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بني اإلميان وصعاب احملن

افتتاحية العدد

الفلسطيين
الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

يتعرض الناس على اختالف مشاربهم إىل مصاعب وخطوب ،يواجهونها بأساليب
شتى ،منطلقني من ثقافاتهم وطاقاتهم ،واملتاح هلم من الوسائل ،ويف احلالة الفلسطينية؛
فإن املواطن القابض على مجر االحتالل ،جيد نفسه يف كثري من األحيان يف حالة من
احلصار أوالسجن ،الذي تتكبل يف حميطه األيدي واألرجل عن احلركة ،وحتى األلسنة
ً
أشكاال عديدة ومتفاوتة يف
تصمت عن الكالم ،حذراً من املالحقة واملضايقة اليت تأخذ

احلجم واألثر ،وأوضاعاً كهذه تدفع املواطن إىل البحث عن خمرج من هذه الظلمات،
فإذا به أمام خيارات كثرية ،يدور أصلحها يف فلك التوجيهات الربانية اليت ال يأتيها
الباطل من فوقها وال من حتتها ،كون مصدرها الوحي اإلهلي ،الذي نزل بكالم اهلل على
قلب نبيه املختار ،صلى اهلل عليه وسلم.
ومن مضامني تلك التوجيهات ،احلث على التمسك باإلميان كخيار اسرتاتيجي لكل

من يؤمن باهلل رباً ،وبأنه سبحانه صاحب اإلرادة املطلقة ،والقدرة الكاملة ،وأن كل شيء
يكون بعلمه سبحانه ،وال يكون إال بأمره ،فاهلل صاحب األمر من قبل ومن بعد ،وهو

على كل شيء قدير ،وإن أراد أمراً فإمنا يقول له كن فيكون ،وهو الذي أخرب عن هزمية

الروم ،وعن عودتهم لالنتصار ،فافتتح السورة املسماة بامسهمً ،
قائال{ :امل ُ
الروُم*
*غِلبَ ِ
ت ُّ
َ
لأَْ
ض َو ُهم ِّمن َب ْع ِد َغَلبِ ِه ْم َسيَ ْغِلُبو َن * ِب ْضع ِسنِ َ
ني لِ َّلهِ الأَْ ْمُر ِمن َقبْ ُل َو ِمن
فيِ أْدَنى ا ْر ِ
فيِ
ِ
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يم* َو ْع َد ال َّلهِ لاَ
َص ِر ال َّلهِ يَ ُ
َب ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح المُْ ْؤ ِمنُو َن* ِبن ْ
الر ِح ُ
نصُر َمن يَ َشاُء َو ُه َو اْل َع ِزيُز َّ
َ َ
ُ
اس لاَ يَ ْعَل ُمو َن* يَ ْعَل ُمو َن َظا ِهراً ِّم َن الحْ َيَاةِ ُّ
الدْنيَا َو ُه ْم َع ِن
خُْيِلف ال َّلهُ َو ْع َدُه َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
آْال ِخ َرةِ ُه ْم َغاِفُلو َن} (الروم)7 - 1 :

فهذه احلادثة التارخيية كانت آية ربانية ،وخباصة حني اقرتانها باخلرب الرباني عنها،

وما تضمنه من قرائن ودالالت على تسلسل جمرياتها ،وارتباط تلك اجملريات بالقدرة

ت } قطع سبحانه بانتصارهم
الربانية ،فاهلل بعد أن ساق خرب هزمية الروم يف كلمة { ُغِلبَ ِ
{ب ْضع ِسنِ َ
ني} ،وعقب على هذين اخلربين ،بذكر سنة إهلية
يف مدة زمنية قصرية وحمددة ِ ِ

يرى آثارها كل مبصر يف الكون وحركته وما يدور فيه من أحداث ،فأمر السابق والالحق

من األحداث واخللق هلل ،فهو يقدر النصر واهلزمية ،ومينح القوة والضعف{ ،لِ َّل ِه الأَْ ْمُر
ِمن َقبْ ُل َو ِمن َب ْع ُد} فلله األمر قبل اهلزمية وبعدها ،وقبل االنتصار وبعده ،وقبل كل شيء
وبعده.

وأشارت اآليات الكرمية إىل حالة بشرية ،عرب عنها قوله تعاىلَ { :ويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح

َص ِر ال َّلهِ} فاملؤمن بشر ،يسره ما يسرهم ،والنصر يسر املنتصر ،فما بال
*بن ْ
المُْ ْؤ ِمنُو َن ِ
املسلمني هنا؟ إنه فرحهم بانتصار مجاعات اإلميان باهلل وكتبه ،على اجلاحدين املنكرين
حلقائق اإلميان ومبادئه ،إنه فرح بانتصار الصديق الذي يلتقي املسلم معه حول قواسم
إميانية مشرتكة يعظمانها معاً.

ومع أن املعركة بني الروم والفرس ،فإن نصر الروم الذي يفرح به املؤمنون ،نسب

إىل اهلل ،فقال تعاىلَ{ :ن ْص ِر ال َّلهِ} ومل يقل نصر الروم ،مع أنه يف البداية حني ذكر اهلزمية،

نسبها إىل الروم ،فقالُ :
الروُم} ،وملا أخرب عن نصرهم القادم قالَ { :و ُهم ِّمن َب ْع ِد
{غِلبَ ِ
ت ُّ

َغَلبِ ِه ْم َسيَ ْغِلُبو َن} ،فالنصر الذي جيلب الفرح إىل قلوب املؤمنني هو النصر املنسوب
إىل اهلل ،وهو النصر الذي يكون بريئاً من شوائب الظلم والطغيان ،ونقياً من متعلقات
5
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يم ،ومن
الغرور ،وهو النصر املوهوب من اهلل الذي يَ ُ
الر ِح ُ
نصُر َمن يَ َشاُء َو ُه َو اْل َع ِزيُز َّ
أن ُّ
دالالت هذا التعقيب القرآني على هذا اخلرب وتداعياته لدى املؤمننيَّ ،
تطلع املؤمنني
لطلب النصر جيب أن يكون حنو اهلل ،وعلى منهج اهلل ،حيث ال خييب سائل ،وال يرد

دعاء ،وال تتبعثر جهود ،وذاك وعد اهلل ،ومن أوفى بعهده من اهللَ {،و ْع َد اللَّهِ لاَ خُْيِل ُف اللَّهُ
َ َ
اس لاَ يَ ْعَل ُمو َن} وهذه احلقيقة اإلميانية قد يغيب استحضارها عن
َو ْع َدُه َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
رؤية كثري من الناس ونظرهم ومشاعرهم وقلوبهم ،حني تسيطر الغفلة عليهم ،فيتيهون
حيارى يف سراديب التطلعات البشرية القاصرة عن بلوغ اهلدي الرباني ،فالبشر مهما
أوتوا من الدراية واخلربة يبقى نطاق إدراكهم حباجة إىل النور الرباني ،واهلدي اإلهلي؛

ليحيطوا مبا يفوق مداركهم وأنظارهم{ ،يَ ْعَل ُمو َن َظا ِهراً ِّم َن الحْ َيَاةِ ُّ
الدْنيَا َو ُه ْم َع ِن آْال ِخ َرةِ
ُه ْم َغاِفُلو َن}.
فالنصر والتوفيق بيد اهلل ،يهبهما ملن يشاء ،ومينعهما عمن يشاء ،وهذه احلقيقة اإلميانية

ذكرت يف كثري من املواضع القرآنية ،خالل التعقيب على أحداث وقعت عرب تاريخ
األمم والشعوب واألنبياء عليهم السالم ،ومن الشواهد اليت حفلت مبثل هذا الذكر ،ما
جاء يف فاحتة سورة الفتح ،حيث خلد اهلل ذكرى الفتح الذي هيأه لنبيه الكريم حممد بن

َحنَا َل َك َفتْحاً ُّمبِيناً} (الفتح ،)1:فنسب
عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىل{ :إِنَّا َفت ْ
اهلل فعل الفتح إىل نفسه سبحانه ،وع ّدُه جزءاً من نعمته اليت أسبلها على نبيه الكريم،

مقرونة باهلداية إىل الصراط املستقيم ،والتأييد بالنصر الرباني العزيزِ{ ،ليَ ْغ ِف َر َل َك اللَّهُ
نص َر َك ال َّلهُ
َما َت َق َّد َم ِمن َذنبِ َك َو َما َتأَ َّخ َر َوُيتِ َّم ِن ْع َمتَُه َعَليْ َك َويَ ْه ِديَ َك ِص َراطاً ُّم ْستَ ِقيماً* َويَ ُ
َن ْصراً َع ِزيزاً} (الفتح ،)3 - 2 :فاهلل سبحانه هو واهب النصر والتمكني ،وهو اهلادي
إىل الصراط املستقيم ،تلك اهلداية اليت يسأهلا املصلي املسلم من ربه يف كل ركعة من

صالته ،معتقداً وموقناً أنه ينجو بها من الزيغ واالحنراف واالضطراب والقلق على
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املصري ،فينعم بها بالسكينة والطمأنينة اليت حتفه يف أحلك ساعاته وأبهجها ،فال ينتابه
غرور بنصر وقوة ،وال يعرتيه وهن وإحباط بسبب جراح أصابته ،أو حالة عسر أملت به،
{ه َو َّال ِذي أَنز َ
ُ
وب المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ِليَ ْزدَاُدوا إِميَاناً َّم َع
مهتدياً مبثل قوله تعاىلُ :
َل َّ
الس ِكينََة فيِ ُقل ِ
الس َما َو ِ لأَْ
ض َو َكا َن اللَّهُ َعِليماً َح ِكيماً}( .الفتح)4:
إِميَاِن ِه ْم وَلِلَّهِ ُجنُوُد َّ
ات َوا ْر ِ
فما أحرى املواطن الفلسطيين الذي يؤمن بربوبية اهلل وألوهيته سبحانه ،أن يستشعر

املعاني اإلميانية اليت تبثها اآليات القرآنية السالفة وأمثاهلا ،وهو يتجرع الصعاب،

وميتطي صهوة الصرب ،حمتسباً األجر والثبات ،وناشداً النصر واخلالص ،من وضع بلغ
فيه السيل الزبى ،وضاقت بسببه احلناجر ،غري أننا لن نظن باهلل الظنون بإذنه وتوفيقه

وهدايته سبحانه ،وسنبقى على العهد مع اهلل ،سرياً على صراطه املستقيم ،وسعياً لنيل
رضاه سبحانه ،وحالنا يقول ماذا تنقمون منا؟ إنها إحدى احلسنيني ،بإذن اهلل وتوفيقه.
فبحر الصعاب أمام الفلسطيين حيث دار أو استدار ،ألنه يواجه االضطهاد والقهر صباح
مساء ،فاملصاعب تالحقه يف قوته وعمله ودراسته وزواجه وأبنائه ،وحتى يف الوصول إىل
مقدساته وأداء صلواته فيها.
غري أنه يستند إىل ركائز إميانية تقوي فيه العزمية ،وتبعد عنه شبح اإلحباط والقنوط،
فهو املؤمن بالواحد القهار ،الذي بيده ملكوت السماوات واألرض ،يعز من يشاء
ويذل من يشاء ،ويويف الصابرين أجرهم بغري حساب ،فإذا ما انطلق الفلسطيين احملاصر
من إميانه بربه ،وعدالة قضيته ،وأنه صاحب احلق فيها ،فسيكون أقوى على املواجهة
وأقدر على التحمل ،وأثبت على احلق ،إىل جانب سعيه احلثيث حنو العمل على تغيري

حاله حنو األحسن باجلد واملثابرة والعزمية الصلبة ً
عمال بهدي اهلل ،حيث كلف سبحانه
ين آ َمنُوا
املؤمنني بالصرب واملرابطة  ....ومغالبة العدو باملصابرة ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اصبرُِ وا َو َص ِابُروا َو َر ِاب ُطوا َو َّاتُقوا اللَّهَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن} (آل عمران)200 :
ْ
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كلمة العدد

عباد اهلل املخلصون
الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

مير املسلمون مبواسم تعبدية عديدة ،يفرتض بهم أن يتوجهوا فيها إىل اهلل ،قاصدين
رضاه سبحانه ،والسري على هداه ،فيصوموا رمضان ،ويتبعوه ستاً من شوال ،ويقيموا
ليلة القدر ،ويصلوا العيدين ،ويؤدوا الصلوات اخلمس اليومية ،ويقيموا الليل ،ويؤتوا
ً
سبيال ،ويؤدوا العمرة،
الزكاة ،ملن ملك نصابها ،وحيجوا البيت احلرام إذا استطاعوا إليه
ويذكروا اهلل آناء الليل وأطراف النهار ،ويستغفروه سبحانه وينيبوا إليه ،متماشني بكل
نس
اإل َ
ذلك مع الغاية اإلهلية من خلق اإلنس واجلن ،إذ يقول تعاىلَ { :و َما َخَل ْق ُت ِ
اجل َّن َو ِ

إِال ِليَ ْعُب ُدو ِن})1( .

ين آ َمنُوا ا ْر َك ُعوا
وقد أمر اهلل املؤمنني والناس أمجعني بعبادته ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اس ُج ُدوا َوا ْعُب ُدوا َرَّب ُك ْم َواْف َعُلوا َ
اخليرْ َ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن} ( ،)2وقال سبحانه تعاىل{ :يَا
َو ْ

ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن})3( .
اس ا ْعُب ُدواْ َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخَل َق ُك ْم َو َّال ِذ َ
أَيُّ َها النَّ ُ

ومن مقتضيات عبادة اهلل حق العبادة إخالصها هلل ،ففي كل صور العبادة ينبغي أن
خيلص العابد هللً ،
عمال مبقتضى قوله تعاىلَ { :و َما ُأ ِمُروا إِال ِليَ ْعُب ُدوا ال َّلهَ مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين
الد َ
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ين اْل َقيِّ َمِة})4( .
الصالةَ َوُي ْؤُتوا َّ
الز َكاةَ َوَذِل َك ِد ُ
يموا َّ
ُحنَ َفاء َوُي ِق ُ
وقد حفلت سورة الصافات بتأكيد فضل عباد اهلل املخلصني ،فاستثنتهم من العقاب
وأوصاف الشر ،يف مخس من آياتها الكرمية ،فقال تعاىل{ :إِال ِعبَاَد ال َّلهِ المُْ ْخَل ِص َ
ني} (،)5
ويف اآلية اخلامسة نطق حال عباد اهلل ومقاهلم بإخالص العبودية هلل ،فقال تعاىلَ :
{ل ُكنَّا

ِعبَاَد اللَّهِ المُْ ْخَل ِص َ
ني})6( .

وجاء الثناء على عباد اهلل املخلصني يف مقابل بيان مآل اجلاحدين واملنكرين ،فقال
يل لهَُ ْم ال إَِلَه إِال ال َّلهُ يَ ْست ْ
َّه ْم َكاُنوا إَِذا ِق َ
تعاىل{ :إِنَّا َك َذِل َك َن ْف َع ُل ِباملجُِْر ِم َ
َكبرُِ و َن *
ني * إِن ُ
َويَُق ُ َ
ني * إن ُ
َار ُكوا آلهَِتِنَا ِل َشا ِعر مجَّْنُو ٍن * َب ْل َجاء ِبالحْ َ ِّق َو َصد َ
َّك ْم َل َذاِئُقو
ولو َن أِئنَّا َلت ِ
َّق المُْْر َسِل َ ِ
ٍ

َ ِ
ْ َ
ُم َت ْع َمُلو َن * إِال ِعبَاَد اللَّهِ المُْ ْخَل ِص َ
ني * ُأ ْوَلئِ َك لهَُ ْم
اب
األِليم * َو َما جُْت َز ْو َن إِال َما ُكنت ْ
ال َعذ ِ
ِ
ني * ُي َط ُ
يم * َعَلى ُسُر ٍر ُّمتَ َق ِابِل َ
اف
ات النَّ ِع
ِر ْز ٌق َّم ْعُلو ٌم * َف َوا ِكُه َو ُهم ُّم ْك َرُمو َن * فيِ َجنَّ ِ
َْ
َ
لش ِارِب َ
ني * َبيْ َضاء َل َّذةٍ ِّل َّ
ني * ال ِفي َها َغ ْو ٌل َوال ُه ْم َعنْ َها ُين َزُفو َن *
س ِمن َّم ِع ٍ
َعليْ ِهم ِبكأ ٍ
ات َّ
الط ْر ِف ِعنيٌ})7( .
اص َر ُ
َو ِعنْ َد ُه ْم َق ِ

فيستثنى من مصري اجملرمني ،أصحاب استحقاق العذاب األليم ،عباد اهلل املخلصون،
الذين هلم الرزق املعلوم ،والفواكه والتكريم ،وجنات النعيم ،وما فيها من طيبات
ولذات يف املطعم واملشرب واملعاشرة.
ويف السورة نفسها-الصافات -استثين عباد اهلل املخلصون من عاقبة الضالني ،الذين

مل يأبهوا للنذير ،فقال تعاىل{ :وَلَ َقدْ َض َّل َقبْ َلهُمْ َأ ْك َثرُ ا َألوَّلِنيَ * وَلَ َقدْ َأرْسَلْنَا فِي ِهم مُّنذِ ِرينَ* َفانظُ رْ

نذ ِرينَ * إِال عِبَادَ ال َّلهِ ا ُمل ْخ َلصِنيَ})8( .
َكيْفَ كَانَ عَاقِب َُة ا ُمل َ
9
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ني * إْذ َق َ
وقال سبحانهَ { :وإ َّن إْليَ َ لمَ
ْعو َن َب ْع ً
ال
ال ِل َق ْو ِمِه أَال َتتَُّقو َن * أََتد ُ
اس ِ ْن المُْْر َسِل َ ِ
ِ ِ
ني * ال َّلهَ َرَّب ُك ْم َو َر َّب آَباِئ ُك ُم َ
األ َّوِل َ
َوَت َذُرو َن أَ ْح َس َن الخْ َاِل ِق َ
َّه ْم لمَحُْ َضُرو َن *
ني* َف َك َّذُبوُه َفإِن ُ

إِال ِعبَاَد ال َّلهِ المُْ ْخَل ِص َ
ين})9( .
اآلخ ِر َ
ني * َوَت َر ْكنَا َعَليِْه فيِ ِ

وعباد اهلل املخلصون يستثنون من التلبس باإلثم واإلفك يف عقيدتهم وسلوكهم

َات َولهَُ ُم اْلبَنُو َن*أَ ْم َخَل ْقنَا المَْالِئ َكَة إَِناثاً َو ُه ْم
استَ ْفتِ ِه ْم أَِل َرِّب َك اْلبَن ُ
وأقواهلم ،فيقول تعاىلَ{ :ف ْ

َّهم ِّم ْن إْف ِك ِه ْم َليَُق ُ
َات َعَلى
ولو َن* َوَل َد ال َّلهُ َوإِن ُ
َشا ِه ُدو َن* أَال إِن ُ
َّه ْم َل َكاِذُبو َن* أَ ْص َط َفى اْلبَن ِ
ِ

ْ
ني* َما َل ُك ْم َكيْ َ
ف تحَْ ُك ُمو َن* أََفال َت َذ َّكُرو َن* أَ ْم َل ُك ْم ُسْل َط ٌ
اْلبَنِ َ
َاب ُك ْم إِن
ان ُّمبِنيٌ* َفأُتوا ِب ِكت ِ
ُم َصاِدِق َ
َّه ْم لمَحُْ َضُرو َن* ُسبْ َحا َن
ت الجْ ِنَُّة إِن ُ
اجلنَِّة َن َسباً َوَل َق ْد َعِل َم ِ
ُكنت ْ
ني* َو َج َعُلوا َبيْنَُه َوَبينْ َ ِ
اللَّهِ َع َّما يَ ِصُفو َن* إِال ِعبَاَد اللَّهِ المُْ ْخَل ِص َ
ني})10( .

ويف سورة احلجر ،ورد استثناء إبليس لعباد اهلل املخلصني من إغوائه وتزيينه االحنراف
واملعاصي ،فذكر اهلل تعاىل قول إبليس فقال سبحانهَ{ :ق َ
ال َر ِّب بمَِا أَ ْغ َويْتَ ُأل َزيِّن َّ لهَُ
َن ْم فيِ
نيِ
َ
َ
ُ
ني * إ َّال ِعبَاد َ
َك ِمنْ ُه ُم المُْ ْخَل ِص َ
ني} ()11
ض َوأل ْغ ِويَنَّ ُه ْم أجمَْ ِع َ ِ
األ ْر ِ

وأثنى اهلل تعاىل على رسوله الكريم يوسف ،عليه السالم ،أنه كان من عباد اهلل

املخلصني ،فقال تعاىل...{ :إَِّنُه ِم ْن ِعبَاِدَنا المُْ ْخَل ِص َ
ني})12( .
فحتى يكون عبد اهلل من املخلصني ينبغي أن خيلص التوجه إىل اهلل ،لُيشمل مع َمن
كتب اهلل هلم النجاة من النار ،والفوز باجلنة ،وعليه احلذر من الوقوع يف الشرك والرياء،
ملنافاتهما معنى اإلخالص ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يروي عن اهلل تعاىل يف
احلديث القدسي ،فيقول صلى اهلل عليه وسلم( :قال اهلل َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  :أنا أَ ْغنَى ُّ
الش َر َكاِء
10
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الش ْر ِك ،من َع ِم َل َع َم ً
عن ِّ
ال أَ ْش َر َك فيه َم ِعي َغيرْ ِيَ ،ت َر ْكُتُه َو ِش ْر َكُه))13( .

اس :قال رسول ال َّلهِ صلى
ويتوعد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املرائي ،فيقول ابن َعبَّ ٍ

اهلل عليه وسلم( :من سمَ َّ َع ،سمَ َّ َع اهلل ِبِهَ ،و َم ْن َراَءىَ ،راَءى اهلل ِبِه))14( .

وعباد اهلل املخلصون يعبدون اهلل على يقني وثبات ،فال يتأرجحون بني االنتظام بأداء
العبادة ،وبني االنقطاع عنها ،وهم يعبدون اهلل يف السراء والضراء ،يف املنشط واملكره،
فال تفتنهم الدنيا وزينتها عن عبادة ربهم ،وال تؤدي بهم املصائب إىل الزيغ عن عبادة
اهلل ،فيتحرزون عن أن يعبدوا اهلل على حرف ،لئال يكونوا من اخلاسرين ،الذين قال
اهلل تعاىل فيهم{ :وَمِنَ الن ِ
َّاس مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَ َلى حَرْفٍ َف ِإنْ َأصَابَهُ خَيْرٌ ْاطمَ َأنَّ بِهِ وَإِنْ َأصَابَ ْتهُ فِ ْتن ٌَة
ان َق َلبَ عَ َلى وَجْ ِههِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَاآلخِرَةَ َذلِكَ هُوَ ال ْ ُخسْرَانُ الْمُ ِبنيُ})15( .

وينبغي ملن عزم على أن يكون من عباد اهلل املخلصني أن حيرر عبادته من التقليد
األعمى ،فال يكون من الذين أخرب اهلل تعاىل عن أقواهلم الضالة ،فقال تعاىلَ{ :ق ُالواْ
الصاِدِق َ
أَ ِجئْتَنَا ِلنَ ْعُب َد ال ّلهَ َو ْح َدُه َوَن َذ َر َما َكا َن يَ ْعُب ُد آَب ُاؤَنا َفأِْتنَا بمَِا َت ِع ُدَنا إِن ُك َ
ني})16( .
نت ِم َن َّ

ألن عبد اهلل املخلص يعبد اهلل على بصرية ويقني ،رافضاً أن يكون مطيعاً يف أصل

عبادته وهيئاتها وشروطها إال اهلل رب العاملني ورسوله األمني ،صلى اهلل عليه وسلم،
ويطيع بعد ذلك من لزمت طاعتهم من العلماء واألمراء ،ما داموا مطيعني هلل ،آخذين
مبنهجه ومنهج رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف هذا يقول سبحانه وتعاىل{ :يَا
يعواْ َّ َ ُ
َ
األ ْمر ِم ُ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه
أَيُّ َها َّال ِذ َ
يعواْ ال ّلهَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُواْ أَ ِط ُ
نك ْم َفإِن َتنَا َز ْعت ْ
الر ُسول َوأ ْوِلي ِ
اآلخر َذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
ْ
يال})17( .
الر ُسو ِل إِن ُكنت ْ
إِلىَ ال ّلهِ َو َّ
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن بِال ّلهِ َواليَ ْو ِم ِ ِ
11
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والذي خيلص إىل اهلل العبادة ،ال يقع يف حبال عبادة الطاغوت ،فيستحق بشرى اهلل
اجتَنَُبوا َّ
الط ُاغ َ
وت أَن يَ ْعُب ُدو َها َوأََناُبوا إِلىَ ال َّلهِ لهَُ ُم
ورضاه ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
ين ْ

اْلُب ْش َرى َفبَ ِّش ْر ِعبَاِد} ()18

وعباد اهلل املخلصون يعبدون اهلل دون سواه ،مستجيبني ألمر اهلل وإرشاده ،حيث أمرهم
ً
ً
عمال
ت}( ،)19فال يعبدون نبياً وال أحداً من اخللق،
قائالَ{ :فْليَ ْعُب ُدوا َر َّب َه َذا اْلبَيْ ِ

مبقتضى قوله تعاىل :خََّ
يح اْب َن َم ْريَ َم
{ات ُذواْ أَ ْحبَا َر ُه ْم َوُر ْهبَاَن ُه ْم أَ ْرَباباً ِّمن ُدو ِن ال ّلهِ َوالمَْ ِس َ
احداً َّال إَِلـَه إِ َّال ُه َو ُسبْ َحاَنُه َع َّما ُي ْش ِر ُكو َن})20( .
َو َما ُأ ِمُرواْ إِ َّال ِليَ ْعُب ُدواْ إَِلـهاً َو ِ

وحيافظ عباد اهلل املخلصون على اقتفاء منهج من صدقوا اهلل ،فصدقهم اهلل وعده
باالستخالف والتمكني يف األرض ،واستبدال خوفهم وفزعهم باألمن واألمان
ين آ َمنُوا ِم ُ
نك ْم َو َع ِمُلوا
واالستقرار والسكينة ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َع َد ال َّل ُه َّال ِذ َ

لأَْ
َخَل َ
ات َليَ ْست ْ َ
است ْ
َه ُم
ف َّال ِذ َ
َن لهَُ ْم ِدين ُ
ين ِمن َقبِْل ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
الصالحِ َ ِ
َّ
ض َك َما ْ
َخِلفنَّ ُهم فيِ ا ْر ِ
َّال ِذي ا ْرَت َضى لهَُ ْم َوَلُيبَ ِّدَلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعُب ُدوَن لاَ ُي ْش ِر ُكو َن ِبي َشيْئاً َو َمن
نيِ
اسُقو َن} ()21
َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َف ِ
ومما ورد يف احلديث عن املخلصني ،عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
َب ِم َن اْل َغاِفِل َ
نيَ ،و َم ْن َصَّلى فيِ َليَْلٍة بمِِاَئتيَْ آيٍَة
وسلمَ ( :م ْن َصَّلى فيِ َليَْلٍة بمِ اَئِة آيٍَة لمَْ ُي ْكت ْ
ني المُْ ْخِل ِص َ
ب ِم َن اْل َقاِنتِ َ
ني))22( .
ُكتِ َ
هدانا اهلل إىل صراطه املستقيم ،ونوره املبني ،لنكون من عباده املخلصني ،الذين أعد
هلم جنة عرضها السماوات واألرض ،جتري من حتتها األنهار ،خالدين فيها أبداً.
12
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ملف العدد

َ
حْ
ِّ
َّ
ْ
ِّ
َ
وأذن ف الناس بالج ()1
ِ ِ
َ يِ
الدكتور خالد الغزاوي

منذ أن انطلقت دعوة إبراهيم ،عليه الصالة والسالم بالنداء إىل احلج من على بطحاء
مكة ،حتى مسعت هذا األذان أرواح املؤمنني ،فانطلقت حناجرهم بإجابة الدعاء( :لبيك
اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك)،
وتوافد احلجيج فيما بعد قبل اإلسالم ،وبعد جميء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،صار احلج

است َ
َ
اع إَِليِْه
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
أحد أركان اإلسالم اخلمسة بقوله تعاىل...{ :وَلِ َّلهِ َعلى النَّ ِ
َسبِ ً
يال} ( ،)2وأضحى املسلمون يف شتى أحناء األرض يضحون بالغالي والنفيس من
أجل أن حتصل ألحدهم فرصة احلج إىل بيت اهلل العتيق ،ولو مرة يف العمر.

ويشعر املسلم وهو يؤدي شعائر احلج بفيض غامر من شحنات العاطفة واحملبة
والشوق هلل تعاىل ،فريتقي يف مقام العبودية من خالل هذه العبادة ،ذلك أن احلج ليس
جمرد أعمال خمصوصة يف تلك الديار ،بل هو رحلة إىل اهلل ،يشعر فيها احلاج بالصلة
القوية مع اهلل تعاىل ،وبالسكينة تغمر أجواء روحه ونفسه ،وهو يقف يف البلد احلرام،

ويطوف بذلك البيت الذي جعله اهلل تعاىل رمزاً لوحدة املسلمني على مدار الساعة،
حيث يتوجه مالي ُ
ني املسلمني إليه يف قبلتهم وصالتهم ودعائهم مخس مرات يف اليوم
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الس َماِء َفَلُن َوِّليَنَّ َك ِقبَْلًة َت ْر َضا َها
والليلة؛ استجابة لقوله تعاىلَ{ :ق ْد َن َرى َت َقُّل َ
ب َو ْج ِه َك فيِ َّ
لحْ َ
َ ِّ
َ َ ْ لمَْ
ُم َف َوُّلوا ُو ُجو َه ُك ْم َش ْط َرُه ،)3( }...إنه
ام َو َحيْ ُث َما ُكنْت ْ
ف َول َو ْج َهك شط َر ا ْس ِج ِد ا َر ِ
البيت احلرام الذي رفع قواعده إبراهيم وإمساعيل ،عليهما السالم ،أول بيوت اهلل يف

األرض ،اليت فيها تسكب العربات ،ويقبل فيها الدعاء ،وتشعر وأنت هناك باالنتماء
إىل خري أمة أخرجت للناس ،بل تنتمي يف تلك الديار إىل أنبياء اهلل ،الذين عمروا هذا
ت َوإِسمْ َا ِع ُ
يل َرَّبنَا َت َقبَّ ْل ِمنَّا
يم اْل َق َوا ِع َد ِم َن اْلبَيْ ِ
املكان قبلك ،قال تعاىلَ { :وإِْذ يَ ْرَف ُع إِْب َرا ِه ُ

إن َ
َّك أَن َ
اج َعْلنَا ُم ْسِل َمينْ ِ َل َك َو ِم ْن ُذ ِّريَّتِنَا ُأ َّمًة ُم ْسِل َمًة َل َك َوأَ ِرَنا
يم * َرَّبنَا َو ْ
الس ِم ُ
يع اْل َعِل ُ
ْت َّ
ِ
ب َعَليْنَا إن َ
َّك أَن َ
يم}(.)4
ْت التَّ َّو ُ
َمن ِ
َاس َكنَا َوُت ْ
الر ِح ُ
اب َّ
ِ

وال بد يف احلج من أن يتفرغ احلاج لربه ألداء مناسكه ،ومن هنا؛ فال بد من مغادرة

األوطان ،وترك األهل واملعارف ،والتعرض ملشاق السفر ،وإنفاق املال ،ومهما أنفقت
من املال ،أو بذلت من جهد يف سبيل هذه العبادة ،فسوف حتصل على نتائج باهرة من
اخلري العميم ،والثواب اجلزيل ،والقرب من الرمحن الرحيم ،وقد روى البخاري قوله

صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َح َّج هلل َفَل ْم يَ ْرُف ْ
ثَ ،ولمَْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيْوم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه) (،)5

وقال صلى اهلل عليه وسلمُ :
استَ ْغ َفُروُه
(احل َّج ُ
اج َواْل ُع َّماُر َوْف ُد اللَّهِ ،إِ ْن َد َع ْوُه أَ َجاَب ُه ْمَ ،وإِ ْن ْ

َغ َف َر لهَُ ْم) ( ،)6وقال صلى اهلل عليه وسلمَ( :تاب ُعوا َبينْ َ َ
َّه َما يَنْ ِفيَا ِن
احل ِّج َواْل ُع ْم َرةَِ ،فإِن ُ
ِ
اْل َف ْق َر َو ُّ
وب)(.)7
الذُن َ
وتذكر وأنت يف تلك الديار املباركة حني تلبس مالبس اإلحرام ،وتدخل يف هذا

النسك أنك تتجرد إىل اهلل عز وجل ،تاركاً شهوات الدنيا ومشاغلها وهمومها ،وأنت
تقول مع ماليني احلجيج( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال شريك لك) ،وحقيقة هذه التلبية مع لباس اإلحرام أنها تنقلك
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نقلة بعيدة عن عاملك احملدود يف هذه الدنيا الفانية لتصلك باخللود يف جنة القرب مع
اهلل تعاىل ،وكأنك بني يدي الساعة يوم يقوم الناس لرب العاملني ،وأنت حتظى بالسعادة
الغامرة يف رفقة األنبياء والصاحلني ،ومع خامت هؤالء األنبياء الكرام ،يف حوض املصطفى
الشريف ،وال عجب؛ فأنت من وفد اهلل تعاىل ،وزواره يف بيته احلرام ،وحق على املزور
أن يكرم زائره.
وهناك يف عزمك يوم اللقاء األكرب تعرض ألعظم نفحات اهلل تعاىل؛ لتطهر قلبك
وروحك من كل أدران اخلطيئة ،ولتعلم مقدار كرامة اهلل عليك ،إذ جعلك من أتباع هذا
النيب العظيم ،ولتجد نفسك أنك أمام مسؤولية عظيمة مع اهلل تعاىل ،أال وهي األمانة
اليت محلتها ،وأشفقت من محلها السماوات واألرض ،فحافظ على هذه األمانة ،وكن
من هؤالء السعداء الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات ،وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب.
وعندما تفيض مع هذه اجلموع احلاشدة ،وبعد أن استنار قلبك بعظم املشاعر اجلياشة،
وهنا وأنت يف مقعد الصدق مع اهلل تعاىل ،تذكر عداوة الشيطان لك ،كما أخرب القرآن

بذلك {إِ َّن َّ
ات ُذوُه عَدُوًّا} ( ،)8وهنا ينبغي أن تفعل بسنة احلبيب يف
الشيْ َطا َن َل ُك ْم َع ُد ٌّو َف خَِّ

هذه املشاعر املقدسة ،فتلتقط احلصا من مزدلفة استعداداً لرتمي بها الشيطان بنفسك،
وأنت تتخلص مع كل حصاة ترميها يف احلجرات الثالث من وساوس النفس ،وذنوب
العمر ،وتتوب إىل اهلل تعاىل توبة صادقة ،ويقول اإلمام الغزالي بهذا الصدد( :اعلم أنك
يف الظاهر ترمي احلصا ،ويف احلقيقة ترمي بها وجه الشيطان ،وتقصم ظهره ،وال حيصل
له إرغام أنفه إال بامتثالك أمر اهلل تعاىل) ( ،)9فهناك رمى إبراهيم ،عليه السالم ،ومن
بعده ابنه إمساعيل وأمه هاجر رميا عدو اهلل طاعة للرمحن سبحانه وتعاىل.
وهكذا مع بقية املناسك من حنر اهلدي واحللق وحنوه ،تعرب عن شكر اهلل ،تعاىل على
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نعمه اليت ال حتصى ،وتتعهد بينك وبني اهلل تعاىل أن تضحي بكل غا ٍل ورخيص يف
سبيل مرضاة احلق جل وعال.
أخي احلاج
إن من أعظم نعم احلج وأسراره علينا هو أنه مؤمتر عظيم سنوي ،يدعو اهلل سبحانه
وتعاىل عباده املؤمنني إليه ،فيستجيب له من صفت نفوسهم ،ومن قدر له أداء املناسك
يف احلج ،فيجتمعون على صعيد واحد يف مؤمتر إهلي ،يتذاكرون أمورهم وهمومهم،
ويتباحثون يف شؤونهم املختلفة ،وحل مشكالتهم ومشكالت األمة املسلمة؛ ألن هذه

َ ُ لمُْ َ
األمة كاجلسد الواحد كما وصفها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :مثل ا ْؤ ِمنِني فيِ
اشت َ
َت َو ِّاد ِه ْم َوَت َراحمُ ِ ِه ْم َوَت َع ُ
اط ِف ِه ْمَ ،مثَ ُل الجْ َ َس ِد إَِذا ْ
َكى ِمنُْه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى َلُه َساِئُر الجْ َ َس ِد

قائالَ { :وإ َّن ه ِذهِ ُأ َّمت ُ
الس َهر َوالحُْ َّمى) ( ،)10واهلل تعاىل خياطب هذه األمة ً
اح َدةً
ُك ْم ُأ َّمًة َو ِ
ِ
ِب َّ ِ

َوأََنا َرُّب ُك ْم َف َّاتُقو ِن}(.)11

لذا؛ فإن مسؤولياتهم عظيمة يف نصرة بعضهم بعضاً ،وخصوصاً تلك الشعوب اليت

تنادي باحلرية ،والكرامة ،والعدالة ،وتطبيق اإلسالم ،فإنه ال كرامة هلذه األمة إن مل تقل
للظامل أنت ظامل ،وإن مل حتاول رفع ظلمه ،فهي أمة آمثة ،فاملؤمنون جتمعهم أخوة اإلميان
اليت تفرض عليهم أعباء ال بد منها ملواجهة هذه املواقف.
ويف حجته صلى اهلل عليه وسلم؛ حجة الوداع ،خطب خطبته يف حجة الوداع ،فنادى
العرب ،ونادى املسلمني ،ونادى اإلنسانية بهذه الشعارات العظيمة ،وبأن اإلنسانية
متساوية يف الكرامة واحلقوق اإلنسانية ،وأن الكرامة للتقوىً ،
اس؛ أَ َال
قائال( :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

احدٌ ،أَ َال َال َف ْض َل ِل َع َرِب ٍّي َعَلى َع َج ِم ٍّيَ ،و َال ِل َع َج ِم ٍّي َعَلى
احدٌَ ،وإِ َّن أََب ُاك ْم َو ِ
إِ َّن َرَّب ُك ْم َو ِ
َع َرِب ٍّيَ ،و َال أَحمَْ َر َعَلى أَ ْس َودََ ،و َال أَ ْس َوَد َعَلى أَحمَْ َر ،إِ َّال ِبالتَّ ْق َوى) ()12
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وال نغالي يف القول إن موسم احلج يف كل عام أمر عظيم ،حيسب له أعداء الدين

ألف حساب؛ خوفاً من أن تكون هذه املواسم مصدر رعب هلؤالء الذين ميكرون يف
الظالم ضد هذا الدين وأهله ،أو أن تدفعهم للوحدة واالحتاد فيما بينهم ،فيتغري حينها
وجه العامل اإلسالمي ،ويستعيد املسلمون قوتهم وعزتهم وكرامتهم ،وينتصرون على
أعداء هذا الدين ،وحيققون ما يطمحون إليه من إقامة دين اهلل تعاىل يف األرض كلها،

مصداقاً لقوله تعاىلَ َ َّ ُ :
َ لهُْ
ين الحْ َ ِّق ِلُي ْظ ِه َرُه َعَلى ِّ
ين ُكِّلِه
الد ِ
{ه َو ال ِذي أ ْر َسل َر ُسولُه ِبا َدى َوِد ِ
َو َك َفى بِال َّلهِ َش ِهي ًدا} ( ،)13وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.
اهلوامش
 .1احلج.27 :

 .2آل عمران.97 :
 .3البقرة.144 :

 .4البقرة.128 - 127 :

 .5صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
 .6سنن ابن ماجه ،كتاب املناسك ،باب فضل دعاء احلاج.

 .7سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة.
 .8فاطر.6 :

 .9الغزالي ،أبو حامد ،حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،دار الشعب ،القاهرة ،ج ،3ص.468 - 467

 .10صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.
 .11املؤمنون.52 :

 .12مسند أمحد ،مسند األنصار ،حديث رجل من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .13الفتح.28 :
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توافر عناصر االستطاعة

أداء فريضة احلج

ملف العدد

وأثرها على

األستاذ زكريا السرهد  /رام اهلل
قادر ،لقوله تعاىل:
فرض اهلل سبحانه وتعاىل فريضة احلج على كل
عاقل ٍ
بالغ ٍ
مسلم ٍ
ٍ
َ
يم َو َمن د َ َ
ً
ت َم ِن
ات َبيِّـن ٌ
{ِفيِه آيَ ٌ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
َات َّم َقاُم إِْب َرا ِه َ
َخلُه َكا َن آ ِمنا وَلِ ّلهِ َعلى النَّ ِ

است َ
َط َ َ
ً
َِّ
َ
َ َ َ َّ
ْ لمَ َ
ْ
اع إِليِْه َسبِيال َو َمن كف َر فإِن اهلل غنيِ ٌّ َع ِن ال َعا ِني}( .)1ولقوله تعاىلَ { :وأذن فيِ
وك ِر َج ً
النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
يق} ( .)2ويقول صلى
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
ِ
اإلسالُم َع ْ خمَ
س؛ َشهاَدُة أ ْن ال إلَه إ ّال اهللَ ،و َّ
أن محَُ َّمداً َر ُس ُو ُل اهللِ،
اهلل عليه وسلمُ( :بنيِ َ ْ
لى ْ ٍ

الزكاةَِ ،و َ
احل ُّجَ ،و َص ْوُم َر َمضا ِن) )3(.ويقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
الصالةَِ ،وإيْتاُء َّ
َوإقاُم َّ
س َلُه َج ْزاٌء إ ّال َ
وسلمَ :
اجلنَّة)(.)4
(احل ُّج املَبرْ وُر َليْ َ

احلج أن اهلل سبحانه وتعاىل أوجبها مرةً واحدةً على املرء،
ويف أصل التكليف بفريضة ّ

وتعرف عناصر االستطاعة الشرعية على أنها القدرة
حينما تتوافر عناصر االستطاعةّ .
على أداء احلجة البذلية .وتتكون االستطاعة من العناصر اآلتية(:)5

 .1املقدرة املالية :وتعد من أهم عناصر املقدرة واالستطاعة ،اليت متكن اإلنسان املسلم

من أداء فريضة احلج حلظة خروجه متوجهاً إىل بيت اهلل احلرام ،حتى عودته؛ فاحلاج
حباجة إىل نفقات التنقل ،والطعام ،والشراب ،والسكن ،وغريها من النفقات األساسية
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األخرى ،اليت ال يتمكن بدونها من أداء فريضة احلج.
 .2القدرة البدنية :إن أداء فريضة احلج حباجة إىل ممارسة سلوك عملي ،يتمثل يف أداء
معني من القدرة البدنية ،متكن احلاج
مناسك احلج املختلفة .وهذا األمر حباجة إىل ٍ
قدر ٍ

من التنقل ،والتحرك وسط الزحام ،وحتمل مشاق السفر.

 .3األمن والسالمة :بأن يكون احلاج آمناً على نفسه يف طريقه إىل بيت اهلل احلرام ،وأن

يكون آمناً على أهله يف غيابه ،فإذا خاف على أهله من األذى احملتمل ،أو كان طريقه غري

آمن ،فال يع ّد مستطيعاً.
ٍ

 .4الرجوع إىل الكفاية :أي رجوع احلاج إىل حياته الطبيعية بعد انتهائه من أداء

فريضة احلج ،ويستطيع إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ،وال خيشى الفقر والعوز
واحلاجة بسبب صرف ما عنده من مال ألداء فريضة احلج.
 .5السعة يف الوقت :وجود القدر الكايف من الوقت إلمتام فريضة احلج حلظة ذهابه إىل
مكة ،إىل حني عودته بعد إمتام مناسك احلج.
إن اشرتاط القدرة أو االستطاعة ألداء فريضة احلج قد جاء من باب التيسري على

املسلم ،لقوله تعاىلَ :
ت
َسبَ ْ
{ال ُي َكِّل ُف ال ّلهُ َن ْفساً إِ َّال ُو ْس َع َها لهََا َما َك َسبَ ْ
ت َو َعَليْ َها َما ا ْكت َ
ين ِمن
َّسينَا أَ ْو أَ ْخ َطأَْنا َرَّبنَا َو َال تحَْ ِم ْل َعَليْنَا إِ ْصراً َك َما حمََ ْلتَُه َعَلى َّال ِذ َ
اخ ْذَنا إِن ن ِ
َرَّبنَا َال ُت َؤ ِ
َقبِْلنَا َرَّبنَا َو َال تحَُ ِّمْلنَا َما َال َطاَقَة َلنَا ِبِه َوا ْع ُف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنَا َوا ْرحمَْنَا أَ َ
انص ْرَنا
نت َم ْو َالَنا َف ُ
ين}( .)6كما أن توافر عناصر االستطاعة للحاج ،جيعله متمكناً من
َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َكاِف ِر َ
أداء املناسك بشكل كامل غري منقوص .كما جيعله متمكناً من تأدية هذه العبادة خبشوع.
حيث إن توافر عناصر االستطاعة يصرفه عن التفكري يف أمور الدنيا وهمومها .فهو ال
يفكر يف نقص املال ،وال يقلق على أمنه وأمن أسرته ،وال خيشى على أسرته من العوز
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واحلاجة .فيتوجه خملصاً هلل تعاىل ،ويؤدي هذه الفريضة ،وهو يشعر بالراحة والطمأنينة
اليت ال تتوافر إال إذا توافرت عناصر االستطاعة جمتمعًة.

ٌ
وهدف حيث اإلسالم على حتقيقه بني املسلمني ،وقد ربط سبحانه
فالطمأنينة مسعى

وتعاىل بني الطمأنينة واإلميان به لقوله تعاىلَّ :
ين آ َمنُواْ َوَت ْط َمئِ ُّن ُقُلوُب ُهم ِب ِذ ْك ِر ال ّلهِ
{ال ِذ َ

وب}( .)7وقوله سبحانه وتعاىلَ { :و َما َج َعَلُه ال ّلهُ إِ َّال ُب ْش َرى َل ُك ْم
أَ َال ِب ِذ ْك ِر ال ّلهِ َت ْط َمئِ ُّن اْلُقُل ُ
ِ
ُ ُ
ْ
ْ
َّ
يز الحْ َ ِكيم}( .)8وقوله سبحانه
َوِلتَط َمئِ َّن ُقلوُبكم ِبِه َو َما النَّ ْصُر إِال ِم ْن ِعن ِد ال ّلهِ ال َع ِز ِ
وتعاىلَ { :و ِم َن النَّاس َمن يَ ْعُب ُد اللَّهَ َعَلى َح ْر ٍف َفإِ ْن أَ َصاَبُه َخيرٌْ ْ
اط َمأَ َّن ِبِه َوإِ ْن أَ َصاَبتُْه ِفتْنٌَة
ِ
اآلخ َرةَ َذِل َك ُه َو ُ
اخل ْس َر ُ
ب َعَلى َو ْج ِهِه َخ ِس َر ُّ
ان املُبِنيُ}( .)9ويرى عامل النفس
ان َقَل َ
الدْنيَا َو ِ
الشهري (سيجموند فرويد) أن الدين يقلل من إحساس الفرد بالقلق ،وأن العقيدة حتمي

اإلنسان من اليأس بإعطائه الفرصة؛ لتأكيد عالقته مع اهلل واعتماده عليه( .)10وأداء
مناسك احلج فرصٌة عظيمٌة لإلنسان املسلم ،متكنه من التقرب إىل اهلل ،وتوثيق عالقته
معه وتوكله عليه.
فاإلسالم دين الطمأنينة والسكينة ،يسعى إىل بث األمن والسالمة بني املسلمني؛ حتى
يتوجهوا إىل اهلل خملصني يف عباداتهم .ومن هنا؛ يأتي ربط توافر عناصر االستطاعة بأداء
فريضة احلج .فاهلل سبحانه وتعاىل فرض هذه العبادة على املسلمني ،وأرادها أن تؤدى
على أكمل وجه ،خاصة وأنها العبادة الوحيدة املفروضة على املسلم مرة واحدة ،لكي

تؤتي مثارها ،وحتقق األهداف املرجوة من أدائها .يقول تعاىلَ { :وأَتمُِّواْ َ
الع ْم َرةَ لِ ّلهِ
احل َّج َو ُ

لهَْ
ْي محََِّلُه َف َمن َكا َن
وس ُك ْم َحتَّى يَبُْل َغ الهَْد ُ
ْي َو َال تحَِْلُقواْ ُر ُؤ َ
َفإِ ْن ُأ ْح ِص ْرتمُْ َف َما ْ
استَيْ َس َر ِم َن ا د ِ

ِم ُ
ُم َف َمن تمََتَّ َع
نكم َّم ِريضاً أَ ْو ِبِه أًَذى ِّمن َّرأْ ِسِه َف ِف ْديٌَة ِّمن ِصيَ ٍام أَ ْو َص َدَقٍة أَ ْو ُن ُس ٍك َفإَِذا أَ ِمنت ْ
باْل ُع ْم َرةِ إلىَ َ
لهَْ
ْي َف َمن لَّمْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َثالَثِة أَيَّ ٍام فيِ الحْ َ ِّج َو َسبْ َعٍة
احل ِّج َف َما ْ
ِ
ِ
استَيْ َس َر ِم َن ا د ِ
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َ
َ
ام َو َّاتُقواْ ال ّلهَ
ُم ِتْل َك َع َش َرةٌ َكا ِمَلٌة َذِل َك لمَِن لمَّْ يَ ُك ْن أَ ْهُلُه َح ِ
إَِذا َر َج ْعت ْ
اض ِري امل ْس ِج ِد احل َر ِ
َوا ْعَل ُمواْ أَ َّن ال ّلهَ َش ِد ُ ْ
اب}( . )11وقال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه
يد ال ِع َق ِ

الشريفَ ( :م ْن َح َّج هللَِ ،فَل ْم يَ ْرُف ْ
ثَ ،ولمَْ يَ ْف ُس ْقَ ،ر ِج َع َكيَ ْو ِم َوِل َدْتُه ُأ ُّمُه) ( ،)12فاحلج مرحلٌة

فاصلٌة يف حياة اإلنسان املسلم ،تهدف إىل إحداث التعديل اإلجيابي على سلوكه ،وذلك
فاحلج املربور هو (احلج املقبول) ،ومن عالمات قبول احلج
بأن يكون احلج حجاً مربوراًّ .

أن يرجع العبد خرياً مما كان ،وال يعاود املعاصي .وقال القرطيب يف احلج املربور( :إنه احلج

الذي وّفيت أحكامه ،ووقع موقعاً ملا ُطِل َب من املكلف على الوجه األكمل)( .)13ومن شأن
ً
حتقيق الطمأنينة يف نفس احلاج أن جتعل حجه مربوراً
ومقبوال ،وأن تكون أحكامه قد

كبري يف حتقيق هذه الطمأنينة ،حيث
وفيّت .إن توافر عناصر االستطاعة تساهم إىل ٍّ
حد ٍ

توفر وضعاً نفسياً مستقراً للحاج .فقد وجد عامل النفس (هامن ياركندي) يف دراسٍة له

ارتباط موجبًة بني اإلحساس بالطمأنينة النفسية ،ودرجة الضغط املرتفع
أن هناك عالقة
ٍ
الذي يؤثر على حالة الفرد النفسية(.)14
وترتبط عناصر االستطاعة للحج بإشباع جمموعة من احلاجات اإلنسانية األساسية،
ويف مقدمتها إشباع حاجاته وحاجات أسرته من الطعام ،والقدرة البدنية ،وحتقيق
األمن له وألسرته .وقد ذكرها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه الشريف

َت
عافى يف َج َس ِدهِِ ،عنْ َدُه ُ
قوت يَ ْو ِمِهَ ،ف َكأنمَّ ا حيْز ْ
بقولهَ ( :م ْن ْ
أصبَ َح ِمنْ ُك ْم آ ِمناً يف سربهُ ،م ً
َلُه الدُّنيا)( .)15فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يرى أن إشباع احلاجات األساسية

لإلنسان املسلم ،جتعله يشعر بالرضا التام ،واصفاً إشباع هذه احلاجات بتملك الدنيا.
فتوافر األمن ،والسالمة ،والقدرة اجلسدية ،واملأكل ،واملشرب ،متكن اإلنسان املسلم
من العيش يف طمأنينة واستقرار .لذا ،فإن توافر عناصر االستطاعة املرتبطة بإشباع
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احلاجات األساسية من املقدرة املالية والقدرة البدنية واألمن والسالمة من شأنها أن
حتقق الطمأنينة يف نفس احلاج ،ومتكنه من إمتام أحكام احلج .فعندما ُتشبع حاجاته
وحاجات أسرته األساسية ،ينحصر تفكريه يف عبادة اهلل وأداء مناسك احلج .ويظهر هذا

االرتباط أيضاً بني توافر الطعام والرزق واألمن من جهة ،وإشاعة الطمأنينة بني الناس

من جهة ثانية ،واهلل سبحانه وتعاىل يقولَ { :و َض َر َب ال ّلهُ َمثَ ً
ت آ ِمنًَة ُّم ْط َمئِنًَّة
ال َق ْريًَة َكاَن ْ
َ ِ
اجلوع َو َ
اس ُ
اخل ْو ِف بمَِا
ْعم ال ّلهِ َفأََذاَق َها ال ّلهُ ِلبَ َ
يَأِْتي َها ِر ْزُق َها َر َغداً ِّمن ُك ِّل َم َكا ٍن َف َك َف َر ْت ِبأن ُ
ِ
َعو َن}( .)16فاهلل سبحانه وتعاىل حيث الناس على عبادته؛ ألنه أنعم عليهم
َكاُنواْ يَ ْصن ُ
بالطمأنينة اليت مبعثها إشباع احلاجات األساسية من الطعام ،وحتقيق الشعور باألمن.

َهم
ت * َّال ِذي أَ ْطعمهم من ج
وع َوآ َمن ُ
فيقول سبحانه وتعاىلَ{ :فْليَ ْعُب ُدوا َر َّب َه َذا اْلبَيْ ِ
َ َ ُ ِّ ُ ٍ
ِّم ْن َخ ْو ٍف}( .)17وقد جاء ذكر إشباع احلاجة إىل الطعام أسبق على ذكر إشباع احلاجة
إىل األمن وفق ما ورد يف اآلية الكرمية .وقد قام العامل (أبراهام ماسلو) برتتيب تدرج

احلاجات اإلنسانية على شكل هرم ،وع ّد أن احلاجة إىل الطعام هي من احلاجات
الفسيولوجية األساسية ،فوضعها وفق التدرج يف قاعدة اهلرم .ثم جاءت حاجات األمان
يف املرتبة الثانية من التدرج ،واليت تتضمن (السالمة اجلسدية ،واألمن الوظيفي ،وأمن
املوارد ،واألمن األسري والصحي ،وأمن املمتلكات)(.)18
فاإلنسان يشعر باألمن والطمأنينة النفسية إذا أمن احلصول على ما يشبع حاجاته
األساسية الضرورية( .)19ويشري عامل النفس (أريكسون) إىل أن احلاجة إىل األمن
باعتبارها من أهم الدوافع النفسية االجتماعية اليت حترك السلوك اإلنساني ،وتوجهه
حنو غاياته ،فإذا أخفق الفرد يف حتقيق حاجته من األمن ،فإن ذلك يؤدي إىل عدم القدرة
على التحرك والتوجه حنو حتقيق اهلدف( .)20وتعد الطمأنينة النفسية أو االنفعالية
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هي األمن الشخصي ،أو أمن كل فرد على حدة ،وهي حالة يكون فيها إشباع احلاجات
معرض للخطر(.)21
مضموناً ،وغري
ٍ

إن توافر القدرة البدنية للحاج متكنه من أداء مناسك احلج بشكل مكتمل؛ ألن أداءها

بشكل أساسي على احلركة والتنقل من مكان إىل آخر .وعندما تتوافر القدرة
يعتمد
ٍ
وضع نفسي مستقر ٍ،بعي ٍد عن التوتر واالنفعال.
البدنية ،فإن احلاج سوف يكون يف ٍ
ويكون تركيزه على أداء مناسك احلج خبشوع .حيث إن املرض وكرب السن قد جيعالن

احلاج حباجة إىل االعتماد على اآلخرين ،مما يضعف تركيزه على أداء مناسك احلج،
النشغاله بالتفكري يف اهلموم اليت تتعلق بعدم قدرته على التحرك والتنقل .وهلذا ينصح
املسلم أن يبادر إىل تأدية فريضة احلج عند توافر عناصر االستطاعة ،وخاصة ما يتعلق
بالقدرة البدنية .فالتأجيل قد يضطر املسلم إىل تأدية فريضة احلج وهو كبري السن،

ويعاني من األمراض ،مما يَ ُ
عوق قدرته على القيام مبناسك احلج على الوجه األكمل .قال

رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َع َّجلوا إىل َ
ْري ما يَ ْع ِر ُ
احل ِّجَّ ،
ض
فإن أَ َح َد ُك ْم ال يَد ْ

َله) .)22( .وقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أراَد َ
احل َّج َفْليَتَ َع َّج ْلَ ،ف َّإنُه َق ْد يمََْر ُ
ض املَريْ ُ
ض،

ض َ
اجُة)( .)23وعن أنس ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن النَّبيََّْ ،صّلى ُ
احَلُةَ ،وَت ْع ِر ُ
اهلل
احل َ
الر ِ
َوَت ِض ُّل َّ
ٍ

يمَْشيَ ،
هادي َبينْ َ اْبنَيِْهَ ،
قال :ما ُ
قال:
أى َشيْخاً ُي ْ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ر ْ
بال هذا؟ قالواَ :ن َذ َر أ ْن َ
َّ َ
ب)( .)24فاهلل سبحانه وتعاىل عندما
ذيب َهذا َن ْف َسُه َل َغينٌَّ ،وأَ َم َرُه أَ ْن يَ ْر َك َ
إن اهلل َع ْن َت ْع ِ
فرض العبادات على الناس ،أرادها أن تؤدى بيسر ،وبال عناء .وتوافر القدرة البدنية

لدى احلاج ،جتنبه املعاناة واملشقة.

كما أن عبادة احلج أرادها اهلل أن تكون تكفرياً للذنوب ،وأن حتدث تغيرياً إجيابياً يف

سلوك املسلمني ،وأن تكون مرحلة فاصلة يف حياة املسلم لتنقله إىل مرحلة أفضل ،وأن
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ال تكون سبباً يف انقطاعه عن حياته العملية واملعيشية ،واليت قد يفقد فيها مصدر رزقه
ورزق أسرته ،حلرص اإلسالم على اإلنسان املسلم ،وعدم تعريضه للمعاناة واملشقة.
فتوافر عنصر االستطاعة املتعلق (بالرجوع إىل الكفاية) جاء ليجنب املسلمني آفة الوقوع

إن عدم توافر عنصر (الرجوع إىل الكفاية) للحاج ،جيعله قلقاً
حتت وطأة احلاجة .حيث َّ
على مستقبله ،ومستقبل أسرته؛ نتيجة ختوفه من انقطاع مصدر رزقه ،بسبب غيابه ألداء
فريضة احلج ،فالقلق حالة انفعالية غري سارة ،ختتلط فيها مشاعر اخلوف املستمر والفزع
واالنقباض واهلم نتيجة توقع شر وشيك احلدوث ( .)25ويأخذ التفكري يف هذا األمر

حيزاً واسعاً من وقت احلاج ،على حساب تفرغه لعبادته يف أثناء تأدية مناسك احلج الذي

ً
يأمل منه أن يكون حجاً
مكتمال ومربوراً.

إن أداء فريضة احلج حمدٌد بأوقات معينة ،لقوله سبحانه وتعاىلَ :
ات}
{احل ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ

( .)26ومن باب التيسري على املسلمني ،فقد فرضها اهلل مرة واحدة على كل مسلم

اسَ ،ق ْد َ
فرض
بالغ عاقل قادر ،خطب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال( :أَيُّها النَّ ُ

اهلل َعَليْ ُك ُم َ
ال َر ُج ٌل :أَ ُك ُّل عام يا َر َ
احل َّجَ ،ف ِح ّجواَ .ف َق َ
سول اهللِ؟ َف َس َك َ
تَ ،حتّ ْى َقالهَ ا َثالَثاً.
ٍ
است َ
َف َ
قال َرس ْو ُل اهللَِ ،صّل ْى ُ
ُم)( .)27وهذا
اهلل َعَليِْه َو َسِّل َمَ :ل ْو ُقْل ُت َن َع ْم َل َو َجبَ ْ
ت َولمَ ا ْ
َط ْعت ْ

التيسري ّ
ميكن اإلنسان املسلم من اختيار العام املناسب من حياته ألداء فريضة احلج،
واليت تكون فيها ظروفه مناسبة ألدائها من حيث توافر عناصر االستطاعة .ولذا ،على

ً
منشغال
املسلم أن يتجنب أداء هذه الفريضة وهو ليس على سعة من وقته ،كأن يكون
يف أموره املعيشية ،أو أن يكون لديه انشغال بأسرته بسبب مرض أو ألي أسباب أخرى.
فعليه أن يقوم بتنظيم أموره وأمور أسرته ،واإليفاء بالتزاماته جتاه اآلخرين ،وأن خيصص

وقتاً كافياً ألداء فريضة احلج .حيث إن أداء هذه الفريضة حتت وطأة ضغط الوقت ،تقلل
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من خشوعه وتفرغه ألداء املناسك على الوجه األكمل ،فمن أسباب التوتر النفسي
ضيق الوقت املتاح للقيام باألعمال وااللتزامات اليت جيب الوفاء بها (.)28
لقد أراد اهلل من أداء فريضة احلج أن يكون فيها منافع لإلنسان املسلم .قال سبحانه

يمِة
اس َم اللَّهِ فيِ أَيَّ ٍام َّم ْعُلو َم ٍ
ات َعَلى َما َر َزَق ُهم ِّمن َب ِه َ
وتعاىلِ{ :ليَ ْش َه ُدوا َمنَاِف َع لهَُ ْم َويَ ْذ ُكُروا ْ
ري}( .)29وكثرية هي املنافع اليت تعود على
س اْل َف ِق َ
الأَْْن َع ِام َف ُكُلوا ِمنْ َها َوأَ ْط ِع ُموا اْلبَاِئ َ
املسلم من أداء فريضة احلج ،ومن ضمن هذه املنافع ما يتحقق من راحة نفسية وعقلية

وجسمية للحاج ،نتيجة لالبتعاد عن مصاعب احلياة وهمومها ،واالسرتخاء الذهين
واجلسمي الذي يتوافر للحاج ،واهلل سبحانه وتعاىل أراد من توفري عناصر االستطاعة
ألداء فريضة احلج حتقيق املنافع للمسلمني ،فماليني من املسلمني يتواجدون ويتحركون
يف بقعة حمددة ،ونادر حدوث تزاحم أو شجار بني هذه األعداد اهلائلة من البشر ،وهو

أم ٌر ال ميكن أن يتحقق إال بإرادة من اهلل ع ّز ّ
وجل عرب أحكامه اليت فرضها على البشر.

أحداث مؤملة تقع هنا وهناك يف جتمعات بأعداد أقل بكثري
فيما أننا نسمع كثرياً عن
ٍ
مقارنة بأعداد حجاج بيت اهلل احلرام .فقد نهانا اهلل سبحانه وتعاىل عن اخلصام أثناء
تأدية مناسك احلج ،لكي تتحق الظروف واألجواء املرحية لتأدية هذه الفريضة خبشوع
يه َّن الحْ َ َّج َف َ
ث َو َال ُف ُس َ
ات َف َمن َف َر َ
ال َرَف َ
وق
واكتمال ،قال تعاىل{ :الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ

َو َال ِج َد َ
الزاِد التَّ ْق َوى َو َّاتُقو ِن
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
ال فيِ الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َعُلواْ ِم ْن َخيرْ ٍ يَ ْعَل ْمُه ال ّلهُ َوَتز َّ
ُ
َْ
اب}(.)30
يَا أ ْوِلي األلبَ ِ
اهلوامش
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3 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اإلميان وقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بين اإلسالم على مخس.
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وتكفريه للذنوب

ملف العدد

احلج املربور
الشيخ أمحد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس

وك ِر َج ً
قال احلق سبحانهَ { :وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
ني ِمن ُك ِّل
ِ
فيِ
ات َعَلى َما َر َزَق ُهم ِّمن
اس َم ال َّلهِ فيِ أَيَّ ٍام َّم ْعُلو َم ٍ
يق* ِليَ ْش َه ُدوا َمنَاِف َع لهَُ ْم َويَ ْذ ُكُروا ْ
َف ٍّج َع ِم ٍ
يمِة َ
ري} (.)1
س اْل َف ِق َ
َب ِه َ
األْن َع ِام َف ُكُلوا ِمنْ َها َوأَ ْط ِع ُموا اْلبَاِئ َ
وعن عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ت ِاب ُعوا

ك َما َي ْنفي ْالك ُ َ حْ َ
ال ِّج َو ْال ُع ْم َرة؛ َفإ َّن ُه َما َي ْنف َيان ْال َف ْق َر َو ُّ
َبينْ َ حْ َ
وبَ ،
الذ ُن َ
يدَ ،و َل ْي َ
س
ري َخبَث ال ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
لمَْ رْ ُ َ َ
ْ
اب إال جْ َ
ال َّن ُة) (.)2
ِلل َح َّج ِة ا بور ِة ث َو ٌ ِ

َْ
وعن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :الغ ِازي فيِ
َمُرَ ،وْف ُد ال َّله؛ َد َع ُاه ْم َفأَ َجاُبوُهَ ،و َسأَُلوُه َفأَ ْع َط ُاه ْم))3(.
اج َوالمُْ ْعت ِ
يل ال َّلهَِ ،والحْ َ ُّ
َسبِ ِ

وكلمة الوفد الواردة يف احلديث :هم القوم جيتمعون ويريدون البالد ،وهم هنا الذين

يقصدون بيت اهلل احلرام.

وعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما ِم ْن يَ ْو ٍم أَ ْكثَ َر
��ن أَ ْن ُي ْعتِ َق ال َّلهُ ِفيِه َعبْ ًدا ِم ْن النَّ ِار ِم ْن ي��وم َع َرَفَةَ ،وإَِّنُه َليَ ْدُنوُ ،ث َّم ُيبَا ِهي ِب ِه ْم المَْالِئ َكَة،
ِم ْ
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ول َما أَ َراَد َه ُؤالِء) ،)4( .وعن عائش��ة ،رضي اهلل عنها ،قالتُ( :قْل ُت يَا َر ُس َ
َفيَُق ُ
��ول ال َّلهِ؛

الَ :ن َعم؛ ِج َهاٌد ال ِقت َ
ِّس��اِء ِم ْن ِج َهاٍد؟ َق َ
َال ِفيِه ،الحْ َ ُّج واْل ُع ْم َرُة) ،)5(.و َع ْن أَِبي
َه ْل َعَلى الن َ
الَ :ق َ
ُه َريْ َرةََ ،ق َ
ال َر ُس ُ
اجاً َف َم َ
ب َلُه أَ ْجُر
اتُ ،كتِ َ
��ول ال َّلهَِ ،صَّلى ال َّلهُ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :م ْن َخ َر َج َح ّ
َ
َمراًَ ،ف َم َ
ب َلُه أجر املعتمر إلىَ يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِة،
��ات ُكتِ َ
احل ِّ
��اج إلىَ يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِةَ ،و َم ْن َخ َر َج ُم ْعت ِ

َ ً
يل ال َّلهِ َف َم َ
ب َلُه أَ ْج��ُر اْل َغ ِازي إلىَ يَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِة)( ،)6وعن
اتُ ،كتِ َ
َو َم ْن َخ َر َج غ ِازيا فيِ َس��بِ ِ

عمرو ابن العاص أنه قالَ ( :ف َل َّما َج َع َل اللهُ ْ َ َ ْ
َ ُ َّ
الن َّ
بَ ،
ص َّلى اللَّهُ َع َل ْي ِه
َّ ِ
اإلسالم يِف قل يِبَ ،أت ْيت يِ
َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ْ مَ َ َ َ ُ
َض ُت َيديَ ،ق َ
ين ُهَ ،ق َ
أل َباي ْع َكَ ،
الَ :ف َقب ْ
َس َط مَي َ
َ
الَ :ما َل َك
ب
ف
ِ
ِ
يينك ف ِ
و َس��ل َم،فقلت :اب ُسط ِ
اذا؟ ُق ْل ُت :أ ْن ُي ْغ َف َر ليَ ،ق َ
ب َ
ُ ْ ْ َت�رَ َ َ َ َ ْ رَ
َ َ ُْ ُ
ت ُط مِ َ
َيا َ
ال:أ َما
ِ
ع ْم ُرو؟قال :قلتَ :أ َر ْدت َأن َأش�ِ ط ،قال :تش ِ
َ
َ
ان َق ْبل َهاَ ،وأ َّن حْ َ
ان َق ْب َل ُهَ ،وأ َّن اهل ْج َر َة َت ْه ِد ُم َما َ
الم َي ْه ِد ُم َما َ
ك َ
َع ِل ْم َت أ َّن اإل ْس َ
ال َّج َي ْه ِد ُم
ك َ ِ
َ ِ
َ ِ
َ
َما َ
ك َ
ال :سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
ان َق ْب َل ُه) (َ ،)7و َعن اْبن ُع َم َرَ ،ق َ
ول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَُق ُ
ول:
ِ ِ

( َم ْن َط َ
ت
ت َعنُْه َسيِّئٌَةَ ،وُرِف َع ْ
ت َلُه ِب ُك ِّل ُخ ْط َوةٍ َح َسنًَةَ ،ومحُ ِيَ ْ
ت َس��بْعاً يحُْ ِصيِهُ ،كتِبَ ْ
اف ِباْلبَيْ ِ

ْل َرَقبٍَة) ( ،)8وعن بريدة ،رضي اهلل عنه ،قالَ :ق َ
َل��ُه ِبِه َد َر َجٌةَ ،و َكا َن َلُه َعد َ
ال َر ُس��ول اللَّهِ،

َ َ َ َّ
َ َّ
َ ُ لحْ َ َ َ
ف) (.)9
يل ال َّلهِ ِب َسبْ ِع ِماَئِة ِض ْع ٍ
صلى ال َّلهُ عل ْي ِه و َسلمَ( :النَّف َقة فيِ ا ِّج ،كالنَّف َقِة فيِ َسبِ ِ

ولقد جاء يف أحاديث عدة بيان فضل احلج املربور وجزائه ،فعن عائشة ،رضي اهلل عنها،

ناه ُد؟ َق َ
“يا َر ُس َ
اد أ ْف َض َل ْال َع َمل ،أ َفال جُ َ
اجل َه َ
قالتَ :
ك َّن أ ْف َض َل
الَ :ل
ول ال َّلهِ؛ ُت َرى
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ج َل ُه؛ حْ َ
اد َح ٌّج  َم رْ ُ
اد َوأ مْ َ
ال ُّج َح ٌّج
اجل َه
ك َّن أ ْح َس َن
بور) ( ،)10ويف رواية : ( َل
اجل َه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
حْ َ
ُ َ
بور، َف َق َال ْت  َ َ ُ َ
ْ
َم رْ ُ
ول ال َّلهِ، َ
ص َّلى ال َّلهُ
عا ِئشة :فال َأ َد ُع ال َّج َب ْع َد ِإذ مَ ِ
س ْعت َهذا ِم ْن َر ُس ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم)(.)11
وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اْل ُع ْم َرُة إِلىَ
س َلُه َجزَاٌء إِال الجْ َنَُّة) (.)12
اْل ُع ْم َرةِ َك َّفا َرةٌ لمَِا َبيْن ُ
َه َماَ ،والحْ َ ُّج المَْبرُْ وُر َليْ َ
29
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واحلج املربور كما قال ابن حجر العسقالني يف فتح الباري :عن ابن خالويه قال:
(املربور املقبول) ،وقال غريه( :الذي ال خيالطه شيء من اإلثم) ورجحه النووي ،وقال
القرطيب( :األقوال اليت ذكرت يف تفسريه متقاربة املعنى ،وهي أنه احلج الذي وفيّت

أحكامه ،ووقع موقعاً ملا طلب من املكلف على الوجه األكمل))13( .
فاحلج املربور هو ما اجتمعت فيه األمور اآلتية:

 - 1أن يكون خالصا ً هلل سبحانه ،فال ينبغي أن حيمل اإلنسان على احلج إال ابتغاء
رضوان اهلل تعاىل.
 - 2أن يكون احلج على صفة حج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويتبع فيه املسلم الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،ما استطاع.
 - 3أن يكون من مال مباح حالل ،ليس حراماً ،وأن ال يكون من ربا أو غش أو رشوة
أو قمار.
ً
جداال ،يراد منه إثبات حق ،أو إبطال
 - 4أن جيتنب فيه الرفث والفسوق واجلدال ،إال
باطل ،وأن يكثر من ذكر اهلل)14( .
وما أحسن ما قاله ابن عبد الرب :وأما احلج املربور ،فقيل :هو الذي ال رياء فيه وال مسعة،
وال رفث وال فسوق ،ويكون مبال حالل)15( .
فما السيئات اليت يكفرها احلج؟
احلج مكفر للسيئات ،فقد روى أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه

وسلم ،قالَ ( :م ْن َح َّج َفَل ْم يَ ْرُف ْ
ثَ ،ولمَْ يَ ْف ُس ْق َر َج َع َكيَ ْو ِم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه ))16( .

وقد اختلف العلماء ،هل احلج يكفر الصغائر والكبائر ،وحقوق العباد؟
30

احلج املربور وتكفريه للذنوب

جييب ابن حجر :ظاهره أن من حج ،ومل يأت باجلماع ،ولكل ما يريده الرجل من املرأة،
ومل يفسق ،فلم يأت بسيئة ،وال معصية ،فقد رجع بغري ذنب ،وغفر له الصغائر والكبائر
والتبعات ،واحلديث مل يذكر اجلدال مع أنه مذكور يف اآليةَ{ :ف َ
ث َو َال ُف ُس َ
ال َرَف َ
وق َو َال

ِج َد َ
ال فيِ الحْ َ ِّج} ( ،)17ألنه اكتفى يف احلديث بذكر بعض املخالفات ،أو ألن اجلدال

داخل يف الفحش والرفث.

ويرى الطربي ،رمحه اهلل ،أن حقوق العباد يكفرها احلج يف حق من تاب وعجز عن
الوفاء.
والصحيح ما قاله الرتمذي :إن احلديث خمصوص باملعاصي املتعلقة حبق اهلل ال العباد،
وال يسقط احلق نفسه ،بل من عليه صالة يسقط إثم تأخريها ال نفسها ،ومن عليه صيام
وجب القضاء ،وغفر له اإلثم ويبقى احلق ،وال بد من بذل حقوق العباد ألصحابها أو
مساحمتهم ،وال يسقط حق اآلدمي من مال أو عرض أو دم باحلج.
ويف جامع العلوم واحلكم :أن الكبائر ال تغفر بدون التوبة ،وهو قول اجلمهور

ُب َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم
وهو الصحيح؛ ألن التوبة فرض على العباد ،وقد قال اهللَ { :و َمن لمَّْ يَت ْ

َّ
الظالمُِو َن}(.)18

وهلذا؛ فإن على احلجاج غفر اهلل لي وهلم ،أن حيرصوا مع احلج على التوبة النصوح،

بل قبله ومعه ومع كل موقف ،والندم عما سلف من الذنوب خاصة الكبائر ،مع العزم
على عدم العودة إليها حتى تقبل توبتهم ،والتحلل من حقوق العباد ،وقطع اخلصومات
قبل سفرهم ألداء هذه العبادة املباركة)19( .
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اهلوامش
 1 .1احلج.28 - 27 :

2 .2سنن الرتمذي ،كتاب احلج عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة.
3 .3سنن ابن ماجه ،كتاب املناسك ،باب الغازي يف سبيل اهلل.
4 .4صحيح مسلمِ ،كتَاب الحْ َ ِّج ،باب فيِ َف ْض ِل الحْ َ ِّج َواْل ُع ْم َرةِ َويَ ْو ِم َع َرَفَة.
5 .5مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،وصححه األرناؤوط.

6 .6رواه أبو يعلى يف املسند برقم  ،6357وقال األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب :صحيح لغريه برقم
.1114

الم يَ ْه ِدُم َما َقبَْلُه َو َك َذا الهِْ ْج َرةِ َوالحْ َ ِّج.
اإلميَا ِن ،باب َك ْو ِن ِ
7 .7صحيح مسلمِ ،كتَاب ِ
اإل ْس ِ

8 .8السنن الكربى للبيهقي ،كتاب احلج ،باب االستكثار من الطواف بالبيت ما دام مبكة ،وقال يف صحيح
املتجر الرابح :حديث حسن (حديث رقم .)482
9 .9مسند أمحدَ ،باِقي ُم ْسنَ ِد َ
ْص ِار ،النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهلل بسبع مائة ضعف.
األن َ
1010سنن أبي داود ،كتاب املناسبك ،باب الرجل حيج عن غريه وصححه األلباني.
1111صحيح البخاري ،كتاب اإلحصار والصيد ،باب حج النساء.
ْ
وب اْل ُع ْم َرةِ َوَف ْضِل َها.
1212صحيح البخاريِ ،كتَاب ال ُع ْم َرةَِ ،باب ُو ُج ِ
1313فتح الباري ،446/ 3 ،وانظر اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.408/ 2 ،

1414املقاالت النفيسة ،ص  13وما بعدها ،شرح رياض الصاحلني ،449 – 448/ 3 ،مسائل يكثر السؤال
عنها يف احلج .5

1515التمهيد ،39 /22 ،االستذكار)104/ 4 ،

1616صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
1717البقرة.197 :

1818احلجرات.11 :

1919حاشية ابن عابدين ،623/ 2 ،فتح الباري  ،447/ 3أسرار احلج  ،27االختيارات الفقهية ،467 ،املقاالت
النفيسة ،37 ،جامع العلوم واحلكم.231،
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ملف العدد

يف ظالل آيات احلج
يف القرآن الكريم
األستاذ :حممد ذياب أبو صاحل

اس َلَّل ِذي ِببَ َّكَة
احلج ركن من أركان اإلسالم اخلمس ،قال تعاىل{ :إِ َّن أَ َّو َل َبيْ ٍ
ت ُو ِض َع ِللنَّ ِ

َ
يم َو َمن د َ َ
ً
ُمبَا َركاً َو ُه ًدى ِّلْل َعالمَِ َ
اس
ات َبيِّـن ٌ
ني * ِفيِه آيَ ٌ
َات َّم َقاُم إِْب َرا ِه َ
َخلُه َكا َن آ ِمنا وَلِ ّلهِ َعلى النَّ ِ
ت َمن ْ َ
اع إَليِْه َسبِي ً
ْ
ال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغ ٌّ َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني}(.)1
استَط َ ِ
ِح ُّج البَيْ ِ ِ
نيِ
كما ورد ذكره يف األحاديث النبوية الشريفة ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ( :بنيِ َ

اإل ْسالُم َعَلى خمَ ْس؛ َش َهاَدةِ أَ ْن ال إَلَه إال اللَّهَُ ،وأَ َّن محَُ َّمداً َر ُس ُ
الصالةَِ ،وإِيتَاِء
ول اللَّهَِ ،وإَِق ِام َّ
ِ ِ
ِ
ٍ
الز َكاةَِ ،و َ
احل ِّجَ ،و َص ْو ِم َر َم َضا َن) (.)2
َّ
إذن؛ فاحلج من ّ
أجل األعمال اليت يقوم بها اإلنسان املؤمن ،وإننا إذ نعيش يف ظالل هذه
اآلية الكرمية ،نتنسم اآليات البينات ،واملعجزات الباهرات.
إن هذه اآليات الكرميات ترتبط باآليات القرآنية السابقة املتعلقة بقوله سبحانه وتعاىل:
يم َحنِيفاً َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني}(.)3
{ُق ْل َص َد َق ال ّلهُ َفاتَّبِ ُعواْ ِمَّلَة إِْب َرا ِه َ

واخلطاب هنا موجه إىل اليهود الذين زاغوا عن ملة إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،علماً

أنهم أبعد ما يكونون عن شرعه القويم ،ونهجه السليم؛ وذلك ألنهم مل يسريوا على
33
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هديه ،ومل يقتدوا بتعاليمه ،بل الذين ساروا على نهجه هم الذين اتبعوا ملته ،وورثوا
يم يَ ُهوِديّاً َو َال َن ْص َراِنيّاً َوَل ِكن
عقيدته ،أال وهي عقيدة اإلسالم ،قال تعاىلَ { :ما َكا َن إِْب َرا ِه ُ

َكا َن َحنِيفاً ُّم ْسِلماً َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني}( ،)4ومألوف أن من حيب إنساناً ،فإنه يسري على
نهجه ،ويتبع خطواته ،حيث قال الشاعر:
تعصي اإلله وأنت تذكر حبه

هذا لعمري يف الفعال شنيع

لو كان حبك صـادقًا ألطعته

إن احملب ملــــن حيب يطـيع

مل يذكر التاريخ لنا ،وال يف أي مرحلة من مراحله أن اليهود أو النصارى الذين يدعون
أنهم أبناء إبراهيم اخلليل عليه السالم ،قد أّدوا ولو منسكاً واحداً من مناسك إبراهيم
اخلليل ،علماً أن هذه املناسك مجيعها مجعت يف أكناف مكة املكرمة ،وهذه حقيقة ال مراء
فيها ،ولو أنها جرت يف موقع آخر ،فلماذا كان العرب قبل اإلسالم ،وهم يف جاهليتهم
يؤدون مناسك حجهم؟ وبطريقتهم اجلاهلية يف هذه الديار؟ ومن أين جاءت إليهم هذه
العبادة؟ وممن ورثوها؟ لقد ورثوها حقاً من إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،وكانوا يؤدونها
مكاًء وتصديًة ،وهناك فئة ارتقت بفكرها عن عبادة األوثان ،ومست مبعتقدها عن التلمس
بالشجر أو احليوان ،ومل جتنح إىل اليهودية أو النصرانية ،بل وجدت ضالتها باقتفاء أثر جد
األنبياء إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،قال تعاىلَ { :وَق ُالواْ ُكوُنواْ ُهوداً أَ ْو َن َصا َرى َت ْهت ُ
َدواْ ُق ْل
يم َحنِيفاً َو َما َكا َن ِم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ني}(.)5
َب ْل ِمَّلَة إِْب َرا ِه َ

مل تستهدف احلنيفية ديناً جديداً كالنصرانية أو اليهودية ،وإمنا كانت جمرد حركة دينية

دعاتها احلنفاء؛ اتباعاً مللة سيدنا إبراهيم اخلليل عليه السالم ،ومن أشهر املتحنفني؛ قس
ابن ساعدة اإليادي ،وزويد بن عمرو بن نفيل ،وأمية بن الصلت ،الذي حفل شعره
34
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بالتحدث عن اهلل ،وما جيب له من حمامد ،حتى قال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :كاد
أمية أن يسلم) ،وسويد بن عامر املصطقلي ،وأسعد بن كرب احلمريي ،وزهري بن أبي
سلمى ،وورقة بن نوفل ،وغريهم.
إذن؛ كان هناك أتباع مللة إبراهيم اخلليل ،عليه السالم ،قبل بزوغ الدعوة اإلسالمية يف
اجلزيرة العربية.
وحيث إننا استعرضنا املدخل هلذه اآلية الكرمية ،فال بد لنا من الطواف حوهلا ،لنتفيأ
ً
ظالال وارفًة ،وجنين منها مثاراً يانعة.
إن :حرف توكيد وحتقيق ،وهذا توكيد صادق على ما جاء يف هذه اآلية الكرمية من حقائق
ثابتة.
أول بيت :هذه الكلمة ظرفية ،وهي خمتصة بالزمان ،أي إن أول بيت وضع على وجه الكرة
األرضية هو الكعبة املشرفة ،حيث انزاحت املياه عن وجه هذه البسيطة ،فوضع سبحانه
وتعاىل هذا املكان للعبادة ،ومل يضعه للسكن كما هو ظاهر القول ،وهو بيت اهلل ،وبذلك
فإننا نستدل على أن هذا البناء الذي وضع ً
أوال ،يقابله بناء يف السماوات العال ،ويقع
هذا على مسته على وجه البسيطة ،قال تعاىلَ { :و ُّ
ور * فيِ َر ٍّق َّم ُ
ور*
نش ٍ
َاب َّم ْس ُط ٍ
الط ِ
ور * َو ِكت ٍ
ور} ( ،)6واألولية هلذا البيت مرتبط به قول الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه
َواْلبَيْ ِ
ت المَْْع ُم ِ
ول ال َّلهِ؛ أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع أَ َّو َل؟ َق َ
وسلم ،عندما سأله أبو ذر الغفاري ،حينما قال له( :يَا َر ُس َ
ال:

الُ :ث َّم املَ ْسج ُد َ
املَ ْس ِج ُد َ
َه َما؟ َق َ
احل َراُمُ ،قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
ال :أَ ْرَب ُعو َن،
األْق َصىُ ،قْل ُتَ :ك ْم َكا َن َبيْن ُ
ِ

الصالُة َف َص ِّلَ ،و َ
ُث َّم َق َ
ض َ
األ ْر ُ
لك َم ْس ِجدٌ)(.)7
الَ :حيُْث َما أَْد َر َكتْ َك َّ

ماض مبين للمجهول ،وهناك فعل فاعل ،والفاعل أو الواضع هو اهلل سبحانه
وضع :فعل ٍ
35
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وتعاىل ،أي :خالق كل شيء ،وهلذا فإن هذا البيت بين للعبادة منذ أن وضعه اهلل على وجه
البسيطة ،وحتت كل الظروف.
للناس :الناس هم العباد ،وذكر العام ،وأراد اخلاص ،وإن من الناس من يدخل يف دين اهلل،
وبذلك يكون قد حاز احلسنى بالدخول يف ملة إبراهيم اخلليل ،عليه السالم.
للذي :أي الذي ،وهو اسم موصول ،وقد أكد حبرف الالم الذي سبقه.
ببكة :يف مكة ،والباء هنا حرف جر ،بكة :هي مكة ،وهذا أحد أمساء مكة املكرمة ،وهلا
العديد من األمساء ،فكثرة األمساء للمسمى تدل على عظم صاحب التسمية .وهلل األمساء
احلسنى.
ومسيت ببكة:
أ) ألنها تبكي إليها اإلبل عندما ٌّ
تغذ إليها السري من مكان بعيد ،وهذه من صفات اإلبل
اليت تسري مسرعة حنو هدف معني.
ب) ألنها ُ
تبك أعناق العتاة الذين يريدون ملكة األذى ،أي :تقصمهم ،كما حدث مع أبرهة
األشرم الذي حاول أن يغري الكعبة ويدكها ،وينقل احلج قبل اإلسالم إىل احلبشة ،وهامجها
بالفيلة ،حيث كان جد النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يرعى إبله ،فقالوا له :إن أبرهة قد
جاء ليهدم الكعبة ،فقال :هذه إبلي ،وأنا ربها (صاحبها) ،وللبيت رب حيميه ،أي أن العرب
يف اجلاهلية كانوا يعرفون أن هناك إهلاً هلذا البيت حيرسه .فنزل يف هذا الشأن قوله تعاىل:
ف َف َع َل َرُّب َك ِبأَ ْص َحاب اْل ِفيل* أَلمَْ يجَْ َع ْل َكيْ َد ُه ْم َت ْضِليل* َوأَ ْر َس َل َعَليْ ِه ْم َطيرْ اً
{أَلمَْ َت َر َكيْ َ
ِ
ٍ
ِ
فيِ
أََب ِاب َ
ف َّمأُْكو ٍل}(.)8
يل* َف َج َعَل ُه ْم َك َع ْص ٍ
يل* َت ْر ِم ِ
يهم بحِِ َجا َرةٍ ِّمن ِس ِّج ٍ
مباركًا :منصوبة على احلال ،وأن البيت احلرام منشأ الوفري من الربكات ،ومباركاً تطلق
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على املال الوفري ،واخلري الثابت ،فماله ثبات ودوام فهو بركة ،ومسيت الربكة بهذا االسم،
ألن الربكة جيتمع فيها املاء ،فيحفظ من اهلدر والضياع ،والصدر يسمى الربك ،ألنه حيفظ
العلوم واألفكار واألسرار من الضياع ،ومربك الناقة :املكان الذي تستقر فيه وتسرتيح
وتهدأ .فالربكة اسم دال على اخلري العميم الذي يواكب هذا املكان منذ األزل إىل األبد،
وهذا ما نشاهده ونعرفه.
وهدى واهلداية :يهتدى به إليه ،فمكة املكرمة قد نعتها اهلل سبحانه وتعاىل بأحسن شيئني،
أال وهما :الربكة واهلداية ،وهي معطوفة على الربكة؛ وهما من جنس واحد.
للعاملني :فجميع هذه النعم واأللقاب واألوصاف احلميدة ،تصب يف بوتقة واحدة ،وأنها
موجهة إىل هذه الفئة من املخلوقات ،أال وهي العاملني ،والقصد من ذلك هم الذين
يطيعون اهلل ويعبدونه ،ويقيمون الصالة يف هذا املكان املبارك ،وذكر العام ،وأراد اخلاص،
نت ِمن ُذ ِّريَّ ِب َواٍد
{رَّبنَا إِِّني أَ ْس َك ُ
قال تعاىل على لسان سيدنا إبراهيم اخلليل ،عليه السالمَّ :
تيِ
الةَ َف ْ ْ َ
الص َ
اس َت ْه ِوي إَِليْ ِه ْم
يمواْ َّ
َغيرْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِعن َد َبيْتِ َك املحََُّر ِم َرَّبنَا ِلُي ِق ُ
اج َعل أْفئِ َدةً ِّم َن النَّ ِ
ات َل َعَّل ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن}(.)9
َّم َر ِ
َوا ْرُزْق ُهم ِّم َن الث َ
فيه :أي يف هذا البيت ،أي بيت اهلل العتيق.
آيات :مجع آية ،وهي العالمة ،ومجعها آيات ،أي عالمات بارزة واضحة لبين البشر الوافدين
إليه.
بينات :صفة آليات ،وهي عالمات واضحة ثابتة ال تزول ،وال تندرس؛ ألنها من إرادة اهلل
سبحانه وتعاىل لبين البشر على مر الزمان؛ لتبقى دالالت على قدرة اهلل وعظمته ،وكرامة
هذا البيت .واآليات البينات مبجملها تدل داللة واضحة على قدرة اهلل سبحانه وتعاىل،
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وهي عالمات صدق األنبياء فيما يدعون له من ربوبية وعبودية.
واآليات البينات هي:
ً
أوال :مقام إبراهيم ،فإبراهيم اخلليل عليه السالم ،كان أمة واحدة ،ومقامه يرمز إىل وحدة
العبادة مبا فيه من اآليات البينات ،وبهذا ،فقد مجعت هذه اآلية ملا هلا من عظم ،فلم يقل :فيه
آية بينة ،بل مجع األمر ،وأن هذا املقام الذي يف الكعبة فيه من املعجزات من موقع خالد،
ومكان آثار أقدام سيدنا إبراهيم اخلليل عليه السالم ،اليت الن هلا الصخر ،فتبقى خالدة
على مر الزمان ،حيث الن الصخر له ،وانغرست قدماه فيه ،وهذا إعجاز إهلي.
حيتل مقام إبراهيم يف عبادة احلاج مكانة خاصة ،وله حرمة ،قال تعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا البَيْ َ
ت

ً ِّ
يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل أَن َط ِّه َرا
اس َوأَ ْمناً َو خَِّ
يم ُم َصًّلى َو َع ِه ْدَنا إِلىَ إِْب َرا ِه َ
ات ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِْب َرا ِه َ
َمثَاَبة للنَّ ِ

َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
الس ُجوِد}(.)10
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
تيِ
ثانياً :انبثاق مياه زمزم ،ودوام فورانها ،وانبثاق هذه املياه فيه جتليات لآليات القرآنية
الكرمية ،فحادثة انبثاق املياه مرتبطة بالربكة اليت حصلت عندما كانت هاجر زوج سيدنا
إبراهيم اخلليل عليهما السالم ،مع ولدها إمساعيل ،عندما أسكنها جد األنبياء يف هذا املكان
الذي هو غري ذي زرع ،فأخذت تلوذ بالسراب عندما أعياها املاء ،لتسقي وليدها الذي أخذ
منه العطش مأخذه ،وكاد يقضي عليه لوال إرادة اهلل سبحانه وتعاىل الذي أوفد إليه جربيل
الكريم ،ففجر األرض بني أقدام هذا الرضيع ،فانبثقت منه مياه زمزم ،والذي ال يشبهه ماء
منذ آالف السنني حتى قيام الساعة ،ملا فيه من طيب متواصل ،وبركة ونقاء ،وقال رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا الشأن( :ماء زمزم ملا شرب له)( ،)11فهو يشفي من يشربه
على نية الشفاء .وهذا املاء ال ينضب ،وهو يف أرض قاحلة تفتقر إىل الروافد واألمطار
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الغزيرة ،فهو آية من آيات اهلل سبحانه وتعاىل.
ثالثاً :املشعر احلرام ،ومن روافد هذا اإلعجاز الرباني – املشعر احلرام – أي مزدلفة،
وكذلك منى وعرفات ،واملشعر احلرام منطقة صحراوية ،فقد جعل اهلل فيه آيات اإلعجاز
أنه مليء باحلصى ،وكأنه منطقة سيول ،تفتت فيها احلصى ،علماً أنها منطقة جدباء.
رابعاً :رعاية احليوان حلرمة الكعبة املشرفة .تسعى الطيور أال حتط على سطح الكعبة
املشرفة؛ كي ال تلوثها بفضالتها ،وعندما تهبط صوبها ،تبتعد عنها بزاوية معينة ،وهذا آية
من آيات اهلل الكربى.
ومن دخله كان آمنًا :تتحقق يف الكعبة املشرفة ،وبيت اهلل احلرام األمانة واألمن
البشري واحليواني ،فإن من يلتجئ إىل هذا املكان املباركَ ،
حيظ باألمن ،وإن الوحوش يف
الكعبة ال تعتدي على بعضها بعضاً ،وال على احليوانات األليفة ،فاحليوانات آمنة ،فما
أمس احلاجة إىل األمن والطمأنينة ،فالعبادة حتتاج إىل هدوء
بالك باإلنسان الذي هو يف ّ
واستقرار ،وأمن وأمان ،وكل هذا متوافر يف هذا املكان املبارك ،قال تعاىلَّ :
{ال ِذي أَ ْط َع َم ُهم
َهم ِّم ْن َخ ْو ٍف}(.)12
من ج
وع َوآ َمن ُ
ِّ ُ ٍ

كما أن الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،عندما فتح مكة أعلن أنه من دخل بيته

فهو آمن ،ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ،ومن دخل الكعبة فهو آمن ،قال تعاىلَ { :وإِْذ
اجُنبْ َوَب َّ أَن َّن ْعُب َد َ
َق َ
اج َع ْل َه َ
ـذا اْلبَل َد آمناً و
األ ْصنَا َم} ( ،)13فهذا دعاء
يم َر ِّب ْ
ال إِْب َرا ِه ُ
َ ِ َ ْ نيِ نيِ
إبراهيم عليه السالم إىل رب العاملني ،بأن حيقق األمن يف هذا البلد أي مكة .وقال تعاىل:

{أَ َولمَْ يَ َر ْوا أَنَّا َج َعْلنَا َح َرماً آ ِمناً َوُيت َ
اط ِل ُي ْؤ ِمنُو َن َوِبنِ ْع َمِة اللَّهِ
اس ِم ْن َح ْولهِِ ْم أََفبِاْلبَ ِ
َخ َّط ُف النَّ ُ

يَ ْكُفُرو َن}(.)14
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لكل ما تقدم ،فإننا نصل إىل مدخل ميسور ،والقصد منه احلث على أداء هذا املنسك،
است َ
َ
اع
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
وما جيب على املؤمنني أداؤه أال وهو قوله تعاىل{ :وَلِ ّلهِ َعلى النَّ ِ

إَليِْه َسبِي ً
ال}(.)15
ِ

وهلل :بدأت هذه اآلية حبرف الواو ،وأن هلل سبحانه وتعاىل على الناس -ذكر العام ،وأراد
اخلاص -وهم املؤمنون الذين يدخلون يف دين اهلل ،هذا الواجب الديين املهم والركن
العظيم.
واحلج لغـة :الزيارة والقصد إىل عظيم.
شرعاً :زيارة بيت اهلل احلرام ،وأداء املناسك يف أيام معينة ،يف أماكن حمددة ،اقتفاًء باألنبياء
والرسل السابقني.
البيت :بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة؛ ألداء املناسك اليت بيّنها جلد األنبياء إبراهيم اخلليل
عليه السالم ،وسار على نهجه فيها سيد األنام ،حممد عليه الصالة والسالم ،واتّبعه أبناء
املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها؛ ألداء هذا النسك العظيم.
ترك اهلل سبحانه وتعاىل فرجة للمؤمنني الراغبني يف أداء هذا املنسك العظيم ،حيث
إنه يعلم حاهلم ،وال يغيب عن سؤاهلم ،ويعرف سرهم ومكنونهم ،فلرمبا أن منهم َمن ال
يستطيع أن يؤدي هذا املنسك يف حياته ألسباب خارجة عن إرادته ،فقد فسح اهلل له اجملال،
وه ّون عليه ،فاالستطاعة واجبة يف هذا الركن ،ومن مل يستطع ،فأجره على اهلل.
والسبيل :تعين القدرة والطاقة واإلمكانية والزاد والراحلة ،وجعل الباب مفتوحاً أمام
املسلم يف هذا الشأن.
ومن كفر :أي أنكر هذا الركن ،ومل يؤده إنكاراً وجحوداً وكفراً على الرغم من قدرته،
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وتوافر اإلمكانات لديه ،فبذلك يكون قد هدم ركناً مهماً من أركان اإلسالم ،وقبيله يف هذا
ين عنه
اإلنكار هو الردة واخلروج عن اإلسالم ،ويف هذه احلالة؛ فإن اهلل سبحانه وتعاىل غ ّ
وعن عبادته؛ ألن اهلل ليس حباجة إىل اإلنس أو اجلان أو املالئكة ،قال تعاىلَ { :و َما َخَل ْق ُت
نس إِال ِليَ ْعُب ُدو ِن}( ،)16فاألصل يف املخلوقات العبادة لرب العباد.
اإل َ
ِ
اجل َّن َو ِ
اهلوامش
 .1آل عمران.97 - 96 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب اإلميان وقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بين اإلسالم على مخس.
 .3آل عمران.95 :
 .4آل عمران.67 :
 .5البقرة.135 :
 .6الطور.4 - 1 :

اب }.
َاووَد ُسَليْ َما َن ِن ْع َم اْل َعبْ ُد إَِّنُه أَ َّو ٌ
 .7صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىلَ { :و َو َهبْنَا ِلد ُ
 .8الفيل.5 - 1 :
 .9إبراهيم.37 :
 .10البقرة.125 :
 .11مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند بن عبد اهلل رضي اهلل عنه ،قال األرناؤوط :حديث حمتمل للتحسني،
وحسنه ابن القيم يف (زاد املعاد) ،واملنذري يف (الرتغيب والرتهيب).

 .12قريش.4 :
 .13إبراهيم .35:
 .14العنكبوت.67 :
 .15آل عمران.97 :
 .16الذاريات.56 :
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حممد،صلى اهلل عليه وسلم

ملف العدد

قبسات من حجة النيب
الشيخ حممد سعيد صالح  /مدير عام البحوث والتخطيط  -دار اإلفتاء الفلسطينية

احلمد هلل رب العاملني ،شرع لنا من الدين ما وصى به األنبياء واملرسلني ،والصالة
والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،سيدنا حممد ،النيب العربي ،األمني ،وعلى آله،
وصحابته الطيبني الطاهرين ،أ ّما بعد؛

وك ِر َج ً
فقال تعاىلَ { :وأَِّذن النَّاس ِبالحْ َ ِّج يَأُْت َ
اال َو َعَلى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَأِْت َ
ني ِمن ُك ِّل َف ٍّج
ِ
فيِ
يق}()1
َع ِم ٍ

َ
اس ِح ُّج
لقد فرض اهلل عز وجل احلج على املسلمني بقوله تعاىل ...{ :وَلِ ّلهِ َعلى النَّ ِ
ت َمن ْ َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
يال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغ ٌّ َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني }( ،)2ومبا روي عن
استَط َ ِ
البَيْ ِ ِ
نيِ
اس َف َق َ
ب َر ُس ُ
ال( :إِ َّن اللَّهَ َع َّز َو َج َّل َق ْد
أبي هريرة قالَ :خ َط َ
ول اللَّهَِ ،صَّلى اللَّهُ َعَليِْه َو َسَّل َم ،النَّ َ

ض َعَليْ ُك ْم َ
ت َعنُْهَ ،حتَّى أَ َعاَدُه َثالثاًَ ،ف َق َ
احل َّجَ ،ف َق َ
َف َر َ
ال َر ُج ٌل :فيِ ُك ِّل َع ٍام؟ َف َس َك َ
الَ :ل ْو ُقْل ُت:
ُم ِب َهاَ ،ذُروِني َما َت َر ْكت ُ
ُك ْمَ ،فإِنمََّا َهَل َك َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم
تَ ،وَل ْو َو َجبَ ْ
َن َع ْم َل َو َجبَ ْ
ت َما ُق ْمت ْ
است َ
ِب َكثْ َرةِ ُس َؤالهِِ ْمَ ،و ْ
اختِالِف ِه ْم َعَلى أَنْبِيَاِئ ِه ْمَ ،فإَِذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِب َّ
ُم،
الش ْيِء َف ُخ ُذوا ِبِه َما ْ
َط ْعت ْ
َوإَذا َن َهيْت ُ
اجتَنُِبوُه)(.)3
ُك ْم َع ْن َش ْيٍء َف ْ
ِ

واحلج له ميقاتان ،ميقات زماني ومواقيت مكانية متعددة ،أما امليقات الزماني؛ فهو يف

ض ِفيه َّن َ
أشهر احلج ،قال اهلل تعاىلَ :
احل َّج َف َ
ال َرَف َ
ث َو َال
{احل ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعُلو َم ٌ
ات َف َمن َف َر َ ِ
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وق َو َال ِج َد َ
ُف ُس َ
الزاِد التَّ ْق َوى
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
ال فيِ الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َعُلواْ ِم ْن َخيرْ ٍ يَ ْعَل ْمُه ال ّلهُ َوَتز َّ
ُ
َْ
اب}( ،)4وأشهر احلج هي :شوال ،وذو القعدة ،وذو احلجة.
َو َّاتُقو ِن يَا أ ْوِلي األلبَ ِ

ولعل النيب الكريم ،عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،أخر حجته؛ لتكون وداعاً

للمسلمني ،وتعليماً هلم بالركن اخلامس من أركان هذا الدين ،ولتستشعر األمة قرب

أجل احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال تعاىل{ :اْليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت
َعَليْ ُك ْم ِن ْع َم َو َر ِض ُ َ ُ
اإل ْسال َم ِدينًا} ( ،)5فعندما نزلت هذه اآلية القرآنية الكرمية
يت لك ْم ِ
تيِ
بكى الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،وبكى عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،وكأنهم
فهموا منها اإلشارة إىل قرب أجل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وملا قيل لسيدنا عمر
ابن اخلطاب ،رضي اهلل عنه :ما يبكيك؟ قال :إنه ليس بعد الكمال إال النقصان.
وبعد خطبة اجلمعة والصالة يف السادس والعشرين من ذي القعدة ،السنة العاشرة
من اهلجرة ،بدأ رسولنا الكريم ،ونبينا العظيم ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتجهيز نفسه ليوم

غد ،للحج قارناً ،فتحرك يوم السبت ،متوجهاً إىل ميقات أهل املدينة ،ذي احلليفة(آبار
َّ
فصالها ركعتني،
علي) ،حيث وصل صلى اهلل عليه وسلم ،ومن معه قبل صالة العصر،

آت ِم ْن َرِّبيَ ،ف َق َ
وبات هناك حتى أصبح ،وملَّا أصبح قال ألصحابه( :أََتاِني َّ
الَ :ص ِّل
الليَْلَة ٍ

ينوي احلج والعمرة معاً
فيِ َه َذا ال َواِدي املُبَا َر ِكَ ،وُق ْل ُع ْم َرةً فيِ َح َّجٍة)( ،)6أي :أمره أن َ
(قارناً)
احلج ثالثة أنواع ،هي:
 .1قارن :تدخل العمرة يف احلج ،وال يتحلل من إحرامه إال بعد إمتام احلج.
 .2مفرد :حيرم ويؤدي احلج دون عمرة.

 .3متمتع :وهو الذي يؤدي العمرة ً
حتلال ً
أوال ،ثم يتحلل ً
كامال ،ويصبح مقيماً ،حكمه
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حكم أهل مكة حتى يوم الرتوية ،فيحرم ،ويتلبس بأركان احلج ،وحترك صلى اهلل عليه
وسلم ،ومن معه إىل مكة ،وكانت هذه احلجة األوىل واألخرية اليت أداها احلبيب ،صلى

اهلل عليه وسلم ،وبصحبته مائة وأربعة عشر ألفاً من املسلمني املوحدين امللبني ،الذين
كانوا باألمس أعداًء ،واليوم محاة أصدقاًء ،فهذه عظمة اإلسالم.
ومن قبسات حجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما يأتي:
القبسة األوىل :حجة اإلسالم
هذه احلجة مسيت حبجة اإلسالم ،وحجة الوداع ،وحجة البالغ ،وكل هذه األمساء ألن
أمة اإلسالم العظيم شعرت بأن مهابة اإلسالم وعظمته بهذا اجلمع املؤمن املوحد ،فما
إن علموا خبرب جتهيز النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،نفسه ألداء فريضة احلج ،أقبلوا من كل
مكان؛ لينالوا بركة احلج بصحبة املصطفى العدنان ،عليه أفضل الصالة وأمت السالم.
وما أحوج أمتنا يف هذا الزمان ،وقد أصبحت تشكل ربع سكان املعمورة أن تتوحد

ً
بدال من تفرقها ،وأن تظهر عالمات التوحيد ليتبعها الناس يف توحيدها.

واحسرتاه على أمة تبكي ماضيها ،وتنسى حاضرها ،فتكون تبعاً لغريها ،وهي القائدة،

الرائدة ،املوحدة ،الداعية إىل الفضائل ،احملاربة للرذائل ،الداعية لكل خري ،احملاربة لكل
شر ،فبالتوحيد والوحدة واإلخالص والصدق تكون أمة اإلسالم ،يف خري أحواهلا.
وحجة الوداع؛ ألن احلبيب صلى اهلل عليه وسلم ،قائد السادة اجملاهدين الغر امليامني،

ً
وفعال هذا ما حصل.
قال ألصحابه( :لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا)،

وحجة البالغ؛ حيث أكمل سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالغ رسالة اهلل عز

وجل ،فعّلم األمة التوحيد وسائر العبادات ،ومل َ
يبق إال أن يعلمهم احلج ،هذه العبادة
املالية واجلسدية والروحية ،فما أعظمك يا رسول اهلل!
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القبسة الثانية :ثبات الشهور واأليام يف حجة اإلسالم
كان العرب يف اجلاهلية يتالعبون باأليام واألشهر احلرم ،كل ذلك من أجل احلرب
والقتال ،ويف هذه احلجة النبوية ،بني عليه الصالة والسالم ،أن الزمان دار ،وأن اهلل عز

وجل بينّ األشهر احلرم من أجل أن ال يعبث عابث بهذا الدين ،قال تعاىل{ :إِنمََّا النَّ ِسيُء

اطئُوا ِع َّدةَ َما َح َّر َم ُ
اهلل
ِزيَاَدةٌ فيِ اْل ُك ْف ِر ُي َض ُّل ِبِه َّال ِذ َ
ين َك َفُروا يحُ ُِّلوَنُه َعا ًما َويحَُ ِّرُموَنُه َعا ًما ِلُي َو ِ
اهلل ُزيِّ َن لهَُ ْم ُسوُء أَ ْع َمالهِِ ْم َو ُ
َفُي ِحُّلوا َما َح َّر َم ُ
ين} ( ،)7سبحان
اهلل ال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َكاِف ِر َ
اهلل عبادات قمرية مشسية ،صيام وحج وزكاة حبساب األشهر القمرية ،صلوات وإمساك
حبساب أوقات مشسية ،كون معمور ،رب خالق ،كل شيء عنده مبقدار.
القبسة الثالثة :بنو البشر سواسية
بينّ عليه الصالة والسالم ،يف حجته أن التفاضل بني الناس بالتقوى ،فال عالقة َّ
للون
أو اجلنس أو العمر أو أي شيء إال بالعبادة والطاعة والقربة إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :يَا
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َوُأنثَى َو َج َعْلن ُ
اس إِنَّا َخَل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعوباً َوَقبَاِئ َل ِلتَ َعا َرُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم
أَيُّ َها النَّ ُ
اس؛ أَ َال
يم َخبِ ٌ
ري}( ،)8وقال عليه الصالة والسالم( :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
ِعن َد ال َّلهِ أَْت َق ُاك ْم إِ َّن ال َّلهَ َعِل ٌ
احدٌ ،أَ َال َال َف ْض َل ِل َع َرِب ٍّي َعَلى َع َج ِم ٍّيَ ،و َال ِل َع َج ِم ٍّي َعَلى
احدٌَ ،وإِ َّن أََب ُاك ْم َو ِ
إِ َّن َرَّب ُك ْم َو ِ
َع َرِب ٍّيَ ،و َال أَحمَْ َر َعَلى أَ ْس َودََ ،و َال أَ ْس َوَد َعَلى أَحمَْ َر ،إِ َّال ِبالتَّ ْق َوى)( ،)9وجتلى هذا املظهر

باحلجيج أثناء تأديتهم سائر العبادات ،من حيث اإلحرام ،والصالة ،والطواف ،والقيام
والقعود ،فما أروعك يا نيب الرمحة!
القبسة الرابعة :حرمة الدم واملال والعرض
بينّ رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذه احلجة النبوية َّ
أن دماء املسلمني

ُل ُم ْؤ ِمناً إِ َّال َخ َطئاً َو َمن َقت َ
حمرمة ،قال تعاىلَ { :و َما َكا َن لمُِ ْؤ ِمن أَن يَ ْقت َ
َح ِريُر َرَقبٍَة
َل ُم ْؤ ِمناً َخ َطئاً َفت ْ
ٍ
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َح ِريُر
ُّم ْؤ ِمنٍَة َوِديٌَة ُّم َسَّل َمٌة إِلىَ أَ ْهِلِه إِ َّال أَن يَ َّص َّدُقواْ َفإِن َكا َن ِمن َق ْو ٍم َع ُد ٍّو َّل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤ ِم ٌن َفت ْ
َرَقبٍَة ُّم ْؤ ِمنٍَة َوإن َكا َن ِمن َق ْوم َبيْن ُ
َه ْم ِّميثَ ٌ
اق َف ِديٌَة ُّم َسَّل َمٌة إِلىَ أَ ْهِلِه َوتحَْ ِريُر َرَقبٍَة ُّم ْؤ ِمنًَة
َك ْم َوَبيْن ُ
ِ
ٍ
َاب َعينْ ِ َت ْوَبًة ِّم َن ال ّلهِ َو َكا َن ال ّلهُ َعِليماً َح ِكيماً}( ،)10وقال رسول
َف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َش ْه َريْ ِن ُمتَت ِ

اض ُك ْم َبيْن ُ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :فإِ َّن ِد َماَء ُك ْم َوأَ ْم َو َال ُك ْم َوأَ ْع َر َ
َك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْر َمِة
ب؛ َفإِ َّن َّ
يَ ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ َش ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ َبَل ِد ُك ْم َه َذاِ ،لُيبَِّلغ َّ
الشا ِه َد َع َسى
الشا ِه ُد اْل َغاِئ َ
أَ ْن ُيبَِّل َغ َم ْن ُه َو أَ ْو َعى َلُه ِمنُْه) ( ،)11فزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل امرئ بغري حق.
أما املال الذي هو عصب احلياة ،فقد حرم سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،االعتداء

عليه بالسرقة ،أو الغش ،أو التزوير ،وشدد اهلل تعاىل على االعتداء على املال ،قال تعاىل:

الس ِارَقُة َفاْق َط ُعواْ أَيْ ِديَ ُه َما َجزَاء بمَِا َك َسبَا َن َك ً
يم}
اال ِّم َن ال ّلهِ وَال ّلهُ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
الس ِار ُق َو َّ
{ َو َّ

( ،)12وكذلك حرم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،االعتداء على أعراض الناس ،فالعرض

حممي؛ حبمايته حنمي األحساب واألنساب ،ونصون األنفس ،ومننع الرذائل ،قال تعاىل:

ْ
ْ ْ
َ ْ
ين اللَّهِ
{الزاِنيَُة َو َّ
َّ
اجِل ُدوا ُك َّل َو ِ
الزاِني َف ْ
اح ٍد ِّمنْ ُه َما ِمئَة َجل َدةٍ َوال َتأ ُخذ ُكم ِب ِه َما َرأَفٌة فيِ ِد ِ
اآلخ ِر َوليَ ْش َه ْد َع َذاَب ُه َما َطاِئ َفٌة ِّم َن املُ ْؤ ِمنِ َ
ني}(.)13
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن بِاللَّهِ َواليَ ْو ِم ِ
إِن ُكنت ْ

ومع جالل املوقف؛ يبينّ احلبيب حرمة الربا ،ويلغي ربا أقاربه ً
أوال؛ ليعلم األمة كيف

حتافظ على نسيج حمبتها ،بعدم أخذ مال اآلخرين بغري وجه حق.

كل هذه الوصايا والنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حجه؛ ليعّلم أمته دينها ،لتبقى خري

أمة أخرجت للناس.
القبسة اخلامسة :النساء شقائق الرجال
وها هو احلبيب يرشد أمته إىل النصف اآلخر من هذه األمة أال وهن النساء ،اللواتي
يعمرن بيوتنا ،وينجنب أوالدنا ،وحيفظن أعراضنا ،ويكثرن نسلنا ،قال صلى اهلل عليه
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ِّساِء؛ َفإن ُ
وج ُه َّن ِب َكِل َمِة
َّك ْم أَ َخذْتمُُ ُ
ُم ُفُر َ
است ْ
وه َّن ِبأََماَنِة اللَّهَِ ،و ْ
َحَلْلت ْ
وسلمَّ ...( :اتُقوا اللَّهَ فيِ الن َ ِ
ْن ُفُر َش ُك ْم أَ َحداً َت ْك َر ُهوَنُه )14( )...
وطئ َ
اللَّهَِ ،وإِ َّن َل ُك ْم َعَليْ ِه َّن أَ ْن ال ُي ِ
فاملرأة هي األم ،واألخت ،والبنت ،والعمة ،واخلالة ،وهي مربية األجيال ،وصائنة

األعراض ،وبانية أجماد األمة ،من جسدها غذت ابنها ،ويف رمحها حوت ذريتها ،فهي
تستحق منا كل تقدير واحرتام.
نلم بها يف صفحات
فحجة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كلها قبسات ،ونعجز أن ّ
حمدودة ،لعلنا نتأسى باحلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
اهلوامش
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ملف العدد

فضائل مكة
واحلرم املكي
أ .لبيب طه  /وزارة املالية

ّ
فضل اهلل عز وجل حرمه على سائر بقاع املعمورة ،وخصه بفضائل عظيمة ،أكسبته
ميزة ال تكون لبقعة على وجه األرض غري هذه البقعة ،إضافة إىل ما اختصه اهلل عز وجل
من أحكام شرعية.
احلرم املكي مكان آمن
لقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل البيت احلرام املأوى الذي يأوي إليه قاصدوه ،ويسكنون

ت َمثَاَبًة ِّللنَّاس َوأَ ْمناً
فيه ،ويسرتحيون ،حيث قال تعاىل يف سورة البقرةَ { :وإِْذ َج َعْلنَا اْلبَيْ َ
ِ
يم َوإِسمْ َا ِع َ
يل أَن َط ِّه َرا َبيْ َ ِل َّ
لطاِئ ِف َ
ني
َو خَِّ
يم ُم َصًّلى َو َع ِه ْدَنا إِلىَ إِْب َرا ِه َ
ات ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِْب َرا ِه َ
تيِ
الس ُجوِد * َوإْذ َق َ
َواْل َعا ِك ِف َ
اج َع ْل َهَـ َذا َبَلداً آ ِمناً َوا ْرُز ْق أَ ْهَلُه
يم َر ِّب ْ
ال إِْب َرا ِه ُ
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
ِ
اآلخر َق َ
ِّعُه َقِل ً
يال ُث َّم أَ ْض َط ُّرُه إِلىَ
ْ
َّم َر ِ
ال َو َمن َك َف َر َفأُ َمت ُ
ِم َن الث َ
ات َم ْن آ َم َن ِمنْ ُهم بِال ّلهِ َواليَ ْو ِم ِ ِ
َ
ري}()1
ْس المَْ ِص ُ
اب النَّ ِار َوِبئ َ
َعذ ِ
ً ِّ
اس} ،حيث جعل الكعبة
يقول اهلل تعاىل :إنه سبحانه وتعاىل جعل البيت { َمثَاَبة للنَّ ِ

املعظمة مرجعاً للناس ،يقبلون عليه من كل جانبَ { ،وأَ ْمناً} أي مكاناً آمناً ،يأمن من جلأ
إليه؛ وذلك ملا أودع اهلل يف قلوب العرب من تعظيمه وإجالله(.)2
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ودعاء إبراهيم ،عليه السالم ،بأن يرزق اهلل أهله من الثمرات مهم هنا ،ألن الرزق من
مستلزمات األمن ،ألنه ما دام هناك رزق ومثرات؛ تكون مقومات احلياة موجودة ،فيبقى
الناس يف هذا البلد(.)3

يم َو َمن د َ
َخَلُه َكا َن آ ِمناً وَلِ ّلهِ
ات َبيِّـن ٌ
قال تعاىل يف سورة آل عمرانِ{ :فيِه آيَ ٌ
َات َّم َقاُم إِْب َرا ِه َ

ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
يال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغ ٌّ َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني}()4
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
َعلى النَّ ِ
نيِ
أعطت اآلية األمان ملن يدخل البيت احلرام ،ملاذا؟ ألنه بيت الرب ،وال يصح أن يدخل
أحد بيت الرب ،ويعاقب حتى لو كان أجرم جرماً يوجب اهلل عليه احلد فيه(.)5

كما أن اآلية { َو َمن د َ
َخَلُه َكا َن آ ِمناً} هي آية أخرى ،وهي أمن من دخل احلرم بدعوة

اج َع ْل َهَـ َذا َبَلداً آ ِمناً}()7
اخلليل إبراهيم( ،)6حني قالَ { :ر ِّب ْ

يذكر اهلل سبحانه وتعاىل دعوة خليله إبراهيم يف سورة إبراهيم ،حني دعا ربه أن حييطه

اجُنبْ َوَب َّ أَن َّن ْعُب َد َ
باألمنَ { :وإْذ َق َ
اج َع ْل َه َ
ـذا اْلبَل َد آمناً و
األ ْصنَا َم}()8
يم َر ِّب ْ
ال إِْب َرا ِه ُ
ِ
َ ِ َ ْ نيِ نيِ
واملقصود هنا البلد احلرام ،حيث دعا إبراهيم ،عليه السالم ،جبعله بلداً آمناً أهله
وسكانه( ،)9ويقول جماهد :إن اهلل استجاب إلبراهيم دعوته يف ولده ،فلم يعبد أحد من
ولده صنماً بعد دعوته ،واستجاب اهلل له ،فجعل هذا البلد آمناً(.)10

وروي عن قتادة أنه قال خبصوص اآلية السابقة :وأنه بيت طهره اهلل من السوء ،وجعله
قبلة ،وجعله َح َرمه ،اختاره نيب اهلل إبراهيم لولده(.)11

هذا البيت من ُي ِرْد فيه بظلم توعده رب العزة بعذاب أليم ،ألن ذلك مما يتنافى مع

حتريم اهلل للظلم ،ومما يتنافى مع األمن الذي جيب أن يسود البيت العتيق.

كما أن اهلل تعاىل يذكر بأنه قد ّ
مكن ألهل قريش حرماً آمناً ،حرم سفك الدماء فيه،

ومنعهم أن يتناولوا سكانه فيه بسوء( ،)12قال تعاىل يف سورة القصص{ :أَ َولمَْ نمَُ ِّكن
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ات ُك ِّل َش ْيٍء ِر ْزقاً ِمن َّل ُدنَّا َوَل ِك َّن أَ ْكثَ َر ُه ْم ال يَ ْعَل ُمو َن}()13
لهَُّ ْم َح َرماً آ ِمناً يجُْبَى إَِليِْه ثمَََر ُ

كما تكرر التذكري بالنعمة نفسها يف سورة العنكبوت ،حيث إن بلد القرشيني آمن،

فيما أن الناس من حوهلم يغزون ويتخطفون ،قال تعاىل{ :أَ َولمَْ يَ َر ْوا أَنَّا َج َعْلنَا َح َرماً آ ِمناً
َوُيت َ
اط ِل ُي ْؤ ِمنُو َن َوِبنِ ْع َمِة اللَّهِ يَ ْكُفُرو َن}()14
اس ِم ْن َح ْولهِِ ْم أََفبِاْلبَ ِ
َخ َّط ُف النَّ ُ

كما أقسم اهلل تعاىل بهذا البلد اآلمن من أعدائه أن حياربوا أهله ،أويغزوهم ،قال تعاىل

َ
َ
ني}()15
يف سورة التنيَ { :و َهذا البََل ِد األ ِم ِ

كما ضرب اهلل سبحانه وتعاىل ً
مثال على محايته للبيت احلرام مبا فعله بأصحاب الفيل،

ف َف َع َل َرُّب َك ِبأَ ْص َح ْ
يف السورة اليت محلت امسه ،حيث قال تعاىل{ :أَلمَْ َت َر َكيْ َ
يل*
ِ
اب ال ِف ِ

أَلمَْ يجَْ َع ْل َكيْ َد ُه ْم َت ْضِليل * َوأَ ْر َس َل َعَليْ ِه ْم َطيرْ اً أََب ِاب َ
يل*
يل * َت ْر ِم ِ
يهم بحِِ َجا َرةٍ ِّمن ِس ِّج ٍ
ٍ
فيِ
ف َّمأُْكو ٍل}()16
َف َج َعَل ُه ْم َك َع ْص ٍ
احلرم املكي أول املساجد
جعل اهلل سبحانه وتعاىل الكعبة أول بيت يتعبد فيه اجلنس البشري ،حيث إن مكة

اس
هي مكان الطواف والكعبة ،قال تعاىل يف سورة آل عمران{ :إِ َّن أَ َّو َل َبيْ ٍ
ت ُو ِض َع ِللنَّ ِ
َلَّل ِذي ِببَ َّكَة ُمبَا َركاً َو ُه ًدى ِّلْل َعالمَِ َ
ني}()17

الُ ( :قْل ُت :يَا َر ُس َ
ويف احلديث النبوي الشريف َع ْن أَِبي َذ ٍّرَ ،ق َ
ول اللَّهِ؛ أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع
ال :املَ ْسج ُد َ
َ
ال :املَ ْس ِج ُد َ
احل َراُمُ ،قْل ُتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
األ ْرض أَ َّو ُل؟ َق َ
األْق َصىُ ،قْل ُتَ :ك ْم
ِ
ِ
فيِ
َه َما؟ َق َ
الصالُة َف َص ِّلَ ،ف ُه َو َم ْس ِج ٌد )(.)18
َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
ال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةَ ،وأَيْن َ
احلرم املكي للمؤمنني كافة
{س َواء اْل َعا ِك ُف ِفيِه} وهو املقيم
كما أن املسجد احلرام قد جعله اهلل للذين آمنوا كافةَ ،

به من أهلهَ {،واْلبَاِد} وهو الذي يأتيه من غري أهله ،وهما يف احلرمة سواء ،رغم أن الذين
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ين َك َفُروا َويَ ُصدُّو َن
كفروا يصدون الناس عنه( ،)19قال تعاىل يف سورة احلج{ :إِ َّن َّال ِذ َ

َعن َسبيل اللَّهِ َواملَ ْس ِج ِد َ
احل َر َّ
ْ
اس َس َواء ال َعا ِك ُف ِفيِه َواْلبَاِد َو َمن ُي ِرْد ِفيِه
ام ال ِذي َج َعلنَاُه ِللنَّ ِ
ِِ
ِ
اب أَِليم})20( .
ِبإِلحْ َاٍد ِب ُظْلم ُن ِذْقُه ِم ْن َع َذ
ٍ ٍ
ٍ
حرمة احلرم املكي
يرد احلديث عن قدسية احلرم يف مناجاة إبراهيم لربه ،حسبما ورد يف سورة إبراهيم:

الص َ
الةَ
{رَّبنَا إِِّني أَ ْس َك ُ
يمواْ َّ
نت ِمن ُذ ِّريَّتيِ ِب َواٍد َغيرْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِعن َد َبيْتِ َك املحََُّر ِم َرَّبنَا ِلُي ِق ُ
َّ
َف ْ ْ َ
ات َل َعَّل ُه ْم يَ ْش ُكُرو َن}()21
َّم َر ِ
اس َت ْه ِوي إَِليْ ِه ْم َوا ْرُزْق ُهم ِّم َن الث َ
اج َعل أْفئِ َدةً ِّم َن النَّ ِ

معنى حتريم مكة يتكرر يف سورة النمل ،حيث يقول تعاىل{ :إِنمََّا ُأ ِم ْر ُت أَ ْن أَ ْعُب َد َر َّب
َه ِذهِ اْلبَْل َدةِ َّال ِذي َح َّر َم َها َوَلُه ُك ُّل َش ْيٍء َوُأ ِم ْر ُت أَ ْن أَ ُكو َن ِم َن المُْ ْسِل ِم َ
ني} ()22
فمكة حرمها اهلل على خلقه ،فال جيوز هلم أن يسفكوا فيها دماً حراماً ،أو يظلموا فيها

أحداً ،أو أن يصاد صيدها ،أو خيتلى خالها.

َح اللَّهُ َع َّز َو َج َّل َعَلى َر ُسو ِل اللَّهَِ ،صَّلى اللَّهُ
عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال( :لمََّا َفت َ

َعَليِْه َو َسَّل َم َم َّكَةَ ،قا َم النَّاسَ ،ف َح ِم َد اللَّهََ ،وأَْثنَى َعَليِْهُ ،ث َّم َق َ
س َع ْن َم َّكَة
ال :إِ َّن اللَّهَ َحبَ َ
ِ
فيِ
يلَ ،و َسَّل َط َعَليْ َها َر ُس َ
اْل ِف َ
ولُه َوالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ت ِلي
نيَ ،وإَِّن َها َل ْن تحَِ َّل َأل َح ٍد َكا َن َقبِْليَ ،وإَِّن َها ُأ ِحَّل ْ
َسا َعًة ِم ْن َن َه ٍارَ ،وإَِّن َها َل ْن تحَِ َّل َأل َح ٍد َب ْع ِديَ ،فال ُين َّ
َفُر َصيْ ُد َهاَ ،وال خُْيتَلى َش ْو ُك َها (،)23

َوال تحَِ ُّل َساِق َطُت َها( ،)24إِال لمُِنْ ِش ٍد(َ ،)25و َم ْن ُقتِ َل َلُه َقتِ ٌ
يل َف ُه َو بخَِيرْ ِ النَّ َظ َريْ ِن( ،)26إِ َّما
َ
َ
اس :إال اإلْذ ِخ َر( )27يَا َر ُس َ
َ َ ْ
ورَنا
ول اللَّهَِ ،فإِنَّا نجَْ َعُلُه فيِ ُقُب ِ
أ ْن ُي ْف َدىَ ،وإِ َّما أ ْن ُي ْقتَلَ ،ف َقال ال َعبَّ ُ ِ ِ

َ
َ
ُ
اإلْذ ِخرَ َ،ف َقا َم أَُبو َشاهٍ؛ َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْه ِل
َوُبُيوِتنَاَ ،ف َقال َر ُسول اللَّهَِ ،صَّلى اللَّهُ َعليِْه َو َسَّل َم :إِال ِ
ول اللَّهَِ ،ف َق َ
ال :ا ْكُتُبوا ِلي يَا َر ُس َ
اْليَ َمنَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللَّهَِ ،صَّلى اللَّهُ َعَليِْه َو َسَّل َم :ا ْكُتُبوا َألِبي
ِ
يدَ :فُقْل ُت ِل َ
ول اللَّهَِ ،ق َ
أل ْو َزا ِع ِّيَ :ما َق ْوُلُه ا ْكُتُبوا ِلي يَا َر ُس َ
َشاهٍَ ،ق َ
ال ال َوِل ُ
الَ :ه ِذهِ الخُْ ْطبََة َّال

تيِ
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سمَ ِ َع َها ِم ْن َر ُسو ِل ال َّلهَِ ،صَّلى ال َّلهُ َعَليِْه َو َسَّل َم))28( .
مكة ال يط ُؤها الدجال

عن أنس بن مالك ،قالَ( :ق َ
ال َر ُس ُ
س ِم ْن َبَل ٍد إِال َسيَ َط ُؤُه
ول ،ال َّلهِ َصَّلى ال َّلهُ َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ليْ َ

ب ِم ْن أَْن َق ِاب َها إِال َعَليِْه المَْالِئ َكُة َص ِّاف َ
ني ،تحَُْر ُس َهاَ ،فيَنْ ِز ُل
س َن ْق ٌ
الد َّ
َّج ُال ،إِال َم َّكَة َوالمَِْدينََةَ ،وَليْ َ
السبْ َخِة ،فَترَ ْ ُج ُف المَِْدينَُة َث َ
ات ،خَْيُر ُج إَِليِْه ِمنْ َها ُك ُّل َكاِف ٍر َوُمنَاِف ٍق)(.)29
الث َر َج َف ٍ
ِب ِّ

مكة أحب البالد إىل اهلل
الَ ( :رأَيْ ُت َر ُس َ
عن عبد اهلل بن عدي بن محراء الزهريَ ،ق َ
ول ال َّلهَِ ،صَّلى ال َّلهُ َعَليِْه َو َسَّل َم،

َّك لخََيرُْ أَ ْرض ال َّلهَِ ،وأَ َح ُّ َ
َواِق ًفا َعَلى َ
احل ْز َو َرةَِ ،ف َق َ
ض ال َّلهِ إِلىَ ال َّلهَِ ،وَل ْوال أَِّني
ال :وَال َّلهِ إِن ِ
ب أ ْر ِ
ِ
ُأ ْخ ِر ْج ُت ِمنْ ِك َما َخ َر ْج ُت)(.)30
اهلوامش واملراجع

1 .1البقرة.126 - 125 :
2 .2حممد علي الصابوني ،صفوة التفاسري ،ط ،2ج ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث العربي1421 ،هـ ،ص .66
3 .3حممد متولي الشعراوي ،زبدة التفسري ،القاهرة ،املكتبة التوفيقية ،ص.35 - 34
4 .4آل عمران.97 :
5 .5حممد متولي الشعراوي ،زبدة التفسري ،املرجع األخري ،ص .80
6 .6حممد علي الصابوني ،صفوة التفاسري ،مرجع سابق ،ص.149
7 .7البقرة.126 :
8 .8إبراهيم.35 :
9 .9أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج ،13تفسري سورة إبراهيم ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ص  ،298دون مكان أو تاريخ نشر.
1010أبو جرير حممد بن جعفر الطربي ،املرجع األخري ،ص.299
1111أبو جرير حممد بن جعفر الطربي ،املرجع األخري ،ص .303
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1212أبو جرير حممد بن جعفر الطربي ،املرجع األخري ،ج  ،20ص .115
1313القصص.57 :
1414العنكبوت.67 :
1515التني.3 :
1616سورة الفيل.
1717آل عمران.96 :
1818صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب منه.
1919أبو جرير حممد بن جعفر الطربي ،املرجع األخري ،ج  ،17ص .181 - 179
2020احلج.25 :
2121إبراهيم.37:
2222النمل.91 :
2323خيتلى :يؤخذ ويقطع ،تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم.308 / 1 :
2424الساقطة هو ما سقط فيها بغفلة مالكه ،شرح النووي على مسلم.988 / 2 :
2525املنشد هو املع ّرف .املرجع السابق.988 / 2 :
2626أي أن لولي القتيل أن خيتار القصاص أو الدية ،منحة العالم يف شرح بلوغ املرام.183 / 1 :
2727نبات عشيب من فصيلة النجيليات ،له رائحة ليمونية عطرة ،أزهاره تستعمل منقوعه كالشاي ،ويقال
له أيضاً :طيب العرب .واألذخر املكي من الفصيلة نفسها ،جذوره من األفاوية ،ينبت يف السهول ،ويف
املواضع اجلافة احلارة ،ويقال له أيضاً :حلفاء مكة ،شرح احلديث يف صحيح مسلم.
2828صحيح مسلمِ ،كتَاب الحْ َ ِّج ،باب حتريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقتطها إال ملنشد على الدوام.
2929صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب قصة اجلساسة.
3030سنن الرتمذي  ،كتاب املناقب عن رسول اهلل ،باب فضل مكة.
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وحقوق اإلنسان

ملف العدد

وثيقة عرفة التارخيية
الدكتور شفيق عياش

يقول سبحانه وتعاىل وهو أصدق القائلني{ :اْليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
َك ْم َوأَتمَْ ْم ُت َعَليْ ُك ْم
ِن ْع َم َو َر ِض ُ َ ُ
اإل ْسال َم ِديناً}(. )1
يت لك ُم ِ
تيِ
لقد تكفل اهلل سبحانه وتعاىل ببيان كل ما يفيد اإلنسانية مجعاء ،ويهدي احلائرين
التائهني ،ويرشد السائلني ،حيث يقول سبحانهُ{ :ق ْل ه ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو إِلىَ اللَّهِ َعَلى
ريةٍ} ()2
َب ِص َ
فلم يرتك الناس يتخبطون يف الظالم ،وحممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،صاحب الرسالة

العظيمة ،الذي أرسله سبحانه وتعاىل بها رمحة للعاملني ،شاملة صاحلة لكل زمان ومكان،
حيث رمست مبالحمها الكرمية وتعاليمها السمحة أساس احلياة الكرمية يف ظل إميان باهلل
سبحانه قوي ال يتزعزع ،قال تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة ِلْل َعالمَِ َ
ني} (.)3
واآلية الكرمية اليت ذكرت ،وبدأ بها هذا املقال ،تعين يف املقام األول أن أحكام الدين
وفرائضه قد كملت ،وأصبح احلالل بيناً ،واحلرام بيناً ،وأمت اهلل سبحانه وتعاىل نعمته
على املسلمني بدينه القويم ،وكانوا خري أمة أخرجت للناس ،مل ينزل بعد ذلك شيء
من التشريع.
وال بد أن نسجل هنا كلمات من نور ،وهو أن وثيقة مؤمتر عرفة التارخيية اليت أرسى
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دعائمها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد حققت كل هذه املبادئ ،وأرست جذورها
يف اجملتمع املسلم ،فكان النجاح والصالح والفالح ،وكانت الفتوحات اإلسالمية اهلادفة
إىل تأمني اإلنسان من شر الفقر واملرض والعوز.
وهذا املؤمتر الكبري؛ املؤمتر األول يف التاريخ ،مؤمتر عرفة على عهد الرسول ،صلى اهلل
تعد
عليه وسلم ،ويف آخر أيامه «حجة الوداع» الذي ُأذيعت فيه القيم واملبادئ العليا اليت َّ

مبا ال يدع ً
جماال للشك؛ «وثيقة تارخيية» تقرر حقوق اإلنسان ،وترعى شؤونه ،وتعرتف
مبكانته يف احلياة ،ومل يسبقه يف ذلك مؤمترات ،أو أي جلان تابعة ملنظمات دولية.

وإن اللجان اليت تنبثق حالياً عن املنظمات الدولية املختلفة املسماة باسم أو حتت

اسم «جلان حقوق اإلنسان» هي يف الواقع وإن اختلفت صورها صورة مصغرة من تلك

الوثيقة التارخيية ،إن كانت تنص حقاً على حقوق اإلنسان الذي يف ظلها أهدرت كرامته،
وديست باألقدام إنسانيته يف جمتمعات كثرية ،متناسني أن وثيقة عرفة التارخيية سبقت
هذه اللجان املعاصرة بقرون طويلة ،كانت قد كفلت كل احلقوق املشروعة لإلنسان،
وأرست دعائمها هذه املبادئ اليت ال تقف عند حد معني ،وجتاوزت بعد ذلك حدودها
القومية واجلنسية ،ولن جتد -مهما وضع اإلنسان يف الشرق أو الغرب -مبادئ أعمق

أثراً يف إصالح البشرية مجعاء ،كهذه املبادئ والقيم اليت وضعها وثبت دعائمها مؤمتر
عرفة التارخيي ،الذي له مسة خاصة ،وطابع خاص ،إذ أعلى فيه الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،مبادئ وقواعد تعد دستوراً إنسانياً يصلح لكل زمان ومكان ،وإذا كانت مواد
ً
تعديال لتكون متضمنة ملتطلبات العصر ،فإن هذا املؤمتر وما اشتمل
أي قانون تتطلب

عليه من مواد تشريعية هي جديدة إىل اليوم ،من يوم أن قيلت ال تعديل وال تبديل إىل
أن يرث اهلل األرض وما عليها.
يقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذا املؤمتر:
(فإن ِد َماَء ُك ْمَ ،وأَ ْم َو َال ُك ْمَ ،وأَ ْع َر َ
اض ُك ْمَ ،عَليْ ُك ْم َح َرا ٌمَ ،ك ُح ْر َمِة يَ ْو ِم ُك ْم هذا ،يف َبَل ِد ُك ْم
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هذا ،يف َش ْه ِر ُك ْم هذاَ ،فأَ َعاَد َها ِم َراراًُ ،ث َّم َرَف َع َرأْ َسُه ،فقال :اللهم هل َبَّل ْغ ُت اللهم هل

َبَّل ْغ ُت)(.)4

وقال صلى اهلل عليه وسلم أيضاً( :أيها الناس؛ إمنا املؤمنون أخوة ،فال حيل المرئ مال

أخيه إال عن طيب نفس منه ،أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد ،فال ترجعوا بعدي كفاراً
يضرب بعضكم رقاب بعض ،فإني قد تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي؛
كتاب اهلل ،أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد)(.)5
فهذه بعض احلقوق اليت أقرها اإلسالم ،ونزل بها القرآن ،وبلغها حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،نيب اإلسالم ورسول السالم ،فإنه ملن دواعي اإلسالم أن يتذكر كل مسلم عندما
يذكر حجة الوداع أنه جيب أن يكون هناك تطبيق شامل حلقوق اإلنسان اليت ضاعت يف
مناطق كثرية من هذا العامل الواسع املرتامي األطراف ،وأن التطبيق ليس باألمر الصعب
أو املخيف ،فالقرآن الكريم ،وسنة رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،متضمنة
لكيفية املنهج السليم ،الذي يكفل لإلنسان حقوقه وأمنه واستقراره.
فإننا ندعو اهلل سبحانه وتعاىل خملصني أن يهبنا احلكمة والعقل الراجح ،واملنطق
السليم ،لنتعقل ونتدبر ،فنسري يف فضائل املؤمتر اإلسالمي األول ومبادئه ،اليت أرسى
دعائمها الرسول ،حممد صلى اهلل عليه وسلم ،يف مؤمتر عرفة (مؤمتر حجة الوداع).
أعزنا اهلل سبحانه وتعاىل بنصر من عنده ،إنه نعم املوىل ونعم النصري ،حيث قال

سبحانهَ { :وَليَنْ ُص َر َّن ال َّلهُ َم ْن يَنْ ُصُرُه إِ َّن ال َّلهَ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ} (.)6
اهلوامش

 .1املائدة.3 :
 .2يوسف.108 :
 .3األنبياء.107 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى.
 .5نور اليقني للخضري.217 /1 ،
 .6احلج.40 :
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حكم سفر املعتدة من وفاة
أ.د حسن عبدالرمحن السلوادي  /عضو جملس اإلفتاء األعلى

رمبا يكون من أيسر األمور على املرء حني يتصدى لإلجابة عن هذا السؤال أن يقتفي
أثر اجلمهور ،وحيذو حذو كثري من العلماء األجالء الذين تصدَّوا له ،وأجابوا عنه غري
جميزين للمرأة املعتدة من وفاة بالسفر ،أو اخلروج من بيتها إال يف حال الضرورة ،حتى

ين ُيتَ َوَّف ْو َن ِمنْ ُك ْم
لو كان السفر
حلج أو لعمرة ،مستدلني على ذلك بقوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
ٍ
َاح
َويَ َذُرو َن أَ ْز َواجاً يَترََ َّب ْص َن ِبأَْنُف ِس ِه َّن أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا َفإَِذا َبَل ْغ َن أَ َجَل ُه َّن َفال ُجن َ
ري})1( .
يما َف َعْل َن فيِ أَْنُف ِس ِه َّن ِباملَْعُر ِ
َعَليْ ُك ْم ِف َ
وف وَال َّلهُ بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
واحلجج اليت يسوقها أولئك العلماء غالباً لتسويغ منعها من السفر ،هي :عدم
استطاعة الزوجة شرعاً ،ففي مذهب أبي حنيفة( :أن من االستطاعة أن يكون معها
زوجها ،أو حمرم هلا من النسب ،أو املصاهرة ،أو من الرضاع ،إذا كان بينها وبني مكة
سفر ثالثة أيام فأكثر) ،)2( .وحيتجون كذلك بأن عدة املرأة يف بيتها تفوت ،وال بدل هلا،
ولكن احلج ميكن اإلتيان به يف غري هذا العام)3( .
على أن الرت ّوي يف حبث املسألة ،ودراستها ومتحيصها من جوانبها كافة ،رمبا يفتح

فرجة من التيسري والتسهيل والتوسط ،بعيداً عن التضييق والتعسري واملغاالة ،فمع
إجاللنا وإكبارنا ملا ذهب إليه بعض أئمتنا وعلمائنا من مذاهب وآراء ،هي بنت العصر
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الذي عاشوا فيه ،فإن مثة مستجدات طرأت يف هذا العصر ،حتتم علينا معاودة النظر يف
املسألة ،دون حيدة عما قرره الشرع ،أو خروج عن النصوص الثابتة من القرآن الكريم
حل َكم املتوخاة من العدة نفسها ً
أوال ،ومن ثم
والسنة النبوية .ويقتضي ذلك مناقشة ا ِ
دراسة األدلة اليت استند إليها املمانعون حلج املرأة املعتدة من وفاة ،وموازنتها بأدلة

اجمليزين ،وحماولة الرتجيح بينهما.
صرح ابن
وفيما يتعلق باحلكمة من وراء عدة الوفاة ،فقد تباينت اآلراء حوهلا .وقد َّ

القيم يف زاد املعاد بذلك ،حني قال( :وقد اضطرب الناس يف حكمة عدة الوفاة ،فقيل
هي لرباءة الرحم) ()4؛ أي :التأكد من انتفاء احلمل؛ ألن اجلنني يتكون يف بطن أمه
أربعني يوماً نطفة ،ثم أربعني يوماً علقة ،ثم أربعني يوماً مضغة -كما دل عليه احلديث

الصحيح( -فهذه مائة وعشرون يوماً ،ثم ُتنفخ فيه الروح بعد هذه املدة ،وقد زيدت
العشر لذلك) ( ،)5ومع ذلك؛ فإن براءة الرحم قد َّ
تتحقق دون إمتام هذه الفرتة ،يقول
ابن القيم مستدركاً( :ومعلوم أن العدة ثالثة قروء ،وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما

يف املستربأة) (.)6
ومن الناس من يقول :إن العدة أمر تعبدي الُيعقل معناه ،وهذا -يف رأي ابن القيم-

فاسد( ،فليس يف الشريعة ُحكم إال وله حكمة ،وإن مل يعقلها كثري من الناس)(.)7

وذهب كثريون إىل أن العدة ،وما يقرتن بها من إحداد على الزوج ،تنطوي على ملسة

تقدير ،واحرتام لرابطة الزوجية وعقدها الوثيق الذي هو أقدس رباط ،كما أن فيها

تعبرياً صادقاً عن وفاء الزوجة لزوجها ،ومراعاةً ملشاعر أهله ،وإظهاراً للحزن على فراقه،
كما أنها تتيح للمعتدة فسحة زمانية كافية بني نكاح األول ،وبني نكاح الثاني ،كيما ال
يتصل الناكحان ( ،)8وهلذا يتوجب على املعتدة يف فرتة احلداد أن متتنع عن التطيب،
والزينة ،ولبس احللي ،وامللون ،واملصبوغ من الثياب ،واخلضاب ،والكحل ،والتعرض
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للخطاب ،واالمتناع عن البيتوتة يف غري منزل الزوجية(.)9
أما عن استرباء الرحم ،فإضافة إىل ما ذكره ابن القيم من أن االسترباء ال تلزمه املدة

احملددة للعدة ،وهي أربعة أشهر وعشراً ،فإن حال املرأة اليوم يؤكد قوله ،بل يزيد عليه،
ذلك أن املرأة مل تعد حباجة إىل هذه الفرتة الطويلة لتثبت أنها حامل ،فاألمر برمته ال
حيتاج إال لدقائق معدودة إلثبات احلمل أو نفيه ،وبالتالي؛ فإن اخلوف الذي كان يساور

الفقهاء واملفسرين قدمياً ،وخشيتهم من اختالط املياه واألنساب ،ال مسوغ له اليوم بعد

أن بلغ التطور العلمي شأواً بعيداً ،كان له تأثري حاسم يف حياة البشر ( .)10وهذا
ً
فضال عن أن االسترباء الذي يعد اهلدف األكرب عند أولئك الفقهاء يتحقق يف أي مكان

تعتد به املرأة ،وليس شرطاً أن يكون له مكان حمدد وخمصوص بعينه.

وأما اإلحداد باستبقاء احلزن ،وعدم تعجل املعتدة بالزواج ،أو تهافتها عليه بالتعرض
للخطاب ،وإظهار زينتها هلم ،مع ما ينطوي عليه ذلك من إساءة بالغة ألهل الزوج
املتوفى -كما قال صاحب املنار– ( ،)11فهو –يف احلقيقة– ال يتعارض مع سفر املعتدة
إىل احلج من جهة ،ويتناقض من جهة ثانية مع ما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية من

والت َ
األحمْ َا ِل
أن عدة احلامل املتوفى عنها زوجها تنتهي بوضعها حلملها ،قال تعاىلَ { :وُأ ُ
أَ َجُل ُه َّن أَ ْن يَ َض ْع َن حمَْ َل ُه َّن} ( ،)12وأن بإمكانها أن تتزوج دون انتظار املدة احملددة للعدة،
حتى إن عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنهَّ ،
أحلها للزواج متى وضعت ،وزوجها املتوفى

على سريره مل يدفن بعد ،فلو كانت عدة غري احلامل بقصد استبقاء احلزن واستشعاره
الستوتا يف العدة .واحلديث النبوي الوارد يف ُسبيْعة األسلمية دليل على ذلك ،إذ يروى

أنها حلت بعد نصف شهر فقط على وفاة زوجها ،حيث قال هلا الرسول ،صلى اهلل عليه
ْت))13( .
ت َفان ِ
ْك ِحي َم ْن ِشئ ِ
وسلم ،حني استشارته يف أمر زواجهاَ( :ق ْد َحَلْل ِ

وإذا ما تأملنا أدلة املمانعني واجمليزين وحججهم إزاء هذه املسألة ،فإن مثة أموراً عدة تربز
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أمام ناظرينا ،وأبرزها:
بد أن يكون
 .1إن مسألة عدم االستطاعة الشرعية اليت يركز عليها احلنفية ،وقوهلم إنه ال َّ

مع املرأة زوج أو حمرم ،ليست حمل إمجاع بني الفقهاء وأئمة املذاهب ،فاملالكية ً
مثال ال
يعتدَّون بهذا القيد ،وجييزون السفر ألداء فريضة احلج إذا وجدت املرأة رفقة مأمونة،
منهم مجع من النساء موثوق بهن ( .)14وذهب الشافعية إىل أبعد من ذلك حني ص ًّرح

فقهاؤهم أن للمرأة أن خترج مع امرأة واحدة ،أو حتى وحدها عند األمن يف حج الفريضة،
أما يف حج النفل فليس هلا ذلك؛ ألنه سفر غري واجب (.)15

ين ُيتَ َوَّف ْو َن ِمنْ ُك ْم
 .2إن اآلية الكرمية اليت يستدل بها املمانعون وهي قوله تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
َاح
َويَ َذُرو َن أَ ْز َو ً
اجا يَترََ َّب ْص َن ِبأَْنُف ِس ِه َّن أَ ْرَب َعَة أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا َفإَِذا َبَل ْغ َن أَ َجَل ُه َّن َفال ُجن َ
ري}( .)16تشري إىل واجب
يما َف َعْل َن فيِ أَْنُف ِس ِه َّن ِباملَْعُر ِ
َعَليْ ُك ْم ِف َ
وف وَال َّلهُ بمَِا َت ْع َمُلو َن َخبِ ٌ
املعتدات يف وفاة أزواجهن ،وما ينبغي أن يقمن به وهو االعتداد لفرتة حمددة ،وليس يف
اآلية أدنى إشارة إىل مالزمة البيت ،أو عدم اخلروج منه .واللفظ {يَترََ َّب ْص َن} ،وكذلك
{َبَل ْغ َن أَ َجَل ُه َّن} ،دليل واضح على ذلك ،فالترَّ بص إمنا يدل على الزمان الذي متكثه املرأة

املعتدة ،ال املكان الذي تعتد فيه .قال عطاء موضحاً ذلك( :إن شاءت اعتدت عند أهله،
َاح َعَليْ ُك ْم فيِ َما َف َعْل َن فيِ أَْنُف ِس ِه َّن
وإن شاءت خرجت) ،لقوله تعاىلَ{ :فإِ ْن َخ َر ْج َن َفال ُجن َ
وف} ( ،)17وأردف عطاء ً
قائال( :ثم جاء املرياث فنسخ السكنى ،فتعتد حيث
ِم ْن َم ْعُر ٍ
شاءت ،وال سكنى هلا)()18

وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ،فقد جاء يف كتاب األم للشافعي :أن علياً،

يرحل املتوفى عنها ،ال ينتظر بها ،وروي عن الشعيب قولهَ( :ن َق َل
رضي اهلل عنه ،كان ِّ
علي ،رضي اهلل عنه ،أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ،وروي كذلك عن ابن عباس،

وجابر بن عبداهلل ،والسيدة عائشة أم املؤمنني ،رضي اهلل عنهم أمجعني ،وبه قال أيضاً
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داود وطاووس ،واحلسن البصري ،وعمر بن عبد العزيز ،ومن الفقهاء ابن حزم رمحهم

اهلل مجيعاً))19( .

وعلى ما يبدو؛ فإن رؤية هذا الفريق ُبنيت على قاعدة أصولية مرتكزها التأويل ،حيث

أولوا حكمهم يف عدم وجوب اعتداد املرأة املتوفى عنها زوجها يف بيت زوجها بأنه ٌّ
سد
للذرائع ،وغلق ألبواب الشجار واخلالف؛ ألن بيت الزوجية إما أن يكون مكرتى ،وإما

أن يكون ملكاً ،فإذا كان مكرتى ،بطل العقد مبوته ،وإن كان ملكاً ،فقد صار للورثة فيه
نصيب ،فال حيل هلا مال اآلخرين.
 .3ومن البند السابق يتضح أن اإلمجاع غري منعقد حول هذه املسألة ،فاجلمهور مع
عدم سفر املعتدة ،حتى وإن كان سفرها حلج أو لعمرة ،ودليلهم يف ذلك حديث فريعة

َاب
الكت ُ
ابنة مالك أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ا ْم ُكثِي فيِ َبيْتِ ِك َحتَّى يَبُْل َغ ِ
أَ َجَلُه)( ،)20يف حني يرى آخرون ،وعلى رأسهم السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،أن األمر
جائز لعدم وجود الدليل املانع أو املخصص له ،وقد استدل أصحاب الرأي الثاني مبا
روي عن عروة ،حيث قال :خرجت عائشة ،رضي اهلل عنها ،بأختها أم كلثوم حني قتل
عنها طلحة بن عبداهلل إىل مكة يف عمرة ( ،)21وما روي عن ابن عباس (أنه كان ال
يرى بأساً للمطلقات ثالثا ً،واملتوفى عنهن أزواجهن أن حيججن يف عدتهن))22(.

 .4على أن اجلميع متفقون على أن عدة املرأة املتوفى عنها زوجها يف منزل الزوجية

ال يعين حبسها فيه ،أو عدم خروجها منه البتة ،وإمنا جييزون هلا اخلروج لقضاء حوائجها
األصلية كالتداوي ،وزيارة أهلها وذويها ،أو للعمل واالكتساب ،كما جيوز للموظفة أن
متارس عملها ،وللطالبة أن تذهب إىل مدرستها أو جامعتها ،بل إن خروجها لغري حاجة
ال يبطل عدتها ،وقد صرح شيخ اإلسالم ابن تيمية بذلك يف أحد فتاويه ،حني قال( :إن
خروج املرأة من غري ضرورة ،ومبيتها يف غري منزهلا ال يبطل عدتها ،وال يستدعي إعادتها،
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وإمنا يتوجب عليها االستغفار والتوبة إىل اهلل))23( .

وإذا كان مسموحاً للمرأة أن خترج من بيتها يف فرتة العدة حبكم الضرورة ،فإن ذلك

يسلمنا إىل القول بأن سفرها ألداء حجة الفريضة إن واتتها الفرصة ،وكانت مضطرة

ً
مدخال للجمع
لذلك ،هو أمر جائز ،وال حرمة فيه حبكم الضرورة أيضاً ،ورمبا كان هذا
بني اآلثار املتعارضة يف املسألة ،وذلك حبمل املنع الوارد يف بعض اآلثار من السفر دون
حاجة تدعو إليه ،ومحل اجلواز على السفر حلاجة وضرورة ومصلحة ،واجلمع بني األدلة
أوىل من إعمال أحدها وإهمال اآلخر(.)24
ومعلوم أن احلج يف أيامنا هذه خيضع لسلسلة طويلة من التقنني والتقييد والتنظيم
والتحديد ،فمن واتته فرصة احلج ،فرمبا ال تواتيه مرة أخرى ،كما أن احلج والعدة
كليهما فريضتان مستويتان يف الوجوب ،وضيق الوقت ،ولكن احلج آكد ،ألنه أحد أركان
اإلسالم ،واملشقة بتفويته أعظم؛ ألن املعتدة رمبا ختسر ما دفعته من رسوم ،ورمبا تفوت

عليها فرصة احلج حملدودية العدد الذي يقبل سنوياً –كما أحملنا من قبل– ومن هنا أفتى
بعض العلماء بصحة حج املرأة يف عدتها ( ،)25وقالوا :إنه ال حرج عليها يف ذلك ما
دام األمر قد يتعلق بالضرورة ،فالواجب ال يرتك إال لواجب –كما قال الفقهاء– فإذا
ما توافرت للمرأة عناصر االستطاعة ،وكان حجها ألول مرة وليس مندوباً ،وكانت قد

سجلت للحج قبل وفاة زوجها ،فال ضري من خروجها للحج قبل انتهاء عدتها؛ ألن
حجها ال يتعارض مع املقصد الرئيس من العدة وهو اإلحداد ،وإظهار الوفاء للزوج من
جهة ،وتوافر إمكانية إكماهلا فرتة العدة املطلوبة منها بعد أدائها فريضة احلج ،وعودتها
إىل منزهلا من جهة ثانية.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
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وعظ وإرشاد

ح
ذ
ا
ر
م
ن
ِ
ا
ل
غ
فلة!!
أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

تكشف لنا سورة األنبياء يف مطلعها عن مرض خطري يصيب القلوب ،ذلكم هو

ْ
يهم ِّمن
اس ِح َساُب ُه ْم َو ُه ْم فيِ َغ ْفَلٍة َّم ْع ِر ُضو َن * َما يَأِت ِ
الغفلة ،قال تعاىل{ :اقْترََ َب ِللنَّ ِ
ين
َم ُعوُه َو ُه ْم يَْل َعُبو َن* ال ِهيًَة ُقُلوُب ُه ْم َوأَ َس ُّرواْ النَّ ْج َوى َّال ِذ َ
است َ
ِذ ْك ٍر َّمن َّرِّب ِهم محُّْ َد ٍث إِال ْ
ُم ُتبْ ِصُرو َن}( ،)1والغفلة داء خطري،
َظَل ُمواْ َه ْل َه َذا إِال َب َش ٌر ِّمثُْل ُك ْم أََفتَأُْتو َن ِّ
الس ْح َر َوأَنت ْ
ً
ً
ً
مشغوال جبمع املال ،وزيادة
ذاهال عن اآلخرة ،وجتده
مشغوال بالدنيا،
جتد من يصاب به

ً
األرصدةً ،
مشغوال ببناء القصور غري ّ
مفكر بالقبور ،وجتده يف
غافال عن احلساب ،وجتده

ً
غافال عن التوبة
محأة انشغاله خبدمة املخلوقني ينسى اخلالق ،وجتده غارقاً يف الذنوب،
ً
ً
وذاهال عن عيوب نفسه.
مشغوال بعيوب غريه،
واإلنابة ،وجتده

من صفات املؤمن أنّه يقظ دائماً ،موقظ لغريه دوماً ،إن غفل الناس ال يغفل ،يتذ ّكر

وُيذ ّكر ،يتعظ ويعظ ،وهو على دراية بأ ّن الشيطان ال ّ
يكف عن اإلغواء ،وال ييأس من

َ
يه ْم َو ِم ْن َخْل ِف ِه ْم
إضالل ابن آدم ،د ّل على ذلك قوله تعاىلُ{ :ث َّم آلِتيَنَّ ُه ْم ِم ْن َبينْ ِ أيْ ِد ِ
ين}( ،)2والشيطان خينس ما دام
َو َع ْن أَيمَْاِن ِه ْم َو َع ْن شمََاِئِل ِه ْم َوال جَِت ُد أَ ْكثَ َر ُه ْم َشا ِك ِر َ
اإلنسان يذكر رّبه ،ويسري يف ركابه ،فإذا ّ
تنكب الطريق تبعه الشيطان فوراً ،قال تعاىل:
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ْسَل َخ ِمنْ َها َفأَْتبَ َعُه َّ
ين}()3
الشيْ َط ُان َف َكا َن ِم َن ال َغ ِاو َ
{ َواْت ُل َعَليْ ِهم َنبَأَ َّال ِذي آَتيْنَاُه آيَاِتنَا َفان َ

د ّل على ذلك حرف العطف(الفاء) الذي يد ّل على الرتتيب والتعقيب يف قوله سبحانه:
{َفأَْتبَ َعُه}.

كثري من الناس اليوم مصابون بداء الغفلة ،ومن مظاهر غفلتهم؛ عدم اغتنام مواسم

النفحات والطاعات ،كشهر رمضان ،وأيام العشر من ذي احلجة ،ويوم اجلمعة ،وهذه
حيصل الواحد منهم فيها حسنة ،بل قد تزداد
متر على بعض الناس دون أن ّ
املواسم قد ّ
أوزاره بإقباله على التزود من املعاصي!!

ومن مظاهر الغفلة؛ عدم ذكر املوت ،أو عدم اإلكثار من ذكره ،وكثري من الناس
يتعاملون مع حقيقة املوت كأنّها خيال ،أو كأ ّن املوت كتب على اخلالئق مجيعها ،ومل
يكتب عليهم ،ومن العجيب أ ّن الناس كلما اقرتبوا من القبور ،زاد عندهم الفتور،
وكأن العمر سيبدأ من جديد ،وهذه غفلة قاتلة؛ ذلك أ ّن ّ
يقرب من املنية،
مير ّ
كل يوم ّ
وإذا كان العمر يف إدبار ،واملوت يف إقبال ،فما أسرع امللتقى!!
يا ســاهيًا يتهادى

يف غيّه يتمــــادى

ال يستجيب لنصـح

إن زاد أو إن عـــادا

ٌ
شفـــوق
ّإني عليك

أبغي إليك رشــادا

فما دهـــاك أجبين

ملـــّـا عليك يُنادى

ال ٍّ
إن كنت فح ً
حبق

َ
فلنلق منك عنـادا

قد قاهلا ُ
قبل ٌ
ناس

فما أصـــابوا مُرادا

صاح َو ْه ٌم
دنياك يا ِ

قد غررت أعـــدادا

ّ
ظنوا احلياة بقــا ًء

عاشوا ِغالظًا شدادا
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فكم قصوٍر أقاموا

وشيّدوا أطــــــوادا

ّ
وجندوا أجنــــــادا
وأشعلوهــــا حروبًا
البأس َص ْحواً
أتاهم ُ

أو قد أتـــاهم ُرقادا

سقاهم ُ
املوت كأسًا

جاؤوا اإلله ُفرادى

(كمال بواطنة)

ومن مظاهر الغفلة؛ عدم اغتنام فرتة الشباب ،وهي فرتة العطاء ،وفرتة الق ّوة ،وقليلون

الشاب بشبابه ،فينهمك يف اللذة
هم الذين يستغلونها يف الطاعة ،وكثرياً ما ينخدع
ّ
يعب منها عبّاً ،ويغفل عن أن فرتة الشباب سرعان ما تنقضي ،وعندئذ يستيقظ
احلرامّ ،

مشمراً يف شبابه!!
من سكرته ،وحياول أن يستدرك ما فات ،وهيهات أن يدرك من كان ّ

ومن دالئل الغفلة؛ أ ّن اهلل ع ّز ّ
وجل ،ام ّ
نت على كثري من الناس بعقول وحواس سليمة،

غري معطلة ،وهذا ما أثبته القرآن الكريم يف أكثر من آية ،قال تعاىلَ { :وَل َق ْد َذ َرأَْنا لجِ َ َهنَّ َم
لجْ
ً
وب َّال يَ ْف َق ُهو َن ِب َها َولهَُ ْم أَ ْعينُ ٌ َّال ُيبْ ِصُرو َن ِب َها َولهَُ ْم آَذ ٌ
ان َّال
نس لهَُ ْم ُقُل ٌ
َكثِريا ِّم َن ا ِ ِّن َو ِ
اإل ِ
يَ ْس َم ُعو َن ب َها ُأ ْوَلـئِك َك َ
األْن َع ِام َب ْل ُه ْم أَ َض ُّل ُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم اْل َغاِفُلون}( ،)4وليت شعري ،ما
ِ
احلق ،وعني ال تبصره ،وأذن ال تسمعه؟! أليس صاحبها ً
غافال،
الفائدة من قلب ال يفقه ّ
ّ
أضل من األنعام؟!

ومن عالمات الغفلة؛ عدم ذكر اهلل ،والقلب الذي يغفل عن ذكر اهلل يقسو ،واملسلم

مأمور بأن يذكر رّبه ،قال تعاىلَ { :واْذ ُكر َّرَّب َك إَِذا َن ِس َ
يت}( ،)5ويف اآلية قبل األخرية من

سورة األعراف يأمر اهلل سبحانه بالذكر ،حيث قالَ { :واْذ ُكر َّرَّب َك َن ْف ِس َك َت َض ُّرعاً
فيِ
اآلصا ِل َو َال َت ُكن ِّم َن اْل َغاِفِل َ
ني}( ،)6وال ريب
َو ِخي َفًة َوُدو َن الجْ َ ْه ِر ِم َن اْل َق ْو ِل ِباْل ُغ ُد ِّو َو َ
متر عليه
أ ّن اللسان الذاكر ،والقلب الذاكر يقظان ،ومن صور عدم توفيق اهلل للعبد أن ّ

ساعات ،بل أيام ،وربمّ ا شهور وأعوام ال يذكر اهلل فيها!! قال ابن القيم ،رمحه اهلل( :على
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قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن اهلل) ،وقال( :إن الغافل بينه وبني اهلل وحشة،

ال تزول إال بالذكر) .ومما يلفت النظر أ ّن اهلل ع ّز ّ
وجل أمر حجاج بيت اهلل احلرام أن
واحلجاج يف العادة يفرت
يكثروا من الذكر بعد إنهاء املناسك ،ويف ذلك دالالت بالغة،
ّ

َاس َك ُك ْم َفاْذ ُكُرواْ ال ّلهَ َك ِذ ْك ِر ُك ْم
عندهم الذكر بعد إنهاء املناسك ،قال تعاىلَ{ :فإَِذا َق َضيْتُم َّمن ِ
آَب ُ
اءك ْم أَ ْو أَ َش َّد ِذ ْكراً}(.)7
ومن صور الغفلة؛ ما يعمد إليه كثري من الناس من جمالسة الفاسقني ،الذين ال

حبق وال صرب ،وإنمّ ا تراهم سادرين يف غفلتهم ،يتواصون
يذكرون اهلل ،وال يتواصون ّ

بالشر ،وقوهلم كّله فحش ،ومثل هؤالء كما عرفنا من سنة نبيّنا حممد ،صلى اهلل عليه
ّ
وسلم ،كمن اجتمعوا على جيفة محار ،وجملسهم كان عليهم حسرة ،يقول اهلل ع ّز ّ
وجل

ْعو َن َرَّب ُهم ِباْل َغ َداةِ َواْل َع ِش ِّي
ين يَد ُ
اصبرِ ْ َن ْف َس َك َم َع َّال ِذ َ
حاّثاً على جمالسة الصاحلنيَ { :و ْ
يدو َن َو ْج َهُه َوال َت ْع ُد َعيْن َ
يد ِزينََة الحْ َيَاةِ ُّ
َاك َعنْ ُه ْم ُت ِر ُ
ُي ِر ُ
الدْنيَا َوال ُت ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفْلنَا َقْلبَُه َعن
ِذ ْك ِرَنا َو َّاتبَ َع َه َواُه َو َكا َن أَ ْمُرُه ُفُرطاً}(.)8

ومن مظاهر الغفلة عدم قيام الليل ،ويف هدأة الليل ،ويف ساعات السحر تصفو

النفس ،وتناجي املوىل حبضور القلب ،وهناك فرق بني من ّ
يظل نائماً ،وبني اهلارب

قليال ما يهجع ،قال تعاىلَ { :كاُنوا َقِل ً
من النار ،الطالب للجنة ،الذي ً
يال ِّم َن َّ
الليْ ِل َما
يَ ْه َج ُعو َن * َوب َ
األ ْس َح ِار ُه ْم يَ ْستَ ْغ ِفُرو َن}( ،)9حتى إن نام فهو كاألنبياء؛ تنام عيونهم ،وال
ِ
تنام قلوبهم.

ومن أمارات الغفلة؛ هجر مأدبة اهلل ،القرآن الكريم ،وهو كالم اهلل الفصل ،الذي
متر عليه أعوام يهجر القرآن،
ليس فيه هزل ،الذي ينري البصر والبصرية ،ومن الناس من ّ
َب ِم ْن اْل َغاِفِل َ
ب ِم ْن
نيَ ،و َم ْن َقا َم بمِِاَئِة آيٍَة ُكتِ َ
ويف احلديثَ ( :م ْن َقا َم ِب َع ْش ِر آيَ ٍ
ات لمَْ ُي ْكت ْ
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اْل َقاِنتِ َ
ين)(.)10
ب ِم ْن المَُْقنْ ِط ِر َ
ف آيٍَة ُكتِ َ
نيَ ،و َم ْن َقا َم ِبأَْل ِ

َ
َهينَ َّ أَْق َوا ٌم
ومن صور الغفلة؛ هجر املساجد ،وخباصة صالة اجلمعة ،ويف احلديث( :ليَنْت ِ
َع ْن َوْد ِعه ْم الجُْ ُم َع ِ َ
وب ِه ْمُ ،ث َّم َليَ ُكوُن َّن ِم ْن ال َغاِفِل َ
ني)(.)11
ات ،أ ْو َليَ ْختِ َم َّن اللَّهُ َعَلى ُقُل ِ
ِ
ومما يالحظ أ ّن مساجد كثرية ،بنيت وز ّودت ّ
تيسر على
بكل املرافق والتجهيزات اليت ّ

املصلني ،ولكنّها تشكو إىل اهلل قّلة املصلني.

ومن مظاهر الغفلة؛ عدم حضور القلب وقت الدعاء ،وكثرياً ما يقول الناس :ندعو

يب ،صلى
فال يستجاب لنا ،ومن أسباب ذلك :غفلة القلب عند الدعاء ،وهذا ما بيّنه الن ّ
َ ْ
ب َغاِف ٍل)(.)12
َج ُ
اهلل عليه وسّلم ،يف قوله ...( :إِ َّن اللَّهَ ال يَ ْست ِ
يب ِل َعبْ ٍد َد َعاُه َع ْن ظ ْه ِر َقل ٍ

فحذار حذار ،أخي املسلم ،من الغفلة ،وما أكثر مظاهرها يف حياتنا؛ فهي السبيل

املؤّدي إىل الثبور!!
اهلوامش
 .1األنبياء.3 - 1 :
 .2األعراف.17 :

 .3األعراف.175 :
 .4األعراف.179 :
 .5الكهف.24 :

 .6األعراف.205 :
 .7البقرة.200 :

 .8الكهف.28 :

 .9الذاريات.18 - 17 :

 .10سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب حتزيب القرآن.

 .11صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب التغليظ يف ترك اجلمعة.

 .12مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
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زاوية الفتاوى

ه َل ِّ
الذ ْ
كرِ إِن ُ
اسأَلُواْ أَ ْ
َعلَ ُمونَ
قال تعاىل َ  :ف ْ
كنت ْ
ُم الَ ت ْ

(النحل)43:

دار اإلفتاء الفلسطينية
 .1شروط وجوب احلج على املسلم
السؤال :ما شروط فرض احلج؟

اجلواب :هي الشروط اليت جيب توافرها يف املسلم حتى يكون مطالباً باحلج ،فإذا فقد

أحدها مل جيب عليه ،وهي متفق عليها بني العلماء ،قال ابن قدامة( :ومجلة ذلك أن احلج
إمنا جيب خبمس شرائط :اإلسالم ،والعقل ،والبلوغ ،واحلرية ،واالستطاعة ،ال نعلم يف

هذا كله اختالفاً) ()1
 -اإلسالم.

 العقل والبلوغ ،ملا رواه علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليهِ
بيِ
الص ِّ َحتَّى يحَْتَِلم،
وسلم ،قالُ( :رِف َع اْل َقَل ُم َع ْن َثالَثٍة؛ َع ْن النَّاِئم َحتَّى يَ ْستَيْ ِق َظَ ،و َع ْن َّ
َو َع ْن املجَْنُو ِن َحتَّى يَ ْع ِق َل) ( ،)2وإذا حج الصيب صح حجه ،فإذا بلغ ،فعليه حجة اإلسالم،
واجملنون ال يصح حجه إال أن يعقل.

ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِي ً
ْ
ال}()4( )3
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
 -االستطاعة ،لقوله تعاىل{ :وَلِ ّلهِ عَلى النَّ ِ

واالستطاعة بدنية ومالية.
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 .2حكم أداء احلج من مال حرام
السؤال :ما حكم أداء احلج مبال حرام؟
اجلواب :ال جيوز للمسلم أن حيج مبال حرام ،ومن أهم ما ينبغي االعتناء به ،أن تكون

ً
حالال؛ إذ إن النفقة احلرام حترم احلاج جزاء احلج املربور.
نفقة احلج
وللعلماء يف احلج مبال حرام قوالن:

األول :إ ّن احلج صحيح ،ويأثم احلاج لإلنفاق من مال حرام ،وهو مذهب مجهور العلماء،

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

والثاني :إ ّن احلج باطل ال يصح ،وهو األظهر من مذهب احلنابلة.

والواجب على من صار إليه مال حرام أن يتعجل يف التخلص منه ،ورده إىل أصحابه،
فإن مل يعرف أصحابه أخرجه لفقراء املسلمني ،وإعادة املال إىل أهله من شروط التوبة
من الكسب احلرام ،وألن احلج من أعظم القربات ،فال بد فيه من نفقة طيبة حالل ،بل

الزاِد التَّ ْق َوى} ( ،)5وقال{ :إِنمََّا
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
من أطيب الكسب وأحله ،قال تعاىلَ { :وَتز َّ
يَتَ َقبَّ ُل ال ّلهُ ِم َن المُْتَّ ِق َ
ني} (.)6
ً
مقبوال عند اهلل ،وهو إما باطل ال جيزئه ،كأنه مل
وعليه؛ فإن احلج من مال حرام ال يقع

حيج عند بعض العلماء ،أو أنه ال أجر له عليه ،وهو غري مربور ،ويبعد قبوله.
 .3شروط جواز أداء املسلم فريضة احلج عن غريه
السؤال :هل احلج عن اآلخر مشروع؟
اجلواب :حيدث أن جيب احلج على مسلم ،ويؤخره النشغاله بعمل ،أو يتأخر لعدم

خروج امسه يف قرعة احلج ،وقد ميرض مرضاً مزمناً حيول دون أدائه احلج بنفسه ،وقد
ميوت ،فمن عجز عن أداء احلج بنفسه ،واجتمعت له شروط وجوب احلج من اإلسالم
والعقل والبلوغ واالستطاعة املالية ،فإنه جيب عليه أن ينيب غريه ،وإن مل حيصل،
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فعليه أن يوصي باحلج ،قال بهذا الصاحبان أبو يوسف وحممد من احلنفية ،والشافعية،
واحلنابلة ،ومنع مالك االستنابة يف الفرض ،وكرهها يف النافلة (.)7

ودليل جواز احلج عن اآلخرينَ :ع ْن َعبْ ِد ال َّلهِ ْبن َعبَّاس ،رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
الَ ( :كا َن
ِ
ٍ
اْل َف ْض ُل َرِد َ
يف َر ُسو ِل اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َجاَء ِت ا ْم َرأَةٌ ِم ْن َخثْ َع َمَ ،ف َج َع َل اْل َف ْض ُل

يَنْ ُظُر إَِليْ َها َوَتنْ ُظُر إَِليِْهَ ،و َج َع َل النَّبيِ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ْصر ُف َو ْجَه اْل َف ْضل إِلىَ
ِ
ِ
ت :يَا َر ُس َ
ت أَِبي َشيْخاً
ول ال َّلهِ؛ إِ َّن َف ِر َ
الش ِّق َ
ِّ
يضَة ال َّلهِ َعَلى ِعبَاِدهِ يف الحْ َ ِّج أَْد َر َك ْ
اآلخ ِرَ ،ف َق َال ْ
احَلِة ،أََفأَ ُح ُّج َعنُْه؟ َق َ
الَ :ن َع ْم؛ َوَذِل َك يف َح َّجِة اْل َودَاع) (.)8
الر ِ
َكبِرياًَ ،ال يَثُْب ُت َعَلى َّ
ِ
بيِ
اس ،رضي اهلل عنهما (أَ َّن ا ْم َرأَةً ِم ْن ُج َهيْنََة َجاَء ْت إِلىَ النَّ ّ ،صلى اهلل عليه
َو َع ِن اْب ِن َعبَّ ٍ
ت ،أََفأَ ُح ُّج َعنْ َها؟ َق َ
الَ :ن َع ْم؛ ُح ِّجي
ت :إِ َّن ُأ ِّمي َن َذ َر ْت أَ ْن تحَُ َّجَ ،فَل ْم تحَُ َّج َحتَّى َماَت ْ
وسلمَ ،ف َق َال ْ
اضيًَة؟ اْق ُضوا ال َّلهََ ،فال َّلهُ أَ َح ُّق ِباْل َوَفاِء) ()9
ت َل ْو َكا َن َعَلى ُأ ِّم ِك َديْ ٌن أَ ُكنْ ِ
َعنْ َها ،أَ َرأَيْ ِ
ت َق ِ

وأفضل احلج عن اآلخرين أن يكون عن الوالدين ،إذا كانا ميتني أو عاجزين ،ويبدأ

باألم ثم باألب ،لعموم احلديث الذي رواه أبو ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال( :جاء َر ُج ٌل إىل
رسول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
ول اللَّهِ ،من أَ َح ُّق الناس بحُِ ْس ِن َص َحاَب ؟
تيِ
قالُ :أ ُّم َك ،قالُ :ث َّم من ،قالُ :ث َّم ُأ ُّم َك ،قالُ :ث َّم من ،قالُ :ث َّم ُأ ُّم َك ،قالُ :ث َّم من ،قالُ :ث َّم
أَُب َ
وك))10(.
هذا وجيوز حج الرجل عن املرأة ،واملرأة عن الرجل ،باتفاق العلماء ،وحبسب ما دلت

عليه النصوص ،كما اتفق العلماء على أن العاجز عن احلج إن حج بنفسه ،صح حجه
وأجزأه.
 .4جواز أخذ أجرة أداء فريضة احلج عن غريه
السؤال :هل جيوز للحاج عن اآلخر أخذ أجرة؟
اجلواب :يف االستئجار على احلج والقربات قوالن للعلماء:
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القول األول :ال جيوز ،وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق ورواية عن أمحد.
والقول الثاني :جيوز ،وهو مذهب مالك والشافعي وابن املنذر ،والرواية الثانية عن
أمحد ،وتنطبق عليه أحكام اإلجارة ،لكن على القول األول له أن يأخذ نفقة الطريق.
ويف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :ورد أن حقيقة األمر يف أخذ النائب النفقة أنه
يستحب له ذلك ،إذا كان مقصوده أحد شيئني :اإلحسان إىل احملجوج عنه ،أو نفس احلج
لنفسه.
أما اإلحسان إىل احملجوج عنه؛ فألن ذمته متعلقة باحلج ،فاحلج عنه إبراء لذمته ،وإحسان

عد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،احلج ديناً جيب الوفاء به ،وحتى يف حج النافلة
إليه ،وقد َّ
فإنه عمل صاحل يصل إىل امليت ،وإحسان إليه ،فيجوز له أن يأخذ من النفقة ما يستعني
به على أداء احلج.
أما من يريد احلج عن نفسه ،وهو مشتاق إىل املشاعر ،لكنه عاجز ال ميلك نفقة ،فُيعطى

من املال ما يستعني به على أداء احلج ،فيكون له أجر احلاج ببدنه ،وللمنفق أجر احلج

مباله ،كما جيوز لو أعطاه ً
ماال ليحج عن قريب له أو حنوه.

أما إذا كان قصده االكتساب باملال ،فهذا ال يستحب ،وإن قيل جبوازه؛ ألن العمل ابتغاء
الدنيا فحسب ،ليس بعمل صاحل يف نفسه ،إذا مل يقصد به إال املال ،ومن أراد الدنيا
بعمل اآلخرة ،فليس له يف اآلخرة من خالق.
وبالتالي هناك فرق بني من أخذ األجرة ليحج ،ومن حج ليأخذها.
واحلاج عن غريه له من األجر بقدر نيته ،فإن حج بقصد إسقاط الفرض عن أخيه

والشوق إىل املشاعر ،كان له من األجر بقدر قصده ،وإن حج عنه تربعاً فريجى أن يكون
كمن دعا لغريه ،أن له مثله يف األجر.
ومن أخذ نفقة ليحج عن غريه ،فزاد معه شيء فله أن يأخذه (.)11
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 .4مكان اإلحرام باحلج
السؤال :ما امليقات املكاني ؟

اجلواب :املقصود بامليقات املكاني َّ
أن لكل ركن من أركان احلج والعمرة ،ولكل عمل

من أعماهلما مكاناً ال بد أن يؤدى فيه ،فالطواف ال بد أن يكون حول البيت ،والوقوف
بعرفة ال بد أن يكون يف أرض عرفة ،كما يشمل امليقات املكاني املواضع اليت جيب على
املسلم  -من يسكن خارج منطقة املواقيت  -اإلحرام منها ،وهكذا (.)12
اهلوامش
1 .1املغين ،155/ 3 ،وانظر مغين احملتاج .462/ 1

2 .2سنن أبي داود ،كتاب احلدود ،باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حداً.
3 .3آل عمران.97 :
4 .4املسالك يف املناسك.256/ 1 ،
5 .5البقرة.197 :
6 .6املائدة  ،27 :حاشية ابن عابدين  ،456/ 2وأسرار احلج  ،154 - 153واإلنصاف  ،151/ 6وأوضح
املسالك ،ص .28
7 .7حتفة الفقهاء ،385/ 1 ،ومغين احملتاج ،468/ 1 ،والعمدة شرح العدة.155/ 1 ،
8 .8صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب وجوب احلج وفضله.
9 .9صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب احلج والنذور عن امليت والرجل حيج عن املرأة.

الص ْحبَِة.
1010صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،باب من أَ َح ُّق الناس بحُِ ْس ِن ُّ

1111حاشية ابن عابدين ،601/ 2 ،وجامع العلوم واحلكم ،ص ،23واملغين ،164/ 3 ،وجمموع فتاوى ابن
تيمية ،14/ 26 ،وأسئلة وأجوبة يف منسك احلج.
1212حتفة الفقهاء ،391/ 1 ،واحلج والعمرة ،43 ،ومعجم مصطلحات احلج .10
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دراسات متنوعة

مركز الضبط
عند اإلنسان
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية

انبثق مفهوم الضبط من اإلطار العام لنظرية التعلم االجتماعي (جلوليان روتر) ،وتهتم
هذه النظرية مبحاولة فهم السلوك اإلنساني يف املواقف االجتماعية املعقدة ،والظروف
البيئية اليت تؤثر فيه ،كما تبحث يف أهمية التعزيز وأثره يف السلوك .وستحاول هذه
الدراسة أن تقف على املقصود مبركز الضبط وأنواعه ،ومبا يتميز به كل نوع ،والعوامل
املؤثرة فيه ،وعالقته بعلم النفس الرتبوي ،وعالقته بشخصية الفرد وحياته.
تعريف مركز الضبط
 املركز لغة :املقر الثابت الذي تتشعب منه الفروع .ومركز الرجل :منزلته ومكانتهاحلسية أو املعنوية ،ومركز الدائرة :نقطة داخل الدائرة تتساوى املستقيمات اخلارجة منها
إىل احمليط.

 -الضبط لغة :ضبطه ضبطاً :حفظه باحلزم حفظاً بليغاً ،وأحكمه وأتقنه ،ويقال :ضبط

البالد وغريها :قام بأمرها قياماً ليس فيه نقص ،وضبط الكتاب وحنوه :أصلح خلله أو
صححه وشكله.

 مركز الضبط اصطالحاً :هو املوقع أو املصدر الذي تنطلق منه مسببات السلوك ،اليتيعتقد الفرد أنها املسؤولة عن جناحه أو فشله .فمركز الضبط يعين الطريقة اليت يدرك
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بها الفرد العوامل املسببة لنتائج سلوكه سواء أكانت هذه النتائج مرضية ،كالثواب
جبميع أمناطه ،أم غري مرضية ،كالعقاب جبميع أشكاله ،أهي كامنة فــي نفسه ،أم صادرة
عن ظروف وأحداث خارجية هـي فوق قدرته وطاقته وإمكاناته؟
ويرى العامل االجتماعي (روتر) أن مركز الضبط يتضمن بعدين ،هما:
 .1البعد الداخلي (.)Internal Locus Of Control
 .2البعد اخلارجي (.)External Locus Of Control
ويعرف البعد الداخلي :أنه جمموعة العوامل اليت يعتقد الشخص بأنها املسببة
لنتائج سلوكه من خري أو شر ،وترجع يف الوقت نفسه إىل ذاته وقدرته وجهوده وإرادته
ومهاراته وحتكمه يف بيئته .فالشخص يف هذا البعد يرى ويشعر ويعتقد بأنه هو املسؤول
املباشر عن تصرفاته ونتائج أعماله ،وأن ما حيققه من جناح ،أو مينى به من فشل ،راجع
إىل ما يبذله من جهد وإرادة وتصميم وأفعال ،أو إىل نقص فيها.
أما البعد اخلارجي :فهو جمموعة العوامل اليت يعتقد الشخص بأنها املسببة لنتائج
سلوكه من خري أو شر ،وترجع يف الوقت نفسه إىل عوامل خارجية فوق طاقته ،وخارجة
عن إرادته ،وال دخل له فيها ،وليس له سيطرة عليها ،أو التحكم بها ،مثل احلظ ،والقدر،
والنصيب ،والناس اآلخرين.
واحلقيقة أن اإلنسان أدرى ما بداخله ،مهما أبدى من أعذار واهية كاذبة .فقال اهلل
ريةٌ * َوَل ْو أَل َقى َم َعاِذي َرُه}(.)1
نس ُان َعَلى َن ْف ِسِه َب ِص َ
اإل َ
تعاىلَ{ :ب ِل ِ
تقوم نظرية مركز الضبط على افرتاض أن توقع الفرد حلدوث التعزيز هو احملدد

األولي للسلوك ،باإلضافة إىل أهمية ذلك التعزيز أو طبيعته ،فالذي حيدد السلوك
بصورة أساسية هو درجة توقع الفرد الحتمال أن يؤدي ذلك السلوك إىل تعزيز ،حيث
يعمل التعزيز على تقوية التوقع يف حال حصوله ،وعلى تقليله أو إطفائه يف حال فشل

التعزيز.
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أشكال الضبط اخلارجي
 .1ضبط احلظ.
 .2القدر.
 .3ضبط اآلخرين واألقوياء.
 .4عدم القدرة على الفهم والتنبؤ.
مسات األفراد ذوي الضبط الداخلي
 .1الكفاية.
 .2املبادرة.
 .3حتمل املسؤولية.
 .4يثقون بقدراتهم ،ويستطيعون أن يوظفوها لتحقيق أهدافهم.
مسات األفراد ذوي الضبط اخلارجي
 .1القدرية.
 .2االعتقاد أن احلظ هو الذي حيدد مصائرهم.
دور البيئة والوسط الذي يعيش فيه األطفال يف تشكيل مركز الضبط لديهم
تؤدي البيئة دوراً مهماً وأساسياً يف عملية التعلم ،ويف تشكيل مصدر الضبط لدى

ً
مستقبال) إىل تنمية مصدر
األطفال ،فظروف بيئة معينة قد تدفع باألطفال (الراشدين
داخلي للضبط ،ويف ظروف أخرى قد تدفع إىل تنمية مصدر خارجي للضبط .وعندما
يدرك الفرد أن هناك عالقة سببية بني الفعل والنتيجة ،ينشأ لديه اعتقاد يف الضبط
الداخلي ،وبالتالي فهو يعترب أن املهارة هلا دور كبري يف تعلمه أساليب السلوك املختلفة
يف أي موقف .أما الشخص الذي ال يدرك وجود عالقة سببية بني الفعل والنتيجة،
فهو شخص يعتقد يف الضبط اخلارجي ،لذا فهو يعترب أن احلظ له دور كبري يف تعلمه
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أساليب السلوك املختلفة.

هلذا جند أن من يعتقد يف الضبط الداخلي ،يكون أكثر حذراً أو انتباهاً لتلك النواحي

املختلفة من البيئة اليت تزوده مبعلومات مفيدة لسلوكه املستقبلي ،ويأخذ خطوات تتميز
بالفعالية والتمكن لتحسني حال بيئته ،ويعطي قيمة كبرية لتعزيزات املهارات أو األداء،

ويكون عادة أكثر اهتماماً بقدراته وبفشله أيضاً ،ويقاوم احملاوالت املغرية للتأثري عليه.

أما الفرد الذي يعتقد يف الضبط اخلارجي يكون لديه سلبية عامة ،وقلة املشاركة
واإلنتاج ،وينخفض لديه اإلحساس باملسؤولية الشخصية عن نتائج أفعاله اخلاصة،
ويرجع إىل األحداث اإلجيابية والسلبية إىل ما وراء الضبط الشخصي ،ويفتقر إىل
اإلحساس بوجود سيطرة داخلية على هذه األحداث.
مركز الضبط وعالقته بشخصية الفرد وحياته
مركز الضبط وعالقته بعوامل تتعلق بشخصية اإلنسان وحياته كثرية ومتنوعة .منها ما
ربطته مبظاهر شخصية خمتلفة ،كالقلق ،واالكتئاب النفسي ،والسلوك االحنرايف ،والسلوك
العدواني ،والسلوك الدفاعي ،أو االنفصام ،والتخلف العقلي ،والتكيف ،وردود الفعل
للمواقف التهديدية ،إىل غري ذلك من الصفات النفسية ،ومنها ما ربطته مبجال العمل،
واملهنة ،والعمال ،واملوظفني ،واالختيار املهين ،واستغالل وقت الفراغ ،والبطالة ،والتقاعد
إىل غري ذلك من الصفات املهنية ،ومنها ما ربطته باملوقف الرتبوي والتحصيل األكادميي
للطالب وأداء املعلم .وبينت الدراسات يف ذلك أن األفراد املنضبطني داخلياً كانوا أقل

قلقاً وأكثر ً
حتمال وتكيفاً ،ومقاومة لألمراض النفسية ،كما كانوا أقل عدوانية ،ويتمتعون

بصحة جسمية جيدة بشكل يفوق نظائرهم املنضبطني خارجياً ،ويرون أنفسهم منجزين
ومسيطرين على املواقف ،متحكمني بها ،واجتماعيني ،وأذكياء وحازمني ،ومستقلني،
وفعالني ،وذوي نفوذ ،وعمليني ،ويقاومون املواقف الغامضة ،ويقدرون أنفسهم أكثر من
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اخلارجيني ،ولديهم نظرة بعيدة للزمن ،فيدركون حاضره وماضيه ومستقبله .ووجدت
الدراسات أن األفراد املنضبطني خارجياً كانوا أكثر وهناً وقلقاً وعدوانية وتشككاً ،وغري

متكيفني ،ويعزون مسؤولية فشلهم للقوى اخلارجية والناس اآلخرين .كذلك املنضبطني

داخلياً أقل إمياناً بالسلوك اخلرايف والشعوذة وغريها من األعمال الغيبية غري املنطقية
من الناس املنضبطني خارجياً ،ويتميزون بالتفكري املتصف بالواقعية والعقالنية ،وتبني

الدراسات أن املنضبطني داخلياً كانوا أكثر قدرة على اختيار املهنة اليت تناسبهم ،وأكثر
قدرة على التخطيط للعمل ،واحلياة بعامة والنجاح فيها ،كما أنهم أكثر استقاللية،
ومستعدين لبذل جهد أكرب يف عملهم واالخنراط به ،ويستغلون وقت فراغهم بشكل

أفضل ،ونسبة البطالة بينهم متدنية مقارنة بنظائرهم املنضبطني خارجياً ،وأكثر استقراراً

يف عملهم ،ويعملون لساعات أطول ،وحيتلون مراكز مهنية معتربة يف اجملتمع ،وحيبون
العمل الذي يتطلب املهارة والقدرة ،وإثبات النفس ،وليس العمل الذي يعتمد على

الصدفة واحلظ والنصيب ،عالوة على أنهم كانوا أكثر تكيفاً لضغوط العمل ،وأقل
مرضاً ،وأكثر مقاومة ملواقف العمل الضاغطة احملبطة ،اليت حتاول أن تقهر قدراتهم
ومهاراتهم.
عالقة مركز الضبط بعلم النفس الرتبوي والتحصيل العلمي
إذا عرفت الكيفية اليت يتشكل بها مصدر الضبط والظروف البيئية اليت تصاحب
ذلك ،يستطيع الرتبويون واملعلمون أن يعملوا على توجيه األساليب التعليمية الرتبوية
الوجهة الصحيحة ،فيما يتعلق بتنشئة األجيال الفلسطينية تنشئة يكونون من خالهلا
قادرين على التحكم يف طاقاتهم وحتمل املسؤولية ،واثقني بأنفسهم وبقدراتهم،

ويستطيعون استقراء الواقع استقراء منطقياً ،يعرفون ما هلم ،وما عليهم ،أطفال يدركون
العالقات السببية املنطقية وراء األحداث ،وقادرين على االستفادة من خرباتهم يف
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تعديل سلوكهم حبيث يتمكنون يف النهاية من حتقيق أهدافهم وأهداف جمتمعهم.

هلذا تثبت الدراسات أن الطلبة املنضبطني داخلياً كان حتصيلهم أعلى من حتصيل

الطلبة املنضبطني خارجياً ،وذلك لشعورهم أنهم املسؤولون عن جناحهم وفشلهم مبا
يبذلونه من جهد ،أو ما يتوانون عنه ،وأن هناك ثالثة توجهات للضبط ،وهي :الداخلي،
واخلارجي ،والضبط الوسط.
العوامل املؤثرة على مركز الضبط
 .1األسرة.
 .2املؤسسات الرتبوية.
 .3العقيدة الدينية.
 .4التأثريات الثقافية.
الوسط العدل واخلري الفاضل
إن الطريق الصحيح الصاحل لعالج النفس اإلنسانية هو مصارحتها حبقيقتها ،وكشف
ظنونها وأوهامها وتبصريها مبا جيب أن تسلكه ،فهناك أفعال وتصرفات خاطئة عليها
أن تتجنبها ،وتعرتض عليها ،وأن تدفعها بعيداً عنها ،فتتوقف عن اتباع كل ما خيالف

القيم األخالقية واملبادئ العليا اليت أمرت باتباعها ،واليت أراد اهلل للنفس أن تتحلى بها
سلوكاً وأخالقاً وغاية .وهنا ترقى النفس وتتسامى؛ ألن حاهلا الدائم هو الندم على ما

اقرتفته من اآلثام والشرور ،فتدأب على البعد عن املخالفات ،وتشغل باللوم لنفسها

عند اقرتاف السيئات ،حتى يصبح هذا احلال مالزماً هلا ،ثابتاً لديها.

إن مفتاح الصحة النفسية يف اإلسالم هو الوسط العدل ،والوسط العدل عملية ختلية
وحتلية؛ ختلية عن األوصاف املذمومة ،وحتلية باألوصاف احملمودة ،فهو بهذا املعنى استقامة
للحق والصدق ،وهو موازنة واعتدال ،وقد وردت اآليات الكرمية اليت حتث اإلنسان
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على اتباع طريق اهلل ،وهو ال شك الطريق املوصل إىل الصحة النفسية ،فقوله تعاىل:
استَ ِق ْم َك َما ُأ ِم ْر َت}( ،)2تكليف من اهلل لإلنسان الذي وهبه العقل ،وميزه عن سائر
{َف ْ
احليوان ليختار طريق العدل بنفسه ،كما أمر تعاىل باختيار العدل مع غريه.

وعلى النفس أن ال تنشغل حبظوظها وشهواتها وأهوائها ،فرتد على الوساوس
الشيطانية اليت حتجبها عن احلقائق ،وحتسن هلا األعمال واألفعال املستقيمة ،وتشغلها
باللذات اليت تطلبها ،والشهوات اليت ال تشبع منها ،وبالرغبات اليت ال تنتهي عند حد،
ً
عاجال ،واألهواء اليت جتنح بها عن الطريق املستقيم،
واألماني اليت تنزع إىل حتقيقها

تصديقاً لقوله تعاىلَ ...{ :وال ُت ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفْلنَا َقْلبَُه َعن ِذ ْك ِرَنا َو َّاتبَ َع َه َواُه َو َكا َن أَ ْمُرُه
ً
س َو َما َس َّوا َها * َفأَلهَْ َم َها ُف ُجو َر َها َوَت ْق َوا َها}(.)4
ُفُرطا}( ،)3وقال تعاىلَ { :وَن ْف ٍ

ويف نهاية هذه الدراسة حيسن تقديم بعض التوصيات اليت ال بد منها لكل إنسان

يف هذا السياق:
 .1العمل على توعية الوالدين والقائمني على عمليات التنشئة االجتماعية بكيفية
التعامل مع املراهقني ،وتنمية ثقتهم بأنفسهم ،وإرشادهم إىل الطرق املختلفة اليت
يستطيعون من خالهلا التعرف على قدراتهم وإمكاناتهم.
 .2العمل على توعية الوالدين بعدم التدخل املباشر يف شؤون أبنائهم الداخلية ،وعدم
التمادي يف القسوة عليهم إذا أخطأوا ،وإشعارهم بقيمتهم وتعويدهم على االعتماد
على أنفسهم.
 .3العمل على توعية الوالدين واملربني على أهمية إعطاء الطلبة فرصة التعبري بطالقة
عن آرائهم ،واملشاركة يف اختاذ القرار.
 .4العمل على توعية األسرة بأهمية االهتمام باألبناء ،ومنحهم احلب والرعاية والثقة.
 .5تثقيف األفراد منذ طفولتهم ،والعمل على تعويدهم على حتمل املسؤولية.
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 .6جتنب إظهار اخلالفات األسرية لألطفال ،وإشعارهم بالدفء االجتماعي واألمان
واالستقرار.
 .7الصراحة والصدق ومواجهة اآلخرين ،وانتقادهم االنتقاد البناء اهلادف وليس اهلادم.
 .8جتنب الشعور بالدونية مهما كانت قدرات الفرد وإمكاناته ،واالبتعاد عن الغرور
والكرب.
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النجاح الوطنية ،أفنان نظري دورزة ،نابلس2006 ،م.

Abdallah Taisir. Self-Esteem and locus of control of college Men in Saudi .7

.Arabia, Psychological Reports, 1989, p.1323-1326

.Democratization, the Journal of Social Psychology, 1991, p.217-222 .8
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دراسة يف طرق اإلسناد واملنت
عمار توفيق أمحد بدوي  /مفيت حمافظة طولكرم
تع ّد مسألة نفخ الروح من املسائل املهمة اليت اعتمد عليها يف بيان األحكام الشرعية
للجنني ،ودرسها العلماء قدمياً وحديثاً ،وقد اشتهر يف حتديد زمن نفخ الروح حديثان ،هما:
حديث ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،وحذيفة بن أسيد ،رضي اهلل عنه.
أما احلديث األول؛ فيدل على أ ّن نفخ الروح يكون بعد مضي أربعة أشهر على احلمل،
وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء ،وأما احلديث الثاني؛ فيدل على أ ّن نفخ الروح يقع يف
األربعني األوىل ،وهو مذهب بعض الفقهاء ،ويؤيده األطباء.
وحتاول هذه الدراسة أن تدرس األحاديث الشريفة اليت حتدثت عن مراحل اخللق ،على
النحو اآلتي:
روايات حديث خلق اجلنني
الصحابة الذين رووا حديث خلق اجلنني يف بطن أمه ،هم :عبد اهلل بن مسعود ،وحذيفة
بن أسيد ،وأنس بن مالك ،وجابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهم ،ودراسة هذه الروايات
تقربنا من الفهم الصحيح ،والقول السديد يف مراحل ختلق اجلنني ،ومنها نفخ الروح.
وهناك روايات أخرى عن صحابة آخرين مل أطلع عليها ،ذكرها ابن حجر يف فتح الباري،
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وابن رجب يف جامع العلوم واحلكم)1( .
حديث ابن مسعود،رضي اهلل عنه ،وبيان طرقه
عن عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،حدثنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو

ون َعَل َقًة ِمث َ
ني يَ ْوماًُ ،ث َّم يَ ُك ُ
الصادق املصدوق( :إِ َّن أَ َح َد ُك ْم يجُْ َم ُع َخْلُقُه َب ْط ِن ُأ ِّمِه أَ ْرَب ِع َ
ْل
فيِ
ون ُم ْض َغًة ِمث َ
َذِل َكُ ،ث َّم يَ ُك ُ
ُب
ْل َذِل َكُ ،ث َّم يَبْ َع ُث اللَّهُ َمَلكاً؛ َفُي ْؤ َمُر ِبأَْرَب ِع َكِل َم ٍ
اتَ ،وُي َق ُال َلُه :ا ْكت ْ
وح )2(.)...
الر ُ
َع َمَلُهَ ،و ِر ْزَقُهَ ،وأَ َجَلُهَ ،و َش ِق ٌّي أَ ْو َس ِعيدٌُ ،ث َّم ُينْ َف ُخ ِفيِه ُّ
وحديث ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،مروي عنه بأكثر من طريق فيها تشابه ،واختالف.
أو ًال  -الروايات اليت ذكرت مراحل التخلق ،ومنها نفخ الروح
الرواية األوىل :من طريق األعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل بن مسعود ،وهذه
نصت على اآلتي:
الرواية ّ

 .1جيمع خلق اجلنني يف بطن أمه أربعني يوماً.
 .2ثم يكون علقة مثل ذلك.
 .3ثم يكون مضغة مثل ذلك.

 .4ثم يبعث اهلل ملكاً ،فيؤمر بأربع كلمات ،ويقال له :اكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي
أو سعيد.
 .5ثم ينفخ فيه الروح)3( .
ثانيًا  -الروايات اليت ذكرت مراحل التخلق ومل تذكر نفخ الروح:
الرواية األوىل :من طريق األعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل بن مسعود ،وتنص
على اآلتي:
 .1جيمع خلق اجلنني أربعني يوماً.
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 .2ثم يكون علقة مثل ذلك.
 .3ثم يكون مضغة مثل ذلك.
 .4ثم يبعث اهلل ملكاً ،فيؤمر بأربعة؛ بعمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي أو سعيد)4(.
الرواية الثانية :من طريق سلمة بن كهيل ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل ابن مسعود)5(.

الرواية الثالثة :من طريق ابن عوف ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل بن مسعود)6(.
الرواية الرابعة :من طريق عاصم بن بهدلة ،عن أبي وائل ،عن عبد اهلل بن مسعود)7(.
الرواية اخلامسة :من طريق علي بن زيد ،عن أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود ،عن عبد
اهلل بن مسعود)8(.
الرواية السادسة :من طريق علقمة واألسود عن ابن مسعود ،رضي اهلل عنه)9(.
ثالثًا  -الروايات اليت اختلف ترتيبها ،فجعلت نفخ الروح بعد التخلق ،والكتابة بعد
نفخ الروح ،وكانت الرواية األوىل :من طريق األعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل
ابن مسعود)10(.
رابعًا  -الروايات اليت ذكرت احلديث كام ً
ال ،مبا فيها نفخ الروح ،وأربعني يوماً نطفة:
الرواية األوىل :من طريق سلمة بن كهيل ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل بن مسعود)11(.

الرواية الثانية :من طريق األعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد اهلل بن مسعود)12(.
حديث أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه
عن أنس بن مالك  ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن اللَّهَ َع َّز
الر ِح ِم َمَلكاً ،يَُق ُ
ول :يَا َر ِّب ُن ْط َفٌة ،يَا َر ِّب َعَل َقٌة ،يَا َر ِّب ُم ْض َغٌةَ ،فإَِذا أَ َراَد أَ ْن يَ ْق ِض َي
َو َج َّل َو َّك َل ِب َّ
الر ْز ُق َو َ
َخْل َقُهَ ،ق َ
َب فيِ َب ْط ِن ُأ ِّمِه))13(.
األ َج ُل؟ َفُي ْكت ُ
ال :أََذ َك ٌر أَ ْم ُأْنثَىَ ،ش ِق ٌّي أَ ْم َس ِعيدٌَ ،ف َما ِّ
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حديث جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه
استَ َق َّر ْت الن ْ
ُّط َفُة
عن جابر ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا ْ
ني يَ ْوماً ،أَ ْو أَ ْرَب ِع َ َ َ
ث إَليْ َها َمَلكاًَ ،فيَُق ُ
الر ِح ِم أَ ْرَب ِع َ
ول :يَا َر ِّب؛ َما ِر ْزُقُه؟ َفُي َق ُال َلُه،
فيِ َّ
ني ليْلًةَ ،ب َع َ ِ
ول :يَا َر ِّب؛ َذ َك ٌر أَ ْو ُأْنثَى؟ َفُي ْعَل ُمَ ،فيَُق ُ
ول :يَا َر ِّب؛ َما أَ َجُلُه؟ َفُي َق ُال َلُهَ ،فيَُق ُ
َفيَُق ُ
ول :يَا َر ِّب؛ َش ِق ٌّي
أَ ْو َس ِعيدٌ؟ َفُي ْعَل ُم))14(.
حديث حذيفة بن أسيد ،رضي اهلل عنه
عن حذيفة بن أسيد ،رضي اهلل عنه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َم َّر ِبالن ْ
ُّط َفِة

ِثنْتَا ِن َوأَ ْرَب ُعو َن َليَْلًةَ ،ب َع َ
ث ال َّلهُ إَِليْ َها َمَلكاًَ ،ف َص َّو َر َهاَ ،و َخَل َق سمَ ْ َع َهاَ ،وَب َص َر َهاَ ،و ِجْل َد َهاَ ،ولحَ ْ َم َها،

َو ِع َظا َم َهاُ ،ث َّم َق َ
ُب المََْل ُكُ ،ث َّم يَُق ُ
ول :يَا َر ِّب؛
ال :يَا َر ِّب؛ أََذ َك ٌر أَ ْم ُأْنثَى؟ َفيَ ْق ِضي َرُّب َك َما َشاَءَ ،ويَ ْكت ُ

ُب المََْل ُكُ ،ث َّم يَُق ُ
أَ َجُلُهَ ،فيَُق ُ
ول :يَا َر ِّب؛ ِر ْزُقُهَ ،فيَ ْق ِضي َرُّب َك َما َشاءَ)15(.)...
ول َرُّب َك َما َشاَءَ ،ويَ ْكت ُ

قال ابن رجب احلنبلي( :وظاهر هذا احلديث يد ّل على أ ّن تصوير اجلنني ،وخلق مسعه

وبصره وجلده وحلمه وعظامه يكون يف أول األربعني الثانية))16(.
نظرة يف متون الروايات
أو ًال :تكاد الروايات تتفق على أ ّن التخلق يكون يف األربعني األوىل ،وذلك بالنص من

قوله صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن أَ َح َد ُك ْم يجُْ َم ُع َخْلُقُه َب ْط ِن ُأ ِّمِه أَ ْرَب ِع َ
ني يَ ْوماً).
فيِ
والروايات اليت مل تنص على ذلك صراحة نصت ضمناً ،من قوله صلى اهلل عليه وسلم:
(إِ َّن أَ َح َد ُك ْم يجُْ َم ُع َخْلُقُه َب ْط ِن ُأ ِّمِه أَ ْرَب ِع َ
ني يَ ْوماً) ،مع التسليم ابتداًء أن هناك روايات ُقرب
فيِ

األربعني .عن غري ابن مسعود ،رضي اهلل عنه.

(فالتخليق يبدأ من مرحلة النطفة ،بعد أن تستقر يف الرحم ،أي بعد أن تصري علقة،
ومضغة ،وهذا ما أ ّكده الطب))17(.
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وقال الطبيب الرئيس ابن سينا( :اجلنني تتضح معامله يف األربعني يوماً ،ويتأخر يف النادر
إىل مخسة وأربعني يوماً ،واألقل يف ذلك ثالثون))18(.

ونقل الفاضل علي بن أعطى احلموي الطبيب ،اتفاق األطباء على أ ّن خلق اجلنني
يف الرحم يكون يف حنو األربعني ،وفيها تتميز أعضاء الذكر دون األنثى؛ حلرارة مزاجه
وقواه))19(.

وهذه األقوال ألهل الطب تتفق مع هذا احلديث.
ثانيًا  -مرحلة نفخ الروح
يب ،وروايات ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،يف خلق
من املُسّلم به أ ّن نفخ الروح أم ٌر غي ّ
اجلنني ،منها ما ذكرت نفخ الروح بعد مراحل التخلق الثالث ،ومنها ما مل تذكر نفخ الروح،
وهناك روايات ذكرت نفخ الروح كآخر مرحلة بعد املراحل الثالث ،وكتابة األعمال.
أما رواية حذيفة وأنس وجابر ،رضي اهلل عنهم ،فلم تذكر نفخ الروح ،ولكنها ذكرت
التخلق ،وكتابة األعمال ،شقي أو سعيد  ...مما يعين أ ّن نفخ الروح مذكور ضمناً ،وليس
بالضرورة أن يكون مذكوراً نصاً صرحياً ،فاجلنني املُتَحدّث عنه واحد ،فهناك طرق حلديث
ابن مسعود مل تذكر الروح ،فهل يعين هذا ،أ ّن ذلك اجلنني املتخلق ،والذي ُكتبت عليه
األعمال غري سوي؟ هذا غري وارد ،وهل تكتب األعمال ،والشقاوة ،أو السعادة على كائن
حي؟ فاالّدعاء أن تلك الروايات مل تذكر الروح ،ال يقدم وال يؤخر يف الفهم شيئاً.
غري ّ

وهناك أمر آخر ،وهو االنتقائية يف أخذ الروايات ،فعدم أخذ الروايات كلها مجيعاً،

ووضعها حتت الدراسة يعين االنتقائية ،وهذه طريقة غري سديدة ،فحديث ابن مسعود ،رضي
اهلل عنه ،نفسه تعدّدت طرقه ،واختلفت ألفاظه ،كما أسلفت .فكيف إذا أضفنا إليه بقية
األحاديث عن غريه من الصحابة.
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لذا أرى أ ّن الطريق السديد يف املسألة هي مجع الروايات مجيعها ،ودراستها مبا جيعلها
متفقة غري متضاربة ،ومل أجد من الباحثني من مجع تلك الروايات ودرسها مجلة واحدة.
ولقد ّ
اطلعت على دراسة للدكتور شرف القضاة ،عن نفخ الروح ،ولكنه مل جيمع
الروايات بطرقها ،ودراسته اقتصرت على جزء من تلك الروايات ،ولي مأخذ حديثي ،وهو
دجمه الطرق يف طريق واحدة ،برواية واحدة ،مما خّلط األمر)20(.
كذلك هناك دراسة أخرى للدكتور حممد األشقر حلديث ابن مسعود ،رضي اهلل عنه،
ذكر بعض طرقه)21(.
أما قول بعض الباحثني إ ّن هذه األحاديث سيقت لبيان القدر املكتوب على اإلنسان،
تفصل تفصي ً
ال للفقهاء؟
فاختلفت يف وقت كتابة القدر ( ،)22فهنا أقول :هل الروايات ّ
الفقه يدور مع الرواية ،وليست الرواية تدور مع الفقه ،فالرواية هي األصل ،وعليها يبنى
احلكم ،وال عالقة للفقيه بنص الرواية ،وال ميلك أن يبدّل ،أو يغري فيها شيئاً ،فالرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،حدّث باحلديث ،والفقهاء دورهم االستنباط.
إ ّن رواية ابن مسعود ،جعلت احملدّثني يتخ ّوفون يف البداية ،لتفرد األعمش عن زيد ابن
نظن أ ّن األعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية
علي بن املديين( :كنا ّ
وهب بها .قال ّ
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب))23(.
ولنعد إىل مسألة نفخ الروح ،فأقول :حديث ابن مسعود نفسه ،فيه اختالف يف توقيت
نفخ الروح ،ومن العجائب أن يقال هذا من الرواة ،لتقديم واحدة على أخرى ،فهل طرق
احلديث كلها إال حتديث الرواة؟ وأقول أيضاً :ملّا كان حديث ابن مسعود مبجموع طرقه،
إضافة إىل أحاديث غريه من الصحابة اليت ذكرتها ،تفهم مجلة واحدة؛ فيتبني االتفاق على
ختّلق اجلنني يف أربعني يوماً ،والتخّلق يعين االستعداد التام لتقبل احلياة ،مبعنى حياة من نوع
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جديد ،وهي حياة الروح.
وإذا استعرضنا آيات القرآن الكريم اليت حتدثت عن اخللق ،جندها تص ّرح بأن نفخ

الروح يكون بعد التخّلق ،ففي قصة آدم ،عليه السالم ،قال اهلل تعاىلَّ :
{ال ِذي أَ ْح َس َن ُك َّل
َ
َ
َ ْ
ني * ُث َّم
اإل َ
ني * ُث َّم َج َع َل َن ْسَلُه ِمن ُساللٍة ِّمن َّماء َّم ِه ٍ
نسا ِن ِمن ِط ٍ
َش ْيٍء َخل َقُه َوَب َدأ َخل َق ِ

األْب َصا َر َو َ
الس ْم َع َو َ
األْفئِ َدةَ َقِلي ً
ال َّما َت ْش ُكُرو َن}(،)24
َس َّواُه َوَن َف َخ ِفيِه ِمن ُّر ِ
وحِه َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
فبعد خلقه من طني ،نفخت الروح ،وهكذا اجلنني بعد ختلقه ،تنفخ فيه الروح ،وختلقه بعد
األربعني؛ مما يعين تلقائياً أ ّن الروح تنفخ بعد ذلك ،فما هي دعوى التأخري إىل أربعة أشهر؟
إ ّن دعوى التأخري أتت من مفهوم احلديث نطفة أربعني يوماً ،ثم علقة ،ثم مضغة ،ثم تنفخ
فيه الروح ،وهذه الدعوى سيتم إزالة الشبهة عنها.
إ ّن رواية مسلم حلديث ابن مسعود أقوى داللة يف كل معانيها ،وكذلك تسندها رواية
البخاري اليت ختلو من ذكر الروح ،وقد مرت فيما سبق.
أما رواية مسلم يف صحيحه؛ فهي منسجمة انسجاماً تاماً ،من حيث التسلسل يف اخللق،
ونفخ الروح ،وكتابة األعمال آخراً ،فعن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى

ني يَ ْوماًُ ،ث َّم يَ ُك ُ
اهلل عليه وسلم( :إِ َّن أَ َح َد ُك ْم يجُْ َم ُع َخْلُقُه َب ْط ِن ُأ ِّمِه أَ ْرَب ِع َ
ون فيِ َذِل َك َعَل َقًة
فيِ
ون َذِل َك ُم ْض َغًة ِمث َ
َ َ َ ُ ُ ُ
وحَ ،وُي ْؤ َمُر
الر َ
ْل َذِل َكُ ،ث َّم ُي ْر َس ُل المََْل ُكَ ،فيَنُْف ُخ ِفيِه ُّ
ِمثْل ذِلك ،ث َّم يَك فيِ
ِبأَْرَبع َكِل َم ٍ َ
ب ِر ْزِقِهَ ،وأَ َجِلِهَ ،و َع َمِلِهَ ،و َش ِق ٌّي أَ ْو َس ِعيدٌ)25(.)...
اتِ ،بكتْ ِ
ِ
هذا احلديث اشتمل على فوائد منها:
الفائدة األوىل :نفخ الروح يكون بعد التخلق ،وقبل كتابة األعمال ،وهذا مؤيد برواية
للبخاري ،وهو الصواب ،إذ كيف تكتب األعمال على من مل خيلق بعد ،قد يقال :إ ّن
األعمال ُكتبت على اخلالئق يف اللوح احملفوظ ،ومل خيلقوا بعد ،فأقول :نعم؛ ُكتبت على
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من كتب اهلل سبحانه وتعاىل هلم احلياة ،أما أولئك الذين مل تقدّر هلم احلياة يف امليالد ،فماذا
سيكتب هلم؟! وهل اجلنني عليه شقاوة وسعادة إذا مات يف بطن أمه؟
يتم يف مرحلة األربعني األوىل ،وهذا مشهود له يف روايات عدة
الفائدة الثانية :التخلق ّ

م ّرت سابقاً.

الفائدة الثالثة :إ ّن مراحل التخلق نطفة ،فعلقة ،فمضغة ،تتم يف األربعني األوىل .وذلك

ون َذِل َك َعَل َقًة ِمث َ
ْل َذِل َكُ ،ث َّم يَ ُك ُ
ُ ُ ُ
ون فيِ َذِل َك
من قوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :ث َّم يَك فيِ
ُم ْض َغًة ِمث َ
ْل َذِل َك) .وهذا مؤ ّكد من ناحية طبية ،حسب املكتشفات احلديثة ،إضافة إىل أنه
النص ،وغري مستبعد .قال القاضي عياض( :بأنه ليس يف رواية ابن مسعود،
قول حيتمله ّ
رضي اهلل عنه ،بأ ّن ذلك يقع عند انتهاء األربعني األوىل ،وابتداء األربعني الثانية ،بل أطلق
األربعني ،فاحتمل أن يريد أ ّن ذلك يقع يف أوائل األربعني الثانية))26(.
وقال ابن حجر( :وحيتمل أن يكون املراد تصريها شيئاً فشيئاً ،فيخالط الدم النطفة يف
األربعني األوىل بعد انعقادها ،وامتدادها ،وجتري يف أجزائها شيئاً فشيئاً ،حتى تتكامل علقة
يف أثناء األربعني)( ،)27وبهذا يتّضح تعجل بعض الباحثني يف اإلنكار واالّدعاء ،أ ّن أحداً
من شراح احلديث القدامى مل يقل بداللة رواية (مثل ذلك يف ذلك) على أنها يف أربعني
واحدة( ،)28وجانب بعض الباحثني املعاصرين الصواب بقوله :إ ّن أحداً مل يتكلم عن
الفرق بني الروايتني (يف ذلك مثل ذلك) ورواية (مثل ذلك))29(.
واحلقيقة العلمية ،والتقدم الطيب يؤكد ذلك ،قال الدكتور حممد علي البار عن أحاديث
األربعني اليت يتم فيها التصور( :وهي كلها تنص على أن تك ّون األعضاء يكون يف
األربعني ...وعلم األجنة احلديث يؤكد ذلك ،والصور واألفالم موجودة))30(.
قال ابن حجر( :ومال بعض الشراح املتأخرين إىل األخذ مبا د ّل عليه حديث حذيفة ابن
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أسيد ،رضي اهلل عنه)( ،)31أما اسم اإلشارة يف قوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :ثم يكون يف
ذلك مثل ذلك) ،فقد تنازع يف عودته باحثان معاصران ،األول أعاده إىل أربعني يوماً األوىل؛
أي تكون أيضاً علقة يف األربعني األوىل ،وكذلك مرحلة العلقة هي أيضاً يف األربعني
األوىل( ،)32والثاني نازعه يف ذلك)33(.
وقال الدكتور القضاة :فال شك أ ّن قوله (يف ذلك) أي يف ذلك الوقت ،وهو األربعون
األوىل ال غري ،فينبغي تفسري قوله (يف ذلك) تفسرياً آخر غري الوقت ،فاحلديث معناه من
غري تكّلف :ثم يكون يف ذلك الوقت مثل ذلك اجلمع ،فهناك شبه بني العلقة ،واملضغة،
وبني اجلمع األول؛ وهو النطفة)34(.
يتم يف األربعني األوىل ،ومن َث ّم نفخ الروح اليت
واخلالصة اليت وصلت إليها أ ّن التخلق ّ
يتم الوضع وامليالد.
ال ندري كنهها ،إىل أن ّ

اهلوامش
 .1ابن حجر العسقالني ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بريوت ،دار املعرفة،
1379هـ ،ج ،11ص .479ابن رجب ،زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن ،جامع العلوم واحلكم،
يتسن لي تتبعها كلها.
بريوت ،دار املعرفة ،ص ،48وضعف ابن حجر بعض هذه الروايات ،ومل ّ
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة.
ٌ لأَْ
ْ َ َ َ ْ لاَ َ
ض
 .3صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب قول اهلل تعاىلَ { :وإِذ قال َرُّبك ِلل َم ِئكِة إِِّني َجا ِعل فيِ ا ْر ِ
َخِلي َفًة} وسنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب يف القدر.
 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة.
 .5مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،ج ،1ص.414
 .6املعجم الصغري للطرباني ،ج ،1ص.133
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 .7املعجم الصغري للطرباني ،ج ،1ص.269
 .8مسند أمحد ،مسند املكثرين ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،إسناده ضعيف ومنقطع.
 .9مسند البزار ،ج ،4ص ،351وهي رواية ضعيفة ،ينظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،11ص.479
 .10صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية خلق اآلدمي.
 .11معجم شيوخ أبي بكر اإلمساعيلي ،ج ،1ص.481 - 480
 .12مسند الشاشي ،ج ،2ص ،142قال ابن حجر :وهي عند أبي عوانة يف صحيحه ،ينظر :فتح الباري،
ج ،11ص ،479وتعجل الدكتور حممد نعيم ياسني عن رواية النطفة ،فقال( :وإمنا وقع ذكرها يف رواية
واحدة عند أبي عوانة فقط) ياسني ،د .حممد نعيم ،أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،ص.81
 .13صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب قوله تعاىل{ :خملقة وغري خملقة} ،وصحيح مسلم ،كتاب
القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي.
 .14مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه.
 .15صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي.
 .16ابن رجب :جامع العلوم واحلكم ،ص.47
 .17البار ،د .حممد علي :خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ،ط ،10السعودية ،الدار السعودية للنشر
والتوزيع1415 ،هـ ،ص.434
 .18ابن سينا ،الشيخ الرئيس أبو علي احلسني بن علي :القانون يف الطب ،حتقيق سعيد اللحام،
بريوت ،دار الفكر ،ج ،3ص.245
 .19ابن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،11ص.481
 .20ينظر :القضاة ،د .شرف ،متى تنفخ الروح يف اجلنني ،ط ،1عمان ،دار الفرقان1410 ،هـ 1990 -م،
ص.31
 .21األشقر ،د .حممد ،أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب ،ط ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة،2001 - 1422 ،
91

العدد  99ذو القعدة وذو الحجة  1432هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني  2011م

ص 72و.79 - 76
 .22ياسني ،أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،ص.79
 .23ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،11ص.478
 .24السجدة.9 - 7 :
 .25صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي.
 .26ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،11ص.481
 .27ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،11ص.481
 .28ياسني ،أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،ص.81
 .29األشقر ،أحباث اجتهادية يف قضايا طبية ،ص.78
 .30البار ،د .حممد علي :اجلنني املش ّوه واألمراض الوراثية ،ط ،1دمشق ،دار القلم ،جدة ،دار املنارة،
1411هـ1991/م ،ص.396
 .31ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،11ص.485
 .32األشقر ،أحباث اجتهادية يف قضايا طبية ،ص.78
 .33ياسني ،أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة ،ص.81
 .34القضاة ،متى تنفخ الروح يف اجلنني ،ص.46

92

شعر هادف

قدرة اهلل جل جالله
شعر كمال أبو هليل

هذي احلياُة إذا كش ْف َ
ت ِقناعها

فاحت رواِئ ُحها ودا َر
ْ

يع ِصفاِتها
فيها املكارُه ِم ْن جمَ ِ
ن���اس يَْل َهثو َن َوراءه��ا
فيها ُأ ٌ

ُّ
َّ
وات َكي َن ْهواها
تغتض
بالش َه ِ
شاطرون ُفجو َرها َو ُعصاها
وُي ِ

نوعها
��م كاملعاِدن َق�� ْد َت َّ
عدَد ُ
ُه ْ

منها ُ
احلِل ُّي وبعضها بصداها

َظ��نّ��وا احل��ي��اةَ ُحبِلوها َوجمَ��الهِ��ا

يس دا ٌر ِسواها
السعاَدةِ َل َ
داُر َّ

ل��و أنّ��ه��ا ُخ��ْل�� ٌد َوداُر َس��ع��اَدةٍ

ما كانت ُ
األ ْخ��رى وال أْنشاها

هي اسمُْها ُدْنيا الدَّنا َوةِ والدُّنا

ُ
��ن ُدنّاها
ُن��دْن��ي هلا
وال���د ُّن ِم ْ

فيها َ
احل ُ
الل إِذا َس َعيْ َ
كسبِه
ت ِل ْ

العال محَْياها
تجَ�� ِد املَعالي يف ُ

رحاها

َوَذر َ
اخل َ
بيث لخُِ بثِها َو ُسفاها
ِ

ّ
ْ
ياب َومثِْلِه
ُخذ ما َتشاُء من الط ِ
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َوا ْغر ْف َ
بك ِّف َك من َطها َرةِ ماِئها
ِ

واْت���ُر ْك هلا َعكراَنها َو ُغثاها

واح ُص ْد َس َ
نابلها َو َخ�� ّز ْن ُلبَّها
ْ

واْت ْ
�يره��ا َولحُ��اه��ا
���رك هل��ا ِس�� ّف َ

ثم ِف ْك َر َك أ ّو ًال
َغ�� ّذي َحياَت َك َّ

ّي��ن ما أغناها
فيها ُعلوُم ال��د ِ

والربى
فيها الثّقاَفُة والفقاهُة
ُّ
ك��ت��اب اهللِ ن��وُر ُقلوبنا
ه��ذا
ُ

ُّفوس َوت ْرَتدي ِزيّاها
حتيي الن َ
��ئ به ُظْلماها
أض ْ
فا ْع َمل بِه َو ِ

واجلي ُص��دو َر الغاِفل َ
ني بنورهِ
ْ

��ص�� ْر قلوباً ِضُّلها أ ْعماها
واْب ِ

��رج داعياً
ُق ْم يف سبيل اهللِ َو ْ
اخ ْ

��ط ال َع ِقيدةَ َح َّقها َوتقاها
وا ْع ِ

فالحنا
ِه َي يف
الحنا َو ُ
املمات َص ُ
ِ

��ره��ا َولظاها
َونجَ��اُت��ن��ا ِم ْ
��ن َح ِّ

َوإذا َح َوْت َك ُهموُمها َو َمصاُبها

�بر على آال ِم��ه��ا َوأذاه���ا
َف ْ
��اص ْ

اجلنا ِن َعصيبٌة َو َمليئٌة
َد ْر ُب ِ

��ث��رات تحَُ ُّ
ِف ٌ
��ف ُخطاها
�َت�نَ  ،و َع
ٌ

ه��ذا َس ُ
هم
بيل املؤ ِمنني
ِّ
برب ْ

بيل ُك ُّ
َو َس ُ
هاج ٍر يَسعاها
��ل ُم ِ

تنويـــــــــــــــه
تأسف أسرة حترير جملة اإلسراء لوقوع خطأ يف العدد  98صفحة  90حيث نشرت قصيدة بعنوان «شهر
التوبة والغفران» للشاعر عبد اهلل فنون ،والصحيح أنها للشاعر كمال أبو هليل لذا اقتضى التنويه.
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العلم نور
ُ
الدكتور  /مفيد جاد اهلل
جامعة القدس املفتوحة

ِ
العلم ُ
العلم َّ
إميان
إن
يا طالب
َ
اجمل��د غايتُه
مشس عناق ِ
ُ
العلم ٌ
ُ
اجلمال نقياً يف وسائطِه
يرسو

ني ُ
ُ
بع َد النبي َ
عنوان
أهل العلم
خاب أصحاُبُه يوماً وال هانوا
ال َ

ح��روف��ُه كلها ٌ
ُ
ورحي���ان
ف��ل
ُ
وبهتان
فليس يف صوتِه زو ٌر
ٌ
ُ
وسلطان
وأخالق
وعي
فالعلم ٌ

النفس واإلحساس يصقلُه
هذب
ُي ُ
َ
وليس ُ
خيذل من يسعى لصحبتِه
احلضارات من آفاِقِه نهلت
كل
ِ

ُ
ت��زدان
فأصبحت بوشاح اجملد
ُ
إنسان
مؤ ِكداً أنه يف األرض

ُيبّجل ال ِعلم من يرتاُد ساحتُه
َف ِس ْر على دربه واعشق منابعه
َ
يضريك من يف وهمهم سكنوا
وال

طوبى ملن ودهم للعلم قد صانوا
وحاربوا النو َر بل خصماً له كانوا

َ
فمارسوا َ
والتجهيل واحرتفوا
اجلهل
ٌ
ومؤمتن
مسؤول
واعلم بأنك
ٌ

ُ
وع���دوان
إث��م
نهجاً معامله
ٌ
ال يرحم اهلل من عقوا ومن خانوا
ُ
وال ُّ
أزم��ان
حت��دك يف َمسعاك

واحرص على همٍة خضراَء ناضرةٍ
كلل
جمالس العلم وال�� َز ْم دومنا ٍ

ُ
وإمعان
متحيص
فجوهر العلم
ٌ
ُ
ورضوان
وجنًة لك يف اآلخرة
ُ
أوزان
تعلو أج��و ٌر ب��ه...ت��زداُد

مسعى أنت تسلكُه
ُييسر اهلل
ً
ً
طويال بع َد صاحبِه
العلم يبقى
ُ
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ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

نشاطات

من أخبار نشاطات مكتب املفيت العام

نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام يشارك يف مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي بالسعودية
مكة املكرمة :شارك مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك -يف أعمال مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي،
الذي عقد يف مكة املكرمة حتت عنوان (العامل اإلسالمي ...املشكالت واحللول) ،حيث
قدم مساحته ورقة عمل ،بينّ فيها ما يتعرض له العامل اإلسالمي من مشكالت؛ كالفقر،
واجملاعة ،واألمية ،وعدم وجود وعي بالثقافة اإلسالمية وفكرها ،واالهتمام بالكم أكثر

ً
حلوال عدة للمشكالت ،وتتمثل يف وحدة العامل اإلسالمي،
من الكيف ،وطرحت الورقة
ودور العلماء يف توجيه الشعوب واألفراد ،ودراسة قضايا األمة ومشكالتها دراسة
علمية حللها.
والتقى مساحته على هامش املؤمتر العديد من الشخصيات والوفود الرمسية والشعبية،
وأطلعهم على آخر املستجدات واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين
ومقدساته ،مثمناً الدور الذي تقوم به اململكة العربية السعودية الشقيقة يف دعم
القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيين.
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ضم مساحة املفيت العام
وفد من مكتب الرئاسة الفلسطينية يزور األوقاف واللجان العاملة يف املسجد األقصى املبارك

القدس :مع وفد من مكتب الرئاسة الفلسطينية ،قام مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك-بزيارة دائرة األوقاف
اإلسالمية بالقدس واللجان العاملة يف املسجد األقصى املبارك ،حيث التقوا فضيلة
الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس جملس األوقاف ،وعدداً من أعضاء اجمللس ،وذلك يف
القبة النحوية ،كما زار عيادات املركز الصحي داخل املسجد األقصى املبارك ،والتقى
الوفد أعضاء اجملموعات الكشفية العاملة يف املسجد ،ومثن مساحته دور احلركة الكشفية،
وقال :إنها دوماً تقوم بدورها يف املسجد األقصى املبارك ،وهذا الدور مهم جداً ليس
فقط لرتتيب دخول املصلني وخروجهم ،وإمنا ألسباب خمتلفة هلا عالقة بأوضاع املسجد
ككل ،وقال إن هذا اجلهد البارز سيسجل كعالمة فارقة ألبناء احلركة الكشفية يف
التاريخ ،وإنه شرف لنا وهلم خدمة املسجد األقصى املبارك ومحايته ،وضم الوفد الدكتور
حسني األعرج رئيس ديوان الرئاسة ،واملهندس عدنان احلسيين حمافظ القدس ،واحملامي
أمحد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة.
خالل استقباله نائب القنصل الفرنسي
املفيت العام يدين اإلجراءات التعسفية لسلطات االحتالل
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف مكتبه سعادة السيد أوليفري بالنكون نائب قنصل
عام فرنسا يف القدس ،حيث أطلعه مساحته على األوضاع الصعبة اليت يعاني منها الشعب
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الفلسطيين ومقدساته ،وخصوصاً مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك ،واإلجراءات
التعسفية لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ،واليت مشلت هجمة استيطانية شرسة على

األراضي الفلسطينية بعامة ،ومدينة القدس خباصة ،إضافة إىل تشديد اخلناق على أبناء
املناطق الفلسطينية احمليطة مبدينة القدس ،وحرمانهم من زيارتها والصالة مبسجدهم
األقصى ،وفرض قيود مشددة على الراغبني بالتوجه إليه للصالة فيه ،كما أشاد مساحته
بالعالقة بني املسلمني واملسيحيني من أبناء فلسطني ،مؤكداً على عمق العالقة بينهم،
وأنهم يواجهون خطراً واحداً ،وهو االحتالل اإلسرائيلي ،مبيناً أن التعايش اإلسالمي
املسيحي يف فلسطني هو ُأمنوذج حيتذى يف العامل أمجع ،وشكر مساحته املوقف الفرنسي
واألوروبي الرافض لسياسة االستيطان يف األراضي الفلسطينية ،مؤكداً على عمق
العالقات الفلسطينية الفرنسية ،بدوره قدم السيد أوليفري بالنكون التهاني لسماحته
وللمسلمني حبلول شهر رمضان املبارك ،مؤكداً على املواقف الواضحة حلكومته وشعبه
من األحداث اجلارية.
وحضر اللقاء الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية.
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املفيت العام يستقبل القنصل الربيطاني العام
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك – يف مكتبه سعادة السري (فينسنت فني) القنصل
الربيطاني العام ،والسيد (ديف جونز) القنصل السياسي ،وتناول اللقاء استعراض

آخر التطورات واألحداث يف املنطقة ،وأطلع مساحته الوفد على االنتهاكات واملمارسات
واالعتداءات اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،مشرياً
إىل القيود املشددة اليت تفرضها سلطات االحتالل على دخول املصلني إىل املسجد
األقصى املبارك ألداء الصالة فيه ،خمالفة بذلك القوانني والشرائع واألعراف الدولية
اليت تكفل حرية العبادة ،وبني مساحته أن هذه السلطات منعت املصلني الذين تقل
أعمارهم عن مخسني عاماً من دخول األقصى ،مما دفع كثرياً منهم ألداء الصالة يف
الشوارع ،أو العودة إىل بيوتهم دون أدائها ،وخباصة النساء.
وحذر مساحته من عواقب هذه التصرفات اليت تزيد حالة االحتقان يف املنطقة ،وبني أن
هذه السلطات تقوم مبمارسات على أرض الواقع ،تدل على عدم رغبتها يف السالم
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واالستقرار يف املنطقة ،ومن ذلك محايتها للمستوطنني الذين ال مير يوم دون أن يقوموا
باعتداء أو إرهاب ضد املواطنني الفلسطينيني األبرياء ،ومقدساتهم وأراضيهم ،مثل:
حرق املساجد ،أو قطع األشجار ،ومصادرة األراضي .....إخل ،وعرب مساحته عن أمله بأن
تساند دول العامل القيادة الفلسطينية يف طلبها االعرتاف بها كدولة يف األمم املتحدة،
مطالباً العامل احلر التحرك إلنهاء االحتالل األخري يف العامل ،وأشاد مساحته بالدعم الذي
تقدمه بريطانيا واالحتاد األوروبي للشعب الفلسطيين ،من جانبه شكر السيد (فني)
مساحته على حسن االستقبال ،وقدم لسماحته وللمسلمني التهاني بقرب حلول عيد
الفطر السعيد ،معرباً عن أمله يف عقد املزيد من هذه اللقاءات يف املستقبل.
خالل حفل تكريم أندية رياضية يف القدس
املفيت العام :أي لقاء يف القدس يأخذ أهمية كربى
ألنه مازال فيها من يقبض على اجلمر
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف حفل تكريم أندية هالل القدس ،وجبل املكرب،
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وسلوان ،الذي أقامته جمموعة االتصاالت الفلسطينية بالقدس ،وحضر احلفل العديد
من الشخصيات الرمسية والشعبية ،وحيّا مساحته املرابطني الصامدين يف مدينة القدس

مدينة السالم -كافة ،مؤكداً على أن األرض الطيبة املباركة تثمر بركات ،وأكد مساحته؛أن أي لقاء يف القدس يأخذ أهمية كربى؛ ألنه مازال يف القدس الشريف من يقبض
على اجلمر ،وأضاف أن هذه النشاطات الرياضية مهمة ،وذلك حتى ينجح الشعب يف
البقاء؛ ألنه ال بد من نشاطات تشحذ عزميته وتنشطه ،وأبرزها النشاطات والفعاليات
الرياضية يف املدينة املقدسة.
املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفتيي احملافظات
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئيس جملس اإلفتاء األعلى -اجتماعاً ملفتيي احملافظات ،نوقش فيه اإلجراءات اإلدارية
ً
استكماال لورشة العمل واالجتماعات السابقة باخلصوص،
واملالية لدار اإلفتاء ،وذلك

والتقى مساحته واملفتون على هامش االجتماع مندوباً عن مؤسسة (قيادات) ،الذي ّ
اطلع
على موقف أصحاب الفضيلة من قانون العقوبات الفلسطيين ،الذي جيري العمل على
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إعداده ،خاصة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام ،وأكد مساحته أن اإلسالم شرع القصاص
ً
تساهال يف إزهاق األرواح ،بل من أجل ضمان أمن اجملتمع
ليس رغبة يف االنتقام ،وال
ً
متسائال عن حال اجملتمع لو مل يوجد هناك قانون عقوبات مناسب ،وأضاف
واستقراره،
أن هناك عقوبات تستلزم اإلعدام خلطورتها ،وبينّ َّ
أن اإلسالم حدد لكل جرمية عقوبة،
كما أنه يشجع على العفو والصفح ،خاصة عند تنازل أهل اجملين عليه عن حقوقهم.
املفيت العام يشارك يف افتتاح مقر نادي األسري يف الرام
الرام :شارك مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف افتتاح مقر نادي األسري بالرام يف حمافظة القدس،
والذي حضره عدد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،وألقى مساحته كلمة أكد فيها
على أهمية افتتاح هذا املقر رداً على قيام سلطات االحتالل بإغالق املقر القديم للنادي
يف القدس احملتلة ،وأضاف مساحته أن نادي األسري عنوان كبري وعظيم عند كل مواطن
فلسطيين ،وأشار مساحته إىل وحشية االحتالل ،وما يقوم به جتاه شعبنا وأسراه ،وبأنه ال
ميكن أن تقبله أي شريعة أو أي قانون إنساني.
خالل لقاء وزير األسرى
املفيت العام :مساندة األسرى واجب
شرعي ووطين
القدس :التقى مساحة الشيخ
حممد حسني -املفيت العام للقدس
والديار الفلسطينية ،رئيس جملس
اإلف��ت��اء األع��ل��ى -معالي وزير
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األسرى عيسى قراقع ،حيث أكد مساحته على أن مساندة األسرى ودعمهم يعد واجباً
شرعياً ووطنياً وإنسانياً ،جيب االلتزام به حنو املناضلني الصامدين يف سجون االحتالل،
داعياً منظمات حقوق اإلنسان واملؤسسات اإلنسانية ،والقوى الوطنية إىل التصدي
للهجمة الوحشية والقمعية حبق أبنائنا وبناتنا األسرى ،وقد مثن قراقع دور جملس اإلفتاء
األعلى يف وقوفه إىل جانب دعم قضية األسرى ،خاصة يف هذه الظروف اليت متارس فيها
ً
سلطات االحتالل عدواناً
شامال على حقوق األسرى الفلسطينني.
املفيت العام يلتقي رجل دين ياباني
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -بالسيد (توكيو كاناكوجي) ممثل طائفة الشنتو أكرب
الطوائف اليابانية ،حيث دار احلديث بينهما حول اإلسالم وتعاليمه ،مبيناً مساحته أن
الدين اإلسالمي دين تسامح وحمبة ،يقوم على احرتام الديانات األخرى ،وأن اإلسالم
بعيد عن التطرف ،ويستنكر األعمال اليت تؤدي إىل قتل الناس األبرياء ،مثلما حدث جراء
إلقاء القنبلة النووية على هريوشيما وناغازاكي ،فكانت جرمية نكراء حبق اإلنسانية ،وأن
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اإلسالم ينهى عن قتل النساء واألطفال ،ومن هم يف دور العبادة ،وحتى اجلندي الذي
يقع يف األسر؛ فإن اإلسالم حيث على معاملته باحلسنى ،وينهى عن إيذائه ،وقد تلقى
مساحته دعوة لزيارة اليابان.
املفيت العام يشارك يف حفل تأبني مربية من القدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف حفل تأبني املربية الفاضلة املرحومة (عال الغول-

العمد) ،وحضر احلفل العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،وبني مساحته يف كلمته
اليت ألقاها أن املرحومة كانت مناضلة ،وعملت يف ساحات القدس يف جماالت اخلري
والنشاطات االجتماعية واإلنسانية ،وكانت مربية ومعلمة ناجحة ،وناضلت من أجل
االرتقاء مبستوى املرأة الفلسطينية بشكل عام ،واملرأة املقدسية بشكل خاص ،وأنه كان
هلا دور يف رعاية األيتام وعائالت األسرى والشهداء.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف املؤمتر ال  25ملسلمي أمريكا الالتينية
ساوباولو :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية-

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف املؤمتر ال  25ملسلمي أمريكا الالتينية ودول البحر
الكارييب الذي عقد يف مدينة ساو باولو الربازيلية حتت عنوان (أهمية األخالق يف
حياتنا املعاصرة) ،وألقى فضيلته يف حفل االفتتاح كلمة شكر فيها اجلمهورية الربازيلية
على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيين ،كما شكر القائمني على هذا املؤمتر ،وقدم
حبثاً بعنوان (أضواء على ضوابط العالقات الدولية واإلنسانية يف األخالق اإلسالمية)،
تطرق فيه إىل األخالق اإلسالمية يف معاملة غري املسلمني ً
دوال وشعوباً وأفراداً ،وأنها

متثلت يف العدالة معهم ،والوفاء بالعهود واملواثيق الدولية ،وحفظ حقوق املدنيني
واألسرى يف احلرب ،واحرتام اآلخر ،ومنع إكراهه على معتقد ديين ،وحسن اخلطاب
واحلوار مع اآلخرين ،وألقى فضيلته خطبة اجلمعة يف مسجد صالح الدين يف منطقة
براس ،بينّ فيها أن اإلسالم يرفض املغاالة والتطرف يف الدين ،يف الوقت الذي يرفض
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فيه التفريط والتهاون فيه ،وشارك يف املؤمتر عدد من الشخصيات اإلسالمية واملسيحية
من معظم أحناء العامل ،وقد التقى فضيلته العديد منهم على هامش املؤمتر.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ومساعده يلقيان العديد من احملاضرات الدينية
رام اهلل والبرية :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية-مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -العديد من احملاضرات والندوات والدروس

الدينية لعدد من منتسيب األجهزة األمنية ،تناول فيها العديد من املوضوعات ،كما ألقى
فضيلة الشيخ عبد الرحيم العيسه مساعد مفيت حمافظة رام اهلل والبرية العديد من
الدروس الدينية على نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل يف احملافظة ،وتأتي هذه اللقاءات
ضمن التنسيق بني دار اإلفتاء الفلسطينية وهيئة التوجيه السياسي والوطين يف هذا
اجملال.

106

من أخبار نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

مفيت جنني يدعو النساء للمطالبة مبرياثهن دون خوف أو خجل
جنني :دعا فضيلة الشيخ حممد أبو الرب-مفيت حمافظة جنني -النساء
مبرياثهن دون خوف أو خجل من العائلة أو
وشجعهن على املطالبة
َّ
َّ

اجملتمع ،مؤكداً على ذمة املرأة املالية املستقلة عن الرجل يف اإلسالم،
جاءت أقوال فضيلته خالل مشاركته يف ورشة عمل بعنوان (حق املرأة يف املرياث) ،واليت
أقامتها مجعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يف جنني ،يف مقر مجعية سيدات برقني،
وبني فضيلته حكمة مشروعية توريث املرأة والرجل ،وضرورة أن تأخذ املرأة حقها ً
كامال
يف املرياث ،ملا يف ذلك من حكمة يف إجياد التوازن االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع.
كما شارك فضيلته يف ورشة عمل أخرى تتعلق حبقوق املرأة والرجل وواجباتهما
يف محاية األسرة الفلسطينية ،وقدم ورقة عمل بعنوان (دور التوعية حبقوق وواجبات
املرأة والرجل من منظور إسالمي) ،وذلك بدعوى من مجعية اجلليل للرعاية والتأهيل
اجملتمعي اخلريية يف جنني ،بالتعاون مع برنامج النوع االجتماعي بوكالة الغوث.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف ورشة عمل حول سياسات االحتالل يف مناطق األغوار
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس-
يف ورشة عمل بعنوان (سياسات االحتالل يف مناطق غور األردن
ومشال البحر امليت) ،حيث ناقشت الورشة املمارسات اإلسرائيلية
ضد املواطنني الفلسطينيني ،كما شارك فضيلته يف حفل ختريج فوج من
أفراد الدفاع املدني ،وكذلك حفل تكريم الفائزين والفائزات يف مسابقة (مروان خميرب
لإلبداع األدبي والفين) ،والذي عقد بدعوة من مديرية الثقافة باحملافظة.
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مفيت نابلس :املؤسسة األمنية هي الضامن حلالة األمن واالستقرار وسيادة القانون
نابلس :أكد فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -أن املؤسسة األمنية
هي الضامن حلالة األمن واالستقرار ،وسيادة القانون ،جاءت أقوال
فضيلته خالل إلقائه حماضرة دينية لضباط الشرطة وأفرادها يف احملافظة،
وأضاف أن املؤسسة األمنية وضباطها وأفرادها ،إضافة إىل صومهم
وعبادتهم ،يقع على عاتقهم مسؤولية محاية الوطن ،وإرساء األمن وتطبيق
القانون ،ومساعدة الناس والعطف عليهم ،وهذا يعطيهم فرصة للتقرب إىل اهلل من
خالل قيامهم بواجبهم الوظيفي والوطين الذي ينبع ً
أصال من الواجب الديين.
ومن جانب آخر شارك فضيلته يف ندوة دينية علمية حبضور معالي وزير الزراعة،
ونقيب جملس اخلضار ،وذلك يف نادي املدينة ،حبضور العديد من الشخصيات ،وأكد
فضيلته موقف اإلسالم من بضائع املستوطنات ،وحكم زكاة التجارة واملزروعات ،كما
شارك يف حفلي تكريم أوائل الطلبة يف جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس املفتوحة،
وشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية واإلذاعية.
مفيت حمافظة سلفيت يلقي حماضرات ويشارك بفعاليات عدة
سلفيت :ألقى فضيلة الشيخ مجيل مجعة-مفيت حمافظة سلفيت -حماضرات عدة يف
قوات األمن الوطين ،حضرها العميد الركن حممد شحادة ،قائد املنطقة ،وعدد من
الضباط واجلنود ،تناول العديد من املوضوعات اليت تهمهم يف حياتهم العملية والدينية،
وكان فضيلته قد شارك يف ندوة أقامها نادي األسري الفلسطيين ،حيث دعا إىل ضرورة
العمل على حترير األسرى ،كما شارك يف ندوة حول املخدرات ،أقامتها شرطة احملافظة،
مبيناً خماطر هذه اآلفة على اجملتمع ،وشارك كذلك يف احلفل اخلتامي لفعاليات خميم
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الشرطي الصغري ،وخميم طالئع الشرطة ،مبيناً فضيلته املسؤولية الكربى اليت تقع على
عاتق رجال األمن.
مفيت حمافظة بيت حلم حيرم بيع األغذية الفاسدة وجتارتها
بيت حلم :نبه فضيلة الشيخ عبد اجمليد عمارنة-مفيت حمافظة بيت حلم-
إىل حتريم بيع أغذية أو أدوية فاسدة أو منتهية الصالحية ،واعترب أي
تاجر يقوم بذلك وهو يعلم أنها منتهية أو فاسدة بأنها جرمية حبق
البشرية اليت حرم اهلل قتلها بغري احلق ،كما أن أي كسب مالي منها
حرام وسحت ،جاءت أقوال فضيلته خالل مشاركته يف حلقة إذاعية ،تناولت العديد من
املوضوعات ،وكان فضيلته قد شارك يف قرعة احلج للعام 1432هـ ،واليت أجرتها وزارة
األوقاف والشؤون الدينية ،وأشاد فضيلته بالربنامج املتطور الذي أدخلته وزارة األوقاف
إلجراء القرعة ،مما يثبت النزاهة والشفافية اليت تتمتع بها الوزارة يف اختيار ضيوف
الرمحن ،كما شارك يف احتفال اليوبيل الفضي جمللة اللقاء ،هنأ فيها القائمني عليها ،كما
أشاد بنشاطات مركز اللقاء يف جمال وحدة اجملتمع الفلسطيين وإثراء النخب الثقافية
باألفكار املميزة من خالل عقد اللقاءات والندوات وورشات العمل.
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السؤال األول:

اكتب  ...؟

السؤال الثاني:

علل  ...؟

السؤال الثالث :

ما  ...؟

 .1اآلية األخرية من سورة آل عمران؟
 .2إطالق اسم بكة على مكة؟

 .1ما جائزة من يصلي مائة آية يف ليلة؟

 .2ما رأي فرويد يف أثر الدين على إحساس الفرد بالقلق؟
 .3ما وصف القرطيب للحج املربور؟

 .4ما رأي اإلمام الطربي يف تكفري احلج للمعاصي املتعلقة حبقوق العباد؟
 .5ما املقصود باملشعر احلرام؟

 .6ما اسم ميقات أهل املدينة؟

نشاطات

مسابقة العدد 99

؟

 .7من هما العاكف والباد اللذين ورد ذكرهما يف قوله تعاىلَ { :س َواء اْل َعا ِك ُف ِفيِه َواْلبَاِد}؟
 .8ما املقصود بتحريم مكة؟

 .9ما جيب على املعتدة من وفاة من فعل وترك؟

 .10ما حكم احلج من مال حرام عند مجهور العلماء؟

 .11ما املقصود بالوسط العدل الذي هو مفتاح الصحة النفسية يف اإلسالم؟
 .12ما رأي ابن رجب احلنبلي يف عمر اجلنني حني تنفخ فيه الروح؟

 .13ما اسم وزير األسرى الفلسطيين يف حكومة د .سالم فياض احلالية؟

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 99
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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السؤال األول:
 .1القائد صالح الدين األيوبي ()14
 .2اجلابري ()80
 .3يوسف عليه السالم ()24
 .4أ .مصطفى البكري الصديقي ()93
ب .عبداهلل فنون ()100
السؤال الثاني:
15 .1هـ وفق 617م ()20
1980 .2م ()52
2000 /9/ 28 .3م ()64
السؤال الثالث:
( .1لو أتيت عبداهلل بن أبي ،فانطلق إليه النيب )...حديث يف صحيح البخاري ()6
 .2عاقدان ،وصيغة ،ومثن ،واملسلم فيه ()38
 .3إن أكلت ثقلت ،وإن تركت ضعفت ،أنام يف اجملمع ،وأسهر يف املضجع ()47
 .4اسم العائلة ()35
السؤال الرابع:
 .1الطائف ()29
 .2كلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية ()101
 .3قاعة اهلالل األمحر بالبرية ()108

الفائزون في مسابقة العدد 97
املرتبة

االسم

العنوان

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

أمحد حسني موسى أزعر

نابلس

300

الثانية

حممد لطفي مطلق أبو بكر

رام اهلل

250

الثالثة عبد الناصر علي أمحد جوابره

طوباس

200
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نشاطات

إجابة مسابقة العدد 97

العدد  99ذو القعدة وذو الحجة  1432هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني  2011م

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

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 وغريها ،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  4صفحات حجم  ،A4والبحث عن  10 - 8صفحات.
 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،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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