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افتتاحية العدد
بعث اهلل الرسول حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،هادياً للعاملني ،يبشرهم باخلري إن

اهتدوا ،وينذرهم العذاب األليم إن ضلوا الطريق ،فكان حبق نور اهلدى ،م ْذ بعثه اهلل
يِ
َ
ب إنَّا أَ ْر َسْلن َ
ً
َاك َشا ِه ًدا
داعياً وسراجاً منرياً ،وخاطبه سبحانه وتعاىل قائال{ :يَا أيُّ َها النَّ ُّ ِ
ريا}(األحزاب ،)46 - 45 :وحق ألمري
َوُمبَ ِّش ًرا َوَن ِذي ًرا * َودَا ِعيًا إِلىَ اهللِ ِبإِْذِنِه َو ِس َر ً
اجا ُمنِ ً
الشعراء أن ينظم مبولده ،قصيدته املشهورة اليت مطلعها:

ـم َوَثناُء
ـس ٌ
َوَف ُ
ـم الـزَمـا ِن َتـبَ ُّ

نات ِضياُء
الـهـدى َفـالكاِئ ُ
ُوِلـ َد ُ

وجاء يف املدائح النبوية ،من نشيد السادة الشاذلية:
أشرقت أنوار حممد

واختفت منها البدور

أنت مشس أنت قمر

أنت نـور فوق نــور

أنت إكسري وغـالي

أنت مصباح السرور

وقيل يف مدحيه صلى اهلل عليه وسلم:
طلع البدر علينا مــن ثنيات الوداع
طلع النور املبني نـور ضي املرسلني
نور أمن وســالم نـــور حق ويقني
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ســـاقه اهلل تعــــاىل رمحـة للعاملني
فعلى الرب شعاع وعلى البحر شعاع
مرسل باحلق جاء نطقه وحي السماء

فالكائنات أشرقت نوراً مبولده صلى اهلل عليه وسلم ،كيف ال؟! وهو اهلادي إىل
الصراط السوي املستقيم ،والبشري النذير من لدن العلي العظيم ،املبعوث رمحة للعاملني،
عزيز عليه عنت الناس ،حريص على هدايتهم ،باملؤمنني رؤوف رحيم ،وبالرغم من هذه
ً
رسوال يبلغ رسالة ربه للخلق
املكانة فلم خيرج صلى اهلل عليه وسلم ،عن كونه عبداً هلل،

أمجعني ،ويؤكد اهلل سبحانه هذه املعاني يف قرآنه الكريم ،ففي فاحتة سورة الفرقان ،يقول

تعاىلَ{ :تبَا َر َك َّال ِذي َن َّز َل اْلُف ْرَقا َن َعَلى َعبْ ِدهِ ِليَ ُكو َن ِلْل َعالمَِ َ
ني

َن ِذيراً}( .الفرقان)1 :

ومبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف ،حيسن الوقوف عند بعض مشائله صلى اهلل عليه
وسلم ،وخصائصه ،وصفاته ،اليت أضاءت للكائنات الدرب ،وأنارت هلم الطريق ،عسى

أن نستلهم منها الدروس والعرب ،وأن نتخذها نرباساً ينري لنا آفاق احلياة ،وطريق النجاة
لآلخرة ،ويبعد عنا الزيغ ،ومبا أن املقام ال يتسع لتفصيل احلديث عن هذه الشمائل ،لذا
سنقف عند ما تيسر منها ،عرب التعرض لرمحته صلى اهلل عليه وسلم ،وحسن سياسته،
وتطلعه لآلخرة.
الرمحة املزجاة
من فيض نعم اهلل على العاملني ،أن بعث إلنسهم وجنهم نبياً ،من أبرز مشائله
الرمحة ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة ِّلْل َعالمَِ َ
ني}(األنبياء ،)107 :وأثنى اهلل
اءك ْم َر ُس ٌ
سبحانه على رأفة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورمحته ،فقال تعاىلَ{ :ل َق ْد َج ُ
ول
يص عَ
ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم عَزي ٌز عَ
ني َر ُؤ ٌ
َليْ ُكم ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
يم}( .التوبة)128 :
ُّم َح ِر ٌ
وف َّر ِح ٌ
َليِْه َما َعنِت ْ
ِ

ومن تلك الرمحة الواسعة اليت أودعها اهلل قلبه الكبري ،نبع لني النيب ،صلى اهلل
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عليه وسلم ،فلم يكن فظاً وال فحاشاً ،وإمنا استقطب حوله الناس غري املغرضني ،فقال

نت لهَُ ْم َوَل ْو ُك َ ّ ً َ ْ ْ
تعاىلَ{ :فبِ َما َرحمَْ ٍة ِّم َن اهللِ ِل َ
ب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك
نت َفظا َغِليظ ال َقل ِ
َ
َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ ْ لهَُ َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ب
ت َفتَ َو َّك ْل َعَلى اهللِ إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
استَغ ِف ْر ْم َوش ِاو ْر ُه ْم فيِ
المُْتَ َو ِّكِل َ
ني}( .آل عمران)159 :
وترجم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،معاني الرمحة اليت حتلى بها ،إىل سلوك ظهر
يف عموم مواقفه ،حتى العصيب منها ،فكان من شواهدها ما جاء عن ُع ْر َوة أَ َّن َعاِئ َشَة،
يِ
ب ،صلى اهلل
رضي اهلل عنهاَ ،ز ْو َج النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ح َّدَثتُْه أنها قالت ِللنَّ ِّ

يت من َق ْو ِم ِك ما
عليه وسلم( :هل أتى َعَليْ َك يَ ْو ٌم كان أَ َش َّد من يَ ْو ِم ُأ ُح ٍد؟ قال :لقد َل ِق ُ
يت منهم يوم اْل َع َقبَِة؛ إِْذ َع َر ْض ُت َن ْف ِسي على بن عبد يا ليل بن
يت ،وكان أَ َش َّد ما َل ِق ُ
َل ِق ُ
عبد ُكال ٍل ،فلم جُ ِيبْن إىل ما أَ َرْد ُتَ ،فان َ
ْطَل ْق ُت وأنا َم ْه ُمو ٌم على َو ْج ِهي ،فلم أَ ْستَ ِف ْق إال
يِ
وأنا ِب َق ْر ِن الثَّ َعاِلبَ ،ف َرَف ْع ُت َرأْ ِسي ،فإذا أنا ِب َس َحاَبٍة قد أَ َظَّلتْنَ ،فن َ
َظ ْر ُت فإذا فيها ِجبرْ ُ
يل،
ِ
ِ
يِ
َفنَادَاِني ،فقال :إِ َّن اهللَ قد مسع َق ْو َل َق ْو ِم َك لك ،وما َردُّوا َعَليْ َك ،وقد َب َع َ
ث اهلل إَِليْ َك َمَل َك
البَا ِل ِلتَأُْم َرُه بمَِا ِشئ َ
البَا ِلَ ،ف َسَّل َم َعَل َّيُ ،ث َّم قال :يا حممد؛ فقال :ذلك
يه ْمَ ،فنَادَاِني َمَل ُك جْ ِ
جْ ِ
ْت ِف ِ

ْت أَ ْن ُأ ْطب َق عليهم َ
ْت ،إن ِشئ َ
يما ِشئ َ
األ ْخ َشبَينْ ِ ؟ فقال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ب ْل
ِف َ
ِ
ً ()1
َ
َ َ
الب ِه ْم من يَ ْعُب ُد اهللَ َو ْح َدُه ال ُي ْش ِر ُك ِبِه شيئا).
أ ْر ُجو أ ْن يخُْ ِر َج اهلل من أ ْص ِ
وكان من رمحته صلى اهلل عليه وسلم :نهيه عن قتل النساء والصبيان يف املعارك
َ
َ
َ
للهَّ
ض َم َغ ِازي
واحلروب ،فعن َناِف ٍع أ َّن َعبْ َد ا ِ ،رضي اهلل عنه ،أخربه( :أ َّن ا ْم َرأةً ُو ِج َد ْت يف َب ْع ِ
ُولًةَ ،فأَن َ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،م ْقت َ
ِّساِء
ْك َر رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،قتْ َل الن َ
الصبْيَا ِن).
َو ِّ

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحداهما األخرى

غفر له ما تقدم من ذنبه.

 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب قتل الصبيان يف احلرب.
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ش ،أو َس ِريٍَّة ،أَ ْو َصاُه
وكان رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إذا أَ َّم َر أَ ِم ً
ريا على َجيْ ٍ

ِبتَ ْق َوى اللهَِّ ،ويقول له( :ا ْغزُوا ،وال َت ُغُّلوا ،وال َت ْغ ِدُروا ،وال مَتُْثُلوا ،وال َت ْقُتُلوا َوِلي ًدا).

()1

وكان عليه الصالة والسالم يعرب عن رمحته حتى عند طلب الدعاء على املشركني ،فعن

يل :يا َر ُس َ
أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قالِ( :ق َ
ول اهللِ؛ اْد ُع على المُْ ْش ِر ِك َ
ني ،قال :إني مل ُأْب َع ْ
ث

ْت َرحمَْ ًة).
َل َّعاًناَ ،وإِنمََّا ُب ِعث ُ
ومل يستجب عليه الصالة والسالم لطلب مسلمي دوس بالدعاء على قومهم
()2

الكافرين ،بل على العكس من ذلك طلب هلم اهلداية ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه،
الد ْو ِس ُّيَ ،وأَ ْص َحاُبُه على النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ف َق ُالوا :يا
(َق ِد َم ُط َفيْ ُل بن َع ْم ٍرو َّ
َر ُس َ
تَ ،فاْد ُع اللهََّ عليهاَ ،ف ِق َ
اللهم ا ْه ِد
س ،قال:
يلَ :هَل َك ْ
ت َوأََب ْ
ول اللهَِّ؛ إِ َّن َد ْو ًسا َع َص ْ
ت َد ْو ٌ
َّ
َد ْو ًسا ،وأئت ِب ِه ْم).

()3

فهذا فيض من غيض رمحة النيب الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،عسى أن يفقه

مراميها وأبعادها الذين يرتبصون الدوائر باألبرياء من الناس ،وحييكون املكائد للغدر
بهم ،ويستهدفون األطفال والنساء بالقتل ،فيدمرون عليهم بيوتهم ،ويقطعون أجسادهم

إرباً ،وتنقل صورهم عرب الفضائيات للمشاهدين يف أحناء العامل ،وما جيدون إال تعاطفاً
حمدوداً ! وشجباً على استحياء ! وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
حسن السياسة والتدبري
تظهر حكمة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف مواقفه السياسية ،وقراراته اإلدارية،

 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب َتأِْمري اإل َمام ُ
األ َم َراَء عَ
ْو
َلى اْلُب ُع ِ
َاب اْل َغز ِ
وث َو َو ِصيَّتِِه إِيَّ ُاه ْم ِبآد ِ
ِ ِ ِ
َو َغيرْ ِهَا.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن لعن الدواب وغريها.
 .3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع
ومزينة ومتيم ودوس وطيء.
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اليت كان يتخذها خالل قيامه مبهمة رعاية شؤون املسلمني وقيادة دولتهم ،فعن جابر،
يِ
بَ ،صَّلى ُ
اس ِم َن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،وَق ْد َث َ
اب َم َعُه َن ٌ
رضي اهلل عنه ،قالَ ( :غ َز ْوَنا َم َع النَّ ِّ
ب
اج ِر َ
اج ِر َ
ابَ ،ف َك َس َع( )1أَن َ
ين َر ُج ٌل َل َّع ٌ
ْص ِاريًّاَ ،ف َغ ِض َ
ينَ ،حتَّى َكُثُرواَ ،و َكا َن ِم َن المُْ َه ِ
المُْ َه ِ
ْصار ُّي :يَا َل َ
ْصار ُّي َغ َضبًا َش ِدي ًداَ ،حتَّى َت َدا َع ْواَ ،وَق َ َ
َ
ْص ِارَ ،وَق َ
اج ِر ُّي:
ألن َ
ال المُْ َه ِ
ال األن َ ِ
األن َ ِ
يِ
الَ :ما َب ُال َد ْع َوى أَ ْهل جْ َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َ
بَ ،صَّلى ُ
الا ِهِليَِّة؟!
اج ِر َ
ينَ ،ف َخ َر َج النَّ ُّ
يَا َلْل ُم َه ِ
ِ
َ َ َ َ َ يِ
ُ
اجر ِّي َ
ْ
َ
َ
بَ ،صَّلى ُ
لمُْ
اهلل َعَليِْه
ْص ِار َّي ،قال :فق
األن َ
ال النَّ ُّ
ُث َّم َقالَ :ما َشأُن ُه ْم؟ َفأ ْخبرِ َ ِبك ْس َعِة ا َه ِ ِ
ال َعبْ ُد اهللِ ْب ُن ُأَب ّي ْب ُن َسُل َ
َعو َها َفإَّن َها َخبِيثٌَةَ ،وَق َ
ول :أََق ْد َت َدا َع ْوا َعَليْنَا؟! َلئِ ْن
َو َسَّل َم :د ُ
ِ
األ َع ُّز ِمنْ َها َ
َر َج ْعنَا إلىَ المَِْدينَِةَ ،لُي ْخر َج َّن َ
ُل يَا َر ُس َ
األَذ َّلَ .ف َق َ
ال ُع َمُر :أَال َن ْقت ُ
ول اهللَِ ،ه َذا
ِ
ِ
َ َ َ يِ
َ
بَ ،صَّلى ُ
اس أََّنُه َكا َن يَ ْقت ُ
اخلبِ َ
َحد ُ
ُل
يث ِ-ل َعبْ ِد اهللِ-؟ فق
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :ال يَت َ
َّث النَّ ُ
ال النَّ ُّ
()2
أَ ْص َحاَبُه).
ومن حسن سياسته صلى اهلل عليه وسلم :أنه كان ينظر إىل جممل سرية املذنب ،ومل

وترو ،حتى لو كانت األخطاء
يتعجل باختاذ األحكام اجلزائية والعقابية إال بعد دراسة ٍ
الواقعة جسيمة ،ومن خري الشواهد لذلك ،موقفه صلى اهلل عليه وسلم ،من حاطب

ابن أبي بلتعة ،فعن علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ب َعثَن رسول اهللِ ،صلى
يِ
الزَبيرْ َ َوالمِْْق َداَد بن َ
األ ْس َوِد قال :ان َ
ْطِلُقوا حتى َتأُْتوا َر ْو َضَة َخاخ(،)3
اهلل عليه وسلم ،أنا َو ُّ
ٍ
َابَ ،ف ُخ ُذوُه منهاَ ،فان َ
ْطَل ْقنَا َت َعادَى ِبنَا َخيُْلنَا حتى اْنتَ َهيْنَا إىل
فإن بها َظ ِعينًَة(َ ،)4و َم َع َها ِكت ٌ
الر ْو َضِة ،فإذا نحَْ ُن ِب َّ
َابَ ،فُقْلنَا
الكت َ
الظ ِعينَِةَ ،فُقْلنَا :أَ ْخ ِر ِجي ِ
َّ
َاب ،فقالت :ما َم ِعي من ِكت ٍ

 .1معنى فكسع :ضربه على دبره ،فتح الباري ،ابن حجر العسقالني.547/ 6 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب ما ينهى من دعوى اجلاهلية.

 .3روضة خاخ :خبائني معجمتني مصروفاً ،وقد ال يصرف ،قال :الطييب باخلاءين املعجمتني هو الصواب ،وهي

موضع بني مكة واملدينة بقرب

املدينة( .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املال علي القاري.)99/ 18 ،

 .4ظعينة :أي امرأة امسها سارة ،وقيل أم سارة موالة لقريش( .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املال علي القاري.)99/ 18 ،
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اص َهاَ ،فأََتيْنَا ِبِه َر ُس َ
َلت ْ
ول اهللِ ،صلى
َاب ،أو َلُنْل ِقينَ َّ الثِّيَ َ
ُخ ِر ِج َّن اْل ِكت َ
ابَ ،فأَ ْخ َر َجتُْه من ِع َق ِ
ْ َ ُ
اس من المُْ ْش ِر ِك َ
ني من أَ ْه ِل َم َّكَة،
اهلل عليه وسلم ،فإذا فيه ،من َح ِ
اط ِ
ب بن أبي َبلتَ َعة إىل أَن ٍ
ض أَ ْم ِر رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم .فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
يخُْبرُِ ُه ْم ِببَ ْع ِ

اط ُب؛ ما هذا؟ قال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ ال َت ْع َج ْل َعَل َّي ،إني كنت ا ْم َرأً ُمْل َص ًقا( )1يف
وسلم :يا َح ِ
َ
َ
ات بمِ َّ
َكَة ،يحَْ ُمو َن بها
ين هلم َق َراَب ٌ
اج ِر َ
ش ،ومل أ ُك ْن من أْنُف ِس َها ،وكان من َم َع َك من المُْ َه ِ
ُق َريْ ٍ
َ لهَُ َ
َ
يه ْم أَ ْن أَتخَِّ َذ ِعنْ َد ُه ْم يَ ًدا يحَْ ُمو َن
ب ِف ِ
أ ْهِل ِ
يه ْمَ ،وأ ْم َوا ْمَ ،فأ ْحبَبْ ُت إِْذ َفاَتيِن ذلك من النَّ َس ِ
()2
ُْ
ْ
الم ،فقال رسول
بها َق َراَبتيِ  ،وما َف َعل ُت ُك ْف ًرا ،وال ا ْرِت َدادًا  ،وال ِر ًضا ِبالك ْف ِر َب ْع َد ِ
اإل ْس ِ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :لقد َص َدَق ُك ْم ،قال ُع َمُر :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ َد ْعن أَ ْض ِر ْب ُعن َ
ُق هذا
يِ
َ
ْر َ
يك َل َع َّل اهللَ أَ ْن يَ ُكو َن قد َّ
ْر،
اطَل َع على أ ْه ِل َبد ٍ
المُْنَاِف ِق ،قال إنه قد َش ِه َد َب ْد ًرا ،وما ُيد ِ

ُمَ ،ف َق ْد َغ َف ْر ُت َل ُك ْم).
فقال :ا ْع َمُلوا ما ِشئْت ْ

()3

ومل تقتصر سياسة الرتوي واإلنصاف على معاملته صلى اهلل عليه وسلم لصحابته،

رضي اهلل عنهم ،بل تعدت ذلك لتشمل حتى الذين رفضوا قبول اإلسالم ،وأصروا
على حاهلم ،كموقفه صلى اهلل عليه وسلم ،من مثامة بن أثال احلنفي ،الذي حيدث عنه
الصحابي اجلليل أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،فيقولَ( :ب َع َ
ث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،

َخيْ ً
ال ِقبَ َل جَْن ٍدَ ،ف َجاَء ْت ِب َر ُج ٍل من َبن َحنِي َفَةُ ،ي َق ُال له ثمَُا َمُة بن ُأَثا ٍلَ :ف َرَب ُطوُه ِب َس ِاريٍَة من
يِ
اري المَْ ْس ِج ِدَ ،ف َخ َر َج إليه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :ما ِعنْ َد َك يا ثمَُا َمُة؟ فقال:
َس َو ِ
َْ ْ َْ ْ َ
َ
ت ُت ِر ُ
َمَ ،وإِ ْن ُتنْ ِع ْم ُتنْ ِع ْم على َشا ِك ٍرَ ،وإِ ْن ُكنْ َ
يد
ِعنْ ِدي خيرٌْ يا حممد ،إن تقُتليِن تقتُل ذا د ٍ
املَ َ
الَ ،ف َس ْل منه ما ِشئ َ
ْتَ ،فترُ ِ َك حتى كان اْل َغ ُدُ ،ث َّم قال له :ما ِعنْ َد َك يا ثمَُا َمُة؟ قال :ما قلت
 .1امرأً ملصقاً :بصيغة اجملهول أي حليفاً يف قريش ،أي فيما بينهم ،ومل أكن من أنفسهم.
مشكاة املصابيح ،املال علي القاري.)99/ 18 ،

 .2وما َف َعْل ُت ُك ْف ًرا ،وال ا ْرِتدَادًا :أي مل أفعل ذلك بدافع من كفر أو ارتداد عن الدين.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اجلاسوس.
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لك ،إن ُتنْ ِع ْم ُتنْ ِع ْم على َشا ِك ٍر .فَترََ َكُه حتى كان َب ْع َد اْل َغ ِد ،فقال :ما ِعنْ َد َك يا ثمَُا َمُة؟ فقال:
ثمَُ
ََ
َْ
َس َلُ ،ث َّم
يب من المَْ ْس ِج ِدَ ،فا ْغت َ
ِعنْ ِدي ما قلت لك ،فقال :أطِلُقوا ا َمَةَ .فانْطل َق إىل خنل َق ِر ٍ
دخل المَْ ْس ِج َد ،فقال :أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إَِلَه إال اهللَ ،وأَ ْش َه ُد أَ َّن محَُ َّم ًدا رسول اهللِ ،يا حممد؛ واهلل
ما كان على األرض َو ْجٌه أَْب َغ َ
إلي،
إلي من َو ْج ِه َكَ ،ف َق ْد أَ ْصبَ َح َو ْج ُه َك أَ َح َّ
ب اْل ُو ُجوهِ َّ
ض َّ
إلي من ِدينِ َكَ ،فأَ ْصبَ َح ِدين َ
ين أَْب َغ َ
ب ِّ
إلي ،واهلل ما كان
ُك أَ َح َّ
ين َّ
ض َّ
الد ِ
واهلل ما كان من ِد ٍ

من َبَل ٍد أَْب َغ ُ
إليَ ،وإِ َّن َخيَْل َك أَ َخ َذْتن وأنا
إلي من َبَل ِد َكَ ،فأَ ْصبَ َح َبَل ُد َك أَ َح َّ
ب اْلبِالِد َّ
ض َّ
يِ
ُأ ِر ُ
َم َر ،فلما
يد اْل ُع ْم َرةََ ،ف َماَذا َت َرى؟ َفبَ َّش َرُه رسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،وأَ َم َرُه أَ ْن يَ ْعت ِ
َق ِد َم َم َّكَة ،قال له َقاِئ ٌلَ :صبَ ْو َت؟ قال :الَ ،وَل ِك ْن أَ ْسَل ْم ُت مع محَُ َّم ٍد رسول اهللِ ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وال واهلل ال يَأِْت ُ
يك ْم من اْليَ َما َمِة َحبَُّة ِحنْ َطٍة حتى يَأَْذ َن فيها النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم).

()1

ومن حسن سياسته صلى اهلل عليه وسلم ،عنايته بتسهيل فهم بالغه وبيانه ،فعن
َ
س ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :أََّنُه كان إذا َت َكَّل َم ِب َكِل َمٍة ،أَ َعاَد َها َثالًثا؛ حتى
أَن ٍ
َ ً ()2
ُت ْف َه َم عنه ،وإذا أتى على َق ْو ٍمَ ،ف َسَّل َم عليهمَ ،سَّل َم عليهم ثالثا).
وكان صلى اهلل عليه وسلم حيرص على أن يصل بالغه أبعد مدى ،كونه خطاب
اهلدى ،فكان حيث على تبليغ ما يسمع منه وما يصدر عنه ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،أَ َّن
ً ()3
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :بِّل ُغوا َعيِّن َوَل ْو آيَة).
وقد أثبتت الوقائع واألحداث جناعة سياسته صلى اهلل عليه وسلم ،وحسن تدبريه يف

جذب الناس إىل اإلسالم ،وانقالب حاهلم من العداوة له ولدينه ،وبغضهما ،إىل االستبسال يف
الذود عنهما ،من فرط حبهما ،كما جاء يف خرب مثامة بن أثال احلنفي سالف الذكر.
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أثال.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من أعاد احلديث ثالثاً ليفهم عنه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
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التطلع إىل اآلخرة
مل يكن تطلع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف يوم من األيام إىل أن ينال املنافع الدونية،
وال أن خيتص بامتيازات السالطني واألباطرة ،بل أكدت أعماله وأقواله حرصه على

{و ِمنْ ُهم َّمن يَُق ُ
ول
ابتغاء اآلخرة ،وفق منهج الذين أثنى اهلل تعاىل عليهم بقوله سبحانهِ :

َرَّبنَا آِتنَا فيِ ُّ
اب النَّ ِار}(البقرة ،)201:وعلى خالف
اآلخ َرةِ َح َسنًَة َوِقنَا َع َذ َ
الدْنيَا َح َسنًَة َوفيِ ِ
منهج الذين توعدهم اهلل؛ إليثارهم احلياة الدنيا على اآلخرة ،ممن قال اهلل تعاىل فيهم:
الدْنيَا* َفإ َّن جْ َ
{َفأََّما َمن َط َغى* َوآَث َر الحْ َيَاةَ ُّ
يم ِه َي المَْأْ َوى} (النازعات)39 - 37 :
ال ِح َ
ِ
وعلى هذا الصعيد استجاب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألمر ربه جل شأنه،

فخري أزواجه بني الدنيا وزينتها ،وبني اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،حيث قال تعاىل{ :يَا
يِ
اج َك إِن ُك نُ َّ
نت ُت ِرْد َن الحْ َيَاةَ ُّ
الدْنيَا َو ِزينَتَ َها َفتَ َع َالينْ َ ُأ َمتِّ ْع ُك َّن َوُأ َس ِّر ْح ُك َّن
أَيُّ َها النَّ ُّ
ب ُقل َأل ْز َو ِ
نت ُترْد َن اهللَ َو َر ُس َ
َات ِم ُ
ً ً
نك َّن
ولُه َوالدَّا َر ِ
اآلخ َرةَ َفإِ َّن اهللَ أَ َع َّد ِلْل ُم ْح ِسن ِ
َس َراحا جمَ ِيال * َوإِن ُك نُ َّ ِ
أَ ْجراً َع ِظيماً}( .األحزاب)29 - 28:

وكان عليه الصالة والسالم ،حني يلحظ بنظرته الثاقبة ً
ميال فارقاً جلانب الدنيا

على حساب اآلخرة ،كان ينذر وحيذر ،من العواقب الوخيمة( ،فعن املِ ْس َو ِر بن خَْم َر َمَة،
أَ َّن َع ْم َرو بن َع ْو ٍف َ
ْص ِار َّي -وهو َحِل ٌ
يف ِلبَن َعا ِم ِر بن ُل َؤ ٍّي -وكان َش ِه َد َب ْد ًرا،
األن َ
يِ
ث أََبا ُعبَيْ َدةَ بن جْ َ
أخربه أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب َع َ
ال َّراح إىل اْلبَ ْح َريْ ِن ،يَأِْتي
ِ
جِِب ْزيَتِ َها ،وكان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو َص حََ
ال أَ ْه َل اْلبَ ْح َريْ ِنَ ،وأَ َّم َر عليهم
ت َ
األن َ ُ ُ
وم أبي
اْل َعالَء بن الحْ َ ْض َر ِم ِّيَ ،ف َق ِد َم أبو ُعبَيْ َدةَ بمَِا ٍل من اْلبَ ْح َريْ ِنَ ،ف َس ِم َع ْ
ْصاُر ِبقد ِ
ت َصالةَ
الصبْح مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما صلى ِب ِه ْم اْل َف ْج َر،
ُعبَيْ َدةََ ،ف َواَف ْ
ُّ ِ
ْص َر َفَ ،فتَ َع َّر ُضوا لهَ ،فتَبَ َّس َم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني رآهم ،وقال :أَ ُظن ُ
ُّك ْم
ان َ
ُم أَ َّن أََبا ُعبَيْ َدةَ قد جاء ِب َش ْيٍء؟ قالوا :أَ َج ْل يا َر ُس َ
ول اهللِ ،قالَ :فأَْب ِشُرواَ ،وأَ ِّمُلوا ما
قد سمَ ِ ْعت ْ
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يَ ُس ُّر ُك ْمَ ،ف َواهللِ ال اْل َف ْق َر أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْمَ ،وَل ِك ْن أَ َخ َشى َعَليْ ُك ْم أَ ْن ُتبْ َس َط َعَليْ ُك ْم ُّ
الدْنيَا
()1
ت على من كان َقبَْل ُك ْمَ ،فتَنَاَف ُسو َها كما َتنَاَف ُسو َهاَ ،وُت ْهِل َك ُك ْم كما أَ ْهَل َكتْ ُه ْم).
كما ُب ِس َط ْ
ومل يكن هدف النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من إيثار التطلع لآلخرة الدعوة إىل

هجر الدنيا ،وإمنا املقصود أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يؤثر متطلبات اآلخرة
ً
عمال بهدي اهلل ،إذ يقول تعاىلَ { :و َم ْن أَ َراَد
على شهوات الدنيا ،وملذاتها ،وزينتها؛

اآلخ َرةَ َو َس َعى لهََا َس ْعيَ َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُ َ
ولئِ َك َكا َن َس ْعُي ُهم َّم ْش ُكوراً}(اإلسراء ،)19:ويقول
ِ
يد َح ْر َث ُّ
اآلخ َرةِ َن ِزْد َلُه فيِ َح ْرِثِه َو َمن َكا َن ُي ِر ُ
تعاىلَ { :من َكا َن ُي ِر ُ
الدْنيَا ُنؤِتِه ِمنْ َها
يد َح ْر َث ِ
يب}(.الشورى)20:
َو َما َلُه فيِ ِ
اآلخ َرةِ ِمن ن ِ
َّص ٍ
فهذه قبسات من نور السراج املنري ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أضاء درب الكائنات،

فجعل هلا باتباعه وزناً وأثراً ،ولواله ما ذكرها الذاكرون ،بينما خّلد هذا الضياء أمساء كان
ميكن أن تندثر كما اندثر الغابرون ،وعلى رأس تلك األمساء اسم حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،الذي انتشر ذكره يف اآلفاق ،وتعلقت حببه قلوب من العرب والعجم ،بل انطلق
خيار الناس يفدونه باملهج واألرواح ،يذودون عنه ،ويتلقون عنه سهام األعداء ورماحهم
بأجسادهم ،يردد احملب املتمرتس منهم على مسعهً ،
قائال :فداك أبي وأمي ،هذا هو اهلادي
البشري ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي ما زال املؤمنون برسالته ،املتشربون يف قلوبهم حبه،
املستشعرون جالله وقدره ،يرددون بألسنتهم وجوارحهم ما يعرب عما تكن قلوبهم من
ولع حببه ،ومحاس لالستبسال يف سبيل الذود عن محاه ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وأزواجه ،ورضي اهلل عن أصحابه ،وعمن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اخلمس ،أبواب اجلزية واملوادعة ،باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب.
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كلمة العدد
الناس بطبيعتهم حيبون املال حباً مجاً ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه اخلصيصة بقوله
جل شأنهَ { :وتحُ ِبُّو َن المَْ َ
ال ُحبّاً جمَ ّاً}(الفجر ،)20 :واملال من أبرز مقاطع زينة احلياة الدنيا،

َاطري المَُْق َ
ً
ِّساء َواْلبَنِ َ ْ
ب َّ
نط َرةِ
اس ُح ُّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
مصداقا لقوله تعاىلُ{ :زيِّ َن ِللنَّ ِ
ني َوال َقن ِ ِ
الذ َهب َواْل ِف َّضِة َوالخْ َيْل المُْ َس َّو َمِة َو َ
الدْنيَا َو ُ
ِم َن َّ
َاع الحْ َيَاةِ ُّ
اهلل
األْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذِل َك َمت ُ
ِ
ِ
لمَْ
آب}(آل عمران ،)14 :وال يقتصر األمر باإلنسان على جمرد احلب الشديد
ِعن َدُه ُح ْس ُن ا ِ

للمال ،والتمتع به كجزء من زينة احلياة الدنيا ،بل يتعداه إىل احلاجة امللحة إليه؛ لقضاء
احلاجات ،وتسيري شؤون احلياة الفردية واجلماعية ،فهو عصب مهم هلا ،ومن أجل نيله
يبذل الناس اجلهود املضنية ،ويكدون ويتعبون ،وأحياناً بسببه يقتل بعضهم بعضاً،
وتدور معارك طاحنة ،تذهب فيها املهج واألرواح جراء الصراع عليه ،بغض النظر عن
صورته وشكله ومقداره.
حق اإلنسان يف نيل املال
تدل مبادئ اإلسالم وأحكامه وقيمه على حق اإلنسان يف احلصول على املال الذي
يسد من خالله الرمق ،وحيقق العيش الكريم ،سواء مت احلصول عليه بالعمل واجلد،
13
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وهو السبيل األمثل ،أم كان ذلك من خالل توفريه للمحتاج إليه من سبل شرعية
أخرى يف حال العجز عن متلكه ذاتياً ،واإلسالم َّ
حث على العمل ،وشجع على احرتاف
املهن املباحة اليت ترفد أصحابها باملال ،وفرض زكاة معلومة للفقراء واملساكني ،وحث
على صدقات غري حمددة ،يتطوع فيها أهل املال على احملتاجني إليه ،وما أكثر النصوص
الشرعية من اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة اليت جاءت حتث على
اإلنفاق بأنواعه املختلفة ،وتبني فضله ،وتشيد مبنازل أهله! فاهلل تعاىل يقولَ :
{لن َتن ُ
َالواْ
يم}(آل عمران ،)92 :وعن
اْلبرِ َّ َحتَّى ُتن ِفُقواْ ممَِّا تحُ ِبُّو َن َو َما ُتن ِفُقواْ ِمن َش ْيٍء َفإِ َّن اهللَ ِبِه َعِل ٌ
أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ما من يَ ْو ٍم ُي ْصبِ ُح اْل ِعبَاُد
فيه إال َمَل َكا ِن يَنْزال ِن ،فيقول أَ َح ُد ُه َما :اللهم أَ ْع ِط ُمنْ ِف ًقا َخَل ًفاَ ،ويَُق ُ
ول َ
اآلخُر :اللهم أَ ْع ِط
ِ
ممُْس ًكا َتَل ًفا).
ِ

()1

ويمُين اإلسالم الناس أن يرنوا للوصول إىل حال االستغناء عن احلاجة إىل أخذ
يمَْشي
الر ُج ُل ِ
الصدقات ،فيقول َر ُسول اللهَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َص َّدُقواَ ،فُي ِ
وش ُك َّ
ُ
َ
َ
اجَة لي بها ،فال
س َقبِْلُت َهاَ ،فأََّما اآل َن فال َح َ
ِب َص َدقتِِه فيقول الذي أ ْع ِطيَ َها :لو ِجئْتَنَا بها ِباأل ْم ِ
جَِي ُد من يَ ْقبَُل َها)( ،)2وال يعقل حتقق هذه الغاية دون حصول الناس على حاجتهم من املال.
وتظهر عناية اإلسالم واهتمامه يف حصول احملتاجني على املال ،أنه جعل الزكاة أحد
ً
تفضال
أركانه الرئيسة ،وبني اهلل تعاىل أن اإلنفاق على أصحاب احلاجة حق ،وليس
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل{ :فأما من أعطى واتقى* وصدق باحلسنى* فسنيسره

لليسرى* وأما من خبل واستغنى* وكذب باحلسنى* فسنيسره للعسرى} (الليل (،)10 - 5 :اللهم أعط منفق
مال خلفا )

 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها.
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َ
لمْحَْ
وم}(الذاريات ،)19 :ويف بيان
من املنفقني ،فيقول تعاىلَ { :وفيِ أ ْم َوالهِِ ْم َح ٌّق ِّل َّ
لساِئ ِل َوا ُر ِ
ين فيِ أَ ْم َوالهِِ ْم َح ٌّق
أن الزكاة حق ملستحقيها من السائلني واحملرومني ،يقول تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
لمْحَْ
وم}(املعارج ،)25 - 24 :ويف فرض احلق من زكاة الزروع والثمار،
َّم ْعُلو ٌم* ِّل َّ
لساِئ ِل َوا ُر ِ
الز ْر َع خُْمتَِلفاً
ات َّم ْعُر َ
ات َو َغيرْ َ َم ْعُر َ
يقول تعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذي أَ َ
ات َوالنَّ ْخ َل َو َّ
وش ٍ
نشأَ َجنَّ ٍ
وش ٍ

الر َّما َن ُمت َ
َش ِابهاً َو َغيرْ َ ُمت َ
ُأ ُكُلُه َو َّ
َش ِابٍه ُكُلواْ ِمن ثمََِرهِ إَِذا أَثمََْر َوآُتواْ َح َّقُه يَ ْو َم َح َصاِدهِ
الزيْتُو َن َو ُّ
ني}(األنعام ،)141 :ويف احلق بالوصية ،يقول تعاىلُ :
ب المُْ ْس ِرِف َ
ب
{كتِ َ
َو َال ُت ْس ِرُفواْ إَِّنُه َال يحُ ِ ُّ

وف َح ّقاً
َعَليْ ُك ْم إَِذا َح َض َر أَ َح َد ُك ُم المَْْو ُت إِن َت َر َك َخيرْ اً اْل َو ِصيَُّة ِلْل َواِل َديْ ِن َواألْق َرِب َ
ني ِبالمَْْعُر ِ
َعَلى

المُْتَّ ِق َ
ني}(.البقرة)180 :

والدولة يف اإلسالم تتكفل بتأمني حاجات رعاياها بغض النظر عن عقائدهم،
وألوانهم وأنسابهم ،فما داموا يعيشون يف كنفها ،فالواجب يقتضي أن يبعدوا عن شبح
الفاقة ،ومعاناة الفقر ،واإلسالم مببادئه ،وأحكامه ،وقيمه ،خيلق بني الناس شعوراً وقناعة
حبق اإلنسان يف نيل املال الذي حيتاجه ،وحيثهم على التعاون فيما بينهم ،يف سبيل حصول
كل إنسان على هذا احلق الالزم للحياة وللوجود على هذه الدنيا.
َمد حرمان الناس من املال
تع ُ
يف مقابل القيم النبيلة اليت تراعي احملافظة على كرامة اإلنسان ،وحتقيق العيش
الكريم له ،فإن أصنافاً من اخللق تتفنن يف البحث عن قنوات جلب املعاناة للناس،
بغض النظر عن األسباب والدواعي لذلك ،فاحلرمان االقتصادي مورس قدمياً ومازال
ميارس بصور متعددة ،وأحوال كثرية ،وهو يندرج يف كثري من األحيان حتت مفهوم احلرب
االقتصادية ،اليت ختاض لتحقيق غايات معينة ،ملن يشنها على الواقعني حتت ضغطها
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وحرابها ،وهذا الشكل من احلرمان العقابي مارسه عرب اجلاهلية ضد الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،ومجاعة املسلمني يف أوائل فرتة الدعوة اإلسالمية ،فاتفقوا على بنود
خاصة باملقاطعة اليت هدفت إىل تركيع املسلمني حتت ضغط احلرمان ،واحلاجة ملتطلبات
العيش ،وعلى صعيد آخر؛ حتدث القرآن الكريم عن خطة املنافقني حلرف املسلمني عن
ين يَُق ُ
ولو َن ال
{ه ُم َّال ِذ َ
دينهم من خالل ممارسة الضغط االقتصادي عليهم ،فقال تعاىلُ :

الس َما َو ِ َ
ض َوَل ِك َّن
ُتن ِفُقوا َعَلى َم ْن ِعن َد َر ُسو ِل اهللِ َحتَّى يَن َف ُّضوا وَلهلِ ِ َخزَاِئ ُن َّ
ات َواأل ْر ِ
المُْنَاِف ِق َ
ني ال يَ ْف َق ُهو َن}(.املنافقون)7:
وعلى نفس الدرب ،ولغايات مشبوهة ومشابهة ،يأتي الضغط االقتصادي على
شعبنا الفلسطيين ،من خالل احلصار االقتصادي ،وممارسة خمتلف ألوان القرصنة والسلب
حلقوقه يف األموال ،واألراضي ،والبضائع ،وعرقلة التبادل التجاري ،وإهالك الزرع ،وقلع
الشجر ،والتحكم بالضرائب واجلمارك ،واالعتداء على احلق حبرية حركة املرور على
املعابر ،ومنع االسترياد والتصدير إال من خالل فوهة ضيقة ،وخلق حال من االضطراب
الدائم الذي يعرقل الشروع باالستثمار من قبل أصحاب األموال احمللية والوافدة ،ومل
تعد هذه احلرب حباجة إىل اجتهاد يف حقيقة وجودها ،فأصحابها أعلنوا صراحة عنها،
وعن أهدافها ،اليت تصب يف خدمة حال الرتكيع اليت يريدونها هلذا الشعب األبي.
منوت واقفني ولن نركع
الشعب الفلسطيين الصابر املرابط ،يعرب حاله ومقاله عن أنه لن يركع إال هلل الذي
خلقه ،فهو الشعب الذي قدم قوافل الشهداء ترتاً ،ومل يركع ،بل صرب وما زال حيتسب
أجر املصاب اجللل ،وهو على يقني أن النقص يف األنفس واألموال لن يقوده إال إىل
16
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مزيد من التمسك مببادئه وثوابته ،مبتغياً من وراء ذلك أجر اهلل ومثوبته ،مستهدياً بنور

الص َ
ين* َو َال
الص ِاب ِر َ
قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
الصبرْ ِ َو َّ
استَ ِعينُواْ ِب َّ
ين آ َمنُواْ ْ
ات َب ْل أَ ْحيَاء َوَل ِكن َّال َت ْش ُعُرو َن* َوَلنَبُْل َون ُ
ُ َْ
ُ
َّك ْم ِب َش ْيٍء
بيل اهللِ أَ ْم َو ٌ
َتُقولوا لمِ ْن ُي ْقتَل فيِ َس ِ
َ
وف و جُْ
ِّم َن الخْ َ ْ
ين
ال
ين* َّال ِذ َ
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
وع َوَن ْق ٍ
َ ِ
َ
اجعو َن* ُأ َ
ات ِّمن َّرِّب ِه ْم
ولـئِ َك َعَليْ ِه ْم َصَل َو ٌ
إَِذا أ َصاَبتْ ُهم ُّم ِصيبٌَة َق ُالواْ إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّـا إَِليِْه َر ِ
َو َرحمَْ ٌة َوُأ َ
ولـئِ َك ُه ُم

المُْ ْهت ُ
َدو َن}( .البقرة)157 - 153 :

وعن ُأ ِّم َسَل َمَة أنها قالت( :مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول :ما من ُم ْسِلم
ٍ
َ
اج ُعو َن ،اللهم أْ ُج ْرِني يف ُم ِصيبَ ،
ُت ِصيُبُه ُم ِصيبٌَة فيقول :ما أ َم َرُه اهلل ،إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّا إليه َر ِ
تيِ
()1
ف لي َخيرْ ًا منها ،إال أَ ْخَل َ
َوأَ ْخِل ْ
ف اهلل له َخيرْ ًا منها).
والسلف الصاحل ابتلوا باجلوع وغريه فصربوا ،ووقف إميانهم سداً منيعاً أمام

أساليب الرتكيع ،فعن أََنس ،رضي اهلل عنه ،قالَ :
(خ َر َج رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه

اجُرو َن َو َ
وسلم ،إىل َ
ْصاُر يحَْ ِفُرو َن يف َغ َداةٍ َب ِارَدةٍ ،فلم يَ ُك ْن هلم َعبِي ٌد
األن َ
اخلنْ َد ِق ،فإذا المُْ َه ِ

يَ ْع َمُلو َن ذلك هلم ،فلما َرأَى ما ِبه ْم من النَّ َصب َو جُْ
الوع ،قال :اللهم إِ َّن اْل َعيْ َ
ش َعيْ ُ
ش
ِ
ِ
ِ
اآلخرةَ ،فا ْغ ِف ْر ِل َ
ْص ِار واملهاجرةَ ،ف َق ُالوا مجُ ِيبِ َ
ال َهاِد
ني له :نحَْ ُن َّال ِذ َ
ألن َ
ين َبايَ ُعوا محَُ َّم َدا ،على جْ ِ
ما َب ِقينَا أََب َدا).

()2

فأمحق أو جمنون من يظن أن املؤمنني املرابطني على أرض فلسطني الطاهرة،
سريكعون منهزمني أمام ضغوط متارس من هذا الطرف أو ذاك ،أو يف هذا الظرف أو
ً
مفعوال،
ذاك ،وإمنا سيكون عمادهم دائماً الصرب واملصابرة ،حتى يقضي اهلل أمراً كان
 .1صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب ما يقال عند املصيبة.

 .2صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة اخلندق وهي األحزاب.
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وهم على أمل كبري بالفرج القريب ،متطلعني إىل وعد اهلل جل شأنه ،وهو ال خيلف

ْخُلواْ جْ َ
ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن
النََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
امليعاد ،إذ يقول جل ذكره{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ

الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ

اهللِ أَال إِ َّن َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ
يب}(البقرة ،)214 :وقال جل شأنهَ { :وُأ ْخ َرى تحُ ِبُّوَن َها َن ْص ٌر ِّم َن اهللِ
يب َوَب ِّش ِر
َوَفتْ ٌح َق ِر ٌ

المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني}(.الصف)13 :

وحث اهلل تعاىل أولياءه املؤمنني على االنصياع ملبادئه وأحكامه ،غري آبهني حبرمان

اقتصادي أو عقاب يأتي من هنا أو هناك ،فاهلل هو الرزاق ذو القوة املتني ،وهو سبحانه

ين آ َمنُواْ
يتكفل برزقهم وإغنائهم بسد حاجاتهم ،وبهذا الصدد يقول تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

ال يَ ْق َرُبواْ املَ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم َب ْع َد َعا ِمه ْم َه َ
س َف َ
ُم َعيَْلًة َف َس ْو َف
إِنمََّا المُْ ْش ِر ُكو َن جََن ٌ
ـذا َوإِ ْن ِخ ْفت ْ
ِ

ُي ْغنِ ُ
يك ُم ُ
يم
اهلل ِمن َف ْضِلِه إِن َشاء إِ َّن اهللَ َعِل ٌ

يم}(.التوبة)28 :
َح ِك ٌ

ويف احلديث القدسي الذي يرويه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ربه سبحانه

است ْ
َط ِع ُموِني ُأ ْط ِع ْم ُك ْم ،يا ِعبَاِدي؛
وتعاىل ،يقول( :يا ِعبَاِدي؛ ُكُّل ُك ْم َجاِئ ٌع إال من أَ ْط َع ْمُتُهَ ،ف ْ

است ْ
َك ُسوِني أَ ْك ُس ُك ْم  )1()...وما دام املؤمن على يقني بأن اهلل
ُكُّل ُك ْم َع ٍار إال من َك َس ْوُتُهَ ،ف ْ
هو الذي يطعم ويسقي ،فلن يطلب طعامه ممن يبغي له اهلوان ،وحياول استذالله مبمارسة
ألوان املقاطعة واحلرمان القسري والقاسي من أبسط احلقوق ومتطلبات احلياة.
ومن أقوال العرب وأمثاهلم اليت تعاضد رفض الركوع خنوعاً حلرب تدك بالسالح
القاتل ،أو بغريه من وسائل الفتك وأساليبه األخرى ،كممارسة الضغط االقتصادي،
وفرض احلرمان واجلوع على الناس أو بعضهم بهدف تركيعهم ،يستذكر الشعب
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
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جتويع للرتكيعّ ...
وأنى ذلك؟!

وت ُ
الفلسطيين املثل القائل :مَُ
احل َّرُة ُجو ًعا ،وال َتأُْك ُل ِبثَ ْديَيْ َها) .وبناء على سرية هذا
(ت ُ
الشعب املغوار الصابر ،وما عهد عنه يف املاضي واحلاضر؛ فإن األمل معقود على أن
قناته لن تلني ،وهامته لن تكسر ،وعزميته لن يقهرها جتويع من ظامل ،وال بطش جبار،
ما دام مستعيناً بالواحد القهار ،الذي وعد بكشف الغمة عن املبتلني يف سبيله ،ونصر
املنافحني عن حرماته ومقدساته ،طال الزمن بهم أم قصر ،فهم على أمل بالنصر
القريب ،وإن رآه الظاملون بعيداً ،فهو قريب قريب ،رغم أنف الكارهني.
داعني اهلل تعاىل أن يفرج الكرب عن شعبنا ،وأن يقينا وإياه شر فنت اجلوع والفقر
واحلرمان ،وأن ُيباعد بيننا وبني خطايانا ،على غرار دعاء رسولنا األكرم ،صلى اهلل عليه
ِ
وسلم ،إذ كان يدعو فيقول( :اللهم إني أَ ُعوُذ ِب َك من َ
الك َس ِلَ ،واهلَ َر ِمَ ،واملَأَْثمَ ،واملَْغ َر ِم،
َ
َو ِم ْن ِفتْنَِة اْل َقبرْ َ ،و َع َذ ْ
اب النَّ ِارَ ،و ِم ْن َش ِّر ِفتْنَِة اْل ِغنَىَ ،وأَ ُعوُذ
اب ال َقبرْ َِ ،و ِم ْن ِفتْنَِة النَّ ِارَ ،و َعذ ِ
ِ
ِ
اي بمَِاِء
ِب َك من ِفتْنَِة اْل َف ْق ِرَ ،وأَ ُعوُذ ِب َك من ِفتْنَِة المَْ ِس
َّجا ِل ،اللهم ا ْغ ِس ْل َعيِّن َخ َطايَ َ
يح الد َّ
ِ
ت الثَّ ْو َب َ
األْبيَ َ
الثَّْلج َواْلبرََ ِدَ ،وَن ِّق َقْليِب من الخْ َ َطايَا كما َن َّقيْ َ
سَ ،وَبا ِع ْد َبيْن
الدَن
ض من َّ
ِ
ِ
يِ
()1
اي كما َبا َعد َ
ْت بني المَْ ْش ِر ِق َوالمَْْغ ِر ِب).
َوَبينْ َ َخ َطايَ َ
سائلني اهلل تعاىل كذلك أن يرفع مقته وغضبه عنا ،وأن ُيعجل لنا ولديننا بفرج

من عنده قريب ،وأن ُيثبّت قلوبنا على حبه ،وأن يهدي أنفسنا إىل االنصياع لطاعته،
واحلرص على اتباع رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف املنشط واملكره ،والعسر واليسر،
آمني آمني يا رب العاملني.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من املأثم واملغرم.
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مناسبة العدد
كلما َّ
أهل علينا شهر ربيع األول من كل عام ،حيتفل املسلمون يف كل مكان بذكرى
مولده صلى اهلل عليه وسلم؛ وذلك بسماع القصائد ،وأنغام املديح ،وروائع الكلمات،
ثم تطوى الذكرى ،ويتالشى صداها مع زمحة احلياة املادية الصاخبة ،ويستمر املسلمون
يف سباتهم العميق ،مستسلمني للذل واهلوان ،راتعني -والعياذ باهلل -يف غمار من
الشهوات واملوبقات.
ولكن هل يكفي عمل مثل هذه االحتفاالت اليت تولد ميتة بال حراك؟ وهل ترضى
منا ذلك يا سيدي يا رسول اهلل ،واحلال هو احلال ،مل يتغري ومل يتبدل؟ فاإلنسان ميشي يف
الشارع هذه األيام ،فال يفرق بني مدينة إسالمية ،وبني مدينة غري إسالمية ،نساء شبه
ً
أرجاال هم أم نساء؟! كما أن االقتصاد يف بالد املسلمني يف
عاريات ،وشباب ،ال تدري
معظمه يقوم على الربا ،واالحتكار ،واالستغالل ،ووسائل اإلعالم حتبب إلينا الفسوق
والعصيان ،وتزينه يف قلوبنا ،وتكره إلينا اإلميان ،كما أن مفاهيم التعليم يف العامل
20
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اإلسالمي متشي حسب خطة وضعها أعداء اإلسالم ،وبالطريقة اليت يريدونها -والعياذ
باهلل ،-فإذا كان اإلنسان يلحظ يف معظم أمور حياتنا ابتعاداً عن سننه صلى اهلل عليه
وسلم ،ومتسكاً بسنن أعداء اإلسالم ،الذين حذرتنا منهم ،وأنذرتنا من أن نقتفي
آثارهم ،فهل لنا من بعد كل هذا أن ندّعي االنتساب إليك ،وأننا من حمبيك؟! وهل من
هذه صفتهم ،هم املسلمون ،الذين تعبت يا رسول اهلل ،وصحابتك الكرام من أجلهم،
لتجد يف النهاية أناساً هذه صفاتهم وهذه أخالقهم؟! حقاً لو فتش اإلنسان يف سلوكنا
وتصرفاتنا رؤساء ومرؤوسني ،متعلمني وغري متعلمني ،مل جيد يف معظمها اقتداء ومطابقة
لسنة رسولنا الكريم ،فهل حيق لنا بعد أن ندعي حب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وفينا من يصف املتمسك بسنته بالرجعية والتطرف والتأخر؟ فإذا كان التمسك بأصول
اإلسالم تطرفاً وأصولية يف نظر املنافقني ،فبماذا يصفون من متسك بآداب اإلسالم
وأخالقه مما يدخل يف دائرة اإلحسان؟ فإذا كان هذا جيري يف ديار املسلمني ،فكيف نلقاه
يوم القيامة ،ومباذا نلقاه؟
خنشى أن نكون ممن عناهم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني قال( :أََنا َف َر ُط ُك ْم

ال ِمنْ ُك ْمُ ،ث َّم َلُي ْختَ
َعَلى الحْ َ ْوضَ ،وَليرُْ َف َع َّن ِر َج ٌ
َل ُج َّن ُدوِنيَ ،فأَُق ُ
ول :يَا َر ِّب؛ أَ ْص َح ِابيَ ،فُي َق ُال:
ِ

إن َ
ْري َما أَ ْح َدُثوا َب ْع َد َك)( )1فإذا كان هذا حالنا -والعياذ باهلل -فهل ينفعنا يومئذ
َّك َال َتد ِ
ِ
أن حنتج بأننا كنا نقيم املوالد يف ذكرى مولدك؟
إنه ألمر بدهي ال حيتاج إىل نقاش ،من كان حيب شخصاً حباً صادقاً ،فال بد أن يقتدي به،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.
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وأن يتمسك مبا يقول ،ويف هذا يقول الشاعر:
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه

هذا لعمري يف الفعال بديع

لـــو كنت صادق حبه ألطعته

إن احملب ملن حيـــب مطيع

ما أحوجنا حنن املسلمني إىل أن نتدبر سرية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن
نعيش معها ،مع العظمة اليت أشار إليها سبحانه وتعاىل ،بقولهَ { :وإن َ
َّك َل َعَلى ُخُل ٍق
ِ
َع ِظيم}(.القلم)4 :

ٍ

فمن الواجب احملتم علينا ،أن نسارع إىل التعلق برسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم،

وأن ندرس السرية العطرة دراسة املتأمل البصري ،لنعرف كيف نقتدي به ،ونقتبس من
هذه السرية اجلامعة حلياتنا ،وأنفسنا ،وأوالدنا ،وجمتمعاتنا ،وحمكومينا ،فنأخذ من هذه
السرية اهلدى ،وخري اهلدى ،هدى حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
وإني أقسم باهلل سبحانه غري حانث ،إن شاء اهلل تعاىل ،أن ال صالح وال فالح
لنا يف الدنيا واآلخرة إال بالتأسي واالقتداء مبحمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وسننه ،فكل
نسب منقطع يوم القيامة إال نسبه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيا ويح من قطع صلته بنبيه،
صلى اهلل عليه وسلم! ويا تعس من متضي عليهم األيام والشهور فال يذكرون حممداً
صلى اهلل عليه وسلم! وإذا ذكر أمامهم خبلوا حتى بالصالة عليه -والعياذ باهلل ،-فمن
أحب شيئاً أكثر من ذكره ،واملرء مع من أحب يوم القيامة.
ول اهللِ؟ َق َ
السا َعُة يَا َر ُس َ
ال:
جاء رجل إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالَ ( :متَى َّ
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لهََ َ َ َ
َ
ب اهللَ
لهََ
ري َصالةٍَ ،وال َص ْو ٍمَ ،وال َص َدَقٍةَ ،وَل ِكيِّن ُأ ِح ُّ
َما أ ْع َدْد َت ا؟ قالَ :ما أ ْع َدْد ُت ا ِم ْن َكثِ ِ
ولُهَ ،ق َ
َو َر ُس َ
ْت َم َع َم ْن أَ ْحبَبْ َ
ال :أَن َ
ت).

()1

فحب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وثيقة الدخول إىل اجلنة ،والنار حمرم عليها أن
حترق قلباً فيه حمبة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورحم اهلل الشاعر حيث قال:
يا رب إن ذنوبي يف الورى كثرت

وليس لي عمل يف احلشر ينجيين

وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب

النيب وهــــذا القــدر يكــفيين

ولقد كان الذين عاشوا بعد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من الصحابة
الكرام يشتد شوقهم إليه ،وتزيد يف قلوبهم نار احملبة كلما تذكروا رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وكان أحدهم إذا اقرتب أجله ،وحان موته ،يفرح ويستبشر؛ ألنه سيلقى
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا بالل بن رباح مؤذن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم حني حضرته الوفاة ،صاحت امرأته واوياله!! فقال بالل بن رباح ،رضي اهلل عنه:
(واطرباه ،وافرحتاه ،غدا ألقى األحبة ،حممداً وصحبه).

()2

وهذا اإلمام مالك ،رمحه اهلل ،كان على جانب عظيم من احلب لرسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم ،ومن دالئل حمبته تعظيمه وإجالله لكل ما له عالقة بالنيب الكريم ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فكان ال يقرأ احلديث النبوي الشريف إال وهو طاهر متوضئ ،وإذا بدأ
بقراءة حديث ال يقطعه بشيء آخر حتى ينتهي منه.
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب عالمة احلب يف اهلل عز و جل.
 .2منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية.6/ 6 ،

23

العدد  107ربيع األول وربيع الثاني  1434هـ  -شباط وآذار  2013م

فمحبة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فرض واجب على كل مسلم ومسلمة ،قال

يِ
ب أَ ْولىَ ِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ني
تعاىل{ :النَّ ُّ

س ِه ْم}( .األحزاب)6 :
ِم ْن أَْنُف ِ

وبعد؛ ففي هذا القدر كفاية ،ملن كان له قلب ،أو ألقى السمع وهو شهيد ،فعليكم
مبحبة نبيكم حمبة صادقة ،وحمبة أهل بيته األطهار ،وصحابته األبرار ،وأدبوا أوالدكم على
ذلك.
فاحلمد هلل الذي جعلنا من أتباع هذا النيب العظيم ،عليه أفضل الصالة ،وأزكى
التسليم ،فهو اجلدير باإلكبار واإلجالل؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل أنقذنا من الضالل،
وأخرجنا من الظلمات إىل النور ،فهو الذي يسعف احملبني له من مهالك الشقاء ،ويشفع
يوم الفزع األكرب ،يوم ال شفيع سواه ،وينقذ املؤمن احملب من فتنة القرب وعذابه ،صلى
اهلل عليك يا رسول اهلل ،وجعلنا من املهتدين بهديك ،املقتدين بسنتك ،قال تعاىلَ :
{ل َق ْد
ريا}.
َكا َن َل ُك ْم فيِ َر ُسو ِل اهللِ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة لمَِ ْن َكا َن يَ ْر ُجو اهللَ َواْليَ ْو َم ِ
اآلخ َر َوَذ َك َر اهللَ َكثِ ً
(األحزاب)21 :

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

24

مناسبة العدد
لقد توعد اهلل عز وجل من يؤذي رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقــال تعالــى{ :إِ َّن
َد لهَُ ْم ع َ
ُّ
َذاًبا ُّم ِهينًا} (األحزاب.)57:
اآلخ َرةِ َوأَع َّ
الدْنيَا َو ِ

ين ُي ْؤُذو َن اهللَ َو َر ُس َ
ولُه َل َعن ُ ُ
َّال ِذ َ
َه ُم اهلل فيِ

وسنة اهلل تعاىل اقتضت أن ينتقم ممن وقع( )1يف عرض النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
ُ

وجترأ عليه إذا مل ُيقم عليه احلد بيد املسلمني ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال( :ال
ُيقتل أحدكم بســب أحد إال بسـب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم)(.)2
إن الذين يقومون باإلساءة للرسول ،هم الذين يستحقون العقوبة وحدهم ،فال

از َرةٌ ِو ْز َر
جيوز إيذاء أحـد من بالدهم ،أو التعرض لغريهم ،قال تعاىل{ :وال َت ِزُر َو ِ
ُأ ْخ َرى}( .فاطر)18 :
َآن َق ْوم عَ
ويقول تعاىلَ { :و َال جَْي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
ب ِللتَّ ْق َوى}( .املائدة )8:
َلى أَ َّال َت ْع ِدُلواْ ا ْع ِدُلواْ ُه َو أَْق َر ُ
ٍ

وقد قام الناصر صالح الدين بإطالق سراح ملوك الفرجنة والصليبيني وأمرائهم يف
معركة حطني إال إرناط حاكم الكرك ،حيث قام بقتله؛ وذلك ألنه شتـم النيب ،صلى اهلل
.1شبّه واغتابه وعابه.

.2الفصول يف سرية الرسول ،ص.301
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عليه وسلم ،أمام قافلة للحجاج ،بعد أن قطع الطريق عليهم وهامجهم (.)1
إن من عقيدة أهل السنة ،من آذى الصحابة جيب ردعه وتأديبه ،فكيف مبن آذى نبياً
من األنبياء؟! وكيف مبن آذى حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم؟!
فإذا مل ُيقم عليه احلد يف الدنيا ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل ينتقم منه ،ويكفيه إياه،
ويف السرية النبوية ،وبعد عهد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حوادث كثرية تشري إىل

ني* إنَّا َك َفيْن َ
اص َد ْع بمَِا ُت ْؤ َمُر َوأَ ْع ِر ْ
َاك
هذا ،كيف ال ؟ واهلل تعاىل يقولَ{ :ف ْ
ض َع ِن المُْ ْش ِر ِك َ ِ
املستهزئني} (احلجر.)95 - 94 :

وقد تعهد اهلل لكل من شنأه وأبغضه وعاداه أن يقطع دابره ،وميحق أثره ،قــال
تعالـى{ :إِ َّن َشاِنئَ َك ُه َو

َ
األْبترَُ }( .الكوثر)3:

قال ابن تيمية( :ولعلك ال جتد أحداً آذى نبياً من األنبياء ،ثم مل يتب إال وال ُبد أن

يصيبه قارعة).

()2

ات َما َع ِمُلواْ َو َح َ
اق ِب ِهم َّما َكاُنواْ ِبِه يَ ْستَ ْه ِز ُؤو َن} (النحل.)34:
قال تعاىلَ{ :فأَ َصاَب ُه ْم َسيِّئَ ُ
إن الذين آذوا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد انتقم اهلل منهم مجيعاً ،وأهلكهم

واحداً واحداً ،وهم الذين استهزؤوا به صلى اهلل عليه وسلم ،وناصبوه العداء يف غابر
الزمان ،فقد حمقهم اهلل ،وأهانهم النسيان وطواهم ،وكبكبوا يف مزبلة التاريخ إىل األبد،
باق ،وإن أتباعه املستمسكني بهديه يف ازدياد ،وللـه احلمد واملنة.
وأما هو فذكره ٍ
قال ابن تيمية( :قد كتب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل كسرى وقيصر وكليهما
مل يسلم ،لكن قيصر أكرم كتاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأكرم رسوله فثبت ملكه،
 .1صالح الدين األيوبي ،ص.48
 .2الصارم املسلول ،ص.165
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باق يف ذريته إىل اليوم ،وما يزال يتوارث يف بعض بالدهم.
فيقـال :إن امللك ٍ
وأما كسرى؛ فمزق كتاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،واستهزأ برسوله ،فقتله اهلل
بعد ذلك ،ومزق ملكه كل ممزق ،فلم َ
يبق لألكاسرة ملك).

()1

بعض الذين أذهلم اهلل وحاق بهم العذاب:
• عامر بن طفيل ،حاول اإلساءة إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فابتاله اهلل بغدة
يف حنره ،إىل أن مات مريضاً ً
ذليال ،وهو يصرخ من األمل.

()2

• أربد بن قيس ،كان يؤذيه ،ويسعى يف تدبري قتله ،فأنزل اهلل عليه صاعقة حترقه هو
وبعريه.

()3

• أما فرعون األمة (أبو جهل) ،فكانت نهايته على يد غالمني من األنصار ،ضرباه
بسيفيهما حتى ُقتل يف غزوة بدر.

()4

• أبو هلب ،فقد كان يؤذي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويكذبه ،وجيول خلفه يف
موسم احلج ،ويف األسواق لتكذيبه ،والوقيعة به ،فكانت نهايته الذل ،واحلرمان؛ إذ انتقم
اهلل لنبيه ،صلى اهلل عليه وسلم منه ،لقد أصيب مبرض مع ٍد ،فمات وحيداً ً
ذليال مهاناً،
ال يقرتب منه أحد(.)5

• ُأبي بن خلف ،فقد مات خوفاً وقهراً من رسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقد كان

ُ
بي يف عنقه يوم
يتوعد الرسول بالقتل ،فقال( :بل أنا أقتلك إن شاء اهلل) ،فلما ُط ِعن أ ّ

 .1نفس املصدر السابق ،ص.164
 .2ال حتزن ،ص.254

 .3نفس املصدر السابق.

 .4هذا هو رسول اهلل.52/ 1 ،
 .5الرحيق املختوم ،ص.155
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ُأحد ،وكان خدشاً غري كبري ،كان يقول :إنه قال لي مبكة ،أنا أقتلك إن شاء اهلل ،فواللـه
لو بصق علي لقتلين (.)1
• كعب بن األشرف اليهودي ،آذى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وشتمه باهلجاء ،فانتقم
اهلل لنبيه ،وأهلك كعباً (.)2

الَ ( :كا َن ِمنَّا َر ُج ٌل ِم ْن َبن النَّ َّج ِارَ ،ق ْد َق َرأَ اْلبَ َق َرةََ ،و َ
َع ْن أََنس ْبن َماِل ٍكَ ،ق َ
آل ِع ْم َرا َن،
ِ ِ
يِ
ََ
لحَ َ ْ
َاب،
َو َكا َن يَ ْكت ُ
ُب ِل َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فانْطل َق َه ِارًبا َحتَّى ِ َق ِبأ ْه ِل ال ِكت ِ
َق َ
ث أَ ْن َق َص َم ُ
ُب لمِحَُ َّم ٍدَ ،فأُ ْع ِجُبوا ِبِهَ ،ف َما َلبِ َ
اهلل ُعُن َقُه
الَ :ف َرَف ُعوُهَ ،ق ُالواَ :ه َذا َق ْد َكا َن يَ ْكت ُ
ت َ
األ ْر ُ
ض َق ْد َنبَ َذْتُه َعَلى َو ْج ِه َهاُ ،ث َّم َعاُدوا َف َح َفُروا َلُه،
يه ْمَ ،ف َح َفُروا َلُه َف َوا َر ْوُهَ ،فأَ ْصبَ َح ِ
ِف ِ
ت َ
األ ْر ُ
ت
ض َق ْد َنبَ َذْتُه َعَلى َو ْج ِه َهاُ ،ث َّم َعاُدوا َف َح َفُروا َلُهَ ،ف َوا َر ْوُهَ ،فأَ ْصبَ َح ِ
َف َوا َر ْوُهَ ،فأَ ْصبَ َح ِ
َ
األ ْر ُ
ض َق ْد َنبَ َذْتُه َعَلى َو ْج ِه َها ،فَترََ ُكوُه َمنُْبوًذا) (.)3

قال ابن تيمية -معلقاً على ما سبق :-فهذا امللعون الذي افرتى على النيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،ما كان يدري إال ما كتب له ،فقصمه اهلل وفضحه ،وذلك بأنه أخرجه من القرب بعد
أن ُدفن مراراً ،وهذا أمر خارج عن العادة ،ويدل على أنه كان عقوبة ملا قاله ،وأنه كان كاذباً؛
إذ كان عامة املوتى ال يصيبهم مثل هذا ،وأن هذا اجلرم أعظم من جمرد االرتداد ،إذ كان عامة
املرتدين ميوتون وال يصيبهم مثل هذا ،وأن اهلل منتقم لرسوله ممن طعن عليه ،وسبه ،ومظهر

لدينه ولكذب الكاذب إذا مل يتمكن الناس أن يقيموا عليه احلد.
 .1الرحيق املختوم.164 ،

 .2الصارم املسلول ،ص.70

 .3صحيح مسلم ،كتاب صفات املنافقني وأحكامهم ،باب منه.
 .4الصارم املسلول ،ص.116
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املروي من أنس بن مالك( :فرفعوه) ينطبق
إن الكلمة الواردة يف النص السابق
ّ
معناها على اجملرم املرتد سلمان رشدي ،الذي طعن يف شخصية الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف كتابه (آيات شيطانية) 1988م ،فقام الغرب برفع شأنه وشأن روايته ،فرفعوه،
ودعموه باملال؛ ألن يف روايته إساءة بالغة لإلسالم ولرموزه الدينية.

()1

وسلمان رشدي وغريه جمرد أدوات تافهة يف الصراع التارخيي ،فالعداء لإلسالم قائم
منذ القدم ،وليست املرة األوىل أو األخرية اليت يرفعون بها من شأن اجملرمني الذين
يعملون ضد اإلسالم.
فقد حصلت قصة مشابهة ملا سبق قريباً جداً؛ إذ إن احلكومة األفغانية قامت باعتقال
املرتد عبد الرمحن األفغاني ،لتنفيذ حكم اإلعدام حبقه ،باعتباره مرتداً ،فهددتها أمريكا
بقطع املساعدات عنها ،ثم قامت احلكومة اإليطالية باملطالبة به ،وقد وصفه رئيس
وزرائها السابق (برلسكوني) بالشجاع واجلريء ،وقد رفعوا من شأنه (.)2
قـــال ابن تيمية :ومن ُسنة اهلل تعاىل أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده ،وتارة
بأيدي عباده املؤمنني (.)3
وصلى اهلل على رسولنا احلبيب حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله وأزواجه وصحابته ومن
تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 .1جدلية الصراع بني اإلسالم والغرب ،ص.165
 .2موقع تلفزيون اجلزيرة 2006/ 3/ 27م.
 .3الصارم املسلول ،ص.117
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���ن ج���اء ب��ال��ق��رآ ِن
ص��ل��وا ع��ل��ى َم ْ

َو َه�����دى األن�����ا َم ل���واح���ِة اإلمي���ان

ك����ان ال����رس����ول ل���رب���ه ون��ب��ي��ه

ب��رس��ال��ة مج��ع��ت ع���رى األدي����ان

ق��د ص���ار آخ���ر م��رس��ل م��ن ربنا

َ
ال��رس��ائ��ل واع���ظ���اً ببيان
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ُ
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ف��ق��دوا ال��ص��واب حلكمه الذئبان
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ُ
ٍ
ٍ
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تقضي ع��ل��ى ج��ه��ل خ��ط�ير ال��ش��أن

ف��ت��ح��م��س��وا ل��رس��ال��ة يف س��ره��ا

إمي����ان ق��ل��ب ص��ب يف ال��وج��دان

ع��رف��وا احل��ق��ي��ق��ة آم��ن��وا برسالة

ت��ه��دي إىل رش����د م���ن ال��رمح��ن

زح��ف��وا إىل دور الطغاة وحطموا

أرب�����اب ك��ف��ر س���اد يف ال��ب��ل��دان

فغدت رح��اب األرض يغمرها التقى

وال���ن���اس يف س��ل��م ب�ل�ا أوث����ان

وال��ع��دل ص��ار على اجلميع معمم

ال ف���رق يف األع�����راق واألل����وان

ومس��ت ع��ق��ول ال��ن��اس يف تفكريها

ومس�����ا ب���ه���ا ن�����ور ب��ل�ا ن��ي�ران

وت��وح��د األع����راب ب��اس��م رس��ال��ة

ت��ه��دي إىل ال��ت��ق��وى ول��ل��غ��ف��ران

ه��ج��روا القبيلة واك��ت��ف��وا بقرابة

ق��ام��ت ع��ل��ى اإلس��ل�ام ك��اإلخ��وان

وال���ن���اس س�����اروا ل��ل��ج��ه��اد حمبة

ي���رج���ون ج���ائ���زة ف��س��ي��ح ج��ن��ان

وت��ط��وع��وا ل��ل��رب يف طلب الرضا

ف���رض���اه ع��ن��ده��م ع��ظ��ي��م ال��ش��ان

ف��ت��ح��وا دي����اراً مل ي��ك��ون��وا أهلها

ف���ت���وح���دوا ف��ي��ه��ا م���ع ال��س��ك��ان

وب��ه��ا مج��ي��ع��اً ق���د غ����دوا يف أم��ة

يف اهلل ب���ل ص�����اروا م���ن احل��ب��ان

واألرض يف ك��ل اجل��ه��ات توشحت

مب������آذن ف��ي��ه��ا ص�����دى اإلمي�����ان
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تأمالت في القرآن والسنة

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛
فظهرت يف اآلونة األخرية تقليعة جديدة ،ممقوتة ومستقبحة؛ أال وهي جرمية االنتحار؛
فما حكم االنتحار؟ وما عقوبته يف اآلخرة؟ وما يلزم للمنتحر من أحكام يف الدنيا؟ وماذا
نفسه ،ف َف َّك َر يف االنتحار؟
يفعل من َس َّوَلت له ُ
أو ًال  -حكم االنتحار :
َّ
حتمُله النفس من
إن االنتحار ِم ْن أكرب الكبائر ،وأعظم املوبقات؛ ألنه يعكس ما ِ
أسوأ معاني ضعف اإلميان ،وأظهرهاُ :سوُء َّ
والتـ َس ُّخ ُط منه ،وعدُم
الظ ِّن باهلل عز وجلَّ ،
ُ
والقنوط من رمحته وَف َر ِجهَّ ،
وإن حياة
واليأس
الصبرْ ِ على ابتالئه،
الرضا بقضائه ،وعدُم َّ
ُ
ِّ
املرء ِمْل ٌك هلل وحده ،والقتل عدوان على ِّ
حق اهلل يف الطاعة ،وقد نهى سبحانه عن قتل

النفس ،فقال تعاىل{ :وال َت ْقُتُلوا أْنُف َس ُك ْم َّ
إن اهللَ َكا َن ِب ُك ْم
32

َر ِحيْ َماً}( .النساء)29 :

َشا َء ُ
اهلل َفي ْ
أن ي َ
املُ ْن َت ِح ُر مَأوَا ُه َجه َّ
َداً إال ْ
َغِف َر َل ُه مَا ِم ْن ُه ب َ
َن ُم َخاِل َداً ِف ْيهَا َأب َ
َدا

ثانيًا  -عقوبة املنتحر يف اآلخرة:
السنَّة املُ َط َّهرة ،ومن ذلك هذان احلديثان الشريفان:
جاءت عقوبة املنتحر واضحًة يف ُّ
(أ) عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :من َت َرَّدى
ِم ْن َجبَلَ ،ف َقت َ
نفسُه ،فهو يف نار جهنَّ َم يَترََ َّدى فيه خالداً خَُمَّلداً فيها أبداً ،و َْمن تحََ َّسى سمَُّاً،
َل َ
ٍ

َح َّساُه يف نار َجهنَّ َم خالداً خَُمَّلداً فيها أبداً ،و َم ْن َقت َ
َف َق َ
َل َن ْف َسُه
نفسهَ ،ف ُس ُّمُه يف يَ ِدهِ يَت َ
تل َ
بحَِ ِدي َدةٍَ ،ف َح ِدي َدُتُه يف يَ ِدهِ جََيأُ بها يف بطنه يف نار َجهنَّ َم خالداً خَُمَّلداً فيها أبداً).

()1

ويف تأويل اخللود هنا أقوال:
استح َّل االنتحا َر ،فهو كافر مرتد ،فُي َّ
ُ
خلد يف النار أبد اآلبدين.
فيم ْن َ
أحدها :أنه َ
الـمكث يف النار ،واإلقامة املتطاولة ،ال حقيقة الدوام األبدي،
والثاني :طول ُمدَّة ُ
كما يقالَ :خَّل َد اهلل ملك السلطان.
والثالثَّ :
تكر َم عليه بعدم اخللود؛ لكونه
أن هذا جزاؤه؛ ولكن اهلل تبارك وتعاىل َّ
وت مسلماً ،مصداقاً لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :يخَُْر ُج ِم َن النَّ ِار َم ْن كا َن
يمَ ُ
يف َقلبِِه ُ
مثقال َذ َّرةٍ ِم ْن اإلميا ٍن).

()2

بن َعبْ ِد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
(ب) وعن ُجنْ ُد ِب ِ

رجل به ُجر ٌحَ ،ف َجز َع ،فأخذ سكيناًَ ،ف َح َّز بها يَ َدُه ،فما َرَقأَ
وسلم( :كان ِفيْ َم ْن كان َ
قبل ُكم ٌ
ْ
ِ

ات ،قال اهلل عز وجلَ :ب َد َرِني َعبْ ِدي بنَ ْف ِسِهَ ،ح َّر ْم ُت عليه َ
الدُم حتى َم َ
اجلنََّة).
َّ
ِ

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيث.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب صفة جهنم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب منه ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
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ثالثًا  -ما يلزم للمنتحر من أحكام يف الدنيا:
ودفن يف
تغسيل،
(أ) َتثُب ُت للمنتحر أحكاُم الوفاة اليت تثُب ُت ِل َغيرْ ِه؛ ِم ْن
ٍ
وتكفنيٍ ،
ٍ
مقابر املسلمني.
الناس؛ ألنه ليس كافراً ،ما مل يكن
(ب) وأما الصالُة عليه؛ فالراجح أن ُي َصِّل َي عليه ُ
َح ً
ال له؛ ولكن ُي َس ُّن ألهل العلم ،والفضل ،والقدوة؛ كالقاضي ،واملفيت ،والعامل،
ُمست ِ
ونـحوهم ،أن يرتكوا الصالة عليه؛ عقوبة له ،وزجراً لغريه أ ْن يف َع َل
وإمام املسجد،
ِ

ِف َ
علُه؛ َّ
الناس.
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ترك الصالة على املنتحرَ ،
وصَّلى عليه ُ
ألن َّ

(ج) يَ ُظ ُّن بعض الناس أنه ال جيوز الدعاء للمنتحر باملغفرة والرمحة؛ ألنه كاف ٌر خَُمَّل ٌد يف
مرتكب لكبرية من أكرب الكبائر،
عاص،
ٌ
النار ،والصحيح أنه ليس كافراً؛ ولكنه ُم ٌ
سلم ٍ
َح ٌّق للخلود يف النار ،وأنه جيوز الدعاء له باملغفرة والرمحة؛ ألنه واق ٌع حتت مشيئة
وُم ْست ِ
محتِه ،وهو سبحانه ال ُي ْس ُأل
سطِه ،وإ ْن شاَء َغ َف َر َلُه ِب َف ْضِلِه و َر َ
اهلل؛ إ ْن شاَء َع َّذَبه ِب َع ْدِلِه وِق ِ
ب لحُِ ْك ِمه.
َع َّما يفعل ،وال ُم َع ِّق َ

اج َر
الس َّنـِة ما يَ ُد ُّل على ذلك؛ فعن جابر ،رضي اهلل عنه ،أنه قال( :ملا َه َ
ويف صحيح ُّ
اج َر معه ُّ
الط َف ُ
اج َر َم َعه َر ُج ٌل
يل بن عمرو ،و َه َ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املدينة َه َ
فم ِر َ
ص له ،ف َق َط َع بها َب َراجمِ َُهَ ،
ت
فش َخبَ ْ
فج ِز َع ،فأخذ َم َشاِق َ
ض َ
من قومه ،فاجتووا املدينةَ ،

يَ َداُه حتى مات ،ف َرآُه ُّ
الط َف ُ
يل يف َمنَا ِمِهَ ،ف َرآُه و َهيْئَُتُه َح َسنٌَة ،ورآه ُم َغ ِّطيَاً يَ َديِْه ،فقال له :ما
َصنَ َع ِب َك َرُّب َك؟ فقالَ :غ َف َر لي ِب ِه ْج َرتي إىل َنبِيِِّه ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقالَ :ما ِل ْي
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َشا َء ُ
اهلل َفي ْ
أن ي َ
املُ ْن َت ِح ُر مَأوَا ُه َجه َّ
َداً إال ْ
َغِف َر َل ُه مَا ِم ْن ُه ب َ
َن ُم َخاِل َداً ِف ْيهَا َأب َ
َدا

أ َر َ
ْتَ ،ف َق َّص َها ُّ
الط َف ُ
اك ُم َغ ِّطيَاً يَ َديْ َك؟ قالِ :قيْ َل ِليَ :ل ْن ُن ْصِل َح ِمنْ َك َما أْف َسد َ
يل على النيب،
الله َّم َوِليَ َديِْه َفا ْغ ِف ْر).
صلى اهلل عليه وسلم ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمُ :

()1

ْه َ
رابعًا  -ماذا ي ْ
وض َ
َن َض َ
َفع ُ
األر ُ
ْض مِبَا َر ُح َب ْتَ ،
َل م ْ
ْه َن ْف ُس ُهَ ،ف َس َّوَلت له
اقت َعَلي ِ
اق ْت َعَلي ِ
ْ
االنِت َحا َرَّ ،
وزينه له شيطانه؟
ب ،وأن يصرف
َس َ
1ـ ينبغي للمسلم إذا نزل به بالٌء ،أو َح َّل به َك ْر ٌب ،أن يَ ْصبرِ َ ويحَ ت ِ

وف و ُ
نفسه عن التفكري يف إزهاق روحه؛ لقوله تعاىلَ { :وَلنَبُْل َون ُ
َّك ْم ِب َش ْيٍء ِّم َن الخْ َ ْ
اجلوع
َ ِ
َ
ين إَِذا أَ َصاَبتْ ُهم ُّم ِصيبٌَة
ين* َّال ِذ َ
الص ِاب ِر َ
َّم َر ِ
ات َوَب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
ص ِّم َن األ َم َوا ِل َواألنُف ِ
َوَن ْق ٍ

ات ِّمن َّرِّبه ْم َو َرحمَْ ٌة َوُأ َ
اجعو َن* ُأ َ
ولـئِ َك ُه ُم
ولـئِ َك َعَليْ ِه ْم َصَل َو ٌ
َق ُالواْ إِنَّا لهلِ ِ َوإِنَّـا إَِليِْه َر ِ
ِ
المُْ ْهت ُ
َدو َن}( .البقرة )157 - 155:

ً
تمنَّى َ
فضال عن اإلقدام عليه؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
املوت،
2ـ ال جَيوز َ
ألح ٍد أ ْن يَ َ
أصاَبُهَ ،فإِ ْن كا َن ال ُب َّد َفا ِع ً
َمنَّ َّ
الله َّم أَ ْحيِن ما
ني أَ َح ُد ُك ُم املَْو َت ِم ْن ُض ٍّر َ
ال َفْليَُق ْلُ :
(ال يَت َ
يِ
ت َ
ت ال َوَفاُة َخيرْ َاً ِلي)(.)2
دَا َم ِ
احليَاُة َخيرْ َاً ليَ ،وَت َوَّفيِن إذا كاَن ِ
نفسُه باإلميان؛ َفيَ َ
َّ
ويتذك َر جيداً معاني ِع َّدةَ ،أ َه ُّم َها
عل َم
3ـ وينبغي له حينئذ أن ُي َو ِّط َن َ
هذه الثالثة:
َح ُن ُ
( أ ) َّ
أحس َن
اضيٌَة ،يمَْت ِ
إن االبتالَء ُسنٌَّة إهلِيٌَّة َم ِ
اهلل بها عبادَه ،ويخَْتَبرُِ إيمَْاَن ُهم؛ فإذا َ

املؤمن التعامل معها ،وجعل ابتالَءُه سبباً ِلُرجو ِعه إىل اهلل عز وجل ،واجتهاِده يف العبادات
ُ
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب نهي متين املريض املوت.
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نوبه ،حتى يَْل َقى اهللَ عز وجل ،وليس عليه
واألعمال الصاحلات ،كان البالُء ُم َك ِّفراً ِل ُذ ِ
َخ ِطيئٌَة؛ ومصداق ذلك يف هذين احلديثني:
يب املُ ْسِل َم
1ـ عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما ُي ِص ُ

بَ ،وال َه ٍّمَ ،وال ُح ْز ٍنَ ،وال أًَذىَ ،وال َغ ٍّمَ ،حتَّى َّ
الش ْو َكِة ُي َش ُاك َها ،إِال
بَ ،وال َو َص ٍ
ِم ْن َن َص ٍ
َك َّف َر ُ
اهلل ِب َها ِم ْن َخ َطايَاُه).

()1

2ـ و َعنْه ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما يَز ُ
َال اْلبَالُء ِباملُ ْؤ ِم ِن

َواملُ ْؤ ِمنَِة فيِ َن ْف ِسِهَ ،و َوَل ِدهَِ ،و َماِلِهَ ،حتَّى يَْل َقى اهللَ َو َما َعَليِْه َخ ِطيئٌَة).
(ب) َّ
خطئَُهَ ،و َما ْ
تأس ْوا على َما
إن َما َ
أصاَبُه لمَْ يَ ُك ْن ِلُي ِ
أخ َطأَُه لمَْ يَ ُك ْن ِلُي ِصيْبَُه؛ لكي ال َ
()2

َفاَت ُكم ،وال تف َر ُحوا بمَِا ُ
آتاكمَّ ،
ـاب ِم ْن ُم ِصيْبَـٍة إال ِبإِْذ ِن
فإن اهلل عز وجل يقولَ { :ما أَ َص َ
اهللَِ ،و َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِباللهَّ ِيَ ْهـ ِد َقْلبَـُهُ ،
واهلل ِب ُك ِّل َشيٍء َعِليْ ٌم} (التغابن ،)11 :وهذا هو جوهر
اإلميان بالقضاء والقدر ،وهو الركن السادس من اإلميان.
اآلخ َرةِ َ
مهما كانت شديدةً؛ َّ
(ج) َّ
أش ُّد منها،
فإن
َ
عذاب ِ
تـ ِصيُْبُه يف الدنيا َ
إن ُك َّل ِش َّدةٍ ُ
َ
ضيق
الر ْم َضاِء بالنَّ ِار،
وال يَ ِص ُّح عند َ
أح ٍد ِم َن ُ
َجيرْ َ ِم َن َّ
الع َقالِء أ ْن يَ ْست ِ
فكيف يَ ِف ُّر ِم ْن ٍ
ِ
وش َّدةٍ ُم َّ
اب دَائمَ ،و ُخُلوٍد يف النار ،والعياذ
ؤقتٍَة ،ال ُب َّد هلا يف ِعْلم اهللِ ِم ْن ِنهايٍَة إىل َع َذ
عابرِ ،
ٍ
ٍ
ٍ
باهلل؟!

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 .1صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرضى.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب ما جاء يف الصرب على البالء ،وقال األلباني :حسن صحيح.
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متيز اإلسالم باحرتامه الفائق ،واملنقطع النظري ،للعقل البشري ،وخماطبته للجانب
السليم من الفطرة اإلنسانية ،ودعوته الصرحية والواضحة حملاربة اجلهل والتخلف؛
واعتبار ذلك جزءاً ال يتجزأ من عقيدة املسلم اليت تسعى للرقي باإلنسان الذي ميزه
قادر على التفكر يف خلق اهلل ،الذي أبدع
بعقل ٍ
اخلالق ،جل شأنه ،عن باقي املخلوقات ٍ

هذا الكون؛ ليجعله يف خدمة بين البشر.

وقد أدى هذا كله ،إىل أن يندفع املنتمون هلذا الدين القيم من األمم والشعوب
كافة ،عندما انتقلوا من عبادة النار ،واحلجر ،والشجر ،واملاء ،والشمس ،والقمر ...إخل،
إىل عبادة رب السماوات واألرض وما فيهن ،فقد تفهموا بعمق ،بل بإميان مطلق ،قوله

الس َما َو ِ َ
األ ْرض ُقل ُ
اهلل ُق ْل أََفاتخََّ ْذتمُ ِّمن ُدوِنِه أَ ْوِليَاء َال يمَِْل ُكو َن
تعاىلُ{ :ق ْل َمن َّر ُّب َّ
ات َو ِ ِ

َألنُف ِسه ْم َن ْفعاً َو َال َض ّراً ُق ْل َه ْل يَ ْستَوي َ
ري أَ ْم َه ْل َت ْستَوي ُّ
ات
الظُل َم ُ
األ ْع َمى َواْلبَ ِص ُ
ِ
ِ
ِ
َشاَبَه الخْ َ ْل ُق َعَليْ ِه ْم ُقل ُ
َوالنُّوُر أَ ْم َج َعُلواْ لهلِ ِ ُش َر َكاء َخَلُقواْ َك َخْل ِقِه َفت َ
اهلل َخاِل ُق ُك ِّل َش ْيٍء
ِ
اح ُد اْل َق َّهاُر}( .الرعد)16 :
َو ُه َو اْل َو ِ
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محل اهلل سبحانه وتعاىل ُأ َّمة العرب األمانة املتمثلة يف نشر العدل ،وإحقاق
وقد ّ
احلق يف ربوع هذا الكوكب؛ الذي يعج باألمم والشعوب اليت تعاني من الظلم والقهر
الذي ميارسه األقوياء ضد الضعفاء ،واألغنياء ضد الفقراء ،والذكور ضد اإلناث ،واألمم

َ َ
ًَ
اس َعَلى
ضد بعضها .ويف ذلك يقول سبحانه وتعاىلَ { :وُق ْرآنا ف َرْقنَاُه ِلتَ ْق َرأُه َعلى النَّ ِ
ث َوَن َّزْلنَاُه َتنز ً
يال}(اإلسراء ،)106 :أي أنزلنا إليك أيها الرسول قرآًنا بيَّناه ،وأحكمناه،
ُم ْك ٍ
ِ

ومتهل،
وَف َّصلناه ،فارًقا بني اهلدى والضالل ،واحلق والباطل؛ لتقرأه على الناس يف تؤدة ُّ

مفرًقا؛ شيئًا بعد شيء ،على حسب احلوادث ،ومقتضيات األحوال( .)1كما قال
وَن َّزْلناه َّ
تعاىلَ { :و َك َذِل َك أَن َزْلنَاُه ُق ْرآناً َع َرِبيّاً َو َص َّرْفنَا ِفيِه ِم َن اْل َو ِعي ِد َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن أَ ْو يحُْ ِد ُث لهَُ ْم
ِذ ْكراً} (طه .)113 :ويف ذلك إعداد هلذه األمة؛ لكي تصبح قادرة على أن تأخذ الدور املنوط
بها جتاه البشرية مجعاء ،بقيادة رسول قد خلت من قبله الرسل؛ خامت األنبياء واملرسلني،
صلى اهلل عليه وسلم.
وكان القرآن الكريم املصدر األساس لكل ما حيتاجه الفرد واجلماعة واجملتمع واألمة،
ومثل عليا ،واملصدر األساس للرتبية والتعليم ،وهو اهلادي
بل والبشرية مجعاء ،من
قيم ٍ
ٍ
والدليل لبين البشر يف كل صغرية وكبرية ميرون بها يف حياتهم؛ فرحهم ،وسقمهم،
ومرضهم ،ونظرتهم للدنيا واآلخرة ،وهو الدليل يف البحث والتمحيص؛ للوصول
إىل احلقائق ،وهو املخرب األمني الصادق عن قصص األولني وأخبارهم؛ وشؤونهم،
وشجونهم ،وما هلم ،وما عليهم .ويتناول هذا املقال ،موضوع التفكري يف القرآن الكريم،
باعتبار القرآن ضامناً للتعلم ،واستمراراً له ،ولعالقته بالعمليات العقلية األخرى،
.1انظر التفسري امليسر لآلية ( )106من سورة اإلسراء.
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والعتماده على العديد من احلواس واملهارات املساعدة له و/أو اليت حتث عليه.
التفكري هو أن تبين خطة ،وأن تعتقد ،واالعتقاد هو أن تكون راغباً يف العمل ،ويف
كون اإلنسان وجهات النظر فيما هو كائن ،وفيما جيب أن يكون على
هذه املرحلة ُي ِّ
السواء( .)1وعليه؛ فقد اهتم القرآن بتوجيه اإلنسان حنو التفكري ونظائره من املهارات
األخرى املساعدة عليه ،كالتعقل ،والتذكر ،والتبصر( ،)2والنظر ،والتدبر ،والتفقه .حتى
إنها وردت يف عدد من اآليات مبا يعادل حوالي ُعشر اآليات القرآنية( .)3ومن اجلدير
االلتفات إىل أن التفكر والتفكري واحد ،غري أن استعمال التفكر قدميًا كان أشيع،
والتفكري حديثًا أشيع(.)4
وحث اهلل سبحانه ،على التفكر باخللق ،وورد النهي عن التفكر يف اخلالق ،لتعذر
الوصول إىل كنه ذاته وصفاته ،جل شأنه ،وعز سلطانه .وتراوحت موضوعات التفكر ما
بني تعظيم اخلالق سبحانه من خالل التفكر يف آياته العظيمة ،وما بني الكون الشاسع
والنفس اليت بني جنيب اإلنسان ،والتفكر يف حقيقة أمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ربه سبحانه من الوحي ،والتفكر يف حقيقة أمر الدنيا ،وسرعة زواهلا ،
وما جاء به عن ِّ
ِ
واملوت وحقيقة وقوعه ،والتفكر يف ِح َكم بعض التشريعات خاصة املتعلق منها بالنفقة،
والتفكر يف عاقبة من مل ينفعه علمه ،ونكص على َع ِقبَيِْه بعد إذ هداه اهلل تعاىل ،والتفكر
.1هلفش ،جوردن ،ومسيث ،فيليب .ترمجة :العزاوي ،حممد ،وشهاب ،إبراهيم .)1963( .التفكري التأملي .دار النهضة

العربية .القاهرة ،مصر .ص.49 :

.2التبصر هو وظيفة من الوظائف العقلية ،وليس البصر مبعنى نظر العني بل هو البصرية العقلية.

 .3حنايشة ،عبد الوهاب ( .)2009التفكري يف ضوء القرآن الكريم .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة النجاح

الوطنية .نابلس ،فلسطني.

 .4الفرج ،عبد الرمحن .نصوص الشريعة وتنمية مهارات التفكري .انظرhttp://uqu.edu.sa/page/ar/22191 :
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يف عظم القرآن وعظم آثاره.

()1

أما البشر الذين عليهم ممارسة هذا التفكر /التفكري ،فقد أورد القرآن الكريم
خصائصهم ومساتهم ،اليت منها (:)2
 )1آدم أبو البشر.
 )2بدأ خلق آدم من تراب .
مكرم على بقية املخلوقات.
 )3اإلنسان َّ
 )4خملوق بأحسن تقويم.
 )5مفطور على التوحيد.
 )6تفاوت الناس فيما بينهم من قدرات وميول وصفات جسمية.
 )7ضعف اإلنسان.
 )8قدرة اإلنسان على االختيار بني اخلري والشر.
 )9انقسام النفس اإلنسانية إىل :النفس األمارة بالسوء ،والنفس الّلوامة ،والنفس
املطمئنة.
 )10يولد اإلنسان وهو ال ميلك من املعرفة شيئًا.
 )11حب اإلنسان للشهوات.
 )12اإلنسان غري خالد يف الدنيا.
وارتبطت بتلك احلقائق ،مبادئ اعتمدها القرآن يف التعامل مع بين البشر ،منها(:)3
 .1اجملالي ،حممد خازر ( .)2005مصطلح (التفكر) كما جاء يف القرآن الكريم .جملة الشريعة والقانون .23 ،ص.94 - 21 :

.2بين خلف ،هشام .املبادئ الرتبوية لطبيعة اإلنسان يف القرآن وانعكاساتها األخالقية .جامعة املدينة العاملية – ماليزيا.

 .3املرجع السابق.
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 )1تقدير حقيقة التكريم اإلهلي لإلنسان.
 )2مراعاة الفروق الفردية.
 )3مراعاة جوانب القصور يف قدرة اإلنسان.
 )4تقدير حرية االختيار عند اإلنسان.
 )5إمكانية تعديل السلوك اإلنساني.
 )6اخلوف من اهلل تعاىل واستشعار رقابته.
 )7إشباع الشهوات البشرية بالطرق املباحة شرعاً.
كما أن القرآن الكريم املصدر األساس للقيم ،اليت تنتظم فيه على النحو اآلتي(:)1
 )1قيم اعتقادية؛ تتعلق مبا جيب على املكلف اعتقاده يف اهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،واليوم
اآلخر.
 )2قيم ُخُلقية؛ تتعلق مبا جيب على املكلف أن يتحلى به من الفضائل.
 )3قيم عملية؛ تتعلق مبا يصدر عن املكلف من أعمال وأقوال وتصرفات ،وهي على
نوعني :عبادات ،ومعامالت.
وعليه؛ ووفق احلقائق املتعلقة بطبيعة البشر ،وهو سبحانه خالقهم ،والعامل بأسرارهم،
وارتكازاً إىل املبادئ الرتبوية والقيم املرتبطة بتلك احلقائق؛ فقد أحدث القرآن الكريم،
ً
تغيرياً
هائال وجذرياً يف مسرية البشرية الفكرية والسلوكية()2؛ إذ كان القرآن للناس
كافة ،ووسائل إقناعه كثرية ،ال تعتمد على اللغة فقط؛ بل هناك مظاهر اإلعجاز األخرى،
 .1خزعلي ،قاسم ( .)2011القيم الرتبوية يف ضوء الرؤية القرآنية واحلديث النبوي الشريف .جملة جامعة
القدس املفتوحة لألحباث والدراسات .)1( 25 ،ص.102 - 55 :
 .2جرار ،بسام .القرآن ومنهجية التفكري .انظر املوقع اإللكرتوني:
http://www.islamnoon.com/Nashrat/quran.htm
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وهناك ما ميكن أن نقيم به احلجة على العاملني( ،)1واشتمل على توجيهات لتنمية
التفكري ،من أبرزها:

()2

• اتباع قواعد منهجية لتنمية التفكري ،منها :إثارة الدافع للتفكري ،وتنمية القدرة على
التخيل ،وحتسني البيئة املادية والنفسية للفرد ،بتوفري احتياجاته.
• اتباع أساليب متعددة لتفعيل التفكري ،مثل :التحدي ،وأسلوب احلوار الذي يرسخ
قواعد التفكري السليم لدى املتحاورين ،والتوازن بني الرتغيب والرتهيب.
• بيان طرق النهوض بالتفكري ،وحتديد مساره من خالل التخطيط الذي يساعد على
منو التفكري وحتديد األهداف ،مع التأكيد على اهلدف األساس الذي يعترب مقياساً ملقدار
النمو الذي وصل إليه ،وهو ما يفيد التفكري عمقاً.
• وضع أصول املبادئ املنهجية يف البحث العلمي ،وذلك أن التفكري يف احلقيقة هو
القدرة على مجع املعلومات ومتحيصها ،والقرآن قد اشتمل على أصول املناهج العلمية
يف البحث عن احلقيقة ،ومن هذه املناهج :املنهج االستداللي ،واملنهج االسرتدادي،
واملنهج االستقرائي.
• تنوع اإلجراءات التطبيقية يف القرآن اليت تنمي التفكري ،ومن أهمها:
 )1إثارة التساؤل؛ والتدرج به من املستويات الدنيا إىل العليا
 )2أسلوب القصة؛ ملا له من أثر يف تهيئة التفكري املضطرب وتنميته
 )3القراءة املستمرة املتفهمة تفيد التفكري منواً حبيث يتوافر الغذاء الرئيس له
 .1اجملالي ،حممد خازر ( .)2005مصطلح (التفكر) كما جاء يف القرآن الكريم .جملة الشريعة والقانون.23 ،
ص.94 - 21 :
.2حنايشة ،عبد الوهاب ( .)2009التفكري يف ضوء القرآن الكريم .رسالة ماجستري غري منشورة .جامعة النجاح الوطنية.

نابلس ،فلسطني.
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 )4أسلوب الرحالت؛ فهي تثري التفكري؛ فتعمل على توسيع قاعدته بتزويده من
العلوم والثقافات املختلفة ،وتثمر القدرة على حل املشكالت اليت يكثر التعرض هلا
أثناء الرحالت.
وفيما يتعلق باإلجراء التطبيقي األول (إثارة التساؤل) ،فقد قدر القرآن العقل
البشريَّ ،
أجل تقدير ،عندما انفرد مبنهجية جتعل اإلنسان قادراً على استخدام عقله؛
الستنباط اإلجابات املنطقية ألسئلة منطقية ،حتمل يف طياتها تقديراً هلذا العقل الذي
حباه اهلل به من دون خلقه .فتجد أن القرآن الكريم يضع املتدبر آلياته يف مواجهة أسئلة
منطقية ،جتعله يكتشف احلقيقة بنفسه ،ومن األمثلة على ذلك(:)1
 .1خاطب اهلل سبحانه وتعاىل قارئي التوراة اليت فيها صفات حممد ،صلى اهلل عليه
ُم
وسلم ،والذين مل يعلنوا إسالمهم ،بقوله{ :أََتأُْمُرو َن النَّ َ
اس ِباْلبرِ ِّ َوَت َ
نس ْو َن أَنُف َس ُك ْم َوأَنت ْ

َاب أََف َ
ال َت ْع ِقُلو َن}(البقرة ،)44 :إذ ينكر عليهم هذا التناقض الذي يعيشونه
َتتُْلو َن اْل ِكت َ
بني ما يدعونه من إميان ،وبني إنكارهم لنبوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم؛ أي إنهم ال
يستعملون عقوهلم بالشكل الصحيح.
 .2وضع اهلل سبحانه وتعاىل اخللق أمام سؤال جيعلهم يتوصلون إىل أهمية وجودهم ،وفق
منظومة متكاملة من األوامر والنواهي ،والثواب والعقاب ،لينتهي بهم األمر يف اآلخرة؛

َاك ْم َعبَثاً َوأَن ُ
ُم أَنمََّا َخَل ْقن ُ
َّك ْم إَِليْنَا ال ُت ْر َج ُعو َن}
حيث احلساب واجلزاء ،بقوله{ :أََف َح ِسبْت ْ
(املؤمنون.)115 :

ت ِم َن الحْ َ ِّي
 .3ويقول تعاىل{ :إِ َّن اهللَ َفاِل ُق الحْ َ ِّ
ت َوخُْم ِر ُج المَْيِّ ِ
ب َوالنَّ َوى يخُْ ِر ُج الحْ َ َّي ِم َن المَْيِّ ِ
1. http://xeniagreekmuslimah.wordpress.com/islaam/the-quran-teaches-us-howto- think-not-what-to-think Ahmad Eldin, A. (2009).
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َذِل ُك ُم ُ
اهلل َفأَنَّى ُت ْؤَف ُكو َن} (األنعام ،)95 :إذ بعد وصف قدراته سبحانه ،يتوجه إىل املعرضني
عن اإلميان بسؤال :كيف ُت ْص َرفون عن احلق إىل الباطل ،فتعبدون معه غريه؟!
االستنتاجات واملناقشة:
ِّ
قادر على التعلم
نستنتج مما سبق أن اهلل سبحانه وتعاىل ،قد عين بإنسا ٍن مفك ٍر ٍ

والتطور ،ومتفهم لدوره جتاه نفسه وجتاه اآلخرين ،وجتاه بيئته اليت عليه أن يتعلم كيف
ٍ
يرعاها وحيافظ عليها ،يف أجواء حيكمها ما أنزل اهلل يف حمكم كتابه العزيز من توجيهات
وتعليمات واضحة جلية ،ال حتتمل التأويل ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :و ُه َو َّال ِذي َم َّد َ
األ ْر َ
ض

ات َج َع َل ِفي َها َز ْو َجينْ ِ اْثنَينْ ِ ُي ْغ ِشي َّ
الليْ َل
َو َج َع َل ِفي َها َر َو ِ
َّم َر ِ
اس َي َوأَْن َهاراً َو ِمن ُك ِّل الث َ
ات ِّل َق ْوم يَتَ َف َّكُرو َن} (الرعد.)3 :
النَّ َها َر إِ َّن فيِ َذِل َك لآَ يَ ٍ
ٍ
كما أن هذا القرآن يعلم اإلنسان التفكري بكل أنواعه ،وأشكاله ،وصوره ،وأدواته،

يف حرية كاملة غري منقوصة .وليس َّ
أدل على ذلك من األسئلة اليت يوجهها اخلالق ،جل
شأنه ،لقارئ القرآن ،ويرتك له إجابتها حبرية تامة؛ لكي يطور ذاتياً منهجية للتفكري،
تعزز يف نفسه اإلميان املطلق خبالق الكون القادر على كل شيء ،وبذلك؛ يكون القرآن
الكريم قد انفرد عن أي كتاب آخر ،مساوي أو غري مساوي ،جبعل القارئ يتوصل إىل
النتائج باستخدام عقله القادر على التفكر ،والتدبر ،والتفريق بني احلق والباطل ...إخل.
وال يكمن سر دور القرآن يف حياة الناس يف الكم اهلائل من املعلومات واملعارف
واخلربات اليت حيتويها ،وإمنا يكمن يف املنهجية اليت يكتسبها كل من يتدبر القرآن
الكريم ،الذي يرّبي الناس تربية شاملة ،ومن ذلك تربيتهم على منهجيّة التفكري(.)1
 .1القرآن ومنهجية التفكري .مرجع سابق.
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والتفكر جيعل من العادة عبادة؛ حني ُي َس ِّخر اإلنسان فكره يف حقائق األشياء ال جمرد
مظاهرها(.)1
وإذا ما قارنا ما يقوله برتراند راسل( :إن الناس خيشون التفكري كما ال خيشون أي
شيء آخر)( )2مع دور القرآن يف حياتنا ،فإننا نالحظ الدور العظيم للقرآن يف حياتنا ،إن
تدبرنا آياته؛ حيث يعلمنا كيف نفكر ،ونطور منهجيات للتفكري مبا خيدمنا يف تفاصيل
حياتنا كافة .كما أنه فتح اآلفاق لنا أن نتفكر فيما خلق اهلل ،دون أن نكون أسرى قيود
متنع عقولنا من التأمل يف قدرتهَّ ،
جل وعال ،واإلبداع يف شتى جماالت حياتنا.
لذلك؛ يصبح لزاماً علينا ،كل من خالل املكانة اليت يشغلها يف حياة اجملتمع ،خباصة
أساتذة اجلامعات ،واملعلمني ،وأئمة املساجد ،واخلطباء ،واآلباء واألمهات أن حنث على
التم ّهل يف قراءة القرآن؛ ليتمكن القارئ من تطوير منهجية التفكري اليت يعلمنا إياها
ً
سبيال،
من خالل تدبر آياته والتفقه فيها؛ ألن اخلالق جل شأنه مل يشأ لعباده أن يسلكوا
وهم ال يشعرون ،وإمنا أنزل على رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،كتاب فكر ،وعلماً يهدي
ين آ َمنُوا ِم ُ
إىل اإلميان ،واهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيز يقول{ :يَ ْرَفع ُ
ين
نك ْم َو َّال ِذ َ
اهلل َّال ِذ َ
ِ

ُأوُتوا اْل ِعْل َم

ات}(اجملادلة)11 :
َد َر َج ٍ

 .1مصطلح (التفكر) كما جاء يف القرآن الكريم .مرجع سابق.
 .2التفكري التأملي .مرجع سابق ،ص.44 :
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تأمالت في القرآن والسنة

نظراً ألهمية املوضوع وخطورته؛ ال بد من معرفة صحة احلديث من ضعفه قبل أن
ننسبه إىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم؛ لئال ننسب إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما
مل يقل أو يفعل ،ونكون بذلك قد كذبنا عليه ،والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:

( َم ْن َك َذ َب َعَل َّي ُمتَ َع ِّم ًداَ ،فليَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدُه ِم ْن النَّار)( ،)1وأخص أئمة املساجد ،والدعاة،
وأهل العلم الشرعي؛ ألن الناس يثقون يف أخذ األحاديث والعلم عنهم ،ويعتمدونهم

يف حياتهم ،وأيضاً تربز أهمية معرفة صحة احلديث؛ ألنه يعترب تشريع حياة للناس ،فإذا
كان احلديث كما أراد اهلل تعاىل ،واألمة التزمت به ،رضي اهلل عنها ،أما إن كان احلديث
ال يصح ،وفيه كذب على اهلل ورسوله ،والناس متسكت به ،غضب اهلل عليهم ،هلذا علينا
أن نبني للناس األحاديث الصحيحة من األحاديث الضعيفة اليت ال تصح قبل أن نتكلم
بها ،ويبني هذا املقال بعض األحاديث املشهورة على ألسنة الناس اليت ال تصح ،ويبني
يف املقابل احلديث الصحيح الذي يغين عنه ،وذلك على النحو اآلتي:

 .1صحيح مسلم ،كتاب املقدمة ،باب يف التحذير من الكذب على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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احلديث رقم (:)1
روي أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :اليقبل اهلل لصاحب بدعة صوماً ،وال

صرفاً ،وال ً
عدال ،خيرج من اإلسالم كما خترج الشعرة من العجني).

()1

والثابت هو:
عن َج ِابر بن َعبْ ِد اهللَِ ،ق َ
الَ ( :كا َن َر ُس ُ
َر ْت
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،إَِذا َخ َط َ
ب احمْ َّ
ْ ِ ِ
َد َغ َضُبُهَ ،حتَّى َكأََّنُه ُمنْ ِذُر َجيْش ،يَُق ُ
َعيْنَاُهَ ،و َع َ
ال َص ْوُتُهَ ،و ْ
ولَ :صبَّ َح ُك ْم َو َم َّس ُاك ْم،
اشت َّ
ٍ
ولُ :ب ِعث ُ َ
السبَّاَبِة َواْل ُو ْس َطىَ ،ويَُق ُ
َويَُق ُ
ول :أَ َّما
السا َعَة َك َهاَتينْ ِ َ ،ويَ ْقُر ُن َبينْ َ إِ ْصبَ َعيِْه َّ
ْت أَنا َو َّ

َب ْع ُد؛ َفإ َّن َخيرْ َ َ
ُ
ور محُْ َدَثاُت َهاَ ،و ُك ُّل
يث ِكت ُ
احل ِد ِ
َاب اهللَِ ،و َخيرُْ الهُْ َدى ُه َدى محَُ َّم ٍدَ ،و َش ُّر األُم ِ
ِ
َ َ َ ٌ ()2
ِب ْد َعٍة ضاللة).
احلديث رقم (:)2
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم( :مسح أعلى اخلف وأسفله).

()3

والثابت هو:

يِ
ريةَِ ،ع ْن أَِبيِه ،أََّنُهَ ( :و َّضأَ النَّب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،فتَ َو َّضأََ ،و َم َس َح
بن املُ ِغ َ
َع ْن ُع ْر َوةَ ِ

َعَلى ُخ َّفيِْه).

()4

احلديث رقم(:)3
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إياكم وخضراء الدمن ،قالوا :وما خضراء
الدمن؟ قال :املرأة احلسناء يف املنبت السوء).

()5

 .1سنن ابن ماجه ،كتاب املقدمة ،باب اجتناب البدع واجلدل ،وقال األلباني :موضوع.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة.

 .3سنن ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ،باب يف املسح أعلى اخلف وأسفله ،وقال األلباني :ضعيف.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب املسح على اخلفني.

 .5سلسلة األحاديث الضعيفة ،69/ 1 ،وقال األلباني :ضعيف جداً.
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والثابت هو:
يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
بَ ،صَّلى ُ
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
الُ( :تنْ َك ُح المَْْرأَُة َأل ْرَب ٍع؛
اهلل َعنُْهَ ،ع ِن النَّ ِّ
َ ()1
لمَِالهَِا ،وَلحِ َ َسبِ َهاَ ،وجمََالهَِاَ ،وِل ِدينِ َهاَ ،ف ْ
ات ِّ
ت يَ َداك).
ينَ ،ت ِرَب ْ
اظ َف ْر ِب َذ ِ
الد ِ
احلديث رقم(:)4

روي عن ابن عباس ،رضي اهلل عنه ،أنه قال( :ملا أسلم عمر نزل جربيل ،فقال :يا
حممد؛ لقد استبشر أهل السماء بإسالم عمر).

()2

والثابت هو:
َ َ َ َ يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :
بَ ،صَّلى ُ
يم ْن
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :ق
(ل َق ْد َكا َن ِف َ
ال النَّ ُّ
يل ِر َج ٌ
َكا َن َقبَْل ُك ْم ِم ْن َبن إِ ْس َراِئ َ
ال ُي َكَّل ُمو َن ِم ْن َغيرْ ِ أَ ْن يَ ُكوُنوا أَنْبياءَ ،فإ ْن ي ُكن من ُأم
َِ َ ِ َ ْ ِ ْ َّ تيِ
يِ
()3
ِمنْ ُه ْم أَ َح ٌد َف ُع َمُر).
احلديث رقم(:)5
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قرأ القرآن وحفظه ،أدخله اهلل اجلنة ،وشفعه
يف عشرة من أهل بيته ،كلهم قد استوجب النار).

()4

والثابت هو:
عن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن
()5
ول اهللَِ ،م ْن ُه ْم؟ َق َ
ني ِمن النَّاسَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
لهلِ ِ أَ ْهِل َ
اصُتُه).
الُ :ه ْم أَ ْه ُل الُق ْرآ ِن ،أَ ْه ُل اهللِ َو َخ َّ
ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين.

 .2سنن ابن ماجه ،كتاب املقدمة ،باب فضل عمر ،رضي اهلل عنه ،وقال األلباني :ضعيف جداً.

 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب ،أبي حفص القرشي العدوي،

رضي اهلل عنه.

 .4سنن ابن ماجه ،كتاب املقدمة ،باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ،وقال األلباني :ضعيف جداً.
 .5سنن ابن ماجه ،كتاب املقدمة ،باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ،وصححه األلباني.
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احلديث رقم(:)6
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال( :من أذن حمتسباً سبع سنني ،كتب اهلل له براءة
من النار).

()1

والثابت هو:
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،عن النَّيِب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
ال( :المُْ َؤِّذ ُن ُي ْغ َفُر
ِ
َ
الص َ
َ ُّ ْ
َب َلُه مَ ْ
س َو ِع ْشُرو َن
الةِ ُي ْكت ُ
سَ ،و َشا ِه ُد َّ
خٌ
لُه َم َدى َص ْوِتِهَ ،ويَ ْش َه ُد لُه ُكل َرط ٍ
ب َويَ ِاب ٍ
()2
َص َ
َه َما).
الةًَ ،وُي َك َّفُر َعنُْه َما َبيْن ُ
احلديث رقم (:)7
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال( :جنبوا مساجدكم صبيانكم ،وجمانينكم ،وشراركم،
وبيعكم ،وخصوماتكم ،ورفع أصواتكم ،وإقامة حدودكم ،وسل سيوفكم ،واختذوا على
أبوابها املطاهر ،ومجروها يف اجلمع).

()3

والثابت هو:
عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قالَ( :ن َهى َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،

َاش ِد َ
َع ْن البَيْعَ ،واالْبتِيَاعَ ،و َع ْن َتن ُ
اج ِد).
األ ْش َع ِار فيِ املَ َس ِ
ِ
ِ
احلديث رقم(:)8

()4

روي أنه صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد ،فاشهدوا له

اج َد اهللِ َم ْن آ َم َن ِباهللِ}).
باإلميان ،قال تعاىل{ :إِنمََّا يَ ْع ُمُر َم َس ِ

()5

 .1سنن ابن ماجه ،كتاب األذان والسنة فيها ،باب فضل األذان وثواب املؤذنني ،وقال األلباني :ضعيف.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب رفع الصوت باألذان ،وصححه األلباني.

 .3سنن ابن ماجه ،كتاب املساجد واجلماعات ،باب ما يكره يف املساجد ،وقال األلباني :ضعيف.
 .4سنن ابن ماجه ،كتاب املساجد واجلماعات ،باب ما يكره يف املساجد ،وقال األلباني :حسن.

 .5سنن ابن ماجه ،كتاب املساجد واجلماعات ،باب لزوم املساجد وانتظار الصالة ،وقال األلباني :ضعيف.
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والثابت هو:
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ق َ
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أَ َّن َر ُس َ
ال( :أَ َال أَُدُّل ُك ْم
ول اهللَِ ،ق َ
ات؟ َق ُالواَ :بَلى يَا َر ُس َ
يمَْحو ُ
ال :إِ ْسبَ ُ
اغ
اهلل ِبِه الخْ َ َطايَاَ ،ويَ ْرَف ُع ِبِه َّ
َعَلى َما ُ
الد َر َج ِ
الص َ
الص َ
الةَِ ،ف َذِل ُك ُم
الةِ َب ْع َد َّ
اج ِدَ ،واْنتِ َظاُر َّ
اْل ُو ُضوِء َعَلى المَْ َك ِارهَِ ،و َكثْ َرُة الخُْ َطا إِلىَ المَْ َس ِ
ُ ()1
الرَباط).
ِّ

وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما َت َو َّط َن َر ُج ٌل
لصالةَِ ،و ِّ
ش ُ
اهلل َلُهَ ،ك َما يَتَبَ ْشبَ ُ َ ُ ْ
الذ ْك ِر ،إِال َتبَ ْشبَ َ
ب ِب َغاِئبِ ِه ْم،
اج َد ِل َّ
ُم ْسِل ٌم املَ َس ِ
ش أ ْهل ال َغاِئ ِ
()2
إَِذا َق ِد َم َعَليْ ِه ْم).
احلديث رقم(:)9

اجٌة إِلىَ اهللِ أَ ْو إِلىَ أَ َح ٍد ِم ْن َخْل ِقِه،
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :م ْن َكاَن ْ
ت َلُه َح َ
َفْليَتَ َو َّضأَْ ،وْلُي َص ِّل َر ْك َعتَينْ ِ ُ ،ث َّم ِليَُق ْل :ال إَلَه إال ُ
ْ
ش
يم اْل َك ِر ُ
اهلل الحْ َ ِل ُ
ِ ِ
يمُ ،سبْ َحا َن اهللِ َر ِّب ال َع ْر ِ
ْ ِ
َ َ
نيَّ ،
يم ،الحْ َ ْم ُد لهلِ ِ َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ات َرحمَْتِ َكَ ،و َعزَاِئ َم َم ْغ ِف َرِت َك،
ال َع ِظ
وجبَ ِ
الل ُه َّم إِِّني أ ْسأُل َك ُم ِ
السال َمَة ِم ْن ُك ِّل إِْثم ،أَ ْسأَُل َك أَال َت َد َع ِلي َذْنبًا إِال َغ َف ْرَتُهَ ،وال َه ًّما
َواْل َغنِ َ
يمَة ِم ْن ُك ِّل ِب ٍّرَ ،و َّ
ٍ
اجًة ِه َي َل َك ِر ًضا إِال َق َضيْتَ َها ِليُ ،ث َّم يَ ْسأَ ُل اهللَ ِم ْن أَ ْم ِر ُّ
إِال َف َّر ْجتَُهَ ،وال َح َ
اآلخ َرةِ
الدْنيَا َو ِ
()3
َما َشاَءَ ،فإَِّنُه ُي َق َّدُر).
والثابت هو:
الَ :ق َ
عن َعبْ ِد اهللِ بن مسعود ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم:
َنَ ،ف َق َ
الَّ :
اب أَ َح ًدا َق ُّط َه ٌّم َو َال َحز ٌ
الل ُه َّم إِِّني َعبْ ُد َك ،اْب ُن َعبْ ِد َك ،اْب ُن أَ َمتِ َكَ ،ناصي
( َما أَ َص َ
ِ َتيِ
ِبيَ ِد َكَ ،ماض َّ ُح ْك ُم َكَ ،عد ٌ
اسم ُه َو َل َك ،سمَ َّيْ َ
ت ِبِه َن ْف َس َك،
ْل فيِ َّ َق َض ُاؤ َك ،أَ ْسأَُل َك ِب ُك ِّل
ٍ فيِ
ٍْ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل إسباغ الوضوء على املكاره.

 .2سنن ابن ماجه ،كتاب املساجد واجلماعات ،باب لزوم املساجد وانتظار الصالة ،وصححه األلباني.

 .3سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف صالة احلاجة .وقال األلباني :ضعيف جداً.
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َ َ
َ
َ
ِْ ْ
َاب َك ،أَ ِو ْ َْ
ب ِعنْ َد َك،
أ ْو َعَّل ْمتَُه أ َح ًدا ِم ْن َخْل ِق َك ،أ ْو أْن َزْلتَُه فيِ ِكت ِ
استَأث ْر َت ِبِه فيِ ِعلم ال َغيْ ِ
يِ
َ تجَ
ب ُ
ْريَ ،و ِج َ
اهلل َه َّمُه
الَء ُح ْزِنيَ ،وَذ َه َ
اب َه ِّمي ،إِ َّال أَْذ َه َ
أ ْن ْ َع َل اْلُق ْرآ َن َرِبي َع َقْلبَ ،وُنو َر َصد ِ
()1
َو ُح ْزَنُهَ ،وأَْب َدَلُه َم َكاَنُه َف َر ًحا).
احلديث رقم( )10و(:)11

روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال( :أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض ،دخلت
اجلنة).

()2

استَ َفاَد المُْ ْؤ ِم ُن َب ْع َد َت ْق َوى اهللِ َخيرْ ًا َلُه ِم ْن
وروي أنه صلى اهلل عليه وسلم قالَ ( :ما ْ
اب
َز ْو َجٍة َصالحِ َ ٍة؛ إِ ْن أَ َم َر َها أَ َطا َعتُْهَ ،وإِ ْن َن َظ َر إَِليْ َها َس َّرْتُهَ ،وإِ ْن أَْق َس َم َعَليْ َها أََب َّرْتُهَ ،وإِ ْن َغ َ
()3
َعنْ َها َن َص َحتُْه فيِ َن ْف ِس َها َو َماِلِه).
والثابت هو:

عن عبد اهلل بن عمرو ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِنمََّا ُّ
َاع،
الدْنيَا َمت ٌ
َ ()4
س ِم ْن َمتَاع ُّ
الصالحِ ِة).
الدْنيَا َش ْيٌء أَْف َض َل ِم ْن المَْْرأَةِ َّ
َوَليْ َ
ِ
وأخرياً؛ نرجو من اهلل تعاىل أن يعيننا على احلق والصواب دائماً ،وأن ال نتكلم
حبديث أو أي خرب ،إال وأن نكون متأكدين من صحته وصوابه؛ ألن هذا أسلم للمرء
يف دينه ودنياه.
وصلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى آله ،وصحبه أمجعني

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،حديث العباس ،وصححه األلباني.

 .2سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق الزوج على املرأة ،وقال األلباني :ضعيف.
 .3سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب أفضل النساء ،وقال األلباني :ضعيف.
 .4سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب أفضل النساء ،وصححه األلباني.
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من هنا وهناك
َ
َ
َ
يقول تعاىلَ { :و ُ
اج ُكم َبنِ َ
ني
اهلل َج َع َل َل ُكم ِّم ْن أنُف ِس ُك ْم أ ْز َواجاً َو َج َع َل َل ُكم ِّم ْن أ ْز َو ِ
َو َح َف َدةً َو َر َزَق ُكم ِّم َن َّ
ت اهللِ ُه ْم يَ ْكُفُرو َن}(.النحل)72 :
ات أََفبِاْلبَ ِ
الطيِّبَ ِ
اط ِل ُي ْؤ ِمنُو َن َوِبنِ ْع َم ِ
أخي القارئ الكريم؛
من أعظم النعم اليت َم َّن اهلل تعاىل بها على عباده نعمة األسرة ،وهي نعمة كبرية متيزت

صمام
بها اجملتمعات اإلسالمية مبا يشيع فيها املودة ،والقرب ،وصلة الرحم ،وهي حقاً ّ
األمان للفرد واجملتمع؛ ألنها احلضن الدافئ ،الذي يزيد من مشاعر الرأفة ،واحلنان ،ومجال
السكينة ،ويلجأ إىل ظلها مجيع أفراد األسرة ،صغاراً وكباراً ،ذكوراً وإناثاً ،فيجدون فيها
امللجأ واحلماية من صعوبات احلياة ،وقسوة الظروف ،ومآسي الواقع ،ويزدادون شجاعة

َس ُكنُوا إَِليْ َها
واحرتاماً ،واهلل تعاىل يقولَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
َو َج َع َل َبيْن ُ
ات ِّل َق ْو ٍم
َكم َّم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك آليَ ٍ
واحلضارة الغربية ،ومن يسري يف فلكها الثقايف واالجتماعي تعاني من خلل
يَتَ َف َّكُرو َن}(.الروم)21 :

يف هذه املعاني السامية ،حينما جعلت العالقة بني اجلنسني قائمًة على التحلل من
رابطة الزواج ،واكتفت بالعالقات احملرمة ،والزنى ،والسفاح ،ففقدت بالتالي نعمة
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األسرة ،واالستقرار العاطفي ،وصار الناس عبيداً لشهواتهم وغرائزهم ،وغدت املرأة
والطفولة هما الضحية هلذا الواقع األليم ،حيث ذكرت بعض اإلحصاءات أن أكثر من

 % 40من األطفال ال يعرفون من هم آباؤهم؟ وصار مفروضاً على املرأة ـ وهي أكثر
من نصف اجملتمع ـ أن تربي أطفاهلا بعد أن هجرها أخالؤها وعشاقها ،واصطدمت

ً
فضال
بالواقع األليم فريسة للهموم ،والقلق ،والكآبة ،واألمراض النفسية ،وهذا كله
عن إشاعة الفواحش ،ونشوء جيل العصابات املنظمة من أفراد اجملتمع الناقم على
احلياة ،والشبكات السرية ،اليت تنشط يف جمال ترويج املخدرات ،وجتارة الرقيق األبيض

والدعارة ،يف ذلك اجليل الذي حتكمت بأفراده الشهوات والغرائز ،فتخّلى عن آدميته،
وختلى عن مسؤوليته ،وأصبحت احلياة عنده جمرد متعة عابرة رخيصة ،فال مسؤولية ،وال
هدف من احلياة ،فلماذا يتزوج ويثقل نفسه مبسؤولية الزواج؟ وحيث املرأة هناك تعرض
نفسها ألسوأ األوضاع ،وأرخص األمثان.
فأدعوك ـ أخي القارئ ـ أن تعمل على محاية أسرتك من أن تتسرب إليها مفاسد
احلياة الغربية ،وأن تربي أفراد أسرتك مبا ربانا به القرآن الكريم ،فتعلمهم كيف
يستفيدون من أوقات فراغهم ،وأن تكون قدوة هلم ،وأن تربيهم الرتبية النبوية السليمة
اليت دعانا إليها املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهي التخّلق بأخالق القرآن ،وحب اهلل
تعاىل ،وحب نبيه وآل بيته ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقراءة سريته العطرة ،وسرية الصحابة
الكرام ،واألبطال الفاحتني ،والعلماء األفذاذ املخلصني ،كي تكون أنت وأفراد أسرتك
يف عناية اهلل تعاىل ،وحفظه من شرور العابثني واملفسدين من شياطني اإلنس واجلن،
الذين يدعون إىل خسران الدنيا والدين ،وتذكر قول املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم:
(خيرُْ ُك ْم َخيرُْ ُك ْم َأل ْهِلِهَ ،وأََنا َخيرُْ ُك ْم َأل ْهِلي)( ،)1وقوله عليه الصالة والسالمَ :
َ
س ِمنَّا
(ليْ َ

 .1سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب فضل أزواج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصححه األلباني.
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ريَنا)( ،)1وقوله عليه الصالة والسالم( :أَ ْك َم ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني
ريَناَ ،وُي َوِّق ْر َكبِ َ
َم ْن لمَْ يَ ْر َح ْم َص ِغ َ
()2
هم).
إِميَاًنا أَ ْح َسن ُ
ُه ْم ُخُل ًقاَ ،و ِخيَاُر ُك ْم ِخيَاُر ُك ْم ِلنِ َساِئ ْ
حصنوا أسركم بالتقوى ،وكرم العشرة ،وحصنوا أبناءكم وبناتكم بالتعجيل يف
ِّ

الزواج ،ففي الزواج حفظ من اهلل تعاىل للجنس البشري من الزوال واالنقراض،
وعصمة من الفواحش واملوبقات ،ويف الزواج بناء األسرة املؤمنة السعيدة ،قال صلى اهلل
اآلخ َرةِ)(،)3
عليه وسلمِ( :ليَتَّ ِخ ْذ أَ َح ُد ُك ْم َقْلبًا َشا ِك ًراَ ،وِل َساًنا َذا ِك ًراَ ،و َز ْو َجًة ُت ِعيُنُه َعَلى أَ ْم ِر ِ
ْك ُحوُه ،إِ َّال َت ْف َعُلوُه؛
ويقول عليه الصالة والسالم( :إَِذا َجاَء ُك ْم َم ْن َت ْر َض ْو َن ِدينَُه َو ُخُل َقُه َفأَن ِ

َ
ُ
ضَ ،وَف َساٌد َع ِر ٌ
يض).
َتك ْن ِفتْنٌَة فيِ األ ْر ِ
ولتعلم أخي الشاب وأخيت الفتاة؛ أن اجلمال احلقيقي هو باملعاني الطيبة اليت يقررها
()4

اإلسالم ،وأنه اجلمال اخللقي ،والتقوى ،وصالح احلال ،وإنه يف البيئة الطيبة اليت تتغذى

ً
وجيال حبيباً إىل الرمحن ،وجمتمعاً حيبه خالق األرض
بنفحات الرمحن ،وتثمر أسرة صاحلة،
واإلنسان ،وليس ذلك اجلمال الظاهري الذي ينشأ يف معصية اهلل.
من هذا كله؛ يتبني دور اإلسالم يف إنشاء األسرة السعيدة ،وبناء اجملتمع الطاهر
العفيف ،وذلك كونها السياج الذي حيمي اجملتمع اإلسالمي من الفساد ،حتى لو احنرف
يف بعض األحيان ،فإن املبادئ الشرعية والقيم اإلسالمية تبقى احلارس األمني الذي يرد
االحنراف إىل مساره الصحيح ،وفق قوانني العفة والطهارة اليت تهدف إىل احملافظة على

اجملتمع اإلسالمي -مبا فيه األسرة -عفيفاً وحمصناً من عوامل اهلدم والتخريب ،ولقد
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف رمحة الصبيان ،وصححه األلباني.

 .2سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .3مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،ومن حديث ثوبان ،وقال شعيب األرناؤوط :حسن لغريه.

 .4سنن الرتمذي ،كتاب النكاح عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه،

وقال األلباني :حسن.
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كانت األسرة تلقى كثرياً من اهتمام الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،والصحابة من
بعده ،فقد كان صلى اهلل عليه وسلم ،يعطي األفراد املتزوجني من الغنائم ،ضعف ما كان
حيصل عليه غري املتزوجني ،كما خصص اخلليفة الفاروق ،رضي اهلل عنه ،عطاء من بيت
املال جلميع املسلمني ،مبن فيهم كل مولوٍد يف اإلسالم.

()1

َّ
إن أهم دعائم األسرة السعيدة اليت يدعو إليها اإلسالم هي ما يذكره القرآن الكريم

يف قصة لقمان ،عليه السالم ،وهو يعظ ابنه يف قوله تعاىلَ { :وإْذ َق َ
ال ُل ْق َم ُان الْبنِِه َو ُه َو
ِ
نسا َن ِب َواِل َديِْه َ
ن ال ُت ْش ِر ْك ِباهللِ إِ َّن ِّ
حمََلتُْه ُأ ُّمُه
يَ ِع ُظُه يَا ُبيَ َّ
اإل َ
الش ْر َك َل ُظْل ٌم َع ِظ ٌ
يم * َو َو َّصيْنَا ِ
ري * َوإن َجا َه َد َ
َ َ َ
َو ْهناً َعَلى َو ْهن َوِف َص ُالُه َعا َمينْ أَ ِن ْ ُ
اك
ِ
اشك ْر ِلي َوِل َواِل َديْك إِل َّي المْ ِص ُ ِ
ٍ
فيِ
احبْ ُه َما فيِ ُّ
الدْنيَا َم ْعُروفاً َواتَّبِ ْع
س َل َك ِبِه ِعْل ٌم َفال ُت ِط ْع ُه َما َو َص ِ
َعلى أَن ُت ْش ِر َك ِبي َما َليْ َ
َ
اب إَل َّي ُث َّم إَل َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم َفأَُنبِّئ ُ
َسبِ َ
ن إَِّن َها إِن َت ُك
ُم َت ْع َمُلو َن * يَا ُبيَ َّ
ُكم بمَِا ُكنت ْ
ِ
يل َم ْن أَن َ ِ

َكن َص ْخ َرةٍ أَ ْو الس َما َو ِ َ
َ
األ ْر ْ
ََ
اهلل إ َّن اهللَ
َ َُ
ُ
فيِ َّ
ض يَأ ِت ِب َها ِ
ِ
ات أ ْو فيِ
ِمثْقال َحبٍَّة ِّم ْن خ ْرَد ٍل فت فيِ
ِ
وف َواْنَه َعن المُْ َ
َل ِط ٌ
اصبرِ ْ َعَلى َما أَ َصاَب َك
ري * يَا ُبيَ َّ
الصالةَ َوأُْم ْر ِباملَْعُر ِ
نك ِر َو ْ
ن أَِقم َّ
يف َخبِ ٌ
ِ

َ
ُ
األ ْرض َم َرحاً إ َّن اهللَ
َ
مَْ
إِ َّن َذِل َك ِم ْن َع ْز ِم األُم ِ
ِ
ِ
اس َوال ت ِ
ور * َوال ُت َص ِّع ْر َخدَّك ِللنَّ ِ
ش فيِ
نك َر َ
ض ِمن َص ْوِت َك إ َّن أَ َ
ور* َواْق ِص ْد فيِ َم ْشيِ َك َوا ْغ ُض ْ
ات
ال يحُ ِ ُّ
األ ْص َو ِ
ب ُك َّل خُْمتَا ٍل َف ُخ ٍ
ِ
لحْ َ
َ
ري}( .لقمان)19 - 13 :
ل َص ْو ُت ا ِم ِ
وميكن تلخيص أهم هذه الدعائم اليت حتقق السعادة األسرية فيما يأتي من النقاط:
بد من ممارسة الدور األبوي يف القيام بوظيفة الوعظ لألبناء ،وخباصة يف السن
 .1ال َّ
اليت تناسب مثل هذا األمر ،وهو السن الذي يبدأ مع دور التمييز والبلوغ واملراهقة،
السن؛ وهو دور احلضانة والطفولة األوىل ،فهو من أخطر مراحل العمر،
أما قبل هذه
ّ
 .1د .ذياب عيوش :وجهة نظر سسيولوجية إسالمية يف معاجلة املشكالت االجتماعية ،مطبعة األمل ،القدس،1992 ،
ص .52 - 51
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فعلى األم أن متارس دورها بكل أمانة ،فتمنحه احلنان والعطف ،والرتبية السليمة،
وحتفظ فطرته من أن تفسد بتعليمه بعض أمور األخالق واحلالل واحلرام ،وحفظ
بعض القرآن ،وطباع اخلري ،وحنو ذلك ،وقد أشار صلى اهلل عليه وسلم ،إىل ذلك بقوله:

(ُمُروا أَْبنَاَء ُ
نيَ ،و ْ
وه ْم َعَليْ َها ِل َع ْش ِر ِسنِ َ
الصالةِ ِل َسبْع ِسنِ َ
َه ْم
ب
م
ك
اض ِرُب ُ
نيَ ،وَف ِّرُقوا َبيْن ُ
َّ
ْ
ِ
ِ
ََ
اجع)( ،)1مع ضرورة أن يكون ذلك بأسلوب حسن غري منفر.
فيِ املض ِ ِ
 .2دعوة األبناء لاللتزام بالعبادة ،واالهتمام بالعقيدة ،بعيداً عن الشرك ،والرياء

السر والعالنية ،ثم اإلشارة
والنفاق ،لتعليم هؤالء األبناء مبدأ اإلخالص هلل تعاىل يف ّ

رب الوالدين ،ومصاحبتهم باملعروف ،وأنه ال طاعة ملخلوق
بعد ذلك إىل الوصاية ب ّ
يف معصية اخلالق ،وهو مبدأ حرص اإلسالم على توجيه املسلمني إليه ،يف الظروف
واألحوال واألزمان مجيعها.
 .3دعوة األبناء للتفكر يف عظمة اهلل تعاىل ،عن طريق التفكر يف املخلوقات ،وهي
دعوة القرآن ،حيث حفز يف كثري من اآليات على التدبر يف آيات الك ْون ،وطلب العلم؛

ألن هذا يؤدي إىل تقوية العقيدة اإلميانية يف النفوس ،قال تعاىل{ :إِنمََّا يخَْ َشى اهللَ ِم ْن ِعبَاِدهِ
اْل ُع َل َماء}(.فاطر)28 :

 .4تعليمهم وظيفة القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ليكون األبناء حراساً

للعقيدة ،أمناء على الدين ،فما زالت األمة اإلسالمية خبري ،ما دامت تأمر باملعروف،
وتنهى عن املنكر ،وإذا أهملت األمة هذا الد ّور ،فإنها تسمح لنفسها أن تكون أمة
تعيش على هامش التاريخ -ال قدّر اهلل تعاىل -ومن شروط اخلريية يف اجملتمع اإلسالمي

ما يقصه علينا القرآن يف قوله تعاىلُ :
وف
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
{كنت ْ
ت ِللنَّ ِ
لمُْ َ
َ
َ ُ ْ
َاب َل َكا َن َخيرْ اً لهَُّم ِّمنْ ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن
َوَتنْ َه ْو َن َع ِن ا نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ َول ْو آ َم َن أ ْهل ال ِكت ِ
 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل عنه ،وقال األرناؤوط :إسناده حسن.
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األسرة السعيدة

اسُقو َن}(آل عمران ،)110 :وقد حرص لقمان ،عليه السالم ،على توجيه هذه
َوأَ ْكثَُر ُه ُم اْل َف ِ
النصيحة الغالية البنه وهو يعظه.

 .5دعوتهم لاللتزام مبكارم األخالق ،وأهمها الصرب ،والتواضع ،وعدم إيذاء الناس
بالتكرب عليهم ،والقصد يف املشي ـ السكينة ـ والتعقل ،وعدم التسرع ،والطيش ،ورفع
األصوات املنكرة ،ويف هذا إشارة واضحة إىل كثري من األبناء الذين يتملكهم الطيش،
والغرور ،والفخر الزائف ،ويتصرفون يف الشوارع تصرف األطفال ،ممن استحوذ عليهم
الشيطان ،فدعاهم إىل معاكسة الفتيات ،وإيذاء اآلخرين ،فال يعرفون حق الطريق ،وال
حقوق اآلخرين ،فأمثال هؤالء ،هم أحوج الناس إىل أن ينتفعوا بهذه الوصايا واألخالق
القرآنية.
فاحلذر ،احلذر ،أخي الشاب من هذه املنكرات وأمثاهلا ،أن تتصف بها ،وأنتم يا أولياء

األمور؛ حافظوا على فلذات أكبادكم ،وانصحوا هلم ،وتفهموا مشكالتهم ،وخصوصاً
يف مرحلة املراهقة ،وال تتهربوا من مسؤولياتكم وواجباتكم يف تربية األجيال املؤمنة،
من أجل تكوين األسرة السعيدة ،وحتقيق آمال أمتنا يف بناء املستقبل الزاهر ،وصناعة
التاريخ املشرق اجمليد هلذه األمة ،وهلذا الدين.
أسأل اهلل تعاىل أن يقي أبناءنا فتنة الشيطان ،وفتنة احمليا واملمات ،وأن يكونوا من جند
اإلسالم البواسل ،وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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من هنا وهناك
عين اإلسالم باإلنسان روحاً وبدناً ،فكما حرص على أن ُيق ّوي عالقته برّبه من

املادي فيه؛ لينشأ
اهتم باجلانب ّ
الناحية الروحيّة؛ ليستشعر مراقبته يف مجيع أحواله ،فقد َّ
صحيح اجلسم ،وليكون قادراً على النهوض مبا يناط به من أعباء ،وإذا كان اإلنسان
بالروح والقلب والضمري ،فهو باللحم والدم والعظم أيضاً.

لقد ربط القرآن الكريم بني هذين اجلانبني يف صورة واضحة ،فقال يف قصة موسى،

استَأْ َج ْر َت اْل َقو ُّي َ
األ ِمنيُ}
عليه السالمَ{ :ق َال ْ
ت إِ ْح َد ُ
اه َما يَا أََب ِ
ت ْ
استَأْ ِج ْرُه إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ
ِ
خباف َّ
أن القوة تكون صادرة عن سالمة بدنية ،أ ّما األمانة فتكون
(القصص ،)26 :وليس ٍ
مثرة سالمة واستقامة روحية.

العلماء اليوم يقولون( :العقل السليم يف اجلسم السليم)؛ ولذا ينبغي االهتمام
ييسر قبول التعاليم
باجلسم؛ ذلك أن سالمة اجلسم تؤدي إىل سالمة العقل ،وهذا ممّا ّ

اإلهلية ،هذا عدا عن أن سقيم البدن ال يكون عنصراً ً
فاعال يف جمتمعه ،بل يكون عبئاً

عليه.
جاء اإلسالم ليضع القواعد لبناء أجسام سليمة ،معافاة من األسقام والعلل ،ومن
58

عناية اإلسالم بالرياضة

هذه القواعد :الدعوة إىل النظافة يف البدن والثوب واملكان...؛ ألن النظافة ركن من أركان
الصحة ،كذلك فقد َّ
وحرم علينا اخلبائث ،واليت أثبت العلم احلديث
أحل لنا الطيباتّ ،

أنها سبب يف حدوث كثري من األمراض املستعصية ،وكذلك فقد وضع لنا القواعد

الصحيّة الوقائية ،كعدم اإلسراف يف تناول الطعام والشراب ،واتّباع أسس َ
احل ْجر
الصحي ،...وكذلك ّ
حض على ممارسة األلعاب الرياضية النافعة.
ّ

وبهذا سبق اإلسالم العلم احلديث مبئات السنني حني أقام هذه القواعد ،لتضمن

منواً بدنياً سليماً ،وكلمة تقال هنا :إن احلضارة املادية املعاصرة اهتمت جبانب اجلسد
يف اإلنسان ،يف حني أغفلت اجلانب اآلخر .كلنا نسمع عرب وسائل اإلعالم بالدورات
الصحة العامليّة اليت ّ
تسخر ملعاجلة بعض األمراض...
الرياضية ،وبأسابيع النظافة ،وأيام
ّ
وال نكاد نسمع بيوم يسخر للحض على اخللق والفضيلة ً
مثال ،فكما ُيهتم باملالعب

بد من االهتمام باملساجد ،ودور العلم ،ومراكز التثقيف
واملسابح واملشايف ،...فال َّ
واإلرشاد ،اليت تعطي اإلنسان دفعات روحانية هو أحوج ما يكون إليها يف هذا الوقت
الذي نعيش ،ولست أدعو إىل إهمال اجلسم ،ولكن جيب املوازنة ما بني اجلانبني.
الرياضة وممارستها مظهر من مظاهر العناية بالبدن؛ ذلك أنها تقويه ،وتقيه من
األمراض والعلل ،وقد ّ
احلق سبحانه وتعاىل على ضرورة األخذ بأسباب القوة،
حضنا ّ

است َ
ُم ِم ْن ُق َّوةٍ (}...األنفال ،)60 :وظاهرة لغوية نلحظها يف
فقال تعاىلَ { :وأَ ِعدُّوا لهَُ ْم َما ْ
َط ْعت ْ
تتضمن معنى الشمول ّ
لكل
هذه اآلية ،وهي أن كلمة {ُق َّوةٍ} نكرة ،وليست معرفة ،فهي
ّ

ما يقوي ،وأثر الرياضة يف تقوية األبدان ال ينكر.

ب إِلىَ اهللِ ِم َن المُْ ْؤ ِم ِن
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :املُ ْؤ ِم ُن اْل َق ِو ّي َخيرٌْ َوأَ َح ُّ
َّ
يفَ ،وفيِ ُك ٍّل َخيرٌْ)( ،)1وحتقيقاً للقوة ،رأينا اإلسالم حيثّنا على ممارسة الرياضة ،ويع ّد
الض ِع ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل.
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الوقت الذي يضيع أثناء ممارستها ليس هلواً ،أو سهواً ،بشرط أال يشغل عن عبادة اهلل،
قال صلى اهلل عليه وسلم( :كل شيء ليس من ذكر اهلل عز وجل ،فهو لغو وهلو أو سهو،
إال من أربع خصال؛ مشي الرجل بني غرضني ،وتأديبه فرسه ،ومالعبته أهله ،وتعلم
السباحة)(.)1
ومن تشجيعه ،صلى اهلل عليه وسلم ،للرياضة أنّه مسح للصحابة ممارستها يف السوق،
َما الحْ َبَ َشُة يَْل َعُبو َن ِعنْ َد َر ُسو ِل اهللِ ،صلى اهلل
وحتى يف املسجد ،كما ورد يف احلديثَ( :بيْن َ

َخ َل ُع َمُر ْب ُن الخْ َ َّطابَ ،فأَ ْه َوى إلىَ الحْ َ ْصبَاِء يحَْ ِصُب ُه ْم ِب َهاَ ،ف َق َ
عليه وسلم ،بحِِ َر ِاب ِه ْم ،إِْذ د َ
ال
ِ
ِ
َلُه َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :د ْع ُه ْم يَا ُع َمُر)( ،)2ويروى أن رسول اهلل ،صلى اهلل
يِ
ب ،صلى اهلل عليه وسلم( :ا ْرُموا
عليه وسلمَ ،م َّر َعَلى َن َف ٍر ِم ْن أَ ْسَل َم يَنْت ِ
َضُلو َنَ ،ف َقال النَّ ُّ
َ
يلَ ،فإ َّن أََب ُاك ْم َكا َن َرا ِميًا ،ا ْرُموا َوأََنا َم َع َبن ُف َ َ َ
ال ٍنَ ،قالَ :فأ ْم َس َك أ َح ُد اْل َف ِري َقينْ ِ
َبيِن إِسمْ َا ِع َ ِ
يِ
ِبأَيْ ِديه ْمَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ما َل ُك ْم َال َت ْرُمو َن؟ َق ُالواَ :كيْ َ
ف َن ْر ِمي
ِ
يِ
ْت َم َع ُه ْم؟ َق َ
بَ ،صّلى ُ
َوأَن َ
اهلل َعَليه َو َسّل َم :ا ْرُمواَ ،فأََنا َم َع ُك ْم ُكِّل ُك ْم)(.)3
ال النَّ ُّ

يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقد جاوز اخلمسني سنة كان يسابق زوجهَ ،ع ْن َعاِئ َشَة،
والن ّ
يِ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّ
رضي اهلل عنها ،قالتَ :
ض أَ ْس َف ِارهِ َوأََنا
ع
ب
،
م
ل
(خ َر ْج ُت َم َع النَّ
َ
ْ
َ
ِّ
ِ
فيِ
ال ِللنَّاسَ :ت َق َّدُمواَ ،فتَ َق َّدُمواُ ،ث َّم َق َ
الل ْح َمَ ،ولمَْ أَْب ُد ْنَ ،ف َق َ
َج ِاريٌَة ،لمَْ أَحمِْل َّ
ال ِليَ :ت َع َال ْي؛ َحتَّى
ِ
ِ
ت َعيِّنَ ،حتَّى إَِذا حمََ ْل ُت َّ
ُأ َس ِاب َق ِكَ ،ف َساَب ْقُتُه َف َسبَ ْقُتُهَ ،ف َس َك َ
يتَ ،خ َر ْج ُت
ْت َوَن ِس ُ
الل ْح َمَ ،وَب ُدن ُ
ال ِللنَّاسَ :ت َق َّدُمواَ ،فتَ َق َّدُمواُ ،ث َّم َق َ
َم َعُه َب ْعض أَ ْس َف ِارهَِ ،ف َق َ
الَ :ت َع َال ْي؛ َحتَّى ُأ َس ِاب َق ِك،
ِ
ِ
فيِ
َف َساَب ْقُتُهَ ،ف َسبَ َقنَ ،ف َج َع َل يَ ْض َح ُكَ ،و ُه َو يَُق ُ
وقصة مصارعته ،صلى اهلل
ولَ :ه ِذهِ ِبتِْل َك)(ّ .)4
يِ
عليه وسلم ،لركانة معروفة.
 .1سلسلة األحاديث الصحيحة.625 / 1 ،

 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة العيدين ،باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب التحريض على الرمي.

 .4مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،حديث السيدة عائشة ،رضي اهلل عنها ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده جيد ورجاله ثقات.
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والصحابة األجالء ،رضوان اهلل عليهم ،كانوا حيبّون الرياضة ،وميارسونها ،فكانوا

علي ،رضي اهلل عنه ،من العدّائني ،وكان
ميارسون رياضات كثرية ،منها العدو ،وقد كان ّ

من الصحابة من يرفع األثقال ،وقد اشتهر يف ذلك جابر بن عبداهلل ،رضي اهلل عنهما،
الذي كان قويّاً ،ومتميزاً يف رفع األثقال.
نظرة إىل رياضة اليوم:
الناظر إىل الرياضة يف واقعنا اليوم يرى أنها خرجت -يف كثري من األحيان -عن
إطارها اإلسالمي ،فقد بولغ يف االهتمام بها ،وخاصة بعض األلعاب ،ككرة القدم ،اليت
انتشرت على مستوى عاملي ،فأصبحت تقام هلا املباريات العاملية اليت ّ
ينظمها االتحّ اد

الدولي لكرة القدم (فيفا) ويشرف عليها ،والذي يتّخذ من زيورخ يف سويسرا مقراً

له ،وانشغل الناس بها حتى إن بعضهم -ولألسف -يقضي ّ
جل وقته يف ممارسة هذه

الرياضة ،أو مشاهدتها ،وينسى ما عليه من واجبات أخرى ،وتد ّل األرقام أ ّن بعض
مباريات كأس العامل حيضرها ثلث سكان املعمورة ،وهذه املتابعات تنسي اإلنسان
واجباته ،وقد يغفل عن أداء الصالة يف وقتها.
املسلمون اليوم أصيبوا بشيء من (اهلوس) يف مبالغتهم باالهتمام بالرياضة ،تراهم

ووظفوا فيها ّ
أفردوا هلا قنوات فضائية ،وأنفقوا عليها مبالغ كثريةّ ،
موظفني كثريين،

يستخ ّفون بأوقاتهم وأوقات املشاهدين ،وهم يعّلقون على هدف ،أو فرصة أهدرت،
وتراهم يدفعون املبالغ الضخمة الستقطاب املدربني العامليني ،هذا عدا عن اهلدايا

ُ
حرز هدف ،أو حت ّقق إجناز ،والشعوب اإلسالمية اليوم
الثمينة اليت تقدّم بسخاء ،كلما أ ِ
يستخ ّفها الطرب ،فيخيّل إليها أنها إن جنحت يف ميادين الرياضة ،فقد عوضت فشلها
الذريع يف ميادين القتال والعلم والتكنولوجيا ،وحققت كل شيء !!...وهذا الوهم مل

يتح ّقق على أرض الواقع؛ فإجنازات العرب واملسلمني يف ميادين املسابقات الرياضية
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متواضعة ج ّداً ،إذا ما قيست مبا ينفق من مبالغ ،وهذه املبالغ الطائلة اليت تنفق إنفاقاً
عاطفياً بعيداً عن العقالنية ،أما كان من األوىل أن تصرف يف مشاريع نافعة؟! ولست

أحث على جتاهل الرياضة ،ولكن جيب أن متارس بشيء من احلكمة واالتّزان ،بعيداً
ّ

عن املبالغة.
شيء آخر نراه يف رياضة اليوم ،وهو ما حتدثه من مشاجرات وعداوات ،ويبدو أن
الشاعر لو عاش يف زماننا ما قال:
حي الرياضة ما استطعت فإنها
ّ

يف كل شعب لإلخاء شعار

إذ كم من شجار وقع بني مشجعي الفرق ،ذهب ضحيته قتلى وجرحى!! وكم من

َمرافق ّ
حطمت بطريقة وحشيّة ،رغم أنها كّلفت املاليني!! وكم وكم!!...

وهناك شيء آخر نالحظه يف رياضة اليوم ،وهو أن حرمات اهلل ال تراعى فيها ،وهذه

تتعرى فيها األجساد ،وال سيما أجساد الفتيات ،كما يف السباحة وغريها،
الرياضات اليت ّ

أو ُترتدى فيها املالبس اليت تالصق األجساد ،كما يف رياضة اجلمباز ،ويشاهدها الرجال،
تزلزل األخالق ،والضرر اخللقي الناجم عنها يفوق نتائجها احلسنة .فهال راعينا هدي
اإلسالم؛ لنسري يف احلياة على بصرية!!.
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زاوية الفتاوى
 .1استخدام مركبات اإليثانول وامليثانول يف مستحضرات التجميل
السؤال :هل جيوز استخدام مركبات اإليثانول وامليثانول يف مستحضرات التجميل
ألغراض عالج البشرة؟ وما النسبة املسموح بها يف حال جواز ذلك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فإن اإليثانول املعروف باسم (السبريتو) ،يستعمل يف حتضري األدوية ،ويف املسكرات،
وامليثانول مادة سامة تستخدم يف تركيب السموم واملبيدات.
وبالرجوع إىل األحباث الفقهية اليت تعرضت هلاتني املادتني ،فإن استعمال األدوية
املشتملة على الكحول كاإليثانول ،بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية اليت ال
بديل عنها ،جيوز بشرط أن يصفها طبيب عدل ،كما جيوز استعماهلا بالنسب الضئيلة
ً
وقاتال للجراثيم ،ويف الكرميات والدهون اخلارجية،
املستهلكة مطهراً خارجياً للجروح،
وأما بالنسبة إىل مادة امليثانول فهي غري مسكرة ،وإمنا سامة ،فيجوز استعماهلا مبا ال يضر
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صحة اإلنسان؛ ألن كونها سامة ال جيعلها جنسة.
وعليه؛ فال حيرم من حيث املبدأ استخدام هاتني املادتني يف مستحضرات التجميل
ألغراض عالج البشرة؛ ألن إحدى هاتني املادتني ،وهي –امليثانول -طاهرة بال خالف،
واملادة الثانية هي (اإليثانول) ،فعلى فرض جناستها كما هو عند عدد من العلماء القدامى
واملعاصرين ،إال أنها ختتلط بغريها ،فتتغري صفتها ،وخيتلف حكمها ،ويف أسوأ األحوال
لو بقيت على جناستها ،فتعيينها مادة للعالج جيعلها جائزة لذلك ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَق ْد

َف َّص َل َل ُك ْم َما َح َّر َم َعَليْ ُك ْم إِال َما

ْ
اض ُط ِر ْرتمُْ إَِليِْه}( .األنعام)119 :

 .2حكم استعمال أطقم األكل الصيين
السؤال :ما حكم استعمال أطقم األكل الصيين املصنوع بنسبة من عظام احليوانات؟
اجلواب :فرق العلماء بني ما يؤكل حلمه من احليوانات ،وما ال يؤكل حلمه ،فقالوا:
إن كان العظم من حيوان يؤكل حلمه ،فال مانع من استخدام ما يصنع من خملفاته ،بعد
تذكيته حسب األصول الشرعية ،وأما إذا كانت من حيوان ميت من غري تذكية شرعية،
فقد اختلف العلماء يف جواز االنتفاع مبخلفاته ،والراجح جواز ذلك قياساً على جواز
االنتفاع جبلود امليتة بعد دبغها ،فعن عبد اهلل بن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :إَِذا ُدِب َغ
اب َف َق ْد َط ُه َر).
اإل َه ُ
ِ

()1

وأما إن كانت هذه العظام من حيوان ال يؤكل حلمه ،فالراجح من أقوال العلماء أنها

تطهر مبعاجلتها حتى تستحيل إىل مواد أخرى ،وجيوز استعماهلا بعد ذلك ،وأما إذا مل
تستحل إىل مادة أخرى؛ فإنها تبقى على أصلها وهو النجاسة ،وحيرم استعماهلا.
 .1صحيح مسلم ،كتاب احليض ،باب طهارة جلود امليتة بالدباغ.
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قال ابن تيمية( :فهذا مبين على أصل ،وهو أن العني النجسة اخلبيثة إذا استحالت حتى
صارت طيبة كغريها من األعيان الطيبة ،فمذهب أهل الظاهر وغريهم أنها تطهر ،وهذا
هو الصواب املقطوع به ،فقد اتفقوا كلهم على أن اخلمر إذا صارت ً
خال بفعل اهلل
ً
حالال طيباً).
تعاىل صارت

()1

 .3حكم بيع األحشاء واألطراف واجللود اخلاصة باألضحية
السؤال :ما حكم بيع األحشاء واألطراف واجللود اخلاصة باألضحية ،أو استبداهلا
بلحوم؛ وذلك من أجل توزيعها على األسر الفقرية؟
اجلواب :ذهب اجلمهور؛ من املالكية والشافعية واحلنابلة ،إىل عدم جواز بيع املضحي
جلد أضحيته ،أو أي جزء منها ،وال إبداله؛ ألن األضحية عبادة يتقرب بها العبد إىل ربه،
وبالذبح تعينت هلل جبميع أجزائها ،وما تعينّ هلل مل جيز أخذ العوض عنه ،فعن علي ابن

أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،قال( :أَ َم َرِني َر ُس ُ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْن أَُقو َم َعَلى

(َ َ )2
َّق بَل ْح ِم َهاَ ،و ُجُلوِد َهاَ ،وأَ ِجَّلتِ َهاَ ،وأَ ْن َال ُأ ْع ِط َي جْ َ
ال َّزا َر ِمنْ َهاَ ،ق َ
ال :نحَْ ُن
ُب ْدِنِه َ ،وأ ْن أَت َصد َ ِ

ُن ْع ِطيِه ِم ْن ِعنْ ِدَنا)( ،)3وأجازوا التصدق على الفقراء بهذه اجللود ،أما احلنفية فقد ذهبوا
إىل جواز بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه ،وهو ما حكاه ابن املنذر عن أمحد ،وإسحق.

()4

ونظراً لتفادي هدر خملفات األضاحي من اجللود وغريها ،مع إمكانية االستفادة منها
لصاحل الفقراء ،وخباصة يف زماننا هذا الذي يصعب فيه االنتفاع الفردي بهذه املخلفات،
 .1جمموع الفتاوى.71/ 21 :
 .2بدنه :مسيت البدنة لعظمها ،ويطلق على الذكر واألنثى ،ويطلق على اإلبل والبقر والغنم ،هذا قول أكثر
أهل اللغة ،ولكن معظم استعماهلا يف األحاديث وكتب الفقه يف اإلبل خاصة (صحيح مسلم بشرح النووي .)64 /9
 .3صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب يف الصدقة بلحوم اهلدي وجلودها وجالهلا.
 .4املغين.357/ 9 ،
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إىل جانب إمكانية استغالهلا بالتصنيع احلديث ،والدباغة ،فإننا نرجح ما ذهب إليه
اإلمام أبو حنيفة وابن املنذر وإسحق ،من جواز بيع األحشاء واألطراف واجللود اخلاصة
باألضحية ،أو استبداهلا بلحوم؛ لتوزيعها على الفقراء.
 .4حكم وصل شعر امرأة مقبلة على الزواج
السؤال :ما احلكم الشرعي يف وصل شعر امرأة مقبلة على الزواج ،وشعرها خفيف
جداً ،وقصري ،وأخربها طبيبها املعاجل بأنه ال أمل يف إصالحه؟
اجلواب :األصل حتريم وصل الشعر للمرأة عند معظم أهل العلم ،فعن جابر بن
يِ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْن َت ِص َل المَْْرأَُة ِب َرأْ ِس َها َشيْئًا)( ،)1وقد
عبد اهلل ،أنه قالَ ( :ز َج َر النَّ ُّ
فرق الفقهاء بني الوصل بشعر اآلدمي ،وشعر غري اآلدمي ،فذهب اجلمهور من احلنفية
واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه حيرم وصل الشعر بشعر اآلدمي ،سواء أكان شعر
امرأة أم رجل؛ وذلك حلرمة االنتفاع بشعر اآلدمي وسائر أجزائه؛ لكرامته ،ف َع ْن أمساء

بنت أبي بكر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن ا ْم َرأَةً َجاَء ْت إلىَ َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ِ
ت :إِّني أَن َ
َ
َحثُّن(ِ)2ب َها،
َم َّر َق َرأْ ُس َهاَ ،و َز ْو ُج َها يَ ْست ِ
ْك ْح ُت اْبنَتيِ ُ ،ث َّم أَ َصاَب َها َش ْك َوىَ ،فت َ
َف َقال ْ ِ
َ َ ()3
ب َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اصَلَة َوالمُْ ْستَ ْو ِصلة).
أََفأَ ِص ُل َرأْ َس َها؟ َف َس َّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،اْل َو ِ
ويف قول للحنابلة ،ورأي عند احلنفية ،أنه يكره وصل الشعر بشعر اآلدمي ،ويف رواية
أخرى للحنابلة ،أنه جيوز وصل الشعر بشعر اآلدمي إذا كان بإذن الزوج.
أما وصل الشعر بشعر غري اآلدمي ،فللفقهاء يف ذلك مذاهب ،فذهب احلنفية ،ورواية
 .1صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة.
 .2يستحثين :من أحثه على الشيء ،واستحثه أي حضة عليه( .عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)103/ 32 ،
 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
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للحنابلة جبواز الوصل بغري شعر اآلدمي الطاهر ،أما الشافعية فكان هلم يف هذه املسألة
ثالثة أوجه ،أصحها :إن وصلت بإذن الزوج جاز ،وإال حيرم الوصل( ،)1أما املالكية فلم
يفرقوا بني الوصل بشعر اآلدمي أو غريه ،فحرموا مطلق الوصل.
وعليه؛ فالراجح جواز وصل املرأة لشعرها بشعر غري اآلدمي للضرورة ،ملا روي عن
ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قالُ :
َم َصُة،
(ل ِعن ِ
اصَلُة َوالمُْ ْستَ ْو ِصَلُةَ ،والنَّا ِم َصُة َوالمُْتَن ِّ
َت اْل َو ِ
َواْل َواشمِ َُة َوالمُْ ْستَ ْوشمِ َُة(ِ ،)2م ْن َغيرْ ِ دَاٍء)( ،)3ففي احلديث عذر ملن كان بها مرض ،أو شعرها

خفيف أن تفعل ذلك ،ولكن حتى ال يكون الوصل غشاً وتدليساً ،فينبغي أن يتم وصل
شعر املتزوجة يف وضعه اجلائز بعلم الزوج وموافقته.
 .5حكم عمل حفل خطوبة بعد عقد النكاح
السؤال :ما حكم عمل حفل خطوبة بعد عقد النكاح ،حيث تلبس العروس بدلة
للخطوبة وتتزين ،وتقوم مصورة بالتقاط صور للعروسني؛ من أجل الذكرى؟
اجلواب :األصل أنه يرتتب على عقد النكاح قيام الزوجية بني املتعاقدين ،وجيوز
هلما على إثر ذلك إقامة حفل خطوبة؛ إلعالن هذا النكاح ،كما جيوز للزوجة لبس
اللباس املخصص هلذه احلفالت ،ووضع الزينة ،وبالنسبة إىل التقاط صور للعروسني،
فينبغي أن يراعى يف ذلك ما يضمن احملافظة على السرت ،واالمتناع عن كشف العورات
 .1اجملموع شرح املهذب.147/ 3 :
 .2الواصلة :اليت تصل الشعر بشعر النساء ،واملستوصلة :املعمول بها .والنامصة :اليت تنقش احلاجب حتى
ترقه ،واملتنمصة :املعمول بها .والوامشة :اليت جتعل اخليالن يف وجهها بكحل أو مداد ،واملستومشة :املعمول
بها  ...واخليالن مجع خال ،واخلال هو :عالمة سوداء ،واخلال أحياناً يكون طبيعياً ويكون فيه حبة سوداء أو شيء
يف جسد املرأة ،وبعض النساء قد تفعله عن طريق الوشم .والوشم أحياناً يتخذ للزينة( .شرح سنن أبي داود،
عبد احملسن العباد .)2/ 1

 .3سنن أبي داود ،كتاب الرتجل ،باب يف صلة الشعر ،وصححه األلباني.
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خارج النطاق الذي يسمح به الشرع ،إىل جانب مراعاة خلو هذه احلفلة من احملرمات
واحملظورات الشرعية األخرى ،كاالختالط ،والرقص ،والغناء الفاحش ،مع تنبيه العاقدين
إىل ضرورة جتنب اخللوة ،واملعاشرة اجلنسية ،قبل متام الدخول؛ حفاظاً على مصلحة هذه
الفتاة ،وإبعاد احلرج والريبة عنها وأهلها وزوجها.
 .6الطالق وفق نظام اخللع
السؤال :امرأة تطلب الطالق من زوجها وفق نظام اخللع ،دون وجود عيب يف الزوج،
أو صدور تقصري عنه ،فماذا يرتتب عليها أن تدفع له مقابل ذلك؟
اجلواب :اخللع عقد بني الزوجني يتم مبوجبه االنفكاك من عقد الزواج بالرتاضي من
قبل الطرفني ،مقابل مبلغ من املال تدفعه الزوجة برضاها للزوج؛ لكي يطلقها بناًء على

وه َّن َشيْئًا إِال
ُم ُ
طلبها ورغبتها ،وهو جائز ،لقوله تعاىلَ { :وال يحَِ ُّل َل ُك ْم أَ ْن َتأْ ُخ ُذوا ممَِّا آَتيْت ُ
يما اْفتَ َد ْت
يما ُح ُدوَد اهللِ َفال ُجن َ
َاح َعَليْ ِه َما ِف َ
ُم أَال ُي ِق َ
أَ ْن يخََاَفا أَال ُي ِق َ
يما ُح ُدوَد اللهَِّ َفإِ ْن ِخ ْفت ْ
َ
ت
س أََت ْ
ِبِه}(البقرة ،)229 :وعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قال( :إِ َّن ا ْم َرأَةَ َث ِاب ِ
ت ْب ِن قيْ ٍ
يِ
َ
بَ ،صَّلى ُ
َ
َ
س َما أَ ْعتِ ُب َعَليِْه فيِ ُخُل ٍق
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ف َق َال ْ
النَّ َّ
ت :يَا َر ُسول اهللِ؛ ث ِاب ُت ْب ُن قيْ ٍ
َوال ِدينَ ،وَل ِكيِّن أَ ْك َرُه اْل ُك ْف َر اإل ْسالم(َ ،)1ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ِّين
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :أََتُرد َ
ٍ
فيِ ِ ِ
 .1ولكين أكره الكفر يف اإلسالم :أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ،وانتفى أنها أرادت أن حيملها على
الكفر ،ويأمرها به نفاقاً بقوهلا( :ال أعتب عليه يف دين) ،فتعني احلمل على ما قلناه .ورواية جرير بن حازم يف أواخر الباب
تؤيد ذلك ،حيث جاء فيها (إال أني أخاف الكفر) ،وكأنها أشارت إىل أنها قد حتملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر
لينفسخ نكاحها منه ،وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ،لكن خشيت أن حتملها شدة البغض على الوقوع فيه ،وحيتمل
أن تريد بالكفر كفران العشري إذ هو تقصري املرأة يف حق الزوج .وقال الطييب :املعنى أخاف على نفسي يف اإلسالم ما

ينايف حكمه من نشوز وفرك وغريه مما يتوقع من الشابة اجلميلة املبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ،فأطلقت على ما

ينايف مقتضى اإلسالم الكفر .وحيتمل أن يكون يف كالمها إضمار ،أي إكراه لوازم الكفر من املعاداة والشقاق واخلصومة.

(فتح الباري ،ابن حجر العسقالني ،حتقيق ابن باز.)400 / 9 ،
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تَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :اْقبَ ْل الحْ َ ِدي َقَةَ ،و َطِّل ْق َها
َعَليِْه َح ِدي َقتَُه؟ َق َال ْ
َت ْطِلي َقًة) ( ،)1ويقول اإلمام ابن قدامة( :إن املرأة إذا كرهت زوجها ُ
خللقه ،أو َخلقه ،أو
دينه ،أو كربه ،أو ضعفه ،أو حنو ذلك ،وخشيت أال تؤدي حق اهلل يف طاعته ،جاز هلا أن
ختالعه بعوض تفتدي به نفسها).

()2

وقد أخذت قوانني األحوال الشخصية يف بعض الدول العربية واإلسالمية بنظام
اخللع ،فنصت املادة ( )126من قانون األحوال الشخصية األردني على( :أن للزوجني
بعد الدخول ،أو اخللوة أن يرتاضيا فيما بينهما على اخللع ،فإن مل يرتاضيا عليه ،وأقامت
الزوجة دعواها بطلب اخللع ،مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض احلياة مع زوجها،
وأنه ال سبيل الستمرار احلياة الزوجية بينهما ،وختشى أن ال تقيم حدود اهلل بسبب هذا
البغض ،وافتدت نفسها بالتنازل عن مجيع حقوقها الزوجية ،وخالعت زوجها ،وردت
عليه الصداق الذي استلمته منه ...حكمت احملكمة بتطليقها عليه بائناً).
وعليه؛ فإن قبلت الزوجة أن تدفع مبلغاً من املال تتفق عليه مع زوجها ،مقابل أن
يطلقها ،فيجوز ذلك ،ويرتتب على اخللع وقوع طالق بائن بينونة صغرى ،فال حيل
للزوجني أن يعودا حلياتهما الزوجية بعده إال بإجراء عقد زواج جديد حسب األصول،
وينبغي للزوجني أن يراجعا احملكمة الشرعية باخلصوص؛ إلجراء الالزم بشأنه.
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .1صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب اخللع وكيفية الطالق فيه.
 .2املغين.51/ 7 ،
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وجهة نظر
منذ أن أعلنت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية نيتها التوجه إىل األمم
املتحدة بهدف االعرتاف بفلسطني كدولة على حدود الرابع من حزيران سنة 1967م،
وانضمامها إىل األمم املتحدة ،أقامت إسرائيل الدنيا وأقعدتها ،حيث جاء على لسان
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن (أي خطوة من جانب واحد للفلسطينيني
ستعقبها إجراءات أحادية من اجلانب اإلسرائيلي) ،وذهب بعض الساسة اإلسرائيليني

إىل حد القول َّ
(:إن ذلك يعين نهاية مسار السالم).

السؤال هنا يدور هل ً
فعال الساسة اإلسرائيليون الذين يطلقون تصرحياتهم اليومية

معنيون بعملية املفاوضات والسالم؟ وإذا كان نعم ،ملاذا حتى تارخيه مل تقم الدولة
الفلسطينية إىل جانب دولة إسرائيل؟ وملاذا يتخوفون من ذهاب الفلسطينيني إىل األمم
املتحدة؟ هل نسوا أن األمم املتحدة مشرتكة يف هذه القضية منذ تأسيسها ،وأن القرار
 181لسنة 1947م ،نص على إنهاء االنتداب الربيطاني على فلسطني ،وإقامة دولتني
عربية ويهودية ،مع وجود احتاد اقتصادي مشرتك بينهما ،وحتويل مدينة القدس بضواحيها
إىل وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص ،وملاذا قادة إسرائيل يتجاهلون قرار اجلمعية
العامة رقم  194اخلاص بعودة الالجئني الفلسطينيني الصادرة بتاريخ 1948/ 12/ 11م؟
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هل الساسة اإلسرائيليون معنيون فع ً
ال باملفاوضات والسالم؟

عندما تقرر قبوهلا عضواً يف األمم املتحدة ،سنة 1949م تعهدت بانتهاج سياسة تقوم
على احرتام مبادئ ميثاق هيئة األمم املتحدة لسنة 1945م ،وال سيما محاية السلم واألمن
الدوليني ،وهو األمر الذي قامت خبرقه على حنو صارخ طيلة ما يزيد عن  64عاماً يف

حروبها وتنكرها حلقوق الشعب العربي الفلسطيين ،وال سيما حقه يف العودة ،وتقرير
املصري ،وإقامة الدولة املستقلة .
إن إسرائيل رفضت مجيع القرارات الدولية ،ومل متتثل ملقتضيات القرار  242لعام
1967م ،والقرار  338لعام 1973م ،باالنسحاب من األراضي الفلسطينية احملتلة يف
الرابع من حزيران لسنة 1967م ،مربرة أن تلك القرارات ال تنص على كل األراضي
الفلسطينية احملتلة ،يف حجة واهية يف تفسريها التفاقيات جنيف لعام 1949م ،وملح ْقيها
لعام 1977م ،والسيما االتفاقية الرابعة بشأن محاية السكان املدنيني وقت احلرب ،امللزمة
إلسرائيل يف تعاملها مع الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،والقدس الشرقية ،زاعمة أنها حتتل
أراضي غري تابعة لدولة ذات سيادة ،وهو الذي تتحدث عنه اتفاقية جنيف الرابعة
لسنة 1949م ،وملاذا وقعت إسرائيل اتفاقية أوسلو( )1مع اجلانب الفلسطيين ،ويف
واشنطن بتاريخ 1993/ 9/ 13م ،اليت تنص على إقامة سلطة حكومة ذاتية فلسطينية
(أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية) ،وجملس تشريعي منتخب
للشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،لفرتة انتقالية؛ إلمتامها يف أقرب
وقت ممكن ،ومبا ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفرتة االنتقالية ،واتفاقية أوسلو()2
يف واشنطن بتاريخ 1995/ 9/ 28م ،االتفاقية املرحلية اإلسرائيلية – الفلسطينية حول
الضفة الغربية وقطاع غزة ،اليت مهدت المتداد السلطة الفلسطينية على مناطق إضافية،
مبا فيها مراكز سكانية فلسطينية من الضفة الغربية.
وملاذا سارع نتنياهو يف خطابه يوم 2009/ 11/ 16م ،أمام منتدى سابان بالقول( :إن
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أي خطوة من هذا القبيل -يف إشارة إىل التوجه الفلسطيين إىل هيئات الشرعية الدولية
مبطلب االعرتاف بدولة فلسطينية يف حدود الرابع من حزيران سنة 1967م -ستؤدي

إىل تفكيك االتفاقيات بني اجلانبني؛ اإلسرائيلي والفلسطيين ،وتدفع بإسرائيل أيضاً إىل
اختاذ خطوات أحادية اجلانب؟
يذكر أن وزراء إسرائيليني من حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا دعوا إىل الرد على
خطوة فلسطينية من هذا القبيل ،بإعالن ضم األراضي الفلسطينية عام  1967إىل
إسرائيل.
وعلى ضوء ما ذكر أعاله؛ يتبني أن إسرائيل غري معنية بإقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،من خالل أفعاهلا وإجراءاتها غري الشرعية،
كمواصلتها بناء املستوطنات ،وتوسيعها ،وبنائها للجدار العازل ،وتهويدها ملدينة
القدس الشرقية ...إخل
كل هذا يؤكد أن إسرائيل يف سباق مع الزمن منذ انعقاد مؤمتر مدريد سنة 1991م
حتى يومنا هذا ،يف فرض سياسة األمر الواقع ،والتهرب من استحقاقات السالم ملنع
تطبيق قرارات الشرعية الدولية ،بشأن القضية الفلسطينية ،حبجة استمرار املفاوضات
اليت جتري بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين ،بهدف تقويض إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية.
لذا؛ املطلوب من اجملتمع الدولي اختاذ التدابري الفاعلة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

لألراضي الفلسطينية احملتلة ،وفقاً ملبادئ العدل ،والقانون الدولي ،وممارسة الضغط
الفعال على إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،يف سبيل محلها على احرتام القرارات
الدولية املتكررة الصادرة عن جملس األمن الدولي واجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة
وتنفيذها.
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يف ظل حتالفات القوى الدولية املتغرية واملتجددة ،ثبت أن منظمة األمم املتحدة
ال تستطيع االعتماد على معيار قانوني دولي واحد يف التعامل مع قضايا العناصر
الدولية ،ومشكالتها كافة؛ وذلك بسبب نفوذ مصاحل الدول املهيمنة ،وتأثريها على
القرار الدولي؛ بالرغم من وجود ميثاق دولي لألمم املتحدة ،موقع عليه ،ومقبول من
العناصر الدولية املنضوية حتت لواء عضويتها.
ومنذ إنشاء منظمة األمم املتحدة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 1945م،
على أنقاض عصبة األمم ،وإعطاء الدول اخلمس الكربى ،دائمة العضوية يف جملس
األمن ،حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يصدر عن جملس األمن ،وترغب الدولة
دائمة العضوية يف نقضه ،بسبب مصاحلها وحتالفاتها مع الدول األخرى ،ومناصرة طرف
حتى لو كان ظاملاً ضد طرف آخر ،حيث ظهر مدى إعاقة الشرعية الدولية لتأخذ مسارها

الصحيح يف معاجلة القضايا ،وخاصة العالقة منذ زمن طويل ،وثبت أن حق النقض
الفيتو هو املع ّوق األكرب ضد اإلمجاع الدولي ،وضد تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
الصادرة إلنهاء القضايا بني الدول وحلها ،مما دفع كثرياً من املفكرين والقانونيني يف
العامل ،يف احلقبة الزمنية األخرية ،للقول :إن منظمة األمم املتحدة بصورتها احلالية مل تعد
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مرجعاً أميناً ،يوثق بقدرته على حل القضايا العاملية بنزاهة ،يف ظل ازدواجية املعايري

يف جملس األمن ،بناًء على نفوذ الدول الكربى ،اليت متلك حق النقض الفيتو ،وفقاً

لتطلعاتها ومصاحلها ،وتأثريها على اآلخرين من خالل منظور عالقاتها الدولية.

والعامل حباجة إىل إعادة صياغة ميثاق جديد ملنظمة األمم املتحدة ،تبنى قواعده على
أساس العدالة واملساواة ،يف معايري دولية قانونية موحدة يف الرؤيا ،ملعاجلة القضايا

املختلفة َّ
وحلها ،وفك النزاعات واالشتباك بني العناصر الدولية ،دون ازدواجية يف
التعامل ،وأيضاً نقل مقرها إىل مكان حمايد ،ال يؤثر على أعضائها وموظفيها.

َّ
إن القضية الفلسطينية من أوائل ضحايا حق النقض الفيتو ،حيث استعملت

الواليات املتحدة األمريكية هذا احلق بصفتها عضواً دائماً يف جملس األمن ،ضد
القرارات الصادرة لصاحل القضية الفلسطينية ،ومناصرة إلسرائيل أكثر من أربعني مرة،

خالل الستني عاماً املاضية ،مما أعاق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية اخلاصة حبل القضية،
وإنهاء الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ،وتعطيلها.
وأمريكا استعملت حق النقض أكثر من الدول الدائمة األربعة األخرى جمتمعة،
مما يدل على اختاذها جملس األمن مطية ملصاحلها؛ لتمرر ما تريده من قرارات ،ومتنع تنفيذ
ما تريده؛ وذلك حبكم نفوذها ،ودعمها املالي لألمم املتحدة ،واملوافقة على توظيف
املوظفني الكبار بها ،وأيضاً بسبب وجود مقر األمم املتحدة على أراضيها ،مما يوفر

االتصال والتنسيق السهل مع األطراف الدولية كافة ،وسبق أن منعت دبلوماسيني

أجانب من دخول أراضيها حلضور اجتماعات األمم املتحدة ،والتهديد األمريكي مؤخراً
باستعمال حق النقض (الفيتو) ضد قرار إدانة استمرار االستيطان اإلسرائيلي على
األراضي الفلسطينية احملتلة ،وضد أي قرار يصدر لصاحل القضية الفلسطينية ،وذلك
إن ختلت السلطة الفلسطينية عن املفاوضات مع إسرائيل ،واجتهت جمللس األمن
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لطرح النزاع اإلسرائيلي الفلسطيين عليه جمدداً ،أو تفعيل قراراته السابقة جتاه القضية
الفلسطينية ،ويأتي ذلك بعد نتيجة التصويت باألغلبية ،أو شبه إمجاع من جملسي
الشيوخ والكوجنرس األمريكيني ،بعدم االعرتاف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع
من حزيران عام 1967م ،إن أعلنت من جانب واحد ،ودون اتفاق مع الدولة العربية،
وبكل بساطة يدلل هذا على أن العرب كانوا خمدوعني بالواليات املتحدة األمريكية ،أو
يعرفون احلقيقة ،ولكنهم خيدعون أنفسهم.
لقد ثبت أن الواليات املتحدة األمريكية راع غري نزيه للمفاوضات ،وال ثقة

بها مطلقاً لكي تساعد الشعب الفلسطيين لتحصيل حقوقه املغتصبة؛ وذلك وفقاً
لرؤيتها وتوجهاتها احلالية ،وسار املفاوض العربي والفلسطيين خلف الوعود األمريكية

وتطميناتها باحلل ،ولنقل جمازاً تطبيقاً للمثل الشعيب (الحق العيار لباب الدار)،
ومضت سنوات طويلة ،وكانت النتيجة خذالناً صرحياً وواضحاً ال لبس فيه ،أكده

التهديد األمريكي بإبطال أي قرار لصاحل القضية الفلسطينية ،وخاصة قرار إدانة
االستمرار يف بناء املستوطنات ،وإعالن استقالل الدولة الفلسطينية على حدود الرابع
من حزيران ،إن اختذ من جانب واحد ضد رغبة إسرائيل ،وكان باستطاعة الواليات
املتحدة األمريكية خالل السنوات املاضية والطويلة من عمر القضية الفلسطينية تفعيل
قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بها ،وتنفيذها على إسرائيل بالقوة ،أو بالضغط ،أو
بالتوافق ،مثلما فعلت مع قرارات جملس األمن ضد أفغانستان ،والعراق ،والصرب،
والصومال ،والسودان وغريها من املناطق يف العامل ،رمبا العائق يف ذلك هو أن إسرائيل
حليف إسرتاتيجي ألمريكا ،وهذا يدفع للتساؤل عن طبيعة العالقة والصداقة املتينة

بني بعض الدول العربية والواليات املتحدة األمريكية ،وهل تعترب نوعاً ما حلفاً؟ وهل
ترتقي ملستوى الشراكة اإلسرتاتيجية األمريكية اإلسرائيلية؟
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على الرغم من أن املصاحل األمريكية لدى العرب كبرية ،وخاصة املصاحل النفطية
فإنها ال ترتقي إىل مستوى املصاحل األمريكية اإلسرائيلية املتبادلة ،اليت تع ّد شراكة
إسرتاتيجية يديرها اللوبي الصهيوني (اإليباك) يف الواليات املتحدة األمريكية ،إال أنه
باستطاعة العرب على األقل ،وخاصة الدول النفطية استعمال ورقة املصاحل مع الواليات
املتحدة ،مقابل عدم استعماهلا حلق النقض الفيتو ضد القرارات الصادرة عن جملس
األمن لصاحل العرب ،وأيضاً اعتبار استعمال املندوب األمريكي مبجلس األمن حق

النقض الفيتو ضد األماني العربية خنجراً ،يغرز يف ظهر الصداقة العربية األمريكية،
واملصاحل املتولدة عنها ،وكيف تكون الواليات املتحدة األمريكية حليفاً خملصاً وأميناً،
مبستوى إسرتاتيجي ،لعدو الشعوب العربية إسرائيل ،وصديقة للعرب ،أو حليفة هلا يف
الوقت نفسه؟ فهذه معادلة غري صحيحة ،وال تركب برؤيا العقل ،إال إذا كان العرب
يؤيدون هذا الوضع ،وال يضريهم أن يتوافقوا مع الرؤية األمريكية دون استيضاح أو

تفاصيل أو شروط ،ولكن إذا كانت الواليات املتحدة ترى يف طعنها آلمال العرب حدثاً

مير دون حساب ،وال يكلفها شيئاً بسبب تفهم العرب وتعاونهم ،بينما أي لفتة أمريكية
ال تعجب إسرائيل؛ فإنها حتاسبها عليها ،وال متر مرور الكرام.
إن مثل هذا األمر يدفع الواليات املتحدة خليار الضرر األقل أو املعدوم ،وهو

امليل على اجلانب العربي لصاحل إسرائيل ،وهلذا بات واجباً على العرب ،وبشكل
جدي ،إشعار الواليات املتحدة وإعالمها بالطرق الدبلوماسية ،أن استعمال حق النقض،
ضد قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بالقضية الفلسطينية ،يعرض املصاحل العربية
األمريكية املتبادلة ،وأيضاً التعاون مع الرؤية األمريكية يف الشرق األوسط للخطر،

ولن مير هذا األمر مرور الكرام ،وهذه اخلطوة لن تكلف العرب شيئاً كبرياً ،وإن فعلوا
ذلك ،فهنا يتجلى الدور العربي احلقيقي يف دعم القضية الفلسطينية ،ودعم الشعب
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الفلسطيين إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بعد نكسة حزيران ،اليت
مضى عليها ما يقرب من نصف قرن؛ ألنه مل يعد للخطابات وشعارات التضامن العربية
الفارغة من املضمون أي مفعول على صعيد الصراع العربي الفلسطيين اإلسرائيلي،
والتأثري العربي فقط يؤتي مثاره ،بالعمل اجلاد لنصرة القضية الفلسطينية ،وهلذا فإن
مصداقية العرب جتاه أخطر القضايا العربية وأقدمها على احملك ،وجيب توظيف املصاحل
العربية املتبادلة مع أمريكا والغرب كافة ،وتوظيف الدبلوماسية العربية للعمل اجلاد
لثين الواليات املتحدة األمريكية عن استعمال حق النقض (الفيتو) يف جملس األمن
الدولي ،ضد املصاحل العربية والفلسطينية ،وذلك أضعف اإلميان.
ولكن تربز عقبة أخرى بالتنفيذ ،وهي لو استطاع العرب ثين الواليات املتحدة
ومر القرار املدين وامللزم إلسرائيل باحرتام قرارات
عن عزمها استعمال حق النقضَّ ،
الشرعية الدولية بإقراره ،والتصويت عليه يف جملس األمن ،فهل تستطيع الدول األخرى،

مع الدول العربية واإلسالمية ،مبعزل عن الواليات املتحدة األمريكية ،تنفيذ قرارات
الشرعية الدولية بالقوة على إسرائيل؛ ألن إسرائيل لن ترضخ لتنفيذ قرارات جملس
األمن بطيب خاطر؟ ولن تكون املهمة الدولية سهلة وهي بعيدة عن الواليات املتحدة،
القطب األوحد واألقوى يف العامل ،واليت متتلك اآلليات التنفيذية الكبرية لتنفيذ أي

مهمة ،وأيضاً الدول املنضوية يف حلف الناتو ،لن تتخذ أي خطوات مبعزل عن الواليات
املتحدة األمريكية ،ولذلك ال مفر أمام العرب من تفعيل القوة واملصاحل اليت ميتلكونها؛
ليكونوا أقوياء يف حال احلرب والسلم؛ لكي يؤثروا على أصحاب القوة والقرار يف
العامل ،من أجل إنهاء الصراع العربي الفلسطيين مع إسرائيل وإزالة االحتالل.
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قضية تربوية
احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،ونشهد أن ال

إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ونشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله
وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وسلم تسليماً ،وبعد:
تهميد:

اإلذاعة لغة :من ذيع ،والذيع ،هو أن يشيع األمر ،فذاع ذيعاً ،وذيوعاً ،وذيعاناً،

وذيعوعة؛ أي فشا وانتشر ،ويقال :ذاع يف جلده اجلرب :انتشر .أذاع به :أفشاه ونشره ،ويف

اءه ْم أَ ْم ٌر ِّم َن َ
اعواْ ِبِه}(النساء )83 :أي نشره،
األ ْم ِن أَ ِو الخْ َ ْو ِف أََذ ُ
التنزيل العزيزَ { :وإَِذا َج ُ

واإلذاعة :نقل الكالم واملوسيقى وغريهما ،عن طريق اجلهاز الالسلكي .واملذياع :الذي
ال يكتم السر ،أو ال يستطيع كتمه ،واملذياع آلة اإلذاعة ،ومجعها مذاييع .واملذيع :من
يتوىل النشر يف دور اإلذاعة الالسلكية .وأذاع الناس واإلبل ما ومبا يف احلوض إذاعة؛
إذا شربوا ما فيه .وتركت متاعي يف مكان كذا وكذا ،فأذاع الناس به؛ إذا ذهبوا به .وكل
ما ذهب به ،فقد أذيع به.
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اإلذاعة اصطالحًا :تطلق على الراديو ،فيقال ً
مثال :اإلذاعة الفلسطينية؛ أي الراديو
الفلسطيين .ومنها دار اإلذاعة واملذياع :اآللة اليت تذاع بها األخبار ،وغريها ،مثل مكرب
الصوت (ميكروفون).
اإلذاعة املدرسية :كل ما يقدم للطلبة من فقرات وأنشطة وخربات متنوعة ،عرب آالت
معينة ،ومعدة هلذا الغرض ،ويقوم بتقدميها أشخاص قد يكونون طلبة ،أو معلمني ،أو
من اجملتمع احمللي ،أو غريهم.

إن اإلذاعة املدرسية مصممة لتحقيق غايات وأهداف تعليمية ،وتشكل جزءاً مهماً

من النظام التعليمي املتكامل؛ ملا تؤديه من أدوار رئيسة يف صقل شخصيات الطلبة،
وتعزيز انتمائهم إىل صنوف العلم واملعرفة ،وهم يغوصون يف ثنايا الكتب واجملالت
والصحف ،ويتابعون القنوات الفضائية ،يلتقطون املعلومة واخلرب؛ ليذيعوهما أمام

زمالئهم؛ ليزدادوا علماً وثقافة ومعرفة.
أهمية اإلذاعة املدرسية:

اإلذاعة املدرسية متخصصة لتوجيه الطلبة يف مدارسهم ،يف أوقات حمددة ،كي يستمع إليها
الطلبة ،مما يساهم يف رفع املستوى الثقايف من خالل تناول شتى املعارف اإلنسانية؛ من دين،
وعلم ،ورياضة ،وآداب ،ونواحي اإلبداع اإلنساني كافة ،وبهذا تكون الثقافة والتثقيف ،وظيفة
أساسية من وظائف اإلذاعة املدرسية ،فمن الضروري مبكان أن تكون اإلذاعة املدرسية يف كل
مدرسة ،وال جيوز أن ختلو املدرسة منها ،حتت أي ظرف كان .وعلينا أن ال ننسى أن اإلذاعة جزء
مهم من املسؤولية اإلعالمية يف نشر ديننا احلنيف ،وتبليغه ،والتذكري به دائماً ،قال تعاىل{ :يَا

أَيُّ َها َّ ُ ِّ ُ
ت ِر َس َالتَُه َو ُ
نز َل إَِليْ َك ِمن َّرِّب َك َوإِن لمَّْ َت ْف َع ْل َف َما َبَّل ْغ َ
اهلل يَ ْع ِص ُم َك ِم َن
الر ُسول َبل ْغ َما أ ِ

ين}(املائدة ،)67 :فعلينا أن نستغل اإلذاعة املدرسية
اس إِ َّن اهللَ َال يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم اْل َكاِف ِر َ
النَّ ِ
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ونستثمرها مبا هو صاحل ومفيد ،ضمن الشريعة اإلسالمية السمحة ،اليت تناولت حياتنا
مجيعها ،ونظمتها أميا تنظيم ،وبهذا تساهم اإلذاعة املدرسية بنمو املدرسة ،وتطويرها،
وتوجيهها الوجهة الصحيحة ،وبالتالي تتحقق األهداف التعليمية والرتبوية ،بشكل
كبري جداً ،والكل يساهم يف حتقيقها ،من أجل بناء جيل متعلم ،واع ،مثقف ،ينشر العدل،

والسالم ،واحملبة ،والعلم ،والتسامح بني البشرية مجعاء ،قال تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِال َرحمَْ ًة

ً ِّ
َ ْ َ
ِّلْل َعالمَِ َ
اس َب ِشرياً َوَن ِذيراً َوَل ِك َّن
ني}(األنبياء ،)107:وقال تعاىلَ { :و َما أ ْر َسلنَاك إِال َك َّافة للنَّ ِ
َ
اس ال يَ ْعَل ُمو َن}(سبأ ،)28 :وإلجناح اإلذاعة املدرسية ،عليها أن تسري على منهج
أ ْكثَ َر النَّ ِ
واضح ،تراعى فيه األمور اآلتية:

 .1حتديد أهداف اإلذاعة املدرسية ،وربطها بأهداف املدرسة.
 .2اختيار جلنة عامة ،أو جملس ،لإلشراف على النشاط اإلذاعي باملدرسة.
 .3تقسم اللجنة إىل جلان فرعية ،تقوم كل منها ببعض املسؤوليات احملددة.
 .4تقوم كل جلنة بإعداد برنامج شهري ،ثم يتم التنسيق بينها لعرض املناسب،
وبالتالي تتحقق األهداف املنشودة.
 .5أن تكون اإلذاعة املدرسية لتقوية الصلة بني البيئة واملدرسة ،خلدمة اجملتمع ،وال
بأس من أن يشرتك أولياء األمور يف بعض األنشطة اإلذاعية ،حسب ختصصاتهم؛ حتى
يتم إثراء املنهج ،ملشاركة أكرب عدد من الطلبة يف هذه األنشطة.
 .6إتاحة الفرصة ملشاركة طلبة املدرسة مجيعهم يف األنشطة اإلذاعية.
 .7االبتعاد عن الصورة التقليدية يف تقديم الربامج ،وأن يكون لإلذاعة املدرسية صفة
ذاتية ،وأن حتاول اتّباع أساليب متعددة يف تقديم براجمها.
 .8اإلقالل من الربامج اليت تستغرق مدة طويلة ،ويغلب عليها الطابع اإللقائي؛ حيث
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إنها ال تستهوي الطلبة ،وتدفع إىل امللل.
 .9االستعانة ببعض فقرات الربامج العامة ،إما بنقلها مباشرة ،أو بتسجيلها ،وإعادة
بثها حسب الوقت املناسب.
 .10إنشاء مكتبة للربامج اإلذاعية ،حتوي التسجيالت واألسطوانات ،اليت ميكن
الرجوع إليها.
فريق اإلذاعة املدرسية:
يتكون فريق اإلذاعة املدرسية من مجاعات متجانسة من الطلبة اخلاضعني إلشراف
متساو
أستاذ هلم ،وتتوجه اإلذاعة عامة إىل الطلبة ،ويف أعمار متقاربة ،ومستوى فكري
ٍ
تقريباً ،وتتنازعهم رغبات وأغراض مماثلة ،ويشرف على اإلذاعة مرب ،مهمته استخالص
أفضل النتائج الرتبوية من املادة اليت تبث ،ولكي يكون الفريق اإلذاعي ناجحاً يف التأثري

على الطلبة ،عليه أن يكون متفهماً للدور الذي يقوم به.

املقومات اليت يعتمد عليها فريق اإلذاعة املدرسية يف تكوينه ،هي:
 .1أعضاء الفريق ،وجلانه.
 .2مشرف الفريق.
 .3برنامج اإلذاعة املدرسية.
مهمات كل عضو.
 .4حتديد َّ

 .5اختيار الفريق اإلذاعي من الطلبة ،أصحاب امليول والرغبة ،والذين لديهم دوافع

باملقدرة على اإللقاء والثقة بالنفس ،والقدرة على إيصال املعلومة إىل اآلخرين.
األمور الواجب توافرها يف شخصية فريق اإلذاعة املدرسية:
 .1قوة الشخصية.
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 .2شخصية قادرة على جذب اآلخرين.
 .3القدرة على إيصال الفكرة لآلخرين.

ً
 .4أن يكونوا فريقاً واحداً
متكامال مرتابطاً.
 .5النشاط يف اإلنتاج.
 .6األخالق العالية.
 .7متابعة األحداث واألخبار العاملية ،والتفاعل معها.
 .8التعاون مع طلبة املدرسة ،واإلدارة ،واملعلمني.
مشرف اإلذاعة املدرسية الناجح:
للمشرف على اإلذاعة دور مهم ،يف التأثري على اجلماعة ،وقيادتها ،وتنظيمها ،ولكي

يع ّد ناجحاً ،جيب أن تتوافر فيه الشروط اآلتية:
 .1صاحب شخصية قوية.
 .2أسلوب مقنع وجذاب.
 .3ثقافته متنوعة عالية.

 .4حيب العطاء ،ولديه انتماء عال للمدرسة.
 .5روحه مرحة.
حمب لعمله.
ٌّ .6
 .7صاحب أخالق عالية.

 .8يعامل أعضاء الفريق كأب ،وأخ ،وصديق ،ومشرف ،مساوياً بينهم.

 .9على تواصل مستمر ،وتفاعل مع اإلدارة واملعلمني.
 .10االستمرارية يف متابعة برامج اإلذاعة اليومية.
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أمثلة ومناذج على الربامج اإلذاعية:
 .1قرآن كريم ،قال تعاىلَ { :وُي ْط ِع ُمو َن َّ
الط َعا َم َعَلى ُحبِِّه ِم ْس ِكيناً َويَتِيماً َوأَ ِسرياً *  ...إِ َّن
َه َذا َكا َن َل ُك ْم َجزَاء َو َكا َن َس ْعُي ُكم َّم ْ
ش ُكوراً}(اإلنسان.)22 - 8 :
 .2حديث شريف ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنه(:أَ َّن َر ُج ً
ال َسأَ َل
يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :أَ ُّي اإل ْسالم َخيرٌْ؟ َق َ
بَ ،صَّلى ُ
الُ :ت ْط ِع ُم َّ
السال َم َعَلى
الط َعا َمَ ،وَت ْق َرُأ َّ
النَّ َّ
ِ ِ
َم ْن َع َرْف َ
ت َو َم ْن لمَْ َت ْع ِر ْف)(.)1
 .3حكمة اليوم( :من اتقى اهلل وقاه ،ومن توكل عليه كفاه ،ومن شكره زاده ،ومن

أقرضه جزاه).
 .4األخبار :أ -عناوين الصحف اليومية الصادرة يف صباح اليوم (أخبار حملية ،وعربية،
وعاملية).
ب -عناوين األخبار من اإلذاعة والتلفاز.
جـ -ما يناسب من أخبار الشبكة العنكبوتية(اإلنرتنت).
 .5أخبار حملية :أخبار املدرسة والبيئة احمللية .منها :األنشطة اليت تقوم بها املدرسة،
والطلبة املتفوقون ،وإجنازات املدرسة ،وأخبار البيئة احمللية.
 .6هل تعلم - :أن أول فدائي يف اإلسالم ،هو علي بن أبي طالب.
 أن أول فدائية يف اإلسالم ،هي أمساء بنت أبي بكر. .7فكاهة - .األم لطفلها :ماذا تفعل لو داس أحد على قدمك ،ثم اعتذر لك؟
الطفل :أساحمه.
 وإذا أعطاك هدية؟ .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب إطعام الطعام من اإلسالم.
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 أطلب منه أن يدوس عليها مرة أخرى. .8مسابقات ،أسئلة ،وأجوبة.
 .9أمثال حملية ،وعربية ،وعامة.
 .10حتقيقات إذاعية ،وتقارير ،مثال :السياحة وأهميتها.
 .11مقال إذاعي ،مثال :وطين اجلميل فلسطني.
 .12مقابالت مع شخصيات من اجملتمع احمللي.

 .13شخصية اليومً ،
مثال ابن سينا ،اخلوارزمي ،أو من األشخاص احلاليني ،أو

احملليني.
 .14فقرات علوم.
 .15فقرات باللغة اإلجنليزية.

وأخرياً؛ أوصي مديريات الرتبية والتعليم يف فلسطني ،أن تولي اإلذاعة املدرسية

أهمية أكثر ،وتعمل على تفعيلها ،وختفيض نصاب حصص املعلمني املشرفني عليها،
وأن تنشر اإلذاعة املدرسية يف كل مدرسة ،وتعتمد على أنها مصدر من مصادر التعليم؛
ملا هلا من أهمية ،وملا تتضمنه من أنشطة تعليمية ،وفعاليات كبرية ،مرتبطة باألهداف
التعليمية ،وإعداد املواطن الصاحل ،املسلح بشتى أنواع العلم ،واملعرفة ،والثقافة.
املراجع
 .1القرآن الكريم.
 .2جامعة القدس املفتوحة ،أساليب تدريس اللغة العربية ،عمان1997 ،م.
 .3اجلبالي ،محزة ،اإلذاعة املدرسية ،دار اإلسراء للنشر والتوزيع ،عمان2004 ،م.
 .4السيد حممد علي ،الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،ط ،4عمان1981 ،م.
 .5عبد القادر ،حامت ،اإلعالم يف القرآن الكريم ،مؤسسة فادي بريس ،لندن1985 ،م.
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حبث العدد
مفهوم التصوف :التصوف منهج رباني ،مقيد بالكتاب والسنة ،وقد تطور هذا املنهج
كما تقتضيه مناهج الشريعة اإلسالمية يف النوعية والكيفية ،وذلك يف اختيار السلوك
األفضل ،للوصول إىل اهلل عز وجل ،واملتصوفة باختالف مدارسهم يتوخون تربية األنفس،
وتهذيبها ،والسمو بها عن عالئق الدنيا؛ بغية االقتداء بسيد األوليني واآلخرين ،صالة اهلل
وسالمه عليه ،وعلى آل بيته األطهار ،وميكن أن يكون ذلك مبا قاله الشيخ حجة اإلسالم
أبو حامد الغزالي يف كتابه (املنقذ من الضالل) :ثم إني ملا فرغت من العلوم ،أقبلت
بهميت على طريق الصوفية ،وعلمت أن طريقهم إمنا تتم بعلم وعمل ،وكان حاصل
عملهم ،قطع عقبات األنفس عن أخالقها املذمومة وصفاتها اخلبيثة؛ حتى يتوصل بها إىل

ختلية القلب عن غري اهلل ،وحتليته بذكر اهلل ،اتفاقاً ،وقول احلق سبحانه وتعاىل{ :أَال ِب ِذ ْك ِر
وب}( .سورة الرعد)28:
اهللِ َت ْط َمئِ ُّن اْلُقُل ُ
مفهوم العلم اإلهلي اللدني:
سعة العلوم اإلهلية اللدنية ال ختضع لطائلة احلصر ،والعلوم كما وردت يف القرآن
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الكريم كثرية ،وخمتلفة باختالف املواضيع اليت ختصها ،ومن خالل فهمنا شروحات بعض
من اآليات يف القرآن الكريم ،يتبني لنا أن العلوم الرئيسة مصادرها تكون على النحو
اآلتي:
 .1العلوم احلسية :اليت مصدرها احلواس اخلمسة ،ودليلها اآليات الكرمية اآلتية:

{ُق ْل ُه َو َّال ِذي أَن َ َ
األْب َصا َر َو َ
الس ْم َع َو َ
األْفئِ َدةَ َقِلي ً
ال َما َت ْش ُكُرو َن} (امللك،)23:
ْشأ ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم َّ

ْع ُه ْم َوأَْب َصاُر ُه ْم َو ُجُلوُد ُه ْم بمَِا َكاُنوا
ويقول تعاىل أيضاًَ :
{حتَّى إَِذا َما َجاُءو َها َش ِه َد َعَليْ ِه ْم سمَ ُ

يَ ْع َمُلو َن}( .فصلت)20 :

واهتمامات العلوم التجريبية خيتص بهذه املصادر احلسية ،وخباصة علوم الطبيعة؛
كالفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،وعلوم الطبيعة.
 .2العلوم العقلية :وهذه العلوم مصادرها العلوم التجريدية؛ كالرياضيات ،واملنطق،
والفلسفة ،ومرتكزاتها؛ األوليات ،البدهيات ،واملسلمات.
 .3العلوم النقلية أو العلوم الشرعية :اليت مصدرها القرآن الكريم ،والسنة النبوية
والسرية ،وهذه العلوم جاءت كتشريعات ،وقوانني ثابتة ،جيب أن ُيعمل بها مبختلف أشكال
العبادات واملعامالت ،وقد جاء بها األنبياء عن طريق الوحي ،بواسطة امللك جربيل ،عليه
السالم.
 .4العلوم اإلهلية اللدنية :وهذه العلوم وردت يف القرآن الكريم مبعان عدة ،ومفاهيم
وصفات ،نذكر منها :الفقه ،احلكمة ،النور ،الشرح ،التمكني ،اإلتيان ،الفهم ،وضياء هذه
العلوم وقمتها علم اليقني ،وعني اليقني ،وحق اليقني ،ومن هنا؛ يبدأ العلم اإلهلي اللدني.
داللة قصة موسى واخلضر على العلوم اإلهلية اللدنية
خري ما نبدأ به عن هذا العلم هو قول احلق سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف ،وذلك من
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خالل قصة سيدنا موسى ،عليه السالم ،مع اخلضر ،عليه السالمَ { :وإْذ َق َ
وسى ِل َفتَاُه ال
ال ُم َ
ِ

ْم َع َبيْنِ ِه َما َن ِسيَا ُحوَت ُه َما َفاتخََّ َذ
ْم َع اْلبَ ْح َريْ ِن أَ ْو أَ ْم ِض َي ُحُقبًا * َفَل َّما َبَل َغا مجَ َ
أَْب َر ُح َحتَّى أَْبُل َغ مجَ َ
َسبِ َيلُه اْلبَ ْحر َس َرًبا * َفَل َّما َجا َو َزا َق َ
ال ِل َفتَاُه آِتنَا َغ َداَءَنا َل َق ْد َل ِقينَا ِم ْن َس َف ِرَنا َه َذا َن َصبًا *
ِ
فيِ
َق َ
ْساِنيُه إِال َّ
يت الحُْ َ
ال أَ َرأَيْ َ
الشيْ َط ُان أَ ْن أَْذ ُك َرُه َواتخََّ َذ
الص ْخ َرةِ َفإِِّني َن ِس ُ
ت إِْذ أَ َويْنَا إِلىَ َّ
وت َو َما أَن َ
َسبِ َيلُه اْلبَ ْحر َع َجبًا * َق َ
ال َذِل َك َما ُكنَّا َنبْ ِغ َفا ْرَتدَّا َعَلى آَث ِار ِه َما َق َص ًصا* َف َو َج َدا َعبْ ًدا ِم ْن
ِ
فيِ
ِعبَاِدَنا آَتيْنَاُه َرحمَْ ًة ِم ْن ِعنْ ِدَنا َو َعَّل ْمنَاُه ِم ْن َل ُدنَّا ِعْل ًما}(.الكهف)65 - 60 :
ومن هنا تبدأ القصة باألمثلة الثالثة ،ويف البدايةَ{ :ق َ
وسى َه ْل أَتَّبِ ُع َك َعَلى أَ ْن
ال َلُه ُم َ

ت ُر ْش ًدا} (الكهف ،)66 :فيجيبه سيدنا اخلضر ،عليه السالم ،مباشرة {َق َ
ُت َعِّل َم ِن ممَِّا ُعِّل ْم َ
ال
إن َ
َطي َع َم ِع َي َصبرْ ًا}(الكهف ،)67 :إذن؛ اخلضر ،عليه السالم ،استطاع مبا لديه
َّك َل ْن َت ْست ِ
ِ
من علوم يقينية أن يكشف عما لديه من علوم ،وهذه تسمى يف البداية مكاشفةَ { ،و َكيْ َ
ف
َت ْصبرُِ َعَلى َما لمَْ تحُ ِ ْط ِبِه ُخبرْ ًا}(الكهف ،)68 :أي إنك تعمل يف العلوم اإلخبارية لتعطي

ما أعطيت من علوم نقلية(شرعية) ،كما جاءك يف اإلخبار بوساطة امللك ،عليه السالم ،

فأجابه سيدنا موسى ،عليه السالم ،وقال لهَ{ :ق َ
َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
اهلل َص ِاب ًرا َوال أَ ْع ِصي
ال َست ِ
ِ

َل َك أَ ْم ًرا}(الكهف ،)69 :وهنا يعرتف سيدنا موسى ،عليه السالم ،مبا لديه ،ويقول ما قاله له

َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
اهلل َص ِاب ًرا}؛ ألن طالب العلم للعلوم اليت ال يعرف عنها
يف اآلية الكرميةَ :
{ست ِ
ِ

شيئاً يتطلب الصرب ،واالنصياع إىل أوامر املعلمَ{ ،ق َ
ال َفإِ ِن َّاتبَ ْعتَن َفال َت ْسأَْلن َع ْن َش ْيٍء
يِ
يِ
َحتَّى ُأ ْح ِد َث َل َك ِمنُْه ِذ ْك ًرا}(الكهف ،)70 :وهنا ُيت َفق على أمر التعليم ،وتبدأ العملية األوىل

{َفان َ
الس ِفينَِة َخ َرَق َها َق َ
ال أَ َخ َرْقتَ َها ِلُت ْغ ِر َق أَ ْهَل َها َل َق ْد ِجئ َ
ْت َشيْئًا إِ ْم ًرا}
ْطَل َقا َحتَّى إَِذا َر ِكبَا فيِ َّ
(الكهف ،)71 :والعملية واضحة متاماً ،لقد رأى منه عم ً
ال مشيناً يف الظاهر ،ولكن األمر يف
الباطن (املستقبل) مل يكن كذلك ،يف حكاية وراء هذا العمل؛ ألن أصحاب السفينة أناس
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مساكني ،واملساكني هم الذين يعملون من أجل كسب عيشهم ،وقد ال يكفيهم ،وهم من
املسميات الثمانية الذين ذكروا يف القرآن الكريم والذين جتوز عليهم الزكاة ،واآلن لقد
اقتضت مشيئة احلق بأن يرسل هلم من يدافع عنهم ،وينقذهم مما يدبر هلم وألمثاهلم؛ ألن
مقربون
يف البلدة ملكاً ظاملاً متغطرساً ،وخباصة على الفقراء واملساكني ،وعادة هؤالء الناس َّ

من اهلل عز وجل ،ثم قال له معاتباً إياه{ :أَلمَْ أَُق ْل إن َ
َطي َع َم ِع َي َصبرْ ًا}(الكهف،)72 :
َّك َل ْن َت ْست ِ
ِ

فيجيبهَ{ :ق َ
يت َوال ُت ْر ِه ْقن ِم ْن أَ ْم ِري ُع ْس ًرا} (الكهف ،)73 :ثم يعودان
اخ ْذِني بمَِا َن ِس ُ
ال ال ُت َؤ ِ
يِ
إىل مسريتهما {َفان َ
َلُه َق َ
ْطَل َقا َحتَّى إَذا َل ِقيَا ُغال ًما َف َقتَ
ً
ال أََقتَْل َ
س َل َق ْد
ِ
ت َن ْف ًسا َز ِكيَّة ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ
ِجئ َ
ْت َشيْئًا ُن ْك ًرا} (الكهف )74 :قال له سيدنا موسى ،عليه السالم :أقتلت نفساً طاهرة ،مل

ترتكب جرماً ،ومل تقتل نفساً حتى تقتل بهَ ،
ْت َشيْئًا ُن ْك ًرا} أي إنك فعلت شيئاً
{ل َق ْد ِجئ َ
منكراً عظيماً ال ميكن السكوت عنه ،ويقول املفسرون :إن سيدنا موسى ،عليه السالم مل

يكن ناسياً هذه املرة ،وال غاف ً
ال ،ولكنه كان قاصداً أن ينكر املنكر ،الذي ال يصرب على
وقوعه ،بالرغم من تذكره لوعده ،حيث قال هناَ :
{ل َق ْد ِجئ َ
ْت َشيْئًا ُن ْك ًرا} أي منكراً فظيعاً،
وهو أبلغ من قوله {إِ ْم ًرا} يف اآلية السابقة ،وقد ذكر القرطيب أن موسى ،عليه السالم ،ملا

قال للخضر{ :أََقتَْل َ
ت َن ْف ًسا َز ِكيًَّة} غضب ،وكشف عما هو مكتوب يف عظم كتفه ،أنه :كافر.

{َق َ
ال أَلمَْ أَُق ْل َل َك إن َ
َطي َع َم ِع َي َصبرْ ًا} (الكهف ،)75 :أي :أمل أقل لك أنت،
َّك َل ْن َت ْست ِ
ِ

على التحديد والتعيني ،أنك لن تستطيع الصرب على ما ترى مين؟ قال املفسرون :وقرأ
يف األول ،فلم يواجهه بكاف اخلطاب ،فلما خالف يف الثاني ،واجهه بقوله َ
{ل َك} لعدم
العذر هنا ،ويعود موسى لنفسه ،وجيد أنه خالف وعده مرتني ،فيندفع ،ويقطع على نفسه

َ
ال إ ْن َسأَْلت َ
احبْن
ُك َع ْن َش ْيٍء َب ْع َد َها َفال ُتص
الطريق ،وجيعل لنفسه فرصة أخرية ،حيث {َق ِ
َ ِ يِ
َق ْد َبَل ْغ َ
ت ِم ْن َل ُدِّني ُع ْذ ًرا} أي إن أنكرت عليك بعد هذه املرة ،واعرتضت على ما يصدر
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منك ،فال تصحبين معك {َق ْد َبَل ْغ َ
ت ِم ْن َل ُدِّني ُع ْذ ًرا} أي :قد أعذرت إلي يف ترك مصاحبيت،

فأنت معذور عندي؛ ملخالفيت لك ثالث مرات {َفان َ
است ْ
َط َع َما
ْطَل َقا َحتَّى إَِذا أََتيَا أَ ْه َل َق ْريٍَة ْ

ض َفأََقا َمُه َق َ
يد أَ ْن يَنْ َق َّ
وه َما َف َو َج َدا ِفي َها ِج َدا ًرا ُي ِر ُ
ال َل ْو ِشئ َ
ْت التخََّ ْذ َت
أَ ْهَل َها َفأََب ْوا أَ ْن ُي َضيُِّف ُ
َعَليِْه أَ ْج ًرا}(الكهف ،)77 :أي مشيا حتى وصال إىل قرية ،قال ابن عباس :هي أنطاكية ،فطلبا

طعاماً ،وكان أهلها لئاماً ،ال يطعمون جائعاً ،وال يستضيفون ضعيفاً ،فامتنعوا عن ضيافتهما
يد أَ ْن يَنْ َق َّ
وإطعامهما {َف َو َج َدا ِفي َها ِج َدا ًرا ُي ِر ُ
ض َفأََقا َمُه}أي إن اجلدار كان على وشك االنهيار،
فبناه من جديد ،قيل إنه وضع يده عليه ،فرجع صحيحاً ،وقيل أخذ باألسباب فأقامه من

جديد ،وكالهما مروي عن ابن عباس {َق َ
ال َل ْو ِشئ َ
ْت التخََّ ْذ َت َعَليِْه أَ ْج ًرا} قال له :لو أخذت
منهم أجراً نستعني به على شراء طعام لنا ،أنكر عليه موسى صنيع املعروف مع غري أهله،
روي أن موسى قال للخضر :قوم استطعمناهم ،فلم يطعمونا ،ومل يضيفونا ،ثم بنيت هلم
جداراً ولو شئت الختذت
ْ
َط ْع َعَليِْه
يل َما لمَْ َت ْست ِ
ِبتَأ ِو ِ

اق َبيْن َوَبيْنِ َك َسأَُنبِّئ َ
عليه أجراً( ،)1فكان اجلواب { َه َذا ِف َر ُ
ُك
يِ
َصبرْ ًا}(الكهف ،)78 :أي قال اخلضر :هذا وقت الفراق بيننا،

علي ،ومل تستطع عليها
حسب قولك ،وسأخربك حبكمة هذه املسائل الثالث اليت أنكرتها ّ

َ
ت لمَِ َسا ِك َ
ني يَ ْع َمُلو َن فيِ اْلبَ ْح ِر َفأََرْد ُت أَ ْن أَ ِعيبَ َها َو َكا َن َو َراَء ُه ْم َمِل ٌك
الس ِفينَُة َف َكاَن ْ
صرباً{ ،أ َّما َّ
يَأْ ُخ ُذ ُك َّل َس ِفينٍَة َغ ْصبًا * َوأَ َّما اْل ُغالُم َف َكا َن أََب َواُه ُم ْؤ ِمنَينْ ِ َف َخ ِشينَا أَ ْن ُي ْر ِه َق ُه َما ُط ْغيَاًنا َو ُك ْف ًرا
َ َ
َ
َ
ال َداُر َف َكا َن ِل ُغال َمينْ ِ يَتِ َ
* َفأ َرْدَنا أ ْن ُيبْ ِدلهَُ َما َرُّب ُه َما َخيرْ ًا ِمنُْه َز َكاةً َوأْق َر َب ُرحمْ ًا * َوأ َّما جْ ِ
يمينْ ِ
َّه َما َويَ ْست ْ
َخ ِر َجا
وه َما َصالحِ ًا َفأََراَد َرُّب َك أَ ْن يَبُْل َغا أَ ُشد ُ
فيِ المَِْدينَِة َو َكا َن تحَْتَُه َكنْ ٌز لهَُ َما َو َكا َن أَُب ُ
َه َما َرحمَْ ًة ِم ْن َرِّب َك َو َما َف َعْلُتُه َع ْن أَ ْمري َذِل َك َتأْ ِو ُ
صبرْ ًا}( .الكهف:
َكنْز ُ
يل َما لمَْ َت ْس ِط ْع َعَليِْه َ
ِ
)82 - 79
 .1صفوة التفاسري ،الصابوني.157 / 2 ،
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بعض مسميات العلم اإلهلي اللدني
بعد أن قمنا بعملية استعراض وبيان ملا جاء خبصوص هذه القصة العظيمة ،اليت حتاكي
جوهر العلم اإلهلي اللدني ،آن لنا أن نعمل على بيان بعض من مسميات هذا العلم ،واليت
متخصص به.
ميكن شرح بعض مفاهيمها ،وبعضها يبقى رهناً مبن هو
ٌ

َ
ني*
* علم اليقني :ودليله من القرآن الكريم ،قال تعاىلَ { :كال ل ْو َت ْعَل ُمو َن ِعْل َم اْليَ ِق ِ

َلترََ ُو َّن

جْ َ
يم}( .التكاثر)6 - 5:
ال ِح َ

َ
ني*
* عني اليقني :ودليله أيضاً من القرآن الكريم ،قال تعاىلَ { :كال ل ْو َت ْعَل ُمو َن ِعْل َم اْليَ ِق ِ

َلترََ ُو َّن جْ َ
يم* ُث َّم َلترََ ُوَّن َها َعينْ َ
ال ِح َ

ني}( .التكاثر)7 - 5 :
اْليَ ِق ِ

َ
ني} (الواقعة ،)95 :فهذه
* حق اليقني :ودليله من القرآن الكريم{ :إِ َّن َهذا لهَُ َو َح ُّق اْليَ ِق ِ

العلوم الثالثة بينها قاسم مشرتك ،أال وهو اليقني ،فما هو املقصود باليقني.

املقصود باليقني عند مجاعة الصوفية :هو توالي العلم باملعلوم ،وهذا املفهوم من
العلوم الباطنية ،واليقني يف العلم الظاهري ،يعين العلم اآلخر ،الربزخ ،واملوت وما
بعده ،وهذه العلوم وردت يف األحاديث النبوية أيضاً باملعنى واملفهوم ،وهي هلا مقدمات
وأحوال ومقامات؛ كالتوكل على اهلل ،والرضا ،واحملبة يف اهلل ،والصرب ،والشكر ،واإلخالص،
واالستقامة ،وغريها من املقامات اليت تبدأ بالتوبة ،ومن ثم اجملاهدة ،فبالزهد ،واخللوات،
والعزلة واجلوع (الصوم) ،وخمالفة النفس لطباعها وشهواتها الغرائزية ،وذكر آالء اهلل عز
وجل ،والتفكر فيها ،نراقب أنفسنا وحناسبها ،فقد نصل إىل أعتاب هذه العلوم ،فهذا العلم
له بدايات حمرقة ،ومن خالل مقاماته نصل إىل نهايات مشرقة ،كما يقول القوم ،وجاء يف
الرسالة القشريية( :علم اليقني على موجب اصطالحهم ،ما كان بشرط الربهان ،وعني
اليقني ما كان حبكم البيان ،وحق اليقني ما كان بنعت العيان ،فعلم اليقني ألرباب العقول،
90

الصوفية والعلوم اإلهلية اللدنية

وعني اليقني ألصحاب العلوم ،وحق اليقني ألصحاب املعارف).

()1

اإلمام الغزالي ومفاهيم العلوم اإلهلية اللدنية:
بعض املفاهيم اليت حتدث عنها اإلمام الغزالي من العلوم اإلهلية اللدنية ،واليت تناوهلا
يف معظم مؤلفاته :علم املكاشفة ،واإلهلام ،والرؤى.
وعلم املكاشفة :يقول عنه الشيخ حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي :فهذا العلم ال رخصة
يف إيداعه الكتب ،ويبقى مقصد الطالبني ،ومطمع الصديقني ،فعلم املكاشفة ال يتكلم يف
األنبياء ،عليهم السالم ،إال بالرمز واإلحياء ،وعلى سبيل التمثيل ،واإلمجال.
هو عبارة عن نور يظهر يف القلب بعد تزكيته ،وتطهريه من صفاته املذمومة ،وينكشف
من ذلك النور أمور كثرية ،فتتضح هذه األنوار شيئاً فشيئاً ،حتى حتصل على املعرفة احلقيقية
بذات اهلل عز وجل ،وخملوقاته.
ويفهم من علم املكاشفة ،أنه ارتفاع الغطاء (احلجاب) حتى تتضح له جلية احلق ،يف
هذه األمور وغريها كثري مماَّ ذكر ،وحتى جيري األمر جمرى العيان ،الذي ال يشك فيه.
ودليل املكاشفة من القرآن الكريم ،قال تعاىلَ :
{ل َق ْد ُكنْ َ
ت فيِ َغ ْفَلٍة ِم ْن َه َذا َف َك َش ْفنَا َعنْ َك
صُر َك اْليَ ْو َم َح ِديدٌ}( .ق)22 :
ِغ َطاَء َك َفبَ َ
والدليل من السنة النبوية :لقد جرى على يدي املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،أشياء
ال تعد وال حتصى ،فنحن يف مقام حضرة سيد ولد آدم ،سيد األولني واآلخرين ،الذي أنزل
عليه كتاب من لدن حكيم ،وعلمه من تأويل األحاديث ،وأعطاه علم املكنون ،فمن األشياء
اجلديرة بالذكر ،حادثة اإلسراء واملعراج ،وكيف زويت له األرض ،وبدأ حيدث عن رحلته،
وعن بيت املقدس ،وكأنه أمامه ،بل يف عني احلقيقة هو أمامه ،هذا بعد أن أنكر عليه أهل
 .1الرسالة القشريية.44 ،
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َ يِ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ن َعى َزيْ ًداَ ،و َج ْع َف ًراَ ،واْب َن
قريش ذلك ،ويف معركة مؤتة( :أ َّن النَّ َّ

احَة ِللنَّاسَ ،قبْ َل أَ ْن يَأِْتيَ ُه ْم َخبرَُ ُه ْمَ ،ف َق َ َ
يب،
َر َو َ
يبُ ،ث َّم أَ َخ َذ َج ْع َف ٌر َفأُ ِص َ
الرايََة َزيْ ٌد َفأُ ِص َ
ال أ َخ َذ َّ
ِ

َح ُ
يبَ ،و َعيْنَاُه َت ْذ ِرَفا ِن َحتَّى أَ َخ َذ َسيْ ٌ
اهلل
ُث َّم أَ َخ َذ اْب ُن َر َو َ
احَة َفأُ ِص َ
ف ِم ْن ُسُي ِ
وف اهللِ َحتَّى َفت َ
َعَليْ ِه ْم)

()1

الدليل على مرتكزات العلم اللدني ومفاهيمه :هناك شواهد عديدة يف القرآن الكريم

ويف السنة النبوية ،ففي القرآن الكريم ورد يف سورة الكهف باإلضافة إىل القصة الرئيسة
يف حبثنا هذا (قصة سيدنا موسى واخلضر ،عليهما السالم) ،والقضايا الثالث اليت عاجلها
اخلضر ،عليه السالم ،واعرتض عليها سيدنا موسى ،عليه السالم ،هناك آيات دالة على

مرتكزات هذا العلم (اللدني) ومفاهيمه ،مثل قوله تعاىل يف السورة نفسها{ :أَْب ِص ْر ِبِه
َوأَسمْ ِ ْع َما لهَُ ْم ِم ْن ُدوِنِه ِم ْن َوِل ٍّي َوال ُي ْش ِر ُك فيِ ُح ْك ِمِه أَ َح ًدا} (الكهف ،)26 :وسيأتي عن هذا
املفهوم يف سياق األحاديث النبوية ،حيث يقولُ :
(كنْ ُت سمَ ْ َعُه َّال ِذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه َّال ِذي
ُيبْ ِصُر ِبِه)

()2

ويف سورة النمل ،ومن خالل قصة سيدنا سليمان ،وعرش بلقيس ،يقول

ال يَا أَيُّ َها المَْ ُ
ني * َق َ
تعاىلَ{ :ق َ
أل أَيُّ ُك ْم يَأِْتين ِب َع ْر ِش َها َقبْ َل أَ ْن يَأُْتوِني ُم ْسِل ِم َ
يت ِم َن
ال ِع ْف ِر ٌ
يِ
يك ِبِه َقبْ َل أَ ْن َتُقو َم ِم ْن َم َقا ِم َك َوإِّني َعَليِْه َل َقو ٌّي أَ ِمنيٌ* َق َ
ال ِّن أََنا آِت َ
ال َّال ِذي ِعنْ َدُه ِعْل ٌم ِم َن
جْ ِ
ِ
ِ
يك ِبِه َقبْ َل أَ ْن يَ ْرَت َّد إَليْ َك َط ْرُف َك َفَل َّما َرآُه ُم ْستَ ِق ًّرا ِعنْ َدُه َق َ
اْل ِكتَاب أََنا آِت َ
ال َه َذا ِم ْن َف ْض ِل
ِ
ِ
يم}
َرِّبي ِليَبُْل َوِني أَأَ ْش ُكُر أَ ْم أَ ْكُفُر َو َم ْن َش َك َر َفإِنمََّا يَ ْش ُكُر ِلنَ ْف ِسِه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن َرِّبي َغيِ ٌّ
ن َك ِر ٌ
(النمل ،)40 - 38 :إذن؛ الذي عنده علم من الكتاب ،كان لديه قدرة فائقة ،تزيد عن قدرة
املارد الذي قال :أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ،وإني عليه لقوي أمني ،قال املفسرون
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة مؤتة من أرض الشام.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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هو(آصف بن برخيا) وكان صديقاً ،يعلم االسم األعظم الذي إذا دعي اهلل به أجاب( ،)1وهو

الذي جاء بعرش بلقيس ،حيث قال لسليمان{ :أََنا آِت َ
يك ِبِه َقبْ َل أَ ْن يَ ْرَت َّد إَِليْ َك َط ْرُف َك}

أي آتيك به قبل ملح البصر ،وما هذا العلم الذي لديه إال بعض من علم الكتاب اللدني

( الرباني).
الكشف عند الصحابة :
مكاشفات الصحابة كثرية ،ورؤياهم أكثر ،لقد كانوا يعيشون يف جو روحاني قرآني نبوي،
حيث كانوا يقضون معظم أوقاتهم يف العبادة والطاعات ،ويتلقون الواردات الربانية،
وخباصة من القرآن الكريم ،ويكفيهم نزول شهادات بهم ،حيث أرسل هلم احلق سبحانه
وتعاىل ،قرآناً يتلى يف ذكرهم ،حيث قال تعاىلَ { :ر ِض َي ُ
اهلل َعنْ ُه ْم َو َر ُضوا

َعنُْه} (التوبة)100 :

كما بشرهم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باجلنة ،ومنحوا ألقاباً عظيمة من اهلل عز

وجل ،وكيف ال مين اهلل عليهم بالكشف ،والرؤى ،واإلهلام؟!.
الكشف عند أبي بكر الصديق :ورد عن عروة ،عن أبيه ،رضي اهلل عنهما ،عن عائشة،
رضي اهلل عنها :أن أبا بكر ملا حضرته الوفاة دعاها ،فقال هلا :إنه ليس يف أهلي بعدي أحداً
إلي منك ،وذكر هلا ً
ماال ،وقال هلا :إنه مال وارث ،وقال :هو لك وألخويك وأختيك،
أحب َّ
فقالت :إمنا هي واحدة (أمساء) فقال :وذات بطن ابنة خارجة ،قد ألقي يف روعي أنها جارية،
فاستوصوا بها خرياً ،فولدت زوجته بنتاً ومسيت (أم كلثوم ).

()2

ويف هذا الكشف كرامتان؛ أحدهما :إخباره أنه ميوت يف ذلك املرض ،حيث قال :إمنا
هو مال وارث ،والثانية إخباره مبولود يولد له وهو جارية.
 .1تفسري الطربي.466 / 9 ،
 .2الطبقات الكربى. 195/ 3 ،
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إذن الكشف ،تعبري عن انكشاف البصر يف البصرية ،فينظرون بنور اهلل عز وجل،

الس َما َو ِ َ
ويصبح األمر كما قال تعاىلَ :
ض أَْب ِص ْر ِبِه َوأَسمْ ِ ْع َما لهَُ ْم ِم ْن ُدوِنِه
{لُه َغيْ ُب َّ
ات َواأل ْر ِ

ُ
ِم ْن َوِل ٍّي َوال ُي ْش ِرك فيِ

ُح ْك ِم ِه أَ َح ًدا}(.الكهف)26 :

الكشف عند عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه:

لقد شهد له رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه من امللهمني ،عن أبي هريرة ،رضي
ُ ِ
اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
األ َمم محَُ َّدُثو َن،
يما َقبَْل ُك ْم ِم ْن
(ل َق ْد َكا َن ِف َ
َفإِ ْن يَ ُك فيِ ُأ َّم أَ َح ٌد َفإَِّنُه ُع َمُر)( ،)1وعن نافع ،عن ابن عمر ،أن عمر ،رضي اهلل عنه ،خطب
تيِ
يوماً باملدينة ،فقال :يا سارية بن زنيم اجلبل؛ من اسرتعى الذئب فقد ظلم.

()2

فأمسع اهلل تعاىل سارية وجيشه أمجعني ،وهم على باب نهاوند صوت عمر ،فلجأوا
إىل اجلبل ،وقالوا هذا صوت أمري املؤمنني ،فنجوا ،وانتصروا ،وقال التاج السبكي ،رمحه
اهلل تعاىل ،مل يقصد إظهار الكرامة ،وإمنا كشف له ،ورأى القوم عياناً ،وكان كمن هو بني
أظهرهم حقيقة ،وغاب عن جملسه باملدينة ،واشتغلت حواسه مبا دهم املسلمني ،فخاطب
أمريهم خطاب من هو معهم ،األول :الكشف الصحيح ،والرؤية العينية عن بعد آالف
األميال ،الثاني :إبالغ سارية (قائد اجليش ومن معه) على هذا البعد الشاسع.
وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب ،قال( :كان الرجل ليحدث عمر باحلديث
فيكذبه الكذبة ،فيقول :احبس هذه ،ثم حيدثه باحلديث ،فيقول له احبس هذه ،فيقول له :كل
ما حدثتك به حق إال ما أمرتين أن أحبسه)(.)3
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب أبي حفص القرشي العدوي،
رضي اهلل عنه.
 .2كرامات األولياء.120/ 1 :
 .3جامع األحاديث.305/ 26 :
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قال تاج الدين السبكي ،رمحه اهلل تعاىل :اعلم أن املرء إذا صفا قلبه؛ صار ينظر بنور اهلل،
وحديث الفراسة أصل يف الكشف الذي يقع لكثري من األولياء ،فتجد أن الواحد منهم
يكاشف الشخص مبا حصل له يف غيبته ،وكأنه حاضر معه.
اإلهلام الرباني :اآليات الكرمية يف القرآن الكريم ،تتحدث عن مريم بنت عمران،
رضي اهلل عنها ،حينما أوت إىل شجرة النخل يف أيام الشتاء ،فخاطبها بإهلام ووحي من دون
وساطة ،وقال هلاَ { :و ُهزِّي إَِليْ ِك جِِب ْذع النَّ ْخَلِة ُت َساِق ْط َعَليْ ِك ُر َطبًا
ِ

َجنِيًّا} (مريم)25 :

ويقول اإلمام فخر الدين الرازي ،رمحه اهلل تعاىل ،عند تفسري هذه اآلية :إن ذلك كان

على سبيل النفث يف الروع ،واإلهلام ،واإللقاء يف القلب ،كما كان يف حق أم موسى ،عليه
وسى ( } ...القصص ،)1()7:هذا بعد أن ضاق بها
السالم ،يف قوله تعاىلَ { :وأَ ْو َحيْنَا إِلىَ ُأ ِّم ُم َ
احلال ،وداهم البلدة جنود فرعون يريدون قتل األوالد ،فأهلمها ،وأوحى إليها بال وساطة،
حينذاك ألقت ولدها ،وفلذة كبدها بني أمواج البحر اخلضم ،وإىل أين يذهب هذا الولد
بني هياج البحر ،وهو يف صندوقه الصغري؟! إنه اهلالك بعينه ،إن مل حتفه العناية الربانية،
وإنها معه كذلك.
وأم موسى على يقني تام من أمرها ،ومما فعلت ،ملا اعتادت من مساع الوحي الذي
أتاها من ربها يف خلواتها ،فهذه امرأة مؤمنة وولية ،ويف الوقت نفسه أم لكليم اهلل موسى
عليه السالم ،فما بالك مبا يفعله احلق سبحانه وتعاىل مع األولياء الصاحلني من أمة سيد
املرسلني حممد ،صلوات اهلل عليه وسالمه؟! أليس هم الذين قال يف حقهمُ :
ُم َخيرْ َ
{كنْت ْ

وف َوَتنْ َه ْو َن َع ِن المُْنْ َك ِر} (آل عمران)110 :؟ وهم أنفسهم
ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
ت ِللنَّ ِ
ين َو َ
السابُقو َن َ
ين
ْص ِار َو َّال ِذ َ
اج ِر َ
األن َ
األ َّوُلو َن ِم َن المُْ َه ِ
الذين قال يف حقهم سبحانه وتعاىلَ { :و َّ ِ

 .1تفسري الرازي ،دار إحياء الرتاث.1143 / 1 ،
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ات تجَْري تحَْتَ َها َ
ُ
َ لهَُ
ين
األْن َهاُر َخاِل ِد َ
َّاتبَ ُع ُ
وه ْم ِبإِ ْح َسا ٍن َر ِض َي اهلل َعنْ ُه ْم َو َر ُضوا َعنُْه َوأ َع َّد ْم َجنَّ ٍ ِ

ِفي َها أََب ًدا َذِل َك اْل َف ْوُز

يم}( .التوبة)100 :
اْل َع ِظ ُ

وقد روي عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :أَ َّن َر ُج ً
ال َزا َر أَ ًخا َلُه فيِ َق ْريٍَة ُأ ْخ َرى،
يد؟ َق َ
اهلل َلُه َعَلى َم ْد َر َجتِِه َمَل ًكاَ ،فَل َّما أََتى َعَليِْهَ ،ق َ
َفأَْر َص َد ُ
الُ :أ ِر ُ
ال :أَيْ َن ُت ِر ُ
يد أَ ًخا ِلي فيِ َه ِذهِ
الَ :ه ْل َل َك َعَليِْه ِم ْن ِن ْع َمٍة َتُرُّب َها؟ َق َ
اْل َق ْريَِةَ .ق َ
الَ :الَ ،غيرْ َ أَِّني أَ ْحبَبُْتُه اهللِ َع َّز َو َج َّلَ .ق َ
ال:
فيِ
َفإِِّني َر ُس ُ
ول اهللِ ،إَِليْ َك ِبأَ َّن اهللَ َق ْد أَ َحبَّ َك َك َما أَ ْحبَبْتَُه ِفيِه)( ،)1وهنا كان الرصد عياناً ،والكالم
مشافهة.

الرؤى :جاء يف سورة الصافات ،ويف قوله تعاىلَ { :وَق َ
ال إِِّني َذا ِه ٌ لىَ
ين*
ب إِ َرِّبي َسيَ ْه ِد ِ
الس ْع َي َق َ
الصالحِِ َ
ن إِِّني
ني* َفب َّشرَناه ب ُغالم حل
ال يَا ُبيَ َّ
ب ِلي ِم َن َّ
َر ِّب َه ْ
يم* َفَل َّما َبَل َغ َم َعُه َّ
َ ْ ُ ِ ٍ َِ ٍ
ْظ ْر َماَذا َت َرى َق َ
أَ َرى المَْنَام أَِّني أَْذبحَُ َك َفان ُ
َج ُدِني إ ْن َشاَء ُ
اهلل
ال يَا أََب ِ
ت اْف َع ْل َما ُت ْؤ َمُر َست ِ
ِ
فيِ
ِ
َ
يم * َق ْد َص َّدْق َ
الر ْؤيَا إِنَّا
الص ِاب ِر َ
ِم َن َّ
ني * َوَناَديْنَاُه أَ ْن يَا إِْب َرا ِه ُ
ت ُّ
ين* َفَل َّما أ ْسَل َما َوَتَّلُه ِلْل َجبِ ِ
َك َذِل َك جَْن ِزي

املحُْ ِسنِ َ
ني}( .الصافات)105 - 99 :

أي إن سيدنا إبراهيم ،عليه السالم ،يرى يف منامه أنه يذبح ولده إمساعيل ،عليه السالم،

ُ َ َ ِّ َ
ْ َ
لمَْ
َام أَِّني
ويقول ابن عباس ،رضي اهلل عنهماُ( :رؤيَا األنْبِيَاِء َو ْح ٌي ،ث َّم ق َرأ{:إِني أ َرى فيِ ا ن ِ
أَْذبحَُ َك})( ،)2وقال حممد بن كعب :كان الرسل يأتيهم الوحي من اهلل عز وجل أيقاظاً
ورقوداً؛ ألن األنبياء تنام أعينهم ،وال تنام قلوبهم(.)3
ال( :سمَ ِ ْع ُت َر ُس َ
عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ول :لمَْ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب يف فضل احلب يف اهلل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب التخفيف يف الوضوء.
 .3صفوة التفاسري ،الصابوني.107 / 3 ،
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ات؟ َق َ
الصالحِ َُة).
اتَ ،ق ُالواَ :و َما المُْبَ ِّش َر ُ
يَبْ َق ِم ْن النُُّب َّوةِ إِال المُْبَ ِّش َر ُ
الر ْؤيَا َّ
الُّ :

()1

وعنه أيضاً أنه صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إذا اقرتب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب،

ورؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءاً من النبوة ،وما كان من النبوة فإنه ال يكذب).

()2

املراجع واملصادر
 .1القرآن الكريم

 .2البيهقي ،احلافظ اجلليل ،السنن الكربى ،بريوت ،دار الفكر ،بدون سنة.

 .3النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي ،بريوت ،الدار الثقافية العربية1929 ،م.

 .4عيسى ،حممد ،اجلامع الصحيح ،سنن الرتمذي ،حتقيق وشرح أمحد شاكر ،بريوت ،دار الكتب.
 .5السجستاني ،اإلمام احلافظ ،سنن أبي داود ،حتقيق حممد مجيل ،بريوت ،دار الفكر.
 .6العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري ،حتقيق ابن باز ،بريوت ،دار الفكر العربي.
 .7النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،مصر ،مكتبة اإلميان.

 .8الدار قطين ،اإلمام علي بن عمر ،سنن الدار قطين ،بريوت ،دار الرتاث العربي.
 .9القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،عمان ،دار الفكر.

 .10النسائي ،اإلمام احلافظ ،سنن النسائي ،بريوت ،دار الكتب العلمية.

 .11الغزالي ،أبو حامد( ،إحياء علوم الدين) ،و(األربعني يف أصول الدين) ،و(مكاشفة القلوب) ،و(معارج القدس يف
مدارج النفس).

 .12الغزالي ،أبو حامد( ،املنقذ من الضالل) ،حتقيق مجيل صليبا ،دار الفكر العربي.
 .13الطرباني ،اإلمام سليمان بن أمحد ،بريوت ،عمان ،دار عمار.
 .14الصابوني ،حممد علي ،صفوة التفاسري ،دار الصابوني.

 .15الطربي ،حممد بن جرير ،تفسري الطربي ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 2000 - 1420 - 1م.
 .16الرازي ،حممد بن عمر ،تفسري الرازي ،دار إحياء الرتاث العربي.

 .1صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب املبشرات.
 .2صحيح البخاري ،كتاب التعبري ،باب القيد يف املنام.
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نشاطات

الرئيس يصدر مرسومًا بتشكيل جملس اإلفتاء األعلى
القدس :أصدر سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) مرسوماً يقضي باعتماد
التشكيل اجلديد جمللس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،بناء على تنسيب من مساحة الشيخ
حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطيين ،وذلك برئاسة مساحته وعضوية
عدد من مفتيي احملافظات الفلسطينية واألكادمييني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية من
ذوي االختصاص يف الشريعة اإلسالمية ،إضافة إىل ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون
الدينية ،وآخر عن اجمللس األعلى للقضاء الشرعي ،وجاءت تشكيلة اجمللس على

النحو اآلتي :الشيخ حممد حسني ،رئيساً ،وعضوية كل من :إبراهيم خليل عوض
اهلل ،وأمحد خالد شوباش ،وحممد أمحد أبو الرب ،وعمار توفيق أيوب ،و(حممد ماهر)
شوكت مسودة ،وحسن إمساعيل اللحام ،وحسن أمحد جابر ،وإحسان إبراهيم عاشور،
وتوفيق حممد العملة ،و د.حسن مسعود يوسف ،ود .خالد حممود شريتح ،و د .مجال أمحد
(زيد الكيالني) ،و د .محزة ذيب محودة ،و د.حسن عبد الرمحن أمحد ،ود(.حممد طارق)
حممود جعربي ،ود .سامي حممد أبو عرجا ،و د .يوسف مجعة سالمة ،ومفيت قوى األمن
الفلسطينية.
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وشكر الشيخ حممد حسني فخامة الرئيس على إصدار هذا املرسوم اخلاص بهذه اهليئة

الدينية املهمة ،مشرياً إىل أن اجمللس السابق انتهت دورته يف شهر أيلول من عام

2012م ،وأن اجمللس اجلديد سيباشر عمله يف دورته السابعة ،اعتباراً من الشهر احلالي
صفر 1434هـ وفق كانون أول 2012م ،مثنياً على دور أعضاء اجمللس السابق وأدائهم

املميز.
جملس اإلفتاء األعلى يفتتح دورته اجلديدة
القدس :نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،ترأس فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل
املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،عضو جملس اإلفتاء األعلى افتتاح الدورة السابعة
جمللس اإلفتاء األعلى حبضور أعضاء اجمللس اجلديد من خمتلف حمافظات الوطن ،حيث
مت الرتحيب بهم ،واإلشادة بأعضاء اجمللس السابق ،ثم جرى عرض آلية عمل اجمللس
ومناقشتها.
وناشد اجمللس املواطنني واملؤسسات واهليئات الرمسية والشعبية كافة إىل املشاركة يف
فعاليات دعم األسرى الفلسطينيني ومساندتهم خاصة األسريين أمين شراونة وسامر
العيساوي

املضربني

عن الطعام يف سجون
االح��ت�لال منذ فرتة
طويلة.
وأدان اجمل��ل��س
التصعيد

االستيطاني

غري املسبوق من قبل
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سلطات االحتالل اليت صادقت على بناء آالف الوحدات االستيطانية يف مناطق القدس

والضفة ،داعياً العامل أمجع إىل حتمل مسؤولياته لردع إسرائيل وصدها عن خمططاتها
االستيطانية.
واستنكر اجمللس قيام جمموعة من املستوطنني املتطرفني بابتكار أساليب جديدة لشتم
النيب حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإمساع ألفاظ بذيئة وشتائم عند اتصاهلم ببعض
األرقام العربية اليت وضعت على سيارات عرضت للبيع يف أحياء خمتلفة من القدس.
ويذكر أن جملس اإلفتاء األعلى يبحث العديد من املوضوعات واألسئلة اليت ترد اجمللس
ودور اإلفتاء يف خمتلف نواحي احلياة ،وحضر جلسة االفتتاح مجيع مديري الدوائر يف
اإلدارة العامة لدار اإلفتاء الفلسطينية.
طائفة من أخبار الفعاليات والنشاطات اليت ترأسها مساحة املفيت العام
املشاركة يف منتدى اسطنبول الدولي

اسطنبول -تركيا :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس

والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف فعاليات منتدى اسطنبول
الدولي ،الذي عقد يف اجلمهورية الرتكية ،والذي حضره عدد من الشخصيات
من خمتلف دول العامل .وألقى مساحته كلمة بينّ فيها دور الدين يف صنع السالم،

وأن الدين اإلسالمي يدعو إىل احملبة والسالم ،باإلقرتان مع دعوته إىل إحقاق احلق
واحرتام حقوق اإلنسان.

والتقى مساحته على هامش املنتدى أمني عام منظمة املؤمتر اإلسالمي أكمل

الدين إحسان أوغلو ،ومعالي الدكتور نبيل العربي ،أمني عام جامعة الدول العربية،
حيث أطلعهما مساحته على االنتهاكات اإلسرائيلية ضد القدس واملقدسات يف

فلسطني ،وحبث معهما سبل دعم قضية القدس واملقدسات يف فلسطني.
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والتقى مساحته العديد من الوفود املشاركة ،وأطلعهم على املعاناة اليت يعيشها

الشعب الفلسطيين ،وما تتعرض له املقدسات اإلسالمية واملسيحية من انتهاكات
من قبل السلطات اإلسرائيلية.

استقبال وفد من أئمة مساجد فرنسا
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني ،املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،وفداً من أئمة مساجد فرنسا.
وأعرب مساحته عن شكره للقيادة الفرنسية على موقفها الداعم للشعب الفلسطيين

وقضيته العادلة ،وأطلع الوفد على االنتهاكات اإلسرائيلية ضد املقدسات الفلسطينية،

وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيين مسلمني ومسيحيني من حرمان من الوصول
إىل القدس ألداء العبادة يف أماكنهم املقدسة ،كما أطلع مساحته الوفد على االنتهاكات

اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني واألراضي الفلسطينية ،وخباصة ما جيري يف األغوار من

تهجري للسكان الفلسطينيني ،ووضع اليد على أراضيهم ،إىل جانب إطالق العنان
للمستوطنني؛ ليعيثوا يف األرض فساداً ،وحيرقوا األشجار ،ويصادروا األراضي.
كما أدان التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة ،الذي أدى إىل سقوط عدد من

الشهداء األبرياء ،وغري ذلك من االنتهاكات اليت تتحمل سلطات االحتالل كامل

املسؤولية عنها.

وأدان مساحة املفيت العام قرار سلطات االحتالل االستمرار يف عملية االستيطان
وتوسيعها ،وخباصة يف القدس ،مبيناً أن هذا القرار إمنا يعرب عن استخفاف جبميع دول
العامل اليت تدعو إىل وقف االستيطان ،حمذراً من أن هذه السلطات تعمل على جر املنطقة
إىل مزيد من االحتقان والصراع ،وأشاد مساحته بالعالقة بني املسلمني واملسيحيني يف

فلسطني اليت ينبغي أن حيتذى بها يف مجيع أحناء العامل.

وأثنى الوفد الفرنسي على حسن االستقبال ،داعني إىل التعاون إلجياد حل عادل

ملشكلة الشرق األوسط.

101

العدد  107ربيع األول وربيع الثاني  1434هـ  -شباط وآذار  2013م

التقاء النائب العام
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-
على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بزيارة للنائب العام عبد الغين العويوي،
قدم خالهلا التهاني لسعادته على الثقة الغالية اليت منحه إياها سيادة الرئيس حممود
عباس(أبو مازن) بتعيينه نائباً عاماً لدولة فلسطني.

ومثن املفيت دور النيابة يف خدمة املواطن الفلسطيين ،وترسيخ العدالة ،وتطبيق

ً
وصوال
مبدأ سيادة القانون ،ومالحقة اجملرمني ،وحماربة اجلرمية بصورها ووسائلها كافة،
إىل حتقيق ثقافة جمتمعية متحضرة .وحبث اجلانبان سبل التعاون املشرتك بالقضايا ذات
االهتمام املشرتك ،وقدم مساحته خالل اللقاء جمموعة من إصدارات دار اإلفتاء الفلسطينية

اليت توضح جزءاً من عملها.

من جانبه؛ شكر النائب العام ،مساحة املفيت على هذه الزيارة ،مشيداً بالدور الذي

تقوم به دار اإلفتاء الفلسطينية يف نشر الوعي الديين لدى املواطنني ،وتفقيههم بأمور

دينهم ودنياهم ،داعياً إىل مزيد من التعاون بني املؤسستني.

وضم الوفد الذي رافق مساحة املفيتً ،
كال من األستاذين حممد جاد اهلل /مدير

عام الشؤون اإلدارية
واملالية يف دار اإلفتاء،
ومصطفى

أع��رج/

ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام
ال��ع�لاق��ات العامة
واإلعالم.
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أداء واجب العزاء بالشهيد رشدي التميمي
رام اهلل :قام مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ،ضم فضيلة
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة
رام اهلل والبرية ،واألستاذ مصطفى أعرج -نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم،
بتقديم واجب العزاء بالشهيد رشدي حممود التميمي يف قرية النيب الصاحل.
وألقى مساحته كلمة بينّ
فيها مكانة الشهداء
ع��ن��د

اهلل

سبحانه

وتعاىل ،وأن فلسطني
ق��د زف���ت إىل العال
كوكبة من الشهداء من
أبناء حمافظاتها اجلنوبية

والشمالية جراء العدوان اإلسرائيلي ،مشيداً بالشهيد التميمي الذي قضى حنبه منافحاً
عن ثرى وطنه ومبادئه ،إضافة إىل قيامه بواجب محاية أمن الوطن واملواطن من خالل
عمله يف سلك الشرطة الفلسطينية.
دار اإلفتاء الفلسطينية تشارك يف مؤمتر
(العنف األسري من منظور إسالمي قانوني) يف جامعة النجاح الوطنية
نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد
لدار اإلفتاء الفلسطينية -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف مؤمتر( :العنف األسري من
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منظور إسالمي قانوني) الذي عقد يف جامعة النجاح يف  24كانون األول 2012م ،حيث
ألقى فضيلته كلمة مساحة املفيت العام يف افتتاح املؤمتر بني فيها موقف اإلسالم الرافض
للعنف األسري ،داحضاً اتهام الدين بتحمل مسؤولية ما يصدر عن بعض اجملتمعات

ً
وتفصيال .وقدم فضيلته
املسلمة من صور العنف األسري الذي يرفضها اإلسالم مجلة
يف جلسة املؤمتر األوىل ملخصاً لبحث بعنوان( :أسباب العنف األسري ودوافعه) ،وبينّ

أن الدين اإلسالمي بريء من كل املمارسات اخلاطئة اليت ينتهجها العديد من املسلمني
باسم الدين .وترأس جلسة املؤمتر الثانية اليت كانت بعنوان (عالج العنف األسري)
فضيلة الشيخ أمحد شوباش ،مفيت حمافظة نابلس ،وشارك فيها عدد من احملاضرين من
أبرزهم أ.د مجال الكيالني ،عميد كلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية ،كما حضر
جلسات املؤمتر من دار
اإلفتاء الفلسطينية كل
من فضيلة الشيخ حممد
سعيد صالح مدير عام
البحوث

والتخطيط،

واألستاذ مصطفى أعرج،
نائب مدير عام العالقات
العامة واإلعالم.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف مؤمتر ملسلمي روسيا
روسيا -باشقرتستان :ممث ً
ال عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية -شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء
الفلسطينية -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف املؤمتر التاسع املتالحق للنظارة ،واملؤمتر
التأسيسي جلمعية (عباد الرمحن) يف مدينة أوفا يف والية باشقرتستان يف روسيا.

حيث التقى فضيلته عدداً من املشاركني ومندوبي املؤسسات الدينية اإلسالمية ،وأكد

فضيلته يف مداخلة أمام املشاركني يف املؤمتر على أهمية الروابط الوثيقة اليت تربط
املسلمني يف أحناء العامل،
إض��اف��ة إىل حمافظتهم
على حسن املعاملة مع

اآلخ��ري��ن ،م��ش�يراً إىل
ص��ورة العيش املشرتك
القائم يف فلسطني يف
إطار احملافظة على احرتام
التعددية واالختالف يف اآلراء واملواقف بني أبناء الشعب الفلسطيين ،وأطلع احلاضرين

على أوضاع مدينة القدس ،مذكراً بأهمية املسجد األقصى يف اإلسالم وعقيدة املسلم.

والتقى فضيلته شيخ اإلسالم طلعت صفا تاج الدين -املفيت العام ورئيس النظارة
الدينية املركزية ملسلمي روسيا -وقدم له درع دار اإلفتاء الفلسطينية ،وقام فضيلته بزيارة
عدد من املؤسسات الرمسية كاجلامعة الروسية اإلسالمية ،ومدرسة النور ،كما قام بزيارة
عدد من املساجد يف باشقرتستان.
ويف ختام تلك الزيارة؛ قدم فضيلته شكره للقائمني على النظارة الدينية املركزية
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ملسلمي روسيا على حسن الضيافة ،مثمناً دور القائمني عليها وجهودهم يف تقديم
الدعم املعنوي لفلسطني وشعبها ومقدساتها.
مفيت بيت حلم يشارك يف مؤمتر معًا ضد العنصرية
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت

حمافظة بيت حلم -يف مؤمتر معاً ضد العنصرية ،الذي عقد يف
فندق اإلنرتكونتننتال يف حمافظة بيت حلم ،وحضره عدد من علماء
الدين املسلمني ورجال الدين املسيحيني ،حيث بينّ فضيلته أن اإلسالم دين احملبة
والسالم ،وأنه ينبذ مجيع أشكال العنصرية أو اإلساءة والتطاول على األديان ،وكان
فضيلته قد شارك يف مهرجان قطف الزيتون الثاني عشر ،الذي عقد بعنوان (باقون
كشجر الزيتون) ،الذي أقامته وزارة الزراعة يف ساحة املهد ،وشارك كذلك يف ندوة
بعنوان (متكني املرأة من نيل حقها يف املرياث) ،بدعوة من مجعية الشبان املسيحية وطاقم

شؤون املرأة ،وذلك يف فندق شربد يف احملافظة ،مبيناً كيف أن الدين اإلسالمي ضمن
للمرأة حقوقها يف املرياث.
مفيت جنني يشارك يف لقاء حول نشر ثقافة السلم األهلي
واالجتماعي
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب – مفيت حمافظة جنني–
يف لقاء مجاهريي حول نشر ثقافة السلم األهلي واالجتماعي ،حيث
أكد على أهمية االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ،الذي يعترب األساس يف نشر

هذه الثقافة ،انطالقاً من مبدأ التسامح واحلوار والتواصل ،وكان فضيلته قد شارك يف
العديد من الندوات الدينية ،منها :ندوة حول (احرتام كبار السن) ،وندوة حول (النظام

االقتصادي يف اإلسالم) ،كما شارك يف ورشة عمل بعنوان (السلم األهلي يداً بيد)،
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حتدث فيها عن أهمية التكافل والتضامن بني أبناء األسرة وأبناء اجملتمع ،من أجل حتقيق
السلم األهلي واالجتماعي ،وإشاعته بني الناس.
وشارك فضيلته كذلك يف ورشة عمل حول واقع املرأة الفلسطينية ،حيث أشار
إىل دور املرأة يف اجملتمع ،واحملافظة على حقوقها ،وحماربة نظام التمييز بناء على اجلنس.
مفيت حمافظة طولكرم يشارك فيها ندوة حول دور الشباب يف بناء اجملتمع
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة
طولكرم -يف ندوة بعنوان (دور الشباب يف بناء اجملتمع) ،تناول
فيها مخسة حماور ،وهي :استنفار طاقة الشباب يف زمن الشباب،
والتنشئة اإلميانية على العقيدة اإلسالمية ،والرتبية النفسية
واالجتماعية ،والتنشئة على العبادة وطاعة اهلل ،والبناء على أساس العلم النافع ،وتوجيه
طاقة الشباب حنو البذل والعطاء يف خدمة اإلسالم واألمة.
وكان فضيلته قد شارك يف املهرجان الرياضي لنصرة الرسول الكريم حممد،
صلى اهلل عليه وسلم ،حتدث فيها عن مكانة الرسول الكريم ،وفضله على العامل

كله ،مستعرضاً أبرز مسات شخصية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وإنسانيته ،ورمحته،
وشفاعته لألمم يوم القيامة ،علماً أن فضيلته شارك كذلك يف ورشة عمل حول الصحة
النفسية ،قدم فيها ورقة عمل حول السحر والشعوذة ،مبيناً أن السحر من الكبائر ،وهو

عمل حرام شرعاً.
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مدير عام اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط يشارك
يف محلة ملناهضة العنف ضد املرأة
رام اهلل :شارك فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح  -مدير
عام اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط -يف أنشطة محلة مناهضة
العنف ضد املرأة للعام 2012م وفعالياتها ،وكان فضيلته قد شارك يف حلقة تلفزيونية

حول قتل النساء ،بني فيها مكانة املرأة يف اإلسالم ،وأن اإلسالم منحها حقوقها ،موضحاً
أن القتل على خلفية الشرف هو جرمية حياسب عليها الدين اإلسالمي ،وال يوجد يف
الشرع ما يسمى القتل على خلفية الشرف.
مفيت حمافظة نابلس يلتقي قوات األمن الوطين
نابلس :التقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس-
منتسيب قوات األمن ،الذين أشاد بدورهم ،وجهودهم ،مبيناً أهمية
عمل املؤسسات األمنية يف ضبط األمن ،وحتقيق االستقرار وفق
القانون ،وأشار فضيلته إىل أهمية االنضباط واألخالق لرجل األمن لتحقيق السلم
اجملتمعي ،كما تطرق إىل العديد من األدلة الكونية واآليات القرآنية الكرمية والرباهني
الدالة على وحدة اخلالق ،وعظمته جل عاله ،وكان فضيلته قد شارك يف ورشة عمل
حول حقوق املرأة والعنف ،قدم خالهلا ورقة عمل حول حقوق املرأة الشرعية؛ خاصة يف
املرياث ،وموقف الشريعة اإلسالمية من العنف.
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اضيًَة َّم ْر ِضيًَّة *
س المُْ ْط َمئِنَُّة * ا ْر ِج ِعي إِلىَ َرِّب ِك َر ِ
{يَا أَيَُّت َها النَّ ْف ُ
جنَّت}(الفجر)30 - 27:
َفاْد ُخِلي فيِ ِعبَاِدي * َواْد ُخِلي َ
نعي شيخ وكاتب جليل
القدس :هيئة حترير جملة اإلسراء حتتسب عند اهلل تعاىل
فضيلة الشيخ يوسف عيسى خليفة
إمام وخطيب مسجد األبرار /العبيدية /بيت حلم
وأحد ّ
كتاب جملة اإلسراء

الذي لبى نداء ربه بعد حياة حافلة بالعطاء ،جماهداً بكلمته الصادقة من أجل
رفعة اإلسالم واملسلمني ،وساهم يف إثراء جملة اإلسراء بعدد من املقاالت القيمة،
سائلني اهلل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته ،ويتقبله ً
قبوال حسناً

مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقاً.
اجعو َن
إِنَّا للِهِّ َوإِنَّـا إَِليِْه َر ِ
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السؤال األول :من  ...؟

 .1فرط املسلمني على احلوض.
ً
 .2القائل :غداً ألقى األحبة حممدا وصحبه.
 .3الذي نبذته األرض على وجهها بعد دفنه ثالث مرات.
 .4القائل :فأتاهــم بالنور ميأله باهلدى من خــالق أهـــداه بالقـــرآن
وهب العقول رشادها بإنارة تقضي على جهل خطري الشأن
 .5أول مسلم أنكر قتل النساء والصبيان.
 .6صاحب كتاب (املنقذ من الضالل).

السؤال الثاني :ما...؟

نشاطات

مسابقة العدد 107

؟

 .1حكم دفن املنتحر يف مقابر املسلمني.
 .2حكم حديث إسباغ الوضوء على املكاره.
است َ
ُ
ُم ِم ْن ق َّوةٍ}...على تشجيع الرياضة.
 .3داللة قوله تعاىلَ { :وأَ ِعدُّوا لهَُ ْم َما ْ
َط ْعت ْ
 .4حكم استخدام (السبريتو) مطهراً خارجياً للجروح.
 .5الراجح يف حكم وصل املرأة شعرها بشعر غري اآلدمي للضرورة.
َ
ين يَُق ُ
َ
ولو َن ال ُتنْ ِفُقوا عَلى َم ْن ِعنْ َد َر ُسو ِل اهللِ َحتَّى يَنْف ُّضوا وَلهلِ ِ َخزَاِئ ُن
{ه ُم َّال ِذ َ
 .6السورة القرآنية اليت ورد فيها قوله تعاىلُ :
الس َما َو ِ لأَْ
ض َوَل ِك َّن المُْنَاِف ِق َ
ني ال يَ ْف َق ُهو َن}.
َّ
ات َوا ْر ِ
 .7اسم الغزوة اليت قتل فيها أبو جهل.
 .1وقعت اتفاقية أوسلو (.)1
.2أنشئت منظمة األمم املتحدة.

السؤال الثالث :متى...؟

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
اجلائزة األوىل 300 :شيكل
اجلائزة الثانية 250 :شيك ً
ال
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 107
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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نشاطات

إجابة مسابقة العدد 105
السؤال األول:

1 .1أبو سليمان مالك بن احلويرث.
2 .2عودة عريقات.
3 .3الشيخ عمار بدوي.

السؤال الثاني:

1 .1أي اكفهم من القوت مبا ال يرهقهم إىل ذل املسألة ،وال يكون فيه فضول تبعث على الرتفه والتبسط يف
الدنيا.
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
يحُ
يحُ
ْرُم).
2 .2حديث عائشة( :كن ُ
ْر َم ،ث َّم ِ
ب َما أق ِدُر عَليِْه ،قبْل أن ِ
ْت أطيِّ ُب َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل عَليِْه َو َسل َمِ ،بأطيَ ِ
 3 .3شوال ،ذو القعدة ،والعشر األوىل من ذي احلجة.
4 .4الوجه والكفان.
5 .5الدين املؤجل مقدم على احلج من غري رضا الدائن.
6 .6يكره.
7 .7جائز.
.1818 .8
9 .9الفراق والطالق.
1010ثالثة آالف ( )3000كيلو مرت.

الفائزون في مسابقة العدد 105
املرتبة

العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

 .1ميادة عمر عبد الرمحن عبد اللطيف

رام اهلل

300

الثانية

 .2عزيزة هايل إبراهيم الطل

اخلليل

250

الثالثة

 .3جهاد أمحد هماش

بيت حلم

200
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب

األقالم من األدباء واملفكرين وأصحاب الفضيلة العلماء أن يثروا جملتهم بالكتابة،

لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث
والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة
متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل

موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
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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