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     يدرك الناس، واملسلمون منهم خاصة أهمية مسرى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

َلْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْسَرى  الَِّذي  }ُسْبَحاَن  تعاىل:  يقول  إذ  اإلسراء،  سورة  فاحتة  بدليل  اإلسالم،  يف 

ِميُع  ِإنَُّه ُهَو السَّ آَياِتَنا  ِلُنِرَيُه ِمْن  َباَرْكَنا َحْوَلُه  مَِّن املَْْسِجِد اْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي 

البلدان واألراضي، مباركة بشهادة  1(، مما يعين أن القدس وما حوهلا من  )اإلسراء:  الَبِصرُي{ 

رب األرض والسماء، وُتوجِد هذه القيقة يف َخَلِد املسلم ووجدانه حوافز قوية، حنو متتني 

اهلل  مبباركة  باالختصاص  لتحظى  كانت  ما  اليت  الكون،  اجلغرافية من  املنطقة  بهذه  الصلة 

عبثاً، أو تأبط شرًا، وإمنا األمر مقصود، واإلخبار الرباني عنه مقصود كذلك، من هنا يؤكد 

املسلمون باستمرار على حقيقة ارتباطهم العقائدي بفلسطني، والقدس، واملسجد األقصى، 

فلهذه البقعة املباركة كان إسراء اهلل برسوله األكرم، صلى اهلل عليه وسلم، من املسجد الرام؛ 

حمج املسلمني، ومنطلق دعوتهم، وقبلة صالتهم، وموطن أبويهما إبراهيم وإمساعيل عليهما 

السالم، وأمهم هاجر، فاختيار االنطالق من هذه البقعة املباركة يف رحلة اإلسراء إىل املسجد 

      الرهان معقود على األكرمني 

          يف دفع الكيد املتواصل 

  على مسرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
                                      الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد
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قبلة املسلمني  له، وَجْعل املسجد األقصى  ما  العظيمة  األقصى، له من الدالالت واملعاني 

األوىل، ثم التحول عنها إىل املسجد الرام بأمر من اهلل يف الالتني مل يكن صدفة، وإمنا كان 

بصالة  وربطهما  العظيمني،  املسجدين  بني  الصلة  توثيق  حقيقة  يف  يتجلى  رباني  هلدف 

املسلم اليومية، بل بصالته املتعددة اليت يتوجه بها إىل ربه سبحانه وتعاىل يف كل يوم؛ آناء 

الليل وأطراف النهار، وصلة املسلم بهذين املسجدين غري مقصورة على ابن فلسطني، وال 

ابن مكة املكرمة، وإمنا يستحضرها املسلم أّنى وجد، يف ساعات نهاره وليله، بصورة متواصلة 

ال تنقطع إال مبوته، وانتقاله من دار الدنيا إىل دار اآلخرة، علمًا أن عملية االنتقال هذه تكون 

أيضًا بتوجيه املنتقل إىل جهة القبلة، والصالة حنوها، فارتباط املسلم بقبلتيه الثانية وسابقتها 

اإلسراء  حبادثة  اآلخرة  بالقبلة  ربطها  مع  األوىل،  بالقبلة  العالقة  جذور  وتعمقت  متجذر، 

واملعراج.

     سراب الظن بإمكانية فطم املسلمني عن التعلق باملسجد األقصى:

     غارق يف الوهم من يظن أنه باإلمكان جناح عمليات سلخ املسلمني عن حبهم ملسجدهم 

عليه،  احملافظة  سبيل  يف  واألرواح  باملهج  التضحية  عن  صرفهم  من  التمكن  أو  األقصى، 

يتذكر  ملا  قوة وعنفوانًا  به  الصلة  أقدس مقدساتهم، وتزداد وشائج  والدفاع عنه، فهو من 

املسلمون دماء الذين استبسلوا يف محاية هذا املسجد، وما أحاط به من األرض اليت باركها 

اهلل، فالتاريخ الناصع اجمليد سطر يف صفحاته املشرقة جحافل صالح الدين األيوبي، اليت جيء 

الفاروق عمر  بها لتحرير املسجد األقصى، والقدس، وفلسطني، كما شهد من قبل رحلة 

ابن اخلطاب السلمية إىل فلسطني والقدس؛ لتأكيد هوية هذه األرض املباركة، وانتماء هذا 

الرهان معقود على األكرمني يف دفع الكيد املتواصل على مسرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
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املسجد الطاهر، كما يشهد التاريخ أعمال األفذاذ من سلف هذه األمة، أمثال أبي عبيدة عامر 

ابن اجلراح، وعبادة بن الصامت، وقادة الفتح اإلسالمي، والتحرير املبني من لدن رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، واخللفاء الراشدين من بعده، إىل يومنا هذا وما بعده، وإىل أن يرث اهلل 

األرض وما عليها.

آثارها من الوجود، وإحالل        إنَّ أعداء هذه األمة واملرتبصني بها، والطامعني يف حمو 

أوهامهم الزائفة مكانها واهمون، منخدعون بسراب يأتيهم من زوايا الفشل اليت تسلط 

عليها األضواء، إمعانًا يف تعميق الضعف واالستسالم لواقع اهلزمية؛ إذ إن االندفاع لماية 

أرض اإلسراء واملعراج سيبقى هدفًا لكل مسلم يف أحناء األرض، فهو ال يرتبط جبنس دون 

وإمنا هو واجب ملقى على  أجياهلم دون غريه،  آخر، وال بشعب دون سواه، وال جبيل من 

كاهل املسلمني مجيعهم أينما وجدوا، وحيثما حلوا، ولن تفلح حماوالت طمس هذه القيقة؛ 

ألن أي حماولة من هذا القبيل إمنا هي كمثل الذي حياول أن يغطي الشمس بالغربال، وهذا 

يعين أن الذين يلهثون وراء االستسالم واخلضوع للخنوع، كمخرج من خمارج الضعف، هم 

جمرمون حبق أنفسهم ودينهم وأمتهم، وفوق ذلك؛ فإنهم يف تروجيهم للتعاطي مع واقع اهلزمية 

باخلذالن واخلوار، لن حيصدوا سوى اخلزي والعار والشنار، وسيقول قائلهم ليتين كنت مع 

ثلة املؤمنني، ليتين مل أختذ أخالء من سواهم، كما قال النادم القديم، الذي أنزل اهلل فيه قوله 

املُ َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتيِن اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل * َيا َوْيَلَتى َلْيَتيِن  تعاىل: }َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

ْيَطاُن ِلإِلنَساِن َخُذواًل{.  ْكِر َبْعَد ِإْذ َجاءِني َوَكاَن الشَّ ملَْ َأختَِّْذ ُفالنًا َخِلياًل * َلَقْد َأَضلَّيِن َعِن الذِّ

)الفرقان: 27 - 29(
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لقدسهم  الكيد  عظيم  عن  يسمعون  ما  عضدهم  من  يفت  فلن  املؤمنني؛  ثلة  أما        

وأقصاهم، وال ما يشاهدون من ممارسات البطش بهم، واالنتهاك لرمة مقدساتهم، وسلب 

أرضهم، وتضييق اخلناق عليهم، وعلى املرابطني يف ديارهم، وأوطانهم، املتمسكني مببادئهم، 

الرافضني أن يعطوا الدنية يف دينهم وأوطانهم ومقدساتهم، فهم القابضون على مجر الرية، 

املوقنون بأنهم على حق، واليقني بذلك مهم جدًا يف احملافظة على الالة النفسية املتحلية 

بقوة العزمية، وصالبة اإلرادة، فصاحب الباطل ضعيف، وإن بطش وهو خائف، وإن أتيحت 

له الفرص لالستعالء اخلادع، فهو يصارع من أجل مستقبل جمهول، بينما صاحب الق هو 

األقوى واألبقى؛ ألنه عرف فلزم، وينافح عن مبادئ وقيم، وهو على يقني بأن اهلل لن يضيعه، 

ولن يكبده خسائر الصرب والشجاعة يف محل لواء الق والعمل ألجله، بل سيجعل اهلل من 

الضيق فرجًا وخمرجاً، وسيأتيه بالنصر املؤزر من حيث ال حيتسب، وما ذلك على اهلل بعزيز.

        األكرم منا مجيعًا:

أن  ينبغي  الذي  بعيد، ذلك االستحقاق  أو  َمنًّّا من أحد وال تفضاًل من قريب       ليس 

حيظى به الشهداء واألسرى بيننا وفينا، فهم حقيقة األكرم من سواهم، هم الذين بذلوا ما 

مل يبذل اآلخرون، وقدموا ما عجز عنه اآلخرون أو تثاقلوا عنه، فطوبى لكم أيها الشهداء! 

الطهور، يشهد  طوبى لكم معشر األسرى! فمقامكم عند اهلل عظيم، وتاريخ هذه األرض 

قدميه وحديثه سجال الشهداء، وبطوالت األسرى، ورباطة جأش اجليش الطويل العريض 

من أوليائهم الذين يقفون معهم، ويساندونهم، ويشربون من كأس معاناتهم، ويأكلون من 

موائد أملهم؛ هم اآلباء، واألمهات، والزوجات، وفلذات األكباد من البنني والبنات، الذين 

الرهان معقود على األكرمني يف دفع الكيد املتواصل على مسرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
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يعيشون مشكالت أمتهم، وصعاب قضيتهم، ويتجرعون مرارة الصرب واملصابرة واملرابطة، 

آملني ببزوغ مشس الرية، مبجيء الق وإزهاق الباطل.

     وكما شهد التاريخ للسلف شهاداته الناصعة، فإنه يشهد وما زال للخلف األشاوس من 

هذه األمة الذين دفعوا حياتهم، وقدموا دماءهم الزكية فداء فلسطني، وقدسها، ومسجدها 

األقصى، فقوافل الشهداء متواصلة، وآالف األسرى قبعوا يف السجون، وما زال بضعة آالف 

وقدسها  فلسطني  املباركة  األرض  حترير  على  إلصرارهم  الساعة؛  هذه  حتى  يقبعون  منهم 

بفداء  ومقاهلم  حاهلم  ينطق  البغيض،  االحتالل  ونري  الظلم،  براثن  من  األقصى  واملسجد 

األقصى، بالغالي والنفيس، يسجلون مواقف العز اليت تساهم يف حمو ظالم مواقف اخلذالن 

الصادرة عن الذين مل يشربوا يف قلوبهم شغف اإلميان، ومل تدرك عقوهلم حقائقه الدالة على 

لزوم التشبث بهذه األرض، والعمل على محاية مقدساتها، مهما بلغت األمثان، وتفاقمت 

التضحيات، فسلعة اهلل غالية، هي جنة عرضها السماوات واألرض، دعا اهلل عباده إىل املسارعة 

َماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّْت  إليها، فقال تعاىل: }َوَساِرُعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ِلْلُمتَِّقنَي{. )آل عمران: 133(

     تلك اجلنة صاحبة هذا العرض الواسع، أعدها اهلل للذين باعوا أنفسهم هلل، مصداقًا 

لقوله تعاىل: }ِإنَّ اهلَل اْشرَتَى ِمَن امُلْؤِمِننَي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواهلَُم ِبَأنَّ هلَُُم اجَلنََّة ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل 

اهلِل َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا يِف التَّْوَراِة َواإِلجِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهلِل 

َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{. )التوبة: 111(

فأخذوا الق  أمتهم، ويعز مقامها، وينتشر هدى ربهم،  فالشهداء قضوا حنبهم لتحيا       
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الصعاب،  كابد  الذي  وسلم،  عليه  اهلل  املصطفى، صلى  نبيهم  درب  على  الباطل،  وتركوا 

وجتشم املشاق، حتى آن له أن يردد يف جوف الكعبة املشرفة، بعد أن أعز اهلل دينه، قول اهلل 

َزُهوًقا{ )اإلسراء: 81(، فاهلل الذي زهق  َكاَن  اْلَباِطَل  ِإنَّ  اْلَباِطُل  َوَزَهَق  َجاَء اْلَقُّ  تعاىل: }َوُقْل 

يعيد  أن  على  وقدرته-،  عظمته  وجلت  قادر -سبحانه،  بأمره  الق  وجاء  بقدرته،  الباطل 

الباطل إىل مرتع الزهق، وأن يكرر للحق تبوأ مقام الرفعة والسيادة، وإميانًا بهذه العقيدة، 

تأتي تضحيات األسرى وإخوانهم الشهداء الذين ارتقوا عند ربهم مقامًا حممودًا، مقام الفوز 

َوُمَقامًا{.  ُمْسَتَقّرًا  ِفيَها َحُسَنْت  باجلنة، اليت بشرهم اهلل باخللود فيها، إذ قال تعاىل: }َخاِلِديَن 

)الفرقان: 76(

     ويبقى الرهان معقودًا على األكرمني منا يف الدفاع عن حياض قدسنا وأقصانا، ويف صد 

العدوان عنهما، فاهلل معهم، ولن يرتهم أعماهلم.

      اجملد ألمة األسرى والشهداء:

    أمة فيها الذين حيرصون على فداء حياضها، ولو كان الثمن األرواح والرية، هي أمة 

تستحق الياة، وهلا اجملد، وهلل در أمري الشعراء أمحد شوقي! الذي أشاد بنضال أبناء البالد، 

وتضحياتهم من أجل عزتها، وكرامتها، وجمدها، وحياتها، فقال:

ِبالٌد مـــــــاَت ِفتَيُتها ِلَتحيا       َوزالوا دوَن َقوِمِهُم ِلَيبقوا 

َوُحرَِّرِت الُشعوُب َعلى َقناها       َفَكيَف َعلى َقناها ُتسرَتَقُّ 

قادم ال  بليلها، فصبحها  الزمن  انبالج فجر الرية مهما طال  فأمتنا على موعد مع        

حمالة، رغم أنف الكارهني، فليكيدوا كيدهم، وليمكروا ما بدا هلم أن ميكروا، فإن العاقبة 

الرهان معقود على األكرمني يف دفع الكيد املتواصل على مسرى الرسول صلى اهلل عليه وسلم
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للمتقني واملرابطني، وأمتنا على قاب قوسني أو أدنى من النصر املبني، بإذن اهلل رب العاملني، 

ومهما حاول الظالميون إطفاء نور أجماد هذه األمة، وإثباط عزائم أبنائها، وبث األراجيف يف 

أوساطها، فإنهم لن يفلحوا يف حتقيق غاياتهم اخلسيسة، وسينقلبون خائبني خاسرين، بعد أن 

يولوا الدبر هم وأشياعهم؛ ألن جذور الق أقوى من هشاشة الباطل، واهلل مع الذين آمنوا 

الذي وعدهم، فهو  النصر  مآثرهم، وسيحقق هلم  يدافع عنهم، ويكتب حسناتهم، ويوطد 

وليهم وموالهم، ولكن الناس يستعجلون، وقد أكد اهلل هذه القائق اإلميانية يف كثري من 

آياته القرآنية، اليت منها قوله سبحانه وتعاىل: }ِإنَّ اهلَل ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اهلَل ال حيِبُّ 

ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر{)الج: 38(، ويطمئن اهلل تعاىل املؤمنني بهذه القائق، فيقول تعاىل: }َواهلُل َأْعَلُم 

ِبَأْعَداِئُكْم َوَكَفى ِباهلِل َوِلّيًا َوَكَفى ِباهلِل َنِصريًا{. )النساء: 45( 

     نعم وألف نعم؛ }َوَكَفى ِباهلِل َنِصريًا{، فهو سبحانه ذو القوة املتني، وإذا أراد شيئًا فإمنا يقول 

له كن فيكون، فنسأله سبحانه أن يقول إلنقاذ القدس وأقصاها كن ليكون، وما ذلك على اهلل 

بعزيز، وما هو عنا ببعيد، ما دمنا نؤمن باهلل ربنا ونستقيم إليه، فاهلل تعاىل وعدنا أن ال خناف 

وال حنزن ما بقينا على ذلك، فقال سبحانه: }ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم 

املَْاَلِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتَْزُنوا َوَأْبِشُروا ِباجْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتْم ُتوَعُدوَن{)فصلت:30(.
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      تعيش اليوم بعض بالد العرب واملسلمني حالة اندفاع قوية حنو تغيري قياداتها، وأنظمة 

الثقة  مما زعزع  وكرامتهم،  األَمرين يف حياتهم، وحريتهم،  أبنائها  معاناة  إثر  حكمها، على 

بني اجلانبني، وجعل القابضني على مجر الصرب يتحينون أقرب الفرص لالنقضاض على 

بالعباد،  واستبدوا  البالد،  خريات  ونهبوا  الفساد،  األرض  يف  عاثوا  الذين  السادة؛  أنظمة 

وما  العار،  تلو  العار  ألمتهم  وجلبوا  والنساء،  الرجال  وأهانوا  والكبار،  الصغار  وقهروا 

انتصروا ملظلوم، وال خاضوا سوى معارك الكالم، واللف والدوران، حتى أضحت شعوبهم 

تغلي كالربكان، فما أن وجدوا بابًا مشرعًا للتنفس حتى وجلوه، لكن بطريقة يلزم فحصها، 

وتدبر أمرها؛ حتى ال يكون املنتفضون أداة للمرتبصني، من حيث يعلمون أو جيهلون، وحتى 

الناظر فيها  ال ختتلط األوراق، على طريقة الفوضى اخلالقة، اليت أريد هلا أن جتعل الليم 

حرياناً، فقد استشرى القتل، وانتشر الدمار، فدكت املساجد بالقذائف، وخربت مواقع اآلثار، 

وأحرقت موارد االقتصاد ومنشآته، وأهلك الزرع والنسل، وفقد األمن واألمان، واغتصبت 

األعراض، ودنست الرائر، واختلط الابل بالنابل، وإزاء ذلك يشرع السؤال عن املستفيد 

   ما أحوجنا إىل البصرية

                          الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير

كلمة العدد
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من  ذلك  غري  أم  الشرعية،  عن  خروجًا  أم  انقالباً،  أم  ثورة  الادث  مسي  سواء  جيري،  مما 

املسميات والشعارات؟

     األمر باملعروف وتغيري املنكر:

     يربر بعض املتحذلقني ما جيري يف العامل العربي يف هذه األيام بأنه شر ال بد منه، أو أنه 

جهاد للتحرير، أو أن املسؤول عنه الطرف اآلخر، أو أنه استجابة لألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر، من هنا تنطلق الدعوة إلعمال البصرية، واستخدام الكمة، والتأني يف اختاذ املواقف 

الصعبة واملصريية، واهلل جل يف عاله حث رسوله الكريم، حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ ليعلن 

على املأل منهجه يف الدعوة إىل اهلل، الذي يقوم على درب البصرية، فقال تعاىل: }ُقْل َهـِذِه 

َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اهلِل َعَلى َبِصرَيٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعيِن َوُسْبَحاَن اهلِل َوَما َأَنْا ِمَن املُْْشِرِكنَي{. )يوسف: 

)108

     وللدعوة إىل اهلل صلة وثيقة بعملية تغيري املنكر، اليت أمرت بها آيات القرآن، وأحاديث 

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، فاهلل تعاىل أمر عباده املخلصني؛ أنبياء وصالني؛ ليقوموا مبهمة 

األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وتصدرت هذه املهمة أعمال الرسل واألنبياء، عليهم 

السالم، وأتباعهم املؤمنني، فخاطب اهلل تعاىل املسلمني باألمر بها قائاًل: }َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة 

َوَيْأُمُروَن ِباملَْْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن املُْنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم املُْْفِلُحوَن{ )آل عمران:  َيْدُعوَن ِإىَل اخْلَرْيِ 

104(، وجعل اهلل األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أبرز مؤهالت األمة اإلسالمية لنيل 

مقام اخلريية على األمم، فقال تعاىل: }ُكنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباملَْْعُروِف َوَتْنَهْوَن 

َوَأْكَثُرُهُم  املُْْؤِمُنوَن  مِّْنُهُم  م  هلَُّ َخرْيًا  َلَكاَن  اْلِكَتاِب  َأْهُل  آَمَن  َوَلْو  ِباهلِل  َوُتْؤِمُنوَن  املُْنَكِر  َعِن 

اْلَفاِسُقوَن{.)آل عمران: 110(
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     فتغيري الفساد املسمى باملنكر يف عرف الشرع ومفاهيمه، والسعي إىل إحالل العدل 

والصالح الذي ينطبق عليه وصف املعروف وفق املصطلحات الشرعية، هو من أمسى العمل 

ِه، عن النيب، صلى اهلل  الذي يقرب إىل اهلل تعاىل، فعن َسِعيِد بن أبي ُبْرَدَة، عن أبيه، عن َجدِّ

عليه وسلم، قال: )على كل ُمْسِلٍم َصَدَقٌة، ِقيَل: َأَرَأْيَت إن مل جَيِْد؟ قال: َيْعَتِمُل ِبَيَدْيِه، َفَيْنَفُع 

ُق، قال: ِقيَل: َأَرَأْيَت إن مل َيْسَتِطْع؟ قال: ُيِعنُي َذا اْلَاَجِة املَْلُهوَف، قال: ِقيَل له:  َنْفَسُه، َوَيَتَصدَّ

َأَرَأْيَت إن مل َيْسَتِطْع؟ قال: َيْأُمُر ِباملَْْعُروِف أو اخْلَرْيِ، قال: َأَرَأْيَت إن مل َيْفَعْل؟ قال: ميِْسُك عن 
رِّ، َفِإنََّها َصَدَقٌة(.)1( الشَّ

     مراعاة رجحان املصلحة على املفسدة ضمن ضوابط التغيري املنشود:

    لركة التغيري اإلصالحي على نهج األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ضوابط وطرائق 

املصلحني  يد  اخلراب على  التيه، وال يكون  ُتغفل؛ حتى ال يكون  أن ال  ينبغي  وإرشادات 

أنفسهم، فاملنكر حيجم عن إصالحه إن كانت عملية تغيريه ستقود إىل منكر أشد، وضرر 

أكرب، حتى إن الصاحل الذي يسعى لتغيري املنكر يؤمر أحيانًا بالكف عن التغيري، مع احملافظة 

على جتنب االخنراط يف بوتقة املنكر، وهذا هو نهج العارفني بهذا الدين من العلماء والدعاة، 

فمما ُيؤثر عن ابن تيمية، رمحه اهلل تعاىل، قوله: )إن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإمتامه 

باجلهاد هو من أعظم املعروف الذي أمرنا به، وهلذا قيل: ليكن أمرك باملعروف، ونهيك عن 

املنكر، غري منكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات واملستحبات، فالواجبات واملستحبات 

البد أن تكون املصلحة فيها راجحة على املفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل، ونزلت الكتب، 

1. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف.

ما أحوجنا إىل البصرية
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واهلل ال حيب الفساد، بل كل ما أمر اهلل به فهو صالح، وقد أثنى اهلل على الصالح واملصلحني، 

والذين آمنوا، وعملوا الصالات، وذم املفسدين يف غري موضع، فحيث كانت مفسدة األمر، 

والنهي، أعظم من مصلحته، مل تكن مما أمر اهلل به، وإن كان قد ُتِرَك واجٌب، وُفِعَل حمرٌم؛ إذ 
املؤمن عليه أن يتقي اهلل يف عباد اهلل، وليس عليه هداهم(.)1(

     فمراعاة رجحان املصلحة على املفسدة ينبغي أن يضعها العاملون للتغيري يف اعتبارهم، 

وما ورد عن ابن تيمية، أكده ابن القيم، رمحهما اهلل تعاىل، حيث شدد على أهمية فحص 

نتائج التغيري املتوقعة  قبل اإلقدام عليه، فإن كان جيلب شرًا أعظم وجب جتنبه، ومما ورد عنه 

بهذا اخلصوص يف كتابه إعالم املوقعني، قوله: )إنَّ النيب، صلى اهلُل عليه وسلم، َشَرَع أُلمَِّتِه 

إجَياَب إْنَكاِر املُْْنَكِر؛ ِلَيْحُصَل ِبِإْنَكاِرِه من املَْْعُروِف ما حيِبُُّه اهلُل َوَرُسوُلُه، فإذا كان إْنَكاُر املُْْنَكِر 

َيْسَتْلِزُم ما هو َأْنَكُر منه، َوَأْبَغُض إىَل اهلِل َوَرُسوِلِه، فإنه ال َيُسوُغ إْنَكاُرُه، وإن كان اهلُل ُيْبِغُضُه، 

َوميَُْقُت َأْهَلُه، َوَهَذا َكاإِلْنَكاِر على املُُْلوِك، َواْلُوالِة ِباخْلُُروِج عليهم، فإنه َأَساُس كل َشرٍّ، َوِفْتَنٍة 

َحاَبُة َرُسوَل اهلِل، صلى اهلُل عليه وسلم، يف ِقَتاِل اأُلَمَراِء الَِّذيَن  ْهِر، وقد اْسَتْأَذَن الصَّ إىَل آِخِر الدَّ

الَة، وقال: من َرَأى  الَة عن َوْقِتَها، َوَقاُلوا: َأَفال ُنَقاِتُلُهْم؟ فقال: ال، ما َأَقاُموا الصَّ ُروَن الصَّ ُيَؤخِّ

من َأِمرِيِه ما َيْكَرُهُه، َفْلَيْصرِبْ، َوال ينزعن َيًدا من َطاَعِتِه، َوَمْن َتَأمََّل ما َجَرى على اإِلْسالِم يف 

رْبِ على ُمْنَكٍر، َفَطَلَب إَزاَلَتُه،  َغاِر، َرآَها من إَضاَعِة هذا اأَلْصِل، َوَعَدِم الصَّ اْلِفَتِ اْلِكَباِر َوالصِّ

َة َأْكرَبَ املُْْنَكَراِت،  َفَتَولََّد منه ما هو أكرب منه، َفَقْد كان رسول اهلِل، صلى اهلُل عليه وسلم، َيَرى مبَِكَّ

َة، َوَصاَرْت َداَر إْسالٍم، َعَزَم على َتْغِيرِي اْلَبْيِت، َوَردِِّه  َوال َيْسَتِطيُع َتْغِيرَيَها، َبْل ملَّا َفَتَح اهلُل َمكَّ

1. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، 28/ 126.
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على َقَواِعِد إْبَراِهيَم، َوَمَنَعُه من ذلك مع ُقْدَرِتِه عليه؛ َخْشَيُة ُوُقوِع ما هو َأْعَظُم منه، من َعَدِم 

اْحِتَماِل ُقَرْيٍش ِلَذِلَك؛ ِلُقْرِب َعْهِدِهْم ِباإِلْسالِم، َوَكْوِنِهْم َحِديِثي َعْهٍد ِبُكْفٍر، َوهلََِذا مل َيْأَذْن يف 
اإِلْنَكاِر على اأُلَمَراِء ِباْلَيِد؛ ملَا َيرَتَتَُّب عليه من ُوُقوِع ما هو َأْعَظُم منه، كما ُوِجَد َسَواٌء(.)1(

    ومن ضوابط عمليات التغيري اجملتمعية اليت يقودها الدعاة حنو الصالح، الرتكيز على 

العمل دون  النفس إىل جانب توقع إصرار أهل الضالل على حاهلم، مما يستدعي  صالح 

إحباط، وال رضوخ لال الفساد، فيقول تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكم 

فاهلل   ،)105 َتْعَمُلوَن{)املائدة:  ُكنُتْم  مبَِا  َفُيَنبُِّئُكم  مَجِيعًا  َمْرِجُعُكْم  اهلِل  ِإىَل  اْهَتَدْيُتْم  ِإَذا  َضلَّ  مَّن 

يوجه املؤمنني إىل أن حيفظوا أنفسهم، ويقوموها بالصالح واإلصالح، غري مكرتثني بضالل 

الضالني، وال فساد الفاسدين، فعن ابن تيمية أن االهتداء إمنا يتم بأداء الواجب، فإذا قام 

املسلم مبا جيب عليه من األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، كما قام بغريه من الواجبات، مل 
يضره ضالل الضالل.)2(

، َقاَل: )َأَتْيُت َأَبا َثْعَلَبَة اخُلَشيِنَّ، َفُقْلُت َلُه: َكْيَف  ْعَباِنيُّ      وورد يف الديث عن َأبي ُأَميََّة الشَّ

َتْصَنُع ِبَهِذِه اآلَيِة؟ َقاَل: َأيَُّة آَيٍة؟ ُقْلُت: َقْوُلُه َتَعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم اَل 

َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم{ َقاَل: َأَما َواهلِل؛ َلَقْد َسَأْلَت َعْنَها َخِبرًيا، َسَأْلُت َعْنَها َرُسوَل اهلِل، 

ا  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َبْل اْئَتِمُروا ِبامَلْعُروِف، َوَتَناَهْوا َعِن املُْْنَكِر، َحتَّى ِإَذا َرَأْيَت ُشحًّ

ِة َنْفِسَك، َوَدِع  ِبَرْأِيِه، َفَعَلْيَك ِبَاصَّ ُمَطاًعا، َوَهًوى ُمتََّبًعا، َوُدْنَيا ُمْؤَثَرًة، َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي 

رْبُ ِفيِهنَّ ِمْثُل الَقْبِض َعَلى اجَلْمِر، ِلْلَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل َأْجِر  الَعَوامَّ؛ َفِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم َأيَّاًما الصَّ
1. إعالم املوقعني، 3 /4.

2. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه، 28 /127.

ما أحوجنا إىل البصرية



16

العدد  109  رجب وشعبان  1434 هـ  -  حزيران ومتوز  2013 م

َخِْسنَي َرُجاًل َيْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلُكْم، َقاَل َعْبُد اهلِل ْبُن املَُْباَرِك: َوَزاَدِني َغرْيُ ُعْتَبَة، ِقيَل: َيا َرُسوَل 
اهلِل؛ َأْجُر َخِْسنَي َرُجاًل ِمنَّا َأْو ِمْنُهْم؟ َقاَل: َبْل َأْجُر َخِْسنَي َرُجاًل ِمْنُكْم(.)1(

      أهمية العلم واحلكمة وتفهم الرأي املخالف حلاملي لواء التغيري:

      مما ورد يف كتب التفسري حول ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قول صاحب 

أضواء البيان، إنه يشرتط يف اآلمر باملعروف أن يكون له علم، يعلم به أن ما يأمر به معروف، 

وأن ما ينهى عنه منكر؛ ألنه إن كان جاهاًل بذلك، فقد يأمر مبا ليس مبعروف، وينهى عما ليس 

مبنكر، وال سيما يف هذا الزمن، الذي عمَّ فيه اجلهل، وصار فيه الق منكرًا، واملنكر معروفاً، 

َأَنْا َوَمِن اتََّبَعين...{)يوسف:108(  واهلل تعاىل يقول:}ُقْل َهـِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اهلِل َعَلى َبِصرَيٍة 

فدلَّ على أن الداعي إىل اهلل ال بد أن يكون على بصرية، وهي الدليل الواضح الذي ال 

لبس يف الق معه، وينبغي أن تكون دعوته إىل اهلل بالكمة، وحسن األسلوب، واللطافة مع 

إيضاح الق، لقوله تعاىل:}اْدُع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِْكَمِة َواملَْْوِعَظِة اْلََسَنِة{)النحل: 125(، فإن 

كانت دعوته إىل اهلل بقسوة، وعنف، وخرق، فإنها تضر أكثر مما تنفع، فال ينبغي أن يسند 

األمر باملعروف إسنادًا مطلقاً، إال إىل من مجع بني العلم، والكمة، والصرب على أذى الناس؛ 

ألن األمر باملعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم لألذى من الناس؛ ألنهم جمبولون 

بالطبع على معاداة من يتعرض هلم يف أهوائهم الفاسدة، وأغراضهم الباطلة، ولذا قال العبد 

الَة َوْأُمْر ِباملَْْعُروِف َواْنَه َعِن  الصاحل لقمان الكيم لولده، فيما قص اهلل عنه: }َيا ُبيَنَّ َأِقِم الصَّ

املُْنَكِر َواْصرِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر{.)لقمان: 17( 

1. سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب سورة املائدة، وقال أبو عيسى: حسن غريب، وحسنه املنذري يف الرتغيب والرتهيب، 4 /132.
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      وملا قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم، لورقة بن نوفل: أو خمرجي هم؟ يعين قريشاً، أخربه 

ورقة أن هذا الدين الذي جاء به مل يأت به أحد إال عودي، وروي عن عمر بن اخلطاب، رضي 

اهلل عنه، أنه قال: ما ترك الق لعمر صديقاً.

      ومعلوم أنه ال حيكم على األمر بأنه منكر، إال إذا قام على ذلك دليل من كتاب اهلل تعاىل، 

أو سنة نبيه، صلى اهلل عليه وسلم، أو إمجاع املسلمني. 

      وأما إن كان من مسائل االجتهاد فيما ال نصَّ فيه، فال حيكم على أحد اجملتهدين املختلفني 

بأنه مرتكب منكرًا، فاملصيب منهم مأجور بإصابته، واملخطئ منهم معذور، كما هو معروف 

يف حمله.)1( 

    فالعمل لتحقيق اخلري، وبناء صروحه، يعتمد على الكمة، والجة، ال على االندفاع، 

والتخبط، وحرق األخضر واليابس، واستنزاف قوة األمة، وجرها إىل حال الضعف والوهن، 

إليه، والعاملني يف سبيله، فحث على استخدام  فاهلل عز وجل أعلنها منهجًا قومياً، للدعاة 

الكمة واملوعظة السنة، فقال تعاىل: }اْدُع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِْكَمِة َواملَْْوِعَظِة اْلََسَنِة َوَجاِدهلُْم 

ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَِن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباملُْْهَتِديَن{.)النحل: 125( 

     فالذين حيملون لواء اإلصالح ينبغي أن ال تغيب الكمة عن مناط أساليبهم، ومناهج 

عملهم، فال بدَّ هلم من أن ينطلقوا من بصرية ثاقبة، يف منأى عن تشويش تراكمات الفساد، 

وضغط أباطيل الظلم، مع ضرورة أخذ اليطة والذر من أخطبوط التهور، ودهاليز الرتبص، 

اليت يقودها جند الشيطان، الذين ال يرقبون يف هذه األمة إال الشر، وتفتيت العضد، ونهب 

1. أضواء البيان، 1 /463 - 464.

ما أحوجنا إىل البصرية
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وأرضها  املعدنية،  وثرواتها  املالية،  برياتها  للطامعني  نهبًا  بل  ضعيفة،  وإبقاءها  اخلريات، 

ومقدساتها.

     ظلم الداعي إىل إعمال البصرية:

    قد يتسرع بعض الناس عن جهل أو عن نوايا خبيثة للحكم بالتخاذل، أو التواطئ 

على من يدعو ملثل إعمال البصرية، انطالقًا من رفض املخالف، واإلصرار على فرض اآلراء 

واملواقف على املوافقني واملخالفني من الناس، ويف ذلك ظلم شديد، وبغي عظيم، وهنا يرد 

سؤال عاجل عن وجه االختالف بني الذين حيملون عصا التغيري، ومينعون الناس من إبداء 

آرائهم، وبني الذين انتفض الناس عليهم ملمارستهم أساليب القهر والقمع ضد شعوبهم، 

ومنعوا حريات الفكر، والرأي بالديد والنار. من املؤكد أن قامسًا مشرتكًا جيمع الفريقني، وإن 

اختلفت األمساء، والصور، وتنوعت الشعارات، فالقمع هو القمع، والقهر هو القهر، ال يعقل 

قبوهلما من بعض الظاملني دون بعض، فليتق اهلل الناس يف بعضهم بعضاً، ولريفقوا باآلخرين 

منهم، بعيدًا عن ممارسة احتكار الق والقيقة، أو استباحة حمظورات دون ضرورات تلجئ 

إليها، وإال وقع الظلم، وهو ظلمات يوم القيامة، واهلل أعلنها حربًا على الظاملني، بغض النظر 

عن أمسائهم، وألقابهم، وأسبابهم، وذرائعهم.

      ويف اخلتام؛ ال بدَّ من التأكيد على أنه ال أحد يستطيع أن ينكر أن أمتنا يف أمس الاجة 

إىل التغيري حنو الرشاد والعدل، غري أن الغايات النبيلة ال يقبل أن يسعى إليها إال بأساليب 

طاهرة، نقية من ممارسة الرذيلة، وبريئة من االستهانة حبرمة الدماء واألرواح واألعراض، وال 

بد هلا كذلك من جتنب العمل املفضي إىل حتقيق مصاحل األعداء، أو الذي جيري بالتواطئ 
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معهم، فهم لن يريدوا لنا خريًا، وال تتعدى مواقفهم املعسولة نطاق دس السم يف الدسم، 

واإلمام علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، حيذر من االخنداع حبيل املرتبصني من املنافقني 

وغريهم، فيقول: 

يلـــقاك حيلف أنه بـــك واثٌق              وإذا توارى عنك فهو العقرُب 

يعطيك من طرف اللسان حالوة             ويروغ منك كما يروُغ الثعلُب  

       فما أحوجنا إىل إبصار القيقة بعيون يقظة، وقلوب يافعة، وعقول نرية، واهلل تعاىل يقول: 

}َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ{. 

)األنعام: 104(

      هدانا اهلل وأمتنا إىل خري اهلدى، وأنار بصائرنا بالق املبني، لنكون ممن يدعون إىل اهلل على 

بصرية، وممن يعملون للتغيري، لتحقيق األهداف النبيلة باألساليب املشروعة، ابتغاء مرضاة 

اهلل، وعلى سنة رسولنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، وصحابته الغر امليامني. 

ما أحوجنا إىل البصرية
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دورًا  الفلسطينية -  والديار  للقدس  العام  املفيت  الشيخ حممد حسني -  يؤدي مساحة      

مهمًا يف التصدي ألعمال سلطات االحتالل االستفزازية، وحماوالتها لتهويد املسجد األقصى 

املبارك، ومنعها املتكرر للمصلني املسلمني من دخوله، يف حني تسمح جلماعات  املستوطنني 

أيار   7 بتاريخ  الثالثاء  يوم  حدث  ما  وهذا  الوسائل،  مبختلف  وساحاته  املسجد  استباحة 

2013م، الذي تزامن مع االحتفال بيوم توحيد القدس حسب زعمهم، حيث رفض مساحته 

منع سلطات االحتالل دخول النساء للمسجد األقصى، وتواجد مع املصلني املعتصمني أمام 

باب األسباط يف املسجد األقصى، وكانت املفاجأة يف صباح اليوم التالي بأن قامت سلطات 

االحتالل باعتقال مساحته من منزله يف حي الصلعة يف جبل املكرب الساعة الثامنة صباحًا 

أصداء وآراء
حول احتجاز سلطات االحتالل 

سماحة المفتي العام
 للقدس والديار الفلسطينية 

إعداد : هيا القاسم / رئيس قسم احلاسوب

أصداء وآراء
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واحتجزته حتى الساعة الرابعة حبجة التحقيق معه، وقال الناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية 

إن اعتقال مساحته جاء حسب زعمه لصلته بــ)شغب عام( وقع عند املسجد األقصى يوم 

الثالثاء.

     وقد القى اعتقال مساحته صدًى واسعًا يف فلسطني وخارجها من خمتلف اجلهات الرمسية 

والشعبية.

       األصداء على الصعيد احمللي

أبناء الشعب الفلسطيين وقيادته إىل  العام سارع  انتشار خرب اعتقال مساحة املفيت      منذ 

اإلعالن عن شجبهم هلذا اإلجراء التعسفي، حمذرين من تداعياته ومن خطورة املس بشخص 

الرمسي والشعيب،  املستوى  رفيعة على  اعتبارية  دينية  ملا ميثله من مكانة  العام،  املفيت  مساحة 

فسيادة الرئيس حممود عباس ورئيس حكومة تسيري األعمال الفلسطينية د. سالم فياض 

طالبا باإلطالق الفوري لسراح مساحته، واعتربا اعتقاله حتديًا صارخًا وانتهاكًا للقانون الدولي 

وحرية العبادة ، خصوصًا وأن االعتقال ميس شخصية اعتبارية تتمتع مبكانة دينية رفيعة. كما 

املتحدة يف نيويورك- الدائم لدولة فلسطني لدى األمم  -املراقب  اعترب السفري رياض منصور 

اعتقال أكرب مرجع ديين واملسؤول عن املقدسات اإلسالمية يف القدس عماًل استفزازياً، يعرب 

عن انتهاك حرية الشعب الفلسطيين وحقه بالعبادة، وأكد على أن الشعب الفلسطيين وقيادته 

يدينون هذا العمل، وبعث برسائل إىل العديد من اجلهات الدولية الرمسية،  منها  إىل األمني 

املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  ورئيس  األمن)توغو(،  جملس  ورئيس  املتحدة  لألمم  العام 

أشار فيها إىل تدهور األوضاع يف القدس بسبب السياسات اإلسرائيلية غري القانونية اليت 

تنتهجها يف هذه املدينة، وأطلعهم على تفاصيل حادثة اعتقال مساحته من منزله يف القدس. 

     وقالت وزارة اإلعالم الفلسطينية يف بيان هلا إن اعتقال مساحته يدل على جتاوز االحتالل 

أصداء وآراء حول احتجاز سلطات االحتالل مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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اخلطوط كلها، واعتربت اعتقاله قمة الوقاحة. 

    واستنكرت دار اإلفتاء الفلسطينية وجملس اإلفتاء األعلى يف بيان مشرتك اعتقال مساحته، 

اجلهات  البيان  وناشد  والوطنية،  الدينية  الرموز  من  رمز  على  تعديًا صارخًا  ذلك  واعتربا 

والشخصيات املسؤولة يف العاملني العربي واإلسالمي بذل اجلهود لإلفراج عن مساحته.

اللجنة  القدس أمحد قريع، وعباس زكي عضو  رئيس دائرة شؤون  من  كل  ندد  كما       

املركزية حلركة فتح بسياسة االعتقاالت العنصرية اليت تتبعها سلطات االحتالل، وقامت 

اهلل  رام  حمافظة  حمافظ 

غنام  ليلى  الدكتورة  والبرية 

يف  لسماحته  تضامنية  بزيارة 

مكتبه. 

املطارنة  من  عدد  وعرب      

عن  املسيحيني  والبطاركة 

مساحته،  العتقال  استنكارهم 

املطران  سيادة  أبدى  حيث 

أساقفة  -رئيس  حنا  اهلل  عطا 

األرثوذكس-  للروم  سبسطية 

مساحته،  مع  وتضامنه  تعاطفه 

للرموز  إهانة  اعتقاله  واعترب 

مجيعهم،  والوطنية  الدينية 

وأصدر بيانًا بهذا اخلصوص، وقام بزيارة تضامنية ملكتب مساحته. وأدانت الكنيسة األرثوذكسية 
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يف القدس هذا االعتقال، وناشدت املسلمني واملسيحيني يف العامل التدخل من أجل إطالق 

واملسيحية،  اإلسالمية  الدينية  الرموز  على  االعتداء  من  استهجانها  عن  وعربت  سراحه، 

ومحلت سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن حياة مساحته. 

  2013/  5/  8 بتاريخ  رام اهلل مؤمتر صحفي  املركز احلكومي لإلعالم يف       وعقد يف 

بهذا الشأن شارك فيه كل من 

د.حسني األعرج -ممثل سيادة 

ورئيس  الفلسطيين  الرئيس 

ود.حممود  الرئاسة-  ديوان 

األوقاف  وزير   - اهلباش 

والشؤون الدينية-، ومانويل 

العامل  دائرة  رئيس  مسلم- 

وعدنان احلسيين  الفلسطينية-،  التحرير  مبنظمة  اخلارجية  العالقات  مفوضية  املسيحي يف 

-وزير شؤون القدس وحمافظها-، والشيخ يوسف ادعيس- رئيس اجمللس األعلى للقضاء 

الشرعي ورئيس احملكمة العليا الشرعية-. ويف افتتاح املؤمتر اعترب حممود اهلباش أن اختطاف 

املفيت هو اضطهاد ديين، واعتداء سافر، وطالب بتحرك دولي لماية القدس، وقال د.حسني 

األعرج: )نتطلع لتدخل أمريكي أوروبي عربي إسالمي لماية القدس وإطالق سراح املفيت(، 

وأضاف بأن ما تقوم به إسرائيل ال خيدم عملية السالم.

     واعترب املهندس عدنان السيين قيام إسرائيل باعتقال مساحته تصرفًا مشيناً؛ مبينًا أنه 

سبق االعتقال تهديد بذلك من قبلهم. وبني الشيخ يوسف ادعيس أن اعتقال املفيت وتضييق 

اخلناق على أهل القدس يهدف إىل إفراغ املدينة املقدسة من رموزها الدينية والوطنية ملنع 

أصداء وآراء حول احتجاز سلطات االحتالل مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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املتكررة لليهود،   املبارك يف مواجهة االقتحامات  الدفاع عن املسجد األقصى  املرابطني من 

بينما قال مانويل مسلم: )إن من ميس باملقدسات ميس بالكرامة اإلنسانية مجيعها(. 

    ختم املؤمتر بكلمة للشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، 

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية- أشار فيها ملكانة املفيت العام وأنه من الشخصيات الكيمة اليت 

تنأى بنفسها عن التحريض على العنف، يف الوقت الذي حيافظ فيه على متسكه بالدفاع عن 

املسجد األقصى ومتسكة بالثوابت الدينية والوطنية، سائاًل اهلل العلي القدير أن يفرج عن 

مساحته، وأن يطلق سراح األسرى البواسل مجيعاً. 

    واعتصم أثناء فرتة اعتقال مساحته عشرات املواطنني املقدسيني وأعضاء جلنة املرابطني يف 

القدس أمام مركز التحقيق؛ رفضًا العتقال مساحته، وقال رئيس اللجنة يوسف خميمر يف بيان 

له إن اعتقال املفيت يعد تطاواًل مرفوضًا على رمز ديين إسالمي، وهذا ميس أفراد الشعب 

الفلسطيين مجيعهم.

طاقم شؤون املرأة  فأدرج  االعتقال،  الشعبية يف فلسطني عملية  املؤسسات  أدانت      وقد 

يف الضفة الغربية وغزة هذا االعتقال ضمن سياسات االحتالل الرامية إىل تهويد القدس، 

وطالب الطاقم املؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية والقوقية التدخل السريع لوقف 

هذا التصعيد اخلطري. 

     وأدان التجمع الوطين املسيحي يف األراضي املقدسة على لسان أمينها العام النائب دميرتي 

دلياني اعتقال مساحته، واعترب ذلك جرمية نكراء وانتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية، ويعكس 

مدى العنصرية والكراهة اليت يكنها االحتالل لكل من هو غري يهودي. 

عملية  الصار،  ملواجهة  الشعبية  اللجنة  رئيس  النائب مجال اخلضري،  استنكر  كما      

االعتقال. وقام رئيس جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية حممد زيدان مبهاتفة مساحته، وعرب 
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عن وقوفه إىل جانبه، واستنكاره ملا حدث، كما هاتفه بشار الكرمي رئيس مجعية الثالسيميا. 

وإدانتهما  اهليئة اإلسالمية املسيحية وجلنة األسرى عن سخطهما       وعربت كل من 

الشديدة هلذا االعتقال، واعترب مركز أسرى فلسطني للدراسات اعتقال املفيت أنه يأتي يف إطار 

الضغط على القيادات الدينية، ورسالة لكل من يقف يف وجه خمططات االحتالل وسياساته 

التهويدية ملدينة القدس.

لسان  على  محاس  حركة  فأدانت  موقفها،  عن  السياسية  األحزاب  من  عدد  وعربت       

القيادي فيها عزت الرشق اعتقال مساحته، ومحلت سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن 

حياته، وصرح رئيس احلكومة املقالة إمساعيل هنية : )إن هذا االعتقال هو اعتداء صارخ 

حركة اجلهاد اإلسالمي اعتقال مساحته عدوانًا  على علماء األقصى والقدس(، واعتربت 

سافرًا ومساسًا خطريًا بالرموز والعلماء. ورأى رئيس جتمع الشخصيات الفلسطينية املستقلة 

يف  وأن  االحتالل،  جرائم  من  جديدة  جرمية  منزله  من  مساحته  اعتقال  أن  الوادية  د.ياسر 

العاجل  التحرك  إىل سرعة  الفلسطيين  الشعب  حزب  ودعا  للمسلمني مجيعهم.  إهانة  ذلك 

والتدخل العربي والدولي إلجبار إسرائيل على اإلفراج الفوري عن مساحة املفيت. واعترب 

حزب اجلبهة العربية الفلسطينية اعتقال املفيت إرهاب دولة، وانتهاكًا لألعراف والقوانني 

يأتي  مساحته  اعتقال  أن  على  الفلسطينية  الوطنية  املبادرة  حركة  وأكدت  كلها.  الدولية 

يف إطار صب الزيت على النار، وتأجيج ملشاعر الشعب الفلسطيين واستفزاز هلا، ودعت 

العام  أمينها  والتقى  واملقدسات،  القدس  لماية  التحرك  إىل  واإلسالمية  العربية  األمتني 

باإلفراج عنه وحيا صموده ومواقفه  املفيت وهنأه  النائب الدكتور مصطفى الربغوثي مساحة 

الباسلة يف الدفاع عن األقصى والقدس. وهاتف مساحته رئيس احلزب الدميقراطي العربي 

يف الداخل الفلسطيين السيد طلب الصانع مستنكرًا اعتقال مساحته.

أصداء وآراء حول احتجاز سلطات االحتالل مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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على الصعيد العربي والدولي

    تناقلت وسائل اإلعالم تصرحيات عديدة صدرت عن جهات وشخصيات عربية وعاملية 

مسؤولة أدانت اعتقال مساحة املفيت العام، فقد استنكر مفيت مجهورية مصر العربية فضيلة 

أ.د شوقي عالم اعتقال مساحته واقتحام املسجد األقصى املبارك، واعترب أن يف ذلك اعتداء 

على الشرائع السماوية، وخمالفة للمواثيق الدولية، وطالب املؤسسات الدولية املعنية حبقوق 

اإلنسان بسرعة التدخل لوقف هذه االنتهاكات. وعرب الدكتور علي مجعة مفيت اجلمهورية 

الشيخ حممد حسني،  اعتقال  من  الصهيونية  املخابرات  عليه  أقدمت  ما  إدانة  السابق عن 

ما  أن  الدكتور الشيخ أمحد الطيب  األزهر  الفلسطينية. وأكد شيخ  والديار  القدس  مفيت 

أقدمت عليه سلطات االحتالل من اعتقال مفيت القدس وفلسطني واقتحام املسجد األقصى 

املبارك هو عمل من شأنه أن يؤجج نار العداوة والصراع يف املنطقة، وأهاب بالكام العرب 

الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  وأدان  االنتهاكات.  هذه  لوقف  التدخل  سرعة  واملسلمني 

حممد رشيد قباني اعتقال مساحته، واعتربه عدوانًا صارخًا على قيم اإلسالم ورموزه الدينية، 

وخصوصا املمثلني للقدس واملسجد األقصى املبارك.

     ومن اإلدانات الكومية الرمسية املستنكرة العتقال مساحته ما صدر عن اململكة املغربية 

اعتقال مساحته معتربة ذلك تصعيدًا خطريًا  إقدام أجهزة األمن اإلسرائيلي على  إدانة  من 

بتحمل  الدولية  واملنظمات  الدولي  اجملتمع  وطالبت  اإلجراء،  هذا  وأدانت  مقبول،  وغري 

مسؤولياتها، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى وضد الرموز الدينية، كما 

فصاًل  مساحته  اعتقال  ميقاتي  جنيب  اللبنانية  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  اعترب 

جديدًا من فصول إرهاب الدولة الذي تقوم به إسرائيل ملنع الشعب الفلسطيين من ممارسة 

شعائرهم الدينية، كما احتج وزير اخلارجية املصري حممد كامل عمرو على اعتقال مساحته، 
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حكومة اململكة األردنية اهلامشية باإلفراج  مطالبًا بشكل رمسي باإلفراج عنه. وطالبت 

اعتقال  على  احتجاجا  إسرائيل،  سفري  بطرد  األردني  الربملان  أعضاء  وطالب  مساحته،  عن 

مساحته، وعلى االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس.

   وقام سعادة السفري املصري ياسر عثمان، بزيارة مساحته يف مكتبه. وهاتف كل من سفري 

الشمالية  كوريا  يف  فلسطني 

إمساعيل،   منر  الدكتور 

مدير  الكيالني  ووصفي 

األردني  امللكي  الديوان 

دعمهم  عن  للتعبري  مساحته 

له.

اإلدانة  صعيد  وعلى     

جملس الوزراء السعودي عرب فيه عن استنكاره  العاملية العتقال مساحته، فقد صدر بيان عن 

لالعتداءات اإلسرائيلية على 

الفلسطيين  الشعب  أبناء 

اإلسالمية  واملقدسات 

واعتقال مفيت القدس الشيخ 

وأعربت  حسني.  حممد 

الواليات املتحدة األمريكية 

عن قلقها من توقيف مساحة 

أصداء وآراء حول احتجاز سلطات االحتالل مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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املفيت، ودعت إىل ضبط النفس، واالمتناع عن األعمال االستفزازية،  وهاتف عدد من ممثلي 

األملانية،  املمثلية  مثل  املفيت  مساحة  وضع  عن  لالستعالم  اإلفتاء  دار  واملمثليات  السفارات 

وممثلية االحتاد األوروبي. كما أعربت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين آشتون عن 

إىل  الدخول  الكامل إلمكان  االحرتام  )ينبغي ضمان  وقالت:  اعتقال مساحته  من  انزعاجها 

األماكن املقدسة يف القدس ملمارسة الشعائر السلمية جلميع األديان(،    وقام  سعادة السفري 

الرتكي شاكر أوزكان تورونالر بزيارة مساحته للتعبري عن تضامنه معه.

     واستنكرت عدد من املؤسسات واملنظمات الدولية ذلك الدث، منها مؤسسة القدس 

الدولية يف بريوت اليت صرحت على لسان مديرها العام ياسني محود بأن اعتقال مساحته يأتي 

يف سبيل إبعاد رموز الدفاع عن القدس، واعتربت كل من اجلامعة العربية ومنظمة التعاون 

اإلسالمي واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم والثقافة )إيسيسكو( اعتقال مساحته 

عدوانًا عنصرياً، هدفه تهويد مدينة القدس. كما أدانت رابطة اجلامعات اإلسالمية على لسان 

أمينها العام الدكتور جعفر عبد السالم ذلك. وعقبت مجاعة اإلخوان املسلمني على اعتقال 

مساحته: )إن هذا اعتداء صارخ مرفوض رفضًا باتًا من كل مسلم، بل من كل حر، وهو ما أدى 

إىل اشتباكات بني اليهود واملسلمني خارج املسجد(.

    تصريح مساحة املفيت العام حول حادثة اعتقاله

     وروى مساحة املفيت العام  بعد إطالق سراحه تفاصيل اعتقاله والتحقيق معه الذي استمر 

الثامنة صباحا وصل عدد  الساعة  أنه )يف  الشيخ حسني  يقارب مثاني ساعات، وأوضح  ما 

من املخابرات اإلسرائيلية إىل منزلي وطلبوا مين مرافقتهم بعد أن أشاروا إىل إنين مطلوب 

لديهم للتحقيق، وادعى احملققون بأنين أمارس التحريض ضد االحتالل يف املسجد األقصى 

ومسؤولييت يف  الديين  بواجيب  أقوم  بل  التحريض  أمارس  ال  )أنين  مؤكدا  نفيته(،  ما  وهو 
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املسجد األقصى سواء من خالل خطب اجلمعة أو من خالل الدروس الدينية(.

    ولفت الشيخ حسني إىل أن )التحقيق الذي إستمر مثاني ساعات تركز على هذا األمر(. 

وقال )أكدت هلم أننا لن نرتك املسجد األقصى ولن نسمح باملس به فهو مسجد إسالمي 

ومن حق املسلمني، وال ميكن أن نقبل بتقسيمه أو هدمه وانه سيبقى مسجدا إسالميا(. وتابع 

)باملقابل فقد أكدت هلم على أننا حنملهم املسؤولية كاملة عن أي اعتداء جيري على املسجد 

األقصى وأي ردود فعل قد تنجم عن هذا االعتداء(.

     من جهتها قالت الناطقة بلسان الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري إنه )مت إخالء سبيل 

وإطالق سراح املفيت حممد حسني الذي كان قد مت اعتقاله للتحقيق بشبهة الضلوع يف أعمال 

ختل بالنظام العام واليت تضمنت التشجيع والث على تنفيذ هذا النوع من األعمال يف 

ما  )التحقيقات بشأنه  أن  إىل  باإلشارة  الشريف(. وختمت  القدسي  بالرم  اآلونة األخرية 

زالت جارية يف شرطة القدس( 

أصداء وآراء حول احتجاز سلطات االحتالل مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
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     جاء يف حمكم التنزيل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد اْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد 

ِميُع اْلَبِصرُي{.)اإلسراء: 1( اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

     ومعنى أسرى: سار لياًل، يقال: سريت، سرى، ومسرى، وأسريت مبعنى، إذا سرت لياًل، 

باأللف لغة أهل الجاز، وجاء القرآن العزيز بهما مجيعاً، وقال أبو عبيد عن أصحابه: سريت 

َأْسَرى  بالليل، وأسريت، فجاء باللغتني، قال أبو إسحق يف قوله عز وجل: }ُسْبَحاَن الَِّذي 

ِبَعْبِدِه{ معناه: سري عبده، وقوله سبحانه: }َلْياًل{ للتأكيد، وإال ال يقال: }َأْسَرى{ بالليل، وهذا 

على غرار قوهلم: سرت أمس نهارًا، والبارحة لياًل أ.هـ)1(

      ويف هذا رد على من قال: كانت الرحلة بالروح دون اجلسد، مبعنى كانت رؤيا يف املنام، 

ومل تكن رحلة باملعنى املعروف للرحلة؛ إذ لو كانت منامًا ملا جاء التعبري القرآني بـ }َأْسَرى{، 

حيث ال لزوم هلذا القول، أو هذه الكلمة، وكل حرف أو كلمة يف القرآن الكريم هلا داللتها 

1. لسان العرب، ابن منظور، 14 /381 - 382، والصحاح، 6 /2376.

محطات في الرحلة الخالدة
اإلسراء واملعراج 

          د. محزة ذيب / عميد كلييت الدعوة وأصول الدين والقرآن الكريم

مناسبة العدد
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ومعناها الدقيق.

وممن ذهب إىل أن الرحلة كانت منامًا معاوية والسيدة عائشة، وحكي عن السن -واملشهور 

عنه خالفه- وابن إسحق.)1(

       وقد رجعت إىل سرية ابن إسحق، فوجدته ذكر رواية عن بعض آل أبي بكر، عن عائشة، 

ومل يذكر رأيه يف املسألة)2(، كما اعرتض على عائشة يف قوهلا: )إمنا أسري بنفس رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم: بأنها كانت صغرية مل تشاهد، وال حدثت عن نيب اهلل، بل قوهلا غري 

ثابت()3(، ويعارضه ما صح عنها حينما سئلت من قبل مسروق،  فَعْن َمْسُروٍق، َقاَل: )ُقْلُت 

ٌد، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َربَُّه؟ َفَقاَلْت: َلَقْد َقفَّ  ِلَعاِئَشَة، َرِضَي اهلُل َعْنَها: َيا ُأمََّتاْه؛ َهْل َرَأى حمَمَّ

ًدا، َصلَّى  َثَك َأنَّ حمَمَّ َثَكُهنَّ َفَقْد َكَذَب؟ َمْن َحدَّ َشَعِري ممَّا ُقْلَت، َأْيَن َأْنَت ِمْن َثالٍث، َمْن َحدَّ

اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َرَأى َربَُّه َفَقْد َكَذَب، ُثمَّ َقَرَأْت: }ال ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر َوُهَو 

اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{(.)4(

        فلو محلت قوله تعاىل: }َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَّيِت َأَرْيَناَك ِإال ِفْتَنًة ِللنَّاِس{ )اإلسراء: 60(، على 

الرؤيا يف املنام، ملا أنكرت هذا النكري بشدة، ويفهم من قوهلا أنها تقصد رؤيا العني، وليست 

رؤيا املنام، وسيأتي مزيد حبث يف هذه النقطة. 

1. راجع: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، 1 /187، تفسري القرطيب، 5 /3824.
2. سرية ابن إسحق، ص295.

3. الشفاء، 1 /194
4. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب تفسري سورة والنجم.
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      أما معاوية؛ فكان حينها كافرًا مل يسلم بعد، وما كان شاهد الال، ومل حيدث عن النيب، 

صلى اهلل عليه وسلم)1(، وقد استدّل هذا الفريق -أي من قال: إنها رؤيا منام- باآلية املتقدمة، 

وهذا منقوض بالنقل والعقل.

    أما نقضه بالنقل: فيضاف إىل ما تقدم جميء استهالل سورة اإلسراء بقوله: }ُسْبَحاَن{ 

إذا  العرب  فإن  الشيء؛  من  التعجب  معنى  حيمل  وهو  والتنزيه،  التقديس  هو  والتسبيح 

تعجبت من شيء، قالت سبحان من كذا.)2(

     وملا هلذا األمر  -وهو اإلسراء بالروح واجلسد- من عجب، ودهشة، واستغراب، ونفي، 

ألول وهلة، جاء السياق مقتضيًا ملثل هذه اللفظة }ُسْبَحاَن{.

    واألمر اآلخر، ما صح عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وما رواه كثري عنه من متعلقات 

أمحد  واإلمام  مسلم  عند  جاء  ما  ومنه  البخاري،  يف صحيح  ورد  ما  منه  واملعراج،  اإلسراء 

والنسائي وابن حبان والاكم، والضياء املقدسي يف )املختارة( والقاضي عياض يف الشفا، 

ونورد هنا ما جاء يف صحيح مسلم بتمامه ملا فيه من فائدة، وتتميمًا ملا تقتضيه أمانة البحث 

العلمي، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: )َأنَّ َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َقاَل: ُأِتيُت ِباْلربَاِق - 

َوُهَو َدابٌَّة َأْبَيُض َطِويٌل، َفْوَق اْلَِماِر، َوُدوَن اْلَبْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى َطْرِفِه، َقاَل: َفَرِكْبُتُه 

َحتَّى َأَتْيُت َبْيَت املَْقِدِس، َقاَل: َفَرَبْطُتُه ِباْلَْلَقِة الَّيِت َيْرِبُط ِبِه اأَلْنِبَياُء، َقاَل: ُثمَّ َدَخْلُت املَْْسِجَد، 

1. الشفا، 1 /194، تفسري القرطيب، 5 /3825.
2. لسان العرب، 2/ 471.

حمطات يف الرحلة اخلالدة اإلسراء واملعراج
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اَلُم، ِبِإَناٍء ِمْن َخٍْر، َوِإَناٍء ِمْن َلَبٍ،  َفَصلَّْيُت ِفيِه َرْكَعَتنْيِ، ُثمَّ َخَرْجُت، َفَجاَءِني ِجرْبِيُل، َعَلْيِه السَّ

َماِء،  َفاْخرَتُْت اللََّبَ، َفَقاَل ِجرْبِيُل، صلى اهلل عليه وسلم: اْخرَتَْت اْلِفْطَرَة. ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ

ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث  َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجرْبِيُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ

َب ِبي، َوَدَعا ِلي ِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل  ِإَلْيِه!؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه. َفُفِتَح َلَنا َفِإَذا َأَنا ِبآَدَم، َفَرحَّ

اَلُم، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجرْبِيُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟  َماِء الثَّاِنَيِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َعَلْيِه السَّ السَّ

ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه؟، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه. َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِباْبيَن اخَلاَلِة: ِعيَسى اْبِن  َقاَل: حمَمَّ

َماِء  َبا، َوَدَعَوا ِلي ِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبي ِإىَل السَّ َمْرَيَم َوحَيَْيى ْبِن َزَكِريَّاَء، َصَلَواُت اهلِل َعَلْيِهَما، َفَرحَّ

ٌد، صلى اهلل  الثَّاِلَثِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجرْبِيُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل حمَمَّ

عليه وسلم، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه؟، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِبُيوُسَف، صلى اهلل عليه 

َماِء الرَّاِبَعِة،  َب، َوَدَعا ِلي ِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ وسلم، ِإَذا ُهَو َقْد ُأْعِطَي َشْطَر اْلُْسِن، َفَرحَّ

ٌد. َقاَل:  اَلُم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجرْبِيُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َعَلْيِه السَّ

َب، َوَدَعا ِلي ِبَرْيٍ، َقاَل اهلُل  َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه؟، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِبِإْدِريَس، َفَرحَّ

َماِء اخَلاِمَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، ِقيَل: َمْن  : }َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّا{، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ َعزَّ َوَجلَّ

ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح  َهَذا؟ َقاَل: ِجرْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ

َماِء  ِبَنا ِإىَل السَّ َب، َوَدَعا ِلي ِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج  ِبَهاُروَن، صلى اهلل عليه وسلم، َفَرحَّ َأَنا  َفِإَذا  َلَنا، 

اَلُم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجرْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل:  اِدَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َعَلْيِه السَّ السَّ
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ٌد. ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا مبُِوَسى، صلى اهلل عليه وسلم،  حمَمَّ

اِبَعِة، َفاْسَتْفَتَح ِجرْبِيُل، َفِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل:  َماِء السَّ َب، َوَدَعا ِلي ِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ َفَرحَّ

ٌد، صلى اهلل عليه وسلم، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث  ِجرْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ

ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِبِإْبَراِهيَم، صلى اهلل عليه وسلم، ُمْسِندًا َظْهَرُه ِإىَل اْلَبْيِت امَلْعُموِر، َوِإَذا 

ْدَرِة املُْْنَتَهى، َوِإَذا  ُهَو َيْدُخُلُه ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك اَل َيُعوُدوَن ِإَلْيِه، ُثمَّ َذَهَب ِبي ِإىَل السِّ

ا َغِشَيَها ِمْن َأْمِر اهلِل َما َغِشي َتَغريََّْت، َفَما  َوَرُقَها َكآَذاِن اْلِفَيَلِة، َوِإَذا مثََُرَها َكاْلِقاَلِل، َقاَل: َفَلمَّ

َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهلِل َيْسَتِطيُع َأْن َيْنَعَتَها ِمْن ُحْسِنَها، َفَأْوَحى اهلُل ِإَلّي َما َأْوَحى، َفَفَرَض َعَلّي َخِْسنَي 

َصاَلًة يِف ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفَنَزْلُت ِإىَل ُموَسى، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: َما َفَرَض َربَُّك َعَلى 

ُأمَِّتَك؟ ُقْلُت: َخِْسنَي َصاَلًة، َقاَل: اْرِجْع ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف؛ َفِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُيِطيُقوَن َذِلَك، 

؛ َخفِّْف َعَلى ُأمَّيِت.  َفِإنِّي َقْد َبَلْوُت َبيِن ِإْسَراِئيَل َوَخرَبُْتُهْم. َقاَل: َفَرَجْعُت ِإىَل َربِّي، َفُقْلُت: َيا َربِّ

َفَحطَّ َعينِّ َخْساً، َفَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى، َفُقْلُت: َحطَّ َعينِّ َخْساً. َقاَل: ِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُيِطيُقوَن َذِلَك، 

َفاْرِجْع ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف. َقاَل: َفَلْم َأَزْل َأْرِجُع َبنْيَ َربِّي َتَباَرَك َوَتَعاىَل َوَبنْيَ ُموَسى، 

ُد؛ ِإنَُّهنَّ َخُْس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، ِلُكلِّ َصاَلٍة َعْشٌر، َفَذِلَك  اَلُم، َحتَّى َقاَل: َيا حمَمَّ َعَلْيِه السَّ

َعْشًرا،  َلُه  ُكِتَبْت  َعِمَلَها  َفِإْن  َحَسَنًة،  َلُه  ُكِتَبْت  َيْعَمْلَها،  َفَلْم  حِبََسَنٍة  َهمَّ  َوَمْن  َصاَلًة،  َخُْسوَن 

َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها، ملَْ ُتْكَتْب َشْيًئا، َفِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َسيَِّئًة َواِحَدًة، َقاَل: َفَنَزْلُت َحتَّى 

اْنَتَهْيُت ِإىَل ُموَسى، صلى اهلل عليه وسلم، َفَأْخرَبُْتُه، َفَقاَل: اْرِجْع ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، 

حمطات يف الرحلة اخلالدة اإلسراء واملعراج
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َفَقاَل َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: َفُقْلُت: َقْد َرَجْعُت ِإىَل َربِّي َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه(.)1(

     وقد وردت زيادات وإضافات يف روايات عدة ليس هنا حمل بسطها.

    ومما يؤيد مسألة النقل من حيث الداللة قوله تعاىل: }َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى* َلَقْد َرَأى 

ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكرْبَى{ )النجم:17 - 18(، فالقضية هي قضية رؤيا بالعني على القيقة، وال 

يقال ملن رأى أو خيل له يف املنام )مل يزغ بصره(، ولكنها تقال ملن تعرض لرؤيا صعبة على 

النفس، جليلة على القلب، تزيغ منها األبصار، كما جاء يف قوله تعاىل يف معرض اخلوف 

الشديد مبناسبة غزوة األحزاب، فقال تعاىل: }ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ 

امُلْؤِمُنوَن  اْبُتِلَي  ُهَناِلَك   * ُنوَنا  الظُّ ِباهلِل  َوَتُظنُّوَن  اْلََناِجَر  اْلُقُلوُب  َوَبَلَغِت  اأَلْبَصاُر  َزاَغِت 

َوُزْلِزُلوا ِزْلَزااًل َشِديًدا{. )األحزاب: 10 - 11(

     قال الشوكاني يف فتح القدير: }َوِإْذ َزاَغِت اأَلْبَصاُر{ أي: مالت عن كل شيء، فلم تنظر 

إال إىل عدوها مقباًل من كل جانب، وقيل: شخصت دهشًا من فرط اهلول والرية.)2(

    فهل يقال أو يأتي التعبري يف كتاب لغة -فضاًل عن القرآن الكريم املعجز- يف معرض 

الرؤى يف املنامات والتهيؤ والتخيالت بهذا األسلوب؟

    ثم من قال إن العلم وتقدم اإلنسان يف جماالت املعرفة والتقنية سيأتي بعد ما يزيد عن 

ألف وأربعمائة عام؛ ليؤكد صدق رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ويؤيد املعجزة والكرامة؟.

1. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل السماوات وفرض الصلوات.
2. فتح القدير، 4 /265.
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هل خطر على بال مؤمن أو مشرك؛ من مؤمين أهل مكة أو مشركيها، أن أحدًا سيقطع املسافة 

ما بني الجاز وبيت املقدس يف غضون ساعتني، أو أقل، يف وحدة قياس الزمن املعاصرة؟!

    لوال أنه اإلميان الذي ال خياجله ريب أو شك، لوال أنه اإلذعان للنبوة والصدق، ملا آمن من 

آمن، وملا صدق من صدق.

   أمل يستحق الصديق هذا اللقب، وهو الذي علل إميانه بصدق الدث بقياس يعد من 

أعظم أبواب املنطق، حيث قال: )واهلل لئن قاله لقد صدق، فما يعجبكم -أي  يدهشكم- 

من ذلك؟ فواهلل إنه ليخربني أن اخلرب ليأتيه من السماء )من اهلل( إىل األرض يف ساعة من 

ليلة أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه(.)1(

     فنفذت عبقرية أبي بكر إىل ما مل يفطن إليه أحد من أولئك، فهم قاسوا األمر بالقدرات 

البشرية يف ذاك الزمن، فكان بهذا املنطق أمر اإلسراء حمال، ولكنه مبنطق أبي بكر قياسًا على 

من قدرته ما بني الكاف والنون، }ُكْن َفَيُكوُن{ )البقرة: 117(، من السهولة مبكان، فسبحان 

الذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء!

    وحقًا لو مل يكن يف تاريخ الرسالة من آية يقف عندها األملعي املوضوعي إال اإلسراء 

واملعراج لكانت كافية يف الداللة على صدق النبوة والرسالة.

الرُّْؤَيا  َجَعْلَنا  }َوَما  دليلهم نفسه، وهو قوله تعاىل:  الرأي يف  ما يدحض هذا  أليس     ثم 

ِفْتَنًة ِللنَّاِس{؛ إذ متى كانت الرؤيا يف املنام مصدر فتنة للناس؟ ليصدق من  َأَرْيَناَك ِإال  الَّيِت 

1. السرية النبوية، البن هشام، 26 /245.

حمطات يف الرحلة اخلالدة اإلسراء واملعراج
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يصدق، أو ينفي من ينفي يف جمال رؤى املنامات، فال يتعلق بذلك كبري أمر، كما أن الرؤيا 

منامًا لن تكون سببًا يف ارتداد بعض القوم، ولوال أنها كانت حقيقة باجلسد والروح، وهكذا 

فهمتها قريش عن بكرة أبيها؛ مؤمنها وكافرها، ملا كفر من كفر )ارتدادًا(، وملا شك من شك، 

وملا صنعت منها قريش قضية، ووضعت حممدًا بن عبد اهلل يف زاوية عريضة من األسئلة 

والفحص، والتثبت مما فهمته على القيقة.

     وإال ما الداعي أيضًا لكفار قريش أن يذهبوا لصاحبه حمتجني مستنكرين ملا مسعوا؟ حتى 

إّن أبا بكر قال هلم: إنكم تكذبون عليه، فقالوا: بلى، ها هو يف املسجد حيدث به الناس.)1(

 فهل يعقل أن هذه األحداث كلها واملناظرات والتكذيب والشك واالرتداد كل ذلك حصل 

وهم يفهمون األمر رؤيا يف املنام؟ لعمرك دون ذلك خرط القتاد.

    ثم هل غابت عنا مساءلة قريش لرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف العري، وقد قال 

هلم: لقيتها مبكان كذا أو كذا، مررت عليها ففزع فالن، فقيل له: ما رأيت يا فالن؟ قال: إني 

مررت بعري بين فالن، بوادي كذا، فأنفرهم)2( ، فنّد)3( هلم بعري، فدللتهم عليه، وأنا موجه إىل 

الشام.)4(

ثم سألوه متى تأتينا العري؟ قال: تأتيكم يوم كذا وكذا، يقدمهم مجل أورق)5( عليه غرارتان، 

1. االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء، 1الكالمي األندلسي، 1 /219.
2. فأنفرهم: أي انفر عريهم حسن الدابة، يعين الرباق.

3. فنّد هلم بعري: أي شرد بعري هلم.
4. السرية النبوية، البن هشام، 1 /221.

5. مجل أورق: أي لونه مثل الرماد، وكان ذلك من غبار الرب،)عمدة القاري، 25 / 387(.
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إحداهما: سوداء، واألخرى بيضاء، قالوا: أي ساعة؟ قال: ما أدري أطلوع الشمس من ها هنا 

أسرع، أو طلوع العري من ها هنا؟ قال: فلما كان ذلك اليوم بعثوا رجاًل من ها هنا ورجاًل 

من ها هنا، فقال رجل: هذه الشمس قد طلعت، وقال اآلخر: هذه عريكم قد طلعت، وقال 

أيضًا عليه السالم: مررت بالعري، فوجدت أربابها نياماً، وهلم إناء فيه ماء، وقد غطوا عليه، 

فكشفت غطاءه، وشربت ما فيه، ثم رددت الغطاء كما كان، وإن القوم ملا وردوا وُسئلوا عن 

اإلناء وحاله، فكان األمر على ما قال عليه السالم.)1(

    كما استخربوه عن صفة بيت املقدس، فوصفه هلم ومل يكن رآه قبل ذلك، روى البخاري، 

ومسلم واللفظ له؛ ألنه أمت، والرتمذي، والنسائي يف الكربى، قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

َبْيِت  ِمْن  َأْشَياَء  َعْن  َفَسَأَلْتيِن  َمْسَراي،  َعْن  َتْسَأُليِن  َوُقَرْيٌش  اْلِْجِر،  يِف  َرَأْيُتيِن  )َلَقْد  وسلم: 

، َقاَل: َفَرَفَعُه اهلُل ِلي َأْنُظُر ِإَلْيِه، َما َيْسَأُلوِني  املَْقِدِس ملَْ ُأْثِبْتَها، َفُكِرْبُت ُكْرَبًة َما ُكِرْبُت ِمْثَلُه َقطُّ

َعْن َشيٍء ِإالَّ َأْنَبْأُتُهْم ِبِه، َوَقْد َرَأْيُتيِن يِف مَجَاَعٍة ِمَن اأَلْنِبَياِء، َفِإَذا ُموَسى َقاِئٌم ُيَصلِّي، َفِإَذا َرُجٌل 

اَلُم،  َقاِئٌم ُيَصلِّي َأْقَرُب  َضْرٌب َجْعٌد، َكَأنَُّه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة، َوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، َعَلْيِه السَّ

اَلُم، َقاِئٌم ُيَصلِّي َأْشَبُه النَّاِس  النَّاِس ِبِه َشَبًها ُعْرَوُة بُن َمْسُعوٍد الثََّقِفي، َوِإَذا ِإْبَراِهيُم، َعَلْيِه السَّ

اَلِة، َقاَل َقاِئٌل: َيا  ا َفَرْغُت ِمَن الصَّ اَلُة، َفَأممَُْتُهْم، َفَلمَّ ِبِه َصاِحُبُكْم -َيْعيِن َنْفَسُه- َفَحاَنِت الصَّ

اَلِم(.)2( ُد؛ َهَذا َماِلٌك َصاِحُب النَّاِر، َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفاْلَتَفتُّ ِإَلْيِه، َفَبَدَأِني ِبالسَّ حمَمَّ

1. السرية النبوية، 2/ 249.
2. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب ذكر املسيح بن مريم واملسيح الدجال.

حمطات يف الرحلة اخلالدة اإلسراء واملعراج
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    وجاء عن حممد بن إسحق، فيما ذكره عنه ابن هشام يف سريته: وكان فيما بلغين عن أم 

هانئ بنت أبي طالب يف مسرى رسول، اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنها كانت تقول: ما أسري 

برسول اهلل إال وهو يف بييت، نائم عندي تلك الليلة يف بييت، فصلى العشاء اآلخرة، ثم نام 

ومننا، فلما كان قبيل الفجر، أهبنا )1( رسول اهلل، فلما صلى الصبح وصلينا معه، قال: يا أم 

هانئ: لقد صليت العشاء اآلخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت املقدس، فصليت 

فيه، ثم قد صليت صالة الغداة معكم اآلن، كما ترين، ثم قام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه، 

فتكشف عن بطنه وكأنه قبطية مطوية، فقلت له: يا نيب اهلل؛ ال حتدث بهذا الديث الناس 

فيكذبوك ويؤذوك، وقلت جلارية لي حبشية: وحيك، اّتبعي حممدًا رسول اهلل حتى تسمعي ما 

يقول للناس، وما يقولون له، فهذا بنّي أنه جبسده.)2(
     أما ما يتعلق باملسألة من وجهة العقل ما يأتي: 

     هل يعقل برجل حصيف، لبيب، راجح العقل، سديد الرأي، متزن الفكرة، أن خيرج على 
قوم أعداء له ألداء من ذوي النهى واألرابة ويقول هلم، ويّدعي لنفسه شيئًا من احملال أو غري 
املتصور إال يف املنام، وبينه وبينهم من اخلصومة ما ال خيفى، ويريد أن يأتي على جمتمعهم من 
القواعد، وهم يف الوقت نفسه يتحينون كل فرصة لإلجهاز عليه، وفكره، وما أتى به؟ فلو 
مل يكن متأكدًا مما يقول وعلى بينة من أمره لكان من احملال أن يقف هذا املوقف، ويعرض 
نفسه للتكذيب، والتهكم، واالستهزاء، وهذا ما حيصل فعاًل، فقالت له أم هانئ: ال حتدث 

الناس فيكذبوك.)3(

1. أي أقامنا من نومنا، وجاء يف رواية نبهنا )السرية اللبية، 2 / 72(.
2. سرية ابن هشام: 1 /402.
3. سرية ابن هشام، 2 /409.
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     فكذبته قريش حتى ارتدَّ أقوام كانوا قد آمنوا به من قبل)1(، وقد قال له املشركون: أخربنا 

ماذا ضل عنا؟ وآتينا بآية ما تقول.)2( وقالوا لصاحبه أبي بكر: أمسعت ما يقول صاحبك؟ قال 

أبو بكر: وماذا يقول؟ قالوا: يزعم صاحبك أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس ورجع، وحنن 

نضرب إليها أكباد اإلبل شهرًا رواحاً، وشهرًا غدوة، فقال أبو بكر: إن قاهلا فقد صدق .)3( 

ديق؛ ألن تصديق مثل هذا اخلرب حيتاج إىل اإلميان الراسخ، والقلب  فلقب من حينها بالصِّ

الناصح، والعقل الراجح، ومن يقوى على ذلك إال من أراد اهلل له اهلداية والرشاد!

َ كانت رحلة اإلسراء      واحملطة األخرى اليت سنقف عندها يف رحلة اإلسراء واملعراج هي: لمِ

إىل بيت املقدس، ول تكن ألرض العراق، أو أرض اليمن، أو أحد أطراف اجلزيرة العربية، أو 

ألي مكان آخر من أرجاء املعمورة؟

    الذي ال شك فيه أن الرحلة ألرض بيت املقدس فيها داللة كبرية، ومن احملال أن تكون 

عارية عن حكمة أو سببية، وهل لنا أن نتلمس الكمة يف منأى عن القول إن فلسطني عامة 

كانت حمط رجال اجملموعة من األديان السماوية، وعلى ثراها عاش مجلة كبرية من أنبياء اهلل، 

كما أن ترابها ضم عددًا ال بأس به من أجساد األنبياء الشريفة، وال يغيب ضم من َبُعَد من 

أنبياء اهلل عن القدس، إىل القدس، فأتبع اهلل األقل لألكثر، وصلى بهم حممد بن عبد اهلل 

إمامًا؟ فشتان ما بني أرض مل تقدس، ومل جيبل ثراها باألجساد الشريفة، ومل تطأ أرضها األقدام 

1. سرية ابن هشام، 2 /4،5، إثبات نبوة النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ص144.
2. اخلصائص الكربى، للسيوطي، 1 /307.

3. اخلصائص الكربى، للسيوطي، 16 /257.

حمطات يف الرحلة اخلالدة اإلسراء واملعراج
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املباركة، وبني أرض مجعت كل ذلك وأكثر منه، فأي أرض وتراب يضاهي أرض فلسطني 

وترابها؟! 

     وهناك داللة عظيمة على وجه الربط، وبصورة حمكمة ما بني أرض الجاز، وأرض 

الشام، فكلها وما بينهما رقعة واحدة، فاألنبياء يف القدس وحدة واحدة، وعين أنها إسالمية 

منذ الوهلة األوىل.

إمامة املسلمني لألمم،  الكتاب والسنة هي  اخلالدة خلود  الرحلة  ثالثة يف هذه      وحمطة 

ونسخ رسالة اإلسالم ملا سبقها من األديان، وإال فما معنى أن يتقدم حممد بن عبد اهلل أنبياء 

اهلل كلهم؟ ما معنى أن يكون هو اإلمام والقدوة؟ ما معنى أن يصطف اجلميع خلفه، وهو يف 

ُلوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوحَنُْن  مقدمتهم؟ صدق رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )حَنُْن اآلِخُروَن اأَلوَّ

ُل َمْن َيْدُخُل اجَلنََّة، َبْيَد َأنَُّهْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلَنا، َوُأوِتيَناُه ِمْن َبْعِدِهْم، َفاْخَتَلُفوا، َفَهَداَنا  َأوَّ

)1(.)... اهلُل ملَا اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن اَلقِّ

      وهنا أمر آخر أرى أن أعرج عليه، وأتناوله بالتعليق عليه، حيث هو متعلق حبدث اإلسراء، 

أال وهو املعراج، وتناولي له سيكون من زاوية واحدة هي: هل اإلسراء وحده الذي كان باجلسد 

والروح أم املعراج أيضًا؟ قال بعض الناس: إن اإلسراء وحده كان باجلسد والروح، أما املعراج 

فكان بالروح دون اجلسد، واحتجوا بقوله تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن امَلْسِجِد 

ِميُع الَبِصرُي{. اَلَراِم ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

1. صحيح مسلم، كتاب اجلمعة، باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة.
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      قال القاضي عياض عن هذا الفريق، وصورة احتجاجهم: فجعل إىل املسجد األقصى 

غاية اإلسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح، بتشريف النيب، حممد صلى اهلل 

عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له باإلسراء إليه.

      قال هؤالء: ولو كان اإلسراء جبسده إىل زائد على املسجد األقصى لذكره، فيكون أبلغ 

يف املدح.)1(

      وهذا القول مرجوح وال دليل عليه، بل األدلة تضافرت على أن املعراج كان أيضًا بالروح 

واجلسد، حيث هي رحلة واحدة، وقام الدليل على أن الرباق هو وسيلة النقل يف اإلسراء 

واملعراج على حد سواء، كما أن األمور اليت حدثت لرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف 

السماء وجمموع ما رأى، وتكذيب املشركني له، كل ذلك يؤكد، أال فصل يف طريف الرحلة، 

وكل كان باجلسد والروح، ومن اجلميل واملفيد أن آتي مبا ذكره القاضي عياض يف الرد على 

أصحاب هذا الرأي، فقد أتى مبا فيه الغنية والكفاية.

     قال يف الشفاء : ففي حديث أنس وغريه ما تقدم من صالته فيه -املسجد األقصى، وأنكر 

ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: واهلل ما زاال عن ظهر الرباق حتى رجعا، وقال القاضي أيضاً: 

والق من هذا، والصحيح إن شاء اهلل، أنه إسراء باجلسد والروح يف القصة كلها، وعليه 

تدل اآلية، وصحيح األخبار واالعتبار، وال يعدل عن الظاهر والقيقة إىل التأويل إال عند 

االستحالة، وليس يف اإلسراء جبسده، وحال يقظته استحالة؛ إذ لو كان مناماً، لقال: بروح عبده، 

1. الشفا، 1/ 188.

حمطات يف الرحلة اخلالدة اإلسراء واملعراج
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ومل يقل: بعبده، وقوله تعاىل: }َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى{ ولو كان منامًا ملا كانت فيه آية وال 

معجزة، وملا استبعده الكفار وال كذبوه فيه، وال ارتّد به ضعفاء من أسلم، وافتتنوا به؛ إذ مثل 

هذا من املنامات ال ينكر، بل مل يكن ذلك منهم إال وقد علموا أن خربه إمنا كان عن جسمه، 

وحال يقظته، إىل ما ذكر يف الديث من ذكر صالته باألنبياء ببيت املقدس يف رواية أنس، أو 

يف السماء على ما روى غريه، وذكر جميء جربيل له بالرباق، وخرب املعراج، واستفتاح السماء، 

فيقال: ومن معك؟ فيقول: حممد، ولقائه األنبياء فيها، وخربهم معه، وترحيبهم به، وشأنه يف 

فرض الصالة، ومراجعته مع موسى يف ذلك، ويف بعض هذه األخبار: فأخذ، يعين جربيل، 

بيدي، فعرج بي إىل السماء، إىل قوله: ثم عرج بي حتى ظهرت مبستوى أمسع فيه صريف 

األقالم، وأنه وصل إىل سدرة املنتهى، وأنه دخل اجلنة، ورأى فيها ما ذكره.

      قال ابن عباس: هي رؤيا عني رآها صلى اهلل عليه وسلم، ال رؤيا منام.)1( 

1. املصدر السابق، 1 /188 - 189.
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       المد هلل رب العاملني، الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عددًا، وأشهد 

أن حممدًا عبده ورسوله، رأى من آيات ربه الكربى ليلة اإلسراء واملعراج، ما ال عنٌي رأت، وال 

أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر.

الكريم، فال خالف يف  القرآن  واملعراج منصوص عليها يف  اإلسراء  إن معجزة       حقًا 

حدوثها، وال جمال للشك فيها، ال من قريب وال من بعيد.

      قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن امَلْسِجِد اَلَراِم ِإىَل 

ِميُع اْلَبِصرُي{)اإلسراء: 1(، ففي     املَْْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

هذه اآلية القرآنية اجمليدة، خيرب اهلل عز وجل عن مكرمة خالدة، أكرم اهلل سبحانه بها رسوله 

حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، مل يكرم بها أحدًا قبله مثله.

    وهذه املكرمة اخلالدة اليت تشري إليها اآلية هي معجزة اإلسراء واملعراج، اليت كانت وما 

زالت من أعظم الذكريات التارخيية مكانة يف تاريخ اإلسالم النيف، وأكثرها اهتمامًا من 

قبل املسلمني.

معجزة اإلسراء 
ربط األرض بالسماء

د. شفيق عياش / جامعة القدس

مناسبة العدد



46

العدد  109  رجب وشعبان  1434 هـ  -  حزيران ومتوز  2013 م

ففي ليلة السابع والعشرين من رجب من كل عام، جيتمع املسلمون يف شتى أحناء العامل، يف 

بيوت اهلل، يتلون أخبار هذه الادثة املعجزة، اليت أكرم اهلل بها رسوله األمني، وال يعنيين يف 

حديثي هذا أن أبرهن على وقوع هذه املعجزة تارخيياً، وإمكانها عقلياً؛ حيث إن تفاصيل رحلة 

اإلسراء واملعراج من مكة إىل بيت املقدس، والعروج إىل السماوات العلى، موجودة يف كتب 

السنة النبوية الشريفة، وهي معروفة، ويف متناول اليد.

     ولكن الذي يعنيين يف حديثي هذا أن أتساءل، ملاذا حيتفل املسلمون يف كل عام بذكرى 

اإلسراء واملعراج وغريها من األحداث اإلسالمية، هل يف التكرار فائدة تنفع املؤمنني، أم ال؟

نعم؛ إن إحياء مثل هذه املناسبات العطرة، ويف مثل هذه الظروف الصعبة العصيبة اليت منر 

بها، فيه فائدة عظيمة، أمل تقودنا الذكريات اجمليدة يف املاضي إىل حماربة الشر بأنواعه؟ هل ننكر 

الدينية، واالجتماعية، والوطنية؟  النواحي  العامل اإلسالمي، من  الذكريات على  فضل هذه 

فال أحد يستطيع إنكار ذلك، فعلينا حنن معشر املسلمني معرفة ما يرتبط بها من أحداث 

وقعت يف تارخينا القديم والديث، لقد كان العرب عند مبعث رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، منقطعني عن العامل اخلارجي، بعيدين عن املشاركة يف تارخيه، مشتتني داخل جزيرتهم، 

منشغلني يف الروب الطاحنة فيما بينهم، واأللوهية عندهم كانت تتجسد يف أصنام من صنع 

أيديهم، إليها يتجهون بالعبادة والدعاء، وعندها ينتهي األمل والرجاء.

    وظل األمر على هذه الال حتى جهر رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، بدعوته، وأخذ 

يدعو قومه يف مكة إىل اإلسالم، ويتحمل يف سبيل دعوته أشد صنوف األذى والعذاب، ومتوت 

زوجه خدجية، وميوت عمه أبو طالب، وكان كل منهما سندًا له وعضدًا ضد طغيان قريش، 

ويرتك الرسول مكة إىل الطائف، ولكنه يرجع منها كئيبًا حزيناً، فقد أعرض أهلها عن دعوته، 
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وتهجم عليه السفهاء، ووسط اهلموم واألحزان يتجه الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، إىل 

العلي القدير؛ ليستمد منه العون، ويسأله الول والقوة؛ اللهم إني أشكو إليك هواني على 

الناس، أنت رب املستضعفني، وأنت ربي، إىل من تكلين؟  إن مل تكن ساخطًا عليَّ فال أبالي، 

وجييئه مدد السماء، فيكرمه ربه مبعجزة اإلسراء واملعراج، من األرض إىل السماء، وصدقه من 

املؤمنني من صدق، وكذبه من كذب، وارتدَّ عن دينه من ارتد من املاكرين واجلاهلني، ومتضي 

السنوات بسرعة فائقة، فإذا بهؤالء الذين استهجنوا الادث ابتداًء، واستغربوه يوم أن قصه 

عليهم يقفون بأنفسهم على أبواب بيت املقدس يدقونها فاحتني، فإذا بهم ينطلقون من بيت 

املقدس شرقًا وغرباً، جنوبًا ومشااًل؛ ليضموا الشام ومصر والعراق يف مملكة واحدة، تنبعث 

منها جيوشهم إىل أحناء الدنيا، مهذبة فاحتة حمررة، ثم ميضي التاريخ، فإذا جبيوش الصليبيني 

الغربيني تدق أبواب بيت املقدس، وإذا باملذابح جتري أنهارًا يف شوارعها ومسجدها األقصى 

املبارك؛ حقدًا على املسلمني، وظل هذا األمر على حاله، حتى هيأ اهلل سبحانه وتعاىل صالح 

الدين األيوبي املسلم، يدق أبواب بيت املقدس من جديد، وحيررها، فال يراق دم، وال تنتهك 

حرمة، وال ينتقض عهد، أتدرون ملاذا؟ إنها مساحة اإلسالم، فتعود القدس إىل سابق عهدها 

للعرب واملسلمني، وتظُل معابدها وكنائسها أمانة يف أعناقهم، حيسنون القيام عليها، والفاظ 

األوىل،  العاملية  الرب  أخرى يف  مرة  الغاشم  املستعمر  جيوش  تدخلها  حتى  حرمتها  على 

وها  مرير،  نزال يف صراع  ما  وها حنن  الصليبية،  الرب  انتهت  اآلن  قادتهم:  أحد  ويقول 

هو األقصى يئن ويصرخ، وتنتهك حرماته، ولكن يا للخسارة ال من جميب؛ حيث إن رعاية 

الفلسطينيني، وإمنا على  العابثني ليست مقصورة على  املسجد األقصى ومحايته من عبث 

املسلمني مجيعهم، فقد ربطت معجزة اإلسراء واملعراج مكة املكرمة يف جزيرة العرب ببيت 

معجزة اإلسراء ربط األرض بالسماء



48

العدد  109  رجب وشعبان  1434 هـ  -  حزيران ومتوز  2013 م

املقدس يف فلسطني؛ ليصبح هذا الربط جزءًا من عقيدتنا اإلسالمية، كما وصل رسول اهلل، 

صلى اهلل عليه وسلم، يف إسرائه ما بني حدودها الروحية، قبل أن تتصل حدودها األرضية، 

لسنوات متعددة، فهذا الربط الرباني يدل داللة واضحة على تشريفه سبحانه وتعاىل ألرض 

بيت املقدس، وأكناف بيت املقدس منذ القدم، وجعل هلا يف قلوب بين البشر قداسة، تتمثل 

يف التعبد هلل، وقيام املوحدين املرابطني حبراستها، والفاظ عليها، ولقد كان من أسباب الفتح 

العربي اإلسالمي لفلسطني هو إنقاذ هذه األرض من أيدي الروم والبيزنطيني، ومن كل 

حمتل أثيم؛ ألن فيها املسجد األقصى املبارك العظيم، فهو أوىل القبلتني، وثالث املسجدين 

الشريفني، وجعل الصالة يف رحابه بمسمائة صالة، وهو أحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها 

الرحال، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، أن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، 

قال: )ال ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإال ِإىَل َثالَثِة َمَساِجَد؛ امَلْسِجِد اَلَراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

َوَسلََّم، َوَمْسِجِد اأَلْقَصى()1(، ومن بركات املسجد األقصى املبارك ما عدده أول خطيب له بعد 

الفتح األيوبي، أبو املعالي، حممد بن علي بن حممد، حيث قال: موطن أبيكم إبراهيم، ومعراج 

نبيكم حممد، عليه الصالة والسالم، وقبلتكم اليت كنتم تصلون إليها يف ابتداء اإلسالم، وهو 

مقر األنبياء، ومقصد األولياء، ومدفن الرسل، ومهبط الوحي، ينزل به األمر والنهي، وهو يف 

أرض احملشر واملنشر، وهو البلد الذي بعث إليه عبده ورسوله، وكلمته اليت ألقاها إىل أمه 

مريم، وعيسى، عليه السالم، الذي خصه برسالته، وشرفه بنبوته، وهو أوىل القبلتني، وثالث 

املسجدين، ال تشد الرحال بعد الرمني إال إليه.

    حقاً؛ إن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وضع بهذا اإلسراء أمانة يف أعناقنا حنن املسلمني، يف 

1. صحيح البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
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هذه الديار املباركة، بأن حنتفظ بهذه األرض، وأن نرابط فيها، وال نهاجر منها، وأن نتمسك 

باملسجد األقصى املبارك، رمز عقيدتنا، وقد بني النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أن سكان بيت 

املقدس سيهديهم اهلل عز وجل إىل التمسك بالق، والدفاع عنه، وأنهم سيكونون محاته، وال 

يهابون الباطل، والغلبة ستكون هلم؛ ألنهم أصحاب حق، والدائرة ستكون على أعدائهم 

إن شاء اهلل. روى اإلمام أمحد يف مسنده عن أبي أمامة الباهلي، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

ِهْم َقاِهِريَن، اَل َيُضرُُّهْم َمْن  يِن َظاِهِريَن، َلَعُدوِّ وسلم، قال: )اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَّيِت، َعَلى الدِّ

َخاَلَفُهْم، ِإالَّ َما َأَصاَبُهْم ِمْن أَلَواَء)1(، َحتَّى َيْأِتَيُهْم َأْمُر اهلِل َوُهْم َكَذِلَك، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل؛ 
َوَأْيَن ُهْم؟ َقاَل: ِبَبْيِت املَْقِدِس، َوَأْكَناِف َبْيِت املَْقِدِس(.)2(

     نعم؛ إن معجزة اإلسراء واملعراج إشراقة إهلية، فهي ذكرى عظيمة، فلو كانت ألمة أخرى، 

الستفادت منها إىل أبعد حدود االستفادة، ولبدلت ضعفها إىل قوة، ولكن لألسف الشديد، 

نرى بأن الذكرى متر تلو الذكرى، ولكن دون جدوى، والعياذ باهلل، فعلى املسلمني أن يقفوا 

صفًا واحدًا؛ فإن األخطار حمدقة بهم من كل جانب، وعليهم أن يرتفعوا فوق خالفاتهم، وأن 

أيديهم،  بني  والنصر  العز  مقاليد  وأن  لوحدتهم،  سندًا  الذكرى وغريها  هذه  من  يتخذوا 

نلمسها من خالل قوله تعاىل: }َوَلَيْنُصَرنَّ اهلُل َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اهلَل َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ )الج: 40(،  صدق 

اهلل العظيم.

1. ألواء: الشدة وضيق املعيشة )لسان العرب، 13 /154(.
2. مسند أمحد، تتمة مسند األنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو ويقال: ابن وهب 

الباهلي، وقال األرناؤوط صحيح لغريه دون قوله: قالوا: )يا رسول اهلل، وأين هم ... ( قال: وهذا إسناد ضعيف.

معجزة اإلسراء ربط األرض بالسماء
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    القرآن الكريم هو الكتاب الذي قامت عليه الدولة اإلسالمية، اليت دان هلا العامل أمجع، 

عندما كان هو دستورها وهاديها، ومرجع قادتها، وقد حفظ لنا هذا )الكتاب املبني( حقوقنا 

الضارية، دون أن يكون ذلك على حساب الضارات األخرى، وإن اإلسالم متواصل منذ 

َيُهوِديًّا َوال َنْصَراِنيًّا َوَلِكْن  ِإْبَراِهيُم  َكاَن  نيب اهلل إبراهيم، عليه السالم، إذ يقول تعاىل: }َما 

َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن املُْْشِرِكنَي{ )آل عمران: 67(، ومما ورد يف تعريف )النيف( أنه: 

الصحيح امليل إىل اإلسالم، الثابت عليه، و)النفاء(: فريق من العرب قبل اإلسالم، كانوا 

ينكرون الوثنية.)1(

     وعليه؛ فإن كل ما يتصل بنيب اهلل إبراهيم، عليه السالم، وذريته ومن سار على نهجه، 

هو حق من حقوق املسلمني؛ يتناقلونها، كأمانة يف أعناقهم، من جيٍل إىل جيل، وسنتناول فيما 

1. املعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس ورفاقه، مجهورية مصر العربية، جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمات 
وإحياء الرتاث ط4، مكتبة الشريعة الدولية، 2004، ص203.

 من دالالت اإلسراء واملعراج: 

يَدةمِ َن الَعقمِ ُد اأَلْقَصى جزٌء ممِ  املَْْسجمِ
أ . عزيز حممود العصا

مناسبة العدد
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يأتي موضوع املسجد األقصى، عرب التاريخ وإىل يومنا هذا، كأحد الشواهد على ما ورثناه عن 

نيب اهلل إبراهيم، عليه السالم.

    مل يكن املسجد األقصى حيمل هذا االسم قبل نزول قوله تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 

ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد اْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو 

ِميُع اْلَبِصرُي{ )اإلسراء:1(، فاهلل جلَّ شأنه، هو الذي مسَّاه هذا االسم، واألقصى مبعنى األبعد،  السَّ

أي األبعد عن مكة، وهي أول مرة يذكر فيها، وبعدها عرف عند املسلمني بهذا االسم)1(.     

ويف ذلك فضل، ما بعده فضل، لبيت املقدس واملسجد األقصى. 

     تبني هذه اآلية الكرمية أن اهلل، سبحانه وتعاىل، قد أسرى مبحمٍد، صلى اهلل عليه وسلم، يف 

جنح الليل، من املسجد الرام مبكة إىل املسجد األقصى ببيت املقدس، الذي هو إيلياء، معدن 

األنبياء من لدن إبراهيم اخلليل؛ وهلذا مجعوا له هنالك كلهم، فأمَُّهم يف حملتهم، ودارهم، فدلَّ 

على أنه هو اإلمام األعظم، والرئيس املقدم، صلوات اهلل وسالمه عليه، وعليهم أمجعني)2(، 

كما أن من آيات قدرته، سبحانه، أنه قد بارك هذا املكان، مبا فيه من خريات، وزرع، ومثار.

أما املعراج؛ فلم يذكر يف القرآن صراحًة، وإمنا أشارت إليه آيات سورة النجم)3(.

    أما العالقة بني املسجدين املذكورين يف هذه اآلية الكرمية، فيفسرها الديث الشريف، 

الشام.  فتح  واستكمال  القدس،  اخلطاب  بن  عمر  دخول  السرجاني،  راغب  د.  إشراف:  اإلسالم،  قصة  موقع   .1

http://islamstory.com/ar :1/5/2006م. انظر
http://library.islamweb.net :2. املكتبة اإلسالمية، موقع إسالم ويب، انظر

3. انظر سورة النجم، اآليات: 8 - 18.

من دالالت اإلسراء واملعراج : املسجد األقصى جزء من العقيدة
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الذي يرويه أبو ذر الغفاري، رضي اهلل عنه، حيث َقاَل: )ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع 

؟ َقاَل: امَلْسِجُد اأَلْقَصى، ُقْلُت: َكْم َكاَن  ؟ َقاَل: امَلْسِجُد اَلَراُم، َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ يِف اأَلْرِض َأوَّلَُ

الُة َبْعُد َفَصلِّه، َفِإنَّ اْلَفْضَل ِفيِه()1(. َبْيَنُهَما؟ َقاَل: َأْرَبُعوَن َسَنًة، ُثمَّ َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الصَّ

      إن اإلسراء واملعراج، وإىل جانِب أنهما معجزة إهلية، ففيهما عملية تربوية، رأى فيهما 

النيب، صلى اهلل عليه وسلم، رؤيا العني، آيات اخلالق الدالة على عظمته، عندما أسرى بعبده؛ 

أي نقل حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، جسدًا وروحاً، يف رحلة فضائية بكل املعايري، سبقت 

غزو اإلنسان للفضاء بأكثر من )1350( عاماً. 

     ويف اإلسراء واملعراج يتعمق اإلميان ويتجلى يف أبهى صوره، وأعظم طاقاته يف نفس نيب 

البشرية مجعاء؛ الذي يقع على عاتقه حتديات جسام، تتمثل يف إمتام مكارم األخالق؛ أي تعزيز 

اجلوانب اإلجيابية من حضارات األمم السابقة، واحملافظة عليها، واستئصال اجلوانب السيئة 

الشريرة اليت متس بكرامة النفس البشرية، وخصائصها اإلنسانية، اليت فطرها اهلل، جل شأنه 

عليها. 

     كما انبثق عن تلك الرحلة اإلميانية فرض الصالة، وهي صلة العبد بالقه. وفيها تقوية 

لشعور اإلنسان بقيمته عند خالق السماوات واألرض، وما يتبع ذلك على اإلنسان، وهو 

خليفة اهلل يف األرض، دور يف إعمار هذا الكون، وإنشاء حضارته اإلنسانية، اليت حتفظ للكون 

هذا  يف  واإلخالل  وختريبها،  البيئة  لتدمري  وليس  عليه،  شأنه  جلَّ  اهلل،  فطره  الذي  توازنه 

1. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب }يزفون{ النسالن يف املشي.
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التوازن الذي يف النهاية يضر بالبشر أنفسهم، وال يضر اهلل يف شيء. 

     أهمية األقصى يف حياة األمة اإلسالمية:

    مما سبق؛ تتجلى لنا األهمية القصوى للمسجد األقصى بشكل خاص، وبيت املقدس 

بشكٍل عام، يف حياة األمة ويف عقيدتها، فلهما خصائص وفضائل متعددة وواسعة؛ يصعب 

حصرها يف هذه الُعجالة، منها: 

    أواًل: يعترب املكان الوحيد يف الكون الذي اجتمع فيه أنبياء اهلل جل شأنه مجيعهم، أما 

صالة حممد، صلى اهلل عليه وسلم، فيهم إماماً؛ فهذه شهادة، بل تكليف لألمة اإلسالمية حبفظ 

هذا املكان املقدس ورعايته، باعتباره إرثًا من نيب اهلل إبراهيم وذريته املؤمنني بعقيدة التوحيد 

هلل وحده، فاطر السماوات واألرض، وهو ضمن مسؤولية كل من هو )حنيفًا مسلمًا(، وإىل 

أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

   ثانيًا: لقد كانت قدسية املسجد األقصى جلية وواضحة يف اإلسالم، من خالل: 

1. بعد نزول سورة اإلسراء أصبح ُيعرف بـ )املسجد األقصى( لدى املسلمني، وهو: أوىل 

القبلتني، وثالث املسجدين، فَقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )ال ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإال ِإىَل 

َثالَثِة َمَساِجَد؛ َمْسِجِد اَلَراِم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َوَمْسِجِد اأَلْقَصى(.)1(

2. مضاعفة األجر للمصلي فيه.

3. املسجد األقصى أحد املساجد اليت حتتل مكانة عظيمة عند اهلل، سبحانه وتعاىل؛ فيقول 

1. سنن الرتمذي، كتاب الصالة، صفة الصالة، باب ما جاء يف أي املساجد أفضل، وصححه األلباني.

من دالالت اإلسراء واملعراج : املسجد األقصى جزء من العقيدة
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قباء،  36(، هي: الكعبة، مسجد  )النور:  امْسُُه{  ِفيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  َأْن  اهلُل  َأِذَن  ُبُيوٍت  }يِف  تعاىل: 

ومسجد املدينة، ومسجد بيت املقدس)1(، وأن إيذاءه وإهماله، ومنع الصالة فيه، وحماربة رواده 

من الذاكرين املوحدين ُيغِضبه سبحانه، ويف ذلك قال تعاىل: }َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اهلِل 

َأْن ُيْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسَعى يِف َخَراِبَها{ )البقرة: 114(، ويف تفسري هذه اآلية الكرمية قال كثري من 

املفسرين: هو مسجد بيت املقدس.

4. بيت املقدس هو أرض احملشر واملنشر، فقد ورد يف َحِديث َأِبي َذّر، َوَأْخَرَجُه اْلَبْيَهِقيُّ َعْنُه 

الِة يِف َبْيِت املَْقِدِس َأْفَضُل، َأْو يِف َمْسِجِد  َأنَُّه: )َسَأَل َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن الصَّ

َرُسوِل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاَل: َصالٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا، َأْفَضُل ِمْن َأْرَبِع َصَلَواٍت ِفيِه، 

َوَلِنْعَم املَُْصلَّى، ُهَو َأْرُض احملََْشِر َواملَْنَشِر(.)2(

    ثالثًا: بيت املقدس َثْغٌر من ثغور اإلسالم، واإلقامة فيه، والرباط على أرضه، وعدم اهلجرة 

منه، فيه أجر وثواب، وهذا من آثار بركته؛ ألنه دائمًا عرضٌة للغزو، وألطماع الطامعني، الذين 

يريدون هدم اإلسالم.)3(

    رابعًا: لقد بدأت مسؤولية املسلمني عن القدس، واملسجد األقصى، منذ اللحظة األوىل اليت 

فتحها عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، سنة 15هـ )636مـ(، وذلك وفق البيانات اآلتية )4(:
1. مصطفى، عبد العزيز )1990(. قبل أن ُيهدم األقصى، دار الوطن للنشر، ط2، ص: 43.

2.  الرتغيب والرتهيب، 2 /141، وصححه األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 2 /22.
3 . العارف، هشام )2004( إحتاف األنام بفضائل املسجد األقصى والشام. مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية. 

قربص، نيقوسيا. ط1، ص: 15. 
4. الزيان، رمضان )2006(. روايات العهدة العمرية: دراسة توثيقية. جملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات 

اإلسالمية(، اجمللد الرابع عشر، العدد  الثاني، ص 169، ص 203.
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1. دخل عمر املدينة ومعه املسلمون مهللني مكربين، حيث دخل املسجد من الباب الذي دخل 

منه رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، ليلة اإلسراء واملعراج، فصلى فيه حتية املسجد مبحراب 

داود.

2. أزال ما كان على الصخرة من قاذورات، كان الروم يضعونها نكاية يف اليهود.

3. أقام يف القدس أيامًا عدة، رتب فيها ما حتتاجه املدينة، حيث عني هلا إمامًا للصالة، وعني 

قاضيًا هلا.

    خامسًا: كان املسجد األقصى، عرب التاريخ اإلسالمي، دار علم وينبوع معرفة، وتشهد 

على ذلك املصاطب املنتشرة يف ساحاته، واملدارس امللحقة به. فقد كان باإلضافة إىل مكانته 

الدينية الرفيعة، مركزًا مهمًا لياة علمية نشطة، ومكانًا لتدريس العلوم اإلسالمية، وأصبح 

بيت املقدس يعج بالعلماء والفقهاء الوافدين إليه من بلدان العامل اإلسالمي املختلفة.)1(

       ماذا بعد؟

    لقد جاء الوصف أعاله ملكانة املسجد األقصى من خالل اإلسراء واملعراج، باستخدام 

مراجع معتمدة وحمكمة؛ بعيدًا عن الضوضاء، اليت تصاحب صخب اخلطابة الماسية؛ وذلك 

القوة  وبأشكال  السالح،  بقوة  األقصى  املسجد  على  يستقوي  الذي  لالحتالل  نبني  لكي 

األخرى اليت ميتلكها، أن املسجد األقصى جزٌء من عقيدة أمٍة تتجاوز املليار ونصف املليار 

فرد، ممتدة على طول كوكب األرض وعرضه، ألننا ندرك أن اهلدف اإلسرتاتيجي هلذا االحتالل 

1. الفراني، عبد الميد )2011(. الياة العلمية يف بيت املقدس قبيل الغزو الفرجني )الصلييب(، حبث غري منشور، 
مقدم إىل وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مسابقة القدس الثقافية األوىل، ص: 7 - 8.

من دالالت اإلسراء واملعراج : املسجد األقصى جزء من العقيدة
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اإلحاللي، يقوم على مبدأ استئصال الوجود الفكري والعقائدي ألمتنا على أرض فلسطني، 

ويتسرت يف ذلك كله بستار املعتقدات الدينية، اليت ال ختلو من اهَلذيان، كإعادة بناء اهليكل 

مكان املسجد األقصى نفسه.

    أما حقيقة الوضع؛ فهي أن حكومات االحتالل املتعاقبة تسعى إلقامة دولة يهودية حبتة، ختلو 

من أي وجود جغرايف و/أو دميوغرايف للفلسطينيني يف هذه الدولة، ويعزز ذلك باستئصال أي 

أثر تارخيي هلم على هذه األرض، وتهويد كل ما يشري إىل اهلوية اإلسالمية، وحتى املسيحية 

على هذه األرض.

    اآلن؛ يتعرض املسجد األقصى الذي هو الساحة امُلَسوََّرة الواقعة داخل أسوار القدس 

يف زاويتها الشرقية اجلنوبية)1(، إىل جانب املقدسات اإلسالمية األخرى على أرض فلسطني، 

من  املصلني  منع  يف  تتمثل  متعددة،  بأشكال  لظة،  كل  يف  وتريته  تتصاعد  حقيقي،  خلطر 

الوصول إليه، والتهديد الدائم باقتحامه إلعالن تهويده، والتلويح باقرتاب موعد إقامة املعبد 

الثالث فعليًا مكان املسجد األقصى املبارك.)2(

    نتوجه إىل أبناء أمتنا، أينما حلوا وارحتلوا، لنذكرهم أن الرتكيز على املسجد األقصى 

الشريفني. مؤسسة األقصى إلعمار  املسجدين، وثالث الرمني  ثاني  القبلتني،  أوىل  دليل   .)2001( فتحي  أمحد  1. خليفة، 
املقدسات اإلسالمية، ص: 9.

الغربي )491( مرتًا،  والشرقي )462( مرتًا. أقصرها  أربعة غري منتظمة، طول ضلعه  املسجد األقصى مضلع، ذو أضلع 
اجلنوب )281( مرتًا، والشمال )930( مرتًا، وسوره الشرقي متحد مع سور القدس، واجلنوب أكثر من نصفه من اجلهة 
الشرقية متحد كذلك، والباقي من اجلهة اجلنوبية الغربية والغربية بكاملها والشمالية بكاملها، فهو سور خاص داخل املدينة 

املسورة نفسها.
بتاريخ: اإلسالمية،  املقدسات  على  االعتداء  عن  السكوت  خطورة   من  حيذر   األعلى  اإلفتاء  جملس   .2 

http://www.darifta.org/news2013/28-3-2013.htm :28 /3 /2013م. انظر 



57

يف عملية التهويد هذه، يأتي بسبب البعد العقائدي هلذا املسجد يف حياة أبناء األمة، فرادى 

ومجاعات، الذي أكدته معجزة اإلسراء واملعراج، الذي جيعل عيونكم شاخصة حنو األرض 

اليت حتتضن هذا املكان املقدس. 

    لذلك؛ جند أنه قد مت تهويد )جوف( املسجد األقصى وما حوله، يف عملية مربجمة لتهويده 

بالكامل، وبالتالي؛ قطع أحد الشرايني املهمة اليت ينبض بها قلب األمة املتمثل يف فلسطني 

الطبيعية بني النهر والبحر. 

     ويتطلب هذا أن تتنبه األمة للحفاظ على شريانها املتدفق إميانًا وعقيدة، حبشد الطاقات، 

منا،  املعلقة يف عنق كل  األمانة  احملافظة على هذه   وتوحيد اجلهود اخلرية البناءة، من أجل 

اليت  املقدسة األخرى،  املسجد األقصى، واألماكن  احملافظة على  كـ )فرض عني( من أجل 

تشكل جوهر فلسطني اليت هي درة األمة.

من دالالت اإلسراء واملعراج : املسجد األقصى جزء من العقيدة
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      المد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني، سيدنا حممد، 
وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

      فقد شاءت إرادة اهلل الذي ال يعجزه شيء أن مينَّ على سيدنا حممد، صلى اهلل عليه 
ِبَعْبِدِه  َأْسَرى  وسلم، برحلة مباركة طيبة هي اإلسراء واملعراج، يقول تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي 
ِميُع  َلْياًل ِمْن امَلْسِجِد اَلَراِم ِإىَل امَلْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَّه ُهَو السَّ

الَبِصرُي{. )اإلسراء: 1(
       مواساة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم:

      وتأتي رحلة اإلسراء واملعراج بعد أن ماتت زوج النيب، صلى اهلل عليه وسلم، خدجية 
يبحث عن  الذي كان حيميه، وكان  أبو طالب  تعبه، ومات عمه  إليها عند  يأوي  اليت كان 
رجال صدق يعينونه يف تبليغ أمر دعوة اهلل عز وجل، فذهب إىل ثقيف، ولكنها ردته ردًا سيئاً، 
وأغرت به السفهاء؛ فضربوه بالجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، فلجأ النيب، صلى اهلل 
عليه وسلم، إىل حائط، وأخذ يناجي رب العزة سبحانه: )اللُهمَّ إليَك َأْشكو َضْعَف ُقوِتي، 
َوِقّلة ِحيَليِت، َوَهواِني َعلى الّناس، ِإهلي؛ َأْنَت َربُّ امُلْسَتضَعِفني، وَأْنَت َربي، ِإىل َمْن َتِكلين؟ 
إىل َبِعيٍد َيَتَجهمين؟ َأم ِإىل َعّدو َملكَته َأْمري؟ َأُعوُذ ِبُنور َوْجِهَك الذي َأضاءت َلُه الُظُلمات، 

اإلسراء والمعراج 
دروس وعبر

أ. كايد عوده براهمة/ أرحيا

مناسبة العدد
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َلَك  ُعقوَبتَك،  ِبي  حَتِلَّ  َأْن  َأْو  َعليََّ َغضبك،  َيْنِزَل  َأْن  ِمْن  َواآلِخرة،  الُدْنيا  َأْمُر  َعلْيه  َوَصُلح 
إيناسًا  ِباهلل()1(، فجاءت حادثة اإلسراء واملعراج  ِإال  ُقوَة  َوال  َحْوَل  َوال  َتْرَضى،  َحّتى  الُعْتَبى 
للمصطفى، صلى اهلل عليه وسلم، ولسان الال يقول: إن كان أهل األرض مل يعرفوا قدرك، 

فإن أهل السماء قد عرفوه.
       قدرة اهلل:

      نستخلص من الديث عن ذكرى اإلسراء واملعراج كثريًا من الدروس والعرب؛ لذلك 
سورة  تسمى  الكريم،  القرآن  يف  سورة  الكربى  واملعجزة  العظيمة  الادثة  هلذه  اهلل  جعل 
اإلسراء، فتبدأ السورة بتسبيح اهلل وتنزيهه وتعظيمه عن النقص والعجز؛ ألن هذه املعجزة 
اإلسراء  بأمر  عليه وسلم،  اهلل  النيب، صلى  فعندما حتدث  اهلل عز وجل،  بقدرة  كلها  كانت 
واملعراج، انقسم الناس بني مصدق وبني واضع يده على رأسه تعجباً، يقول ابن كثري: )وارتد 
ناس ممن آمن بالنيب، عليه الصالة والسالم()2( فاألمر حيتاج إىل يقني؛ يقني بقدرة اهلل، ويقني 
بصدق النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فاحملنة تفرز حقائق الرجال، أفرزت هذا النموذج الذي مل 
يستطع أن يستوعب األمر لضعف إميانه، وأفرزت رجااًل كأبي بكر الصديق: )جاءته قريش 
يقولون له: انظر ما قاله صاحبك، إنه يدعي أنه أتى بيت املقدس، وعاد يف ليلة، وحنن نضرب 
إليه أكباد اإلبل شهرًا ذهاباً، وشهرًا إياباً، فقال أبو بكر: هو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: إن 

كان قد قال، فقد صدق(.)3( 
    أهمية املساجد:

    ومن الدروس أيضاً: ربط الرحلة يف بدايتها ونهايتها باملسجد، فاخلروج من مسجد وإىل 
مسجد؛ لتعلم األمة قيمة املساجد ومكانتها يف اإلسالم، فهو بيت األمة الذي اهتمَّ به رسول 

1. تهذيب سرية ابن هشام، عبد السالم هارون، ص 102.
2. فقه السرية البوطي، ص 147.

3. تهذيب سرية ابن هشام، عبد السالم هارون: ص 94  .

اإلسراء واملعراج دروس وعرب
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اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف بداية بناء دولة اإلسالم، فاملسجد له مكانته، ودوره، ورسالته 
يف اإلسالم؛ حتى يتخرج منه الرجال الذين حيملون دعوة اهلل، قال تعاىل: }يِف ُبُيوٍت َأِذَن اهلُل 
َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل* ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن 
ِلَيْجِزَيُهْم  َواأَلْبَصاُر *  اْلُقُلوُب  ِفيِه  َتَتَقلَُّب  َيْوًما  خَيَاُفوَن  َوِإيَتاِء الزََّكاِة  الِة  َوِإَقاِم الصَّ اهلِل  ِذْكِر 
اهلُل َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواهلُل َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب{. )النور: 36 - 38(

     الصالة باألنبياء: 
    ومن دروس اإلسراء واملعراج: صالة النيب، عليه الصالة والسالم، باألنبياء إماماً، وذلك 

له داللتان:
    األوىل: وحدة األنبياء يف دعوتهم؛ فالكل جاء بالتوحيد اخلالص من عند اهلل عز وجل، 
فاألنبياء إخوة، ودينهم واحد، وما جرى يف بعض الديانات السابقة من االحنراف إمنا هو بفعل 
أيديهم، إذ إن دعوة األنبياء واحدة، تلتقي على توحيد اهلل تعاىل، حيث يقول سبحانه وتعاىل:  

}َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال َأَنا َفاْعُبُدوِن{. )األنبياء: 25(

   والداللة الثانية: أن النبوة والرسالة قد انقطعت، فال نبوة بعد رسول اهلل، صلى اهلل عليه 
َوَخامَتَ  اهلِل  َرُسوَل  َوَلِكْن  ِرَجاِلُكْم  ِمْن  َأَحٍد  َأَبا  ٌد  َكاَن حمَمَّ }َما  قال تعاىل:  وسلم، وال رسالة، 
النَِّبيِّنَي َوَكاَن اهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما{ )األحزاب: 40(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ 
َمَثِلي َوَمَثَل اأَلْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي، َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َبْيًتا، َفَأْحَسَنُه، َوَأمْجََلُه، ِإال َمْوِضَع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة، 
َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن ِبِه، َوَيْعَجُبوَن َلُه، َوَيُقوُلوَن: َهال ُوِضَعْت َهِذِه اللَِّبَنُة؟ َقاَل: َفَأَنا اللَِّبَنُة، 

َوَأَنا َخامِتُ النَِّبيِّنَي(.)1(
     صحوة األمة: 

    ودرس آخر يتعلق بالصحوة اإلسالمية: فتأمل العلماء الربط بني إسراء النيب، صلى اهلل 
عليه وسلم، من مكة )البيت الرام( إىل بيت املقدس، فذكروا أن مكة هي رمز لإلسالم؛ 

1. صحيح البخاري، كتاب املناقب،  باب خامت النبيني صلى اهلل عليه وسلم.
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لدين اهلل عز وجل، وبيت املقدس هو رمز لال املسلمني؛ فما جيري يف تلك األرض هو 
عالمة صحوة املسلمني أو غفلتهم، وجذوة اجلهاد اليت انطلقت من هناك دليل على أن أمر 
الغرية ما زال يف األمة، وأنه ما زال فيها جيل، وأنه ما زالت فيها الرغبة يف أن تعود إىل اهلل عز 
وجل، وبيت اهلل عز وجل ال يتحرر إال على أيد متوضئة طاهرة كرمية، أما األيدي اليت حيمل 
أصحابها أفكارًا منحرفة، وعقائد فاسدة، مثل هذه األيدي، ال يبارك اهلل فيها، وحاشا هلل أن 
يكتب هلا النصر والتأييد. وقد اطلع، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم، ليلة اإلسراء واملعراج على أهل 
اجلنة، واطلع على أهل النار، اطلع على أهل اجلنة فرأى رجااًل يزرعون يوماً، وحيصدون يوماً، 
كلما حصدوا عاد الزرع كما كان، قال: )من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء اجملاهدون يف سبيل 

اهلل، تضاعف هلم السنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو خيلفه(.)1( 
    عرب من بعض مشاهد املعراج:

    خالل معراج النيب صلى اهلل عليه وسلم، من بيت املقدس إىل السماء رأى البيت املعمور؛ 
الم، َوهو ُمْسَتند  وهو مبنزلة الكعبة يف السماء، حتجه املالئكة هناك )َرَأى ِإبراهيم، َعليِه السَّ
ِفيِه()2(، )ورأى النيب،  َيُعوُدوَن  َأْلَف َمَلٍك، ُثمَّ اَل  َيْوٍم َسْبُعوَن  َيْدُخُلُه ُكلَّ  اْلَبْيَت امَلْعُموَر  إىل 
عليه الصالة والسالم، رجااًل وأقوامًا ترضخ رؤوسهم بالجارة، قال: من هؤالء يا جربيل؟ 
قال: هؤالء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصالة()3(، العقول والرؤوس اليت تنشغل ببذل اجلهد 
من أجل النجاح يف الدنيا، ولكنها تنسى موعدها مع اهلل عز وجل يف موقف بني يدي اهلل 
يف خس صلوات، مثل هذه الرؤوس ال وزن هلا، وال كرامة هلا عند اهلل، وتستحق يوم القيامة 

الرمي بالجارة.
    ورأى النيب، عليه الصالة والسالم، أقوامًا يسرحون كما تسرح األنعام طعامهم الضريع 

1. حتفة األحوذي: 5 /40، وقال يف الرتغيب: هذا حديث حسن.
2. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل السماوات وفرض الصلوات.

3. تهذيب اآلثار للطربي، 1 /434.

اإلسراء واملعراج دروس وعرب
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أمواهلم()1(        يؤدون زكاة  الذين ال  قال: هؤالء  يا جربيل؟  قال: )من هؤالء  )نبت ذو شوك(، 
ورأى النيب، عليه الصالة والسالم، رجااًل يأكلون لمًا نتنًا خبيثاً، وبني أيديهم اللحم الطيب 
النضج، قال: من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء رجال من أمتك تكون عند أحدهم املرأة بالالل 
فيدعها، ويبيت عند امرأة خبيثة حتى يصبح، ورأى النيب، عليه الصالة والسالم، نساء معلقات 
من أثدائهن، قال: )من هؤالء يا جربيل؟ قال: هؤالء اللواتي يدخلن على أزواجهن من ليس 

من أوالدهن()2(. 
      فرض الصالة:

    ويف نهاية الرحلة؛ فرض اهلل تعاىل عليه خسني صالة يف كل يوم وليلة. قال: ) ... َفَنَزْلُت ِإىَل 
ُموَسى، صلى اهلل عليه وسلم، َفَقاَل: َما َفَرَض َربَُّك َعَلى ُأمَِّتَك؟ ُقْلُت: َخِْسنَي َصاَلًة. َقاَل: اْرِجْع 
ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، َفِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُيِطيُقوَن َذِلَك، َفِإنِّي َقْد َبَلْوُت َبيِن ِإْسَراِئيَل َوَخرَبُْتُهْم. 
؛ َخفِّْف َعَلى ُأمَّيِت. َفَحطَّ َعينِّ َخًْسا، َفَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى،  َقاَل: َفَرَجْعُت ِإىَل َربِّي، َفُقْلُت: َيا َربِّ
َفُقْلُت: َحطَّ َعينِّ َخًْسا، َقاَل: ِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُيِطيُقوَن َذِلَك، َفاْرِجْع ِإىَل َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، َقاَل: 
ُد؛ ِإنَُّهنَّ َخُْس  اَلُم، َحتَّى َقاَل: َيا حمَمَّ َفَلْم َأَزْل َأْرِجُع َبنْيَ َربِّي َتَباَرَك َوَتَعاىَل َوَبنْيَ ُموَسى، َعَلْيِه السَّ

َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، ِلُكلِّ َصاَلٍة َعْشٌر، َفَذِلَك َخُْسوَن َصاَلًة()3(. 
     إنَّ يف هذه الادثة داللة على عظم شأن الصالة، فقد اختصها اهلل من بني العبادات بأن 

تفرض يف السماء، عندما كلم رسوله، صلى اهلل عليه وسلم، دون وساطة.
    لقد شرعت الصالة؛ لتكون معراجًا ترقى بالناس كلما تدنت بهم شهوات األنفس 
وأعراض الدنيا، وأكثر الناس اليوم ال يصلون الصلوات اليت شرعها اهلل، فصالتهم ال حياة 
فيها وال روح، إمنا هي جمرد حركات جوفاء؛ ألن عالمة صدق الصالة أن تعصم صاحبها من 

1. جممع الزوائد، 1 /67.
2. مساوئ األخالق للخرائطي: 1 /488.

3. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، إىل السماوات وَفْرض الّصلوات.
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الوقوع يف اخلطايا، وأن ختجله وهو مستمر عليها من أن يلم بشيء من الذنوب واملعاصي، 
وإن من لطف اهلل تعاىل بعباده أن خفف عنا اخلمسني صالة على يد حممد، صلى اهلل عليه 
وسلم، ومبشورة موسى، عليه السالم، حتى بلغت خس صلوات يف اليوم والليلة، فلله المد 
واملنة أن خفف عنا، وأثبت لنا أجر اخلمسني، والويل ملن نقص من هذه اخلمس، فلم يأت 

بها كاملة يف أوقاتها، واخلري ملن التزم أداءها يف بيوت اهلل كما أمر اهلل.
     املسؤولية جتاه املسجد األقصى: 

     من مثرات اإلسراء واملعراج وجوب حتمل مسؤولية املسجد األقصى، ومسؤولية حتريره 
من  األقصى  للمسجد  ما  عنهم،  اهلل  رضي  الصحابة،  أدرك  ولذلك  املشركني،  رجس  من 
أهمية، وهو يقع أسريًا حتت حكم الرومان، فقام سيدنا عمر، رضي اهلل عنه، بتحريره، ودام 
حمرَّرًا ينعم باألمن واألمان خسة قرون من هجرة النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ثم ابتعدت 
األمة عن دين ربها، فجاء الصليبيون، واحتلوا أرض بيت املقدس ردحًا من الزمن، ثم جاء 
صالح الدين األيوبي؛ فكان به صالح دين األمة، فحرَّر بيت املقدس من رجس الصليبيني 
بعد انتصاره يف معركة حطني، فكلما التزمت األمة بكتاب ربِّها عز وجل، وسنة نبيها، صلى 
نها اهلل تعاىل يف األرض وأعزَّها، وكلَّما ابتعدت عن منهج ربها، سلَّط  اهلل عليه وسلم، مكَّ

اهلل تعاىل عليها عدوَّها، وهذا ما يؤكده الواقع، وقد عادت النكسة لألمة يف دينها، فاحتلت 

القدس الشريف وأسر املسجد األقصى، ولن تتخلص األمة من هذا البالء إال بالعودة إىل 

كتاب اهلل وسنة سيدنا رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فاملسجد األقصى أمانة يف عنق األمة .

اإلسراء واملعراج دروس وعرب
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 1. التداوي بالضفدع

   السؤال: هل جيوز شرعًا التداوي بالضفدع، وذلك عن طريق تناول حسائه، ويذكر عن 

بعض التجارب أنها وصفة ناجحة ملرض السرطان ؟

   اجلواب:  المد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني، 

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

   فإن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، حث على التداوي، فَعْن ُأَساَمَة ْبِن َشِريٍك، َقاَل: )َشِهْدُت 

اأَلْعَراَب َيْسَأُلوَن النَّيِبَّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ... َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل؛ َهْل َعَلْيَنا ُجَناٌح َأْن ال 

َنَتَداَوى؟ َقاَل: َتَداَوْوا ِعَباَد اهلِل، َفِإنَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه ملَْ َيَضْع َداًء ِإال َوَضَع َمَعُه ِشَفاًء، ِإال اهلََْرَم()1(،  

والضفدع ُيعد من الكائنات الربمائية، وال يعد حيوانًا حبريًا خالصاً، فيستثنى من إباحة حيوان 

يَّاَرِة َوُحرَِّم  البحر الذي قال اهلل تعاىل فيه: }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكْم َوِللسَّ

َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرمًا{ )املائدة: 96(، وَعْن َسِعيِد ْبِن املَُْسيِِّب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن 

ُعْثَماَن، رضي اهلل عنهما، َقاَل: )َسَأَل َطِبيٌب النَّيِبَّ، صلى اهلل عليه وسلم، َعْن ِضْفَدٍع جَيَْعُلَها يِف 
1. سنن ابن ماجة، كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، وصححه األلباني.

أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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َدَواٍء، َفَنَهاُه النَّيِبُّ، صلى اهلل عليه وسلم، َعْن َقْتِلَها()1(، وعليه؛ فقد ذهب أكثر الفقهاء إىل أن 

ما يكون يف البحر بالفعل حتل ميتته، ولو كان بإمكانه أن يعيش يف الرب، إال الضفدع للنهي 

عن قتلها، وهذا هو الراجح واملشهور، وذهب آخرون إىل أن الصحيح يف اليوان الذي يكون 

يف الرب والبحر هو منع قتله؛ ألنه تعارض فيه دليالن: دليل حتليل، ودليل حتريم، فيغلب دليل 

التحريم احتياطاً، قال املنذري: )فيه دليل على حتريم أكل الضفدع؛ ألن النيب، صلى اهلل عليه 

وسلم، نهى عن قتله، والنهي عن قتل اليوان إما لرمته كاآلدمي، وإما لتحريم أكله كالصرد 
واهلدهد، والضفدع ليس مبحرتم، فكان النهي منصرفًا إىل الوجه اآلخر(.)2(

    وعليه؛ فإن التداوي بالضفدع ال جيوز على الرأي الراجح؛ ألن التداوي به يتوقف على 

قتله، فإذا حرم القتل حرم التداوي به، ومل جيعل اهلل شفاء هذه األمة فيما ُحّرم عليها، وليبحث 

املسلم عن الدواء الالل، فاهلل تبارك وتعاىل ما أنزل من داء إال وله دواء، ولكن ال مانع 

من التداوي بالضفدع للضرورة، فحفظ النفس من الضرورات اخلمس اليت جاء اإلسالم 

لفظها وهي: )الدين، والعقل، والنفس، واملال، والنسل(، فإن تأكد أنه ال عالج للمرض إال 

به فال بأس، للقاعدة الشرعية اليت تقول: )الضرورات تبيح احملظورات(، مع التنبيه إىل أن 

عالج األمراض الصعبة ال يكون بالوصفات الشعبية، بل ال بد له من مراجعة اجلهات الطبية 

ذات االختصاص، والقيام بالفحوصات الالزمة، وأخذ العالج الطيب الالزم.

املقتول 2. توزيع دية 

    السؤال:  كيف توزع دية املقتول ؟

   اجلواب: إن دية املقتول توزع على املستحقني هلا شرعًا دون سواهم، واملستحقون للدية 

1. سنن أبي داود، كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، وصححه األلباني.
2. نصب الراية: 4 /267.

أنت تسأل واملفيت جييب
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الشرعية، فعن سعيد  الورثة كما تنص حجة حصر اإلرث  الدية على  فتوزع  الورثة،  هم 

َيُة ِلْلَعاِقَلِة، َواَل َتِرُث املَْرَأُة  اِب، َيُقوُل: الدِّ ابن املسيب، رضي اهلل عنه، قال: )َكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ

اُك ْبُن ُسْفَياَن: َكَتَب ِإَليَّ َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه  حَّ ِمْن ِدَيِة َزْوِجَها َشْيًئا، َحتَّى َقاَل َلُه الضَّ

َباِبي، ِمْن ِدَيِة َزْوِجَها، َفَرَجَع ُعَمُر()1(، وقوله: )ِلْلَعاِقَلِة( يعين  وسلم، َأْن ُأَورَِّث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضِّ

للعصبة؛ وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ اْلَعْقَل ِمرَياٌث َبنْيَ َوَرَثِة اْلَقِتيِل َعَلى 

َقَراَبِتِهْم، َفَما َفَضَل َفِلْلَعَصَبِة()2(، مما يدل على أن دية املقتول تقسم على ورثته كسائر األموال 

اليت يرتكها املتوفى، يقول ابن قدامة، رمحه اهلل: )ودية املقتول موزعة عنه، كسائر أمواله()3(، 

ويف حال كان من الورثة قاصر فيحفظ له حقه من الدية، كما حيفظ حقه من سائر املرياث 

املستحق له، ويعطى له بعد البلوغ.

وبناًء عليه؛ فال بدَّ من مراجعة احملكمة الشرعية املختصة الستخراج حصر إرث للمتوفى، 

ليتم على إثره توزيع تركته، وديته حسب األصول الشرعية املرعية. 

النقاب يف اإلسالم  3. حكم لبس 

   السؤال: هل النقاب فرض يف اإلسالم؟  

   اجلواب: ذهب مجهور الفقهاء إىل أن وجه املرأة ليس بعورة، لقوله تعاىل: }َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

ِإال َما َظَهَر ِمْنَها{ )النور: 31(، وقال ابن عباس، رضي اهلل عنهما: )وجهها وكفيها واخلامت()4(، 

وذهب النفية يف رأي، إىل منع املرأة الشابة من كشف وجهها بني الرجال يف زماننا؛ ليس 

ألنه عورة، بل خلوف الفتنة، وقال املالكية: جيب على الشابة سرت حتى الوجه والكفني إذا 
1. سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب يف املرأة ترث من دية زوجها، وصححه األلباني.

2. سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات األعضاء، وحسنه األلباني.
3. املغين: 9/ 184.

4. أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: 3 /513.
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خافت الفتنة، أو بسبب كثرة الفساد، واختلف الشافعية يف تنقب املرأة، فمنهم من يوجب 

النقاب عليها، وآخرون قالوا هو سنة.

    وعليه؛ فبما أن الوجه ليس عورة عند اجلمهور، فإنه جيوز للمرأة أن تسرته بلبس النقاب، 

وهلا أن تكشفه؛ ألن لبس النقاب يأخذ حكم املباح.

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، أول اخللق 4. هل 

    السؤال: هل ثبت أن رسول اهلل حممد، صلى اهلل عليه وسلم، أول خلق اهلل، وأنه خملوق من 

نور، استنادًا إىل قول اهلل تعاىل: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي{ )املائدة: 15(، حيث قيل 

إن املقصود بكلمة النور، رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم؟

   اجلواب: وردت روايات عدة خترب عن أول شيء خلقه اهلل تعاىل، فقيل املاء، وقيل القلم، 

وقيل العرش، وقيل السماوات واألرض، والراجح لدينا أن أول شيء خلق على وجه األرض 

َل َما َخَلَق اهلُل اْلَقَلَم، َفَقاَل  هو القلم، ودليل ذلك، قول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ َأوَّ
اَعُة(.)1( َلُه: اْكُتْب، َقاَل: َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب، َقاَل: اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى َتُقوَم السَّ

   واألصل أن سيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، بشر من ذرية آدم، عليه السالم، فقد ولد 

عليه الصالة والسالم كما يولد البشر، ونشأ كما ينشأ البشر، وبعث كما بعث من قبله 

من األنبياء واملرسلني، عليهم السالم، وقد أكد القرآن الكريم بشرية حممد، عليه الصالة 

ا َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم  والسالم، وأمره اهلل تعاىل بأن يبني هذا األمر للناس، يقول اهلل تعاىل: }ُقْل ِإمنََّ

ا ِإهلَُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد{ )الكهف: 110(، وقوله تعاىل: }َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن املُْْرَسِلنَي  ُيوَحى ِإَليَّ َأمنََّ

َعاَم َوميَُْشوَن يِف اأَلْسَواِق{)الفرقان: 20(، ومن مقتضى بشريته، صلى اهلل  ِإال ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطَّ

1. سنن أبي داود، كتاب السنة، باب يف القدر، وصححه األلباني.

أنت تسأل واملفيت جييب
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عليه وسلم، أن يصيبه ما يصيبهم من أعراض وحاجات وتصرفات، كاألكل والشرب والنوم 

واالبتالء، وغريه، بل كان ابتالؤه أشد.

   وعليه؛ فإن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، مل خيلق من نور، بل من تراب، كسائر بين آدم، 

واهلل تعاىل يقول: }ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اهلِل َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن{ 

)آل عمران: 59(، ويقول تعاىل: }َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن 

ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة خمَلََّقٍة َوَغرْيِ خمَلََّقٍة...{ )الج: 5(، وبالنسبة إىل 

ًرا َوَنِذيرًا* َوَداِعًيا ِإىَل اهلِل ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا  قوله تعاىل: }َيا َأيَُّها النَّيِبُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

ُمِنرًيا{)األحزاب:45 - 46(، وقوله تعاىل: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي{ )املائدة: 15(، فقد 

، وأظهر به اإلسالم، وحمق  قال املفسرون: إن حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، نور أنار اهلل به القَّ

به الشرك، فهو نور ملن استنار به، يبنيِّ الق)1(، وال يعين أنه خلق من نور.

الزواج من فتاة تعمل يف بنك ربوي 5. حكم 

    السؤال: تقدم شاب خلطبة فتاة تعمل يف بنك ربوي، فما حكم الشرع يف الزواج منها ؟

    اجلواب: األصل أن الفتاة تنكح لصفات عدة، يقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ُتْنَكُح 

يِن َتِرَبْت َيَداَك()2(، واألساس  املَْرَأُة أَلْرَبٍع؛ ملَاهلَِا، َوِلََسِبَها، َومَجَاهلَِا، َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

الذي يقوم عليه اختيار الزوجة هو التحلي بالدين واخللق، دون جتاهل باقي املعايري.

    وعليه؛ فإذا كانت لدى الشاب رغبة يف الزواج من تلك الفتاة، فال مانع من ذلك، مع 

ضرورة توضيح خطورة الربا وغلظ حترميه، وإقناعها بالسعي إىل عمل بديل حالل.

1. تفسري الطربي، 10 /143.
2. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين.
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العمل 6. حكم قبول اهلدية من 

أحد  إىل  السيارات  بعض  ببيع  قام  وقد  السيارات،  بيع  جمال  يف  يعمل  رجل  السؤال:     

املعارض، فأعطاه صاحب املعرض مبلغًا من املال كهدية، فهل جيوز له قبول هذا املال، علمًا 

أنه ليست له أي صالحية يف ختفيض السعر أو رفعه؟

    اجلواب:  أباح اإلسالم اهلدية، وكان رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يتبادل اهلدايا مع 

اآلخرين، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َكاَن َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َيْقَبُل 
اهلَِْديََّة، َوُيِثيُب َعَلْيَها(.)1(

     غري أن هدايا املوظفني معرضة للتلبس بالشبهات، فإن كان الشخص يبيع السيارات 

بشكل مستقل، وغري ملتزم مبعرض من املعارض، وقدمت له هدية فال ضري عليه يف قبوهلا، 

أما إذا كان يعمل لدى شركة متخصصة يف بيع السيارات، فيجب إعالم هذه الشركة باهلدية 

اليت قدمت له، فإذا أجازت له أخذها، فال بأس عليه يف أخذها، وإن حتفظت على ذلك فعليه 

رد اهلدية إىل أصحابها، فعن محيد السعدي، رضي اهلل عنه، قال: )اْسَتْعَمَل النَّيِبُّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

ا َقِدَم، َقاَل: َهَذا َلُكْم، َوَهَذا  َدَقِة، َفَلمَّ َوَسلََّم، َرُجاًل ِمَن اأَلْزِد، ُيَقاُل َلُه اْبُن اْللُّْتِبيَِّة، َعَلى الصَّ

ُأْهِدَي ِلي، َقاَل، َفَهال َجَلَس يِف َبْيِت َأِبيِه، َأْو َبْيِت ُأمِِّه َفَيْنُظَر ُيْهَدى َلُه َأْم ال، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه 

ال َيْأُخُذ َأَحٌد ِمْنُه َشْيًئا ِإال َجاَء ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة حَيِْمُلُه َعَلى َرَقَبِتِه، ِإْن َكاَن َبِعريًا َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة 
هلََا ُخَواٌر، َأْو َشاًة َتْيَعُر...(.)2(

واهلل يقول احلق ويهدي إىل سواء السبيل

1. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها، باب املكافأة يف اهلبة.
2. صحيح البخاري، كتاب اهلبة وفضلها، باب من مل يقبل اهلدية لعلة.

أنت تسأل واملفيت جييب
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     على الرغم مما يروى عن تطرّيه وحّدة مزاجه، إال أّنه يعّد من أمراء الشعر العباسّي، ذلكم 

هو ابن الرومي، وليس أدّل على ذلك من بيت مشهور طفح على شفتيه، سيبّقى يتغّنى به 

على الدهر كّل حمّب لوطنه، وهو قوله:

ولي وطن آليت أال أبيعه     وأال أرى غريي له الدهر مالكا

     ومن نعم اهلل عّز شأنه على اإلنسان أن جيعل له وطنًا ينتسب إليه، ويألفه، ويراه جّنة 

وارفة الظالل، وإن كان قفرًا جمدباً، ويشتعل شوقه إن غادره خمتارًا أو مكرهاً، وتراه يسّر إذا 

مسع امسه، أو جاءته منه األخبار اليت تسّر، وحيزن إذا جاءته منه األخبار املسيئة، ومن حكمة اهلل 

أّن الطيور وكثريًا من اليوانات هلا أوطانها، وتراها إن بارحتها، شّدها النني، فعادت إليها، 

وأبو مّتام، وهو الشاعر الكيم، عّلل سبب التعّلق بالوطن، فقال:

كم منزل يف األرض يألفه الفتى    وحنينه أبدًا ألّول منزل

     وكّلنا يذكر كلمات سّيد اخللق، صلى اهلل عليه وسّلم، وهو يغادر مّكة، مراتع صباه، ومكان 

، َوَلْواَل  مولده، واليت على ترابها درج، ومن ماء زمزمها ارتوى: )َما َأْطَيَبِك ِمْن َبَلٍد، َوَأَحبَِّك ِإَليَّ

االنتماء إىل الوطن

أ. كمال بواطنة

من هنا وهناك
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َأنَّ َقْوِمي َأْخَرُجوِني ِمْنِك، َما َسَكْنُت َغرْيَِك()1(، ولقد قرن اهلل بني القتل واخلروج من الوطن   

يف سياق واحد؛ ذلك لثقل هذين األمرين على النفس، فقال سبحانه: }َوَلْو َأنَّا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم 

َأِن اْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه ِإال َقِليٌل ِمْنُهْم ...{ )النساء: 66(، ومجيل ما 

أنشده خري الدين الزركلي، وقد فارق وطنه:

العني بعد فراقها الوطنا          ال ساكنًا ألفت وال َسَكنا

رّيـــــانة بالدمع أقلقها          أال حتّس كــرى وال َوَسنا

كانت ترى يف كّل ساحنة    حسنًا وباتت ال ترى َحَسنا

الوطن(،  الوطن ليس صرخات تعلو من الناجر: )فليحيا  االنتماء إىل  أّن       والقيقة 

)بالروح بالدم نفديك يا وطن(، فالقول سهل يسري، ولكّن االنتماء إىل الوطن ذّمة وبرهان، 

فيكون بالفعل واملمارسة قبل أن يكون بالشعار واللسان.

      والوالء لألوطان ال يقاس مبدى املنفعة اليت جينيها املرء من وطنه، بل إّنه حّب خالص،  

إّنه عطاء ال ينتظر جزاء، ودليل ذلك أّنك ترى الناس يبذلون املهج ألجل األوطان، وجيودون 

بالغالي من أجل عّزتها وحتّررها.

      ومن األسف أّن االنتماء إىل الوطن عند بعض الناس انتماء مغشوش، يتعّلق باملنافع، 

بقرة  عنده  فالوطن  أهله،  وطعن  وطعنه  للوطن،  منهم  الواحد  تنّكر  املنافع  خّفت  ما  فإذا 

حلوب، أو مشروع استثمارّي حيّبه ما دام جيلب له املنافع، فإذا خّفت هذه املنافع غدر وطنه، 

وتآمر عليه، ورمبا هاجر منه، وتركه فريسة سهلة للذئاب املرتبصة. 

اخلاّصة،  املصلحة  العامة على  املصلحة  بتغليب  إال  الوطن ال يكون  إىل  االنتماء  إّن       

1. سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف فضل مكة، وصححه األلباني.

االنتماء إىل الوطن
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واملواطن فيه إذا شبع أهل وطنه أحّس الشبع، وإن كان جائعاً، وإذا اكتسى أهل وطنه أحّس 

الدفء، وإن كان عارياً، وإذا أمن أهل وطنه أحّس األمن، وإن كان خائفاً.

      االنتماء إىل الوطن ال يكون إال باحملافظة على مكتسباته وممتلكاته، واملواطن فيه يد تبين 

وال تهدم، تعمر وال خترِّب، وإذا ما رأى من خيّرب وقف يف وجهه، يردعه عن التخريب، قال 

تعاىل: }َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اهلُل ِإَلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأَلْرِض ِإنَّ اهلَل ال حيِبُّ امُلْفِسِديَن{. 

)القصص: 77(

     االنتماء إىل الوطن ال يكون إال حبّب أبنائه، ومتين اخلري هلم، بغض النظر عن توجهاتهم 

ومذاهبهم؛ ألّن املواطنة تشمل اجلميع، وبناء األوطان ينهض به اجلميع، والدفاع عن الوطن 

يتحّمله اجلميع.

      االنتماء إىل الوطن ال يكون بغري احملافظة على أمنه وأمن أفراده، وأمن الوطن ال يتأتى إال 

بأن يكون قوياً، ال يطمع فيه عدو خارجّي، ويأمن فيه كّل مواطنيه على الضرورات اخلمس؛ 

دينهم، وأنفسهم، وماهلم، وأعراضهم، وعقلهم، وبذلك يسود األمن الداخلّي، فتقوى اجلبهة 

الداخلية.

     االنتماء إىل الوطن يقتضي إشاعة العدل بني أفراده؛ كي ال يطمع شريف يف حيف، أو 

يظّن أّنه فوق القانون، وكي ال ييأس ضعيف من الوصول إىل حّقه، وكي حيّس اجلميع بالرضا.

يعودان  اللذين  والتقوى،  الرّب  على  أبنائه  بني  التعاون  بغري  يكون  ال  الوطن  إىل  االنتماء 

بالنفع على اجلميع، ويتمّثل الواحد منهم قوله تعاىل: }َواملُْْؤِمُنوَن َواملُْْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 

اهلَل  َوُيِطيُعوَن  الزََّكاَة  َوُيْؤُتوَن  الَة  َوُيِقيُموَن الصَّ املُْْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامَلْعُروِف  َيْأُمُروَن  َبْعٍض 

َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسرَيْمَحُُهُم اهلُل ِإنَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم{. )التوبة:71(
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     االنتماء إىل الوطن يقتضي أن يكون كّل مواطن مؤمتنًا على ما يتواله، وأن يتقن عمله؛ 

كي ال يأتي اخللل من جانبه، وكي ال يكون قدوة سيئة لغريه.

     االنتماء إىل الوطن ال يكون بغري اإلصالح بني أبنائه، وطبيعّي أن خيتلف الناس، قال تعاىل: 

َيَزاُلوَن خمَْتِلِفنَي{ )هود: 118(، وطبيعّي أن تتعّدد وجهات نظرهم، وهذه ظاهرة صحّية؛  }َوال 

ذلك أن تالقح اآلراء وتقادحها يكشف وجه الصواب، على أن ختلص النوايا هلل، وعلى أال 

يبغي بعضهم على بعض، وقد تتسع شقة االختالف لتصل إىل اخلالف، وهو املذموم الذي 

ال يرضاه الدين، ولكّن املنتمي إىل وطنه حياول دومًا التوفيق بني اخوانه، واإلصالح بينهم، 

واملنتمي إىل وطنه ال يتمّسك باخلالف عنادًا واستكبارًا، أو حتقيقًا لرغبات جهات ال تريد 

خريًا للوطن، أو حرصًا على أال ينفلت من حتته كرسّي الزعامة.

     االنتماء إىل الوطن يتطّلب من كّل مواطن أن يعطي صورة مشرِّفة عن الوطن بسلوكه 

مركبة  أكان سائق  مّرة، سواء  بعد  مّرة  إليه  يعود  أهله  يزوره من غري  فيجعل من  السوّي، 

عمومية، أم شرطي مرور، أو صاحب حمّل جتارّي، أو عاماًل يف فندق، أو مواطنًا عادياً.

     االنتماء إىل الوطن -على العموم- عطاء بال حدود، واجبات تؤّدى قبل أن تكون حقوقًا 

تنال، ومسألة الربح واخلسارة ليست يف قاموس املنتمني الصادقني إىل أوطانهم؛ فهم حيّبون 

وطنهم فوق حّبهم ألنفسهم.

االنتماء إىل الوطن
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   مقدمة:

   المد هلل الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، 

وآله وصحبه، ومن استَّ بسنته إىل يوم الدين، وبعد؛

   فيعترب اإلبداع ظاهرة معقدة جدًا، أو مجلة معقدة من الظواهر، ذات وجوه وأبعاد متعددة، 

ولقد صارت البحوث يف جمال اإلبداع على جبهة عريضة مليئة بالتشعب، والتنوع، فمرة 

تظهر أبعاد جديدة، ومرة تأتي أبعاد أخرى لتحل حملها، ولكنها أكثر جدة، فتارة يعرف اإلبداع 

بوصفه استعدادًا أو قدرة على إنتاج شيء ما جديد، وذي قيمة، وتارة يعرف اإلبداع بعملية 

يتحقق النتاج من خالهلا، وأخرى ُيرى يف اإلبداع حاًل جديدًا ملشكلة ما. 

   إن االهتمام باملظاهر الشخصية للسلوك االجتماعي، يقود إىل تعريف يشمل السلوك، 

على  منصبًا  االهتمام  كان  وإذا  معينة،  ظروف  معني، حتت  مبدع  بها  اليت خيتص  واملشاعر 

االستجابات الفردية لألفراد، فإن الاجة تنشأ إىل وجود إطار مرجعي خارجي، وهو الشيء 

الذي يقود إىل تعريف مغاير، يتضمن إجراء مقارنات مع بعض املعايري الضارية.

اإلبداع ورعايته 
في األسرة والمدرسة

                   أ. يوسف عدوي / جامعة بيت حلم / كلية الرتبية

من هنا وهناك
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       اإلبداع لغة واصطالحًا: 

    لغة: َبُدع بداعة وبدوعاً: صار غاية يف صفته، خريًا كان أم شرًا، فهو بديع، أبدع: أتى 

البديع وأتى بالبدعة، اإلبداع: إجياد الشيء من عدم، فهو أخص من اخللق، االبتداعية: نزعة 

يف فروع الفن مجيعها، تعرف بالعودة إىل الطبيعة، وإيثار الس والعاطفة على العقل واملنطق، 

وتتميز باخلروج عن أساليب القدماء باستحداث أساليب جديدة. 

   اصطالحًا: اإلبداع عبارة عن وظيفة ذات ثالثة أبعاد؛ هي: املعرفة، والتخيل، والتقويم. 

وهذه العمليات تنطوي على إجياد حقيقة ما، وإجياد مشكلة، والتوصل إىل فكرة، وإجياد اللول 

للمشكالت املطروحة، وأن حتظى النتائج واللول بالقبول. 

   خصائص اإلبداع واملبدعني: 

1 - اإلبداع ظاهرة معقدة اجلوانب أكثر من كونها مفهومًا نظرياً.

2 - اإلبداع طريقة وإسرتاتيجية جديدة لل مشكلة جديدة بطريقة منطقية. 

3 - عملية مرادفة لعملية حل املشكلة؛ أي إجياد حلول جديدة لألفكار، واملشكالت، واملناهج. 

4 - يتسم اإلبداع باملرونة، حيث يتضمن وضع الفرضيات، واختبارها، وإجراء التعديالت 

عليها، وإعادة اختبارها. 

5 - اإلبداع هو إنتاج شيء جديد، أو التفكري املغاير، أو اخلروج عن املألوف. 

6 - ليس بالضرورة أن يكون العمل اإلبداعي عبقرياً، ولكن ينبغي أن يظهر العمل اإلبداعي 

األصالة الكامنة، واألهمية اجلديرة باملعرفة. 

7 - يتميز املبدعون بالصحة النفسية، واالتزان الوجداني، وحتقيق الذات، والثقة بالنفس، 

اإلبداع ورعايته يف األسرة واملدرسة
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واالكتفاء الذاتي، وعدم االتباعية ملعايري اجلماعة، وجندهم يتميزون يف الوقت ذاته بسمات 

مزاجية، وثيقة الصلة بعدم االتزان الوجداني مثل: الفصام، واالكتئاب، واالنطواء.

   العوامل املؤثرة يف اإلبداع : 

يتأثر اإلبداع بعوامل كثرية أهمها: 

1 - األوضاع الثقافية واالقتصادية يف اجملتمع. 

2 - اجلو الدميقراطي سواء يف األسرة، أم الصف، أم املدرسة، أم اجملتمع ككل. 

3 - تشجيع الطفل على حل املشكالت اليت تواجهه، وتنمية االستقاللية والتنافس الشريف. 

قصص،  من  املادية  اإلمكانات  وتوفري  وتقديره،  واحرتامه  بالطفل  الوالدين  اعتزاز   -  4

وألعاب، وأدوات، واالهتمام باألعمال الذهنية وإتقانها. 

5 - انفتاح اجملتمع على الثقافات املختلفة ومواكبة كل جديد. 

6 - اتصاف البيئة االجتماعية باألمن والطمأنينة، فالبيئة املشحونة بالقلق والتوتر، حتد من 

اإلبداع وتعرقله. 

7 - القدرة العقلية واألكادميية املتخصصة.

8 - سرعة البداهة، وتعدد األفكار، واإلجابات مع القدرة على التحليل، والرتكيب، والتقويم 

باستخدام الرباهني، واألدلة. 

9 - الدافعية لإلجناز يف العمل، والقدرة على االحتمال والصرب، وعدم اخلوف من اخلطأ.

10 - الثقة بالنفس، واالستقاللية، والتنافس، والتفاعل النشط، والديناميكية. 
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   طرق التدريب على اإلبداع : 

   تقسم طرق التدريب على اإلبداع إىل فئتني: 

1. الطرق الفردية، ومن أمثلة التدريب عليها الطرق اآلتية: 

 أ- متثيل األدوار: حيث خيتار الطالب أو الشخص شخصية معينة، ويرتك له كامل الرية 

للتعبري عن آرائه، وأفكاره حول تلك الشخصية. 

 ب- ذكر اخلصائص: حيث تهدف إىل تعديل األشياء وتطويرها، واخلروج بنتائج جديدة،  

حتديد  الطالب  من  يطلب  ثم  كافة،  وعناصره  صفاته  حتديد  مع  املوضوع  حتديد  يتم  حيث 

االقرتاحات، واالحتماالت، والبدائل الالزمة لتطوير املوضوع. 

 جـ- التحليل املورفولوجي: حيث تعتمد على حتليل املشكلة إىل عناصر أساسية، واألساسية 

إىل ثانوية، والثانوية إىل فرعية، ثم إجياد عالقات بني العناصر الفرعية، للوصول إىل نتاجات 

جديدة. 

 د- طريقة العالقة القسرية: حيث تعتمد على افتعال عالقة مصطنعة بني شيئني، أو فكرتني، 

ومن ثم توليد ما ميكن من األفكار اجلديدة. 

 هـ- طريقة العصف الذهين: يقسم الطالب إىل جمموعات صغرية، يرتاوح عدد كل منها من 

) 5 - 10 ( طالب، حيث جتلس كل جمموعة على طاولة مستديرة، ويطرح على الطالب 

مشكلة حمددة، ويطلب من كل فرد تقديم أكرب قدر ممكن من االقرتاحات واللول للمشكلة 

املطروحة، دون أي انتقاد لألفكار املطروحة. 

 و- طريقة تآلف األشتات: تقوم على عمليتني هما: جعل الغريب مألوفاً، وجعل املألوف 

اإلبداع ورعايته يف األسرة واملدرسة
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غريباً، وتستخدم هذه الطريقة بشكل واسع يف رسم الكاريكاتري وأفالم الكرتون. 

   الفرق بني اإلبداع واالخرتاع واالكتشاف: 

   اإلبداع أو االبتكار هو إنتاج شيء ما، على أن يكون هذا الشيء جديدًا يف صياغته، وإن 

أما  اإلبداعي،  التخيل  أو  الفن،  أعمال  كإبداع عمل من  قبل،  كانت عناصره موجودة من 

االخرتاع الذي يعد أحد جوانب اإلبداع: فهو إنتاج مركب جديد من األفكار، أو بوجه خاص 

إدماج جديد لوسائل من أجل غاية معينة، واالخرتاع بهذا املعنى عكس االكتشاف الذي ال 

يطلق إال على اكتساب معرفة جديدة بأشياء كان هلا وجود من قبل، سواء أكان هذا الوجود 

ماديًا أم كان نتيجة ترتتب بالضرورة على معلومات سبق وجودها. 

إبداع  املبدع، وحتى  ارتباطًا وثيقًا بشخصية  الفن والعلم يرتبط     واإلبداع يف كل من 

النظرية العلمية، يرتبط أساسًا بقدرة أحد العلماء على ختيل عالقات تتجاوز الوقائع، ويرتبط 

اإلبداع بشخصية املبدع، وهذا يفسر االزدهار يف كل من الفن والعلم، بالظروف املكانية، 

والزمانية، اليت ال ُتغمر فيها شخصيات الفنانني والعلماء. 

    دور األسرة واملدرسة يف رعاية اإلبداع: 

    مما ال شك فيه أن اجملتمعات اإلنسانية تسعى إىل حتقيق أهداف تربوية، يعترب اإلبداع أحد 

هذه األهداف، وأصبح األفراد املبدعون يلعبون دورًا مهمًا يف تنمية هذه اجملتمعات يف اجملاالت 

كلها؛ وهلذا؛ فحرّي باجملتمعات ومؤسساتها رعاية املبدعني وتشجيعهم، وتلعب األسرة دورًا 

اليت  اجملتمع  األوىل من مؤسسات  املؤسسة  باعتبارها  للطفل،  االجتماعية  التنشئة  مهمًا يف 

ويتم  التفكري،  وأساليب  فيه،  املرغوب  السلوك  أمناط  إكسابه  عليها  ويقع  بالطفل،  تتصل 

ذلك عن طريق اخلربات التعليمية اليت توفرها هلم، من خالل اختيار األلعاب اليت تساهم يف 
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تنمية قدراتهم على التخيل واإلبداع، ويدربونهم على املهارات اليت تساعدهم على ممارسة 

األنشطة اليت تزيد من قدراتهم اإلبداعية، وتساعد الطفل على أن يصبح مواطنًا صالًا يؤمن 

بقيم جمتمعه، ويعمل على حتقيق أهدافه الشخصية، وأهداف وطنه. 

العامل من حوهلم،  أبنائهم االهتمام، واالستقالل، والرية يف استكشاف      كذلك إعطاء 

وتشجيعهم على االستقالل العقلي، والتعبري الصريح دون التحرج من القيم أو الدين، 

بأطفاهلم، والتسامح معهم  يتحكموا  االنفتاح يف الصالت اإلنسانية، وأن ال  وحثهم على 

من  دومًا  الناضج  السلوك  على  يشددوا  ال  وأن  يظهرونها،  قد  اليت  النزعات  إىل  بالنسبة 

أبنائهم، وتشجيع فضول األطفال وميوهلم إىل البحث واإلجناز املستقل، والتمتع بالعالقات 

األسرية اآلمنة طريق رائع لإلبداع، وعلى األسرة أال توجه اللوم، والنقد، والضبط العالي 

للطفل، وكذلك النان املتدني، فدائمًا تكون معتدلة يف األمور، أي مبعنى آخر تعمل على 

الضبط القليل، والنان الكبري، حيث تعمل على تطوير اإلبداع. 

املدرسي  اجلو  يكون  وأن  الطفل،  حبرية  االهتمام  خالل  من  فيقوم  املدرسة؛  دور  أما      

جو صداقة، وتبين طرق تعليمية تتمحور حول الطالب، وحتفز تفكريه اإلبداعي، واالهتمام 

حمتوياتها، وغرس  من  واالستفادة  إليها،  الرجوع  على  الطالب  وتشجيع  املكتبية،  باملدرسة 

الثقة يف أنفس الطالب، وحثهم على العمل دون خوف من النتائج، واحرتام األسئلة غري 

العادية، واألفكار اإلبداعية، مع إظهار الثناء على أفكار املبدعني، وتقديم الفرص للتعليم 

الذاتي بنوع من التوجيه املدروس، وتوفري الربامج املتنوعة، واهلادفة، اليت تعمل على تنمية 

التفكري اإلبداعي، واحرتام آراء الطالب، وعدم فرض اآلراء عليهم، مع تقبل األفكار غري 

التلقني، والفظ واالستظهار  النقاش، واالبتعاد عن  املألوفة، وتنويع مستويات األسئلة يف 

اإلبداع ورعايته يف األسرة واملدرسة
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النظرة  مع  املنسجم  التخيل  وتشجيع  اخلطأ،  من  اخلوف  من  الطالب  وحترير  التعليم،  يف 

الواقعية، واملنطق، وتكوين اجتاهات إجيابية لدى الطلبة حنو اإلبداع واملبدعني، وتشجيعهم 

على االطالع على مبتكرات املبدعني من علماء، وشعراء، وأدباء، وفنانني، وإبداعاتهم، مع 

التشجيع على االحتفاظ باألفكار اخلاصة بالطالب، عن طريق تسجيلها يف يوميات، أو يف 

كراسات خاصة هلم على شكل بطاقات لألفكار. 

   وعلينا أن ال ننسى أن املعلم جيب أن يكون أمنوذجًا جيدًا للشخص املتفتح ذهنيًا يف اجملاالت 

املختلفة، وعدم السخرية من أفكار الطالب، وتصميم مواقف تعليمية، تساعد على استثارة 

التفكري، وطرح قضايا ومسائل تثري الرية عند الطلبة. 

املصادر واملراجع 
1 - اإلبداع وتربيته، فاخر عاقل، دار العلم للماليني، مصر. 

2 - اإلبداع والشخصية، عبد الليم السيد، دار املعارف، القاهرة، 1971م . 

3 - اإلبداع، حبث غري منشور، ناصر سلمان، غالب أبو طري، جامعة القدس، فلسطني، 1998م . 

4 - تفكري األطفال وتطوره وطرق تعليمه، يوسف قطامي، األهلية للنشر والتوزيع، مصر، 1997م . 

5 - سيكولوجية اإلبداع، عبد الرمحن عيسوي، دار النهضة العربية، بريوت. 

6 - سيكولوجية العقل البشري، الشيخ كامل حممد عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت. 

7 - املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية، مصر. 
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     ال شك يف أن اإلدارة اإلسالمية قد متيزت مبجموعة من اخلصائص والسمات، اليت 

تستجيب لاجة بين البشر قاطبة؛ وذلك ألنها من عند رب العاملني، كما أن التطبيق العملي 

الناجح هلذه اإلدارة، ملئات السنني، على أمم األرض، من خمتلف املشارب والثقافات واألعراق 

واألنساب، قد أثبت صحة قولنا هذا؛ فإدارة تستند إىل القرآن الكريم، املنزل من رب اخللق 

أمجعني، وسنة نيب البشرية مجعاء، ال بد أن تكون ذات خصائص ومسات، تستحق املراجعة 

والقراءة املتمعنة من قبل الباحثني والعلماء املتخصصني.    

الرسول  اجملال، وتعاليم اإلسالم، وسرية  الرتبوي يف هذا       ومن خالل مراجعة األدب 

اخلصائص  من  جمموعة  تلمس  ميكن  الكرام،  وصحابته  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الكريم، 

والسمات لنموذج اإلدارة يف اإلسالم، اليت جعلت من حياة املسلمني، حياة أمن وأمان، حب 

وإخالص، إتقان ووالء، طاعة ومسؤولية، ومن هذه اخلصائص: 

كونهم  عظيمة،  برهبة  املسؤولية  لتولي  املسلمون  نظر  ومسؤولية:  أمانة  الوظيفة   .1   

اعتربوها أمانة، ال بد أن تؤدى حبقها، وعلى الوجه األكمل، وفهم املسلمون من ذلك أنه ال بدَّ 

أن توكل املسؤولية للشخص القادر على القيام بها، وخيلص يف أدائها، فيحرتمه مرؤوسوه، 

 منوذج اإلدارة يف اإلسالم:

 اخلصائص والسمات
      د. حممود أمحد أبو مسرة / عميد كلية العلوم اإلنسانية ـ جامعة االستقالل

من هنا وهناك
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ويثقون به، ويطمئنون إليه، فتشيع روح املودة، ويعمل الكل بروح الفريق، خلدمة املؤسسة 

َكْيَف  َقاَل:  اَعَة،  السَّ َفاْنَتِظِر  اأَلَماَنُة  ُضيَِّعِت  َفِإَذا   .....( والسالم:  الصالة  عليه  قال  واجملتمع، 

اَعَة()1(، وقال عليه الصالة والسالم  َد اأَلْمُر ِإىَل َغرْيِ َأْهِلِه، َفاْنَتِظِر السَّ ِإَضاَعُتَها؟ َقاَل: ِإَذا ُوسِّ

ألبي ذر الغفاري، عندما سأله اإلمارة: )َيا َأَبا َذرٍّ؛ ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنََّها َأَماَنٌة، َوِإنََّها َيْوَم الِقَياَمِة 

ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حِبَقَِّها، َوَأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها(.)2( 

    ويعّد الكيالني وزمياله أن األمانة والقوة ركنان أساسيان، من أركان الوالية اإلدارية يف 

اإلسالم)3(،   قال تعاىل: }ِإنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ اأَلِمنُي{. )القصص: 26( 

    فقبول الوظيفة، باستالم املناصب اإلدارية والقيادية، هو حتمل للمسؤولية، وأمانة ثقيلة، 

يتجافى عنها كثري من الناس؛ ورعًا وتقوى، وخوفًا من العجز عن أخذها حبقها، وليست 

)شارة( تباع يف سبيلها الكرامة، وليست كرسيًا يسلك يف سبيله السبل كلها، بل هي حمنة 

ُيوالها  فال  تشريفاً،  وليست  تكليف  أنها  على  إليها  ُينظر  الرجال،  ملعادن  وحمك  للحكام، 

الالهثون أو املتطلعون الستغالهلا، واالنتفاع بها، أو التسلق عربها.

     فعن أبي موسى، رضي اهلل تعاىل عنه قال: دخلت على النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أنا 

ورجالن من قومي، فقال أحد الرجلني: َأمِّرنا يا رسول اهلل، وقال اآلخر مثله، فقال: )إنا ال ُنَولِّي 
هذا من سأله وال من حرص عليه()4(

     وقد التفت السلف الصاحل هلذا األمر، فكانوا ال ُيولون املنصب ملن ُيْقِبل عليه، أو يطلبه 

لنفسه، فقد روي عن عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، أنه عدل عن استعمال رجل، كان يريد 
1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع األمانة.

2. صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة.
3. إبراهيم زيد الكيالني، وهمام عبد الرحيم سعيد، وصاحل ذياب هندي، دراسات يف الفكر العربي اإلسالمي، عمان، 

دار الفكر، 1988، ص278.  
4. صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب ما يكره من الرص على االجارة.
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استعماله، بعد أن بادره الرجل بطلب ذلك املركز، حيث قال عمر: )واهلل لقد كنت أردتك 

لذلك، ولكن من طلب هذا األمر، مل يعن عليه(.)1( 

   2. العقد ملزم للطرفني، وجيب الوفاء بشروطه: قال عليه الصالة والسالم: )امُلْسِلُموَن 

عْنَد ُشُروِطِهْم()2(، فما دام الطرفان ملتزمني بعقد، أجري ومستأجر، موظف ومؤسسة،  رئيس 

ومرؤوس، وجب االلتزام ببنود العقد وشروطه يف السر والعلن، إال ما أحلَّ حراماً، وحرم 

حالاًل، فعلى املسؤول أو املوظف أن ال يتملص من أداء واجبه، أو أن يقصر فيه، حبجج واهية،   

وأعذار كاذبة، وعليه أن يؤدي عمله على الوجه األكمل وبإتقان، قال عليه الصالة والسالم: 

)ِإنَّ اهلل َتَعاىَل حيِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنُه()3(، فالدافع إلتقان العمل ال بد أن يكون 

شرعياً، ال مراقبة املسؤول، فكانت املراقبة يف اإلسالم مراقبة ذاتية، ويف املقابل ال بدَّ أن يأخذ 

أجره، وحتفظ حقوقه كاملة، قال عليه الصالة والسالم: )َأْعِط اأَلجرَي َأْجَرُه، َقْبَل َأْن جَيفَّ َعرقه(

)4(، وال بدَّ من أن يكون األجر حمددًا، ومراعيًا األعباء، والظروف، والكفاية يف العيش الكريم. 

   3. التزام مبدأ الشورى: إن اإلدارة يف اإلسالم ال تعرتف بدكتاتورية املسؤول أو الرئيس، 

عمران:  اأَلْمِر{)آل  يِف  }َوَشاِوْرُهْم  تعاىل:  قال  وجلي،  واضح  الشورى  من  اإلسالم  وموقف 

159(، وقال تعاىل: }َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم{)الشورى: 38(، فمن حق العاملني يف املؤسسة أن 

ُيستشاروا، ومن واجبهم أن ينصحوا بإخالص، دون متلق أو نفاق؛ طمعًا يف منصب أو جاه، 

قال عليه الصالة والسالم: )امُلْسَتَشاُر ُمْؤمتٌََن()5(، وتبادل الرأي واملشورة من أهم املبادئ اليت 

1. هاني عبد الرمحن صاحل الطويل، اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي، سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، 1986. 
ص33.

2. صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة.
3. شعب اإلميان، 7 /232، حسنه األلباني يف صحيح اجلامع.

4. سنن ابن ماجه، كتاب الرهون، باب أجر األجراء، وصححه األلباني.
5. سنن الرتمذي، كتاب األدب، باب إن املستشار مؤمتن، وصححه األلباني. 
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تساعد على جناح القيادة اإلدارية، فهي ظاهرة صحية يف اإلدارة، جتعل املوظف إجيابي التصرف 

والعطاء، وَفّعااًل، ومساهمًا بدور بارز يف املؤسسة، كون ذلك يؤدي إىل إشباع حاجات معنوية 

لديه، ويؤدي إىل رضاه الوظيفي، والرسول الكريم، عليه الصالة والسالم، القدوة السنة، 

ويف  واخلندق،  أحد،  ومعركة  بدر،  معركة  يف  وموقف؛  موقع  من  أكثر  يف  أصحابه  استشار 

مناسبات عدة، وعمل الرسول الكريم، عليه الصالة والسالم، مببدأ الشورى، مع كونه نبيًا 

يوحى إليه، إمنا لكمة بالغة، هدفها تأليف القلوب، وحض املسلمني على اّتباع هذه الوسيلة، 

وتنبيٌه للمسؤولني من بعده، بأال يستبد أحد برأيه، ويغفل وجهات نظر صفوة األمة فكرًا 

وخربًة وسلوكاً، وأن يف تطبيق مبدأ الشورى؛ احرتامًا إلنسانية اإلنسان، من خالل مشاركته 
يف بناء اجملتمع الذي هو جزء منه.)1(

 والشورى تكون عندما يكون األمر مما يستشار فيه، وليس حكمًا شرعيًا قطعيًا يف داللته،  

حيث يشري املزجاجي بهذا اخلصوص، إىل أن الشورى يف اإلسالم مقيدة، وليست مطلقة؛ إذ 

إنه ال مكان للشورى، أو حتى جمرد التفكري فيها، متى ورد نص قرآني كريم، أو حديث نبوي 

شريف يتعلق باملسألة، يتكون الرأي واالجتهاد وقتئذ يف إطار النص، وما حيتمله معناه.

   4. مبدأ العالقات اإلنسانية: متيزت اإلدارة اإلسالمية باملهارة اإلنسانية يف قيادة العاملني، 

فهي ليست متعالية متسلطة، وليست سائبة غري مكرتثة، بل هي قيادة  توازن بني اإلنتاجية 

والعوامل اإلنسانية، على اعتبار أن ذلك يساهم يف تلبية حاجات الفرد وإشباعها، حتى إذا 

ما أشبعت، أصبح العامل أكثر شعورًا بالرضا، وأكثر تعاوناً، وإقبااًل على عمله، ويف مقدمة 

تلك الاجات، إحساس العامل باألمن والطمأنينة يف عمله، وشعوره باالنتماء إىل مؤسسته، 
واإلسهام يف حتقيق أهدافها.)2(

1. أمحد بن داود املزجاجي، التنظيم اإلداري يف اإلسالم، مفهومه وخصائصه، 1991، ص64.
2. أمحد إبراهيم أبو سن، اإلدارة يف اإلسالم، 1984. ص178 
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    ولقد نصَّ القرآن الكريم صراحة وبوضوح، على ضرورة معاملة الناس معاملة إنسانية 

ا َغِليَظ اْلَقْلِب  تسودها الرمحة واللني، قال تعاىل: }َفِبَما َرمْحٍَة ِمَن اهلِل ِلْنَت هلَُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر هلَُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى  الْنَفضُّ

اهلِل ِإنَّ اهلَل حيِبُّ املَُْتَوكِِّلنَي{. )آل عمران: 159(

   ويرى أبو سن أن مفاهيم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم، تكمن يف اإلحساس بالطمأنينة 

واإلشادة  باجلهود،  واالعرتاف  املنظمة،  عمل  يف  واملشاركة  باالنتماء  والشعور  واالستقرار، 

بالفضل، والتنبيه إىل مواطن اخلطأ بالسنى واملعروف، والتيقن من اهلدف، وحق التظلم.)1( 

املفتوح: عمدت اإلدارة اإلسالمية إىل إزالة الواجز بني الرئيس  الباب  سياسة  مبدأ   .5   

واملرؤوسني، حتى على مستوى رئيس الدولة، وبهذا مل َتْشُك اإلدارة اإلسالمية من أعراض 

عند  يكن  ومل  بالقمة،  القاعدة  اتصال  وخاصة  االتصال،  معوقات  من  وال  البريوقراطية، 

املرؤوسني أي حتفظ من مقابلة املسؤول، ومواجهته )بصراحة(، بل وحماسبته إذا كان ذلك 

ضرورياً، دون حقد أو كراهية، أو قرارات انتقامية تعسفية، بل الكل يسعى خلدمة املؤسسة 

أو الدولة، والكل حريص على األمانة اليت محلها، عندها حيس املوظف بأنه جزء من املؤسسة 

فعاًل، حترتمه وحيميها من كل سوء، وحترتم رأيه، فيخلص هلا يف النصيحة والعطاء، فكانت 

أو  حماسب،  أو  منتقد،  أو  حاجة،  صاحب  لكل  مصراعيها  على  مفتوحة  املسؤولني  أبواب 

مشارك برأي)2(؛ ونظرًا لكثرة حاجات الناس وأعدادهم يف األمصار واألقاليم، ورغبتهم يف 

مقابلة مسؤوليهم، فهذا يستدعي تنظيم املقابالت وترتيبها، بكيفية ال ترهق املسؤول، وال 

تؤخر مصاحل الناس وقضاءها. 

1. اإلدارة يف اإلسالم، مرجع سابق، 1984.ص ص91– 95  

2. اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي، سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، مرجع سابق، 1986، ص36. 
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 6. بساطة في النظام وسرعة في اإلنجاز: عن عائشة، رضي اهلل عنها، أنها قالت: )َما ُخريَِّ َرُسوُل 

اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َبنْيَ َأْمَرْيِن َقطُّ ِإال َأَخَذ َأْيَسَرُهَما، َما ملَْ َيُكْن ِإمثًْا()1(، وقال تعاىل: 

}ُيِريُد اهلُل ِبُكُم اْلُيْسَر َوال ُيِريُد ِبُكُم الُعْسَر{. )البقرة: 185(

اختيار األسهل، واأليسر، واألجدى، من  يقتضي  يسر، وهذا  كله  فالدين اإلسالمي        

وتسيريها.  األمور  لضبط  تسن  واليت  اإلدارية،  والقوانني  واألنظمة،  واألساليب،  الوسائل 

فصاحب املصلحة إمنا يبغي السرعة يف إجنازها، وإجنازها على الوجه األكمل، وهذا ال يتأتى 

إال من خالل السهولة واليسر، كون التعقيد يوجد الصعوبة. 

     ويؤكد املزجاجي أن التنظيم اإلداري اإلسالمي، يعترب عاماًل اجتماعياً، يتفاعل مع ما حييط 

به من ظروف وعوامل أخرى، وأن اإلجراءات اليت يتم عن طريقها األداء لتقديم اخلدمة إىل 

الفرد واجلماعة، يتوخى فيها املرونة دون إهمال، والدقة بال ابتذال،)2( ولقد نهى اإلسالم عن 

التشدد، ووضع العراقيل، والعقبات اليت تؤخر العمل، وتؤدي إىل تعطيله، قال عليه الصالة 
ُروا َوال ُتَنفُِّروا(.)3( ُروا، َوَبشِّ ُروا َوال ُتَعسِّ والسالم: )َيسِّ

    واملسؤول، املخلص الواعي، يبحث دائمًا عن كل ما يساعد على تنظيم أمور الناس، 

اإلجراءات  من  غريه  عن  يأخذ  أو  يطور،  أو  يستحدث،  أن  فعليه  حاجاتهم،  واستعجال 

والوسائل واألساليب، اليت تضمن السرعة يف اإلجناز، واليسر يف املعاملة، فقد استفاد عمر 

ابن اخلطاب، رضي اهلل عنه، من خربات األمم السابقة يف اجملال اإلداري عندما استحدث نظام 

الدواوين؛ لتسهيل اإلجراءات اإلدارية وتدوينها، مثل ديوان اجلند، وديوان اخلراج، وديوان 

أبي  املستجدات، فقد استحدث معاوية بن  الرسائل، كما استحدثت دواوين أخرى وفق 
1. صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: ) يسروا وال تعسروا(

2. التنظيم اإلداري يف اإلسالم، مفهومه وخصائصه، مرجع سابق، 1991. ص64.
3. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا. 
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سفيان ديوان اخلامت؛ خلتم رسائل اخلليفة من قبل صاحب هذا الديوان، وهو أشبه ما يكون 

بقلم األرشيف أو السجالت يف عصرنا الاضر.)1( فمثاًل، ويف ظل ثورة العلم والتكنولوجيا، 

ال يعقل ملؤسسة أو دائرة لديها اإلمكانات املادية، أن تصر على استخدام امللفات الورقية 

وضرورة التدقيق، والرجوع إليها عند كل مراجعة، واستبعاد استخدام الكمبيوتر، والذي 

يعطيك املعلومات املخزنة خالل ثواٍن.

األشياء،  على  حكمه  يف  عاداًل  يكون  أن  للمسؤول  ينبغي  والعدل:  املعاملة  حسن   .7   

واألشخاص، واألفعال، ال يفرق بني مرؤوسيه، لسب وال جاه، قال تعاىل: }َوال جَيِْرَمنَُّكْم َشَنآُن 

َقْوٍم َعَلى َأال َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبرٌي مبَِا َتْعَمُلوَن{)املائدة: 8(،   

ولقد أوصى علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، واليه على مصر، بقوله: )أنصف الناس من 

نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك ال تفعل تظلم(.)2( ويقول 

 )3(.) عليه الصالة والسالم: )َمْن اَل َيْرَحِم النَّاَس، اَل َيْرمَحُْه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

     فالعدل وحسن املعاملة يف املؤسسات والتنظيمات يعدُّ حمورًا أساسياً، ومرتكزًا ضروريًا 

تقوم عليه التنظيمات اإلدارية، فمن خالل ذلك يشعر املرؤوس بأنه لن ُيظَلم، وسيأخذ حقه 

كاماًل غري منقوص، سواء أكان ماديًا أم معنوياً، ومن خالل أنظمة وقوانني عادلة تطبقها رئاسة 

عادلة، ال تعرف احملاباة، وال الغش، عندها يشعر املرؤوس بالطمأنينة واألمان، فال حقد وال 

كراهية، وال تقصري وال نفاق، أما يف غياب العدل؛ فتهضم القوق يف املؤسسات، ويوسد األمر 

إىل غري أهله، حماباة أو خوفاً، وتعطل مصاحل الناس، وتدب الفوضى، واالستهتار، واليأس يف 

أنفس املرؤوسني. 

1. أمحد بن داود املزجاجي، التنظيم اإلداري يف اإلسالم مفهومه وخصائصه، مرجع سابق، 1991. ص67.
2. اإلدارة يف اإلسالم، مرجع سابق، 1984. ص 107 

3. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رمحته صلى اهلل عليه وسلم، الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. 
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    بذلك؛ يتوافر لدينا إدارة تقوم على طاعة اخلالق، وحب الناس، إدارة تقوم على التعامل 

مع اإلنسان، ومن أجل اإلنسان، مبدأ العالقات اإلنسانية جزء من كيانها وكينونتها، إدارة 

أخذت بالافز املادي واملعنوي، وبالرقابة الذاتية بدافع تقوى اهلل، قبل أن تكون رقابة مسؤول 

قد يرى وقد ال يرى، وبذلك تعمق يف الفرد املسلم حب العمل واإلخالص فيه.)1( 

    وإذا ما أردنا اخلروج بإدارة متميزة، ال بد من مزج ما ورد آنفًا باخلصائص والسمات 

الفردية، اليت تالزم الفرد أينما حل أو ارحتل، كجزء من منط حياته اإلسالمية، اليت ال جيوز أن 

تنفصل عنه، كونه مسلماً، وهي عبارة عن قائمة طويلة من الصفات اخُللقية واإلنسانية، اليت 

نادى بها اإلسالم، وحض عليها، وطلب االلتزام بها، منها: الصدق، واألمانة، والعدل، واللم، 

والصرب،  بالعهد،  والوفاء  باملوعد،  وااللتزام  والكرم،  اللسان،  وحفظ  والتواضع،  والرفق، 

وإتقان  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  اهلل،  حمارم  تنتهك  عندما  إاّل  الغضب،  وعدم 

العمل، وغريها من تلك الصفات. 

1.  حممد حامد حسنني، نظام الوافز يف اإلسالم، اجمللة العربية لإلدارة، عدد 4، سنة 6، 1982، ص78. 
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    الشاعر الذي نتحدث عنه يف مقالتنا املتواضعة هذه، هو الشاعر اللبناني، الربوفيسور 
أنيس اخلوري املقدسي، املولود يف طرابلس بلبنان عام 1885م، وتويف يف عام 1977م، الذي 
كان عضوًا يف اجملمع العلمي العربي يف دمشق، إنه الشاعر واألديب العربي الكبري، الذي 
تغنى مفاخرًا بالنصر املبني، الذي حققه املسلمون يف معركة الريموك بهذه القصيدة الرائعة، 

اليت كنا ننشدها صغارًا دون أن نعرف قائلها.
    الربوفيسور أنيس اخلوري املقدسي شاعر قدير، وَعَلم شامخ من أعالم األدب العربي 
الديث، له املؤلفات القيمة، ولعل أكثرها شهرة، هو كتابه القيم: )االجتاهات األدبية يف العامل 
العربي الديث(، الذي كان من املؤلفات املقررة يف مناهج جامعة بريوت العربية، عندما كنت 

أحد طالبها يف بداية السبعينيات من القرن املاضي.
     رجل يف مكانة الربوفيسور املقدسي، ال بدَّ أن يكون على قدر كبري من النباهة يف قراءة 
التاريخ، والنزاهة يف إبداء رأيه يف قومه العربي، ومل يكن مسلماً؛ مع أنه يدرك أن اإلسالم هو 
دين احملبة، واملؤاخاة، والسالم، وقرآنه هو الافظ للغة العربية اليت توحد العرب؛ مسلمني 
ومسيحيني، ولذلك يكثر يف األدب العربي الشعراء العرب النصارى الذين جمدوا اإلسالم، 
ومدحوا حممدًا نيب اإلسالم، صلى اهلل عليه وسلم، كما قال الشاعر القروي، رشيد سليم 

شاعر مسيحي 

يتغنى بأجماد اإلسالم!! 

    أ. ياسني السعدي

من هنا وهناك
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اخلوري معجبًا ومفاخرًا، وخماطبًا الرسول الكريم، صلى اهلل عليه وسلم:
يا فاتح األرض ميدانًا لدولته  *****  صارت بالُدك ميـــدانًا لكل قوي
يا قوُم هـذا مسيحيٌّ يذّكركم  *****  ال ُينِهض الشرَق إال حبُّنا األخوي
فإن ذكرمت رســول اهلل تكرمة  *****  فبّلغوه ســــالم الشاعر القروي

     أما يف هذه القصيدة الصغرية يف عدد أبياتها، والواسعة يف دالالتها، جيرد الشاعر املقدسي 
شخصًا من ذاته على الطريقة العربية القدمية، وخياطبه قائاًل:

على الريموك قْف واقَر السالمـا ***** وكلِـّـْمهُ  إذا فهم الكــــالما
وقْل يا نهُر هل هاجتك ذكــرى  ***** شجت قليب وهيَّـجت الغراما

     والتحية هنا هي للنهر الذي يعرف الشاعر أنه ال يفهم الكالم؛ ألنه جمرد جمرى نهر، 
ولكنه يقرئه السالم؛ ألنه كما جاء يف البيت التالي، هيج ذكره يف نفس الشاعر مشاعر الفخر 
بالنصر العظيم، الذي أحرزه املسلمون هناك، على ضفافه يف حربهم ضد الروم، وختليص 

سوريا الكربى من احتالهلم البغيض.
     إنه خياطب النهر متسائاًل، ولكن مبرارة وأمل؛ الختالف الوضع الذي كان أيام عز املسلمني، 
الفرنسي  االحتالل  بعد  قصيدته  نظم  الشاعر  أن  اليوم، وخصوصًا  الوضع  إليه  وما صار 

لسوريا ولبنان بعد الرب العاملية األوىل، كما يبدو من مفهوم األبيات.
     يفاخر الشاعر باإلسالم وبأبطاله، الذين غريوا وجه التاريخ ببطوالتهم، اليت مل يذكر 

التاريخ هلا مثياًل:   
هنا اإلسالُم ضاء له ُحـــساٌم  *****  غداة استـلَّ خالُده اُلـساما
وَهـبَّ أبو عبيدة مثـل ليـث  *****  يقوُد وراءه املـــوَت الزؤاما

فأصلى الروَم حربـــًا أيَّ حرب  *****  وفلَّ بعزمه اجليش الـُلهاما 
وســـاَر على روابي الشام خيطو *****  خِتـرُّ له الُربا هامــــًا فهاما
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استلَّ خالد وجنوده سيوفهم  الريموك، ملعت سيوف اإلسالم غداة  أي يف رحاب  هنا؛      
ملواجهة الروم يف معركة من املعارك التارخيية الفاصلة يف حياة البشرية؛ ألنه ترتب عليها نهاية 

عصر، وبداية عصر جديد، هو العصر اإلسالمي اجمليد.
    وينوه الشاعر بدور أبي عبيدة الذي وصفه باألسد الذي يرمي األعداء باملوت الزؤام، 
والذي أصلى الروم، حبرب ضروس، وهزم اجليش اللهام، أي كثري العدد، والذي كان يفوق 
جيش املسلمني أضعافًا يف َعدده وُعدده، ومع ذلك هزم الروم، وراح ينتقل من نصر إىل نصر، 

ويتعقب فلوهلم، ويقضي على وجودهم.
    وخيتم الشاعر أبياته احملدودة من حيث مبناها، ولكنها كبرية يف معناها ومغزاها، فيخاطب 
النهر الذي صار رمزًا للنصر الذي تغنى به الشاعر، ويسأله حبسرة، ولكن فيها روح األمل 

والرجاء:
بربِّـك أيها النـــــــهُر امُلـفـدَّى  ***** بربِّك قْل وال ختشى املالما
أُيـشرُق جنُمـــــنا مــن بعـد ذل  ***** ويعلو بعد أن لَق الرغاما

     يستحلفه بهذه الروح املفعمة باألمل ملا آل إليه العرب من املذلة، أن خيربه بصدق، ولكن 
ومعها  الريموك،  بعد  الدنيا  على  سطعت  اليت  العرب  مشس  بأن  قلنا،  كما  وأمل،  برجاء 
أدنى  اليوم قد وصلوا من اهلوان  القادسية، وغريهما من معارك اإلسالم اخلالدة، ولكنهم 

الدرجات؛ حتى مرغت كرامتهم بالرغام، كما قال الشاعر القروي كذلك.
     لكن يبدو أن الشاعر، وكثريًا من الشعراء العرب، مل يفقدوا األمل أبدًا بإشراق الشمس 

العربية من جديد، مهما طال غيابها، فتساءل مبا يفيد الرجاء، قائاًل:
أجبين هل يفيُق الشرق حقـــًا  ***** وينهُض بعد أن أغفى وناما؟!

     ويف اعتقادنا أن هذا الرجاء قد بدأت تلوح بوادر حتقيقه فيما جيري يف الوطن العربي، 
الذي أشار إليه باسم الشرق، كما كان يقال يف زمن الشاعر عن الوطن العربي.

شاعر مسيحي يتغنى بأجماد اإلسالم !!
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     عقدت دار اإلفتاء الفلسطينية والبنك اإلسالمي العربي ورشة عمل مشرتكة حول الضوابط 

الشرعية املنظمة ملعامالت املصارف اإلسالمية، برعاية مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام 

اإلسالمي  للبنك  العام  السيد سامي صعيدي -املدير  الفلسطينية- وسعادة  والديار  للقدس 

وممثلني  احملافظات ومساعديهم  ومفتيي  األعلى،  اإلفتاء  أعضاء من جملس  العربي-  وحضور 

عن اإلدارة العامة لدار اإلفتاء الفلسطينية والبنك اإلسالمي العربي، وذلك يف قاعات أبراج 

الزهراء.

بتالوة  الورشة  افتتحت       

آيات من الذكر الكيم، تالها 

مدير  محاد/  ياسر  د.  فضيلة 

دائرة البحوث. ومن ثم رحب 

خليل  إبراهيم  الشيخ  فضيلة 

املساعد  الوكيل  اهلل/  عوض 

الفلسطينية،  اإلفتاء  لدار 

)الضوابط الشرعية املنظمة
 ملعامالت املصارف اإلسالمية(

هالة عقل وإميان تايه / دار اإلفتاء الفلسطينية

تقرير عن ورشة عمل
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يهدف  الذي  اللقاء،  هذا  مثل  عقد  أهمية  وأوضح  باملشاركني،  الورشة،  إدارة  على  املشرف 

إىل التعريف بآليات عمل البنك اإلسالمي العربي والضوابط الشرعية اليت حتكم معامالته 

املصرفية.

    ثم بدأت أعمال الورشة بكلمة مساحة املفيت العام، اليت استهلها بطلب قراءة الفاحتة على 

أرواح الشهداء، ومن َثمَّ رحب باملشاركني، وأثنى على صمود األسرى، وعلى رأسهم األسري 

للبنك  شكره  وقدم  العيساوي،  سامر  العام؛  يقارب  ما  منذ  الطعام  عن  املضرب  األسطورة، 

مفهوم  إىل  الوصول  إىل  تهدف  اليت  الورشة،  هذه  عقد  على  حرصه  على  العربي،  اإلسالمي 

مشرتك يف عمل املصارف اإلسالمية، وإعطاء تصور واضح عن عمل البنك اإلسالمي العربي، 

مثنيًا على اجلهود اليت يبذهلا البنك اإلسالمي العربي لتعزيز فكرة الصريفة اإلسالمية لدى أبناء 

الشعب الفلسطيين، ثم بنّي أن املصارف يف فلسطني تقسم من حيث تصنيفها إىل نوعني:

    أوهلما: املصارف التجارية، ويقوم عملها على أساس شراء النقد وبيعه بفائدة ثابتة، وهذا 

يندرج حتت باب الربا احملرم.

   ثانيهما: مؤسسات إسالمية تعلن أنها حتَّكم الشرع يف أعماهلا، األمر الذي قد يوقع بعضها 

عمل  إقرار  عن  املسؤولة  اجلهة  وهي  الشرعية؛  الرقابة  دور  يأتي  هنا  من  شرعية،  خمالفة  يف 

ال  حتى  التنفيذ؛  بعد  ومتابعتها  تنفيذها،  وكيفية  املتعاقدين،  بني  العقود  إبرام  من  املؤسسة، 

تصطدم باملخالفات الشرعية.

   وأوضح أهمية الوقوف على شكل التعامل وآليته يف البنك اإلسالمي العربي، للوصول إىل 

املالي  مفهوم مشرتك يف عمل املصارف اإلسالمية، حتى يتكون لدى الريصني على التعامل 

الذي يتفق والشريعة اإلسالمية تصور واضح وصحيح عن عمل البنك اإلسالمي العربي.

الضوابط الشرعية املنظمة ملعامالت املصارف اإلسالمية
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   بدوره بني سعادة السيد سامي صعيدي، املدير العام للبنك اإلسالمي العربي، أن عقد هذه 

الورشة يأتي تتوجيًا للعديد من الورشات األخرى، اليت عقدت مع عدد من األئمة وأصحاب 

االختصاص من خمتلف أحناء الوطن، بهدف تعزيز عالقة البنك مع اجلمهور، والتعاون على 

يف  بدأت  اليت  اإلسالمية،  الصريفة  صناعة  تواجهها  اليت  والصعوبات  التحديات  مواجهة 

العامل  اإلسالمية يف  املصارف  فبلغ عدد  العاملية،  إىل  انتشرت  ثم  اثنني،  السبعينيات مبصرفني 

اليوم ما يقارب أربعمائة مصرف، مما يدل على رغبة اجلمهور يف العمل اإلسالمي الالل.

     وتعقد املصارف اإلسالمية عددًا من املؤمترات العاملية سنوياً، يطالب اجملتمعون فيها بضرورة 

املالي  العمل  ملفهوم  مبسط  تصور  وإعطاء  اإلسالمية،  الصريفة  تطوير  يف  الباحثني  مشاركة 

اإلسالمي يف العامل، وانطلقت بعض الركات اليت تطالب بالتمويل األخالقي من منبع قريب 

من الفكر اإلسالمي؛ لذا يقع على عاتق البنوك اإلسالمية تقديم العمل املالي بطريقة إسالمية 

حالل.

     ثم بني األستاذ حممود حفظي - املراقب الشرعي يف البنك اإلسالمي العربي- أن قاعدة  ال 

اقتصاد دون مصارف، وال مصارف دون ربا، حتطمت يف العامل أمجع، وأن النظام الرأمسالي خلف 

كوارث اقتصادية عاملية، كما حدث يف فرنسا والفاتيكان، األمر الذي أطلق الدعوات للدخول 

يف نظام عمل املصارف اإلسالمية، واشتدت هذه املطالبة بعد انهيار أكثر من مائيت مصرف يف 

الواليات املتحدة، ثم أوضح آلية عمل البنك اإلسالمي بشكل عام، فبني أن الصريفة اإلسالمية 

يقف خلفها جيش من الباحثني الشرعيني من ذوي االختصاص، وقد أصدرت هيئة املراجعة 

الشرعية،  احملاسبة  معايري  ببيان  اختص  اإلسالمية،  الصريفة  يف  للعاملني  مرجعًا  البحرين  يف 

وضوابطها.
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      ثم وضح أن لكل مصرف إسالمي هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد من ذوي االختصاص 

الرقابة  هيئة  من  مراجعتها  بعد  املصرفية،  املعامالت  عليها  تعرض  اإلسالمي،  االقتصاد  يف 

الداخلية العاملة يف البنك؛ إلقرار هذه املعامالت أو ردها ملخالفتها أحكام الشرع؛ وذلك حترزًا 

من الوقوع يف احملاذير الشرعية.

     وبنّي أن عمل البنك اإلسالمي العربي يقوم على تشغيل األموال وفق الشريعة اإلسالمية، 

تشغيله  يف  البنك  ويستخدم  البنك،  كما  للمخاطرة  يتعرض  اإلسالمي  االقتصاد  يف  والتاجر 

فالبنك  املضاربة،  والسلم، وعقود  واملراحبة،  املعاوضات،  منها عقود  عدة،  أساليب  املال  لرأس 

املال، وتشغيله، على أساس شرعي، ورده حني الطلب  مؤسسة وساطة يقوم دوره على تلقي 

بالعائد املالي. 

      وأكد على أن البنك اإلسالمي العربي يسعى إىل العمل وفق أحكام الشارع يف نشاطاته 

ومسارات عمله.

وفق  تنفيذها  وآلية  البنك،  املصرفية يف  املعامالت  واسع حول  نقاش  العرض  هذا  وتال      

البنك ومسؤوليه، متحور حول صيغ  وإدارة  الفضيلة  فيه أصحاب  اإلسالمية، شارك  الشريعة 

البنك،  يف  املفعلة  التمويل 

حيث  املراحبة،  صيغة  أهمها 

أنها  البنك  مسؤولو  بني 

البيوع  تقسيم  على  تعتمد 

من خالل بيع املزايدة واألمانة 

السلع  )بيع  التورية  وبيع 

الضوابط الشرعية املنظمة ملعامالت املصارف اإلسالمية
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إىل  الشريعة اإلسالمية، إضافة  بها حسب مقتضيات  العمل  والودائع، وتكييف  ثابتة(  بزيادة 

البنوك  عن  مستنسخة  كانت  إذا  ما  اإلسالمية،  البنكية  العقود  حول  استفسار  عن  اإلجابة 

الرأمسالية؟ والتكييف الفقهي لسابات التوفري، فبنّي فريق البنك أن العقود اليت تصدر عن 

البنك اإلسالمي العربي ختضع للرقابة الشرعية الداخلية، وتقر من قبل هيئة الرقابة الشرعية 

اخلارجية، أما عن التكييف الفقهي لسابات التوفري، فهي تعامل معاملة القروض السنة اليت 

تقدم للبنك؛ لتشغيلها وفق الشريعة اإلسالمية.

     وتساءل املشاركون عن املخاطر اليت يواجهها البنك يف عمله وحقيقتها، فكان الرد من قبل 

مسؤولي البنك أن هناك خماطر عدة؛ منها: عدم قدرة اآلمر بالشراء على السداد، وخماطر تشغيلية، 

مثل فشل املشروع املساهم فيه البنك، إضافة إىل خماطر فروق العملة.

     وأكد املشاركون على أهمية ختفيض نسبة الربح اليت يتقاضها البنك على عمله؛ ليتسنى 

للمواطن العادي االستفادة من خدمات البنوك اإلسالمية، فلدى كثري من الناس انطباع أنها 

تفوق البنوك الرأمسالية، وكان رد البنك أنه خفض نسبة الربح، حيث إنها ختضع لطبيعة العقد، 

فهي نسبة متناقصة؛ تقل يف بعض األحيان عما تأخذه البنوك الرأمسالية.

   واختتمت الورشة بالتوصيات واملقرتحات اآلتية:

1. التوسع يف التثقيف والتدريب ملوظفي البنك مجيعاً، وإعطائهم مزيد من الدورات يف الصريفة 

اإلسالمية.

2. العمل على جتنب توكيل اآلمر بالشراء، عن طريق توكيل أحد مكاتب التخليص الفلسطينية 

املتواجدة يف اخلارج بشراء البضاعة، بداًل عن اآلمر بالشراء.

3. أن يلتزم البنك بأحكام املراحبة نصًا وروحاً. 
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4. تفعيل البعد اإلنساني، خاصة يف الاالت املعسرة.

5. تعزيز مفهوم االستصناع، والشركة، والسلم، واملضاربة بأنواعها.

6. ضرورة عقد لقاءات بني البنك واإلعالم واإلفتاء؛ إلزالة الشبهة عن عمل البنوك اإلسالمية، 

واالّطالع على املعامالت املالية املستجدة.

7. تعزيز التعامل التكافلي اإلسالمي، وتيسري املعامالت املصرفية.

8. تعزيز فكرة القرض السن.

9. حماولة فتح فروع جديدة، وزيادة عدد الصرافات اآللية يف حمافظات الوطن.

اإلفتاء  دار  بني  والتعاون  التنسيق  تعزيز  ضرورة  إىل  الورشة  خلصت  فقد  وباإلمجال؛       

هذا  يف  اللقاءات  من  مزيد  عقد  ضرورة  إىل  إضافة  العربي،  اإلسالمي  والبنك  الفلسطينية 

املضمار، لتبادل اخلربات فيما خيتص بهذا اجملال.

الضوابط الشرعية املنظمة ملعامالت املصارف اإلسالمية
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املفيت العام يشارك يف االحتفال باملدينة املنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية

    املدينة املنورة: شارك مساحة الشيخ حممد حسني- املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

خطيب املسجد األقصى املبارك، يف حفل افتتاح فعاليات اختيار املدينة املنورة عاصمة للثقافة 

اإلسالمية لعام 2013م، الذي أقيم يف املدينة املنورة، يف اململكة العربية السعودية.

    وأشاد مساحته بهذا االختيار، مبينًا أن املدينة املنورة تعترب من أبرز املدن اإلسالمية، كونها 

مدينة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وعاصمته بعد أن هاجر إليها من مكة املكرمة، ومتيزت 

بأداء دور فاعل يف نشر الثقافة اإلسالمية، فهي تكتسب أهمية دينية وتارخيية، وحتتضن مسجد 

الرسول الكريم حممد، صلى اهلل عليه وسلم، وقربه عليه الصالة والسالم، وخليفتيه أبا بكر 

وعمر، رضي اهلل عنهما.

     والتقى مساحته مسو األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمري منطقة املدينة 

املنورة، رئيس اللجنة العليا هلذه املناسبة، وقدم له درعًا صدفيًا معربًا عن الصلة الوثيقة اليت 

تربط املسجد الرام، واملسجد النبوي، واملسجد األقصى املبارك. 

للشعب  ملكًا وحكومًة وشعبًا  السعودية  العربية  اململكة  تقدمه  الذي  بالدعم      وأشاد 

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
      إعداد: أ. مصطفى أعرج / نائب  املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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الفلسطيين، وقضيته العادلة. 

      والتقى مساحته كذلك على هامش االحتفالية العديد من الشخصيات والوفود الرمسية 

والشعبية، وأطلعهم على آخر املستجدات واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين 

ومقدساته.

املفيت العام يؤدي واجب العزاء بضحايا املعتمرين

ويزور خيمة االعتصام التضامنية مع األسرى

    جنني: قام مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

املسجد األقصى املبارك، على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بتأدية واجب العزاء يف 

حمافظة جنني بضحايا حادث السري املؤسف، الذي وقع بعد أدائهم ملناسك العمرة، يف غور 

األردن، وألقى مساحته كلمة دعا فيها األهالي إىل الصرب، واحتساب األجر عند اهلل، سائاًل اهلل 

أن يتقبلهم مع النبيني، والصديقني، والشهداء، والصالني، وحسن أولئك رفيقاً. 

       وزار الوفد خيمة االعتصام التضامنية مع األسرى يف جنني، وألقى مساحته كلمة مؤازرة، 

شّد فيها على أيدي ذوي األسرى، ومتنى الفرج العاجل ألسرانا البواسل، وضم الوفد الذي 

رافق مساحته الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، مفيت حمافظة 

والبرية- وعددًا من  اهلل  رام 

املفتني وموظفي الدار. 

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
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املفيت العام يلتقي السفري املغربي لدى فلسطني

     رام اهلل: التقى مساحة الشيخ حممد أمحد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 
خطيب املسجد األقصى املبارك، يف مقر السفارة املغربية، سعادة السيد حممد المزاوي، سفري 
اململكة املغربية لدى دولة فلسطني، وقد أشاد مساحته بالدعم الذي تقدمه اململكة املغربية 
ملكًا وحكومًة وشعبًا للشعب الفلسطيين يف اجملاالت مجيعها، وأطلع مساحته سعادة السفري على 
االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته، ويف مقدمتها املسجد األقصى 
املنازل، ومصادرة األراضي؛  املتواصلة، وسياسة هدم  املبارك؛ حيث االعتقاالت، واملضايقات 

استيطانية،  أغراض  خلدمة 
واملسلمني  العرب  حــاّثــًا 
مبسؤولياتهم  القيام  على 
جتاه  والــقــومــيــة  الدينية 
الشعب الفلسطيين وقضيته؛ 
يف  أمانيه  نيل  إىل  للوصول 

الرية واالستقالل.
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من جانبه أكد سعادة السفري على أن اململكة املغربية ملكًا وحكومة وشعبًا تقف إىل جانب 

الفلسطيين،  الشعب  مبعاناة  يشعرون  فئاتهم  مبختلف  املغاربة  وأن  الفلسطيين،  الشعب 

ويتحركون على املستويات مجيعها لدعمه، وباصة القدس وأهلها، مشريًا إىل عمق الروابط 

محاية  ويف  القدس،  يف  املغاربة  بنضال  مذكرًا  والفلسطيين،  املغربي  الشعبني  بني  التارخيية 

الضيافة، وحسن  السفري على كرم  اللقاء شكر مساحته سعادة  نهاية  املسجد األقصى، ويف 

دار  العامة يف  العالقات  نائب مدير عام  االستقبال، ورافق مساحته األستاذ مصطفى أعرج، 

اإلفتاء الفلسطينية.

 املفيت العام يشيد باالتفاقية الفلسطينية األردنية حلماية املقدسات

رام اهلل: أشاد مساحة الشيخ حممد حسني- املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

األردنية  العاصمة  يف  وقعت  اليت  األردنية،  الفلسطينية  باالتفاقية  املبارك،  األقصى  املسجد 

عمان لماية املقدسات يف القدس، معتربًا مساحته أن هذه االتفاقية تعزز العمل لماية القدس 

ومقدساتها، وتأتي يف ظل ظروف استثنائية، توجب علينا العمل، وبذل كل اجلهد للحفاظ 

على املقدسات، مؤكدًا أن االحتالل يرتكب جرمية نكراء باالعتداء على املقدسات، والتضييق 

على حرية العبادة فيها، والوصول إليها، مبينًا أن هذه االتفاقية جاءت بعد شعور القياديني 

باألخطار احملدقة باملقدسات، 

مساحته  اعتربه  الذي  األمر 

األمتني  جهد  لتجميع  طيبًا 

العربية واإلسالمية، وأحرار 

العامل كلهم؛ لتبقى القدس 

مدينة عربية اهلوية، إسالمية 

الثقافة والضارة.
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املفيت العام يدعو إىل نصرة مدينيت القدس واخلليل

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

خطيب املسجد األقصى املبارك، يف فعاليات )القدس توحدنا واخلليل جتمعنا( حيث دعا مساحته 

إىل نصرة مدينيت القدس واخلليل، خاصة يف ظل االنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل 

املبارك  األقصى  املسجد  ضد 

واملــســجــد اإلبــراهــيــمــي 

مساحته  تناول  وقد  الشريف، 

للمدينتني،  الدينية  املكانة 

الشباب  جــهــود  مثمنًا 

الفلسطيين يف حتقيق الوحدة، 

ملواجهة  الصفوف؛  ورص 

اليت  والتحديات،  األخطار 

حتيط بالقضية الفلسطينية العادلة.

جملس اإلفتاء األعلى حيذر  من خطورة  السكوت عن االعتداء على املقدسات اإلسالمية

     القدس: حذر جملس اإلفتاء األعلى، خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 28 /3 /2013م من 

خطورة السكوت السليب جتاه االعتداء على املقدسات اإلسالمية الذي تتصاعد وتريته يومًا 

بعد يوم، بدعوة املتطرف )فيجيلن( إىل اقتحام املسجد األقصى املبارك، وأدان اجمللس إعالن 

سلطات االحتالل عن إغالق أروقة املسجد اإلبراهيمي وساحاته مبدينة اخلليل أمام املصلني 

املسلمني، حبجة االحتفال باألعياد اليهودية، كما استنكر اجمللس اإلعالن عن إقامة احتفال 

كبري الفتتاح مقر ما يسمى مبعهد املتحف الثالث التلمودي، كبشارة على حد زعمهم باقرتاب 
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موعد إقامة املعبد الثالث فعليًا مكان املسجد األقصى املبارك، مشريًا إىل أن االحتالل يسعى 

االعتداءات  هذه  وراء  من 

اإلسرائيلية  اهليمنة  لفرض 

اإلسالمية،  املقدسات  على 

وناشد اجمللس اجملتمع الدولي، 

ـــن، والـــدول  وجمــلــس األم

االلتزام  واإلسالمية،  العربية 

على  والضغط  مبسؤولياتهم، 

حكومة االحتالل؛ لوقف اعتداءاتها الصارخة حبق املقدسات يف فلسطني، حمذرًا من عواقب 

هذا العدوان.

     من جانب آخر؛ حبث اجمللس حكم الشرع يف عمليات زراعة األجنة اليت يشارك فيها 

األزواج السجناء مع زوجاتهم، من خالل استخدام تقنيات طبية خاصة، وذلك إثر ورود عدد 

من االستفسارات حول هذه املسألة، وهلذه الغاية متت استضافة كل من الدكتور سامل أبو 

خيزران، مدير عام مركز رزان لعالج العقم وأطفال األنابيب، والسيد حممد قبالن، وجرى 

االستيضاح منهما حول طبيعة هذه العمليات الطبية، وضوابط اللجوء إليها وحماذيرها.                             

     كما ناقش اجمللس باإلضافة إىل ذلك املسائل الفقهية األخرى املدرجة على جدول أعماله.

املفيت العام يرتأس اجتماعًا ألسرة حترير جملة اإلسراء

   القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

املشرف العام جمللة اإلسراء، اجتماعًا ألسرة حترير اجمللة، لتقوميها، وحبث سبل النهوض بها، 

من ناحية التنسيق، والتدقيق، والتوثيق، وتنوع املقاالت... إخل، وأثنى مساحته على جهد هيئة 

التحرير والعاملني يف اجمللة، ودار نقاش مفصل حول جدول أعمال االجتماع، الذي حضره 
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التحرير  رئيس  إىل  باإلضافة 

من  ــدد  ع هيئته،  وأعــضــاء 

مسؤولي دار اإلفتاء وموظفيها 

من أصحاب العالقة.

دار اإلفتاء الفلسطينية تؤدي واجب العزاء بالشهيد غزاونة

       القدس: نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 
فضيلة  قام  الفلسطينية،  اإلفتاء  دار  من  وفد  رأس  وعلى  املبارك،  األقصى  املسجد  خطيب 
حمافظة  مفيت  الفلسطينية،  اإلفتاء  لدار  املساعد  الوكيل  اهلل،  عوض  خليل  إبراهيم  الشيخ 
رام اهلل والبرية، بأداء واجب العزاء بالشهيد مؤيد غزاونة يف الرام، وبني فضيلته يف كلمة 
ألقاها مكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل، وأشاد بالشهيد غزاونة الذي قضى حنبه ظلمًا 
وعدواناً، سائاًل اهلل أن يتقبله مع النبيني والصديقني والشهداء والصالني وحسن أولئك 

رفيقاً.
وضم الوفد عددًا من موظفي 
برقية  تقديم  ومت  اإلفتاء،  دار 
من  الشهيد  ــذوي  ل تعزية 
حسني،  حممد  الشيخ  مساحة 
والديار  للقدس  العام  املفيت 
يف  كان  الــذي  الفلسطينية، 

سفر خارج البالد.
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          مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة تضامنية مع األسرى 

و يف ورشة عمل حول خماطر املخدرات إىل جانب نشاطات أخرى

     جنني: شارك الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني- يف ندوة 

خيمة  يف  عقدت  اليت  األسري،  نادي  من  بدعوة  األسرى  حقوق  حول 

االعتصام للتضامن مع األسرى املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل، بنّي فيها حقوق 

األسرى يف اإلسالم، الذي كفل الكرامة اإلنسانية لكل أسري، داعيًا إىل ضرورة العمل اجلاد 

لدعم األسرى، والوقوف إىل جانبهم، خاصة يف ظل ما يعانونه من قبل سلطات االحتالل 

وسجانيهم، كما شارك فضيلته يف ورشة عمل عقدت يف النادي الثقايف يف خميم جنني، نظمتها 

إدارة مكافحة املخدرات يف شرطة حمافظة جنني، حيث بني فيها أن اإلسالم حيارب هذه اآلفة 

اخلطرية اليت تدمر األخالق، وتذهب العقل، داعيًا إىل ضرورة عالج هؤالء املرضى؛ ملا يف ذلك 

من خري هلم، وألسرهم، وللمجتمع بأكمله.

     من ناحية أخرى؛ كان فضيلته قد ألقى كلمة حول األخالق وآداب املتعلم؛ وذلك أمام 

طالب التوجيهي يف مدرسة جلبون الثانوية للبنني، متحدثًا عن أهمية األخالق، وأن العلم 

مرتبط باألخالق الميدة، كما ألقى فضيلته درسًا دينيًا عن آفة اللسان، وذلك يف املسجد 

الناس، وضرورة  بأعراض  اللسان، وعدم اخلوض  إىل حفظ  داعيًا  الكبري يف حمافظة جنني، 

التحلي باألخالق الميدة، وبأخالق الرسول الكريم حممد، صلى اهلل عليه وسلم.

مفيت حمافظة طوباس يشارك يف افتتاح مركز حتفيظ للقرآن الكريم

طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر - مفيت حمافظة طوباس- يف 

حفل افتتاح مركز حتفيظ القرآن الكريم يف احملافظة، وذلك بدعوة من 

سبحانه  اهلل  كتاب  تعلم  أهمية  فضيلته  مبينًا  طوباس،  أوقاف  مديرية 
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وتعاىل وحفظه، وكان مساعد مفيت حمافظة طوباس السيد مصطفى حبش قد شارك يف احتفال 

املسرية  مشاركته يف  إىل  باإلضافة  احملافظة،  املرأة يف  احتاد  من  بدعوة  وذلك  للمرأة؛  تكرميي 

التضامنية مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف كرنفال الطفولة

      سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة، مفيت حمافظة سلفيت، يف 

كرنفال الطفولة، الذي عقد يف ساحة قيادة منطقة سلفيت، مؤكدًا على 

ضرورة االهتمام باألطفال ورعايتهم؛ ألنهم بناة الغد، وكان فضيلته قد 

أدى واجب العزاء بوفاة املرحوم قاسم الطرشه )أبو نديم( والد قائد املنطقة، مما عكس أثرًا 

طيبًا لدى أنفس العاملني يف جهاز األمن الوطين يف احملافظة. 

مفيت حمافظة طولكرم يدعو إىل مساندة الطالب الصم والبكم

     طولكرم: زار  فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم- مدرسة الصم والبكم 

يف خميم طولكرم، حيث اّطلع على طريقة التدريس، والتقى بطالب املدرسة، وأشاد فضيلته 

جبهود القائمني على املدرسة، داعيًا إىل مساندة الطالب ودعمهم ماديًا ومعنوياً، وقد أبدى 

طالب املدرسة وموظفوها ارتياحًا كبريًا هلذه الزيارة، اليت أثرت عليهم إجيابياً.

شارك  قد  فضيلته  ــان  وك   

أحكام  حول  فقهية  ندوة  يف 

عقدت  ومشكالته،  الــزواج 

الناصر  عبد  مجال  مدرسة  يف 

فيها  بني  طولكرم،  مدينة  يف 

موقف الشريعة اإلسالمية من 

ألفراد  عفة  هو  الذي  الزواج 
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اجملتمع، وحتصني هلم، ويف ختام الندوة  أجاب فضيلته عن استفسارات الضور .

مفيت حمافظة نابلس يلقي حماضرة أخالقيات املهنة يف مقر مديرية الدفاع املدني وأخرى عن 

األخالق احلسنة إضافة إىل نشاطات أخرى

     نابلس: ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش - مفيت حمافظة نابلس- 

حماضرة دينية عن أخالقيات املهنة، وذلك يف مقر مديرية الدفاع املدني يف 

احملافظة؛ حيث بنّي فضيلته فضل العمل، ومكانته يف اإلسالم، وأهمية 

العمل،  أثناء  األسرار  حفظ  على  وركز  والوظائف،  املهن  ألصحاب  وضرورتها  األخالق 

وضرورة الفاظ على املال العام، والرتفق باملواطنني، والرمحة بهم.

   كما ألقى حماضرة لطالب مدرسة بسام الشكعة، حتدث فيها عن األخالق السنة، والتحذير 

من السلوكات السلبية اليت يقوم بها بعض الطالب يف سن املراهقة، كالتهرب من املدرسة، 

والتدخني، والتلفظ باأللفاظ السيئة.

     كما شارك يف حفل تكريم حفظة أجزاء من كتاب اهلل عز وجل يف مسجد عباد الرمحن، 

وقد ألقى كلمة حثَّ فيها على االهتمام بكتاب اهلل والعمل به، والرص على أداء الصالة 

يف أوقاتها.

   وكان فضيلته قد شارك يف حل العديد من النزاعات واخلالفات العائلية، وألقى العديد من 

اخلطب والدروس الدينية، باإلضافة إىل املشاركة يف برامج إعالمية عدة.
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مفيت حمافظة بيت حلم يلقي حماضرة لقوات األمن الفلسطيين

وأخرى لوفد أجنيب

      بيت لم: ألقى فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة - مفيت حمافظة 

بيت لم- حماضرة لقوات األمن الوطين، حتدث فيها عن عالقة األمن 

باإلميان، وضرورة تسلح رجل األمن بسالمة اإلميان لتقوية الوازع الديين، واحتساب جهده 

وتضحياته عند اهلل سبحانه وتعاىل، وطرد اجلب واخلور من نفسه، وتقوية عزميته، كما ألقى 

حماضرة لوفد أجنيب يف مقر دار الندوة الدولية، بنّي فيها العالقة بني األديان السماوية، والعيش 

املشرتك بني املسلمني واملسيحيني يف فلسطني، كما رحب بالضيوف املسلمني القادمني من 

كندا، وقدم هلم شرحًا مفصاًل عن املضايقات اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين ومقدساته، 

حقوق  مركز  من  بدعوة  االجتماعي  والنوع  األهلي  السلم  منتدى  فعاليات  يف  شارك  كما 

املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز  )مشس(  والدميقراطية  اإلنسان 

.)DCAF(

مفيت قوى األمن الفلسطينية يشارك يف فعاليات قرية )كسر القيد(

     جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح - مفيت قوى األمن 

الفلسطينية- يف فعاليات )كسر القيد(، حيث أكد أن هذه القرية أقيمت 

رفضًا لالحتالل وبطشه، كما شارك فضيلته يف فعاليات التضامن مع 

األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل، واليت أقيمت أمام مقر احملافظة يف جنني، داعيًا إىل 

ضرورة العمل اجلاد إلطالق سراح األسرى مجيعهم من سجون االحتالل. 
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الشيخ حممد حسني
                     املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 

            وأسرة  حترير جملة اإلسراء خباصة، 

والعاملون يف دار اإلفتاء الفلسطينية بعامة

     يتقدمون من زميلهم  فضيلة الشيخ حممد إسعيد صالح 

بأحر التهاني، وأمجل التربيكات، 

مبناسبة صدور مرسوم رئاسي بتعيينه 

مفتيًا لقوى األمن الفلسطينية،

 اعتبارًا من تاريخ 4 /2 /2013م.

سائلني اهلل عز وجل أن يوفقه

 يف منصبه اجلديد 

ملا حيبه ويرضاه

تهنئة
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؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 109
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكاًل موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي 

لكل فائز 250 شيكاًل

السؤال األول: من  القائل... ؟
أ. )املسلمون عند شروطهم(.

ب. ِبالٌد مـــاَت ِفتَيُتها ِلَتحيا     َوزالــــوا دوَن َقوِمِهُم ِلَيبقوا
ج. يلقاك حيلف أنه بك واثق    وإذا توارى عنك فهو العقرب
د.  كم منزل يف األرض يألفه الفتى    وحنينه أبـدًا ألّول منزل

السؤال الثاني: من صاحب كتاب...؟
أ.  )إعالم املوقعني(.
ب.  )فتح القدير(.

ج.  )االجتاهات األدبية يف العامل  العربي الديث(.
السؤال الثالث: من....؟

أ. قائد املسلمني يف معركة حطني.
ب. أول خطيب للمسجد األقصى املبارك بعد الفتح األيوبي.

ج. الصحابي الذي قال له الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنََّها َأَماَنٌة، َوِإنََّها َيْوَم الِقَياَمِة
    ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حِبَقَِّها، َوَأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها(.

د. الذي استحدث نظام الدواوين يف اإلسالم.
هـ. املنادى يف هذا البيت الشعري: يا فاتح األرض ميدانًا لدولته     صارت بالُدك ميدانًا لكل قوي

السؤال الرابع: ما ...؟
أ. الضرورات اخلمس اليت جاء اإلسالم لفظها.

ب. اسم قبيلة الصحابي ابن اللتبية.
السؤال اخلامس:  كم...؟

أ. عدد املالئكة الذين يدخلون البيت املعمور كل يوم.
ب. عدد أفراد جمموعة العصف الذهين.

السؤال السادس: متى...؟
أ. فتح عمر بن اخلطاب القدس.

ب. يعطى الصغري القاصر حقه يف املرياث.

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 109 
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السؤال األول:
الرسول، صلى اهلل عليه وسلم.. 1
بالل بن رباح.. 2
رجل من بين النجار.. 3
عبد اهلل فنون.. 4
الرسول، صلى اهلل عليه وسلم.. 5
حجة اإلسالم، أبو حامد الغزالي.. 6

السؤال الثاني:
يثبت له ذلك.. 1
حديث صحيح.. 2
أن كلمة )قوة( نكرة،  تتضمن معنى الشمول لكل ما يقوي، وأثر الرياضة يف تقوية األبدان ال ينكر.. 3
جيوز بنسب ضئيلة.. 4
جائز.. 5
سورة املنافقون، آية 7.. 6
غزوة بدر.. 7

السؤال الثالث:
13 /9 /1993م.. 1
بعد إنهاء الرب العاملية الثانية عام 1945م.. 2

الفائزون في مسابقة العدد 107

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 107

املغربي 1. حممود أمحد 

2. حممد إحسان عاشور

3. فريال عبد اجلواد حسن فخيدة

بيت حلم

خانيونس

رام اهلل

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 107
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا 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، علمًا أن موضوعات اجمللة متنوعة، تشمل اجملاالت 
مالية  مكافأة  ينشر  والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع  والثقافية  واإلنسانية  الدينية 

جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على الاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو . 1

باليد.
أال يزيد املقال عن 4 صفحات حجم  A4 مبا يقارب )1500( كلمة، والبحث عن . 2

8 - 10 صفحات، مبا يقارب )3000( كلمة.
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.. 4
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

        نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862

                                              E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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