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افتتاحية العدد

ُ
َ
َ
ْ
ْ
م
ك
ي
ل
ع
�ل
{ َو َم��ا َج َع�
َ
فيِ
ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}
الد ِ
الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

يظهر من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة التبين الواضح ملنهج التيسري ،ورفع

احلرج والعسر عن العباد يف احلج ،والصيام ،والتطهر للصالة ،ويف الشأن كله ،وينسجم

هذا كله مع إعالن اهلل تعاىل عن إقرار مبدأ التيسري ،ورفع احلرج ،والعسر يف دين
اإلسالم ،فقال تعاىلَ ...{ :و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج )1( .}...
الد ِ
ٍ
َ
س،
وأخذ الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بهذا املنهج ،ونهى عن التعسري ،فعن أَن ِ
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :يَ ِّسُروا وال ُت َع ِّسُرواَ ،وَب ِّشُروا وال ُتن ِّ
َفُروا))2( .

وعن َس ِعي ِد بن أبي ُب ْرَدةَ ،عن أبيه عن َج ِّدهِ ،لمََّا َب َعثَُه رسول ال َّلهِ ،صلى اهلل عليه وسلم،
َوُم َعاَذ بن َجبَل ،قال هَُل َما( :يَ ِّس َرا وال ُت َع ِّس َراَ ،وَب ِّش َرا وال ُتن ِّ
َف َراَ ،وَت َطا َو َعا ))3( .
ٍ
ومل يقف تبين الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملبدأ التيسري ،ومنهج رفع احلرج على
األوامر والنواهي والتوجيهات ،بل كان منهجه العملي يقوم على ذلك ،فعن َعاِئ َشَة،
رضي اهلل عنها ،أنها قالت( :ما ُخيرَِّ رسول ال َّلهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني أَ ْم َريْ ِن َق ُّط،
إال أَ َخ َذ أَيْ َس َر ُه َما ما مل يَ ُك ْن إِمْثاً ،فإن كان إِمْثًا ،كان أَْب َع َد الناس منه ،وما اْنتَ َق َم رسول ال َّلهِ،
صلى اهلل عليه وسلمِ ،لنَ ْف ِسِه يف َش ْيٍء َق ُّط ،إال أَ ْن ُتنْتَ َه َك ُح ْر َمُة ال َّلهَِ ،فيَنْتَ ِق َم بها لِ َّله))4( .

وكان الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،يلحظون منهج التيسري يف سلوك النيب ،صلى اهلل
َ
َ
اط ِئ َن َه ٍر
س ،قال( :كنا على َش ِ
عليه وسلم ،فيقتفون أثره ،ويقتدون به ،فعن األ ْز َر ِق بن قيْ ٍ
َ
َ َ
َ
لمَْ َ
سَ ،ف َصَّلىَ ،و َخَّلى َف َر َسُه،
از قد َن َض َ
ِباأل ْه َو ِ
ب عنه ا اُء ،ف َجاَء أبو َب ْر َزةَ األ ْسل ِم ُّي على ف َر ٍ
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َل َعَلي ُ
{ َومَا َجع َ
ْك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}
الد ِ

َفان َ
سَ ،فرََ
ت َك َصالَتُه َوَتبِ َع َها حتى أَْد َر َك َهاَ ،فأَ َخ َذ َهاُ ،ث َّم جاء َف َق َضى َصالَتُه َوِفينَا
ْطَل َق ْ
ت اْل َف َر ُ
َ
َر ُج ٌل له َرأْ ٌيَ ،فأَْقبَ َل يقول :ان ُ
َ َ
ْظُروا إىل هذا َّ
سَ ،فأَْقبَ َل
الشيْ ِخَ ،ت َرك َصالَتُه من أ ْج ِل ف َر ٍ
فقال :ما َعنَّ َف أَ َح ٌد ُمنْ ُذ َفا َرْق ُت َر ُس َ
ول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال :إ َّن منزلي مرََ
تاخ،
ِ َِْ ِ ُ ٍ
نيِ
َ
َ
َ
َّ
َ
ب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
آت أ ْهِلي إىل الليْ ِلَ ،وذك َر أَّنُه َص ِح َ
َفَل ْو َصَّليْ ُت وتركت مل ِ
ََ
ريهِ))5( .
ف َرأى من َتيْ ِس ِ
مفهوم اليسر والعسر والصلة بينهما

الناظر يف معنى اليسر يف اللغة جيد أنه يعين التسهيل والتمكني ،ويسر الشيء يسراً
وخ َّ
ويسارة ،يَ ُس َر َ
ف وَق َّل ،فهو يسري ،وتيسر الشيء تسهل وتهيأ )6( .
أما العسر يف اللغة فهو ضد اليسر ،ويعين :الضيق والشدة والصعوبة)7( .

ويقرر اهلل سبحانه وتعاىل مالزمة اليسر للعسر ،ويؤكد ذلك يف آيتني وردتا يف سورة
من أقصر السور القرآنية ،ففي سورة الشرح يقول تعاىلَ{ :فإِ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر ُي ْسراً* إِ َّن َم َع

اْل ُع ْس ِر ُي ْسراً})8( .

وينفي الكرماني يف كتابه أسرار التكرار يف القرآن أن يكون يف اآلية الكرمية تكرار،
ً
معلال أن املعنى {إِ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر} الذي أنت فيه؛ من مقاساة الكفار ،يسراً يف العاجل،
وإن مع العسر الذي أنت فيه من الكفار ،يسراً يف اآلجل ،فالعسر واحد واليسر اثنان،

وعن عمر ،رضي اهلل عنه( :لن يغلب عسر يسرين))9( .

وقيل :إن العسر املذكور يف هذه السورة واحد؛ ألن األلف والالم للعهد ،كقولك

جاءني رجل فأكرمت الرجل ،واليسر اثنان لتنكريه ،وقيل :إن اليسر األول يف الدنيا،

والثاني يف اآلخرة)10( .

تيسري أمور العبادات
ينص اهلل تعاىل يف قرآنه الكريم صراحة على تقرير مبدأ التيسري يف سياق فرض
الصيام ،وبيان بعض أحكامه ،فيقول تعاىلَ...{ :ف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َمن
ِ
يد ال ّلهُ ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر
ٍ
َوِلت ْ
ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ ،)11(}...فاهلل أتاح اجملال للمسلم أن يؤجل أداء صيام أيام رمضان حال
5
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مرضه أو سفره فيها ،ثم عقب اهلل على هذه اإلتاحة بلفت األنظار إىل منهج التيسري
املتضمن يف هذه اإلتاحة ،وذلك بالنص اللفظي على أن اهلل يريد بعباده اليسر ،وال يريد

بهم العسر ،وورد مثل مضمون هذا النص يف سياق اآلية الكرمية اليت أثبتت مشروعية
ين
التيمم عوضاً عن الغسل والوضوء حني تعذر القيام بهما ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
وس ُك ْم
الصالةِ فا ْغ ِسُلواْ ُو ُجو َه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلىَ المََْراِف ِق َوا ْم َس ُحواْ ِبُر ُؤ ِ
ُم إِلىَ َّ
آ َمنُواْ إَِذا ُق ْمت ْ
َ
َ ُ
ُم ُجنُباً َف َّ
اط َّهُرواْ َوإِن ُكنتُم َّم ْر َضى أَ ْو َعَلى َس َف ٍر أَ ْو َجاء
ني َوإِن ُكنت ْ
َوأ ْر ُجَلك ْم إِلىَ اْلك ْعبَ ِ
أَ َح ٌد َّم ُ
ِّساء َفَل ْم جَِت ُدواْ َماء َفتَيَ َّم ُمواْ َص ِعيداً َطيِّباً َفا ْم َس ُحواْ
ُم الن َ
نكم ِّم َن اْل َغاِئ ِط أَ ْو َال َم ْست ُ
ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَيْ ِد ُ
ـكن ُي ِر ُ
يكم ِّمنُْه َما ُي ِر ُ
يد ِلُي َط َّه َر ُك ْم
يد ال ّلهُ ِليَ ْج َع َل َعَليْ ُكم ِّم ْن َح َر ٍج َوَل ِ
َوِلُيتِ َّم ِن ْع َمتَُه َعَليْ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن})12( .
فقد جاء النص يف هذه اآلية الكرمية على أن اهلل ال يريد أن جيعل حرجاً على عباده
بإلزامهم بالغسل والوضوء عند فقد املاء ،حيث شرع هلم التيمم ً
بديال عنهما يف ظروف

قاهرة تستدعي اللجوء إىل التيمم.
ويظهر التيسري واضحاً يف احلج ،فلم ُيفرض على غري مستطيع ،قال تعاىل ...{ :وَلِ ّلهِ
ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
يال  ،)13(}...وهذا يعين أن من منعه العجز
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
َعلى النَّ ِ

عن أداء احلج ال يكلف به ،وال حيمل وزر تركه ،ويف هذا من التيسري ما ال خيفى.

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فتح يف احلج باب التيسري على أوسع نطاق من
خالل إباحة التقديم والتأخري يف أعمال احلج اليت يؤديها احلاج ،فعن عبد اللهَِّ بن َع ْم ِرو
ابن اْل َعاص( :أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وَق َ
اس
ف يف َح َّجِة اْل َود
َاع بمِِنًى ِللنَّ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
يَ ْسأَُلوَنُهَ ،ف َجاَءُه َر ُج ٌل فقال :مل أ ْش ُع ْر َف َحَل ْق ُت قبل أ ْن أْذَب َح ،فقال :اْذَب ْح وال َح َر َجَ ،ف َجاَء
َ
َح ْر ُت قبل أَ ْن أَ ْر ِم َي ،قال :ا ْر ِم وال َح َر َج ،فما ُسئِ َل النيب ،صلى اهلل
آخُر فقال :مل أَ ْش ُع ْر َفن َ
عليه وسلم ،عن َش ْيٍء ُق ِّد َم وال ُأ ِّخ َر إال قال :اْف َع ْل وال َح َر َج))14( .
فتكرار الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لقول( :اْف َع ْل وال َح َر َج) يف إجابته ملن سأله
عن تقديم بعض أعمال احلج يوم النحر يف منى ،يدل  -دون ريب -على األخذ مببدأ
التيسري على احلجاج ،ورفع العسر واحلرج عنهم.
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َل َعَلي ُ
{ َومَا َجع َ
ْك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}
الد ِ

ومن التيسري يف احلج ختيري احلاج بني التعجل والتأخر أيام منى ،فقال تعاىلَ { :واْذ ُكُرواْ
َات َف َمن َت َع َّج َل يَ ْو َمينْ ِ َف َ
ال إِْث َم َعَليِْه َو َمن َتأَ َّخ َر َفال إِْث َم َعَليِْه لمَِ ِن
ال ّلهَ فيِ أَيَّ ٍام َّم ْع ُدود ٍ
فيِ
َّات َقى َو َّاتُقواْ ال ّلهَ َوا ْعَل ُموا أَن ُ
َّك ْم إَِليِْه حُْت َشُرو َن})15(.
وقد جعل اهلل تعاىل خمرجاً ملن قصد احلج وشرع به ،ثم أحصر عن أدائه ،بأن أمره
باهلدي دون أن يشدد عليه ،بل نصت اآلية الكرمية على ذبح ما استيسر من اهلدي،
وجعل فدية حلق احملرم رأسه بسبب املرض صياماً أو نسكاً ،وشرع صيام عشرة أيام ً
بدال
من اهلدي للمتمتع الذي يعجز عن تقديم اهلدي ،وكان من التيسري يف هذا أيضاً ،أن

وزع الصوم هنا بني أيام احلج ،وبعد العودة إىل األهل ،بواقع ثالثة أيام يف احلج ،وسبعة
استَيْ َس َر
بعد الرجوع إىل األهل ،فقال تعاىلَ { :وأَمِتُّواْ الحْ َ َّج َواْل ُع ْم َرةَ لِ ّلهِ َفإِ ْن ُأ ْح ِص ْرت
مُْ َف َما ْ
ْي حَِمَّلُه َف َمن َكا َن ِم ُ
هَْ
نكم َّم ِريضاً أَ ْو ِبِه أًَذى
وس ُك ْم َحتَّى يَبُْل َغ هْالَد ُ
ْي َو َال حَْتِلُقواْ ُر ُؤ َ
ِم َن الد ِ
ُم َف َمن تمََتَّ َع ِباْل ُع ْم َرةِ إِلىَ الحْ َ ِّج َف َما
ِّمن َّرأْ ِ
3سِه َف ِف ْديٌَة ِّمن ِصيَ ٍام أَ ْو َص َدَقٍة أَ ْو ُن ُس ٍك َفإَِذا أَ ِمنت ْ
هَْ
ُم ِتْل َك َع َش َرةٌ
ْ
ْي َف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َثالَثِة أَيَّ ٍام فيِ الحْ َ ِّج َو َسبْ َعٍة إَِذا َر َج ْعت ْ
استَيْ َس َر ِم َن الد ِ
اض ِري المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرام َو َّاتُقواْ ال ّل َه َوا ْعَل ُمواْ أَ َّن ال ّلهَ َش ِد ُ
يد
َكا ِمَلٌة َذِل َك لمَِن لمَّْ يَ ُك ْن أَ ْهُلُه َح ِ
ِ
ْ
اب}( ،)16فهذا مثال يدل جبالء ووضوح على منهج التيسري يف اإلسالم.
ال ِع َق ِ
ومن وجوه التيسري يف احلج؛ اجلمع بني الصالتني بعرفة ،وتقصري اخلطبة :فعن َسا أَ َّن
لمِ
ف َعا َم َنز َ
وس َ
الزَبيرْ ِ ،رضي اهلل عنهماَ ،سأَ َل َعبْ َد اللهَِّ ،رضي اهلل عنه:
َل ِباْب ِن ُّ
الحْ َ َّج َ
اج بن ُي ُ
( َكيْ َ
ت ُت ِر ُ
ف يوم َع َرَفَة؟ فقال َسا ٌ :إن ُكنْ َ
الصالةِ()17
َع يف المَْْوِق ِ
السنََّةَ ،ف َه ِّج ْر ِب َّ
ف َت ْصن ُ
يد ُّ
لمِ
َّه ْم َكاُنوا يجَْ َم ُعو َن بني ُّ
الظ ْه ِر َواْل َع ْص ِر يف
يوم َع َرَفَة ،فقال عبد اللَّهِ بن ُع َم َرَ :ص َد َق؛ إِن ُ
السنَِّة ،فقلت ِل َسامل :أََف َع َل ذلك رسول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال َسا ٌَ :و َه ْل
ُّ
لمِ
َتتَّبِ ُعو َن يف ذلك إال ُسنَّتَُه))18( .
التوفيق بني منهج التيسري واحلرص على أداء الواجبات والسنن
من الفضل واخلري للمرء املسلم أن يتَّبع سنن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيعمل
وفقها ،فاهلل حث على ذلك ،فقال سبحانه وتعاىلَ :
{ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم َر ُسو ِل اللهَِّ ُأ ْس َوةٌ
فيِ
اآلخ َر َوَذ َك َر اللهََّ َكثِرياً}( ،)19ويف احلج حث الرسول،
َح َسنٌَة لمَِّن َكا َن يَ ْر ُجو اللهََّ َواْليَ ْو َم ِ
7
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صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني على أخذ مناسكه عنه ،فعن َج ِابر قال( :رأيت النيب،
احَلتِِه يوم النَّ ْحرَ ،ويَُق ُ
َاس َك ُك ْمَ ،فإِِّني ال
ولِ :لتَأْ ُخ ُذوا َمن ِ
صلى اهلل عليه وسلم ،يرمي على َر ِ
ِ
أَْد ِري َل َعِّلي ال أَ ُح ُّج َب ْع َد َح َّج هذه))20( .
تيِ
وعلى الرغم من احلرص على اقتفاء أثر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أداء
مناسك احلج وأعماله ،فإن احلاج يواجه بعض املصاعب يف التقيد التام بأداء املناسك
على الوجه املسنون الوارد عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ودفعاً للحرج عنه يف

مثل هكذا ظروف وأحوال ،فقد أذن له باللجوء إىل بدائل أخرى ،ضمن نطاق منهج
التيسري الذي يقره اإلسالم ،فقد أبيح الطواف للراكب عند عجزه عن املشي ،عن ُأ ِّم

َسَل َمَة قالتَ :
َكي ،قالُ :طوفيِ من
(ش َك ْو ُت إىل رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَِّني أَ ْشت ِ
ِّ
ُ
ُ للهَّ
ب
َو َراِء الناس َوأَن ِ
ْت َرا ِكبٌَةَ ،فط ْف ُت َو َر ُسول ا ِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي َصلي إىل َجنْ ِ
ُ
ور))21( .
اْلبَيْ ِ
َاب َم ْس ُط ٍ
ت ،يَ ْق َرأ بالطور َو ِكت ٍ
ً
حمموال عند اللزوم ،وشرع للحاج أن يصلي
بل أجيز للحاج أن يطوف ويسعى
ركعتني بعد الطواف يف أي مكان من املسجد احلرام ،حني يتعذر عليه أداؤهما عند مقام

إبراهيم ،على الرغم من أن القرآن الكريم حث على اختاذ مقام إبراهيم مصلى ،فقال
ً ِّ
يم ُم َصًّلى َو َع ِه ْدَنا إِلىَ
تعاىلَ { :وإِْذ َج َعْلنَا اْلبَيْ َ
اس َوأَ ْمناً َواتخَِّ ُذواْ ِمن َّم َق ِام إِْب َرا ِه َ
ت َمثَاَبة للنَّ ِ
سا ِع َ
يل أَن َط ِّه َرا َبيْ َ ِل َّ
ني َواْل َعا ِك ِف َ
لطاِئ ِف َ
يم َوإِمْ َ
الس ُجوِد}()22
إِْب َرا ِه َ
الر َّك ِع ُّ
ني َو ُّ
تيِ
مواضع التيسري يف خامتة سورة البقرة
تضمنت خامتة آيات السورة القرآنية األكرب ،النص على أن اهلل تعاىل ال يكلف نفساً
َ
ت
إال وسعها ،فقال
َسبَ ْ
تعاىل{: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 حَْت ِم ْل َعَليْنَا إِ ْصراً َك َما مََ
حْلتَُه َعَلى َّال ِذ َ
اخ ْذَنا إِن ن ِ
َرَّبنَا َال ُت َؤ ِ
حنَا أَ َ
انص ْرَنا
َقبِْلنَا َرَّبنَا َو َال حَُت ِّمْلنَا َما َال َطاَقَة َلنَا ِبِه َوا ْع ُف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنَا َوا ْرمَْ
نت َم ْو َالَنا َف ُ

ين}( ،)23كما تضمنت هذه اآلية الكرمية دعاء املؤمنني ربهم ،طالبني
َعَلى اْل َق ْو ِم اْل َكاِف ِر َ
حيملهم اهلل ما ال طاقة هلم به ،وأن
العفو عن زالتهم بسبب النسيان أو اخلطأ ،وأن ال ِّ

يعفو عنهم ،فهذا الدعاء ،وما سبقه من إعالن عن نفي التكليف فوق الوسع والطاقة،
8

َل َعَلي ُ
{ َومَا َجع َ
ْك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}
الد ِ

ينسجمان مع مبدأ التيسري الذي يقره اإلسالم العظيم يف العبادات وغريها ،حتى َّ
إن
القرآن الكريم نفسه مُشل يف نطاق التيسري ،فقال تعاىلَ{ :فإِمَّنَا يَ َّس ْرَناُه ِبِل َساِن َك ِلُتبَ ِّش َر ِبِه
ني َوُتن ِذ َر ِبِه َق ْوماً ُّل ّداً}( ،)24وقال سبحانه وتعاىلَ { :وَل َق ْد يَ َّس ْرَنا اْلُق ْرآ َن ِل ِّ
المُْتَّ ِق َ
لذ ْك ِر َف َه ْل
ِمن ُّم َّد ِك ٍر})25( .

فليت الناس يتدبرون هذه احلقائق الدالة على األخذ مببدأ التيسري ،حتى يكون لديهم

تصورات صحيحة عن خصائص اإلسالم ،ومزايا منهجه يف التشريع ،فيعمدوا إىل تبين

هذا املنهج يف مواقفهم وآرائهم ،ويتزودوا بالتقوى ،حتى تتيسر شؤونهم ومصاحلهم،
حيث وعد اهلل أهل التقوى بتيسري أمورهم ،فقال تعاىلَ ...{ :و َمن يَتَّ ِق اللهََّ يجَْ َعل َّلُه ِم ْن
أَ ْم ِرهِ ُي ْسراً})26( .
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كلمة العدد

دالالت إميانية لـمقولة
(ما َظُّن َك ب ْ
اث َنينْ ِ اهلل َثاِلُث ُه َما)
ِ
الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

خالل رحلة هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه الصديق ،رضي اهلل عنه،

من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ،أرسلت قريش يف طلبهما ،وعينت جائزة ملن يأتيها
بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلحق بهما رجال منها طمعاً يف القبض عليهما،

وحصل أن دخال غار ثور ،ووصل مالحقوهما إىل باب الغار ،فبدت على أبي بكر آثار
التحسب من عواقب هذا احلصار ،عن أبي َب ْك ٍر ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنت مع النيب،
ني ،قلت :يا َر ُس َ
صلى اهلل عليه وسلم ،يف اْل َغ ِارَ ،ف َرأَيْ ُت آَثا َر المُْ ْش ِر ِك َ
ول ال َّلهِ؛ لو أَ َّن أَ َح َد ُه ْم
َرَف َع َق َد َمُه َرآَنا ،قال :ما َظن َ
ُّك ِباْثنَينْ ِ اهلل َثاِلُث ُه َما))1( .
فرد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على ختوف صاحبه أبي بكر ،رضي اهلل عنه،
ُّ
بقوله( :ما َظن َ
ُّك ِباْثنَينْ ِ اهلل َثاِلُث ُه َما) ،ينم عن عمق إميانه صلى اهلل عليه وسلم بربه،
وقوة توكله عليه سبحانه وتعاىل ،مع أخذه بأسباب النجاة والنجاح ،ويف اآليات القرآنية

اليت تضمنت وصف ما جرى يف هذا املقطع من رحلة اهلجرة ما يدل بوضوح على عمق
نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ال ّلهُ إِْذ أَ ْخ َر َجُه
يقينه صلى اهلل عليه وسلم ،فيقول سبحانه وتعاىل{ :إِ َّال َت ُ
احبِِه َال حَْت َز ْن إ َّن ال ّلهَ َم َعنَا َفأَنز َ
ين َك َفُرواْ َثاِن َي اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ال ّلهُ
َّال ِذ َ
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة ال ّلهِ ِه َي
َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُّ
يم})2( .
اْل ُعْليَا وَال ّلهُ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
فيا له من موقف! يوحي بالدروس والعرب ملن أراد االستزادة باإلميان ،والتمكن من
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التسلح بالعزمية ورباطة اجلأش ،يف مواجهة اخلطوب واحملن واالبتالءات ،فإذا كانت

الرعاية الربانية حتف املرء ،فما عليه من بأس ،وإذا كانت عني اهلل ترعاه ،فما عليه من
خوف ،وإذا كان املرء مع اهلل ،فإنه يستسهل الصعاب ،ويصرب على تداعياتها ،مستعيناً

ً
استَ ِعينُواْ
بالصرب والصالة،
عمال بهدي اهلل ،حيث أوصى سبحانه بهما ،فقال تعاىلَ { :و ْ
الص َ
اش ِع َ
ني}( ،)3وقال سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها
ريةٌ إِ َّال َعَلى الخْ َ ِ
الةِ َوإَِّن َها َل َكبِ َ
الصبرْ ِ َو َّ
ِب َّ
الص َ
ين} ( ،)4وسبق أن طلب
َّال ِذ َ
الص ِاب ِر َ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
الةِ إِ َّن ال ّلهَ َم َع َّ
ين آ َمنُواْ ْ
موسى ،عليه السالم ،من قومه األخذ بهذا اهلدي الناجع ،فقال تعاىلَ{ :ق َ
وسى ِل َق ْو ِمِه
ال ُم َ
اص ُ واْ إ َّن َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ َوال َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني})5( .
ْ
ض لِ ّلهِ ُي ِ
استَ ِعينُوا بِال ّلهِ َو ْ برِ ِ
ال ملجأ من اهلل إال إليه سبحانه:
قد يقول قائل إن الذي تنقطع به سبل النجاة ال ميلك إال أن يلجأ إىل اهلل ،ألنه ال جيد
يب المُْ ْض َط َّر إَِذا
أمامه خياراً آخر ،حتى لو مل يكن مؤمناً من قبل ،واهلل تعاىل يقول{ :أَ َّمن يجُ ِ ُ
السوَء َويجَْ َعُل ُك ْم ُخَل َفاء َ
األ ْرض أَإَلٌه َّم َع اللَّهِ َقِل ً
يال َّما َت َذ َّكُرو َن}( ،)6نعم؛
َد َعاُه َويَ ْك ِش ُف ُّ
ِ ِ
هذه حقيقة واقعة ،فحتى فرعون ملا صدمته احلقيقة ،وعاين الغرق ،طلب النجاة من اهلل،

فقال تعاىلَ { :و َجا َو ْزَنا ِببَ إِ ْس َراِئ َ
يل اْلبَ ْح َر َفأَْتبَ َع ُه ْم ِف ْر َع ْو ُن َو ُجنُوُدُه َب ْغياً َو َعدْواً َحتَّى إَِذا أَْد َر َكُه
نيِ
اْل َغ َر ُق َق َ
َت ِبِه َبنُو إِ ْس َراِئ َ
يل َوأََناْ ِم َن املُ ْسِل ِم َ
ني})7(.
ال آ َم ُ
نت أََّنُه ال إِِلـَه إِ َّال َّال ِذي آ َمن ْ

غري أن الذي يلجأ إىل ربه من منطلق إميانه ويقينه به سبحانه وقدرته على كل شيء
خيتلف حاله ،عمن يلجأ إىل اهلل خالصاً من حبكة أو شدة أملت به ،خمالفاً تنكره لإلميان يف

أحواله األخرى ،فرد اهلل على احملاولة اليائسة لفرعون بالتشبث بطوق اإلميان للنجاة من
املصري احملتوم ،والعاقبة الوخيمة ،بسبب طغيانه ،وظلمه ،وشططه ،ونكرانه اإلميان بقوله
َج َ
ت َقبْ ُل َو ُك َ
سبحانه وتعاىل{ :آآل َن َوَق ْد َع َصيْ َ
يك ِببَ َدِن َك
نت ِم َن المُْْف ِس ِد َ
ين* َفاْليَ ْو َم ُنن ِّ

ً
ُ َ َْ َ ً
اس َع ْن آيَاِتنَا َل َغاِفُلو َن})8( .
ِلتَكو َن لمِ ْن َخلفك آيَة َوإِ َّن َكثِريا ِّم َن النَّ ِ

فشتان بني الذي يرجو اهلل بعد إفالسه من دعم اآلخرين ،ومدد العاملني ،وبني الذي

يرجوه سبحانه ابتداء ،يف سرائه وضرائه ،وكل أحواله ،من هنا جييء تنبيه الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،إىل ضرورة احملافظة على حسن رجاء اهلل يف الرخاء والشدة ،فعن
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دالالت إميانية لـمقولة (ما َظُّن َك ب ْ
اثنَينْ ِ اهلل َثاِلُث ُه َما)
ِ

ابن َعبَّاس ،قال( :كنت َخْل َ
ف رسول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ْو ًما فقال :يا ُغالُم؛ إني
ٍ
َ
َ
اح َف ْظ اللَّهَ جَِت ْدُه جَُتا َه َك ،إذا َسأْل َ
اسأ ْل اللَّهَ ،وإذا
ُأ َعِّل ُم َك َكِل َم ٍ
اح َف ْظ اللَّهَ يحَْ َف ْظ َكْ ،
ات؛ ْ
ت َف ْ
استَ ِع ْن بِاللَّهَِ ،وا ْعَل ْم أَ َّن ُ
وك ِب َش ْيٍء ،مل يَنْ َف ُع َ
ت على أَ ْن يَنْ َف ُع َ
استَ َعنْ َ
وك
َم َع ْ
األ َّمَة لو ْ
اجت َ
ت َف ْ
ْ
وك ِب َش ْيٍء ،مل يَ ُض ُّر َ
َم ُعوا على أَ ْن يَ ُض ُّر َ
وك إال ِب َش ْيٍء
إال ِب َش ْيٍء قد َكتَبَُه اهلل لكَ ،وَل ْو ْ
اجت َ
ت َ
الص ُح ُف))9( .
األْقالُمَ ،و َج َّف ْ
قد َكتَبَُه اهلل َعَليْ َكُ ،رِف َع ْ
ت ُّ
األمر هلل من قبل ومن بعد:

إن موقف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم يف الغار ،ورده على ختوف صاحبه ،بتلك

العبارات اإلميانية ،يرسم للمؤمن الصورة املشرقة للمواقف النابعة من اإلميان حني
يواجه الصعاب ،ويبتلى باحملن ،فما دام األمر ً -
أوال وأخرياً ،ومن قبل ومن بعد -بيد
اهلل ،فمن املنطق والسالمة والسداد ،أن ال يكون التوجه بطلب النجاة إال إىل اهلل ،مع

األخذ مبقومات اإلجابة ،ومتطلبات رضاه سبحانه.

ومن املفيد مبكان تدبر املضامني املقرتنة بذكر حسن التوكل على اهلل ،كما وردت

يف اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة اليت مثلتها العينة املستشهد بها
آنفاً ،فاهلل يؤكد على إمداده النصر لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى َّ
إن التفاف األنصار

نصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه
واألصحاب حوله مناصرين ،مل يكن أن يتم لوال أن أراد اهلل{ ،إِ َّال َت ُ
ال ّلهُ ،}...وقد ساق اهلل ذكر نصرته صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه وهما يف الغار ،على أن
ِهبََة النصر حمصورة باهلل سبحانه ،ويثبت اهلل ذكر مضمون هذه احلقيقة يف آيتني كرميتني،

فيقول سبحانهَ { :و َما َج َعَلُه اللَّهُ إِال ُب ْش َرى َل ُك ْم َوِلت ْ
َط َمئِ َّن ُقُلوُب ُك ْم ِبِه َو َما النَّ ْصُر إِال ِم ْن
َ ِ
احل ِكيم}( ،)10ويتكرر هذا الذكر يف سورة األنفال مع اختالف بسيط يف
يز
ِعنْ ِد اللَّهِ ال َع ِز ِ
حروف بعض األلفاظ وترتيبها ،فيقول سبحانهَ { :و َما َج َعَلُه اللَّهُ إِال ُب ْش َرى َوِلت ْ
َط َمئِ َّن ِبِه
يم} ()11
ُقُلوُب ُك ْم َو َما النَّ ْصُر إِال ِم ْن ِعنْ ِد اللَّهِ إِ َّن اللَّهَ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
وأكد اهلل يف آية من سورة التوبة اليت أشارت إىل نصرة اهلل جل وعال لرسوله،

صلى اهلل عليه وسلم ،يف هجرته على أن كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة أهل الباطل هي
13
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السفلى ،وأن الذي يقدر هذه احلقائق ،ويقرر ما يرتتب عليها من نتائج ،هو اهلل العزيز
الس ْفَلى َو َكِل َمُة ال ّلهِ ِه َي
احلكيم ،فقال سبحانه وتعاىلَ ...{ :و َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُرواْ ُّ

يم}
اْل ُعْليَا وَال ّلهُ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ

وهذه احلقيقة تتماشى مع احلقيقة اإلميانية الساطعة املتمثلة بكون النفع والضرر بيد

اهلل وحده ،فاخللق ،جمتمعني أو متفرقني ال ميلكون وال يستطيعون أن حيدثوا يف الكون
شيئاً ال يريده اهلل سبحانه وتعاىل.
ربط النتائج والعواقب باملقدمات واألسباب:
يف قصة فرعون أشار سبحانه تعاىل إىل سبب رفض االستجابة اإلجيابية لطلب فرعون،
حني جلأ إىل االعرتاف باإلميان بعد فوات األوان ،فقال تعاىل{ :آآل َن َوَق ْد َع َصيْ َ
ت َقبْ ُل

َو ُك َ
ين}
نت ِم َن املُْف ِس ِد َ

كما أفصح سبحانه وتعاىل عن سبب إعراض كثري من الناس عن احلقائق اإلميانية،
مبيناً أنه الغفلة والعمى الذي يصيب القلوب ،على الرغم من كون العيون مبصرة،

فعقب سبحانه وتعاىل على حقيقة ما انتهى إليه أمر فرعون بقوله سبحانهَ ...{ :وإِ َّن َكثِرياً
اس َع ْن آيَاِتنَا َل َغاِفُلو َن}
ِّم َن النَّ ِ
ويف املقابل؛ فإن الذين يستجريون حبمى اهلل ،ويعملون بهديه ،يهبهم اهلل سبحانه
وتعاىل خريات كثرية ،ونعماً جزيلة ،فيبعد عنهم َه ّم احلزن ،فها هو الرسول ،صلى اهلل

قائالَ :
عليه وسلم ،يهدئ روع صاحبه يف أحلك الساحات ،وأدق الظروفً ،
{...ال حَْت َز ْن} ...

فعلى أي أساس تقوم هذه التهدئة؟ إنها تقوم على مرتكز إمياني ...{ :إِ َّن ال ّلهَ َم َعنَا }...
فالذي يعتقد جازماً أن اهلل معه وناصره ،يطرد شبح احلزن عن نفسه ،وينطلق من وحل
اخلوف إىل ربيع األمل ،واستشراف الفوز.
َوم ْ
الل َف ُه َو َح ْسب ُ
ُه:
َن ي ََت َو َّك ْل َعَلى هَِّ

إن الذي يعتمد على اهلل ويتوكل عليه سبحانه ،لن خييب رجاؤه ،ولن حيبط أمله،

فاهلل جازى نبيه الذي نطق ساعة احملنة والكرب مبا يعرب عن مكنون إميانه ،اهلل معنا ،وما
ظنك باثنني اهلل ثالثهما ،جازاه بأن أنزل السكينة على قلبه ،وأيده جبنود السماء واألرض
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دالالت إميانية لـمقولة (ما َظُّن َك ب ْ
اثنَينْ ِ اهلل َثاِلُث ُه َما)
ِ

تنافح عنه ،وتقاتل من عاداه وخاصمهَ...{ ،فأَنز َ
َل ال ّلهُ َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَّْ َت َر ْو َها}...

ومن سنن اهلل يف خلقه أن حيقق التمكني واملنعة يف األرض للمؤمنني الصادقني ولو
بعد حني ،فالعربة بالعواقب والنهايات {...إ َّن َ
األ ْر َ
ورُث َها َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ
ض لِ ّلهِ ُي ِ
ِ

َواْل َعاِقبَُة ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني} ،وهكذا كانت العاقبة للمهاجر حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن دانت
له بقاع كثرية من املعمورة قبل موته ،وخالل فرتة دعوته حمدودة السنني ،واسعة اآلثار
والتحصيل ،حتى إ َّّن الدنيا ما زالت تردد اسم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بكل الفخر
واالعتزاز ،وستبقى على ذلك بإذن اهلل وتوفيقه ،وها هي بقاع الدنيا تشهد حضوره

صلى اهلل عليه وسلم ،يف أوساطها بالذكر احملمود ،واقتفاء أثره ،واإلميان بدينه ،واحملافظة
على دوام ذكره صلى اهلل عليه وسلم ،يف ركعات الصالة اليومية وخارج نطاقها على
الدوام ،وبكل حب وانتماء إليه صلى اهلل عليه وسلم ،على الرغم من مضي مئات

القرون على حادثة مطاردته خالل رحلة هجرته وصاحبه ،بدين اإلسالم ،حتى يتاح

بلوغه العاملني ،فبلغ واحلمد اهلل العرب والعجم ،وها هو يشهد املزيد املزيد من الذين
يدخلون فيه أفواجاً ،رغم حنق الكارهني ،وكيد املتآمرين ،ألن اهلل هلم باملرصاد ،وهو
القائل سبحانه وتعاىلُ{ :ي ِر ُ
يدو َن أَن ُي ْط ِف ُؤواْ ُنو َر ال ّلهِ ِبأَْف َوا ِه ِه ْم َويَأَْبى ال ّلهُ إِ َّال أَن ُيتِ َّم ُنو َرُه
َوَل ْو َكرهَ َ
الكاِفُرو َن}( ،)12يأتي هذا الوعد القاطع من اهلل لنصرة دينه ،إحقاقاً للحق،
ِ
ً
وإبطاال للباطل ،شاء من شاء وأبى من أبى ،إذ يقول سبحانه يف حمكم التنزيلَ { :ويحُ ِ ُّق
ال ّلهُ الحْ َ َّق ِب َكِل َماِتِه َوَل ْو َك ِرهَ املجُِْرُمو َن})13( .

وحني الوقوف عند هذه التأمالت اإلميانية ،املستوحاة من معني اهلدي القرآني
والنبوي ،جيد املواطن الفلسطيين القابض على اجلمر بلسماً يداوي جراحه ،ويسعف
نفسه ،فال فرج وال نصر إال من اهلل سبحانه وتعاىل ،ولن تثين مؤمناً حمتسباً صعاب احملن،
وهليب اجلمر عن التمسك بيقني اإلميان ،واجلزم بنيل الفرج باالنتصار ،ولو بعد حني

من الوقت ،فنحن على موعد معه طال الزمان أم قصر ،وقد أصاب من قال:
َعلى َق ْدِر أ ْه ِل الع ْ
َزم تأتي العَزاِئ ُم وَتأتي َ
الكراِم املَكـار ُم
على َق ْدِر ِ
الصغ ِري صغاُرهــا و َ
وَ
ني ّ
َظيم العَظاِئ ُم
َت ْص ُغ ُر يف َعني الع ِ
َت ْع ُظ ُم يف َع ِ
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مرتكزات ودوافع

ملف العدد

اهلجرة النبوية
أ .حممد ذياب أبو صاحل -دورا

يطل على العامل اإلسالمي والبشرية عام هجري جديد ،ومن حق هذا احلدث العظيم

أن نستثمره لتستفيد منه أمتنا الدروس والعرب؛ ملا تعاني منه يف هذه األيام من تكالب

معسكر الكفر على اإلسالم واملسلمني ،متخذين من هذه املناسبة العزمية والقدرة

على جتديد شباب هذه األمة ،اليت بدأ يبزغ نورها ،كما هو معلوم ،يف مشارق األرض
ومغاربها ،ومن هذا املنطلق ،فإنه ال بد لنا من التوجه صوب املرتكزات والدوافع اليت
أفرزت هذا احلدث العظيم.

مل تكن هجرة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه من مكة املكرمة إىل املدينة
املنورة هزمية ،أو فراراً من ساحة معركة ،ومل تكن أيضاً حتمية تارخيية ،كما ذكرها بعض

املتأخرين.

إن اهلجرة ركن أصيل من تاريخ الدعوة اإلسالمية ،ليعم نور اهلل هذا الكوكب ،بعدما

ساده ظلم البشرية ،وعبادة األوثان ،وتسلط الدول الكربى آنذاك؛ كالفرس والروم ،على
رقاب الشعوب املنكوبة ،وقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل لكل أمر سبباً ،وهدى نبيه هلذا
األمر {إِ َّن اللَّهَ َباِل ُغ أَ ْم ِرهِ َق ْد َج َع َل اللَّهُ ِل ُك ِّل َش ْيٍء َق ْد ًرا} ()1
فاهلل سبحانه وتعاىل مل خيلق شيئاً عبثاً ،بل حكمته يف خلقه ،وسنته يف عبادهُ{ ،ي ِر ُ
يدو َن
َ
ورهِ َوَل ْو َك ِرهَ اْل َكاِفُرو َن} ()2
ِلُي ْط ِفئُوا ُنو َر اللَّهِ ِبأْف َوا ِه ِه ْم وَاللَّهُ ُمتِ ُّم ُن ِ
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بدأ اإلسالم ينمو يف مكة ،كما تنمو الغراس يف منابتها يف بيئة خاصة ،تعيش فيها،

وتتكيف بأجوائها ،وهكذا كان املنبت اإلسالمي ،الذي قويت نباتاته ،وأصبحت ذات

شوكة ومنعة ،وغدت ذات أثر وفعالية.

عاش املسلمون دورهم يف مكة ،وهم يتحصنون من أذى األعداء ،ويزدادون ثباتاً
ً
على إميانهم ،حتى أخذت دعوتهم تزداد ثباتاً
ومشوال ،فبدأت تظهر معطيات جديدة على
فانضم إىل أتباع هذه الرسالة
الساحة الداخلية واخلارجية ،جتاوزت بأفقها أهل مكة،
َّ
طوائف خمتلفة من فئات متباينة ،حتى َّ
أقض هذا األمر مضاجع قريش ،وَفَل َ
ت الزمام من

يدها.

الدوافع اليت هيأت للهجرة:
لقد كان من أبرز الدوافع اليت هيأت للهجرة ما يأتي:

 - 1احلفاظ على عقيدة التوحيد ،هذه العقيدة اليت ترسخت يف نفوس املسلمني ،وبذلوا
يف سبيلها الغالي والنفيس ،فقد كان مفهوماً رائعاً يف نفوس املسلمني ،حيدوهم حب

اخلري ،والرجوع بالعز والنصر مطمئنني إىل نصر اهلل وتأييده هلم ،ألنهم على طريق احلق
سائرون.

َ
لجْ
عمق القائد العظيم هذا املبدأ
اإلن َ
ْس إِال ِليَ ْعُب ُدو ِن} (ّ )3
قال تعاىلَ { :و َما َخل ْق ُت ا ِ َّن َو ِ
يف نفوس املسلمني ،حيث قال صلى اهلل عليه وسلمَ :
(األ ْع َم ُال ِبالنِّيَِّةَ ،وِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما
ت ِه ْج َرُتُه
ت ِه ْج َرُتُه إِلىَ اللَّهِ َو َر ُسوِلِهَ ،ف ِه ْج َرُتُه إِلىَ اللَّهِ َو َر ُسوِلِهَ ،و َم ْن َكاَن ْ
َن َوىَ ،ف َم ْن َكاَن ْ
ُ
اج َر إَِليِْه) (.)4
َو ُج َهاَ ،ف ِه ْج َرُتُه إِلىَ َما َه َ
لدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أَ ْو ا ْم َرأَةٍ يَتَز َّ
فاإلخالص هلذه العقيدة مسا على كل االعتبارات الدنيوية ،سواء كانت مظاهر عرقية أم
طبقية ،ومسا أيضاً على اللون السياسي واالجتماعي والثقايف ،فأصبح املسلمون كاجلسد
الواحد -يد على من سواهم -يسعى بذمتهم أدناهم.

إن ألوان األذى والعذاب اليت تعرض هلا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه،

رضي اهلل عنهم ،لتنوء بها العصبة أولو القوة.

إذن؛ فما هو األمر الذي ثبّت املسلمني على مبدئهم ،ووطدهم على دينهم ،سوى
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اإلخالص هلذه العقيدة ،وعلى الرغم من اإلغراءات والعروض اليت قدمتها قريش إىل
الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلم تثنه عن املضي يف طريق الدعوة الصعاب

أو اإلغراءات ،فالعقيدة يف اإلسالم أساس جوهري ،فهي اليت دفعت املسلمني للتمسك
باهلجرة من مكة إىل احلبشة ً
أوال ،وإىل يثرب ثانياً ،واحلفاظ عليها.
لقد أوذوا ،وحوصروا ،وقوطعوا ،وشدد عليهم اخلناق ،وذاقوا من العذاب ألواناً،

لكنهم بقوا على عقيدتهم ثابتني ،ومببدئهم متمسكني ،ثبت املسلمون األولون على

عقيدتهم ،فهاجروا يف سبيل اهلل ،تركوا املال واألهل والبلد ،ورضوا حبمل هذه الرسالة.
إذن؛ فالعقيدة الصاحلة هي اليت غرست يف نفوس املؤمنني األولني حب التضحية،
وروح الفداء ،فجّلهم تعرض لالبتالء ،ابتداء بصاحب هذه الدعوة ،ومروراً بأبي بكر
الصديق ،رضي اهلل عنه ،وعثمان وآل ياسر وبالل ،رضوان اهلل عليهم ،فلوال التمسك

بالعقيدة ،والثبات على املبدأ واإلخالص هلذا الدين ،ملا آن هلؤالء القوم أن يرتكوا ما هم
فيه من نعيم ،فحقيقة اإلميان ثابتة لدى أصحاب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وتطبيق

أحكام الشريعة واضح يف حياتهم ،وقد كان من أبرز مظاهر اهلجرة مغادرة األوطان،

والفرار بهذا الدين ،حيث إن التمسك مببدأ اهلجرة أمر عظيم ،وتضحية جبارة ،وحافز
قوي للجهر بهذه الدعوة ،وتبليغها إىل البشرية مجعاء.

 - 2البحث عن بيئة صاحلة لنشر الدعوة اإلسالمية

توقف املد البشري للدعوة اإلسالمية يف مكة املكرمة ،فليس من اليسري أن يزيد

عدد املسلمني مبا يتناسب وزخم االندفاع الكامل يف روح هذه العقيدة ،ففتش الرسول
العظيم ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن مواطن أخرى ،عّلها تكون أكثر خصباً ،وأوفر عطاًء،
فليس من اليسري أن يدعو إىل هذه الدعوة أهل احلبشة اليت هاجر إليها أصحابه يف

املراحل األوىل.

ملاذا؟ ألن اهلدف من هذه اهلجرة هو احلفاظ على هذا النفر من أذى قريش ،فلم يكتب
للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن ينشر دعوته يف الطائف اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً
مبكة ،فيظل لقريش القيادة والسيادة واهليمنة على أهل الطائف ،فال بد هلذه الدعوة من
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مواطن أخرى تتحرك صوبها؛ لتنطلق منها بأسلوب جديد ،حيقق هلا اهلدف الذي رمست
من أجله.
- 3إضافة إىل من آمن بهذه الدعوة من أهل مكة ،فقد دخل يف اإلسالم أعداد أخرى
من أهل يثرب ،فوفدوا إىل الرسول الكريم ،معلنني إسالمهم ،وقد جتمع لدى هذه
الدعوة رصيد جديد ،وكان ال بد من جتميع الصفوف ،وتوحيد الكلمة.

إنها مواقف رائعة ،وصرب وثبات على الشدائدَّ ،
خلدها التاريخ ،وما زال املؤمنون

بدعوة اإلسالم يستلهمون العرب العظيمة من هذه املواقف ،يستأنسون بها ،ويتحملون
املشاق يف سبيل الثبات على احلق ،والدعوة لدين اهلل يف كل زمان ومكان.
لقد سبق االنتقال من حال إىل أخرى يف هذه اهلجرة اجلسدية تلك اهلجرة الروحية،
فما أعذب أن يهاجر أهل الشرك والوثنية من أتباع العقائد الفاسدة ،والعادات البالية
املوروثة إىل رحاب العقيدة الصافية ،فقد باع املؤمنون نفوسهم رخيصة يف سبيل اهلل،
فهجروا الدنيا ونعيمها ،واستعذبوا األذى والشدة يف سبيل رفع راية اإلسالم ،قال تعاىل:
َ هَُ َ هَُ لجْ َ َ ُ َ
اشرََ
تى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ َ ُ
{إِ َّن اللَّهَ ْ
يل اللَّهِ
ني أْنف َس ُه ْم َوأ ْم َوال ْم ِبأ َّن ل ُم ا نَّة ُي َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
َفيَ ْقُتُلو َن َوُي ْقتَُلو َن َو ْع ًدا َعَليِْه َح ًّقا التَّ ْو َراةِ َو جْ
يل َواْلُق ْرآ ِن َو َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن ال َّلهِ
ِ
اإل ِن ِ
فيِ
يم})5(.
َف ْ
ُم ِبِه َوَذِل َك ُه َو ال َف ْوُز ال َع ِظ ُ
استَبْ ِشُروا ِببَيْ ِع ُك ُم َّال ِذي َبايَ ْعت ْ

لقد كانت هجرة املسلمني تلبيًة لوازع اإلميان ،وحبثاً عن أرض صاحلة للعمل ،والتماساً

ألسباب العزة والكرامة ،فهي أثر واضح من مآثر اإلميان الصادق ،ومثرة من مثار احلرص

ّ
وأقض مضاجعهم حقاً ،لقد ضيّق املشركون على
على العقيدة ،مما أذهل عتاة قريش،
املسلمني اخلناق ،وشددوا عليهم احلصار ،فاستخاروا اهلل يف أمرهم ،فأخرجهم من بني

أيدي هذه الطاغية الغامشة؛ ليكونوا يف جرية الرمحن.
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َل ُدن َ
{ َرَّبنَا أَ ْخر ْجنَا ِم ْن ه ِذهِ اْل َق ْريَِة َّ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن
ْك َوِليًّا َو ْ
الظالمِِ أَ ْهُل َها َو ْ
ِ
َل ُدن َ
ريا} ()6
ْك َن ِص ً
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تهيئة احلياة البيئية يف املدينة املنورة لقبول الدعوة اإلسالمية:

إن االختيار اإلهلي للمدينة املنورة دار هجرة للمسلمني ،كان عطفاً إهلياً ،وتوفيقاً ربانياً،

إذ هيأ األسباب ،فضمن النتائج ،فإذا كانت إرادة اهلل سبحانه وتعاىل يف حتقيق هذا األمر،
فال بد إذن من استعراض للوضع االجتماعي والديين ،الذي كان سائداً يف مكة ،وما

شابه يف املدينة املنورة.

عاش رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يدعو أهل مكة قرابة ثالثة عشر عاماً ،فأعلن

إسالمه من أعلن ،ومتسك بعقيدته ،ووقف بها يف أحلك الظروف وساعات االبتالء،
ويف املقابل؛ كانت الفئة املغالية يف كفرها ،املتعنتة يف عاداتها وتقاليدها البالية ،املتحاملة

على هذه الدعوة وأصحابها؛ ألن هذه الدعوة سفهت أحالم قريش ،وعابت آهلتهم من
أصنام وأوثان؛ ألنها دعت إىل عبادة رب العباد.

كان اجملتمع املكي يضم فئتني خمتلفتني غري متكافئتني عدداً وعدة ،وخمتلفتني مبدأً وعقيدة:
 - 1املكيني :جماهرين بعدائهم لإلسالم واملسلمني ،يقف على رأسهم أعتى عتاة قريش،
ممن أخذتهم العزة باإلثم ،فلم تلن قلوبهم لعقيدة التوحيد ،فوقفوا يف طريقها.
 - 2املؤمنني املوحدين ،املتمسكني بعقيدتهم ،احملافظني على دينهم ،وجّلهم من الضعفاء
والفقراء ،ويقف على رأسهم سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فإذا توقفت عملية املد

البشري هلذه الدعوة يف هذه البقعة من األرض ،فال بد لتحريك دواليبها أن تنتقل إىل
أرض أكثر خصباً ،وأوفر مناًء ،وأجزل عطاًء ،فلتكن املدينة املنورة.

عرض رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بضاعته على غري أهل مكة ،عرضها على
القبائل الوافدة يف مواسم احلج وأسواق العربً ،
قائالَ ( :ه ْل ِم ْن َر ُج ٍل يحَْ ِمُل إِلىَ َق ْو ِمِه،
نيِ
َعوِني أَ ْن ُأَبِّل َغ َك َ
ال َم َرِّبي) ()7
َفإِ َّن ُق َريْ ًشا َق ْد َمن ُ
تلقى العديد من يثرب الدعوة اإلسالمية بقبول حسن ،فبايعوا الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،على اإلسالم ،وتعهدوا بأن يطيعوا أوامر اهلل ،وجيتنبوا نواهيه ،فلم يكن
إسالمهم بنطق الشهادة فقط ،بل كان ً
ً
وعمال ،وسرياً على تعاليمه.
قوال
أوفد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أول سفري لإلسالم وهو مصعب بن عمري،
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يدعو إىل اإلسالم يف املدينة املنورة ،ويعلم الناس القرآن وتعاليم اإلسالم ،اليت تلقاها
عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.

ازداد أتباع الدعوة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،فوفد عليه يف العام التالي ما يزيد عن

السبعني ،فأعلنوا إسالمهم ،وبايعوه على النصرة.

نشأت يف أكناف املدينة املنورة أول قاعدة إسالمية ،فكان البد من القبول باألمر اجلديد،

فما برح بيت يف املدينة املنورة إال وفيه لإلسالم ذكر ومتجيد.

لقد كانت( القرشية) مبا فيها من عنجهية ،وسيطرة على مكة ومقدراتها ،والبادية

واحلاضرة احمليطة بها والوافدة إليها ،والقبائل العربية عامة صفة بارزة ألهل(أم القرى)،

فكانت تعد يف نظر العرب مبا لديها من أصنام وأوثان ،وإشراف على الكعبة وخدماتها،
شيئاً عظيماً ،فهي كتلة واحدة ذات صبغة موحدة ،يعز عليها أن تفارق هذه السيادة،
فالسقاية اليت تظفر خبرياتها ،وتلتهم خريات الوافدين إليها ،ال تتجاوب مع هذا الدين
اجلديد ،وصاحبه الذي س ّفه أحالمهم ،وعاب آهلتهم.

إضافة إىل ما كانت تتمتع به قريش من ثراء وجاه بني القبائل العربية؛ ألنهم ألفوا

التجارة ،ونهبوا خريات القبائل اجملاورة هلم.
اجملتــمع الـــمدني:

أما اجملتمع املدني (أهل يثرب) ،فقد كان على خالف واضح مع اجملتمع املكي،

فالرتكيب االجتماعي يف املدينة املنورة يتكون من مشركني ويهود ،أما املشركون العرب؛

فهم قبيلتان (األوس واخلزرج) ،وهاتان القبيلتان أقارب وفدتا إىل املدينة من اجلنوب،
وأما اليهود؛ فقد وفدوا إليها من الشمال ،فاختاروا يثرب موطناً هلم؛ ليقطعوا الطريق

على النيب املنتظر ،ألن ذكره ورد عندهم يف التوراة بأنه سيكون من العرب نيب ،وأن
موطن رسالته يثرب ،فال بد إذن من استيطانها قبل نشر دعوته ،فتغطي على شريعتهم.

كانت العداوة مستحكمة بني األوس واخلزرج ،وطال أمد احلروب بينهما ،فتمنى كال

الفريقني أن تكون للحرب نهاية ،فهيأ اهلل األسباب حتى يكون األمر إليه ،فال بد من
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منقذ جيمعون عليه ،فتحقق هلم ذلك يف شخص هذا الرسول العظيم ،صلى اهلل عليه

وسلم ،الذي التقت عنده رغباتهم.

كان هلاتني القبيلتني إمكانية لقبول مبدأ التوحيد ،السيما أنهما كانتا جماورتني لليهود،

الذين كانوا يستفتحون عليهم بنيب من العرب ،وأنهم سيقاتلون معه ،وهم يعرفون
موضع رسالته وأوصافه ،قال تعاىلَّ :
َاب يَ ْع ِرُفوَنُه َك َما يَ ْع ِرُفو َن أَْبنَاَء ُه ْم
َاه ُم اْل ِكت َ
{ال ِذ َ
ين آَتيْن ُ
ُمو َن الحْ َ َّق َو ُه ْم يَ ْعَل ُمو َن} ()8
َوإِ َّن َف ِري ًقا ِمنْ ُه ْم َليَ ْكت ُ
فلما مسع أهل يثرب بهذا النيب ،أيقنوا أنه النيب املنتظر ،فطاروا إليه يف أكناف مكة،

وبايعوه على النصرة.

خرب املسلمون اهلجرة إىل احلبشة سابقاً ،وهي املنفذ الغربي ألهل مكة ،فتوافرت هلم

فيها حسن اإلقامة ،والرفد عند النجاشي ،مما كان له األثر الطيب يف نفوس املسلمني.

شاءت إرادة اهلل أن يتوجه املسلمون إىل املنفذ الشمالي ألهل مكة ،أي إىل يثرب،

اليت تتحكم باقتصاد مكة عن طريق الشام ،فهي تعد حبق الشريان الرئيس لإلمدادات

التموينية ألهل مكة ،فإذا فتح اهلل على املسلمني ،وزاد عددهم ،وقويت شوكتهم ،أصبحوا

على أهبة االستعداد إلعالن اجلهاد والتضييق على قريش ،كما ضيقت عليهم يف مكة
وحاصرتهم.

إذن؛ فإمكانية قبول أهل يثرب ملبدأ التوحيد واردة ،حيث إنهم مادة خام يعبدون األوثان،

وأما أهل احلبشة؛ فقد كانوا نصارى على املذهب اليعقوبي ،فكان هذا من أسرار جناح

الدعوة اإلسالمية بوقت قياسي وقصري؛ ألن نفوس أهل يثرب وقلوبهم أصبح لديها
القبول بهذا الدين ،إضافة إىل ذلك ،فإن للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قرابًة ونسباً يف
املدينة ،فال بد إذن من توافر املساعدة له ،علماً بأنها فشلت لدى أهل مكة العتاة ،فإرادة

اهلل سبحانه وتعاىل ،وتهيئة مجيع هذه األسباب ،وإصدار األمر اإلهلي للرسول الكريم
بتوجيهه ألصحابه ً
قائال هلم( :تفرقوا يف األرض فإن اهلل تعاىل سيجمعكم))9(.
وخمرج
إن عمق هذا التوجه ،وإحياءه إىل املسلمني ،كان له عمق عظيم يف النفوس،
ٌ
شرعي بإعطاء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،األمر اإلهلي يف التوجه إىل املدينة املنورة.
ٌ
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لقد كان توجيهاً إهلياً سامياً ،وترتيباً موفقاً ،عندما شكل مجاعة النقباء ،فأسس بذلك

القيادات املسؤولة يف املدينة ،فهيأت بذلك مجيع أسباب النجاح ،وكل فرد من املسلمني

يتحني ساعة الصفر لإلذن باهلجرة.

لقد فتحت قلوب املؤمنني املدنيني للمهاجرين من املسلمني قبل أن تفتح املدينة
املنورة أبوابها إليهم ،ففرشت األرض حمبة وسروراً ،فال أدل على ذلك من روعة
االنتظار للرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وروعة االستقبال له عندما وطئت قدماه

الشريفتان ثرى املدينة املنورة ،فهؤالء القوم ،هم الذين طاروا إليه يبايعونه يف مكة على
الدين والنصرة ،مل يكن قبول أهل املدينة املنورة بالدعوة اإلسالمية تنسيقاً ألطماع آنية،
أو جتسيداً ألحالم دنيوية ،بل أسند إىل أصحاب هذه الدعوة من أهل املدينة مهمة شاقة،

تلت اإلميان بالدعوة اإلسالمية ،أال وهي مهمة اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالن كلمة اهلل يف
األرض ،ومناجزة أهل الكفر.

اهلوامش
 .1الطالق.3 :
 .2الصف.8 :
 .3الذاريات.56 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب ما جاء إن األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى.
 .5التوبة.111 :
 .6النساء.75 :
 .7مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه.
 .8البقرة.146 :
 .9الدرر البن عبد الرب ،ص.48
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ملف العدد

التأريخ اهلجري
د .ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث

ُبين كثري من األحكام الشرعية على خمالفة املشركني ،وذلك إلظهار استقاللية األمة
اإلسالمية ،ومتيزها عن غريها من األمم؛ فهي خري أمة أخرجت للناس؛ قال تعاىل:

ُ
وف َوَتنْ َه ْو َن َع ِن المُْنْ َك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن بِاللَّ ِه َوَل ْو
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
{كنْت ْ
ت ِللنَّ ِ
َ ُ ْ
اسُقو َن}( ،)1ومن هذه
َاب َل َكا َن َخيرْ ًا هَُل ْم ِمنْ ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َوأَ ْكثَُر ُه ُم اْل َف ِ
آ َم َن أ ْهل ال ِكت ِ

األحكام اليت متيزت بها األمة؛ حف الشوارب ،وإعفاء اللحية؛ ف َع ْن اْب ِن ُع َم َر ،رضي اهلل
نيَ ،وِّفُروا ِّ
عنهماَ ،ع ْن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(خاِلُفوا المُْ ْش ِر ِك َ
الل َحىَ ،وأَ ْحُفوا
َّ
ار َب) ( ،)2ودعا ،صلى اهلل عليه وسلم ،األمة إىل الصبغ ،وتغيري الشيب( ،)3وعدم
الش َو ِ

اختاذ املساجد مقابر خمالفة لليهود والنصارى ( ،)4ويف صوم يوم عاشوراء ،قال ،صلى اهلل

عليه وسلمَ :
اس َع)( ،)5وذلك إمعاناً يف خمالفة اليهود؛
(لئِ ْن َب ِق ُ
يت إِلىَ َق ِاب ٍل َأل ُصو َم َّن التَّ ِ
فلم يقصر صومه على اليوم العاشر ،بل زاد عليه يوماً ،وكذا أمر بالصالة يف احلذاء
خمالفة هلم)6( .
ومن صور متيز هذه األمة ،حفاظها على تارخيها وتأرخيها؛ فما الفرق بني التاريخ
والتأريخ؟
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معنى التأريخ :قال ابن منظور( :أ ّر َخ :التأريخ :تعريف الوقت ،والتوريخ مثله ،أرخ

الكتاب ليوم كذاَ :وَّقتَه ...وتأريخ املسلمني :أرخ من زمن هجرة سيدنا رسول اهلل ،صلى

اهلل عليه وسلم ،وكتب يف خالفة عمر ،رضي اهلل عنه ،فصار تأرخياً إىل اليوم) (.)7

أما تعريف كلمة التاريخ يف االصطالح ،فقد ورد يف املعجم الوسيط( :التاريخ :مجلة
األحوال واألحداث اليت مير بها كائن ما ،ويصدق على الفرد واجملتمع ،كما يصدق على
الظواهر الطبيعية واإلنسانية ...والتأريخ تسجيل هذه األحوال) ( ،)8ويظهر من هذه
التعريفات الفرق بني التأريخ والتاريخ ،فالتاريخ ،علم يشمل أبرز األحداث ،والتأريخ
هو يوم معني تنسب إليه سائر األحداث ،واملؤرخ به عند األمة اإلسالمية كما سيأتي
ذكره هو اهلجرة النبوية.
ما الفرق بني التأريخ والتقويم؟
يظن بعضهم أن التأريخ هو التقويم ،وقد يلفظ التأريخ ويراد به التقويم ،وكذا
العكس ،وعند التأمل جند االختالف الدقيق بينهما؛ فالتقويم لغة مبعنى تصحيح اخلطأ،

أو االعوجاج ،واصطالحاً :تنظيم لقياس الزمن الذي يعتمد على ظواهر طبيعية متكررة
مثل دورتي الشمس أو األرض والقمر ( ،)9وهو يف الشهور الشمسية ثابت ال يتغري؛
مثل ربط بدء الدراسة سنوياً بأول يوم من برج امليزان؛ فهذا يسمى تقومياً ،وهو خاص

بتلك السنة ،ومثله التقويم الدهري ألوقات الصالة ( ،)10أما التأريخ فهو :وعاء
ألحداث األمة يساير أيامها ،ويربط أجياهلا ببعضهم بعضاً ،ويوثق حاضرها وماضيها،

وإن كان التقويم مضافاً إىل اهلجرة أو امليالد؛ يستخدم عند بعضهم مبعنى التأريخ ،فتجد
من يقول :التقويم اهلجري؛ واملقصود هو التأريخ اهلجري)11( .
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التأريح اهلجري والتأريخ امليالدي:
كان التأريخ امليالدي معروفاً عند الرومان منذ ( )750سنة قبل ميالد املسيح عليه

السالم ( ،)12وكان هذا التقويم قمرياً ،حيث تتألف السنة فيه من عشرة أشهر فقط؛
حتى جاء ملك روما (توما الثاني  716-673ق.م) الذي أضاف شهري يناير وفرباير،
وأصبحت السنة تتألف من  355يوماً ،ويف سنة ( )46قبل امليالد استدعى اإلمرباطور
الروماني يوليوس قيصر؛ الفلكي املنجم املصري سورجيني من اإلسكندرية؛ طالباً منه

وضع تأريخ حسابي ،يعتمد عليه ،ويؤرخ به ،فاستجاب الفلكي املصري ،ووضع تأرخياً

مستنداً إىل السنة الشمسية.

وبالتالي حتول الرومانيون من العمل بالتقويم القمري إىل التقويم الشمسي ،ومسي
هذا التأريخ بالتأريخ اليولياني؛ نسبة إىل اإلمرباطور يوليوس قيصر ،وبقي هذا التأريخ

ً
معموال به يف أوروبا وبعض األمم األخرى قبل ميالد املسيح ،عليه السالم ،وبعده،
واستمر النصارى على العمل بالتقويم الشمسي دون ربطه بالتأريخ امليالدي حتى
القرن السادس؛ أو القرن الثامن من امليالد؛ حيث مت احلساب ،ورجع بالتقويم الشمسي
لتكون بداية التأريخ النصراني من أول السنة امليالدية ،نسبة إىل ميالد املسيح عيسى،
عليه السالم ،وعندها عرف هذا التأريخ بالتأريخ امليالدي.
وخنلص من هذا بأن امليالد احلقيقي للمسيح ،عليه السالم ،سابق لبدء التأريخ
امليالدي بقرون عديدة؛ لذا ينبغي التمييز بني التأريخ امليالدي ،وميالد املسيح ،عليه

السالم ،ألن اصطالح قبل امليالد أو بعده تأرخيياً ال يشري بدقة إىل ميالد املسيح ،عليه

السالم ،فعلياً ( ،)13وقد استمر العمل بهذا التأريخ إىل عهد بابا النصارى (جورجيوري
الثالث عشر)؛ الذي قام بإجراء تعديالت على التأريخ اليولياني؛ لتاليف اخلطأ الواقع
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فيه؛ وهو عدم مطابقة السنة احلسابية على السنة الفعلية للشمس؛ مما أدى إىل وجود
فرق سنوي قدره إحدى عشرة دقيقة بني احلساب والواقع الفعلي ،فقام البابا بإصالح
هذا الفرق ،ومسي هذا التعديل بالتأريخ اجلورجيوري ،وانتشر العمل به يف غالب الدول

النصرانية ( ،)14والتأريخ امليالدي حالياً هو التأريخ اجلورجيوري.
نشأة التقويم اهلجري:
التقويم العربي قبل امليالد:

كان العرب يف اجلزيرة العربية يتبعون احلساب القمري ،ويعتمدون يف ذلك على
الرؤية البصرية للهالل؛ ابتداء من مشاهدته ألول مرة يف الشهر ،إىل مشاهدته ثانية يف

بداية الشهر التالي ،وعدة الشهور عندهم  12شهراً ،فقد كانوا على بقية من شريعة

ْ َ َ
إبراهيم ،عليه السالم ،وقد قال اهلل تعاىل{ :إِ َّن ِع َّدةَ ُّ
الش ُه ِ
ور ِعنْ َد اللَّهِ اثنَا َعش َر ش ْه ًرا فيِ
ات َو َ
األ ْر َ
ض ِمنْ َها أَ ْرَب َعٌة ُحُر ٌم َذِل َك ِّ
ين اْل َقيِّ ُم َفال َت ْظِل ُموا
الد ُ
الس َما َو ِ
َاب اللَّهِ يَ ْو َم َخَل َق َّ
ِكت ِ

يه َّن أَْنُف َس ُك ْم})15( .
ِف ِ

األشهر يف التقويم اهلجري:
استخدم العرب قبل اإلسالم أمساء معينة لألشهر القمرية ،إىل أن تغريت تلك األمساء
لتأخذ صورتها املعروفة حالياً:
حيرمون القتال فيه.
احملرم؛ ألن العرب قبل اإلسالم كان ّ
احلرام) مسي ّ
(حمرم ّ
حمرمّ :
ّ .1
 .2صفر :مسي صفراً؛ ألن ديار العرب كانت تصفر؛ أي ختلو من أهلها للحرب.

 .3ربيع األول :مسي بذلك؛ ألن تسميته جاءت يف الربيع؛ فهو شهر العشب واخلضار
واملطر.

 .4ربيع الثاني :مسي بذلك؛ ألن العرب كانوا يرتبعون فيه؛ أي لرعيهم فيه العشب
فسمى ربيعاً.
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 .5مجادى األوىل :ومسي مجادى لوقوعه يف الشتاء ،حيث جيمد املاء.

 .6مجادى اآلخرة :مسي بذلك؛ ألن تسميته جاءت يف الشتاء ً
أيضا؛ فلزمه ذلك االسم.
الرماح من األسنة؛ ألنها تنزع منها فال يقاتلون.
 .7رجب :مسي رجباً لرتجيبهم ّ

 .8شعبان :ألنه شعب بني رجب ورمضان ،وقيل :يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلباً للماء.
مُّي بذلك لرموض احلر ،وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته.
 .9رمضان :س

 .10شوال :لشوالن النوق فيه بأذنابها إذا محلت ،أي نقصت ،وجف لبنها.

 .11ذو القعدة :مسي (ذو القعدة) لقعودهم يف رحاهلم عن الغزو والرتحال؛ فال يطلبون
ً
كأل وال مرية.
 .12ذو احلجة :مسي بذلك ألن العرب تذهب للحج يف هذا الشهر)16( .

ظلت قريش تؤرخ بعام الفيل ،وكان املسلمون يؤرخون به معهم قبل اهلجرة؛ فلما هاجر

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مكة إىل املدينة ،ترك املسلمون التأريخ بعام الفيل،
ومسوا كل سنة مما بني اهلجرة والوفاة باسم خمصوص؛ مما اتفق يف تلك السنة :السنة

األوىل :األذان ،والثانية :األمر ،والثالثة :التمحيص ،والرابعة :الرتفئة ،واخلامسة :الزلزال،

والسادسة :االستئناس ،والسابعة :االستغالب ،والثامنة :االستواء ،والتاسعة :الرباءة،
والعاشرة :الوداع ،ثم بعد ذلك سار التأريخ أحياناً باألسلوب نفسه حتى السنة السابعة

عشرة للهجرة؛ وهي السنة اليت أسس فيها التقويم اهلجري الذي نؤرخ به اليوم)17( .
سبب وضع التأريخ اهلجري:
يروى أن أبا موسى األشعري كتب إىل عمر أنه يأتينا منك كتب ليس هلا تاريخ ،فجمع
عمر الناس ،فقال بعضهم :أرخ باملبعث ،وبعضهم :أرخ باهلجرة ،فقال عمر :اهلجرة
فرقت بني احلق والباطل ،فأرخوا بها ،وذلك سنة سبع عشرة ،فلما اتفقوا ،قالوا :ابدأوا
برمضان ،فقال عمر :بل باحملرم؛ فإنه منصرف الناس من حجهم ،فاتفقوا عليه (.)18
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الفرق بني السنة القمرية والسنة الشمسية:
ترتبط بعض العبادات بتوقيت ّ
الشمس؛ لكن ذلك يف أمور فطرية ،كبزوغ الفجر،
وزوال الشمس وغروبها ،وزوال الشفق األمحر؛ فهذه مواقيت الصالة يستوي فيها
ويعرفها كل من وجبت عليه الصالة؛ بدون توّقف على احلساب والعلم اخلاص ،وأما
باقي املواقيت فقد ربطها بالقمر.
اليوم الشمسي واليوم القمري:
اليوم يف التقويم اهلجري يبدأ بغروب الشمس ،وينتهي بغروب الشمس الذي
يليه ،وأما اليوم يف التقويم الشمسي (يوليوسي ،جرجيوري) ،فإنه يبدأ منتصف الليل،
وينتهي عند منتصف الليل الذي يليه ،وعليه؛ فإن رمضان على سبيل املثال يبدأ بعد

غروب مشس اليوم األخري من شعبان؛ فعن عبد اهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن
ال :ال َت ُصوُموا َحتَّى َت َر ْوا اهلِ َ
ول ال َّلهَِ ،صَّلى ال َّلهُ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ذ َك َر َر َم َضا َن َف َق َ
َر ُس َ
اللَ ،وال

ُت ْف ِطُروا َحتَّى َت َر ْوُهَ ،فإِ ْن ُغ َّم َعَليْ ُك ْمَ ،فاْق ُدُروا َلُه) ( ،)19وجه الداللة :أن الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،جعل انتهاء شهر شعبان ودخول رمضان برؤية اهلالل ،ويقاس عليها
بقية األشهر ،وهذا من رمحة اهلل وفضله؛ إذ لو كان رمضان مرتبطاً بالشمس؛ وصادف

أن يأتي صيفاً أو شتاًء؛ لشق ذلك على اخللق ،فكان أن ارتبط بالقمر ،فجعل يدور على
بقية الفصول.
السنة القمرية:
ترتبط بدورة القمر حول األرض؛ ووفق حركة القمر حتصل الشهور ،وكل دورة للقمر
حول األرض متثل شهراً قمرياً؛ وتبلغ مدته  29.25يوماً تقريباً ،وعلى هذا األساس
فإن السنة القمرية تكون  354.36يوماً ،أي أنه أقل من عدد أيام السنة الشمسية
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بـ( ،)20( )10.88ويف املقابل؛ فإن السنة الشمسية ترتبط حبالة الشمس ،وهي مأخوذة
من دورة األرض حول الشمس ،وتنقسم السنة الشمسية إىل الفصول األربعة املعروفة؛

وهي الدورة السنوية ،ومدة هذه السنة  365.25يوماً تقريباً.
حكم استعمال التأريخ غري اهلجري:

إن األصل هو العمل بالتقويم القمري املتمثل بالتأريخ اهلجري ،وهذا احلكم
يشمل مجيع األفراد ،والدول اإلسالمية ،ولكن ال مانع من االستفادة من التقويم

الشمسي؛ املتمثل بالتأريخ امليالدي؛ بصفته تقومياً مساعداً للتقويم القمري تابعاً
له؛ متى وجد مقتضى لذلك تتحقق فيه مصلحة راجحة ،وال عيب أن نأخذ ،ال أن
نستبدل ،من مواقيت األمم ما يفيدنا يف بعض احلاالت؛ فيما ال يتعارض مع أمر من

أمور الدنيا( ،)21ولذا فإن وضع التقويم الشمسي املتمثل بالتأريخ امليالدي شعاراً
للبلد ،واالعتداد به يف احتساب املواقيت واألحوال؛ هو تشبه صريح بالنصارى،

وجاءت النصوص الشرعية اليت حترم ذلك ،ويدل على هذا قوله ،صلى اهلل عليه وسلم،
فيما روي عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:

( َم ْن َت َشبََّه ِب َق ْو ٍمَ ،ف ُه َو ِمنْ ُه ْم)( )22ويتضمن احلديث التشبه بسمات الكفار ،وعاداتهم،
وتقاليدهم ،وأزيائهم ،وكل ما هو من خصائصهم ،وال شك يف أن اعتبار األصل هو:

استخدام التأريخ امليالدي ،يدخل يف مسات الكفار( ،)23وقد جاء يف فتاوى اللجنة
الدائمة( :ال جيوز للمسلمني التأريخ بامليالدي؛ ألنه تشبه بالنصارى ،ومن شعائر دينهم،
وعند املسلمني ،واحلمد هلل ،تأريخ يغنيهم عنه ،ويربطهم بنبيهم حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وهو شرف عظيم هلم ،وإذا دعت احلاجة جيمع بينهما ،وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل
على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم) ( ،)24وأما بالنسبة إىل من كان يعيش يف دولة
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نظامها يأخذ بالتأريخ امليالدي ،فإن كان النظام يسمح بوضع التأريخ اهلجري مع التأريخ
امليالدي ،فيجب على األفراد اإلشارة إىل التأريخ اهلجري يف املكاتبات واإلجراءات

متى استطاعوا ذلك ،ألن هذا حيافظ على بقاء التأريخ اهلجري شعاراً لألمة اإلسالمية،
وخيفف من املفسدة الواقعة باألخذ بالتأريخ امليالدي ،والقاعدة الشرعية تنص على
أنه إذا مل ميكن قطع املفسدة مجلة بأسبابها ودواعيها ،فإن التقليل من آثارها ،واحلد من
استشرائها وانتشارها مطلوب ،وهو من مقاصد الشرع املطهر)25( .
حكم استعمال التأريخ غري اهلجري يف املعامالت:
ذهب اجلمهور إىل أن املتعاقدين إذا استعمال التأريخ غري اهلجري يف املعامالت ،تنتفي

اجلهالة ،ويصح العقد؛ إذا كان ذلك التأريخ معلوماً عند املسلمني.

اخلالصة :بعد كل هذا يتضح لنا أن التأريخ امليالدي نتاج عمل بشري خالص،
يتسم بالقصور ،نشأ يف بيئة رومانية ،وحضانة نصرانية ،وبرعاية القياصرة ،وتعديالت
البابوات ،والرهبان ،ومل يعرف إال بعد ميالد السيد املسيح ،عليه السالم ،بقرون متعددة،
ومل ُي نْب على مولده بيقني؛ أما العمل بالتأريخ اهلجري ،فهو امتثال ألمر اهلل تعاىل وأمر
رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإمجاع الصحابة ،رضوان اهلل عليهم؛ فعلينا التمسك به،
والعمل مبقتضاه؛ ألنه صورة من صور متيز األمة ،واعتزازها مباضيها.
اهلوامش
 .1آل عمرن.110 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب تقليم األظفار.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب الصالة يف البيعة.
الصيَ ِام ،باب أي يوم يصام يف عاشوراء.
 .5صحيح مسلم ،كتاب ِّ
 .6سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب الصالة يف النعل.
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 .7لسان العرب ،4 /3 ،مادة :أرخ.
 .8املعجم الوسيط.13/ 1 ،
 .9انظر املوسوعة العربية امليسرة.539/ 1 ،
وج ِّرب قبل العمل
 .10لقد أعد هذا التقويم مجلة من خرباء الشريعة والفلك يف اململكة األردنية اهلامشيةُ ،

به حتى مت التأكد من صحته.

 .11انظر املرجع السابق ،ص .20 - 19
 .12املرجع السابق ،ص.29
 .13انظرالتوقيت والتقويم ،ص.109
 .14التأريخ اهلجري.32 ،
 .15التوبة.36 :
 .16انظر امللتقى الطيب السوري:
أخوات على طريق

،http://www.syrianmeds.net/topic/3181-%D9%82%D8%B5%D8%A9

اإلسالم.http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=72424 :

 .17املقال السابق يف امللتقى الطيب السوري.
 .18األوائل للعسكري ،41 /1،فتح الباري 268/ 7،ط ،والكامل البن األثري ،9/ 1 ،واإلعالن للسخاوي،
ص.141 - 140
 .19صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا
رأيتموه فأفطروا.
 .20مقال حملمد يوسف جبارين من موقع دنيا الرأيDonia Al-Raai, Palestine - email: :
pulpit.alwatanvoice@gmail.com
 .21انظر التأريخ اهلجري 63 - 61 ،بتصرف.
 .22سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف لبس الشهرة ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .23كالم للشيخ صاحل الفوزان موجود يف كتاب املنتقى من فتاوى الفوزان برقم (.)153
 .24فتاوى اللجنة الدائمة.399/ 26 ،
 .25أحكام وفتاوى الزكاة لعام 1423هـ الصادر من بيت الزكاة يف الكويت.
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حممد 

ملف العدد

مالمح من سرية
أ .حممود حافظ إمساعيل

أين وارف الظالل من جنة النضال؟ أين تسرح العني لرتوي ألهل اجلالد ،لرواد
اجلهاد معامل الكفاح اخلالد؟ أين يف رياض السرية العطرة جتول األفهام لرتوي للزمان
بطوالت حممد ،صلى اهلل عليه وسلم؟ إنه عامل كامل ،إنه قصة مثرية امتدت روايتها ثالثاً
وستني سنة ،وسرت أصداؤها مدى األيام ...إنسانية زاخرة بالرفيع السامي من املثل
الزاهرة ...إنه مزيج نوراني من القوة وهي حق ،ومن الضعف وهو رمحة ،ومن املروءة
وهي بر وخنوة ،ومن الصمت وهو حزم وعزم ،ومن احلديث وهو قطع من الروض،
وشفاء للقلب.
يتيم تتقاضاه الليالي لوعات احلنني إىل األبوة واألمومة.
عفيف أمني ،تتحسر الشهوات واللذات دون مساس نفسه الطاهرة.
صامت حيي تتحطم أعناق اللجاجات دون عمل فكره املتزن اهلادئ.
سارح الفكر يف أجواء الكون ،ساخر من كل صنم ،باحث عن حميا احلقيقة الباهرة
وكانت الرسالة الكربى ،وكان شعوره بها على قدر األثر اهلائل الذي خلفته يف الوجود،
34
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وكان يف مالمح هذا الكفاح الذي أنشأه أعاجيب ظلت حديث الزمان.
ساخر من األصنام ،ولكنها سخرية ال تعرف األذى ،سخرية ال يداخلها احلقد ،وال
الغيظ ،وال التشفي ،سخرية مل ختالطها العنجهية ،وال التهويل ،وال السرف ،سخرية
مل يشهد التاريخ مثلها يف البناء واإلنشاء ،سخرية ال جتد يف نسيجها إال اإلصالح ،وال
تعرف بني ثناياها غري اإلشفاق الصايف ،واإلخالص الكامل للخري والعافية.
داع إىل اهلل سبحانه يف إحلاح ال يعرف الغلظة ،وإصرار ال ترقى إليه الرعونة ،ودأب مل
يعرف املاللة ،وجماملة تنبثق من خلق سام عظيم.
صلب كالقدر الذي ال يتحول ،كاإلعصار الذي ال يهدأ ...جيتمع السادة من قريش
جيرجرون مطارف الكرب واخليالء ،ولكنهم عند حممد يصطنعون املداهنة والتواضع،
ويتكلمون ويفيضون يف دعوى التوفيق واملصاحلة ،وحممد صامت حتى إذا انتهوا تال
عليهم سورة فصلت صادعة كالشهاب الثاقب مببدأ اإلسالم.
وتهاوت صخرات من قريش ،ومل تتزحزح صخرة العقيدة اليت يدعو هلا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،قيد شعرة ،وال انتقص منها مثقال ذرة.
صبور يف جماالت القول والعمل ،يف اجلوع والشبع ،والراحة والسهر ،والضعف
والقوة ،والنجاح والفشل ،ويف العافية واملرض ...صبور مل تعرف األرض أصرب منه ،ومل
تلد أنثى على العاديات صامداً مثله ،أعيته سنون على ترقب وتريث ومناضلة مستميتة
بطيئة النتائج ...فمد حبل األمل إىل الطائف ،فتنكرت وجهلت وطاردته يف هاجرة قائظة
وهو جائع جمهد ،وأدمى الصبية عاقبيه ،فكان رد الفعل دعاًء معجزاً ،فال واهلل ما انفرجت
شفتا آدمي من يوم كانت احلياة عن دعاء أصدق عاطفة ،وال أمسى تساحماً ،وال أروع داللة
على الثقة العميقة من ذلك الدعاء اخلالد.
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ليت شعري؛ هل اتسعت جماالت القيادة املكافحة مدى أربعة عشر قرناً بعد حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،فاحتاجت خطة سامية مل يرمسها هلا حممد بكفاحه وجالده! لقد عّلم
املساكني واملضطهدين والالجئني ،واملعذبني يف األرض ،واملشردين واحملاويج ،عّلمهم
مجيعاً كيف ينتصرون ،ولن ينتصروا إال مبا علمهم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،القائد
الذي نقى الضمائر ،ووحد املشاعر ،وسخر اإلمكانات باحلق واإلنصاف ،وأوضح لكل
ذهن طريقة العمل ،بعد أن مجع العقول على عقيدة واضحة ،فلما استكمل كل شيء
توجه بالدعاء ،وتوقع النصر عندما استنفذ أقصى طاقة العمل.
النصر الذي مييل الرؤوس ،ويلوي األعناق  ...النصر الذي عصر قلب اإلسكندر ً
مثال
وعربدة ،ومأل ضمري قيصر تكرباً وصلفاً ،وأطلق زمام نابليون استخفافاً وفسوقاً ،النصر
شر سي ٍد للفاحتني واملتوسعني واجلبارين ،صار يف يدي حممد ،صلى اهلل عليه
الذي ما زال َّ
وسلم ،أحسن خادم مطواع ،لرتقيق القلوب القاسية ،وبث أمسى مبادئ التسامح والرمحة
والعفو.
تغاض عن أهل الوقيعة
ومعارك السلم اليت خيوضها حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
ٍ

تغاض حتى تستطيع آخر نفس ميكن أن ينتصر فيها آخر
والنفاق ومرضى النفوس،
ٍ

األمر داعي اخلري باملثل الصاحل املتكرر وجو الفضيلة والرسالة.

تلكم بعض مالمح أحفل حياة باملوعظة احلسنة وأعظم خملوق ،وأكرم خلق ،تلكم
مالمح قليلة من السرية العطرة اليت سيظل يف الدنيا بقية خري وأمل ما ظل فيها من
آمن بالقرآن الذي أنزل على حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واتبع سنن صاحب الرسالة
اليت بلغها حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
36
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يا أولي األلباب الذين خاطبهم اهلل تعاىل:
هل عرف العامل شريعة حققت حتقيقاً عملياً تسوية مطلقة يف احلقوق والواجبات ،يف
الكرامة وجماالت نشاط اآلدميني ،بني األسود واألبيض ،وبني العربي والعجمي ،هل
عرفتم غري ما أنزل على حممد وحققه كفاح حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
يا أولي األلباب الذين خاطبهم اهلل تعاىل:
و(عمار) حتت أثقال الصخر يف
ثباتاً كما ثبت قلب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ّ

اهلاجرة ،ثباتاً يف احملن كما ثبت قلب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ونظراته تقوي أوتار
حنجرة بالل ،وهو يصيح من العذاب( :أحد ...أحد)
ثباتاً كما ثبت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أحد واألحزاب.
ثباتاً ال ترعكم عطعطة الباطل ،وال يغرنكم تقلب الذين كفروا يف البالد.

ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
{أَ ْم َح ِسبْت ْ

الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر ال ّلهِ أَال إِ َّن َن ْص َر ال ّلهِ
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ
يب} (البقرة.)214 :
َق ِر ٌ

اللهم عظنا عظة حقة بكفاح رسولك سيد البشر ،وصلوات اهلل على سيدنا حممد

صلوات خالدة.
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ملف العدد

اهلجرة النبوية انطالق والتقاء
ومودة وإخاء
د .شفيق عياش /جامعة القدس

احلمد هلل على نعمائه ،والصالة والسالم على خري رسله وأنبيائه ،سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه إىل يوم الدين ،وبعد؛
فقد كانت هجرة املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة
نقطة حتول ،وانطالق من عامل اجلربوت والطغيان والقوة الغامشة إىل النور ،واحلب،
واملؤاخاة ،فقد القى صلوات اهلل وسالمه عليه وصحابته الغر امليامني يف مكة كل أنواع

العذاب من قومه وعشريته ،فلم جيد أذاناً صاغية لدعوته ،بل وجد السخرية ،والتهكم،
واجلحود والنكران.
لقد حتالفت قوى الشر والطغيان على إحباط هذا األمر وحماربته بكل الوسائل اخلبيثة
وشتى الطرق امللتوية ،فأخذوا يكيدون للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو صابر ال
خيشى يف اهلل لومة الئم ،وال يثنيه عن عزمه ونشر دعوته اجلبابرة العتاة ،الذين قست
قلوبهم ،وتبلدت مشاعرهم ،وأصبح الشر ديدنهم ،ميتزج بدمائهم ،وباتت مكة بأسرها
متوج باحلقد والكراهية مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحابته الكرام ،واجتمع رأي
القوم على قتل حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،بأيدي صبيانهم وفتيانهم األشداء ،على
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أن خيتاروا من بينهم أقوى الشباب ليضربوا حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،ضربة رجل
واحد؛ حتى يتفرق دمه وتضيع املسؤولية يف مكة ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أحبط كيدهم

يمَْكُرو َن َو ُ
ومكرهم ،حيث قال سبحانه وتعاىلَ { :و ُ
ين} (.)1
يمَْكُر اللَّهُ وَاللَّ ُه َخيرُْ المَْا ِك ِر َ

ورد سبحانه وتعاىل غيظهم وكيدهم يف حنورهم ،فأوصى رسوله الكريم باهلجرة من
َّ

مكة إىل املدينة املنورة ،وهنا تظهر صورة رائعة للتضحية والفداء ،ذلك أن رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،طلب من ابن عمه علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،أن ينام
يف فراشه؛ كي يشعر القوم أنه ما زال يف الفراش ،ونام علي ،كرم اهلل وجهه ،يف فراش

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،معرضاً نفسه للخطر ،ومقدماً روحه فداء لرسول اإلنسانية
سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومحل ك ّفاً من تراب ،وخرج على القوم املرتصدين

بالباب ،ثم نثر الرتاب يف وجوههم وعلى رؤوسهم ،وهو يتلو قوله تعاىلَ { :و َج َعْلنَا ِم ْن
َ
َاه ْم َف ُه ْم ال ُيبْ ِصُرو َن} ( ،)2فمر من أمامهم،
يه ْم َسدًّا َو ِم ْن َخْل ِف ِه ْم َسدًّا َفأَ ْغ َشيْن ُ
َبينْ ِ أيْ ِد ِ
ومل يره أحد منهم ،وقد أخذتهم غشية مل يستفيقوا منها حتى الصباح ،فخرج الرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،وبصحبته الصديق أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،وانطلقا إىل يثرب،
ً
استقباال يليق جبالل النبوة ،وعظمة الرسالة والرسول ،فكانوا به
وهناك استقبله أهلها
كرماء ،ولدعوته خملصني ،يذودون عنها بأمواهلم وأنفسهم وكل ما ميلكون.
هناك على أرض املدينة املنورة التقت تلك القلوب املؤمنة اليت تعاهدت على حب
اهلل سبحانه وتعاىل ،وحب رسوله األمني ،صلى اهلل عليه وسلم ،تلك القلوب اليت
عاهدته على النصرة واجلهاد يف سبيل اهلل ،وتبليغ رسالته إىل الناس قاطبة يف كل مكان،
فالكل يتسابقون إىل تقديم كل غال ونفيس ،وال أعتقد أن هناك إنساناً أعظم ،وال أنبل
من رجل مبحض إرادته أن يتنازل عن نصف ما ميلك ،من دار ،وعقار ،ومال ،وزوجة
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ألخيه املهاجر ،فهذا بال أدنى شك قمة اجلود والعطاء والسخاء ،وأرقى درجات اإلميان
والكمال النفسي ،الذي جاء نتيجة لالندماج الروحي ،واالئتالف القليب بني صحابته،

رضي اهلل عنهم ،وصدق قول اهلل سبحانه وتعاىل فيهمَ { :وُي ْؤِثُرو َن َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم َوَل ْو َكا َن

اصٌة} (.)3
ِب ِه ْم َخ َص َ

وبهذا أقام رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،دعائم اجملتمع املدني على أسس أخوية

إميانية ،وجعل أهل املدينة املهاجرين واألنصار قوة ،وأمة محلت لواء الدعوة اإلسالمية،
وجاهدت يف اهلل حق اجلهاد ،بعد أن توحدت كلمتها ،وأصبحت على قلب رجل واحد،
حتى انتشر دين اهلل سبحانه يف كل مكان.

وهكذا كانت اهلجرة النبوية الشريفة نصراً مؤزراً لإلسالم ،وفتحاً مبيناً على املسلمني،
ً
وحتوال كبرياً يف نشر الدعوة اإلسالمية ،وانتقاهلا من طور الضعف إىل طور القوة

واملبادرة والعزة والسؤدد.

ين َك َفُروا
ويف ذلك يقول اهلل سبحانه وتعاىل{ :إِال َتنْ ُصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ال َّلهُ إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ

احبِِه ال حَْت َز ْن إ َّن ال َّلهَ َم َعنَا َفأَْنز َ
َثاِن َي اْثنَينْ ِ إْذ ُه َما اْل َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ال َّلهُ َس ِكينَتَُه َعَليِْه
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة ال َّلهِ ِه َي اْل ُعْليَا وَال َّلهُ َع ِزي ٌز
َوأَيَّ َدُه بجُِنُوٍد لمَْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
ين َك َفُروا ُّ
يم} (.)4
َح ِك ٌ

اهلوامش
 .1األنفال.30 :
 .2يس.9 :
 .3احلشر.9 :
 .4التوبة.40 :
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فضائل اهلجرة
يف سبيل اهلل
أ .لبيب طه  /وزارة املالية

يرتبط موضوع اهلجرة بشكل وثيق بوجود احلق وأهله ،وما دام الصراع مستمراً بني
احلق وأهله ،وبني الباطل وحزبه؛ فإن اهلجرة باقية ببقاء هذا الصراع.
اهلجرة من سنن املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،بل هي من سنن األنبياء قبله ،قال

وط َوَق َ
تعاىلَ{ :فآ َم َن َلُه ُل ٌ
يم} ( ،)1وقال رسول
اج ٌر إِلىَ َرِّبي إَِّنُه ُه َو اْل َع ِزيُز الحْ َ ِك ُ
ال إِِّني ُم َه ِ
َ
َ
(ست ُ
َ
َك ُ
اج َر
ض أَْل َزُم ُه ْم ُم َه َ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ون ِه ْج َرةٌ َب ْع َد ِه ْج َرةٍ ،ف ِخيَاُر أ ْه ِل األ ْر ِ
َ
س اللَّهَِ ،وحَْت ُشُر ُه ُم
ض ِش َراُر أَ ْهِل َهاَ ،تْل ِف ُظ ُه ْم أَ َر ُض ُ
إِْب َرا ِه َ
وه ْمَ ،ت ْق َذُر ُه ْم َن ْف ُ
يمَ ،ويَبْ َقى ِفى األ ْر ِ
َ
ير))2( .
النَّاُر َم َع اْل ِق َرَدةِ َوالخْ ن ِ
َاز ِ

وقد جاء يف القرآن الكريم ذكر كثري من فضائل اهلجرة يف سبيل اهلل ،نذكر منها:

ين آ َمنُوا
* املهاجرون يطمعون أن يرمحهم اهلل ،فيدخلهم جنته ،حيث يقول تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ

يل اللَّهِ ُأولئِ َك يَ ْر ُجو َن َرمْح َ
يم})3(.
َو َّال ِذ َ
ين َه َ
َت اللَّهِ وَاللَّهُ َغُفو ٌر َر ِح ٌ
اجُروا َو َجا َه ُدوا فيِ َسبِ ِ
وقد قال قتادة يف تفسري هذه اآلية عن املهاجرين( :هؤالء خيار هذه األمة ،ثم جعلهم
اهلل أهل رجاء كما تسمعون ،وأنه من رجا طلب ،ومن خاف هرب))4(.
* كما أن فضل اهلجرة يشمل املهاجرين واملهاجرات ،فقد روي عن أم سلمة زوج
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النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنها قالت( :يا رسول اهلل؛ ال أمسع اهلل يذكر النساء يف اهلجرة

يع َع َم َل َعا ِم ٍل
َج َ
است َ
اب هَُل ْم َرُّب ُه ْم أَِّني ال ُأ ِض ُ
بشيء)( ،)5فأنزل اهلل تبارك وتعاىلَ{ :ف ْ
َ َ ُ
ُ
ُ
اجُروا َوُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَ ِار ِه ْم َوُأوُذوا
ض َف َّال ِذ َ
ين َه َ
ِمنْك ْم ِم ْن ذ َك ٍر أ ْو أْنثَى َب ْع ُضك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ات جَْت ِري ِم ْن حَْتتِ َها
فيِ َسبِيِلي َوَقاَتُلوا َوُقتُِلوا ُأل َك ِّف َر َّن َعنْ ُه ْم َسيِّئَاِت ِه ْم َو ُألْد ِخَلنَّ ُه ْم َجنَّ ٍ
َ َ
اب} ()6
األْن َهاُر ث َواًبا ِم ْن ِعنْ ِد اللَّهِ وَاللَّهُ ِعنْ َدُه ُح ْس ُن الثَّ َو ِ
* كما أن من مل يهاجر ويلتحق بركب املسلمني ،ال تقبل معذرتهم يوم القيامة ،حيث

ُم َق ُالوا ُكنَّا
يقول اهلل تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ين َت َوَّف ُاه ُم املَالِئ َكُة َظالمِِي أَْنُف ِس ِه ْم َق ُالوا ِف َ
يم ُكنْت ْ
َ
ض َق ُالوا أَلمَْ َت ُك ْن أَ ْر ُ
َض َع ِف َ
ُم ْست ْ
اه ْم
اجُروا ِفي َها َفأُولئِ َك َمأْ َو ُ
ض اللَّهِ َو ِ
اس َعًة َفُت َه ِ
ني فيِ األ ْر ِ

ريا})7(.
َج َهنَّ ُم َو َساَء ْت َم ِص ً

وقد ذكر أن هاتني اآليتني ،وما بعدهما نزلت يف أقوام من أهل مكة ،كانوا قد أسلموا

وآمنوا باهلل ورسوله ،وختلفوا عن اهلجرة مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني هاجر،
وعرض بعضهم على الفتنة فافتنت ،وشهد مع املشركني حرب املسلمني ،فأبى اهلل قبول
معذرتهم اليت اعتذروا بها)8(.
* كما أن يف اهلجرة يف سبيل اهلل غلبة للمشركني على مرادهم ،حيث يقول اهلل تعاىل:

َ
اج ًرا
ض ُم َرا َغ ًما َكثِ ً
ريا َو َس َعًة َو َم ْن يخَُْر ْج ِم ْن َبيْتِِه ُم َه ِ
{ َو َم ْن ُي َه ِ
يل اللَّهِ يجَِ ْد فيِ األ ْر ِ
اج ْر فيِ َسبِ ِ
يما})9(.
ْر ْكُه املَْو ُت َف َق ْد َوَق َع أَ ْجُرُه َعَلى اللَّهِ َو َكا َن اللَّهُ َغُفو ًرا َر ِح ً
إِلىَ اللَّهِ َو َر ُسوِلِه ُث َّم ُيد ِ
ويف تفسري املراغم يقول القرطيب( :املراغم موضع املراغمة ،وهو أن يرغم كل واحد

من املتنازعني أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده ،فكأن كفار قريش أرغموا أنوف
احملبوسني مبكة ،فلو هاجر منهم مهاجر ،ألرغم أنوف قريش حلصوله يف منعة منهم ،فتلك
املنعة هي موضع املراغمة))10(.
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*كما أن املهاجرين واألنصار بعضهم أولياء بعض ،وأعوان على من سواهم من
املشركني ،وأيديهم واحدة على من كفر باهلل ،وبعضهم إخوان لبعض من دون أقربائهم

اجُروا َو َجا َه ُدوا ِبأَْم َوالهِِ ْم
الكفار( ،)11حيث يقول اهلل تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َه َ
َ
ُ َ
َُ
ين آ َمنُوا
ض َو َّال ِذ َ
يل اللَّهِ َو َّال ِذ َ
ين آ َو ْوا َوَن َصُروا أولئِك َب ْع ُض ُه ْم أ ْوِليَاُء َب ْع ٍ
َوأْنف ِس ِه ْم فيِ َسبِ ِ
استَنْ َصُر ُ
وك ْم فيِ ِّ
ين
اجُروا َوإِ ِن ْ
اجُروا َما َل ُك ْم ِم ْن َواليَتِ ِه ْم ِم ْن َش ْيٍء َحتَّى ُي َه ِ
َولمَْ ُي َه ِ
الد ِ
َف َعَليْ ُك ُم النَّ ْصُر إال َعَلى َق ْوم َبيْن ُ
َه ْم ِميثَ ٌ
ري}( ،)12وقال
َك ْم َوَبيْن ُ
اق وَاللَّهُ مِبَا َت ْع َمُلو َن َب ِص ٌ
ِ
ٍ
تعاىل تأكيداً على أن الوالية ال تكون إال ملن يهاجر يف سبيل اهللَ { :ودُّوا َل ْو َت ْكُفُرو َن َك َما

َ
َك َفُروا َفت ُ
يل اللَّهِ َفإِ ْن َت َوَّل ْوا
َكوُنو َن َس َواًء َفال َتتَّ ِخ ُذوا ِمنْ ُه ْم أ ْوِليَاَء َحتَّى ُي َه ِ
اجُروا فيِ َسبِ ِ
وه ْم َحيْ ُث َو َجدمُُ
ريا})13(.
ْت ُ
وه ْم َواْقُتُل ُ
َف ُخ ُذ ُ
وه ْم َوال َتتَّ ِخ ُذوا ِمنْ ُه ْم َوِلياً َوال َن ِص ً
* كما أن من آووا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملهاجرين معه ،ونصروهم،

ونصروا دين اهلل ،أولئك هم أهل اإلميان باهلل ورسوله حقاً ،ال من آمن ،ومل يهاجر دار
الشرك ،وأقام بني أظهر أهل الشرك ،ومل يغز مع املسلمني عدوهم( ،)14قال تعاىل:

ين آ َو ْوا َوَن َصُروا ُأولئِ َك ُه ُم
يل اللَّهِ َو َّال ِذ َ
{ َو َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َه َ
اجُروا َو َجا َه ُدوا فيِ َسبِ ِ
يم})15(.
المُْ ْؤ ِمنُو َن َح ًّقا هَُل ْم َم ْغ ِف َرةٌ َو ِر ْز ٌق َك ِر ٌ
* كما أن اهلجرة واجلهاد هما مما جيعل املؤمن حيصل على أعظم الدرجات عند اهلل

تعاىل ،حيث يقول سبحانهَّ :
يل اللَّهِ ِبأَْم َوالهِِ ْم
{ال ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َه َ
اجُروا َو َجا َه ُدوا فيِ َسبِ ِ
َوأَْنُف ِس ِه ْم أَ ْع َظ ُم َد َر َجًة ِعنْ َد اللَّ ِه َوُأولئِ َك ُه ُم اْل َفاِئزُو َن})16(.
وهذا قضاء من اهلل ،بينّ فرق املفتخرين الذين افتخر أحدهم بالسقاية ،واآلخر

بالسدانة ،واآلخر باإلميان باهلل واجلهاد يف سبيله)17( .

ين
* واهلجرة تنزل صاحبها يف الدنيا مسكناً يرضونه صاحلاً ،حيث يقول تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
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اجُروا فيِ ال َّلهِ ِم ْن َب ْع ِد َما ُظِل ُموا َلُنبَ ِّوَئنَّ ُه ْم فيِ ُّ
اآلخ َرةِ أَ ْكبرَُ َل ْو َكاُنوا
َه َ
الدْنيَا َح َسنًَة َو َأل ْجُر ِ
يَ ْعَل ُمو َن})18(.
ورد عن قتادة يف تفسري هذه اآلية :أن أصحاب حممد ظلمهم أهل مكة ،فأخرجوهم من
ديارهم حتى حلق طوائف منهم باحلبشة ،ثم بوأهم اهلل املدينة بعد ذلك ،فجعلها هلم دار

هجرة ،وجعل هلم أنصاراً من املؤمنني)19(.

* كما أن اهلل سبحانه وتعاىل وعد املهاجرين بالرزق احلسن يف جناته ،واملقصود هنا هو

يل ال َّلهِ ُث َّم ُقتُِلوا أَ ْو َماُتوا
الثواب اجلزيل ،حيث يقول سبحانهَ { :و َّال ِذ َ
ين َه َ
اجُروا فيِ َسبِ ِ
ازِق َ
ني})20( .
َليرَ ْ ُزَقنَّ ُه ُم ال َّلهُ ِر ْزًقا َح َسنًا َوإِ َّن ال َّلهَ هَُل َو َخيرُْ َّ
الر ِ
وذكر أن هذه اآلية نزلت يف قوم من أصحاب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،اختلفوا

يف حكم من مات يف سبيل اهلل ،فقال بعضهم :سواء املقتول منهم وامليت ،وقال آخرون:
املقتول أفضل .فأنزل اهلل هذه اآلية على نبيه ،يعلمهم استواء أمر امليت يف سبيله،
واملقتول فيها يف الثواب عنده)21(.
* كما أن اهلل سبحانه وتعاىل يأمر املؤمنني بالصفح عن بعض املؤمنني ومنهم املهاجرين،

حيث يقولَ { :وال يَأَْتل ُأ ُ
الس َعِة أَ ْن ُي ْؤُتوا ُأوِلي اْلُق ْرَبى َوالمَْ َسا ِك َ
ني
ولو اْل َف ْض ِل ِمنْ ُك ْم َو َّ
ِ
يل ال َّلهِ َوْليَ ْعُفوا َوْليَ ْص َف ُحوا أَال حُ ِتبُّو َن أَ ْن يَ ْغ ِف َر ال َّلهُ َل ُك ْم وَال َّل ُه َغُفو ٌر
اج ِر َ
َوالمُْ َه ِ
ين فيِ َسبِ ِ
يم})22(.
َر ِح ٌ
وهذه اآلية نزلت يف الصديق ،رضي اهلل عنه ،حني حلف أن ال ينفع مسطح بن أثاثة

بنافعة أبداً ،بعدما قال يف عائشة ما قال ،فلما أنزل اهلل براءة أم املؤمنني عائشة ،وطابت
النفوس املؤمنة واستقرت ،وتاب اهلل على من كان تكلم من املؤمنني يف ذلك ،وأقيم
احلد على من أقيم عليه ،شرع اهلل تبارك وتعاىل وله الفضل واملنة ،بعطف الصديق على
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قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة ،فإنه كان ابن خال الصديق ،وكان مسكيناً ،ال مال له
إال ما ينفق عليه أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،وكان من املهاجرين يف سبيل اهلل ،وقد زلق زلقة

تاب اهلل عليه منها ،وضرب احلد عليها .وكان الصديق ،رضي اهلل عنه ،معروفاً باملعروف،
له الفضل واأليادي على األقارب واألجانب ،فلما نزلت هذه اآلية إىل قوله{ :أَال حُ ِتبُّو َن

أَ ْن يَ ْغ ِف َر اللَّهُ َل ُك ْم} ،فإن اجلزاء من جنس العمل ،فكما تغفر ذنب من أذنب إليك ،يغفر
اهلل لك ،وكما تصفح يصفح عنك ،فعند ذلك قال الصديق :بلى واهلل؛ إنا حنب أن تغفر

لنا يا ربنا ،ثم رجع إىل مسطح ما كان يصله من النفقة ،وقال :واهلل ال أنزعها منه أبداً

يف مقابلة ما كان قال :واهلل ال أنفعه بنافعة أبداً ،فلهذا كان الصديق هو الصديق ،رضي
اهلل عنه ،وعن ابنته)23( .

* كما جعل اهلل سبحانه وتعاىل نصيباً لفقراء املهاجرين من الفيء والغنائم ،حيث

َغو َن َف ْض ً
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَ ِار ِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم يَبْت ُ
ال ِم َن
ين َّال ِذ َ
اج ِر َ
يقول تعاىلِ{ :لْلُف َق َراِء المُْ َه ِ

اللَّهِ َو ِر ْض َواناً َويَنْ ُصُرو َن اللَّهَ َو َر ُس َ
الصاِدُقو َن} ()24
ولُه ُأولئِ َك ُه ُم َّ
اهلوامش
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حبث العدد

اإلسالم
أ.صالح قاسم سعيد الفرا /أمني مكتبة مسجد الربوات الغربية /خانيونس

احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلى
اهلل عليه ،وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد؛
فما من أمة من األمم إال وتفخر برجاهلا ،وتعتز بأبنائها ،وإن أحق أمم األرض بهذا

االعتزاز والفخار جبدارة واقتدار ،بل بشهادة العزيز الغفار هي أمُة نبينا املختار ،صلى

اهلل عليه وسلم :قال تعاىلُ :
وف َوَتنْ َه ْو َن
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
{كنت ْ
ت ِللنَّ ِ
لمُْ َ
َ
َ ُ ْ
َاب َل َكا َن َخيرْ اً هَُّلم ِّمنْ ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َوأَ ْكثَُر ُه ُم
َع ِن ا نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن بِال ّلهِ َول ْو آ َم َن أ ْهل ال ِكت ِ
ً
رجاال سيظل التاريخ يقف أمام سريهم ومواقفهم
اسُقو َن} ( .)1فقد أجنبت األمة
اْل َف ِ
اإلميانية وقفة إعزاز وإجالل وإكبار ،وقد آن األوان أن ترجع األمة إىل عهد السلف
الصاحل.
عزيزي القارئ؛ اسأل نفسك ما هو اإلسالم يف نهضة جمتمعنا؟
اإلسالم هو خامت األديان السماوية ،وهو دين اهلل الذي نزل من السماء على نبيه،
اصطفاه ليوثق العالقة بني اخلالق واملخلوق على أساس العقيدة الصادقة ،والعبادة
اخلالصة ،وليوثق العالقة بني املخلوق واملخلوق على أساس العدل والرمحة ،هذا هو
اإلسالم ،ولكي نوضح هذا ،فال بد لنا من تفصيل:
47

العدد  100محرم وصفر  1433هـ  -كانون األول وكانون الثاني  2012 - 2011م

• دعانا اإلسالم إىل اإلميان باهلل الذي خلقنا وسوانا ،ومنحنا حواسنا وقوانا ،وأنعم
علينا ورعانا ،ويعلم ظواهرنا وخفايانا ،قال تعاىل{ :أََف َمن يخَُْل ُق َك َمن َّال يخَُْل ُق أََفال

يم * وَال ّلهُ يَ ْعَل ُم َما ُت ِس ُّرو َن
َت َذ َّكُرو َن * َوإِن َت ُعدُّواْ ِن ْع َمَة ال ّلهِ َال حُْت ُصو َها إِ َّن ال ّلهَ َل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
َو َما ُت ْعِلنُو َن} ( .)2ويعتمد اإلسالم وهو يدعو اإلنسان إىل اإلميان باهلل أن يستثري عقله
ومسعه وبصره وحواسه ،وحيمله على النظر والتفكر يف آيات اهلل الكونية وآياته التنزيلية

ليهتدي إىل ربه ،ويسعد مبعرفته وحبه ،ويكتشف أسرار خلقه ،ويزداد إمياناً وقرباً منه،
الس َما َو ِ َ
فيقول سبحانه{ :أَ َولمَْ يَ ُ
ض َو َما َخَل َق ال ّلهُ ِمن َش ْيٍء َوأَ ْن
نظُرواْ فيِ َمَل ُك ِ
وت َّ
ات َواأل ْر ِ
َع َسى أَن يَ ُكو َن َق ِد اْقرََ
يث َب ْع َدُه ُي ْؤ ِمنُو َن}(.)3
ت َب أَ َجُل ُه ْم َفبِأَ ِّي َح ِد ٍ
اه ُم
َم ُعو َن اْل َق ْو َل َفيَتَّبِ ُعو َن أَ ْح َسنَُه ُأ ْوَلئِ َك َّال ِذ َ
{َ...فبَ ِّش ْر ِعبَاِد * َّال ِذ َ
ين َه َد ُ
ين يَ ْست ِ
ُ َ َ
ُ ُ َْ
اب} ( .)4ويعلن املوىل سبحانه أنه سيسألنا عن عقولنا
ال َّلهُ َوأ ْولئِك ُه ْم أ ْولوا األلبَ ِ
وحواسنا ،فيحملنا على حسن استخدامها واالنتفاع بها ،وليوجهها توجيهاً صاحلاً يعود
الس ْم َع
باخلري على اإلنسان وجمتمعه ،فيقول سبحانهَ { :و َال َت ْق ُف َما َليْ َ
س َل َك ِبِه ِعْل ٌم إِ َّن َّ
َوالبَ َص َر َواْلُف َؤاَد ُك ُّل ُأولـئِ َك َكا َن َعنُْه َم ْس ُؤ ً
وال}( . )5ويعين القرآن أولئك الذين يغفلون

حواسهم ،ويهملون عقوهلم ،فيشبههم باألنعام ،ويف ذلك يقولَ { :وَل َق ْد َذ َرأَْنا لجِ َ َهنَّ َم َكثِرياً
وب َّال يَ ْف َق ُهو َن ِب َها َوهَُل ْم أَ ْعينُ ٌ َّال ُيبْ ِصُرو َن ِب َها َوهَُل ْم آَذ ٌ
ان َّال
نس هَُل ْم ُقُل ٌ
ِّم َن ِ
اجل ِّن َو ِ
اإل ِ
يَ ْس َم ُعو َن ب َها ُأ ْوَلـئِ َك َك َ
األْن َع ِام َب ْل ُه ْم أَ َض ُّل ُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم ال َغاِفُلو َن} (.)6
ِ
هكذا يأخذ اإلسالم بأيدينا ليصلنا باهلل عن طريق العقل واملنطق واحلجة والربهان،
فلم يقل لنا -كما تقول بعض األديان -اعتقد وأنت أعمى ،بل قال فكر قبل أن تعتقد،
وانظر يف خلق اهلل وآياته قبل أن تؤمن ،ومل حيملنا على اإلميان بالقهر أو اإلكراه ،بل

نص القرآن على منع ذلك ،فقال سبحانهَ { :وُق ِل الحْ َ ُّق ِمن َّرِّب ُك ْم َف َمن َشاء َفْلُي ْؤ ِمن َو َمن
َشاء َفْليَ ْكُف ْر  .)7( }...وقالَ :
{ال إِ ْك َراهَ فيِ ِّ
الر ْش ُد ِم َن ال َغ ِّي .)8(}...
ين َقد َّتبَينَّ َ ُّ
الد ِ
48

اإلسالم وأثره يف نهضة جمتمعنا

روى ابن جرير عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،يف سبب نزول هذه اآلية أن ً
رجال

من األنصار من بين سامل بن عوف ،يقال له احلصني كان له ابنان نصرانيان ،وكان ً
رجال

مسلماً ،فقال للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم :أال استكرههما ،فإنهما قد أبيا إال النصرانية،
فأنزل اهلل تعاىل فيهَ :
{ال إِ ْك َراهَ فيِ ِّ
الر ْش ُد ِم َن اْل َغ ِّي}.
ين َقد َّتبَينَّ َ ُّ
الد ِ
نعم؛ ال حيملنا اإلسالم على اإلميان كرهاً ،وال يدفعنا إليه قسراً ،وإمنا يدعونا إليه
باحلجة واإلقناع ،ويصغي إىل خصومه ،ومن هنا؛ نرجو أن نقف وقفة قصرية ،فالقرآن
بعد أن أقام احلجة على املعاندين ،وبعد أن أبطل ما قرروه ،وأثبت ما أنكروه ،مل يشأ أن
حيرمهم من حق الدفاع عن مذهبهم ،بل أعلن استعداده لسماع ما بقي لديهم من قول،
وما عندهم من برهان إن كان لديهم برهان ،فيقول سبحانهُ ...{ :ق ْل َهاُتواْ ُب ْر َهاَن ُك ْم إِن
ُم َصاِدِق َ
ني}(.)9
ُكنت ْ
ولوال ذلك ما وقف القرآن منهم موقف التحدي واالستفزاز واإلثارة واإلعجاز.

أحبائي يف اهلل؛ هكذا ترون اإلسالم ،فحينما يطالبنا بأول ركن من أركانه وهو شهادة

أن ال إله إال اهلل ،يطالبنا يف الوقت نفسه أن نفتح عقولنا وأمساعنا وأبصارنا وحواسنا،
فال ندخل فيه إال من أبوابها ،وال نؤمن به إال عن طريقها ،ومن أجل ذلك يقول تعاىل
ريةٍ أََناْ َو َم ِن َّاتبَ َع .)10(} ...
لرسوله األمنيُ{ :ق ْل َهـ ِذهِ َسبِيِلي أَْد ُعو إِلىَ ال ّلهِ َعَلى َب ِص
َ
نيِ
ّ
آمن أسالفنا األوائل خبالقهم إمياناً قوياً راسخاً ،آمنوا به إمياناً فتح عقوهلم ،ومنى
أذهانهم ،ووصلهم باهلل وبأنفسهم وبالعامل أمجعه سفليِّه وعلويِّه ،أرضه ومسائه ،هوائه
ومائه ،جنومه وشهبه وأقماره ،حيوانه ونباته وأشجاره  ...هذا هو أثر اإلميان باهلل ،فتح
عيونهم على كل ما يف العامل ،ودعاهم إىل النظر فيه ،فهل ميكن أن يقال إن اإلميان

باهلل جذب املسلمني أو جيذبهم إىل الوراء؟ أو جيرهم إىل اخللف؟ أو أعمى أبصارهم
وبصائرهم؟ كال؛ فتلك تهمة برأ اهلل اإلسالم منها ،وعقيدته األوىل تقضي على هذا
االتهام ،وال تسمح هلم.
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أيها األحبة يف اهلل؛ ومن رمحة اهلل بالبشر أنه أرسل إليهم ً
رسال من أنفسهم ليكونوا

دعاة له ،وهداه خللقه ،وليكونوا ً
مثال طيباً ،وقدوة صاحلة ،وليكونوا حجة له على عباده،
واإلميان بالرسل يقوي اإلميان باهلل ،وحيمل يف طواياه تنزيه اهلل تعاىل عن العبث والظلم
والسفه ،ويضع أمام الناس ُم ً
ثال بشرية عالية حيتذونها ،ويقتدون بها ،ويسريون على
منهجها يف مراقبة اهلل ،واإلحسان إىل الناس دون انتظار أجر ،وهذا من شأنه أن يقوي

عزم اإلنسان ،وحيمله على كبح شهواته ،ومنع نزواته ،والسمو بنفسه ،والبعد عن
مواطن التهم ،ال شك أن كل إنسان سيحيا بعد موته لينال احملسن ثوابه ،ويأخذ املسيء
عقابه ،فال ينجو ظامل ،وال يضيع حق مظلوم ،وال يستوي حمسن ومسيء ،وطائع وعاصي،
َاك ْم َعبَثاً َوأَن ُ
ُم أَمَّنَا َخَل ْقن ُ
َّك ْم إَِليْنَا ال ُت ْر َج ُعو َن}(.)11
قال تعاىل{ :أََف َح ِسبْت ْ
نعم عزيزي القارئ؛ فالقرآن يقرر عقيدة اجلزاء ،ويرد على اجلاحدين والكافرين،
وبهذه العقيدة يبادر اإلنسان إىل امتثال ما أمر اهلل به ،والكف عما نهى عنه ،ويسارع

إىل ما كلف به؛ طمعاً يف الثواب ،أو خوفاً من العقاب ،بهذه العقيدة يتقي اإلنسان ربه،
وتقوى الروابط بني الناس ،ويتم عمران العامل ،وختتفي اجلرائم ،وتقل املنكرات أو

ً
ً
تزول ،ويصبح اجملتمع جمتمعاً
كامال ،فإن عقائد اإلسالم تزكي النفس ،وتربي
فاضال
الضمري ،وتلهم اإلنسان احلكمة يف األقوال واألفعال واألفكار ،وتهديه إىل اخلري وإىل
سواء السبيل ،فقد جاءت فروع اإلسالم لتعمل على تهذيب اإلنسان ،وخلق جمتمع
فاضل طاهر يسوده الصفاء واحلب واإلخاء والعدل والسالم.

فالصالة والصوم والزكاة واحلج كلها جتمع بني حق اهلل وحق اإلنسان لربهم ،وفيها

منافع للناس يشهدونها ،ويلمسون آثارها يف حياتهم ،فهي عبادة لربهم ،قال تعاىل:

ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
يد ال ّلهُ ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
{ُ ...ي ِر ُ
ُكبرُِّ واْ ال ّلهَ َعَلى َما
َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن} ( ،)12وقالَ { :و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج ،)13(}...
الد ِ
ٍ
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وقالَ :
ال َعبْ ُد اللهَِّ اْب ُن َع ْمروَ ،ق َ
{ال ُي َكِّل ُف ال ّلهُ َن ْفساً إ َّال ُو ْس َع َها َ .)14(} ...ق َ
ال ِلي َر ُس ُ
ول
ِ
ٍ

ال َّلهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ( :يَا َعبْ َد ال َّلهِ ْب َن َع ْمرو؛ َبَل َغ أن َ
َّك َت ُصوُم النَّ َها َرَ ،وَتُقوُم َّ
الليْ َل،
ٍ
نيِ
َف َ
ال َت ْف َع ْل؛ َفإِ َّن لجِ َ َس ِد َك َعَليْ َك َح ّظاًَ ،وِل َعيْنِ َك َعَليْ َك َحظاًَ ،وإِ َّن ِل َز ْو ِج َك َعَليْ َك َح ّظاًُ ،ص ْم
َ َ
الد ْهرُ ،قْل ُت :يَا َر ُس َ
َ َ
ِّ
ول اللَّهِ؛ إِ َّن ِبي ُق َّوةً،
َواَْف ِط ْرُ ،ص ْم ِم ْن ُكل َش ْه ٍر َثالَثَة أيَّ ٍامَ ،فذِلك َص ْوُم َّ ِ
َق َ
الُمُ ،ص ْم يَ ْوماًَ ،واَْف ِط ْر يَ ْوماًَ ،ف َكا َن يَُق ُ
الس َ
ول :يَا َليْتَ أَ َخ ْذ ُت
الَ :ف ُص ْم َص ْو َم د ُ
َاودََ ،عَليِْه َّ
نيِ
الر ْخ َصِة) ()15
ِب ُّ

وهكذا رتب اإلسالم حياة اإلنسان ،ووضع هلا أكمل نظام ،راعى مطالب جسمه،

وراعى مطالب غريزته اجلنسية ،واهتمام اإلسالم جبسم اإلنسان يتجلى يف تقديره
لصحته ،واعتنائه بها ،وقد كان مما تعلمناه من رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،دعاؤه يف
ْ ِ
يمَ ،وحَُم َّم ُد ْب ُن املُثَنَّىَ ،ق َ
االَ :ح َّدَثنَا َعبْ ُد المَِْل ِك
اس ْب ُن َعبْ ِد ال َع ِظ
الصباح واملساءَ ،
(ح َّدَثنَا ال َعبَّ ُ
اْب ُن َع ْمروَ ،ع ْن َعبْ ِد الجْ َ ِليل ْبن َع ِطيََّةَ ،ع ْن َج ْع َفر ْبن َميْ ُمو ٍنَ ،ق َ
َن اْب ُن
ال َح َّدَثنيِ َعبْ ُد َّ
ٍ
الرمْح ِ
ِ ِ
ِ ِ
أَِبي َب ْك َرةَ ،أََّنُه َق َ
َب َدِنيَّ ،
َّ
س ُع َك َتد ُ ُ َّ َ
ت؛ إِِّني أَمْ َ
الل ُه َّم
ال َألِبيِه :يَا أََب ِ
ْعو كل غ َداةٍ ،الل ُه َّم َعاِفنيِ فيِ
ني ُت ْصبِ ُحَ ،وَث َ
يد َها َث َ
الثاً
س ِعيَّ ،
الثاً ِح َ
ْتُ ،ت ِع ُ
الل ُه َّم َعاِف فيِ َب َص ِريَ ،ال إَِلَه إِ َّال أَن َ
َعاِف فيِ مَ ْ
نيِ
نيِ
س ْع ُت َر ُس َ
ني تمُْ ِسيَ ،ف َق َ
ِح َ
ب أَ ْن
ول ال َّلهِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَد ُ
ْعو ِب ِه َّنَ ،فأََنا ُأ ِح ُّ
ال :إِِّني مَ ِ
أَ ْستنَ َّ ِب ُسنَّتِِهَ ،ق َ
اس ِفيِهَ :وَتُق ُ
الل ُه َّم إِِّني أَ ُعوُذ ِب َك ِم َن اْل ُك ْف ِرَ ،واْل َف ْق ِرَّ ،
ول َّ
الل ُه َّم إِِّني
ال َعبَّ ٌ
َ
َ ُ َ
ني ُت ْصبِ ُحَ ،وَث َ
يد َها َث َ
الثاً ِح َ
الثاً ِح َ
ْتُ ،ت ِع ُ
اب اْل َقبرْ َِ ،ال إَِلَه إِ َّال أَن َ
ني تمُْ ِسي،
أ ُعوذ ِبك ِم ْن َعذ ِ
الَ :وَق َ
ب أَ ْن أَ ْستنَ َّ ِب ُسنَّتِِهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ات
ول ال َّلهِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :د َع َو ُ
َفتَد ُ
ْعو ِب ِه َّنَ ،فأُ ِح ُّ
حت َ
َك أَ ْر ُجوَ ،ف َ
َْ
وب؛ َّ
ال َت ِكْل إِلىَ َن ْف ِسي َط ْرَفَة َعينْ ٍ َ ،وأَ ْصِل ْح ِلي َشأِْني ُكَّلُه،
الل ُه َّم َرمَْ
املكُر ِ
نيِ
ْت َوَب ْع ُض ُه ْم يَ ِز ُ
َال إَِلَه إِ َّال أَن َ
احبِِه) ()16
يد َعَلى َص ِ
ولعناية اإلسالم بالصحة؛ حث على النظافة ،وحض على الطهارة؛ طهارة البدن

ب المُْت َ
ب التَّ َّو ِاب َ
ين} (.)17
َط ِّه ِر َ
ني َويحُ ِ ُّ
والثوب واملكان ،قال تعاىل ...{ :إِ َّن ال ّلهَ يحُ ِ ُّ
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وقالَ {:وِثيَاَب َك َف َط ِّه ْر}(.)18وينصحنا اإلسالم بأن نتوسط يف األكل ،فال نعرض عنه،
وال نبالغ فيه ،قال تعاىلُ ... { :
ب المُْ ْس ِرِف َ
وكُلواْ َو ْ
ني}(،)19
اش َرُبواْ َو َال ُت ْس ِرُفواْ إَِّنُه َال يحُ ِ ُّ
يكتف اإلسالم بهذا ،بل وضع األساس إلقامة جمتمع تعاوني تسوده احملبة ،وتسري
ومل
ِ
ِ
فيه روح ُ
َ
َ
اإلْثم
األخوة لقوله تعاىلَ ...{ :وَت َعا َوُنواْ َعَلى اْل ِّ
رب َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنواْ َعلى ِ
َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقواْ ال ّلهَ إِ َّن ال ّلهَ َش ِد ُ ْ
اب}( ،)20وقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :املُ ْؤ ِم ُن
يد ال ِع َق ِ

ِلْل ُم ْؤ ِم ِن َكاْلُبنْيَا ِن؛ يَ ُش ُّد َب ْع ُضُه َب ْع ًضا)( ، )21وقوله ،عليه الصالة والسالمَ ( :مثَ ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني
اشت َ
اح ِه ْم َوَت َع ُ
اط ِف ِه ْم َمثَ ُل الجْ َ َس ِد؛ إَِذا ْ
َكى ِمنُْه ُع ْض ٌوَ ،ت َدا َعى َلُه َساِئُر الجْ َ َس ِد
فيِ َت َو ِّاد ِه ْم َوَت َر مُ ِ
الس َه ِر َوالحُْ َّمى)( ،)22هكذا حارب اإلسالم الفقر بالعمل ،وقدم املعونة للمحتاجني
ِب َّ
البائسني ،ووفر هلم حياة طيبة هنيئة يف ظالل الدولة اإلسالمية ،بعد ذلك جند اإلسالم

حيارب اجلهل ،ويقعد له كل مرصد ،ويف اآليات األوىل اليت نزلت من القرآن ،يقول
نسا َن ِم ْن َعَلق* اْق َرأْ َو َرُّب َك َ
َ
َ
تعاىل{ :اْق َرأْ ِب ْ ِ َ َّ
األ ْك َرُم*
اإل َ
ٍ
اسم َرِّبك ال ِذي َخل َق* َخل َق ِ
ْ َِ
َّ
نسا َن َما لمَْ يَ ْعَل ْم}( ،)23فيحث على القراءة ،وهي باب
اإل َ
ال ِذي َعَّل َم ِبال َقلم* َعَّل َم ِ
املعرفة وطريق العلم ،ويضع نعمة التعليم عقب نعمة اخللق؛ ليشعرنا بأنه ال شيء بعد
نعمة الوجود أعظم من نعمة العلم ،وهذا ليكون لنا فيه قدوة حسنة ،فال يغرت إنسان
بعلمه ،بل يستقل ما لديه ،ويستزيد من العلم يف كل آن ،لذلك أيها القراء األعزاء؛
نرى أن اإلسالم حيض على العلم ،وقد دعانا إىل معرفة اهلل واإلميان به؛ ليدركوا أن

اهلل سخر هلم ما يف األرض وما يف السماء ،والستطاعوا أن يأخذوا من األرض طريقاً
إىل السماء ،ولتحقق هلم معنى التسخري ،ولكانوا أسبق إىل اكتشاف األقمار الصناعية
والقذائف الصاروخية ،أليس من العجب أيها اإلخوة املسلمون أن يوجه اهلل هذا
{س َّخ َر َل ُكم
اخلطاب إىل املسلمني يف شتى بقاع األرض من مئات السنني؟! قال تعاىلَ :

َ
األ ْرض  ،)24( }...وقال تعاىلُ{ :قل ُ
ات
الس َما َو ِ
الس َما َو ِ
َّما فيِ َّ
انظُرواْ َماَذا فيِ َّ
ِ
ِ
ات َو َما فيِ
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َ
ض .)25(}...ومع هذا يغفل عنه املسلمون يف عصرنا ،وهم أول املخاطبني به ،ثم
َواأل ْر ِ
يسبقهم إىل فهمه وحتقيقه أولئك الذين كفروا به ،أيها القارئ احلبيب؛ لقد فهم اإلسال َم
أسالفنا ،فهموه على أنه يدعو إىل العلم بأوسع معانيه ،فربزوا يف كل فن ،وسبقوا يف كل
علم ،وكانوا أساتذة الغرب يف سائر نواحي احلياة ،ولو استمر مسلمو اليوم يف طريق
أسالفهم الذي سلكوه ،لكنا اليوم سادة العامل ،وأصحاب النفوذ والسلطان ،ولكنا صرنا
عن الطريق ،وتنكبنا سبيل الرشد ،فوقفنا حيث كنا ،بل رجعنا إىل الوراء ،ونقب الغرب
عن كنوزنا ونفائسنا ،فانتفع بها ،وواصل السري ،فأصبح صاحب الكلمة ،هكذا أيها
القارئ العزيز؛ نرى اإلسالم حيارب الفقر واملرض واجلهل ،ويدعو املسلمني إىل تلمس
وسائل القوة ،والعزة ،واملنعة ،واألخذ بأسباب اجملد والرقي ،وحيارب اإلسالم الفقر،
فيضعه جبانب الكفر ،ويستعيذ منه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كما يستعيذ من
الكفر ،قال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم َّ :
(الل ُه َّم إِِّني أَ ُعوُذ ِب َك ِم ْن اْل ُك ْف ِرَ ،واْل َف ْق ِر،
َو َع َذاب اْل َقبرْ  ،إ َّن َر ُس َ
ول اللهََِّ ،صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَُق هُُ
الصالةِ) ()26
ول َّن فيِ ُدُب ِر َّ
ِ ِ
ِ
عزيزي القارئ؛ هيا بنا نعرف رأي اإلسالم يف (قضية املرأة) ،فإن رأي اإلسالم فيها

واضح ،وليس حباجة إىل اجلدل العنيف ،فاملرأة إنسان كالرجل ،وهي منه ،وهو منها،
اس إِنَّا َخَل ْقن ُ
َاكم ِّمن َذ َك ٍر َوُأنثَى
ومنهما يتكون النوع اإلنساني ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َو َج َعْلن ُ
ري}(.)27
يم َخبِ ٌ
َاك ْم ُش ُعوباً َوَقبَاِئ َل ِلتَ َعا َرُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اللَّهِ أَْت َق ُاك ْم إِ َّن اللَّهَ َعِل ٌ
وهي مكلفة كالرجل ،وواجب عليها أن تتعلم وتعمل ،وأن تسهم يف بناء اجملتمع مبا

يتفق مع طبيعتها ومقدرتها ،وتأخذ جزاءها على ما تصنع من خري أو شر ،كما يأخذ
يع
َج َ
است َ
اب هَُل ْم َرُّب ُه ْم أَِّني َال ُأ ِض ُ
الرجل جزاءه على ما يصنع سواء بسواء ،قال تعاىلَ{ :ف ْ

َ َ ُ
ُ
ُ
َ
ض  .)28(}...وقال تعاىلَ { :م ْن َع ِم َل
َع َمل َعا ِم ٍل ِّمنكم ِّمن ذ َك ٍر أ ْو أنثَى َب ْع ُضكم ِّمن َب ْع ٍ
َج ِزيَنَّ ُه ْم أَ ْج َر ُهم ِبأَ ْح َس ِن
ُحيِيَنَُّه َحيَاةً َطيِّبًَة َوَلن ْ
َصالحِ اً ِّمن َذ َك ٍر أَ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفَلن ْ
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َما َكاُنواْ يَ ْع َمُلو َن}( .)29وقد أعطى اإلسالم للمرأة ما أعطاه للرجل من حرية إبداء
الرأي ،وطلب منها كما طلب من الرجل ،أن تدعو إىل اهلل ،وتأمر باملعروف ،وتنهى عن

َات
املنكر ،وتنصح هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ،قال تعاىلَ { :والمُْ ْؤ ِمنُو َن َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
َ
وف َويَنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
الص َ
الةَ َوُي ْؤُتو َن
ض يَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
يمو َن َّ
نك ِر َوُي ِق ُ
ِ
َب ْع ُض ُه ْم أ ْوِليَاء َب ْع ٍ
يعو َن ال ّلهَ َو َر ُس َ
يم}( .)30ويوجد
َّ
ولُه ُأ ْوَلـئِ َك َسيرَ ْح ُ
الز َكاةَ َوُي ِط ُ
مَُه ُم ال ّلهُ إِ َّن ال ّلهَ َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
هلن ،ورفع
أيضاً يف القرآن سورة النساء ،وال يوجد سورة باسم الرجال ،فهذا تكريم ّ
بشؤونهن ،وتوجد سورة (اجملادلة) ،وهي عنوان عن
بهن ،وعناية
ّ
لشأنهن ،واهتمام ّ
ّ
امرأة جادلت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحاورته ،وأطالت اجلدال واحلوار معه،

س َع اللَّهُ َق ْو َل َّال جَُتاِدُل َك فيِ َز ْو ِج َها
ونزل الوحي ينصفها ،ويقر حوارها ،قال تعاىلَ{ :ق ْد مَ ِ
تيِ
ري} ( ،)31وهذا دليل على أن
َوَت ْشت ِ
َكي إِلىَ ال َّلهِ وَال َّلهُ يَ ْس َم ُع حََت ُاو َر ُك َما إِ َّن ال َّلهَ مَ ِ
سي ٌع َب ِص ٌ
املرأة حيق هلا أن تبدي رأيها ،وتقول كلمتها فيما يتعلق بشأنها .هذا هو موقف اإلسالم
من املرأة ،أعطاها حرية الرأي ،وحرية التصرف ،وجعل هلا شخصية مستقلة أمام اهلل
والناس ،والذي حيرص عليه اإلسالم كل احلرص ،هو أن تظل املرأة بعيدة عن كل ما
خيدش مسعتها ،أو جيرح كرامتها ،هذا هو موقف اإلسالم من املرأة ،فالذين يقولون إن
دين اإلسالم يهضم املرأة ،ويشل نصف اجملتمع ،يتجنون على اإلسالم ،ويرمونه مبا هو
براء منه.

عزيزي القارئ يرمحك اهلل؛ حنن نعرف جيداً أن اإلسالم يهتم جبهاز الدولة ،وحيرص

على أن يكون األمر شورى بني املسلمني ،ويف ذلك يقول تعاىل لرسوله ،صلى اهلل عليه
َ
َ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ني})32(.
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى ال ّلهِ إِ َّن ال ّلهَ يحُ ِ ُّ
وسلمَ ...{ :وش ِاو ْر ُه ْم فيِ
فإننا جند املوىل يكلف رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبشاورة املسلمني ليتسنّى به من
بعده ،وقد كانت الشورى يف عهد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،على أوسع نطاق،
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فلكل إنسان يف الدولة اإلسالمية عربياً كان أم أعجمياً أن يبدي رأيه ،ويقول كلمته فيما
يعرض عليه ،ويف غزوة األحزاب استشار الرسول أصحابه ،فأشار عليه سلمان الفارسي
بإقامة خندق حول املدينة ،فاستحسن الرسول الفكرة ،وبادر بتنفيذها ،ومل يرض أن يوجه
أوامر إىل جنوده ،وهو ينام على سريره ،أو جيلس على فراشه ،بل كان يعمل معهم،

ويقول :باسم اهلل وبه بدينا ...ولو عبدنا غريه شقينا  ....وحبذا رباً وحب ديناً  .وجبانب
الشورى اليت قررها اإلسالم ،يوصي أيضاً باتّباع العدل ،ومراعاة احلق ،والقضاء على

االمتيازات ،وتطبيق أحكام اهلل على الكبري والصغري ،وهنا أذكر لكم أيها القراء األعزاء

أن يهودياً اشرتى من الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،متراً سلماً على أن يتسلمه من
الرسول يف موعد حمدد ،وقبل حلول املوعد حضر اليهودي ،وطلب من الرسول التمر،
فأرجأه الرسول حتى حيني املوعد ،فغضب اليهودي ،وقال( :إنكم يا بين عبد مناف قوم
مطل ،وإني بكم لعارف) فسمعه عمر ،فثار ،واستأذن الرسول يف ضرب عنقه ،فغضب
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال( :لقد كنت أنا وهو أحوج إىل غري هذا منك يا
عمر ،أن تأمرني حبسن القضاء ،وتأمره حبسن التقاضي) ،ثم أمر بأن يدفع له حقه ،ويزاد

عليه ثالثون صاعاً جزاء ما وعده( ،)33هكذا أيها اإلخوة جند اإلسالم ال يعرف البغي
ما وعده ،هكذا أيها اإلخوة جند اإلسالم ال يعرف البغي والعدوان حتى مع املخالفني يف
األديان ،بل نراه حيمي دماءهم وأمواهلم.
أيها اإلخوة الكرام؛ هذه مبادئ اإلسالم ،تصل اإلنسان باهلل ،وتصله بالناس ،وتبين
اجملتمع على أساس من اخللق الفاضل واملعامالت الكرمية ،فإن اإلسالم ينشر الصفاء،
واحملبة ،والعلم ،واملعرفة ،والثراء ،واهلناء ،والصحة ،والقوة ،والعزة ،والسيادة ،والرخاء
والسعادة ،والعدل ،والسالم ،فإن دين املسلمني جيذبهم إىل اإلنسانية ،ودين الرقي
واملدنية ،فنحن حقيقة حمتاجون إىل تقوى اهلل ،وال خناف إال اهلل ،فإن مصرينا مجيعاً إىل اهلل،
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ويقول الشاعر ،رمحه اهلل ،يف قصيدة (إىل اهلل مصريكم):
عليك بتقوى اهلل إن كنت غاف ً
ال

يأتيك بـــاألرزاق من ُ
حيث ال تــــــدري

فكيف ختـــــاف الفقر واهلل رازقـنا

فقـــــد رزق الطري واحلوت يف البحر

ومن ظن أن الــــرزق يـــــأتي بقوٍة
تزود من التقوى فإنــــك ال تـــدري

ما أكــــــل العصفور شيئًا مع النسر
جن عليك الليل هل ُ
إذا ّ
تعيش إىل الفجر

عــلة
فكم من صحيح مات من غري ٍ

وكم من سقيم عـاش حينًا من الدهر

وكم من فتى أمس وأصبح ضاحكًا

ُ
وأكفانه يف الغيب ُتنسج وهو ال يدري
وقد ُأدخلت أجســــــامهم ظلمة القرب

وكم من عروس زينوها لــــــزوجها

وقد قبضت أرواحــــهم ليلة القــــدر

فــمــن عـــــاش ألفـــــًا وألفــــني

فـــــال بـــد من يـــوم يسري إىل القرب

وكم من صغار يُرجتى طول عمرهم

نسأل اهلل أن يهدينا وإياكم بهداه ،فإنين أزف لكم هذه السطور ،وهي معطرة ،ومعها
كل احلب والتقدير ،وهي إن شاء اهلل تصل إىل قلب من يريد اهلل والدار اآلخرة ،اللهم
هون علينا سكرات املوت ،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يهب ألهل العافية الشكر،
وألهل البالء الصرب .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
اهلوامش
1 .1آل عمران.110 :

2 .2النحل.19 - 17 :
3 .3األعراف.185 :

4 .4الزمر.18 - 17 :
5 .5اإلسراء.36 :

6 .6األعراف.179 :
7 .7الكهف.29 :
8 .8البقرة.256 :
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9 .9البقرة.111 :

 1010يوسف108 :

1111املؤمنون115 :
1212البقرة185 :
1313احلج.78 :

1414البقرة.286 :

1515صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر ،ملن تضرر به أو فوت به حقاً أو مل يفطر
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

 1616سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب ما يقول إذا أصبح.
1717البقرة.222 :
1818املدثر.4 :

1919األعراف.31 :
2020املائدة.2 :

2121صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.

2222صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم .
2323العلق.5 - 1 :
2424لقمان. 20 :

2525يونس.101 :

2626سنن النسائي ،كتاب السهو ،باب التعوذ يف دبر الصالة.
2727احلجرات.13 :

2828آل عمران.195 :
2929النحل.97 :
3030التوبة.71 :
3131اجملادلة. 1 :

3232آل عمران.159 :
3333شرح مشكل اآلثار للطحاوي.108/11 ،
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ه َل ِّ
الذ ْ
كرِ إِن ُ
اسأَلُواْ أَ ْ
َعلَ ُمونَ
قال تعاىل َ  :ف ْ
كنت ْ
ُم الَ ت ْ

(النحل)43:

فقه

أنت تسأل واملفيت جييب
دار اإلفتاء الفلسطينية
 .1اخللوة شرعًا
السؤال :ما اخللوة شرعاً؟

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

فإن اخللوة شرعاً هي أن يوجد رجل وامرأة ،ليست حمرمة عليه على التأبيد ،يف مكان

ال يوجد معهما فيه أحد من البشر ،فإذا كان معهما يف املكان مميز أو بالغ ،ال يكون

خمتلياً بها ،واخللوة باألجنبية حرام بال خالف بني العلماء ،لقول الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم( :ال يخَُْل َو َّن َر ُج ٌل ِبا ْم َرأَةٍ ،إال كان َثاِلثَ ُه َما َّ
الشيْ َط ُان)( ،)1وقال عليه الصالة
ِّساِء ،فقال َر ُج ٌل من َ
ْصار :يا َر ُس َ
ُّخ َ
والسالم( :إِيَّ ُاك ْم َوالد ُ
ول ال َّلهِ ،فرأيت
األن َ
ول على الن َ
الحْ َ ْم َ
و؟ قال :الحْ َ ْم ُو المَْْو ُت))2(.

 .2مدة احلمل
السؤال :ما أقل مدة للحمل يف اإلسالم؟
اجلواب :إن أقل مدة للحمل حسب الفقه اإلسالمي هي ستة أشهر( ،)3ويدل على

ْسا َن ِب َواِل َديِْه إ ْح َساًنا حَ
حُلُه
مََلتُْه ُأ ُّمُه ُك ْر ًها َو َو َض َعتُْه ُك ْر ًها َومَْ
اإلن َ
ِ
ذلك قوله تعاىلَ { :و َو َّصيْنَا ِ
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َ
َوِف َص ُالُه َثالُثو َن َش ْه ًرا}( ،)4وقوله تعاىلَ { :واْل َواِل َد ُ
ات ُي ْر ِض ْع َن أَ ْوالد ُ
َه َّن َح ْولينْ ِ َكا ِمَلينْ ِ
َ َ
الر َضا َعَة}( ،)5ووجه الداللة من هاتني اآليتني :أنه إذا كان جمموع احلمل
لمَِ ْن أ َراَد أ ْن ُيتِ َّم َّ
واإلرضاع ثالثني شهراً ،وكانت مدة الرضاع سنتني ،كان الباقي من املدة؛ وهو ستة

أشهر؛ فرتة احلمل يف حدها األدنى ،واهلل أعلم.
 .3صندوق النفقة
السؤال :ما حكم الصدقة أو الوقف أو دفع أموال الزكاة لصندوق النفقة الفلسطيين؟
اجلواب :لقد حدد اهلل تبارك وتعاىل مصارف الزكاة ،فقال يف حمكم التنزيل{ :إِمَّنَا

َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني
الص َدَق ُ
َّ
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ات ِلْلُف َق َراء َوالمْ َسا ِك ِ
الرَق ِ
يل َف ِر َ
يم}( ،)6فالزكاة ال تصرف إال
يم َح ِك ٌ
يضًة ِّم َن ال ّلهِ َوال ّلهُ َعِل ٌ
يل ال ّلهِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ
َوفيِ َسبِ ِ
إىل األصناف الثمانية الواردة يف اآلية الكرمية.

وجيوز للمسلم أن يتصدق أو يقف هلذا الصندوق من أمالكه وأمواله اخلاصة ،أما
الزكاة؛ فيجوز دفعها هلذا الصندوق شريطة أن يكون املستفيد منها ممن مشلتهم مصارف
الزكاة املذكورة يف اآلية الكرمية املذكورة أعاله.

وينبغي على هذا الصندوق أن مييز أموال الزكاة عن غريها ،كأن خيصص حساباً

خاصاً يضع فيه ما يأتيه من مال الزكاة ،دون خلطه بالصدقات ،وأن ينفق منه على الفئة
املستحقة فقط ،وأن يتعجل يف إنفاق مال الزكاة على احملتاجني والفقراء ،وال جيوز صرف
الزكاة لعموم املنتفعني من الصندوق من األغنياء بأنفسهم أو بذويهم.
مع مالحظة التقيد بأحكام مجع الزكاة وصرفها حسب الثابت يف الفقه اإلسالمي
وأدلته الشرعية.
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 .4صرف الزكاة إلنشاء مبنى جلامعة
السؤال :هل جيوز صرف الزكاة إلنشاء مبنى جلامعة؟

اجلواب :إن الزكاة ال تصرف إال لألصناف الثمانية اليت حددها اهلل تعاىل يف قوله{ :إِمَّنَا
َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني
الص َدَق ُ
َّ
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ات ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ
الرَق ِ
يل َف ِر َ
يم })7(.
يم َح ِك ٌ
يضًة ِم َن ال َّلهِ َوال َّلهُ َعِل ٌ
يل ال َّلهِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ
َوفيِ َسبِ ِ
وبالنسبة إىل صرف الزكاة إلقامة مبنى للجامعة ،فال جيوز ذلك؛ ألن املستفيد من هذا
املبنى سيكون الفقراء واملساكني وغريهم من األغنياء ،الذين ليسوا ً
حمال لصرف الزكاة،
وميكن دفع صدقات وتربعات خارج نطاق الزكاة لسد هذه احلاجة ،مذكرين بأن ما يبذله
احملسنون يف ذلك هو من قبيل الصدقة اجلارية اليت ذكر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
فضلها فقال( :إَِذا َم َ
ْس ُان اْن َق َط َع َعنُْه َع َمُلُه إِال ِم ْن َثالَثٍة؛ إِال ِم ْن َص َدَقٍة َج ِاريٍَة ،أَ ْو
ات الإِْن َ
ْعو َلُه))8(.
ِعْل ٍم ُينْتَ َف ُع ِبِه ،أَ ْو َوَل ٍد َصالحٍِ يَد ُ
سائلني املوىل ،عز وجل أن ييسر لكم هذا األمر ،وأن يوفقنا وإياكم خلدمة هذا الوطن
وشعبه وقضاياه.
 .5نقل األعضاء وزراعتها
السؤال :ما حكم نقل األعضاء وزراعتها؟
اجلواب :إن زراعة األعضاء ونقلها من إنسان إىل آخر ،من األمور اليت خيتلف حكمها
حسب احلالة ،فإذا كان العضو املنقول من اإلنسان نفسه وزراعته لنفسه ،فيجوز إذا
غلب على الظن حتقيق منفعة مشروعة هلذا الشخص من ذلك ،ومل يكن من ذلك
مناص أو بديل.
وأما إن كان نقل األعضاء من شخص وزرعها لشخص آخر ،فإما أن يكون الشخص

الذي تنقل منه ميتاً ،فيجوز ذلك إذا توقفت حياة الشخص املراد زراعتها له عليه ،وذلك
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ً
جمهوال.
بشرط موافقة ولي أمره ،أو ولي أمر املسلمني إن كان املتوفى
وإما أن يكون نقل العضو من جسم إنسان حي وزراعته يف جسم إنسان آخر ،فال
جيوز إذا كان العضو املراد نقله مما ليس له مثيل ،كالقلب والكبد ،ألن يف نقل مثل هذه

األعضاء تهلكة للمنقول منه ،وأما إذا كان العضو املراد نقله مما يتجدد تلقائياً ،مثل الدم
واجللد ،أو كان مما له مثيل ،حبيث ال يضر ببقاء املنقول منه ،مثل الكلية ،فيجوز هذا النقل

من إنسان كامل األهلية ،وفق الشروط املعتربة شرعاً.

وقد تناولت تفصيل فروع هذه املسألة عدد من الفتاوى والقرارات الصادرة عن عدد
من اجملامع الفقهية واملؤمترات ،كاملؤمتر اإلسالمي الدولي املنعقد يف ماليزيا ،وجممع الفقه
اإلسالمي يف قراره رقم )1/4( 26 :املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع من  18-23صفر
1408هـ املوافق  6-11شباط 1988م ،وهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية،
وجلان الفتوى يف كل من األردن ،والكويت ،ومصر ،واجلزائر وغريها.
 .6االعتداء على املقابر
السؤال :ما حكم االعتداء على املقابر من حيث نبشها أو االعتداء على أرضها؟

اجلواب :إن اهلل عز وجل كرم اإلنسان حياً وميتاً ،حيث قال يف كتابه الكريمَ { :وَل َق ْد

ات َوَف َّضْلن ُ َ
َاه ْم ِم َن َّ
َّن
َك َّر ْمنَا َبنيِ آَد َم َومََ
َاه ْم فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر َو َر َزْقن ُ
حْلن ُ
ري ممِ ْ
الطيِّبَ ِ
َاه ْم َعلى َكثِ ٍ
ِ
َخَل ْقنَا َت ْف ِض ً
ت َك َك ْس ِرهِ
يال}( ،)9وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ك ْسُر َع ْظم المَْيِّ ِ
َحيّاً)( ،)10وبني الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كراهة اجللوس على القرب ،فقالَ :
(أل ْن
ُح ِر َق ِثيَاَبُهَ ،فت ْ
س َعَلى
َخُل َ
س أَ َح ُد ُك ْم َعَلى جمَْ َرةٍَ ،فت ْ
ص إِلىَ ِجْل ِدهَِ ،خيرٌْ َلُه ِم ْن أَ ْن يجَِْل َ
يجَِْل َ
َقبرْ ٍ))11(.
واتفق الفقهاء على حرمة فتح القبور قبل أن تبلى العظام ،فإن بليت ،جاز فتح القرب
لدفن ميت آخر فيه.
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وعليه؛ ال جيوز شرعاً اجللوس على املقابر ،وال نبشها ،وال االعتداء عليها ،حفاظاً
على كرامة املدفونني فيها ،ولتجنب إيذائهم ،وذلك سواء أكانت املقابر للمسلمني أم
غريهم.
 .7قرض التأمني واملعاشات
السؤال :هل جيوز لي أن آخذ قرضاً من هيئة التأمني واملعاشات ،وذلك حلاجيت إىل حتسني
سكين؟
اجلواب :معلوم أن أي قرض بفائدة ،سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو ربا،
وال جيوز أخذه ،وقد توعد اهلل ،عز وجل ،أصحاب املعامالت الربوية ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها

ُم ُم ْؤ ِمنِ َ
ني * َفإِ ْن لمَْ َت ْف َعُلوا َفأَْذُنوا
َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َّاتُقوا اللَّهَ َوَذُروا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
الرَبا إِ ْن ُكنْت ْ
وس أَ ْم َواِل ُك ْم ال َت ْظِل ُمو َن َوال ُت ْظَل ُمو َن}(،)12
ُم َفَل ُك ْم ُرُء ُ
بحَِ ْر ٍب ِم َن ال َّلهِ َو َر ُسوِلِه َوإِ ْن ُتبْت ْ
ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
اتَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
ال:
وب َق ِ
وقال صلى اهلل عليه وسلمْ :
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ
ِ
َُ
ِّ
الرَباَ ،وأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيم،
الش ْر ُك بِاللَّهَِ ،و ِّ
س َّالتيِ َح َّر َم اللَّهُ إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
الس ْحُرَ ،وقتْل النَّ ْف ِ
َات اْل َغاِف َ
ال ِت))13(.
َوالتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
فَ ،وَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
وعليه؛ فإذا كان القرض بفائدة ،فال يصح أخذه ،وأما إذا كان دون فائدة ،وهو القرض

احلسن ،فيصح أخذه.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم
اهلوامش
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف كراهية الدخول على املغيبات (زوجات اجملاهدين) ،وصححه
األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة.
 .3تفسري القرطيب.9/286 ،
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 .4األحقاف.15 :
 .5البقرة.233 :
 .6التوبة.60 :
 .7التوبة.60 :
اب َب ْع َد َوَفاِتِه.
 .8صحيح مسلمِ ،كتَاب اْل َو ِصيَِّةَ ،باب َما يَْل َح ُق الإِْن َ
ْسا َن ِم ْن الثَّ َو ِ
 .9اإلسراء.70 :
 .10سنن أبي داود ،كتاب اجلنائز ،باب يف احلفار جيد العظم هل يتنكب ذلك املكان ،وصححه األلباني.
 .11صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه.
 .12البقرة.278-279 :
 .13صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل{ :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف
بطونهم ناراً وسيصلون سعرياً}.
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وعظ وإرشاد

ف
ا
س
ت
ب
ق
و
ا
ا
خل
ريات...
أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

استَبُقوا َ
ات}( ،)1ويف سورة آل عمران نقرأ
اخليرْ َ ِ
يف سورة املائدة نقرأ قوله تعاىلَ{ :ف ْ ِ

ات َو َ
األ ْر ُ
َّت
الس َما َو ُ
ض ُأ ِعد ْ
قوله تعاىلَ { :و َس ِار ُعوا إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َّ
ِلْل ُمتَّ ِق َ
{س ِابُقوا إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة
ني}( ،)2ويف سورة احلديد نقرأ قوله تعاىلَ :
َ
ين آ َمنُوا بِال َّلهِ َوُر ُسِلِه َذِل َك َف ْض ُل ال َّلهِ ُي ْؤِتيِه
ض ُأ ِعد ْ
َّت ِلَّل ِذ َ
ض َّ
الس َماِء َواأل ْر ِ
َع ْر ُض َها َك َع ْر ِ
ِ
َم ْن يَ َشاُء وَال َّلهُ ُذو اْل َف ْض ِل اْل َع ِظيم}(.)3
هذه اآليات تدور حول حمور واحد ،وهو املسارعة واملسابقة إىل عمل اخلري؛ لنوال
اجلنة واملغفرة .والواقع أ ّن الناس صنفان :صنف تواتيه الفرصة فيغتنمها؛ تقرباً إىل
فيؤجل؛ ظنّاً منه أ ّن العمر طويل ،واأليام قادمة،
مواله ،وصنف تأتيه الفرصة ،بل الفرص ّ

والفرص ترتى ال تنقطع ...وحقيقة األمر أ ّن املؤمن ال يكون إال من الطراز األول؛ ذلك
أ ّن كتاب اهلل ،وسنة نبيّه يف ّ
كل منهما ّ
حث على املسارعة واملسابقة؛ وذلك ألسباب ،منها:

 وجود الفنت اليت تغشى الناس ،فتنسي اإلنسان نفسه ،ويف احلديثَ( :باِدُروا ب َاأل ْع َما ِل
ِ
ِ
ِفتَناً َك ِق َطع َّ
يمُْسي ُم ْؤ ِمناًَ ،وُي ْصبِ ُح
يمُْسي َكاِفراً ،أَ ْو ِ
الر ُج ُل ُم ْؤ ِمنًاَ ،و ِ
الليْ ِل المُْ ْظِلمُ ،ي ْصبِ ُح َّ
ِ
ض ِم َن ُّ
الدْنيَا)( ،)4وما أكثر الفنت يف دنيانا! من حروب أهلية،
َكاِفراً ،يَبِ ُ
يع ِدينَُه ِب َع َر ٍ
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وصراعات حزبية ،وأفكار إحلادية ،وأزمات اقتصادية ونفسيّة ،جتعل املؤمن يتأرجح بني

ّ
فيستحل ما حرم اهلل من ّ
الغش والربا وحنوهما.
الكفر واإلميان،

 -وهناك أمر ثا ٍن يدفع إىل املبادرة واإلسراع ،وهو وجود ما يعني على الطاعة من

وصحة ،وغنى ،وفراغ ،وحياة ،وهذه كّلها سرعان ما تتغيرّ ؛ فالشباب يعقبه اهلرم،
شبابّ ،

والصحة يعقبها السقم ،والغنى قد يتبدّل فقراً ،والفراغ قد يعقبه الشغل ،واحلياة قد
ّ

أي حلظة بانتهاء األجلَ .و َم ْن ِمن الناس يضمن بقاء احلال؛ (فإ ّن بقاء احلال
تنتهي يف ّ
سن الندم ،فما حصد سوى
من احملال؟!) وكم من إنسان عندما تغيرّ ت أحواله ،قرع ّ
احلسرات!! هذا واحد ضعف من بعد ق ّوة ،وشاخ بعد شباب ،فأنشد متحسراً:
أرعشين الزمــــان ّ
أي رعش وكنت ذا قـــوّة وبطش
قد كنت أمشي ولست أعيا واليوم أعيا ولست أمشي
-وهناك أمر آخر يدفع العاقل إىل املبادرة ،وهو عدم وجود الصوارف ،فعن أبي هريرة،

رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :باِدُروا ب َ
األ ْع َما ِل َسبْعاً؛ َه ْل
ِ

َ
نى ُم ْط ِغياً ،أَ ْو َم َرضاً ُم ْف ِسداً ،أَ ْو َه َرماً ُم َفنِّداً ،أَ ْو َم ْوتاً
َتنْت ِ
َظُرو َن إِ َّال َف ْقراً ُمنْ ِسياً ،أ ْو ِغ ً
َّجا ِلَ ،ف َش ُّر َغاِئب ُينْت َ َ
السا َعُة أَْد َهى َوأَ َم ّر) ( ،)5وهذه
مجُْهزاً ،أَ ِو الد َّ
السا َعِةَ ،ف َّ
َظُر ،أ ِو َّ
ِ
ٍ
غم ينسي ،والغنى إن
السبعة تصرف اإلنسان عن الطاعة ،فالفقر ،وما ينشأ عنه من ّ

مل يصاحبه الشكر يطغي ،واملرض يفسد العقل والبدن ،واهلرم يؤّدي إىل االحنراف عن
الصحة ،واملوت اجملهز ،وهو موت الفجاءة ،وهو أخذة آسف ،وقيل :املوت اجملهز هو
سنن
ّ
الدجال الذي ال ينجو من فتنته إال من عصمه اهلل ،والساعة،
املوت يف الشباب ،وكذلك ّ
وهي ال تأتي إال بغتة ،وهي أش ّقها .فعلى العاقل أن يفهم الدنيا على حقيقتها ،فيغتنم

نفحات اخلري ،وكم من إنسان ابتاله اهلل بتتابع نفحات اخلري ،فما كان له يف عمل اخلري
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ربتا
موطئ قدم .أحدهم عندما جاءه املوت أخذ ينظر إىل قدميه ،ويقول:
متحسراً :ما اغ ّ
ّ
دب فيه املرض ،بعدما أفنى شبابه يف
يف سبيل اهلل!! ومن ال يتذ ّكر ما قال أبو نواس ملّا ّ

غري طاعة رّبه:

دب َّ
يف السقام ُسف ً
ال وعلواً
ّ

وأراني أمــــوت عضواً فعضوا

ّ
ذهبت ّ
وتذكـــرت طاعة اهلل نضوا
جدتي بطاعة نفسي
فعلى العاقل أن يبادر إىل الطاعة ،وعمل اخلري ،والتؤدة يف ّ
كل شيء خري إال يف أعمال
يب وإخوانه األنبياء واملرسلني ،صلوات اهلل
اخلري كما قال عمر بن اخلطاب ،ولنا يف الن ّ
وسالمه عليهم أمجعني ،أسوة وقدوة ،فقد كان صلى اهلل عليه وسّلم ،يسارع يف اخلريات،
بيِ
(صَّليْ ُت َو َراَء النَّ ِّ،
من ذلك ما روى أبو سروعة عقبة بن احلارث ،رضي اهلل عنه ،قالَ :

اب النَّاس إِلىَ
ثم َقا َم ُم ْس ِرعاًَ ،فت َ
َخ َّطى ِرَق َ
صلى اهلل عليه وسلمِ ،بالمَِْدينَِة اْل َع ْص َرَ ،ف َسَّل َمَّ ،
ِ
َّه ْم َع ِجُبوا ِم ْن
اس ِم ْن ُس ْر َعتِِهَ ،ف َخ َر َج َعَليْ ِه ْمَ ،ف َرأَى أَن ُ
ض ُح َج ِر ِن َساِئِهَ ،ف َف ِز َع النَّ ُ
َب ْع ِ
ُس ْر َعتِِهَ ،ف َق َ
الَ :ذ َك ْر ُت َشيْئًا ِم ْن ِتبرْ ٍ ِعنْ َدَناَ ،ف َك ِر ْه ُت أَ ْن يحَْبِ َس َ ،فأََم ْر ُت ِب ِق ْس َمتِِه))6( .
نيِ
وحيكي القرآن الكريم يف معرض الثناء على سيّدنا زكريا ،وزوجه ،وابنهما حييى،
ْعوَننَا َر َغباً َو َر َهباً َو َكاُنوا َلنَا
ات َويَد ُ
عليهم السالم{ :إِن ُ
َّه ْم َكاُنوا ُي َس ِار ُعو َن فيِ الخْ َيرْ َ ِ
اش ِع َ
عما
َخ ِ
ني}( ،)7ويف هذا واعظ ملن ّ
يؤجل؛ ظناً منه أ ّن يف الوقت متّسعاً ،وهو يغفل ّ
ميكن أن يدهمه من حوادث عظام.

أجلوا ،فمنهم من قال :بعد
لقد مسعنا عن أناس هيّأ اهلل هلم من يذكرهم ،ولكنّهم ّ

الزواج سريتاح بالي ،وسأبدأ مشوار العبادة واإلنابة ،ومنهم من قال :بعد بضعة أشهر
وأخترج ،ولن يشغلين عن العبادة واإلنابة شاغل ،ومنهم من
سأحصل على الشهادةّ ،

عما قليل ستكتمل الصفقة ،وسيكتمل املليون ،وبعد أن أصبح مليونرياً سأضع
قالّ :
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ِر ً
عما قليل سأنتهي من إعمار البيت،
جال على ِرجل،
وسأتفرغ للعبادة ،ومنهم من قالّ :
ّ

وعندها سأترك مساحة كبرية من وقيت للعبادة ،الذي سرقه منيّ بناء البيت ...وجرت قدرة

اهلل على غري ما يتوّقعون؛ فتعثّرت أحوال األول فلم يت ّزوج ،وجاء الثاني ما ذهله عن
وخترجه ،وخسر الثالث الصفقة فلم يهنأ باملليون،
استكمال تعليمه ،فلم يفرح بشهادته ّ

ومات الرابع قبل أن ينهي إعمار بيته!!

فهيهات أن يتساوى من أفنى شبابه يف طاعة اهلل ،ومن انساق مع هوى نفسه ،فلقي اهلل

موزوراً غري مأجور!! (فيا من وهى شبابه ،وامتأل بالزلل كتابه ،أما بلغك أ ّن اجللود إذا
استشهدت شهدت؟ أ ّما علمت أن النار للعصاة خلقت ،إذا اعتقدت مّأنا خلقت لتأكل
وتنام ،فبم متيزت عن البهائم؟! فبادر وسابق إىل اخلريات؛ فلعلك تفوز يف دار اخللود؛
فإن النعيم ال يدرك بالنعيم ،وإ ّن لذة الراحة ال تنال بالراحة) (.)8
اهلوامش
 .1املائدة.48 :
 .2آل عمران.133 :
 .3احلديد.21 :
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب احلث على املبادرة باألعمال قبل تظاهر الفنت.
 .5سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف املبادرة بالعمل ،وضعفه األلباني.
 .6صحيح البخاري ،كتاب صفة الصالة ،باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.
 .7األنبياء.90 :
 .8القيصرة البن اجلوزي ،ص ،75وغريها بتصرف.
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ملف العدد

قصة آية
الغدر واخليانة
أ .هيام جرار-مدرسة بنات صانور األساسية

َاب ِّم ْن ِعن ِد ال ّلهِ ُم َص ِّد ٌق لمَِّا َم َع ُه ْم َو َكاُنواْ ِمن َقبْ ُل يَ ْستَ ْفتِ ُحو َن َعَلى
قال تعاىلَ { :ولمََّا َج ُ
اءه ْم ِكت ٌ

اشرََ
ْس َما ْ
ت ْواْ ِبِه
اءهم َّما َع َرُفواْ َك َفُرواْ ِبِه َفَل ْعنَُة اللَّه َعَلى اْل َكاِف ِر َ
ين َك َفُرواْ َفَل َّما َج ُ
َّال ِذ َ
*بئ َ
ين ِ

أَنُف َس ُه ْم أَن يَ ْكُفُرواْ مِبَا أَنز َ
َل ال ّل ُه َب ْغياً أَن ُينَز ُ
ِّل ال ّلهُ ِمن َف ْضِلِه َعَلى َمن يَ َشاُء ِم ْن ِعبَاِدهِ َفبَ ُآؤواْ
ِب َغ َض َ
اب ُّم ِهنيٌ} (.)1
ب َوِلْل َكاِف ِر َ
ين َع َذ ٌ
ب َعلى َغ َض ٍ
ٍ

كانت اليهود تستنصر مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،على مشركي العرب ويقولون:

اللهم ابعث هذا النيب الذي جنده مكتوباً عندنا ،حتى نعذب املشركني ونقتلهم .فلما بعث
اهلل حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورأوا أنه من غريهم ،كفروا به حسداً للعرب ،وهم

اءهم َّما َع َرُفواْ َك َفُرواْ ِبِه
يعلمون أنه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىلَ{ :فَل َّما َج ُ

َفَل ْعنَُة اللَّه َعَلى َ
ين} ،وغضب اهلل على اليهود بكفرهم باإلجنيل وعيسى ،ثم غضب
الكاِف ِر َ

عليهم يف العجل ،وغضب عليهم حني كفروا مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبالقرآن (.)2
والصغار يف الدنيا
وملا كان كفرهم سببه البغي واحلسد ،ومنشأ ذلك التكرب ،قوبلوا باإلهانة ّ

ين يَ ْست ْ
َكبرُِ و َن َع ْن ِعبَاَدِتي َسيَد ُ
ين} (،)3
َاخ ِر َ
واآلخرة ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
ْخُلو َن َج َهنَّ َم د ِ
داخرين تعين :صاغرين ،حقريين ،ذليلني.
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ال( :يحُْ َشُر المُْت َ
َكبرُِّ و َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة أَ ْمثَ َ
عن النَّبيِ ََّ ،صَّلى ال َّلهُ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ال َّ
الذ ِّر فيِ ُص َو ِر
ْخُلوا ِس ْجناً َج َهنَّ َمُ ،ي َق ُال َلُهُ :ب َ
الص َغ ِارَ ،حتَّى يَد ُ
س،
اس ،يَ ْعُل ُ
وه ْم ُك ُّل َش ْيٍء ِم ْن َّ
ول ُ
النَّ ِ
فيِ
َفتَ ْعُل َو ُه ْم َناُر َ
األْنيَ ِارُ ،ي ْس َق ْو َن ِم ْن ِطينَِة الخْ َبَا ِل؛ ُع َصا َرةِ أَ ْه ِل النَّ ِار) (.)4
لقد كان اليهود يعيشون يف املدينة املنورة اليت كانت تسمى آنذاك (يثرب) ،ومن وقت

آلخر كانت تنشب احلروب والصراعات بني العرب واليهود ألسباب كثرية ،فقد كانت
الظروف االجتماعية حتتم هذه احلروب ،ويبدو أن اليهود  -وما عرف عنهم من حب
شديد للمال  -كان هلم أكرب األثر يف ذلك ،حيث كانوا يستغلون أهل املدينة ،ويقومون
خبداعهم ،فلم تكن املعارك تنتهي لصاحل اليهود ،فقد كانوا قلة قليلة ،كما كانوا يتصفون
باجلنب الشديد ،فال يقدرون على مواجهة العرب أو التصدي هلم.
اجتمع اليهود يف يوم من األيام ليتدارسوا األمر ،ويبحثوا عن السبب يف هزائمهم
املتكررة ،وما السبيل لالنتصار على القبائل العربية خاصة قبيلة غطفان ،اليت كان هلا الباع
األكرب يف هزمية اليهود.
قال أحدهم :إىل متى سنظل نتجرع كأس الذل واهلوان؟
وقال آخر :لقد جربنا احليل واألالعيب كلها ،ومع ذلك مل ننتصر على العرب ،وفجأة
صاح أحدهم وقال :جاءتين فكرة ،سوف ختلصنا من هؤالء العرب ،وتؤمننا من هؤالء
جانبهم ،حنن أهل الكتاب ،أنزل اهلل إلينا التوراة ،أليس كذلك؟ فقالوا :بلى ،ولكن ما
عالقة ذلك مبا تتحدث عنه؟
فأجاب :لو تدبرنا آيات التوراة ،ملا سألتم مثل هذا السؤال ،لقد حدثتنا التوراة عن نيب
آخر الزمان ،يأتي من العرب وامسه أمحد ،وهو من أحب أنبياء اهلل ورسله إىل اهلل.
وحدثتنا التوراة كذلك أن قومه سيكذبونه ،وحياربونه ،وخيرجونه من بيته.
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أدرك احلاضرون مغزى كالم الرجل ،فشعروا بالسعادة واالطمئنان ،وقال أحدهم :جيب أن
نسأل اهلل حبق نبيه اخلامت أن ينصرنا ،كما جيب أن خنرب العرب بأمر هذا النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وما سيكون منهم ،عندئذ سوف نؤمن به ،ونكون من أتباعه ،حتى يكتب لنا النصر
على أعدائنا ،ويف اللقاء احلاسم بني اليهود والعرب ،دعا اليهود اهلل عز وجل ،وتضرعوا
إليه قائلني :إنا نسألك حبق النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا يف آخر الزمان أن تنصرنا
عليهم ،ومل خيذهلم اهلل هذه املرة ،فانتصروا نصراً مؤزراً على قبيلة غطفان.
ويلحون يف الدعاء أن
وتكرر الدعاء ،وتكرر النصر كذلك ،حتى إن اليهود أخذوا يدعون ّ
يبعث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتى يتبعوه ،ويقاتلوا العرب واملشركني معه ،وشاء
اهلل أن يبعث رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،باهلدى ودين احلق ،وأمره أن يدعو الناس كافة
إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له؛ ليخرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه.
امتثل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمر ربه ،فدعا العرب واليهود والنصارى ،وأرسل
رسله إىل البالد اجملاورة ،أما العرب فكان من أمرهم ما هو معروف ،فقد حاربوه صلى اهلل
عليه وسلم ،وآذوه ،ومل يؤمن منهم إال القليل ،وحدثت معارك بني الفريقني ،حسمت يف
النهاية لصاحل احلق والعدل واخلري.
وأما اليهود؛ فكان أمرهم عجباً ،ويدعو للدهشة ،لقد رأيناهم قبل قليل يعرتفون برسالة
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويدعون اهلل أن يبعثه؛ حتى يتبعوه ،وحياربوا معه املشركني ،وها
هو الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يدعوهم باحلسنى ،وجيادهلم باليت هي أحسن ،وخيربهم
أنه رسول اهلل إىل الناس كافة ،وأنه مذكور بأوصافه يف التوراة ،ويطلب منهم أن يصدّقوه،
ويؤمنوا برسالته ،حتى ينالوا رضوان اهلل تعاىل.
وانقلب موقف اليهود من الضد إىل الضد ،فبعد أن كانوا ينتظرون بعثة النيب ،صلى
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اهلل عليه وسلم ،بفارغ الصرب ،إذا بهم يكذبونه ،ويتآمرون ضده ،ويتحالفون مع املشركني
والعرب ضده.
لقد امتألت قلوبهم بالغيظ واحلسد للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقالوا :لو كان
هذا النيب من بين إسرائيل التبعناه ونصرناه ،وأراد اهلل تعاىل أن يكشف موقف اليهود أمام

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأمام املسلمني ،وأمام الناس مجيعاً ،فأنزل قوله تعاىلَ { :ولمََّا

ين َك َفُرواْ
َاب ِّم ْن ِعن ِد ال ّلهِ ُم َص ِّد ٌق لمَِّا َم َع ُه ْم َو َكاُنواْ ِمن َقبْ ُل يَ ْستَ ْفتِ ُحو َن َعَلى َّال ِذ َ
َج ُ
اءه ْم ِكت ٌ

ين} (.)5
اءهم َّما َع َرُفواْ َك َفُرواْ ِبِه َفَل ْعنَُة ال َّله َعَلى اْل َكاِف ِر َ
َفَل َّما َج ُ

إن الشيء الغريب حقاً ،هو أن يكذب اإلنسان شيئاً ،وهو على يقني من صدقه ،وهل

يستطيع أحد أن ينكر ضوء الشمس؟!
رمبا كان للعرب عذر يف موقفهم؛ ألنهم كانوا أميني ،ال يعرفون القراءة وال الكتابة،
ولكن ما عذر اليهود وهم أهل الكتاب؟ أنزل اهلل عليهم التوراة ،وقص عليهم فيها عن
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،خامت األنبياء واملرسلني ،وأخربهم عن القرآن الكريم ،فكيف
ال يصدقونه ،وال يؤمنون به؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال جتيء على لسان عبد اهلل بن سالم ( ،)6وقد هداه اهلل
لإلسالم ،ذات مرة قال للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم :إن اليهود أهل ُبهت وضالل ،كان
الكذب طبيعًة فيهم ،وأراد عبد اهلل بن سالم أن يثبت للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،صدق
ما يقول ،فطلب من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن يسأل اليهود عنه ،وعن مكانته بينهم،
بشرط أال خيربهم بنبأ إسالمه.
وعندما سأل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،اليهود عن مكانته بينهم ،قالوا :إنه عاملنا وابن
عاملنا ،وسيدنا ،وابن سيدنا ،فقال صلى اهلل عليه وسلم :أفرأيتم إن أسلم ،أفتسلمون؟
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فقالوا :حاشا هلل ،ما كان ليسلم ،أعاذه اهلل من أن يسلم ،عندئذ خرج عبداهلل بن سالم
على هؤالء اليهود ،وقال هلم :يا معشر اليهود ،اتقوا اهلل ،واقبلوا ما جاءكم به حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فإني أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل ،فواهلل إنكم لتعلمون
أنه رسول اهلل ،وجتدونه مكتوباً عندكم يف التوراة بامسه وصفته ،وفجأة تغيرّ موقف اليهود
من الضد إىل الضد ،وقالوا :واهلل إنك لشرنا وابن شرنا ،وجاهلنا وابن جاهلنا ،وعندئ ٍذ
اندهش احلاضرون لطبيعة اليهود العجيبة ،والتفت عبداهلل بن سالم إىل الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وقال :أمل أقل لك يا رسول اهلل إن اليهود قوم بهتان وباطل ،وإنهم أهل
غدر وخيانة؟ ()7
إن املسلم جيب أن يتعلم من هذه القصة كثرياً؛ فيجب أن حيذر منهم ،ونعلم أن الكذب
طبيعة فيهم ،وأن الغدر واخليانة من أهم صفاتهم ،ولعل ما يفعلونه يف بالدنا فلسطني
احملتلة والقدس الشريف خري دليل على ذلك.
اهلوامش
1 .1البقرة.90 - 89 :

2 .2تفسري ابن أبي حامت.174 /1 ،
3 .3غافر.60 :

4 .4مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبداهلل بن عمرو بن العاص ،وحسنه شعيب األرناؤوط.
5 .5البقرة.89 :

6 .6عبداهلل بن سالم هو أحد أحبار اليهود.

7 .7مسند اإلمام أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبداهلل بن عمرو بن العاص ،وقال شعيب
األرناؤوط :إسناده حسن.
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قضايا

املفاوضات واملستعمرات االستيطانية
أ .عودة عريقات

املتابع للسياسة اإلسرائيلية اليت ربطت إجراء املفاوضات وبناء املستعمرات بعالقة
إسرتاتيجية ،أثبتتها سنوات التفاوض املاضية ،حيث ازدهر االستعمار االستيطاني يف

الضفة الغربية ،وجوالت املفاوضات تعقد تباعاً ،فاملفاوضات كانت درعاً لإلسرائيليني،

ومظلًة لكسب الوقت من أجل بناء مزيد من املستعمرات ،وخلق وقائع على األرض
الفلسطينية ،يستند إليها املفاوض اإلسرائيلي يف ظل تغييب قرارات جملس األمن
الدولي اخلاصة بالنزاع العربي اإلسرائيلي ،والناظر إىل جبال الضفة الغربية وهضابها

ً
ليال يف كل االجتاهات ،يرى األضواء املنبعثة من املستوطنات ،ويدرك حجم االستعمار
االستيطاني الكبري لألراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967م ،ويف أثناء فرتة التجميد مل
يتوقف ما يسمى النمو الطبيعي للمستعمرات ،ومل يتوقف البناء يف املواقع البعيدة عن
أنظار املراقبني ،وأيضاً مل تتوقف مصادرة األراضي ،وقطع األشجار من قبل املستوطنني،
ومل تتوقف استفزازاتهم واعتداءاتهم على املواطنني الفلسطينيني يف معظم األراضي
الفلسطينية احملتلة.
ومنذ سبعينيات القرن املاضي ،رغبت إسرائيل  -وبدعم أمريكي وأوروبي  -يف أن
تكون املفاوضات مباشرة مع العرب والفلسطينيني ،ودون شروط مسبقة ودون مرجعية
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للقوانني الدولية أو قرارات جملس األمن ،وحيكمها مبدأ املثل الشعيب القائل(بني
البائع والشاري يفتح اهلل) ،وما استعمال الفيتو األمريكي املتكرر لصاحل إسرائيل

واجلوالت املكوكية للمبعوثني األمريكيني لطمأنة اجلانب العربي وختديره ،وأيضاً
املناصرة واملساعدات األوروبية إلسرائيل إال دالئل على هذا الدعم ،وبنت إسرائيل

أيضاً إسرتاتيجيتها التفاوضية منذ اتفاق أوسلو على األقل بعدم البحث ،وتأجيل نقاط
التفاوض اجلوهرية مثل احلدود ،والقدس ،والالجئني ،واملياه إىل أجل غري مسمى ،أو إىل
آخر جوالت التفاوض ،إذا ما ُأحرز تقدم يف املفاوضات األولية اليت تبحث يف التنسيق،

والتنظيم ،والتسهيالت ،وأمور أخرى متهد الطريق لتسوية العقبات العالقة ،ومن ثم
الدخول يف مفاوضات جدية على الوضع النهائي ،وبعد سنوات التفاوض الطويلة

اليت انتابها اجلدل الطويل ،وحموره الدجاجة أو البيضة ً
أوال ،واليت أبقت املفاوضات
تراوح حملها بسبب غياب الرغبة اإلسرائيلية يف احلل ،والتوصل إىل سالم عادل،
يعطي الفلسطينيني حقوقهم املشروعة املتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية ،ولكنها
بنظر الساسة اإلسرائيليني غري مشروعة ،حيث امتألت الضفة الغربية باملستعمرات

االستيطانية ،وزاد عدد املستعمرين من اليهود لألرض الفلسطينية ،وأصبح ذلك واقعاً

على األرض الفلسطينية ،يلمسه ويشاهده أي مواطن يسري على طرقات الضفة الغربية
من خالل سيارات املستعمرين ،اليت مألت الشوارع الفلسطينية وسببت االزدحام.

وال ينفي هذا الواقع إال من كان مصاباً بالعمى ،حبيث أصبح جتميد بناء املستعمرات

وعدمه ال يغري من الواقع شيئاً ،ولكن االستمرار يف بناء املستعمرات ينفي الرغبة
اإلسرائيلية يف حتقيق السالم ،ويضع العراقيل يف طريقه ،ويظهر النوايا اإلسرائيلية
السيئة جتاه السالم ،وجتاه احلقوق املشروعة للفلسطينيني.
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واجلدل القائم حول جتميد البناء أو استمراره يف املستعمرات ،يوحي أن ما بين هو
شرعي ،وهذا ما يريد اإلسرائيليون تسويقه يف العامل من خالل الرتكيز على جتميد
البناء يف املستعمرات ،أو االستمرار يف البناء ،ويأتي ذلك يف ظل تغييب مرجعية قرارات
جملس األمن الدولي اخلاصة بالقضية الفلسطينية.
ومن هنا يفاوض اإلسرائيليون من منطلق الوقائع على األرض ،ويتفهم األمريكيون
واألوروبيون موقفهم ،ويدعمون املفاوضات املباشرة اليت جتري بني طرف قوي مهيمن،
وطرف آخر ضعيف ال ميتلك األوراق الالزمة لدعم مطالبه ،واألوراق اليت متتلكها
إسرائيل يف التفاوض ،وتعتربها نقاط قوة هي نفسها تشكل نقاط ضعف للجانب
الفلسطيين ،وهي الواقع اجلغرايف من خالل املستعمرات ،واجلدار ،وفصل الضفة عن
القدس وعن قطاع غزة.

وأيضاً االنقسام الفلسطيين ،والضعف العربي ،والدفع األمريكي واإلسرائيلي باجتاه

حتويل احلالة العدائية بني معظم العرب مع إسرائيل ،ونقلها إىل حالة عداء مع الدولة

اإلسالمية يف إيران ،وزرع بذور الفتنة اليت بدأت نبتاتها يف الظهور مؤخراً يف دول
عربية عدة.
باإلضافة إىل مطالبة إسرائيل بالدخول يف املفاوضات بدون شروط مسبقة ،ولكنها

تضع شروطاً صعبة ،وتعلم أن من الصعب على اجلانب الفلسطيين قبوهلا ،وهذا ما
حيول دون الوصول إىل نتائج يف املفاوضات اجلارية.
وما طرحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي من ضرورة بقاء اهليمنة اإلسرائيلية على احلدود

الغربية والشرقية للدولة الفلسطينية ،وأيضاً ضرورة اعرتاف الفلسطينيني بيهودية

ً
بديال هلذا الطلب ،وهو تبادل
الدولة اإلسرائيلية ،وما طرحه وزير خارجيته ليربمان
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ً
مستقبال.
األراضي والسكان بني إسرائيل والدولة الفلسطينية اليت ستقام
وطلب االعرتاف بيهودية الدولة اإلسرائيلية ،وشرط ليربمان تبادل األراضي
والسكان هما وجهان لعملة واحدة ،وما طرحه ليربمان هو خمطط إسرائيلي ،حيقق احللم
الصهيوني منذ أول حجر بين يف املستعمرات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ،وترافق مع
حديث احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة عن العامل الدميغرايف ،وإظهار اخلوف من تزايد
عدد املواطنني العرب ليصل بعد سنوات حمددة إىل مستوى يساوي عدد السكان اليهود.

بالتالي ووفقاً ملا يطرحه اإلسرائيليون من شروط ،تضع العربة أمام احلصان ،فإن

حق العودة الذي يطالب به اجلانب الفلسطيين لعودة الالجئني الفلسطينيني ملدنهم
وقراهم داخل اخلط األخضر( ،حدود إسرائيل حتى الرابع من حزيران عام 1967م)،

يقابله طلب إسرائيلي وفقاً لشروطهم ،يقضي برتحيل الفلسطينيني الباقني داخل اخلط
األخضر منذ عام 1948م ،ويتجاوز عددهم املليون ونصف املليون مواطن إىل أراضي
الدولة الفلسطينية يف الضفة الغربية والقطاع.
وهذا هو كنه مطلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي باالعرتاف بيهودية الدولة اإلسرائيلية
وجوهره ،وهو نفسه جوهر مطلب ليربمان بتبادل األراضي والسكان.

وموقف املفاوض الفلسطيين صعب جداً ،وفقاً هلذه الشروط اإلسرائيلية املسبقة ،ولو

جند للمفاوضات  -يف ظل هذه الظروف واألجواء واملعطيات القائمة املوسومة بضعف
الطرف الفلسطيين والعربي ،لغياب أوراق الضغط من على طاولة املفاوضات -أعظم
بروفيسريات العامل بالسياسة وأقوى ثوارها ،ذلك ألنهم لن يستطيعوا إقناع اإلسرائيليني
بالتنازل قيد أمنلة ،ولن حيققوا نتائج ،ألن ما يطرحه اجلانب األمريكي حول قيام الدولة
متن على اجلانبني؛ للتوصل إىل اتفاق
الفلسطينية يف العام القادم أو الذي يليه ،ما هو إال ٍ
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وتذليل العقبات ،ومل تعرف معامل هذه الدولة و ال حدودها ،ومل يعرف مصري القدس،

وال مصري الالجئني املنتظرين حلق العودة أكثر من ستني عاماً ،وال مصري األسرى
القابعني يف السجون ،ومنهم من أمضى أكثر من ربع قرن.
لذلك؛ فإن املفاوضات يف ظل املعطيات والوقائع السابقة صعبة ،وال يرجى منها نتائج
إجيابية إال إذا قبل اجلانب الفلسطيين باحللول املؤقتة ،واليت يسعى الطرف اإلسرائيلي
لتسويقها ،وحتويل األنظار العربية إليران والتفرغ حملاربتها.
وإذا أراد الفلسطينيون والعرب امتالك األوراق القوية والراحبة الستعماهلا يف
املفاوضات ،فال بد من إنهاء االنقسام الفلسطيين ،وإجراء املصاحلة والوحدة بأسرع
وقت ممكن ،ألن ذلك يقوي الطرف الفلسطيين املفاوض ،ومفاوضاته تعرب عن إرادة
فلسطينية أوسع وأكرب يف متثيلها للشعب الفلسطيين.
واجلانب العربي باستطاعته تقوية املوقف الفلسطيين بتجنيد السياسة واملصاحل
املشرتكة مع الغرب ،واالمتناع عن تطبيع العالقات مع إسرائيل إال بعد حتقيق نتائج
إجيابية على األرض من مفاوضات السالم.

وأيضاً عدم االجنرار ألهواء السياسة األمريكية واإلسرائيلية ملعاداة إيران ،ألن ذلك ال

خيدم املصاحل العربية ،بل خيدم املصاحل الغربية واإلسرائيلية.

واملفاوضات هي صراع سياسي جيب االستعداد له جيداً ،وتوفري كل السبل الداعمة

له من قبل الفلسطينيني والعرب وأصدقائهم يف العامل ،ومن كل حميب السالم ،والرجوع
إىل قرارات جملس األمن ،وطرحها من قبل املفاوض الفلسطيين للفصل يف النزاع
الفلسطيين اإلسرائيلي ،وختيري الطرف اإلسرائيلي يف تطبيق قرارات األمم املتحدة،
وخاصة قرار التقسيم رقم  181الصادر عام 1947م ،والذي انطلقت منه فكرة يهودية
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الدولة ،أو تطبيق قرار  242الصادر عام 1967م ،وقرارات األمم املتحدة تدفع بعدم

ً
مستقبال  -ألنها بنيت على
شرعية املستعمرات اإلسرائيلية  -ما بين منها وما سيبنى
أراض فلسطينية حمتلة (الضفة الغربية) ،انتزعت من دولة (اململكة األردنية اهلامشية)
ٍ

يف حرب عام 1967م ،وفقاً لقرارات جملس األمن الصادرة إثر احلرب ،ووفقاً للقانون

الدولي ،فعدم شرعية املستعمرات قائم ،وجيب إزالتها ،أو التفاهم عليها ،وفقاً ملا توحيه
املصلحة الفلسطينية وتتطلبه.
وهناك سابقة يف هذا اجملال ،حيث أخفيت معامل املستعمرات اإلسرائيلية ،وعلى رأسها
مستعمرة ياميت يف صحراء سيناء ،إثر معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية قبل أكثر من

ثالثني عاماً.

من هنا؛ يتوجب ضرورة طرح اجلانب الفلسطيين على رأس جدول املفاوضات كمبدأ

أولي بعدم شرعية املستعمرات االستيطانية على األراضي الفلسطينية احملتلة ،وفقاً ملا
تنص عليه قرارات الشرعية الدولية وقوانينها بهذا اخلصوص.
وتكريس مبدأ إزالتها يف أي تسوية قادمة ،مع إعطاء اخليار للجانب الفلسطيين يف
إبقائها للمنفعة الفلسطينية.
ومن هنا؛ فإن املفاوضات املباشرة اليت يستند فيها املفاوض اإلسرائيلي إىل الواقع
احلالي لألرض الفلسطينية ،ويستند إىل عامل الزمن الذي سيغري الرتاث والتاريخ
برتاث وتاريخ عربي مزيَّف لن جتدي.
العربي واإلسالمي لفلسطني ،ويستبدله
ٍ
ٍ
وإمنا جيدي نفعاً أن يفاوض املفاوض العربي والفلسطيين من مركز قوة ،ويستند
إىل قرارات الشرعية الدولية ،واإلمجاع الدولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض
الفلسطينية.
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د .سعيد القيق  /جامعة القدس
معنى الذمي ً
لغة واصطالحًا:
املضعفة وردت يف معاجم اللغة مبعنى العهد والعقد،
ال ِذ َّمة بكسر الذال ،وفتح امليم
َّ
ومبعنى الكفالة والضمان ،ومبعنى األمان ،ومبعنى احلق واحلرمة( ،)1ونقول رجل ذمي:
أي رجل له عهد أو عقد ،ومن ذلك يسمى أهل الذمة أهل العهد أو أهل العقد ،وهم
املعاهدون من النصارى واليهود وغريهم ممن يقيمون يف الدولة اإلسالمية ،وتكون إقامتهم
دائمة ،ذلك أن اإلسالم بسماحته ال مينع غري املسلمني من خمالطة املسلمني واإلقامة يف
دار اإلسالم.
وقد أقر عدد من الفقهاء بأن الذميني من أهل دار اإلسالم ،ومعنى ذلك أن الذميني يعدون
من أفراد شعب دار اإلسالم ،ومرتبطون بالدولة اإلسالمية مبا يسمى برابطة اجلنسية)2( .
ويفقد الذمي هذه اجلنسية إذا قام مبا تنتقض به الذمة؛ كالتحاقه بدار األعداء ،فتنقطع

بذلك صلته بدار اإلسالم ،وال يوجد غرابة يف ذلك طاملا أن أي مواطن مسلماً كان أم

ذمياً يعاقب إذا ما تعامل مع العدو ،وقد تصل العقوبة إىل حد سحب اجلنسية منه .أما إذا
مل يظهر من الذمي ما يدل على نقض العهد ،فليس للدولة اإلسالمية احلق يف إسقاط
اجلنسية عنه.
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وقد أفردت الشريعة اإلسالمية للذميني معاملة خاصة ال ميكن إدراك مستواها احلضاري،
إال إذا ألقى اإلنسان املفكر أو املؤرخ نظرة على معاملة (األجانب) يف خمتلف النظم اليت
سبقت قيام اإلسالم ،أو النظم اليت صاحبت قيامه ،أو النظم اليت تلته (.)3

وعلى الرغم من أن مفهوم الذمة شابته شوائب استغلت يف تشويهه ،فإنه ظل

معلم ًا بارزاً من معامل السماحة والتحضر يف حضارة اإلسالم اليت تأسست على مبدأ

ُ
َُ
{ال إِ ْك َراهَ فيِ ِّ
ين}( ،)5ومع ذلك فإن هذا
ين}( ،)4وقوله تعاىل{ :لك ْم ِدينُك ْم َوِل َي ِد ِ
الد ِ
املفهوم(أهل الذمة) ليس من األلفاظ الشرعية امللزمة ،فإذا فهم منه معنى التحقري من
مواطين الدولة غري املسلمني ،فيمكن االستعاضة عنه بأي مفهوم آخر؛ جتنباً للبس مثل
(مفهوم املواطنة) ما دام حيقق املبدأ اإلسالمي يف املساواة بني املواطنني ،وذلك على قاعدة
(هلم مالنا وعليهم ما علينا) ،وقد قال بذلك الشيخ يوسف القرضاوي ،واتفق معه يف ذلك
أكد أيضاً على قدرة اإلسالم على تأصيل فكرة املواطنة يف
الشيخ راشد الغنوشي َّالذي َّ
ثقافتنا حتى ال تبقى جمرد شعار.
وأكد الشيخ القرضاوي على أن السلم هو األصل يف الصداقة مع غري املسلم ،وأن اجلهاد
مل جيعل أداة لفرض اإلسالم على خمالفيه؛ ألن ذلك خمالف لروح الشريعة ومقاصدها،
اليت جاءت لتعلي من حريات اإلنسان ،وحتمله بعد إقامة احلجة عليه مسؤولية مصريه،
قال تعاىلِ{ :ليَ ْهِل َك َم ْن َهَل َك َع ْن َبيِّنٍَة َويحَْيَى َم ْن َح َّي َع ْن َبيِّنٍَة}( ،)6وقوله أيضاًِ{ :لئَال

ُ
الر ُس ِل}( ،)7وإمنا هو سبيل لدفع العدوان ،وإتاحة حرية
اس َعَلى اللَّ ِه ُح َّجٌة َب ْع َد ُّ
يَكو َن ِللنَّ ِ
االختيار ،والعبادة للناس ،آمنني من كل فتنة وإكراه ،وحسابهم على اهلل (.)8

ويذكر الدكتور حممد عمارة أن املواطنة اقرتنت بظهور اإلسالم ،ويعرفها بالتفاعل بني
اإلنسان والوطن اّلذي ينتمي إليه ،فهي عالقة تفاعلية لكونها تقوم على مبدأ احلقوق
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والواجبات ،ومن هذه الواجبات اليت تتحقق بها صفات املواطنة أن حيرتم هويته الوطنية،
ويؤمن بها ،ويدافع عن كل عناصرها وثوابتها :األرض ،واللغة ،والتاريخ ،والقيم ،واآلداب
العامة ،أما احلقوق اليت حيصل عليها املواطن مبوجب هذه العملية التفاعلية فأهمها املساواة
يف تكافؤ الفرص ،وانتفاء التمييز يف احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية بسبب

اللون أو الطبقة أو الدين مع حتقيق التكافل االجتماعي اّلذي جيعل األمة سداً واحداً،
وكياناً مرتابطاً (حقوق املواطنة يف اإلسالم).

مقارنة بني املواطنة يف الفكر الغربي احلديث والفكر اإلسالمي:
املواطنة كلمة مشتقة من وطن ،نقول توطن وطناً باملكان :أقام به ،وطن البلد اختذه وطناً،

وأوطن إيطاناً باملكان أقام به ،واستوطن البلد ،اختذه وطناً ،والوطن مجعه أوطان ،ومنه منزل
إقامة اإلنسان الذي ولد فيه.

واملواطن يف اإلسالم هو كل فرد اختذ أرض اإلسالم له وطناً ،سواء كان مسلماً أم غري

مسلم من أهل الكتاب ،أو أهل الذمة ،وهناك فرق بني أهل الكتاب وأهل الذمة.
يرتبط مفهوم املواطنة يف الفكر السياسي احلديث بالدولة القومية من جهة ،والدميقراطية

من جهة ُأخرى.

وقد سادت قبل الدولة القومية يف أوروبا إمرباطوريات جامعة وأعراق وقوميات عدة ،كان
الرابط الديين اجلامع هلا ،ثم تفككت تلك اإلمرباطوريات ،وتشكلت على أنقاضها دول
قومية حبثت هلا عن مصادر بديلة للشرعية ،تبلورت بعد سلسلة من التطورات الفكرية
واحلروب الدينية يف معاهدة وستفاليا بني الدول األوروبية يف منتصف القرن السابع
عشر فيما هو متعارف من دول قومية علمانية ودميقراطية ،يتمتع فيها كل سكانها على
اختالف الدين والعرق حبقوق متساوية ،باعتبارهم مواطنني تنطلق حقوقهم من االشرتاك
يف األرض.
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والذي جيب التأكيد عليه أن االرتباط بني الدولة والقومية والعلمانية والدميقراطية من
جهة ،واملواطنة من جهة أخرى ال حيمل أي داللة لزومية ،مَّ
وإنا جمرد حدث يف التاريخ الغربي،
والدليل أن أوروبا عرفت ً
دوال قومية علمانية ،ال تعرتف بكل مواطنيها حبق املساواة ،بل
اقرتفت يف حقهم اضطهاداً بلغ حد اإلبادة كما فعلت النازية والفاشية .ومل يكتسب السود
يف الواليات املتحدة  -مع أنها دولية قومية علمانية  -حقوق املواطنة ،ولو من الناحية
النظرية إال يف الستينيات من القرن املاضي ،وال يزال املسلمون يتعرضون ،وكذلك أعراق
وديانات ُأخرى لظروف بشعة من التمييز والقمع يف دول قومية علمانية عديدة ،مما يؤكد

أن هذا الرابط ال حيمل أي دالالت عابرة للتاريخ ،مَّ
وإنا هو جمرد واقعة ،ومقابل ذلك قامت
يف الغرب والشرق حكومات دميقراطية على أساس املواطنة ،دون أن تكون علمانية ،بل
تبنت ديناً رمسياً مثل اململكة املتحدة ،حيث مجعت بني السلطة الدينية والسياسية.
التطبيق اإلسالمي حلقوق املواطنة :
قبل أن نتطرق إىل هذه القضايا الشائكة البد أن نعود للتاريخ ،فقبل ظهور اإلسالم
وخروجه من جزيرة العرب ،وقبل اتساع رقعة الدولة اإلسالمية ،وانضمام عناصر كثرية
من غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،فكيف كان حال أبناء املستعمرات يف العراق والشام
ومصر وغريها من األمصار املستعمرة من قبل الدولتني العظميني؟
كان غزو هذا البلد أو ذاك واحتالله بالقوة ،يعين أن البلد بكل ما فيه من أرض وممتلكات،
وما فيه من بشر ،صار ملكاً لكسرى أو قيصر ،إن شاء نكل بأهل البلد ،أو صريهم عبيداً،
وكانت املواطنة حق وميزة ،ال يتمتع بها إال أبناء الفرس والروم ،والضرائب تفرض على
أبناء املستعمرات ،دون أن حيق هلم االعرتاض أو التحفظ ،وكان املواطنون الرومان أو
الفرس ،مميزين مكانة ومنزلة عن سائر السكان.
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وكان أبناء املستعمرات حمرومني من االخنراط يف سلك اجلندية ،وإذا حدث فإنه يتم
جتنيدهم يف بالد أخرى غري بالدهم.
يف ذلك العصر خرج املسلمون من جزيرة العرب؛ ليفتحوا األمصار ،فهل فعلوا يف أهل
األمصار مثلما فعل الفرس والروم؟ إن التاريخ يقول :إن األجهزة اإلدارية يف الواليات اليت
فتحها املسلمون كان أغلب العاملني فيها من أبناء هذه الواليات ،سواء من اعتنق منهم
اإلسالم أم من مل يعتنقه ،ويف مراحل تالية تبوأ عدد من املسيحيني واليهود مناصب قيادية
(كالوزارات مث ً
ال) يف العديد من الدول اإلسالمية لدرجة أن (آدم متز) تعجب لكثرة غري
املسلمني يف املناصب القيادية يف الدولة اإلسالمية قائ ً
ال :كان النصارى هم الذين حيكمون
املسلمني يف بالد املسلمني ،ولعل يف هذا أبلغ رد على الذين يقولون إن اإلسالم حيرم
اآلخر من حقوقه السياسية ،فكيف نتحدث عن حق املسيحي أو اليهودي يف االنتخاب أو
الرتشيح جمللس نيابي؟! وقد كان من اليهود والنصارى وزراء يف دولة كان الدين فيها هو
العنصر الرئيس الذي يستمد منه احلكم الشرعي ،وقبل ذلك كله؛ فإن وثيقة املدينة اليت
كتبها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هلي أبني دليل وبرهان على منح اإلسالم حق املواطنة
واحلقوق السياسية للذمي املقيم يف اجملتمع والدولة اإلسالميني.
وكان من نصوص هذه الوثيقة أن يهود بين عوف يكونون أمة مع املسلمني (أمة السياسة
واملواطنة) ،ولكل فريق حق االعتقاد ،واحلقوق املدنية كافة ،إال ما يهدد سالمة املدينة
وأمنها ،أو يفتت هذه الوحدة ،فهل بعد ذلك حديث عن نفي اإلسالم حلقوق الذمي يف
املواطنة وممارسة حقوقه السياسية .ومع ذلك؛ فإن ما جاء يف التاريخ اإلسالمي من تطبيقات
فيها جوانب التشدد مع غري املسلمني ،كانت مرهونة بأوقاتها وظروفها ،وليست قاعدة
تعامل .والقيود مل تكن مقصورة عليهم وحدهم ،وما ُيشاع يف عدد من الكتابات غري
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الدقيقة عن التمييز بني املسلمني واملسيحيني يف أزيائهم ،وأطعمتهم ،وحياتهم االجتماعية،
ناهيك عن تذرع بعض املتطرفني من املسلمني واملسيحيني واليهود بعدم إجازة بناء
دور العبادة ألهل الكتاب .يرد عليه يف أنه يجُ در التمييز ً
أوال بني مرحلة انتشار الدعوة
اإلسالمية وزمن الفتوحات ،وبني املرحلة املعاصرة .يف املرحلة األوىل كان احلذر مسيطراً
على أمصار املسلمني؛ خشية اهلجمات من اخلارج ،وحفاظاً على الدعوة ،وتأميناً النتشارها
والدفاع عنها ،أما وأن اإلسالم انتشر عاملياً ،وبات موجوداً يف بالد الغرب كما الشرق ويف
مشال العامل وجنوبه ،ناهيك عن تطور وسائل االتصال واملواصالت اّليت تربط الشعوب
والثقافات واملعتقدات على اختالفها ،فلم تعد هناك خشية من تراجع اإلسالم كعقيدة ،بل
ميكن القول إن احلضارة اإلسالمية احتلت مكانة ثابتة يف صرح احلضارات اإلنسانية كافة،
بعدما سبقتها يف خمتلف امليادين واحلقول.
يف زمن األمويني والعباسيني والفاطميني مل يكن هناك وثائق أو هويات شخصية حتدد
معتقد املواطن ،وكان التمييز يف اللباس أحياناً ناجتاً عن احلاجة إىل تسهيل املعامالت
وممارسة املعتقدات ،وليس بدافع التحقري ،أو تصنيف البشر بني فئات .وإذا ما ارتكبت
أخطاء يف عهود حمددة خللفاء املسلمني وأمرائهم جيهلون أسس العقيدة وأصول الفقه،
فإنها ال تلغي القاعدة العامة من حيث إن اإلسالم هو دين التسامح ،والرمحة ،والتعاون
اإلنساني ،والعدل ،والسالم.
يف املرحلة األوىل اليت أشرنا إليها ،التبس األمر حول جواز بناء الكنائس يف أمصار
املسلمني .يف تلك املرحلة كان منع بناء الكنائس يندرج يف جتنب الفتنة ،واحليلولة دون
وقوع االضطراب الداخلي ،ومل تندرج يف أي حال من األحوال يف خانة التضييق على
املعتقد املسيحي ،كما يردد احلاقدون واجلاهلون .مع ذلك اجته الرأي الفقهي الراجح ويتجه
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إىل جواز بناء املعابد ألهل الذمة ،أو أهل الكتاب .وهذا ما قرره الفقه الزيدي والفقه
املالكي وفقهاء معاصرون)9( .
إن الدراسة املوضوعية لتطور الدعوة اإلسالمية ،والعوامل اخلارجية اليت ضغطت على
انطالقتها ،وخشية املسلمني من انكفاء عقيدتهم عاملياً يف مراحل معينة ،تفسر أسباب
التشدد أحياناً جتاه غري املسلمني ،وبينهم أهل الكتاب ،وهذه القيود مل تكن مقصورة عليهم
وحدهم ،وإمنا كانت يف بعض الظروف على املواطنني مجيعاً ،وال تكاد خترج يف إطارها العام
عن قوانني الطوارئ املعاصرة)10( .
أما اجلـزية فهي مشتقة من اجلزاء ،وهي مبلغ من املال يوضع على من دخل يف ذمة
املسلمني وعهدهم من أهل الكتاب وغريهم .وهي يف حقيقتها بدل للدفاع واحلماية،
ويفرض اإلسالم اجلزية على غري املسلمني يف مقابل فرض الزكاة على املسلمني حتى
يتساوى الفريقان؛ ألن املسلمني وغري املسلمني يستظلون براية واحدة ،ويتمتعون جبميع
احلقوق ،وينتفعون مبرافق الدولة بنسبة واحدة ،ولذلك أوجب اهلل اجلزية للمسلمني نظري
قيامهم بالدفاع عن غري املسلمني ومحايتهم ،والدفاع عن أعراضهم وأمواهلم ،ودور عبادتهم
وحرياتهم يف البالد اإلسالمية ،اليت يقيمون فيها ،وهلذا جتب بعد دفعها محايتهم واحملافظة
عليهم ،ودفع من قصدهم بأذى ( ،)11مبعنى أنه إذا أتيح ألهل الذمة املشاركة يف دفع
العدو ،فال تؤخذ منهم جزية .بل أكثر من هذا ،وهو ما ُع ِمل به على أرض الواقع ،أنه إذا
ُشغلت قوات الدولة املسلمة وجيوشها ،اليت يعيش أهل الذمة حتت رعايتها ،وعجزت عن
محايتهم ،فإنها ترد إليهم ما سبق أخذه منهم من اجلزية ،وهذا ما حصل بالفعل من القائد
أبي عبيدة عامر بن اجلراح ،حيث رد على أهل محص اجلزية ،اليت أخذها منهم عندما اضطر
لالنسحاب من املدينة بعد حشد الروم جليوشهم ضد املسلمني ،أيضاً صاحل أبو عبيدة أهل
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السامرة على إسقاط اجلزية عنهم ،مقابل أن يكونوا عيوناً للمسلمني وأولياء هلم.
كما أن الذين تنطبق عليهم شروط اجلزية ليسوا سوى الذين تنطبق عليهم شروط
اجلندية ،هم الذين يطالبون بالقتال يف أي بلد إذا ما دقت طبول احلرب ،فإذا مل يشرتكوا
يف القتال وذهب غريهم ،ليصدوا العدوان ،وميوتوا يف ساحة القتال ،فليس ظلماً على
اإلطالق أن يدفع القاعدون مقاب ً
ال هلذه امليزة.
ويذهب الكاتب فهمي هويدي إىل أنه ما دام غري املسلمني يف الدولة احلديثة يقومون
بأداء اخلدمة العسكرية والدفاع عن الدولة مثلهم مثل املسلمني ،فبذلك تسقط عنهم
اجلزية .ونقول إذا كان بعض من املسلمني يتشددون يف حق الذمي ،ويقلصون حقوقه
اليت أقرها اإلسالم لسوء قراءاتهم وفهمهم للنصوص الدينية ،وبعضهم اآلخر من غري
املسلمني يتحدثون عن عمد ،أو حقد ،أو عن جهل عن قسوة اإلسالم ،على غري املسلم
حتى إنهم وصفوا املسلم الذي يدافع عن نفسه وأرضه بأنه إرهابي.
فيكفي أن نضع ما قاله الرمحة املهداة حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمام حمكمة
التاريخ لنرى هل طالب حاكم ،أو سياسي ،أو قائد ،أو مصلح اجتماعي ،أهل ملته مبا طالب
به الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني من حسن معاملة أهل الكتاب من

الذميني؟ حيث يقول( :أَ َال َم ْن َظَل َم ُم َعا ِه ًدا ،أَ ِو اْنتَ َق َصُه ،أَ ْو َكَّل َفُه َف ْو َق َطاَقتِِه ،أَ ْو أَ َخ َذ ِمنُْه َشيْئًا
يجُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( )12فكيف يظلم اإلسالم الذميني ورسول
سَ ،فأََنا َح ِج ُ
ِب َغيرْ ِ ِط ِ
يب َن ْف ٍ
اإلسالم حيذر املسلمني أنه سيكون خصم من ظلم معاهداً أو ذمياً؟
وكان عمر بن اخلطاب يسأل عن أحواهلم دوماً ،ويقول الشيخ الغزالي حني طعن

يف صالة الفجر ،وعلم اجلميع أنه ميت ،أوصى اخلليفة بعده بالذميني ،وعدم األذى،

وعدم تكليفهم ماال يطيقون ،وكذلك فعل علي ،وعثمان ،والصحابة ،والسلف الصاحل
معهم)13(.
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لذا صرح بعض الفقهاء أن ظلم الذمي أكثر إمثاً من ظلم املسلم ،أما من وصل إىل قتله،
فقد ارتكب كبرية من الكبائر ،حيث روى البخاري يف صحيحه عنه صلى اهلل عليه وسلم:

َل ُم َعا َه ًدا ،لمَْ يَ َر ْح َراِئ َحَة َ
( َم ْن َقت َ
ريةِ أَ ْرَب ِع َ
ني َعاماً) (.)14
اجلنَِّةَ ،وإِ َّن ِر َحي َها ُت َ
وج ُد ِم ْن َم ِس َ
وهذا ما أردت أن أوضحه يف هذه العجالة ،واحلديث يطول يف هذا املوضوع.

هل يصح البديل عن اجلزية ؟
دفع اجلزية هو كأي ضريبة تفرضها الدولة على رعاياها لرعاية شؤونهم ،ومحاية أوطانهم.
فكل من حيمل تابعية الدولة ،أي دولة اليوم تفرض عليه ضريبة معينة حسب دخله يف حني
أن اإلسالم يفرض اجلزية على اجلميع بالتساوي ،ثم يستثنى الفقراء ،وهناك كثريون ممن
تأثروا بالغزو الفكري يرون أن عقد الذمة ،وفرض اجلزية إذالل لغري املسلمني ،فلماذا ال
تتغري التسمية؟ قبل ذلك نقول بأن عقد الذمة ليس فيه إذالل فهو مأخوذ من قولنا (كما
ً
إذالال،
أسلفنا) هو يف ذميت أي يف عهدتي ،وحتت محاييت ومسؤولييت ،وهذا تشريف وليس
ومع ذلك؛ فقد قال عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،أن قبيلة تغلب العربية النصرانية
ميكن أن تؤدي الضريبة حتت عنوان الزكاة ال اجلزية ،كما ارتضى فقهاء معاصرون كبار
مثل الشيخ يوسف القرضاوي وعبد الكريم زيدان اعتبار أن اجلزية هي املقابل للخدمة
العسكرية ،فإذا غدت هذه جزءاً من واجبات املواطن بصرف النظر عن دينه ال يبقى هلا
مكان ،ال سيما وقد قامت ،كما يقول الدكتور حممد سليم العوا دولنا اإلسالمية احلديثة
على أساس املواطنة أي االشرتاك يف امتالك الوطن من كل سكانه ،بغض النظر عن
دياناتهم ،بعد أن اشرتكوا يف حتريره من االحتالل ،فقامت شرعية التحرير أساساً جملتمعاتنا

اإلسالمية يف الفكر احلديث ،وهو ما أرسى أساساً مشرتكاً للحقوق والواجبات بني كل
املواطنني على اختالف اجتاهاتهم وعقائدهم.
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حقوق أهل الذمة:
لقد بينت األحاديث النبوية الشريفة ،وماعقد من معاهدات مع أهل الذمة احلقوق اليت
كفلها اإلسالم ألهل الذمة.
وقد أرسى اإلسالم القاعدة األساسية يف بيان هذه احلقوق ،فهي أن هلم ما للمسلمني من
حقوق ،وعليهم ما على املسلمني من واجبات ،ومن هذه احلقوق:
 - 1حق املواطنة :وهذا احلق مكتسب بعقد أهل الذمة الدائم ،وهذا ما قرره الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،على أهل الكتاب يف املدينة ،إذ إنه مل خيرجهم إال بعد نقضهم للعهود مع
املسلمني ،وكذلك إقراره صلى اهلل عليه وسلم ،أهل جنران من النصارى ،وإقرار اخللفاء
الراشدين أهل الكتاب يف الشام والعراق وغريهم على حق املواطنة ،حمتفظني حبقوقهم
كمسلمني.
 - 2احلقوق الدينية :تشمل اإلشراف على كنائسهم ومعابدهم ،وحق أداء شعائرهم
التعبدية ،وعدم التعدي على مقدساتهم.

وتعد العهدة العمرية خري مثال على ذلك ،حيث أعطتهم أماناً ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم

وصلبانهم ،وأنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم.
 - 3احلقوق الشخصية :قرر اإلسالم لغري املسلمني حقوقهم الشخصية يف مأكلهم
ومشربهم ولباسهم.
 - 4محى اإلسالم كرامة أهل الذمة وصان حقوقهم؛ فعاشوا يف ظل مساحة اإلسالم وعدله،
فقد أباح اإلسالم زيارتهم ،وعيادة مرضاهم.
 - 5حق املساواة أمام القضاء :ساوى اإلسالم بني أهل الذمة واملسلمني أمام القضاء
والقانون وحسن املعاملة ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َال َم ْن َظَل َم ُم َعا ِهداً ،أَ ِو اْنتَ َق َصُه ،أَ ْو
َ َ
َ َ َ
ً
يجُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة) (.)15
سَ ،فأََنا َح ِج ُ
َكَّل َفُه َف ْوق طاَقتِِه ،أ ْو أ َخذ ِمنُْه َشيْئا ِب َغيرْ ِ ِط ِ
يب َن ْف ٍ
لذلك حرم اإلسالم االعتداء عليهم ،وعلى أمواهلم وأعراضهم.
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 - 6حق الرعاية وضمانة احلاجات األساسية.
 - 7حق الرتشيح جمللس الشورى.
 - 8حق تولي مناصب الوظائف العامة اإلدارية والفنية باستثناء رئاسة الدولة؛ ألنها وظيفة
دينية.
واجبات أهل الذمة:
 - 1االلتزام بدفع التكاليف املالية املنصوص عليها يف عقد الذمة ،تؤخذ من القادر منهم،
مقابل أن تؤمن هلم الدولة اخلدمات اليت تقدمها للمسلمني.
 - 2أن يلتزموا بأحكام اإلسالم باملعامالت املتعلقة باحلياة العامة ،وأن خيضعوا لنظام
العقوبات كاملسلمني.

 - 3أ ّما أحكام األسرة من زواج وطالق ،فلهم حرية العقود وفق شريعتهم ،ويرتكون أحراراً
يف عبادتهم.
 - 4أن يلتزموا بالدفاع عن حدود الدولة بأمواهلم وأنفسهم.
 - 5أن يلتزموا باآلداب العامة.
 - 6احلفاظ على أمن الدولة والوطن.
وكلمة أخرية البد من ذكرها ،وهي أن اإلسالم أحوج ما يكون إىل من حيسن عرضه
على الناس ،والدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وجوهر ذلك؛ االعتدال يف اخلطاب،
واحلرص على كسب العقول والقلوب ،وذلك ال يأتي إال باالبتعاد عن التطرف ،وعن تبين
اآلراء املسبقة؛ إلرغام الناس على األخذ بها ،جيب أن ال حنصر األلوان يف لونني.
إن أبرز خصائص اإلسالم الوسطية وهي أمر يف غاية األهمية ،وحنن نرى أعداءه يرمونه
مبا ليس فيه من تطرف وإرهاب ،وإقصاء لآلخرين ،وبث الكراهية والتعصب ،ومما يؤسف

له أن نفراً ممن ينتسبون إىل هذا الدين ،يساعدونهم يف ذلك ،من خالل إساءتهم لتطبيق
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اإلسالم تطبيقاً بعيداً عن هدي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكذلك يسيئون إىل هذا الدين
من خالل عرضه عرضاً سيئاً كما أسلفنا آنفاً.
اهلوامش
.1ابن منظور ،لسان العرب.
.2الكاساني ،بدائع الصنائع ،4328 /9 ،وابن اهلمام ،فتح القدير.)369،375/ 4 ،
.3حامد سلطان ،أحكام القانون الدولي يف الشريعة اإلسالمية218 ،و .226
.4البقرة.256 :
.5الكافرون.6 :
.6األنفال.42 :
.7النساء.165 :
.8فقه اجلهاد ،يوسف القرضاوي.
.9عبد الكريم زيدان ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم ،ص.53
.10عبد العزيز كامل ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم يف معاملة غري املسلمني يف اإلسالم ،ص.97
.11السيد سابق ،فقه السنة ،ط ،2000 ،1اجمللد الثالث ،ص.49
 .12سنن أبي داود ،كتاب اخلراج ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.
 .13الغزالي ،احلق املر ،ص.109

.14صحيح البخاري ،كتاب أبواب اجلزية واملوادعة ،باب إثم من قتل معاهداً بغري جرم.
.15سنن أبي داود ،كتاب اخلراج ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.
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أ .ف��راس حممد بشارات /دار اإلفتاء الفلسطينية

بدايًة اعتذر منك يا صمت ،يا من كنت رفيق دربي طوال سنوات ،فبعد أن كنت أصرخ
بصمت يف املقال األول ،الذي مجعنا سوية يف العدد ( )59من جملة اإلسراء الغراء،
والذي كان بعنوان (صرخة صمت) ،والذي حتدثت فيه عما يدور حولنا من حماوالت
مستمرة لطمس معامل اإلسالم ،والسيطرة على املسلمني ،كما ناديت فيه للحظة تأمل
بصمت للتفكر والتمعن يف كل هذه األحداث ،انتقلت برفقتك يا صميت إىل مقال
آخر يف العدد ( )78من اجمللة نفسها بعنوان (صرخات ضائعة) ،والذي قارنت فيه بني
النخوة العربية واحلمية اإلسالمية اليت ثارت المرأة قالت« :وامعتصماه» ،وجابت البالد
حلماية العباد من جور العباد ،وبني احلمية املوجودة _ واليت ال ننكر وجودها _ بني
صدورنا يف هذه األيام ،واليت كانت جتوب قاعات املؤمترات وحمطات اإلعالم للشجب
واالستنكار ،دومنا حراك فعلي للدفاع عن اإلسالم واملسلمني ،الذين دنست أرضهم
بأقدام الغاصب احملتل ،الذي ينهش أرض املسلمني وعرضهم يف كل مكان.

أما اآلن  -وبعد هذه الفرتة الطويلة من الرفقة اليت مجعتين وإي��اك يا صميت-

ف �إن��ي أق��در لك ثورتك على الوضع القائم ،ال��ذي مل يعد باإلمكان احتماله،
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فالثورة كمصطلح سياسي هي اخلروج عن الوضع الراهن بكل طريقة ممكنة.
نعم يا صميت؛ آن األوان أن تتحرك الشعوب ،وأن يتحرك الضعفاء للصراخ بأعلى

صوتهم« :يكفي صمتاً ،يكفي ً
ذال» ،إنها لثورة حتاول رفع كلمة احلق ،ثورة طال انتظارها
لتضع األمور يف نصابها.
إنها ليست ثورة ضد احلكام الذين أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بطاعتهم ،والوقوف إىل
ول َوُأوِلي َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِمنْ ُك ْم َفإِ ْن
جانبهم ،بقوله{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يعوا ال َّلهَ َوأَ ِط ُ
ين آَ َمنُوا أَ ِط ُ
يعوا َّ
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن بِال َّلهِ َواْليَ ْوم َ
اآل ِخ ِر َذِل َك َخيرٌْ
الر ُسو ِل إِ ْن ُكنْت ْ
َتنَا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ ال َّلهِ َو َّ
ِ
َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
يال}(النساء ،)59 :ولكنها ثورة ضد أنظمة بالية ،ينتهجها احلكام لقيادة هذه
الشعوب الضعيفة ،فمن يعتقد بأن هذه األوضاع ،والظلم ،واالضطهاد ،وغريها من

أمور اإلذالل ،ستزول بزوال احلكام ،فهو خمطئ ،فما احلكام املوجودون سوى أداة لنظام
متكامل يسعى إلضعاف الشعوب.

ً
متكامال ،يبدأ من جذور هذه األنظمة
فإذا كنا نريد تغيرياً جذرياً؛ فال بد للتغيري أن يكون

إىل أعلى قمة يف هذه األنظمة املبنية أساساً على قواعد ضعيفة هشة ،تعمل ملصاحلها
الضيقة ،وتتسرت حباكم ظامل ،يعمل هو اآلخر يف رأس النظام ،واملصيبة ،والطامة الكربى،
عندما تواجه قمة النظام مبصائب جذر النظام ،ويكون ال يدري بها ،أو يتغاضى عنها.
وهنا حيضرني قول الشاعر ابن القيم:
وإن كنت ت���دري فاملصيبة أعظم

ف��إن كنت ال ت���دري فتلك مصيبة

وسبب استحضار هذا البيت من الشعر أن رأس النظام يف بعض املواقع والدول
ال يدري مبا يدور حوله ،وبعضهم اآلخر يدري مبا يدور حوهلم ،وهو متواطئ يف ذلك،
ألسباب منها :قلة احليلة على تغيري احلال ،أو رمبا لرضا منه عن هذا احلال ،لعدم وجود
من يقول له :كفى ،أو إىل أين أنت ذاهب بنا؟!.
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أما اآلن؛ وبعد أن أفاقت الشعوب ،لتجد نفسها مقيدة دون قيد ،فال تستطيع أن تفعل
شيئاً دفاعاً عن حريتها أو كرامتها ،فكان البد أن يدفعوا مثن هذه احلرية؛ حتى يعيش
غريهم ،ويتمتع بنعمة احلرية ،حيث َّ
تذكروا أن اهلل خلقهم أحراراً ،ولن يرضوا بغري
ً
بديال ،وهانت عليهم أنفسهم يف سبيل احلصول عليها من فم نظام استباحها
احلرية
لعقود.
وأنا هنا ال أعمم يف الكالم ،وإمنا أخص بالذكر احلكام واألنظمة اليت تضطهد شعوبها،
وأيضاً هذا الكالم ليس املقصود به حكام الدول فقط ،وإمنا أيضاً يقصد به كل مسؤول
يتوىل منصب مسؤولية يف أي موقع من مواقع النظام ،فمخطئ من يعتقد بأن هذا
املنصب دائم له ،أو أنه دائم هلذا املنصب.
ولكن -وهلل احلمد  -فقد تغريت األحوال ،وثارت الشعوب ،فهي ثورة خرجت
من صمت حناجر اضطهدت وعانت ،وهي تبحث عن خالص حاهلا املرتدي.

وال نستطيع سوى أن نقول :يكفي قهراً ،يكفي ً
ذال ،ويكفي سكوتاً عن احلق ،وتزويراً
للحقائق ،واحلذر احلذر من ثورة املظلوم.
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تربية وتعليم

املكتبة املدرسية ودورها
يف تعليم اللغة العربية
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية

متهيد:
ال بد لنا أن نشري يف بداية حبثنا هذا ،املتعلق باملكتبة املدرسية ودورها يف تعليم
اللغة العربية ،إىل أن العملية التعليمية تهدف إىل تزويد الطالب خبربات واجتاهات
ومعارف متنوعة ،تساعده على أن يعيش حياة ناجحة ،ومتكنه من التكيف مع بيئته ،وحل
املشكالت اليت تواجهه ،وهذا ال يتأتى إال بتوفري جماالت اخلربة اليت تسمح له مبتابعة

التعلم ،واكتساب اخلربات اجلديدة؛ حتى يكون قادراً على مواجهة التغريات املستمرة
يف احلياة .ومصادر التعليم والتعلم مبفهومها الواسع هي اليت تساعده على االستمرار
يف اكتساب املعرفة اجلديدة ،واملكتبة بشكل عام ،واملكتبة املدرسية بشكل خاص إحدى
هذه املصادر املهمة ،والركائز األساسية يف املنظومة الرتبوية ،اليت ال يستغنى عنها البتة.

املكتبة لغة :من كتب الكتاب ،يكتب كتباً وكتاباً وكتابة مبعنى ّ
خط الكتاب فهو كاتب.

ويقال :كتب الكتاب ،عقد النكاح .وكتب اهلل الشيء :قضاه وأوجبه وفرضه ،قال تعاىل:

ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ
َتتَُّقو َن}( ،)1واملكتبة :مكان بيع الكتب واألدوات الكتابية ،ومكان مجعها وحفظها.
املكتبة يف االصطالح :املكتبة هي جمموعة من الكتب واملطبوعات األخرى ،واملواد التعليمية
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مرتبة حسب املوضوع على الرفوف ،وهلا كشاف على بطاقات بالعنوان ،أو املؤلف ،أو
املوضوع واملواد اليت لدى املكتبات ،وتشمل الكتب واملوسوعات والقواميس واألطالس
والنشرات ،باإلضافة إىل املواد السمعية والبصرية واألفالم وامليكروفيلم والصحف
والدوريات.
وألهمية الكتب والكتابة والكتاب ،ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم الفعل
ين آ َمنُواْ إَِذا َت َدايَنتُم ِب َديْن إِلىَ
كتب ومشتقاته ( )320مرة ،ومنه قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ٍ
أَ َجل ُّم َس ًّمى َفا ْكُتُبوُه َوْليَ ْكتُب َّبيْن ُ
ب ِباْل َع ْد ِل  ،)2(} ...وقوله تعاىلَ { :و َما أَن َزْلنَا
َك ْم َكاِت ٌ
ٍ
اختَ
َاب إِ َّال ِلُتبَينَِّ هَُل ُم َّال ِذي ْ
حًة ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمنُو َن}(.)3
َلُفواْ ِفيِه َو ُه ًدى َو َرمَْ
َعَليْ َك اْل ِكت َ
أنواع املكتبات:

 - 1املكتبة العامة :هي مكتبة خمصصة للجمهور بشكل عام ،يقصدها مجيع املواطنني
بال استثناء ،وقلما ختلو مدينة أو منطقة من مكتبة عامة ،وقد عمدت بعض املكتبات
الكربى يف البلدان الواسعة إىل إجياد فروع هلا يف املدينة الواحدة ،فمكتبة شيكاغو

العامة ،متلك أكثر من سبعني فرعاً منتشراً يف أرجاء املدينة ،وطبيعة هذه املكتبة جتعلها
مفتوحة األبواب مجيع أيام األسبوع ،وخاصة أثناء العطل ،وجيب أن يكون تنظيمها
ً
سهال ،وكتبها غري متخصصة ،وتشكل القصص نسبة عالية من كتبها.

 - 2مكتبات األطفال :يهتم هذا النوع من املكتبات باألطفال وحدهم نتيجة لغزارة ما
ينشر لألطفال ،وألن الطفولة عامل متميز عن عامل الراشدين ،وطبيعة املواد هنا ختتلف

اختالفاً كبرياً عنها يف غريها من املكتبات ،حبيث تكون سهلة واضحة حمسوسة جذابة
أنيقة مشوقة ،وتهتم املكتبة بالقصص ،وطرق قص القصص ،وباألفالم ،والنماذج،
والصور املتحركة.

 - 3املكتبات القومية :مكتبات كربى ،أسستها الدول لتكون مستودعاً للنشاط الرمسي
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للدول ،وهذه املكتبات تكون مقر اإلبداع القانوني ،كما هو احلال يف مكتبة الكونغرس،

ومكتبة املتحف الربيطاني ،واملكتبة الوطنية يف فرنسا ،وهذه املكتبات يقصدها غالباً

الباحثون والدارسون.
 - 4املكتبات احلكومية :نشطت بعد احلرب العاملية الثانية لرغبة احلكومات يف
البحث والدرس واالخرتاع ،غايتها تسهيل عمل الباحثني ،من أجل خدمة غايات
حكومية ،فأوجدت املكتبات الرمسية ،اليت مهمتها تسهيل عمل الباحثني بتكليف رمسي
من الدولة ،وخلدمة احلكومة.

 - 5املكتبات اخلاصة :قد تكون خاصة بفرد من األفراد ،وهذه كثرية جداً ،أو بشركة ما،

أو مؤسسة معينة.
 - 6املكتبات اجلامعية :كل جامعة فيها مكتبة لغرض استعمال الطلبة واألساتذة
والبحث.

 - 7املكتبات الدينية :جرت العادة أن يلحق باملعبد سواء أكان جامعاً أم كنيسة أم غريه،

مكتبة تضم عدداً من الكتب ،يساعد الباحثني واملراجعني يف إجياد ما يبغون ،وطبيعة
الكتب هنا دينية ،ولكن ال مينع من وجود كتب تبحث يف مواضيع أخرى.
- 8

املكتبات الفنية:

وهي املتخصصة يف مواضيع فنية حبتة؛ كاملوسيقى ،والرسم،

والتصوير.
 - 9املكتبات املدرسية :وهي املكتبات اليت تلحق برياض األطفال واملدارس األساسية
والثانوية ،ونرى أن الرغبة يف عدم االعتماد على الكتاب املدرسي أدت إىل زيادة االعتماد
على هذا النوع من املكتبات ،وجعلت بعض املدارس املكتبة مركزاً للدراسة والتحضري،

كما تفعل املدرسة الثانوية التابعة جلامعة شيكاغو ،إذ إن الطلبة هناك ميضون ثالثة أرباع
الوقت املخصص لكل حصة يف املكتبة ،حيضرون املواد اليت أعطاهم إياها األساتذة.
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- 10

املكتبات التقنية:

وهي اليت تلحق باملصانع واملعاهد التقنية ،ومهمتها تزويد

الباحثني فــي هـذه املعاهد باملواد الالزمة ملتابعة أحباثهم ،ويكون الرتكيز على املواد
التقنية والفنية.
 - 11مكتبات املكفوفني واملصابني بعاهات مستدمية :وهنا جند الكتب مصنوعة على طريقة
بريل ،وجند املواد اليت تعتمد على احلواس السمعية بالنسبة إىل العميان ،واملواد اليت
تعتمد على احلواس اللمسية والبصرية بالنسبة إىل الصم والبكم.
حاجة املدرسة إىل مكتبة:
إن املكتبات املدرسية ضرورية ومهمة يف كل مكان وزمان ،وشبهت املكتبة املدرسية
بالقلب الذي ميد سائر اجلسم بالدماء ،إليه ترد الدماء ،وعنه تصدر الدماء النقية،
وشبهت بالدماغ مركز تفكري اإلنسان ،ودعامة توازنه ،فكما أن اجلسد ال خري فيه ،وال
ً
وشكال من غري معنى
حياة بدون دماغ وال قلب ،كذلك املدرسة تكون جسداً بال روح،

بدون مكتبة.

هلذا؛ جيب أن تشمل مكتبة املدرسة مصادر ومراجع وكتباً مفيدة ،تساعد املعلمني على

زيادة معلوماتهم ،والتوسع يف موادهم اليت يدرسونها ،وتتابع ما جيد من مؤلفات حديثة
لتكون يف متناول أيديهم ،ومراجع تفيدهم يف حتقيق النشاط املدرسي بأنواعه املتنوعة،
وكذلك على كتب مفيدة للطلبة ،ومشوقة هلم ،وتتفق مع ميوهلم ورغباتهم ،وتساير
مستوى منوهم الفكري واالجتماعي.

كيف جنعل من املكتبة املدرسية مصدراً من مصادر تعلم اللغة العربية؟

 - 1على املعلم ختصيص حصص يزور فيها الطلبة مكتبة املدرسة.
 - 2تشجيع الطلبة على املطالعة احلرة ،وتكليفهم ببعض الواجبات اليت حتتاج
اإلجابات عنها إىل الرجوع إىل بعض املصادر واملراجع يف مكتبة املدرسة ،ومتابعتهم يف
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أداء هذه الواجبات واملهمات.

 - 3يولي مكتبة الصف عناية واهتماماً زائدين من ناحية اختيار الكتب ومناسبتها

ملستوى الطلبة.
 - 4تشجيع الطلبة على إنشاء مكتبات خاصة يف بيوتهم.
 - 5التأكيد على أن الكتاب املدرسي مصدر واحد من مصادر كثرية ،يعتمد عليها يف
تنمية اخلربات واملعارف.
 - 6حتليل املنهاج إلعداد قوائم الكتب ،اليت ختدم األهداف الرتبوية والتعليمية
للمنهاج.
 - 7وضع أو ختصيص نسبة من العالمات على األنشطة املكتبية.
 - 8مناقشة الطلبة يف املواد اليت يعدونها من املكتبة.
 - 9تقديم جوائز رمزية ألوائل املطالعني.
 - 10تدريب الطلبة بالتعاون مع أمني املكتبة على كيفية االستخدام األمثل لكتب
املكتبة ،وأسهل الطرق من أجل احلصول على الكتاب الذي يرغبون يف اإلفادة منه.
معلم اللغة العربية واملكتبة
تقع على املعلم مسؤولية تشجيع الطلبة على ارتياد املكتبة املدرسية ،ومساعدتهم
على اختيار الكتب املالئمة ملستواهم العقلي والزمين ،ويكون املعلم على صلة بأمني
املكتبة؛ لتزويده بقوائم الكتب املتوافرة يف املكتبة .وينبغي على معلم اللغة العربية
ختصيص وقت معني من جدوله األسبوعي ملطالعة الطلبة داخل املكتبة ،فهذا أمر
مطلوب لزيادة ثروة الطلبة من املعرفة واملعلومات ،فكثرياً ما حيتاج الطلبة ال سيما

األذكياء منهم على مادة موسعة ملا قرأوه يف دروس اللغة العربية ،وبناء على ذلك؛
يستطيع املعلم أن يكتشف مواهب طلبته وميوهلم لتوجيههم حنو املستقبل املهين أو
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األكادميي ،ويساعد املعلم يف مهمته هذه ما يوفره اجلو املكتيب من حرية يف التعامل بني
الطلبة واملعلم ،كما أن جو املكتبة يقطع الروتني املدرسي ،ويشعر الطلبة مبكانتهم
ً
فضال عن املعلومات العملية واألدبية صفات
واهتمام معلمهم بهم ،فيكتسب الطلبة

وجدانية توسع عالقاتهم االجتماعية ،فتبنى عالقة حب بني املدرسة والطلبة نتيجة
هذا التفاعل االجتماعي ،ومطلوب من املعلم تشجيع الطلبة وإرشادهم إىل املطالعة
احلرة ،وكيفية الرجوع إىل املصادر ،والتعامل مع الكتاب ،وتنمية امليل العقلي لديهم،

ً
فضال عن تنمية اجلوانب الوجدانية والنفسحركية ،فالكتاب أنيس للطلبة ،ونستطيع
جعل املكتبة ً
جماال مهماً يف التوفيق بني البيئة اخلارجية واحمليط املدرسي يف تعديل
سلوك الطالب ،فمطلوب من املعلم أيضاً أن يقيم عالقة ودية بني الطالب والكتاب،

فكل كتاب يؤثر يف شخصية الطالب ويف بنائها وتكوينها ،فالعالقة الودية بني الطفل
والكتاب تعني على اكتساب مادة املطالعة ،وتنمي ميول الطفل القرائية ،وعلى املعلم
توجيه قراءات الطالب من خالل معرفته املكتبة وما حتويه من كتب وسواها ،ويستند
إىل معرفة نفسية الطفل وحاجاته القرائية ومعرفة املوضوعات اليت تليب ذلك .وعلى
املعلم أن ينتبه إىل أن املكتبة املدرسية لن تؤدي دورها املؤثر يف ثقافة الطفل بدون
زاوية القصة واملعارض ،ومساع املوسيقى بهدف مساعدة الطفل على تكوين شخصيته،
وإيقاظ شعوره ،وتنمية ذوقه ،واأللعاب املكتبية ،مثل املسابقات واألحاجي واأللغاز،
والتحدث عن الكتب اليت أعجبت الطفل ،ودعوة بعض كتاب أدب األطفال للتحدث
عن كتبهم ،أو أي موضوعات تهم األطفال ،وتكليف بعض األطفال بقراءة قصة ،أو
سردها بلغتهم اخلاصة ،والعمل على إيصال اخلدمة املكتبية إىل كل طفل بوساطة نظام
اإلعارة املعمول به يف املدارس .ولعل من بني األهداف املهمة للرتبية ،توجيه األطفال
إىل الكتب والقراءة اهلادفة ،ألن ما يكتسبه الطالب من اخلربات واملعلومات جبهده
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ونشاطه ،يعد أقوى فاعلية ،وأكثر تأثرياً مما يتلقاه عن طريق التلقني؛ ألن التلقني يزود
العقل باملعلومات فقط ،أما اكتساب املعرفة عن طريق املمارسة العملية ،واملطالعة احلرة،
والبحث ،فتزود الطالب القدرة على استخدام هذه املعرفة ،وختلق لديه ملكة االبتكار،
وتعده للنجاح يف ميادين احلياة املختلفة.
على املعلم أن يعرف أن الدراسات الرتبوية املعاصرة أثبتت أن الطفولة يف العامل كله
موحدة احلاجات القرائية ،وهذا ال يعين إغفال خصوصية الطفل العربي ،خاصة قضية
القيم اليت تتصل بأناه العليا ،وتصب هذه التأكيدات على حتديد األنواع األربعة اآلتية
للقراءات:
( )1احليوان وما يتصل به :حيتاج الطفل إىل معرفة طبائع احليوانات وعاداتها وما
يتعلق بها.
( )2اإلنسان وما يتصل به :املهن والتفكري والعادات والديانات والتاريخ وغريها.
( )3الطبيعة وما يتصل بها :الظواهر الطبيعية احمليطة بالطفل من أرض وهواء وماء
وغريها.
( )4الكشوف واالخرتاعات العلمية وما يتصل بها.

على املعلم أيضاً أن يطلب من طلبته ختصيص دفرت للمكتبة ،يكتب فيه الطلبة ما

يعجبهم يف الكتب أو القصص اليت يقرؤونها ،أو يقومون بالتلخيص ،أو استنتاج
األفكار واستخالص العرب ،كذلك عليهم توثيق الكتب اليت قرؤوها يف الدفرت نفسه،
ويناقشهم فيما قرؤوا ،وجيري املسابقات الثقافية واللغوية يف املكتبة ،وخيصص جوائز
للقارئ املاهر ،أو ألحسن قارئ ،أو ألكثر قارئ  ...إخل.
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1984م.
4 .4تنظيم املكتبة املدرسية ،حممد ماهر محادة وعلي القامسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1969 ،م.
5 .5تنمية جمموعات املكتبة ،رحبي مصطفى عليان ويسرى أبو عجمية ،دار صفاء ،عمان،
2000م.
6 .6الثقافة املكتبية ،فايز علي الغول وكايد عبد احلق ،املطبعة العصرية ،القدس1965 ،م.
7 .7دراسات يف علوم املكتبات ،شاهر ذيب أبو شريخ ،دار صفاء ،عمان2000 ،م.
8 .8دليل املدرس يف إنشاء مكتبة ،ط ،2ماري مجيل فاشة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،
1986م.
9 .9دليل املكتبيني ،ماري فاشة ،عمان1991 ،م.
1010مئة سؤال عــن املكتبات والتوثيق واألرشيف الصحفي ،ط ،2طلعت همام ،دار الفرقان،
عمان1987 ،م.
1111املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،مصر1972 ،م.
1212املكتبات ومراكز املعلومات يف األردن ،يوسف قنديل وآخرون ،مؤسسة عبد احلميد
شومان ،عمان2000 ،م.
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ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

نشاطات

من نشاطات مكتب املفيت العام

نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – بالعديد من
النشاطات واملشاركات على أكثر من صعيد وجمال ،منها:
ضمن وفد مقدسي :املفيت العام يشارك يف تسليم رسالة تطالب باالعرتاف بدولة فلسطني
هليئة األمم املتحدة بالقدس
القدس :ضمن وفد مقدسي ضم عدداً من الشخصيات الرمسية والشعبية والدينية،

شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب

املسجد األقصى املبارك -بتسليم رسالة احلملة الوطنية العليا الستحقاق أيلول

للمطالبة باالعرتاف (بعضوية كاملة يف األمم املتحدة لدولة فلسطني) ملمثل األمني
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العام لألمم املتحدة يف املقر الرئيس هليئة األمم املتحدة يف القدس ،وقد بني مساحته أن
على العامل احلر أن يقف إىل جانب الشعب الفلسطيين ضد آخر احتالل يف العامل ،مبيناً
أن السكوت عن جرائم االحتالل عار على البشرية مجعاء.
املفيت العام :سلطات االحتالل تعمل على إلغاء اهلوية الفلسطينية العربية بالقدس
رام اهلل :أكد مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -أن سلطات االحتالل تعمل جاهدةً على شطب

اهلوية العربية الفلسطينية يف املدينة املقدسة ،عرب إلغاء القطاعات اليت تظهر الوجود
الفلسطيين فيها؛ كاالجتماعي ،والصحي ،والثقايف ،داعياً للمحافظة على وضع القدس
ومكانتها بتطويرها ،واحملافظة عليها ،جلعلها عاصمة لدولة فلسطني املنتظرة ،وقد أشاد
مساحته بالدور والدعم األوروبي املهم ملساعدة الشعب الفلسطيين وقضيته ،جاء ذلك
خالل مشاركة مساحته وعدد من املسؤولني الرمسيني باستقبال القائم بأعمال ممثل االحتاد
األوروبي يف القدس احملتلة السيد (جون روتر) وعدد من املنسقني.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر صحفي لنصرة األسرى

القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف املؤمتر الصحفي الذي عقدته وزارة شؤون األسرى
واحملررين يف مقر الصليب األمحر برام اهلل ،وحضره عدد من املسؤولني الرمسيني

والشعبيني إىل جانب أهالي األسرى للتضامن مع األسرى احملتجزين لدى سلطات
االحتالل ،واملضربني عن الطعام رداًّ على سوء املعاملة من قبل سلطات االحتالل،
وأكد مساحته على ضرورة حترك مجيع املنظمات الدولية للوقوف إىل جانب األسرى،

والضغط على حكومة االحتالل إلجبارها على معاملة األسرى املعاملة اإلنسانية ،اليت
كفلتها الديانات السماوية والقوانني الدولية ،مبيناً أن قضية األسرى على رأس سلم
األولويات للقيادة الفلسطينية.

خالل اجتماعه مع أعضاء يف اجمللس التشريعي
املفيت العام يستعرض دور دار اإلفتاء يف محاية املقدسات الفلسطينية
القدس :استعرض مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار

الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك -أمام اجمللس التشريعي الدور الذي تقوم

به دار اإلفتاء الفلسطينية يف محاية املقدسات الفلسطينية بالقدس ،وعلى رأسها املسجد

األقصى املبارك.
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جاء ذلك خالل مناقشة اجمللس لقانون دار اإلفتاء الفلسطينية املقدم له ،وقد رفع اجمللس

توصية هليئة الكتل والقوائم الربملانية تؤكد على ضرورة إصدار هذا القانون لتنظيم

عمل الدار.

على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية
املفيت العام يستنكر حرق مسجد النورين يف قرية قصرة
نابلس :قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
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خطيب املسجد األقصى املبارك -على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بزيارة ملسجد
النورين ،يف قرية قصرة يف حمافظة نابلس ،والذي مت إحراقه على يد جمموعة من املستوطنني،

ودان مساحته قيام املتطرفني املستوطنني بأعمال العربدة ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته،
حمم ً
ال سلطات االحتالل  -اليت توفر احلماية هلم -عواقب هذه االنتهاكات ،وبني أن سياسة

حرق املساجد من قبل هذه اجملموعات الضالة تدفع املنطقة إىل حرب دينية ال حتمد عقباها.
ضمن وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية
املفيت العام يهنئ األسرى احملررين من سجون االحتالل

القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك -وفداً من دار اإلفتاء الفلسطينية لتقديم التهاني لألسرى احملررين
من سجون االحتالل ،وذلك يف الرام وقلنديا ورام اهلل وكوبر ،وقدم مساحته والوفد املرافق
التهاني لألسرى وعائالتهم ،وللقيادة والشعب الفلسطيين بكافة فصائله ،مشيداً بهذا اإلجناز

اهلام ،مبيناً أن القيادة والشعب الفلسطيين يولون قضية األسرى بالغ االهتمام ،وهي على رأس

سلم أولوياتهم ،كما طالب مساحته املواطنني باالستمرار بتقديم املساعدة املمكنة لدعم احلركة
األسرية ،حتى حتقيق مطالبهم اإلنسانية والعادلة مجيعها.

واألسرى احملررون الذين متت زيارتهم هم :األخت سناء شحادة ،واإلخوة أمحد عمرية ،وعلي

مسلماني ،وحممود ضمرة ،وفخري الربغوثي ونائل الربغوثي ،وربيع الربغوثي.

كما زار مساحة املفيت العام مجيع األسرى احملررين وذويهم يف املدينة املقدسة ،وقدم هلم التهاني
بتحريرهم من األسر.
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جملس اإلفتاء األعلى يؤيد القيادة الفلسطينية يف التوجه لألمم املتحدة لنيل العضوية
الكاملة للدولة الفلسطينية ويبارك لألسرى احملررين
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

رئيس جملس اإلفتاء األعلى -اجللستني الواحدة والتسعني والثانية والتسعني جللسات

جملس اإلفتاء األعلى ،حيث حبث العديد من املوضوعات الفقهية اليت تهم املواطنني يف

حياتهم اليومية ،وقد حضر اجللستني أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن ،وقد أيد اجمللس

توجه القيادة الفلسطينية إىل األمم املتحدة لنيل االعرتاف الدولي بدولة فلسطني
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كعضو كامل العضوية يف هيئة األمم املتحدة ،وانتقد اجمللس التهديدات والضغوط اليت
متارس ضد القيادة الفلسطينية لثنيها عن هذه اخلطوة املهمة والتارخيية يف تاريخ الشعب

الفلسطيين ،كما هنأ اجمللس األسرى احملررين من سجون االحتالل بنيل حريتهم ومحد
اهلل على سالمتهم ،مؤكداً على ضرورة اإلفراج عن مجيع األسرى دون قيد أو شرط.
مفيت سلفيت يلقي حماضرتني دينيتني
سلفيت :ألقى فضيلة الشيخ مجيل مجعة  -مفيت حمافظة سلفيت-

حماضرتني دينيتني لعدد من أفراد األمن الوطين تناول فيها أهمية األمانة

يف حياة املسلم ،وضرورة محلها كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل دون تفريط،
مبيناً أنواع األمانة اليت منها :أمانة املادة ،وأمانة العمل ،كما حتدث فضيلته

عن الصرب والثبات ،مبيناً أن الصرب نصف اإلميان ،وأن النصر صرب ساعة ،فالصابرون
هلم األجر والرضوان من ربهم ،وقد حضر هذه الندوات عدد من أفراد األمن الوطين.
مفيت حمافظة نابلس يلقي العديد من احملاضرات الدينية
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس -العديد من احملاضرات
ملنتسيب األمن الوطين واألمن العام ،تناول فيها العديد من املوضوعات؛
كالتقوى ،والصالة ،وصلة األرحام ،كما شارك يف اجتماع مع رئيس
بلدية نابلس حلل مشكلة االزدحام يف املقربة ،وسبل التعامل مع هذه
القضية ،علماً بأن فضيلته يلقي خطب اجلمعة يف مساجد احملافظة ،ويقدم
العديد من الربامج الدينية يف وسائل اإلعالم املختلفة.
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السؤال األول :ما  ...؟
لاَ
ْ
َ
الر ْش ُد ِم َن ال َغ ِّي}
ِّين ق ْد َتبَينَّ َ ُّ
 .1سبب نزول :أ { .إِ ْك َراهَ فيِ الد ِ
ُ
بَ { .ولاَ يَأَْتل ُأ ُ
الس َعِة}
ولو اْل َف ْض ِل ِمنْك ْم َو َّ
ِ
 .2سبب تسمية صفر بهذا االسم؟
 .3رقم قرار التقسيم الصادر عام 1947م؟

 .4املقصود باجلزية؟
السؤال الثاني:

من  ...؟

 .1القائل :أ .ذهبت جدتي بطاعة نفسي

ب .فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة

وت ّذكرت طاعة اهلل نضوا؟

 .2صاحب كتاب أسرار التكرار؟

؟

وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم؟

 .3أول سفري يف املدينة لإلسالم؟

 .4القائم بأعمال ممثل االحتاد األوروبي يف القدس احملتلة؟
السؤال الثالث :

نشاطات

مسابقة العدد 100

متى  ...؟

 .1عقدت دورة املؤمتر الرابع جملمع الفقه اإلسالمي؟

 .2وضع الفلكي املصري سورجيني التأريخ احلسابي الذي يستند إىل السنة الشمسة؟

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 100
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:
 .1احلديث( :أتدرون ما املفلس؟ قالوا(.)...ص)16
 .2ابن عباس ،رضي اهلل عنه(.ص)61
 .3السيد رياض احلسن(.ص)98
 .4الدكتور هاني عابدين( .ص)102
 .5فضيلة الشيخ (حممد ماهر) مسودة(.ص)108
السؤال الثاني:
 .1صبيحة يوم اجلمعة يف السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة(.ص)23
 .2عام  8هـ( .ص)35
 .3يف شهر رمضان من عام 658هـ (.ص)28
 .4يف رمضان سنة  15هـ(.ص)35
 .5يف رمضان سنة 361هـ(.ص)35
السؤال الثالث:
 .1للصوم  3مراتب أدناها االمتناع عن األكل والشرب والشهوة( ....ص)41
 .2يف هذه املسألة أقوال ،ليس على أحدهما دليل ناهض ،واألقرب لزوم أهل كل بلد الرؤية ،وما يتصل بها من
اجلهات اليت على مستها(.ص)43
 .3يف الفريضة ال بد من تبييت النية ،أما النافلة ؛ فال يشرتط تبييت النية(.ص )44
 .4النرويج(.ص)93
 .5رقم الفوج ( . 91ص)97

الفائزون في مسابقة العدد 98
املرتبة

االسم

العنوان

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

لينا عدنان األقرع

نابلس

300

الثانية

معاذ يوسف عيسى خليفة

بيت حلم

250

الثالثة

مجيلة حممد عبيد

رام اهلل

200
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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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