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معركة األمعاء اخلاوية

افتتاحية العدد

األسرى خيوضون
الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

خاض أبناؤنا األسرى يف سجون االحتالل الظامل معركة األمعاء اخلاوية ،وقد أطلقوا
عليها معركة العهد والوفاء ،خاضوا هذه املعركة مستعينني باهلل تعاىل ،ومسرتشدين
بدعم أهلهم وإخوانهم ،وبكل ضمري حي يف هذا العامل ،للوصول إىل حقوقهم ،ال بل
أبسط حقوقهم ،اليت تضمنتها كل الشرائع السماوية ،وكل األعراف واملواثيق الدولية،
وكل القيم واألخالق اإلنسانية.
خاضوا هذه املعركة ،وهم على يقني أنه قد يرتفع الشهداء منهم إىل الرفيق األعلى،

ويعلمون بأن كثرياً منهم سيلحقه األذى جبسمه وبصحته ،ولكنهم قد استنفذوا كل
اخلطوات مع سجانيهم ،الذين فارقت اإلنسانية قلوبهم ،وأخالقهم وأفعاهلم ،واستعملوا
كل الوسائل لتحقيق أبسط احلقوق اليت تضمنتها كل الشرائع ،وكفلتها كل الوثائق
واملعاهدات وحقوق اإلنسان ،اليت يدين بها هذا العامل ،هذا العامل الذي يتوقف حتى
عن الكالم مبا خيص االحتالل ضد أسرانا البواسل ،هذا العامل الذي تتوقف شرعيته،
وتتوقف إدانته ،وتتوقف مناداته حبقوق اإلنسان وكرامته عند حدود هذه األرض املباركة،
عند حدود هذه األرض الطيبة ،عند حدود األرض الفلسطينية ،وكأن شعب فلسطني
ليس من أبناء هذه الدنيا.
ولسائل أن يسأل :كيف هي حقوق األسري يف هذا العامل؟! كيف أشارت الشرائع
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السماوية إىل األسري؟! وكيف جيب أن نتعامل مع هذا األسري؟!
إن إسالمنا العظيم وديننا احلنيف وشريعتنا الغراء قد ضمنت لإلنسان كرامته

اإلنسانيةَ { ،وَل َق ْد َك َّر ْمنَا َبن آَد َم}(اإلسراء ،)70 :فاإلنسان كريم يف هذا الدين ،حياً وميتاً،
يِ
ً
ً
ً
أسرياً أو سجيناً ،أو جرحيا ،إن اهلل سبحانه وتعاىل أعطى لألسري حقا فائقا ،وكرامة
واضحة ،جعلت العناية به عبادة هلل تعاىل ،فوصف املؤمنني الذين يكرمون األسري،
وحيافظون على حقوقه باملخلصني هلل سبحانه الذين ال يبتغون األجر من أح ٍد سواه،
بقوله تعاىلَ { :وُي ْط ِع ُمو َن َّ
الط َعا َم َعَلى ُحبِِّه ِم ْس ِكيناً َويَتِيماً َوأَ ِسرياً * إِمَّنَا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْجِه
يد ِم ُ
اللهَِّ ال ُن ِر ُ
نك ْم َجزَاء َوال ُش ُكوراً}( .اإلنسان)9 - 8 :
هكذا علمنا هذا الدين احلنيف أن األسري -بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه

ودينه -له حقوقه وكرامته ،وأن اإلسالم العظيم يرعى هذه احلقوق ويصونها.
لقد وفر اإلسالم لألسري كل مستلزمات احلياة الكرمية ،من طعام وشراب وكساء
ومأوى ،فاألسري يؤوى يف مكان جيش الدولة اآلسرة ،وهذا ما أقرته كذلك معاهدات
دولية ،فعلى الدولة اآلسرة أن توفر لألسري مأوى تتحقق فيه شروط اإليواء الصحي،
فهال حتققت هذه الشروط ألسرانا يف ظل العدوان على حريتهم ،وعلى أبسط حقوقهم؟
وقد يتساءل الكثريون منا؛ ملاذا خيوض األسرى هذا االمتناع واإلضراب عن الطعام؟
إنهم خيوضون هذا اإلضراب لتحصيل أدنى حقوقهم اإلنسانية ،لتحصيل حق زياراتهم،
وحقهم يف التعليم ،وحقهم يف التواصل مع ذويهم ،وعدم عزهلم يف زنازين انفرادية
تشبه إىل حد بعيد قبور اآلدميني األحياء!.

إنهم يقومون بهذا اإلجراء كي يوصلوا صوتهم إىل آسرهم ً
أوال ،إن كان يعرتف

بأنهم أسرى حرية ،وأنهم أسرى يدافعون عن كرامة أرضهم ،وعن حق شعبهم يف
احلياة الكرمية فوق هذه األرض املباركة ،فيخوض أكثر من ألفي أسري هذا االمتناع عن
الطعام ،لتحقيق مطالبهم ،وكأن هذا اجملموع من البشر -الذي ميتنع عن الطعام -جيب
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أن يصرب حتى يدرس ذاك السجان مطالبه ،ومن ثم جييب عنها ،يف الوقت الذي خيتاره
السجان دون مباالة باخلطر الذي حيدق حبياة األسرى.
إنها وقفة عز حنيي بها أسرانا الذين ميتنعون عن الطعام يف سجون االحتالل ،ونشد
على أيديهم ،ونقول هلم :إن النصر مع الصرب ،إن شاء اهلل ،فاصربوا أيها اإلخوة ،وكونوا
يداً واحدة ،ففي االحتاد قوة ،وإن شعبكم وأهلكم لن ينسوكم أبداً ،وأنتم ختوضون
معارك االنتصار ،معارك العطاء ،معارك الفداء ،من أجل حريتكم ،ال بل من أجل حريتنا
وحرية أرضنا ،وحرية كل األحرار يف هذا العامل.
مل تكن هذه املرة األوىل اليت يعلن فيها األسرى يف السجون اإلسرائيلية ،عن إضراب
أو امتناع عن الطعام ،فلقد خاضوا قبل هذا اإلضراب إضرابات كثرية ،حققوا من خالهلا

أبسط احلقوق هلم ،واليوم خيوضون املعركة نفسها ليصلوا إىل هذه احلقوق ،فمزيداً أيها

اإلخوة املناضلون ،مزيداً يا أبناء أرض اإلسراء واملعراج ،مزيداً من الصرب ،مزيداً من
الدعم ،مزيداً من الفعاليات اليت تشد من عضد أسرانا البواسل.

وهذه القضية جيب أال تبقى حمصورة يف حدود أرضنا الفلسطينية ،بل جيب أن تتجاوزها
إىل عاملنا العربي ،وإىل دنيا اإلسالم واملسلمني ،ال بل إىل هذا اجملتمع الدولي الذي يزعم
املدنيّة ،ويزعم احلضارة ،ويزعم احملافظة على حقوق اإلنسان ،أليس اإلنسان الفلسطيين

من نوع هذا اإلنسان يف هذه الدنيا ،اليت جيب أن تتحقق له الكرامة واحلقوق اإلنسانية،

حياً أو ميتاً ،أسرياً أو غري أسري؟!

لقد حث رسولنا األكرم ،صلى اهلل عليه وسلم ،على فكاك األسري ،فقال يف حديثه
الشريفُ( :ف ُّكوا ال َعاِن َي ،)1( )...والعاني هو األسري ،وفكوا العاني هو خطاب لكل األمة،

ولذلك قرر الفقهاء بأن على األمة أن تبذل جهدها ،وكل ما ميكنها أن تبذله يف سبيل
حترير األسرى من سجونهم ،لنيل حريتهم.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فكاك األسري.
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هذا هو هدي النيب ،عليه الصالة والسالم ،ولقد سري املعتصم جيشاً ً
كامال إلنقاذ أسرية
استغاثت به من ظلم الروم ،وأطلق أسرها وحررها ،فلنسر مجيعاً على هدي املصطفى،
صلى اهلل عليه وسلم ،يف سبيل حترير أسرانا ،واهلل املستعان ،وهو على كل شيء قدير.

وإننا -وحنن حنيّي أسرانا البواسل ،ونشد على أيديهم -نطالب كل أبناء شعبنا أن

يبذلوا املزيد من الفعاليات اليت تقرب إن شاء اهلل من حرية أسرانا وإطالق سراحهم،
كما ندعو أبناء أمتنا العربية واإلسالمية أن يكونوا جبانب أسرانا ،إنها معركة العز

حنمل فيه سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليت ُتقيد حرية
والكرامة ،ويف الوقت الذي ّ
حنملها األضرار كافة اليت تلحق بأسرانا،
أسرانا ،وحترمهم من أبسط احلقوق اإلنسانيةّ ،

حنملها ما يلحق باألسرى من األضرار يف أبدانهم ،ويف نفوسهم ،ويف كل متطلبات ما
ّ
يلزم الستمرار حياتهم ،وإطالق سراحهم.
اعتداءات املستوطنني
يف الوقت الذي خيوض فيه أبناؤنا األسرى معركة العهد والوفاء ،معركة األمعاء
اخلاوية ،ينطلق املستوطنون وقطعانهم ليعيثوا يف األرض فساداً ،حتت مسع جيش

االحتالل الغاشم وبصره ومحايته ،ألول مرة يف ظل االحتالل يرفع هؤالء املستوطنون
العلم اإلسرائيلي فوق املسجد اإلبراهيمي الشريف.

إنهم ميعنون يف عدوانهم على املقدسات ،ميعنون يف عدوانهم على مقدساتنا هنا يف
املسجد األقصى املبارك ،وهناك يف املسجد اإلبراهيمي الشريف ،وهناك يف األرض

الفلسطينية ،أحرقوا مساجد كثرية يف هذه البالد الطاهرة ودنسوها .إن عدوانهم يقودهم
ب اللهَّ
إىل حد اإلجرام حبق اإلنسانية ،حبق املقدسات ،حبق أهل هذه املقدساتَ { ،و َال تحَْ َس نَ َّ

َغاِف ً
ال َع َّما يَ ْع َم ُل

َّ
الظالمُِو َن}( .إبراهيم)42 :

إن الظلم مرتعه وخيم ،وإن اهلل سبحانه وتعاىل قد حرم الظلم على نفسه ،وقال يف
الظْل َم َعَلى َن ْف ِسيَ ،و َج َعْلُتُه َبيْن ُ
احلديث القدسي الشريف( :يَا ِعبَاِدي؛ إِّني َح َّر ْم ُت ُّ
َك ْم
ِ
()1
محُْر ًماَ ،فال َت ْظالمُِوا).
ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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إن االعتداء على أرضنا الطاهرة املباركة بإنشاء املستوطنات واملستعمرات واملغتصبات،
وحماولة تهجري أهلها ،وطردهم من هذه الديار لن يفيد االحتالل ،بل ستكون كل هذه
االعتداءات واالستفزازات ،حافزاً هلذا الشعب الطيب املبارك ،ليدافع عن كرامته،

ويدافع عن وجوده يف هذه األرض ،وأن يفتدي املقدسات مبهجه ،وبكل ما ميلك.

إن هذا الشعب الذي انتدبه اهلل تعاىل ليكون سادناً وحارساً للمقدسات يف فلسطني،

وأن يكون معمراً هلذه األرض املباركة لن يرتك هذه الرسالة ،ولن يتخلى عن هذا
الواجب ،فقد قرر -وقراره قطعي -أن احلياة فوق هذه األرض بكرامة هي اخليار األول

هلذا الشعب ،أو أن يكون يف باطن هذه األرض مضحياً وشهيداً.
إنهاء االنقسام

أمام هذه املعركة العظيمة اليت خيوضها أبناؤنا األسرى ،يتوجب علينا إنهاء هذا
االنقسام األسود ،بل أصبح من العار علينا ،أن يبقى هذا االنقسام ،وأن تبقى هذه
الفرقة بيننا ،فوق هذه الديار املباركة ،آن األوان أن تطوى هذه احلقبة السوداء من تاريخ
الشعب الفلسطيين ،الذي يعيش أحداث النكبة اليت حلت بفلسطني عام 1948م ،وها
هي تقرتب منها أحداث النكسة!.
أما آن ألبناء هذا الشعب أن يرتفعوا إىل مسؤولياتهم ،وأن ينهوا هذا االنقسام وهذا
اخلالف ،ويسرتشدوا مبواقف أبناء احلركة األسرية ،الذين ساهموا بشكل فاعل يف
جمريات األمور ،فوق هذه األرض املباركة ،أما آن األوان أيها العرب ،أيها املسلمون ،أن
توقفوا نزيف الدماء اجلاري يف سوريا ،يف بالد الشام ،اليت تكفل اهلل بها ،أما آن لألمة أن
ترتفع على خالفاتها ونزاعاتها ،وتوقف كل هذه املهاترات ،وكل هذه اخلالفات ،لتكون

صفاً واحداً حيقق كرامة األمة وشعوبها فوق أرضها وفق ما قرره اهلل تعاىل ،وبيّنه رسوله

األكرم ،عليه الصالة والسالم ،وسار عليه سلفنا الصاحل ،رضوان اهلل عليهم.
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كلمة العدد

ُ
اهلل َي ْعَل ُم المُْ ْف ِس َد يف شد الرحال

الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

حيكم املسلم على األعمال واملواقف واألقوال بناء على اعتبارات عدة ،منها بواعثها
ومدى تقيدها حبكم الشرع ،والظروف اليت وردت فيها ،واحلكمة يف اختاذها ،ومدى
النفع أو الضرر الذي يرتتب عليها ،وإىل جانب معيار حكم الشرع فيها ،يأتي الباعث
والقصد على رأس معايري تقويم األعمال من حيث القبول والرد ،فجزاء األعمال عند
اهلل يرتبط بالنوايا واملقاصد ارتباطاً وثيقاً ،فمن كانت مقاصده من وراء عمل اخلري
واملعروف حسنة ،لقي من اهلل اجلزاء احلسن ،ومن كانت مقاصده غري ذلك لقي ما
يستحق ،فاهلل من وراء القصد ،وكثرية هي اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية اليت تؤكد
هذه احلقيقة الدينية يف جمال الثواب واجلزاء ،ففي احلديث الصحيح الذي يرويه ُع َمر بن
الخْ َ َّطاب ،رضي اهلل عنه ،على المِْنْ  ،قال :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:
ِ
برَِ

(إمنا َ
اتَ ،وإِمَّنَا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوى؛ َف َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه إىل ُدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أو
األ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
اج َر إليه).
إىل ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َهاَ ،ف ِه ْج َرُتُه إىل ما َه َ

()1

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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شواهد على قبول األعمال أو رفضها حسب بواعثها وسلوك أصحابها:
تعددت الشواهد الدينية الدالة على ربط حكم قبول األعمال ،واملواقف بناء على
بواعث أصحابها وسلوكهم حنوها ،فجزاء اإلنفاق ربطه القرآن الكريم مبقاصد املنفق

ين ُين ِفُقو َن أَ ْم َوالهَُ ُم
ونيته ،فيقول اهلل تعاىل بشأن من أنفق ابتغاء مرضاة اهللَ { :و َمثَ ُل َّال ِذ َ

ت ُأ ُكَل َها
ات اهللِ َوَتثْبِيتاً ِّم ْن أَنُف ِس ِه ْم َك َمثَ ِل َجنٍَّة ِب َرْب َوةٍ أَ َصاَب َها َو ِاب ٌل َفآَت ْ
اْبتِ َغاء َم ْر َض ِ
ِض ْع َفينِْ َفإِن ملْ ُي ِصبْ َها َو ِاب ٌل َف َط ٌّل َو ُ
ري}(.البقرة)265 :
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن َب ِص ٌ
ين آ َمنُواْ َال ُتبْ ِطُلواْ َص َدَقاِت ُكم ِبالمَْ ِّن
ويقول سبحانه فيمن أنفق رياًء ونفاقاً{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

َ
َ َّ
اآلخ ِر َف َمثَُلُه َك َمثَ ِل َص ْف َوا ٍن
اس َو َال ُي ْؤ ِم ُن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
َواألذى َكال ِذي ُين ِف ُق َمالُه ِرَئاء النَّ ِ

اب َفأَ َصاَبُه َو ِاب ٌل فَترََ َكُه َصْلداً َّال يَ ْق ِدُرو َن َعَلى َش ْيٍء مِّمَّا َك َسُبواْ َو ُ
اهلل َال يَ ْه ِدي
َعَليِْه ُت َر ٌ
اْل َق ْو َم

ين}(.البقرة)264 :
اْل َكاِف ِر َ

فالذي أنفق ،وكانت نيته نيل رضوان اهلل ،بالعمل وفق ما أمر سبحانه ،فإن أجر
إنفاقه يتضاعف ،كالبستان الذي تضاعف مثره وحصاده مبا نزل عليه من غيث السماء،
وبركات اهلل ورعايته سبحانه ،خبالف الذي كان الرياء والسعي للشهرة والسمعة من
وراء إقدامه على البذل واإلنفاق ،فسيحبط اهلل عمله ،ولن ينال من ورائه األجر احلسن،
بل الوبال واخلسران ،كمثل الصخرة الصلدة امللساء ،اليت ال يبقى عليها تراب يصلح
إلنبات الزرع ،إذا ما أصابها املطر الشديد ،فال يصلح إنفاق املرائي وصاحب سلوك
املن بالصدقة لتحصيل الثواب احلسن ،مثل تلك الصخرة اليت مل ينفعها املطر الشديد
إلنبات الزرع ،بعد أن أذهب الرتاب املنبت عنها.
ومن الشواهد األخرى مسألة التصرف يف مال اليتيم واإلنفاق منه ،فالوصي خيلط
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ُ
اهلل َي ْعَل ُم المُْ ْف ِس َد يف شد الرحال إىل املسجد األقصى ِم َن المُْ ْصِل ِح

مال اليتيم مع ماله لتسهيل استثماره وحفظه ،مع حفظ حقوق اليتيم واحملافظة على ماله

خيتلف حكمه عن الذي خيلط مال اليتيم مع ماله بقصد اختالسه وأكله ،واهلل تعاىل يقول:
وه ْم َفإِ ْخ َواُن ُك ْم َو ُ
{َ ...ويَ ْسأَُلوَن َك َعن اْليَتَا َمى ُق ْل إ ْص َ
اهلل يَ ْعَل ُم
ال ٌح لهَُّ ْم َخيرٌْ َوإِ ْن تخَُاِل ُط ُ
ِ
ِ
س كان إذا ُسئِ َل عن
المُْْف ِس َد ِم َن المُْ ْصِل ِح (}...البقرة ،)220 :ويف صحيح البخاري( :أن َط ُاو ٌ
()1
َش ْيٍء من أَ ْمر اْليَتَا َمى َق َرأََ { :و ُ
اهلل يَ ْعَل ُم المُْْف ِس َد من المُْ ْصِلح}).
ِ
ِ
شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل:
ومن األفعال اليت حتتمل أن تأخذ حكمني خمتلفني بل متباينني ،بناء على بواعث
فاعلها واملالبسات املقرتنة بوقوعها ،والتداعيات املرافقة لظروفها ،مسألة شد الرحال
إىل املسجد األقصى ،وزيارة القدس واألراضي الفلسطينية يف ظل االحتالل ،إذ تباينت
املواقف والفتاوى بشأن حكم هذه املسألة ،بني مؤيد ومعارض ،بل بني مبيح وحمرم،
وبذل كل منهما جهده يف االستدالل بالنصوص والوقائع التارخيية والواقعية ،اليت فهم
ُ
يعضد وجهة نظره ،وكان يف احلديث عن هذا املوضوع وما صاحبه من تداعيات
منها ما
مادة إعالمية ،عرضتها العديد من وسائل اإلعالم املختلفة بطريقتها ،وبقي املواطن
العربي واملسلم يرتنح بني شد األطراف وجذبها ،وحتى املتابع أو املطلع على تلك
العروض يف أحناء العامل ،فإن الصورة تصله مشوشة ،بسبب ما صاحب تلك العروض
من انفعاالت وتناقضات عجيبة ،إضافة إىل التشكيك والطعون املختلفة ،مما تبادله
أطراف النزاع حول هذه القضية.
ويف ضوء فهمنا ملعايري اإلسالم احلنيف يف تقويم األعمال من حيث القبول والرد؛ فإن
الذي نود قوله يف هذا املقام :إن مسألة شد الرحال إىل املسجد األقصى ،وزيارة القدس
 .1صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل...
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واألراضي الفلسطينية يف ظل االحتالل ليست فقهية حمضة ،بقدر ما هي سياسية بامتياز،
فهي تتعلق بتقدير سياسي للمصاحل ودرء املفاسد أكثر من تعلقها بفقه احلالل واحلرام
احملض ،وهي من النوازل اليت حتتمل التأويل ،وتعدد اآلراء ،فلماذا تزج يف خانة احلالل
أو احلرام ،وهي حتتملهما؟ فهي حالل إذا مل تناقض حكماً شرعياً ،يستند إىل أدلة شرعية
بينة الداللة ،صحيحة الثبوت ،وهي كذلك حتتمل أن تكون حراماً إذا ثبت أنها تتلبس
مبحاذير شرعية ،مستندة إىل أدلة شرعية بينة الداللة ،صحيحة الثبوت.
واملطلع على أدلة الفريقني ،جيد أن املسألة تفتقر يف التحريم أو اإلباحة إىل أدلة قطعية،
ويبدو أن الفريقني يسعيان إىل حتقيق مصاحل عامة للقدس واملسجد األقصى واألراضي
احملتلة وأهلها ،على طريقة كل فريق وقناعاته وتصوراته لألمور ،وتقدير عواقبها ،غري
أن احلمالت الشعواء -بغض النظر عن مصدرها -حترف املسألة عن مساراتها املنطقية
والطبيعية ،وعن جين املصاحل الشرعية من وراء وجهات النظر املطروحة ،إىل حال من
الصراع املفضي إىل التنازع ،الذي يكون من ورائه الفشل ،ومواصلة الغرق يف حبر

يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ولُه
الضعف اللجي ،خمالفني بذلك هدي اهلل وأوامره ،إذ يقول تعاىلَ { :وأَ ِط ُ

اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
ب ِر ُحي ُك ْم َو ْ

ين}( .األنفال)46 :
الص ِاب ِر َ
َّ

عرب وعظات من اختالف الصحابة يف املواقف وفهم النصوص:
اختلف الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،يف االجتهاد ،ويف فهم النصوص وتطبيقها على
الواقع ،ومارس أطراف االختالف ما يتوافق مع اجتهادهم ،ومل يلجأوا إىل التخوين،
والتكفري ،والطعن ،أو الغمز واللمز املتبادل مع بعضهم بعضاً ،وإمنا عادوا إىل الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،خمربين مبا وقع منهم ،وما حصل بينهم ،ومل يعنف الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فريقاً منهم ،ومن الشواهد الثابتة على هذا املنحى ،ما جاء يف رواية
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ُ
اهلل َي ْعَل ُم المُْ ْف ِس َد يف شد الرحال إىل املسجد األقصى ِم َن المُْ ْصِل ِح

َ
لمََّ
َاب( :ال
َناِف ٍع عن ابن ُع َم َر ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،لنا ا َر َج َع من األ ْحز ِ

ُي َصِّلينَ َّ أَ َح ٌد اْل َع ْص َر إال يف َبن ُق َريْ َظَةَ ،فأَْد َر َك َب ْع َض ُه ْم اْل َع ْصُر يف َّ
يق ،فقال َب ْع ُض ُه ْم:
الط ِر ِ
يِ
يِ
ب ،صلى اهلل
ال ُن َصِّلي حتى َنأِْتيَ َها ،وقال َب ْع ُض ُه ْمَ :ب ْل ُن َصِّلي ،مل ُي َرْد ِمنَّا ذلكَ ،ف ُذ ِك َر ِللنَّ ِّ
عليه وسلم ،فلم ُي َعن ْ
اح ًدا منهم).
ِّف َو ِ

()1

( َو َشا َو َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْص َحاَبُه يوم ُأ ُح ٍد يف المَُْق ِام َوالخُْ ُروجَ ،ف َرأَ ْوا له
ِ
س ْأل َمتَُه َو َع َز َم ،قالوا :أَِق ْم ،فلم يمَِ ْل إَِليْ ِه ْم َب ْع َد اْل َع ْز ِم ،وقال :ال يَنْبَ ِغي
الخُْ ُر َ
وج ،فلما َلبِ َ
يِ
َ ُ
اإلْف ِك
س ْأل َمتَُهَ ،فيَ َض ُع َها حتى يحَْ ُك َم اهللَ ،و َشا َو َر َعِليًّا َوُأ َسا َمَة ِف َ
َب يَْلبَ ُ
ِلن ٍّ
يما َر َمى ِبِه أ ْهل ِ
َعاِئ َشَةَ ،ف َس ِم َع ِمنْ ُه َما حتى َنز َ
َل اْلُق ْر ُ
الرا ِم َ
ت إىل َتنَاُز ِع ِه ْمَ ،وَل ِك ْن
ني ،ومل يَْلتَ ِف ْ
آنَ ،ف َجَل َد َّ

ت َ
ريو َن ُ
األ َمنَاَء من
َح َك َم بمَِا أَ َم َرُه اهللَ ،و َكاَن ْ
األِئ َّمُة َب ْع َد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَ ْست ِ
َش ُ
ِ
َ
ُ
السنَُّة ،مل يَتَ َع َّد ْوُه
احِة؛ ِليَأْ ُخ ُذوا ِبأَ ْس َهِل َها ،فإذا َو َض َح اْل ِكت ُ
ور المُْبَ َ
َاب أو ُّ
أ ْه ِل اْل ِعْلم يف األُم ِ
يِ
ب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،و َرأَى أبو َب ْكر ِقت َ
الز َكاةَ ،فقال
َال من َمنَ َع َّ
إىل َغيرِْهِ ،اْقتِ َداًء ِبالنَّ ِّ
ٍ
ُع َمُرَ :كيْ َ
ف ُت َقاِت ُل الناس وقد قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُ :أ ِم ْر ُت أَ ْن ُأَقاِت َل
الناس حتى يَُق ُ
ولوا :ال إَِلَه إال اهلل ،فإذا قالوا :ال إَِلَه إال اهلل َع َص ُموا ِميِّن ِد َماَء ُه ْم َوأَ ْم َوالهَُ ْم
إال بحَِ ِّق َهاَ ،و ِح َساُب ُه ْم على اهللِ ،فقال أبو َب ْك ٍر :واهلل ُألَقاِتَل َّن من َف َّر َق بني ما جمََ َع رسول اهللِ،

ت أبو َب ْك ٍر إىل َم ُشو َرةٍ إِْذ كان ِعنْ َدُه
صلى اهلل عليه وسلمُ ،ث َّم َتاَب َعُه َب ْع ُد ُع َمُر ،فلم يَْلتَ ِف ْ
الز َكاةَِ ،وأَ َراُدوا
الصالةِ َو َّ
ُح ْك ُم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َّال ِذ َ
ين َف َّرُقوا بني َّ

الدين َوأَ ْح َكا ِمِه ،وقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :من َبد َ
َ
َّل ِدينَُه َفاْقُتُلوُه ،وكان
َتبْ ِديل ِّ ِ
ً
َاب اهللِ عز وجل)(.)2
اْلُق َّراُء أَ ْص َح َ
اب َم ُشو َرةِ ُع َم َر ُك ُهوال أو ُشبَّاًنا ،وكان َوَّقاًفا ِعنْ َد ِكت ِ
ومن الشواهد أيضاً على اختالف الرأي يف القضايا السياسية ،ما جاء يف صحيح

 .1صحيح البخاري ،كتاب صالة اخلوف ،باب صالة الطالب واملطلوب راكباً وإمياء.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول اهلل تعاىل{ :وأمرهم شورى بينهم}.
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مسلم عن تعدد وجهات نظر الصحابة والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بني ظهرانيهم
بشأن التعامل مع موضوع أسرى بدر ،الذين وقعوا بني أيدي املسلمني يف أول غزوة تقع
هجروا املسلمني من ديارهم ،واضطهدوهم ،وتربصوا
بينهم وبني كفار قريش ،الذين ّ

بهم وبدينهم وبرسوهلم الدوائر ،فعن ابن َعبَّاس ،أنه ملا أَ َسُروا ُ
األ َسا َرى ،قال رسول
ٍ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ألِبي َب ْكر َو ُع َم َر( :ما َت َر ْو َن يف َه ُؤالِء ُ
األ َسا َرى؟ فقال أبو
ٍ

يِ
ريةِ ،أَ َرى أَ ْن َتأْ ُخ َذ منهم ِف ْديًَةَ ،فت ُ
َك ُ
ون لنا ُق َّوةً على
ب اهللِ؛ ُه ْم َبنُو اْل َع ِّم َواْل َع ِش َ
َب ْك ٍر :يا َن َّ
َ
ُْ
الم ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :ما َت َرى
الك َّف ِارَ ،ف َع َسى اهلل أ ْن يَ ْه ِديَ ُه ْم ِ
لإل ْس ِ
يا ابن الخْ َ َّطاب؟ قلت :ال واهلل يا َر ُس َ
ول اهللِ ،ما أَ َرى الذي َرأَى أبو َب ْك ٍرَ ،وَل ِكيِّن أَ َرى أَ ْن
ِ

َضر َب أَ ْعنَاَق ُه ْمَ ،فت َ ِّ
مَُ ِّ
يلَ ،فيَ ْض ِر َب ُعُن َقُهَ ،وتمَُ ِّكيِّن من ُفال ٍن َ-ن ِسيبًا
تكنَّاَ ،فن ْ ِ
ُمك َن َعِليًّا من َع ِق ٍ
ِل ُع َم َرَ -فأَ ْض ِر َب ُعُن َقُه ،فإن َه ُؤالِء أَِئ َّمُة اْل ُك ْف ِر َو َصنَاِد ُ
يد َها ،فهوى رسول اهللِ ،صلى اهلل
ْت فإذا رسول اهللِ،
عليه وسلم ،ما قال أبو َب ْك ٍر ،ومل يَ ْه َو ما قلت ،فلما كان من اْل َغ ِدِ ،جئ ُ
صلى اهلل عليه وسلم ،وأبو َب ْكر َقا ِع َديْن يَبْ ِكيَا ِن ،قلت :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ أَ ْخبرِ ْ ِني من أَ ِّي
ٍ
ِ
ْت ُب َكاًء َب َكيْ ُتَ ،وإِ ْن مل أَ ِج ْد ُب َكاًء َتبَا َكيْ ُت ِلُب َكاِئ ُك َما،
احُب َك؟ َفإِ ْن َو َجد ُ
َش ْيٍء َتبْ ِكي أنت َو َص ِ
فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أَْب ِكي ِلَّل ِذي َع َر َ
ض َعَل َّي أَ ْص َحاُب َك من أَ ْخ ِذ ِه ْم
يِ
اْل ِف َداَء ،لقد ُع ِر َ
الش َج َرةِ َ
ض َعَل َّي َع َذاُب ُه ْم أَْدَنى من هذه َّ
ب اهللِ ،صلى
ش َج َرةٍ َق ِريبٍَة من َن ِّيِ
َ َ
ْخ َن يف
َب أَ ْن يَ ُكو َن له أَ ْس َرى حتى ُيث ِ
اهلل عليه وسلمَ -وأْنزَل اهلل عز وجل{ :ما كان ِلن ٍّ
()1
ُم َح ً
يمَة هلم.)...
الال َطيِّبًا}َ ،فأَ َح َّل اهلل اْل َغنِ َ
األرض} إىل َق ْوِلِهَ{ :ف ُكُلوا مِمَّا َغنِ ْمت ْ
فالفعل الواحد مما حيتمل اختالف اآلراء واملواقف حياله من أصحاب الرأي املعترب،
والفقه النري ،قد يصدر بشأنه حكمني خمتلفني من قبلهم ،بل متباينني ،بناء على
 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم.
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بواعث فاعله ،واملالبسات املقرتنة بوقوعه ،والتداعيات املرافقة لظرفه ،إذ العقول
ليست واحدة ،والفهم وبعد النظر ال ينحصران مبستوى واحد بني الناس ،مما يفسح
اجملال لتعدد وجهات النظر ،وتضارب اآلراء ،حتت سقف التمسك بالثوابت ،واحملافظة
على سقف الغايات ،اليت يعلوها احلرص على مرضاة اهلل ،واقتفاء أثر رسوله ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يف معاجلة املشكالت والنوازل ،وبعدها يعرب حال املختلفني ،عن مقولة:
(االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية) ،فما بالكم إذا تعلقت بهذا الود مصاحل األمة
العامة ،ومصاحل دينها ومقدساتها ،وسياستها يف مواجهة أعدائها املرتبصني بها؟!
فهذه أدلة صحيحة معتربة على شرعية تعدد وجهات النظر واآلراء يف مثل هذه
املسائل والقضايا ،دون الذهاب إىل االنتصار الفظ واملفرط للمواقف واآلراء ،والزعم
بأن العمل املنبثق عنها حالل وشرعي ،وأن عمل اآلخر املخالف حرام وغري شرعي.
فتوى دار اإلفتاء الفلسطينية:
جيدر يف هذا املقام اإلشارة إىل أنه سبق لدار اإلفتاء الفلسطينية أن أصدرت فتوى
جواباً لسؤال وردها حول حكم الشرع يف زيارة املسلمني لألراضي الفلسطينية بعامة،
واملسجد األقصى املبارك خباصة ،يف ظل الظروف احلالية؟
جاء فيها َّ
أن فلسطني أرض باركها اهلل يف كتابه العزيز ،وأسرى إليها رسوله املصطفى،

{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال
صلى اهلل عليه وسلم ،وأخرب اهلل عن ذلك ،فقال تعاىلُ :
لأَْ
َ
ِم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َر ِلىَ لمَْ
َّ
يع
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
ام إ ا ْس ِج ِد ا ْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ري}( .اإلسراء)1:
اْلبَ ِص ُ
وإن من أبرز واجبات األمة اإلسالمية أن تعمل جهدها لتحرير هذه األرض املباركة،
ومسجدها األقصى ،حتى تكون مفتوحة ملن يشد الرحال إليها ،ابتغاء رضوان اهلل وثوابه،
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مع التأكيد على أن شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل خيتلف عنه يف ظل
احلرية واألمان.
فإذا أدرك املسلمون مدى مسؤوليتهم وواجبهم حنو األرض الفلسطينية والقدس،
فسوف لن يكون إشكال يف زيارتها ،يف إطار الضوابط الشرعية اليت جتب مراعاتها،
ومنها:
•رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد األقصى املبارك.
•جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل ،الذي
يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
•التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املسؤولة ،اليت تتوىل املسؤولية عن زيارات األرض احملتلة.
•أن تكون الزيارة لألرض الفلسطينية تأكيداً هلويتها العربية واإلسالمية ،ورفضاً لالحتالل،
وعوناً للمرابطني فيها على الصمود حتى التحرير.

وختمت الفتوى باإلشارة إىل مناشدة املسلمني مراراً وتكراراً من خالل اخلطب والفتاوى
والبيانات بضرورة احلفاظ على املسجد األقصى املبارك ،والقدس ،وأرضنا الفلسطينية،
وعمارتها ومحايتها من االستيطان والتهويد .واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل.
مع اإلشارة أن هذه الفتوى صدرت بتاريخ /28صفر1433/هـ ،وفق /22كانون
ثاني2012/م ،أي قبل وقوع السجال الذي رافق بعض الزيارات األخرية للمسجد
األقصى ،فإذا انتفت املوانع اليت نبهت إليها هذه الفتوى من خالل الضوابط اليت
حددتها إلباحة شد الرحال إىل املسجد األقصى وزيارة األراضي الفلسطينية الواقعة
حتت االحتالل ،فلماذا يبقى اإلصرار على منع هذه الزيارات أو حترميها ،والقدس
وأقصاها على وجه اخلصوص يعانيان الوحدة والكيد املاكر ،واإلفراغ من اجلموع
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البشرية املؤمنة ،حتت ضغط قيود االحتالل وإجراءاته الصارمة ،فلماذا يسد الباب أمام
املدد البشري املؤازر للوجود العربي واإلسالمي يف القدس؟
املطلوب موقف ال جيامل قريبًا وال يناكف بعيداً:
فاملوقف إذن من شد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل ،يبقى رهن املعايري
الشرعية ،واالعتبارات السياسية املعتربة ،اليت تصب يف صاحل بقاء األقصى والقدس
وأهلهما ساملني مما حياك هلما من كيد ،ويدبر هلما من سوء يف السر والعلن ،على درب
تدمريهما ،أو سلخهما عن هويتهما ،وجتريدهما من ساكنيهما املؤمنني بأوىل القبلتني،
ومسرى البشري النذير ،حممد بن عبد اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وباملسيح عيسى بن
مريم ،عليهما السالم.
وهذا يقتضي أن يتبلور املوقف املطلوب حيال هذه القضية بالغة احلساسية واألهمية،
بعيداً عن االنغالق احلزبي واملذهيب ،والتبعية العمياء ألشخاص من هنا أو هناك ،ويف
منأى عن أساليب االنتصار لآلراء الشخصية ،اليت تبدو أحياناً ،وكأنها تعرب عن أمر
يتعلق بتحديات على حلبات املصارعة ،أو املبارزة يف ساحات الوغى.

وطبيعي أن جيد ما قلنا آنفاً ً
قبوال أو تفهماً من بعض الناس ،ورفضاً من بعضهم ،غري

أننا أردنا أن نعرب عن وجهة نظر حول هذه املسألة ،مناشدين املخالفني واملوافقني ،أن
اتقوا اهلل يف فتاوى احلالل واحلرام ،اتقوا اهلل يف الظرف املكاني املقدس الذي ختتلفون
من أجله ،ويف الظرف الزماني احلرج الذي ختتلفون فيه ،واهلل ً
أوال وآخراً أعلم باملقاصد

نهم َّمن
والنوايا ،وهو تعاىل يعلم املفسد من املصلح ،وهو القائل سبحانه وتعاىلَ { :و ِم ُ

ُي ْؤ ِم ُن ِبِه َو ِمنْ ُهم َّمن َّال ُي ْؤ ِم ُن ِبِه َو َرُّب َك أَ ْعَل ُم
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املعجزات اخلالدات

مناسبة العدد

يف ذكرى كربى
الدكتور شفيق موسى عياش  /جامعة القدس

احلمد هلل ،الذي أسرى بعبده ً
ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،وأراه
من اآليات الكربى ما ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر ،وأشهد
أن سيدنا حممداً ،أرسله اهلل رمحة للعاملني ،وإماماً لألنبياء واملرسلني ،واهلادي إىل سواء
َ
وارض اللهم عن آل بيته وصحابته الغر امليامني ،ووفقنا لنكون بشريعته من
السبيل،
العاملني ،أما بعد؛

فقال اهلل سبحانه وتعاىلَ َّ َ ُ :
لحْ َ
لمَْ
َ ً
ام إِلىَ المَْ ْس ِج ِد
{سبْ َحان ال ِذي أ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ ليْال ِم َن ا ْس ِج ِد ا َر ِ
َ
َ
َّ
ري} (اإلسراء ،)1 :يف هذه
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو َّ
األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ

اآلية الكرمية ،خيرب اهلل سبحانه عن مكرمة خالدة ،أكرم اهلل سبحانه بها رسوله حممداً،
صلى اهلل عليه وسلم ،ومل يكرم بها أحداً قبله ،وال بعده مثله.
وهذه املكرمة اخلالدة هي كربى املعجزات اليت تشري إليها هذه اآلية ،اإلسراء العظيم،
الذي كان -وما زال على مر العصور واألجيال -أهم أحداث النبوة الشريفة ،ومعجزات
الرسالة ،وأبرز الفضائل املمنوحة من اهلل سبحانه إىل رسوله الكريم سيدنا حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم.
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وكلما َّ
حل على املسلمني شهر رجب من كل عام ،أحيوا ذكرى اإلسراء واملعراج،
ووقفوا كثرياً أمامها ،يتأملون ما فيها من دروس وعرب وعظات ،ويعاهدون اهلل سبحانه
على أن يتجردوا من كل خلق ذميم ،وأن يتصفوا بكل سجية محيدة ،وجيددوا بيعتهم هلل
وحده ،ال ألحد سواه ،ووفاءهم لرسوله ،وثباتهم على دينه.
وما كان اإلسراء مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،من املسجد احلرام مبكة املكرمة إىل
املسجد األقصى املبارك يف القدس الشريف ،إال متهيداً لرحلة عظيمة ،وعروجاً إىل
السماوات العال ،إىل مستوى ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل ،وكان هذا التكريم
لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبعد أن القى ما القى من إعراض اخللق عنه ،وإيذاء
البشر له ،حيث أراد اهلل سبحانه وتعاىل حبادثة اإلسراء واملعراج أن خيفف عن رسوله
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يعوضه عما القاه هو وأصحابه ملدة عشر سنوات من
العنت ،واإليذاء ،والقسوة ،من كفار قريش ،وهو يدعوهم إىل اإلميان ،وهم حياربونه
ويؤذونه ،ويصدونه عن سبيله سبحانه ،ويضربون أصحابه ،رضوان اهلل عليهم أمجعني.
واشتد األذى أكثر وأعظم بعد موت عمه أبي طالب ،الذي كان مدافعاً عن النيب،
َّ
صلى اهلل عليه وسلم ،وبعد موت زوجه خدجية ،رضي اهلل عنها ،كالهما كان سنداً له
وعضداً.
ومرت على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حلظات كان فيها بني النائم واليقظان ،فإذا
ً
حامال إليه دعوة ربه لزيارته ،والتشرف مبناجاته،
باألمني جربيل ،عليه السالم ،ينزل عليه
ثم شق صدره ،وغسل قلبه ،ثم أعاده ،فالتأم كما كان ،وذهب به راكباً الرباق ،وهو دابة
عظيمة من دواب اجلنة ،كأنه من الربق ،يضع قدمه عند منتهى بصره ،فركبه صلى اهلل
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عليه وسلم ،وسار يف ركابه جربيل ،عليه السالم ،حتى وصل املسجد األقصى املبارك،
فك اهلل أسره ،وحرره من أعدائه احلاقدين.
وكان هناك األنبياء ينتظرونه ،فصلى بهم إماماً ،وهو بال شك سيدهم وإمامهم ،ثم
نصب له املعراج إىل السماء ،فما زال يصعد ويرتقي يف مدارج امللكوت األعلى حتى
جاوز السبع مساوات ،بعد أن دخل كل واحدة منها ،واجتمع فيها ببعض إخوانه من
املرسلني.
ثم سار ومعه جربيل عليه السالم ،حتى خلصا إىل سدرة املنتهى ،وهي شجرة نورانية
عظيمة ،إليها ينتهي ما يعرج به من األرض ،وهي منتهى املقامات اليت ال يتجاوزها أحد
من املالئكة ،حتى األمني جربيل ،عليه السالم ،لذا فقد وقف عندها وقال :إىل هنا انتهى
مقامي يا حبيب اهلل ،ولو تقدمت خطوة الحرتقت ،ولكن تقدم أنت ،فما عليك من
بأس.
فسار ما شاء اهلل أن يسري ،وارتفعت له احلجب القدسية ،ورأى من عجائب اهلل
وآياته الكربى ما رأى ،ونظر إىل جالل اهلل ومجاله ،وأدناه ربه ،وناجاه ،وكلمه بال وساطة
من أحد ،وأكرمه ،خاطبه اهلل سبحانه ،وفرض عليه وعلى أمته مخسني صالة يف االبتداء،
ولكنه مبشورة من أخيه موسى ،عليه السالم ،ظل يراجع ربه ،فخففها من مخسني حتى
بلغت مخساً ،وقال صلى اهلل عليه وسلمُ...( :ث َّم ُنوِد َي :يَا محَُ َّم ُد؛ إَّنُه َال ُيبَد ُ
َّل ال َق ْو ُل َل َد َّي،
ِ
َ
ََ
س خمَ ْ ِس َ
ني)( ،)1أي :هي يف العمل مخس ،ويف األجر مخسون.
َوإِ َّن لك ِب َه ِذهِ اخل ْم ِ

وأرى اهلل نبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،حال املتهاونني يف أدائها بعد هذا التخفيف،

 .1سنن الرتمذي ،أبواب الصلوات ،باب كم فرض اهلل على عبادة الصلوات ،وصححه األلباني.
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يف ذكرى كربى املعجزات اخلالدات

تهشم رؤوسهم احلجارة جزاء على ما أصروا عليه من اإلهمال والتسويف ،حتى إذا ما
تهشمت ،عادت كما كانت ال يفرت عنهم ذلك ،إىل ما شاء اهلل رب العاملني.
وهذا يدل داللة واضحة على أن الصالة أعظم أركان اإلسالم وأهمها ،حيث فرضها
اهلل يف ذلك املقام العظيم ،وتكلم اهلل بها مع نبيه األمني بال وحي ،وال وساطة من أحد،
خالفاً لبقية األركان واألحكام اليت شرعت بوساطة الوحي جربيل ،عليه السالم ،كما
أراه البخالء بالزكاة يف أقبح صورة وأشنعها ،حفاة عراة إال مما يغطي عوراتهم وسرتها،
يهيمون على وجوههم يف جهنم ،يأكلون من أقوام هلم أظافر من حناس ،وخيدشون
أعراضهم ،ومتثل له آخرون بني أيديهم حلم طيب ،وجبانبه حلم خبيث نيئ ،ووجدهم
يأكلونه ،ويرتكون الطيب املريء ،فسأل عنهم فقيل :هؤالء فريق اآلمثني.
فهذا بعض ما رآه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو إنذار صريح ملن هو على الضالل
مقيم ،فليبادر اإلنسان املسلم إىل ترك األهواء والشهوات ،واخلضوع إىل وحي الشياطني،
وليقدم على فعل الصاحلات ،وأن يدرك بأن حادث اإلسراء واملعراج أبقى لنا شيئاً
عظيماً ،هو الربط بني املسجد احلرام واملسجد األقصى ،ووصل رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يف إسرائه ما بني حدودها الروحية ،قبل أن تتصل حدودها األرضية ،ووضع
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بهذا اإلسراء أمانة عظيمة يف أعناقنا حنن املسلمني
عامة ،وأبناء فلسطني خباصة بأن حنتفظ بهذه األرض ،أرض اآلباء واألجداد ،وأن نرابط
فيها ال نهاجر منها أبداً ،وأن نتمسك باملسجد األقصى املبارك ،وأن نعترب الدفاع عنه
واجباً حيتمه علينا الدين والعقيدة ،فال مفر لكل من يؤمن باهلل واليوم اآلخر من القيام
به إىل آخر مدى من القدرة واالستطاعة ،ويؤيد هذا ما رواه معاذ ،رضي اهلل عنه ،بقوله:
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(ستفتح على أميت من بعدي الشام وشيكاً ،فإذا فتحها فاحتلها ،فأهل الشام مرابطون
ً
ساحال من تلك
إىل منتهى اجلزيرة :رجاهلم ونساؤهم ،وصبيانهم وعبيدهم ،فمن احتل
السواحل ،فهو يف جهاد ،و من احتل بيت املقدس فهو يف جهاد)( ،)1فعلى املسلمني أن
يتذكروا قضية املسجد األقصى ،وأ ّال ينسوها.
وأدعو اهلل سبحانه وتعاىل بأن يعجل يف فك أسر القدس ومسجدها؛ لتعود حرة ،كما
كانت طوال قرون خلت ،وليعود لألقصى بهاؤه ،وترفرف على مآذنه وشرفاته راية ال
إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
اللهم عليك بأعدائك احملتلني لفلسطني ،فإنهم ال يعجزونك ،واجعل جهنم هلم
حصرياً ،واجعل اخلذالن هلم مصرياً ،إنك على ما نقول قدير ،وباإلجابة جدير ،وإنا هلذا

َص ِر اهللِ يَنْ ُصُر
اليوم ملنتظرون ،وما ذلك على اهلل بعزيز {َ ...ويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح المُْ ْؤ ِمنُو َن * ِبن ْ
َ َ
ُ ُ
اس ال
الر ِح ُ
َم ْن يَ َشاُء َو ُه َو اْل َع ِزيُز َّ
يم* َو ْع َد اهللِ ال يخُِْلف اهلل َو ْع َدُه َول ِك َّن أ ْكثَ َر النَّ ِ
يَ ْع َل ُمو َن} (الروم)6 - 4 :

 .1تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،283 /1 ،وضعفه األلباني يف سلسلة األحاديث ،حديث رقم .1548
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مناسبة العدد

معجزة
اإلسراء واملعراج
دروس وعرب
الشيخ  /حسن أمحد جابر

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد ،وعلى آله
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد؛

فيقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه العزيزُ { :سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ َليْ ً
ال ِم َن
َ
املَ ْس ِج ِد َ
َ
احل َر ِلىَ َ
َّ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو
ام إ امل ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ
ري}( .اإلسراء)1 :
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
َّ
متر بنا يف كل عام ذكرى عزيزة على كل قلب عربي ومسلم ،أال وهي ذكرى اإلسراء

واملعراج ،فإن هذه الذكرى غريت وجه التاريخ لصاحل اإلسالم واملسلمني ،فهي هدية اهلل
لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولعباده املؤمنني ،فقد شاءت إرادة اهلل ،عز وجل ،أن جيعل
مكان هذه الذكرى بيت املقدس أوىل القبلتني ،وثالث احلرمني الشريفني؛ ليثبت يف
ضمري األمة اإلسالمية معنى الرتابط والوحدة بني أجزاء أرض املسلمني ،فاملتمعن يف
هذه احلادثة العظيمة ال بد أن يعيها من جانبني:
اجلانب األول جانب اإلعجاز :معلوم أن لكل نيب من األنبياء معجزة ،ومعجزة نبينا
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،تفوق املعجزات كلها ،فمعجزة نيب اهلل موسى العصا،
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ومعجزة نيب اهلل عيسى إحياء املوتى ،وإبراء األكمه واألبرص ،فهذه املعجزات كانت
ختاطب اجلوارح ،وتنتهي بانتهائها ،وأما معجزة نبينا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فهي
معجزة اإلسراء واملعراج ،فإنها ختاطب العقل ،وشتان بني ما خياطب اجلوارح ،وما
خياطب العقل ،فإن معجزتي نبينا ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهما القرآن الكريم ،واإلسراء
واملعراج ،ستظالن باقيتني إىل أن يقوم الناس لرب العاملني.
اجلانب الثاني :من جوانب هذه الذكرى أن اإلسراء واملعراج كان بالروح واجلسد
معاً ،والذي جاء به صريح اآلية ،ويطمئن إليه القلب أن احلادثة كانت بالروح واجلسد

{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ} ،ومل يقل بروح عبده حممد،
معاً ،بدليل قول اهلل عز وجلُ :
صلى اهلل عليه وسلم ،ولو كان اإلسراء بالروح فقط ،ملا واجه النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،اإلنكار من أهل مكة ،فعندما عاد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من رحلته امليمونة،
وأخربهم مبا رأى ،كانوا بني مصدق ومكذب حبسب قوة إميانهم ،ورسوخ عقيدتهم ،فإن
بالصديق.
أول من صدقه أبو بكر ،ومنذ ذلك مسي ِّ
ويف هذه الذكرى العطرة نستلهم الدروس والعرب ،ومنها:
الدرس األول :الذي نستلهمه من هذه الذكرى أن من توكل على اهلل ،فإن اهلل سبحانه
سيحميه ويرعاه ،فإن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني مكث يف مكة حنو ثالثة عشر
عاماً ،يدعو إىل اهلل على بصرية ،فلم يستجب له أهل مكة ،فخرج إىل ثقيف بالطائف
لعله جيد أرضاً أصلب ،وأفقاً أرحب ،ولكن أهل ثقيف كانوا أشد غلظة من أهل مكة،
فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم ،فضربوه باحلجارة حتى أدموا قدميه الشريفتني ،فوقف
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،جمرداً من كل سالح ،إال سالح اإلميان ،والتوكل على اهلل،
والثقة بنصر اهلل ،فرفع يديه إىل السماء ً
قائال( :اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي،
24
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وقلة حيليت ،وهواني على الناس ،أنت رب املستضعفني وأنت ربي ،إىل من تكلين؟ إىل
علي فال أبالي ،العتبة
عد ٌو يتجهمين ،أو إىل قريب ملكته أمري؟ إن مل يكن بك
ٌ
غضب َّ
لك حتى ترضى ،وال حول وال قوة إال بك)( )1فخاطبته القدرة يا حممد؛ ستجتاز األرض
والسماوات بقدرتنا ،وتتخطى الصعاب بعنايتنا ورعايتنا ،فكانت هذه الرحلة العظيمة
واملباركة.
الدرس الثاني :إن أرض املسلمني وحدة واحدة ال تتجزأ ،وإنها ليست ً
حمال لالبتزاز،
وال جيوز التفريط فيها ،أو التنازل عن أي جزء منهاَّ ،
وكأن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
ينادي أمته فيقول :يا مسلمون؛ إن كنتم حتافظون على املسجد احلرام وترعونه ،فحافظوا
على املسجد األقصى ،فهو أوىل القبلتني ،وثاني املسجدين ،وثالث احلرمني الشريفني،
فعندما وصل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،املسجد األقصى مجع له األنبياء ،فصلى بهم
إماماً ( ،)2وهذا فضل من اهلل عز وجل على النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى أمته،
حيث إن اهلل عز وجل فضل نبينا على سائر األنبياء ،وفضل أمته على سائر األمم ،ويف
ذلك يقول الشاعر:
ً
قدم
أســرى بك اهلل ليال إذ مالئكه والرسل باملسجد األقصى على ِ
التفــوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كاجلندي بالعلم
ملا خطرت به ُّ
صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومـــــن يفز حبــبيب اهلل يــأمتــم
الدرس الثالث :من دروس هذه الذكرى أنها كانت غربلة للمؤمنني ،فأخرجت منهم
املنافقني وضعفاء النفوس ،حيث جسدت هذه الرحلة اإلميان للمؤمنني ،وطبقته تطبيقاً
عملياً ،حيث كانت توطئة ملا سيحدث بعد هذه الرحلة من خريَ ،بدْءاً باهلجرة ،وتثنية
 .1السرية النبوية ،ابن هشام.268 /2 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب ذكر املسيح الدجال.
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باجلهاد ،وخامتة بالنصر املؤزر على أعداء اهلل.
الدرس الرابع :بينت هذه الذكرى ثواب من عمل اخلري ،وعقاب من عمل الشر ،وذلك

يف قوله تعاىلَ { :م ْن َع ِم َل َصالحِ ًا َفِلنَ ْف ِسِه َو َم ْن أَ َساَء َف َعَليْ َها} (فصلت ،)46 :فحني عرج
بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل السماوات العال ،رأى من آيات ربه الكربىَ ،ق َ
ال

َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
وت
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :أََتيْ ُت َليَْلَة ُأ ْس ِر َي ِبي َعَلى َق ْو ٍم؛ ُب ُطوُن ُه ْم َكاْلُبُي ِ
يل؟ َق َ
اتُ ،ت َرى ِم ْن َخ ِارج ُب ُطوِن ِه ْمَ ،فُقْل ُتَ :م ْن َه ُؤالِء يَا جِبرْ َاِئ ُ
الَ :ه ُؤالِء
ِفي َها الحْ َيَّ ُ
ِ
الرَبا)( ،)1ورأى الزناة من الرجال يأكلون من اللحم اخلبيث ،ويرتكون الطيب(،)2
أَ َكَلُة ِّ
والنساء الزانيات معلقات بأثوابهن( ،)3ورأى النيب أناساً يزرعون يف يوم ،وحيصدون يف
اليوم الثاني وقال :من هؤالء يا جربيل؟ قال هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهلل ،تضاعف هلم
احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف( ،)4ويف هذه الليلة املباركة ( َجاَء صلى اهلل عليه

اب َق ْو َسينِْ  ،أَ ْو أَْدَنى)( )5ويف هذه
وسلمِ ،س ْد َرةَ المُْنْتَ َهىَ ،وَدَنا الجْ َبَّاُر َ -ر ُّب اْل ِع َّزةَِ -فتَ َدلىَّ َحتَّى َكا َن ِمنُْه َق َ
الليلة املباركة أيضاً فرضت على النيب وعلى أمته أشرف عبادة ،أال وهي الصالة اليت
هي عماد الدين ،وهي الصلة بني العبد وربه ،فيقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم:

ض ُ
(َف َف َر َ
اهلل َع َّز َو َج َّل َعَلى ُأ َّمت خمَ ْ ِس َ
وسى،
ني َصالةًَ ،ف َر َج ْع ُت ِب َذِل َك َحتَّى َم َر ْر ُت َعَلى ُم َ
يِ
ني َصالةًَ ،ق َ
َف َق َ
ض ُ
اهلل َل َك َعَلى ُأ َّمتِ َك؟ ُقْل ُتَ :ف َر َ
الَ :ما َف َر َ
ض خمَ ْ ِس َ
ال َفا ْر ِج ْع إِلىَ َرِّب َك َفإِ َّن

ُأ َّمت َ
َك ال ُت ِط ُ
وسىُ ،قْل ُت َو َض َع َش ْط َر َها،
يق َذِل َكَ ،ف َر َ
اج ْع ُتَ ،ف َو َض َع َش ْط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُت إِلىَ ُم َ
اج ْع ُت َف َو َض َع َش ْط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُت إَليِْه َف َق َ
َف َق َ
اج ْع َرَّب َك؛ َفإ َّن ُأ َّمت َ
َك ال ُت ِط ُ
ال ا ْر ِج ْع
يقَ ،ف َر َ
الَ :ر ِ
ِ
ِ
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب التجارات ،باب التغليظ يف الربا ،وضعفه األلباني.
 .2السرية النبوية ،ابن هشام.252 /2 ،
 .3املصدر السابق.253/ 2 ،
 .4تفسري الطربي.15/7 ،
ُ
ْ
َّ
َ
َ
يما}.
 .5صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله تعاىلَ { :وكل َم اهلل ُم َ
وسى تكِل ً
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اج ْعُتُهَ ،ف َق َ
إِلىَ َرِّب َكَ ،فإ َّن ُأ َّمت َ
َك ال ُت ِط ُ
س َو ِه َي خمَ ْ ُسو َن) )1(.أي مخس
يق َذِل َك َف َر َ
الِ :ه َي خمَ ْ ٌ
ِ
يف العمل ،ومخسون يف األجر والثواب.

أيها املسلمون؛ انتهزوا هذه الفرصة يف هذه األيام املباركة ،وقدموا ألنفسكم فيها خرياً،
واذكروا أنها كانت على عهد رسول اهلل أيام كفاح ،مل يذق خالهلا طعم الراحة ،ورغم
ذلك؛ استطاع أن ينقذكم ،ويدافع عنكم ،فحافظوا على إميانكم ومقدساتكم؛ ألنها أمل
نبيكم فيكم ،ودعوته اخلالدة لكم.
ومن هذا؛ نعلم أن هذه الرحلة امليمونة هدية اهلل لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولعباده
املؤمنني.
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن حيفظ بالدنا ومقدساتنا من كيد الكائدين ،وأن
يأتي العام القادم ،وقد حقق اهلل آمالنا يف حترير ترابنا ،وبناء دولتنا الفلسطينية املستقلة،
وعاصمتها القدس الشريف ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب كيف فرضت الصلوات يف اإلسراء.
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والبعد الزماني

مناسبة العدد

اإلسراء

الشيخ أمحد ذياب  /رئيس قسم القرآن الكريم /أوقاف رام اهلل

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على صاحب ذكرى اإلسراء واملعراج ،حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه والتابعني ،وبعد؛

فينبغي أن نؤكد ً
أوال على أن اهلل تعاىل م ّهد العقول لقبول معجزة اإلسراء ،وذلك

بالتنبيه والتذكري َّ
أن هناك رحلة مشابهة من اليمن إىل القدس ،مل حتمل خملوقاً بشرياً،
إمنا محلت عرشاً عظيماً يف طرفة عني.

معلوم أن سورة (النمل) سبقت سورة (اإلسراء) يف النزول ،وفيها إخبار عن نقل

عرش بلقيس العظيم من أقصى جنوب اجلزيرة العربية ،إىل فلسطني ،قال تعاىلَ{ :ق َ
ال
َّال ِذي ِعنْ َدُه ِعْل ٌم ِم َن اْل ِكتَاب أََنا آِت َ
يك ِبِه َقبْ َل أَ ْن يَ ْرَت َّد إَِليْ َك َط ْرُف َك( }...النمل ،)40 :وذلك
ِ
لتأهيل النفوس والعقول لتصديق حدث اإلسراء ،مع مالحظة أن املسافة بني اليمن
ً
فضال عن أن اإلسراء األول كان بعرش
والقدس ،أبعد من املسافة بني مكة والقدس،
بلقيس العظيم ،أما اإلسراء الثاني فكان مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم.

وال شك يف أن قريشاً كانت قد مسعت آيات سورة النمل ،وعرفت منها قصة نقل

عرش بلقيس يف طرفة عني ،هذا إ ْن مل تكن عاملة به من قبل ،ومع هذا مل تعرتض ،ومل

ُتكذب اخلرب ،يف حني استهجنت واستعظمت أن ُيسرى مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم،
28
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واعتربت ذلك حدثاً شنيعاً ،وقالت حملمد ،صلى اهلل عليه وسلم( :هذا واهلل اإل ْمر البي)

()1

واإل ْمر هو األمر الشنيع الفظيع ،قال تعاىل على لسان موسى ،عليه السالمَ :
{...ل َق ْد ِجئ َ
ْت
َشيْئاً إِ ْمراً}(.الكهف)71 :

مر صبيحة اإلسراء بالرسول ،صلى اهلل عليه
فقد ذكرت كتب السرية (أ ّن أبا جهل َّ

وسلم ،وهو على صخرة الصفا ،فقال كاملستهزئ :هل كان من شيء؟ قال الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم :نعم؛ قال :ما هو؟ قال :أسرى بي ،قال :إىل أين؟ قال :إىل بيت املقدس،
قال :ثم أصبحت بني ظهرانينا؟! قال :نعم ،فلم ي َر أنه يكذبه خمافة أن جيحده احلديث
إذا دعا قومه إليه ،قال أبو جهل :أرأيت إن دعوت قومك حتدثهم ما حدثتين؟ قال :نعم،

فصاح أبو جهل :يا معشر بين كعب بن لؤي؛ فانفضت إليه اجملالس ،وجاءوا حتى جلسوا
إليه ،فقال أبو جهل للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم :حدث قومك مبا حدثتين به ،فقال
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم :إني أسري بي الليلة ،قالوا :إىل أين؟ قال :إىل بيت املقدس،

قالوا :وأصبحت بني ظهرانينا؟! قال :نعمَ ،ف ِمن مصفق ،ومن واضع يده على رأسه

متعجباً ،وضجوا وأعظموا ذلك ،فقام املطعم بن عدي ،فقال للرسول ،صلى اهلل عليه

ً
وسلم :كل أمرك كان قبل اليوم مَأماً
(حمتمال) غري قولك اليوم ،أنا أشهد أنك كاذب،
حنن نضرب أكباد اإلبل إىل بيت املقدس مصعداً شهراً ،ومنحدراً شهراً ،أَتدعي أنك
أتيته يف ليلة؟! والالت والعزى ال أصدقك).

()2

إ ّن رحلة اإلسراء عجيبة ،نعم؛ لكنّا نقيس بعقولنا القاصرة ،وحبواسنا العاجزة ،هلذا؛

فإن القرآن الكريم يلفت نظرنا إىل حقيقة كربى ،ضمن حشد من اآليات اليت ينبغي
ض يَ ْوم َق َ
ْت َق َ
أن يوقف عندها ،فيقول تعاىلَ...{ :ق َ
ْت يَ ْو ًما أَ ْو َب ْع َ
ال َك ْم َلبِث َ
ال َب ْل
ال َلبِث ُ
ٍ
َلبِث َ
وح إَِليِْه يِف يَ ْو ٍم َكا َن
الر ُ
ْت ِماَئَة َعام(}...البقرة ،)259 :ويقول عز وجلَ{ :ت ْعُر ُج المَْالِئ َكُة َو ُّ
 .1السرية النبوية ،ابن هشام.244 / 2 ،
 .2سبل اهلدى والرشاد ،ج ،3ص.93
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ني أَْل َ
ف َسنٍَة} (املعارج ،)4 :ويقول ّ
ِم ْق َداُرُه خمَ ْ ِس َ
ف َسنٍَة
جل وعالَ { :وإِ َّن يَ ْو ًما ِعنْ َد َرِّب َك َكأَْل ِ

مِمَّا

َت ُعدُّو َن}( .احلج)47 :

فما هذا احلشد من اآليات ،وما معنى هذه النسب املتفاوتة؟
يوم مبائة عام ،ويوم بألف سنة ،ويوم خبمسني ألف سنة ،فما معنى هذا؟!

ولنتأمل قوله تعاىلَ { :ق َال عِ ْف ِريتٌ مِنَ ا ِجلنِّ َأنَا آتِيكَ بِهِ َقب َْل َأنْ َت ُقو َم مِ ْن مَ َقامِكَ وَإِني
ِّ
عَ َليْهِ لَ َق ِويٌّ َأمِنيٌ * َق َال الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِ َت ِ
اب َأنَا آتِيكَ بِهِ َقب َْل َأ ْن يَر َْتدَّ إِلَيْكَ َطرْ ُفكَ}

(النمل.)40 - 39 :

لنعلم أن عفريت اجلن اختزل املسافة إىل حنو ست ساعات ،وهي مدة مكث سليمان
يف جلسة احلكم ،أو ما نسميه (فرتة الدوام) ،لكن الذي عنده علم من الكتاب اختزل
املسافة يف حلظة واحدة (رمشة عني) ،وهذا يعين أن منح علم الكتاب لرجل أو عفريت أو
مقرب ،هو اطالعه على الدستور الرياضي والطبيعي لقوانني
حتى لنيب مرسل أو ملك ّ

السماوات واألرض ،ثم تسخريها لتحقيق أقصى مدى ممكن لتحقيق معجزات زمنية
ومنجزات.

َّ
إن حدث اإلسراء تأكيد على حقيقة كربى ،مل يكتشف العلماء بعض جوانبها إال

أخرياً ،وهي أن الزمن على األرض خيتلف عن الزمن يف أمداء الكون األخرى ،فقد
تبلغ الوحدة الزمنية يف بعض الكواكب -كما يقول العلماء 365 -ألف ضعف عن
الوحدة الزمنية يف األرض ،أي إن اليوم الواحد هناك يساوي  365ألف يوم من أيام
األرض ،وهو ما عبرّ عنه القرآن الكريم حني قال{ :ف يَ ْوم َكا َن ِم ْق َداُرُه أَْل َ
ف َسنٍَة مِمَّا
يِ ٍ
َت ُعدُّو َن}(.السجدة)5 :
بل أعظم من ذلك ،فقد يبلغ اليوم الواحد يف بعض أحناء الكون  18مليون

وربع ضعف ،فاليوم هناك يساوي  18.250ألف يوم من أيام األرض ،هذا اليوم يساوي
بالضبط ،وباحلساب الدقيق مخسني ألف سنة من سين األرض ،مصداقاً لقوله تعاىل:
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ني أَْل َ
{ف يَ ْوم َكا َن ِم ْق َداُرُه خمَ ْ ِس َ
ف َسنٍَة}.
يِ ٍ

()1

هذه حقائق يشيب هلا الولدان ،من أجل ذلك سيشهد الناس يوم القيامة ،وسيظنون

أن حياتهم الدنيا مل تكن سوى ساعة من نهار ،فمن عاش على سطح األرض سبعني
سنة ،فإمنا هي يف احلقيقة ساعة واحدة من ساعات يوم احلشر ،الذي يساوي {أَْل َ
ف َسنٍَة

مِمَّا َت ُعدُّو َن} ،قال تعاىلَ { :ويَ ْو َم يحَْ ُشُر ُه ْم َكأَ ْن لمَْ يَْلبَُثوا إِال َسا َعًة ِم َن

ار}(.يونس)45 :
النَّ َه ِ

ومن عاش سبعني سنة على سطح األرض ،فكأمنا عاش دقيقتني فقط من دقائق يوم

احلساب ،الذي يساوي مخسني ألف سنة من سين األرض ،فال يستغرب أمام هذه احلقائق
أن تكون رحلة اإلسراء اليت يفرتض أن تستغرق شهرين ،قد متت يف حلظة أو حلظات،

كما أ ّن القارئ الكريم يعلم أن الرحلة من مكة إىل القدس ،اليت كانت تستغرق
شهرين ،أصبحت تستغرق يف أيامنا ساعتني بالطائرة.

هذا االختزال إىل  720ضعفاً ،شيء قليل من علم الكتاب.
هذا كون حمدود بال حدود ،فقد تعلمنا يف املدارس أن الشمس اليت تبعد عنا حنو

 93مليون ميل ،يصل ضوؤها إلينا بعد مثاني دقائق وربع الدقيقة ،وإن أقرب جنم إلينا
بعد الشمس ،جنم يطلق عليه اسم (قنطوس) يصل ضوؤه إلينا بعد أربع سنوات
ونصف ،بعبارة أخرى؛ فإن الضوء الذي نرى به النجم (قنطوس) اآلن ،قد خرج قبل
أربع سنوات ونصف ،ولو تالشى هذا النجم لسبب ما ،فإننا نبقى نتمتع بضوئه يف
احملل الذي كان فيه مدة أربع سنوات ونصف ،غري شاعرين مبا حدث له ،هذا النجم ،هو
أقرب جرياننا ،يبعد عنا حنو  25مليون ميل.

إذا عرفنا ذلك؛ فلنعرف أيضاً أ ّن يف الكون من النجوم ما يصل ضوؤه إلينا بعد 900

ألف سنة ،بل أكثر من ذلك ،فقد اكتشف العلماء جنوماً يصل ضوؤها إلينا بعد 140
مليون سنة ،وما خفي كان أعظم.
 .1الكون العجيب ،قدري طوقان ،ص.102
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هلذا؛ فإن أدق وصف لألرض ما جاء على لسان أحد علماء الفلك حني قال :إ ّن
األرض ليست إال هباءة دقيقة (ال ترى بالعني اجملردة) يف هذا الفضاء الواسع ،بالنسبة
إىل األجرام السماوية املتناثرة يف أحناء الكون ،أو حبة رمل واحدة على شاطئ حبر.
إن األزمنة خمتلفة من كوكب إىل آخر ،وبنسب يطيش هلا العقل ،هلذا ابتدأت سورة

{سبْ َحا َن} أي منزه عن الكذب ،ومنزه عن أن يشبه فعله فعل احلوادث،
اإلسراء بلفظ ُ

وعن أن تشبه قدرته قدرة اخلالئق ،بل إ ّن جمرد الشك الذي سيتبادر إىل الذهن مبدى
صدق تلك احلادثة أو كذبها ممنوع ،جيب أن يستعاذ منه ،ويطرد من العقل ،فالفعل
صدر عن اهلل العظيم الذي هو فوق الزمان ،حيث ال مشس وال نهار ،وال قمر وال ليل،
املخلوقات كلها تعيش الزمن ،لكنه زمن نسيب متفاوت من مكان إىل آخر يف أرجاء
هذا الكون ،لكن اهلل تعاىل هو خالق الزمان واملكان ،وجيب أن نسلم بكل ما صدر عنه
تعاىل ،فإنه سبحانه ال حيتاج إىل مسببات ،وال إىل نواميس ،فال إله إال اهلل ،ما أعظمك يا
ربنا! لقد حارت العقول ،وتاهت بني صغار خملوقاتك وكبارها.
وأنوه هنا أن وسيلة النقل يف إسراء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مكة إىل
القدس كانت دابة تسمى (الرباق) ،وهو خملوق قطع مسافة تقرب من  1500كيلو مرت
يف حلظات ،واسم الرباق له مغزى ،فهو مشتق من عامل الضوء والكهرباء والربق ،وهي
تسمية ذات مغزى يف عصر مل يكن أحد يعرف عن قوانني الضوء وسرعته ،وطاقات
الكهرباء وإمكاناتها ،فهي تسمية رمزية للتعبري عن االنسجام الكامل بني رحلته صلى
اهلل عليه وسلم ،وبني سنن العلوم وقوانينها.

إ ّن العلماء املتخصصني يقولون :إن أطول حلم نراه يف املنام ال يستغرق يف احلقيقة

ثواني معدودة ،مبا فيه من أشخاص وأحداث وحوارات وألوان وتنقالت وأمكنة وأزمنة

ً
ووجدانيات وعواطف ...إخل ،قد يستغرق وقتاً
طويال للتعبري عنه كالماً ،فكيف اختزلت
هذه األحداث يف طرفة عني؟
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على أ ّن إسراء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يكن مناماً ،بل حقيقة ،فلو كان مناماً
وجمرد رؤيا ملا مارى فيه أحد ،وملا اعرتض كفار قريش ،فإن النائم يرى أكثر من ذلك،
وال يكذبه أحد ،فاستهجان قريش واستغرابها دليل على أنهم فهموا أن اإلسراء كان
حقيقة بالروح واجلسد.
ولنا أن نتصور أهل النار يوم القيامة ،وهم يتخبطون يف أعماق جهنم ،يصرخون

ْ َ
{اْد ُعوا َرَّب ُك ْم يخَُ ِّف ْ
اب} (غافر ،)49 :وهذا بالطبع ليس يوماً من أيامنا،
ف َعنَّا يَ ْو ًما ِم َن ال َعذ ِ
إمنا هو يوم يساوي ( )18.250ألف يوم من أيام األرض ،فكم هي األيام اليت ميضيها

يف جهنم كل من كذب حدث اإلسراء؟!

إ ّن اإلسراء حقيقة كربى ،لكنها فوق طاقة البشر وإمكاناتهم ،هلذا؛ فإن رسول اهلل،
{سبْ َحا َن َّال ِذي أَ ْس َرى ِب َعبْ ِدهِ
صلى اهلل عليه وسلم ،مل يسر بنفسه ،إمنا أسري به ،قال تعاىلُ :
َ
َ
ال ِم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َر ِلىَ لمَْ
َليْ ً
َّ
ُريَُه ِم ْن آيَاِتنَا إَِّنُه ُه َو
ام إ ا ْس ِج ِد األْق َصى ال ِذي َبا َر ْكنَا َح ْولُه ِلن ِ
ِ

ري} (اإلسراء ،)1 :ومل يزعم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ذلك ،فلم يقل:
يع اْلبَ ِص ُ
الس ِم ُ
َّ
إني سريت إىل بيت املقدس ،إمنا قال( :إنه أسري بي هذه الليلة).

أخرياً؛ إ ّن رحلة إسراء نبينا العجيبة ال متنعنا من القول إنه ميكن أن جند هلا -

ً
ً
مستقبال -تفسرياً
وحتليال حتى على نطاق الطبيعة أو الرياضيات ،كما ميكن أن جند
تفسرياً ،لنقل عرش بلقيس يف حلظات ،وعندها نفهم معنى قوله تعاىلِ { :عْل ٌم ِم َن
َاب}
ِ
الكت ِ
السالم عليك يا سيدي يا رسول اهلل ،من أرض اإلسراء ،يف ذكرى اإلسراء.
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قيم ومواعظ

إدراك قيمة النعم
وســــر دوامها
الشيخ علي منر مصلح  /مفيت حمافظة قلقيلية

َّ
إن مصدر النعم كلها هو اهلل تعاىل ،ونعمه علينا كثرية وعظيمة ،ال تعد وال حتصى،

قال تعاىلَ { :و َما ِب ُكم ِّمن ِّن ْع َمٍة َف ِم َن اهللِ}(النحل ،)53 :وقال تعاىلَ { :وإِن َت ُعدُّواْ ِن ْع َمَة اهللِ َال

تحُْ ُصو َها} (النحل ،)18 :ولكن ّ
أجل هذه النعم وأعظمها وأفضلها وأكربها ،نعمة الدين
واإلميان ،قال اهلل تعاىل{ :اْليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
يت
َك ْم َوأَمْتَ ْم ُت َعَليْ ُك ْم ِن ْع َميِت َو َر ِض ُ
َل ُك ُم اإل ْس َ
ال َم ِدينًا} (املائدة ،)3 :فما قيمة احلياة من غري دين وال إميان؟! بل ما قيمة العبد
ِ
من غري إميان؟! إن احلياة بغري إميان ،ال قيمة هلا وال وزن ،والعبد يف هذه احلياة أيضاً بال

إميان ،كريشة يف مهب الريح ،تعصف بها الزوابع والعواصف ،ليس هلا استقرار ،خملوق
نسا َن
اإل َ
ضعيف ،حزين كئيب ،تائه حريان ،إذا أصابه شر جزع وفزع ،قال تعاىل{ :إِ َّن ِ
ُخِل َق َهُلو ًعا* إَِذا َم َّسُه َّ
الش ُّر َجزُوعاً}( .املعارج)20 - 19 :

وِن َع ُم اهلل حتيط بالعباد من كل جانب ،ومن كل جهة ،قال تعاىلَ { :وأَ ْسبَ َغ َعَليْ ُك ْم ِن َع َمُه

اطنًَة} (لقمان ،)20 :وقال تعاىلَ { :و ُ
اهلل َج َع َل َل ُكم ِّمن ُبُيوِت ُك ْم َس َكنًا َو َج َع َل َل ُكم
َظا ِه َرةً َوَب ِ

ِّمن ُجُلوِد َ
َخ ُّفوَن َها يَ ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم َويَ ْو َم إَِقا َمتِ ُك ْم َو ِم ْن أَ ْص َواِف َها َوأَ ْوَب ِار َها
األْن َع ِام ُبُيوًتا َت ْست ِ
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َ
َ
ني * َو ُ
اهلل َج َع َل َل ُكم مِّمَّا َخَل َق ِظ َ
ال ًال َو َج َع َل َل ُكم ِّم َن الجِْبَا ِل
َوأ ْش َع ِار َها أَثاًثا َو َمتَا ًعا إِلىَ ِح ٍ
يل َت ِق ُ
يل َت ِق ُ
يك ُم الحْ َ َّر َو َس َر ِاب َ
أَ ْكنَاًنا َو َج َع َل َل ُك ْم َس َر ِاب َ
يكم َبأْ َس ُك ْم َك َذِل َك ُيتِ ُّم ِن ْع َمتَُه
سِل ُمو َن}( .النحل)81 - 80 :
َعَليْ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم ُت ْ
أحبيت يف اهلل؛ جيدر بالعبد أن ينظر يف أسباب التقصري يف شكر املنعم على نعمه ،وعن
سبب غفلته عنها؛ ألن كثرياً من النعم ال تعرف إال عند فقدهاُّ ،
وأشد هذه األسباب ،هو
نسبة النعمة إىل غري موردها ،فرتاه تارة ينسبها إىل نفسه ،أو ينسبها إىل أسبابها ،وينسى
مسببها وربها ،وينظر ما عند غريه ،وينسى ما عنده ،قال رسول اهللَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:

(ان ُ
ْظُروا إِلىَ َم ْن أَ ْس َف َل ِمنْ ُك ْمَ ،وال َتنْ ُظُروا إِلىَ َم ْن ُه َو َف ْوَق ُك ْمَ ،ف ُه َو أَ ْج َدُر أَ ْن ال َت ْزَدُروا
ِن ْع َمَة اهللِ َعَليْ ُك ْم)( ،)1وقد يكون كفران النعمة بسوء استخدامها ،كأن يستخدمها بالبطر،

والكرب ،والعجب على الناس ،واستغالهلا يف الشهوات والفساد ،وقد َّ
أك َد لنا رب العزة
يف كتابه العزيز حقيقة صدق وعده بزيادة النعمة على الشكر ،والعذاب الشديد على

الكفر ،فقال سبحانهَ { :وإْذ َتأََّذ َن َرُّب ُك ْم َلئِن َش َك ْرمُْت َأل ِزي َدن ُ
َّك ْم َوَلئِن َك َف ْرمُْت إِ َّن َع َذ ِابي
ِ
َل َش ِديدٌ} (إبراهيم ،)7 :وأمر اهلل ،تبارك وتعاىل ،عباده أن يذكروه ،وحث ّهم على أن يشكروه،

اش ُكُرواْ ِلي َو َ
ونهاهم أن يكفروه ،فقال سبحانهَ{ :فاْذ ُكُروِني أَْذ ُك ْر ُك ْم َو ْ
ال َت ْكُفُرو ِن} (البقرة:
 ،)152قال احلسن البصري ،رمحه اهلل ،شارحاً هذه اآلية( :إن اهلل يذكر من ذكره ،ويزيد
من شكره ،ويعذب من كفره)( ،)2قال ابن عباس(:ذكر اهلل إيّاكم ،أكرب من ذكركم إيّاه)(،)3

ويف احلديث الصحيح( :يَ ُ
قول اهلل َتعاىل :أََنا ِعنْ َد َظ ِّن َعبْ ِدي ِبيَ ،وأََنا َم َعُه إَِذا َذ َك َرِنيَ ،فإِ ْن
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق.
 .2خمتصر تفسري ابن كثري للصابوني.142/ 1 ،
 .3تفسري القرآن العظيم البن كثري.196/ 1 ،
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َذ َك َرِني ف َن ْف ِسِهَ ،ذ َك ْرُتُه ف َن ْف ِسيَ ،وإِ ْن َذ َك َرِني ف َم َ
إل َخيرْ ٍ ِمنْ ُه ْم).
إل ،ذ َك ْرُتُه يِف َم ٍ
يِ ٍ
يِ
يِ

()1

فالشكر قيد النعم ،وسبب املزيد ،فكلما زاد الشكر زادت معها النعم واتسعت،

وبارك اهلل فيها ،وعظم االنتفاع بها ،وكان علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،يقول( :إِ َّن
النِّ ْع َمَة َم ْو ُص َ
الش ْك ِرَ ،و ُّ
ولٌة ِب ُّ
الش ْكُر ُمتَ َعِّل ٌق ِبالمَِْزي ِدَ ،و ُه َما َم ْقُروَنا ِن يِف َق ْر ٍنَ ،وَل ْن يَنْ َق ِط َع
()2
يد ِم َن اهللَِ ،ع َّز َو َج َّلَ ،حتَّى يَنْ َق ِط َع ُّ
املَِز ُ
الش ْكُر ِم َن اْل َعبْ ِد).
وجيب علينا جتاه هذه النعم أن حندّث بها ظاهراً ،وقد أمر اهلل تعاىل نبيهَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه
َو َسَّل َم ،أن حيدث بنعمة ربه ،فقالَ { :وأَ َّما ِبنِ ْع َمِة َرِّب َك َف َح ِّد ْث} (الضحى ،)11 :يحُ كى أن
أعرابياً دخل على الرشيد ،فقال( :يا أمري املؤمنني؛ ثبّت اهلل عليك النعم اليت أنت فيها،
بإدامة شكرها ،وح ّقق النعم اليت ترجوها ،حبسن الظن به ،ودوام طاعتهَ ،و َع َّرفك النعم

اليت أنت فيها ،وال تعرفها لتشكرها) ،فأعجبه ذلك منه ،وقال( :ما أحسن تقسيمه) (.)3
والشكر له أركان ثالثة تتعلق بالقلب ،واللسان ،واجلوارح ،فالقلب؛ للمحبة،
والتعظيم ،والعبادة ،واإلقرار بالنعمة ،وكذلك اخلوف ،والرجاء ،واإلخالص ،والتسبيح
هلل تعاىل والتحميد له وحده ،واللسان؛ للثناء ،واملدح ،والتحدث بنعم اهلل ،وشكره عليها،
واجلوارح؛ الستعماهلا يف طاعة اهلل سبحانه ،وصرفها يف مرضاته ،فعن عائشة ،رضي اهلل
عنها ،قالت( :كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إَذا َصَّلى َقا َم َحتَّى َت َف َّط َر ِر ْج َ
الُه،
ِ
َع َه َذا َوَق ْد ُغ ِف َر َل َك َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِ َك َو َما َتأَ َّخ َر؟ َف َق َ
ت َعاِئ َشُة :يَا َر ُس َ
ال:
َق َال ْ
ول اهللِ؛ أََت ْصن ُ
ً َ ُ ً ()4
يَا َعاِئ َشُة؛ أََف َ
ال أَ ُك ُ
ون َعبْدا شكورا؟).
 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىلَ { :ويحَُ ِّذُر ُك ُم اللهَُّ َن ْف َسهُ}.

 .2شعب اإلميان للبيهقي ،تعديد نعم اهلل عز وجل وما جيب من شكرها.125/ 4 ،
 .3الفوائد البن القيم ،ص.173
 .4صحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب إكثار األعمال واالجتهاد يف العبادة.
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فشكر اهلل على نعمائه ،سبب لرضاه عن العبد ،كما قال رسول اهللَ ،صَّلى اللهَُّ َعَليِْه
َو َسَّل َم( :إ َّن اللهََّ َليرَ ْ َضى َعن اْل َعبْ ِد أَ ْن يَأُْك َل َ
األ ْكَلَةَ ،فيَ ْح َم َدُه َعَليْ َها ،أَ ْو يَ ْش َر َب َّ
الش ْرَبَة،
ِ
ِ
َفيَ ْح َم َدُه َعَليْ َها)( ،)5وسئل بعض الصاحلني :كيف أصبحت؟ فقال( :أصبحت وبنا من
نعم اهلل ما ال حيصى ،مع كثري مما يعصى ،فال ندري على ما نشكر ،على مجيل ما نشر،
أو على قبيح ما سرت)( ،)6وقال رجل ألبي متيمة :كيف أصبحت؟ قال( :أصبحت بني
نعمتني ،ال أدري أيتهما أفضل؛ ذنوب سرتها اهلل ،فال يستطيع أن يعيرّ ني بها أحد ،ومودة
قذفها اهلل يف قلوب العباد ال يبلغها علمي)(.)7
هذا؛ وقد أطلق ربنا ،جل جالله ،جزاء الشكر ،وقيّد ثواب كثري من الطاعات ،فقال
َج ِزي َّ
ين} (آل عمران ،)145 :وقد جعل إبليس غايته قطع الناس عن
الشا ِك ِر َ
تعاىلَ { :و َسن ْ
شكر نعمة اهلل ،ألنه عرف قدر مقام الشكر ،وأنه من ِّ
أجل املقامات وأعالها ،فقال تعاىل

َ
يه ْم َو ِم ْن َخْل ِف ِه ْم َو َع ْن أَيمَْاِن ِه ْم َو َعن شمََآِئِل ِه ْم َو َال
حكاية عنهُ{ :ث َّم آلِتيَنَّ ُهم ِّمن َبينِْ أيْ ِد ِ
ين} (األعراف.)17 :
تجَِ ُد أَ ْكثَ َر ُه ْم َشا ِك ِر َ
وهكذا حال من غفل عن نعم اهلل ،وبدّهلا كفراً ،فإن اهلل تعاىل يزيلها عنه ،ويسلبها
منه ،وينزل به العقوبة العاجلة قبل اآلجلة ،فيجعل بعد الصحة املرض ،وبعد اخلصب
اجلدب ،وبعد األ ْمن اخلوف ،وبعد اإلسالم الكفر باهلل ،عز وجل ،وبعد الطاعة املعصية،
ْر ُج ُه ْم ِم ْن َحيْ ُث ال يَ ْعَل ُمو َن} (القلم:)44 :
قال سفيان ،رمحه اهلل ،يف تفسري قوله تعاىلَ { :سن ْ
َستَد ِ

(يسبغ عليهم النعم ،ومينعهم الشكر)( ،)8وصدق رسول اهللَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،حيث
 .5صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،باب استحباب محد اهلل تعاىل بعد األكل والشرب.
 .6شعب اإلميان للبيهقي ،تعديد نعم اهلل عز وجل وما جيب من شكرها ،ح.123/ 4 ،4518
 .7الشكر البن أبي الدنيا ،ص .18
 .8شرح السنة للبغوي.354/ 14 ،
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ت اهللَ ُي ْع ِطي ال َعبْ َد ِم َن ُّ
يقول( :إَِذا َرأَيْ َ
اج)()1؛
اصيِه َما يحُِ ُّ
استِ ْد َر ٌ
الدْنيَا َعَلى َم َع ِ
بَ ،فإِمَّنَا ُه َو ْ

ألن كل نعمة ال تقرب من اهلل فهي نقمة ،وكل عطية تصرف عنه فهي بلية.

وحتى ال تقع -أخي احلبيب -يف آفة الغفلة عن إدراك قيمة النعم ،ونسيان املنعم
فتهلك ،فإني أنصحك باتّباع هذه الوسائل اليت تعينك على شكر النعم وزيادتها ،وأوهلا:
ترك املعاصي واآلثام ،والبعد عن خمالفة رب األنام ،وأن تذكره وال تنساه ،وتشكره وال
تكفره على مر الدهور واأليام؛ ألن شكر اهلل تعاىل على نعمه هو بذاته نعمة ،حتتاج إىل
شكر اهلل تعاىل عليها ،وأن تتجنب خمالطة أهل الغفلة واآلثام وترتكها ،وتصاحب من
يشكر اهلل وحيمده على الدوام ،وأخرياً أن تلتزم مبا أوصاك به حبيبك ونبيك حممدَ ،صَّلى
ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يف األحوال مجيعهاً ،
قائال( :اللهم ما أصبح بي من نعمة ،أو بأحد من

خلقك ،فمنك وحدك ال شريك لك ،فلك احلمد ،ولك الشكر) ( ،)2لتفوز برضا اهلل،
عز وجل ،ويتقبل منك األعمال مجيعها ،فمن قال هذا الدعاء يف الصباح ،فقد أّدى شكر
ذلك اليوم ،ومن قاله يف املساء ،فقد أّدى شكر ليلته ،اللهم أعنّا على ذكرك ،وشكرك،
وحسن عبادتك.

 .1مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عقبة بن عامر اجلهين عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحسنه شعيب األرناؤوط.
 .2صحيح ابن حبان ،كتاب الرقائق ،باب األذكار ،وقال شعيب األرناؤوط :حديث حسن.
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أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

كل يوم مجعة من ّ
تتكرر ّ
كل أسبوع،
من الشعائر البارزة يف ديننا خطبة اجلمعة ،اليت ّ
وهي بالغة األثر يف حياة املسلمني ،ومن هنا؛ كان ينهض بها رأس اهلرم يف الدولة ،فكان
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،خيطب بنفسه ،وسار على نهجه خلفاء اإلسالم إال ً
قليال
الن ّ
منهم ،ومعروف أ ّن االستماع إىل خطبة اجلمعة عبادة ،وال جييز الشرع للمسلم أن يتكّلم
يف أثنائها(،إَِذا ُقْل َ
اإل َماُم يخَْ ُط ُبَ ،ف َق ْد َل َغ ْو َت)( ،)1وال
ْص ْ
ت ِل َص ِ
احبِ َك يَ ْو َم الجُْ ُم َعِة أَن ِ
تَ ،و ِ

س الحْ َ َصىَ ،ف َق ْد َل َغا)( ،)2وما من ريب
جييز له أن يتشاغل عن االستماع إليهاَ ( ،م ْن َم َّ
أنّها تنعش معرفة املسلمني بدينهم ،فتذ ّكرهم ،وتز ّكي أنفسهم ،وجتدّد إميانهم ،وتناقش
قضاياهم املتعددة ،وجتعلهم يلتقون بإخوانهم ،يتبادلون الرأي واملشورة والنصيحة،
ويطمئن بعضهم على بعض.
ّ
ولقد أظهرت األحداث األخرية يف بقاع عديدة من عاملنا العربي أهمية خطبة اجلمعة
يف التأثري يف الناس ،ومجع صفوفهم ،وإذكاء روح املقاومة فيهم.

البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب.
 .1صحيح
ّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة.
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ً
وخطبة اجلمعة ليست أمراً
سهال كما يعتقد بعض الناس ،فمن مارس اخلطابة
يدرك أنّها محل ثقيل ،ومسؤولية كربى ،وموقف فيه الرهبة ،وحيتاج إىل أهبة ،وإىل عدّة
األموي عبد امللك بن مروان ملّا قال :مّ
(إنا شيبين صعود
واستعداد ،وما بالغ اخلليفة
ّ
املنابر ،وخوف اللحن)( .)1واخلطيب يعرتيه ما يعرتي البشر من الكالل واملرضّ ،
وتعكر
املزاج ،وتش ّوش الفكر ،وهذه تؤّثر يف أدائه ،فيتفاوت مستواه من خطبة إىل أخرى،
فيحّلق أحياناً ،ويدنو حيناً.
ومن املشاهد واملسموع أ ّن خطبة اجلمعة تكون مداراً للحديث بني الناس ،وأ ّن الناس
كثرياً ما يتناولون اخلطبة واخلطيب بالتعليق ،التعليق الذي يكون موضوعياً أحياناً،
ّ
فيضخم اهلنات والسقطات ،وال ينظر إىل احلسنات،
موضوعي يف غالب األحيان،
وغري
ّ
ومسكني خطيب اجلمعة ،عليه أن يرضي أذواق احلاضرين مجيعهم :العامل وغري العامل،
والكبري والصغري ،والرئيس واملرؤوس ،الرجل واملرأة ،هادئ الطبع ،وحاّد املزاج.
وواقع األمر أ ّن للخطبة أطرافاً ثالثة :خطيب وخطبة ومجهور مستمع ،وهذه الثالثة ال
ب ّد أن تتناغم لتكون اخلطبة موّفقة ،وأنا أرى أنّه ال ب ّد خلطبة ناجحة من وجود خطيب
ميلك أدوات اخلطابة ،من فصاحة لسان ،وسالمة لغة ،وملكة تعينه على استخدام علوم
البالغةّ ،
واطالع واسع ،وعقلية منظمة ،جتعله قادراً على التأثري واإلقناع ،ومناسبة
الكالم لواقع احلال ،وأن يكون حسن السرية؛ ال يناقض فعله قوله ،وهذا أدعى إىل
حب
يهتم بسمته؛ ذلك أن النفوس فطرت على ّ
االستماع إليه ،وأن يكون حسن اهليئةّ ،
خيص اجلمعة بأحسن ثيابه.
اجلمال ،وال بأس أن ّ
 .1الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،حممد بن علي بن طباطبا املعروف بابن الطقطقا ،ص.45
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والطرف الثاني؛ وهو اخلطبة ،اليت ينبغي أن يع ّد هلا جيّداً ،وأن تالمس واقع الناس،

وأن تناسب املستوى العام ،فال يعلو مستواها كثرياً وال ينحدر ،مّ
وإنا يكون وسطاً ،ال
يزدريه املتعّلم ،وال يصعب على غري املتعّلم ،وأال تكون كالماً مكرراً ،فإ ّن (اللحن
املكرر ُيسأَم) ،وأنا أرى أ ّن اخلطبة املكتوبة تتيح ً
جماال لضبط األفكار ،وجتنب التكرار،
ّ
وتتيح للخطيب الفرصة ليأتي جبديد ،ويأتي بالنصوص كما وردت يف مظانّها ،وكثري
من اخلطباء الذين يرجتلون ،يستغلق عليهم الكالم ،فيخبطون خبط عشواء ،وخيرجون
عن املوضوع ،وخيلطون موضوعات كثرية ،وال تستطيع  -يف كثري من األحيان -أن تضع
خلطبهم عناوين.
يب،
ومن اخلري أن تكون اخلطبة قصرية؛ ذلك أ ّن الكالم الطويل يبعث على امللل ،والن ّ

صلى اهلل عليه وسّلم ،وهو أفصح العرب ،كان كالمه قصداً ،وكانت كلماته قليالت،
يِ
بَ ،صَّلى ُ
فقد روى جابر بن مسرة ،رضي اهلل عنه ،قالُ :
اهلل َعَليِْه
(كنْ ُت ُأ َصِّلي َم َع النَّ ِّ

ت َص َ
الُتُه َق ْصداًَ ،و ُخ ْطبَُتُه َق ْصداً)()1؛ أي وسطاً ،وروى حكيم بن حزام،
َو َسَّل َمَ ،ف َكاَن ْ

رضي اهلل عنه ،قالَ ... ( :فأََق ْمنا ِبها أَيَّا ًماَ ،ش ِه ْدَنا ِفي َها الجُْ ُم َعَة مع َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل
َ
َ
َ
َّ َ
ات،
ات َخ ِفي َف ٍ
سَ ،ف َح ِم َد اهللََ ،وأَْثنَى َعَليِْه َكِل َم ٍ
َعليِْه َو َسل َم ،ف َقا َم ُمتَ َو ِّكئًا َعلى َع ًصا أو ق ْو ٍ
َ َ
اس؛ إن ُ
مُْ ِبِه،
لن ُت ِطيُقوا ،أو َل ْن َت ْف َعُلوا ُك َّل َما ُأ ِم ْرت
َّك ْم ْ
ات ُمبَا َر َك ٍ
َطيِّبَ ٍ
اتُ ،ث َّم َقال :يَا أيُّ َها النَّ ُ ِ
()2
َوَل ِك ْن َس ِّدُدوا َوأَْب ِشُروا).
ومن املشاهد أ ّن بعض اخلطباء يطنب يف الكالم ،غري ملتفت إىل الوقت ،فيجلب
 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة.

 .2سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب الرجل خيطب على قوس ،وحسنه األلباني.
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السأم ملن يسمعه ،والكالم كلما ّ
قل ،كان أدعى إىل االستماع إليه ،وأتذكر كتاباً قرأته
قدمياً للداعية عبد البديع صقر ،بعنوان (كيف ندعو الناس) قال فيه ما معناه :الناس
سئموا الكالم الطويل ،واملرء الذي يسمع كالم الدين يكون قد مسع األحاديث واآليات
اليت يرددها اخلطيب عشرات املرات ،وخطبة اجلمعة يكفي أن تكون مدتها عشر دقائق،
أو ربع ساعة على أكثر تقدير ،واملؤمن – كما قيل -يتكلم بقدر ،ويتصرف حبذر.

()1

كذلك؛ فإ ّن اخلطبة عند بعض اخلطباء وسيلة جلرح النفس امله ّذبة ،فهي أداة للشتم،
والتوبيخ ،والتحقري ،والتخوين ،والقدح ،والتشهري ،والتفريق بني الناس ،وكان من
للم الشمل ،والتقريب
األوىل أن تكون وسيلة وعظ باليت هي أحسن ،وأن تكون أداة ّ
بني الناس.
املهمة يف نظري أال جيعل اخلطيب خطبته يف حمور واحد ،فمنهم من حيصر
ومن األشياء ّ

السياسي ،وجيعل من نفسه ً
حملال سياسياً ،وهو ليس لذلك بأهل،
خطبه يف املوضوع
ّ
ويأتي بتحليالت مضحكة ،ومن املؤسف أ ّن بعض مجهور اخلطب يريد اخلطبة سياسية
دائماً ،ويف رأيي أ ّن أمثال هؤالء ال يريدون من يبصرهم مبا ّ
حيل وما حيرم ،وهم يريدون
أن خيرجوا من املسجد ،وليس هلل عليهم حجج.
والطرف الثالث؛ هو اجلمهور املستمع ،وهو عادة مجهور متباين يف مستوياته الثقافية،
وميوله ،واجتاهاته ،ومن الصعب إرضاؤه كّله ،فقد ترضى طائفة ،وتغضب أخرى ،وعلى
رأي الشاعر :لئن رضيت عين كرام عشريتي

علي لئامها
فما زال غضبانًا ّ

مهمة اخلطيب أن يراعي مستوى مجهوره ،وأال يكون صدامياً معهم ،فال يعنّف،
ولكن ّ
 .1كتاب كيف ندعو الناس ،الشيخ عبد البديع صقر ،مكتبة وهبة ،ط ،8ص 41بتصرف.
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وال يذكر أحداً بامسه ،وال يواجه الناس فيما يعتقدونه اعتقاداً راسخاً دفعة واحدة ،بل
يبدأ بالتدريج يف زلزلة القناعات اخلاطئة ،وإال هاج اجلمهور وماج ،وربمّ ا بطشوا به،
وهذا ما حدث يف كثري من املساجد ،فقد بطش ببعض اخلطباء ،وأمسعوا كلمات قاسية.
ومن العدل أن نقول :إن بعض مجهور اخلطبة حياكم اخلطيب واخلطبة حماكمة ظاملة،
وأحياناً خلبث طويتهم ،أو قصور فهمهم ،يؤ ّولون َ
الكِل َم وفق مقاصدهم ،وحيرفونه عن
حزبي ،ومنهم من يفرتي عليه ،فيضع
مواضعه ،ومنهم من حياكم اخلطيب على أساس
ّ

يف فمه كالماً مل يقله.

وبعد؛ فلكي تكون اخلطبة ذات أثر ينبغي أن خيتار هلا اخلطيب الكفؤ ،الذي يرى
اخلطبة رسالة دعوية ،فيأخذها على حممل اجلدّ ،وال يتعامل معها كتكليف عليه أن يؤديه
ولو بطريقة مهلهلة ،وألجل ذلك يع ّد للمقام ً
مقاال ،وميلك جمامع القلوب حبسن مقاله،
ومجيل فعاله ،ويالمس واقع الناس ،مبتعداً عن الفظاظة يف القول ،واإلطناب ّ
اململ،
ّ
املخل ،ومراعياً حال مستمعيه ،ومجهور اخلطبة عليه أن يعذر اخلطيب إن
واالختصار
رب
حصل منه ما يد ّل على القصور؛ فإ ّن النقص يستولي على مجلة البشر ،وكالم ّ
العاملني هو الكالم الوحيد الذي يسري على استواء واحد ،وأنبياؤه معصومون ،أ ّما البشر
فيحسنون ويسيئون.
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قال تعاىل:
(النحل)43:

أنت تسأل واملفيت جييب

زاوية الفتاوى

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

الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1الوصية للوارث
السؤال :ما حكم الوصية للوارث ،حسب ما تقضي به احملاكم الشرعية؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فال جتوز الوصية لوارث ،وقد ذكر ابن املنذر وابن عبد الرب إمجاع أهل العلم على هذا،

فعن أبي أمامة ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :إ َّن اهللَ
ِ

َق ْد أَ ْع َطى ُك َّل ِذي َح ٍّق َح َّقُهَ ،ف َ
ار ٍث)( ،)1وإن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،منع
ال َو ِصيََّة ِل َو ِ
اآلباء من عطية بعض أوالدهم ،وتفضيل بعضهم على بعض ،فعن النعمان بن بشري أن

ال ًماَ ،ف َق َ
أباه أتى به إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال( :إِّني نحََْل ُت اْبن َه َذا ُغ َ
ال:
ِ
يِ
ال :الَ ،ق َ
ْلُه؟ َق َ
ت ِمثَ
أَ ُك َّل َوَل ِد َك نحََْل َ
الَ :فا ْر ِج ْعُه)( ،)2وذلك ملا فيه من إيقاع العداوة واحلسد
بينهم.

 .1سنن أبي داود ،كتاب الوصايا ،باب ما جاء يف الوصية للوارث ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها ،باب اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً مل جيز حتى يعدل بينهم
ويعطي اآلخرين مثله وال يشهد عليه.
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وإن أجاز الورثة الوصية ،جازت يف قول اجلمهور من العلماء ،وإن أوصى لوارث ،فأجاز
بعض الورثة الوصية دون بعض ،نفذت يف نصيب من أجاز دون من مل جيز.
وقد جاء يف قانون األحوال الشخصية يف املادة ( )274فرع (ج) :ال تنفذ الوصية للوارث
إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة املوصي.
 .2شراء شقة سكنية عن طريق البنوك اإلسالمية
السؤال :ما حكم شراء شقة سكنية عن طريق البنوك اإلسالمية ،قيمتها  100,000دوالر

مبراحبة  % 5سنوياً؟

اجلواب :إن شراء شقة سكنية عن طريق بنك يتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية جائز
وفق شروط وضوابط معينة ،تتمثل يف اآلتي:
 .1أن ال تشتمل عملية الشراء على الربا ،كأن يشرتط البنك على املشرتي زيادة عند التأخر

يف سداد بعض األقساط ،قال اهلل تعاىلَّ :
الرَبا ال يَُقوُمو َن إِال َك َما يَُقوُم َّال ِذي
{ال ِذ َ
ين يَأُْكُلو َن ِّ
الرَبا َوأَ َح َّل ُ
َّه ْم َق ُالوا إِمَّنَا اْلبَيْ ُع ِمث ُ
يَت َ
َخبَّ ُطُه َّ
اهلل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم
س ذِل َك ِبأَن ُ
الشيْ َط ُان ِم َن المَْ ِّ
ْل ِّ
الرَبا} (البقرة.)275 :
ِّ
 .2أن يكون البنك مالكاً للشقة ،أو اشرتاها ،وانتقلت إىل ضمانه ،وليس مقرضاً للثمن

مقابل فائدة شهرية حمرمة.
 .3أن خيلو عقد الشراء من أي خمالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وعليه؛ فإن وجدت هذه الضوابط يف عملية الشراء املذكورة؛ فإنها تكون مباحة ،وإال فإنها

تكون حمرمة شرعاً ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
ال َل َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌ،
ِ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
استَبرْ َأَ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِه،
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
َوَبيْن ُ
الشُب َه ِ
ات َال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
اتْ ،
ري ِم َن النَّ ِ
لحْ َ
الشُب َه ِ َ
َو َم ْن َوَق َع ف ُّ
وش ُك أَ ْن يَ ْرَت َع ِفيِه ،أَ َال
الرا ِعي يَ ْر َعى َح ْو َل الحِْ َمى ُي ِ
امَ ،ك َّ
يِ
اتَ ،وق َع يِف ا َر ِ
()1
َوإِ َّن ِل ُك ِّل َمِل ٍك حمِ ًى ،أَ َال َوإِ َّن حمِ َى اهللِ محََ ِارُمُه).
 .1صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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 .3العمل يف دائرة ضريبة رمسية
السؤال :ما حكم العمل يف دائرة ضريبة رمسية ،وهل يوجد نظام ضرائب يف اإلسالم؟

اجلواب :تعددت موارد بيت مال املسلمني ،فاشتملت على الزكاةُ ،
واخلمس بأنواعه،
وال َفيء ،واهلِبات ،والتربعات املقدمة لبيت املال ،وبالنسبة إىل الضرائب املوظفة على
الرعية؛ فإن جنيها يعد حالة طارئة ،وتصرف عوائدها على املصاحل العامة؛ كتعبيد الطرق،
وبناء املدارس واجلامعات واملستشفيات ،وجيوز للدولة أن تفرض الضرائب يف حال عجز
بيت املال عن القيام بواجباته ،ولكن وفق شروط شرعية وضوابط تتمثل يف اآلتي:
 .1أن تراعي دائرة الضرائب أحكام الشريعة اإلسالمية وتعاليمها.
 .2أن ال تكون الضرائب اليت تفرضها الدولة على املواطنني باهظة.
 .3أن تؤخذ من الناس وتوزع عليهم بالعدل ،ويراعى يف ذلك ظروف الفقراء واملساكني.
 .4أن تنفق هذه الضرائب على اخلدمات واملصاحل العامة.
 .5أن تكون أموال اخلزينة املتوافرة ال تكفي للقيام باخلدمات الالزمة واملصاحل العامة.
ويستند جواز جين الضرائب من قبل الدولة وفق املعايري والضوابط املذكورة أعاله ،إىل
ً
عمال بقوله تعاىل:
مبدأ التعاون على الرب والتقوى يف سد احلاجات ،والقيام بالواجبات،
ِ
َ
َ ْ
اإلْثم َواْل ُع ْد َوا ِن}( .املائدة)2 :
{ َوَت َعا َوُنوا َعلى البرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنوا َعلى ِ
أما حديث عقبة بن عامر ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
(ال يَد ُ
اح ُب
ْخ ُل الجْ َنََّة َص ِ

ْ
س)( ،)1فقد ضعفه األلباني ،وحسنه غريه ،كما أن هذا احلديث لو صح؛ فإنه ينصرف
َمك ٍ
ملن يأخذ الضرائب بغري وجه حق ،وقال األرناؤوط يف تعليقه على املسند( :واملكس هو

الضريبة اليت يأخذها املاكس ،وهو العشار ،وأصله اجلباية ،وغلب استعماله فيما يأخذه
 .1سنن أبي داود ،كتاب اخلراج ،باب يف السعاية على الصدقة ،وضعفه األلباني.
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أعوان الظلمة عند البيع والشراء)( ،)1وقال البيهقي( :املكس هو النقصان ،فإذا كان العامل
يف الصدقات ينتقص من حقوق املساكني ،وال يعطيهم إياها بالتمام ،فهو حينئذ صاحب
مكس خياف عليه اإلثم والعقوبة)(.)2
وعليه؛ فإن حكم العمل يف مصلحة جباية الضرائب أو شؤونها األخرى ،يكون حسب
حكم الضريبة ،فيجوز العمل يف الضريبة املشروعة ،ومينع يف غري املشروعة.
 .4العمل يف موقع جتاري إلكرتوني
السؤال :ما حكم العمل يف موقع جتاري إلكرتوني للمزاد ،يقوم على بيع بطاقات توفري
للمشرتكني ،وأخذ بياناتهم ،وإدخال سعر للمزايدة ،ويكون سعر املزايدة حمدوداً ال ميكن
جتاوزه ،وبعد انتهاء الوقت يقوم املوقع باختيار الفائز على أساس أعلى سعر غري مكرر،
وال يتم إرجاع املبالغ اليت دفعها األشخاص اآلخرون إليهم؟
اجلواب :إن عقد املزايدة هو عقد معاوضة ،يعتمد على دعوة الراغبني نداًء ،أو كتابة
للمشاركة يف املزاد ،برضا البائع ،كما جاء يف مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الثامن  1حمرم
1414هـ ،وفق  21حزيران 1993م ،وبني اجملمع أن عقد املزايدة ،يتنوع حبسب موضوعه
إىل بيع وإجارة وغري ذلك ،وحبسب طبيعته إىل اختياري؛ كاملزادات العادية بني األفراد ،وإىل
إجباري؛ كاملزادات اليت يوجبها القضاء ،وحتتاج إليه املؤسسات العامة واخلاصة ،واهليئات
احلكومية واألفراد.
بالشروط ّ
ويعد عقد املزايدة صحيحاً إذا متّ ّ
الشرعية؛ وهذا مذهب مجهور أهل العلم ،ومما

استدلوا به حديث أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه( ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اع
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ب َ

ِحْل ًسا (بساط لألرض أو كساء لظهر الدابة) َوَق َد ًحاَ ،وَق َ
س َواْل َق َد َح،
الَ :م ْن يَ ْشترَِي َه َذا الحِْ ْل َ
 .1مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عقبة بن عامر اجلهين عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .2السنن الكربى.16/ 7 :
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َ َ َ يِ
َف َق َ
بَ ،صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،م ْن يَ ِز ُ
يد َعَلى ِد ْر َهم؟ َم ْن
ال َر ُج ٌل :أَ َخ ْذُت ُه َما ِب ِد ْر َهم ،فق
ال النَّ ُّ
ٍ
ٍ

يَ ِز ُ
يد َعَلى ِد ْر َهم؟ َفأَ ْع َطاُه َر ُج ٌل ِد ْر َه َمينِْ َ ،فبَا َع ُه َما ِمنُْه).
ٍ
واتفق الفقهاء على جواز عقد املزايدة بشروط وضوابط ،نص على بعضها جممع الفقه
()1

اإلسالمي يف مؤمتره سابق الذكر ،واليت منها:
 .1إن اإلجراءات املتبعة يف عقود املزايدات من حترير كتابي ،وتنظيم ،وضوابط وشروط
إدارية أو قانونية ،جيب أال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .2طلب الضمان ممن يريد الدخول يف املزايدة جائز شرعاً ،وجيب أن يرد مبلغ الضمان لكل
مشارك مل يرس عليه العطاء ،وحيتسب الضمان املالي من الثمن ملن فاز بالصفقة.
 .3ال مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول  -قيمة دفرت الشروط -مبا ال يزيد عن القيمة
الفعلية لكونه مثناً له.
 .4جتنب ممارسة النّجش ،ومن صوره:
أ .أن يزيد يف مثن السلعة من ال يريد شراءها ليغري املشرتي بالزيادة.
ب .أن يتظاهر من ال يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخربته بها ،وميدحها ليغري املشرتي،
فريفع مثنها.
مثن معني
ت .أن يدّعي صاحب السلعة ،أو الوكيل ،أو السمسار ،اّدعاء كاذباً ،أنه ُدفع فيها ٌ

ليدّلس على من يسوم.

ث .ومن الصور احلديثة للنجش احملظور شرعاً؛ اعتماد الوسائل السمعية ،واملرئية،
واملقروءة ،اليت تذكر أوصافاً رفيعة ال متثل احلقيقة ،أو ترفع الثمن لتغ ّر َي املشرتي ،وحتمله
على التعاقد.
 .1سنن الرتمذي ،كتاب البيوع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف بيع من يزيد ،وضعفه األلباني.
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كما ذهب جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره  79/ 1إىل حرمة بيع املزاد إذا مل
يتضمن إرجاع رسوم الدخول ملن مل يفز يف الصفقة؛ ألن الداخل يف هذه املعاملة يقامر مباله،
وحاله دائر بني أن يغنم فريبح ،أو يغرم فيخسر ،وهذا عني القمار احملرم ،وجيوز أخذ األجرة
مقابل ما يقدمه املوقع التجاري من خدمة فعلية للمشرتك يف املزاد ،كتقييد طلبه ،وإمداده
باملعلومات ،وحنو ذلك ،مبا ال يزيد عن القيمة الفعلية لتلك اخلدمة.
 .5املسافة بني اإلمام واملأموم
السؤال :هل هناك مسافة مقدرة جيب أن تكون بني اإلمام واملأموم؟
اجلواب :مل يرد فيما نعلم نص شرعي حيدد املسافة بني صفوف الصالة باملقاييس ،وإمنا جاء

األمر بتقاربها ،ف َع ْن أََنس ْبن َماِل ٍك ،رضي اهلل عنهَ ،ع ْن َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ِ ِ

الُ( :ر ُّصوا ُصُفوَف ُك ْمَ ،وَقارُبوا َبيْنَ َهاَ ،و َحاُذوا ب َ
َق َ
َاق ،فو الذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ إِِّني َأل َرى
األ ْعن ِ
ِ
ِ
الص ِّ
الشيْ َطا َن يَد ُ
َّ
ف َكأََّن َها الحْ َ َذ ُف)( ،)1واحلذف غنم صغار سود ،واملقصود
ْخ ُل ِم ْن َخَل ِل َّ
باملقاربة يف احلديث أن ال يكون بني الصفني ما يسع صفاً آخر ،كما قال بعض ُشراح
احلديث.

ف َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
وعن أنس ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الص َّ
األ َّو َلُ ،ث َّم َّال ِذي يَِليِه،
ال( :أَمِتُّوا َّ

الص ِّ
ف المُْ َؤ َّخ ِر).
َفإِ ْن َكا َن َن ْق ًصا؛ َفْليَ ُك ْن يِف َّ

()2

وعليه؛ يستحب أن تكون املسافة قريبة بني الصفوف ،وينبغي دنو بعضها من بعض ،بل

األفضل أن ال يكون بني اإلمام واملأموم إال مقدار ما يكون بني الصفوف بعضها مع بعض،
ألن اجلماعة كلما قربت صارت أدل على االجتماع.
 .1سنن أَبي داود ،كتاب الصالة ،تفريع أبواب الصفوف ،باب تسوية الصفوف ،وصححه األلباني.
ين ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل تعاىل عنه ،قال األرناؤوط :إسناده صحيح
 .2مسند أمحدَ ،باِقي ُم ْسنَ ِد المُْ ْكثِ ِر َ
على شرط الشيخني.
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ومن اآلراء الواردة يف هذه املسألة ،ما ذهب إليه الشافعية من أن صالة الذي يف الصف
تبطل إذا كان بينه وبني الذي أمامه أكثر من ثالمثائة ذراع ،قال النووي يف اجملموع( :ولو
وقف خلف اإلمام شخصان أو صفان أحدهما وراء اآلخر ،اعتربت هذه املسافة بني الصف
األخري والصف األول ،أو الشخص األخري واألول ،حتى لو كثرت الصفوف ،وبلغ ما بني
اإلمام والصف األخري ً
أمياال جاز بشرط أن ال يزيد ما بني كل صف أو شخص وبني الذي

أمامه على ثالمثائة ذراع)( ،)1ويقصد باتصال الصفوف أن يكون بينهما ثالثة أذرع ،وقيل
متى كان بني الصفني ما يقوم فيه صف آخر ،فال اتصال.
وذهب احلنابلة إىل أن األمر يرجع إىل العرف والعادة ،فقال املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف:
(ُيرجع يف اتصال الصفوف إىل العرف على الصحيح من املذهب)( ،)2وألنه ال نص فيه
وال إمجاع ،فريجع إىل العرف ،والراجح أن الصالة ال تبطل لو اختلفت املسافة بني اإلمام،
والصف األول عن املسافة بني الصفوف األخرى.
وعليه؛ فاملسافة بني الصف والصف يرجع حتديدها إىل العرف ،كما يرى احلنابلة ،وينبغي
أن يكون ذلك قدر ما حيتاجه املصلي يف ركوعه وسجوده.
وبعد املسافة بني الصفوف ال يبطل الصالة على األرجح واهلل أعلم؛ ألن تقاربها ليس ركناً
للصالة ،وال شرطاً ،وال واجباً ،وال شك أن املقاربة بني الصفوف أوىل من تباعدها.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1اجملموع.261/ 4 :
 .2اإلنصاف.293/ 2 :
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واملواقف الرمسية والشعبية
د .حنا عيسى /أستاذ القانون الدولي
تشكل مدينة القدس جوهر القضية الفلسطينية ،لذلك؛ ال حل ينظر للقضية الفلسطينية
دون التوصل إىل حل مشكلة القدس ،ومما يزيد املوقف صعوبة إصرار اجلانب اإلسرائيلي
على القدس املوحدة ،وهو موقف يقابله إصرار فلسطيين مماثل على استعادة احلقوق
املشروعة للفلسطينيني ،وع ّد القدس الشرقية عاصمة لفلسطني.
ولقضية القدس جوانب متعددة ومواقف سياسية ،وإعالمية ،واقتصادية ،وقانونية؛ لذلك
ُّ
تعد العقبة األساس أمام الوصول إىل سالم شامل؛ ألن أبعادها تتخطى حدود الصراع
الفلسطيين.
بالرغم من أن املنظمات واهليئات الشعبية املختلفة مجيعها ،ال متلك القدرة على تنفيذ
قراراتها ،إال أنها تظل دائماً مرجعاً قانونياً ،يعتد به عند األحكام الشرعية الدولية .وإذا
كانت قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ليست إال توصيات ،إال أنها تتمتع بقيمة
أدبية عالية؛ ألنها تعرب عن رأي اجملتمع الدولي ،لذلك فهي تقرتب إىل حد اإللزام الدولي.
اإلنصاف الدولي يف املنظمات واهليئات الرمسية والشعبية سياسيًا:
إذا كانت فلسطني تشكل جوهر النزاع العربي -اإلسرائيلي ،على مدى ما يقرب من
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نصف قرنَّ ،
فإن القدس تشكل قلب القضية الفلسطينية .فال سالم ما مل تنته القضية
الفلسطينية إىل حل عادلُ ،يلبيّ مطالب الشعب الفلسطيين بقيام دولته املستقلة ،ويف قلبها
عاصمتها القدس الشرقية.
َّ
إن املدخل الصحيح إىل القضية الفلسطينية ،هو معاجلة قضية القدس :حق ملكية
األرض ،وحق السيادة والشرعية عليها .فالقدس ِم ٌ
لك لصاحب احلق فيها ،ألنها جزٌء من
أرض فلسطني العربية ،ولشعب هو الشعب الفلسطيين ،صاحب السيادة عليها منذ آالف
السنني ،وعلى الرغم من ذلك ،فإ ّن املدخل الديين الذي ير ّوج له على أساس أن القدس
هي مهد األديان والرساالت ،هو مدخل طبيعي ومكمل ملدخل السيادة ،حتى يعود إىل
القدس أمانها وسالمها ،اللذان طاملا افتقدتهما ،حينما كانت تغتصب عنوة (يف العهدين
الروماني والصلييب ،على سبيل املثال) .وكما تعيش حالياً يف حال من عدم االستقرار،
وافتقاد األمان ،منذ بدْء اغتصابها األخري ،الذي متَّ على مرحلتني .كانت املرحلة األوىل
تقسيم املدينة ،عقب حرب عام 1948م ،واالستيالء على القدس الغربية .ثم كانت الثانية،
استكمال االستيالء على املدينة (القدس الشرقية) ،عقب حرب عام 1967م ،وعودة
االستقرار واألمان املفقودين إىل القدس ،لن يتحققا إ ّال بعودتها إىل أصحابها الشرعيني،
(فبعد غزو الصليبيني للقدس ،يف عام 1099مُ ،منع أهلها ،من الدخول إىل القدس .ومل
يبدأ اجملتمع يف استعادة عافيته ووضعه ،إال بعد أن أعادها صالح الدين األيوبي من أيدي
الصليبيني).
ليست القدس قضية مغلقة سياسياً ،إال أنها مفتوحة دينياً ،بل هي قضية متعددة األبعاد ،هلا
بعدها السياسي لدى العرب ،إىل جانب بعدها الديين متاماً .ومبعنى أدق ،فإن القدس ال ُت َع ّد
موضوعاً إسرتاتيجياً ،بقدر ما هي قضية قومية ودينية ،بالنسبة إىل الفلسطينيني والعرب.
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وال ينفي ذلك حقوق أتباع الديانات السماوية األخرى يف أماكنهم املقدسة ،والدخول
اآلمن إليها ملمارسة شعائرهم.
اإلنصاف الدولي يف املنظمات واهليئات واملواقف الرمسية والشعبية اقتصاديًا:
ُّ
تعد مدينة القدس من أكرب املدن الفلسطينية احملتلة ،حيث يبلغ عدد سكانها حنو ثالثة
أرباع مليون نسمة ،وبالنسبة إىل مدينة حبجم القدس ،فإن اقتصادها يبدو متواضعاً ،وخالياً
من أي جتمعات صناعية ذات شأن ،يف (دولة) تتباهى على حميطها بتقدمها الصناعي
والعلمي والتكنولوجي واالقتصادي.
فاالقتصاد يف خدمة السياسة حقيقة يؤكدها تعامل احملتل اإلسرائيلي مع القدس ،فاحملتل
تعامل معها يف البداية على أنها مدينة ذات طابع خاص ،ال تعتمد بشكل كبري على النشاط
االقتصادي؛ حرصاً على املزاعم التلمودية اليت تنظر للمدينة على أنها تراث ثقايف يهودي،
ولكن يبدو أن هذه النظرية أثبتت فشلها يف ظل تردي األوضاع االقتصادية لليهود يف
املدينة ،فبدأ التفكري يف إعادة اكتشافها اقتصادياً لتكون منطقة جاذبة هلم.
وتبلغ مساحة املناطق املخصصة للصناعة والبنية التحتية يف القدس وحميطها % 2.2
من جمموع مساحتها ،فيما تبلغ مساحة هذه املناطق ضعف ذلك الرقم يف تل أبيب ،وسبعة
أضعافه يف حيفا ،حسب مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي.
وهذه اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية متثل -يف الواقع -تتمة ملشروع تهويد املدينة سكانياً
وحضارياً وثقافياً ،فاالقتصاد هنا خاضع للسياسة والثقافة ،وليس العكس ،وهو حلبة
صراع سياسي ضار على هوية القدس ،وهوية املسجد األقصى .وهنا تقوم اإلسرتاتيجية
الصهيونية على تطوير اقتصاد ذاتي للقدس ،بال عرب ،أو بالقليل من العرب.
أما سكان القدس األصليون ،العرب ،فيتعرضون حلصار اقتصادي خانق ،ومضايقات
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منهجية وبريوقراطية من دولة االحتالل لدفعهم للمغادرة ،وهم ال ينالون إال نزراً يسرياً
من اخلدمات اليت يتلقاها غرباء املدينة ،بينما يدفعون الضرائب ،يف املقابل؛ يقاوم املقدسيون
هذه السياسة الصهيونية بالرتكيز على التعليم ،ونيل الشهادات اجلامعية ،وباالستثمار يف
اجملال الفندقي والعقاري ،وبالرغم من ذلك ،فإن سياسة االحتالل بتهويد القدس اقتصادياً
ال بد من مواجهتها خبطة عربية؛ لتعزيز صمود أهل القدس ،واحلفاظ على عروبتها ،وليس
فقط باجملهود الفردي ألهل القدس ،واحلديث يدور هنا عن خطة اقتصادية طبعاً ،ضمن
خطة مواجهة شاملة.
اإلنصاف الدولي يف املنظمات واهليئات واملواقف الرمسية والشعبية إعالميًا:
وسائل اإلعالم قوة هائلة ومؤثرة يف جوهر السياسة واألحداث اليت تقع يف العامل،
فال أحد يستطيع أن ينكر دورها يف حشد اجلماهري والطاقات من أجل البناء ،أو التصدي
لألخطار احملدقة بالوطن واملواطن ،ويف تكوين رأي عام مؤيد للقضايا الوطنية ،والذود عن
الشعب ،فيما يواجهه من مشكالت ومؤامرات وانتهاكات حلقوقه املشروعة ،اليت َّ
تكفل
بها القانون الدولي ،واألعراف واملواثيق الدولية كافة.
إ ّن هذه األدوار ،وظائف أساسية ينبغي أن تؤديها وسائل اإلعالم يف أي نظام أو دولة ،وإال
اعتربت مقصرة يف أداء واجباتها حنو اجملتمع ،وهو ما يطرح العديد من األسئلة حول الدور
الذي ميكن أن يؤديه اإلعالم الفلسطيين حنو القضية الفلسطينية :ما طبيعة تغطيته هلذه
القضية؟ وما مدى مناسبة خطابه وأساليبه املستخدمة جلمهوره املستهدف ،وهل استطاع
أن يؤثر يف جوهر األحداث اجلارية على األرض؟ وما مدى جناحه يف التصدي للدعاية
الصهيونية؟ وهل استطاع إيصال املوقف الفلسطيين الشعيب والرمسي للرأي العام العربي
والدولي؟ وما مصادر املعلومات األولية لإلعالم الفلسطيين؟ وهل واكب تطورات هذا
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احلدث منذ البداية وأعطاه االهتمام الالزم؟ وما مدى التخطيط يف معاجلته هلذه القضية؟
وغري ذلك من األسئلة اليت تلح على الوجدان ،وتبحث عن إجابة.
إن لإلعالم ووسائله املختلفة من راديو وتلفاز وصحف دوراً مهماً يف تعزيز الوعي
السياسي واالجتماعي ،وتدعيم القيم السياسية واملشاركة السياسية ،وتوعية الناس مبا يدور
حوهلم من أحداث ومواقف ،سواء على املستوى الداخلي الفلسطيين واملتعلق بالقضية
الفلسطينية واخلارجي ،يساعد يف إحداث تغيري جذري يف حياة اجملتمع ،خاصة عندما يكون
هذا اإلعالم منظماً ،ويسري وفق سياسٍة إعالمية ختدم اجملتمع ،والشعب الفلسطيين عرب
الستني سنة السابقة تعرض إىل محلة صهيونية شرسة؛ لطمس تارخيه وتراثه؛ إضافة إىل
العدوان ،والتدمري ،والتخريب ،والقتل لإلنسان ،واحلجر ،والشجر ،وبالتالي؛ كان على
اإلعالم الفلسطيين أن يقوم بدور فعال ،لتوعية اجلماهري الفلسطينية مبا يدور حوهلا ،بشكل
خطط ،وبرامج إعالمية واجتماعية موحدة.
مدروس ،ووفق ٍ
َّ
إن تسليط الضوء اإلعالمي العربي على مستجدات أبرز القضايا املتصلة بتطورات
القضية الفلسطينية ،والكشف عن احلقائق املتصلة مبعاناة الشعب الفلسطيين املتزايدة
والنامجة عن استمرار سياسات العدوان واالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.
وتطوير الدور اإلعالمي املهم الذي تقوم به املنظمة الدولية بهذا اخلصوص ،وال سيما يف
جمال ضمان التدفق احلر واملتوازن للمعلومات ،وعدم استغالل اإلعالم أداةً للسيطرة ،أو
لفرض هيمنة ثقافات شعوب بعينها وأيد يولوجياتها على شعوب أخرى.
وجدير بهذا الصدد دعوة الدول العربية إىل إجياد ميثاق شرف دولي لإلعالم ،حيدد
املعايري القانونية واألخالقية املالئمة لتعزيز مسؤوليات احلكومات واملؤسسات اإلعالمية
يف جمال ضمان ممارسات توخي الدقة ،واملوضوعية ،والشفافية ،واملصداقية يف نقل املعلومات
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عن القضية الفلسطينية ،فض ً
ال عن املبادئ السامية األخرى اليت تكفل االحرتام الكامل
للمعتقدات الدينية ،والتنوع الثقايف واحلضاري للشعوب ،بعيداً عن أشكال التعصب
والتمييز العنصري والعرقي وفقاً ملبادئ امليثاق ،وضمان محاية أمن العاملني وسالمتهم يف
القطاع اإلعالمي ،وحرية تنقلهم ،وخباصٍة يف مناطق بؤر التوتر األمين والنزاعات.
اإلنصاف يف املنظمات واهليئات واملواقف الرمسية والشعبية قانونيًا:
تعد مدينة القدس يف القانون الدولي أرضاً واقعة حتت االحتالل غري املشروع ،وتبعاً
ُّ
لذلك ،ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ،اليت حترم أعمال مصادرة
األراضي الفلسطينية ،والطرد القسري ،واالستيطان ،وتغيري الرتكيبة السكانية والدميغرافية
يف البالد وجترميها ،فإضافة إىل قراري جملس األمن الشهريين  )1967( 242و338
( )1973اللذين يضعان األساس القانوني يف حتديد أن إسرائيل قوة حمتلة لقطاع غزة
والضفة الغربية ،مبا يف ذلك القدس ،ويطالبانها باالنسحاب ،فقد أصدر جملس األمن عدداً
من القرارات اليت تؤكد وجوب احرتام القدس من جانب قوات االحتالل .منها على سبيل
املثال ال احلصر ،القرارات ذات األرقام  )1968( 252و )1969( 267و)1969( 271
و )1979( 453و )1980( 465و )1980( 476و )1980( 478و،)1996( 1073
وكلها تؤكد على أن مدينة القدس جزء ال يتجزأ من األراضي احملتلة عام 1967م ،وينطبق
عليها ما ينطبق على بقية األراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من
شأنه تغيري الوضع اجلغرايف ،أو الدميغرايف ،أو القانوني ملدينة القدس احملتلة.
وقد أكدت قرارات جملس األمن ذوات األرقام )1979( 452 :و )1980( 476و478
( ،)1980على بطالن إجراءات تهويد القدس بالكامل ،كما نصت قرارات جملس األمن
ذات األرقام  )1979( 446و )1980( 465و )1981( 497و ،)1986( 592على
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حتريم االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة ،بشكل ال لبس فيه.
وتبعاً لذلك؛ فإن أعمال التهويد اليت تقوم بها إسرائيل يف القدس كلها باطلة من وجهة
نظر القانون الدولي ،وتعد جرمية قانونية دولية جسيمة.
ويع ّد القرار  250الصادر عن جملس األمن الدولي بتاريخ 1968/ 4/ 27م أول مناسبة
يعاجل فيها جملس األمن الدولي قضية هلا عالقة مبدينة القدس ،عندما طلب من إسرائيل
االمتناع عن القيام بعرض عسكري يف مدينة القدس.
ثم جاء القرار  252الصادر عن جملس األمن الدولي بتاريخ 1968 /5/ 21م وفيه شجب
لعدم امتثال اسرائيل لقرارات اجلمعية العامة ،واعتبار اإلجراءات اإلدارية والتشريعية
مجيعها ،واألعمال اليت قامت بها إسرائيل مجيعها؛ كمصادرة األراضي واملمتلكات اليت من
شأنها أن تؤدي إىل تغيري الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة ،وال ميكن أن تغري من
وضع القدس ،ويدعو إسرائيل لالمتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن
يغري وضع القدس.
ويف عام 1980م أكد جملس األمن يف قراره رقم  478الصادر بتاريخ 1980/ 8/ 2م أن
القانون األساس للقدس ،الذي يتضمن اإلعالن عن القدس عاصمة إلسرائيل خمالف
للقانون الدولي ،ودعا الدول اليت أوفدت بعثات دبلوماسية للقدس إىل سحبها ،وعدم
االعرتاف بالقانون األساسي.
وعلى ضوء ما ذكر أعاله؛ فإن مجيع اإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس ،مبا فيها االستيطان،
ال يعين حبال اإلقرار بشرعيتها اليت استقر القانون الدولي ،واالتفاقات الدولية ،وقرارات
األمم املتحدة على اعتبارها غري قانونية.
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أ .هالة الشريف أبو غربية
عد ...لتمسح دمع القمر ،وتفتح أبواب املدينة.
بعد حماوالت مضنية يف ذلك اليوم لدخول مدينة املدائن ،جنحت برفقة صديقيت القادمة من
عمان بالعبور إليها ،كانت سعادتنا ملالقاة املكان ال توصف ،فال هي ،وال أنا كنا قد استوعبنا
بعد ما جيري.
كانت الساعة تشري إىل الثامنة مساء تقريباً ،وجدنا أنفسنا عند باب األسباط على أسوار
مدينة القدس ،مل أحب الليل من قبل كما أحببته هذا املساء ،وكانت فرصيت األوىل لرؤيتها
ترتدي الليل ،فأضاءته ،كان بريقها طاغياً على بقايا خيوط نهار منصرم ،وعلى ضياء القمر
الفضي الذي كان بدراً قبل يومني ،وعلى الرغم من اإلضاءة ،فإن نورها ألقى على املكان
شعاعاً سحرياً تدرج بألوان فريدة يف تناغمها ،زاد يف حسنه ،وأضفى عليه ضياًء ،جعل النجوم
ال تتألأل من السماء فحسب ،وإمنا من كل زاوية فيه...تطلق بريقها ،وجتذبك ،ثم متسك يدك،
وتأخذك يف جولة لتحكي لك -إن أردت  -تفاصيل أسرها منذ البداية ،قالت :تطل عليك
القدس حموطة بهالة من النور الفضي ،تنبعث من كل ذرة فيها ،تدعوك للبقاء ،ولو قلي ً
ال يف
املكان املليء بعبق نادر تدمن عليه منذ اللحظة األوىل ،يذكرك برائحة األم الدائمة اليت تنقش
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يف ذاكرتك إىل األبد ،وحترسها بوجدانك ...كيف لنا أن ال نضعه يف مقل أعيننا ...وإن رأينا
غريه؛ فما هي دهشة اإلبصار الذي ال ُترى فيه درة الدنيا؟!
يف احلرم القدسي توأمان ال يفرتقان ،حيرس أحدهما اآلخر منذ األزل مبعاهدة أبدية تتجدد
تلقائياً ،ال جمال للرتاجع عنها طاملا حيوم اخلطر ،تقول بنودها األوىل البد للتضحية بكل ما
منلك يف سبيل اآلخر ،وإذا تعذر ذلك الب ّد من نداء الفجر ،ليلتف حوهلا أطفال األمة ونساؤها
ورجاهلا يف حلقة بشرية تتحدى العامل ،قائلة :إذا أردمتوها فعلى جثثنا...لقد سئمنا انتظار وعود
حولت روحنا إىل رماد ،وضيعنا تيه بيانات الشجب ،واالستنكار ،واملؤازرة ....
وحني تواصل طريقك يف رحاب صحنه ،يظهر لك فجأة أحد التوأمني ،تشعر أن املكان
ال يسعه ،كوكب نزل لتوه ينشر ،وميض أنواره يف االجتاهات كلها ،ويبقى مستيقظاً يف حال
استعداد دائم ،ال يغفل ،وال ينام ،يصب تركيزه كله على توأمه الذي شاب ،وظهرت عالمات
العمر على وجه قبته السوداء ،حيرص على أن ال يفقده ،ويصيبه أذى حييطه بذراعيه ،وحيميه
بدرع صنعه من خاليا روحه.
وعلى الرغم من ذلك؛ يكمل األقصى مشواره يف درب اآلالم ،يلتقط أنفاسه ،يتوجع من
توغل السهام يف خاصرته ،يستبسل توأمه ،فيتلقى الضربات عنه ،وتطوف أناته الكون،
ويرجع صداها إىل املكان ذاته ...طالباً تعزيزات بات يعرف أنها على األرجح لن تأتي .لقد
أصبح ذلك حلمهما اليومي ،حياوالن تضميد جراحهما املثخنة على الرغم من إمعان اجلالد
يف رش امللح عليها ،يقفان على الرغم من الوجع العميق بهيبة ،وصمود ،ومشوخ أسطوري،
تتباطأ خفقات قلبيهما ،يتشبثان بكل إرادة ببقايا نبض يكاد يتالشى يف حرب بقاء غري متكافئة.
يف تلك اللحظة احلرجة؛ تنقطع نسمة اهلواء عن املكان ،ويكف شجر الزيتون عن اهلمس،
وكذلك النخيل والصنوبر ،وتعتكف أسراب احلمام الذي تعشقه عن اهلديل ،ويسكن
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الصمت املطبق الفضاء ،يصارع قلبيهما يف معركة بقاء ،وبأعجوبة يسرتدان خفقاتهما ،ومثل
طائر الفنيق تتسلل إليهما احلياة من جديد ،منبعثة من كل اجتاه من اهلواء ،ومن السماء ،ومن
األرض ،ومن نقوش تكاد حتكي أسطورتها ،استمدت ألوانها من قوس قزح ،ومن نيازك املكان
الفريد ،حولت ليل األقصى إىل نهار صيفي مشمس ،تنهدت النجوم بعد أن حكت قصتها
ملرات مل تعد تعرف عددها ،حفظتها عَلى رؤوس أصابعها ،ترددها حتى يف أثناء نومها.
كانت صديقيت يف حال ذهول ،فاملرء منا ال يكاد يصدق من شدة هلفته بأنه اجتاز تلك البوابة
اليت أخذتنا إىل زمنها ،وراحت حتدث نفسها يف صدمة وذهول غري مصدقة أنها على الرغم
من الصعاب كلها ،استطاعت اخرتاق (أنظمة الدفاع املستحيل) لتهنأ بلحظات هي األمجل.
أما أنا؛ فالزيارة اليت أصفها يف كل مرة أراه بيوم من أيام العمر ،حولت لقائي به إىل عمر
آخر يغمرني بسعادة متتد من ذوباني لرؤيته ،إىل مرارة بعجزي حيال وضعه السليب ،أحاول
عبثاً أن ال يشوشين ذلك ،وأفتش بني كلماتي وثناياها ،لعلين أنصف املشهد الذي تفننت فيه
عقول وضعت إبداعاتها كلها حتت تصرف املكان ،أنتج ذلك معامل ال تستطيع حتى تصنيفها،
فاقت يف ندرتها األعمال كلها جمتمعة ،زخرفت ،ونقشت ،ورصعت حبب ،وحرص ،وإتقان.
تنتشر حول قبة الصخرة جمموعة من األيقونات ،عبارة عن قناطر ،وقباب ،ومدارس ،وأسبلة
ختفف من الوحدة ،قبتان ومسجد حيرسان املكان بأهداب أعينهما ،يتناوبان عليه منذ األزل ،ال
يكحل النوم أعينهما ،يكاد أن ينال منهما التعب ،وال يستسلمان.
اقرتبت ألنعم مبشاهدة جنم ظهر أمامي ...بدا عمالقاً يف مكان ضيق قليل عليه ،يبهر بصرك،
تغمض لتستوعب عيناك الطيف ذا األلوان الرقيقة ،فال تقوى على الشعاع الفريوزي
والذهيب املنبعث منه ،حتاول ثانية وثالثة لتعود بصرك ،بالكاد تستطيع ،يسحقك حضوره ،ويؤمل
فؤادك ،يعصرك سحره ،يطريك يف األعالي ،ختتلجك مشاعر هي مزيج من اإلجالل واإلعجاب
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والتقديس ،يصعب عليك حتمل مجال بهذه الرقة دفعة واحدة ،يتسلل إليك شعور أن الشمس
أخذت إشراقها من هنا ،وأن القمر سرق سحره من املكان ذاته ،وأن الطيور غردت ألول مرة
على أغصان شجره اجملروح ،وأن مقاييس اجلمال هنا صارمة جداً ...ختضع ملعايري يف غاية الدقة.
وحني تتمكن من النظر إليه مباشرة ،يتحداك األقصى برونق جلسته ،ومشوخ إطاللته الفريدة،
ومشاعر احلب اليت يبعثها فيك مهما ادعيت أنه حيكمك العقل واملنطق ،أما قبة الصخرة؛
فتسلب منك إحساساً فريداً من نوعه ،هو شعور عا ٍل باالعتزاز ،وبكل ما متثله وترمز إليه،
للحظة تكاد أن تنسى نكبتها وتنسجم معها ،ثم سرعان ما تتذكر ،فتصيبك مرارة ،وحسرة
يف صميم روحك ،تفطر قلبك.
يف حضرة القدس يرفض القمر عبارات اإلطراء والغزل اليت قيلت عنه ،وخيجل البقاء يف
األعالي ،ينزل ليؤلف هلا خصيصاً سيمفونية خالدة على شرفها ،وضعها بكل إحساسه املرهف،
هو الشاهد امللك ملا جرى ،يغمض عينيه ،مستلهماً ومركزاً ،يعصر فؤاده ،ويستذكر بنوتاته
احلزينة...واألسى قد زاد من آالمه املزمنة ،تنهد من صميم أعماقه ،ومسح بكل كربياء دمعة
تسللت إىل خده ،مل يرد أن يراها أحد ،حركت حبرقة جرحه الدفني ،ثم تناول كمانه العتيق
الذي يلجأ إليه يف املناسبات االستثنائية جداً ،حيى احلضور بكل خشوع ،وعزف واقفاً على
شرفها ،ترافقه النجوم برتاتيلها املالئكية ،وقد عزفت عن استخدام ضوء الشموع أمام
نورها املتسلل من اجلهات كلها ،انطلقت النغمات خافتة ومرة يف الفضاء الرحب ،مغمسة
بإحساس اخليانة ،والعزلة ،والوحدة ،كسرت حواجز اللغات ،وعربت إىل الروح ،وانتشرت
مثل رائحة خبور نادر ،وعربت املسام ،ثم متلملت ومتايلت ُص ُعداً خينقها واقع احلال ،هزت
حبزنها العميق مشاعر احلضور ،وعربت عن جروح بقيت مفتوحة منذ زمن أدت إىل تقرحات
مزمنة.
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ثم انتفضت رافضة حتمية ما جيري هنا ،وانهمرت مطراً غزيراً ،وزادت إصراراً كصوت
الربد يف ذروة العاصفة ،أبدع املايسرتو -ومن غريه جييد ذلك -بالعزف على أوتار الكمان،
اليت انفعلت وعربت وحتدثت بصوت بشري مقهور ،بالغضب تارة ،والتمرد تارة أخرى،
هزت كيان املكان ،ثم تصاعدت وثارت حازمة؛ لتبعث األمل من جديد يف غد مشرق.
احننت الكواكب والنجوم واجملرات خشوعاً له ،خاب ظنهم منذ حلظة وقوع األمر اجللل،
وقرروا االعتزال؛ حتى ال يصبحوا كغريهم شركاء يف اجلرمية واملذحبة ،وتعهدوا حبمايته،
مستذكرين قائداً من أساطري املكان زارهم ،وحلم بالصالة هنا ،وفدى املكان بروحه ،نقشوا
مقولته األوىل واألخرية على أفئدتهم (يريدونين إما أسرياً أو طريداً أو ً
قتيال ،وأنا أقول هلم:
شهيداً شهيداً شهيداً )...حلموا بأن يسري الكل على خطاه....مهما كلف ذلك.
حني تقرتب ،تفتش يف قاموسك عن عبارات ال خترج منك إال يف املواقف االستثنائية...
لعلك توفق يف حماولة الوصف ،فال تتمكن من إجياد اإليقاع املناسب بني شعورك حنوها
ووصفك املوضوعي ملا تراه أمامك...كأنه درع فارس أسطوري ذو حكمة كبرية ،أخذ اسرتاحة
حمارب.
إنها الفريدة جداً ،واملميزة ،والساحرة ،واجلميلة األنيقة اليت ال يوجد هلا مثيل ُتأخذ من
روحنا ،من ذاكرتنا ،من وعينا ،تخُ طف منا ،وجند كل الذرائع ،لذلك قبة الصخرة  ...مزيج من
أساليب عدة :هندسية ،ومعمارية ،وفنية ،اجتمعت ،وجتاذبت هنا لتحيي اإلبداع اجملسد يف
مكان واحد ،ذهبية اللون تراها كما لو مل تشاهد أمجل منها ،يتكرر اإلحساس ذاته يف كل مرة...
تلمحها ،ويتكرر اإلحساس ذاته بأنك تفقدها لألبد.
حيتوي امل ْعَل ُم على لوحات فريدة يف منطها ،وألوانها ،وتنسيقها ،يصعب أن تتواجد يف مكان
غري هنا.
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تفننت أياد يف رمسها وتشكيلها ،بلغت قمم اإلبداع ،مجعت يف املستوى األول منها بني
واجهات من الرخام املعرق استخدم بكل أشكاله وألوانه املختلفة ،جيعلك تنبهر أمام كل
واجهة من واجهاتها ،ومن أمامها أعمدة من احلجر اجلميل بألوانه الطبيعية ،مييل جزء منها
إىل اللون الزهري ،تعلوها نوافذ وجدران ،زينت بنقوش وزخارف من القاشاني ،والرخام
امللون ،والفسيفساء طغى عليها اللون الفريوزي اجلذاب واألزرق النيلي ،واألخضر الزمردي،
والذهيب ،اتسمت بدقة النقوش ،وجباذبية األلوان ،ومجال انسيابها ،استمد فنانوها من
الطبيعة أشجارها ،وسنابلها ،وأزهارها ،وورودها ،وأوراقها ،وجنومها تتميز بالتناسق الفريد،
مما جيعل طرازها فريداً من نوعه ،يتجلى فيه فن العمارة العربي واإلسالمي.
أما أبوابها النحاسية؛ فتكاد ال تزال تسمع نقر النقش عليها ،علت أسقفها زخارف نسقت
عليها األشكال اهلندسية جمتمعة ،يدهشك ذلك الذوق يف استخدام ألوان الشمس على
اختالف درجاتها ،يعلو ذلك رقبة للقبة الذهبية الشاخمة واملعتدة بنفسها ،خططت عليها آية
الكرسي ،تلفت انتباهك جبمال خطها ،جتذبك ملعتها من أي مكان تراها ،فتزلزل كيانك من
جذوره.
وحني تصبح املسافة صفراً ال تقاوم ،تضع خدك على واجهتها ...تفاجئك بدفء ساحر
يعرب إىل روحك مباشرة ،تتمنى أن تصبح جزءاً منها ،تشدك كمغناطيس ،تثري لديك إحساساً
ال حدود له بالذنب ،والتقصري جتاهها يكاد يقتلك ...حتتبس أنفاسك يف كل مرة ،جتد نفسك
يف املكان الذي يصيبك يف العمق ،وتبقى متسمراً أمام سحر املنظر الذي يفيض برموز
احلضارات املتتالية عليه ،هنا تفانى األنبياء ،وتسابق السالطني ،والفاحتون ،وامللوك ،واألمراء،
والعلماء ،واحلرفيون ،واملؤمنون ،واملناضلون بوضع بصماتهم على املكان ،هنا كتبت آيات
َ
وزخرف ول ّون ور ّمم ،هنا
قرآنية مباء العني لتحفظ املكان اجلليل ،ونقشت أمساء َم ْن بنى وجدَّد
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تعب لسواع ِد
ذابت األصابع يف اإلتقان ،ومل
تشتك ...هنا ركعت اآلالف املؤلفة وسجدت ،هنا ٌ
ِ
شعوب آمنت حبضارة ،فلم تبخل بشيء ،عزاؤها الوحيد :اإلميان ،والبقاء ،واخللود.
دخلنا قبة الصخرة ،وجدتها كلؤلؤة نادرة تشع باأللوان من داخل حمارتها ،وكأن البحر تفنن
يف تشكيلها ،تنقلك إىل العصور اليت أقيمت فيها ،متتع نظرك الذي ال يعرف أين يستقر ،وهو
يتفحص املكان ،حيتار أين يركز ...كل زاوية فيه تدعوك لزيارته جتذبك مبقدار اإلبداع الذي
وضع فيها ،بأشكاهلا األنيقة اجلذابة ،وزخارفها اخلشبية ،ورسوماتها املعربة إىل حد ال تستطيع
أن متيز فيه أيهما األمجل واألحلى واألكثر بهاًء ؟ اجلدران أم السقوف؟ أم احملراب ،أم القبو
بواجهته اخلشبية املزخرفة اليت حتيط بالصخرة املشرفة؟ هنا أقيم عرس للفن اليدوي بالنقش،
واحلفر ،والتنميق ،والتلوين دعيت إليه كل أمناط الكتابات ،والزخارف والنقوش ،إنها قطعة
فريدة يستحيل عليك إجياد العبارات الدقيقة يف وصفها .مجعت بني الفن ،والعراقة ،واجلمال،
واحلضارة ،وتتساَءل هل ً
فعال أياد بشرية قامت بكل ذلك العمل اخلارق؟ ومضت تاركة لنا
إرثاً أكرب من كل قيمة.
غادرنا بعد صالة العشاء ،وجلسنا خارجاً يف الساحات اليت تعج بالقناطر ،والقباب،
والسالمل احلجرية ،تنزل عربها لتقابلك أروقة وأبواب تارخيية ،وأسبلة ،وبرك ،وآبار حفرت
عليها نقوش ،بدت رسائل ووصايا من أسالفنا ،حافظوا عليها بأفئدتهم طيلة فرتاتهم.
كان اجلو لطيفاً متأثراً بوجوده يف هذا املكان االستثنائي ،الذي فرض شعوراً خاصاً به،
فرتى املصلني وهم يغادرون مجاعات يسود بينهم جو من األلفة واحملبة واحلديث املمتع ،تتعاىل
ضحكات األطفال ،فتلك أم حتاول إقناع أطفاهلا بالعودة إىل البيت ،فريفضون...فتهمس قائلة:
(حان وقت العودة إىل البيت) ،أجابوها بصوت واحد( :ال) فقالت( :نأتي كل يوم إىل هنا...
أال يكفيكم؟)
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كيف هلم أن يضجروا من القدوم إىل هنا يومياً...للعب وَتش ّرب أجبدية املكان .وذلك الرجل
دعا صديقيه لتناول الشاي ،فتنافس األصدقاء على الدفع.
ينتشر سكان البلدة القدمية يف ساحات األقصى ،فهي متنفسهم الروحي الوحيد ،حيث
تضيق بهم البيوت املتهالكة واآليلة للسقوط ،وال جيد األطفال متسعاً للهو ،حيقق هلم املكان
حلمهم يف اللعب طوال النهار.
وعلى الرغم من تلك الظروف اجملحفة يرى أصحاب املكان أنفسهم حمظوظني جداً
بتواجدهم هنا ،على الرغم من شعورهم بوحدة موحشة تقشعر هلا األبدان ،تلسعهم،
وتكويهم ،وترتكهم لقمة سائغة للذئاب ...ال جيدون ملجأ يقيهم سيف اخلوف ،واالبتزاز
املسلط دوماً عليهمُ .تسلب منهم الروح والذاكرة دون إرادتهم ،ويطردون من حياتهم ،من
طفولتهم ،من أحضان أمهاتهم ،يصنفون لدى القادمني اجلدد يف أسفل السلم ،وهم اللغة
األم اليت نطق بأحرفها املكان.
هنا متتهن كرامة البشر واحلجر واهلواء والشجر والسماء بعدد حلظات النهار ،هنا حيرم
املكان مبن فيه من سكينته وطمأنينته ،هنا يسلخ جلد املكان حياً ...ويرتك لينزف حتى املوت،
ويف الرمق األخري ،يعيدونه إىل احلياة ثانية ،فسلخ ،ثم نزف ،ثم أمل غري حمتمل ال ينتهي...
هنا ال يسمح اجلالد املصاب باالنفصام والسادية ،حتى حبريّة الراحة واملوت ،يبقيه حياً حتت

سيطرته ...يع ّذبه ،وميارس طقوسه يف اقتالع آخر نواة أصلية لرتكيبة املكان.

جيوب املكان ذهاباً وإياباً يتطاير الزبد منه هوساً وخوفاً من أن يأخذ املالك غفوته ،وحيلم بأنه
مل يعد ألحد سلطان عليه ،يكسر قيده ،ويفتح أبواب سجنه ،وأقفاص السنونو ،وجيدد كسوته،
ويوزع حلوى (اهلريسة والعوامة واملشبك) احتفاًء مبولده حراً من جديد.
أمضي حاملة جرحه بني أضلعي اليت تفتتت لعذابه ،أحاول التنفس ،يؤملين ذلك ،وأختنق،
65

العدد  103رجب وشعبان  1433هـ  -حزيران وتموز  2012م

يغمرني شعور بشع بالقهر....والعجز يزلزالن كياني ،تذوب الشموع على أصابعي ،وال
أنتفض ،مل يعد ملا جيري حولي أي أهمية ،بعدما ملست وضعه عن كثب ،ال معنى لثورات،
وال هلزات أرضية ،أو مالية ،وال ألوبئة جتتاح العامل ،ومل جيدوا هلا دواء ....هنا اختزال ملا جيري
من تطاحن على الساحة الكونية ،هنا تكف األرض عن الدوران ،وتتشح بالسواد حزناً على
أوالدها.
للحجر املرتامي على الساحات هنا بريق شفاف ،رغبت يف املشي حافية لعلين أكتشف
سر التواصل معه ،فوجدت ملمسه دافئاً وناعماً عند الصخرة ،وثلجياً منعشاً أمام األقصى،
سرت عليه ،وشعرت بارتباط غامض ،وبشجن قديم جديد ،مرت السنون عليه ،تاركة آثارها
من جتاعيد واحنناءات ال ختلو من مجال ،من هنا مرت جيوش ،واشتدت معارك ،وانطلقت سهام،
وملعت سيوف ،وصهلت خيول ،ومرت قوافل ،ووقعت زالزل ،ودوى رصاص ،وسالت دماء
هنا ،يسقط الشهداء ويغتالون مرتني ،تاركني بصماتهم العميقة اليت آملته كثرياً ،وعلى الرغم
من مأساته ،فقد حدثين هو اآلخر عن أيام أجماده ،ونكباته ،وهمس لي ُحلمه بالعودة ،ولو ليوم
واحد ليشهد ،وحيتفل باحلرية من جديد ،رمبا علي أن أنقش سره على الروح ...خوفاً أن ختذلين

الذاكرة كعادتها ...وأفقد شاهداً حياً على حضارةٍ على حافة الغروب  .كم هو مجيل أن تذوب

مع احلجر هنا....إنه خيتلف عن أي حجر آخر ،ينحين حتية للمكان ،يسمع أناتك ً
أوال ،ثم يتنهد،
ومن أعماقه يصل إىل مسامعك ترانيم شبابة ،تتحسر حبرقة على جمد سابق مبعثر يف املكان،
وعلى شظايا االنكسار.
للحجر هنا ملعة البحرً ،
وليال حني يسقط ضوء القمر عليه ،فتبحر فيه وتغوص ،يبهرك مجال
أعماقه ،وتتناولك موجة يف زيارة للمكان ،تسلمك بلطف شديد ملوجة أخرى ،ومن ثم لثالثة،
لرتوي لك قصص اإلحبار والغرق للذين مل يعدوا العدة ملواجهة ارتفاع البحر للمد واجلزر،
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وموجات املد العالي ،وتياراته القاتلة ،اليت متسح املكان من مكانه.
يصيبك مجال املكان ورونقه وجاذبيته وسحره بإدمان تصبح خاضعاً له بإرادتك ،ال تفتش
عن مربر لرؤيته ....وحني تلتقيه ال تريد شيئاً آخر.
بينما كنت غارقة يف روعة املكان ،كسر تأمالتي وانسجامي ،وبعثرهما صوت حاد كان
نشازاً ،ذكرني بنعيق الغربان الساخطة اليت متر أحياناً يف املكان ،طلب منا الرحيل ألن أبواب
احلرم سوف تغلق...كان قد مر تقريباً نصف ساعة على صالة العشاء ،حيث يصبح بعدها (كما
أخربنا أحدهم)...التواجد هنا حمرماً ،يصعقين ويصدمين ذلك...ملاذا يغلق األقصى مبا يرمز إليه
من جاللة ومكانة وقيمة لدى البشر؟ ...رأيت احلجر ينزف من شقوقه ،ومسعت املكان بأكمله
يتأمل ويتحسر ...هنا حيولون املكان املقدس إىل معتقل حيبسون البشر واحلجر واهلواء يف قلعة
نائية من بعد صالة العشاء إىل صالة الفجر ...ميعنون باّدعاءاتهم البغيضة واملزيفة برتتيب
حياة املوت وتنظيمها لسكان احلرم والبلدة القدمية.
ال تهدأ دورياتهم ،جتوب الساحات ذهاباً وإياباً ،حتاول مسح ذاكرة املكان ،وجتعل من وقع
بساطريهم أصواتاً نشازاً تزعج املسامع ،يتفقدون الزوايا واملنحدرات واألروقة والظالل،
ويفتشون بني أغصان الشجر حبثاً عن أعشاش طيور وليدة يلتهمونها.
هنا؛ يف بطني قلب الكون ال أحد يغادر ،وال أحد يدخل ،تغلق األبواب على ساكنيها ،هنا
تدخل عصافري السنونو إىل األقفاص بإرادتها ،وتقرر الصمت ،تباطأت يف سريي ألحظى
ببعض اللحظات اإلضافية ،كان البد من الرحيل ،وترك املكان األعز يواجه مصريه اليومي
البائس ،شعرت فجأة بالغصة واألمل تسكناني وبالعطش الشديد.
خرجنا من باب السلسلة باجتاه شارع الواد ،كان اجلو صيفياً حاراً ولطيفاً ،وكنت ما زلت
واقعة حتت تأثري سحر املكان ،وإذ بها تدعوني لزيارتها للمرة األلف قائلة( :لن تندمي رمبا
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لن تتكرر فرصة أخرى) ،سرت يف البلدة القدمية باجتاه الواد ،أسرني مجاهلا كعادته ،يف كل مرة
تبدو لك وكأنها املرة األوىل ...تعرتضك ً
مشاال عقبة التكية ،تليها طريق اآلالم اليت حتم على
املدينة أن تسري يف دربها إىل اليوم ،ثم تالقيك طريق برقوق مييناً ،وبعدها الكنيسة األرمنية،
وامتداد آخر لطريق اآلالم ،ثم مستشفى (اهلوسبيس) الذي أصبح فندقاً أنيقاً ،ثم تفاجئك ً
مشاال
قناطر خضري مبشربياتها اخلشبية اجلميلة ،ومييناً عقبة األصيلة ،تليها عقبة التوت بقوسها املميز
ودرجاتها الطويلة ،ويالقيك مسجد الشورجبي املوجود هنا منذ سنة 1097هجرية ،وأخرياً ً
مشاال
طريق اجلبشة ،وسوق خان الزيت لتصل إىل درجات باب العمود.
بهرني مجال املدينة العتيقة ً
ليال بسحر عبقها املميز ،وبأنوارها اخلافتة ،وأزقتها الغامضة،
وحجارتها املصفوفة ،والشاهدة على مأساتها ،وعلى أسرارها املدفونة ،وسكانها الذين جيوبون
شوارعها ،متحدثني بصوت خافت ،هنا حياة أخرى ً
ليال اعتقدتها مفقودة ،وإذا بها تعج
بزوارها وحمبيها الذين مل يقطع بينهم وبينها احلبل السري ،وعلى الرغم من أن الدكاكني
مغلقة يف تلك الساعة ،فإن روائح البهارات والقهوة املتسللة تنفذ إىل أعماقك ،حركت
عطشي من جديد لشيء بارد لعله يرويين ،وخيفف عين طعماً مبرارة العلقم كان قد سيطر علي
منذ البداية ،ونسيته حني كنت يف اجلزء األمجل من األرض.
طلبت عصري رمان من بائع على عربة ،وانتظرت جالسة على درجات مبنى قديم ،كانت
ُ
حبات الرمان تتساقط متسابقة ،ال تدري أن مصريها عصري أمحر اللون ،يشبه ذلك الذي ينز
من بني شقوق احلجر هنا.
حني ناولنا البائع عصري الرمان ،نصحنا مبشاهدة منظر املدينة من سطح املبنى ،رافقنا ودلنا
على الطريق ،وإذا بي أطل على جزء مين ،تركته رغماً عين قبل قليل ،وعاد للظهور هنا أمامي
فجأة قطعة حلي نادرة ،صممها أحد ما بعشق ،ورصعها بالزمرد والياقوت والفريوز والعقيق
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واملاس ،كنت مبهورة باملشهد ،متنيت أن أمتكن من حفظه يف أعماق روحي ،وأغلق عليه إىل
األبد ،وأرمي مفتاحها يف قاع حميط بني شعب املرجان.
جلست سارحة يف تلك اإلطاللة اليت جتعلك تفقد النطق ،أغمضت عيين ،ومددت يدي
حماولة ملس النور املنبعث من هناك حيث كنا.
استذكرت بقوة تلك اللحظة اليت توجهنا فيها إىل حنفيات املياه يف احلرم لنشرب ً
قليال،
ونلتقط أنفاسنا من شدة تأثري املكان اجلليل علينا ،عرضت وجهي للماء ،وإذا بقطراته املثلجة
تصدمين؛ ألفيق من تأمالتي ،وأستوعب تواجدي يف املكان.
بقيت لثوا ٍن وبرودة املاء تصفع وجهي ،رغبت يف البقاء أكثر...أغمضت عيين ،وختيلت
أن املاء مثل األساطري ،محلين ليأخذني عرب بوابة إىل زمن آخر ،وأبقى هنا؛ يف املكان الذي
طاملا حلمت به ،وأمحل راية القدس ،أقسم وأتعهد باحلفاظ عليها إىل األبد ،وإذا شعرت أنها
على وشك السقوط أغرسها يف صدري ريثما يلتقطها فارس من أبنائها ،وخيوض معركتها
إىل النهاية ،لتبقى مرفوعة ،ولينثروا رمادي يف املكان؛ لينبت يف األرض زهراً وسياجاً فوالذياً
ساماً يستحيل عليهم اخرتاقه ثانية .وليبقى طيفي حارساً وخادماً للمكان الذي بات ينعم
حبريته وطمأنينته ،وليعود احلمام يهدل ،والطيور ترفرف ،واألطفال يكربون ً
جيال بعد جيل،
وتنفتح األبواب اليت طاملا ُأغلقت عليهم ،وتبقى مفتوحة على مصراعيها آلماهلم وأحالمهم

وطموحاتهم.
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يف شعر الرحالة
العالمة عبد الغين النابلسي (ت1143هـ)

القدس ...

القدس واملسجد األقصى

الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت طولكرم

كانت القدس ،وما زالت مصد َر إهلام للشعراء ،واألدباء ،واحلكماء ،فهي ال ِقبلة األوىل

يف الصالة .والقبلة الروحية والعاطفية الزاخرة بالعطاء ،تركت يف نفوس زائريها لواعج
فحركت قرائح الشعراء ،شادية روائع الشعر ،وتليد القصيد.
الغرام املستديم؛ ّ

لقد استوقفين شعر الرحالت عموماً ،وشدّني شعر الرحالت الذي فاضت به

قرائح الشعراء جتاه القدس ،واملسجد األقصى املبارك ،فسبق أن درست هذا الشعر
للرحالة الصديقي ،وثنّيت بعده بالشاعر املطبوع ،واألستاذ األملعي (عبد الغين النابلسي
ت 1143هـ) ،فالنابلسي الدمشقي اإلقامة ،والفلسطيين النسب ،واجلماعيلي اجلذر
واألرومة؛ خاض حبور الشعر بأرحيية ،وأطلق لقلمه سبيل التعبري عن مكنون حمبته
للحبيبة الغالية القدس.

أسرج النابلسي خيله للرحلة األوىل عام 1101هـ ،وأودعها يف كتابه (احلضرة ُ
األنسية

يف الرحلة القدسية) ،ثم أعقبها برحلة ثانية للقدس ،وضم إليها مصر واحلجاز ،عام
1105هـ ،وسجلها يف كتابه (احلقيقة واجملاز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجاز).
وكون النابلسي صاحب قلم سيّال ،فآثرت أن أقتطف من شعره مقتطفات يف هذا

املقال ،واستودعت بقية شعره يف حبثي الكبري ،حول شعر الرحالت.
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بداية الرحلة إىل القدس:
بدأ النابلسي رحلته ،برفع ّ
أكف الضراعة هلل تعاىل أن حيفظه يف الطريق ،وأن ييسر

رش َ
سبحانه وتعاىل ،له ْ
ف الزالل من معني احلب املتدفق من عيون القدس الزُّالل
الصافية ،قال:
املقدس
قد رحلنا حنو بيت
ِ

وســـــألنا اهلل أن يرشفنا

َ
َ
س
بكرةَ االثنني
وقـــت ال َغـل ِ

من ُزالل القرب أهنا األكؤس

()1

أثر رؤيته منائر القدس من بعيد:
اتصل حبل املسري إىل القدس مرحلة إثر مرحلة ،إىل أن وصل موكب النابلسي بلدة

(البرية)؛ فالحت معامل القدس يف األفق ،وأشرقت مشس الوجد عن سرتها؛ فتجّلت
فحرك مشاع َر الشاعر املرهف ،فقال:
منائُر األقصى املبارك ،وعبّق أرجها الف ّواحّ ،

القدس
القدس وقد الحت األنواُر من جانب
دخلنا بعو ِن اهلل يف حضرةِ
ِ
ِ
باللمس
إىل احلــــرم القدسي كان مسرينا لنِ ْشـــُر َف من تلك األماكن
ِ

وحنــــظى بأسرار القلوب وجنتين

ّ
الغض من أطيب الغرس
مثا َر الكما ِل

اخلمس
عهدُته لدى صلوات القرب من أمحد
وللصـخرة الغـــراء ٌّ
سر ِ
ِ
()2
الطمس
وباملسجد األقصـــى بقيُة بهجٍة من املصطفى املختار جّلت عن
ِ
دخول القدس من باب العامود:
يدخل الزائرون من الشام إىل القدس من باب العامود ،وهلذا يقال له باب دمشق،

وحينما ّ
حطت ركائب النابلسي بالقدس ،كان باب العامود يفتح مصراعيه للزائر

الدمشقي ،فأنشد على بابه ً
قائال:

 .1النابلسي ،عبد الغين ،احلضرة األنسية يف الرحلة القدسية ،حتقيق ودراسة أكرم حسن العلي ،ط ،1بريوت ،املصادر1411 ،هـ،
1990م ،ص.39
 .2النابلسي ،عبد الغين ،احلقيقة واجملاز ،ص .322 - 321
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صعــدنا يف ُذرا أوج السعــود

سعدنا يف دخول القدس ملـــا
وال عـجب إذا األقــــدار منّا

مســت وترّفعت أعلى الوجوِد

فــإنــــا قد تفــــــاءلنا ألنّا

دخلنا القدس من باب العمود

()1

النابلسي عاشق القدس:
ملكت القدس قلب الشاعر النابلسي ،فهي دار الكرم ،واملعالي الشاخمات ،وأهلها
وغردت أوتار صوته
أهل وّد وصفاء ،وفيها الصخرة الشماء ،ذات األسرار املكتنزة فيهاّ ،
ّ
أرق األحلان ،شادية حبب القدس ،ففي رياضها أنشد بلبل القرحية:

ِ
النعيم ُ
وخْل َده
القدس وهي أشرف بلدةٍ أشبــهت جنَّة
بلدُة
ِ

وبيت املعــالي
وهي داُر الندى ُ

وركن املودة
وعــماُد التقى ُ

وبها الصخرة اليت هي نــــو ٌر

ّ
سرها ُمستمدة
نفس من ّ
كل ٍ

شــاهدات
كم بها من مشاهد
ٍ

شعره يف وصف املسجد األقصى املبارك:

أنـــه اهلل يف جتّليه وحـــ َده

()2

غرامي بهم أدنى إليهم وما أقصى

إىل احلرم املعروف باملسجد األقصى

أنـوار من الغيب أشرقت
لـوامع
ٍ

بدائع أسرار بها اخلالق اختـــــصا

هـــياكل أجســام النبيينّ أفرغت

هناك فلم تبد الزيادة والنقــــــصا

خرت أمرهـا كان ال يعصى
وكـــــم من جباهٍ للنبيني ُس ّ
ـجداً هنالك ّ
()3
لطف يشبه السرت ُ
واخلـــصا
كثيب من األسرار يف جانب احلمى ومنرب ٍ
ٌ

ومن شعره يف املسجد األقصى قوله:
ّ
وفك بإطالقي من القيد عن أسرى
إىل املسجد األقصى بي اهلل قد أسرى
 .1النابلسي ،احلضرة األنسية ،ص.98
 .2النابلسي ،احلقيقة واجملاز ،ص.334
 .3النابلسي ،احلقيقة واجملاز ،ص.351
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ّ
وحط هناك الذنب واإلثم والوزرا

وال تبتئس وادخل من الباب ساجداً

()1

ومن شعره يف الصخرة قوله:
قلب املتيّم عن هواهــا ما فيت
خبد املسجد السامي ُّ
خال ِّ
الذرا

يــــا صخرة اهلل املعظمة اليت

روح تصور يف بواطن خاطري

ُ
اخلـــطوط كنقطِة
منه تعينت

جتسد يف ظواهر مقليت
نـــور ّ

()2

ومن شعره يف الصخرة قوله:
لصـــخرة اهلل نـــور ميـــأل األفـــقا

وتلك مضغة جسم الكون قد صلحت

ســــر عظيم من األســـــرار مكتتم
ّ

وليس يــدريه إال من إليه رقـــى
فأصبح الكون سعداً ليس فيه شقا

يف قلب مسجدها يدريه أهـل تقى

ومن شعره يف الصخرة قوله:
قــام يف الصخرة طه املصطفى ليلة املعراج والرســل خد ْم
ِ
وبــــــدا الــتأثري من أقدامه عربة ملّا بها الصخر اصطدم
وعجيب كيف يف صلد الصفا يظهر التأثري من حلــم ودم
ٌ
ٍ
َّ
للشك وللريب هـدم
عـــجب وهو
إنــــه معـــجزة ال
ٌ
فــــاتين لثم ثــــرى أقـدامه

 .1النابلسي ،احلضرة األنسية ،ص.143
 .2النابلسي ،احلضرة األنسية ،ص.121
 .3النابلسي ،احلضرة األنسية ،ص.122
 .4النابلسي ،احلضرة األنسية ،ص.125
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وأهدافه والتحديات اليت تواجهه

تربية وتعليم

أهمية التعليم الشرعي
د .سعيد القيق  /عميد كلييت الدعوة وأصول الدين والقرآن والدراسات اإلسالمية

فرض اهلل سبحانه وتعاىل على اإلنسان فرداً ومجاعة أموراً وواجبات ،البد من تعلمها،
والتعرف إليها حتى تستقيم حياته ،فالفرد املسلم ملز ّم بصحة االعتقاد ،والنقاء من
الشرك ،وأداء الصلوات املفروضة ،وأركان اإلسالم مجيعها حتى يصح إسالمه ،مما يعين
حاجته إىل تعلم مستلزمات العقائد ومقتضياتها ،وشروط أداء الفروض ،وموانع وجوبها
أو صحتها ،كما أن الفرد واجلماعة حيتاجان إىل إجراء معامالت متنوعة فيما بينهما ،حنو:
البيع ،والشراء ،والنكاح ،والطالق ،واإلجارة ،واملزارعة ،والكفالة...إخل.
ذلك الدين اإلسالمي؛ دين عقيدة ،ومنهج حياة وعمل ،األمر الذي يتطلب تعلم
أحكام املعامالت املختلفة ،وملا كان أداء العبادات ،واملعامالت ،وحتكيم الشرع احلنيف،
أموراً ضرورية ،وتستلزم التعلم واإلتقان ،كان التعليم الشرعي (الديين) ضرورياً وذا
أهمية كبرية؛ ألنه ال يستقيم أمر الفرد واجلماعة بدونه ،وميتاز املسلمون عن غريهم من
األمم بالتواصي باحلق ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وهي أمور ال تتم على غري
علم ،فجاء طلب العلم ابتداًء ،ثم ترتَّب عليه العمل به ،ونشره وتعليمه.
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ومما ال شك فيه أن نشر العلم ،والدعوة إىل اخلري ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
ال يتم دون مقارعة الباطل وأهله ،واجلهل وأصحابه ،والوقوف يف وجه االحنراف،
والبدع ،والضالل ،فكان البد من علماء مؤهلني ،ودعاة لإلصالح ،والتغيري ،والدعوة
إىل اهلل على بصرية ،وهلذا جاء االهتمام بالعلوم الشرعية اليت هي وسيلة لالستقامة مع
اهلل ،وإحسان عبادته ،وإخالص التوجه إليه ،والوفاء بالعهد ،واألمانة ،وحسن املعاشرة.
َّ
إن العلم الشرعي ضروري للراعي والرعية ،واالهتمام به منهما أمر الزم ،وإ ّن
من أقدر الدعاة على التأثري يف الناس ،ومحلهم على السماع هلم ،والتغيري يف جمريات
حياتهم الدعاة املتخصصني يف العلم الشرعي.
ومما يربر االهتمام بالتعليم الشرعي يف احلياة املعاصرة أن هناك أخطاراً تهدد املسلمني
يف بالدنا ،منها :الغفلة ،والرتف ،واالستهانة بتعاليم اإلسالم ،واالحنراف عن حقيقة
التصور والسلوك القوميني السليمني ،واحملاوالت اخلبيثة إلقصاء الدين عن حياة الناس
فكراً وسلوكاً ،وملواجهة تلك األخطار وغريها ،البد من صحوة تعيد للناس أمر دينهم،
األمر الذي يعين احلاجة امللحة إىل التعليم الشرعي.
إ ّن مماّ ينبغي التأكيد عليه يف هذا املقام ،أن التعليم الشرعي يف اجملتمعات اإلسالمية
عامة ،ويف جمتمعنا خاصة ضرورة شرعية واجتماعية وسياسية ،أما إنه ضرورة شرعية؛
ذلك أن به يعرف احلق من الباطل ،واحلالل من احلرام ،واالستقامة من االعوجاج ،واخلري
من الشر ،وأما إنه ضرورة اجتماعية ،فذلك لرتسيخ االنتماء ،ومتيز اهلوية الشخصية
للمسلم واجملتمع ،وكذلك القيم واألخالق يف التعامل واحلياة االجتماعية ،اليت هي
أحوج ما نكون إليها يف هذه األيام اليت نعيش ،وأما إنه ضرورة سياسية ،فذلك لرفع
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اهلمم ،وترسيخ االعتزاز ،والثبات على احلق ،والدفاع عن الوطن واملقدسات.
التعليم الشرعي والتحديات
يواجه التعليم الديين أخطاراً كبرية وحتديات ،منها:
 .1قلة االهتمام به ،وضعف إقبال الطلبة على دراسته ،وذلك لطغيان املادة ،واهتمام
الناس مبدى املردود املادي من التعليم بشكل عام.
 .2األصوات اليت أخذت ترتفع يف العامل اإلسالمي من أصحاب األقالم املسمومة،
وبتشجيع املؤسسات السياسية الغربية والتبشريية واملتصهينة ودعمها ،واليت تدعو إىل
إغالق املدارس الدينية ،أو تغيري مناهجها وتفريغها من حمتواها ،حبجة أن هذه املدارس
ومناهجها تقوم بتغذية التطرف الفكري واالنغالق واإلرهاب.
أهداف التعليم الشرعي
وبعد بيان أهمية التعليم الشرعي ودوره يف بناء الفرد واجملتمع واألمة بإجياز ،فإننا
نود التعرف على أهم أهدافه العامة واخلاصة ،وال أّدعي أنها األهداف كلها ،فقد يكون
هناك غريها.
( )1األهداف العامة:
ً
متكامال متوازناً ،يشمل اجلوانب
 .1تهيئة الظروف املناسبة لبناء شخصية املتعلم ،بناء
العقلية ،والوجدانية ،والروحية ،واجلسدية ،ويعمق فهمه لدينه ،ومسو مقاصده ،وحرصه
على اإلسهام يف تنمية جمتمعه يف األصعدة مجيعها ،ويكون لبنة حية فعالة يف بنائه ،وأن
يكون القدوة احلسنة ،واإلنسان الصاحل يف سلوكه ،وخلقه ،وعلمه ،وسعيه الدائم إىل
التواصل مع معطيات العلم ،واملعلومات ،واملعرفة ،والتقنية اجلديدة يف العامل من حوله،
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واإلفادة منها فيما يساعده على نشر مبادئ دينه اإلسالمي.
 .2إعداد األمة الصاحلة اليت حتتل منزلة اخلريية بني األمم ،مبا تتحلى به من اإلميان
الصادق ،وقيم احلق ،والعدل ،والقيام برسالة األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،اليت
تبعد الفساد عنها ،وتعزز وجود اخلري بني صفوفها ،وهي األمة اإلسالمية.
( )2األهداف اخلاصة:
.1توثيق صلة الطالب بكتاب اهلل ،وسنة رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،مبا يعينه على فهم
القرآن الكريم ،والسنة النبوية وأهدافها.
.2تنمية العقيدة اإلسالمية ورعايتها يف نفس الطالب ،حبيث تستقر يف فؤاده صافية
نقية ،بعيدة عن اخلرافات والبدع ،وتكون قوة دافعة له ،توجه سلوكه إىل فعل اخلريات،
واالبتعاد عن الشرور واملوبقات.
.3تثقيف الطالب بالثقافة اإلسالمية الشاملة جلوانب احلياة مجيعها ،االقتصادية ،والسياسية،
واالجتماعية ،والروحية ،بصورة متكنه من تنظيم عالقاته الفردية واالجتماعية.
.4إكساب الطالب اإلطار القيمي لإلسالم بصورة عملية يف حياته ،تدفعه ألن يكون
إجيابياً ومتوازناً يف حتقيق القيم الروحية ،واألخالقية ،واملادية ،واإلنسانية يف حياته.
 .5توعية الطالب بدور األمة اإلسالمية يف نشر احلضارة اليت تأخذ بيد اإلنسان يف احلياة،
ليرتقى يف مدارج الكمال اإلنساني ،دون النظر إىل لونه ،أو جنسه ،أو لغته ،أو موطنه،
أو دينه.
 .6إكساب الطالب األخالق اإلسالمية ،وتنشئته على التقوى ،والفضيلة ،واالستقامة،
حبيث تتمثل يف سلوكه اليومي ،ويف عالقته األسرية واالجتماعية ،ويف حركته مع
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موجودات البيئة من حيوان ،ونبات ،ومجاد ،فريعاها ،ويسخرها ملنفعته ،وخري جمتمعه.
 .7إكساب الطالب االجتاهات اإلسالمية حنو العمل ،واالعتماد على النفس ،والتعاون
مع اآلخرين لصاحله ،ولصاحل أمته ،والشعور باملسؤولية ،وأداء الواجب.
.8بناء الطالب املزود بالعلم ،والقادر بكفاءة على استخدام أدوات املعرفة العصرية،
والثقافة الواسعة يف علوم الدين والدنيا.
.9متكني الطالب من رعاية املرافق العامة ،واحملافظة عليها؛ من مكتبات ،وحدائق ،وطرق،
ومصادر مياه ،ووسائل نقل ومواصالت ،وغريها.
جوانب مهمة البد من مراعاتها يف مناهج التعليم الشرعي:
 .1تكوين الثقافة اإلنسانية لطالب العلم الشرعي ،بالعودة إىل املصادر املعرفية الرئيسة
ّ
واالطالع عليها ،وقراءتها قراءة نقدية ،باإلضافة إىل سري اجلوانب
للفكر اإلنساني،
اإلنسانية واجملاالت يف العلوم الشرعية ،فهذا الضعف يف اجلانب الثقايف والتكويين
ضعف واضح ،وخلل لدى طلبة العلم الشرعي ،سواء يف التفاعل مع اجملتمع ومتغرياته،
أم يف اخلطاب اإلسالمي الصادر جتاه العديد من القضايا املهمة ،فهناك خلل يف الرؤية
ملوضوع العالقة مع اآلخر ،وآداب احلوار ،وحقوق اإلنسان ،واحلريات ،وحقوق األقليات،
والتسامح ،وفهم الظواهر االجتماعية.
ولتجاوز هذا الضعف البد من إدخال قراءات إنسانية يف مناهج التعليم الشرعي،
إما من خالل طرح مساقات يف الفكر اإلنساني واالجتماعي ،وإما من خالل االهتمام
باجلانب اإلنساني يف املصادر الشرعية ،ويف كتب الفقه اإلسالمي.
 .2العمل على رفع معوقات التفكري السليم ،واملتمثلة يف اخلرافات والشعوذة والتقليد،
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والغفلة والتعصب ،واالنغالق ،واستعداء اآلخرين.
 .3تعليم أدب احلوار ،واستخدام اللغة املهذبة ،بعيداً عن الشتائم ،والتشهري ،والتجريح،
والتحرر من املؤثرات اجلانبية ،اليت تبعد عن طريق الوصول إىل احلقيقة.
 .4روحية االنفتاح واملرونة :افتح قلبك حملاورك ،فاحلق ،والبغضاء ،والتطرف ،والتعصب،
أبواب موصدة ،ال تفتح ً
عقال ،وال قلباً ،وال أذناً ( العقل مثل مظلة الطيار ،ال تعمل إال
إذا انفتحت).
 .5الدفع حنو التأمل والتدبر واالعتبار ،والتثبت والتعقل والوعي ،ودفع اإلنسان إىل
التغيري حنو األحسن ،وعدم اجلمود على وضع متخلف.
 .6احلرص من خالل مناهج التعليم الشرعي على إبراز أهداف شريعتنا السمحاء اليت
تسعى إىل حتقيق املنافع ،ودرء املفاسد ،وإىل رفع احلرج ،وجلب التيسري ،ولقاء اإلنسان
مع أخيه اإلنسان ،والتعاون والبناء ،والنهوض ،من أجل ترسيخ حضارة إسالمية عاملية،
تربز صورة اإلسالم ،بعدالته ،وإنسانيته ،ورمحته ،وتساحمه ،واعتداله ،وتوازنه ،واحرتامه
اآلخرين ،وتنفي عنه مغاالت املغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل املفسرين.
 .7العمل على نشر التوعية الدينية ،وكيفية توظيف الدين بتعاليمه ،خلدمة الفرد
واجملتمع ،والتنمية ،وحماربة التطرف ،واالنغالق؛ ألن الفهم اخلاطئ لإلسالم من أخطر
التحديات اليت تواجه أمتنا اإلسالمية.
السبيل إىل النهوض بالتعليم الشرعي:
.1تشكيل جلنة يكون عملها وضع خطوط عريضة ،وفلسفة للتعليم الشرعي ،وتعمل
على تطوير املناهج الدراسية الشرعية ،وجعلها تواكب متطلب العصر.
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 .2اختيار املدرسني األك ْفاء واملتميزين يف علمهم وسلوكهم ،وانفتاحهم ،وتعزيز قدراتهم
من خالل الدورات ،وورشات العمل ،والتنمية التعليمية املستدامة يف األساليب
والوسائل.

 .3احلرص على قبول الطلبة املتفوقني واملتميزين ما أمكن؛ ألن مثل هؤالء ُي ْط َمأَ ُن
لقدرتهم على الفهم الصحيح لنصوص الشرع ،وتبليغها للناس.
 .4تشجيع الطلبة على دراسة العلم الشرعي من خالل التعليم اجملاني ،وتوفري ظروف
تعليمية متميزة ،وأجواء مشجعة ،واستخدام التقنيات احلديثة.
 .5توحيد الزي لطلبة العلم الشرعي؛ حتى يكون لذلك تأثري على تقيدهم والتزامهم،
وجيعل هلم هيبة يف نفوس الناس.
 .6حتسني سلم الرواتب والعالوات اخلاصة للواعظني ،واألئمة ،واخلطباء ،وفتح جماالت
للعمل والوظيفة؛ الستيعاب خرجيي التعليم الشرعي.
 .7االعرتاف باملدارس الشرعية ،وامتحان الثانوية الشرعية ،ومساواتها ببقية املدارس
احلكومية من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
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وخطورتها من الوجهة الرتبوية
يف تطور اجملتمعات وختلفها

تربية وتعليم

ضرورة الفلسفات النقدية

د .محزة ذيب مصطفى  /مستشار جامعة القدس
و عضو منتدى بيت احلكمة للمفكرين والباحثني /الرباط

درجت البيئات الثقافية والرتبوية يف جمتمعاتنا الشرقية على فهم النقد فهماً أحادياً،
وليت أحاديته كانت يف جانب اإلجياب ،بل هي يف جانب السلب واإلساءة ،وهذا مما ال

شك فيه ،قصور يف الفهم ،وثقافة تربوية خاطئة متاماً يف هذه الزاوية من اجلانب الرتبوي،

وجانب تنشئة األجيال ،وبناء اجملتمعات؛ إذ النقد حيمل معنيني ال معنى واحداً ،وفهمني
ال فهماً واحداً ،وله شقان متعادالن يف جوانب اإلجياب والسلب.

ولو رجعنا إىل املعنى اللغوي للفظة (نقد) لوجدناها مغايرة متاماً ملا حنن عليه يف

فهمنا هلذه اللفظة ،وبالتالي لطرائق استخدامها واستعماالتها احلياتية ،ومن هنا؛ نقع
يف اخلطأ حني وضع اللفظة الستخداماتها يف دالالت األلفاظ والتقويم ،ومل يكن هذا
الفهم األحادي هلذه اللفظة لدى جمتمعاتنا ،حينما كانت تنعم بالتطور والتقدم والريادة
احلضارية ،وتضع كل لفظة وأمر يف موقعه الصحيح ،مل تضعف السيادة احلضارية ألمتنا
العربية واإلسالمية إال حينما ختلفنا عن أسباب تقدمنا ،وأسباب امتالكنا لناصية األمم.
جاء يف املعنى اللغوي للنقد :نقد الدراهم والدنانري وغريها نقداً وتنقاداً :ميز جيدها

من رديئها ،ويقال :نقد النثر ونقد الشعر :أظهر ما فيهما من عيب أو حسن ،ومن
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هنا عرفوا الناقد (الفين) بقوهلم :هو كاتب عليه متييز العمل الفين جيده من رديئه،
وصحيحه من زيفه وسقيمه ،وجيمع على نقاد ونقدة.
هذا هو املعنى الصحيح والدقيق للنقد ،أن تذكر احلسنات ،وتذكر السيئات ،يذكر

العمل اجليد والنافع ،والعمل الرديء والضار ،أن يذكر املرء ،ويذكر عمله إن خرياً

فخري ،وإن شراً فشر.

وهذا أسلوب يف غاية اجلودة ،ومن أرقى األساليب للبناء والتطور ،وأدق ما مييز
الصواب من اخلطأ ،واحلسن من القبيح ،والنافع من الضار ،والباني من اهلادم.
فإذا ما عرف اخلري من الشر ،واحلسن من القبيح ،والصواب من اخلطأ ،واجليد من
الرديء ،والسديد من الطائش ،واملفيد من الفاسد ،واملصيب من املخطئ؛ استطعنا
حينئذ أن نضع األمور يف مواضعها الصحيحة ،وقدرنا على التمييز ما بني الطيب
واخلبيث ،وكنا صائيب املعايري حني التقويم ،أو احملاسبة ،أو املساءلة ،وكنا موضوعيني
ومنصفني ،حينئ ٍذ ال يستوي عندنا واحلال هذاَ ،م ْن أحسن مع من أساء ،والعامل النشيط
اجملد مع الكسول واخلامل ،ومن بنى جمتمعه أو ساهم يف بنائه ،مع من هدم جمتمعه ،أو
ساهم يف هدمه ،من أمتّ مع من قصر ،ومن أصلح مع من أفسد ،وهكذا يف جمال األضداد
من معايري البناء واإلجادة ،أو اهلدم والفشل.
واألهم من ذلك ،واألخطر على أهمية ما تقدم؛ ما يرمى إليه من فلسفة بناء األفراد
والنفوس ،حيث هي العنصر الذي يعول عليه يف تطور الشعوب وتقدمها ،فإذا ما
فشلت الفلسفة الرتبوية يف بناء األفراد والنفوس ،ومل تستطع أن تنتج املواطن الصاحل،
واملواطن الواعي والناضج ،وفشلت يف إعداد األجيال ،فحينئذ لن تنتج يف شيء من
لوازم التقدم والتنمية املستدامة؛ ألنها تكون واحلال هذا ،قد فقدت األصل والعمود
82

ضرورة الفلسفات النقدية وخطورتها من الوجهة الرتبوية يف تطور اجملتمعات وختلفها

الفقري يف عملية التنمية والتطور ،فتطور مبن؟ وتضع الربامج ملن؟ ومن سيقوم على
تنفيذ الربامج ،وإعداد اخلطط واهليكلية املستقبلية لبناء اجملتمع أو األمة؟ ومما ال شك فيه

أن الرتكيز دوماً أو يف أكثر األحيان على النقد السليب؛ هادم للنفس ،ومدمر لإلرادات،
وقاتل للنشاط واإلبداع ،فاجملتمعات اليت ال تعرف من النقد إال اجلانب السليب ،إمنا
هي جمتمعات غري صاحلة للحياة ،ولن تصلح ملستقبل البشرية ،ومما ال حمالة ،فستصاب
هذه النوعية من الناس بعد مدة باإلحباط والفشل ،والرتاجع يف ميزان األمم ،ومعيار
احلضارات.
على عكس اجملتمعات اليت تقدر املبدعني والناجحني ،وتعمل على تطوير العقول،
وخلق اإلرادات لدى النفوس الضعيفة ،وتعامل أفرادها بإنصاف وموضوعية وحيادية
مطلقة ،وال تتأثر حني التقويم باهلوى ،وغرض الذات ،واملصلحة الشخصية البحتة ،فال
شك ستكون حينئذ إىل العدالة أقرب ،وهذا خيلق اإلجيابية الكاملة يف النفس اإلنسانية،
وختلق لدى األفراد حوافز النشاط ،والعمل ،واإلخالص ،واإلبداع كلها ،وتبث بذور
الثقة بني العنصر واملسؤول ،وبني أفراد املؤسسة وطاقمها اإلداري ،وجتعل من اجلميع
خلية حنل عاملة بتفا ٍن وجترد ،ويعمل الفرد وقتئ ٍذ بكل أرحيية ،وثقة عالية يف النفس،
وال يضن على مؤسسته أو موقع عمله بشيء من لوازم النجاح يقدر عليه أو يستطيعه،
ويتعامل مع مهنته بطاقاته كلها ،وجماالت اإلبداع لديه ،بل سيجد نفسه يف حال من
التطور والتقدم واإلبداع املستمر؛ حتى يغدو العنصر الصاحل واملطلوب إلجناح العملية
برمتها يف جمتمعه.
وإذا ما ضمن إىل ذلك كفالة احلرية للفرد ،واملنظومة السياسية الدميقراطية ،وأحس
املواطن بالطمأنينة على نفسه ،وفكره املتفتح ،وعلى مصدر قوته ،وكفل النظام ألفراد
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اجملتمع كلهم احلقوق املرتتبة هلم على الدولة ،وعلى هذا النظام ،وكان اجلميع يف
معزل عن الكبت ،والديكتاتورية ،وسياسات البطش ،والتسلط الظامل ،وأخذ كل يف

موقعه حقه يف االختيار واالجتهاد ،فإن اجملتمع -واحلال هذا -سيكون ً
مثاال للمجتمعات
ً
ومثاال للمجتمعات الناجحة
اهلادئة ،واجملتمعات النائية عن الفنت والثورات الداخلية،
واملتقدمة واملتطورة ،وهذا هو الفارق بني جمتمعاتنا يف الشرق ،اليت يغلب عليها طابع
اخلوف والقلق على املصري ،سواء أكان على مصري الذات أم على مصري اإلنتاج،
وحتصيل لقمة العيش الكريم ،وبني اجملتمعات الغربية اليت يشعر فيها املواطن باألمن
على كل شيء ،ومن هنا؛ أصيبت جمتمعاتنا وبكل أسف بداء التخلف عن ركب األمم
والشعوب املتحضرة واملتطورة ،وغلب علينا أن نكون جمتمعات مستهلكة ومستوردة ،ال
جمتمعات منتجة ومصدرة.
وما أسلفناه من قول وتشخيص ،كان السر وراء اجملتمعات الغربية من جعلها دول
راق ،حيسب لكل شيء حسابه الدقيق ،ويضع األمور يف مواضعها
عامل أول ،وعامل ٍ
الصحيحة ،وجيعل من اإلنسان يف بيئته البيضة الذهبية يف اإلنتاج واالبتكار والتطور،

فريعاه حق الرعاية ،وحيرتمه االحرتام كله ،ويزيد أمامه من فرص الثقة واجلد والنشاط،
وهذا هو الذي جيعل املواطن الياباني يرفض الذهاب إىل منزله يف ساعة االسرتاحة،
ويبقى يف مؤسسته يقتات بشيء بسيط؛ إيثاراً منه ملؤسسته على نفسه ،وإال كيف تتطور
الشعوب واجملتمعات؟ هل تتطور والفرد فيها مضطهد يف حريته وفكره؟ أم تتطور
والفرد ليس بآمن فيها على نفسه ومصدر عيشه؟ أم تتطور والفرد فيها مهان وغري
متمتع بالكرامة والعزة والثقة املطلوبة يف النفس؟ أم تتطور والفرد فيها غري مقدر
لقيمة التحصيل واإلبداع ،وليس لديه احلوافز واملكافآت واملنشطات للقدرة اإلنتاجية
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يف العجلة املستدامة سواء أكان ذلك يف اجلانب االقتصادي ،أم العلمي واملعريف ،أم
اجلانب التكنولوجي ،أم اجلانب الرتبوي يف إعداد املواطن الصاحل؟
يتوجب على جمتمعاتنا العربية واإلسالمية أن تعيد حساباتها يف جمال تطوير الذات

ً
عقال وإرادة وإخالصاً ،كما يتوجب علينا أن نعيد حساباتنا يف فلسفات بناء األفراد
وطرائقها ،وخلق فرص اإلبداع أمام الناس ،وشحذ هممهم ،واالرتقاء بقوة اإلنتاجية

لديهم شيئاً فشيئاً.

يتوجب علينا مجيعاً أن نفهم املعايري الدقيقة والسليمة يف جمال النقد ،وأن منيز جيداً

عند هذا املفصل؛ حتى ال خيتلط احلابل بالنابل ،ويستوي عندنا املصلح واملفسد.
ما نراه يف جمتمعاتنا أننا ال نأخذ بيد الصاحل واملبدع واملفكر ،ما نراه يف جمتمعاتنا
وبكل أسف -أننا ال نقف إىل جانب املخلص ،واجلاد ،واألمني ،والنزيه.ما نراه يف جمتمعاتنا أننا ال حنتضن الكفاءات ،وال نقدر هلا نشاطها وإنتاجها بالقدر
املطلوب والكايف ،مما ينعكس عليها بالسلب ،فتصاب باإلحباط ،وتثبط عزائمها ،وإال
فكيف نفسر هجرة العقول العربية واإلسالمية إىل اجملتمعات الغربية؟

وحتى لو رأينا إنساناً قد أخطأ ،أو فشل ،أو مل يستطع أن يكون كما نريد ،علينا

مجيعاً أن نأخذ بيده ،وال نعنفه وال نلومه ،بل ال ب ّد من أن نرفق به؛ حتى يتجاوز اخلطأ

والفشل ،ويبدأ شوطاً جديداً من أشواط النجاح والوصول إىل الغاية واهلدف.

وال يصح حبال أن ننظر إىل األمور املُنتَجة –بفتح التاء -أو األشخاص املنتجني

واملبدعني واملطورين ،وحنن نرتدي نظارة سوداء ،ال بد من النظرة الفاحصة والشفافة،

فنشكر جداً ،ونثمن عالياً النجاح واإلنتاج ،ونعمل جهدنا للتطور حنو األفضل واألمثل،
أو االجتهاد لتاليف النقص واخللل ،ال جيوز أن ننظر إىل األشخاص أو املؤسسات املطورة
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جملتمعاتها نظرة املتشائم الذي ال يرى إال نصف الكأس الفارغ ،فنكون واحلال هذا

معاول هدمً ،
بدال من أن نكون أدوات إنتاج وبناء.

بد من أن ينظر أفراد اجملتمع وآحاده ومجاعاته وأحزابه النظرة التكاملية ،كل لآلخر
ال َّ
يف جمال االجتهاد والعمل ،يتوجب أن يأخذ اجلميع حقه ،ويؤدي يف الوقت ذاته واجبه،

ليسع بعضنا بعضاً ،ويعذر بعضنا بعضاً فيما خنتلف فيه ،ويقدر كل منا لآلخر إجنازه
وفعله وإنتاجه ،ال جيوز أن يغمط بعضنا بعضاً حقه ،وما هو متوجب له يف ذمم اآلخرين

من إنصاف ،وعدالة ،ونزاهة.
ملاذا ينهج بعضنا حيال اآلخر سياسة اإلقصاء واإلبعاد والتهميش والتنكر؟

ملاذا ال يتاح للجميع بناء الوطن ،وتشييد أركانه حتى يقف على قدميه شاخماً كالطود؟

ملاذا ال نتبع يف جمتمعاتنا سياسات الوفاق واالتفاق ،وجنذر ثقافة احلوار ً
بديال عن سياسات
التشنج والعنف ومناخاته؟ ملاذا ال حناول أن تسود مناخات احملبة والرتاضي فيما بيننا

ً
بديال عن مناخات الكره والضغينة واحلقد؟

ملاذا ال تسود بني أفراد اجملتمع صالت الوداد والطيبة والتسامح؟

أين قيم التسامح والصفح اجلميل يف جمتمعاتنا ،علماً أن ديننا احلنيف هو أكثر من
دعا إىل هذه القيم واملبادئ اخلرية والعظيمة؟
أفراد الوطن وآحاده ومجاعاته هم وحدهم الذين يكتوون بنار الفتنة واحلراب ،وهم
وحدهم ضحايا دسائس املكر ،واخلديعة ،واخلتل ،واملراوغة.
آحاد اجملتمع ومجاعاته هم دون سواهم الذين يذهبون ضحية التوجيه السليب والنقد
السليب ،وهم قرابني البعد عن فلسفات التوجيه اإلجيابي والنقد اإلجيابي ،فهل من إعادة
نظر يف أساليب حياتنا وطرائقها يف بناء النفوس واألفراد يف الشرق؟
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يف اجملال اللغوي والرتبوي
متهيد:

أ .يوسف عدوي  /كلية الرتبية /جامعة بيت حلم

ُّ
تعد القصة من األساليب والوسائل الرائعة واملناسبة يف غرس الصفات احلسنة ،والقيم
واملبادئ واالجتاهات اليت ننشدها عند طلبتنا وأبنائنا ،من أجل جعلهم مواطنني صاحلني،
منتمني لدينهم ووطنهم ،معتدّين به ،ومعت ّزين بهويته ،فالقصة مبا حتويه من تشويق وإمتاع،
أنسب الطرق يف تزويد أبنائنا مببادئ ديننا احلنيف ،وما يتبعها من بث روح التواد والتعاطف
والرتاحم ،ومساعدة الغري ،والصدق يف التعامل ،واإلخالص يف العمل ،وغريها من املبادئ
اليت تشكل دعائم اجملتمع السليم ،واإلنسان املستقيم.
القصة لغة واصطالحًا:
قص القصص ،ويقال :يف رأسه قصة يعين اجلملة من
القص ،فعل القاص إذا ّ
القصة لغةّ :

َليْ َك أَ ْح َس َن اْل َق َصص بمَِا أَ ْو َحيْنَا إَليْ َك َه َ
ص عَ
ـذا اْلُق ْرآ َن َوإِن
الكالم وحنوه ،قال تعاىل{ :نحَْ ُن َنُق ُّ
ِ
ِ
نت ِمن َقبِْلِه لمَِ َن اْل َغاِفِل َ
ُك َ
ني}(يوسف ،)3 :أي نبني لك أحسن البيان .والقصة اخلرب .والقصص
اخلرب املقصوص.

القصة اصطالحًا :هي جمرد حكاية يرويها الكاتب طبقاً ألصول وقواعد معينة.
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وظيفة القصة يف الرتبية:
 .1متد السامع أو القارئ باملتعة واللذة ،وكلما شاع يف الصف جو املتعة واللذة ،كان اإلقبال
على التعليم أكثر ،وازدادت املنفعة.
 .2تتيح للطالب فرصة أكرب للفهم واالستيعاب ،مبا حيويه هذا األسلوب من إغراء ينجم عنه
منو شخصية الطالب وتطورها مبا تشمله هذه القصص من معارف وعلوم.
 .3ترفع مستوى لغة الطالب ،وتهذب أساليبهم وترقيها.
 .4تعطي الطالب فرصة التعرف على أسرار العامل ،وما فيه من مشكالت ،فتشبع حاجته يف
الوقوف على عادات اجملتمعات وتقاليدها ،مما يوسع دائرة ثقافته ومعارفه.
 .5تيسر للطالب فهم كثري من احلقائق العلمية اليت ترويها القصة.
 .6تساعد يف إبراز كثري من مواهب الطالب ومهاراتهم ،فهي تسمو خبياهلم؛ ملا فيها من عنصر
اخليال ،وتعودهم الشجاعة يف مواجهة اآلخرين.
 .7تعطيهم فرصة التدريب على ألوان التعبري ،فتمرنهم على السرد ،والتلخيص ،والتمثيل،
وكتابة القصة.
 .8تثري خيال الطالب ،وترقق وجدانه ،وتنقي روحه ،وتهذب سلوكه.
 .9تنمي يف الطالب امليل إىل القراءة واالطالع ،وتوقد فيه جذور املوهبة.
 .10تدخل على نفس الطالب السرور والسكينة ،وحتببه يف التعليم ،وتعلمه كيفية استثمار
وقت الفراغ.
القصة يف القرآن الكريم والسنة النبوية:
ألهمية القصة يف توصيل املعلومة واملعرفة ،وحتقيق األهداف املنشودة يف تربية األجيال،
وردت القصة يف القرآن الكريم بنوعيها الطويلة ،كما يف قصة سيدنا يوسف ،عليه السالم،
وسيدنا موسى ،عليه السالم ،وسيدنا نوح ،عليه السالم ،والقصرية كقصة سيدنا موسى ،عليه
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السالم مع الرجل الصاحل ،وقوم صاحل ،عليه السالم ،وقوم لوط ،عليه السالم ( ،)1ويف السنة
النبوية من أمثلة القصة الطويلة قصة الثالثة الذين أواهم املبيت إىل غار ،فاحندرت صخرة
من اجلبل ،فسدت عليهم الغار( ،)2ومن أمثلة القصص القصرية ما رواه أبو هريرة ،رضي اهلل

َ
َد عَ
َليِْه اْل َع َط ُ
يق ْ
شَ ،ف َو َج َد
اشت َّ
عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :بيْنَا َر ُج ٌل ِبط ِر ٍ

ب يَْل َه ُث يَأُْك ُل الثَّ َرى ِم ْن اْل َع َطشَ ،ف َق َ
ِبئْ ًراَ ،فنَز َ
الر ُج ُل:
َل ِفي َهاَ ،ف َش ِر َبُ ،ث َّم َخ َر َجَ ،فإَِذا َكْل ٌ
ال َّ
ِ
ْل َّال ِذي َكا َن َبَل َغ ِميِّنَ ،فنَز َ
ب ِم ْن اْل َع َطش ِمث ُ
َل اْلبِئْ َرَ ،ف َمأل ُخ َّفُه َماًءَ ،ف َس َقى
َل َق ْد َبَل َغ َه َذا اْل َكْل َ
ِ
ول اللهَّ ؛ َوإ َّن َلنَا ف اْلبَ َهاِئ ِم َأل ْج ًرا؟! َف َق َ
بَ ،ف َش َك َر اللهَُّ َلُهَ ،ف َغ َف َر َلُهَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
ال :يِف ُك ِّل
اْل َكْل َ
ِ
يِ
()3
ات َكبِ ٍد َر ْطبٍَة أَ ْج ٌر).
َذ ِ
أنواع القصة:
أ .من حيث الشكل؛ تقسم إىل نوعني :قصة قصرية ،وأخرى طويلة.
ب .من حيث مصدرها؛ تقسم إىل قصة واقعية ،وأخرى خيالية.
جـ .من حيث الغرض؛ تقسم إىل جينية أخالقية ،وتارخيية ،وفلسفية ،ونقدية ،وبطولية،
ورمزية ،وفكاهية.
د .من حيث الفئة العمرية؛ إذ إن لكل فئة عمرية خصائصها ،وميوهلا ،وحاجاتها ،فهناك
قصص تناسب األطفال من سن الثالثة إىل السادسة ،ومن السادسة إىل التاسعة ،ومن سن
التاسعة إىل الرابعة عشرة ،ومن الرابعة عشرة إىل الثامنة عشرة ،ومن الثامنة عشرة وما بعدها.
ونقف هنا عند القصة الدينية ،ويقصد بها كل ما يستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية
وصحابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،والتابعني ،مما يناسب مدارك الطفل ومستويات
نضجه ،ويساهم يف بناء شخصيته ومنوها وفق مبادئ اإلسالم ،وتهدف إىل تقديم املعلومات
والنصائح الدينية اليت توجه الفرد إىل عمل اخلري ،وتبعده عن الشر بأسلوب شيق حمبب
 .1انظر القرآن الكريم :سورة يوسف والبقرة واألعراف ويونس وطه والقصص ونوح والكهف وهود والشعراء.
 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إذا اشرتى شيئاً لغريه ِبغري إذنه فرضي.
 .3صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب اآلبار على الطرق إذا مل يتَأَّذ ِبها.
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للطفل ،كقصة لقمان مع ابنه ،إذ يوصيه بأمور مهمة كثرية ،أهما :عدم اإلشراك باهلل ،واحلث
على الوقوف يف وجه الشر ومقاومته ،وعمل ما فيه مصلحة اجلماعة وخريها ،كقصة أصحاب
السفينة .وتقديم مناذج بشرية مشرقة يف االستمساك بشرع اهلل ،والثقة واإلميان به ،كقصة

سيدنا سلميان واهلدهد ،وقصة سيدنا يوسف ،عليه السالم ،نستطيع أن نستنبط منها أموراً

وقضايا ،وفضائل كثرية جداً ،نزرعها يف طلبتنا ،أهمها:
 .1الصرب.
 .2االبتعاد عن الرذيلة.
 .3العالقات األسرية.

 .4حمبة اإلخوة بعضهم بعضاً حتى لو كانوا من أمهات متعددة.
اختيار القصة:
تدرس للطالب ،أو ُيدفعون لقراءتها استيفاء األمور اآلتية:
ُيشرتط يف اختيار القصة اليت َّ

 .1أن تكون مناسبة ألعمارهم.

ً
سهال سائغاً يفهمه الطالب بغري مشقة أو عناء.
 .2أن يكون أسلوبها
 .3أن تزود الطالب بشيء من املعارف واخلربات اجلديدة.
 .4أن تتوافر فيها عناصر اإلثارة والتشويق كاجلدة والطرافة واخليالة واحلركة.
 .5أن تكون مالئمة ملستوى الطالب من حيث املوضوع واللغة.
 .6أن يكون هلا مغزى تهذييب.
 .7أن يراعى يف طوهلا مناسبة الزمن املخصص لعالجها.

 .8أن تكون ذات فكرة واضحة ،وشخوصها ووقائعها معربة تعبرياً صادقاً عن اهلدف املراد.
طريقة تدريس القصة:
إن جناح املعلم يف تدريس القصة يعتمد على أمور عدة ،منها :اإلعداد اجليد هلا ،ومعرفته
الدقيقة بشخصياتها ،وحوادثها ،والتفاعل والتعايش مع هذه الشخصيات ،واألحداث ،مما
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يساعد على أن حيسن طلبته االستماع ،واإلصغاء ،واالجنذاب إليها ،واالستفادة منها .وميكن أن
يتبع املعلم اخلطوات اآلتية يف تدريس القصة:
 .1التهيئة والتمهيد :وقد يكون ذلك من خالل طرح جمموعة من األسئلة تنشط معلوماتهم،
فينحصر تفكريهم يف اجتاه القصة ،أو من خالل عرض وسيلة تعليمية مناسبة.

 .2اإللقاء :ويراعي فيه املعلم أن يكون طبيعياً ،ال تكلف فيهً ،
ممثال ملعناها ،مثرياً اهتمام
الطالب ،ويتم ذلك بوضوح صوت املعلم ،وهدوئه ،وتلوينه حسب ما يقتضيه املوقف ،فسرد

القصة خيتلف عن قراءة الدرس املتتابعة ،ففي أثناء القصة قد يصمت املعلم قصداً ،إلثارة
الشوق ،وإشراكهم يف تصور احلوادث ،ويستخدم احلركات والسكنات املناسبة؛ إلثارة املشاعر
واألحاسيس ،ومتثيل املواقف ،ويستغل األحداث املثرية يف القصة ،ويدعمها مبا يناسب من
وسائل تعليمية ليساعد الطلبة على الفهم.
 .3املناقشة من خالل توجيه املعلم جمموعة من األسئلة ،تكشف عن مدى فهم القصة،
واستيعاب مضامينها.
 .4حديث الطالب :يكلف املعلم طالبه بالتحدث يف مضمون القصة ،والتعبري عنها ،وقد
يطلب من بعضهم التحدث يف جزء واحد منها ،إذا كانت طويلة.
 .5التمثيل :وهي مناسبة إلشراك أكرب عدد ممكن من الطلبة ،وتشجيعهم على الوقوف
أمام اآلخرين دون خوف ،وتدريبهم التعبري الشفوي ،والتحرر من الدروس التقليدية ،وهذا

يتطلب من املعلم أن يعد القصة إعداداً مالئماً ،جيعلها قابلة للتمثيل عن طريق وضع حوار
هلا ،وإبراز الشخوص فيها من خالل صفاتهم وطباعهم.
 .6كتابة القصة :يف نهاية مراحل تدريس القصة ،ميكن أن يطلب املعلم من طالبه كتابة
القصة يف دفاترهم ،أو تلخيص أهم أحداثها ،أو الكتابة عن شخصية حمددة فيها ،أو استخالص
الفكرة العامة هلا وتدوينها.
وميكن تكليف الطالب كتابة قصة يف دروس التعبري من خالل قراءتها ،أو التغيري يف
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أحداثها وتكملتها ،أو عرض قصة اختتمت بها قصة ،وتكليف الطلبة كتابة القصة ،وميكن
عرض طائفة من اجلمل غري مرتابطة ،وتكليف الطالب كتابة قصة باالستعانة بهذه اجلمل،

أو عرض فقرات تتكون منها قصة قصرية عرضاً غري مرتب ،يقوم الطالب برتتيبها ،ويف هذا

أيضاً تدريب على القراءة الصامتة والفهم معاً ،وهناك طرق كثرية ميكن توظيفها يف تعليم
هذه املهارة.
اخلامتة:
ألهمية القصة يف العملية الرتبوية التعليمية ،يتوجب على املعلمني استخدام هذا
األسلوب يف حصص املوضوعات املختلفة خاصة اللغة العربية ،وتشجيع الطالب على قراءة
القصص الرتبوية اهلادفة ،اليت تنمي األخالق والعمل الصاحل ،وعلى وزارة الرتبية والتعليم،
وخباصة مركز املناهج إدراج مساق (الدراما والقصة وفن كتابتها يف برامج تأهيل معلمي اللغة
العربية) ،وإدراج القصة بشكل أوسع يف مناهج اللغة العربية ،وخباصة يف مهارة القواعد
ليسهل على الطلبة فهمها ،والتفاعل معها ،وميكن أن يقوم الباحثون بإجراء دراسات لبيان
سبب قلة استخدام أسلوب القصة يف تدريس قواعد اللغة العربية وبعض املهارات األخرى.
أسأل اهلل التوفيق وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 .1القرآن الكريم.

املراجع

 .2أصول تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،د .عبد الفتاح البجة ،دار الفكر ،عمان1999 ،م.
 .3صحيح البخاري ،اإلمام حممد بن إمساعيل بن املغرية ،حتقيق طه سعد ،مكتبة اإلميان ،مصر2003 ،م.
 .4فنون النثر العربي احلديث ،جامعة القدس املفتوحة ،عمان2008 ،م.
 .5قصص األنبياء ،عمرو خالد ،دار املعرفة ،بريوت2006 ،م.

 .6القصة يف الرتبية وأصوهلا النفسية وتطورها ومادتها وطريقة تدريسها ،عبد اجمليد عبد العزيز ،دار املعارف ،القاهرة.
 .7قصص وحكايات األطفال وتطبيقاتها العملية ،مسري عبد الوهاب ،دار املسرية ،األردن.
 .8لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر.

 .9مستوى التحصيل يف اللغة العربية لدى طلبة نهاية املرحلة األساسية الدنيا (الصف السادس) وزارة الرتبية والتعليم ،رام اهلل1998 ،م.
 .10هندسة الوسائل التعليمية ،د .عبد املعطي حجازي ،دار أسامة ،عمان2009 ،م.

 .11يوسف األحالم ،قصة يوسف عليه السالم ،حممود املصري ،مكتبة الصفا ،القاهرة2008 ،م.
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املعرفة الفلكية:
أ .عزيز حممود العصا
أ.د .عماد أمحد الربغوثي
د .حممود أمحد أبو مسرة

منذ وجود اإلنسان على هذا الكوكب ،وهو يراقب الكون ،وحياول التعرف على تفاصيله
الدقيقة ،وجل اهتماماته كونية؛ تهدف إىل اكتشاف ماهية الظواهر الطبيعية الكونية احمليطة به،

متطلعاً إىل النجوم والكواكب واألجرام السماوية.

وقد مر اإلنسان ،منذ البدايات األوىل حتى تارخيه ،يف مراحل معقدة وهو ينتقل من مفهوم
إىل آخر ،ومن نظرية إىل أخرى ،وكان يف كل مرة يعتقد نفسه أمام احلقيقة ،ليكتشف بعدها

جهله ،وعدم قدرته على السيطرة على جمريات الكون ،وكثرياً ما كان يعجز عن تفسري ظاهرة
ما ،فيلجأ إىل اخلرافة ،أو األساطري اليت تعرب عن جهله ،وبذلك يكون اإلنسان قد التصق

بالظواهر الفلكية الطبيعية ،باعتبارها جزءاً أساسياً من حياته اليومية.

ونظراً جلهل اإلنسان بكنه الظواهر الفلكية ،فقد ارتعد منها خوفاً؛ فقام بعبادتها والتقرب

إليها؛ العتقاده بالقوة املطلقة الكامنة فيها ،وأنها قادرة على محايته من عوادي الزمن ،فورد يف

الليْ ُل َرأَى َك ْو َكبًا َق َ
قصة سيدنا إبراهيم ،عليه السالم ،يف قوله تعاىلَ{ :فَل َّما َج َّن عَ
َليِْه َّ
ال َه َذا

ال َه َذا َرِّبي َفَل َّما أََف َل َق َ
ني * َفَل َّما َرأَى اْل َق َم َر َب ِاز ًغا َق َ
َرِّبي َفَل َّما أََف َل َق َ
ب اآلِفِل َ
ال َلئِن
ال ال ُأ ِح ُّ
س َب ِاز َغًة َق َ
لمَّْ يَ ْه ِدِني َرِّبي ُ
الض ِّال َ
ألكوَن َّن ِم َن اْل َق ْوم َّ
ني * َفَل َّما َرأَى َّ
ال َه َذا َرِّبي َه َذا أَ ْكبرَُ
الش ْم َ
ِ
ت َق َ
ال يَا َق ْو ِم إِِّني َب ِريٌء مِّمَّا ُت ْش ِر ُكو َن}(األنعام .)78 - 76 :وكذلك قصة بلقيس وقومها
َفَل َّما أََفَل ْ
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الذين عبدوا الشمسَ { :و َج ُّ
دت َها َوَق ْو َم َها يَ ْس ُج ُدو َن ِل َّ
س ِمن ُدو ِن اهللِ}( .النمل)24 :
لش ْم ِ

كما أن انبهار اإلنسان بتلك الظواهر جعله حيلم بالسيطرة عليها ،وإخضاعها ألحالمه

ورغباته يف الضبط والتحكم ،كما ورد يف قصة سيدنا يوسف ،عليه السالم ،بشأن األجرام

السماوية اليت تراءت له ساجدة ،يف قوله تعاىل{ :إنّي َرأَيْ ُت أَ َح َد ع َ
َش َر َك ْو َكباً َو َّ
مس َواْل َق َم َر
الش َ
دين} (يوسف ،)4 :تلك الكواكب اليت اكتشفها العلم احلديث تباعاً ،واليت كان
اج َ
َرأَيْت ُ
ُه ْم ِلي َس ِ
وأ ْطِل َق عليه اسم ِسيندْا ُ ،Senda
آخرها (الكوكب احلادي عشر)ُ ،
وأعِل َن عن هذا الكوكب يف

 2004/ 3/ 15م بواسطة جمموعة من الفلكيني األمريكيني(.)1
وكان للعرب قبل اإلسالم بعض املعرفة عن مبادئ علم اهليئة (الفلك)؛ حيث وجدت أمساء
الكواكب يف قصائد الشعراء ،وأمثال العرب اليت ما زلنا نتناقلها ( .)2وعندما جاء اإلسالم اهتم
بالعقل البشري ،فحرره من اخلرافة والوهم ،وحرضه على التفكري العلمي السليم ،والتفكر

يف خلق السماوات واألرض ،فقال تعاىل{ :ال َت ْس ُج ُدوا ِل َّ
اس ُج ُدوا للِهَِّ َّال ِذي
س َوال ِلْل َق َم ِر َو ْ
لش ْم ِ

ُم إِيَّاُه َت ْعُب ُدو َن} (فصلت ،)37:كما دعا اخلالق ،جل شأنه ،اإلنسان إىل التفكري يف
َخَل َق ُه َّن إِن ُكنت ْ
بيئته والتمعن فيها ،وما فيها من أسرار ومكنونات ،إذ يقول سبحانه وتعاىلَ { :ويَتَ َف َّكُرو َن يِف
الس َما َو ِ َ
اط ً
ض َرَّبنَا َما َخَل ْق َ
ال}(آل عمران ،)191 :ويف قوله تعاىلُ{ :ق ْل
ت َه َذا َب ِ
َخْل ِق َّ
ات َواأل ْر ِ
َ
ريوا ف َ
ف َب َدأَ َ
اآلخ َرةَ إ َّن اهللَ عَ
األ ْرض َف ُ
اخلْل َق ُث َّم ُ
انظُروا َكيْ َ
َلى ُك ِّل َش ْيٍء
اهلل ُي ِ
نش ُئ النَّ ْشأةَ ِ ِ
ِ
ِس ُ يِ
َق ِدي ٌر} (العنكبوت.)20 :
بديع لدورة الطبيعة ،وما تتضمنه من عمليات وظواهر يكمن فيها سر الوجود
ويف
ٍ
وصف ٍ

الس َما َو ِ َ
ض
البشري ،واستمرار حياته على هذا الكوكب ،قال تعاىل{ :إِ َّن يِف َخْل ِق َّ
ات َواأل ْر ِ
اس َو َما أَنز َ
َل ُ
اختِ َ
ال ِف َّ
َو ْ
الس َماِء
الليْ ِل َوالنَّ َه ِار َواْلُفْل ِك َّاليِت تجَْ ِري يِف اْلبَ ْح ِر بمَِا يَن َف ُع النَّ َ
اهلل ِم َن َّ
ِمن َّماء َفأَ ْحيَا ِبِه األ ْر َ
ض َب ْع َد َم ْوِت َها َوَب َّ
اب المُْ َس ِّخ ِر
ث ِفي َها ِمن ُك ِّل دَآبة وَتصريف الري
اح َو َّ
الس َح ِ
َّ ٍ َ ْ ِ ِ ِّ َ ِ
َ
ات ِّل َق ْو ٍم يَ ْع ِقُلو َن} (البقرة.)164 :
ض آليَ ٍ
َبينْ َ َّ
الس َماء َواأل ْر ِ
 .1اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،انظرhttp://quranmiracles2.blogspot.com/2010/03/blog-post.html :
 .2الدّفاع ،علي ( .)1981أثر علماء العرب واملسلمني يف تطوير علم الفلك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1ص.16 - 15 :
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وهناك مئات اآليات القرآنية اليت تتحدث عن الفلك والكون ،وما فيه من عمليات وظواهر،

باعتباره جزءاً من عقيدة املسلم ،مرتبطاً بالتفكر يف خلق الكون ،وما فيه من أجرام وظواهر
طبيعية ،وما جيري حوله من األحداث املختلفة اليت تدور يف الفضاء ،سواء ضمن جمال كوكب
األرض أم اجملاالت األخرى ،املرئية وغري املرئية ،ومدى أثرها املباشر على حياتهم اليومية،
{ه َو َّال ِذى َج َع َل َّ
َاز َل ِلتَ ْعَل ُمواْ َع َدَد
مصداقاً لقوله تعاىلُ :
الش ْم َ
س ِضيَآًء َواْل َق َم َر ُنو ًرا َوَق َّد َرُه َمن ِ
إال ب َ
اب َما َخَل َق ُ
السنِ َ
ات ِل َق ْوم يَ ْعَل ُمو َن} (يونس.)5 :
حل َس َ
ني َوا ِ
ِ
احل ِق ُي َف ِص ُل اآليَ ِ
اهلل َذِل َك َّ ِ

ٍ
ولبيان مدى عظمة هذا الكون أقسم ،سبحانه وتعاىل ،األميان الغليظة القاطعة بتلك األجرام

يم}
اليت تشغل الكون ،فقال تعاىلَ{ :فآل ُأْق ِس ُم بمَِ َواِق ِع الن ُ
وم * َوإَِّنُه َل َق َس ٌم َّل ْو َت ْعَل ُمو َن َع ِظ ٌ
ُّج ِ
ِ
احُب ُك ْم َو َما َغ َوى} (النجم:
(الواقعة ،)76 - 75 :كما قال تعاىلَ { :والنَّ ْجم إَِذا َه َوى* َما َض َّل َص ِ

 ،)1-2كما أن هناك سوراً قرآنية حتمل أمساء ظواهر فلكية ،وأجرام مساوية خمتلفة ،منها :العصر،
والضحى ،والليل ،والفجر ،والرعد ،والشمس ،والقمر ،والنجم ،والطارق ،والربوج.
وقبل جميء اإلسالم كان هناك خلط بني الفلك والتنجيم ،فجاء اإلسالم ،وحسم تلك
التداخالت بوضع حد فاصل بني علم الفلك باعتباره ضرورة شرعية ،وما يرتبط به من
عبادات ،كالصالة ،والصيام ،واحلج ...إخل ،وبني التنجيم كصناعة تتعلق بالرجم بالغيب،
كاألبراج ،والشعوذة ،وقراءة الكف وغريها ،وما فيها من استخفاف بالعقل البشري وباإلرادة
اإلنسانية ،لذلك؛ فقد حرص العلماء املسلمون على تنفيذ األمر اإلهلي بوجوب التمعن يف
عالمات قدرته املتجلية يف السماوات واألرض ،وما فيهما ،وما بينهما من أشياء ،تسري بنظام

الس َما َو ِ َ
ض َوإَِذا َق َضى
دقيق متواز ٍن حتت سيطرة مطلقة خلالق هذا الكونَ{ :ب ِد ُ
يع َّ
ٍ
ات َواأل ْر ِ
أَ ْمراً َفإِمَّنَا يَُق ُ
ول َلُه ُكن َفيَ ُك ُ
ون} (البقرة ،)117 :فقاموا بدراسة علم الفلك ،وابتداع األدوات
واآلالت اليت متكنهم من فهم اآليات القرآنية اليت تصف الكون وما فيه من عمليات وظواهر،

خباصة خصائص الشمس والقمر والكواكب واختالف الليل والنهار ،كما ورد يف قوله
ِ
َ َ َ
الش ْم ُ تجَْ ُ
ْ
تعاىلَ { :و َّ
َاز َل َحتَّى عَاَد
يز اْل َعِليم* َواْل َق َم َر َق َّد ْرَناُه َمن ِ
س ِري لمِ ْستَ َق ٍّر لهَّ ا ذِلك َت ْق ِديُر ال َع ِز ِ
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ِ
َ
ْر َك اْل َق َم َر َوال َّ
َكاْل ُع ْر ُجو ِن اْل َق ِديم* ال َّ
الليْ ُل َس ِاب ُق النَّ َه ِار َو ُك ٌّل يِف َفَل ٍك
الش ْم ُ
س يَنبَ ِغي لهََا أن ُتد ِ

يَ ْسبَ ُحو َن} (يس ،)40 - 38 :ومل يقف األمر عند العلماء واملتخصصني؛ فقد استقطب هذا الفن
(علم الفلك) عناية الكثري من حكام املسلمني يف املشرق واملغرب واهتمامهم ،عرب التاريخ،
حيث شغفوا به أميا شغف ،وتعلقوا به أميا تعلق(.)1

أما على مستوى الفرد املسلم؛ فليس مثة شك أن عليه واجباً شرعياً بالتفكر يف الظواهر

الفلكية ،والتعرف عليها ،ملا هلا من متاس مباشر مع حياته اليومية ،بل يف كل حلظة ،منها:

* ظاهرة الليل والنهار هي الظاهرة الفلكية اليت حتدد له متى ينام ،ومتى يصحو ،مصداقاً

لقوله تعاىلَ { :و ِمن َّرحمَْتِِه َج َع َل َل ُك ُم َّ
َس ُكنُوا ِفيِه َوِلتَبْت ُ
َغوا ِمن َف ْضِلِه َوَل َعَّل ُك ْم
الليْ َل َوالنَّ َها َر ِلت ْ
َت ْش ُكُرو َن} (القصص.)72 :
* النجوم ظاهرة فلكية يهتدي بها املسلم باالستفادة من نورها ومواقعها يف اهلداية والتنقل،

وحساب الزمن وغريه يف رحالته التجارية؛ سعياً وراء رزقه ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذى

ُّجو َم ِلتَ ْهت ُ
ات ِل َق ْو ٍم يَ ْعَل ُمو َن}
َج َع َل َل ُك ُم الن ُ
ات اْلبرَِ َواْلبَ ْح ِر َق ْد َف َّصْلنَا اآليَ ِ
َدواْ ِب َها يِف ُظُل َم ِ
(األنعام.)97 :

* ويف جمال العبادات ،نزلت العديد من اآليات اليت توجه اإلنسان ملمارسة شعائره الدينية
باالرتباط مباشرة بالظواهر الفلكية املختلفة ،خباصة حركة األجرام السماوية وأوضاعها ،اليت

َُ َ
ً
يت
َن األ ِهَّلِة ُق ْل ِه َي َم َواِق ُ
حتدد مواقيت الصوم واحلج ،مصداقا لقوله تعاىل{ :يَ ْسألوَنك ع ِ
ِللنَّاس َو َ
احل ِّج} (البقرة ،)189 :كما حتددت مواقيت الصالة باالرتباط بالظواهر الفلكية أيضاً،
ِ
ِ
الصالةَ َط َر النَّ َه ِار َوُزَل ًفا ِّم َن َّ
الليْ ِل}(هود ،)114 :وقوله تعاىل:
مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وأَِقم َّ
فيَِ
ِ
الش ْمس إِلىَ َغ َس ِق َّ
الليْ ِل َوُق ْرآ َن اْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْرآ َن اْل َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُهودًا}
الصالةَ ِل ُدُل ِ
{أَِقم َّ
وك َّ ِ
(اإلسراء.)78 :

* تتحدد بداية السنة (اهلجرية) باألول من حمرم (هالل شهر حمرم) ،وتتحدد مواقيت
شهورها من خالل اهلالل ،وبالتالي التعرف على مواقيت األشهر احلرم ،اليت هلا أحكام
 .1الدّفاع ،أثر علماء العرب واملسلمني يف تطوير علم الفلك ،ص15 :
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شرعية خاصة ،إضافة إىل العديد من األحكام الشرعية املتعلقة مبواقيت زمنية مرتبطة بأشهر
السنة اهلجرية ،كعدة املطلقة ،واملتوفى عنها زوجها ،ومواقيت املسلمني يف بيعهم وإجارتهم،

وعهودهم وهدنتهم وغريهاُّ ،
فكل ما كان ألجل ،فأجله زمن يتحدد من خالل حركة الشمس
أو القمر أو كليهما.

وعليه؛ ونظراً ألنه ال ميكن للمسلم ممارسة شعائره الدينية وعباداته دون االعتماد على

شك
الظواهر الفلكية املرتبطة حبركيت الشمس والقمر ومراقبة النجوم ،فإنه مل يعد هناك من ٍ
يف أنه عليه امتالك الـ (املعرفة الفلكية) ،أو ما ميكن أن نسميها املعرفة الفلكية الشرعية،
أياً كان مركزه ووظيفته ودوره يف اجملتمع ،وأن هذه املعرفة تقع ضمن الواجب الشرعي ،وإن
كان ذلك مبستويات خمتلفة ،فاملعرفة يف أبسط معانيها معنية بالعالقات والروابط اليت تربط
بني املعلومات ،وما يتم ترمجته منها بصورة ذهنية من خالل املمارسات والتجارب واخلربات
النامجة عنها ()1؛ أي أنها امتالك املعلومات اليت نكون قادرين على التعبري عنها ،واستخدامها
يف حياتنا اليومية.
واملعرفة الفلكية الشرعية جزء من املعرفة الفلكية ،وتقتصر على جانب من املعرفة الفلكية
مرتبط بأمور الدين بشكل أو بآخر ،ونقصد هنا الدين اإلسالمي ،وختتلف املعرفة الفلكية
الشرعية لدى املسلمني عن املعرفة الفلكية لدى األمم األخرى ،بأن الشرع ،أي ما جاء به
(الوحي) هو مصدرها الوحيد.

وال نعين بذلك أننا سنجد يف الشرع حتديداً دقيقاً ،يرحينا من عناء إجراء الدراسات ،لنصف

قطر األرض والقمر ،ودرجة حرارة الشمس ،وعدد النجوم وأمسائها ،ويوم الكسوف وليلة

اخلسوف ،وغريها ،ال نعين ذلك أبداً ،بل نعين ضرورة حتري رأي الشرع ،والتوقف عنده،
يف كل ما نطرح من قضايا مرتبطة باملعرفة الفلكية ،حتى تكون معرفة فلكية شرعية ،ومن
هذه القضايا ما يتعلق مبواقيت وأعداد :كعدد أيام الشهر القمري ،واحملددة يف احلديث النبوي
تسع وعشرين أو ثالثني ،وأن يكون يوم عرفة اليوم التاسع من ذي احلجة ،وأن
الشريفٍ ،
 .1التعليم املفتوح ( .)2008مناهج البحث العلمي ،منشورات جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني.
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نصوم شهر رمضان ،ونفطر بعد مغيب الشمس مباشرة من كل يوم فيه ،وأن يكون يوم عيد
الفطر هو األول من شوال ،وأن يف السنة اهلجرية شهوراً مسيت باألشهر احلرم حمددة ال حيد

عنها ،ال تقديم وال تأخري ملواعيدها ،وأن للصالة على كوكب األرض مواقيت حتددها حركة
الشمس ،قبل طلوعها ودلوكها ومغيبها ،ومنها ما يتعلق مبفاهيم وأفكار وقناعات واعتقادات:
كأن نؤمن بأن الشمس والقمر والنجوم هي خملوقات خلالق ال جيوز ،بل حيرم ،أن نعبدها أو
نقدسها ،أو أن نسجد ألي منها ،وأن ال نربط بني ظاهرتي الكسوف واخلسوف ،ووفاة أحد
من الناس ،وأن نؤمن أنه ال عالقة بني مواقع النجوم والكواكب واألبراج مبوعد ميالد أحد
من الناس أو موته ،وال عالقة لذلك بالسعادة أو الشقاء ،أو علم الغيب ،وغريها من القضايا.

وأدركت الدول املتقدمة علمياً أهمية املعرفة الفلكية لشعوبها ،فعلماء الغرب حيضون
مواطنيهم على التفكر يف الكون وفهمه ،فيقول كارل ساجان :اكتشف العلم أن العالمَ ال
يتسم بالعظمة املذهلة أو بإمكان فهم اإلنسان له فحسب ،بل اكتشف أيضاً أننا نشكل،

مبعنى حقيقي عميق ،جزءاً من هذا الكون الذي ولدنا فيه ،ويرتبط مصرينا به بشكل عميق؛
فأكرب األحداث اإلنسانية وأقلها أهمية ذات جذور مرتبطة بالعامل وكيفية نشوئه( .)1ويرون أن
املعلومات الفلكية والفضائية من األدوات الرتبوية القوية والفعالة يف التعليم ،إذ إنه ونتيجة

النبهار الناس بالفضاء ،ورغبتهم يف الكشف عن أسراره وخفاياه ،فإنها تقدم إجنازاً عظيماً

لألهداف التعليمية( .)2فيقول جيمس رذرفورد /املستشار الرتبوي للمؤسسة األمريكية لتقدم
العلوم (العلوم ليست قائمة من احلقائق والقوانني للتعلم واحلفظ ،بل هي أسلوب للبحث
يف الكون وطرح األسئلة)(.)3
أما على املستوى الوطين الفلسطيين؛ فتشري الدراسات امليدانية إىل تدني مستوى املعرفة
 .1ساجان ،كارل ( .)1993الكون .ترمجة نافع أيوب لبس ،سلسلة املعرفة ،الكويت ،ص.12
 .2الربغوثي ،عماد أمحد ،وجرب ،أمحد فهيم ،وأبومسرة ،حممود أمحد ،وأبو عيسى ،مازن سعيد ،والياس ( .)2003مستوى الثقافة
الفلكية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي يف حمافظة القدس ،جملة احتاد اجلامعات العربية ،عدد ( ،)42ص.117 - 77
Thier, M. & Daviss, B. (2002). The new science literacy: using language skills to help students .3
learn science. The regents of the University of California. ISBN 0-325-00459-5. P: 10
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املعرفة الفلكية :ضرورة شرعية

الفلكية ،الشرعية وغري الشرعية ،يف املدارس واجلامعات الفلسطينية .ففي دراسة أجراها
الربغوثي وزمالؤه تبني تدني مستوى املعرفة الفلكية الشرعية لدى طلبة كليات الشريعة
يف اجلامعات الفلسطينية يف جماالت :التعريفات واملفاهيم الفلكية ذات الصلة بالشمس
والقمر ،والفتاوى واألحكام الشرعية ،وبعض املفاهيم الواردة يف القرآن الكريم( .)1ويف
دراسة أجراها أبو مسرة وزمالؤه تبني تدني مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية العلوم
يف جامعة القدس( .)2ويف دراسة أخرى أجراها الربغوثي وزمالؤه تبني تدني مستوى الثقافة
الفلكية لدى طلبة الصف الثاني ثانوي يف حمافظة القدس(.)3
من هنا؛ يتضح لنا ضرورة االلتفات إىل املستويات املتدنية للمعرفة الفلكية ،خباصة الشرعية
منها ،من رفع مستواها لدى الشرائح اجملتمعية ذات الصلة بالعبادات ومواقيتها ،كأئمة املساجد،
واألكادمييني الشرعيني ،وطلبة كليات الشريعة ،وأن يتم تعريفهم يف اجملاالت املختلفة للمعرفة
الفلكية الشرعية ،باعتبار املعرفة يف هذه اجملاالت تشكل احلد األدنى املطلوب للشخص

املثقف علمياً-فلكياً-شرعياً القادر على إدارة دفة تفقيه الناس يف دينهم ودنياهم ،والقادر
على اإلجابة عن األسئلة اليومية ،خباصة االختالفية منها ،اليت تدور يف أذهان الناس ،واملتعلقة
بالعبادات والشعائر الدينية ذات الصلة بالفلك ،وبذلك؛ تصبح املعرفة الفلكية الشرعية
ضرورة شرعية ،إضافة إىل التعامل مع الطبيعة من أجل فهمها ،والتمتع مبا فيها من ظواهر
قوة اهلل وقدرته جل شأنه.

 .1الربغوثي ،عماد أمحد ،وأبو مسرة ،حممود أمحد ،والعصا ،عزيز حممود ،والديك ،حممد يوسف ( .)2012مستوى املعرفة الفلكية
الشرعية لدى طلبة كليات الشريعة يف اجلامعات الفلسطينية ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،أرسل للنشر يف تشرين كانون أول.2011 /

 .2أبو مسرة ،حممود ،والربغوثي ،عماد ،وجرب ،أمحد ،وأبو عيسى ،مازن ،والياس ،)2005( ،مستوى الثقافة الفلكية لدى طلبة كلية
العلوم يف جامعة القدس ،جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات ،عدد ( ،)5ص.316 - 290

 .3الربغوثي وآخرون ( ،)2003مرجع سابق.
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نشاطات

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

نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

خالل مشاركته يف املؤمتر الدولي للدفاع عن القدس يف قطر
املفيت العام :املؤمتر جاء يف وقت عصيب
الدوحة :ألقى مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف املؤمتر الدولي للدفاع عن القدس كلمة ،بني فيها
التحديات واملمارسات واالنتهاكات اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين ومقدساته ،مبيناً

ً
حممال سلطات االحتالل عواقب
أن هذه األخطار ارتفعت وتريتها يف اآلونة األخرية،
هذه االعتداءات ،وبني مساحته أن هذا املؤمتر جاء يف وقت عصيب متر به املدينة املقدسة،
خاصة مع تصعيد سلطات االحتالل ومستوطنيها لوترية االنتهاكات ضد املسجد األقصى

املبارك ،وأعرب مساحته عن خشيته من استيالء هذه السلطات على املسجد األقصى
املبارك ،أو تقسيمه على

غرار املسجد اإلبراهيمي

يف اخل��ل��ي��ل ،والتقى
مساحته

على

هامش

املؤمتر العديد من الوفود

الرمسية والشعبية ،اليت
100
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خالل مشاركته يف املؤمتر العام لنصرة القدس يف القاهرة
املفيت العام :األخطار احملدقة باملدينة املقدسة أصبحت غاية يف اخلطورة
القاهرة :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف املؤمتر العام لنصرة القدس ،والذي عقد يف مشيخة
األزهر الشريف يف العاصمة املصرية القاهرة ،حيث أكد مساحته خالل كلمة ألقاها يف
املؤمتر ،على أن األخطار احمليطة باملقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى
املبارك ،أصبحت غاية يف اخلطورة ،وذلك نتيجة ملمارسات سلطات االحتالل القمعية
ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وأضاف مساحته أن هذه السلطات زادت يف اآلونة
األخرية من احلفريات أسفل املسجد األقصى املبارك والبلدة القدمية يف القدس ،مما يعرض
أساسات املسجد األقصى املبارك وساحاته خلطر االنهيار ،كما أن هذه السلطات أطلقت

العنان لقطعان املستوطنني ليعيثوا فساداً ،ويقتحموا املسجد األقصى املبارك متى شاءوا،

يف الوقت الذي تفرض قيوداً على دخول املصلني املسلمني إلعماره ،والتقى مساحته على
هامش املؤمتر معالي الدكتور نبيل العربي ،األمني العام جلامعة الدول العربية ،وفضيلة
الدكتور الشيخ أمحد الطيب ،شيخ األزهر الشريف ،وعدد من رؤساء األحزاب املصرية،
باإلضافة إىل العديد من
الشخصيات

الرمسية

والشعبية ،حيث حبث
معهم سبل دعم الشعب
الفلسطيين ومقدساته.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر السلم االجتماعي يف جامعة النجاح الوطنية
نابلس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

رئيس جملس اإلفتاء األعلى  -يف مؤمتر (السلم االجتماعي من منظور إسالمي) ،حيث

ألقى مساحته كلمة بني فيها أهمية السلم االجتماعي للشعب الفلسطيين ،الذي يعاني
من اضطهاد االحتالل وظلمه ،مؤكداً على ضرورة أن ينعم الشعب الفلسطيين بالسلم
واألم��ان كباقي شعوب
العامل ،مبيناً أن على العامل
احلر العمل اجلدي إلنهاء

آخر احتالل يف العامل،
موضحاً أن الشعب
الفلسطيين حيلم مبمارسة

حقه يف احلرية ،وإن ذلك
اليوم سوف يأتي رغماً
عن االحتالل وممارساته.

خالل لقائه ممثل االحتاد األوروبي
املفيت العام يشيد بدعم االحتاد األوروبي للقضية الفلسطينية
القدس :استقبل مساحة

الشيخ حممد حسني-
امل��ف�تي ال��ع��ام للقدس

وال��دي��ار

الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى
املبارك يف مكتبه السيد

جون روتر ،ممثل االحتاد
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األوروب��ي ،حيث أطلعه مساحته على االنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل
ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،اليت زادت يف اآلونة األخرية ضد كل
ما هو عربي وإسالمي ،وبني مساحته أن الشعب الفلسطيين يتوق للتحرر وحتقيق كيانه

السياسي ،إىل جانب حرصه على حتقيق السالم العادل الذي حيفظ احلقوق املشروعة
للشعب الفلسطيين ومقدساته ،مشيداً بالدعم الذي يقدمه االحتاد األوروبي للشعب
الفلسطيين وقضيته.

جملس اإلفتاء األعلى يطالب بسن قانون دولي جيرم املس بالديانات
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
ورئيس جملس اإلفتاء األعلى اجللستني اخلامسة والتسعني والسادسة والتسعني
جللسات جملس اإلفتاء
األعلى ،حبضور أصحاب
الفضيلة املفتيني وأعضاء
اجمل��ل��س م��ن خمتلف
حمافظات الوطن ،وطالب
اجمل��ل��س بسن قانون
جي��رم امل��س بالديانات
ورموزها ،وذلك رداً على
احملاوالت املتكررة للتعرض للرموز الدينية اإلسالمية واملسيحية ،كما طالب اجمللس
املواطنني باملشاركة يف فعاليات إحياء يوم األرض ،تأكيداً على رفض سياسة االحتالل

اليت تغتصب األراضي ،وتستولي عليها ظلماً وعدواناً ،وتطرد املواطنني الفلسطينيني
منها ،كما حيّا اجمللس صمود األسرى ،داعياً إىل الوقوف إىل جانبهم ،يف ظل معاناتهم من
ظلم االحتالل وسجانيه واضطهادهما.
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املفيت العام يشارك يف
توزيع مكرمة سيادة
الرئيس على ذوي ضحايا
حادث جبع
القدس :شارك مساحة
الشيخ حممد حسني-
املفيت ال��ع��ام للقدس
والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك يف حفل تكريم ذوي ضحايا حادث
جبع املأساوي ،والذي أقامه التجمع الوطين ألسر شهداء فلسطني ،حتت رعاية عطوفة
املهندس عدنان احلسيين حمافظ القدس ،وألقى مساحته كلمة أمام احلضور ،اعترب فيها
الشهادة وساماً عظيماً مينحه اهلل ملن يشاء من عباده ،ويصطفيهم وخيتارهم ألنهم أكرم منا
مجيعاً ،مشرياً إىل متيز أهل فلسطني عن غريهم من سائر البشر برباطهم وتضحياتهم

ودمائهم الطاهرة فداًء لفلسطني وترابها املقدس.
املفيت العام يشارك يف مهرجان احتجاجي ضد مصادرة األراضي يف أبو ديس
أبو ديس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك -يف املهرجان اخلطابي الذي أقيم على األراضي املهددة
باملصادرة شرقي أبو ديس ،حيث أكد مساحته على عدم شرعية إجراءات االحتالل يف

مصادرة األراضي ،مشيداً بتمسك الشعب الفلسطيين بأرضه وحقه يف العيش عليها،
وقد شارك يف املهرجان عدد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني.
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املفيت العام يشارك يف
ت��ك��ري��م شخصيات
مقدسية
ال��ق��دس :ش�����ارك مس��اح��ة
ال�����ش�����ي�����خ حم�����م�����د ح���س�ي�ن

امل��ف�تي ال��ع��ام للقدس وال �دي��ار
الفلسطينية ،خطيب املسجد

األقصى املبارك -يف تكريم سبعة وعشرين شخصية مقدسية خالل مهرجان نصرة القدس
واملسجد األقصى املبارك ،حيث قدم (وسام الشرف لفرسان القدس) ألهالي شهداء حادث
جبع ،باإلضافة إىل ستة صحافيني مقدسيني ،وذلك من خالل جلنة مقاومة اجلدار واالستيطان
يف القدس واألمانة العامة لعشائر القدس وفلسطني.

وقد أكد مساحته على أن املواطن الفلسطيين املقدسي حيتاج إىل ما يعينه على الصمود
على هذه األرض ،خاصة يف ظل املمارسات واالضطهاد والظلم الذي متارسه سلطات
االحتالل ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته.
املفيت ال��ع��ام وحمافظ
القدس يعزيان السفري
الرتكي بوفاة والدته
القدس :قام مساحة
الشيخ

حممد

حسني

املفيت ال��ع��ام للقدس
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والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك -وعطوفة املهندس عدنان احلسيين
حمافظ القدس الشريف بتقديم واجب العزاء للسيد شاكر أوسكن تونرنلر السفري
الرتكي بوفاة والدته ،وقد نقل مساحته وعطوفة احملافظ تعازي الشعب الفلسطيين لسعادة
السفري ،مثمنني املوقف الرتكي من القضية الفلسطينية ،ومشيدين بدعم احلكومة
الرتكية وشعبها للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،مؤكدين على عمق الروابط بني
الشعبني الفلسطيين والرتكي.
الوكيل املساعد يلقي حماضرة دينية ويعزي بالشهيد رامية
رام اهلل :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل –الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -حماضرة دينية أمام جمموعة من الضباط
واألفراد من مديرية شرطة ضواحي القدس بعنوان( :حسن التعامل مع الوالدين) بني
فيها مكانة الوالدين عند اهلل عز وجل ،حيث قرن القرآن الكريم عبادة اهلل بإطاعتهما.
من ناحية أخرى؛ قام فضيلته على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بتقديم واجب
العزاء لذوي الشهيد طلعت رامية ،الذي استشهد على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي،
حيث ألقى فضيلته كلمة حول منزلة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وشارك فضيلته
يف اعتصام موظفي دار
اإلفتاء الفلسطينية أمام
مكاتب اإلدارة العامة،
احتجاجاً على العدوان
اإلسرائيلي ضد أهلنا يف
قطاع غزة.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف يوم دراسي
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش – مفيت حمافظة نابلس-
يف يوم دراسي بعنوان (مدارس صديقة للنوع االجتماعي) حيث قدم
ورقة عمل علمية حول اجلندر واملساواة بني الرجل واملرأة ،كما حتدث
عن القضايا اليت ختتلف فيها املرأة عن الرجل ،من خالل األحكام الشرعية،

موضحاً أسباب االختالف حسب األدلة الشرعية ،كما شارك فضيلته يف ندوة دينية حول
أهمية القراءة يف اإلسالم وعزوف الناس عنها ،وذلك يف مدرسة فدوى طوقان الثانوية،
بني فيها أهمية القراءة يف اإلسالم ،كونها مفتاحاً للعلم ،معدداً فوائدها العظيمة.

وشارك كذلك يف ندوة بعنوان (مكانة املرأة يف اإلسالم) اليت عقدتها اإلدارة العامة
للعمل النسائي يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،بني فيها املكانة اليت تتميز بها املرأة

يف اإلسالم ،وتكرميه هلا ،مؤكداً على دور املرأة الفاعل واحلساس يف اجملتمع.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف فعاليات إحياء ذكرى يوم األرض
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة –مفيت حمافظة سلفيت -يف
فعاليات إحياء ذكرى يوم األرض ،الذي أقيم يف احملافظة ،حيث شارك
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فضيلته يف زراعة أشجار الزيتون يف األراضي املهددة باملصادرة من قبل االحتالل،
كما ألقى فضيلته حماضرة دينية لعدد من أفراد األمن الوطين ،تناول فيها اجلوانب
املشرفة من حياة الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،ودورهم املهم يف ترسيخ أسس الدولة

اإلسالمية وقواعدها بعد وفاة الرسول الكريم حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،مشيداً
بدورهم وتضحياتهم يف سبيل رفعة اإلسالم واملسلمني.
مفيت حمافظة اخلليل يلقي حماضرة دينية ويلتقي وفداً برملانيًا أردنيًا
اخلليل :ألقى فضيلة الشيخ حممد ماهر مسودة –مفيت حمافظة اخلليل-
حماضرة دينية بعنوان (اجلندية يف اإلسالم) وذلك يف مقر كتيبة األمن
الوطين يف احملافظة ،حيث أشاد فضيلته بقوات األمن الوطين ،وحبفاظها
على األمن واألمان للمواطنني ،كما تطرق إىل وجوب الدفاع عن األرض،
ومحاية املقدسات خاصة يف ظل اهلجمة االستيطانية الشرسة على املقدسات الفلسطينية،

وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،ويف سياق آخر التقى فضيلته وفداً برملانياً أردنياً
زار املسجد اإلبراهيمي والبلدة القدمية يف اخلليل ،حيث شرح فضيلته للوفد االنتهاكات
واملمارسات اليت يقوم به قطعان املستوطنني ضد الشعب الفلسطيين يف البلدة القدمية
باخلليل حتت رعاية سلطات االحتالل اليت حولت املدينة إىل ثكنة عسكرية ،باإلضافة إىل
تقسيم املسجد اإلبراهيمي ،وسيطرة سلطات االحتالل على أبوابه وأروقته.
مفيت طوباس يلقي حماضرة دينية حول سرية الرسول الكريم
حممد صلى اهلل عليه وسلم

طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمر –مفيت حمافظة طوباس-
حماضرة دينية بعدد من أفراد األمن الوطين عن سرية الرسول الكريم
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتدث فيها عن واجب االقتداء برسولنا ،حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،والتخلق بأخالقه احلسنة ،واتّباع رسالته ،كما شارك يف االحتفاالت اليت
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أقامتها مديرية األوقاف والشؤون الدينية لالحتفال بذكرى مولده ،داعياً إىل وجوب حمبتنا
للرسول الكريم ،وإن هذه احملبة تقتضي العمل ،والسري على نهجه.
وكان فضيلته قد شارك يف لقاء مفتوح ،متت فيه مناقشة موضوع (األشخاص ذوو
اإلعاقة ما بني القانون والواقع).
مفيت حمافظ بيت حلم يشارك يف جولة صحفية إحياء لذكرى يوم األرض
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – مفيت حمافظة بيت
حلم -يف جولة إعالمية إحياء لذكرى يوم األرض ،نظمتها مجعية أمان
اخلريية بالتعاون والتنسيق مع وزارة اإلعالم يف احملافظة لالطالع على
ممارسة االحتالل ضد الشعب الفلسطيين وأرضه ،وكان فضيلته قد شارك
يف حضور عطوة عشائرية على خلفية قتل عن طريق اخلطأ يف بلدة حنالني ،حيث ألقى
كلمة مثن فيها دور املصلحني ،مشيداً جبهودهم للتخفيف عن املواطنني ،كما بني ثواب

إجراء إصالح ذات البني ،مبيناً احلكم الشرعي يف القتل اخلطأ ،وكان فضيلته قد ألقى
حماضرتني دينيتني عن حق املرأة يف املرياث يف بلدتي الربيظعة وزعرتة.
مفيت جنني يلتقي طالب كلية الشرطة
أرحيا :التقى فضيلة الشيخ حممد أبو الرب –مفيت حمافظة جنني -طلبة
الدورات التأسيسية يف كلية فلسطني للعلوم الشرطية يف حمافظة أرحيا
واألغوار ،وعرب فضيلته عن شكره للعاملني يف جهاز الشرطة الذين يصلون الليل
بالنهار لتحقيق األمن واألمان ،وأضاف أن كلمة األمن وردت يف العديد من املواقع يف
القرآن الكريم ألهميتها ،وكان فضيلته قد استقبل السيد نضال محران مدير الضابطة
اجلمركية يف احملافظة ،والشيخ صاحل أبو فرحة قاضي جنني الشرعي كل على حدة ،حيث
أطلعهم على عمل الدار وإجنازاتها ،مؤكداً على حرص الدار على التعاون بني مجيع
الوزارات واملؤسسات واهليئات ملا فيه مصلحة الوطن و املواطن.
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السؤال األول:

من القائل ............................؟

( .1وإن مل أجد بكاًء تباكيت لبكائكما).

نشاطات

مسابقة العدد 103

؟

( .2أصبحت بني نعمتني ،ال أدري أيتهما أفضل؛ ذنوب سرتها اهلل ،فال يستطيع أن يعيبين بها أحد.)...
( .3إمنا شيبين صعود املنابر ،وخوف اللحن).
( .4إني حنلت ابين هذا غالماً).

( .5العلوم ليست قائمة من احلقائق والقوانني للتعلم واحلفظ ،بل هي أسلوب للبحث يف الكون وطرح األسئلة).

السؤال الثاني:

ما  ..................................؟

 .1معنى (العاني) يف قوله صلى اهلل عليه وسلم( :فكوا العاني).

 .2حكم بيع املزاد إذا مل يتضمن إرجاع رسوم الدخول ملن مل يفز به.

 .3داللة اسم الرباق الذي ركبه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف رحلة اإلسراء.

 .4مسمى الذي مييز العمل الفين جيده من رديئه ،وصحيحه من زيفه وسقيمه.
 .5الدليل املستنتج من موقف أهل مكة على أن اإلسراء مت بالروح واجلسد.
 .6فحوى قرار جملس األمن رقم  250عام  1968بشأن القدس.

 .7عنوان مقال يف هذا العدد تضمن عبارة (العقل مثل مظلة الطيار ،ال تعمل إال إذا انفتحت).
 .8أقسام القصة األدبية من حيث الشكل.

 .9اسم باب القدس الذي يطلق عليه باب دمشق.

 .10اسم السوق الذي ينسب إىل الزيت يف مدينة القدس.

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 103
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

110

السؤال األول :

نشاطات

إجابة مسابقة العدد 101
1.1حافظ إبراهيم.

2.2زكريا عليه السالم.
3.3هرقل.

4.4أبو سفيان بن حرب.

5.5اإلمام مالك.
(سبْ َعٌة ُي ِظُّل ُه ْم اهلل يف ِظِّلِه يوم ال ِظ َّل إال ِظُّلهُ؛ اإل َماُم اْل َعاِد ُلَ ،و َش ٌّ َ
اج ِدَ ،و َر ُجلاَ ِن
َ 6.6
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ٌ
ب َوجمََا ٍل فقال :إِني أخاف اهللَ ،و َر ُجل ت َصدَّق أ ْخفى َحتَّى
َم َعا عَليِْه َوتف َّرقا عَليِْهَ ،و َر ُجل طلبَتُْه ا ْم َرأة ذ ُ
تحََ َّابا يِف اهللِ ْ
اجت َ
ات َمن ِ
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لاَ َت ْعَل َم شمِ َ ُالُه َما ُتنْ ِف ُق يمَِيُنهَُ ،و َر ُجل ذ َك َر اهلل َخاِليًا َف َف َ
ت َعيْنَاُه).
اض ْ

السؤال الثاني:

1.1مساجدها.

2.2املرأة الصاحلة.

3.3األمحر واألبيض.

4.4الرؤيا الصاحلة يف النوم.
5.5األوراد.

6.6عبد اهلل الرتكي.

 57.7للمرأة و 3للرجل.

َّاس عَ
يمَْحو ُ
اشُر َّال ِذي يحُ َ
محَُمدٌَ ،وأَ ُ
َلى َق َد ِميَ ،وأََنا اْل َعاِق ُب).
اهلل ِبي اْل ُك ْف َرَ ،وأََنا الحَْ ِ
حمَْدَ ،وأََنا المَْ ِ
احي َّال ِذي ُ
ْشُر الن ُ
ِ(8 .8لي خمَْ َسُة أَسمَْاٍء؛ أََنا َّ

9.9تعجب ً
قائال :كان النصارى هم الذين حيكمون املسلمني يف بالد املسلمني.

الفائزون في مسابقة العدد 101
االسم

العنوان

األوىل

عبد القادر فارس بلبيسي

سلفيت

300

الثانية

أفـنان أسعد أمني كتوت

رام اهلل

250

الثالثة

سعيد حســـني نــاصيف

طولكرم

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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