممود عطا

رام اهلل

الثالثة

عاكف حسن جاليطة

أرحيا
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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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