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افتتاحية العدد

إذا املس��اجد سئلت
بأي ذنب أحرقت؟!!
الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

تتعرض املساجد يف فلسطني حلملة مسعورة من حماوالت حرقها وهدمها واقتالعها
من جذورها واملس بقدسيتها ،فلم تقف تلك احملاوالت العابثة بأمن بيوت اهلل على ما

حصل للمسجد األقصى عام 1969م ،حني أشعل احلاقدون النار فيه ،فأحرقوا جزءاً

كبرياً منه ،مشل منربه وحمرابه ،وبعض جدرانه وموجوداته ،بل استمر مسلسل االعتداء
اآلثم على املساجد ،وتسارعت وتريته يف األيام األخرية ،فداهم متطرفون من أعداء
اهلل مساجد عديدة يف
غسق الليل وظلمته ،ومل
يغادروا أماكن اعتداءاتهم
إال تركوا فيها بصماتهم
وتوقيعهم الدال عليهم،
متخذين

من

مقولة

(فاتورة تدفيع الثمن)

شعاراً حلملتهم املسعورة
واآلمثة ،واهلل تعاىل يتوعد

دخان يتصاعد من جهة قبة املسجد األقصى املبارك على إثر احلريق الذي شب
فيه بفعل اليد اآلمثة اليت امتدت إلحراقه عام 1969م
ويظهر يف الصورة مواطنون هبوا إلمخاد النار وإطفاء احلريق

هؤالء وأمثاهلم من العابثني يف أمن املساجد ،وحماولي تدنيس قداستها ،فيقول تعاىل:
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َ
اج َد ال ّلهِ أَن ُي ْذ َك َر ِفي َها مُْ
اسُه َو َس َعى فيِ َخ َر ِاب َها ُأ ْوَلـئِ َك َما َكا َن هَُل ْم
{ َو َم ْن أ ْظَل ُم مِمَّن َّمنَ َع َم َس ِ
الدْنيَا ِخ ْز ٌي وهَُ
ْخُلو َها إِ َّال َخآِئ ِف َ
أَن يَد ُ
ني ُهل ْم فيِ ُّ
يم})1(.
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
َل ْم فيِ ِ
اب َع ِظ ٌ
فالذين يسعون يف خراب املساجد ينتظرهم وبال عظيم جزاء إمثهم الكبري الذي
اقرتفوه بسعيهم يف حرق املساجد وخرابها ،وهم حقاً مل يدخلوها إال خلسة يف دلس

الليل مما يدل على خوفهم وجبنهم ،فخسئوا وخابوا ،واخلزي والعار هلم يف الدنيا
واآلخرة ،وإن من خزيهم أن يوخبهم اهلل حني يسأل املساجد عن شنيع إجرامهم فيها؟!

يوم تشخص القلوب واألبصار بني يدي العزيز اجلبار القهار ،يقول تعاىلَ { :و َال حَْت َس نَ َّ
ب

ص ِفيِه َ
ال ّلهَ َغاِف ً
ال َع َّما يَ ْع َم ُل َّ
األْب َصاُر})2(.
الظالمُِو َن إِنمََّا ُي َؤ ِّخُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم َت ْش َخ ُ

فالذين يسمحون أليديهم أن متتد باألذى لبيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها امسه،

خيطئون حني يظنون أنهم حياربون أشخاص املسلمني الذين يعبدون اهلل يف املساجد،

ألنهم بشنيع إجرامهم إمنا حياربون اهلل ويعادونه حبربهم أولياءه .والرسول ،صلى اهلل

عليه وسلم ،خيرب عن والية اهلل لعباده يف املساجد ،فيقول( :من صلى َصالةَ
الصبْحَ ،ف ُه َو
ُّ ِ
ْر ْكُهُ ،ث َّم
يف ِذ َّمِة ال َّلهِ ،فال يَ ْطُلبَنَّ ُك ْم اهلل من ِذ َّمتِِه ِب َش ْيٍء ،فإنه من يَ ْطُلبُْه من ِذ َّمتِِه ِب َش ْيٍءُ ،يد ِ

يَ ُكبَُّه على َو ْج ِهِه يف َن ِار َج َهنَّ َم)( ،)3ويتوعد اهلل من يعادي أولياءه ،ففي احلديث القدسي
الصحيح عن رسول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلم( ،إِ َّن اللَّهَ قال :من َعادَى لي َوِليًّا َف َق ْد
آَذْنُتُه ِبالحَْ ْر ِب)( ،)4وشتان بني من كان اهلل وليه ،وبني من يتوعده اهلل باحلرب واخلزي
والعذاب العظيم.

فالويل للذي يعلن احلرب على اهلل ،من حساب عسري فتحه على نفسه ،حيث اهلالك
الوخيم ،واخلزي يف الدنيا واآلخرة ،واهلل تعاىل يتوعد حماربيه ،فيقول سبحانه وتعاىل{ :إِنمََّا

َ
َ
ض َف َساداً أَن ُي َقتَُّلواْ أَ ْو ُي َصَّلُبواْ أَ ْو
َجزَاء َّال ِذ َ
ين يحَُ ِارُبو َن ال ّلهَ َو َر ُسولُه َويَ ْس َع ْو َن فيِ األ ْر ِ
َ
َ
الدْنيَا وهَُ
يه ْم َوأَ ْر ُجُل ُهم ِّم ْن ِخ ٍ َ َ
ض َذِل َك هَُل ْم ِخ ْز ٌي فيِ ُّ
َل ْم
ُت َق َّط َع أيْ ِد ِ
الف أ ْو ُينف ْواْ ِم َن األ ْر ِ
يم})5(.
اآلخ َرةِ َع َذ ٌ
فيِ ِ
اب َع ِظ ٌ
5

العدد  101ربيع األول وربيع الثاني  1433هـ  -شباط وآذار  2012م

والذين يستبيحون حرمة املساجد ،ويعتدون عليها ،هم جمرمون حقاً ،واهلل يتوعد اجملرمني
َّهم ُّم َواِق ُعو َها وَلمَْ
بنار جهنم وبئس املصري ،فيقول تعاىلَ { :و َرأَى المْجُِْرُمو َن النَّا َر َف َظنُّوا أَن ُ
يم ُاه ْم
جَِي ُدوا َعنْ َها َم ْص ِرفاً}(َ {،)6وا ْمتَاُزوا اْليَ ْو َم أَيُّ َها المْجُِْرُمو َن}(ُ{،)7ي ْع َر ُف المْجُِْرُمو َن ِب ِس َ
َفُيؤ َ
َْ َ
ام}( ،)8فلينتظر العابثون بأمن املساجد يوماً أسود ،حني ينتقم
ْخ ُذ ِبالنَّ َو ِ
اصي َواألقد ِ

اهلل ممن انتهك حرمة بيوته ،ودنس طهرها ،وإنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً ،ولكن أكثر

الظاملني ال يعلمون ،فليضحكوا ً
قليال ،وسيبكون كثرياً ،إن شاء اهلل ...{ ،إِ َّن َم ْو ِع َد ُه ُم
يب* َفَل َّما َجاء أَ ْمُرَنا َج َعْلنَا َعاِليَ َها َساِفَل َها َوأَ ْم َط ْرَنا َعَليْ َها
س ُّ
ُّ
الصبْ ُح أََليْ َ
الصبْ ُح ِب َق ِر ٍ
نضوٍد* ُّم َس َّو َمًة ِعن َد َرِّب َك َو َما ِه َي ِم َن َّ
الظالمِِ َ
يل َّم ُ
ني ِببَ ِعي ٍد})9(.
ِح َجا َرةً ِّمن ِس ِّج ٍ

آثار حرق مسجد بلدة املغري الكبري مشال شرق رام اهلل فجر يوم الثالثاء
2011/ 06/ 07م

جذور احلرب املسعورة على املساجد:
تأتي احلرب املعاصرة على املساجد امتداداً للحرب اليت شنها أرباب اجلهل
والطاغوت على بيت اهلل العتيق ،بصدهم أهل الذكر والتوحيد عنه ،فقال تعاىلَ { :و َما
لحَْ
لمَْ
هَُ َ َّ ِّ
َ
ام َو َما َكاُنواْ أَ ْوِليَاءُه إِ ْن أَ ْوِليَ ُآؤُه
ل ْم أال ُي َعذَب ُه ُم ال ّلهُ َو ُه ْم يَ ُصدُّون َع ِن ا ْس ِج ِد ا َر ِ
ـك َّن أَ ْكثَ َر ُه ْم َال يَ ْعَل ُمو َن}( ،)10فالقرآن الكريم يذكر الصد األزلي عن
إِ َّال المُْتَُّقو َن َوَل ِ
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املساجد واالعتداء عليها وعلى روادها ،منبهاً إىل عقوبة هذا اإلجرام حبق بيوت اهلل اليت
أقيمت يف األرض لعبادته سبحانه ،وجاء هذا التنبيه يف مواضع قرآنية أخرى ،منها قوله
َُ َ
الش ْهر الحَْ َرام ِقتَا ٍل ِفيِه ُق ْل ِقت ٌ
يل ال ّلهِ َو ُك ْف ٌر
َال ِفيِه َكبِ ٌ
تعاىل{ :يَ ْسألوَنك َع ِن َّ ِ
ري َو َص ٌّد َعن َسبِ ِ
ِ
لحَْ
لمَْ
اج أَ ْهِلِه ِمنُْه أَ ْكبرَُ ِعن َد ال ّلهِ َواْل ِفتْنَُة أَ ْكبرَُ ِم َن اْل َقتْل َو َال يَز ُ
َالو َن
ام َوإِ ْخ َر ُ
ِ
ِبِه َوا ْس ِج ِد ا َر ِ
است َ
َط ُاعواْ َو َمن يَ ْرَت ِدْد ِم ُ
ُي َقاِتُلوَن ُك ْم َحتَّ َى يَُرد ُ
ت
نك ْم َعن ِدينِِه َفيَ ُم ْ
ُّوك ْم َعن ِدينِ ُك ْم إِ ِن ْ
ت أَ ْع َمالهُُ ْم فيِ ُّ
اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها
َو ُه َو َكاِف ٌر َفأُ ْوَلـئِ َك َحبِ َط ْ
اآلخ َرةِ َوُأ ْوَلـئِ َك أَ ْص َح ُ
الدْنيَا َو ِ
َخاِل ُدو َن}( ،)11ومنها قوله تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ َ َ
َ
يل ال َّلهِ َوالمَْ ْس ِج ِد
ين كفُروا َويَ ُصدُّون َعن َسبِ ِ
الحَْ َر َّ
ْ
اس َس َواء اْل َعا ِك ُف ِفيِه َواْلبَاِد َو َمن ُي ِرْد ِفيِه ِبإِلحَْاٍد ِب ُظْلم ُن ِذْقُه ِم ْن
ام ال ِذي َج َعلنَاُه ِللنَّ ِ
ِ
ٍ
َ
اب أِليم})12(.
َع َذ
ٍ ٍ
فهي حرب بني طرفني ،أحدهما الظاملون ،وثانيهما اهلل وأولياؤه ،وهي بال شك حرب
غري متكافئة ،فأين قوة اخللق من قدرة اهلل وبطشه؟!
توثيق الصلة بني املسلمني ومساجدهم:
يف ظل اهلجمة الشرسة اليت تشن على املساجد من طرف احلاقدين الطاغني ،جيدر
استذكار ما ميكن عمله من قبل املسلمني حلماية مساجدهم ورعايتها ،واإلعالن عن

توثيق الصلة بها ،ويشمل ذلك احلث على عمارتها عمرانياً وتعبدياً ،وتعلقاً بها،
ومدارسة العلم والقرآن فيها ،وتكثيف التواجد فيها ،وإطالة املكث ،وشد الرحال إىل
أمهاتها.

فاملساجد أحب البالد إىل اهلل ،كما ورد يف احلديث الصحيح عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل
عنه ،أَ َّن َر ُس َ
اج ُد َهاَ ،وأَْب َغ ُ
ض
ول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ َح ُّ
ب اْلبِالِد إىل ال َّلهِ َم َس ِ
اْلبِالِد إىل اللَّهِ أَ ْس َواُق َها))13(.
فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يشري يف هذا احلديث الشريف إىل مكانة املساجد
7
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عند اهلل تعاىل ،فهي أحب البالد إليه ،وهي بيوته يف األرض ،اليت أذن بها أن ترفع ويذكر
وت أَِذ َن ال َّلهُ أَن ُت ْرَف َع َوُي ْذ َك َر ِفي َها
فيها امسه ،مصداقاً لقوله تعاىل يف حمكم التنزيل{ :فيِ ُبُي ٍ
اآلصا ِل * ِر َج ٌ
مُْ
يه ْم جَِتا َرةٌ َوال َبيْ ٌع َعن ِذ ْك ِر ال َّلهِ َوإَِق ِام
اسُه ُي َسبِّ ُح َلُه ِفي َها ِباْل ُغ ُد ِّو َو َ
ال ال ُتْل ِه ِ
وب َو َ
األْب َصاُر})14(.
الصالةِ َوإِيتَاء َّ
الز َكاةِ يخََاُفو َن يَ ْوماً َتتَ َقَّل ُب ِفيِه اْلُقُل ُ
َّ
واملساجد تبنى لعبادة اهلل ،فينبغي احلرص على ذكره سبحانه فيها دون سواه من
َ
ْعوا َم َع ال َّلهِ أَ َحداً})15(.
اج َد لِ َّلهِ َفال َتد ُ
األرباب ،استجابة لقوله تعاىلَ { :وأ َّن المَْ َس ِ
ومعلوم أن أول املساجد اليت أقيمت يف ربوع الدنيا هو املسجد احلرام يف مكة املكرمة،

ثم تاله املسجد األقصى املبارك يف القدس ،ثم كانت مساجد اهلل األخرى يف األرض
منارات للذكر والعبادة ،وهي من أبرز الدالالت على إسالمية األرض اليت تقام عليها،
ومن عالمات وجود املسلمني فيها ،فعن أََبي َذ ٍّر ،رضي اهلل عنه ،قال( :قلت :يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ؛
أَ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َع يف األرض أَ َّو َل؟! قال :المَْ ْس ِج ُد الحَْ َراُم ،قال :قلتُ :ث َّم أَ ٌّي؟ قال :المَْ ْس ِج ُد
َ
الصالُة َب ْع ُدَ ،ف َصِّلْه،
األْق َصى؟ قلتَ :ك ْم كان َبيْن ُ
َما أَْد َر َكتْ َك َّ
َه َما؟ قال :أَ ْرَب ُعو َن َسنًَةُ ،ث َّم أَيْن َ

فإن اْل َف ْض َل فيه)(.)16

فضل العمارة املادية للمساجد:
اج َد ال ّلهِ َم ْن آ َم َن
لقد خص اهلل املؤمنني بإعمار املساجد ،فقال تعاىل{ :إِنمََّا يَ ْع ُمُر َم َس ِ
الص َ
ش إِ َّال ال ّلهَ َف َع َسى ُأ ْوَلـئِ َك أَن يَ ُكوُنواْ
الز َكاةَ وَلمَْ يخَْ َ
الةَ َوآَتى َّ
بِال ّلهِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َوأََقا َم َّ
ين})17(.
ِم َن المُْ ْهتَ ِد َ
وجاء هذا التخصيص واإلفراد للمؤمنني بعمارة املساجد ،تبعاً حلجبها ومنعها عن

احلاقدين الكافرين ،الذين ليس هلم نصيب من عمارة املساجد؛ ألنهم خسروا أعماهلم
وأوردوا أنفسهم اهلالك ،فقال تعاىلَ { :ما َكا َن ِلْل ُم ْشر ِك َ َ
ين
اج َد اهلل َشا ِه ِد َ
ني أن يَ ْع ُمُرواْ َم َس ِ
ِ
ت أَ ْع َمالهُُ ْم وَفيِ النَّ ِار ُه ْم َخاِل ُدو َن})18(.
َعَلى أَنُف ِس ِه ْم ِباْل ُك ْف ِر ُأ ْوَلئِ َك َحبِ َط ْ
8
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ومن أنواع العمارة
اليت

يؤديها

املؤمنون

للمساجد ،العمارة املادية
والعمرانية ،ففي فضل
ْمان
بناء املساجد يروي ُعث َ

بن َع َّفا َن ،أنه مسع النيب،
صلى اهلل عليه وسلم،
يقول( :من َبنَى َم ْس ِج ًدا ،قال
ُبكَيرٌَْ :ح ِسبْ ُت أََّنُه قال :يَبْتَ ِغي

مسجد الشيخ زايد  -أبو ظيب  -اإلمارات

ِبِه َو ْجَه اللهََِّ ،بنَى اهلل له مثله يف الجَْنَِّة))19(.

وورد يف احلديث الصحيح التنبيه إىل فضل العناية بتنظيف املساجد ،فعن أبي
ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه( :أَ َّن ا ْم َرأَةً َس ْودَاَء كانت َتُق ُّم المَْ ْس ِج َد أو َش ًّاباَ ،ف َف َق َد َها رسول اللَّهِ،
صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َسأَ َل عنها أو عنهَ ،ف َق ُالواَ :م َ
ُموِني؟! قال:
ُم آَذْنت ُ
ات ،قال :أََفال ُكنْت ْ

َّه ْم َص َّغُروا أَ ْم َر َها أو أَ ْم َرُه ،فقالُ :دُّلوِني على قَبرْ ِهَِ ،ف َدُّلوُهَ ،ف َصَّلى عليهاُ ،ث َّم قال :إِ َّن
َف َكأَن ُ
َوُر َها هلم ِب َصالِتي عليهم))20(.
هذه اْلُقُبو َر مَمُْلوَءةٌ ُظْل َمًة على أَ ْهِل َهاَ ،وإِ َّن ال َّلهَ عز وجل ُين ِّ
فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ينبه يف هذا املوقف النبوي إىل شكل من أشكال

فضل العناية باملساجد وصيانتها واحملافظة على نظافتها ،حيث فقد الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،امرأة سوداء ،عرفت حبرصها على تنظيف املسجد ،فكانت َتُقم املسجد
بقاف مضمومة ،أي جتمع القمامة وهي الكناسة ،ويف بعض طرق احلديث أن تلك
املرأة كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد ،فلما فقدها صلى اهلل عليه وسلم سأل
عنها ،فقيل له إنها ماتت ،فأبدى عتبه ولومه؛ ألنهم مل خيربوه مبوتها؛ حتى يصلي عليها،
9
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ويشيعها ،ويدعو هلا ،ويبدو أنه مسع رداً مل يرق له مساعه ،حيث عربوا عن رأيهم يف مقام
تلك املرأة البسيطة ،ومل يكونوا يرون يف موتها أهمية إلخبار الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،عنه ،ملقامها البسيط يف نظرهم ،وحسب تصورهم ،غري أن الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،أكد رفعة مكانها ومنزلتها؛ ملا كانت تقوم به من عناية لبيت اهلل وخدمته،
فسأل عن قربها ،فدلوه عليه ،فذهب وصلى عليها وهي فيه ،نّ
وبي للصحابة واملسلمني
من بعدهم أهمية صالته على أي من املسلمني أو دعوته له ،يف إشارة واضحة للوسام
الرفيع الذي أصر صلى اهلل عليه وسلم على منحه لتلك املرأة خادمة املسجد ،ويذكر
ابن حجر العسقالني أن هذا احلديث يبني فضل تنظيف املسجد والرتغيب فيه،
والسؤال عن اخلادم والصديق إذا غاب ،وفيه املكافأة بالدعاء ،والرتغيب يف شهود جنائز
أهل اخلري ،وندب الصالة على امليت احلاضر عند قربه ملن مل يصل عليه ،واإلعالم
باملوت)21(.
فضل عمارة املساجد بالعبادة ومدارسة العلم:
إن من أبرز أنواع اإلعمار اليت يؤديها املؤمن للمساجد ،قيامه بعبادة اهلل فيها؛ صالةً
وقياماً واعتكافاً وتدارساً
للقرآن والعلم ،ويف
فضل ذلك ،يروي أبو

ُه َريْ َرةَ ،عن النيب ،صلى

اهلل عليه وسلم ،قال:
(من َغ َدا إىل المَْ ْس ِج ِد
اح ،أَ َع َّد اهلل له ُنزَ
ُلُه
َو َر َ
من الجَْنَِّة ُكَّل َما َغ َدا أو

اح))22(.
َر َ

مسلمون يتابعون درسًا دينيًا يف املسجد
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وورد التشجيع على أداء صالة مجاعة يف املساجد ،يف أحاديث ومناسبات عديدة وأحوال
كثرية ،منها ما جاء يف بيان فضل صالة اجلماعة ،فعن عبد ال َّلهِ بن ُع َم َر ،أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ،

ين َد َر َجًة))23(.
(صالُة الجَْ َما َعِة َت ْف ُض ُل َصالةَ اْل َف ِّذ ِب َسبْ ٍع َو ِع ْش ِر َ
صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :

الر ُج ِل
ويف رواية أخرى يقول أبو ُه َريْ َرةَ :قال رسول اللَّهِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
(صالُة َّ
ين ِض ْع ًفاَ ،وَذِل َك أََّنُه إذا َت َو َّضأَ،
يف الجَْ َما َعِة ُت َض َّع ُف على َصالِتِه يف َبيْتِِه ويف ُسوِقِه مخسة َو ِع ْش ِر َ
ت له بها
الصالُة ،مل يخَْ ُط َخ ْط َوةً إال ُرِف َع ْ
َفأَ ْح َس َن اْل ُو ُضوَءُ ،ث َّم َخ َر َج إىل المَْ ْس ِج ِد ال يخُْ ِر ُجُه إال َّ
َد َر َجٌةَ ،و ُح َّط عنه بها َخ ِطيئٌَة ،فإذا صلى؛ مل َت َز ْل المَْالِئ َكُة ُت َصِّلي عليه ما دَا َم يف ُم َصالُه ،اللهم
َال أحدكم يف َصالةٍ ما اْنت َ
حُه ،وال يَز ُ
الصالةَ))24(.
َص ِّل عليه ،اللهم ا ْرمَْ
َظ َر َّ

ويف التشجيع على املسارعة ألداء الصالة مجاعة ،والسبق إىل الصف األول فيها ،يروى
عن أبي ُه َريْ َرةَ أَ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال ...( :لو يَ ْعَل ُم الناس ما يف النِّ َداِء

َ
الص ِّ َ
َ َ
ري
َو َّ
َه ُمواْ ،
ف األ َّو ِلُ ،ث َّم مل جَِي ُدوا إال أ ْن يَ ْست ِ
الستَ َه ُموا عليهَ ،ول ْو يَ ْعل ُمو َن ما يف التَّ ْه ِج ِ
الصبْحَ ،ألَت ْو ُه َما َوَل ْو َحبْ ًوا))25(.
الستَبَُقوا إليهَ ،وَل ْو يَ ْعَل ُمو َن ما يف اْلعتَمة و
ْ
َ َ ِ َ ُّ ِ
ات،
الصَل َو ِ
وعن عبد اللَّهِ ،قال( :من َس َّرُه أَ ْن يَْل َقى اللَّهَ َغ ًدا ُم ْسِل ًماَ ،فْلُي َحاِف ْظ على َه ُؤالِء َّ
َّه َّن من
َحيْ ُث ُينَادَى ِب ِه َّن ،فإن ال َّلهَ َش َر َع ِلنَبِيِّ ُك ْم ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،سن َ
َن الهُْ َدىَ ،وإِن ُ
ُسنَن الهُْ َدىَ ،وَل ْو أَن ُ
ُم يف ُبُيوِت ُك ْم كما ُي َصِّلي هذا المُْت َ
ُم ُسنََّة
َخِّل ُف يف َبيْتِِه ،لَترََ ْكت ْ
َّك ْم َصَّليْت ْ
ِ

ُم ،وما من َر ُجل يَت َ
َط َّهُر َفُي ْح ِس ُن ُّ
الط ُهو َرُ ،ث َّم يَ ْع ِم ُد
ُم ُسنََّة َنبِيِّ ُك ْم َل َضَلْلت ْ
َنبِيِّ ُك ْمَ ،وَل ْو َت َر ْكت ْ
ٍ
َب اهلل له ِب ُك ِّل َخ ْط َوةٍ يخَْ ُطو َها َح َسنًَةَ ،ويَ ْرَف ُعُه بها َد َر َجًة،
اج ِد ،إال َكت َ
إىل َم ْس ِج ٍد من هذه المَْ َس ِ
وَيحَُ ُّط عنه بها َسيِّئًَةَ ،وَل َق ْد َرأَيُْتنَا ،وما يَت َ
اقَ ،وَل َق ْد كان
َخَّل ُف عنها إال ُمنَاِف ٌق َم ْعُلوُم النِّ َف ِ
الص ِّ
ف))26(.
الر ُجلَينْ ِ حتى ُي َقا َم يف َّ
الر ُج ُل يؤتي ِبِه ُي َهادَى بني َّ
َّ
ويف فضل عمارة املساجد بالذكر وتدارس العلم؛ يقول الرسول ،صلى اهلل عليه

َه ْم،
وت اللَّهِ يَتُْلو َن ِكت َ
َاب اللَّهَِ ،ويَتَ َدا َر ُسوَنُه َبيْن ُ
ت من ُبُي ِ
َم َع َق ْو ٌم يف َبيْ ٍ
وسلم ...( :وما ْ
اجت َ
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إال َنزَ
يم ْن ِعنْ َدُه،
الرمَْ
َل ْ
حُةَ ،و َح َّفتْ ُه ْم المَْالِئ َكُةَ ،وَذ َك َر ُه ْم اهلل ِف َ
ت عليهم َّ
الس ِكينَُةَ ،و َغ ِشيَتْ ُه ْم َّ
َو َم ْن َب َّطأَ ِبِه َع َمُلُه ،مل ُي ْس ِر ْع ِبِه َن َسُبُه))27(.
ويوجه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسلمني إىل احلرص على أن تتعلق قلوبهم
يف املساجد ليكونوا من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،فعن أبي

(سبْ َعٌة ُي ِظُّل ُه ْم اهلل يف ِظِّلِه يوم ال ِظ َّل إال
ُه َريْ َرةَ عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
ِظُّلُه؛ اإل َماُم اْل َعاِد ُلَ ،و َش ٌّ َ
اج ِدَ ،و َر ُجال ِن حََت َّابا
اب َن َشأ يف ِعبَاَدةِ َرِّبِهَ ،و َر ُج ٌل َقْلُبُه ُم َعَّل ٌق يف المَْ َس ِ
ِ
ب وَجمََا ٍل ،فقال :إني
َم َعا عليهَ ،وَت َف َّرَقا عليهَ ،و َر ُج ٌل َطَلبَتُْه ا ْم َرأَةٌ َذ ُ
يف ال َّلهِْ ،
اجت َ
ات َمنْ ِص ٍ
اف ال َّلهََ ،و َر ُج ٌل َت َصد َ
أَ َخ ُ
َّق أَ ْخ َفى ،حتى ال َت ْعَل َم شمَِ ُالُه ما ُتنْ ِف ُق يمَِيُنُهَ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر ال َّلهَ َخاِليًا،
َف َف َ
ت َعيْنَاُه))28(.
اض ْ
شد الرحال إىل أمهات املساجد:
وإذا كان فضل عمارة مطلق املساجد عظيماً ،فإنها للمساجد اليت تشد إليها الرحال

أعظم ،وتلك املساجد حمددة يف احلديث الذي يرويه أبو ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن
لحَْ
الر َح ُال إال إىل َثالَثِة َم َس ِ َ لمَْ
ام،
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ال ُت َش ُّد ِّ
اجد؛ ا ْس ِج ِد ا َر ِ
الر ُسو ِل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َم ْسج ِد َ
األْق َصى))29(.
َو َم ْس ِج ِد َّ
ِ
ويف متييز املساجد

اليت تشد إليها الرحال
بالفضل ومزيد األجر
والثواب ملن يأتيها
ويصلي فيها ،ما روي

عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي
اهلل عنه ،أَ َّن النيب ،صلى
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يما ِس َواُه ،إال المَْ ْس ِج َد
اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(صالةٌ يف َم ْس ِج ِدي هذا خَيرٌْ من أَْل ِ
ف َصالةٍ ِف َ
الحَْ َرا َم))30(.

وقد ربط اهلل تعاىل مسجده األقصى مبسجده احلرام يف رباط عقائدي متثل قي كون

األقصى قبلة املسلمني األوىل ،واملسجد احلرام مستقر القبلة ،وأنه سبحانه أسرى بعبده
ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف رحلة اإلسراء العظيمة من املسجد احلرام إىل املسجد
األقصى ،وثبت خرب هذه اآلية العظيمة يف القرآن الكريم الذي يتعبد املسلمون بتالوته،

{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال ِّم َن المَْ ْس ِج ِد
واإلميان به والعمل مبقتضاه ،فقال تعاىلُ :
َ
َ
الحَْ َر لىَ لمَْ
َّ
يع
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ام إِ ا ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ري})31(.
البَ ِص ُ
محاية الكنائس والصوامع:
ويف هذا املقام جيدر التذكري مبوقف اإلسالم من محاية دور عبادة غري املسلمني ،حيث

قرن اهلل تعاىل محايتها حبماية املساجد ،وأوجب اإلسالم محاية دور العبادة ومنع االعتداء

عليها ،وجعل تلك احلماية من أبرز غايات اجلهاد يف اإلسالم وأمساها ،فقال تعاىل:
ين ُأ ْخر ُجوا ِمن ِديَ ِار ِه ْم ِبغَيرْ َح ٍّق إال أَن يَُق ُ
َّ
اس َب ْع َض ُهم
ولوا َرُّبنَا ال َّلهُ َوَل ْوال َدْف ُع اللهَِّ النَّ َ
ِ ِ
{ال ِذ َ ِ
نص َر َّن اللَّهُ
ت َص َوا ِم ُع َوِبيَ ٌع َو َصَل َو ٌ
ض لهَُّ ِّد َم ْ
اس ُم اللَّهِ َكثِرياً َوَليَ ُ
اج ُد ُي ْذ َكُر ِفي َها ْ
ات َو َم َس ِ
ِببَ ْع ٍ
نصُرُه إِ َّن اللَّهَ َل َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ}( ،)32فهل يعقل أناس القرن احلادي والعشرين قيم
َمن يَ ُ
اإلسالم ،ويقدرون درجات السمو احلضاري اليت بلغها يف احرتام املغايرين واملخالفني،
وحفظ حقوقهم ،واحرتام حرياتهم ،ومحاية دور عبادتهم.

فبإعمار املساجد ،واإلصرار على بنائها وصيانتها والتواصل اليومي معها صباحاً
وغداة ومساًء وعشاًء واعتكافاً بالليل والنهار ،يكون ردنا قوياً ومدوياً منذراً املعتدين
عليها ،وفيه كذلك وقاية هلا مبا نستطيع من إمكانات حلمايتها ،مع ثقتنا وإمياننا بأن

رباً حيميها.
للمساجد َّ
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أعاذنا اهلل من شر اجملرمني ما ظهر منه وما بطن ،ومحى اهلل مساجدنا من كيدهم
وع ّمارها ،وصلى اهلل وسلم على رسوله
وعبثهم ،وهدانا اهلل لنكون من محاة مساجده ُ

حممد ،وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

اهلوامش
 .1البقرة.114 :
 .2إبراهيم.42 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
 .5املائدة.33 :
 .6الكهف.53:
 .7يس.59:
 .8الرمحن.41:
 .9هود.83 - 81 :
 .10األنفال.34 :
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إذا املساجد سئلت بأي ذنب أحرقت ؟!!
 .11البقرة.217 :
 .12احلج.25 :
 .13صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح وفضل املساجد.
 .14النور.37 - 36 :
 .15اجلن.18 :
 .16صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل{:ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب}.
 .17التوبة.18 :
 .18التوبة.17 :
 .19صحيح البخاري ،كتاب أبواب املساجد ،باب من بنى مسجداً.
 .20صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب الصالة على القرب.
 .21فتح الباري ،ج ،1ص.553
 .22صحيح البخاري ،كتاب اجلماعة واإلمامة ،باب فضل من غدا إىل املسجد وراح.
 .23صحيح البخاري ،كتاب اجلماعة واإلمامة ،باب وجوب صالة اجلماعة.
 .24صحيح البخاري ،كتاب اجلماعة واإلمامة ،باب وجوب صالة اجلماعة.
 .25صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب االستهام يف األذان.
 .26صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب صالة اجلماعة من سنن اهلدى.
 .27صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى
الذكر.
 .28صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة باليمني.
 .29صحيح البخاري ،كتاب أبواب التطوع ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .30صحيح البخاري ،كتاب أبواب التطوع ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
 .31اإلسراء.1:
 .32احلج.40 :
15

العدد  101ربيع األول وربيع الثاني  1433هـ  -شباط وآذار  2012م

يف ضوء قيم اإلسالم والواقع الرشيد

كلمة العدد

الثقة بني الراعي والرعية
الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

دعا اإلسالم املسلمني إىل تنظيم شؤون حياتهم وفق أحكامه وقيمه ،على درب عبادتهم
املطلقة هلل ،ورضاهم حبكمه يف منشطهم ومكرههم ،ويف عسرهم ويسرهم ،وقد حذرهم
ال َو َرِّب َك َال ُي ْؤ ِمنُو َن َحتَّ َى يحَُ ِّك ُم َ
سبحانه وتعاىل من رفض العمل حبكمه ،فقال تعاىلَ{ :ف َ
وك

َه ْم ُث َّم َال جَِي ُدواْ فيِ أَنُف ِس ِه ْم َح َرجاً مِّمَّا َق َضيْ َت َوُي َسِّل ُمواْ َت ْسِليماً}( ،)1فال
يما َش َج َر َبيْن ُ
ِف َ
مناص للمؤمن من التقيد التام حبكم اهلل يف كل شأنه ،حتى يف خصوصيات حياته ،لقوله

تعاىلَ { :و َما َكا َن لمُِ ْؤ ِمن َوال ُم ْؤ ِمنٍَة إَذا َق َضى اللَّهُ َو َر ُس ُ
ولُه أَ ْمراً أَن يَ ُكو َن هَُل ُم الخْ ِيرََُة ِم ْن
ِ
ٍ
ولُه َف َق ْد َض َّل َض ً
أَ ْمر ِه ْم َو َمن يَ ْعص ال َّلهَ َو َر ُس َ
الال ُّمبِيناً})2(.
ِ
ِ
وينضوي حتت لواء تنظيم حياة املسلمني وفق شرع اهلل وحكمه ،أن يؤدي املسؤول

حق اهلل يف نصح رعيته وحكمهم بالنزاهة واإلنصاف ،من منطلق حقهم عليه ،وواجبه
جتاههم ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ينبه إىل هذا الواجب ،فعن عبد اللهَِّ بن ُع َم َر،

رضي اهلل عنهما ،أََّنُه مسع َر ُس َ
ول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولُ :
(كُّل ُك ْم َراع ومسؤول
ٍ
الر ُج ُل يف أَ ْهِلِه َراع وهو مسؤول عن
عن رعيته؛ َفاإلمام ر
اع وهو مسؤول عن َر ِعيَّتِِهَ ،و َّ
ٍ
َ ِ َِِّ ِ َ ُ َ ٍ
ت َز ْو ِج َها َرا ِعيٌَة َو ِه َي مسؤولة عن َر ِعيَّتِ َهاَ ،والخَْاِدُم يف َما ِل َسيِّ ِدهِ َراع
َر ِعيَّتِِهَ ،والمَْْرأَُة يف َبيْ ِ
ٍ
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وهو مسؤول عن َر ِعيَّتِِه ،قالَ :ف َس ِم ْع ُت َه ُؤالِء من رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم،

َ
الر ُج ُل يف َما ِل أبيه َراع وهو مسؤول عن
َوأ ْح ِس ُب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :و َّ
ٍ
َر ِعيَّتِِهَ ،ف ُكُّل ُك ْم َراع َو ُكُّل ُك ْم مسؤول عن َر ِعيَّتِِه))3(.
ٍ
وحيذر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسؤول من ممارسة أي شكل من أشكال الغش
يمَُوت ،وهو
يمَُوت يوم ُ
لرعيته على أي صعيد ،فيقول( :ما من َعبْ ٍد يَ ْسترَ ْ ِعيِه اهلل َر ِعيًَّةُ ،

َغ ٌّ
اش ِل َر ِعيَّتِِه ،إال َح َّر َم اهلل عليه الجَْنََّة))4(.

وعلى صعيد الرعية ،فإن من أهم واجباتها حنو املسؤول عنها أن تذعن له بالطاعة ما
دام يسوسها بغري معصية خلالقها ،وقد أمر اهلل بطاعة أولياء األمور يف سياق األمر بطاعته

يعواْ
سبحانه وطاعة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ أَ ِط ُ

يعواْ َّ َ ُ
َ
األ ْمر ِم ُ
الر ُسو ِل إِن
ال ّلهَ َوأَ ِط ُ
نك ْم َفإِن َتنَا َز ْعت ْ
ُم فيِ َش ْيٍء َفُردُّوُه إِلىَ ال ّلهِ َو َّ
الر ُسول َوأ ْوِلي ِ
اآلخر َذِل َك خَيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
ْ
يال})5(.
ُكنت ْ
ُم ُت ْؤ ِمنُو َن بِال ّلهِ َواليَ ْو ِم ِ ِ
كما أن من واجبات الرعية حنو املسؤول عنها أن تقدم له النصح املخلص والصادق،

فعن تمَ
َّار ِّي أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالِّ :
يحُةُ ،قْلنَا :لمَِ ْن؟ قال:
(الد ُ
ين النَّ ِص َ
يم الد ِ
ٍِ
َابِه َوِل َر ُسوِلِه والئمة المُْ ْسِل ِم َ
ني َو َع َّامتِ ِه ْم))6(.
للِهَِّ َوِل ِكت ِ
فإذا ما حتقق من املسؤول والرعية حسن التوجه لألخذ حبكم اهلل والعمل مبوجبه،

وانطلق املسؤول مما أنيط به من واجب النصح والرعاية واإلنصاف لرعيته ،وانطلقت
الرعية من استشعار وجوب نصح املسؤول وطاعته يف غري معصية اهلل ،فإن الطرفني
سيلتقيان على صعيد تقاسم احلقوق والسعي إىل حتقيق املصاحل العليا لدينهم وأمتهم
وأشخاصهم وذراريهم ،وحينذاك ميكن للثقة أن توجد بينهما وتتعزز ،وسينطق لسان
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حال املسؤول ومقاله مردداً( :روحي فداك رعييت) ،وستنطلق حناجر أفراد الرعية وأعماهلم
معربة عن استعدادها الصادق لفداء راعيها باملهج واألرواح ،ليس على طريقة أهل
الرياء والنفاق ،وإمنا على نهج الذين صدقوا اهلل يف إميانهم وأقواهلم وأعماهلم ،ممن قال

ني ِر َج ٌ
اهلل فيهمِ { :م َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ال َص َدُقوا َما َعا َه ُدوا ال َّلهَ َعَليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى نحَْبَُه َو ِمنْ ُهم

َظُر َو َما َبدُ
َّلوا َتبْ ِد ً
يال})7(.
َّمن يَنت ِ

فاإلسالم بأحكامه وقيمه يزرع الثقة بني الراعي والرعية ،ويعزز بقاءها ،لتثمر خرياً

يعمهما ،فيعيش الراعي بني رعيته آمناً إال من غادر حاقد خائن ،ومن خري الشواهد
على متتع الراعي باألمن بني رعيته يف ظل الواقع الرشيد للوجود اإلسالمي ،ما استنتجه
ً
رسوال لكسرى جاء
الفارسي الذي شاهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب نائماً ،فريوى أن
إىل املدينة ملقابلة خليفة املسلمني عمر بن اخلطاب ،فسأل عن قصره املنيف ،أو حصنه
املنيع ،فدّلوه على بيته ،فرأى ما هو أدنى من بيوت الفقراء ،ووجده نائماً يف مالبس
بسيطة حتت ظل شجرة قريبة ،فقال مقولته الشهرية( :حكمت ،فعدلت ،فأمنت ،فنمت
يا عمر).
ويف هذه القصة قال الشاعر حافظ ابراهيم:

الر ِعيَِّة ُع ْط ً
ال( )2وه َو را ِعيـها
َو َ
ب ِك ْسرى أ ْن َرأَ ُ
صاح َ
راع(ِ )1
ى(ع َمراً) بَينَْ َّ

ـــرس َّ
و َع ُ
أن هلــــا
ِ
هدُه بمِ
ُــــلوك الُف ِ

رآُه ُمستَ ْغ ِرقــــاً يف َنـــو ِمِه َفـــــرأى

( )1أذهل.
( )2الدوح :الشجرة الكبرية.
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ال ِببرُ َدةٍ( )2كـاَد ُط ُ
َم ً
َ
ول ال َع ْه ِد ُيبِليها
فوق الثَّرى حَتت ِظ ِّل َّ
الد ْو ِح(ُ )1م ْشت ِ

فهــــا َن يف َعيْنِِه مــــا كــان ُيــكبرُُِه

األكــــاس ِر والدُّنيا بأيْ ِديها
ِم َن
ِ

ت ال َعـد َ
ـــم َ
أَ ِم َ
َه ُم
نت
ْل َبيْن ُ
ملـــــا أََق ْ
ّ

َفنِ ْم َ
ير العَينْ ِ هاِنيــها ()8
ت َن ْو َم َق ِر ِ

ً
ُ
اجليل يَرويها
ثــــال
وقـــال قولــَة َح ٍّق أصبحت َم
َ
وأصبح اجليل بع َد ِ

ويف ظل مثار اخلري اليافع الذي تثمره الثقة اليت يزرعها اإلسالم بني الراعي والرعية،
فإن الرعية تقف خلف راعيها يف الشدائد واحملن ،وتنافح عنه بأمواهلا وأبدانها ،كما
نافح الصحابة الكرام عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بصفته نبيهم وقائدهم
وراعيهم ،ومن شواهد هذه املنافحة النابعة من احلب والثقة ،ما حصل من سعد بن
(س ِه َر رسول اللهَِّ،
أبي وقاص ،وفق اخلرب الذي ترويه َعاِئ َشَة ،حيث قالت ،رضي اهلل عنهاَ :
ت َر ُج ً
صلى اهلل عليه وسلمَ ،م ْق َد َمُه المَِْدينََة َليَْلًة ،فقالَ :ليْ َ
ال َصالحِ اً من أَ ْص َح ِابي يحَُْر ُسن
يِ
َّ
س ْعنَا َخ ْش َخ َشَة ِسالح ،فقال :من هذا؟ قالَ :س ْع ُد بن أبي
الليَْلَة ،قالتَ :فبَيْنَا نحَْ ُن َك َذِل َك ،مَ ِ
ٍ
اص ،فقال له رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم :ما جاء ِب َك؟ قالَ :وَق َع يف َن ْف ِسي َخ ْو ٌف
َوَّق ٍ
ْت أَ ْحُر ُسُهَ ،ف َد َعا له رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه
على رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف ِجئ ُ

وسلمُ ،ث َّم َنا َم))9(.

فالثقة اليت يريدها اإلسالم أن تكون بني الراعي والرعية هي الثقة املثمرة ،اليت تنبع
من معني احلب والصدق واإلميان ،حيث احلقوق واضحة ،وكذلك الواجبات ،لكل من
الراعي والرعية جتاه بعضهما ،فال مسوغ للكره وال الغدر ،وال البطش وال القهر ،ما
دامت الثقة يف عافية ،ويف منأى عن األزمات اليت تولد الضغائن واألحقاد ،اليت تنشأ من
ً
عطال :يف حالة بسيطة كعامة الناس.
()1
( )2بردة :مرتدياً عباءته.
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كبت احلريات ،وقهر الرعية ،أو طمعها وحسدها ملوقع املسؤول ومكانته ،وهو يقوم مبا
أنيط به من تكليف ،بعيداً عن الزهو بشرف ،اهلل سائله عنه ،اهلل أعلم خبطورة عواقبه،
ففي احلديث الصحيح عن أبي ُه َريْ َرةَ عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إن ُ
َّك ْم
ِ

َحر ُصو َن على اإل َما َرةَِ ،و َست ُ
َك ُ
اط َمُة))10( .
ْس ْ
ت اْل َف ِ
ون َن َدا َمًة يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،فنِ ْع َم المُْْر ِض َعُةَ ،وِبئ َ
َست ْ ِ
ِ

هدانا اهلل للعمل بكتابه وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عالقاتنا ،رعية
ومسؤولني ،لنكون كما أراد اهلل لنا ،رمحاء بيننا ،كاجلسد الواحد ،ووفق ما قال رسول اللهَِّ،
اح ِه ْم َوَت َو ِّاد ِه ْم َوَت َع ُ
صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َرى المُْ ْؤ ِمنِ َ
اط ِف ِه ْم َك َمثَ ِل الجَْ َس ِد ،إذا
ني يف َت َر مُ ِ

اشت َ
ْ
الس َه ِر َوالحُْ َّمى))11( .
َكى ُع ْض ًوا َت َدا َعى له َساِئُر َج َس ِدهِ ِب َّ
اهلوامش
 .1النساء.65 :

 .2األحزاب.36 :

 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن.

 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.
 .5النساء.59 :

 .6صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة.
 .7األحزاب.23 :

 .8ديوان حافظ ،ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أمحد أمني وآخرون ،ط .دار العودة للصحافة والطباعة والنشر،

بريوت ،لبنان.90 /1 ،

 .9صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،باب يف فضل سعد بن أبي وقاص ،رضي اهلل عنه.
 .10صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب ما يكره من احلرص على اإلمارة.
 .11صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم.
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ومشائله احلميدة
الدكتور شفيق موسى عياش  /جامعة القدس
شهد اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله الكريم برفعة ُ
اخللق النبيل ،فقال سبحانه وتعاىل:
{ َوإن َ
َّك َل َعَلى ُخُل ٍق َع ِظيم}( ،)1وسئلت أم املؤمنني عائشة ،رضي اهلل عنها ،عن خلقه،
ِ
ٍ
صلى اهلل عليه وسلم ،فقالتَ ( :كا َن ُخُلُقُه اْلُق ْرآ َن)( ،)2وهذا وصف بليغ خللقه ،صلى
اهلل عليه وسلم ،حيث كان جيسد يف أقواله وأفعاله كل القيم والفضائل األخالقية

الكرمية اليت أودعها اهلل سبحانه يف كتابه الكريم.

وقد تعددت األحاديث الشريفة اليت أمر فيها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حبسن
اخللق ،وجعله صفة للمؤمن الصادق ،فقال( :أَ ْك َم ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ُه ْم ُخُل ًقا)(،)3
ني إِميَاًنا أَ ْح َسن ُ
ِ
ات َقاِئ ِم َّ
الليْ ِل َصاِئم النَّ َه ِار) (.)4
ْر ُك بحُِ ْس ِن ُخُل ِقِه َد َر َج ِ
وقال أيضا( :إِ َّن المُْ ْؤ ِم َن َلُيد ِ
وأهمية اخللق الرفيع لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال تقتصر على شخصه

الكريم ،وإمنا هذا اخللق هو تعليم ألبناء األمة اإلسالمية للتأسي به ،حيث يتعني على
ً
إعماال لقول اهلل سبحانه وتعاىلَ :
{ل َق ْد َكا َن
املسلمني كافة االلتزام باألخالق احلميدة،
اآلخ َر َوَذ َك َر اللَّهَ َكثِرياً}(.)5
َل ُك ْم فيِ َر ُسو ِل اللَّهِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة لمَِ ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّهَ َواْليَ ْو َم ِ
ومن القيم اإلسالمية اليت أرساها الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف اجملتمع
اإلسالمي نعرض قطرات من حبار قيمه وفضائله ومشائله ،وشذرات من هديه وهداه،

صلى اهلل عليه وسلم ،لالقتداء والتأسي به.
21
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فإذا تناولنا القيم األخالقية الشخصية ،وجدنا دور الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف

إبرازها وتعليمها للمسلمني دوراً رائداً كبرياً.

لقد كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،متصفاً بالرفق واحللم ،ف َع ْن َعاِئ َشَةَ ،ر ِض َي
(استَأَْذ َن َر ْه ٌط ِم َن اْليَ ُهوِد َعَلى النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق ُالوا:
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ِ
تْ :

الل ْعنَُةَ ،ف َق َ
الساُم َو َّ
ال :يَا َعاِئ َشُة؛ إِ َّن اهللَ َرِف ٌ
الرْف َق
يق يحُ ِ ُّ
ب ِّ
الساُم َعَليْ َكَ ،فُقْل ُتَ :ب ْل َعَليْ ُك ُم َّ
َّ
َ
األ ْمر ُكِّلِهُ ،قْل ُت :أَوَلمَْ َت ْس َم ْع َما َق ُالوا؟! َق َ
الرْف َق ال
الُ :قْل ُتَ :و َعَليْ ُك ْم)( ،)6وقال( :إِ َّن ِّ
ِ
فيِ
يَ ُك ُ
َع ِم ْن َش ْيٍء إِال َشاَنُه)( ،)7وقد كان رسول اهلل ،صلى اهلل
ون فيِ َش ْيٍء إِال َزاَنُهَ ،وال ُينْز ُ
عليه وسلم يعفو عمن أساء إليه ،وكان آية يف امتالك نفسه عند الغضب.

ت َص َدَقٌة ِم ْن َما ٍل،
وقد كان ،صلى اهلل عليه وسلم ،شديد التواضع ،فقالَ ( :ما َن َق َص ْ
اض َع أَ َح ٌد لِ َّلهِ إال َرَف َعُه ُ
َو َما َزاَد ُ
اهلل َعبْ ًدا ِب َع ْف ٍو إِال ِعزًّاَ ،و َما َت َو َ
اهلل َع َّز َو َج َّل)( ،)8ونهى،
ِ
ْخ ُل َ
صلى اهلل عليه وسلم ،عن التكرب ،فقالَ :
(ال يَد ُ
اجلنََّة َم ْن َكا َن فيِ َقْلبِِه ِمثْ َق ُال َذ َّرةٍ ِم ْن
ِكبرْ ٍ)(.)9

وقد كان ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أحاديثه وكالمه من أفصح اخللق حديثاً ،وأعذبهم

كالماً ،وأصدقهم منطقاً ،حتى إن كالمه ليأخذ مبجامع القلوب ،ويأسر النفوس ،وكان
ً
يتكلم كالماً
مفصال ،يعده العاد عداً ،ليس سرداً يتكرر ،وال متقطعاً تتخلله السكتات،

فينسي بعضه بعضاً.

قالت السيدة عائشة ،رضي اهلل عنهاَ ( :ما َكا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى اللَّهُ َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَ ْسُرُد

َك ْم َه َذاَ ،وَل ِكنَُّه َكا َن يَت َ
َكَّل ُم ِب َك َ
َس ْرد ُ
س إَِليِْه)( ،)10وكان
ال ٍم ُيبَيُِّنُهَ ،ف ْص ٌل ،يحَْ َف ُظُه َم ْن َجَل َ
طويل الصمت ،ال يتكلم يف غري حاجة ،وال يتحدث فيما ال يعنيه ،وقد أعطي جوامع

الكلم؛ أي الكالم اليسري ذو املعنى الكثري.

فأما هديه ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف طعامه ،فقد كان ال يرد موجوداً ،وال يتكلف
22
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مفقوداً ،فما قدم إليه من الطعام شيء إال قبله؛ إن اشتهاه أكله ،وإال تركه ،وما عاب

طعاماً قط ،ما مل يكن إمثاً ،أو فيه شبهة.

أما القيم األخالقية اليت أرساها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف نطاق العالقات
العائلية ،فقد كانت الركيزة لألسرة املسلمة ،فقد أمر الزوج بأن حيسن عشرته لزوجته،
فقال( :أَ ْك َم ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ُه ْم ُخُل ًقاَ ،وخَيرُْ ُك ْم خَيرُْ ُك ْم ِلنِ َساِئ ِه ْم)( ،)11وقال:
ني إِميَاًنا أَ ْح َسن ُ
ُّ
َاعَ ،وخَيرُْ َمتَاع ُّ
الصالحَُِة)(.)12
(الدْنيَا َمت ٌ
الدْنيَا المَْْرأَُة َّ
ِ
وأمر الزوجة أن تطيع زوجها وحترتمه ،وحتفظ عهده ،فقالَ :
(ل ْو ُكنْ ُت آ ِمراً أَ َحداً أَ ْن
يَ ْس ُج َد َأل َح ٍد؛ َأل َم ْر ُت المَْْرأَةَ أَ ْن َت ْس ُج َد ِل َز ْو ِج َها)( ،)13وأمر الرسول ،صلى اهلل عليه

َ
َار
وسلم ،اآلباء باإلنفاق على أبنائهم ،والقيام على تسيري شؤونهم ،فقال( :أْف َض ُل ِدين ٍ
ُ َ َ
ُ َ
ُينْ ِفُقُه َّ ُ َ
ُ
يل
يل اهللِ ،ث َّم َعلى أ ْص َح ِابِه فيِ َسبِ ِ
الر ُجل َعلى ِعيَاِلِه ،ث َّم َعلى َن ْف ِسِه ،ث َّم فيِ َسبِ ِ
ال َّلهِ)(.)14
وأمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،برب الوالدين ،فقد سئل صلى اهلل عليه وسلم:
َ
َ
الُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
الصالُة َعَلى َوْقتِ َهاَ ،ق َ
ب إلىَ اهللِ؟ َق َ
الُ :ث َّم ِب ُّر اْل َواِل َديْ ِن،
الَّ :
(أ ُّي اْل َع َم ِل أ َح ُّ ِ
ال :الجْ ِ َهاُد َسبِيل اهللَِ ،ق َ
الُ :ث َّم أَ ٌّي؟ َق َ
َق َ
استَ َزْدُتُه َلزَاَدِني) (.)15
الَ :ح َّدَثيِن ِب ِه َّنَ ،وَل ْو ْ
ِ
فيِ
أما القيم األخالقية اليت أرساها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف نطاق اجملتمع

اإلسالمي فهي عديدة ،وهذه القيم احلميدة هي أساس التنظيم اإلسالمي للعالقات
االجتماعية كافة ،واليت أذكر بعضاً ،منها :فقد نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الناس

اجُر
عن أن يؤذي بعضهم بعضاً ،فقال( :المُْ ْسِل ُم َم ْن َسِل َم المُْ ْسِل ُمو َن ِم ْن ِل َساِنِه َويَ ِدهَِ ،والمُْ َه ِ
الظْل َم؛ َفإ َّن ُّ
(اتُقوا ُّ
َم ْن َه َج َر َما َن َهى ُ
اهلل َعنُْه)( ،)16وقالَّ :
ات يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة،
الظْل َم ُظُل َم ٌ
ِ
الش َّح أَ ْهَل َك َم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم ،حَ
الش َّح؛ َفإِ َّن ُّ
َو َّاتُقوا ُّ
َحُّلوا
است َ
مََل ُه ْم َعَلى أَ ْن َس َف ُكوا ِد َماَء ُه ْمَ ،و ْ
محََ ِار َم ُه ْم) (.)17
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وحرص على إرساء قيمة الوفاء بالوعد واحرتام العهد ،فقال( :آيَُة المُْنَاِف ِق َث ٌ
الث؛ إَِذا
َّث َك َذ َبَ ،وإَِذا َو َع َد أَ ْخَل َ
َحد َ
فَ ،وإَِذا ا ْؤتمُِ َن َخا َن) (.)18
وأبرز الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قيمة العمل ،فقالَ ( :ما أَ َك َل أَ َح ٌد َط َعاماً َق ُّط خَيرْ اً
َبيِ
َاودَ ،عَ
السالمَ ،كا َن يَأُْك ُل ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهِ)(،)19
ِم ْن أَ ْن يَأُْك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهَِ ،وإِ َّن ن َّ اهللِ د ُ
َليِْه َّ

وقالَ :
ب أَ َح ُد ُك ْم ُح ْز َمًة َعَلى َظ ْه ِرهِ؛ خَيرٌْ َلُه ِم ْن أَ ْن يَ ْسأَ َل أَ َحداًَ ،فُي ْع ِطيَُه أَ ْو
َط َ
(أل ْن يحَْت ِ

يمَْنَ َعُه)(.)20

أما القيم األخالقية اليت أرساها رسولنا الكريم يف امليدان السياسي ،فهي القيم اليت

شيد عليها بنيان الدولة اإلسالمية ،فكانت بفضل هذه القيم دولة قوية توفر للناس
مطالب عيشهم ،وتصون هلم حقوقهم ،قيم أرسى بها الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه
وسلم عمل احلاكم ،وقيم حدد فيها حقوق احملكوم وواجبه إزاء احلاكم.
فهذه القيم هي قمة يف السمو والرفعة ،أرساها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
بأقواله وأفعاله ،فكانت األسس اخلالدة للحضارة اإلسالمية ،وكانت الينابيع الصافية
اليت استقيت منها أحكام الشريعة اإلسالمية ،نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا إىل
استلهام هذه القيم يف تنظيم حياتنا.
ونسأله سبحانه وتعاىل أن جيزي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عنا خري اجلزاء ،نشهد

أنه قد بّلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وتركنا على بيضاء نقية ،ال يزيغ عنها
إال هالك ،ومل تعرف البشرية ً
رجال أسدى لإلنسانية مجعاء من الفضل ،وحقق هلم من
املصاحل؛ مثلما فعل الرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
واهلل يقول احلق ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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اهلوامش
1 .1القلم.4 :
2 .2مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها.
3 .3سنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه ،قال األلباني :حسن صحيح.
4 .4مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،إن املؤمن يدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار ،وقال
شعيب األرناؤوط :حديث صحيح بغريه .
5 .5األحزاب.21 :
6 .6صحيح البخاري ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ،باب إذا عرض الذمي بسب النيب ،صلى
اهلل عليه و سلم ،ومل يصرح حنو قوله السام عليكم.
7 .7صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل الرفق.
8 .8صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب استحباب العفو والتواضع.
9 .9صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب حتريم الكرب وبيانه.
1010سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب يف كالم النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
1111سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها ،وقال :حديث حسن صحيح ،وقال
األلباني :حسن صحيح.
1212صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب خري متاع الدنيا املرأة الصاحلة.
1313سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها ،قال األلباني :حسن صحيح.
1414مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله.
1515صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها.
1616صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.
1717صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
1818صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب عالمة املنافق.
1919صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده.
2020صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده.
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د.خالد حممود شريتح  /القدس

قال تعاىلَ :
اءك ْم َر ُس ٌ
{ل َق ْد َج ُ
يص َعَليْ ُكم
ُّم َح ِر ٌ
ول ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعَليِْه َما َعنِت ْ
ني َر ُؤ ٌ
ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
يم}()1
وف َّر ِح ٌ
أخي القارئ الكريم

حتتفل األمة اإلسالمية مبولد املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحيتفل الكون كله
مبولد أعظم نيب عرفته اإلنسانية ،ألنه صلى اهلل عليه وسلم الرمحة املهداة ،والنعمة
العظمى ،الذي جعله اهلل تعاىل سيد املخلوقات ،وخامت األنبياء ،الذي أنار اهلل تعاىل
بهدايته األرض والسماء ،وألنه اإلنسان الكامل الذي حوى مجيع الكماالت والفضائل،
وتكلمت بفضله والثناء عليه كثري من آيات القرآن ،ومن ذلك قوله تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك

ث ِفيه ْم َر ُس ً
ني}( ،)2وقوله تعاىلَ :
حًة ِّلْل َعالمَِ َ
{ل َق ْد َم َّن اللهُّ َعَلى المُْؤ ِمنِ َ
وال ِّم ْن
إِال َرمَْ
ني إِْذ َب َع َ ِ
أَنُف ِس ِه ْم يَتُْلو َعَليْ ِه ْم آيَاِتِه َوُيز ِّ
َاب َوالحْ ِ ْك َمَة َوإِن َكاُنواْ ِمن َقبْ ُل َل ِفي
يه ْم َوُي َعِّل ُم ُه ُم اْل ِكت َ
َك ِ
ني}( ،)3فالفرح به صلى اهلل عليه وسلم أم ٌر فطري ،جبل اهلل تعاىل قلوب
َضال ٍل ُّمبِ ٍ
حتِِه
املؤمنني عليه ،ومطلوب بأمر القرآن الكريم يف قوله تعاىلُ{ :ق ْل ِب َف ْض ِل اللهِّ َوِب َرمَْ
َفبِ َذِل َك َفْليَ ْف َر ُحواْ ُه َو خَيرٌْ مِّمَّا جَْي َم ُعو َن}( ،)4وهو الذي أرسله اهلل تعاىل إىل الناس كافة،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ :
وجعل دعوته مناراً للبشر حتى قيام الساعة ،يقول النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
يت
(أ ْع ِط ُ
26

املولد النبوي الشريف

ملاذا ّ
حنب املصطفى  ؟

ملاذا حنب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

ت ِلي َ
خمَ ْ ًسا لمَْ ُي ْع َط ُه َّن أَ َح ٌد ِم ْن َ
األ ْر ُ
ض
ريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُج ِعَل ْ
ب َم ِس َ
األنْبِيَاِء َقبِْلي؛ ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
الر ْع ِ
ت ِلي اْل َغنَاِئ ُمَ ،و َكا َن
الصالُة َفْلُي َص ِّلَ ،وُأ ِحَّل ْ
َم ْس ِج ًدا َو َط ُهو ًراَ ،وأَيمَُّا َر ُج ٍل ِم ْن ُأ َّمتيِ أَْد َر َكتُْه َّ
بيِ
اصًةَ ،وُب ِعث ُ لىَ
يت َّ
الش َفا َعَة))5(.
اس َك َّافًةَ ،وُأ ْع ِط ُ
النَّ ُّ ُيبْ َع ُث إِلىَ َق ْو ِمِه َخ َّ
ْت إِ النَّ ِ
حنبه صلى اهلل عليه وسلم ألننا حنب اهلل تعاىل ،وألن اهلل تعاىل أحبه ،ووضع يف السماء

حمبته ،وأمر املالئكة مبحبته ،ووضع يف قلوب املؤمنني حمبته ،حتى أحبه املؤمنون حباً مجاً،
مأل قلوبهم ،وأنار أركان حياتهم ،وافتدوه بالغالي والنفيس ،وأحبوه أكثر من حمبتهم
للدنيا ولألهل واألوطان ،حمبة غلبت حمبة املرء لنفسه ،فكيف ال حنبه؟ وكيف نتنكر
لسنتّه الشريفة وهديه العظيم؟ فمن واجب الشكر ملن أحسن إلينا ،وقد جعلنا اهلل
تعاىل بفضله خري أمٍة أخرجت للناس أن نشكر هذا النيب ،ونؤدي حقه علينا ،وهو الذي

علمنا أن نشكر الناس ،فمن مل يشكر الناس مل يشكر اهلل ،كما كنا بفضله صلى اهلل
عليه وسلم ،شهداء على األمم ،والرسول شاهد علينا ،قال تعاىلَ { :و َك َذِل َك َج َعْلن ُ
َاك ْم ُأ َّمًة

ً ِّ ُ
َ
الر ُس ُ
ول َعَليْ ُك ْم َش ِهيداً}( ،)6ويقول تعاىل
اس َويَ ُكو َن َّ
َو َسطا لتَكوُنواْ ُش َه َداء َعلى النَّ ِ
ُم حُ ِتبُّو َن اللهَّ َفاتَّبِ ُعوِني يحُْبِبْ ُك ُم اللهُّ
معرباً عن شرط حمبته ،أال وهو اتباع سنتهُ{ :ق ْل إِن ُكنت ْ
يم}( ،)7وورد عنه صلى اهلل عليه وسلم قولهَ( :ث ٌ
الث
َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َواللهُّ َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
اهلل َو َر ُس ُ
َم ْن ُك َّن ِفيِه َو َج َد َحال َوةَ اإلميَا ِن؛ أَ ْن يَ ُكو َن ُ
ب
ب إَِليِْه مِمَّا ِس َو ُ
اه َماَ ،وأَ ْن يحُ ِ َّ
ولُه أَ َح َّ
ِ
المَْْرَء ال يحُ ِبُُّه إِال لهلِ َِ ،وأَ ْن يَ ْك َرهَ أَ ْن يَ ُعوَد فيِ اْل ُك ْف ِرَ ،ك َما يَ ْك َرُه أَ ْن ُي ْق َذ َف فيِ النَّ ِار))8(.
وهنيئاً ملن أحبه حباً صادقاً فظهرت عليه آثار هذه احملبة ،وتنافس يف درجات القرب من
احلبيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فكان ممن استنار قلبه بهذه احملبة ،وأضاء فؤاده بأنسام
العشق والشوق إليه عليه الصالة والسالم ،فرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بشره
مبقعد الصدق يف اجلنة ،وأن يكون صلى اهلل عليه وسلم رفيقه يف اجلنة ،عن أنس ،رضي
السا َعُة؟ َق َ
اهلل عنه ،أَ َّن أَ ْعرابياً قال ل َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ :و َماذا
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ( :متَى َّ
ب اهللِ َو َر ُسوِلِهَ ،ق َ
أَ ْع َدْد َت لهََا؟ َق َ
ْت َم َع َم ْن أَ ْحبَبْ َ
ال :أَن َ
ت))9(.
الُ :ح ُّ
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إن أمجل صور اإلميان باهلل تعاىل ،وبهذا الدين ،تلك اليت تنبع من معني احملبة
هلل ولرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،وتتجلى هذه احملبة يف أخالقيات هؤالء املؤمنني
ومعامالتهم وسلوكياتهم ،وجتمعهم حتت لواء هذه احملبة واالرتقاء يف درجات اإليثار
واملودة ،وما حصلوا على هذه الدرجات إال بتغنيهم حبب هذا الدين ،وحب املصطفى،
صلى اهلل عليه وسلم ،الذي يبشر هؤالء بالفوز العظيم والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
ومن شأن هذه احملبة الصادقة أن ننهل من معني هذه األخالق النبوية الكرمية أن تتغري
صورة الواقع الذي حيياه املرء إىل الصور واألحوال ،فهو صلى اهلل عليه وسلم نيب الرمحة
الذي أوصى املؤمنني بهذا اخللق ،ودعا إىل العناية باألرملة واليتيم واملسكني والضعفاء،
(السا ِعي َعَلى َ
األ ْر َمَلِة َوالمِْ ْس ِك َ لمْجَُ
يل
ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلمَّ :
ِ
ني كا ا ِه ِد فيِ َسبِ ِ
ِ
ِ
الصاِئم ال ُي ْف ِطُر)( ،)10وقوله صلى اهلل عليه
اللهَِّ ،وأحسبه قالَ :وكاْل َقاِئم ال يَفْترُُ َ ،و َك َّ
وسلمَ :
ريَنا )( ،)11وقوله صلى اهلل عليه وسلم:
ريَنا َوُي َوِّق ْر َكبِ َ
س ِمنَّا َم ْن لمَْ يَ ْر َح ْم َص ِغ َ
(ليْ َ
َ
ريا ِن ِعنْ َد اهللِ خَيرُْ ُه ْم لجَِ ِارهِ)(،)12
اب ِعنْ َد اهللِ خَيرُْ ُه ْم ِل َص ِ
اجل َ
احبِِهَ ،وخَيرُْ ِ
( خَيرُْ األ ْص َح ِ
ريا ِم َن
يمَ { :ر ِّب إِن ُ
َّه َّن أَ ْضَلْل َن َكثِ ً
وتال عليه الصالة والسالم َق ْو َل اهللِ َع َّز َو َج َّل فيِ إِْب َرا ِه َ

النَّاسَ ،ف َم ْن َتبِ َعن َفإَّنُه ِمن}(َ ،)13وَق َ
َّه ْم ِعبَاُد َك}
يسى ْب ُن َم ْريَ َم{ :إِ ْن ُت َع ِّذْب ُه ْم َفإِن ُ
الِ :ع َ
يِ ِ
ِ
(الله َّم ُأ َّم ُأ َّم َ ،وَب َكى ،ف َق َ
( )14اآليََةَ ،ف َرَف َع يَ َديِْهَ ،وَق َ
ال ُ
اهلل َع َّز َو َج َّل :يَا ِجبرْ ُ
يل؛
ال:
ِ
ُ تيِ تيِ
ب إلىَ محَُ َّم ٍدَ ،و َرُّب َك أَ ْعَل ُمَ ،ف َسْلُه َما ُيبْ ِك َ
يك ؟ َفأََتاُه ِجبرْ ُ
يل ،عليه الصالة والسالم،
اْذ َه ْ ِ
ِ
الَ ،و ُه َو أَ ْعَل ُمَ ،ف َق َ
ول اهللَِ ،صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ،بمَِا َق َ
َف َسأََلُهَ ،فأَ ْخبرََُه َر ُس ُ
ال ُ
اهلل :يَا ِجبرْ ُ
يل،
ِ
ب إلىَ محَُ َّم ٍدَ ،فُق ْل :إنَّا َسُن ْر ِض َ
يك فيِ ُأ َّمتِ َك َوال َن ُسوُء َك))15(.
ِ
اْذ َه ْ ِ
فيا من تدَّعي حمبة هذا النيب الكريم؛ عليك بالتخلق بأخالق املصطفى ،صلى اهلل

عليه وسلم ،وهي حتوي الكماالت والفضائل اإلنسانية ،يقول عبد اهلل بن عمرو بن
العاص( :لمَْ يَ ُكن النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اح ًشا َوال ُمتَ َف ِّح ًشاَ ،وقال :إِ َّن ِم ْن أَ َحبَكم
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف ِ
ِ
إَل َّي أَ ْح َسن ُ
َك ْم أَ ْخالًقا)( ،)16ومطلوب من كل َم ْن يزعم حمبته أن يقرأ سريته ،ويطبق
ِ
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تعاليمه ،ويتدبر رسالته ،وينظر يف أقواله صلى اهلل عليه وسلم لريى مدى صدق حمبته
حب إليه ِمن ول ِدهِ
هلذا النيب الكريم ،وهو القائل( :ال ُي ْؤ ِمن أَ َح ُد ُكم حتى يَ ُكو َن هو أَ َّ
والناس أَمجعني)( ،)17ورحم اهلل أمري الشعراء شوقي ،حيث قال:
ووال ِدهِ
ِ
ِ
يا أَيُّـهـــــا ُ
العَلماُء
مي َح ْسُب َك ُرْتبًَة يف العلم أ ْن ْ
دانت ِب َك ُ
األ ُّ
َ
حل َك ُم ال َغوالي املــاُء
لم َوا ِ
مـا َحديُث َك يف ُ
العقو ِل َف َمش َر ٌع َوال ِع ُ
أّ

ب َ
احل ِّق ِمن َمَل ِل ا ُهلـــــدى َغ ّراُء ()18
ِ

ابن َعب ِد اهللِ قا َمت مَس َحٌة
ِب َك يا َ

ورسالتنا إىل أمة اإلسالم اجمليدة ،وهي حتتفل مبولده العظيم أن جتعل من حمبتها لنبيها

الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،شعاراً هلا ،وهي ختوض ملحمة احلرية يف ربيع الثورات

اجمليدة ...وأن جتعل من تضحياتها اجلسيمة ميالداً لدولة اخلالفة الراشدة اليت أرادها

الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال أن تكون ً
دوال ممزقة حيارب بعضها بعضاً

الغرب بالعامل املتخلف أو العامل الثالث  ...بل ينبغي هلا أن
يف منظومة ما يطلق عليه
ْ
تكون العامل األول ،وكما أرادها القرآن (خري أمة أخرجت للناس) ،وها هي بشائر األمل

حالك طويل عانت فيه هذه
بانبعاث األمة يف فجرها اجلديد تنادي باإلسالم ،بعد ليل ٍ

األمة الباليا والرزايا  ...وحقاً إنه صراع احلق والباطل ،الذي بشر به رسولنا احلبيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،بقوله( :إ َّن اللهََّ تعاىل َز َوى ِل َي َ
األ ْر َ
ض ،حتى َ َرأَيْ ُت َم َش ِارَق َها
ِ
ح َر َو َ
الكنْ َزيْن َ
َو َم َغارَب َهاَ ،وأَ ْع َطاني َ
األْبيَ َ
ض))19(.
األمَْ
ِ
ِ
ولقد حتقق كثري من هذه البشارات النبويةّ ،
لعل أعظمها تلك اليت سيحققها اهلل

تعم بركتها
تعاىل هلذه األمة بعونه وتأييده وحمبته هلذا النيب ،وهي اخلالفة الراشدة اليت ّ

سائر أحناء األرض ،واليت يتم فيها حترير بين اإلنسان من ظلم اإلنسان واألنظمة املستبدة.
يروي حذيفة بن اليمان ،رضي اهلل عنه ،فيقول :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
ون النُُّب َّوُة ِف ُ
يك ْم َما َشاَء ُ
اهلل أَ ْن َت ُكو َنُ ،ث َّم يَ ْرَف ُع َها إَِذا َشاَء أَ ْن يَ ْرَف َع َهاُ ،ث َّم َت ُك ُ
(َت ُك ُ
ون ِخالَفٌة
َعَلى ِمنْ َهاج النُُّب َّوةَِ ،فت ُ
اهلل أَ ْن َت ُكو َنُ ،ث َّم يَ ْرَف ُع َها إَذا َشاَء ُ
ون َما َشاَء ُ
َك ُ
اهلل أَ ْن يَ ْرَف َع َهاُ ،ث َّم
ِ
ِ
29
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ون َما َشاَء ُ
ون ُمْل ًكا َع ًّ
اهلل أَ ْن يَ ُكو َنُ ،ث َّم يَ ْرَف ُع َها إَِذا َشاَء أَ ْن يَ ْرَف َع َهاُ ،ث َّم َت ُك ُ
اضاَ ،فيَ ُك ُ
َت ُك ُ
ون
ُمْل ًكا جَبرْ يًَّةَ ،فت ُ
ون َما َشاَء ُ
اهلل أَ ْن َت ُكو َنُ ،ث َّم يَ ْرَف ُع َها إَِذا َشاَء أَ ْن يَ ْرَف َع َهاُ ،ث َّم َت ُك ُ
َك ُ
ون ِخالَفًة
ِ
َعَلى ِمنْ َهاج ُنُب َّوةٍُ ،ث َّم َس َك َ
ت)( ،)20وإن غداً لناظره لقريب .وصلى اهلل على سيدنا حممد،
ِ
وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليماً.

اهلوامش

 .1التوبة.129 :
 .2األنبياء.107 :
 .3آل عمران.164 :
 .4يونس.58 :
بيِ
استِ ْقبَا ِل اْل ِقبَْلِةَ ،باب َق ْو ِل النَّ َِّ ،صَّلى اللهَُّ عَ
ت ِلي
َليِْه َو َسَّل َمُ ،ج ِعَل ْ
الصالةِ  -أَْب َو ُ
 .5صحيح البخاريِ ،كتَاب َّ
اب ْ
الأَْ ْر ُ
ض َم ْس ِجدًا َو َط ُهو ًرا.
 .6البقرة.143 :
 .7آل عمران.31 :
 .8صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حالوة اإلميان.
 .9صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،املرء مع من أحب.
 .10صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم.
 .11سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف رمحة الصبيان ،وصححه األلباني.
 .12سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف حق اجلوار ،وصححه األلباني.
 .13إبراهيم.36 :
 .14املائدة.118 :
 .15صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب دعاء النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمته وبكائه شفقة عليهم.
 .16صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه.
 .17صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب وجوب حمبة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أكثر من األهل والولد
والوالد والناس أمجعني وإلطالق عدم اإلميان على من مل حيبه هذه احملبة.
 .18من همزية أمري الشعراء أمحد شوقي يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
 .19صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض ،واملراد بالكنزين:
الذهب والفضة وملك قيصر وكسرى.
 .20مسند أمحد ،أول مسند الشاميني ،حديث النعمان بن بشري عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
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نستلهم عظمة النيب وما حباه اهلل عز وجل من صفات
يف الكتب السماوية اليت فضلته على سائر األنبياء والرسل

وفضلت أمته على سائر األمم
بقلم :الشيخ حسن أمحد جابر  /مفيت حمافظة رفح

احلمد اهلل الذي أرسل نبينا حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،باحلق ،بشرياً ونذيراً ،وداعياً
إىل اهلل بإذنه ،وسراجاً منرياً ،والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل ،املبعوث رمحة

يمَْحو ُ
للعاملني ،القائل عن نفسهِ( :لي خمَ ْ َسُة أَمَْ
ساٍء؛ أََنا محَُ َّمدٌَ ،وأَح ُ
اهلل
مَْدَ ،وأََنا المَْ ِ
احي َّال ِذي ُ
اس َعَلى َق َد ِميَ ،وأََنا اْل َعاِق ُب))1(.
ِبي اْل ُك ْف َرَ ،وأََنا الحَْ ِ
اشُر َّال ِذي يحُْ َشُر النَّ ُ

اللهم صلي على سيدنا حممد ،وعلى آله ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛
أيها اإلخوة املؤمنون؛ يف هذه األيام املباركة اليت حيتفل فيها ماليني املسلمني يف مشارق
األرض ومغاربها بذكرى ميالد سيد البشر أمجعني ،هذا النور الذي جاءنا من مكان
النور ،وجاءنا بالكتاب املنشور ،فيجدر بنا يف هذه األيام املباركة أن نطوف حول ما
كان يتخلق به رسول اهلل من أخالق محيدة ،وما اتصف به من صفات حسنة ،لنقتدي
بها ،فتتخلل هذه األخالق والصفات سلوكنا وخمربنا ومظهرنا ،فإن كثرياً من الرجال
يتصفون بصفات حسنة ينفرد بها كل واحد منهم ،وتصفهم أممهم بهذه الصفات،
وذلك ألنهم يستنهضون أممهم ،ويبذلون كل غال ومرختص من أجل رفعة كلمة أممهم،
31
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وبناء جمتمعهم ،وما يقدمون من بذل وعطاء وجهاد يف سبيل جمد أوطانهم والدفاع عن
مقدساتهم ،فيستحقون بذلك هذا الثناء ،ولكن رسولنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
مجعت له هذه الصفات كلها؛ ملا كان يتخلق به من أخالق محيدة ،فهو الذي نقل البشرية
كلها من الظلمات إىل النور ،ومن الضاللة إىل اهلدى ،حيث كان العرب قبل اإلسالم
تسودهم روح العصبية والتشرذم واألثرة والعصبية القبلية اليت كانت تنصر املظلوم
هم هلا إال
على الظامل ،والقوي على الضعيف ،وال تهتم بأمر اجلماعة ،فكانت القبيلة ال َّ

احلصول على مأكلها وكألها ،وال تهتم بأكثر من ذلك ،وعندما ُبعث النيب هادياً إىل اهلل
بإذنه ،وسراجاً منرياً ،أبدل كل هذه املفاسد ،وأزال هذه املفاهيم الزائفة ،وأوجد مكانها
كل ما حيقق النصر والسالمة هلذه األمة والبشرية أمجع.
كيف ال؟! ورسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،يدعو إىل كل ما هو عظيم ،ويدعو إىل
صالح البشرية ،فكان يدعو إىل املساواة بني األجناس ،مبيناً أن التقوى هي املقياس
الذي يقاس به فضل اإلنسان على غريه ،فيقول صلى اهلل عليه وسلم ...( :ال َف ْض َل

ح َر َعَلى أَ ْس َودََ ،وال أَ ْس َوَد َعَلى
ِل َع َرِب ٍّي َعَلى أَ ْع َج ِم ٍّيَ ،وال ِل َع َج ِم ٍّي َعَلى َع َرِب ٍّيَ ،وال َألمَْ
ح َر ،إِال ِبالتَّ ْق َوى .)2()...كما أنه كان يدعو إىل حفظ حقوق املرأة وعدم اختاذها سلعة
أَمَْ
تباع وتشرتى يف أسواق الرقيق ،كما كان يفعل الناس يف جاهليتهم قبل اإلسالم ،وأما
بعد بزوغ فجر اإلسالم ،وانتشار دعوة اإلسالم ،فقد زالت كل هذه املفاسد واملفاهيم
الزائفة اليت حتقر من شأن املرأة ،فحث على إكرامها ،وحفظ حقوقها ،وحذر من التكرب
عليها ،فها هو رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف مرضه الذي مات فيه ،وهو يلفظ

ت
الصالةَ َو َما َمَل َك ْ
(الصالةَ َو َما َمَل َك ْ
ت أَيمَْاُن ُك ْمَّ ،
أنفاسه األخرية يوصي املسلمني ،فيقولَّ :

أَيمَْاُن ُك ْم))3(.
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كما دعا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل التسامح بني األديان ،وحذر من سب األديان
وسب األنبياء والرسل عليهم السالم ،ألن األنبياء إخوة ،مهما اختلفت أمهاتهم ،فأصل
َ
تعاىل{:ش َر َع َل ُك ْم ِم َن ِّ
ين َما َو َّصى
شرعهم واحد ،وهو من عند اهلل عز وجل ،يقول
الد ِ

يموا ِّ
ين
الد َ
ِبِه ُن ً
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَِق ُ
وحا َو َّال ِذي أَ ْو َحيْنَا إَِليْ َك َو َما َو َّصيْنَا ِبِه إِْب َرا ِه َ
وسى َو ِع َ
وَلاَ َتتَ َف َّرُقوا ِفيِه})4(.

كما دعا النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السالم ،وحث عليه ،ومل يلجأ إىل احلرب
إال إذا اضطره املشركون إليها اضطراراً ،فبهذا نرى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أحيا البشرية بعد أن كانت ميتة ،وبعد أن كانت تعيش يف ظالم دامس ،وأما عن أخالقه
وصفاته ،فيكفيِه فخراً أن اهلل عز وجل مدحه ،فقالَ { :وإن َ
َّك َل َعَلى ُخُل ٍق َع ِظيم}( ،)5فقد
ِ
ٍ
قالت السيدة عائشة ،رضي اهلل عنهاَ ( :كا َن ُخُلُقُه اْلُق ْرآ َن)( )6فكان قرآناً ميشي على
األرض ،فلم ُيذكر خلق حممود إال كان للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،احلظ األوفر منه،
ْت
ووصف خلقه بالعظيم الجتماع كل مكارم األخالق فيه ،يقول النيب يف ذلك( :إمنا ُب ِعث ُ
ُألتمَِّ َم صاحل َ
الق)( )7حيث قال اهلل يف حمكم كتابه العزيزُ :
{خ ِذ اْل َع ْف َو َوأُْم ْر ِباْل ُع ْر ِف
األ ْخ ِ
ني}( ،)8فلما قبلت منه ذلك ،قالَ { :وإن َ
َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن الجَْا ِهِل َ
َّك َل َعَلى ُخُل ٍق َع ِظيم}(.)9
ِ
ٍ
ويف ذكرى مولد اهلدى والنور نستعرض ومعنا ماليني املسلمني يف مشارق األرض
صفات حسنة ،وما أوجده فيه من
ومغاربها ما وصف به رب العزة عز وجل نبيه من
ٍ
خصال محيدة ،لنتخلق بها ،ولتكون قدوتنا وأسوتنا ،ولتكون منهاجنا الذي ننهجه يف كل
أقوالنا وأفعالنا ،وخمربنا ومظهرنا ،فإن االتصاف بهذه الصفات يؤدي إىل سالمة أمتيْنا
العربية واإلسالمية وقوتهما ،وذلك ألن هذه الصفات جتلب أسباب النصر والعزة،
33
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وجدير بنا أن نفخر مبا وصف رب العزة به رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،من صفات
حسنة وخصال محيدة ،وكذلك وصف هذه األمة احملمدية بصفات مل تثبت ألمة غريها.
ويف هذه األيام اليت حنتفل بها بذكرى ميالد النيب األعظم ،صلى اهلل عليه وسلم،
نستلهم منها ما كان عليه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أيام حياته من كفاح ونضال،
وإصرار على نشر دعوة اإلسالم اخلالدة ،نستلهم هذه الدروس ،فتزيدنا إصراراً وعزماً
وتصميماً على استخالص حقوقنا ،وحترير مقدساتنا ،وبناء صرح دولتنا الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الشريف أوىل القبلتني ،وثالث احلرمني الشريفني ،ومسرى النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،وما ذلك على اهلل بعزيز.
اهلوامش
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب ما جاء يف أمساء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 .2مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 .3مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
 .4الشورى.13 :
 .5القلم.4 :
 .6مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها ،وصححه األرناؤوط.
 .7مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وصححه األلباني.
 .8األعراف.199 :
 .9القلم.4 :
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قدوتنا

الشيخ حممد سعيد صالح  /مدير عام البحوث والتخطيط  -دار اإلفتاء الفلسطينية

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد اهلادي األمني ،وعلى آله

وصحابته اخلريين الطيبني ،ومن سار على هديه إىل يوم الدين ،وبعد؛
قال تعاىلَ :
اآلخ َر
{ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم فيِ َر ُسو ِل ال َّلهِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة لمَِّن َكا َن يَ ْر ُجو ال َّلهَ َواْليَ ْو َم ِ
َوَذ َك َر اللَّهَ َكثِرياً})1(.
واألسوة :القدوة واملثل.

وتأسى به :احتذاه ،وسار على هداه ،واقتدى به.

وأسوة املسلمني رسول اهلل ،سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أرشدنا إىل

الطريق القويم ،والسلوك املستقيم يف مجيع مناحي حياتنا إىل يوم الدين ،وعلمنا كيف

نكون مع اهلل ،ومع أنفسنا ،ومع غرينا.

• فرسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،يسبح حبمد ربه ،عز وجل ،ويذكره يف كل حال

وحني ،ويف مجيع األوقات؛ قبل طلوع الشمس ،وقبل غروبها ،وبالليل وأطراف النهار،
اص ْ َعَلى َما يَُق ُ
َ
ولو َن َو َسبِّ ْح بحَِ ْم ِد َرِّب َك َقبْ َل ُطُلوع َّ
وب َها
س َوَقبْ َل ُغُر ِ
الش ْم ِ
قال تعاىل{ :ف ْ برِ
ِ
َّ
الليْل َف َسبِّ ْح َوأَ ْط َر َ
اف النَّ َه ِار َل َعَّل َك َت ْر َضى})2(.
َو ِم ْن آَناء ِ
وما هذا إال تعليم لنا كيف جيب علينا أن نكون مع اهلل تبارك وتعاىل ،الذي خلقنا،
وأنعم علينا بنعمه العظيمة ،وآالئه اجلزيلة ،وخرياته اليت ال تعد وال حتصى.
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فإذا كان ،عليه السالم ،يسلك هذا السلوك ،وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
ويقول :أفال أكون عبداً شكوراً ،فكيف جيب علينا أن نكون مع اهلل عز وجل؟ وحنن
الضعاف ،وقد ارتكبنا من املعاصي واآلثام ما حيتاج منا أن ال نفرت عن ذكر اهلل عز وجل

يف مجيع أحوالنا وحاالتنا ،يف السر والعلن ،يف الليل والنهار ،يف الشدة والرخاء...
ربه ،شاكراً ألنعمه ،ليعلمنا أنه
فقد كان صلى اهلل عليه وسلم ،يصل ليله بنهاره ،ذاكراً َّ

جيب علينا دوام الذكر ،وتواصل الشكر ،طلبا للرمحة ،وزيادة للنعمة ،ورفعة للدرجات.
• وها هو صلى اهلل عليه وسلم ،يقوم الليل ،قال تعاىل{ :إ َّن َرَّب َك يَ ْعَل ُم أَن َ
َّك َتُقوُم
ِ
أَْدَنى ِمن ُثُلثَ ِي َّ
ين َم َع َك}( ،)3فالعبادة إقرار بالعبودية
الليْ ِل َوِن ْص َفُه َوُثُلثَُه َو َطاِئ َفٌة ِّم َن َّال ِذ َ
وإخالص للخالق ،عز وجل ،ويعلمنا احلبيب كيف على هذا اجلسد زكاة جيب أن تدفع،
من عبادة دائمة ،وصالة متواصلة ،إقراراً بإلوهية رب األرباب ،وجمري السحاب ،وهازم
األحزاب.

إذا كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،معلم البشرية اخلري ،يقوم الليل متهجداً،
الليْل َفتَ َه َّج ْد ِبِه َناِفَلًة َّل َك َع َسى أَن يَبْ َعثَ َك َرُّب َك َم َقاماً
َّ
استجابة ألمر اهلل تعاىلَ { :و ِم َن ِ
محَّْموداً}( ،)4فأين حنن من هذه السنة العظيمة يف زماننا ،وقد غفل عنها كثري من أمة
ُ

حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهال أحيينا هذه السنة العظيمة؟ لنكون ممن يقومون الليل
طلباً لرمحة اهلل ومغفرته ،وشكراً لنعمه وعطائه.

• ومن أخالقه ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع ربه ،اخلشوع يف الصالة ،قال تعاىلُ{ :ق ِل
َ
ْعواْ َفَلُه َ
ساء الحُْ ْسنَى َو َال جَْت َه ْر ِب َص َ
األمَْ
ت
الِت َك َو َال تخَُاِف ْ
مَْـن أَيّاً َّما َتد ُ
الرح َ
اْد ُعواْ ال ّلهَ أ ِو اْد ُعواْ َّ
يال}( ،)5وقد أثنى اهلل عز وجل على من خيشع يف صالته ً
ِب َها َواْبتَغ بَينَْ َذِل َك َسبِ ً
قائال:
ِ
ين ُه ْم َعن َّ
الل ْغ ِو ُم ْع ِر ُضو َن*
اش ُعو َن * َو َّال ِذ َ
{َق ْد أَْفَل َح المُْ ْؤ ِمنُو َن * َّال ِذ َ
ين ُه ْم فيِ صَلاَ ِت ِه ْم َخ ِ
ِ
َ
اج ِه ْم أ ْو َما
ين ُه ْم ِل َّ
لز َكاةِ َفا ِعُلو َن * َو َّال ِذ َ
َو َّال ِذ َ
وج ِه ْم َحاِف ُظو َن * إِلاَّ َعَلى أ ْز َو ِ
ين ُه ْم ِلُفُر ِ
َّه ْم غَيرُْ َمُلو ِم َ
ين
َمَل َك ْ
ني* َف َم ِن اْبتَ َغى َو َراء َذِل َك َفأُ ْوَلئِ َك ُه ُم اْل َعاُدو َن* َو َّال ِذ َ
ت أَيمَْاُن ُه ْم َفإِن ُ
ين ُه ْم َعَلى َصَل َواِت ِه ْم يحَُاِف ُظو َن})6(.
اعو َن* َو َّال ِذ َ
ُه ْم لأَِ َماَناِت ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َر ُ
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فهذا قليل من كثري من هدي خري املرسلني مع رب العاملني.

أما هديه صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابه؛ فرأفته ورمحته بأصحابه وسائر الناس،
َّ
وصفها اهلل بقوله سبحانه وتعاىلَ :
اءك ْم َر ُس ٌ
{ل َق ْد َج ُ
ُّم
ول ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعَليِْه َما َعنِت ْ
ني َر ُؤ ٌ
يص َعَليْ ُكم ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
يم }( ،)7فهذا النيب منكم ،يا أمة العرب ،مل يكن
َح ِر ٌ
وف َّر ِح ٌ
أعجمياً ،وال غريباً عنكم ،بل تعرفونه ويعرفكم ،وحيرص على رفعتكم يف الدارين،

ويعز عليه عدم استقامتكم أو احنرافكم ،حيب لكم كل خري ،ورفع كل إثم ،يريد أن يكثر
منكم يف جنات النعيم ،وجينبكم ناراً وقودها الناس واحلجارة.
• خلقه العظيم:
ففي القرآن الكريم الشهادة للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،باخللق العظيم ،فيقول تعاىل:
{ َوإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق َع ِظيم}( ،)8وأمسى ما وصف به النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،
ِ
ٍ
اخللق العظيم ،وهو ما اشتمل عليه القرآن الكريم من مكارم األخالق؛ فقد كان امتثال
القرآن سجية له ،يأمتر بأمره ،وينتهي عما ينهى عنه.
• كان ،صلى اهلل عليه وسلم،ليِّنا هيِّناً ،وليس بغليظ القلب:

نت هَُل ْم َوَل ْو ُك َ ّ ً َ ْ ْ
حٍة ِّم َن ال ّلهِ ِل َ
ب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك
قال تعاىلَ{:فبِ َما َرمَْ
نت َفظا َغِليظ ال َقل ِ
َ
َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ ْ هَُ َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ب
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى ال ّلهِ إِ َّن ال ّلهَ يحُ ِ ُّ
استَغ ِف ْر ل ْم َوش ِاو ْر ُه ْم فيِ
المُْتَ َو ِّكِل َ
من اهلل عليك فكنت
ني }(( ،)9فربمحة من اهلل لك وألصحابك -أيها النيبَّ -
رفي ًقا بهم ،ولو كنت سيِّئ ُ
ْص َر َف أصحابك من حولك ،فال
اخللق ،قاسي القلب ،الن َ
تؤاخذهم مبا كان منهم يف غزوة ُ
(أحد) ،واسأل اهلل -أيها النيب -أن يغفر هلم ،وشاورهم

يف األمور اليت حتتاج إىل مشورة ،فإذا عزمت على أمر من األمور -بعد االستشارة-
فأَْم ِضه معتمداً على اهلل وحده ،إن اهلل حيب املتوكلني عليه))10(.
• خشيته ،صلى اهلل عليه وسلم ،هلل عز وجل:

ثم هو ،صلى اهلل عليه وسلم ،خياف أن يعصي ربه ،ويعمل حساباً ليوم احلسابُ{ :ق ْل

َصيْ ُت َرِّبي ع َ
إِِّن َي أَ َخ ُ
َظيم})11(.
َذ َ
اف إِ ْن ع َ
اب يَ ْو ٍم ع ِ
ٍ
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• تواضعه ،صلى اهلل عليه وسلم:
ب َوال أَُق ُ
قال تعاىلُ{ :قل َّال أَُق ُ
ول َل ُك ْم إِِّني
ول َل ُك ْم ِعن ِدي َخزَآِئ ُن ال ّلهِ َوال أَ ْعَل ُم اْل َغيْ َ
َ
وحى إَلي ُق ْل َه ْل يَ ْستَوي َ
ري أََف َ
ال َتتَ َف َّكُرو َن }(،)12
األ ْع َمى َواْلبَ ِص ُ
َمَل ٌك إِ ْن أتَّبِ ُع إِ َّال َما ُي َ ِ َّ
ِ
إني ال َّأدعي أني أملك خزائن السماوات واألرض ،فأتصرف فيها ،وال َّأدعي أني أعلم
إليِّ ،
وأبلغ وحيه
الغيب ،وال َّأدعي أني ملك ،وإمنا أنا رسول من عند اهلل ،أتبع ما يوحى َّ

إىل الناس ،قل -أيها الرسول -هلؤالء املشركني :هل يستوي الكافر الذي َع ِمي عن
آيات اهلل تعاىل ،فلم يؤمن بها ،واملؤمن الذي أبصر آيات اهلل فآمن بها؟ أفال تتفكرون

يف آيات اهلل؛ لتبصروا احلق فتؤمنوا به؟()13

ت
ومن تواضعه ،صلى اهلل عليه وسلم ،إقراره أنه بشر ،قال تعاىل{ :أَ ْو يَ ُكو َن َل َك َبيْ ٌ
َ
الس َماء َوَلن ُّن ْؤ ِم َن ِلُرِقيِّ َك َحتَّى ُتنَز َ
ِّل َعَليْنَا ِكتَاباً َّن ْق َر ُؤُه ُق ْل
ِّمن ُز ْخُر ٍف أ ْو َت ْرَقى فيِ َّ
نت إَ َّال َب َشراً َّر ُس ً
وال}(( ،)14ويكون لك بيت من ذهب ،أو تصعد
ُسبْ َحا َن َرِّبي َه ْل ُك ُ
يف درج إىل السماء ،ولن ِّ
نصدقك يف صعودك حتى تعود ،ومعك كتاب من اهلل منشور

نقرأ فيه أنك رسول اهلل حقاً ،قل أيها الرسول متعجبًا ِمن تعنُّت هؤالء الكفار :سبحان

ربي!! هل أنا إال عبد من عباده ِّ
مبلغ رسالته؟ فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟)()15

• السمات األخالقية لرسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،تظهر مع غري املسلمني جلية كما
هي مع املسلمني ،ومن تلك السمات:
 - 1إجارته لغري املسلمني من مشركني وغريهم رغم ما فعلوه به:
َجا َر َك َفأَ ِج ْرُه َحتَّى يَ ْس َم َع َك َ
قال تعاىلَ { :وإِ ْن أَ َح ٌد ِّم َن المُْ ْش ِر ِك َ
ال َم ال ّلهِ ُث َّم أَْبِل ْغُه َمأَْمنَُه
است َ
ني ْ
َّه ْم َق ْو ٌم َّال يَ ْعَل ُمو َن})16(.
َذِل َك ِبأَن ُ

 - 2وكذلك إحسانه املادي واملعنوي لألسرى:
ِ
َ
قال تعاىل{:يَا أَيُّ َها النَّبيِ ُّ ُقل لمَِّن أَيْ ِد ُ
وب ُك ْم خَيرْ اً
يكم ِّم َن األ ْس َرى إِن يَ ْعَلم ال ّلهُ فيِ ُقُل ِ
فيِ
ُي ْؤِت ُك ْم خَيرْ اً مِّمَّا ُأ ِخ َذ ِم ُ
نك ْم َويَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم وَال ّلهُ َغُفو ٌر َّر ِحيم})17(.
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- 3التزامه ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالعهود واملواثيق والعقود:
ُم ال ّلهَ
قال تعاىلَ { :وأَ ْوُفواْ ِب َع ْه ِد ال ّلهِ إَِذا َعا َهدتمُّْ َو َال َتنُق ُضواْ األَيمَْا َن َب ْع َد َت ْو ِكي ِد َها َوَق ْد َج َعْلت ُ
َعَليْ ُك ْم َك ِف ً
يال إِ َّن ال ّلهَ يَ ْعَل ُم َما َت ْف َعُلو َن})18(.
فأين حنن من هدي احلبيب ،فاحملب حلبيبه يقلد ،وعلى خطاه يسري ،فإن كنت أخي من

أحباب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،فحاسب نفسك واسأهلا ،يا نفس ماذا من هدي
احلبيب تلتزمني؟ وماذا من كتاب اهلل تطبقني؟
ولعل املقام ال يتسع للحديث عن أخالقه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهو الرمحة املهداة

ً
سائال العلي القدير أن نكون على قدر املسؤولية
للعاملني ،ولكين قطفت بعضاً منها،

واألمانة فنتِّبع خطاه ،لعل نفوسنا تتجه حنو البوصلة اإلميانية الرمحانية ،التزاماً حببيبنا
املصطفى املختار ،عليه أفضل الصالة وأمت التسليم.
اهلوامش
 .1األحزاب.21:

 .11األنعام.15 :

 .2طه.130 :

 .12األنعام.50 :

 .3املزمل.20 :

 .13التفسري امليسر.

 .4اإلسراء.79 :

 .14اإلسراء.93 :

 .5اإلسراء.110 :

 .15التفسري امليسرة لتفسري سورة اإلسراء .4/495

 .6املؤمنون.9 - 1 :

 .16التوبة.6 :

 .7التوبة.128 :

 .17األنفال.70 :

 .8القلم.4 :

 .18النحل.91:

 .9آل عمران.159 :
http://forums.moheet.com/sho w .100
thread.php?t=51774
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نبوته صلى اهلل عليه وسلم
إعداد :الدكتور الشيخ ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث

من سنن اهلل يف خلقه أال تأتي األحداث اجلسام دون مقدمات هلا ،فالنهار ال يأتي دون

مقدمات ،تبدأ خبروج الفجر الصادق ،واملطر ال ينزل دون أن تتلبد السماء بالغيوم ،وكذا
يف أحوال البشر ،فالنيب ال يأتي دون إرهاصات تقدم له ،فاإلرهاصات :هي ما يظهر من

اخلوارق عن النيب قبل ظهوره( ،)1واملعجزة هي أمر خارق للعادة ،إال أن اهلل جيريه على
يد نبيه مقروناً بالتحدي( ،)2فمن إرهاصات نبوة عيسى ،عليه السالم ،محل امرأة زكريا

بيحيى ،عليه السالم ،وهذه مقدمة بني يدي ما هو أعظم؛ ألن امرأة زكريا كانت عجوزاً،
وجرت سنة احلياة أال يولد ملثلها ،وكان هو كذلك قد بلغ من الكرب عتياً ،وملا رأى

من كرامات اهلل سبحانه وتعاىل لـمريم ،عليها السالم ،تعجب واستغرب ،قال تعاىل:
{َفتَ َقبََّل َها َرُّب َها ِب َقُبو ٍل َح َس ٍن َوأَْنبَتَ َها َنبَاًتا َح َسنًا َو َك َّفَل َها َز َك ِريَّا ُكَّل َما د َ
َخ َل َعَليْ َها َز َك ِريَّا
اب َو َج َد ِعنْ َد َها ِر ْزًقا َق َ
ت ُه َو ِم ْن ِعنْ ِد ال َّلهِ إِ َّن ال َّلهَ يَ ْرُز ُق
ال يَا َم ْريَ ُم أَنَّى َل ِك َه َذا َق َال ْ
المْحَِْر َ
ب ِلي ِم ْن َل ُدن َ
َم ْن يَ َشاُء ِبغَيرْ ِح َساب}( ،)3حينئذ دعا زكريا ربه ً
ْك ُذ ِّريًَّة
قائالَ ...{ :ر ِّب َه ْ
ٍ
ِ
لمَْ َ
ِّ
َطيِّبًَة إن َ
ْ
يع ُّ
اب أَ َّن اللَّهَ ُيبَ ِّشُر َك ِبيَ ْحيَى
َّك مَ ِ
سُ
ِ
الد َعاِء َفنَاَدْتُه ا الِئكُة َو ُه َو َقاِئ ٌم ُي َصلي فيِ المْحِ َر ِ
الصالحِِ َ
ني})4(.
ُم َص ِّدًقا ِب َكِل َمٍة ِم َن اللَّهِ َو َسيِّ ًدا َو َح ُصو ًرا َوَنبِيًّا ِم َن َّ
واإلرهاصات بني يدي رسالته صلى اهلل عليه وسلم كثرية ،منها ما كان قبل والدته ،ومنها

ما هو بعدها.
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إرهاصات ما قبل والدته صلى اهلل عليه وسلم
وردت بشارات األنبياء قبله صلى اهلل عليه وسلم ،مببعثه ،فمن ذلك:

 -1ما ورد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ { :وإْذ َق َ
يسى اْب ُن َم ْريَ َم يَا َبن إِ ْس َراِئ َ
يل
ال ِع َ
ِ
يِ
إِّني َر ُس ُ
ول اللَّهِ إَِليْ ُك ْم ُم َص ِّدًقا لمَِا بَينَْ يَ َد َّي ِم َن التَّ ْو َراةِ َوُمبَ ِّش ًرا ِب َر ُسو ٍل يَأِْتي ِم ْن َب ْع ِدي مُْ
اسُه
ِ
أَح ُ
َات َق ُالوا َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ}( ،)5قال اإلمام ابن كثري( :يعين التوراة
مَْد َفَل َّما َجاَء ُه ْم ِباْلبَيِّن ِ
قد بشرت بي ،وأنا مصداق ما أخربت عنه ،وأنا مبشر مبن بعدي ،وهو الرسول النيب
األمي العربي املكي أمحد ،فعيسى ،عليه السالم ،وهو خامت أنبياء بين إسرائيل ،وقد أقام

يف مأل بين إسرائيل مبشراً مبحمد ،وهو أمحد خامت األنبياء واملرسلني ال رسالة بعده وال
َبيِ
(س ْع ُت أََبا ُأ َما َمَة َق َ
نبوة)( ،)6عن ُل ْق َم ُان اْب ُن َعا ِمر َق َ
الُ :قْل ُت :يَا ن َّ اهللَِ ،ما َكا َن أَ َّو ُل
ال :مَ ِ
ٍ
َب ْدِء أَ ْمر َك ؟ َق َ
يسىَ ،و َرأَ ْت ُأ ِّمي أََّنُه يخَُْر ُج ِمنْ َها ُنو ٌر أَ َضاَء ْت
الَ :د ْع َوُة أَِبي إِْب َرا ِه َ
يم َوُب ْش َرى ِع َ
ِ
ِمنُْه ُق ُصوُر َّ
الش ِام))7(.
 - 2قصة الفيل ،قال بعض العلماء :إن حادثة الفيل من شواهد النبوة ودالالتها،
ومن هؤالء :املاوردي ،رمحه اهلل ،حيث يقول( :آيات امللك باهرة ،وشواهد النبوة ظاهرة،
تشهد مباديها بالعواقب فال يلتبس فيها كذب بصدق ،وال منتحل حبق ،وحبسب قوتها
وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها ،وملا دنا مولد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله
وسلم -تعاطرت آيات نبوته ،وظهرت آيات بركته ،فكان من أعظمها شأناً ،وأشهرها

عياناً وبياناً؛ أصحاب الفيل))8(.

وقال ابن تيمية ،رمحه اهلل( :فأرسل اهلل عليهم طرياً أهلكتهم ،وكان ذلك عام مولد النيب،

صلى اهلل عليه وسلم ،وكان جريان البيت مشركني؛ يعبدون األوثان ،ودين النصارى خري
من دينهم ،فعلم بذلك أن هذه اآلية مل تكن ألجل جريان البيت حينئذ؛ بل كانت ألجل
البيت أو ألجل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي ولد به يف ذلك العام عند البيت ،أو
جملموعهما ،وأي ذلك كان ،فهو من دالئل نبوته)( ،)9وقال ابن كثري ،رمحه اهلل ،عندما
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حتدث عن حادثة الفيل( :كان هذا من باب اإلرهاص والتوطئة ملبعث رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وآله وسلم؛ فإنه يف ذلك العام ولد على أشهر األقوال ،ولسان حال القدرة
يقول :مل ينصركم يا معشر قريش على احلبشة خلريتكم عليهم ،ولكن صيانة للبيت
العتيق ،الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النيب األمي حممد ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،خامت
األنبياء عليهم السالم))10(.
 - 3حفظ اهلل للبيت احلرام ،لقد حفظ اهلل بيته املعظم من كيد النصارى يف ذلك
الوقت؛ أبرهة وجنوده ،وعلى الرغم من أن العرب كانوا على الشرك؛ فإن اهلل تبارك
وتعاىل حفظه من أن يدنسه املشركون ،وحتى تنبت فيه العقيدة اجلديدة حرة طليقة،
وهذا من تدبري اهلل لبيته ودينه ،وقبل أن يعلم أحد أن نيب هذا الدين سيبعث قريباً،
وقد تدخل اهلل تبارك وتعاىل حينئذ لعدم وجود اجلماعة املؤمنة؛ اليت تدافع عن بيته؛ أما
اآلن فاملؤمنون كثر؛ ومن فضله عليهم أنه يشرفهم بأن يكونوا أداة لتحقيق قدره يف
الكافرين.
إرهاصات ما بعد والدته صلى اهلل عليه وسلم:

 - 1خروج النور عند والدته ،صلى اهلل عليه وسلم ،للحديث السابقَ ( :و َرأَ ْت ُأ ِّمي أََّنُه
يخَُْر ُج ِمنْ َها ُنو ٌر أَ َضاَء ْت ِمنُْه ُق ُصوُر َّ
الش ِام).
 - 2قصة أبي سفيان املشهورة مع هرقل ،حيث قال ألبي سفيانَ ( :و َسأَْلت َ
ُك بمَِا يَأُْمُر ُك ْم،
َف َذ َك ْر َت أََّنُه يَأُْمُر ُك ْم أَ ْن َت ْعُب ُدوا اهللََ ،وال ُت ْشر ُكوا بِه َشيْئًاَ ،ويَنْ َه ُاك ْم َع ْن ِعبَاَدةِ َ
األ ْوَثا ِن،
ِ ِ

افَ ،فإِ ْن َكا َن َما َتُق ُ
ول َح ًّقا َف َسيَ ْمِل ُك َم ْو ِض َع َق َد َم َّي
الصالةِ َو ِّ
ْق َواْل َع َف ِ
َويَأُْمُر ُك ْم ِب َّ
الصد ِ
َهاتَينْ ِ َ ،وَق ْد ُكنْ ُت أَ ْعَل ُم أََّنُه َخ ِار ٌج))11(.
 - 3بشارات أهل الكتاب من أحبار اليهود ورهبان النصارى ،فقد روى اإلمام أمحد

من حديث سلمة بن وقش ،وكان من أصحاب بدر ،قالَ ( :كا َن َلنَا َجا ٌر ِم ْن يَ ُهوَد فيِ َبن
يِ
َعبْ ِد َ
األ ْش َهلَ ،ق َ
ث النَّبيِ ِّ َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم
الَ :ف َخ َر َج َعَليْنَا يَ ْو ًما ِم ْن َبيْتِِه َقبْ َل َمبْ َع ِ
ِ
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ف َعَلى مجَِْلس َبن َعبْ ِد َ
األ ْش َهلَ ،ق َ
ِبيَ ِسري َ ،ف َوَق َ
ال َسَل َمُةَ :وأََنا يَ ْو َمئِ ٍذ أَ ْح َد ُث َم ْن ِفيِه ِسنًّا،
ٍ
ِ
ِ يِ
َعَل َّي ُب ْرَدةٌ ُ ،م ْض َط ِج ًعا ِفي َها ِب ِفنَاِء أَ ْهِليَ ،ف َذ َك َر اْلبَ ْع َ
ابَ ،والمِْيزَا َنَ ،والجَْنََّة،
ث َواْل ِقيَا َمَة َوالحْ ِ َس َ
َ
َ
َ َ َ
اب أَ ْوَثا ٍن ،ال يَ َر ْو َن أَ َّن َب ْعثًا َكاِئ ٌن َب ْع َد المَْْو ِت،
َوالنَّا َر َف َقال :ذِلك ِل َق ْو ٍم أ ْه ِل ِش ْر ٍك ،أ ْص َح ِ

َار ِفي َها َجنٌَّة،
َف َق ُالوا َلُه :وَيحَْ َك يَا ُفلاَ ُن َت َرى َه َذا َكاِئنًا؟ إِ َّن النَّ َ
اس ُيبْ َعُثو َن َب ْع َد َم ْوِت ِه ْم إِلىَ د ٍ
َوَنا ٌر جُْي َز ْو َن ِفي َها ِبأَ ْع َمالهِِ ْمَ ،ق َ
الَ :ن َع ْمَ ،و َّال ِذي يحَُْل ُف ِبِه َل َوَّد أَ َّن َلُه بحَِ ِّظِه ِم ْن ِتْل َك النَّ ِار

َ
ُّور فيِ ُّ
ْخُلوَنُه إِيَّاُه َفُي ْطبَ ُق ِبِه َعَليِْهَ ،وأَ ْن يَنْ ُج َو ِم ْن ِتْل َك النَّ ِار
الدْنيَا ،يحَُ ُّموَنُه ُث َّم ُيد ِ
أ ْع َظ َم َتن ٍ
ُ َ َ َ َ َبيِ
ال :ن ٌّ ُيبْ َع ُث ِم ْن نحَْ ِو َه ِذهِ اْلبِالِدَ ،وأَ َشا َر ِبيَ ِدهِ نحَْ َو
َغ ًداَ ،ق ُالوا َلُه :وَيحَْ َك َو َما آيَة ذِلك؟ ق
َ َ
َظ َر إَل َّي َوأََنا ِم ْن أَ ْح َدِثه ْم ِسنًّاَ ،ف َق َ
ُ
ال :إِ ْن يَ ْستَنْ ِف ْد
ِ
َم َّكَةَ ،واْليَ َم ِنَ ،قالواَ :و َمتَى َت َراُه؟ َقالَ :فن ِ
ْر ْكُهَ ،ق َ
ث ُ
اهلل َت َعالىَ
ب َّ
الليْ ُل َوالنَّ َهاُر َحتَّى َب َع َ
ال َسَل َمُةَ :ف َواهللِ َما َذ َه َ
َه َذا اْل ُغالُم ُع ُم َرُه ُيد ِ
َر ُس َ
ولُه َصَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،و ُه َو َح ٌّي بَينَْ أَ ْظ ُه ِرَناَ ،فآ َمنَّا ِبِهَ ،و َك َف َر ِبِه َب ْغياً َو َح َسداًَ ،فُقْلنَا:
ت؟ َق َ
َويَْل َك يَا ُف ُ
ت َلنَا ِفيِه َما ُقْل َ
ت ِب َّال ِذي ُقْل َ
الن ،أََل ْس َ
س ِبِه))12(.
الَ :بَلىَ .وَليْ َ
 - 4ومنها حادثة شق الصدر ،وهو ابن أربع سنني ،فعن أنس بن مالك( ،أَ َّن َر ُس َ
ول
َ
اهللَِ ،صَّلى ُ
السلاَ ُمَ ،و ُه َو يَْل َع ُب َم َع اْل ِغْل َما ِنَ ،فأَ َخ َذُه
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :أَتاُه ِجبرْ ِيلَ ُ،عَليِْه َّ
الَ :ه َذا َح ُّظ َّ َ
َخ َر َج ِمنُْه َعَل َقًةَ ،ف َق َ
َ ُ َ َ
است ْ
َف َص َر َعُهَ ،ف َش َّق َع ْن َقْلبِِهَ ،ف ْ
الشيْطا ِن ِمنْك ،ث َّم غ َسلُه فيِ
َ
ب بمَِاِء َز ْم َز َمُ ،ث َّم َأل َمُهُ ،ث َّم أَ َعاَدُه فيِ َم َكاِنِه))13(.
َط ْس ٍ
ت ِم ْن ذ َه ٍ
 - 5قصة حبريا (حبريى) الراهب ،فحينما بلغ ثنيت عشرة سنة خرج به عمه إىل
الشام ،وقيل كانت سنه تسع سنني ،ويف هذه الرحلة رآه حبريى الراهب فعرفه ،ملا كان
عنده من ذكره ونعته؛ فأخرب أهله بذلك ،وأمر عمه أال يقدم به إىل الشام خوفاً عليه من
اليهود( ،)14والقصة بتفاصيلها أوردها األمام الرتمذي يف جامعه بسند حسن)15(.

 - 6عظيم بركته على مرضعته حليمة السعدية يف بين سعد ،حيث فاضت عليها اخلريات
من كل جانب بعدما أرضعته)16(.
 - 7تسليم احلجر عليه قبل النبوة ،فعن جابر بن مسرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل،
بمَِكَة كان ُي َسِّل ُم عَ
صلى اهلل عليه وسلم( :إني َأل ْعر ُف َح َج ًرا َّ
َل َّي قبل أَ ْن ُأْب َع َ
ث ،إني َأل ْع ِرُفُه
ِ
اآل َن))17(.
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 - 8الرؤيا الصادقة ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،فعن َعاِئ َشَة ُأ ِّم
ِ
المُْ ْؤ ِمنِ َ
الر ْؤيَا
ني أنها قالت( :أَ َّو ُل ما ُب ِد َئ ِبِه رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اْل َو ْحي ُّ
الصالحَُِة يف النَّ ْومَ ،ف َكا َن ال يَ َرى ُر ْؤيَا إال َجاَء ْت ِمث َ
ْل َفَلق
الصبْح))18(.
َّ
ِ
ِ ُّ ِ
وإرهاصات نبوته ،صلى اهلل عليه وسلم ،كثرية ال يتسع املقام لذكرها ،وكلها تدل على
صدق نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
اهلوامش
 .1التعاريف للمناوي.151:
 .2اإلتقان للسيوطي.311/ 2 :
 .3آل عمران.37:
 .4آل عمران.39 - 38 :
 .5الصف.6 :
 .6تفسري ابن كثري.360/ 4 :
 .7مسند أمحد ،مسند األنصار ،حديث أبي أمامة الباهلي ،قال األرناؤوط :صحيح بغريه.
 .8أعالم النبوة للماوردي185 :وما بعدها.
 .9اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح.343/ 6 :
 .10تفسري ابن كثري.549، 548/ 4 :
 .11صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .12مسند أمحد ،مسند املكيني ،حديث سلمة بن سالمة بن وقش ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال األرناؤوط:
إسناده حسن.
 .13صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب اإلسراء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماوات وفرض الصلوات.
 .14زاد املعاد ،76/ 1 :اجلواب الصحيح.72/ 2 :
 .15سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب ما جاء يف بدء نبوة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصححه األلباني.
 .16صحيح ابن حبان.245/ 14 :
 .17صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب فضل نسب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وتسليم احلجر عليه قبل النبوة.
 .18صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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صلى اهلل عليه وسلم
أ .حممود حافظ إمساعيل  /طوباس

يف الثاني عشر من ربيع األول من كل عام هجري ،متر ذكرى من السرية العطرة ،ذكرى

مولد املعلم األكرب ،والسيد امللهم ،حممد بن عبد اهلل ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،لرتوي
للزمان بطوالت خالدة ،إنه عامل كامل ،وإنها ملحمة مثرية ،امتدت روايتها ثالثة وستني عاماً،
وسارت أصداؤها مدى األيام إنسانية زاخرة بالرفيع السامي من املثل الزاهرة.
وكانت الرسالة الكربى{،يَا أَيُّ َها النَّبيِ ُّ إنَّا أَ ْر َسْلن َ
َاك َشا ِهداً َوُمبَ ِّشراً َوَن ِذيراً * َودَا ِعياً إِلىَ
ِ

اللَّهِ ِبإِْذِنِه َو ِس َراجاً ُّمنِرياً})1(.

وكان شعوره بها على قدر األثر اهلائل الذي خلفته يف الوجود ،وكان مالمح هذا الكفاح
الذي أنشأه أعاجيب ظلت أحاديث الزمن ،داعياً إىل اهلل يف إحلاح ،ال يعرف الغلظة ،وإصرار

خلق سام عظيم ،صبوراً
ال ترقى إليه الرعونة ،ودأب مل يعرف املاللة ،وجماملة تنبثق عن ٍ ٍ
ٍ
يف جماالت القول والعلم ،صبوراً مل تعرف العاديات أصرب منه ،وأعيته سنون على ترقب

فمد حبل األمل من مكة إىل الطائف ،فطاردته
وتريث ،ومناضلة مستميتة ،بطيئة النتائجَّ ،
يف هاجرة قائظة ،وهو جمهد متعب جائع ،وأدمى الصبية قدميه ،فدعا ربه قائ ً
ال( :الّل ُه ّم

َ َ ُ
َ
َ
َّ
اح َ
ني ،أَن َ
ْت َر ّب
اس ،يَا أَ ْر َح َم ال ّر مِِ
إليْك أ ْشكو َض ْعف ُق ّوِتيَ ،وِقلة ِحيلَتيِ َ ،و َه َواِني َعلى النّ ِ
َض َع ِف َ
المُْ ْست ْ
ني َوأَن َ
َج ّه ُمن؟ أَ ْم إلىَ َع ُد ّو َمّل ْكته أَ ْم ِري؟ إ ْن
ْت َرّبي ،إلىَ َم ْن َت ِكُلن؟ إلىَ بعيد يت
َ ِ ٍ َ َ يِ
يِ
َ
َ
ُ
ُور َو ْج ِهك اّل ِذي
لمَْ يَ ُك ْن ِبك َعَل ّي َغ َض ٌ
ب َفال أَباِليَ ،وَل ِك ْن َعاِفيَتُك ِه َي أ ْو َس ُع ِلي ،أ ُعوُذ ِبن ِ
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ت َلُه ّ
اآلخ َرةِِ ،م ْن أَ ْن ُتنْ ِز َل ِبي َغ َضبَك ،أَ ْو يحَِ ّل َعَل ّي
الظُل َم ُ
أَ ْش َرَق ْ
اتَ ،و َصُل َح َعَليِْه أَ ْمُر ال ّدْنيَا َو ِ
ُس ْخ ُطكَ ،لك اْل ُعتْبَى َحتّى َت ْر َضىَ ،وال َح ْو َل َوال ُق ّوةَ إال ِبك)(.)2
ليت شعري ،هل اتسعت جماالت القيادة املكافحة مدى أربعة عشر قرناً بعد حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فاحتاجت إىل خطة سامية مل يرمسها هلا بكفاحه وجهده؟
لقد علم املساكني واملضطهدين مجيعاً كيف ينتصرون ،ولن ينتصروا إال مبا علمهم حممد،

صلى اهلل عليه وسلم ،القائد الذي ن ّقى 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 طاقات العمل.

وكل ذلك استوحاه من شريعة اإلسالم ،هذه اإلنسانية الفياضة العريضة ،اليت حتتقر

التمييز العنصري واجلغرايف ،هذه اإلنسانية املساحمة الطهور الوضاءة ،وهي اليت تستطيع أن

حتل عقد هذا الزمان اخلطري املرتنح حتت أثقال الضالالت ،وستجد البشرية إما اإلسالم،

وإما الفناء.

يا سيدي يا رسول اهلل؛ لقد عبد الناس الدنيا وتركوا اآلخرة ،نسوا لقاء اهلل ،وتذكروا فقط

ما ميكن أن حيصلوا عليه يف هذه الدنيا بالزيف والكذب وسوء األخالق ،تذكروا اليوم،

ونسوا الغد القريب ،تذكروا ما يأخذون ،ونسوا أنهم تاركون له ال حمالة ،وحسبوا أ ّن ما
حيصلون عليه حراماً مكسباً هلم ،بينما هو خسارة عليهم ،ألنها تزيد من ذنوبهم ،وتبعدهم
عن الطريق القويم.

هذه هي الدنيا يف ذكراك يا رسول اهلل ،وتلك الدنايا مل تأمر بها ،وال طلبت من الناس
أن يتخذوها سبي ً
ال ،ولكنهم تركوا طريقك املستقيم ،وانطلق كل منهم يشق طريقه على

هواه ،وحيسب أنه يكسب ،وهو خاسر.

ما أحوجنا إليك يا رسول اهلل ،لتعيد الناس إىل الطريق املستقيم ،وتذكرهم باحلقيقة اليت

نسوها ،يف ظل صراع الدنيا ،وتضع طمع البشر يف حدوده احلقيقية حتى يتذكر الناس أن

اإلنسان سيخرج من الدنيا فارغ اليدين كما دخلها.

ما أحوجنا إليك يا رسول اهلل ،لتذكر الظامل بأن قوة اهلل ،وقدرته مع املظلوم تنصره ،وأ ّن
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الذي يظلم إمنا يعادي اهلل ،وما أبأس من عادى اهلل يف ملكوته وجربوته ،وأ ّن أكل حقوق

الناس إمنا هو ذنب عظيم ،حتى يلتزم كل إنسان احلق ،ويبتعد عن أن يطغى على حقوق
اآلخرين ،ويتذكر إذا غرته قوته البشرية على الناس ،قدرة اهلل اليت هي بال حدود وال قيود،
واليت إذا أتت ال مرد هلا.
سيدي يا رسول اهلل:
إن األمور قد انقلبت يف الدنيا ،فأصبحت املعصية نوعاً من املهارة .وأصبحت السرقة
نوعاً من الذكاء ،وأصبح احلصول على األموال بالباطل نوعاً من املهارة ،ولقد علمتنا أن
هذا كله نوع من الغضب اإلهلي جيب أن ال يفرح به إنسان ،بل ال بد أن يفزع وخياف؛
ألن اهلل إذا غضب على عبد يسر له املعاصي ،وسهل له احلصول على املال احلرام ،وجعل

ظلم الناس عمله ،والتعالي على خلق اهلل أسلوبه يف احلياة ،وذلك حتى يتمادى ،ثم يأخذه
اهلل أخذ عزيز مقتدر.

إن املوازين قد انقلبت ،فأصبح األمني غبياً ،واملطيع هلل ناقص الذكاء ،وأصبح الذي يقول
احلق أبله ،وأصبح الذي يرفض احلرام إنساناً ال بد أن يتخلص منه ،وأصبحت كلمات
(اهلل أكرب) يف األذان مقلقة للبشر ،وأصبحت خطبة اجلمعة نوعاً من (الشوشرة) اليت ال

بد أن تسكت ،وأال يرتفع بها صوت ،وحتققت يف هذا الزمان نبوءتك يا رسول اهلل حول
عالمات اآلخرة ،وهي أن يعطى األمر لغري أهله ،وأن يتعاىل احلفاة العراة يف البنيان ،وأن ال

يؤمر باملعروف ،وال ينهى عن املنكر.

ما أحوجنا إىل بداية جديدة يف ذكرى مولدك يا رسول اهلل.
واهلل تعاىل يقول{ :إِ َّن ال ّلهَ َال ُيغَيرُِّ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُيغَيرُِّ واْ َما ِبأَْنُف ِس ِه ْم})3(.
اهلوامش

 .1األحزاب.46 - 45 :

 .2السرية النبوية ،ابن هشام.44 /2 ،
 .3الرعد.11:

47

العدد  101ربيع األول وربيع الثاني  1433هـ  -شباط وآذار  2012م
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زاوية الفتاوى

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

(النحل)43:

الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1العمل يف شركة وساطة مالية
السؤال :أعمل يف شركة وساطة مالية لبورصة عمالت ومعادن ،ووظيفيت هي القيام
بعملية التأكد واملراقبة لعمليات البيع والشراء ،فهل عملي هذا يقع ضمن األعمال
علي فيما مجعته من مال خالل عملي يف هذه الشركة؟
املشروعة؟ وإن كان غري ذلك ،فما ّ
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن العمل يف مراقبة عمليات البيع والشراء ،والتأكد منها يف شركة وساطة مالية
لبورصة عمالت ومعادن ،جائز شرعاً ،مع مالحظة أن معامالت بيع املعادن والعمالت
وشرائها جيب أن ختضع ألحكام الصرف ،من حيث اختالف اجلنس أو احتاده عند التبادل،
والقبض يف جملس البيع ،وهو ما يتم اليوم من خالل الوكالء باستخدام وسائل االتصال
احلديثة.
أما إذا اقرتنت عمليات البيع والشراء بالقروض الربوية ،أو من خالل فتح حسابات
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جارية مدينة خاضعة للفوائد الربوية ،فهذه معامالت غري جائزة شرعاً ،القرتانها بالربا
احملرم ،الذي حرم اهلل التعامل به ،والعمل مبؤسساته ،لقوله تعاىلَ { :وأَ َح َّل اللَّهُ اْلبَيْ َع َو َح َّر َم

الرَبا َوُمو ِكَلُه َو َكاِتبَُه َو َشا ِه َديِْه،
الرَبا}( ،)1ولعن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،آ ِك َل ِّ
ِّ
َوَق َ
(ه ْم َس َواٌء))2(.
الُ :

 .2إكراه الفتاة على الزواج
السؤال :ما حكم إجبار األب ابنته على الزواج بغري رضاها ،وهل هذا اإلكراه على الزواج
خيل بركن من أركان عقد الزواج؟
اجلواب :رضا العاقدين شرط من شروط صحة عقد النكاح ،وال حيق لألب أن جيرب ابنته
على الزواج دون رضاها ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُتنْ َك ُح اْلبِ ْكُر َحتَّى

ف إْذُن َهاَ ،ق َ
َ
ُت ْستَأَْذ َنَ ،وال الثَّيِّ ُب َحتَّى ُت ْستَأَْم َرَ ،ف ِق َ
َت))3(.
ال :إَِذا َس َكت ْ
يل يَا َر ُسول اهللَِ :كيْ َ ِ

واألوىل للبنت أن تطيع والدها ،وخاصًة إذا كان الزوج الذي اختاره الوالد صاحلاً ،لقول

ْك ُحوُه ،إِال َت ْف َعُلوا
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َجاَء ُك ْم َم ْن َت ْر َض ْو َن ِدينَُه َو ُخُل َقُه َفأَن ِ
َ
ُ
ض َوَف َساٌد))4(.
َتك ْن ِفتْنٌَة فيِ األ ْر ِ
مشرياً إىل أ ّن املودة أساس العالقة الزوجية ،وهي مبنية على الرضا وفق الشريعة ،وال
تعترب البنت عاصية أو مذنبة إن مل تطع والدها .وحيق للبنت أن ترفض هذا الزواج أمام
املأذون الشرعي عند إجراء عقد النكاح ،حيث لن يتم العقد دون رضاها ،فإن أخفت ما يف
نفسها ،إرضاًء لوالدها ،ومل ترفض فالعقد صحيح ،وال تعترب املعاشرة الزوجية يف هذه احلالة
زنى ،ويأثم األب ألن الشرع أعطى املرأة كامل احلق يف اختيار الزوج.
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 .3خروج املعتدة من وفاة
السؤال :أرملة تريد حضور حفل خطبة حفيدتها أثناء عدتها الشرعية ،فهل جيوز هلا ذلك؟
اجلواب :على املرأة املعتدة من وفاة زوجها املبيت يف بيتها ،وجيوز هلا اخلروج لقضاء
حوائجها ومصاحلها اليت ال تنقضي إال بها ،كخروجها للعالج أو العمل ،فعن جابر،

بيِ
ت النَّ َّ،
ت َخالَتيِ َ ،فأََراد ْ
رضي اهلل عنه ،قالُ :طِّل َق ْ
َت أَ ْن جَُت َّد خَْنَل َهاَ ،فز َ
َج َر َها َر ُج ٌل أَ ْن تخَُْر َجَ ،فأََت ِ
َصَّلى ُ
َّك َع َسى أَ ْن َت َص َّدِقي ،أَ ْو َت ْف َعِلي
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َالَ( :بَلىَ ،ف ُج ِّدي خَْنَل ِكَ ،فإِن ِ
َم ْعُروفاً)( ،)5وبالنسبة حلضور خطبة حفيدتها ،فذلك ينزل منزلة احلاجات االجتماعية
واألسرية اليت يصعب على املرء التخلف عن تلبيتها ،وبناًء عليه؛ فال مانع من مشاركة هذه
املرأة يف حفل خطبة حفيدتها ،على أن تتجنب الزينة وما تنهى املعتدة عنه ،وكل ما يتنافى
مع معنى احلداد والعدة ،فعن أم سلمة ،رضي اهلل عنهاَ ،ع ِن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

أنه َق َ
ال( :المُْتَ َوَّفى َعنْ َها َز ْو ُج َهاَ ،ال َتْلبَ ُ لمُْ
ابَ ،و َال المُْ َم َّش َقَة(َ ،)6و َال الحُْ ِل َّى،
س ا َع ْص َف َر ِم َن الثِّيَ ِ
َح ُل))7(.
َض ُبَ ،و َال َت ْكت ِ
َو َال تخَْت ِ

 .4مواصفات الكفن الشرعي
السؤال :الرجاء توضيح مواصفات الكفن الشرعي للرجل واملرأة ،من أجل إرساهلا إىل
البلدية ،ولتعميمها على األهالي؟
اجلواب :إن تكفني امليت فرض كفاية ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :اْلبَ ُسوا ِم ْن

ِثيَ ِاب ُك ُم اْلبَيَ َ
اضَ ،فإَِّن َها خَيرُْ ِثيَ ِاب ُك ْمَ ،و َك ِّفنُوا ِفي َها َم ْوَت ُاك ْم)( ،)8فبعد موت اإلنسان وغسله
وتطهريه يكفن بشيء من جنس ما جيوز له لبسه يف حياته ،وصفات أكمل الكفن يف السنة
(ك ِّف َن َر ُس ُ
للرجل :ثالثة أثواب ،إزار ولفافتني ،فعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتُ :
ول اللهَِّ،
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َ ََ َ
يص َو َال
س ِفي َها َق ِم ٌ
يض َس ُحوِليٍَّة ِم ْن ُك ْر ُس ٍ
ف َليْ َ
صلى اهلل عليه وسلم ،فيِ ثالثِة أْث َو ٍ
اب ِب ٍ
ِع َما َمٌة))9(.
أما املرأة فتكفن خبمسة أثواب :قميص وإزار ومخار ولفافتني ،ألنها خترج فيها حال
احلياة ،فكذلك بعد املمات ،وتكره املغاالة يف الكفن ،كما يكره التكفني باملعصفر واملزعفر
والشعر والصوف ،واجللد ،ويغسل امليت باملاء والسدر ،ويوضع الطيب على الكفن،
َخ َل َعَليْنَا َر ُس ُ
وجيعل احلنوط فيما بينها ،فعن أم عطية قالت( :د َ
ول اللهََِّ ،صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم،

َ
َ َ
َ
ت اْبنَُتُهَ ،ف َق َ
ِح َ
ْر،
ني ُت ُوِّفيَ ْ
ال :ا ْغ ِسْلنَ َها َثالًثا أ ْو خمَ ْ ًسا ،أ ْو أ ْكثَ َر ِم ْن َذِل َك ،إِ ْن َرأيْتنُ َّ َذِل َك بمَِاٍء َو ِسد ٍ

َ
ورَ ،فإَِذا َف َرغْتنُ َّ َفآِذنَّنَ ،فَل َّما َف َر ْغنَا آَذنَّاُهَ ،فأَ ْع َطاَنا
اج َعْل َن فيِ ِ
َو ْ
اآلخ َرةِ َكاُفو ًرا ،أ ْو َشيْئًا ِم ْن َكاُف ٍ
يِ
حقوه (اإلزار ومجعه حقو)َ ،ف َق َ
ال :أَ ْش ِع ْرَن َها إِيَّاُهَ ،ت ْعن إِ َزا َرُه))10(.
يِ
واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
اهلوامش
1 .1البقرة.275 :
2 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب لعن آكل الربا وموكله.
3 .3صحيح البخاري ،كتاب احليل ،باب يف النكاح.

4 .4سنن الرتمذيِ ،كتَاب الن َ
َن َر ُسو ِل اللَّهَِ ،صَّلى اللَّهُ عَ
َليِْه َو َسَّل َم ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون
ِّك
اح ع ْ
ِ
دينه وخلقه فزوجوه ،وقال األلباني حسن لغريه.
5 .5صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب جواز خروج املعتدة البائن واملتوفى عنها زوجها فى النهار حلاجتها.
6 .6املمشقة :املصبوغة باملشق وهو الطني األمحر.
7 .7سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب فيما جتتنبه املعتدة يف عدتها ،وصححه األلباني.
8 .8سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف البياض ،وصححه األلباني.
9 .9صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب يف كفن امليت.
1010صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر.
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عمار توفيق أمحد بدوي  /مفيت حمافظة طولكرم
كواكب نيرّ ات،
ين عمرهم
اتسمت حياة الصاحلني باستغراق العبودية هلل سبحانه ،فغدت ِس ُّ
َ

تضيء جوانح النّفوس التقية النقيّة ،وهناك مجلة أسرار ختتفي وراء أولئك الرجال ال ِعظام،

واألعالم الفخام ،وعند حتليل تلك األسرار ،وجدنا أ ّن تلك العظمة تتكئ على زاد روحي
وفري ،وإغراق عميق يف سلسلة الوصل بالقرآن العظيم ،والذكر احلكيم ،واالبتهاالت
الساطعات يف دياجري ُّ
الظَلم ،والركعات النفيسات يف جوف الليالي الداجيات .ورأيت

نسقاً أملعياً ألولئك العظام؛ جعلوه ِورداً معهوداً ،ال حييدون عنه غد ّواً وعشيّاً .واجتهد كثري
منهم بأوراد مقتبسة من القرآن الكريم ،واألدعية املأثورة عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وازدانت بالتسبيح ،والتحميد ،والتهليل ،والتكبري ،وصنوف الذكر العاطر ،ومسّي ذلك

الورد ،من حيث املعنى واألهمية يف حياة
ِورداً .وهذه الدراسة املقتضبة تضعنا يف صورة ِ
الصاحلني.
معنى الِورد يف اللغة:
جذر الورد ،هو الفعل َو َردَ ،و(الواو ،والراء ،والدال :أصالن ،أحدهما املوافاة إىل الشيء))1(.

ُ
والورد :املاء الذي يو َرد.
والورُد وروُد القوم املاءِ ،
(والورد :من أمساء احل ّمى ،وقيل هو يومهاِ .
ِ
ِّ َ
يوم
الو ْرِد بني الظ ْمأيْ ِنِ ،
والورد :وقت يوم ِ
والورد :اإلبل الواردةِ .
ِ
والورُد :اسم من و ْرِد ِ
َت اإلبل ،والطري هذا
الورد .وما ورد من مجاعة الطري ،واإلبل وما كان ،فهو ِو ْرٌد .تقولَ :و َرد ِ
ِ
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والورد خالف
املاء ِورداً ،و َوردَته أ ْوراداً .وإمنا مسّي النصيب من قراءة القرآن ِورداً من هذاِ ،

والورُد :النصيب من املاء.
َّ
والورد :الو ّراُد وهم الذين يردون املاءِ ،
الص َدرِ .

والورد :النصيب من القرآن؛ تقول :قرأت ِوردي .واألوراد مجع ِو ْرد ،وهو اجلزء ،ويقال:
ِ

لفالن َّ
وحزبه؛ مبعنى واحد.
كل ليلة و ْرد من القرآن يقرؤه؛ أي مقدار معلوم ،يقال :قرأ ِورده ِ
والورد :اجلزء من الليل؛ يكون على الرجل يصليه))2(.
ِ
معنى الِورْد يف االصطالح:

الو ْرد يف اللغة؛ أعطى تش ّعباً ملعناه ،واملعنى االصطالحي سيأخذ
العرض السابق ملعنى ِ

وورد
فالورد القرآني له معنىِ ،
تفرعات ِعدّة؛ وذلك حسب موقع استعمال هذا املصطلحِ .

وو ْرد املناجاة له معنى آخر.
التسبيح له معنىِ ،

ويطيب لي القول هنا :إ ّن إبداع اللغوي ابن فارس ( ت395هـ) ـ كالعادة ـ لفت

انتباهي؛ فقد أصابت نظرته اللغوية الثاقبةَ ،م ْك َمن التعريف الذي منه نستطيع حتقيق

للورد.
القول يف املعنى االصطالحي ِ

قال ابن فارس( :الواو ،والراء ،والدال :أصالن ،أحدهما املوافاة إىل الشيء))3(.

وهذا يعين؛ أ ّن الفعل َو َرَد يصل بك ،ويوفيك إىل شيء آخر .فإن وردت املاء؛ وّفيت إىل ّ
بل

ورد .وإذا َو َرْد َت القرآن؛ فقرأته؛ فيوفيك وروده إىل هدايته،
الصدى ،وذهاب الظمأ ،وهذا ِ
َ
وردت باب مناجاة اهلل جل جالله؛ فأوصلتك إىل محاه ،وغمرتك
وأنواره ،وهذا ِو ِرد .وإذا
ورد املناجاة.
أنوار هدايته؛ فهذا ِ
أقول( :الو ْرُد ٌ
ُ
الوريد وريداًَ؛ أل ّن (الوريد ِعرق
حبل يصل املرء إىل مقص ٍد يطلبه) ،ومسّي
ِ

يتّصل بالكبد والقلب ،وفيه جماري الدم))4(.

وهناك تعريفات للِورد عند أهل التصوف منها:
( .1ما يرتّبه العبد على نفسه ،أو الشيخ على تلميذه من األذكار ،والعبادات))5(.

( .2جمموع أذكار وأدعية بقصد مناجاة الرب سبحانه وتعاىل ،والتذلل بني يديه؛ وفاء حبق

العبودية له))6(.
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والورد( :يطلقه الصوفية على أذكار يأمر الشيخ تلميذه بذكرها صباحاً بعد صالة
ِ .3
الصبح ،ومساًء بعد صالة املغرب))7(.
 .4وقوهلم( :إ ّن ِورد اإلنسان هو ما رتّبه على نفسه من أنواع الطاعات ،والعبادات))8(.
أهمية األوراد يف حياة الصاحلني:

َ
للورد ،يف حديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعن عبد
ثبت ذكر املعنى االصطالحي ِ
الرمحن بن عبد القاري ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،يقول:
يما بَينَْ
قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َنا َم َع ْن ِح ْزِبِه أَ ْو َع ْن َشيٍء ِمنُْه َف َق َرأَُه ِف َ
الةِ ُّ
الةِ اْل َف ْجر َو َص َ
َص َ
ب َلُه َكأَنمََّا َق َرأَُه ِم َن َّ
الليْ ِل))9(.
الظ ْه ِرُ ،كتِ َ
ِ

الورُد؛
و(ا ِ
حلزب ما جيعله ُ
كالو ْرد) )10(.ومسّي ِ
الرجل على نفسه من قراءة ،أو صالة ِ
الوظيفة من قراءة ،وحنو ذلك)11(.
واهتم العلماء حبساب عدد ركعات صالة الفرض ،والراتبة ،والنافلة اليت كان النيب،

صلى اهلل عليه وسلم ،يصّليها ،وعدّوا ذلك ِم ْن ِورده ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأطلقوا
الورد ،قال ابن القيم ،رمحه اهلل( :كان جمموع ورده صلى
الورد على ذلك .وعن هذا ِ
مصطلح ِ
اهلل عليه وسلم ،الراتب بالليل ،والنهار أربعني ركعة ،كان صلى اهلل عليه وسلم ،حيافظ

عليها دائماً؛ سبعة عشر فرضاً ،وعشر ركعات ،أو اثنيت عشرة ُسنّة راتبة ،وإحدى عشرة ،أو

ثالث عشرة ركعة قيامه بالليل ،واجملموع أربعون ركعة))12(.

الورد دائماً إىل املمات؛ فما أسرع
وقال ابن القيم( :فينبغي للعبد أن يواظب على هذا ِ

اإلجابة ،وأعجل فتح الباب ملن يقرعه ّ
كل يوم وليلة أربعني مرة ،واهلل املستعان))13(.

ّ
(الورد ينطوي
ومما يدل على احملافظة على األوراد حتى املمات؛ قول ابن عطاء السكندريِ :

بانطواء هذه الدار))14( .

و ِم َن العلماء َم ْن ع ّد األوراد ِعلماً من العلوم؛ ومنهم من صنفها ضمن صنوف علم

احلديث الشريف)15(.

حجُة اإلسالم
وألهمية األوراد يف صقل النفس اإلنسانية ،وتهذيب سلوكها ،وتزكيتها؛ أفرد ّ
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وفصله يف كتابه (إحياء علوم
الشيخ أبو حامد الغزالي ،األوراد بعنوان( :كتاب األوراد)ّ ،
وقسمها على مدار اليوم والليلة ،حيث قال( :واعلم أ ّن أوراد
الدين)( ،)16وب ّوب األورادّ ،
النهار سبعة ،وأوراد الليل مخسة))17(.

والورد قائم على نظريات؛ منها نظرية استثمار الوقت بكل ما هو نافع .قال اإلمام
ِ
َ
س من أنفاسه؛ حتى ينقضي يف غري طاعة تقربه إىل اهلل
الغزالي ،رمحه اهلل( :فالغافل يف َنف ٍ
زلفى؛ متعرضاً يف يوم التغابن لغبينة ،وحسرة ما هلا منتهى؛ وهلذا اخلطر العظيم ،واخلطب
اهلائل؛ ّ
اجل ِّد ،ووّدعوا بالكلية مالذ النفس ،واغتنموا بقايا العمر،
مشر املشمرون عن ساق ِ

ورتّبوا حبسب تكرر األوقات وظائف األوراد حرصاً على إحياء الليل ،والنهار؛ يف طلب
مهمات علم الطريق؛ تفصيل
القرب من امللك اجلبار ،والسعي إىل دار القرار؛ فصار من ّ

القول يف كيفية قسمة األوراد ،وتوزيع العبادات))18(.

والبن عطاء السكندري ـ صاحب احلكم العطائية ـ كالم نفيس ،يف الورد قال( :ال

الورد ،وبه يكون الورود على امللك
الورَد إال جهول) (( ،)19وكيف ُيستحقر ِ
يستحقر ِ
املعبود؟!))20(.
واكتسبت األوراُد أهميًة بالغة يف حياة الصاحلني؛ وهذا يتجلى يف كثري من الروايات

عنهم ،وما نقل عن أحواهلم ،رمحهم اهلل تعاىل.

ومما يؤثر عن الصاحلني؛ أنهم حافظوا على األوراد إىل آخر حلظة يف حياتهم؛ فقد روى

أبت ،قل ال إله إال اهلل ،فقال:
ثابت البناني ،قال( :ذهبت إىل أبي وهو يف املوت ،فقلت له :يا ِ

يا بينّ ِّ
خل عين؛ فإني يف وردي السادس ،أو السابع))21(.

وعن سليمان بن يسار ،قال( :أصبح أبو أسيد ،وهو يسرتجع؛ فقيل له :ما َلك؟ قال :منت

عن ِوردي الليلة؛ فرأيت كأ ّن بقرة تنطحين)(.)22

وقال أبو سليمان الداراني :منت ذات ليلة عن ِوردي؛ فإذا حبوراء تنبهين ،وتقول :يا أبا
سليمان ،تنام وأنا ُأربى لك يف اخلدور منذ مخسمائة عام (.)23
وقال حممد بن إبراهيم( :رأيت اجلنيد يف النوم؛ فقلت :ما فعل اهلل بك؟ فقال :طاحت
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تلك اإلشارات ،وغابت تلك العبارات ،وفنيت تلك العلوم ،ونفدت تلك الرسوم ،وما
نفعنا إال ركعات كنا نركعها يف األسحار ،وتذاكروا بني يديه أهل املعرفة وما استهانوا

به من األوراد ،والعبادات ،بعدما وصلوا إليه .فقال اجلنيد :العبادة على العارفني أحسن
من التيجان على رؤوس امللوك .وقال :الطرق كلها مسدودة على اخللق إال من اقتفى أثر

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واتبع ُسنّته ،ولزم طريقته ،فإ ّن ُط َ
رق اخلريات كلها مفتوحة
عليه)(.)24

وقال األستاذ سعيد ح ّوى( :فاألوراد اليومية يف حياة املسلم؛ هي زاده اليومي الذي ال

ينبغي أن يهمله ،وعلى هذا؛ فإننا ندعو كل مسلم أن يرتّب لنفسه ِورده اليومي ،ويدخل
يف ذلك تنظيم أوقاته) (.)25
اهلوامش
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يف رعاية الرمحن!!

إميانيات

القرآن
ا .ياسني السعدي

استعرت نريان احلقد على اإلسالم واملسلمني يف قلوب أعداء اهلل ،وتوالت الدعوات
احلاقدة إىل حرق القرآن الكريم يف العامل الغربي ،الذي أظهرت األحداث املتالحقة مدى
حقده على اإلسالم ،ومدى استهتاره باملسلمني ،ومدى ختاذل هؤالء الذين ال تثريهم مثل
هذه الدعوات بأكثر من بيانات اإلدانة والشجب واالستنكار.
أفسدت السياسة اخلبيثة ما أصلحه الدين القويم من العالقات بني األمم والشعوب،
وأتلفت املطامع املادية ما غرسته األديان السماوية من القيم واملثل بني البشر ،وما دعت
إليه من التآخي والتسامح والرتاحم بني بين اإلنسان يف كل مراحل التاريخ اإلنساني
املستنري بأنوار السماء ،وآخرها وأمتها نور القرآن الكريم.
بث احلاقدون على اإلسالم ،والذين خيشون منهاجه يف تطبيق العدالة االجتماعية،
واملساواة ،وتوزيع الثروة ،وكل ما دعا إليه من القيم العليا واألخالق السامية ،بث هؤالء
مسوم األحقاد ،والتشويه والدس الرخيص على اإلسالم واملسلمني ،ابتداء من (كبري
املنافقني)؛ عبد اهلل بن سلول ،يف زمن الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومروراً
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ببعض املستشرقني الذين مت جتنيد كثري منهم لتحقيق هذه الغاية اللئيمة من (زومير)،
ً
ووصوال
الذي لبس العمة ،وارتدى اجلبة ،وجاور األزهر الشريف؛ متظاهراً باإلسالم،
إىل القس األمريكي ،باري جونز ،الذي أعلن أنه سوف يقوم حبرق القرآن أمام وسائل
اإلعالم ،وعلى مرأى العامل ومسمعه ،مبا فيه العامل اإلسالمي والوطن العربي.
مواقف كثرية ،وممارسات لئيمة ،قام بها احلاقدون ضد القرآن وأتباعه ويقومون،
وخصوصاً يف املعتقالت والسجون اليت حيشر فيها املسلمون ،عندما يقعون يف قبضة
احملتلني والغاصبني بتهمة اإلرهاب ،كما تناقلت وسائل اإلعالم عن حرق القرآن الكريم،
وإلقاء النسخ اليت حيملها املعتقلون يف غوانتنامو وغريه يف املراحيض ،أو الدوس عليها
بأحذيتهم ،أو حتى استعمال أوراقه يف أمور قذرة؛ إمعاناً يف إظهار العداء لإلسالم
واملسلمني ،حتى يف الدول اليت تزعم صداقتها مع الدول اإلسالمية اليت تشاركها حماربة
اإلرهاب كما يزعمون.
هذه التصرفات املشينة ،واملمارسات اللئيمة ،هي من ضمن احلملة احلاقدة على
القرآن الكريم؛ ألنه تثريهم وتستفزهم أخبار الذين يقبلون على اإلسالم من مواطنيهم
الذين صاروا ممن {...يَد ُ ُ
ين ال َّلهِ أَْف َواجاً} ( ،)1مما جعلهم يتخوفون من انتشار
ْخلو َن فيِ ِد ِ
اإلسالم ،كما انتشر يف شرق آسيا بفضل تعاليمه السمحة ،وضبط السلوك اإلنساني،
واملعامالت االجتماعية السليمة ،واألخالق القومية اليت حتفظ اجملتمعات من االحنالل.
حتى اجلنود الذين يقومون حبراسة املعتقالت تتغري أفكارهم ،وتتبدل معامالتهم؛

ألنهم يكتشفون بأنفسهم {إ َّن َ
هذا اْلُق ْرآ َن يَ ْه ِدي ِلَّل ِه َي أَْق َوُم َوُيبَ ِّشُر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ين
ني َّال ِذ َ
ِ
تيِ
ات أَ َّن هَُل ْم أَ ْجراً َكبِرياً} ( ،)2فيسرتشد بنوره الذين يبحثون عن النور
الصالحَِ ِ
يَ ْع َمُلو َن َّ
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احلق ،والذين يتلمسون السبيل الصحيح للوصول إىل حياة مستقرة ومطمئنة.
تطالعنا األخبار دائماً عن إقبال علمائهم الذين مساهم القرآن بـ (أولي األلباب)
ووصفهم بـالذين يَتَ َف َّكُرو َن ،كما جاء يف اآلية  24من سورة يونس ،وغريها من اآليات،
فيقبلون على اإلسالم ،ويهتدون بنور القرآن الكريم؛ مما يزيد سفهاءهم حقداً على
اإلسالم ،وكرهاً باملسلمني ،فيقومون بتصرفات أقل ما توصف بـ(املشينة).
يتحفين األصدقاء دائماً بإرسال خمتاراتهم املميزة اليت تنم عن الذوق الرفيع ،والفهم
الكبري ،واإلدراك الواسع جملريات احلياة اليت مير بها العامل اإلسالمي ،ويرسلون بوساطة

الربيد اإللكرتوني ما هو خري ،وفيه معرفة وتوعية { ...لمَِ ْن َكا َن َلُه َقْل ٌ َ َ
الس ْم َع
ب أ ْو أْل َقى َّ

َو ُه َو َش ِهيدٌ})3( .

من ضمن هذه املختارات ،وصلتين رسالة من صديق عزيز ،فيها صور ملبنى أقيم حديثاً

يف إسبانيا ،اليت تدعي صداقة العرب ،على شكل مسجد ،وأطلقوا عليه اسم (مكة)،
ولكنه يف احلقيقة قاعة ،تقام فيها حفالت السكر ،وممارسة الدعارة ،وكل املنكرات اليت
حياربها اإلسالم العظيم ،وحرمها القرآن الكريم.
تظهر يف إحدى هذه الصور حفلة راقصة ،تضم الرجال والنساء بأوضاع يأنفها الذوق
اإلنساني املهذب ،وترفضها تعاليم السماء مجيعاً ،وليس القرآن الكريم وحده؛ ألن
كل الديانات هي من وحي السماء قبل أن يتم إدخال التحريفات عليها ملواكبة عصر
التحرر.
إسالم عمر وعلمائهم:
كان عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،معادياً لإلسالم يف بداية الدعوة ،وعندما علم أن
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أخته دخلت يف هذا الدين اجلديد ،ذهب إليها يهددها ،ويتوعدها ،وحياول أن يثنيها عن
هذا الدين ،ويعيدها إىل ملتها األوىل من عبادة األصنام.
ويروى أنه لطمها عندما رفضت أن تعطيه الصحيفة ،اليت كان يسمع تالوة القرآن
منها عند قدومه قبل أن يغتسل ،وأصرت على موقفها .وعندما قرأ ما كان يتلى يف بيتها
خشع قلبه ،وانفتح عقله ،ورق هلا ،وأعلن إسالمه؛ ألنه اهتدى بنور القرآن الكريم،
وصار نصري اإلسالم بسيفه الذي كان يعده حملاربة اإلسالم.
وكان أبو سفيان ،رأس الكفر قبل فتح مكة ،غري أنه صار على رأس فرسان اإلسالم
وحتت إمرة ابنه يزيد ،مع ولده معاوية ،يف معركة الريموك ،وحارب بشجاعة وتضحية
لدرجة أنه فقد إحدى عينيه يف تلك املعركة.
أما عكرمة بن أبي جهل ،فقد كان حيارب وهو مكشوف الصدر ،وال حيتمي بالدرع،
وعندما نصحه بعض املسلمني بأن يقي نفسه بوضع الدرع على جسده ،رفض ً
قائال:
كنت أنا وأبي من ألد أعداء اإلسالم ،أفال أقاتل يف سبيله بالقوة نفسها اليت عاديته
بها؟ وقاتل قتال األبطال من غري درع ،ونصر اإلسالم بسيفه ،وانتصر املسلمون بهمة
فرسانهم الذين كانوا من أمثال عكرمة ،وأبي سفيان ،والقعقاع بن عمرو ،وغريهم من
فرسان املسلمني الغر امليامني.
هكذا حيدث اليوم مع كثري من (علماء) الغرب الذين يهتدون بنور القرآن ،فيقبلون
على دين اهلل ،ويصريون من أنصاره ،ومن دعاته الذين يتفانون يف نشره والدفاع عنه،
ومؤازرة املسلمني يف ديارهم ،بل نطالع أحياناً أن بعض هؤالء قد صاروا من جند اهلل
الذين جياهدون ضد الغاصبني لبالد املسلمني ،وينالون الشهادة ،أو يعتقلون ويعذبون،
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ولكنهم يظلون ثابتني ،متمسكني بعقيدتهم ،وحيافظون على دينهم.
حتى املغول الذين كانوا يف البداية أعداء احلضارة؛ مبا مارسوه من تدمري وختريب
وتقتيل ،إال أنهم صاروا بناة احلضارة ،ورعاة الدين اإلسالمي عندما اهتدوا ،فحملوه يف
فتوحاتهم ،وأهدوه إىل األمم اليت وصلوها ،فاهتدت بهم أمم وشعوب ،كما نعلم من
حضارة املغول يف اهلند ً
مثال.
والرتك الذين أعزهم اهلل باإلسالم ،وأعز اإلسالم بهم ،فحملوه إىل أوروبا ،حيث
انتشر يف البوسنة ،واهلرسك ،وألبانيا ،وبلغاريا ،وغري ذلك من الدول اليت وصلتها
جحافلهم ،ترفع راية القرآن الكريم.

كثرياً ما نقرأ عن علماء غربيني اعتنقوا اإلسالم ،وصاروا أكثر التزاماً به ،حتى من

الذين كان هلم فضل أخذه عنهم .كما قرأت قبل أسابيع قصة رجل مسلم ،تزوج من
فتاة أجنبية ،استطاع أن يقنعها بدخول اإلسالم ،وعندما تذوقت حالوة اإلميان ،وعرفت

فضائل اإلسالم ،صارت أكثر منه التزاماً مبا جاء به القرآن الكريم.

وعندما رأت أن زوجها ال يقوم بواجباته الدينية ،طلبت االنفصال ألنه مسلم منافق،
يدعو إىل سبيل الرمحن ،ولكنه يتبع سبيل الشيطان ،ويطيب لي أن أقتبس هذا النص
من نشرة إخبارية تقول( :تعرض األمري تشارلز ،ولي عهد بريطانيا هلجوم شرس من
ُ
الكتاب الربيطانيني ،بعد أن أشاد بتعاليم الدين اإلسالمي والقرآن الكريم ،ووصلت
انتقادات مهامجيه إىل حد القول بأنه اعتنق اإلسالم لكنه يخُ في هذا األمر))4(.
القرآن يف حفظ الرمحن؛ ألنه منقوش يف الصدور قبل أن يدون يف السطور ،جاء يف

األخبار أن أكثر من أربعة وعشرين ألفاً يف قطاع غزة ،قد أمتوا حفظ القرآن الكريم يف
رمضان من العام املاضي.
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ولنا يف إسالم الدكتور (ميلر) عربة ملن يهديه اهلل ،ويصري نصرياً لإلسالم بعد أن
كان عدواً له ،فقد كان ميلر مبشراً ،يبحث عن عيوب يف القرآن لكي يبثها عن اإلسالم،
فدرس القرآن الكريم؛ لكي جيد فيه من األخطاء والعيوب ما يوظفه يف مهمته التبشريية.
اط ُل ِم ْن بَينْ ِ يَ َديِْه َوال ِم ْن َخْل ِفِه َتنْز ٌ
يل ِم ْن
لكن الرجل وجد أن القرآن {ال يَأِْتيِه البَ ِ
ِ
حي ٍد})5( .
حك
يم مَ ِ
َِ ٍ
وأذهل الطفل الرتكي الذي مل جياوز العاشرة من عمره العامل؛ ألنه حفظ القرآن الكريم

حتى بغري اللغة العربية .ووصلتين رسالة بالربيد اإللكرتوني من صديق عزيز تفيد أن
 % 50من سكان دارفور هم من حفظة القرآن الكريم .فهل هناك خوف على القرآن
الكريم ،بالرغم من كل حماوالت الدس والتحريف والتشويه؟
اجلواب جاء يف اآلية التاسعة من سورة احلجر ،يطمئن رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه
وسلم ،واملسلمني على رعاية دينهم القويم والكفالة األبدية للقرآن الكريم ،فقال تعاىل:
{إنَّا نحَْ ُن َن َّزْلنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا َلُه لحََاِف ُظو َن})6( .
ِ
اهلوامش

 .1النصر.2 :
 .2اإلسراء.9 :
 .3ق.37 :
http://www.syriadays.com/index.php?mode=article&id=3906&page=109 .4
 .5فصلت.42 :
 .6احلجر.9 :
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قراءات تربوية
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اخلري!!
أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

ُسئِ َل فاتح املمالك اإلسكندر األكرب عن سبب إكرامه معلمه فوق إكرامه والده ،فقال:

َّ
(إن والدي سبب حياتي الفانية ،أما معلمي فسبب حياتي الباقية) ،ويا لشوقي القائل:
قم للمعلم وفـــه التبجــــيال كاد املعلم أن يكون رسوال
أعلمت أشرف أو أجل من الذي

يبين وينشئ أنفسـًا وعقو ًال

لقد حرص اإلسالم على أن يزرع القيم اليت تزيد يف إجالل املعلم؛ ذلك أ ّن هيبة
العلم تهتز ،إذا اهتزت هيبة املعلم ،فأباح اإلسالم تقبيل يد املعلم ،فعن ابن عباس،

رضي اهلل عنه ،أنه كان ينحين ً
مقبال يد زيد بن ثابت ،رضي اهلل عنه ،ويقول( :هكذا أمرنا

ُأن نصنع مع علمائنا).

وحتدثنا كتب السرية كيف أن الصحابة كانوا جيلسون يف حضرة معلم اإلنسانية

صلى اهلل عليه وسلم ،كأ ّن على رؤوسهم الطري ،وكانوا ال يرفعون صوتهم فوق صوته؛

ً
إجالال له واحرتاماً ،وقد جاء القرآن الكريم حمذراً من خيالف هذا السلوك ،كما فعل
بيِ
بعض األعراب ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا ال َت ْرَف ُعوا أَ ْص َواَت ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت النَّ ِّ
ُ
جَْ
َ ْ
ُم ال َت ْش ُعُرو َن *
ض أَ ْن حَْتبَ َط أَ ْع َم ُال ُك ْم َوأَْنت ْ
َوال ت َهُروا لُه ِبال َق ْو ِل َك َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم ِلبَ ْع ٍ
ين يَ ُغ ُّضو َن أَ ْص َواَت ُه ْم ِعنْ َد َر ُسو ِل اللَّهِ ُأ َ
َح َن اللَّهُ ُقُلوَب ُه ْم ِللتَّ ْق َوى
ولئِ َك َّال ِذ َ
إِ َّن َّال ِذ َ
ين ا ْمت َ
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يم}( ،)1وهذا سلوك ينبغي أن يسري على كل معلم يف كل زمان.
هَُل ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوأَ ْج ٌر َع ِظ ٌ

والقرآن الكريم رسم لنا السلوك السوي الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم،

فيبتعد عن كل ما من شأنه إزعاج معلمه ،عندما يأوي إىل بيته طلباً للراحة ،أو لإلعداد
لدروسه ،أو القيام على شؤون أهله ،فليس من الالئق ،وليس من األدب أن يؤتى يف
مثل هذه األوقات مبا يسبب له اإلزعاج الشديد ،ويفسد عليه راحته ،ويشغله عن القيام
ات أَ ْكثَُر ُه ْم ال يَ ْع ِقُلو َن})2(.
بواجبات أخرى{ ،إِ َّن َّال ِذ َ
ين ُينَاُدوَن َك ِم ْن َو َراِء الحُْ ُج َر ِ
ومما ينبغي االنتباه إليه؛ أن املعلم قد يعرتيه حاالت من النفور ،فيحتجب عن طالبه،
وقد ال جييبهم عن مسألة ،وعنده ما يربر هذا السلوك ،فال جيوز أن يالم ،ومن واجب
طالبه أن يسرتضوه ،وأال يراجعوه يف سبب اإلعراض عنهم ،أو تركه اإلجابة عن بعض

أسئلتهم؛ ليعود إىل حلقته ،أو إىل درسه معززاً مكرماً ،ورحم اهلل عبداهلل بن املبارك ،الذي
قال يف اإلمام مالك:
يأبى اجلواب فال يراجع هيبة

والسائلون نواكس األذقان

هدي التقى وعز سلطان التقى

فهو املطاع وليس ذا سلطان

من املؤمل أن هذه القيم اهتزت يف نفوس بعض الطلبة وأولياء أمورهم ،فتجد الطالب

يسيء إىل معلمه ،فال جيد استهجاناً من زمالئه ،وال جيد تعنيفاً من ولي أمره ،أو من

جمتمعه ،بل قد جيد تشجيعاً على االستمرار يف هذا السلوك غري السوي ،والنتيجة أن
سوء األدب يرتاكم كل يوم ككرة الثلج ،وال جتد من يقرع أجراس اخلطر ،وحيذر من مثل
هذا السلوك الذي زاد الشعور عند املعلمني أنهم يعيشون يف مسبعة (كثرية السباع)،
وليس يف دار علم ،وأنه ال أحد يقف معهم يف حمنتهم ،فأين حنن من زمان كان املعلم
فيه كما قال شوقي:
كانوا ّ
أجل من امللوك مهابة

وأعز سلطانًا وأفخم مظهراً
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وكانوا كما قال أحدهم:
إن األكابر حيكمون على الورى وعلى األكابر حيكم العلماء
لقد أصبحنا نسمع كثرياً عن معلمني ُيعتدى عليهم أثناء الدوام وبعده!! ونسمع

بشر مستطري ،وال يراعى
عن مواطنني يهجمون على املدارس يف صورة همجية تنذر ٍّ
فيها حرمة !!...وأنا ال أبرئ دوماً املعلم واإلدارة واجلهات املسؤولة من املسؤولية؛ فبعض
املعلمني ال حيسنون التصرف أحياناً ،واإلدارة قد ال تتصرف حبكمة أحياناً أخرى ،واجلهات

املسؤولة تضع أحياناً من التعليمات ما يقيّد اإلدارة واملعلمني.

ً
إجالال لطلبة وأهلني قدروا املعلم حق قدره ،فتخرجت
ينظر املرء يف سنني خلت ،فيقف

على أيديهم أجيال تفوقت يف امليادين كافة ،على الرغم من اإلمكانات احملدودة.

اليوم وبسبب سوء الظن ،ومبجرد مساع الوالدين بأن ولدهم ضرب ضرباً غري مربح

ألجل تأديبه ،تتصاعد اللعنات والشتائم ،وقد يصل األمر إىل اهلجوم على املدرسة،
وإيذاء املعلمني ،وحتطيم ممتلكات املدرسة ،وتقديم الشكاوى ،وقد يربضون للمعلم بعد

أذى نفسياً ،ورمبا جسمياً أيضاً.
خروجه من املدرسة ،ويسببون له ً

إ ّن املعلمني سيبقون على الدهر املشاعل اليت تنري الدروب ،والنجوم اليت يهتدي بها

احليارى ،والدوحة اليت جيين مثارها اجلائع ،والينابيع الثرة (الكثرية والواسعة والغزيرة)
اليت ينهل من معينها الظمآن ،فطوبى هلم ،فطوبى هلم؛ فهم الذين يعطون أكثر مما
يأخذون ،وال يعلمون الناس إال اخلري ،وهم بوابة اجملد وسّلمه ،وهم خري من جاد ،وأكرم

من أعطى؛ واجلود بالفكر أمسى غاية اجلود ،وعطاؤهم املوصول ال حياط به ،ولن ترقى
أمة ال تضعهم يف املكانة املرموقة اليت يستحقون أن يكونوا فيها.

ولكن هذا
إنهم ورثة األنبياء ،الذين مل يورثوا ديناراً وال درهماً ،ولكن و ّرثوا علماً،
َّ

ال يعين أن يعيش املعلم معيشة الكفاف أو دونها؛ وخباصة أننا نعيش يف زمان كثرت فيه
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متطلبات احلياة ،وليس منها مهرب؛ فهناك فواتري ال ب ّد أن تسدد ،وهناك أبناء حباجة ألن
ُتدْفع عنهم نفقات كثرية؛ من تعليم ،وعالج ،...وهناك وهناك...
ومؤكد أن املعلم يف الدول الناهضة حيظى مبوضع اهتمام كبري؛ خلطورة الدور الذي

يضطلع به ،فنهضت هذه الدول به؛ حتسيناً يف مستوى معيشته ،ونهضت به تدريباً،

ونهضت به تكرمياً ،شعارها:

فبئس العلم صاحبه إذا ما عاش مغموراً
وبئس العلم صاحبه إذا ما عاش مقهوراً
وبئس العلم صاحبه إذا ما عاش مفقوراً
إنين أحزن وأنا أبصر معلماً يهرول للحاق بوظيفة أخرى بعد انتهاء دوامهّ ،
ختل –يف
كثري من األحيان -بوقار الوظيفة؛ ليسدد ما ترتب عليه من أقساط وجبت ،وفواتري
تراكمت ،ومتطلبات حياة تزايدت.

فهل سنعايش زماناً نرى فيه املعلم مطمئناً إىل دخلهُ ،م ً
بجال بني طالبه ،حمرتماً يف

جمتمعه ،غري مشوش الفكر مما تكالب عليه من هموم الدنيا ومطالبه ،يعطي أقصى ما
ميكن إعطاؤه بقناعة ورضا؟؟
اهلو امش
 .1احلجرات.3 - 2 :
 .2احلجرات.4 :
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الناجتة عن اإلعاقة السمعية

قراءات تربوية

يف اللغة العربية صعوبات التعلم

أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية

مقدمة
ال فرق بني الشخص الذي يعاني من مشكالت يف السمع واإلنسان العادي ،ويرجع

ذلك إىل اهتمام اجملتمعات باملعوقني مسعياً ،ومساعدتهم واألخذ بأيديهم؛ للتخفيف من
املعاناة اليت هم فيها ،بتوظيف الوسائل الكفيلة بتحسينهم؛ ليكونوا إىل حد ما مبستوى
األصحاء .وأعتقد أننا جتاوزنا العديد من املشكالت اليت ال ترتبط باإلعاقة ذاتها ،بل

باملشكالت الناجتة عن نظرة الناس إىل األشخاص املعوقني مسعياً ،وتوقعاتهم منهم،
واجتاهاتهم حنوهم ،ولألسف كانت نظرة كثريين يف اجملتمع إىل اإلعاقة السمعية متثل
عوائق إضافية ،حتول دون متكن الشخص املعوق من التكيف ،ودون قيامه بدوره يف
اجملتمع إىل احلد األقصى املمكن.
تعريف اإلعاقة السمعية وتصنيفها:
تعرف اإلعاقة السمعية :أنها حرمان الطفل من حاسة السمع ،إىل درجة جتعل
ّ

الكالم املنطوق ثقيل السمع ،مع استخدام املعينات أو بدونها ،وتشمل اإلعاقة السمعية
األطفال الصم وضعاف السمع .وتصنف اإلعاقة السمعية وفق بعدين رئيسني:
 )1العمر الذي حدثت فيه اإلعاقة السمعية ،وهي وفق هذا البعد نوعان:
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أ -صمم ما قبل اللغة ،وهي فقد الطفل القدرة السمعية قبل اكتسابه اللغة ،أي

قبل سن الثالثة ،وهذا يرتك آثاراً سلبية على منو الطفل اللغوي؛ ألنه يفقد كثرياً من
املثريات السمعية ،مما يؤدي إىل حمدودية خرباته ،وقلة تنوعها ،ويكون غري قادر على تعلم
الكالم واللغة.
ب -صمم ما بعد اللغة ،وهو الذي يصيب األطفال بعد بلوغهم سن اخلامسة ،أي
بعد اكتسابهم الكالم واللغة ،فتكون قد توافرت لديهم جمموعة من املفردات اللغوية.
وهم يستطيعون احملافظة عليها أو تقويتها ،إذا توافرت لديهم الرعاية الرتبوية الالزمة.
 )2مدى اخلسارة السمعية ،وتصنف اإلعاقة السمعية وفق هذا البعد إىل أربع فئات:
أ  -فئة اإلعاقة السمعية :وترتاوح قيمة اخلسارة السمعية لدى هذه الفئة ما بني
 % 40 - 20ديسبل ،فال تسمع بعض أجزاء الكلمة بشكل جيد ،كذلك الصوت
الضعيف.
ب  -فئة اإلعاقة السمعية املتوسطة :ترتاوح اخلسارة السمعية لديها ما بني
 % 70 - 40ديسبل ،وهنا استعمال آلة السمع ضروية؛ ألن الصوت العادي ال يسمع.
جـ  -فئة اإلعاقة السمعية الشديدة :ترتاوح اخلسارة السمعية لديها ما بني

 % 90 - 70ديسبل ،ينعدم مساع الكالم ،واستعمال آلة السمع ضروري جداً ،كذلك
الرتبية الصوتية.

د  -فئة اإلعاقة السمعية الشديدة جداً :وتزيد اخلسارة السمعية عن لديها  % 92ديسبل،
ويبقى الطفل أبكم إذا مل يتلق تربية خمتصة ،وإذا مل تتوافر له آلة السمع ،وإذا مل تتبع
عائلته النصائح والتوجيهات الضرورية.
طريقة االتصال اللفظي يف تعليم املعوقني مسعيًا:
الطريقة إحدى الوسائل األساسية املتبعة يف أسلوب التعليم الشفهي ،اليت كانت
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سائدة يف القرن قبل املاضي .واستمرت حتى النصف الثاني من القرن العشرين،
وتعتمد على قراءة الشفاه ،اليت تعتمد بالتالي على فلسفة العني بدل األذن ،وتعتمد
هذه الطريقة على التفاهم عن طريق الكلمة املنطوقة من الصم ،وتشتمل القدرة على
لفظ الكالم املنطوق وفهمه ،وتستخدم الطرق اآلتية يف تدريب األشخاص املعوقني

مسعياً على مهارات قراءة الشفاه:
 )1الطريقة التحليلية:

املعوق مسعياً ،وتعريفه بالشكل الذي يأخذه كل صوت على الشفتني،
وتشمل تعليم َّ

وتدريبه على حتديد كل صوت ،فيتم تعليمه أصوات احلروف منفردة ،وبعد أن يتقن
نطق كل صوت على حدة ،يشكل منها كلمات ،ويتدرب على نطق تلك الكلمات ،ثم

يك ّون منها ً
مجال .ومن عيوب هذه الطريقة ،أن الطفل األصم قد يعمد إىل نطق كل حرف

يف الكلمة كما هو لو كان منفرداً ،فيكون نطقه متكلفاً ،ويتعذر على الفهم.
 )2الطريقة الرتكيبية:

وبها يتم تدريب الفرد على التعرف إىل أكرب عدد ممكن من الكلمات املنطوقة،

وتعريفه بالكلمات اليت مل يفهمها باالعتماد على كفاءته اللغوية ،وتعتمد أيضاً على
تدريب الطفل األصم على نطق الكلمة ككل منذ البداية ،ثم تدريبه على بناء اجلملة،
حتى إذا ما بلغ مرحلة االستعداد لتصحيح النطقُ ،درب على الكلمات غري املنطوقة
بشكل سليم.
 )3الطريقة الصوتية:
يكون فيها الرتكيز على أجزاء الكلمة ،فيتم فيها تعليم الطفل نطق احلروف الساكنة
واحلروف املتحركة ،ثم يتعلم نطق جمموعة من احلروف املتحركة ،ويتعلم نطقها مع
بعضها كحروف متحركة ،ثم نطق هذه احلروف مع بعض احلروف الساكنة ،وهكذا.
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 )4طريقة الوحدة الكلية أو املعنى:

صغري جداً.
قد تكون قصة قصرية ،حتى وإن كان الطفل ال يفهم منها سوى جزٍء
ٍ

 )5طريقة إبراز الصوت املرئي أو ًال ،ثم األصوات املدغمة

املشكالت والصعوبات املرتبطة باستخدام طريقة التواصل الشفهي :
 - 1تشابه بعض احلركات الكالمية يف املخارج ،مثل حروف (الباء وامليم) و(التاء
والدال) ،أو تشابه بعض الكلمات مثل( :تاب ،داب) ،و(غالي ،خالي) ،و(ظهر ،زهر)،
و(تني ،طني) ،و(جبل ،مجل).
 - 2اختالف نطق بعض احلروف بني األشخاص ،سواء يف البيئة الواحدة ،أم البيئات
املختلفة.
 - 3بعض األطفال ال ميتلكون املهارات الالزمة لتعلم الطريقة الشفهية ،وبعضهم

اآلخر ال يستطيع التمييز مسعياً وبصرياً مبا فيه الكفاية.

 - 4تشابه بعض خمارج احلروف ،فيصعب التمييز بينها ،وبعضها اآلخر ينطق داخل
الفم ،وال يظهر على الشفتني.
 - 5ال تساعد هذه الطريقة على تعلم الكالم وتنمية اللغة بشكل جيد؛ ألن قارئ
الشفاه ال يستطيع يف أحسن األحوال استيعاب أكثر من  % 40من الكالم املنطوق.
مشاركة األسرة يف تربية الطفل املعوق مسعيًا وتدريبه:
ً
أشكاال عدة ،منها:
تأخذ مشاركة الوالدين يف العملية الرتبوية
 - 1توفري الدعم االجتماعي واالنفعالي للوالدين من خالل اإلرشاد الفردي واجلماعي.
 - 2تعليم الوالدين وتثقيفهما من خالل الربامج الرتبوية والتدريبية الفردية واجلماعية.
 - 3قيام الوالدين بتعليم طفلهما يف املنزل بشكل مباشر ،وذلك بعد تدريب
االختصاصيني هلم.
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 - 4مشاركة الوالدين يف غرفة الصف كمالحظني ،أو مساعدين للمعلمني.
 - 5التواصل املفتوح مع االختصاصيني لتبادل املعلومات حول حاجات الطفل
وخصائصه وتطوره.
 - 6مشاركة الوالدين يف التخطيط للربامج وتنفيذها وتقوميها.
طبيعة الطفل األصم يف املرحلة االبتدائية
يتميز الطفل األصم يف هذه املرحلة مبا يأتي:

 - 1متتع الطفل نسبياً باستقرار جسمي وفكري ،ويزداد هذا االستقرار ،كلما تقدم
الطفل بالسن.

 - 2شعور األطفال بالقدرة اجلسدية ،ويقومون بألعاب وحركات ،تتطلب جمهوداً خاصاً

إلثبات مثل هذا الشعور.
 - 3ميل األطفال إىل املنافسة وفرض الذات.

 - 4احرتامه لنفسه ولزمالئه ،يف هذه املرحلة يبدأ لدى الطفل ٌ
حتول اجتماعي ،فيعطي
اجملتمع األهمية اليت يعطيها لنفسه ،فيقلل انفعاالته حينما يعتدي عليه أحد ،ويصحح
أخطاءه بنفسه؛ ألنه أصبح يدرك الصحيح من اخلطأ.
 - 5اقتناء األشياء ومجعها ،إذ تظهر لديه املتعة وامليل يف اقتناء األشياء ومجعها ،كالصور
والطوابع الربيدية واألقالم امللونة.
 - 6ميل األطفال إىل التعرف على العامل اخلارجي ،وكلما تقدم يف العمر ،ازداد اإلحلاح
يف نفسه ،حتى يبلغ احلادية عشرة ،فيكون قد وصل إىل مرحلة ميكن أن يفهم فيها ،ويدرك
فعل القوانني املتعلقة باألسباب واملسببات.
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النطق واللغة:
إذا أردنا حتسني النطق عند األصم ،فإن علينا تطوير مهارته اللفظية وتنسيقها ،حبيث
تقوم بعملها على أكمل وجه مستطاع .فالطفل الطبيعي يتعلم اللغة بأسلوب جمبول
باخلوف والتقليد والتكرار واإلصغاء ،وكذلك الطفل األصم .ويف كلتا احلالتني جيب
الرتكيز على القدرة على تنفيذ األفعال اخلاصة ،والتعبري عنها باللغة.
إن من أهم واجبات املعلم هي انتشال الطفل األصم من عزلته االجتماعية والعقلية،
وميكن التوصل إىل ذلك عن طريق احملاوالت املتكررة ،اليت تعمل إما بالنطق أو قراءة
الشفاه ،وال جيوز مقارنة نطق الطفل األصم مع النطق الواضح والصريح للطفل العادي.
والدروس اليت تقدم باألسلوب البصري الشفوي ال ترتسخ يف الذاكرة إال إذا درست
ضمن مواقف تطبيقية ،ويع ّد التعليم املدرسي ركيزة أساسية لتدريب مهين مقبل.

لذا؛ فمن املهم جداً تدريس األطفال بأسلوب جيمع بني قراءة الشفاه واإلصغاء ،وحيتاج

معظم الطالب يف مدارس الصم ،والعديد من األطفال الذين يوصفون بالسمع اجلزئي
إىل تدريب على النطق ،الذي يعتمد على اللفظ احلركي واآللي ،وحيتاج مدرسو الصم
إىل التدريب على اللفظ ،هلذا فال جمال لالتكال على اللفظ السمعي ،أو اللفظ احلركي
اآللي فقط ،وهدف تدريس األطفال الصم هدف تثقيفي نسعى من ورائه إىل احلصول
على أكرب نسبة تدريبات على تطور النطق ،بشكل فردي مرة يف اليوم على األقل ،ملدة
( )15دقيقة لكل طفل ،ويف الوقت نفسه؛ يتضمن تدريب النطق على ضبط فعالية
األجزاء املختلفة ألعضاء النطق .واعتماد القراءة البطيئة يف أول األمر ،وقراءة الشفاه
ً
تعد جزءاً
كامال يف اللغة التامة ،حبيث تشمل ألعاباً ونشاطات أخرى ،ثم يأتي دور
القراءة ببطء يف بدايتها ،وحتدد إمكانات متييز الطفل وفهمه المسه اخلاص ،ثم أمساء رفاقه
يف املدرسة ،ومن ثم الكلمات البسيطة ،والتعابري املستعملة ،ثم تكتب على اللوح.
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وجيب أن تكون مادة القراءة وسيلة إلغراء الطفل األصم من أجل التقدم والتطور يف

القراءة باملستقبل ،حبيث ال تتضمن صعوبات يف الفهم واإلدراك ،وإمنا أساليب وطرقاً

مواد
تزود الطالب بالقناعة والرضا التام يف تعلم اللغة ،ويعد تصوير األفالم القصصية َّ
جيدة لتعليم القراءة ،وذلك بتصوير احلالة تلو األخرى بشكل متتابع ومرتابط ،وبلغة
بسيطة ومناسبة.
كذلك ميكن متثيل القصة أو سردها دون تصوير أحداثها ،وبعد استيعاب الطالب هلا،
يأتي دور قراءة القصة بشكل مكتوب أو مطبوع.
أرى أن ضعف املستوى اللغوي عند الطلبة الصم ،وحتديد أسلوب تطويره وحتسينه،
ناتج بسبب عدم وجود كتب ومناهج مدرسية خاصة هلم .لذا جيب أن تكون هناك
مناهج وكتب دراسية خاصة هلذه الشرحية من اجملتمع ،تتناسب وقدراتهم ومستوياتهم
ومشكالتهم ،تعمل على تعليمهم ،وتثقيفهم ،وتطويرهم ،ودجمهم يف اجملتمع واملدارس
العادية.
الكفايات الشخصية الضرورية ملعلمي ذوي الصعوبات التعليمية:
 - 1قوة املالحظة والقدرة على تسجيل املواقف الصفية.
 - 2القدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.
 - 3التمتع مبستوى مقبول من املعرفة خبصائص النمو واألبعاد النفسية والرتبوية
للطالب.
 - 4الرغبة املستمرة يف التطوير وحتديث املعلومات.
 - 5القدرة على تفسري املعلومات الواردة يف التقارير الطبية والنفسية.
 - 6القدرة على تكييف املعلومات واملفاهيم.
 - 7القدرة على تكييف أساليب التقويم واالختبارات.
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 - 8القدرة على بناء عالقة اجتماعية مع أولياء أمور الطلبة.

 - 9القدرة على تنظيم البيئة الصفية ،تنظيماً يسمح باستفادة الطلبة ومشاركتهم مجيعاً.
 - 10القدرة على تكييف الوسائل التعليمية مبا يتالءم مع حمتوى األهداف ،ومستوى
الطالب ،ومستوى االستشارة احلسية للجميع.
 - 11القدرة على بث الثقة يف نفوس الطالب من خالل:
أ -ثقة املعلم بنفسه تنعكس على الطلبة.
ب -مدح الطالب ضعيف الثقة أمام اآلخرين.
جـ -جتنب جعل الطالب ينتقد نفسه ،وعدم تهديده أو ختويفه.
د -إخبار الطالب أن املعلم أب هلم ،وحيبهم ،والنظر يف عيين الطالب إذا سأل املعلم
أو أجابه.
املراجع
1 .1اإلعاقة السمعية ،مجال حممد اخلطيب ،املكتبة الوطنية ،عمان1997 ،م.
2 .2اإلعاقة السمعية ،ماجدة عبيد ،دار اهلديان ،الرياض1992 ،م.

3 .3رعاية املعوقني مسعياً وحركياً ،بدر الدين عبده وحممد السيد حالوة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية،
2001م.
4 .4السامعون بأعينهم اإلعاقة السمعية ،ماجدة السيد عبيد ،دار الصفاء للنشر ،عمان2000 ،م.
5 .5صعوبات التعلم ،سامي ملحم ،دار املسرية ،عمان2006 ،م.
6 .6صعوبات التعلم لدى األطفال ،كريم الناجي ،دار أسامة ،عمان2005 ،م.
7 .7القراءة مهاراتها ومشكالتها يف املدرسة االبتدائية ،فهيم مصطفى ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاهرة،
1998م.
8 .8نافذة على تعليم الصم ،مسري دبابنة ،مؤسسة األراضي املقدسة للصم ،السلط1996 ،م.
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كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية

مواقف وعالقات

نظرة اإلسالم إىل اآلخر يف مناهج
د .سعيد القيق /عميد كلييت الدعوة وأصول الدين والدراسات القرآنية  -جامعة القدس

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسولنا حممد ،وعلى مجيع األنبياء واملرسلني،
أما بعد؛

السيِّئَُة اْدَف ْع ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن َفإَذا َّال ِذي َبيْن َ
َك َوَبيْنَُه
َوي الحَْ َسنَُة َوال َّ
ِ
فقال تعاىلَ { :وال َت ْست ِ
تيِ
يم})1(.
َع َدا َوةٌ َكأََّنُه َوِل ٌّي مَ ِ
حٌ
إن كليات الشريعة بشكل عام ،وخباصة يف كلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة القدس،

تتمثل رسالتها يف إعداد مفكرين ومربني ،ودعاة خملصني ومبدعني قادرين على الدعوة إىل
اهلل وفق أسس منهجية سليمة واملساهمة يف حل املشكالت الفكرية والثقافية واالجتماعية

اليت متر بها جمتمعاتنا املعاصرةّ ،
واالطالع على ثقافة العصر ومعطياته احلضارية ،والتفاعل
معها ،إىل غري ذلك من األهداف والغايات السامية والنبيلة ،اليت تعود على اجملتمع
الفلسطيين بالنفع واخلري ،وتساهم يف وحدته وتضامنه.
ولتحقيق هذه األهداف فقد وضعت الكلية يف خطة الطالب الدراسية جمموعة من
املساقات ،وحددت املصادر واملراجع املناسبة هلا ،ومن هذه املساقات؛ العالقات الدولية يف
اإلسالم ،األخالق يف األديان ،األديان دراسة مقارنة ،ال ِف َرق اإلسالمية ،حقوق اإلنسان يف

اإلسالم ،األقليات يف اجملتمعات اإلنسانية ،اإلسالم واآلخر ،املذاهب والتيارات الفكرية
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املعاصرة ،وغريها من املساقات الفقهية والفكرية والرتبوية.
يتعرف الطالب من خالل هذه املساقات على قضايا معاصرة ومستجدة عديدة ،تكون

مثاراً للنقاش والتأمل والتحليل ،وقد أخرتت من هذه القضايا املعاصرة واملهمة قضية
اإلسالم واآلخر ،وسوف أقوم ببيان من هو اآلخر يف نظر املسلمني ،وكيف تعامل اإلسالم
معه ،من حيث االعرتاف حبقه اإلنساني يف احلياة واحلرية ،ثم توضيح كيف ينظر اآلخر إىل
اإلسالم واملسلمني ،يف حماولة لتوضيح الرؤى املختلفة للتيارات الدينية والعقائدية.
فمن هو اآلخر؟ سؤال شغل بال كثريين من علماء االجتماع ،ذلك أن حتديد اآلخر
يتحدد مبوجب االختالف الذي يفرق بني األنا وهذا اآلخر ،فإذا كان بعضهم حيددون اآلخر
على أساس عرقي أو جنسي ،فهناك من حيدده على أساس لغوي أو عقائدي ،وعندما
نتحدث عن اآلخر بالنسبة إىل املسلمني ،جيب أن نبني أن مجيع البشر متساوون أمام اهلل،
فينبغي أن ال مييز بينهم على أسس عقائدية أو مذهبية أو طائفية.
فاختالف اآلخر عن جوهر التوحيد ،أو ابتعاده عنه ،أو حتى إنكاره لوجود اهلل ،هلو أمر
بني هذا اآلخر وبني اهلل عز وجل ،فاهلل حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون.

وعليه؛ فإن عالقة املسلم باآلخر ،تتحدد وفقاً ملوقفه من اجملتمع اإلسالمي ،فإذا كان معادياً

للمجتمع اإلسالمي سواء كان يعيش داخله أم خارجه ،وجب على املسلمني التصدي له

ومعاملته باملثل ،وإذا كان حمافظاً على سالمة اجملتمع اإلسالمي ال يسعى للفتنة ،أو إضعاف
هذا اجملتمع ،وجب على املسلمني احرتامه ،بل محايته وإقامة عالقة ودية معه ،والرب به،
واإلقساط إليه.
فالدين احلنيف ال يقر اختاذ مواقف عدائية مسبقة جتاه اآلخر على أساس عرقي أو

ديين .ففي القرآن الكريم آيتان يف سورة املمتحنة تشكالن إطاراً عاماً متوازناً حتدد عالقة
املسلمني بغريهم ،يف رؤية أخالقية منصفة لطريف التعامل مسلمني وغري مسلمني ،جوهرها
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ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
وك ْم
نسامل من يساملنا ،ونعادي من يعادينا ،فيقول تعاىل{ :ال يَنْ َه ُاك ُم ال َّلهُ َع ِن َّال ِذ َ
ين وَلمَْ يخُْ ِر ُج ُ
ب المُْْق ِس ِط َ
فيِ ِّ
ني * إِنمََّا
وك ْم ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم أَ ْن تَبرَُّ ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن ال َّلهَ يحُ ِ ُّ
الد ِ
ين َوأَ ْخ َر ُج ُ
ين َقاَتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
اج ُك ْم
يَنْ َه ُاك ُم اللَّهُ َع ِن َّال ِذ َ
وك ْم ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم َو َظا َهُروا َعَلى إِ ْخ َر ِ
الد ِ

أَ ْن َت َوَّل ْو ُه ْم َو َم ْن يَتَوَلهَُّ ْم َفأُ َ
ولئِ َك ُه ُم َّ
الظالمُِو َن})2( .

وقد تعامل غالبية حكام املسلمني الذي طبقوا ما أمرهم احلق به وفق ذلك ،أما حاالت

االضطهاد اليت تعرض هلا اآلخر يف عصور وعهود معينة ،فهي حاالت استثنائية صدرت
عن مسلمني أساءوا فهم الدين احلنيف ،أو عن حكام متيزت عهودهم بالظلم ،حيث ظلم
اآلخر واملسلمني على حد سواء ،وعندما نريد أن حندد حقوق اآلخر اليت أقرها اإلسالم ،أو
املبادئ والقواعد اليت حددها اإلسالم لتحكم العالقة بني املسلمني واآلخر ،فمرجعنا يف
هذا القرآن الكريم والسنة النبوية ،مع التدقيق يف االجتهاد.
فما كان يصلح باألمس يف ظل ظروف معينة جيب إعادة النظر فيه يف ظل الظروف
الراهنة؛ ذلك أن الشريعة اإلسالمية مستوحاة من وحي إهلي ثابت ،متيزت عن الفقه
الذي هو اجتهاد إنساني يف إطار الشريعة اإلسالمية ،فهي -أي الشريعة( : -دين وأصول
وثوابت) ،بينما الفقه متطور؛ ألنه فروع تواكب مستجدات الزمان واملكان والوقائع
واملصاحل)3( .
وبالنظر يف الكتاب والسنة نستطيع أن نضع أيدينا على عدد من القواعد األساسية اليت
حتدد هذه العالقة ،وذلك على النحو اآلتي:

َاك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوُأْنثَى َو َج َعْلن ُ
اس إِنَّا َخَل ْقن ُ
َاك ْم ُش ُعوًبا َوَقبَاِئ َل
أو ًال :يقول اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

ري})4( .
يم َخبِ ٌ
ِلتَ َعا َرُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد اللَّهِ أَْت َق ُاك ْم إِ َّن اللَّهَ َعِل ٌ

هذا اخلطاب اإلهلي مل يوجه للمسلمني فقط ،بل للبشرية كافة؛ ليعلم الناس أنهم أخوة،

فال جيوز لإلنسان أن يستعلي على أخيه اإلنسان ،وإذا كان لإلنسان أن يتمايز على إنسان
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آخر فبالتقوى فقط ،والرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،يذكر الناس ،بقوله( :كلكم

آلدم وآدم من تراب) ،فال شرعية إذاً للتفاخر باألنساب واآلباء ،ما دام أصل النوع واحد.

لكننا لألسف ما زلنا نرى بعض الشعوب واألجناس اليت تستعلي على شعوب
وأجناس أخرى ،بسبب لون البشرة ،بل حتقر من شأنها ،وإذا كان العهد القديم قد ذكر
قصة اخللق وأشار ألصل البشرية ،فإنه سرعان ما اختص بين إسرائيل بكل املزايا ،واعترب

غريهم (أغياراً) ،يف منزلة اخلدم واملسخرين خلدمة شعب اهلل املختار ،...فإن القرآن قد
حارب هذه العنصرية.

ويذكر القرآن يف أكثر من موضع أن صراع البشر ليس مع بعضهم بعضاً ،ولكن مع

الشيطان ،وأن البشر إما أن يكونوا طائعني هلل ،فيستحقون رمحته ،أو طائعني للشيطان،
فيصيبهم سخط من املوىل عز وجل.
وإذا كان اآلخر بالنسبة إىل املسلم هو غري املؤمن ،فإن إميان املسلم أمر بينه وبني ربه ،وال
جيوز للمسلم أن يستعلي بإميانه على اآلخر.

ُم إِلىَ ال َّلهِ
قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َعَليْ ُك ْم أَْنُف َس ُك ْم لاَ يَ ُض ُّر ُك ْم َم ْن َض َّل إَِذا ا ْهتَ َديْت ْ
َم ْر ِج ُع ُك ْم جمَ ِي ًعا َفُينَبِّئ ُ
ُم َت ْع َمُلو َن})5(.
ُك ْم بمَِا ُكنْت ْ
بل إن احلق حيذر املؤمنني من التفاخر باإلميان واالستعالء به ،فيقول سبحانهَ{ :فال ُتز ُّ
َكوا

َ ُ
َ َ
بمَِن َّات َقى})6(.
أْنُف َسك ْم ُه َو أ ْعل ُم ِ

َاه ْم ِم َن َّ
ات
ويقول تعاىلَ { :وَل َق ْد َك َّر ْمنَا َبيِن آَد َم َومََ
َاه ْم فيِ اْلبرَِّ َواْلبَ ْح ِر َو َر َزْقن ُ
حْلن ُ
الطيِّبَ ِ
َوَف َّضْلن ُ َ
َّن َخَل ْقنَا َت ْف ِض ً
يال})7(.
ري مِم ْ
َاه ْم َعلى َكثِ ٍ

ََ
َ
َ َ َ
ََ
ً
س
ويقول تعاىل أيضاِ { :م ْن أ ْج ِل ذِلك َكتَبْنَا َعلى َبيِن إِ ْس َراِئيل أَّنُه َم ْن قتَل َن ْف ًسا ِبغَيرْ ِ َن ْف ٍ
َ
األ ْرض َف َكأَنمََّا َقت َ
َ َ
اس جمَ ِي ًعا َوَل َق ْد
اس جمَ ِي ًعا َو َم ْن أَ ْحيَا َها َف َكأَنمََّا أَ ْحيَا النَّ َ
َل النَّ َ
ِ
أ ْو ف َساٍد فيِ
َ
َ َ
ض لمَُ ْس ِرُفو َن})8(.
َجاَءت ُ
ْه ْم ُر ُسُلنَا ِباْلبَيِّن ِ
َات ُث َّم إِ َّن َكثِ ً
ريا ِمنْ ُه ْم َب ْع َد ذِلك فيِ األ ْر ِ
79

العدد  101ربيع األول وربيع الثاني  1433هـ  -شباط وآذار  2012م

إظهاراً للنظرة اإلنسانية لإلسالم ،فاحلق تعاىل كرم اإلنسان بشكل عام ،وجعله خليفة
يف األرض ،وهذا التكريم يتنافى بالطبع مع احتقار اآلخر ،أو قتله دون ذنب موجب ،أو
استحالل ماله وعرضه دون حق.

فكون اإلنسان إنساناً ،يسبق كونه مؤمناً أو كافراً ،لذلك جيب على املسلم أن ينظر لآلخر

ً
أوال باعتباره إنساناً مثله ،ثم ينظر إليه بعد ذلك ،باعتباره مؤمناً أو غري مؤمن ،ثم باعتباره

صديقاً أو عدواً.

ثانيًا :خصص اهلل عز وجل سورة كاملة هي سورة الكافرون ،قرر فيها مبدأ مهماً هو

حرية العقيدة ،حيث قال تعاىل:

ُم َع ِاب ُدو َن َما أَ ْعُب ُد * َوال أََنا َع ِاب ٌد َما
{ُق ْل يَا أَيُّ َها اْل َكاِفُرو َن * ال أَ ْعُب ُد َما َت ْعُب ُدو َن * َوال أَْنت ْ

َ
ُ
َُ
ين})9(.
َعبَ ْدتمُْ * َوال أَْنت ْ
ُم َع ِاب ُدو َن َما أ ْعُب ُد * لك ْم ِدينُك ْم َوِل َي ِد ِ
موجهاً للكافرين الذين ينكرون البعث واحلساب ،فهو أيضاً يقر
وإذا كان اخلطاب هنا َّ
هلم حرية االعتقاد وممارسة الشعائر والطقوس الدينية ،واليت يعرتض اإلسالم على بعضها.

َ
َ
َ
ً
ض ُكُّل ُه ْم جمَ ِي ًعا أََفأَن َ
اس
ْت ُت ْك ِرُه النَّ َ
ثالثا :قال تعاىلَ { :ول ْو َشاَء َرُّبك آل َم َن َم ْن فيِ األ ْر ِ
َحتَّى يَ ُكوُنوا ُم ْؤ ِمنِ َ
ني}( ،)10لقد كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أشد الناس حرصاً على
هداية الناس إىل اإلسالم ،ليس طمعاً يف زعامة أو رئاسة ،ولكن تلبية ألوامر ربه يف التبليغ،

ورغم هذا بني اهلل تعاىل أن له حكمة يف اختالف البشر ،وأن هذه احلكمة توضح سنة اهلل
يف خلقة ،فاالختالف والتنوع بني البشر سنة إهلية دائمة حتى تقوم الساعة ،فاحلق سبحانه
منح اإلنسان حرية االختيار ،وبني له السبيل ،ولو أراد املوىل عز وجل هداية البشرية
كلها ألصبحت مؤمنة بقول كن فيكون ،لكن االختالف والتنوع آية من آيات اهلل ليعرف

اإلنسان اخلري والشر ،واحلق والباطل ،وحياسب الناس على اختيارهم خرياً كان أم شراً.

ولقد استوعب رسول الرمحة هذه السنة اإلهلية ،واستوعبها أغلب املسلمني ،فلم جيدوا
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حرجاً يف أن يعيشوا مع من خيالفهم العقيدة أو بينهم .هذا القبول باآلخر والقبول بسنة اهلل
يف االختالف مل تعرفه أوروبا يف العصور الوسطى ،رغم كل ما تنادي به الديانة املسيحية
من حمبة ،فقد ختلصت أوروبا من غري املسيحيني بالطرد والقتل ،بل ختلصت من مسلمي
األندلس الذين اعتنقوا املسيحية.
رابعًا :إذا كان لوسائل اإلعالم احلديثة من أفضال كثرية على البشرية ،فإن هلا آفة
قد ترجح أفضاهلا ،هذه اآلفة هي التعميم ،فاحلديث عن جمتمع أو مجاعة ما ،يصبح أكثر
سهولة حني نطلق األحكام العامة ،فمن السهل مث ً
ال أن نقول إن اليابانيني عمليون ،أو أن

الفرنسيني عاطفيون ،وأن األمريكيني برمجاتيون ،حتى وإن كانت هذه األحكام تصدق على
الغالبية العظمى من أبناء هذه األمة أو ذلك اجملتمع ،فإن االستثناء قد يزداد يف وقت ما،
فيصبح أغلبية األمريكيني عاطفيني ،وليسوا برمجاتيني عندما خيص األمر أبناءهم.

ً
مسؤوال بشكل مباشر أو غري مباشر عن أحداث
فمن الظلم أن نعامل اإلسالم باعتباره

احلادي عشر من سبتمرب ،مثلما من الظلم أن تعامل الديانة املسيحية بنفس املنطق،
باعتبارها مسؤولة عن احلروب الصليبية وحماكم التفتيش.
إن احلق سبحانه وتعاىل يشدد على أن كل إنسان مسئول عن أفعاله ،فال يتحمل أحد

از َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى})11(.
ذنب أحد أو جرمهَ { ،وال َت ِزُر َو ِ

فكيف يوصف دين أو عقيدة بأنه دين اإلرهاب ،أو دين دموي ،أو حيض على الكراهية

جملرد أن بعض من ينتسبون إليه قاموا بعمل إرهابي ،أو سفكوا دماً بغري وجه حق؟!!

إن بناء مثل هذه االنطباعات السريعة عن اإلسالم دون التثبت من حقيقة اإلسالم
ظلم لإلسالم وأهله.
وتعاليمه ومبادئه ٌ

يف املقابل؛ جند أن املنهج اإلسالمي للتعامل مع اآلخر منهج دقيق ،يرفض التعميم حتى

على اآلخر ،فاألحكام العامة غالباً خاطئة ،واحلديث عن أهل ملة أخرى خمالفة جيب أن يتم
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مبوضوعية ،وهذا اإلنسان سواء كان مسيحياً ،أم يهودياً ،أم جموسياً ،رمبا خيتلف عن أبناء
ملته يف السلوك ،ورمبا خيتلف حبكم تربيته ،وقدراته العقلية ،ونظرته املوضوعية لألمور،
َ
َ ْ
ات اللَّهِ آَناَء َّ
الليْ ِل َو ُه ْم
َاب ُأ َّمٌة َقاِئ َمٌة يَتُْلو َن آيَ ِ
يقول اهلل تعاىل{ :ليْ ُسوا َس َواًء ِم ْن أ ْه ِل ال ِكت ِ
لمُْ َ
َ
َ
يَ ْس ُج ُدو َن * ُي ْؤ ِمنُو َن بِال َّلهِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
وف َويَنْ َه ْون َع ِن ا نْك ِر َوُي َس ِار ُعون فيِ
ات َوُأ َ
الصالحِِ َ
ني})12(.
الخَْيرَْ ِ
ولئِ َك ِم َن َّ
إنه إقرار إهلي يلزم املسلمني يف كل زمان ومكان باإلميان به ،والتصرف وفقاً ملا يقتضيه،

فال أستطيع كمسلم أن أقول أن هذا املسيحي غري أمني ،أو ذاك اليهودي منافق ما مل أقم
البينة والدليل على ذلك ،حتى وإن ثبتت التهم السابقة على هذا أو ذاك ،فهذا ال يعين

تعميم األحكام ،فاإلنسان يف املنظور اإلسالمي يتحمل هو فقط نتيجة أفعاله ،قال تعاىل:
از َرةٌ ِو ْز َر ُأ ْخ َرى َو َما ُكنَّا
{ َم ِن ا ْهتَ َدى َفإِنمََّا يَ ْهتَ ِدي ِلنَ ْف ِسِه َو َم ْن َض َّل َفإِنمََّا يَ ِض ُّل َعَليْ َها َوال َت ِزُر َو ِ
ث َر ُس ً
ني َحتَّى َنبْ َع َ
ُم َع ِّذِب َ
وال})13(.
وهذا ينطبق على املسلم وغري املسلم ،فال جيوز معاقبة إنسان بذنب آخر ،مهما كان قريباً

له أو منه.

ْت ُم َذ ِّك ٌر * َل ْس َ
خامسًا :قال تعاىلَ{ :ف َذ ِّك ْر إِنمََّا أَن َ
ُصيْ ِط ٍر})14(.
ت َعَليْ ِه ْم بمِ َ
اس َحتَّى يَ ُكوُنوا ُم ْؤ ِمنِ َ
ويقول عز وجل يف سورة يونس{ :أََفأَن َ
ني})15(.
ْت ُت ْك ِرُه النَّ َ
حل ْك َمِة َواملَْو ِع َظِة َ
لىَ
احل َسنَِة َو َجاِدلهُْ ْم
يل َرِّب َك ِبا ِ
ويقول تعاىل يف سورة النحل{ :اْد ُع إِ َسبِ ِ
ين})16(.
بمَِن َض َّل َع ْن َسبِيِلِه َو ُه َو أَ ْعَل ُم ِبالمُْ ْهتَ ِد َ
ِب َّالتيِ ِه َي أَ ْح َس ُن إِ َّن َرَّب َك ُه َو أَ ْعَل ُم ْ
حتدد هذه اآليات الكرمية للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أسلوب الدعوة إىل اهلل ،وهي دعوة
تتسم باللني والرفق واملناقشة ،وال حتقر من شأن اآلخر.
وهذا اخلطاب وإن كان موجهاً للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهو يسري على باقي

املسلمني ،وجيب عليهم ،فاملسلم عليه حق الدعوة إىل اهلل أن يبلغ رسالة التوحيد إىل اآلخر،

دون أن جيربه على اإلميان ،أو أن خياطبه بأسلوب غري الئق ،فليس للمسلم حق حماسبة
اآلخر على معتقداته.
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سادسًا :إذا كان اإلسالم قد رفض تعميم األحكام على اآلخر ،وأقر حقه يف احلياة ،وحرية
االعتقاد والعبادة ،فإنه -كما أشرنا -رفض عزل اآلخر داخل اجملتمع اإلسالمي ،ورفض
معاملته بعداء؛ ألنه خمتلف يف العقيدة ،فأمر العقيدة مرتوك إىل اهلل.

وقد ذهب اإلسالم شوطاً آخر إلقامة جسور التواصل والتعاون معه بالود واإلقساط إليه،

ين وَلمَْ يخُْ ِر ُج ُ
ين لمَْ ُي َقاِتُل ُ
وك ْم فيِ ِّ
وك ْم ِم ْن ِديَ ِار ُك ْم أَ ْن
يقول تعاىل{ :ال يَنْ َه ُاك ُم اللهَُّ َع ِن َّال ِذ َ
الد ِ
ب المُْْق ِس ِط َ
ني})17(.
تَبرَُّ ُ
وه ْم َوُت ْق ِس ُطوا إَِليْ ِه ْم إِ َّن اللهََّ يحُ ِ ُّ
سابعًا :إذا كان اإلسالم قد احرتم حق اآلخر يف احلياة والعقيدة ،وحفظ له كرامته

وإنسانيته ،فإنه أنزل أهل الكتاب منزلة خاصة ،مل ينزهلم مثلها أي دين أو عقيدة.
فرغم أن اإلسالم خيتلف عن اليهودية والنصرانية ،إال أن احلق تعاىل اشرتط على املسلم
اإلميان برسل أهل الكتاب وكتبهم ،وهو شرط ال يكتمل إميان املسلم بدونه ،قال تعاىل:

{آ َم َن َّ ُ ُ
ْز َل إَِليِْه ِم ْن َرِّبِه َوالمُْ ْؤ ِمنُو َن ُك ٌّل آ َم َن ِباللهَِّ َو َمالِئ َكتِِه َو ُكتُبِِه َوُر ُسِلِه ال ُن َف ِّر ُق
الر ُسول بمَِا أن ِ
ري}( .)18كما أمر احلق
بَينَْ أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُسِلِه َوَق ُالوا مَ ِ
س ْعنَا َوأَ َط ْعنَا ُغ ْف َراَن َك َرَّبنَا َوإَِليْ َك املَ ِص ُ

جَُ ُ َ َ ْ
َاب إِال ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن إِال
املسلمني مبناقشة أهل الكتاب باحلسنىَ { :وال تاِدلوا أ ْهل ال ِكت ِ
تيِ
ولوا آ َمنَّا ب َّال ِذي ُأن َ َ ُ
ين َظَل ُموا ِمنْ ُه ْم َوُق ُ
اح ٌد وَنحَْ ُن
َّال ِذ َ
ْز َل إَِليْ ُك ْم َوإِهَُلنَا َوإِهَُل ُك ْم َو ِ
ِ
ْزل إِليْنَا َوأن ِ
ِ
َلُه ُم ْسِل ُمو َن})19(.
ورغم حالة العداء اليت قوبل بها اإلسالم من يهود املدينة واحمليطني بها ومن جيوش

الروم ومن واالهم من نصارى الشام ،إال أن اإلسالم مل يغري نظرته من أهل الكتاب،
بل طالب باالتفاق معهم على جمموعة من العقائد واألخالقيات اليت تضمن حتقيق احلد

َ َ ْ
َاب َت َع َال ْوا إِلىَ َكِل َمٍة َس َواٍء َبيْنَنَا
األدنى من الود والتفاهم ،قال تعاىلُ{ :ق ْل يَا أ ْهل ال ِكت ِ
َوَبيْن ُ
َك ْم أَال َن ْعُب َد إِال ال َّلهَ َوال ُن ْش ِر َك ِبِه َشيْئًا َوال يَتَّ ِخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا أَ ْرَباًبا ِم ْن ُدو ِن ال َّلهِ َفإِ ْن

َت َوَّل ْوا َفُق ُ
ولوا ْ
اش َه ُدوا ِبأَنَّا ُم ْسِل ُمو َن})20( .
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قضية اجلزية واحلقوق السياسية واملواطنة لآلخرين يف الدولة واجملتمع اإلسالمي:
قبل أن نتطرق هلذه القضايا الشائكة البد أن نعود للتاريخ ،فقبل ظهور اإلسالم وانطالقه
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،

ومن فيه من بشر صار ملكاً لكسرى أو قيصر ،إن شاء نكل بأهل البلد ،أو صريهم عبيداً،
وكانت املواطنة َّ
حقاً 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 مبكانة ومنزلة عن سائر السكان.
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 فعل 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 ،وسواء من اعتنق
منهم اإلسالم ،أم من مل يعتنقه ،ويف مراحل تالية تبوأ عدد من املسيحيني واليهود مناصب

قيادية( ،كالوزارات مث ً
ال) يف عدد من الدول اإلسالمية ،لدرجة أن (آدم متيز) 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 رؤساء وزارات يف
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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 لآلخر املقيم يف اجملتمع والدولة اإلسالميني.
واليت كان من نصوصها أن يهود بين عوف يكونون أمة مع املسلمني ،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 اآلخر يف املواطنة ،وممارسة حقوقه السياسية؟
أما اجلـزية فهي 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 )21(،مبعنى أنه إذا أتيح ألهل الذمة املشاركة يف دفع العدو ،فال تؤخذ منهم جزية.
بل أكثر من هذا ،وهو ما مت العمل به على أرض الواقع أنه إذاُشغلت 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
ابن 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 السامرة بالشام

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 املطالبون بالقتال يف أي بلد إذا ما دقت طبول احلرب ،فإذا مل يشرتكوا يف القتال،
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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 املسلمني يتشددون فينفون اآلخر ،ويقلصون حقوقه اليت أقرها
اإلسالم ،لسوء قراءاتهم وفهمهم للنصوص الدينية ،وبعض غري املسلمني يتحدثون عن
عمد أو حقد أو عن جهل عن قسوة اإلسالم على اآلخر ،حتى إنهم وصفوا املسلم الذي
يدافع عن نفسه بأنه إرهابي.
فيكفي ان 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 اآلخر؟ حيث يقول:

َ
َ
َ َ
ََ
َ َ َ
ََ
س،
(أال َم ْن ظل َم ُم َعا ِه ًدا ،أ ِو اْنتَ َق َصُه ،أ ْو َكَّل َفُه َف ْوق طاَقتِِه ،أ ْو أ َخذ ِمنُْه َشيْئًا ِبغَيرْ ِ ِط ِ
يب َن ْف ٍ

يجُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( ،)22فكيف يظلم اإلسالم اآلخر ورسول اإلسالم حيذر املسلمني
َفأََنا َح ِج ُ
أنه سيكون خصم من ظلم معاهداً أو ذمياً.

وكان عمر بن اخلطاب يسأل عن أحواهلم دوماً ،ويقول الشيخ الغزالي :أنه حني طعن

يف صالة الفجر ،وعلم اجلميع أنه ميت ،أوصى من سيتوىل اخلالفة بعده بالذميني ،ومنع
األذى عنهم ،وعدم تكليفهم ماال يطيقون ،وكذلك فعل علي وعثمان والصحابة والسلف
الصاحل ،رضي اهلل عنهم ،معهم.

ولذا؛ 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 صحيحة عنه صلى اهلل عليه وسلم:
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َل ُم َعا َه ًدا ،لمَْ يَ َر ْح َراِئ َحَة َ
( َم ْن َقت َ
ريةِ أَ ْرَب ِع َ
ني َعاماً))24(.
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.

 .1فصلت.34 :
 .2املمتحنة.9 - 8 :

اهلوامش

 .3حممد عمارة ،الشريعة اإلسالمية والعلمانية الغربية ،دار الشروق ،مصر ،ط ،2003 ،1ص.11
 .4احلجرات.13 :
 .5املائدة.105 :
 .6النجم.32 :
 .7اإلسراء.70 :
 .8املائدة.32 :
 .9الكافرون.6 - 1 :
 .10يونس.99 :
 .11الزمر.7 :
 .12آل عمران.114 - 113 :
 .13اإلسراء.15 :
 .14الغاشية.22 - 21 :
 .15يونس.99 :
 .16النحل.125 :
 .17املمتحنة.8 :
 .18البقرة.285 :
 .19العنكبوت.46 :
 .20آل عمران.64 :
 .21السيد سابق ،فقه السنة ،ط ،2000 ،1اجمللد الثالث ،ص .49
 .22سنن أبي داود ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ،وصححه
األلباني.
 .23الغزالي ،احلق املر ،ص.109
 .24صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إثم من قتل معاهداً بغري جرم.

87

العدد  101ربيع األول وربيع الثاني  1433هـ  -شباط وآذار  2012م

خسارة كبرية للشرق األوسط
بقلم :الدكتور حنا عيسى  /أستاذ القانون الدولي
إن استمرار الصراع يف منطقة الشرق األوسط قد يؤثر بشكل كبري على حياة
املواطنني يف هذه املنطقة ،وباألخص استمرار احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية احملتلة
يف الرابع من حزيران سنة 1967م ،األمر الذي يدفع العديد من املسيحيني الفلسطينيني
للهجرة ،فيما يواجه من يقرر البقاء يف املنطقة ،صعوبات ومضايقات كثرية ،ويؤثر الصراع
واالحتالل على ممارسة الشعائر الدينية ،وذلك ألن إسرائيل هي اليت تتحكم يف املناطق
اليت توجد فيها األماكن املقدسة للمسيحيني ،وتتحكم يف الوصول إليها ،ولكل هذه
األسباب؛ فإن العديد من املسيحيني يفضل اهلجرة من املنطقة.
ويف اآلونة األخرية تشكل اهلجرة الواسعة للمسيحيني العرب ومسيحيي البلدان
املشرقية إحدى أهم املخاطر اليت تواجهها املنطقة ،وذلك بسبب الدور الثقايف الذي
يلعبه هؤالء املسيحيون ،كونهم حلقة وصل بني احلضارة العربية اإلسالمية واحلضارة
الغربية ،واستيعابهم وتفهمهم لكلتا الثقافتني ،وفتح إمكانية احلوار بينهما ،ولقد كان
للثقافة املسيحية املشرقية على مدى تارخيها تأثري متبادل مع الثقافتني اإلسالمية واملسيحية
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الغربية ،ولعبت دوراً يف عقلنة التطرف لدى الثقافتني ،وتفاعلهما مع بعضهما بعضاً،
رغم الظروف القاسية اليت تعرضت هلا بسبب هذا الدور ،لكن ما يهمنا هو الرتكيز
على هجرة املسيحيني العرب ،حيث يتمركز الوجود املسيحي يف الدول العربية يف مصر،
ولبنان ،وسورية ،والعراق ،وجنوب السودان ،واألردن وفلسطني ،أما بقية الدول العربية
فإن وجود املسيحيني فيها قد يكون حمدوداً ،بعضها جاء بقصد العمل ،كما يف دول اخلليج
والسعودية ،والبعض اآلخر من بقايا االحتالل الفرنسي كما يف دول املغرب العربي .أما
دخول املسيحية جلنوب السودان؛ فقد جاء عن طريق البعثات التبشريية ،ويتمركز عدد من
املسيحيني يف الدول اجملاورة؛ كرتكيا وإيران.
وقبل اخلوض يف مسببات اهلجرة من هذه البلدان البد من اإلشارة إىل أن العالقات
املسيحية – اإلسالمية عرب التاريخ متيزت بوجهني:
األول :ميكن أن يوجه كرسالة إىل العامل ،تؤكد على أن العالقات املسيحية – اإلسالمية
تارخيياً كانت يف املستوى العالي املطلوب ،أو بعبارة أخرى مرت هذه العالقات من حيث
طبيعتها وفحواها يف أقنية صحيحة ،مما أدى إىل خلق مناخ وطين يف كل املراحل ،خاصة
الصعبة منها.
وثانيًا :أن بناة هذه العالقات املميزة وضعوا أسساً ال تتزعزع لعالقات أقوى حاضراً
ومستقب ً
ال ،وقد يكون هذا الوجه الثاني هو األهم ،ألن صفحة املاضي قد طويت ،وحتى
إذا أساء الواحد إىل اآلخر تبقى العرب هي األهم ،ألنها تشكل هذا األساس لرؤية صائبة
تتطلع إىل مستقبل أفضل للعيش املشرتك بني املسيحيني واملسلمني.
فإذا عدنا إىل العالقات املسيحية – اإلسالمية بشكل عام ،لوجدنا أنها ليست حديثة
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العهد ،فاملسيحية ببعض رؤاها ومعتقداتها موجودة يف آيات واضحة يف القرآن الكريم.
أما حول حرية الشعائر وممارستها لدى املسيحيني ،ومكانتهم يف اجملتمع ،ودورهم يف بنائه،
فنجد أن القرآن يوصي حبماية ِبي ّعهم ،والتشديد على أن ذكر اهلل هو دائم يف صلواتهم.
ومما ال شك فيه أن العالقات بني املسيحيني واملسلمني ال ميكن أن تكون مميزة إال على
مبدأ املساواة ،فالعدالة هي األساس اليت متنح احلرية الكاملة لكل املؤمنني ،والقرآن الكريم
نّ
بي أن املساواة والعدالة بني الناس ،ليست فقط يف الشعارات اليت ينادي بها الناس ،وإمنا
مبدأ أساس من اإلميان الذي أراده لكل الشعوب.
وجممل القول :إن نظرة اإلسالم من خالل القرآن الكريم إىل املسيحية واضحة ،فهي
احدٌ}(العنكبوت ،)46 :فإذا كان القرآن الكريم -وهو األساس
تبنى على أنَ { :وإِهَُلنَا َوإِهَُل ُك ْم َو ِ
يف اإلسالم  -حيث املسلمني على أن يربطوا عالقات مميزة مع املسيحيني ،فهل من أداة
أخرى تستطيع أن تغري يف رؤية اإلسالم إىل املسيحية عرب التاريخ.
ومما ال شك فيه بأن احلروب واألزمات السياسية يف منطقة الشرق األوسط تساهم يف
تقوية اهلجرة ،كما هو حالياً يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،أو يف العراق ،فإن الذي حيدث
حالياً يف املنطقة ال ميكن وصفه بهجرة دينية ،فهي أصبحت يف اآلونة األخرية هجرة من
مناطق احلروب إىل مناطق األمل ،أو املالذ إىل أماكن آمنة أكثر من الوطن األم ،مثلها مثل
هجرة املسلمني اجلزائريني منذ احلرب العاملية األوىل والثانية اليت هي بهدف البحث عن
حياة أفضل.
وينطبق هذا أيضاً على املسيحيني السوريني ،فهم ال يهاجرون خوفاً على مسيحيتهم،
بل حبثاً عن فرص عمل أفضل ،لكن اخلطر الداهم حالياً هو هجرة تتصاعد منذ عقود
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يف البلدان اليت يشكلون جزءاً أساساً من بنائها الدميغرايف؛ مثل العراق ولبنان ومصر
وفلسطني وبلدان أخرى ،ومن أسبابها ما جرى من قتل إرهابي ضد املصلني والكهنة يف
كنيسة النجاة يف العراق ،واليت راح ضحيتها حوالي ستني قتي ً
ال ،باإلضافة إىل أكثر من مائة
جريح ،مما حدا باملواطنني العراقيني الطلب من احلكومة العراقية اختاذ اإلجراءات الالزمة
للحد من العمليات اإلرهابية اليت تقوم بها مجاعات متطرفة ضد املساجد والكنائس ،أما
يف فلسطني؛ فتعترب سياسة احملتلني اإلسرائيليني حيال الفلسطينيني ،واملسيحيني منهم،
خباصة سبباً رئيساً هلجرتهم ،وقد تدهورت أعدادهم بشكل الفت يف األربعني عاماً اليت
انقضت ،وكان اخنفاض عدد هؤالء واضحاً يف املدن والقرى املسيحية أو املختلطة مثل
القدس ،وبيت حلم ،ورام اهلل ،واجته جزء من هؤالء يف البداية إىل البلدان العربية بقصد
العمل أو الدراسة أو اإلقامة املؤقتة ،لكن كثريين منهم غادروا الحقاً إىل بلدان الغرب
اليت شجع العديد منها هجرة املسيحيني إليها ،يف إطار عملية توطني متثل جانباً من جوانب
حل سياسي لصراع الفلسطينيني مع إسرائيل ،علماً بأن عدد املسيحيني يف املنطقة العربية
يصل إىل ما بني  12إىل  15مليون نسمة ،غالبيتهم تعيش يف مصر ،ويتوقع بعضهم أن
يهبط الرقم إىل  6ماليني حبلول عام 2020م ،نتيجة موجات اهلجرة املتوالية للمسيحيني.
أما نتائج اهلجرة املتزايدة اليت جاءت بفعل التقلبات السياسية لبلدان الشرق األوسط،
وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية دفعت املاليني من مسيحيي املنطقة إىل اهلجرة ،األمر
الذي أسفر عن جمموعة من النتائج السلبية على حياة املنطقة وبلدانها؛ مثل التغيريات يف
البنية احلضارية والثقافية للمنطقة ،واليت كانت يف األساس منطقة تنوع ديين يعيش فيها
املسلمون واملسيحيون واليهود إىل جانب أتباع ديانات أخرى ،وفقدان جزٍء من طاقاتها
وقدراتها البشرية واملادية ،وهي طاقات حتتاج إليها يف عملية التنمية.
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وحول اهلجرة من فلسطني ،فإننا نرى بأنها تستمر بوتائر سريعة ألسباب متعددة أصلها
االحتالل ،وعدم وجود استقرار ،وفقدان السالم ،واختالل موازين العدالة  ..مع العلم
بأن املسيحيني جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيين ،حيث يبلغ عدد املسيحيني
الفلسطينيني يف أراضي أل )123,000( 48نسمة ،و()51,250نسمة يف أراضي فلسطني
احملتلة سنة 1967م ،مبا فيها مدينة القدس الشريف ،وعلى الرغم من حماوالت إسرائيل
منذ قيامها الرتكيز على تهجري املسيحيني وفصلهم عن املسلمني ،بهدف تفريغ فلسطني
من املسيحيني بزعم أن الصراع ديين ،وهو بني املسلمني واليهود ،وليس كياناً حقوقياً
يتعلق بشعب احتلت أراضيه (مسلمني ومسيحيني ودروز ومن كان فيها من اليهود) وبني
مغتصب ومستعمر استيطاني إجالئي.
إن حماولة إسرائيل تصوير الصراع باعتباره صراعاً دينياً ،وليس صراعاً حقوقياً ووطنياً
وأرضياً ،إمنا تستهدف عزل املسيحيني عن املسلمني ،وتقسيم الفلسطينيني أنفسهم ،ليسهل
استهدافهم مجيعاً ،وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن املسيحي واملسلم والدرزي ال خيتلفون مع
بعضهم البعض يف الدفاع عن األرض واحلقوق والقيم الوطنية واإلنسانية.
ولعل اضطرار املسيحيني الفلسطينيني إىل اهلجرة من فلسطني بسبب السياسة العنصرية
االستعالئية اإلجالئية لالحتالل اإلسرائيلي أمر مفهوم ،إال أنه فيما يتعلق بالبلدان العربية
واملشرقية األخرى رسالة سلبية إىل العامل أمجع بأن جمتمعاتنا تضيق ذرعاً بالتنوع الديين
واالختالف الثقايف ،سيما لغري املسلمني ،ولعل ذلك سيدفع املسلمون مثنه باهظاً قبل غريهم،
فهو خسارة لطاقات سكان أصليني يف بلداننا يشكلون جزءاً من حضارتنا وتاريخ جمتمعاتنا
وشعوبنا ،وال ميكن تصور بلدان عربية ومشرقية دون وجود مسيحي مؤثر يف املشهد العام.
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وال بد من اإلشارة إىل أقوال بابا الفاتيكان يف 2010/ 10/ 24م ،عندما قال( :إن
السالم سيكون أفضل طريقة لوقف هجرة املسيحيني من الشرق األوسط ،وحث البابا
اإلسرائيليني والفلسطينيني على الدفع باجتاه السالم يف الشرق األوسط ،وعدم اليأس من
إمكانية التوصل إىل تسوية ،واستخدم البابا لغة واضحة يف عظة األحد( :السالم ممكن،
والسالم أيضاً أفضل عالج لتفادي اهلجرة من الشرق

األوسطwww.bbc.co.uk/ar a (.).

)bic/middleeast/2010/10/101024_pope_mideast.shtm

وبغض النظر عن األوضاع املتأزمة يف بلداننا العربية ،فإننا حباجة لنشر ثقافة قبول اآلخر
واحرتامه ،واستخدام كل الوسائل الرتبوية والتعليمية واإلعالمية والثقافية املتاحة ،وهذا
يتطلب جهوداً مجاعيًة مشرتكًة ومنظمًة ،بني املسلمني واملسيحيني ،وعم ً
ال على أرض
الواقع ،وعدم االكتفاء باخلطابات العاطفية -رغم أهميتها ،-بل يتطلب أيضاً حتديث
اخلطاب الديين وتطويره ،حبيث يساهم يف إعادة اللحمة بني أبناء الوطن الواحد ،وإزالة
األحكام والتصورات املسبقة عن اآلخر ،والسعي للتعلم والفهم عن اآلخر.
ويف ضوء ما ذكر أعاله ،فإن هجرة املسيحيني من الشرق األوسط تساهم يف إفقار اهلوية
العربية وثقافتها وأصالتها ،فال بد من احلفاظ على الوجود املسيحي يف الشرق األوسط،
كضرورة إسالمية ،بقدر ما هو ضرورة مسيحية ،وواجب إسالمي بقدر ما هو واجب
مسيحي.
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نشاطات

من نشاطات مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

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:
زيارة البحرين ضمن وفد من املؤمتر الوطين الشعيب للقدس
املنامة :قام مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،ضمن وفد من املؤمتر الوطين الشعيب للقدس بزيارة مملكة البحرين،
حيث قدم الوفد التهاني مللك البحرين الشيخ محد بن عيسى آل خليفة ،مبناسبة عيد
اجللوس والعيد الوطين ململكة البحرين ،وذلك باسم القيادة الفلسطينية وباسم الرئيس
الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) ،ووضعه يف صورة تطورات األوضاع الفلسطينية،
واهلجمة اليت تتعرض
هلا مدينة القدس احملتلة،
كما شكر مملكة البحرين
على
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كما التقى الوفد معالي الشيخة مي بنت حممد آل خليفة ،وزيرة الثقافة البحرينية،
لبحث موضوع التوأمة بني برناجمي القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ،واملنامة
عاصمة للثقافة العربية للعام  ،2012كما التقى معالي السيد خليفة الظهراني ،رئيس
جملس النواب البحريين ،حيث دار احلديث عن سبل التعاون املشرتك ،كما ألقى مساحته
خطبة اجلمعة يف مسجد الشيخة سبيكة األنصاري (اجلامع الكبري يف مدينة عيسى)
حضرها العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية والسفراء العرب ،وقد حتدث مساحته
عن الوضع الصعب الذي تعانيه القدس واملقدسات الفلسطينية بسبب املمارسات
اإلسرائيلية.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر (الديانات ألجل السالم) يف املغرب
مراكش :شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف فعاليات اجتماع األمانة العامة هليئة الشرق األوسط
يف جملس الديانات من أجل السالم ،الذي عقد يف املغرب ،وقدم مساحته مداخلة حول
التعايش املشرتك بني أتباع الديانات ،أشار فيها إىل مساحة اإلسالم وعدله ،وعدم متييزه
حرم االعتداء على املصلني ،ودعا إىل
بني الناس يف احلقوق والواجبات ،وكيف أنه ّ
احرتام حق غري املسلمني
يف ال��ع��ب��ادة حسب
نّ
وب�ّي� أن
معتقداتهم،
التعايش بني املسلمني
واملسيحيني يف فلسطني
أمنوذج حيتذى به يف العامل
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أمجع ،وأن كل مواطن حيصل على حقوقه دون متييز يف اجلنس والدين ،وشارك يف املؤمتر
العديد من العلماء من الدول العربية واإلسالمية ،وأطلعهم مساحته على االنتهاكات
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين ومؤسساته ،داعياً إىل ضرورة احرتام حرية العبادة
يف فلسطني ،والعمل على إزالة االحتالل عن القدس وفلسطني احملتلة.
املفيت العام يؤكد على أهمية دور القيادة الدينية يف دعم القرار الفلسطيين
بالتوجه إىل األمم املتحدة
بيت حلم :أكد مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على أهمية دور القيادة الدينية يف دعم القرار الفلسطيين بالتوجه إىل
األمم املتحدة وإىل مؤسساتها املختلفة ،بهدف احلصول على عضوية فلسطني الكاملة يف
هذه املنظمات واملؤسسات الدولية ،خاصة يف ظل الدعم الدولي امللحوظ حلقوق الشعب
الفلسطيين ،وتنصل حكومة االحتالل اإلسرائيلي من التزاماتها يف االتفاقات والقرارات
الدولية ،ومواصلتها لسياسة بناء جدار الفصل العنصري ،واالستيطان ،وتهويد القدس،
واالعتداء على املقدسات اإلسالمية واملسيحية ،جاء ذلك خالل مشاركة مساحته يف لقاء
نظمه مركز السبيل ومركز اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية يف األراضي املقدسة،
حت��ت ش��ع��ار(ال��ع��ي��ش
امل��ش�ترك يف ال��دول��ة
القادمة) يف بيت ساحور،
وأكد احلضور على أهمية
تعزيز الروابط بني أبناء
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وتعميق احلوار فيما بينهم ،وحضر اللقاء العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية
والدينية اإلسالمية واملسيحية.
املفيت العام يشارك يف تكريم أسرى الداخل املفرج عنهم من سجون االحتالل
اجلوالن احملتل :ضمن وفد مقدسي ،ضم العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية،
قام مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد
األقصى املبارك ،بتقديم التهاني لألسرى الفلسطينيني املفرج عنهم من سجون االحتالل
يف أراضي عام  48احملتلة ،وقال مساحته :إنه ليس بوسع أي فلسطيين إال أن يقف
ً
إجالال واحرتاماً أمام معتقلينا البواسل ،الذين كانت هلم القدرة دوماً على توحيد اهلم
الفلسطيين ،فاألسري الفلسطيين كان دائماً يقف كاجلبل األشم ،مساته الشموخ والفخر
مببادئه ووطنه وقضيته.
وأض��اف :إن فلسطني
أرض مباركة تستحق
منا مجيعاً التضحيات،
وقدرنا أن نكون حلقة يف
سلسلة الرباط منذ الفتح
العمري ،وحتى وقتنا
احلاضر ،وما من شك أن فلسطني أرضاً وشعباً ،قد أكدت على وحدتها من خالل صفقة
تبادل األسرى مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،مما يعين أن الشعب الفلسطيين شعب
واحد ،رغم تصنيفات االحتالل.
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املفيت العام خياطب البوسنة واهلرسك للتصويت لصاحل فلسطني يف األمم املتحدة
القدس :ناشد مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،وعدد من رجال الدين دولة البوسنة واهلرسك
للتصويت لصاحل فلسطني يف جملس األمن ،لدعم طلبها يف احلصول على العضوية يف
األمم املتحدة.
وقال مساحته :إننا نطالب
ال��ب��وس��ن��ة واهل��رس��ك
لتقف إىل جانب احلق
الفلسطيين

والعدالة

اإلنسانية،

موجهني

رس��ال��ة م��ن األرض
املقدسة ،ومن قلبها القدس ،مهد الرساالت ،إىل شعب البوسنة واهلرسك وحكومتهم،
للوقوف إىل جانب طلبنا العادل ،بالتصويت جلانب قبول دولة فلسطني عضواً يف األمم
املتحدة.
خالل مشاركته يف مؤمتر صحفي يف مقر اهليئة اإلسالمية املسيحية
لنصرة القدس واملقدسات
املفيت العام حيذر من خمططات سلطات االحتالل ضد املسجد األقصى املبارك
رام اهلل :حذر مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،من وجود خمطط إسرائيلي خطري يستهدف املسجد
األقصى املبارك ،وخاصة منطقة حائط الرباق واجلدار الغربي اجلنوبي للمسجد ،جاء
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ذلك خالل مؤمتر صحفي نظمته اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات،
واملؤمتر الوطين الشعيب للقدس ،حتت عنوان (الرباق بني اإلدعاءات الصهيونية وحقائق
االكتشافات) ،واستنكر مساحته إعالن سلطات االحتالل عن خمطط إلنشاء كنس يهودية
حتت األرض ختصص (للمصليات اليهوديات) أسفل منطقة مدخل باب املغاربة،
وأضاف أن هذا املخطط
جزء من عملية التهويد
الشامل ملنطقة الرباق،
فوق األرض وأسفلها،
م��ب��ي��ن��اً أن سلطات
االحتالل ب��دأت بهدم
طريق باب املغاربة منذ
العام 2007م ،وأنها تعمل حالياً على استبدال اجلسر القائم جبسر جديد ،لتمكني
سلطات االحتالل من اقتحام املسجد األقصى املبارك ،وناشد مساحته األمتني العربية
واإلسالمية ،حكاماً وحكومات وشعوباً ،ضرورة محاية املسجد األقصى املبارك مما يتهدده
من أخطار حقيقية.
املفيت العام يطلع السفري األملاني على انتهاكات سلطات االحتالل
ضد املقدسات الفلسطينية
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل،
الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبريةً ،
كال من السيد
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غوتز لينغتتال السفري
األملاني ل��دى السلطة
الوطنية

الفلسطينية،

يرافقه امللحق السياسي
ايكه بولسباخ ،حيث
وض��ح مساحته خطورة
االنتهاكات اإلسرائيلية
ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،مبيناً أن املسجد األقصى املبارك بأروقته وساحاته
ملك للمسلمني ،وال حيق ألحد غريهم التدخل يف شؤونه أو إدارته ،وطالب مساحته
بوضع حد للممارسات اإلسرائيلية يف القدس ،اليت تعترب أرضاً حمتلة حسب القانون
الدولي ،فممارساتها الفردية فيها باطلة وجيب إلغاؤها ،ومحّل مساحته سلطات االحتالل
عواقب انتهاكاتها حلرمة املقدسات ،وأكد سعادة السفري على أن املوقف األملاني مما
جيري ،جزء من موقف االحتاد األوروبي اخلاص بالقدس ،وقضية الصراع الفلسطيين
اإلسرائيلي الداعي إىل ضرورة إجياد حل سلمي له ،وشكر مساحته على حسن االستقبال
واالستضافة.
املفيت العام يستقبل السفري املصري
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك يف مكتبه ،سعادة السفري ياسر عثمان ،سفري مجهورية
مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث أشاد مساحته بالدعم املتواصل
الذي تقدمه مجهورية مصر العربية قيادة وشعباً للشعب الفلسطيين ،مما يدعم صموده
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والتخفيف من معاناته ،وقدم مساحته شرحاً عن االنتهاكات اليت متارسها سلطات
االحتالل ضد املقدسات اإلسالمية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،واليت كان
آخرها إغالق جسر باب املغاربة والتهديدات اإلسرائيلية بهدمه ،وحذر مساحته من
تداعيات سياسة االعتداءات على دور العبادة اليت مشلت املساجد والكنائس حسب ما
شهدته مدن وقرى فلسطينية عدة يف اآلونة األخرية ،على أيدي املتطرفني واملستوطنني،
مبيناً أن هذه االنتهاكات خطرية ،وتنذر بصراعات دينية صعبة ،مما يتوجب على األمة
العربية واإلسالمية التدخل العاجل الختاذ التدابري الالزمة لوقفها.
من جانبه شكر السفري املصري مساحته على حسن االستقبال ،مؤكداً على عمق العالقة

حال ً
بني الشعبني املصري والفلسطيين ،وعلى ضرورة حل القضية الفلسطينية ً
عادال
ً
وشامال ومشرفاً.
خالل استقباله وفداً اسكتلنديًا مسيحيًا
املفيت العام يدين اقتحام املسجد األقصى املبارك
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف مكتبه وفداً اسكتلندياً مسيحياً رفيع املستوى ،شرح
هلم مساحته صورة املمارسات اليت تقوم بها سلطات االحتالل ضد املقدسات اإلسالمية
واملسيحية اليت متثلت يف حرق املساجد واالعتداء على الكنائس يف القدس وفلسطني
بشكل عام ،مستشهداً مبا حيدث من تضييق للخناق على املصلني الذين يؤمون املسجد
اإلبراهيمي يف اخلليل ،ومبا قامت به جمموعات متطرفة من املستوطنني باقتحام ساحات
املسجد األقصى املبارك صباح اليوم اخلميس 2011/ 12/ 22م ،حتت أعني سلطات
االحتالل ،اليت توفر هلم األمن واحلماية للقيام بأعمال العربدة يف باحاته وساحاته ،نّ
وبي
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مساحته أن هذه السلطات تتحمل عواقب هذه االنتهاكات اليت ازدادت شراسة يف الفرتة
األخرية ،حيث إن املستوطنني حيرقون أماكن العبادة ،ضمن مسلسل متالحق احللقات،
وأن سلطات االحتالل تفرض حصاراً مشدداً على املدينة املقدسة ،وحتول دون وصول
معظم املسلمني واملسيحيني إىل أماكن العبادة يف القدس ،مبا يتعارض مع القوانني
والشرائع واألعراف الدولية ،مبيناً أن اإلسالم دين تسامح ،وأنه ضمن حرية العبادة

يعد ً
ألصحاب األديان ،مشيداً بالتعايش اإلسالمي املسيحي يف فلسطني ،الذي ُّ
مثاال حيبذ
أن حيتذى يف العامل بأسره.
من جانبه ،أثنى رئيس الوفد وأعضاؤه على حسن االستقبال ،وقدموا شرحاً حول
األعمال اليت يقومون بها خلدمة الشعب الفلسطيين ،داعني مساحته إىل عقد مزيد من
اللقاءات ،اليت تساهم يف التعرف على اآلراء واألفكار اليت يتبناها أصحاب الديانات
السماوية.
وجرى اللقاء حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وحممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون
اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج ،نائب املدير العام ملديرية العالقات العامة واإلعالم.
جملس اإلفتاء األعلى يدين قرار سلطات االحتالل إغالق جسر باب املغاربة
القدس :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،ترأس فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،نائب رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،جلسة اجمللس الثالثة والتسعني ،وذلك حبضور أصحاب الفضيلة
املفتني والعلماء أعضاء اجمللس من خمتلف حمافظات الوطن.
وقد أدان اجمللس قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق جسر باب املغاربة،
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معترباً هذا القرار وهدم
اجلسر مؤشراً خطرياً ملا
هو ق��ادم ،وحم��ذراً من
النية املبيتة جتاه املسجد
األقصى املبارك ،ونبه
اجمللس إىل أن سلطات
االحتالل تعمل على
تهويد منطقة حائط الرباق ،وطمس كل ما هو عربي وإسالمي ،كما أدان اجمللس سياسة
حرق دور العبادة لدى املسلمني واملسيحيني على حد سواء ،واصفاً هذا التعدي بالرببري،
ومحل سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن هذه االعتداءات ،مبيناً أنها مل تعمل
جبدية على اعتقال هؤالء
املتطرفني ،أو منعهم من
القيام بأعماهلم اإلجرامية
حبق دور العبادة ،واليت
ك���ان آخ���ره���ا ح��رق
مسجد النور يف قرية
برقة ،ومسجد عكاشة
يف ال��ق��دس ،وكنيسة

مواطنون ومفيت حمافظة رام اهلل وحمافظها ورئيس جملس برقة واملدير
العام للشؤون اإلدارية واملالية يف دار اإلفتاء يف مسجد النور يف برقة

املعمدانية يف األغوار ،باإلضافة إىل االعتداء املتواصل على طالب املدارس واملواطنني،
وحرق مركباتهم ،واقتالع األشجار الفلسطينية ،إضافًة إىل نية سلطات االحتالل منع
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رفع اآلذان من املساجد ،نّ
وبي اجمللس أن مثل هذه التصرفات جتر املنطقة إىل حرب دينية
تتحمل سلطات االحتالل عواقبها.
كما أدان اجمللس تصرحيات املتطرف (نيوت غينغريتش) .الذي يتنافس على ترشيح
احلزب اجلمهوري للرئاسة األمريكية ،بسبب إساءته للشعب الفلسطيين بصالفة
ووقاحة تنم عن جهل باحلقائق ،ودعا اجمللس (غينغريتش) إىل دراسة حقائق التاريخ قبل
التلفظ مبثل هذه التصرحيات ،اليت تعرب عن النظرة العنصرية جتاه الشعب الفلسطيين،
وتزيد من نار البغضاء والكراهية بني الشعوب ،وتضر بالسلم العاملي ،وتؤجج نار
الصراع يف املنطقة ،وكان اجمللس قد ناقش العديد من املوضوعات الفقهية املدرجة على
جدول أعمال اجللسة.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يؤدي واجب العزاء بالشهيد مصطفى التميمي
القدس :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،وعلى رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية قام فضيلة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،ومفيت حمافظة
رام اهلل والبرية ،بأداء واجب العزاء بالشهيد مصطفى التميمي يف قرية النيب صاحل ،وبني
فضيلته يف كلمة ألقاها مكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وأشاد بالشهيد التميمي
الذي قضى حنبه منافحاً عن أرضه ووطنه وبلده وشعبه ومتصدياً لسياسة االحتالل
ً
سائال اهلل أن يتقبله مع النبيني والصديقني والشهداء
وبناء جدار الفصل العنصري،
والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.
وضم الوفد حممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،وياسر محاد ،مدير دائرة
البحوث ،وعطا اهلل فالحني ،مدير دائرة املطبوعات ،ومحزة أبو بكر من دائرة الرقابة
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الداخلية واحملامي يزن سعادة من الدائرة القانونية ،وقدم لذوي الشهيد برقية تعزية من
مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام الذي كان متواجداً يف مهمة رمسية خارج البالد.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يلتقي وفدا من مركز كارتر
القدس :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
استقبل فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،ومفيت

حمافظة رام اهلل والبرية ،وفداً من مركز كارتر ،ضم مدير املركز ديفيد فايفاش ،وناثان ستوك،
املدير املساعد ،والدكتور روبرت باسرت ،املشرف على الصراع يف الشرق األوسط ،وهرير
باليان مدير برنامج حل
الصراعات ،وروب��رت
منوكني ،مدير مشروع
امل��ف��اوض��ات ،وحتسني
عالونة ،مدير مشروع
اإلص�ل�اح

االنتخابي،

وأطلع فضيلته الوفد
الضيف على االنتهاكات
اإلسرائيلية يف القدس ،وخباصة ما حيدث يف املسجد األقصى املبارك وحميطه ،وإغالق باب
املغاربة ،مما يدل على اإلصرار اإلسرائيلي على تنفيذ خمطط اليمني املتطرف يف إسرائيل،
اخلاص باالستيالء على هذا املسجد ،وبناء اهليكل املزعوم ،باإلضافة إىل اإلجراءات
اإلسرائيلية ،اليت تسعى إىل تقليل عدد املصلني املسلمني يف املسجد ،األقصى ،من خالل
املضايقات واحلصار ،مستغلة االنقسام الفلسطيين وانشغال العامل العربي بأوضاعهم
الداخلية ،وتغاضي كثري من دول العامل املؤثرة عما جيري ضد شعبنا ومقدساته.
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وخالل إجاباته عن أسئلة أعضاء الوفد بني فضيلته أن املصاحلة بني فئات الشعب
الفلسطيين واجب وطين وديين ،وأن الشعب الفلسطيين يتطلع إىل حتقيق الوحدة وخباصة
يف ظل هذه الظروف العصيبة اليت متر بها القضية الفلسطينية ،وأشار فضيلته إىل أن
الشعب الفلسطيين حيرتم كرامة اإلنسان وحقوقه مهما كانت ديانته ،أو عرقه أو جنسه،
وهذا جزء من ديننا ومبادئنا وقيمنا ،وإننا نسعى إىل احلصول على حقوقنا بالطرق
السلمية اليت تستهدف الوصول إىل احلق والعدل ،ويف ختام اللقاء شكر الوفد الضيف
فضيلته على حسن االستقبال وإجابته عن استفساراتهم وتساؤالتهم ،معربين عن
رغبتهم يف حتقيق السالم يف الشرق األوسط ،إضافة إىل حتقيق املصاحلة الفلسطينية.
دار اإلفتاء الفلسطينية تشارك يف بعثة حج رابطة العامل اإلسالمي
مكة املكرمة :ترأس فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،ومفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،وفد دار اإلفتاء لبعثة حج رابطة العامل
اإلسالمي ،حيث ضم الوفد باإلضافة إىل فضيلته األستاذ يوسف تيسري ،مدير دائرة
املعلومات واحلاسوب،
وفضيلة الشيخ أمحد
حسني ،مساعد مفيت
القدس ،وشارك الوفد يف
املؤمتر العام الذي تعقده
الرابطة كل عام ،كما
التقى مبعالي الدكتور
عبد اهلل الرتكي ،األمني

جانب من مشاركة وفد دار اإلفتاء ورئيس احتاد املعلمني الفلسطينيني يف إحدى
الندوات اليت نظمتها رابطة العامل اإلسالمي خالل موسم حج هذا العام  1432هـ
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العام

لرابطة

العامل

اإلسالمي ،حيث قدموا
له الشكر على حسن
الضيافة ،وعرضوا على
معاليه مقرتحات خاصة
بعمل الرابطة ،وأخرى
تتعلق بتوطيد

عالقة

دار اإلفتاء الفلسطينية برابطة العامل اإلسالمي على صعيد املشاركة يف مواسم احلج،
والبعثات الدراسية ،واملشاركة يف املؤمترات والندوات اليت تنظمها الرابطة.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف االحتفال بذكرى هجرة الرسول حممد 
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة ،مفيت حمافظة سلفيت ،باالحتفال الذي أقامته
مديرية أوقاف سلفيت بذكرى هجرة الرسول  ،حيث نّ
بي فضيلته الدروس املستوحاة
من هذه اهلجرة ،ومنها حمبة الرسول  ،واألخذ باألسباب سبيل لنجاح أي عمل ،ودور
الشباب يف إجناح هذه اهلجرة ،وكان فضيلته قد شارك يف حفل تكريم العسكري املميز،
وك��ذل��ك يف مهرجان
الزيتون اخلامس.
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مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل حول ارتفاع نسبة الطالق يف احملافظة
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب ،مفيت حمافظة جنني ،يف
ورشة عمل نظمها االحتاد العام للمرأة الفلسطينية يف جنني ،ومركز
املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،بالتعاون مع جلنة ائتالف تعديل
قانون األحوال الشخصية ،يف مقر االحتاد يف املدينة ،وذلك ملناقشة ظاهرة
الطالق ،وارتفاعها بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية ،يف حمافظة جنني ،نّ
وبي احلضور
مدى تأثري سوء األوضاع االقتصادية على تفاقم هذه الظاهرة ،وكذلك فيما يتعلق
بتدخل األهل ،وعدم التكافؤ بني الزوجني ،والزواج املبكر ،وأكد فضيلته على ضرورة
العمل على محاية األسرة الفلسطينية ومتاسكها من خالل التوعية الدينية.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي حماضرة علمية بأئمة املساجد يف احملافظة
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي ،مفيت حمافظة طولكرم،
حماضرة علمية بأئمة مساجد احملافظة ،حول(أحكام اجلمع بني
الصالتني) ،وذلك بدعوة من دائرة أوقاف طولكرم ،تطرق فيها
فضيلته إىل املسائل الفقهية حول هذه األحكام ،وأجاب عن العديد من
األسئلة اليت وجهت إليه حول املوضوع.
مفيت حمافظة طوباس يلقي حماضرة حول التسامح
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمر ،مفيت حمافظة طوباس،

حماضرة بعنوان (التسامح وتعزيز القيم الدينية يف خفض العنف

داخل اجملتمع) ،وذلك يف قاعة املركز النسوي يف خميم الفارعة ،بدعوة

من املركز االجتماعي النسوي ،كما شارك يف حفل تكريم احملسن

الكبري احلاج عزت مرعي.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف حفل يوم املسن العاملي
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش ،مفيت حمافظة نابلس ،يف
يوم املسن العاملي ،الذي أقامته مجعية اهلالل األمحر ،كما شارك يف حل
العديد من اخلالفات العائلية واالجتماعية ،باإلضافة إىل إلقائه خطب
اجلمعة ،اليت دعا فيها إىل نصرة األسرى ،علماً بأن فضيلته يقدم العديد
من الربامج اإلعالمية واإلذاعية يف وسائل اإلعالم يف احملافظة.
مفيت حمافظة بيت حلم يدعو ملساعدة أهالي قرية الوجلة
بيت حلم :دعا فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة ،مفيت حمافظة بيت حلم ،إىل مساندة

أهالي قرية الوجلة ضد ممارسات سلطات االحتالل ،اليت تعمل على مصادرة أراضيهم

إلقامة جدار الفصل العنصري ،وقال :إن االستهداف اإلسرائيلي وممارساته القمعية ال
تطال املسلمني وحدهم ،بل تطال العرب الفلسطينيني مسيحيني ومسلمني ،مؤكداً للعامل
بأننا شعب واحد موحد ،يعيش حتت االحتالل ،وكان فضيلته قد استقبل وفد كنسي ،حبث

معه التعاون بني أتباع الديانات يف إرساء قواعد التعايش يف وطننا املقدس ،كما شارك
يف ندوة بعنوان (رأي اإلسالم يف العنف املوجه ضد املرأة) نظمها املركز النسوي يف
خميم الدهيشة ،بالتعاون
مع وكالة الغوث.
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من ...؟

السؤال األول:

أ .القائل :أمنت ملا أقمت العدل بينهم

فنمت نوم قرير العني هانيها.

ب .النيب الذي بشرته املالئكة وهو يصلي يف احملراب بغالم.

قدمي هاتني).
ت .الذي قال ألبي سفيان( :إن كان ما تقول حقاً ،فسيملك موضع ّ
ث .الصحابي الذي شهد معركة الريموك مع ابنيه.

ج .املقصود ببيت الشعر :يأبى اجلواب فال يراجع هيبة

ح .السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله.

والسائلون نواكس األذقان.

ما  ...؟

السؤال الثاني:
أ .أحب البالد إىل اهلل.
ب .خري متاع الدنيا.

ت .لون الكنزين اللذين أعطاهما اهلل لرسوله ،صلى اهلل عليه وسلم.

ث .أول ما بدئ به الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من الوحي.

نشاطات

مسابقة العدد 101

؟

ج .املصطلح الذي يطلقه الصوفية على أذكار الصباح واملساء اليت يأمر الشيخ تلميذه بذكرها.
ح .اسم األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي لعام 1432هـ.

خ .عدد أثواب كفن كل من املرأة والرجل.

د .أمساء النيب صلى اهلل عليه وسلم كما وردت يف احلديث الصحيح.

ذ .تعقيب (آدم متيز) على ما شاهده من تولي املناصب يف الدولة اإلسالمية.

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 101
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 :
َ
َ
للهَّ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اصبرُِ وا َو َص ِابُروا َو َر ِابطوا َو َّ
اتُقوا ا ل َعلك ْم ُت ْفِل ُحون}(آل عمران.)200 :
 .1قال تعاىل{ :يَا أيُّ َها ال ِذ َ
ين آ َمنُوا ْ
السؤال الثاني:
ُّ
ُ
 .1ألنها تبكي إليها اإلبل عندما تغذ إليها السري من مكان بعيد ،وألنها تبك أعناق العتاة الذين يريدون ملكة األذى ،أي :تقصمهم.
السؤال الثالث:
(1 .1من صلى يف ليلة مبائة آية مل يكتب من الغافلني ،ومن صلى يف ليلة مبائيت آية كتب من القانتني املخلصني).
2 .2أن الدين يقلل من إحساس الفرد بالقلق ،وأن العقيدة حتمي اإلنسان من اليأس بإعطائه الفرصة ،لتأكيد عالقته مع اهلل واعتماده عليه.
ب من املكلف على الوجه األكمل).
3 .3احلج املربور(:احلج الذي وّفيت أحكامه ،ووقع موقعاً ملا ُطِل َ
4 .4يرى الطربي ،رمحه اهلل ،أن حقوق العباد يكفرها احلج يف حق من تاب وعجز عن الوفاء.
5 .5مزدلفة وكذلك منى وعرفات ،واملشعر احلرام منطقة صحراوية ،فقد جعل اهلل فيه آيات اإلعجاز أنه مليء باحلصى ،وكأنه منطقة سيول ،تفتت
فيها احلصى علماً أنها منطقة جدباء.
6 .6ذو احلليفة (آبار علي).
7 .7العاكف :املقيم ،الباد :الذي يأتيه من غري أهله.
8 .8ال جيوز أن يسفك فيها دم حرام ،أو يظلم فيها أحد ،أو أن يصاد صيدها ،أو خيتلى خالها.
9 .9متتنع املعتدة عن التطيب ،والزينة ،ولبس احللي ،وامللون ،واملصبوغ من الثياب ،واخلضاب ،والكحل ،والتعرض للخطاب ،واالمتناع عن
البيتوتة يف غري منزل الزوجية.
ً
مقبوال عند اهلل ،وهو إما باطل ال جيزئه ،كأنه مل حيج عند بعض العلماء ،أو أنه ال أجر له عليه ،وهو غري مربور،
1010احلج من مال حرام ال يقع
ويبعد قبوله.
1111الوسط العدل عملية ختلية وحتلية؛ ختلية عن األوصاف املذمومة ،وحتلية باألوصاف احملمودة ،فهو بهذا املعنى استقامة للحق والصدق وهو
موازنة واعتدال.
1212قال ابن رجب احلنبلي( :وظاهر هذا احلديث يد ّل على أ ّن تصوير اجلنني ،وخلق مسعه وبصره وجلده وحلمه وعظامه يكون يف أول األربعني
الثانية).
1313عيسى قراقع.

الفائزون في مسابقة العدد 99
االسم

العنوان

األوىل

عزام علي جوابرة

طوباس

300

الثانية

غادة عزام صالح الدين

القدس

250

الثالثة

طالب أمحد علي مطلوب

بيت حلم

200

املرتبة
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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 :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،
أو باليد.

2 .2أال يزيد املقال عن  4صفحات حجم  A4مبا يقارب ( )1500كلمة ،والبحث
عن  10 - 8صفحات ،مبا يقارب ( )3000كلمة

3 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون مشكلة ،وصحيحة.

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .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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