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عام جديد يطل

افتتاحية العدد

على شقاقنا
الشيخ حممد حسني  /املشرف العام
من أهم ما مييز حال املسلمني مع إطاللة العام اجلديد ،خالفاتهم الداخلية على مستوى
األمة واجلماعة ،وعلى مستوى الدويالت واألقاليم ،فباتوا أشبه بدول الطوائف ،ويف داخل
معظمها كنتونات متشرذمة ،منخورة بسوس الفنت ،وواهنة بفعل التنازع والشقاق ،الذي
من أبرز أسبابه التناقض حول املناهج ،وأنظمة احلكم ،وما ينتجه ذلك من خالفات داخلية
حزبية وفصائلية ،فمنهم من يريدها شرقية ،وآخرون يبغونها غربية ،وبعضهم ال يدري ما
يريد ،وقد امنت اهلل على املسلمني حني وحدهم على مبدأ التوحيد ،ووفقهم إىل العمل
اع َتص ُم ْ
وا حِ َ
هلل
ب ْب ِل ا ِ
بهديه سبحانه ،فخاطب طليعتهم األوىل آمراً ومنبهاً ،فقال تعاىلَ { :و ْ ِ
وا َو ْاذ ُ ْ
يعا َو َال َت َف َّر ُق ْ
مَج ً
نت ْم أ ْع َداء َفأ َّل َف َب نْ َ
ي ُق ُلوب ُ
ك ْم إ ْذ ُ
هلل َع َل ْي ُ
ك ُ
ك ْم َفأ ْصب ْ
َح ُتم
ك ُروا ِن ْع َم َت ا ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
بن ْع َمته إ ْخ َو ً
ك َذل َك ُيب نِّ ُ
النار َفأ َ
َي اهلل َل ُ
نق َذ ُ
انا َو ُ
نت ْم َع َل َى َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن َّ
ك ُ
ك ْم َآيا ِت ِه
كم ِّم ْن َها َ ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ َ
ُ
َل َع َّل ُ
ك ْم َت ْه َت ُد َ
ون} ( .آل عمران)103 :

فاهلل جل يف عاله يأمر جمموع املسلمني بالتمسك بدينه القويم ،والسري على صراطه
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املستقيم ،وينهاهم عن التفرق والتشرذم ،مع تذكريهم بنعمته عليهم أن ألف بني قلوبهم،
بعد أن استشرت نار العداوة بينهم ،فأصبحوا بنعمة االنتماء إىل اإلسالم ،والعمل مبقتضاه
إخواناً يف الدين ،متحابني ،فنجوا بذلك من االنزالق يف النار.
نعم؛ إن تآلف القلوب على االعتصام بدين اهلل منة عظيمة ،تفوق سائر املنن ،وال ُي َقدر
قيمة هذه النعمة العظيمة إال من ابتلي باالفتقار إليها ،مثل مسلمي هذا الزمان ،الشاهد على
ضعفهم وفرقتهم أشتاتاً ،فعادوا أقرب إىل حفرة النار اليت أنقذ اهلل أسالفهم األولني منها،
وذكر اهلل تعاىل االمتنان على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بنصره املؤزر ،إىل جانب تأليف
يدواْ أَن خَْي َد ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْسبَ َك ُ
قلوب املؤمنني من حوله ،فقال تعاىلَ { :وإِن ُي ِر ُ
اهلل ُه َو َّال ِذ َي أَيَّ َد َك
َ
ني * َوأََّل َ
َص ِرهِ َوِبالمُْ ْؤ ِمنِ َ
وب ِه ْم َل ْو أَن َف ْق َ
وب ِه ْم
جيعاً َّما أََّل َف ْ
ِبن ْ
ض مَ ِ
ت َبينْ َ ُقُل ِ
ف َبينْ َ ُقُل ِ
ت َما فيِ األ ْر ِ
ـك َّن اهللَ أََّل َ
يم}( .األنفال)63 - 62 :
ف َبيْن ُ
َوَل ِ
َه ْم إَِّنُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
فإىل اهلل العلي القدير نتضرع أن يشملنا بعني لطفه ،وأن ينصرنا على أعدائنا ،وأن
يؤلف بني قلوبنا ،اليت غلبت عليها قسوة شديدة ،فأضحت كاحلجارة ،بل أشد وأقسى ،إذ من
احلجارة ما ّ
ت ُقُلوُب ُكم ِّمن َب ْع ِد
يشقق فتخرج منه ينابيع املاء ،مصداقاً لقوله تعاىلُ{ :ث َّم َق َس ْ

َذِل َك َفه َي َكالحْ ِ َجا َرةِ أَ ْو أَ َش ُّد َق ْس َوةً َوإ َّن ِم َن الحْ ِ َجا َرةِ لمََا يَتَ َف َّجُر ِمنُْه َ
األْن َهاُر َوإِ َّن ِمنْ َها لمََا يَ َّش َّق ُق
ِ
ِ

َفيَ ْخُر ُج ِمنُْه المَْاء َوإ َّن ِمنْ َها لمََا يَ ْهبِ ُط ِم ْن َخ ْشيَِة اهللِ َو َما ُ
اهلل ِب َغاِف ٍل َع َّما
ِ

َت ْع َمُلو َن}( .البقرة)74 :

التوجيهات املضيئة ملا عليه حال األمة مع إطاللة السنة اجلديدة:
حال األمة مع إطاللة العام اجلديد ال يسر صديقاً ،فهي تائهة يف حبر جلي ،غارقة يف ظلمات
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بعضها فوق بعض؛ ألنها تنكبت سبيل اهلدى واإلميان ،فاشرتت لنفسها الضالل ،فوقعت يف
خضم الضنك الذي حذرها اهلل من ولوج أسبابه ،فقال تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْع َر َ
ض َعن ِذ ْك ِري َفإِ َّن
َلُه َم ِع َ
يشًة َضنكاً َوحَْن ُشُرُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة أَ ْع َمى} (طه ،)124 :وبديل الضنك ال يكون إال باألخذ

بأسباب بدائله ،فلما كان اإلعراض عن ذكر اهلل يستجلب الضنك ،فإن نصر اهلل املتمثل
يف طاعته سبحانه فيما أمر ،والكف عما نهى ،تستجلب نصره سبحانه ،وفاء لوعد قطعه
نصُروا
اهلل ،وحاشاه أن خيلف وعده ،وهو القائل سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِن َت ُ

ت أَْق َدا َم ُك ْم}(حممد ،)7 :فالنصر املؤزر على األرض ،وتثبيت األقدام عليها،
نص ْر ُك ْم َوُيثَبِّ ْ
اهللَ يَ ُ
يكون من نتائج االنتصار هلل ،والصرب على هذا الدرب ،وقد حذر اهلل املسلمني من أسباب
اهلزائم النكراء ،اليت ترتتب على عصيان أمره ،وبني هلم أن التنازع والشقاق من أبرز أسباب
يعواْ اهللَ َو َر ُس َ
ب ِر ُحي ُك ْم
ولُه َو َال َتنَا َز ُعواْ َفتَ ْف َشُلواْ َوَت ْذ َه َ
الفشل ،وذهاب القوة ،فقال تعاىلَ { :وأَ ِط ُ
اصبرُِ واْ إِ َّن اهللَ َم َع
َو ْ

ين}( .األنفال)46 :
الص ِاب ِر َ
َّ

قد يستخف بعض الناس بهذا التشخيص املبسط لداء األمة ،وهذا الوصف اجلاهز
لدوائه ،غري أنهما نابعان من هدي رباني ،تعاضده جتربة الذين سبقونا من الذين أنعم
عليهم باهلدى والتوفيق والسداد ،ثم انقلب حاهلم من ضعف إىل قوة ،ومن نسيان التاريخ
إىل أخذ مواقعهم يف صدارته ،وَت ْسطري سريتهم وأمسائهم يف صفحاته املشرقة ،فسادوا الدنيا
بالعدل والطهر واهلدى والعلم واإلميان ،خبالف الذين كانت هلم الصدارة ،فضيعوها ملا
ين
فرطوا باهلدى ،وفرقتهم األهواء ،مثل أولئك الذين يقول اهلل تعاىل فيهمَ { :و َال َت ُكوُنواْ َك َّال ِذ َ
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اختَ
َت َف َّرُقواْ َو ْ
اب
اءه ُم اْلبَيِّن ُ
َلُفواْ ِمن َب ْع ِد َما َج ُ
َات َوُأ ْوَلـئِ َك لهَُ ْم َع َذ ٌ

يم}( .آل عمران)105 :
َع ِظ ٌ

وإقامة الدين واالتفاق على ذلك ،أمر كتبه اهلل على األولني واآلخرين ،فقال تعاىلَ :
{ش َر َع

َل ُكم ِّم َن ِّ
يسى
يم َوُم َ
ين َما َو َّصى ِبِه ُنوحاً َو َّال ِذي أَ ْو َحيْنَا إَِليْ َك َو َما َو َّصيْنَا ِبِه إِْب َرا ِه َ
وسى َو ِع َ
الد ِ

َ ُ يِ
ين َوال َتتَ َف َّرُقوا ِفيِه َكبرَُ َعَلى المُْ ْش ِر ِك َ
يموا ِّ
اهلل جَْيتَب إَِليِْه َمن يَ َشاُء
وه ْم إِليِْه
ني َما َتد ُ
الد َ
ْع ُ
أَ ْن أَِق ُ
َويَ ْه ِدي إَِليِْه

يب}( .الشورى)13 :
َمن ُينِ ُ

عالج داء األمة بالقرآن:
الدعوة إىل طاعة اهلل ورسوله ينبغي أن ال تنطلق من تعصب عقائدي ،وال من انغالق
فكري ،وال من ختلف منهجي ،وإمنا جيب أن يكون منطلقها إمياناً بوحي السماء ،الذي نزل
به الروح األمني على قلب خامت النبيني واملرسلني حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،فالذي يوفقه
اهلل إىل التدبر بآيات اهلل املنزلة ،ويتفحص برفقتها أحوال أمة اإلسالم ،وتاريخ األمم السالفة،
وواقع احلاضرة منها ،جيد ما يشده إىل حبل اهلل املتني شداً ،فهو يهدي لليت هي أقوم ،ويبشر
املؤمنني ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :إ َّن َه َ
ـذا اْلُق ْرآ َن يِ ْه ِدي ِلَّل ِه َي أَْق َوُم َوُيبَ ِّشُر المُْ ْؤ ِمنِ َ
ين
ني َّال ِذ َ
ِ
تيِ
ات أَ َّن لهَُ ْم أَ ْجراً َكبِرياً}(اإلسراء ،) 9 :وهو يأتي املؤمنني بالشفاء والرمحة ،واهلل
الصالحِ َ ِ
يَ ْع َمُلو َن َّ
تعاىل يقولَ { :وُننَز ُ
يد َّ
الظالمِِ َ
ِّل ِم َن اْلُق ْرآ ِن َما ُه َو ِش َفاء َو َرحمَْ ٌة ِّلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني َو َال يَ ِز ُ
ني إَ َّال َخ َساراً} .

(اإلسراء)82 :

تذكري األمة بتحذيرات مهمة:
مبناسبة حلول العام اهلجري اجلديد قد يفيد تذكري أمة اإلسالم ببعض التحذيرات
7
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القرآنية والنبوية على صعيد الوقاية من أسباب االحنطاط؛ لتنجو من مصائب الفشل ،وعار
اهلزمية ،وويل الضعف ،ومن ذلك التحذير من الوقوع يف شباك الفنت ،فما ترك اهلل أمراً خرياً
إال أمر به ،وال شراً إال نهى عنه ،فأمر رسوله الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،باحلكم مبا أنزل
اهلل ،ونهاه عن االجنرار وراء أهواء الذين تنكبوا درب اهلدى ،وحذره من االفتتان عن دينه
َهم بمَِا أَنز َ
َل ُ
اهلل
اح ُكم َبيْن ُ
القويم ،اخنداعاً بربيق الفنت وسراب املفتونني بها ،فقال تعاىلَ { :وأَ ِن ْ

ُوك َعن َب ْعض َما أَنز َ
اح َذ ْر ُه ْم أَن يَ ْفتِن َ
َل ُ
اهلل إَِليْ َك َفإِن َت َوَّل ْواْ َفا ْعَل ْم أَنمََّا ُي ِر ُ
يد
َو َال َتتَّبِ ْع أَ ْه َو ُ
اءه ْم َو ْ
ِ
َُ
ً
اس
ض ُذُن ِ
وب ِه ْم َوإِ َّن َكثِريا ِّم َن النَّ ِ
اهلل أن ُي ِصيبَ ُهم ِببَ ْع ِ

اسُقو َن}( .املائدة)49 :
َل َف ِ

َه ْم ُت ْع ِجُب َك
وعلى هذا املنوال كان التحذير من املنافقني ودهاليزهم ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َرأَيْت ُ

أَ ْج َساُم ُه ْم َوإن يَُق ُ
ب ُّم َسنَّ َدةٌ يحَْ َسُبو َن ُك َّل َصيْ َحٍة َعَليْ ِه ْم ُه ُم
ولوا َت ْس َم ْع ِل َق ْولهِِ ْم َكأَن ُ
َّه ْم ُخ ُش ٌ
ِ
اح َذ ْر ُه ْم َقاَتَل ُه ُم
اْل َع ُد ُّو َف ْ

ُ
اهلل أَنَّى ُي ْؤَف ُكو َن}( .املنافقون)4 :

حتى إن أقرب املقربني قد يشكلون مصدراً لالفتتان ،فأورد اهلل التحذير من طاعتهم يف
َ
اج ُك ْم َوأَ ْولاَ ِد ُك ْم َع ُد ّواً
التقاعس عن أداء الواجب ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َّن ِم ْن أ ْز َو ِ

وه ْم َوإِن َت ْعُفوا َوَت ْص َف ُحوا َوَت ْغ ِفُروا َفإِ َّن اهللَ َغُفو ٌر
اح َذُر ُ
َّل ُك ْم َف ْ

يم}(.التغابن)14 :
َّر ِح ٌ

كما أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حذر املسلمني من التنافس على الدنيا ومتاعها،
ملا ينتج عن ذلك من ضعف وخوار ،فعن َع ْم َرو بن َع ْو ٍف -وهو َحِل ٌ
يف ِلبَن َعا ِم ِر بن ُل َؤ ٍّي،
يِ
وكان َشه َد َب ْد ًرا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم -أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب َع َ
ث
ِ

أََبا ُعبَيْ َدةَ بن الجْ َ َّراح إىل اْلبَ ْح َريْ ِن يَأِْتي جِِب ْزيَتِ َها ،وكان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو
ِ
8

عام جديد يطل على شقاقنا

َص حََ
ال أَ ْه َل اْلبَ ْح َريْ ِنَ ،وأَ َّم َر عليهم اْل َعالَء بن الحْ َ ْض َر ِم ِّيَ ،ف َق ِد َم أبو ُعبَيْ َدةَ بمَِا ٍل من اْلبَ ْح َريْ ِن،

ت َ
األن َ ُ ُ
وم أبي ُعبَيْ َدةََ ،ف َواَف ْوا َصالةَ اْل َف ْج ِر مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فلما
َف َس ِم َع ْ
ْصاُر ِبقد ِ
آه ْمُ ،ث َّم قال( :أَ ُظن ُ
ُّك ْم
ْص َر َف َت َع َّر ُضوا لهَ ،فتَبَ َّس َم رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني َر ُ
ان َ
ُم أَ َّن أََبا ُعبَيْ َدةَ َق ِد َم ِب َش ْيٍء؟ قالوا :أَ َج ْل يا َر ُس َ
ول اهللِ ،قالَ :فأَْب ِشُرواَ ،وأَ ِّمُلوا ما يَ ُس ُّر ُك ْم،
سمَ ِ ْعت ْ
فواهلل ما اْل َف ْق َر أَ ْخ َشى َعَليْ ُك ْمَ ،وَل ِكيِّن أَ ْخ َشى أَ ْن ُتبْ َس َط َعَليْ ُك ْم ُّ
ت على من
الدْنيَا كما ُب ِس َط ْ

كان َقبَْل ُك ْمَ ،فتَنَاَف ُسو َها كما َتنَاَف ُسو َهاَ ،وُت ْهِل َك ُك ْم كما أَ ْهَل َكتْ ُه ْم).

()1

ولتالشي االستمرار يف ترسيخ ظاهرة الشقاق بني مجاعات املسلمني ،ال بد من جتنب أسباب
الشقاق والتنافس والتناحر بني أفرادها وعناصرها ،ليس على مستوى الشعارات والرايات
فحسب ،بل على األصعدة مجيعها ،مع احلرص على جتنب الوقوع يف شباك اخلصومة ،ووحل
ً
مفعوال ،ولو أعمل املسلمون عقوهلم كما ينبغي ،ملا تناحر
التنازع؛ حتى يقضي اهلل أمراً كان
واحد على مواقع سيادية ،ومراكز قيادية؛ ألنهم لو فكروا ملياً مبا يدور حوهلم ،لوجدوا األمر
يتعلق مبظاهر وشكليات ،يقود التنافس عليها إىل مزيد من الشقاق واخلالف ،وولوج موارد
املهالك.

.1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدراً.
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كلمة العدد

جتارة املؤمن مع اهلل
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
دلت اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة على فضل التقرب إىل اهلل
بالطاعة ،وبينت جزاء أهل الرب واإلحسان ،ممن أخلصوا لربهم ،فباعوا أنفسهم هلل؛ رجاء أن
ينالوا رضاه سبحانه وتعاىل ،وأن يفوزوا باجلنة اليت وعدهم ،ووصفت جتارة املؤمنني مع اهلل
بأوصاف عديدة ،منها :أنها جتارة لن تبور ،وهي املنجية ،إضافة إىل احلديث عن عملية الشراء
والبيع فيها ،وبيان جزاء الساعني إىل اهلل حبسن الطاعة ،وخالص العبادة والرب.
جتارة لن تبور:
حيرص العاقل على األخذ بأسباب جناح جتارته ،أياً كان نوعها ،وبالغاً حجمها ما بلغ،
فنجاحها يعين الربح والفوز ،وخسارتها تعين الفشل واالنتكاس ،من هنا يبذل التاجر أقصى
جهده حني يشرتي ،وعندما يبيع ليحقق الربح ،الذي ميثل الفرق بني كلفة الشراء ومثن البيع،
ومع تراكم األرباح تتضخم ثروته ،ويصبح ممن يشار إليهم بالبنان ،وتظهر عليهم آثار اآلالء.
وأي إنسان على وجه البسيطة مطلوب منه أن يكون تاجراً من نوع آخر ،تاجراً لآلخرة،
يراكم الربح هلا؛ ليفوز بسعادتها مقابل األمثان اليت دفعها يف الدنيا ،فاملؤمن يعمل الصاحلات
10
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على هذا الدرب ،فيتلو القرآن ،وحيافظ على إقامة الصالة ،وينفق يف السراء والضراء،
ين يَتُْلو َن
سراً وعالنية ،رجاء أن تربح جتارته ،فيفوز بنعيم اآلخرة ،واهلل تعاىل يقول{ :إِ َّن َّال ِذ َ

َاه ْم ِس ّراً َو َعالِنيًَة يَ ْر ُجو َن تجَِا َرةً َّلن َتُبو َر * ِلُي َوِّفيَ ُه ْم
ِكت َ
الصالةَ َوأَن َفُقوا ممَِّا َر َزْقن ُ
َاب اهللِ َوأََقاُموا َّ

ُأ ُجو َر ُه ْم َويَ ِزي َد ُهم ِّمن َف ْضِلِه إَِّنُه َغُفو ٌر

َش ُكو ٌر}(.فاطر)30 - 29:

جاء يف تفسري القرطيب ،أن التجارة يف اللغة عبارة عن املعاوضة ،ومنه األجر الذي يعطيه
البارئ سبحانه العبد ،عوضاً عن األعمال الصاحلة اليت هي بعض فعله ،قال اهلل تعاىل{ :يَا

ين آ َمنُوا َه ْل أَُدُّل ُك ْم َعَلى تجَِا َرةٍ ُتنْ ِج ُ
اب أَِليم}(الصف ،)10:وقال تعاىل:
يك ْم ِم ْن َع َذ
أَيُّ َها َّال ِذ َ
ٍ ٍ
اشترََى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
{يَ ْر ُجو َن تجَِا َرةً َّلن َتُبو َر}(فاطر ،)29:وقال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ْ
ني أَْنُف َس ُه ْم َوأَ ْم َوالهَُ ْم}
(التوبة ،)111 :فسمى ذلك كله بيعاً وشراء على وجه اجملاز ،تشبيهاً بعقود األشرية والبياعات،
اليت حتصل بها األغراض.

()1

ً
أصالَّ ،
فـ(لن
ومعنى (يَ ْر ُجو َن تجَِا َرةً َّلن َتُبو َر)؛ أي لن تكسد ،ولن تهلك باخلسران
َتُبو َر) صفة لتجارة ،جيء بها للداللة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بني الربح
واخلسران.

()2

فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جتارة لن تبور ،حيث باعوا الفاني اخلسيس ،واشرتوا
الباقي النفيس ،واستبدلوا الباقيات الصاحلات ،بالغاديات الرائحات ،فيا هلا من صفقة ما
أرحبها!

()3

 .1تفسري القرطيب.151/ 5 ،

 .2تفسري أبي السعود.152/ 7 ،
 .3تفسري أبي السعود.197/ 9 ،
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التجارة املنجية:
وصفت جتارة املؤمنني مع ربهم يف اآلية سالفة الذكر بأنها لن تبور ،وأورد القرآن الكريم
هلذه التجارة صفات أخرى؛ منها أنها جتارة تنجي صاحبها من النار.
َ ُ
يل اهللِ،
جاء يف صحيح البخاريَ ،باب أْف َضل الناس ُم ْؤ ِم ٌن جياهد ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه يف َسبِ ِ
ين آ َمنُوا هل أَُدُّل ُك ْم على تجَِا َرةٍ ُتنْ ِج ُ
اب أَِليم* ُت ْؤ ِمنُو َن
يك ْم من َع َذ
َوَق ْوُلُه َت َعالىَ { :يا أَيُّ َها َّال ِذ
َ
ٍ
ٍ
تجَُ
َ
ُم َت ْعَل ُمو َن
يل اهللِ ِبأَْم َواِل ُك ْم َوأَْنُف ِس ُك ْم َذِل ُك ْم َخيرٌْ َل ُك ْم إن ُكنْت ْ
ِباهللِ َو َر ُسوِلِه َو ا ِه ُدون يف َسبِ ِ
ات تجَْري من تحَْتِ َها َ
* يَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذُنوَب ُك ْم َوُيد ِ ُ
ات َع ْد ٍن
األْن َهاُر َو َم َسا ِك َن َطيِّبًَة يف َجنَّ ِ
ْخْلك ْم َجنَّ ٍ ِ
يم} (الصف ،)12 - 10 :وفيه عن عطاء بن يزيد الليثي ،أن أبا سعيد اخلدري،
ذلك اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
يل :يا َر ُس َ
رضي اهلل عنه ،قالِ :ق َ
ول اهللِ؛ أَ ُّي الناس أَْف َض ُل؟ فقال رسول اهللُِ( :م ْؤ ِم ٌن جَُيا ِه ُد يف
ب من ِّ
اب ،يَتَّ ِقي اهللََ ،ويَ َد ُع
يل اهللِ ِبنَ ْف ِسِه َو َماِلِه ،قالواُ :ث َّم من؟ قالُ :م ْؤ ِم ٌن يف ِش ْع ٍ
الش َع ِ
َسبِ ِ
الناس من َش ِّرهِ).

()1

نج ُ
يكم ِّم ْن َع َذ
قال املفسرون :نزلت هذه اآليةَ ...{ :ه ْل أَُدُّل ُك ْم َعَلى تجَِا َرةٍ ُت
اب أَِليم }...
ِ
ٍ
ٍ
حني قالوا لو علمنا أي األعمال أحب إىل اهلل لعملنا به أبداً ،فدهلم اهلل على ذلك ،وجعله

مبنزلة التجارة؛ ملكان رحبهم فيه.

()2

جتارة فيها اجلنة بدل األنفس واألموال:
من خصائص جتارة املؤمن مع اهلل يف ضوء آيات القرآن الكريم ،أن اهلل سبحانه وتعاىل
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل.
 .2زاد املسري.254/ 8 ،
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يتفضل بتقديم اجلنة بدل األنفس واألموال اليت يقدمها املؤمن يف سبيل اهلل ،فقال تعاىل{ :إِ َّن

َ لهَُ َ لهَُ َ َ ُ َ
اشترََى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ َ ُ
اهللَ ْ
يل اهللِ َفيَ ْقُتُلو َن َوُي ْقتَُلو َن
ني أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوا م ِبأ َّن ُم اجلنَّة ُي َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
ً َ
ً
استَبْ ِشُرواْ ِببَيْ ِع ُك ُم
يل َواْلُق ْرآ ِن َو َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن اهللِ َف ْ
َو ْعدا َعليِْه َح ّقا فيِ التَّ ْو َراةِ َو ِ
اإل ِجن ِ
يم}( .التوبة)111:
َّال ِذي َبايَ ْعتُم ِبِه َوَذِل َك ُه َو اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ
وورد ذكر بيع النفس هلل يف احلديث الصحيح ،فعن أبي َماِل ٍك َ
األ ْش َع ِر ِّي ،قال :قال رسول

(الط ُهوُر َش ْطُر اإلميَا ِنَ ،والحْ َ ْم ُد لهلِ ِ مَتْ ُ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمُّ :
أل المِْيزَا َنَ ،و ُسبْ َحا َن اهللَِ ،والحْ َ ْم ُد
ِ

الس َما َو ِ َ
آل ِن أو مَتْ ُ
لهلِ ِ ،مَتْ َ
الص َدَقُة ُب ْر َه ٌ
الصبرُْ ِضيَاٌء،
انَ ،و َّ
الصالُة ُنو ٌرَ ،و َّ
ضَ ،و َّ
أل ما بني َّ
ات َواأل ْر ِ
َواْلُق ْر ُ
وبُق َها).
آن ُح َّجٌة لك ،أو َعَليْ َكُ ،ك ُّل الناس يَ ْغ ُدوَ ،فبَايِ ٌع َن ْف َسُه َف ُم ْعتُِق َها ،أو ُم ِ

()1

ومن عرف طريقه إىل التجارة الراحبة مع ربه ،فإنه ال يقبل ً
بديال عنها جتارة أخرى ،فاستحق

{ر َج ٌ
يه ْم تجَِا َرةٌ
بذلك ثناء اهلل تعاىل ورضاه سبحانه ،ويف هؤالء يقول جل يف عالهِ :
ال ال ُتْل ِه ِ

وب َو َ
األْب َصاُر}.
الصالةِ َوإِيتَاء َّ
الز َكاةِ خََياُفو َن يَ ْوماً َتتَ َقَّل ُب ِفيِه اْلُقُل ُ
َوال َبيْ ٌع َعن ِذ ْك ِر اهللِ َوإَِق ِام َّ
(النور)37:

فما عند اهلل خري وأبقى ،وقد نبه اهلل إىل زيغ املفتنت بتجارة الدنيا وزينتها وحب ماهلا،
وزخارفها؛ ألن ما عند اهلل خري من اللهو ،والتجارة يف الدنيا ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َرأَ ْوا تجَِا َرةً

أَ ْو لهَْواً ان َف ُّضوا إَليْ َها َوَت َر ُك َ
ِّجا َرةِ َو ُ
وك َقاِئماً ُق ْل َما ِعن َد اهللِ َخيرٌْ ِّم َن َّ
الل ْه ِو َو ِم َن الت َ
اهلل َخيرُْ
ِ
ازِق َ
ني} (اجلمعة)11 :
َّ
الر ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء.
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شواهد لصفقات جتارة العابدين:
املؤمن الذي يعبد اهلل كما أمر ،يربح العتق من النار ،والفوز باجلنان ،فالصائم الذي
يصوم هلل إمياناً واحتساباً ،ومثله القائم الذي يقوم هلل إمياناً واحتساباً ،فإن اهلل جيزيهما غفران
الذنوب ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر له ما
احتِ َساًبا ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
ْر إِميَاًنا َو ْ
اْل َقد ِ
َت َق َّد َم من َذنْبِِه).

()1

ْما َن ،رضي اهلل
والذي حيسن الوضوء ينال غفران الذنوب ،فعن حمُْ َرا َن ،قال :رأيت ُعث َ

عنهَ ،ت َو َّضأََ ،فأَْف َر َغ على يَ َديِْه َثالًثاُ ،ث َّم تمََ ْض َم َ
استَنْثَ َرُ ،ث َّم َغ َس َل َو ْج َهُه َثالًثاُ ،ث َّم َغ َس َل
ض َو ْ
يَ َدُه اْلُي ْمنَى إىل المَْْرِف ِق َثالًثاُ ،ث َّم َغ َس َل يَ َدُه اْلُي ْس َرى إىل المَْْرِف ِق َثالًثاُ ،ث َّم َم َس َح ِب َرأْ ِسِهُ ،ث َّم َغ َس َل

ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ت َو َّضأَ
ِر ْجَلُه اْلُي ْمنَى َثالًثاُ ،ث َّم اْلُي ْس َرى َثالًثاُ ،ث َّم قال :رأيت َر ُس َ
َ
يه َما
حنو َو ُضوِئي هذاُ ،ث َّم قال( :من َت َو َّضأ ُو ُضوِئي هذاُ ،ث َّم ُي َصِّلي َر ْك َعتَينْ ِ  ،ال حيدث َن ْف َسُه ِف ِ

ِب َش ْيٍء ،إال ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).

()2

واحلاج يرجع نقياً من رجس الذنوب واخلطايا ،فعن أَبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :مسعت

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :من َح َّج لهلِ ِ فلم يَ ْرُف ْث ،ومل يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيَ ْو ِم َوَل َدْتُه ُأ ُّمُه)(.)3
من هنا يدعو الناس واملقربون للحاج بأن يكون حجه مربوراً ،وسعيه مشكوراً ،وذنبه مغفوراً،

 .1صحيح البخاري،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب السواك الرطب واليابس للصائم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب فضل احلج املربور.
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ويرجون له الفوز بالتجارة اليت لن تبور.
والذي ينفق ً
ماال يف سبيل اهلل ،يقرض اهلل قرضاً حسناً ،فيجازيه اهلل باملثوبة الوافرة،
ض اهللَ
{من َذا َّال ِذي ُي ْق ِر ُ
ويضاعف أجره أضعافاً كثرية ،واهلل تعاىل يقول يف حمكم التنزيلَّ :
ريةً َو ُ
اهلل يَ ْقبِ ُ
ض َويَبْ ُس ُط َوإَِليِْه ُت ْر َج ُعو َن}(البقرة ،)245 :وقد
َق ْرضاً َح َسناً َفُي َضا ِع َفُه َلُه أَ ْض َعافاً َكثِ َ
فقه الصحابة األخيار داللة هذه الوعود ،وآمنوا بها بيقني ،فباعوا الغالي والنفيس رجاء أن
س بن
تربح صفقتهم مع ربهم ،كما صنع أبو طلحة ،رضي اهلل عنه ،يف أحب ماله ،فعن أََن َ
َماِل ٍك ،رضي اهلل عنه ،يقول :كان أبو َطْل َحَة أَ ْكثَ َر َ
ْص ِار ِبالمَِْدينَِة َم ً
ب
األن َ
اال من نخَْ ٍل ،وكان أَ َح ُّ

ت ُم ْستَ ْقبَِلَة املَ ْس ِج ِد ،وكان رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَد ُ
ْخُل َها،
أَ ْم َواِلِه إليه بَيرُْ َحاَءَ ،و َكاَن ْ
ُ
َ
ت هذه اآليَُةَ :
{ل ْن َتن ُ
َالوا اْلبرِ َّ حتى ُتنْ ِفُقوا ممَِّا
ْزَل ْ
ب ،قال أََن ٌ
س :فلما أن ِ
َويَ ْش َر ُب من َماٍء فيها طيِّ ٍ

تحُ ِبُّو َن} قام أبو َطْل َحَة إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :يا َر ُس َ
ول اهللِ؛ إِ َّن اهللَ َتبَا َر َك

َالوا اْل َّ حتى ُتنْ ِفُقوا ممَِّا تحُ ِبُّو َن}َ ،وإ َّن أَ َح َّ َ
َوَت َعالىَ يقولَ :
{ل ْن َتن ُ
إلي بَيرُْ َحاَءَ ،وإَِّن َها
ب أ ْم َواِلي ّ
ِ
برِ
َص َدَقٌة لهلِ ِ ،أَ ْر ُجو ِب َّر َهاَ ،وُذ ْخ َر َهاِ ،عنْ َد اهللَِ ،ف َض ْع َها يا َر ُس َ
ول اهللِ َحيْ ُث أَ َر َ
اك اهلل ،قال :فقال رسول

ال َر ِاب ٌح ،ذلك َم ٌ
اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :بخ ،ذلك َم ٌ
ال َر ِاب ٌح ،وقد مسعت ما ُقْل َ
تَ ،وإِِّني
ٍ
أَ َرى أَ ْن تجَْ َعَل َها يف َ
ني ،فقال أبو َطْل َحَة :أَْف َع ُل يا َر ُس َ
األْق َرِب َ
ول اهللَِ ،ف َق َس َم َها أبو َطْل َحَة يف أََق ِارِبِه،
َوَبن َع ِّمِه).
يِ

()1

ً
عمال يقدمه العبد تقرباً إىل اهلل
فهذه صور للصفقات الراحبة ،اليت يكون أحد َب َدَليْها

تعاىل ،ووفق شرعه وأحكامه ،وبدهلا اآلخر يتفضل به اهلل عز وجل ،على عباده ،فيغفر ذنوبهم،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة على األقارب.
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ويتجاوز عن خطاياهم ،وينعم عليهم الفوز باجلنة ،والرمحة الربانية ،وتلك لعمري جتارة لن
تبور أبداً.
جتارة الضالني:
وقبل اخلتام؛ جيدر التذكري بإمجال ،بأن جتارة املؤمن مع اهلل لن تبور ،وهي املنجية من
اهلالك ،واملفضية إىل النعيم املقيم ،خبالف جتارة الضالني ،من املنافقني وأشياعهم ،ممن استحقوا
العذاب مبا قدمت أيديهم ،وباحنراف تفكريهم ،وزيغ قلوبهم ،الذين قال اهلل تعاىل يف طائفة
منهمُ :
الض َ
ين ْ
اشترَُ ُواْ َّ
الَلَة ِبالهُْ َدى َف َما َربحَِت تجَِّا َرُت ُه ْم َو َما
{أ ْوَلـئِ َك َّال ِذ َ

ين} (البقرة:
َكاُنواْ ُم ْهتَ ِد َ

 ،)16فتجارة هؤالء إىل بوار وخسران؛ ألنهم تنكبوا درب اهلدى ،واشرتوا عوضاً عنه الضالل
يف عقائدهم وسلوكهم ،فاستحقوا غضب اجلليل ،فأعمى أبصارهم ،فأضحوا صماً وبكماً
وعمياً ،وضرب اهلل مثلهم مبستوقد النار الذي أذهب اهلل نوره ،وتركه يف ظلمات ال يبصر،
ب ُ
ُور ِه ْم َوَت َر َك ُه ْم
استَ ْوَق َد َناراً َفَل َّما أَ َض ْ
اءت َما َح ْوَلُه َذ َه َ
فقال تعاىلَ { :مثَُل ُه ْم َك َمثَ ِل َّال ِذي ْ
اهلل ِبن ِ
ات َّال ُيبْ ِصُرو َن* ُص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم َال
فيِ ُظُل َم ٍ

يَ ْر ِج ُعو َن}( .البقرة)18 - 17 :

أعاذنا اهلل من أن نكون من أصحاب التجارة البائرة ،واحلواس املعطلة ،وهدانا الكريم

إىل صراطه املستقيم ،وحبله املتني ،حتى تربح جتارتنا ،ونفوز بالنعيم املقيم ،والنصر املبني،
آمني آمني يا رب العاملني.
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مناسبة العدد

وأصحابه من مكة املكرمة

إىل املدينة املنورة
أ .حممد ذياب أبو صاحل
تعرض رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل أشد أنواع األذى هو وأصحابه من كفار
قريش ،بعد أن أعلن الدعوة اإلسالمية ،فما كان منه إال أن أذن ألصحابه بهجرة احلبشة
األوىل ،وهجرة احلبشة الثانية ،إال أنهم عادوا مستجريين بوجهاء مكة ،بيد أنه صلى اهلل
عليه وسلم ،خرج إىل الطائف عّله جيد له نصرياً ،فما كان من أهل الطائف إال أن ردوه ،ومل
يستجيبوا لدعوته ،بل أوغروا صبيانهم برميه باحلجارة ،حتى أدميت قدماه.
أيقن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن بطحاء مكة قد أجدبت من نصري لدعوته،
وأن عتاة قريش قد بدأوا يشحذون أسنانهم لالنتقام من هذه الدعوة وأصحابهاَ ،فُفتنِ من
املسلمني من فنت ،وأوذي من أوذي؛ فأخذت تنحسر على املسلمني الطرق مجيعها.

مل يكن اختاذ قرار القضاء على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم سراً ،بل كان األمر سينفذ
حبقه ،طاملا أن وجهاء قريش قد أمجعوا مجيعاً على اختاذ هذا القرار احلاسم حبق الرسول
الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث تناسوا أنه رسول اهلل ،وأن اهلل لن يسلمه إليهم ،مهما
كانت أعماق مؤامراتهم ،وُب ْعد دسائسهم ،فلن خيذل اهلل رسوله ،ولن يسلمه حتت طائلة هذه
17
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الطغمة الغامشة ،أتاه جربيل الكريم خمرباً ،بأال يبيت تلك الليلة احملددة يف بيته؛ لئال تنقض
عليه قريش.
تنادى فتيان قريش ،حيمل كل منهم سيفه ،وقد أحاطوا ببيت الرسول الكريم ،صلى اهلل
عليه وسلم ،إحاطة السوار باملعصم ،وكان قد استدعى عليه السالم ابن عمه علي بن أبي
طالب ،فامتثل لدعوة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأخربه باملهمة اليت كلف من أجلها،
أال وهي النوم يف فراش الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأعلمه بأن يقوم بإيصال الودائع
إىل أصحابها حال خروجه صلى اهلل عليه وسلم ،مهاجراً إىل املدينة ،واستخلفه على الفواطم.
كرم اهلل وجهه ،مبا ستنفذه قريش ،أو جيزع بوطأة سيوف أبنائها املوجهة ضده،
عليّ ،
مل يأبه ٌ

أو رماحها ،بل كان ّ
جل همه أن ينجو رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من كيدهم ،ويصل
كرم اهلل وجهه ،بربدة الرسول اخلضراء ،موهماً قريشاً َّ
بأن الرسول
ساملاً إىل حيث يريد ،تسجى ّ
يبيت يف فراشه ،فأخذت تتلصص عيون املتآمرين من شقوق الباب عليه ،فريكنون على أن
حممداً ما زال نائماً ،وأنهم سينفذون إليه مجيعاً بضربة رجل واحد.
قال ابن إسحق :حدثين يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرطيب ،قال :ملا اجتمعوا له
وفيهم أبو جهل بن هشام ،فقال وهم على بابه :إن حممداً يزعم إن تابعتموه على أمره ،كنتم
ملوك العرب والعجم ،ثم بعثتم من بعد موتكم ،فجعلت لكم جنان كجنان األردن ،وإن مل
تفعلوا ،كان له فيكم ذبح ،ثم بعثتم ،فجعلت لكم نا ٌر تحُ دقون فيها .قال :ثم خرج رسول اهلل،

صلى اهلل عليه وسلم ،فأخذ حفنة من تراب يف يده ،ثم قال :نعم أنا أقول ذلك ،أنت أحدهم،
وأخذ اهلل تعاىل على أبصارهم عنه ،فال يرونه ،فجعل ينثر الرتاب على رؤوسهم ،وهو يتلو
لحْ َ ِ
يم* إن َ
َّك لمَِ َن المُْْر َسِل َ
ني *
هذه اآليات من سورة (يس) ،قال تعاىل{ :يس * َواْلُق ْرآ ِن ا ِك
ِ
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ِ
َ ْ
الر ِحيم* ِلُتنْ ِذ َر َق ْو ًما َما ُأْن ِذ َر آَب ُاؤ ُه ْم َف ُه ْم َغاِفُلو َن* َل َق ْد
َعَلى صراط مستَق
يز َّ
يم * َتنْ ِزيل ال َع ِز ِ
َِ ٍ ُْ ِ ٍ
الال َفه َي إلىَ َ
َح َّق اْل َق ْو ُل َعَلى أَ ْكثَر ِه ْم َف ُه ْم ال ُي ْؤ ِمنُو َن * إنَّا َج َعْلنَا أَ ْعنَاِقه ْم أَ ْغ ً
األْذَقا ِن َف ُه ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فيِ

َ
َاه ْم َف ُه ْم ال ُيبْ ِصُرو َن}.
يه ْم َس ّداً َو ِم ْن َخْل ِف ِه ْم َس ّداً َفأَ ْغ َشيْن ُ
ُم ْق َم ُحو َن * َو َج َعْلنَا ِم ْن َبينْ ِ أيْ ِد ِ
(يس)9 - 1 :

()1

فأتاهم ،وقال هلم صباحاً :خيبكم اهلل :واهلل قد خرج عليكم حممداً ،ما ترك ً
رجال منكم إال
وضع على رأسه تراباً ،ثم جعلوا يتطلعون ،فال جيدون إال علياً مسجياً بربدة رسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فيقولون :واهلل لقد كان صدقنا الذي حدثنا ،قال تعاىلَ { :وإْذ ُ
ين
يمَْكُر ِب َك َّال ِذ َ
ِ

وك أَ ْو خُْير ُج َ
ُوك أَ ْو يَ ْقُتُل َ
َك َفُروا ِلُيثْبِت َ
يمَْكُرو َن َو ُ
وك َو ُ
اهلل َو ُ
يمَْكُر ُ
ين}( .األنفال)30 :
اهلل َخيرُْ املَا ِك ِر َ
ِ

يف ذلك اليوم القائظ ،وحر الظهرية يلهب األرض ،والسراب يتقطع كأمواج البحر ،ينطلق

سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،من بيته إىل بيت صديقه أبي بكر الصديقَ ،ع ْن َعاِئ َشَة،
يِ
تَ :
َر ِض َي ُ
ب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إِ َّال يَأِْتي ِفيِه َبيْ َ
ت
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
(ل َق َّل يَ ْو ٌم َكا َن يَأِْتي َعَلى النَّ ِّ
ُ
اخلر
أَبي ب ْكر أَح َد َطرفيَ النهارَ ،فَلما ُأذ َن َله
وج إِلىَ املَِدينَِة لمَْ يَُر ْعنَا إِ َّال َوَق ْد أََتاَنا ُظ ْهراًَ ،ف ُخبرَِّ
ِ َ ٍ َ َ ِ َّ َ ِ َّ ِ ُ فيِ ُ ِ
يِ
ِبِه أَُبو َب ْكرَ ،ف َق َ
السا ِعِة إِ َّال َأل ْم ٍر َح َد َثَ ،فَل َّما
ال َما َجاَءَنا النَّ ُّ
ب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيِ َه ِذهِ َّ
ٍ
ال :يَا َر ُس َ
ال َألِبي َب ْكر :أَ ْخر ْج َم ْن ِعنْ َد َكَ ،ق َ
َخ َل َعَليِْهَ ،ق َ
دَ
َاي يَ ْعن َعاِئ َشَة
ول اهلل؛ إنمََّا هما ابنَت
ٍ ِ
ِ ِ ُ َ ْ َ يِ
الص ْحبََةَ ،ق َ
ول اهللَِ ،ق َ
الص ْحبََة يَا َر ُس َ
اخلُروج؟ َق َ
ُ
َ َ َُ
َ َ َ َ ََ
ال:
الُّ :
الُّ :
َوأسمْ اَء ،قال :أش َع ْر َت أَّنُه ق ْد أِذن ِلي فيِ
ِ
اه َماَ ،ق َ
يَا َر ُس َ
َّم ِن)(.)2
ول اهللِ؛ إِ َّن ِعنْ ِدي َناَقتينْ أَع َددُتهما لْل ُخر
وجَ ،ف ُخ ْذ إِ ْح َد ُ
الَ :ق ْد أَ َخ ْذُت َها ِبالث َ
َ ِ ْ ْ َُ ِ ُ ِ
قالت :فو اهلل ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحداً يبكي من الفرح؛ حتى رأيت أبا بكر

يبكي يومئذ ،ثم قال :يا نيب اهلل؛ إن هاتني راحلتني كنت أعددتهما هلذا ،فاستأجرا عبد اهلل بن
 .1السرية النبوية ،ابن كثري.230/ 2 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إذا ما اشرتى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
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أريقط ،وكان عارفاً بالطريق ،فدفعا إليه راحلتهما ،يرعاهما مليعادهما.
خرج رسول اهلل ،وصاحبه من خوخة بيت أبي بكر ،وتوجها إىل غار ثور –جبل بأسفل
مكة– جنوباً عن طريق اليمن.
قال إبن اسحق :حدثين حييى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري أن أباه حدثه عن جدته أمساء
ابنة أبي بكر ،قالت :ملا خرج رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وخرج أبو بكر ،احتمل أبو
بكر ماله كله ،ومعه مخسة آالف درهم ،فانطلق بها معه ،قالت :فدخل علينا جدي أبو قحافة،
وقد ذهب بصره ،فقال :واهلل إني ألراه قد فجعكم مباله مع نفسه ،قالت :قلت :كال؛ إنه قد
ترك لنا خرياً كثرياً ،قالت :فأخذت أحجاراً ،فوضعتها يف كوة البيت الذي كان أبي يضع ماله
فيها ،ثم وضعت عليها ثوباً ،ثم أخذت بيده ،فقلت :يا أبت؛ ضع يدك على هذا املال ،قالت:
فوضع يده عليها ،فقال :ال بأس ،إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ،ويف هذا بالغ لكم .ال
واهلل ما ترك لنا شيئاً ،ولكين أردت أن أسكن الشيخ بذلك.

()1

أمر أبو بكر ابنه عبد اهلل بأن يسرتق السمع من قريش ،وأن يأتيهما باألخبار ،وأمر مواله
عامر بن فهرية أن يرعى غنمه ،فتغطي بأرجلها آثار عبد اهلل ،الذي كان يرتدد عليهما خمرباً
عن مؤامرات قريش وخطوات أمساء ،اليت كانت تأتيهما بالطعام ،وهما يف الغار.
استمر البحث والرتصد عن حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه حتى اندفع فتيان قريش
إىل مشارف الغار ،فهذا أبو بكر يتخوف من جميء القوم ،فيقول يا رسول اهلل؛ لو نظر أحدهما
إىل قدميه لرآنا ،فيقول له رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ال ختف يا أبا بكر ،ما ظنك باثنني
اهلل ثالثهما ،فيقول أبو بكر :لست أخاف املوت يا رسول اهلل ،ولكين أخاف عليك ،فإنك إن
 .1السرية النبوية.15/ 3 ،
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قتلت؛ هلكت األمة ،وإن تصب اليوم؛ ذهب الدين.
قال أبو كرز ،وهو يتعقب آثار النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وفتيان قريش يلتفون حوله،
والكل منهم ينشب سيفه متأهباً لالنقضاض على سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،عّله
جيد فيه صيداً مثيناً عند باب الغار ،حيث توقفت آثارهم ،فما جاوزوا هذا املكان ،فإما أن يكونا
قد صعدا إىل السماء ،أو دخال حتت األرض ،وأخذ القرشيون يدورون حول الغار ،دون أن

حياولوا الدخول إليه ،قال تعاىل{ :إال َتنْ ُصُروُه َف َق ْد َن َص َرُه ُ
اهلل إِْذ أَ ْخ َر َجُه َّال ِذ َ
ين َك َفُروا َثاِن َي اْثنَينْ ِ
ِ
احبِِه ال تحَْ َز ْن إ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَْنز َ
إْذ ُه َما ال َغ ِار إْذ يَُق ُ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه جُِبنُوٍد لمَْ
ول ِل َص ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
العْليَا َو ُ
يم}( .التوبة)40 :
َت َر ْو َها َو َج َع َل َكِل َمَة َّال ِذ َ
الس ْفَلى َو َكِل َمُة اهللِ ِه َي ُ
اهلل َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
ين َك َفُروا ُّ
قد كانت حلظات حامسة يف حياة البشرية عندما أحاط املشركون بالغار ،وكانت أدق حلظة،

وأعظم اختبار يف رحلتهما الطويلة ،فإما شقاء هلذه البشرية ال سعادة بعده ،وإما سعادة هلا ال
شقاء يشوبها.
حبست البشرية أنفاسها ،ووقفت خاشعة حني وصول املشركني إىل فم الغار ،فليكن
الفيصل الكريم بني احلق والباطل ،والظلم والنور ،إال أن ينظر أحدهم حتت قدميه فيشاهد
ولكن إرادة اهلل ،وصرف أنظار املشركني عن هذا
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه،
َّ
الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه ،منعهم من العثور عليهما ،فحال اهلل بينهم.
وينظر الرسول الكريم إىل وجه أبي بكر ،وقد جتشمه احلزن واالضطراب يف هذه
اللحظات العصيبة ،ال خوفاً على نفسه ،بل حرصاً على مصري هذا الداعية وصاحب الدعوة،
حياول الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن خيفف عنه هذا االضطراب ،فيقول رضي اهلل
عنه :أما واهلل؛ لست على نفسي حزيناً ،ولكن خمافة أن أرى فيك ما أكره ،فيقول له الرسول،
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صلى اهلل عليه وسلم( :ال ختف إن اهلل معنا) ،فأنزل اهلل سكينته (طمأنينته) على أبي بكر.
قال تعاىلَ ...{ :فأَْنز َ
َل ُ
اهلل َس ِكينَتَُه َعَليِْه َوأَيَّ َدُه جُِبنُوٍد لمَْ َت َر ْو َها.}...

(التوبة)40 :

أمضى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه ثالثة أيام يف الغار ،بعدما يئست قريش
من العثور عليهما.

عن أنس أن أبا بكر حدّثه ،قال :قلت للنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وحنن يف الغارَ :
(ل ْو أَ َّن

ت َق َد َميِْه َألْب َص َرَناَ ،ف َق َ
الَ :ما َظن َ
ُّك يَا أََبا َب ْكر ِباْثنَينْ ِ ُ
أَ َح َد ُه ْم َن َظ َر تحَْ َ
اهلل َثاِلُث ُه َما).
ٍ

()1

قالت أمساء بنت أبي بكر :لثالث ليا ٍل ما ندري أين وجه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

حتى أقبل رجل من أسفل مكة يغين بأبيات من الشعرً ،
قائال:
جزى اهلل رب الناس خري جزائه

رفيقني حال خيميت أم مـعبد

هما نزال بالرب حتى تروحــــا

فأفلح من أمسى رفيق حمــمد

ليهن بين كـعب مكان فتاتهـم

ومقعدها للمؤمنني مبرصـــد

فلما مسعوا بذلك ،قالت أمساء :عرفنا حيث توجه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأن
وجهته إىل املدينة.
والراجح أن هذه األبيات من إنشاد مؤمن يكتم إميانه مبكة ،ويستمع أخبار املهاجرين،
فيبدي فرحته مما يلقون من توفيق ،وجيد متنفساً ملشاعره املتوارية يف هذا الغناء املرسل.
متابعة سراقة للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه:
أخذت قريش تقّلب كفيها على ما فرط منها ،فال هي أدركت حممداً للقضاء عليه ،وال هي
استطاعت أن متنع تفشي دعوته خارج مكة ،وأصبح أهل الشرك يف شك من أمرهم ،وبقي
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب املهاجرين وفضلهم.
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لديهم السهم األخري يف إنقاذ مهمتهم ،وإحياء ماء وجوههم ،أال وهو العثور على حممد حياً
أو ميتاً ،فمن دهلم عليه؛ فله مائة ناقة.
تناهى اخلرب إىل مسامع اجلميع ،فأصبحت مكة متوج بهذا اخلرب ،ولكنهم ال يدرون أين
وجهته ،أيف األرض أم ارتقى إىل السماء ،فال أحد يعلم أين وجهته ،اللهم إال آل أبي بكر،
عندما أقبل ذلك الرجل الذي مر بهؤالء القوم (الرسول وصاحبه ومواله) ،وعلم أن أهل
فأسر سراقة
مكة يتجاذبون احلديث يف هذا األمر ،أخرب الرجل من كان يف النادي مبا شاهدّ ،
ابن مالك هذا اخلرب ،وأشار إىل الرجل أن يسكت ،وأخذ يضلل القوم مبا مسع.

لقد كان سراقة من ذوي النفوس اليت تتوق إىل املال ،فلرمبا حصل على هذا ُ
اجل ْعل الذي

أعلنت عنه قريش ،ولو على حساب اجلرمية ،فتنكب قوسه ،وشد على مئزره محالة سيفه،
وأسرج حصانه ،ودفعه خلف الوادي؛ حتى ال يراه أحد ،فيشك يف نيته.
اندفع سراقة صوب الناحية اليت وصفها الرجل ،لف الغبار حصانه من سرعة العدو ،حتى
غاب عن األنظار ،حتى إذا قطع مسافة غري قليلة ،كبا اجلواد ،وكاد أن يسقط الفارس ،لوال أن
تدارك نفسه ،فنزل عن احلصان ،وأنهضه ،ووكزه بسوطه ،واندفع إىل األمام ،فكبا اجلواد مرة
أخرى ،فعاد الفارس ،وأنهض احلصان ،ووكزه بقوة وعنف ،حتى يصل إىل ما أراد إليه من
اللحاق بالرسول حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه ،فيحقق ما قطعته قريش ملخربها عن
وجهة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم.
أدرك سراقة الركب ،ودنا جبواده حنوهم ،وقد بدا له أنه نال الظفر.
لـما سراقة قد دنا جبـــــــواده

صوب النيب ساخت األقـــدام

فعـــال إىل كبد السماء غــباره

يزجـره جربيل األمني همــــام
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لك إن ثنيت سوار كسرى

منحة ليست عطاياه عليها سـوام

ساخت قدما اجلواد يف رمال الصحراء ،وغطته سحابة ،وتدحرج عن ظهره ،وأدرك أنه النيب
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حقاً ،فأيقن بعد هذه الكبوات مجيعها ،ومتابعة العثرات جبواده
أن اهلل مانعه نبيه ،وهو الفارس الذي مل يتعثر جواده ،وقف ونادى :أنا سراقة بن مالك ،فقالوا
له :ماذا تبغي منا؟
قال :إني أطلب من حممد أن يكتب لي كتاباً ،يكون آية بيين وبينه.
فأمر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبا بكر بأن يكتب له كتاباً ،بأن يكون له عهد فيه،
فكتب الصديق كتاباً لسراقة ،ودفعه إليه.
روى احلافظ أبو بكر البيهقي ،يف دالئل النبوة ،عن احلسن ،أن عمر بن اخلطاب أتي بفروة
كسرى ،فوضعت بني يديه ،ويف القوم سراقة بن مالك بن جعشم ،قال فألقى إليه سواري
كسرى بن هرمز ،فجعلهما يف يديه ،فبلغا منكبيه ،فلما رآها يف يدي سراقة ،قال :احلمد هلل،
سواري كسرى بن هرمز يف يدي سراقة بن مالك بن جعشم ،أعرابي من بين مدجل).

()1

ضيافة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،لبيت أم معبد
قفل سراقة بن مالك صوب مكة ،خمفياً ما قد صادفه يف طريقه عن قريش ،حمتفظاً مبا
منحه إياه الرسول الكريم ،من عهد مثني ،كنزه إىل حيث شاء اهلل ،ومضت مسرية اخلري تتهادى
صوب املدينة املنورة ،حتث خطاها يف السري ً
ليال؛ ألن يف الليل احتماء من لظى اهلاجرة احملرقة،
وأكثر ابتعاداً عن مشاهدة الناس ،الذين يوصلون اخلرب إىل كفار قريش ،فكانت الرواحل ال
تكاد أن ترى طريقها بوضوح ،ولكن عني اهلل الساهرة هي اليت أضاءت هلم دياجري الظالم،
 .1دالئل النبوة.325/ 6 ،
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ً
سهال ،ما دام يف إرضاء اهلل وطاعته.
وغلس الليل ،وكان هذا التعب
مر الركب على خيمة (أم معبد) عاتكة بنت خلد ،وهي إحدى بنات بين كعب من
ّ
خزاعة ،وأخت حبيش بن خلد ،وله صحبة ورواية ،زوجها أبو معبد – مل يعرف امسه -وكان
منزهلا بقديد ،فسأهلا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،إن كان لديها لنب أو قديد يشرتونه،
وكان القوم مرملني مسنتني.
حني نظر الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل شاة يف كسر البيت ،خّلفها اجلهد
عن الغنم ،فقال :فهل بها من لنب؟ قالت :هي أجهد من ذلك.
قال :أتأذنني لي أن أحلبها ،قالت :إن كان بها حليب فاحلبها.
دعا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالشاة ،فمسح ضرعها ،وذكر اسم اهلل تعاىل ،فإذا
احلليب ينزل من ضرعها غزيراً؛ حتى امتأل اإلناء؛ وأم معبد واقفة تنظر وال تصدق عينيها،
شرب الرسول الكريم وأبو بكر والدليل حتى شبعوا ،وشربت أم معبد ،ثم عاد وحلب مرة
ثانية ،وترك احلليب عند أم معبد ،وسافروا مجيعاً.
جاء زوج أم معبد فتلقته باحلليب ،فعجب من أمرها ،وقال هلا :من أين لك هذا احلليب؟
فقالت :مر بنا رجل مبارك ،وهو الذي حلب الشاة فحلبت ،حتى شبع ،وشبع من معه ،فسأهلا
عن امسه؟ فقالت :مل أسأله عن امسه.
قال :هل تصفينه؟ فقالت :رأيت ً
رجال ظاهر الوضاءة ،حسن اخللق ،مليح الوجه ،جتله،
ومل تزر به صعله (صغر الرأس ) ،قسيم وسيم ،يف عينيه دعج ،ويف أشفاره وطف ( ،كثرة
الشعر) ،ويف صوته صحل ،أكحل ،أزج ،أقرن (سيد) ،يف عنقه سطع (طول) ،ويف حليته كثافة،
إذا صمت فعليه الوقار ،وإذا تكلم مسا ،وعاله البهاء ،حلو املنطق ،فصل؛ ال نزر وال هذر ،كأن
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منطقه خرزات نظم يتحدرن ،أبهى الناس ،وأمجلهم من بعيد ،وأحسنهم من قريب ،ربعة،
ال تشنؤه عني من طول ،وال تقتحمه عني من قصر ،غصن بني الغصنني ،فهو أظهر الثالثة
منظراً ،وأحسنهم قداً ،له رفقاء حيفون به ،إن قال استمعوا لقوله ،وإن أمر تبادروا ألمره ،فقال
زوجها :هذا واهلل صاحب قريش اليت تطلب ،ولو صادفته أللتمس أن أصحبه ،ألجهد إن
ً
سبيال.
وجدت إىل ذلك

()1

القدوم إىل قباء
قدم الرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه ،رضي اهلل عنه ،إىل قباء على بعد
فرسخني من املدينة املنورة ،والكل حيب أن يأوي إليه ،وكان ذلك يف اليوم الثاني عشر من
ربيع األول  23أيلول ،وهذا أول تاريخ جديد ،لظهور اإلسالم بعد أن مضى عليه ثالث
عشرة سنة ،وهو مضيق عليه من مشركي قريش ،والرسول الكريم ممنوع من اجلهر بدعوته.
وبعد أن جنح النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هجرته؛ وضع الرسول الكريم ،صلى اهلل
عليه وسلم ،األسس اليت قامت عليها الدولة اإلسالمية فيما بعد.
وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني

مسجد قباء يف املدينة املنورة
 .1املرجع السابق.279 - 278/ 1 ،
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مناسبة العدد

طريق هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،

من قباء إىل املدينة املنورة
إعداد الشيخ الدكتور :أمحد حممد شعبان *
1

مدخل:
مل يكن اختيار اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،اهلجرة بدًءا لكتابة التاريخ

عند املسلمني إال لآلثار الكبرية اليت نتجت عنها ،ليس يف حياة فرد أو أفراد وحسب،
بل يف مستقبل شعوب وأمم؛ فقد نتج عنها ميالد أول جمتمع إسالمي ،طبَّق فيه الصحابة
-بحُِ ِّريٍَّة -الشريعة اإلسالمية اليت جاء بها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعيداً عن عنت

املشركني ،وقد أفاد السهيلي يف الروض :أن الصحابة ،رضي اهلل عنهم ،أخذوا التأريخ باهلجرة
س َعَلى التَّ ْق َوى ِم ْن أَ َّو ِل يَ ْوم أَ َح ُّق أَ ْن َتُقو َم ِفيِه ِفيِه ِر َج ٌ
ال يحُ ِبُّو َن
من قوله تعاىل{ :لمََ ْس ِج ٌد ُأ ِّس َ
ٍ
أَ ْن يَت َ
َط َّهُروا َو ُ
ين} (التوبةَّ ،)108 :
فكأن اليوم الذي وصل فيه النيب ،صلى اهلل
ب المُْ َّط ِّه ِر َ
اهلل يحُ ِ ُّ
عليه وسلم ،ساملًا إىل قباء ،جدي ٌر بأن يكون اليوم األول عند املسلمني؛ ألنه الثمرة الكربى
اليت حققتها الدعوة يف مكة.

فمتى وصل صلى اهلل عليه وسلم إىل قباء؟ وما الطريق الذي سلكه إىل حيث نزوله يف
بيت أبي أيوب األنصاري ،رضي اهلل عنه؟ هذا ما سأبينه يف هذا البحث ،إن شاء اهلل ؛ مقد ًما

*

1

باحث يف مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة .ومت أخذ البحث عن موقع :
http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&lang=1&cat=714
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بني يدي ذلك توضيحاً لطبيعة يثرب ،والتوزع السكاني فيها قبيل هجرة الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم.
طبيعة يثرب والتوزع السكاني فيها إبان اهلجرة:
يثرب سهل خصيب ،ميتد بشكل مستطيل تقريباً من اجلنوب إىل الشمال ،وسط حرار
حتيط به من ثالثة جوانب ،تنساب منها ستة أودية ،ترويه يف عدد من شهور السنة ،وتغنيه
باملياه اجلوفية القريبة يف باطنها ،كما ينتشر فيه عدد من العيون واآلبار.
وتفيد الروايات التارخيية أن القبائل يف ذلك العهد كانت تسكن على أطراف األودية،

وبالقرب من منابع العيون واآلبار ،كما تفيد أيضاً أن القبائل اليهودية سكنت املناطق
اخلصيبة من يثرب ،فسكن بنو (النضري) على وادي مذينيب بالعوالي ،وأقام بنو (قريظة)
إىل مشاهلم على مهزور ،وأقام بنو (قينقاع) عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية ،وسكنت
شراذم منهم أماكن متفرقة من املدينة.
وأما القبائل العربية من األوس واخلزرج؛ فقد انقسمت كل قبيلة إىل مخسة بطون ،وهذه
البطون انقسمت بدورها إىل بطون أخرى ،توزعت يف مناطق خمتلفة من املدينة ،ومن أشهر
بطون األوس:
 - 1بنو عوف بن مالك :وكانوا يسكنون منطقة قباء جنوب املدينة ،عدا بين معاوية؛ فقد
سكنوا شرق البقيع ،وبين أمية فقد سكنوا إىل جنوبهم.
 - 2بنو عمرو بن مالك (النبيت) :وكانوا يسكنون الطرف الشرقي حلرة واقم ،على
أطراف وادي مذينيب.
 - 3بنو جشم بن مالك :وكانت منازهلم جماورة لبين أمية يف احلرة الشرقية اجلنوبية من
املدينة.
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 - 4بنو امرئ القيس بن مالك :وكانوا يسكنون بالعوالي بني بين قريظة والنضري.
 - 5بنو ُم َّرة بن مالك (اجلعاذرة) :وكانوا يسكنون بالقرب من قباء عند ملتقى بطحان

ورانوناء إال بين سعد بن ُم َّرة؛ أحد بطونهم فقد سكنوا (راتج) على الطرف الشمالي من

احلرة الشرقية.

وأما اخلزرج ،فبطونهم اخلمسة الكربى ،هي:
 - 1بنو عمرو بن اخلزرج ،وهم أربعة بطون من بين النجار ،وكانوا يسكنون املنطقة
الوسطى اليت حول املسجد النبوي.
 - 2بنو عوف بن اخلزرج ،وهم ثالثة بطون ،ويعرفون بالقواقل ،وكانوا يسكنون على
أطراف احلرة الغربية ،غربي وادي رانوناء ،وسكن بنو احلبلى أحد بطونهم بني قباء وبني دار
بين احلارث اليت شرقي وادي بطحان.
 - 3بنو جشم بن اخلزرج :وهم بطون كثرية ،أكربها :بنو بياضة ،وبنو زريق ،وبنو سلمة،
أما بنو بياضة وزريق ،فكانوا يسكنون جنوب املدينة ،مشال مساكن بين سامل بن عوف على
وادي بطحان ،وأما بنو سلمة فهم بطون كثرية ،ومتتد مساكنهم من سلع إىل وادي العقيق.

 - 4بنو احلارث بن اخلزرج :وهم بطون كثرية أيضاً ،وكانوا يسكنون بالعوالي شرقي وادي

السنْح ،وبين خدرة وجدارة ،فقد سكنوا مما
بطحان ،عدا بين جشم وبين زيد مناة ،فقد سكنوا ُّ

يلي السوق باملدينة.

 - 5بنو كعب بن اخلزرج :وأهم بطونهم (بنو ساعدة) ،وكانت منازهلم مشال املدينة بالقرب
من سقيفتهم املشهورة ،وكانت هلم منازل أخرى عند وادي بطحان.

بعد أن ُأ ِر َي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،دار هجرته ،وكانت تسمى( :يثرب) ،فسماها

بعد ذلك :املدينة؛ أذن ألصحابه بالتوجه إليها ،وأقام صلى اهلل عليه وسلم مبكة ينتظر اإلذن
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باخلروج ،ويف يوم اخلميس؛ أول يوم من شهر ربيع األول ،خرج النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
بصحبة أبي بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،مهاجرين إىل املدينة.
أما املسلمون يف املدينة؛ فقد بلغهم خرب هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فكانوا
خيرجون كل صباح إىل احلرة الستقباله صلى اهلل عليه وسلم ،حتى إذا ارتفعت الشمس،
واشتد حرها رجعوا إىل بيوتهم.

ويروي اإلمام البخاري( :أن املسلمني انقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم ،فلما أووا إىل

بيوتهم أوفى رجل من اليهود على ُأ ُطم من آطامهم ألمر ينظر إليه ،فبصر برسول اهلل ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وأصحابه ُمبَيِّ َضني ،يزول بهم السراب ،فلم ميلك اليهودي أن قال بأعلى

صوته :يا معشر العرب؛ هذا جدُّكم الذي تنتظرون ،فثار املسلمون إىل السالح ،فتلقوا رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بظهر احلرة ،فعدل بهم ذات اليمني ،حتى نزل بهم يف بين عمرو
ابن عوف).

وكان وصوله صلى اهلل عليه وسلم إىل قباء يف شهر ربيع األول ،يوم اإلثنني نهاراً ،وجزم

النووي ،وتبعه مجع من العلماء ،بأنه كان يف اليوم الثاني عشر من الشهر.
ويروي ابن إسحق وابن زبالة وغريهما من أصحاب السري والتاريخ :أن النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،نزل يف بيت كلثوم بن اهلدْم ،وكان جيلس للناس يف بيت سعد بن خيثمة؛ ألنه

كان َعزَباً ،وينزل عنده عزاب املهاجرين ،وأقام النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بقباء أربعة عشر
يوماً على أصح أقوال أهل العلم ،وبنى فيها املسجد الذي صار يعرف مبسجد قباءَّ ،
وصلى

فيه ،وصار بربكته من املساجد اليت هلا فضل كبري.
ارحتال النيب من قباء وطريقه إىل منازل أخواله بين النجار:
ملا أراد النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،االرحتال من قباء إىل املدينة ،أرسل إىل مأل من
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بين النجار فجاؤوا متقلدين سيوفهم ،فقالوا لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه
الصديق :اركبا آمنني مطاعني  ،فركب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عند ارتفاع النهار
ناقته القصواء ،وأبو بكر ردفه ،والناس حوله ينازع أحدهم صاحبه زمام الناقة؛ إكرا ًما لرسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكان خروجه صلى اهلل عليه وسلم ،من قباء يوم اجلمعة ،وحتديد
هذا اليوم من الشهر اختلف فيه العلماء ،واختالفهم فيه مبين على اختالفهم يف يوم وصوله
صلى اهلل عليه وسلم إىل قباء ،واملدة اليت مكثها فيها.
واجته النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املدينة ،وكان كلما مر على حي من األنصار دعوه

للنزول عندهم ،وقالوا :هلم يا رسول اهلل إىل العز واملنعة والثروة ،فيقول هلم خرياً ،ويدعو
هلم ،ويقول( :خلوا سبيلها ،فإنها مأمورة).
ومل ُتبَينِّ لنا األحاديث الصحيحة خط سري النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قباء حتى

وصوله املدينة ،مقتصرة على بيان خروجه من قباء يف كوكبة عظيمة من أصحابه ،ونزوله يف
بيت أبي أيوب األنصاري ،رضي اهلل عنه ،إال أن خط سري املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم،

ً
مفصال عند ابن إسحق ،ورزين ،وحييى بن احلسن بن جعفر العلوي ،وموسى بن عقبة
جاء
وغريهم من أصحاب السري والتاريخ ،ومع أن هذه الروايات مل َت ِرْد من طريق يعتمد عليه،

إال أنها حجة يف بابها ،كما أنها جاءت مؤيدة ومبينة ملا أمجلته األحاديث الصحيحة ،ومل خترج
يف إطارها العام عن الطريق املعروف ،الذي كان يتبعه القادمون من تلك اجلهة إىل املدينة.
لذلك كان ال بد من اعتمادها يف بيان خط سري النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قباء
وحتى نزوله على أبي أيوب األنصاري ،رضي اهلل عنه.
وُت َع ُّد رواية ابن إسحق أوضح الروايات وأمشلها ،لذلك فإنين سوف أسوقها ،كما جاءت،

مقتصراً على موضع الشاهد ،ثم أشري إىل ما خالفها من روايات ،سالكاً طريق اجلمع إن
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أمكن ،أو مرجحاً إن تعسر اجلمع ،مع الشرح والتعليق على بعض العبارات الالزمة.

َ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،صالُة اجلمعة يف بين سامل بن
ت
قال ابن إسحاق( :فأَْد َر َك ْ

عوف ،فصالها يف املسجد الذي يف بطن وادي رانوناء ،فكانت أول مجعة صالها باملدينة ،فأتاه
ِعتْبان بن مالك ،وعباس بن عبادة بن نضلة ،يف رجال من بين سامل ،فقالوا :يا رسول اهلل؛ أقم
عندنا يف العدد والعدة واملنعة ،قال( :خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة)
ثم انطلقت حتى إذا وازنت ،دار بين بياضة تلقاه زياد بن لبيد ،وفروة بن عمرو ،يف رجال
من بين بياضة ،فقالوا :يا رسول اهلل؛ هلم إلينا إىل العدد والعدة واملنعة ،قال( :خلوا سبيلها؛
فإنها مأمورة)
فانطلقت حتى إذا مرت بدار بين ساعدة اعرتضه سعد بن عبادة ،واملنذر بن عمرو ،يف
رجال من بين ساعدة ،فقالوا :يا رسول اهلل؛ هلم إلينا ،إىل العدد والعدة واملنعة ،قال( :خلوا
سبيلها؛ فإنها مأمورة).
فانطلقت حتى إذا وازنت دار بين احلارث بن اخلزرج اعرتضه سعد بن الربيع ،وخارجة
هلم
ابن زيد ،وعبد اهلل بن رواحة ،يف رجال من بين احلارث بن اخلزرج ،فقالوا :يا رسول اهلل؛ َّ

إلينا إىل العدد والعدة واملنعة ،قال( :خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة) ،فخلوا سبيلها ،فانطلقت
حتى إذا مرت بدار بين َعدي بن النجار؛ وهم أخواله ُدنْيا :أم عبد املطلب سلمى بنت عمرو
إحدى نسائهم ،اعرتضها سليط بن قيس ،وأبو سليط أسرية بن أبي خارجة ،يف رجال من بين
عدي بن النجار ،فقالوا :يا رسول اهلل؛ هلم إىل أخوالك ،إىل العدد والعدة واملنعة ،قال( :خلوا
سبيلها؛ فإنها مأمورة) ،فخلوا سبيلها ،فانطلقت حتى إذا وازنت دار بين مالك بن النجار،
بركت عند باب مسجده صلى اهلل عليه وسلم ،ثم وثبت ،فسارت غري بعيد ،ورسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،واضع زمامها ال يثنيها به ،ثم التفتت إىل خلفها ،فرجعت إىل مربكها
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أول مرة ،ثم حتلحلت ورزمت ،ووضعت جرانها ،فنزل عنها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
فاحتمل أبو أيوب رحله فوضعه يف بيته ،ونزل عليه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.

ً
َ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،اجلمعُة يف بين سامل بن
(فأدركت
أوال :قال ابن إسحق:
ْ

عوف)
بنو سامل بن عوف بطن من اخلزرج ،وهم أول من قابل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد
وضعفه بقوله:
خروجه من قباء ،من غري خالف بني أهل السري ،سوى ما أورده السمهوديَّ ،
(ويقال :إن أول األنصار اعرتضه بنو بياضة ،ثم بنو سامل).
وال يلتفت إىل هذا القول؛ النقطاعه وخمالفته ملا هو أوثق منه.
وتقع منازل بين سامل بن عوف على أطراف احلرة الغربية ،جنوب وغرب القلعة الواقعة

على طريق قباء الطالع ،وأما املوقع الذي َّ
صلى فيه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،اجلمعة فقد

صار فيما بعد مسجداً يعرف مبسجد اجلمعة ،وهو من أشهر املعامل اليت تنسب لبين سامل،
واليت ال تزال قائمة حتى اآلن.

ثانياً :قال ابن إسحق( :فصالها  -أي اجلمعة  -يف املسجد الذي يف بطن الوادي ،وادي

رانوناء ،فكانت أول مجعة صالها).

َّ
(فصلى اجلمعة يف بطن وادي ذي صلب)،
أورد السمهودي رواية أخرى عن حييى قال:

وال تعارض بني الروايتني يف حتديد مكان صالة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم اجلمعة؛ ألن ذا
صلب كما قال الفريوزابادي( :موضع بالقرب من وادي رانوناء) فكأن الراوي مسى وادي
رانوناء باسم املوضع الذي بقربه ونسبه إليه ،وهذا ال إشكال فيه.

ثالثاً :ظاهر رواية البخاري( :ثم أرسل إىل مأل من بين النجار) ،ورواية مسلم( :أنزل

على بين النجار ،أخوال عبد املطلب أكرمهم بذلك) مناف ملا رواه ابن إسحق ،والطربي،
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والبيهقي يف الدالئل ،واهليثمي يف جممع الزوائد ،من أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان
كلما مر حبي من األنصار ودعوه للنزول عندهم يقول( :دعوها ؛ فإنها مأمورة ).
قال املطري( :وهذا غري مناف؛ ألن اهلل اختار له ما كان خيتار لنفسه) ا .هـ
ويبدو أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مع إرادته وعلمه املسبق بالنزول عند أخواله بين
النجار؛ إال أنه من لطفه ،وعظيم كرمه ،مل ُي ِرد أن يَُرَّد صراحة دعوة من يدعوه للنزول عندهم

تطييباً خلاطرهم ،وإرضاء لنفوسهم ،فأوكل ذلك إىل الناقة اليت ُس ِّخرت للنزول يف املكان
الذي يريده صلى اهلل عليه وسلم.

رابعاً :قول ابن إسحق( :فأتاه عتبان بن مالك ،وعباس بن نضلة يف رجال من بين سامل)

اهـ ،أورد الصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد ،رواية أخرى فيها زيادة على ما ذكره ابن إسحق،
وهذه الرواية هي( :فقام إليه عتبان بن مالك ،ونوفل بن عبد اهلل بن مالك بن العجالن
وهو آخذ بزمام راحلته ،فقال(:يا رسول اهلل؛ انزل فينا؛ فإن فينا العدد والعشرية واحللقة ،وحنن
أصحاب الفضاء واحلدائق والدرك ،يا رسول اهلل؛ قد كان الرجل من العرب يدخل هذه
الشجرة خائفاً ،فيلجأ إلينا ،فنقول لهَ :ق ْوِق ْل حيث َ
شئت ،فجعل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يبتسم ويقول( :خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة) ،فقام إليه عبادة بن الصامت ،وعباس بن

نضلة بن مالك ،فجعال يقوالن :يا رسول اهلل؛ انزل فينا ،فيقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
(بارك اهلل عليكم؛ إنها مأمورة)
فصلت ما أمجلته
وال تعارض بني هاتني الروايتني كما هو ظاهر ،فإن رواية الصاحلي قد َّ
رواية ابن هشام.

وازنت دا َر بين بياضة) اهـ.
(فانطلقت حتى إذا
خامساً :قال ابن إسحق:
ْ
ْ
بنو بياضة بطن من بين جشم من اخلزرج ،تقع منازهلم مشال مساكن بين سامل بن عوف،
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ومتتد شرق وادي بطحان.
يب ،صلى
وبنو بياضة يف رواية ابن إسحق وغريه ثاني أحياء األنصار الذين قابلوا الن َ

اهلل عليه وسلم ،يف هجرته للمدينة ،إال أن ابن حبان يف سريته ،والصاحلي يف (سبل اهلدى

والرشاد) َقدَّما بين ساعدة على بين بياضة ،ولعل هذا االختالف بني الروايتني يعود إىل قرب
منازل هذين احليني من بعضهما وتداخلهما؛ فبنو ساعدة على الطريق ،وبنو بياضة بقربهم

إىل الشمال ً
قليال ،وإن كانت النفس متيل إىل رواية ابن إسحق وابن سعد ومن وافقهما؛
ألن املعول يف السرية عليهما ،واهلل أعلم .
هل مر صلى اهلل عليه وسلم بعبد اهلل بن ُأبَي بن سلول؟
مر
وذكر البيهقي يف دالئل النبوة( :عن موسى بن عقبة أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،

بعبد اهلل بن أبي بن سلول وهو على ظهر الطريق ،أو هو يف بيته ،فوقف عليه النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،ينتظر أن يدعوه إىل املنزل ،وهو يومئذ سيد اخلزرج يف أنفسها) ،وأوردها
السمهودي ،من طريق آخر عن حييى :أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد أن سار من بين
سامل تيامن ،فأتى منزل ابن أبي ،ثم مضى يف الطريق ،كما رواه اهليثمي يف جممع الزوائد،

أيضاً عن رزين.

وهذه الروايات إن صحت يكون قوم عبد اهلل بن أبي وهم( :بنو احلبلى) بطن من بين
مر به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف طريقه للمدينة،
احلي
َ
عوف من اخلزرجَ ،
الثاني الذي َّ
وتقع منازهلم على ميني الطريق بني قباء وبني دار بين احلارث اليت شرقي وادي بطحان،
ويكون بنو بياضة هم احلي الثالث الذي َم َّر به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف طريقه إىل

املدينة ،لكن السمهودي اعرتض على هذه الرواية بقوله( :الصحيح ذكر سعد لذلك يف

قصة عيادته صلى اهلل عليه وسلم ،له من مرض بعد سكناه املدينة ،قال اإلمام الصاحلي ،تعليقاً
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على قول السمهودي( :قلت :وحيتمل أن سعداً قال ذلك مرتني ،واهلل أعلم).
وهذا اجلمع الذي قال به اإلمام الصاحلي الشامي ،رمحه اهلل تعاىل ،ال يلجأ إليه إال عند
تعارض الروايات وتقاربها من حيث الصحة والضعف ،أما عند تعارض الصحيح مع
الضعيف فال.
أبي كلها منقطعة ،فال تعارض ما جاء يف
وروايات مروره صلى اهلل عليه وسلم ،بابن ٍّ

الصحيح ،واهلل أعلم.

على أن رواية موسى بن عقبة اليت أخرجها اإلمام البيهقي ،إمنا حتكي مرور النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،على عبد اهلل بن أبي عند أول وصوله املدينة قبل أن ينزل يف بين عمرو بن
عوف ،فلما حصل منه ما حصل ،عرج صلى اهلل عليه وسلم ،على بين عمرو بن عوف ،فنزل
على كلثوم بن اهلدم.
منازل بين ساعدة اليت مر بها النيب صلى اهلل عليه وسلم
مر ْت بدار بين ساعدة  ) ...إخل.
سادساً :قال ابن إسحق( :فانطلقت حتى إذا َّ

بنو ساعدة أهم بطون كعب بن اخلزرج ،ومن املعروف أن منازهلم كانت يف اجلهة الشمالية

والشمالية الغربية من املدينة بالقرب من ثنية الوداع ،وسقيفتهم املشهورة ،وِذ ْكُر ابن إسحق

هلا بني منازل بين بياضة وبين احلارث ،يدل على أنها جنوب املدينة على الطريق من قباء إىل
املدينة ،األمر الذي أوقع كثرياً من املؤرخني يف إشكال.

فرجح السمهودي وبعض املؤرخني ،منهم األستاذ عبد القدوس األنصاري يف كتاب
(طريق اهلجرة النبوية) ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إمنا دخل املدينة من جهتها الشمالية،
قال السمهودي( :ألنه صلى اهلل عليه وسلم ركب ناقته ،وأرخى هلا زمامها ،وقال :دعوها فإنها
مأمورة ،و َم َّر بدور األنصار حتى مر ببين ساعدة ،ودارهم يف شامي املدينة قرب ثنية الوداع،
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فلم يدخل باطن املدينة إال من تلك الناحية حتى أتى منزله بها) ،وهذا الذي ذهب إليه

السمهودي وغريه من املؤرخني يوقع يف إشكال أكرب من األول ،وقد بني ذلك العياشي بياناً
وافياً فقال( :ال نزاع يف أن لبين ساعدة منزلة يف شامي املدينة) ،ثم حدد املنزلة ،وقال( :ولبين
ساعدة منزلني خارج هذه املنزلة األوىل يف مشال مسجد قباء ،والثانية بالشوط من ناحية ملعب
التعليم ،فإن كان السيد السمهودي يقصد بدخوله صلى اهلل عليه وسلم ،املدينة يوم اهلجرة
من ثنية الوداع فال؛ ألن رواية ابن إسحق وغريها تثبت أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،مر
على بين ساعدة بعد بين بياضة ،وقبل بين احلارث ،وهؤالء كلهم يف جنوب املسجد النبوي،
وهذا فيه إثبات منزلة لبين ساعدة على الطريق من قباء إىل املدينة).
ثم قال( :إن مسجد قباء يف اجلنوب من املسجد النبوي ،وثنية الوداع -هذه -يف الشمال

الغربي من املسجد النبوي بنحو ميل أو يزيد ً
قليال ،ويف قدومه بهذا اخلط املتعرج ما ال يتفق
والطريق النبوية يف اهلجرة فيما ذكرته من نصوص ،ثم إنه -كما ترى يف البيئة وحميطها -إذا
جتاوز ركبه صلى اهلل عليه وسلم بياضة ،ففي الشمال الغربي منهم بنو دينار بن النجار ،ومل
يذكر حديث اهلجرة أنه َم َّر بهم ،أو وازنهم ،ثم بنو زريق يف ناحية اجلديدة وحوش األشراف

من ذروان ،ومل يذكر حديث اهلجرة :أنها وازنتهم أو تعرضوا له ،وإذا مرت بدار بين النجار
يعين يف الساحة ،فمعناه أنها ذهبت للباب الشامي يف بين ساعدة ،حتى اعرتضه سعد ابن
عبادة ،وهذا الطريق غري مستقيم ،وال يتفق مع الطريق النبوية فيما ذكرت من نصوص ،وإذا
كان جتاوز بين دينار يف املغسلة ،وذهب إىل منطقة السيح ثم رجع من مشال سلع إىل جرار
سعد! فهذا فيه لف ودوران ال يتفق مع الطريق النبوية اليت ذكرت ،مع مالحظة أن فيما بني

الشمال من شرقي قلعة قباء إىل جرار سعد كان فضاًء واسعاً يف يوم اهلجرة ،ومل يستعمره إال
املهاجرون) اهـ ،وال خيفى ما يف هذا الرد من إحكام املعارضة والنقض ،واهلل أعلم .
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وازنت دار بين احلارث بن اخلزرج  ...إخل).
(فانطلقت حتى إذا
سابعاً :قال ابن إسحاق:
ْ
ْ
مر بهم النيب ،صلى
بنو احلارث بن اخلزرج هم احلي اخلامس من أحياء األنصار الذين َّ

اهلل عليه وسلم ،يف طريقه إىل املدينة ،وبنو احلارث بطون كثرية ،منها :بنو مالك بن األغر
ابن كعب بن اخلزرج األصغر بن احلارث ،وبنو جشم بن احلارث ،وبنو زيد مناة بن احلارث،
وبنو خدرة وخدارة ابنا عوف بن احلارث ،وبنو ضمرة بن احلارث ،وتقع منازهلم شرقي وادي
بطحان؛ لذلك قال ابن إسحق( :وازنتهم) ومل يقل مرت بهم.

(فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار أخواله ُدنْيا).
ثامناً :قال ابن إسحق:
ْ
بنو عدي بن النجار بطن من اخلزرج ،وتقع منازهلم غرب وجنوب املسجد النبوي ،وهم

احلي السادس الذي َم َّر به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف طريقه إىل املدينة ،وقوله( :أخواله

دنيا) :أي أقرب بين النجار إليه؛ ألن سلمى بنت عمرو كانت منهم.

قال السمهودي( :وقول بين عدي بن النجار :عند أخوالك)؛ ألنهم أقاربه من جهة األمومة؛
ألن سلمى بنت عمرو أحد بين عدي بن النجار كانت أم جده عبد املطلب ،وقول الرباء يف
الصحيح( :وإن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان أول ما قدم املدينة نزل على أجداده أو قال:

أخواله من األنصار ،فيه تجََ ُّوز من حيث إنه صلى اهلل عليه وسلم إمنا نزل على إخوتهم بين

مالك بن النجار ،أو أراد أنه نزل خبطة بين النجار؛ لتقارب منازل اجلميع ،ومنهم بنو عدي ) اهـ
تاسعاً :قال ابن إسحق( :حتى إذا أتت دار بين مالك بن النجار بركت  ...إخل) .

بنو مالك بن النجار بطن من اخلزرج ،تقع منازهلم يف منطقة املسجد النبوي ،وهم -وفق
مر به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ونزل
رواية ابن إسحق -احلي السابع واألخري الذي َّ

عنده ،إال أن السمهودي ،أورد رواية عن حييى أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ملا انتهى من
مر على بين مازن بن النجار ،وكانت منازهلم يف قبلة املدينة ،بالقرب
بين عدي بن النجارَّ ،

من بين عدي.
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وال تعارض بني الروايتني؛ لقرب منازل بين النجار بعضهم من بعض ،فتكون إحدى

الروايتني قد أثبتت ما سكتت عنه األخرى ،ويكون بنو مازن -وفقاً لرواية السمهودي
مر به النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف طريقه إىل املدينة ،وبنو
هذه -هم َ
احلي الساب َع الذي َّ
مالك هم احلي الثامن الذي أقام عنده النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.

وبهذا البيان تتجلى لنا بوضوح معامل الطريق اليت سلكها النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف
هجرته امليمونة املباركة من قباء ،وحتى نزوله يف بيت أبي أيوب األنصاري ،رضي اهلل عنه.
ومن الالفت للنظر أن أح ًدا من ُكتَّاب السري والتاريخ مل يشر إىل أن النيب ،صلى اهلل عليه
مر بالقرب من منازل بين قينقاع من اليهود ،على الرغم من أن طريقه عليهم أو
وسلمَّ ،
بالقرب منهم كما هو معلوم من منازهلم ،ولعل ذلك راجع إىل لزومهم الصمت ،وعدم
تعرضهم ملوكب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،خبري أو شر؛ مما استوجب إهماهلم ،وعدم
التعرض لذكرهم .
كما مل أجد من أشار إىل سبب استقبال األنصار رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،

بالسالح ،وهل هو عادة منهم؛ تعظيماً له صلى اهلل عليه وسلم  ،أو خوفاً عليه من تعرض
اليهود ،فاهلل أعلم .

فرح أهل املدينة بالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عظيماً ،فقد روى اإلمام أمحد بسنده
وكان ُ

عن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،قال :إني ألسعى يف الغلمان يقولون :جاء حممد فأسعى

فال أرى شيئاً ،ثم يقولون :جاء حممد ،فأسعى فال أرى شيئاً ،قال :حتى جاء رسول اهلل ،صلى
ً
رجال من أهل
اهلل عليه وسلم ،وصاحبه أبو بكر ،فكنا يف بعض حرار املدينة ،ثم بعثنا

املدينة ليؤذن بهما األنصار ،فاستقبلهما زهاء مخسمائة من األنصار ،حتى انتهوا إليهما،
فقالت األنصار :انطلقا آمنني مطاعني ،فأقبل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه بني
40

طريق هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قباء إىل املدينة املنورة

أظهرهم ،فخرج أهل املدينة ،حتى إن العواتق لفوق البيوت يرتاءينه ،يقلن :أيهم هو؟ قال:
فما رأيت منظراً مشبهاً به يومئذ .قال أنس :ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض ،فلم أر

يومني مشبهاً بهما)

روى البيهقي بسنده عن أنس :أنه ملا بركت ناقته صلى اهلل عليه وسلم على باب أبي
أيوب ،خرجت جوار من بين النجار يضربن الدفوف ،وهن يقلن :حنن جوار من بين النجار
يا حبذا حممد من جار.
فخرج إليهم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :أحتبونين؟ فقالوا :نعم ،أي واهلل يا
رسول اهلل ،قال :أنا واهلل أحبكم ،أنا واهلل أحبكم ،أنا واهلل أحبكم .
وروى البيهقي يف الدالئل عن ابن عائشة ،قال :ملا قدم عليه السالم املدينة ،جعل النساء
والصبيان يقلن:
طلــع البــدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا

مــا دعا هلل داع

قال أنس ،رضي اهلل عنه( :ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
املدينة أضاء من املدينة كل شيء)
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ملحوظة :ميكن الرجوع إىل أصل البحث ومراجعه وهوامشه وذلك على املوقع اآلتي:
htt://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&lang=1&cat=714
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مناسبة العدد

(وأعدوا) مل يقلها ربكم عبثًا
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ف��م َ
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طهــارة املريض
وصالته ورقيته

مسائل فقهية

الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد األمني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد،

فنظراً للحاجة امللحة للمرضى لتعلم فقه طهارتهم وصالتهم ،مع ضرورة تعلقهم

ً
فضال عن األصحاء ،فإني أتوجه بادئ ذي بدء إىل األخوة
باملوىل ،وحاهلم يستدعي ذلك،

املرضى ،مذكراً بأن املرض نعمة من املوىل سبحانه ،تستوجب الصرب والرضا بقدر اهلل ،مما
مينح املريض احملتسب عظيم األجر والثواب ،كما أن املرض يذكر اإلنسان بنعمة الصحة،
كما يبني له كم هو ضعيف ،مهما بلغت قوته ،فيتذكر العبد أنه الفقري الضعيف ،واهلل هو
الغين ذو الرمحة.
ومما ورد يف أجر املريض الصابر ،ما رواه أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل

عليه وسلم ،قالَ ( :ما ُي ِص ُ لمُْ
بَ ،وال َه ٍّمَ ،وال ُح ْز ٍنَ ،وال أًَذىَ ،وال
بَ ،وال َو َص ٍ
يب ا ْسِل َم ِم ْن َن َص ٍ
الش ْو َكِة ُي َش ُاك َها إال َك َّف َر ُ
َغ ٍّمَ ،حتَّى َّ
اهلل ِب َها ِم ْن َخ َطايَاُه).
ِ
والنصب :التعب ،و الوصب :املرض.

 .1صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب ما جاء يف كفارة املرضى.
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طهارة املريض وصالته ورقيته

أم السائب-
وعن جابر ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :دخل على ِّ

احل َّمى ،ال بارك اهلل فيها ،فقال :ال َت ُسيِّب ُ
أم املسيَّب -فقال :ما َل ِك ُت َزْفزفني؟ قالتُ :
احل َّمى،
أو ِّ
ِ

ري َخبَ َ
ث احلديد)( ،)1ومعنى تزفزفني :ترتعدين،
فإنها ُت ْذ ِه ُب خطايا بين آدم ،كما ُي ْذ ِه ُب ِ
الك ُ
وأصل الزفزفة احلركة السريعة مع صوت ،وهي نتيجة احلمى ،وارتفاع احلرارة.

وعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت :مسعت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :ما

ِم ْن ُمسلم ُي ُ
ت عنه بها خطيئة).
تبت له بها درجة ،ومحُ ِيَ ْ
شاك شوكة فما فوقها ،إال ُك ْ

()2

ونظراً ألن الشريعة اإلسالمية تقوم على التيسري ،ونفي احلرج عن أتباعها ،فقد راعت

أحوال أصحاب األعذار ،ومنهم املريض الذي دلت األدلة على رعاية حاله ،والتخفيف عنه،

يد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
فقد ورد يف القرآن قوله تعاىلُ{ :ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر}(البقرة ،)185 :وقوله

تعاىلَ { :و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج} (احلج ،)78 :ويف احلديثَ ( :وإَِذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِبأَْم ٍر
الد ِ
ٍ
()3
است َ
ُم).
َفأُْتوا ِمنُْه َما ْ
َط ْعت ْ
ومن القواعد املعروفة لدى الفقهاء( :أن املشقة جتلب التيسري) ،وفيما يأتي عرض موجز

لألحكام اليت تهم املريض:
أو ًال  -طهارة املريض:
من األحكام الشرعية اليت ينبغي تذكري املريض بها ،ما يأتي:
 .1جيب على املريض ما جيب على الصحيح من الطهارة باملاء من احلدث األصغر بالوضوء،
ومن احلدث األكرب باالغتسال.
 .2جيب على املريض االستنجاء باملاء ،أو االستجمار باحلجارة ،أو ما يقوم مقامها من
 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو حنو ذلك.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن اهلل.
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املناديل (احملارم الورقية) أو غريها ،إذا بال ،أو أتى الغائط ،واألفضل أن ينظف نفسه باملناديل
الورقية ،ثم يتبعها املاء ،وله أن يكتفي بأحدهما حتى حيصل النقاء والطهارة ،وأقل االستنجاء
أو االستجمار ثالث مرات ،وله أن يزيد حتى ينقى احململ ،واألفضل أن يقتطع على وتر
عدد فردي.- .3ال جيوز االستجمار باليد اليمنى إال ملن كان أقطع اليسرى ،أو بها مرض ،أو كسر مينعه
من استخدامها.
 .4إذا مل يستطع املريض أن يتطهر باملاء لرفع احلدث األصغر واألكرب؛ خلوفه زيادة املرض
أو تأخر برؤه -شفاؤه -فإنه يتيمم.
 .5التيمم هو أن يضرب بيديه على الرتاب الطاهر ضربة واحدة ،فيمسح وجهه بباطن
أصابعه ،ثم ميسح كفيه براحتيه ،وجيوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ،ولو كان على
غري األرض ،وله أن يتيمم على فراشه ،إن مل جيد الرتاب.
 .6ويصلي بالتيمم ما شاء اهلل أن يصلي ما دام على طهارته ،ولو صلوات عدة ،وال يلزمه
جتديد التيمم لكل صالة؛ ألنه بدل املاء ،فحكمه حكم الوضوء ،ويبطل التيمم بكل ما يبطل
الوضوء ،وبالقدرة على استعمال املاء أو وجوده ،إن كان معدوماً.

 .7ال جيوز التيمم ملن كان مرضه ال يزداد من املاء ،أو ال يتأخر شفاؤه ،كمن به وجع ضرس
أو صداع ،ومن أمكنه استعمال املاء الدافئ وال ضرر عليه ،فال جيوز له التيمم.
 .8من شق عليه الوضوء أو التيمم بنفسه ،وضأه غريه أو ميمه ،وأجزأه ذلك.
 .9من كان به حروق أو جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره بسببه استعمال املاء،
فاحتاج للغسل جلنابة ،أو احتالم ،أو طهارة من حيض أو غريه جاز له التيمم ،وإن أمكنه
غسل الصحيح من جسده وجب عليه ،وتيمم للباقي.
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 .10من به جرح يف أحد أعضاء الطهارة ،فإنه يغسله باملاء ،فإن شق عليه غسله أو كان يتضرر
به ،مسحه باملاء حال غسل العضو الذي به اجلرح ،حسب ترتيب الوضوء ،فإن شق عليه مسحه،
أو كان يتضرر به ،تيمم عنه وأجزأه.
 .11صاحب اجلبرية واللفائف :من كان على بعض أعضائه جبس أو لفافة ،فإنه ميسح عليها
باملاء وتكفيه ،ولو مل يضعها على طهارة.
 .12جيب على املريض إذا أراد الصالة أن جيتهد يف طهارة بدنه وثيابه ،ومكان صالته من
النجاسات ،فإن مل يستطع ،صلى على حاله وال حرج عليه.

 .13إذا كان املريض مصاباً بسلس البول ،فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صالة ،بعد دخول

وقتها (بعد األذان) ،ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ،ويضع حافظاً أو (مندي ً
ال) على رأس الذكر؛
ملنع وصول البول إىل ثوبه وبدنه.
ثانيًا  -صفة صالة املريض:
عصى
 .1جيب على املريض أن يصلي الفريضة قائماً ،ولو منحنياً ،وال بأس أن يعتمد على
ً

أو جدار ،إن عجز عن القيام ،أو كان يف قيامه مشقة ظاهرة ،أو تأخر برء -شفاء -أو زيادة مرض،

فإن مل يستطع القيام؛ صلى قاعداً؛ بأن جيلس مرتبعاً ،حلديث عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :رأَيْ ُت
يِ
()1
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ ،ي َصِّلي ُمترََ ِّب ًعا).
النَّ َّ
وله أن جيلس كجلوس التشهد ،أو جيلس على اهليئة اليت تسهل عليه ،وال ينقص ذلك

ولَ :ق َ
من ثوابهَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
وسى ِم َرا ًرا يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إَِذا
ال أَُبو ُب ْرَدةَ :سمَ ِ ْع ُت أََبا ُم َ
ب َلُه ِمث ُ
َم ِر َ
يحا)( ،)2ولقوله صلى اهلل عليه
يما َص ِح ً
ض اْل َعبْ ُد ،أَ ْو َساَف َرُ ،كتِ َ
ْل َما َكا َن يَ ْع َم ُل ُم ِق ً
()3
َط ْعَ ،ف َقا ِع ًداَ ،فإ ْن لمَْ َت ْست ِ َ
ب).
وسلم ،لعمران بن احلصنيَ :
(ص ِّل َقاِئ ًماَ ،فإِ ْن لمَْ َت ْست ِ
ِ
َط ْع َف َعلى َجنْ ٍ

 .1سنن النسائي ،كتاب قيام الليل وتطوع النهار ،باب كيف صالة القاعد ،وصححه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب يكتب للمسافر ما كان يعمل يف اإلقامة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب تقصري الصالة ،باب إذا مل يطق قاعداً صلى على جنب.
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 .2فإذا عجز املريض عن القعود أو كان فيه مشقة ظاهرة ،صلى على جنبه متجهاً إىل
أي جنبيه مما هو أيسر له.
القبلة ،واملستحب أن يكون على جنبه األمين ،وله أن جيلس على ّ

 .3فإن عجز املريض عن الصالة على جنبه ،صلى مستلقياً على قفاه ورجليه إىل القبلة.
 .4ومن قدر على القيام ،وعجز عن الركوع والسجود ،أومأ بالركوع والسجود برأسه،

وجيعل السجود أخفض من الركوع ،ومن عجز عن السجود وحده ،ركع وأومأ بالسجود.

 .5ومن عجز عن اإلمياء برأسهَ ،ك َفته النية ،وأقوال الصالة من القراءة ،واألذكار،

والتكبريات ،والتسليم ،وحنوها.

 .6وإن كان بعينه مرض ،فقال طبيب ثقة :إن صليت مستلقياً أو جالساً أمكن مداواتك،

وإال فله أن يصلي مستلقياً أو جالساً حسب استطاعته.

 .7ومن مل ميكنه أن حيين ظهره ،حنى رقبته ،وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع ،فمتى

أراد الركوع زاد يف احننائه ً
قليال ،ويقرب وجهه إىل األرض يف السجود أكثر ما أمكنه ذلك.

 .8وإن صلى املريض قاعداً ،وأمكنه السجود على األرض لزمه ذلك ،وال يكفيه اإلمياء،

وإن عجز عن السجود على اجلبهة ،لكن يقدر باليدين والركبتني ،فعليه أن يضع يديه
وركبتيه على األرض ،ويدنو بقدر استطاعته ،ومن مل يستطع مغادرة السرير صلى عليه.

 .9إذا بدأ املسلم صالته قائماً ،وعجز يف أثنائها ،أمتَّ صالته على حسب طاقته ،فإن أحس

بانبساط يف أثنائها ،لزمه القيام.
 .10وإذا نام املريض أو الصحيح عن الصالة أو نسيها ،وجب عليه أن يصليها حال
استيقاظه من النوم ،أو حال ذكره هلا ،وال جيوز له تركها إىل دخول وقت مثلها ليصلها فيه.
 .11ال جيوز للمسلم ترك الصالة بأي حال من األحوال ،وليس له أن يؤخرها عن وقتها

حتى تفوته ،ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً ،وتأخري الصلوات إىل الشفاء أمر حمرم ،ال أصل
له يف الشرع.
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شق على املريض فعل كل صالة يف وقتها ،فله اجلمع بني الظهر والعصر ،وبني
 .12وإذا َّ
املغرب والعشاء ،مجع تقديم أو تأخري حسبما تيسر له ،فله أن يؤخر األوىل إىل وقت الثانية،
أو يقدم الثانية إىل وقت األوىل ،أما الفجر ،فال جتمع مع ما قبلها وال مع ما بعدها؛ ألن وقتها
منفصل عما قبلها وعما بعدها.
ثالثًا  -رقية املريض:
إىل جانب األدوية البشرية من األقراص واملواد الكيميائية واجلراحة وغريها ،فإن هناك
أدوية ربانية من القرآن والسنة النبوية ،فقد أخرب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن لكل داء
دواء ،علمه من علمه ،وجهله من جهله ،واالستشفاء بالقرآن واحد من األسباب اليت ال بد
كامال بإذن اهلل ،إذ يقول تعاىلَ { :وُننَز ُ
ً
ِّل ِم َن اْلُق ْرآ ِن َما ُه َو ِش َفاء
من فعلها؛ ليحصل الشفاء
يد َّ
الظالمِِ َ
َو َرحمَْ ٌة ِّلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني َو َال يَ ِز ُ
ين آ َمنُوا
ني إَ َّال َخ َساراً} (اإلسراء ،)82:وقال تعاىلُ{ :ق ْل ُه َو ِلَّل ِذ َ

ُه ًدى

َو ِش َفاء}(.فصلت )44:

ومن الرقية الشرعية اليت ميكن للمريض أن يرقي نفسه بها ،أو يرقيه بها غريه:
 .1فاحتة الكتاب (سبع مرات).
 .2قراءة املعوذتني (الفلق والناس) (ثالث مرات).

َ
اسْ ،
ْت َّ
ف َوأَن َ
الشافيِ ،
اش ِ
ب اْلبَ َ
 .3ميسح بيده اليمنى على جسده ،ويقول( :أْذ ِه ِ
اس َر َّب النَّ ِ
()1
َال ِش َفاَء إِ َّال ِش َف ُاؤ َك ِش َفاًء َال ُي َغاِدُر َس َق ًما).
ِ
ً ()2
ْ
ش اْل َع ِظيم أَ ْن يَ ْش ِفيَ َك سبعا).
( .4أَ ْسأَ ُل اهللَ اْل َع ِظ َ
يم َر َّب ال َع ْر ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب دعاء العائد للمريض.
 .2مسند أمحد ،مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
وصححه شعيب األرناؤوط.
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ِ
َ( .5ق َ
َ
َ َ
اس ٍدُ ،
ِّ
ِّ
اهلل
س ،أَ ْو َعينْ ِ َح ِ
ال ِب ْ
اسم اهللِ أ ْرِقيكِ ،م ْن ُكل َش ْىٍء ُي ْؤِذيكِ ،م ْن َش ِّر ُكل َن ْف ٍ
ِ
َ ()1
يَ ْش ِف َ
اسم اهللِ أَ ْرِقيك).
يكِ ،ب ْ
ِ
 .6يضع اليد على املكان املؤمل من اجلسد ً
أعوُذ
(ب ْسم اهلل) ثالثاً( ،وُق ْل َسبْ َع َمراتُ :
قائالِ :

باهلل وُق ْد َرِتِه من َش ِّر ما أجد ُ
وأحاذُر) سبعاً.
ِ

()2

شر ما َخَل َق).
بكلمات اهلل
 .7قل( :أعوذ
ِ
ِ
التامات من ِّ

()3

َات َّ
ني،
الشيَ ِ
ات اهللِ التَّ َّامِة ِم ْن َغ َضبِِه َو ِع َق ِابِهَ ،و َش ِّر ِعبَاِدهَِ ،و ِم ْن َه َمز ِ
 .8قل( :أَ ُعوُذ ِب َكِل َم ِ
اط ِ

َوأَ ْن يحَْ ُضُرو ِن).

()4

ات اهللِ التَّ َّامِة ِم ْن ُك ِّل َشيْ َطا ٍن َو َه َّامٍة َو ِم ْن ُك ِّل َعينْ ٍ َال َّمٍة).
 .9قل( :أَ ُعوُذ ِب َكِل َم ِ
ِ
َ
َّ
يع
الس ِم ُ
الس َماِءَ ،و ُه َو َّ
ض َوال فيِ َّ
 .10قلِ :
(ب ْسم اهللِ ال ِذي ال يَ ُض ُّر َم َع اسمْ ِ ِه َش ْيٌء فيِ األ ْر ِ
ً ()6
يم) ثالثا.
اْل َعِل ُ
()5

وختاماً؛ أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفي عباده املرضى ،وأن ينعم عليهم

بالصحة والعافية.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطب واملرض والرقى.
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب وضع يده على موضع األمل مع الدعاء.

 .3صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب يف التعوذ من سوء القضاء.
 .4مسند أمحد ،مسند املدنيني ،حديث الوليد بن الوليد وحسنه شعيب األرناؤوط.
 .5صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب { يزفون }  /الصافات  / 94النسالن يف املشي.
 .6مسند أمحد ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند عثمان بن عفان ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط :إسناده حسن.
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على الكـــرسي

مسائل فقهية

د .الشيخ ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث
كثر عدد املصلني على الكراسي هذه األيام ،يف املساجد والبيوت ،ووسائل النقل ،فكان ال
بد من ترتيب هذه الظاهرة ،ووضع احلدود والضوابط هلا من خالل هذه الدراسة املتواضعة.
َّ
إن التيسري ،ورفع احلرج ،ودفع املشقة ،أصل قطعي من أصول الشريعة ،دلت عليه أدلة

يد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َوال ُي ِر ُ
كثرية ،منها قوله تعاىلُ{ :ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر}(البقرة ،)185 :وقوله تعاىل:

است َ
{ال ُي َكِّل ُف ُ
ُم} (التغابن،)61 :
اهلل َن ْف ًسا إِال ُو ْس َع َها}(البقرة ،)286 :وقوله تعاىلَ{ :ف َّاتُقوا اهللَ َما ْ
َط ْعت ْ
يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َعوِني َما َت َر ْكت ُ
بَ ،صَّلى ُ
ُك ْم،
ال( :د ُ
و َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنهَ ،ع ْن النَّ ِّ
اختِالِفه ْم َعَلى أَنْبِيَاِئه ْمَ ،فإَذا َن َهيْت ُ
ُ
اجتَنُِبوُه،
ُك ْم َع ْن َش ْيٍءَ ،ف ْ
إِنمََّا َهَل َك َم ْن َكا َن َقبَْلك ْم ِب ُس َؤالهِِ ْمَ ،و ْ ِ
ِ ِ

است َ
ُم).
َوإَِذا أَ َم ْرُت ُك ْم ِبأَْم ٍرَ ،فأُْتوا ِمنُْه َما ْ
َط ْعت ْ

()1

وإن الصالة يف اإلسالم هلا املكانة العظيمة ،والدرجة الثانية بعد الشهادتني ،وهي أول ما

ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله ،وإن فسدت فسد سائر

عمله ،وقد ثبت الوعيد الشديد يف حق من يتهاون بها أو يضيعها ،قال اهلل تعاىلَ{ :ف َخَل َ
ف
ِمن َب ْع ِد ِه ْم َخْل ٌ
الصالةَ َو َّاتبَ ُعوا َّ
ات َف َس ْو َف يَْل َق ْو َن َغيًّا}(مريم ،)59 :وقال
الش َه َو ِ
ف أَ َض ُاعوا َّ
تعاىلَ{ :ف َويْ ٌل ِّلْل ُم َصِّل َ
ين ُه ْم َعن َصالِت ِه ْم َس ُاهو َن}(املاعون ،)5 - 4 :وعليه؛ فالواجب
ني * َّال ِذ َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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احملافظة على أداء الصلوات يف أوقاتها املشروعة ،وبالكيفية اليت حددها الشرع؛ لقوله تعاىل:

ت َعَلى املُ ْؤ ِمنِ َ
ني ِكتَاًبا َم ْوُقوًتا}(النساء ،)103 :والقيام ،والركوع ،والسجود ،من
الصالةَ َكاَن ْ
{إِ َّن َّ
ملرض،
أركان صالة الفريضة ،فمن استطاع فعلها ،وجب عليه القيام بها ،ومن عجز عنها؛ ٍ

{حاِف ُظوا َعَلى
سن ،أو عجز ،فله أن جيلس على األرض ،أو على كرسي ،قال تعاىلَ :
أو كرب ٍّ

الصالةِ اْل ُو ْس َطى َوُقوُموا لهلِ ِ َقاِنتِ َ
ني} (البقرة ،)238 :وعن عمران بن حصني ،رضي
الصَل َو ِ
ات َو َّ
َّ

(ص ِّل
اهلل عنه ،قال :كانت بي بواسري ،فسألت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن الصالة ،فقالَ :
َط ْع َف َقا ِع ًداَ ،فإ ْن لمَْ َت ْست ِ َ
ب)( ،)1وللتفصيل يف املسألة ،نقول اآلتي:
َقاِئ ًماَ ،فإِ ْن لمَْ َت ْست ِ
ِ
َط ْع َف َعلى َجنْ ٍ
الصالة على الكرسي يف الفريضة:

لصالة الفريضة على الكرسي حاالت متعددة ،ميكن أن جنملها يف اآلتي:
احلالة األوىل :من ال يستطيع القيام ،وال الركوع ،وال السجود ،فيصلي على كرسيه باهليئة
اليت يستطيعها.
احلالة الثانية :من يستطيع القيام ،والركوع ،وال يستطيع السجود ،فيصلي صالة عادية ،فإذا
أراد السجود جلس على الكرسي ،وسجد حسب استطاعته.

احلالة الثالثة :من يستطيع القيام ،وال يستطيع الركوع ،وال السجود ،فيصلي قائماً ،ويف

حال الركوع والسجود ،يركع ويسجد ،وهو جالس على الكرسي ،ويكون سجوده أخفض
من ركوعه.

احلالة الرابعة :الذي ال يستطيع القيام ،ويستطيع الركوع والسجود ،فاألفضل له أن ُيصِّلي

قاعداً على األرض دون كرسي ،ويف حال الركوع ،ينحين قريباً من األرض ،ويف حال السجود،
يسجد كاملعتاد.

احلالة اخلامسة :الذي يستطيع السجود ،وال يستطيع القيام والركوع ،فاألفضل له أن ُيصِّلي

 .1صحيح البخاري ،كتاب تقصري الصالة ،باب إذا مل يطق قاعداً صلى على جنب.
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صالته مجيعها ،قاعداً على األرض دون كرسي ،فإذا أراد السجود سجد على األرض كالعادة.
احلالة السادسة :الذي يستطيع أن ُيصلي الصالة مجيعها ،إال أنه يف حال التشهد ،ال يستطيع

اجللوس كاملصلني؛ فيصلي كاملعتاد ،فإذا أراد أن جيلس للتشهد جلس على الكرسي.

()1

ومن صلى الفريضة قاعداً لعذر ،كان له أجر الصحيح القائم ،قال اإلمام النووي( ،)2رمحه

اهلل( :أمجعت األمة على أن من عجز عن القيام يف الفريضة ،صالها قاعداً ،وال إعادة عليه،
قال أصحابنا وال ينقص ثوابه عن ثوابه يف حال القيام؛ ألنه معذور ،وقد ثبت يف صحيح
ب َلُه ِمث ُ
البخاري أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إَِذا َم ِر َ
ْل
ض ال َعبْ ُد ،أَ ْو َساَف َرُ ،كتِ َ
()3
يحا).
يما َص ِح ً
َما َكا َن يَ ْع َم ُل ُم ِق ً
صالة النافلة:
األفضل يف صالة النافلة أن يصليها املسلم قائماً ،وجيوز له أن يصليها قاعداً ،فقد ثبت عن

النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه تنفل على راحلته ( ،)4و َعن اْبن ُب َريْ َدةََ ،ق َ
(ح َّدَثن ِع ْم َر ُ
ان
ال:
ِ ِ
َ يِ
الَ :سأَْل ُت َر ُس َ
اْب ُن ُح َصينْ َ ،و َكا َن َمبْ ُسو ًراَ ،ق َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ع ْن َص َ
الر ُج ِل
الةِ َّ
ٍ
ِ
َقا ِع ًداَ ،ف َق َ
ال( :إِ ْن َصَّلى َقاِئ ًماَ ،ف ْه َو أَْف َض ُلَ ،و َم ْن َصَّلى َقا ِع ًداَ ،فَلُه ِن ْص ُف أَ ْج ِر ال َقاِئمَ ،و َم ْن
َصَّلى َناِئ ًماَ ،فَلُه ِن ْص ُف أَ ْج ِر اْل َقا ِع ِد)( ،)5هذا ملن ليس له عذر ،وأما أهل األعذار؛ فإن صلوا
جلوساً ،فلهم األجر ً
كامال ،ومن صلى الفرض جالساً دون عذر بطلت صالته ،ومعروف يف

 .1انظر :حكم صالة اجلالس على الكرسي لفهد بن عبد الرمحن الشويب.
?http://www.hadfna.com/forum/showthread.php
 .2اجملموع.310/ 4 :

 .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة.
َن َج ِابر ْبن َعبْ ِد اهللِ َق َ
َليِْه َو َسَّل َمُ ،ي َصِّلي عَ
اهلل عَ
الَ ( :كا َن َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
تَ ،فإَِذا أَ َراَد
احَلتِِه َحيْ ُث َت َو َّج َه ْ
َلى َر ِ
 .4ع ْ ِ ِ
يضَة َنز َ
اْل َف ِر َ
استَ ْقبَ َل اْل ِقبَْلَة)( .صحيح البخاري ،كتاب أبواب القبلة ،باب التوجه حنو القبلة حيث كان).
َلَ ،ف ْ
 .5صحيح البخاري ،كتاب أبواب الصالة ،باب صالة القاعد.
53

العدد  112حمرم وصفر 1435هـ  -كانون األول 2013م

النافلة أن للمسلم أن يصليها كيف يشاء ،ولكن للقاعد غري املعذور نصف أجر القائم ،كما

تقدم يف احلديث؛ سواء أكان قاعداً على األرض ،أم على كرسي ،أم على الدابة ،أم يف السيارة

وغريها ،ومن صلى نائماً ،فله نصف أجر القاعد.
أحكام الصالة على الكرسي:

* ُي َف َّضل أال ُيصلي أصحاب الكراسي خلف اإلمام مباشرة؛ حتى ال يعرقلوا نيابة اإلمام

عند احلاجة ،وأن يكون موضع الكرسي يف جوانب الصفوف من ناحية اليمني أو الشمال،
فقد حيدث لإلمام شيء وهو خلفه؛ فال يستطيع أن يتقدم نائب اإلمام ،فعن أبي مسعود،

الةَِ ،ويَُق ُ
رضي اهلل عنه ،قالَ ( :كا َن َر ُس ُ
الص َ
ول:
يمَْس ُح َمنَا ِكبَنَا فيِ َّ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،
ولو َ
ف ُقُلوُب ُك ْمِ ،ليَِلن ِمنْ ُك ْم ُأ ُ
األ ْح َ
َختَِل َ
استَُوواَ ،و َال تخَْتَِلُفواَ ،فت ْ
ين يَُلوَن ُه ْم،
ال ِم َوالنُّ َهىُ ،ث َّم َّال ِذ َ
ْ
يِ
()1
ين يَُلوَن ُه ْم).
ُث َّم َّال ِذ َ
* ُي َف َّضل أن يكون الكرسي صغرياً قدر اإلمكان؛ حتى ال ُيربك الصفوف.
* من أراد الصالة على الكرسي من أول الصالة إىل آخرها ،فله أن حياذي الصف مبوضع

جلوسه مبقعدته ،سواء تقدمت أرجل الكرسي ً
قليال أم تأخرت ،وقد نص العلماء ،رمحهم
اهلل ،أن العربة مبكان املأموم اجلالس ،موضع جلوسه ،جاء يف املوسوعة الفقهية( :واالعتبار
يف التقدم وعدمه للقائم بالعقب ،وهو مؤخر القدم ال الكعب ،فلو تساويا يف العقب،
وتقدمت أصابع املأموم لطول قدمه مل يضر ،والعربة يف التقدم باإللية للقاعدين ،وباجلنب
للمضطجعني).

()2

* إن كان الكرسي على األطراف ،أو يف آخر الصف ،وال صف خلفه ،جعل قوائمه األمامية
مع الصف.
األول َ
الصفوف وإقامتها ْ
فاأل َّول منْها.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية ّ
وفضل َّ
 .2املوسوعة الفقهية.21/ 6 :

54

ضوابط الصالة على الكرسي

* من أراد أن يصلي قائماً ،وجيلس عند الركوع والسجود ،فقد سئل فضيلة الشيخ عبد
الرمحن الرباك عن هذا ،فرأى بأن العربة بالقيام ،فيحاذي الصف عند قيامه ،وعلى هذا؛
سيكون الكرسي خلف الصف ،فينبغي أن يكون يف موضع ،حبيث ال يتأذى به من خلفه من
املصلني.
* األفضل ملن يصلي على الكرسي أال يقدمه يف حال الركوع والسجود ،ثم يرده مكانه
عد من العمل الزائد ،الذي من شأن كثرته أن يبطل الصالة.
حال القيام أو العكس؛ ألنه ُي ُّ
وضع اليدين:
* إن كان جالساً ،فعليه أن يضع يديه على ركبتيه يف حال الركوع ،وأما يف حال السجود،
فعليه أن يغاير مكان وضعهما ،حبيث ال تكون على ركبتيه ،فيشتبه الركوع بالسجود ،وميكنه
أن يضعهما جبانيب فخذيه على اهلواء ،أو حذائهما مييناً أو ً
مشاال ،وإن كان جالساً على كرسي
له أن ميسك بطرف مقعد الكرسي ،وذلك لكي يفرق بني الركوع والسجود ،وهي أبعد من
السهو ،واختالط األفعال عليه بني الركوع والسجود ،قال الشيخ عبد العزيز بن باز ( ،)1رمحه
اهلل ،يف ذلك( :والسنة له أن جيعل يديه على ركبتيه يف حال الركوع ،أما يف حال السجود،
فالواجب أن جيعلهما على األرض إن استطاع ،فإن مل يستطع جعلهما على ركبتيه ،ملا ثبت
َ َ َ َ يِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ :
َعن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
بَ ،صَّلى ُ
(أ ِم ْر ُت أَ ْن أَ ْس ُج َد َعَلى
اهلل َعنْ ُه َما ،قال :ق
ال النَّ ُّ
ِ ِ
ٍ
()2
اف اْل َق َد َمينْ ِ ).
الر ْكبَتَينْ ِ َ ،وأَ ْط َر ِ
َسبْ َعِة أَ ْع ُظ ٍم؛ َعَلى الجْ َبْ َهِةَ ،وأَ َشا َر ِبيَ ِدهِ َعَلى أَْن ِفِهَ ،واْليَ َديْ ِنَ ،و ُّ
بعض امللحوظات واألخطاء اليت قد يقع فيها بعض من يصلي على كرسي:
* جيب على املصلي أن يأتي بتكبرية اإلحرام وهو واقف ،إن كان عذره يتعلق بعدم القدرة
على السجود ،أو الركوع ،أو طول القيام ،أما إن كان العذر يتعلق بعدم مقدرته على القيام
 .1جمموع فتاوى ابن باز.245/ 12 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،أبواب صفة الصالة ،باب السجود على األنف.
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ً
أصال ،فيجوز له أن يكرب جالساً.
* على املصلي على كرسي أال يراوح برجليه أو أحدهما على األخرى ،وليعتمد يف
جلوسه عليهما ،ال على ظهره كما يأتي:
* أال حيرك الكرسي يف حالة اإلمياء للركوع أو السجود.

()1

* أال يستند على ظهر الكرسي استناداً قوياً ،حبيث لو أزيل ما استند إليه وقع.
* أن يفرق بني الركوع والسجود بطريقة اإلمياء ،حبيث يكون إمياء السجود أخفض من
الركوع.

ً
متصال بالكرسي أو غريه ،أو يضع له خمدة
* أال يسجد على شيء يوضع له ،كأن يكون

وحنوها.

* أال يكون إماماً ،ملأمومني قائمني من غري كراسي ،أو معذورين ،أما إن كان كلهم أصحاب

أعذار يصلون على كراسي ،جاز أن يكون إمامهم جالساً مثلهم.

* إن كانت علته مؤقتة؛ فمتى أحس مبقدرته على أن يصلي كالصحيح صلى ،وكذا

وأحس بعلة َجَلس.
العكس إن كان صحيحاً،
َّ

* إن كانت علته عدم املقدرة على اجللوس على األرض ،والسجود ،والركوع ،ويقدر

على القيام ،أن يكون واقفاً مبحاذاة الصف الذي يقف به ،وال يتقدم على من جبواره ،وأما إن
كانت علته عدم القيام ،حبيث تكون صالته كلها وهو جالس ،فال يضر لو تقدم عن صفه
بتقدم رجليه عن الصف ،مبقدار نصف ذراع وحنوه؛ ألنه معذور ،فال يؤاخذ كالصحيح.

 .1إرشاد الغافل وتنبيه الناسي إىل حكم الصالة على الكرسي لياسر إبراهيم املزروعي
http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=3346&issue=531
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أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم اهلجرة من فلسطني
السؤال :ما حكم اهلجرة من أرض فلسطني؟
اجلواب :فقد كثر احلديث يف بالدنا فلسطني عن اهلجرة ،خباصة بني صفوف الشباب،

وذلك بسبب األوضاع األمنية واالقتصادية املرتدية ،طلباً للرزق يف بالد أخرى ،حيث التسابق

على أبواب سفارات الدول الغربية وممثلياتها ،طلباً للحصول على تأشرية السفر واهلجرة
إىل تلك الدول بنية اإلقامة الدائمة ،ورسولنا األكرم ،صلى اهلل عليه وسلم ،حث على الرباط
يف هذه الديار ،واهلجرة إليها ،وليس اهلجرة منها ،فقال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال

اسُتنْ ِف ْرتمُْ َفاْن ِفُروا)( .)1وقال عليه الصالة والسالم:
ِه ْج َرةَ َب ْع َد اْل َفتْ ِحَ ،وَل ِك ْن ِج َهاٌد َوِنيٌَّةَ ،وإَِذا ْ
(إَّن َها َست ُ
َك ُ
يم)( .)2وقال عليه الصالة
اس إِلىَ ُم َه َ
ون ِه ْج َرةٌ َب ْع َد ِه ْج َرةٍ ،يَنْ َحاُز النَّ ُ
اجر إِْب َرا ِه َ
ِ
والسالم حينما سأله الصحابي اجلليل ذو األصابع قال :قلت( :يا رسول اهلل؛ إِ ْن اْبُتِلينَا َب ْع َد َك
ِباْلبَ َقاِء أَيْ َن َتأُْمُرَنا؟ َق َ
ال َ :عَليْ َك ِببَيْ ِ لمَْ
س َفَل َعَّلُه أَ ْن يَنْ َشأَ َل َك ُذ ِّريَّة يَ ْغ ُدو َن إِلىَ ذلك المَْ ْس ِجد
ت ا ْق ِد ِ
وحو َن)( )3وقد حرص الصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم ،والسلف الصاحل من العلماء
َويَُر ُ
.1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب وجوب النفري وما جيب من اجلهاد والنية.
 .2مسند أمحد  ،أول مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما.
 .3مسند أمحد ،مسند املدنيني ،حديث ذي األصابع ،رضي اهلل تعاىل عنه.
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واألولياء واجملاهدين واحملررين ،على الرباط يف هذه الديار باعتبارها من أهم ثغور اإلسالم
واملسلمني.
وبناء على ما تقدم؛ فإن اهلجرة من هذه الديار املباركة إىل بالد أخرى ،بنية اإلقامة الدائمة

ال جتوز شرعاً ،وعلى أبناء هذه الديار التمسك بالسكن فيها ،والرباط فيها ،وال يرتكوها
للغزاة واحملتلني ،وحسبهم شرفاً أن يكونوا سدنة مسجدها األقصى املبارك  ،الذي تشد إليه

الرحال ،ويضاعف اهلل فيه الثواب .ناظرين إىل أن ينالوا بشارة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
بأنهم الطائفة الظاهرة على احلق ،إىل أن يأتي أمر اهلل وهم كذلك.
أما السفر املؤقت إىل بالد أخرى لطلب العلم أو العمل ،فجائز ،شريطة العزم على
العودة واإلقامة يف هذه البالد املباركة بعد انتهاء مرحلة طلب العلم والعمل.
 .2حكم التعارف بني الشباب والفتيات عن طريق اإلنرتنت بهدف الزواج
السؤال :ما حكم التعارف بني الشباب والفتيات عن طريق اإلنرتنت بهدف الزواج؟
اجلواب :فقد أجاب جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني عن هذا السؤال يف قراره رقم 228
بتاريخ 2013 / 8 / 15م أن عامل اإلنرتنت وما يشتمل عليه من شبكات للتواصل االجتماعي،
ومواقع إلكرتونية ال حصر هلا ،ال يعدو كونه وسيلة أو أداة تقنية قد يفضي استخدامها إىل
ما هو حمرم شرعاً ،ورمبا تفتح أبواباً يلج منها الشيطان إلثارة الفنت والفساد ،واإليقاع بني

املسلمني ،ومعلوم وفق القاعدة الشرعية ،أن ما يفضي إىل حمرم فهو حرام.
وقد تستخدم هذه التقنية لتحقيق أهداف مشروعة وغايات نبيلة على املستوى الفردي

أو اجملتمعي كالزواج ً
مثال ،أو ما تقتضيه ضرورات العمل من تبادل للمعارف واخلربات
بغية تطوير املهارات والقدرات الوظيفية ،وبناء جسور التعاون والتنسيق يف اجملاالت الثقافية
واالقتصادية واالجتماعية.
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وينطبق هذا التوصيف –من غري شك -على ظاهرة التعارف بني الشباب والفتيات عرب
هذه الوسائل ،فرمبا أدى التواصل يف حدوده املشروعة بينهما إىل غاياته وأهدافه املرجتاة ،وهي
الزواج ،ورمبا احنرف عن مساره ،فأدى مبستخدمه إىل الوقوع يف مهاوي الرذيلة واملنكرات،
مما حدا بكثري من العلماء والفقهاء املعاصرين ،وكذلك بعض اجملامع الفقهية املعتربة إىل
حترميه ،والتحذير من عواقبه ،وقد حذرنا اهلل تعاىل من مغبة الوقوع يف حبائل الشيطان بقوله

ات َّ
ات َّ
الشيْ َطا ِن
عز وجل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الشيْ َطا ِن َو َم ْن يَتَّبِ ْع ُخ ُط َو ِ
ين آ َمنُوا ال َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َو ِ
َفإَِّنُه يَأُْمُر ِباْل َف ْح َشاِء َوالمُْنْ َك ِر}(النور ،)21 :واألصل يف مثل هذه احلاالت -كما يقول أصحاب
ً
عمال بالقاعدة
هذا الرأي -أن درء الفتنة واإلثارة مقدَّم على مصلحة التعارف والزواج،
الشرعية( :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل) ،ويتضح هذا من قول رسولنا الكريم ،صلى

َع َما يَريُب َك إلىَ َما ال يَريُب َك)( ،)1وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن الحْ َ َ
ال َل
ِ
اهلل عليه وسلم( :د ْ ِ ِ
ِ
اسَ ،ف َم ِن َّات َقى ُّ
ات
َه َما ُم ْشتَبِ َه ٌ
َبينِّ ٌَ ،وإِ َّن الحْ َ َرا َم َبينِّ ٌَ ،وَبيْن ُ
الشُب َه ِ
ات َال يَ ْعَل ُم ُه َّن َكثِ ٌ
ري ِم َن النَّ ِ

ْ َ
َ
الشُب َه ِ َ
َ
ُّ
ام).
استَبرْ َأ ِل ِدينِِه َو ِع ْر ِضِهَ ،و َم ْن َوق َع فيِ
ات َوق َع فيِ احل َر ِ
ومع تقديرنا ملنهج التح ّوط الذي أخذ به هذا الفريق من العلماء ،وحرصهم البالغ على
()2

إغالق منافذ الفتنة والسبل اليت قد تفضي إىل الرذيلة والفواحش كلها ،فإن جملس اإلفتاء

األعلى يرى أن العربة يف احلكم باجلواز أو عدمه يف مسألة التعارف بني اجلنسني ،ال تتمثل يف
الوسيلة املستخدمة للتواصل واملراسلة ،وإمنا هي يف مضمون احلديث نفسه وأهدافه املبتغاة،
ومن حيث التزامه بالضوابط واملعايري الشرعية أو خروجه عنها.
وبناء عليه؛ فإن اجمللس يرى أن التعارف واحلديث عرب شبكات اإلنرتنت والتواصل

ً
االجتماعي اليت تطورت تطوراً
هائال يف هذا العصر ،وأضحت مسة من أبرز مساته ومعامله،
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب تفسري املشبهات.
 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات.
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وضرورة ال يستغنى عنها ،بل يتعذر جتنبها ،أو حتريم التعاطي معها بصورة مطلقة ،غري أن
إباحة استخدام هذه الوسائل للتعارف بني اجلنسني واحلديث بينهما ،مشروطة بتقيد الطرفني
باملعايري األخالقية والضوابط الشرعية اليت ينبغي االلتزام بها ،وعدم اخلروج عنها ،وأهمها:
ماسة لذلك ،وأن يكون اهلدف األساسي من التعارف
 .1أن تكون هناك ضرورة أو حاجة َّ
الزواج بالوسائل الشرعية املباحة ،وليس ألهداف قد تنحرف به عن مقاصده الشرعية،
وينبغي أن يكون احلديث بقدر هذه احلاجة ،ويف حدود هذا اهلدف ،وال يتجاوزهما ملسائل
شخصية أخرى من شأنها إثارة الغرائز ،وإيقاظ الشهوات.
 .2أن يكون التواصل بينهما يف حدود األحكام الشرعية واآلداب واألخالق اإلسالمية
املقررة يف باب التعارف بني املرشحني للزواج ،وال خيرج عنهما ،وذلك من باب االلتزام بقوله
اب َذِل ُك ْم أَ ْط َهُر
اسأَُل ُ
ُم ُ
تعاىلَ { :وإَِذا َسأَْلت ُ
وه َّن َمتَا ًعا َف ْ
وه َّن ِم ْن َو َراِء ِح َج ٍ

وب ُك ْم(}...األحزاب:
ِلُقُل ِ

 ،)53فمن احملظور على الفتاة أن تصف نفسها بإسهاب ،أو تعرض صورها على من حيادثها،
أو تلتقيه مبعزل عن أهلها ،وحمارمها بأية صورة من الصور.
 .3أن ال َّ
يتسم احلديث بينهما باخلضوع بالقول بتليني العبارة ،أو ترقيق الصوت من قبل

الفتاة أو املرأة املتحدثة ،وهو ما أشار إليه القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ{ :فال تخَْ َض ْع َن ِباْل َق ْو ِل
ض َوُقْل َن َق ْو ً
َفيَ ْط َم َع َّال ِذي َقْلبِِه َم َر ٌ
ال َم ْعُروًفا}( .األحزاب)32 :
فيِ
 .4أن جيري احلديث بينهما مبعرفة األهل ،وحتت اطالعهم ،وليس يف غرف مغلقة ،وال يف
ظل ستار من السرية والكتمان.

ويرى اجمللس أن هذه اإلباحة املشروطة بالضوابط املذكورة أعاله ال تشكل ً
بديال للوسائل

املشروعة ،والتقاليد املألوفة للتعارف بني املرشحني للزواج ،فاألوىل مبن أراد حتصني نفسه
بالزواج أن يطرق البيوت من أبوابها ،والنظر إىل من يريد االقرتان بها النظر املأذون به
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شرعاً ،وأن جيلس إليها يف بيت أهلها ،وأمام أوليائها ،فإن تعذر عليه ذلك ،ومل جيد وسيلة
للتعرف إىل من يريد خطبتها غري اإلنرتنت ،فليفعل وليحرص ما بوسعه على التقيد

بالضوابط الشرعية املذكورة آنفاً.

أما أن يتخذ من اإلنرتنت وغريه من وسائل التواصل وسيلة للخوض فيما ال يليق ،إرضاًء

ألهوائه ونزواته ،وإشباعاً لغرائزه بذريعة البحث عن بنت احلالل ،فذلك ال جيوز البتة؛ ألنه
باب من أبواب الشر والفتنة والفساد ،وطريق حمفوف مبخاطر ال حتمد عقباها.
 .3سفر املرأة دون حمرم
السؤال :ما حكم سفر املرأة دون حمرم ملدة يوم واحد؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فقد نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن سفر املرأة دون حمرم ،فعن أبي هريرة ،رضي

اهلل عنه ،قال :قال النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
اآلخ ِرُ ،ت َساِفُر
(ال يحَِ ُّل ِال ْم َرأَةٍ ُت ْؤ ِم ُن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
ريةَ يَ ْو ٍم إِ َّال َم َع ِذي محَْ َر ٍم)( ،)1وقد ذهب جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم  68/ 2بتاريخ
َم ِس َ
2008/ 5/ 6م إىل جواز سفر املرأة بني املدن الفلسطينية دون حمرم ،إذا أمنت الفتنة ،وكان
سفرها بوسائل النقل العامة؛ مع التأكيد على أن سفرها مع ذي حمرم أوىل.
 .4تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع
السؤال :ما احلكم الشرعي يف تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع؟
اجلواب :إن تركيب عدادات الدفع املسبق للكهرباء أو املياه ،من األمور املستحدثة اليت مل
يرد نص بتحرميها؛ واختاذ مثل هذا القرار يندرج ضمن اإلجراءات اإلدارية اليت تقع يف إطار
 .1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه.
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املسؤولية املنوطة بالبلدية املكلفة برعاية مصاحل املدينة وأبنائها ،واليت تهدف من ورائها إىل
نفع مشروع للبلدية مبا ال يضر مصاحل املواطنني ،واألصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد
حتقيق ٍ
ٍ
دليل املنع ،أو التحريم.
والدفع املسبق يعرب عن حالة شراء خدمة ،أو منفعة بإرادة املشرتي ،وموافقة الطرف
اآلخر ،وهو صاحب اخلدمة أو املنفعة ،شريطة التقيد باألحكام الشرعية اخلاصة بذلك،
بـ(السَلم) الذي يقوم على
وميكن االستئناس على مشروعية الدفع املسبق يف املعامالت
َّ

ً
عاجال ،واستالم البدل الحقاً ،وذلك ضمن
بيع موصوف يف الذمة ،حبيث يتم قبض الثمن
ضوابط حددها الشرع احلنيف ،وفقهاء األمة.
وعليه؛ فإنه ال يوجد مانع شرعي من إلزام املواطنني برتكيب عداد الدفع املسبق؛ خللو
هذا اإلجراء من املوانع الشرعية ،على أن ال يتم إحلاق أي حيف باملنتفع من طريقة الدفع
املسبق يزيد عن ما يدفعه أي شخص بالطرق املعهودة األخرى ،مما يعين ضرورة جتنب إضافة
أي مبالغ على الدفع املسبق مثل الغرامات ،ورسوم اخلدمات األخرى ،إىل جانب التنبيه إىل
أهمية مراعاة أهل الفاقة يف تسهيل إيصال اخلدمات احليوية هلم يف الظروف واألحوال كلها.
وننصح مجهور املواطنني بالتعاون مع البلدية يف سعيها لتطبيق هذا اإلجراء ،الذي من شأنه
رفع احلرج عن البلدية ،وضمان تسديد التزاماتهم حنوها ،مبا يضمن استمرار وجودها،
والتمكن من مواصلة تقديم اخلدمة احليوية هلم ،والتيسري عليهم ،وهم ً
أوال وآخراً ال
ُيكلفون بتسديد سوى املستحق عليهم ،سواء مت الدفع مسبقاً أم الحقاً.
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 .5قول آمني يف الصالة
السؤال :هل جيب قول آمني بصوت عال مع مدها يف الصالة ،أم جيب االختصار ،وقوهلا
يف السر؟
اجلواب :إن كلمة آمني تعين( :اللهم استجب) ،والتأمني بعد الفراغ من الفاحتة سنة لكل

مصل ،سواًء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً؛ يف الفرض والنافلة ،يف الصالة السرية واجلهرية،
َ َ
اإل َماُم َفأَِّمنُوا،
فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِذا أ َّم َن ِ

َفإَِّنُه َم ْن َواَف َق َتأِْميُنُه َتأِْم َ
ني المَْالِئ َكِةُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه) )1(.واألصل أن جيهر بالتأمني
يف الصالة اجلهرية ،ويسر بالتأمني يف الصالة السرية ،لعموم قول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
ُموِني ُأ َصِّلي)( ،)2وقد ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم ،رفع الصوت
وسلمَ ( :و َصُّلوا َك َما َرأَيْت ُ

بالتأمني ،وعن عطاء ،رضي اهلل عنه ،قال( :آ ِم َ
الزَبيرْ َِ ،و َم ْن َو َراَءُهَ ،حتَّى إِ َّن
ني ُد َعاٌء أَ َّم َن اْب ُن ُّ
ِلْل َم ْس ِج ِد َلَل َّجًة)َ )3(.
و(الَل َّجًة) :تعين ارتفاع الصوت.
أما بالنسبة إىل طريقة النطق بكلمة آمني ،فإن املختار يف نطقها أن املقطع(آ) يقصر حركتني

فقط ،وال ميد مداً زائداً عن احلد ،مع ختفيف امليم ،أما املقطع الثاني ( ِمني) فيمد حسب مد
اإلمام خلواتيم اآليات ،إما حركتني ،أو أربع حركات ،أو ست.

 .1صحيح البخاري ،كتاب صفة الصالة ،باب جهر اإلمام بالتأمني.

 .2صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة وكذلك بعرفة ومجع ،وقول املؤذن

الصالة يف الرحال يف الليلة الباردة أو املطرية.

 .3صحيح البخاري ،كتاب صفة الصالة ،باب جهر اإلمام بالتأمني.
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سلوك وآداب

ِح ْر ُص اإلسالِم على َّ
الن َظ َ
افِة

وسال َمِة الِبي َئِة َعلى َّ
الد َوام
َ
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور  /مفيت حمافظة خانيونس
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

وح ّ
ث الناس على
فقد ُجعل يوُم اخلامس من حزيران من كل عام يوماً لالهتمام بالبيئةَ ،

العناية بها ،وقد سبق اإلسالُم العاملَ بقرون عديدة يف العناية بهذا اجملال ،واالهتمام به ،وهذا
ما أود بيانه ،والتذكري به؛ إسهاماً يف تعريف العامل بهذه األسبقية ،واستعراضاً للسبل اليت

سلكها اإلسالم لرتبية املسلمني على حفظ بيئتهم ،ونظافتها.
فالنظافة يف اإلسالم هلا ٌ
وقـربٌة ،بل هي فريضة من فرائضه،
شأن
ٌ
عظيم؛ فهي عبادة ٌ ُ

ُ
الص َّحة،
فظ ِّ
وخُل ٌق من أخالق املسلمني على الدوام ،وشعبة من شعب اإلميان؛ ألنها بوابة ِح ِ
لق ِح ْف ِظ شعائر ِّ
وسالمة األبدان ،وُمنْ َط ُ
الدين.

التطهر من الـحيض ،واجتناب
وقد أشاد اهلل تعاىل بالـمحافظني عليها؛ فقال يف سياق
ُّ

ب املُ َ
تط ِّهرين} (البقرة ،)222 :كما أثنى سبحانه
ب التَّ َّوابني ويحُ ِ ُّ
يض...{ :إن اهلل يحُ ِ ُّ
أذى َ
الـم ِح ِ

وحبِّهم له؛ فقال ...{ :فيه رجال يحُ ِبُّو َن أن
التـ َط ُّهرُ ،
على أهل مسجد ُ
قـبَاء؛ لحِِ ْر ِص ِهم على َّ
يَ َ
تط َّهروا ُ
ب املُ َّط ِّهرين}( .التوبة)108 :
واهلل يحُ ِ ُّ
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معنى الطهارة:
َّ
للطهارة معنيان ُمرادَان ،هما:

األول :الطهارة املعنوية من ر ْجس الكفر ،واملعصية ،والرذيلة ،ومن َ
األصغر
احل َدثينْ ِ ؛
ِ
ِ ِ

واألكبرَ ِ.

الـح ِّسيَّة؛ وهي النظافة من النَّ َجسَ ،
واخلبَث ،يف البدن والثوب واملكان.
والثاني :الطهارة ِ
ِ

َّ
ري األمراض
ري األمراض املختلفة اليت تصيب اإلنسان ،وجتعُله يعيش أس َ
إن القذارة سف ُ
وال ِعَل ِل ،أو خَي َشى َرهبَة األوبئة اليت َتفتِ ُك به ،وتقضي عليه ،وهلذا فقد حرص اإلسالم على

النظافة ،وسالمة البيئة ،وأحاطها مبزي ٍد من العناية واالهتمام ،على املستويني؛ الشخصي،
والبيئي ،وبيان ذلك يف بندين رئيسنيُ ،هما:

ً
أوال :على املستوى الشخصي :وفيه نجَِ ُد أن اإلسالم قد اعتنى بالنظافة الشخصية يف

فـها بـجملة من األحكام واآلداب ،فجعل طائفة منها من ُسنن ا ُهل َدى
ميادينها كلهاَ ،
وح َّ
َص َّح
والفطرة؛ لتهذيب املسلم وأناقته ،وارتقى ببعضها إىل درجة الوجوب والفرضية؛ ِلت ِ
الصالُة وغريها من العبادات.
وهذه طائفة من اآلداب واألحكام اليت شرعها اإلسالم يف جمال النظافة الشخصية:
جوب االستنجاء من البول والغائط؛ منعاً لوصوهلما إىل البدن والثياب ،وفيه حديث
 1ـ ُو ُ
الرجلني اللذين مسعهما النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،ي َع َّذَبان يف القرب ،فأخرب عن سبب ذلك؛

َّ
فقال( :إِن ُ َ َّ
ري ،أَ َّما أَ َح ُد ُه َما؛ َف َكا َن ال يَ ْستَترُِ ِم َن اْلبَ ْو ِلَ ،وأَ َّما َ
اآلخُر
َّه َما لُي َعذَبا ِنَ ،و َما ُي َعذَبا ِن فيِ َكبِ ٍ
()1
يمِة).
َف َكا َن ِ
يمَْشي ِبالنَّ ِم َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب اجلريد على القرب.
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احل َد ِث األصغر ،واالغتسا ِل ِم َن َ
وجوب الوضوء من َ
احل َد ِث األكبرَ ِ ،عند الصالة،
2ـ
ُ

والطواف ،وغري ِهما.

استحباب َغ ْس ِل اجلسم َم َّرةً ُك َّل أسبوع على األقل؛ فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه،
3ـ
ُ
َّ
َس َل فيِ ُك ِّل َسبْ َعِة أَيَّ ٍام ،يَ ْو ًما
أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(ح ٌّق َعَلى ُك ِّل ُم ْسِل ٍم أَ ْن يَ ْغت ِ
ب أن يكون يوم اجلمعة؛ فعن جابر ،رضي اهلل عنه،
يَ ْغ ِس ُل ِفيِه َرأْ َسُه َو َج َس َدُه)( ،)1وُيست َ
َح ُّ
أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :على ُك ِّل َرجل ُم ْسِلم يف ُك ِّل َسبْ َعِة أَيَّام ُغ ٌ
سلَ ،وهو
ٍ
ٍ
يَ ْوم ُ
تم ُع الناس فيه لصالة اجلمعةُ ،
فش ِر َع هلم أن يأتوها على أفضل
اجلمعة)()2؛ ألنه يوم جَي ِ
اهليئات ،وأكمل احلاالت.

ب النيب ،صلى اهلل عليه وسل ،يف السواك
4ـ
استحباب ُ
ُ
تعاه ِد نظافة األسنان؛ حيث َر َّغ َ
ِ
(الس َو ُ
لر ِّب)( ،)3وقال( :لوال أ ْن ُ
أش َّق على
أعظم الرتغيب؛ فقالِّ :
اك َم ْط َه َرةٌ ِلْل َفمَ ،م ْر َضاةٌ ِل َّ

مستحب عند االستيقاظ من النوم ،وعند
اك عند ُك ِّل صالة)( ،)4وهو
ٌّ
بالس َو ِ
ُأ َّميتَ ،أل َم ْرُتهم ِّ
الوضوء ،وعند الصالة ،وعند تالوة القرآن ،وكلما تغيرَّ ْت رائحة الفم.

فيهما لغري
استحباب املضمضة واالستنشاق يف الوضوء والغسل،
5ـ
ُ
ُ
واستحباب املُبالغِة ِ

الصائم؛ مراعاة لدوام نظافة الفم واألنف.

اإلبط ،وال َعاَنة ـ وهي َّ
الش َعُر َح ْو َل ال َف ْر ِج ـُ ،كَّل َما
 6ـ قص الشوارب،
ُ
وتقليم األظفار ،وإزالُة َش َع ِر ِ

َط َ
وتكاثـ ِر البكترييا املُ َسبِّبَة لألمراض؛
وط ُن ال َق َذ ِر،
ال؛ ألنه َمبْ َع ُث رائحة ال َع َر ِق الكريهة ،و َم ِ
ُ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم.
 .2سنن النسائي ،كتاب اجلمعة ،باب إجياب الغسل يوم اجلمعة ،وقال األلباني :صحيح لغريه.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب السواك الرطب واليابس للصائم.
 .4سنن النسائي ،كتاب الطهارة ،باب الرخصة يف السواك بالعشي للصائم ،وصححه األلباني.
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َْ ِ
يم َ
ص َّ
(وِّق َ
األ ْظ َف ِار،
الش ِار ِبَ ،وتقِل
ت َلنَا فيِ َق ِّ
فقد روى مسلم عن أنس ،رضي اهلل عنه ،قالُ :
ني َليَْلًة)()1؛ أي على األكثر ،وإال َّ
اإلْب ِطَ ،و َحْل ِق اْل َعاَنِة ،أَ ْن َال نَترُْ َك أَ ْكثَ َر ِم ْن أَ ْرَب ِع َ
فإن
َوَنتْ ِ
ف ِ
قص قبل ذلك.
األظفار والشوارب تطول سريعاً ،فتحتاج إىل ٍّ

ُ
تنظيف َّ
الش َع ِر ،وتهذيُبُه؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن كا َن َلُه َش َع ٌرَ ،فْلُي ْك ِر ْمُه)(،)2
7ـ

َ
س َر ُسو ِل اهللَِ ،و ِه َي َحاِئ ٌ
ض)(،)3
نـ َها قالتَ ( :كاَن ْ
ت ُت َر ِّج ُل َرأْ َ
وعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،أ َّ

وت ُ
وترجيل الش َعر :تنظيُفُه مَ
ُ
شيطه.
ِ

سل الثياب ،والعنايُة بنظافتها؛ فقد رأى النيب ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
 8ـ َغ ُ
ثياب
رجال عليه ٌ

غس ُل ِبِه َثوَبُه).
َو ِس َخٌة ،فقال( :أ َما كا َن جَِي ُد هذا ما يَ ِ

()4

ثانياً :عناية اإلسالم بالنظافة على املستوى البيئي :اعتنى اإلسالم بنظافة البيئة ،واحلياة

وسبَ َق العالمََ أمجع يف محاية البيئة من التلوث ،بتقرير جوانب النظافة
العامة يف شتى جماالتهاَ ،

الالزمةْ ،
أس ِسها الشاملة ،وهاك أبرزها يف مخس نقاط:
ووض ِع قواعدها الثابتة ،وإرساء ُ

1ـ نظافُة البيت ،وساحاِته ،وأفنِيَتِه؛ فقد روى سعد بن أبي وقاص ،أن النيب ،صلى اهلل عليه

ب َ
ب َّ
بَ ،ن ِظ ٌ
ب
الطيِّ َ
الك َر َمَ ،ج َواٌد يحُ ِ ُّ
يم يحُ ِ ُّ
يف يحُ ِ ُّ
ب يحُ ِ ُّ
وسلم ،قال( :إِ َّن اهللَ َطيِّ ٌ
ب النَّ َظاَفَةَ ،ك ِر ٌ
َظُفواُ ،
اجلودََ ،فن ِّ
أ َراُه َق َُ
ال :أَْفنِيَت ُ
َك ْمَ -و َال َت َشبَّ ُهوا ِباليَ ُهوِد)( ،)5وهنا يدعو النيب ،صلى اهلل عليه

ب.
وسلم ،إىل نظافة البيوت ،ويَنهى عن التشبُِّه باليهود يف عدم النظافة والطهارة ،وقلة التطيُّ ِ

ومن تـمام نظافة املسكن ،ومكان العمل ،العناية ُ بنظافة دورات الـمياه واحلمامات،

 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة.

 .2سنن أبي داود ،كتاب الرتجل ،باب يف إصالح الشعر ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .3صحيح البخاري ،كتاب احليض ،باب غسل احلائض رأس زوجها وترجيله.
 .4سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف غسل الثوب ويف الخْ لقان ،وصححه األلباني.
 .5سنن الرتمذي ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف النظافة ،وضعفه األلباني.
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ج ِع القمامة؛ منعاً النتشار الروائح املُستك َر َهة ،وانتقا ِل األمراض واألوبئة.
وتغطيُة حاويات مَْ

 2ـ نظافة املرافق العامة؛ كالشوارع ،واالسرتاحات ،واألسواق ،واملساجد ،واملدارس،

واملقابر ،وغريها؛ فقد َّ
حذ َر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،من قضاء احلاجة يف الطريق ،ومواضع
ِّ
الناس ،فيَ ْجِل ُب َّ
اللعنة على صاحبه؛ فقال( :اتَّقوا املَال ِع َن الثالثة؛ البرََا َز يف
الظ ِّل؛ ألنه يؤذي َ

املوارِد ـ أي موارد املاء ـ ،وقارعِة الطريقِّ ،
والظ ِّل).

()1

فكيف بالذين ُيطِلقون مياه الـمجاري ،والنجاسات ،وُيلُقو َن القاذورات يف األماكن العامة،

َ
فس ُد عليهم عبادتهم بنجاستها،
األمراض ،وتؤذي
اليت تنُق ُل
وتـ ِ
َ
الناس برائحتها الكريهةُ ،
ب َّ
ت الناس،
فال يَر َعو َن َّ
للس ِّ
واللعن ،و َم ْق ِ
حق الناس ،وال َح َّق الطريق ،وُي َع ِّر ُضو َن أنفسهم َّ

واستحقاق اإلثـم عند اهلل تعاىل؟! مع َّ
ب
أن إماطة األذى عن الطريق صدقة ،وهي أدنى ُش َع ِ

اإلميان.

وح ُ
فظها من التلوث؛ كاآلبار ،والبرِ َ ِك ،وخزانات املياه؛ فعن أبي
3ـ نظافُة مصادر املياهِ ،
هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال يَُب َ
ول َّن أَ َح ُد ُك ْم فيِ املَاِء
ِ
()2
َس ُل ِفيِه).
الدَّاِئم َّال ِذي ال جَْي ِريُ ،ث َّم يَ ْغت ِ
فح َّر َم
4ـ احملافظة على سالمة البيئة من أسباب العدوى ،والوقايُة من انتقال األمراضَ ،

اإلسالُم َ
وشرَبها؛ فقال تعاىلَ ...{ :ويحُ ِ ُّل لهَُ ُم َّ
أكل الـخبائثُ ،
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْ ِه ُم الخْ َبَاِئ َ
ث}...
الطيِّبَ ِ

ت ُ
زير و َما ُأ ِه َّل ِل َغيرْ ِ اهللِ ِبِه َواملُ َ
نخنِ َقُة
عليك ُم املَيْتَُة َّ
{ح ِّر َم ْ
والدُم َولحَ ْ ُم ا ِ
(األعراف ،)157 :وقالُ :
خلنْ ِ
يحُة(}...املائدة ،)3 :كما َح َّ
ث اإلسالم على نظافة الطعام والشراب؛
واملَْوُقوَذُة واملُترََ ِّديَُة والنَّ ِط َ

 .1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب املواضع اليت نهي عن البول فيها ،وحسنه األلباني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب البول يف املاء الدائم.
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وذلك بتغطية اآلنية ،وصيانتها من أسباب التلوث؛ فعن جابر ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول

ُّ
السنَِة َليَْلًة ،يَنْ ِز ُل ِفي َها َوَباٌءَ ،ال
اإلَناَءَ ،وأَ ْو ُكوا ِّ
الس َقاَءَ ،فإِ َّن فيِ َّ
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :غطوا ِ
()1
س َعَليِْه ِو َكاٌء ،إ َّال َنز َ
َل ِفيِه ِم ْن َذِل َك اْل َوَباِء).
س َعَليِْه ِغ َطاٌء ،أَ ْو ِس َقاٍء َليْ َ
يمَُر ِبإَِناٍء َليْ َ
ُّ
ِ
 5ـ هذا ،وقد كان ِّ
ً
أصال دائماً يف حياة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
ب الوقائي
الط ُّ

ْر واِف ٍر من َهديِِه وتوجيهاته؛
وتصرفاته ،وقد نال جانباً كبرياً من اهتماماته ،وحا َز على قَـد ٍ
ومن أمثلة ذلك:

س َغ َّطى َو ْج َهُه ِبيَ ِده ِ،أَ ْو ِبثَ ْوِبِهَ ،و َغ َّ
ض ِب َها
(أ) كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َع َط َ

َص ْوَتُه).

()2

(ب) وكان عليه الصالة والسالم يستعمل يَ َدُه اليمنى لطعامه ،واليسرى لخِ َالِئِه؛ فعن

ت يَ ُد َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ورهِ،
عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالتَ ( :كاَن ْ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،اْلُي ْمنَى ِل ُط ُه ِ

ت اْلُي ْس َرى لخِ َ َ
دي النَّبَ ِو َّي يحَُ ُّ
ث على
الِئِهَ ،و َما َكا َن ِم ْن أًَذى)( ،)3فإن هذا اهلَ َ
َوِل َط َعا ِمِهَ ،و َكاَن ِ

َع األكل باليَ ِد
األكل باليد اليمنى؛ ِلضمان نظافتها من الرباز ،وسالمتها من األذى ،يف حني يمَ ن ُ
تـالقي األذى والنجاسة؛ سعياً إىل الوقاية من نقل األمراض واألوبئة.
الُيس َرى ،اليت ُ

(ج) كما نهى النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن النفخ يف الطعام ،وعن التنفس يف آنية
ِ
السقاء ،أو ال ِق ْرَبة؛ لئال َ
الش ْر ِب ،وعن ُّ
ُّ
السقيم
الش ْر ِب ِم ْن َفم ِّ
تنتقل األوبئُة والـجراثيم من َّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب األشربة ،باب األمر بتغطية اإلناء ،وإيكاء السقاء ،وإغالق األبواب ،وذكر اسم اهلل عليها،
وإطفاء السراج ،والنار عند النوم ،وكف الصبيان واملواشي بعد املغرب.

 .2سنن الرتمذي ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف خفض الصوت وختمري الوجه عند العطاس ،وقال األلباني :حسن
صحيح.
 .3مسند أمحد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنها ،وقال شعيب األرناؤوط :حديث
حسن بطرقه وشاهده.
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ُ
السليم املُعاَفى.
اب إىل َّ
امل َص ِ

(د) وَن َهى عن أ ْكل لحُ وم َ
اجلاللة()1؛ اليت تأكل األقذار والنجاسات ،وعن ُش ْرب ألبَاِنها؛ منعاً
ِ
ِ
لنقل األمراض منها آل ِكِليها ،وال يـجوز االنتفاع بها إال بعد َحبْ ِس َها أياماً تأكل فيها طاهراً.
تـ َع ُّد من أساسات ِّ
الوقاِئ ِّي
الط ِّ
(هـ) كما وضع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قاعدة ُ
ب ِ

ات األمراض واألوبئة ،وهي قاعدة َ
(احل ْجُر الصحي ،و َع ُ
زل
احلديث بعد اكتِ ِ
شاف ُم َسبِّبَ ِ
ِ
َ
املرضى)؛ فقال صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُي ِو ِرُد املُ ْم ِر ُ
املص ِّح)( ،)2وقال صلى اهلل عليه
ض على ِ
َ َ َ
َ
ُم ِب َهاَ ،ف َ
ُم ِبِه ِبأَْر َ َ
ال
ض َوأَْنت ْ
وسلم عن الطاعون( :إَِذا سمَ ِ ْعت ْ
ض ،فال َت ْق َدُموا َعليِْهَ ،وإِذا َوق َع ِبأ ْر ٍ
ٍ
()3
تخَُْر ُجوا ِف َرا ًرا ِمنُْه).
وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله ،وصحبه ،وسلم

 .1اجلاللة :هي البقرة اليت تتبع النجاسات (لسان العرب.)183 / 3 ،
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ال عدوى ،وال طرية ،وال هامة ،وال صفر ،وال نوء ،وال غول ،وال يورد ممرض
على مصح.
 .3صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها.
70

سلوك وآداب

أدب احلوار اإلسالمي
يف ضوء القرآن الكريم
د .شفيق عياش  /جامعة القدس
إن أدب احلوار يف االختالف جيب أن يبقى يف دائرة الوحدة واالئتالف ،كما فهم الصحابة،
رضوان اهلل عليهم أمجعني ،والسلف الصاحل ،وطبقوه على أنفسهم قبل غريهم ،فها هو
الصحابي اجلليل عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،خيالف عثمان بن عفان ،رضي اهلل عنه،
يف إقامة الصالة يف احلج ،ثم يصلي خلفه ويتم ،فقيل له يف ذلك ،أي عبد اهلل بن مسعود،
فقال( :والفرقة شر)( ،)1وكان اإلمام أمحد ،رمحه اهلل ،يرى الوضوء من الرعاف واحلجامة ،فقيل
له :فإن كان اإلمام قد خرج منه الدم ،ومل يتوضأ هل يصلي خلفه؟ فقال :وكيف ال أصلي خلف
اإلمام مالك وسعيد بن املسيب( ،)2وعندما ضعف الوازع الديين ،وغابت معاني الوحدة
واالئتالف عن حياتنا يف الوقت احلاضر ،أصبحنا ال نبالي بالفرقة ،وال حنسب لعواقبها
الوخيمة أي حساب ،وحدث يف األمة شرخ كبري ،وحلقت بها هزائم منكرة ،ولكي تفيق
األمة اإلسالمية من كبوتها ،وتنهض من عثراتها ،ال ب ّد من اإلشارة إىل اآلداب اليت جيب أن
ُتراعى يف االختالف؛ لتحمي املختلفني يف اآلراء ،ووجهات النظر من التعصب األعمى،
 .1تأويل خمتلف احلديث ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،ص.22
 .2أدب االختالف يف اإلسالم ،طه جابر فياض العلواني ،ص ،117إشارة إىل أن اإلمامني مالكاً وابن املسيب ال يريان
الوضوء من خروج الدم.
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والفرقة ،والتنازع ،واملخاصمة بني أبناء األمة الواحدة ،وتهديهم بعون اهلل ومشيئته إىل احلق،
والصواب ،واالئتالف ،ومن آداب احلوار ما يأتي:
 .1أن يتحلى احملاور بالتواضع ،وجتنب الغرور ،والتزام األسلوب املهذب اخلالي من
التجريح.
 .2أن يكون هدف احملاور إظهار احلق والصواب.
 .3إفساح اجملال أمام احملاور للمناقشة ،ومتكني احملاورين من إبداء وجهات نظرهم ،حبرية دون
مصادرة أي رأي.

()1

 .4التزام احلجة البالغة ،والدليل الواضح ،والربهان الصادق ،واملنطق السليم.
ومن أمثلته يف القرآن الكريم :ما كان من حوار بني موسى ،عليه السالم ،وسحرة فرعون ،ثم
وسى إِ َّما أَ ْن ُتْل ِق َي َوإِ َّما أَ ْن َن ُكو َن أَ َّو َل
بني سحرة فرعون وفرعون نفسه ،قال تعاىلَ{ :ق ُالوا يَا ُم َ
َم ْن أَْل َقى* َق َ
ال َب ْل أَْلُقوا َفإَِذا ِحبَالهُُ ْم َو ِع ِصيُّ ُه ْم خَُييَّ ُل إَِليِْه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم أََّن َها َت ْس َعى* َفأَ ْو َج َ
س فيِ
ْت َ
تخََ
ف إن َ
األ ْعَلى* َوأَْل ِق َما يمَِينِ َك َتْل َق ْ
َّك أَن َ
َعوا إِنمََّا
ف َما َصن ُ
َن ْف ِسِه ِخي َفًة ُم َ
وسى* ُقْلنَا ال ْ ِ
فيِ
َ
الس َح َرُة ُس َّج ًدا َق ُالوا آ َمنَّا ِب َر ِّب َهاُرو َن
الس ِ
َعوا َكيْ ُد َس ِ
َصن ُ
احُر َحيْ ُث أَتى* َفأُْل ِق َي َّ
اح ٍر َوال ُي ْفِل ُح َّ
الس ْح َر َف ُ
وسى* َق َ
ألَق ِّط َع َّن أَيْ ِديَ ُك ْم
َوُم َ
ُم َلُه َقبْ َل أَ ْن آَذ َن َل ُك ْم إَِّنُه َل َكبِ ُ
ري ُك ُم َّال ِذي َعَّل َم ُك ُم ِّ
ال آ َمنْت ْ
الف َو ُأل َصِّلبَنَّ ُك ْم فيِ ُج ُذوع النَّ ْخ ِل َوَلتَ ْعَل ُم َّن أَيُّنَا أَ َش ُّد َع َذاًبا َوأَْب َقى* َق ُالوا
َوأَ ْر ُجَل ُك ْم ِم ْن ِخ ٍ
ِ
َات َو َّال ِذي َف َط َرَنا َفاْقض َما أَن َ َ
اض إِنمََّا َت ْق ِضي َه ِذهِ الحْ َيَاةَ
َل ْن ُن ْؤِث َر َك َعَلى َما َجاَءَنا ِم َن اْلبَيِّن ِ
ْت ق ٍ
ِ
َ
َ َ
َ
الس ْحر َو ُ
ُّ
اهلل َخيرٌْ َوأَْب َقى* إَِّنُه
الدْنيَا* إِنَّا آ َمنَّا ِب َرِّبنَا ِليَ ْغ ِف َر لنَا َخطايَاَنا َو َما أ ْك َر ْهتَنَا َعليِْه ِم َن ِّ ِ
ْ
ات
مجُْر ًما َفإِ َّن َلُه َج َهنَّ َم ال ُ
الصالحِ َ ِ
يمَُوت ِفي َها َوال يحَْيَى* َو َم ْن يَأِْتِه ُم ْؤ ِمنًا َق ْد َع ِم َل َّ
َم ْن يَأ ِت َرَّبُه ِ
َفأُ َ
ات اْل ُعَلى}( .طه )75 - 65 :فالربهان ،والدليل ،واملنطق السليم ،من أعظم
ولئِ َك لهَُ ُم َّ
الد َر َج ُ
وسائل اإلقناع ،وإفهام اخلصوم.

 .1حممد السيد طنطاوي ،أدب احلوار يف اإلسالم ،نهضة مصر1997،م ،ص  16وما بعدها.
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 .5جتنب اجملادلة واجملاراة بالباطل ،حبيث ال يكون احلوار مع اآلخرين اهلدف منه االنتصار
عليه ،بل جيب أن يكون القصد الوصول إىل احلقيقة؛ ألن احلوار لذات احلوار مذموم ،وخباصة
عندما يكون اهلدف منه هو تسفيه صاحب الرأي املخالف ،وإثبات جهله ،قال صلى اهلل عليه
وسلمَ ( :ما َض َّل َق ْو ٌم َب ْع َد ُه ًدى َكاُنوا َعَليِْه إ َّال ُأوُتوا َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اجل َد َلُ ،ث َّم َت َ
اهلل َعَليِْه
ِ

َو َسَّل َمَ ،ه ِذهِ اآليََةَ { :ما َض َرُبوُه َل َك إِ َّال َج َد ًال َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم

ص ُمو َن})(.الزخرف)58 :
َخ ِ

()1

 .6التزام املوضوعية للوصول إىل احلقيقة ،وحتقيق النتائج املرضية؛ أي أن تكون لدى احملاور

القدرة على التخلص من أي رواسب مسبقة ،وأن خيضع للدليل القوي عند احملاورة ،بغض
النظر عن دراساته السابقة ،فإذا كان عنده املقدرة على العمل بهذا املبدأ دون التأثر بأي

عصبية ،كان ً
أهال للمناقشة واحملاورة ،وذلك واضح متام الوضوح ،فيما ساقه القرآن الكريم
ال املَ ُ
من ألوان احلوار بني األنبياء وأقوامهم ،مثل :نوح ،عليه السالم ،قال له قومهَ{ :ق َ
أل ِم ْن

َ َ
فرد عليهم دون أن خيرج عن املوضوع ً
قائال:
ني} (األعرافَّ ،)60 :
َق ْو ِمِه إِنَّا لنَ َراك فيِ َضال ٍل ُمبِ ٍ
{َق َ
س ِبي َض َ
اللٌة َوَل ِكيِّن َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّب اْل َعالمَِ َ
ْص ُح
االت َرِّبي َوأَن َ
ني * ُأَبِّل ُغ ُك ْم ِر َس ِ
ال يَا َق ْو ِم َليْ َ
َل ُك ْم َوأَ ْعَل ُم ِم َن اهللِ َما ال َت ْعَل ُمو َن}(األعراف.)62 - 61 :

حممد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،واجه الشبهات ،ورد الرسول ،صلى اهلل عليه

اح َشًة َق ُالوا َو َج ْدَنا َعَليْ َها آَباَءَنا َو ُ
اهلل أَ َم َرَنا ِب َها
وسلم ،عليها من ذلك ،قوله تعاىلَ { :وإَِذا َف َعُلوا َف ِ

ُق ْل إ َّن اهللَ ال يَأُْمُر ِباْل َف ْح َشاِء أََتُق ُ
يموا
ولو َن َعَلى اهللِ َما ال َت ْعَل ُمو َن* ُق ْل أَ َم َر َرِّبي ِباْل ِق ْس ِط َوأَِق ُ
ِ
ُو ُجو َه ُك ْم ِعنْ َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َواْد ُعوُه مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين َك َما َب َدأَ ُك ْم َت ُعوُدو َن} (األعراف،)29 - 28 :
الد َ
ف ُ
وقوله تعاىلَ { :وَق ُالوا َل ْن تمََ َّسنَا النَّاُر إِال أَيَّا ًما َم ْع ُدوَدةً ُق ْل أَتخََّ ْذتمُْ ِعنْ َد اهللِ َع ْه ًدا َفَل ْن خُْيِل َ
اهلل
ب َسيِّئًَة َوأَ َح َ
ت ِبِه َخ ِطيئَُتُه َفأُ َ
َع ْه َدُه أَ ْم َتُق ُ
ولئِ َك
اط ْ
ولو َن َعَلى اهللِ َما ال َت ْعَل ُمو َن * َبَلى َم ْن َك َس َ

 .1سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب سورة الزخرف ،وحسنه األلباني.
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اب َ
ات ُأ َ
اجلنَِّة ُه ْم
اب النَّ ِار ُه ْم ِفي َها َخاِل ُدو َن * َو َّال ِذ َ
ولئِ َك أَ ْص َح ُ
أَ ْص َح ُ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ِفي َها

َخاِل ُدو َن}( .البقرة)82 - 80 :

هكذا يعلمنا القرآن الكريم التزام املوضوعية ،وعدم اخلروج عن قضية احلوار إىل
تفريعات وتفصيالت ،قد تنسي جوهر املوضوع.

 .7أن يكون احلوار قائماً على الصدق ،وحتري احلقيقة ،بعيداً عن الكذب ،والظن،

الظ َّن؛ َفإِ َّن َّ
والسفسطة ،واألوهام ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِيَّ ُاك ْم َو َّ
الظ َّن أَ ْك َذ ُب

يث).
الحْ َ ِد ِ

()1

هذا؛ وإذا وجدت النية احلسنة لدى احملاور جتاه اآلخرين ،فإنه يثاب على بذله يف هذا اجملال،

قال تعاىلَ{ :فا ْعُب ِد اهللَ مخُِْل ًصا َلُه

ِّ
ين}( .الزمر)2 :
الد َ

ومن األمثلة اليت تؤكد هذا املبدأ يف القرآن الكريم احملاورة اليت دارت بني سيدنا موسى،

عليه السالم ،وبني فرعون ،يف قوله تعاىل{ :اْذ َهبَا إِلىَ ِف ْر َع ْو َن إَِّنُه َط َغى* َفُقوال َلُه َق ْوال َليِّنًا َل َعَّلُه
اف أَ ْن يَ ْفُر َط َعَليْنَا أَ ْو أَ ْن يَ ْط َغى* َق َ
يَت َ
َذ َّكُر أَ ْو خَْي َشى* َقاال َرَّبنَا إَِّننَا نخََ ُ
ال ال تخََاَفا إِنَّن َم َع ُك َما أَسمْ َ ُع
يِ
يل َوال ُت َع ِّذْب ُه ْم َق ْد ِجئْن َ
َوأَ َرى* َفأِْتيَاُه َفُقوال إِنَّا َر ُسوال َرِّب َك َفأَْر ِس ْل َم َعنَا َبن إِ ْس َراِئ َ
َاك ِبآيٍَة ِم ْن
يِ
اب َعَلى َم ْن َك َّذ َب َوَت َولىَّ * َق َ
ال
وح َي إَِليْنَا أَ َّن اْل َع َذ َ
السالُم َعَلى َم ِن َّاتبَ َع الهُْ َدى* إِنَّا َق ْد ُأ ِ
َرِّب َك َو َّ
ال َرُّبنَا َّال ِذي أَ ْع َطى ُك َّل َش ْيٍء َخْل َقُه ُث َّم َه َدى* َق َ
وسى* َق َ
ال َف َما َب ُال اْلُقُرو ِن
َف َم ْن َرُّب ُك َما يَا ُم َ
ال ِعْل ُم َها ِعنْ َد َرِّبي ِكتَاب ال يَ ِض ُّل َرِّبي َوال يَنْ َسى* َّال ِذي َج َع َل َل ُك ُم َ
ُ
األولىَ * َق َ
األ ْر َ
ض َم ْه ًدا
ٍ
فيِ
ال َوأَْنز َ
َو َسَل َك َل ُك ْم ِفي َها ُسُب ً
ات َشتَّى* ُكُلوا َوا ْر َع ْوا
الس َماِء َماًء َفأَ ْخ َر ْجنَا ِبِه أَ ْز َو ً
اجا ِم ْن َنبَ ٍ
َل ِم َن َّ

ات ُألوِلي
أَْن َعا َم ُك ْم إِ َّن فيِ َذِل َك آليَ ٍ

النُّ َهى}( .طه)54 - 43 :

 .1صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل{ :من بعد وصية يوصى بها أو دين}.
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أدب احلوار اإلسالمي يف ضوء القرآن الكريم

هذه اآليات تفيد مما تفيد الدعوة إىل اهلل باللني ،يقول اإلمام الرازي يف قوله تعاىلَ{ :فُقوال
َلُه َق ْوال َليِّنًا} َّ
إن من عادة اجلبابرة إذا غلظ هلم يف الوعظ ،أن يزدادوا علواً وتكرباً ،واملقصود
من البعثة حصول النفع ،ال حصول زيادة الضرر ،فلهذا أمر اهلل تعاىل بالرفق.

()1

ثم َّ
إن اهلدف من الدعوة جيب أن يكون واضحاً ،وعلى صاحب الدعوة أن يبذل غاية اجلهد
َّ
يف اإلقناع ،وليعلم أن اهلداية قد تتحقق ،وقد ال تتحقق ،وقد حيصل بعض من اهلداية ،وذلك
واضح يف قوله تعاىلَ :
{ل َعَّلُه يَت َ
َذ َّكُر أَ ْو خَْي َشى} فريجع فرعون من اإلنكار إىل اإلقرار باحلق ،وإن
مل ينتقل من اإلنكار إىل اإلقرار ،لكنه حيصل يف قلبه اخلوف ،فيرتك اإلنكار ،وإن كان ال ينتقل
إىل اإلقرارَّ ،
فإن هذا خري من اإلصرار على اإلنكار.

 .1فخر الدين الرازي ،التفسري الكبري.58/ 22 ،
 .2املرجع السابق.52/ 22 ،
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سلوك وآداب

تهمة بال دليل
أ .كمال بواطنة
ً
ودوال وحكوماتّ ،
وقل أن يسلم منها أحد ،سوء
من الرزايا اليت حّلت بنا أفراداً ومجاعات،

الظن ،والذي هو تهمة بال دليل ،وهو ال يغين من احلق شيئاً وهلذا قال اهلل تعاىل فيه{ :إ ْن
ّ

الظ َّن ال ُي ْغن ِم َن َ
الظ َّن َوإِ َّن َّ
يَتَّبِ ُعو َن إِال َّ
النيب ،صلى اهلل عليه
احل ِّق َشيْئًا}( النجم ،)28 :وعدَّه ُّ
يِ
()1
وسلم ،أكذب احلديث ،فقال ِّ
الظ َّن؛ َفإِ َّن َّ
حمذراً( :إِيَّ ُاك ْم َو َّ
َّ
يث).
الظ َّن أَ ْك َذ ُب الحْ َ ِد ِ
الظن -الذي يراه بعضهم نوعاً من الكياسة والفطنة ،والقدرة
ومن املالحظ أ ّن سوء ّ

على سرب أغوار اآلخر -يقف وراء كثري من املصائب اليت َّ
حلت بنا وبأمتنا ،فما أدار
الظن ،وما تنافر زعماء األ ّمة ،ومل يتفقوا إال بسبب
املسلمون ظهورهم لبعض إال بسبب سوء ّ
الظن ،وما تهارش
الظن ،وما نقضت العهود والعقود بني املسلمني إال بسبب سوء ّ
سوء ّ
الظن ،وما
تفرق املسلمون إال بسبب سوء ّ
املسلمون وتقاتلوا إال بسبب سوء ّ
الظن ،وما ّ
كثري من
فسدت كثري من العالقات الزوجيّة إال بسبب سوء ّ
الظن ،وما ختلخلت عالقات ٍ

الظن.
الظن ،وما بغى كثري من الشركاء على بعض إال بسبب سوء ّ
األصدقاء إال بسبب سوء ّ
حبق سورة التهذيب؛ لنهيها عن مجلة أخالق سيئة ،نقرأ
يف سورة احلجرات اليت تع ّد ّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الوصايا ،باب قول اهلل تعاىل {من بعد وصية يوصى بها أو دين}.
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ض َّ
ريا ِم َن َّ
الظ ِّن إِ َّن َب ْع َ
الظ ِّن إِْث ٌم َوال تجََ َّس ُسوا َوال
قول رّبنا{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
اجتَنُِبوا َكثِ ً
ين آ َمنُوا ْ

ريا ِم َن َّ
الظ ِّن}
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا} (احلجرات ،)12 :ومن املالحظ أ ّن اهلل ع ّز شأنه قالَ { :كثِ ً
يَ ْغت ْ

الظن ،فجاء بها نكرة؛ أل ّن اهلل وحده هو الذي يعلم علم اليقني ،وأ ّما
ومل يقل :الكثري من ّ

اإلنسان فظنونه غري يقينيَّة ،وقد َّ
الظن ،فإذا كان سوء
حذرنا اهلل ع ّز شأنه ممّا يرتتّب على سوء ّ
تتجسس ،وإذا كان نابعاً من غريك فال تغتب ،ومن هنا؛ فإ ّن ذكر
الظن نابعاً من نفسك فال
ّ
ّ

بالظن يف سياق اآلية.
التجسس والغيبة مرتبطان
ّ
ّ

الظن أال حي ّقق؛ أل ّن التح ّقق
وال يكاد أحد ينجو من سوء الظن ،والدواء ممّن تلبَّس بسوء ّ

التجسس وغريه.
جير متاعب كثرية ،ويدخل املرء يف
ّ
من تهمة بال دليل ّ

ً
مستفحال عند سيئ الفعل ،وقد أصاب احلقيقة املتنيب ملّا أنشد:
الظن
وغالباً ما جتد سوء ّ
إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه

ّ
وصدق ما يعتاده من تو ّهم

الظن بأحد،
الظن باجلميع ،وال حيسن ّ
فسيئ الفعل يتص ّور أ ّن الناس على شاكلته ،فيسيء ّ

يفسر ً
الظن ،كذلك فإ ّن
فعال على أساس من حسن ّ
والتهم عنده لآلخرين جاهزة ،فهو ال ِّ

املتشائم من أسوأ الناس ظنّاً ،بل إ ّن تشاؤمه نابع من سوء ظنّه ،فرتاه ينسج يف خياله السقيم
أوهاماً ،ويصدقها ،ويتعامل معها ،وكأنّها حقائق ثابتة.

الظن بالناس َ
لقد َّ
َات ِبأَْنُف ِس ِه ْم
ُموُه َظ َّن المُْ ْؤ ِمنُو َن َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
علمنا ديننا أن حنسن ّ
{ل ْوال إِْذ سمَ ِ ْعت ُ

َخيرْ ًا} (النور.)12 :

األخذ بالظاهر ،والذب عن أعراض الناس
َّ
السر وأخفى ،وأن
وعلمنا أن نأخذ بالظاهر ،وأ ّما أمر السرائر فال يعلمه إال الذي يعلم ّ

الظن من راحة
الظن فنندم ،ويكفي ما جيلبه حسن ّ
الظن فنندم ،خري من أن نسيء ّ
حنسن ّ

قلب ،وطمأنينة نفس ،وعّلمنا ديننا كذلك أن نلتمس للناس األعذار ،اليت تصل إىل سبعني
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عذراً ،وبعد ذلك نقولّ :
لعل ألخي عذراً آخر ال أعرفه ،وقد أصاب مسلم بن الوليد ملّا أنشد:
ّ
لعل له عذراً وأنت تلوم وكم الئم قد الم وهو مُليم
َّ
وعلمنا ديننا أن حنمل أعمال الناس وأقواهلم على احململ احلسن ،ودوماً على املسلم أن
يضع نفسه يف موضع أخيه ،وهل يرضى أحد منا أن ُي َ
تفسر
وضع يف دائرة سوء ّ
الظن ،وأن ّ
الظن ،ورضي اهلل عن الفاروق الذي َّ
علمنا بأقواله وأفعاله،
أقواله وأفعاله بناء على سوء ّ

تظنن بكلمة خرجت
ومنها قوله( :ضع أمر أخيك على أحسنه ،حتى جييئك منه ما يغلبك ،وال ّ
ً
حممال).
شراً ،وأنت جتد هلا يف اخلري
من مسلم ّ

()1

ّ
الشك ،ويسمع
يذب عن عرض أخيه يف غيبته ،بدل أن يسدّد له سهام
وواجب املسلم أن َّ

ظن به يف غيبته.
ما يصدر عن غريه من سوء ّ

ُ
الظن؛ والشيطان دوماً يقبِّح هلم
ال ريب أن وساوس الشياطني ُت
عشعش يف رؤوس سيئي ّ

ليؤجج العداوة بينهم وبني
أعمال غريهم وأقواهلم ،ويزيِّن هلم تأويلها على غري حقيقتها؛ ّ
إخوانهم.

الظن يكون من الفاشلني ،وهو بالتالي يشكك يف ّ
كل ما يصدر
ومن املشاهد أ ّن سيء ّ

الظن ،وما يرتتب عليه من مسخ للحسن،
عن غريه من جناح ،ووسيلة التشويه عنده سوء ّ
وطمر لنجاحات غريه.
الظن أذى يلحقه املسلم بأخيه عندما يكون معتمداً على أوهام ،وليس له من
إ ّن سوء ّ
احلقائق ما يعضد سوء ظنِّه ،ولك أن تعرف مقدار األذى الذي يلحق باحملسن ،املخلص يف عمله،
تفسر أقواله وأعماله على غري وجهتها ،ورّبنا َّ
حذرنا يف كتابه ،فقال تعاىل:
الصادق يف نيَّته ،عندما ّ

{والذين يؤذون المُْ ْؤ ِمنِ َ
َمُلوا ُب ْهتَاناً َوإِثمْ اً ُّمبِيناً} (األحزاب،)58 :
ني َوالمُْ ْؤ ِمن ِ
َسُبوا َف َق ِد ْ
احت َ
َات ِب َغيرْ ِ َما ا ْكت َ
 .1شعب اإلميان ،559/ 10 ،وقال ابن حجر :يف اإلسناد ضعف.
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وشقي من احتمل البهتان واإلثم املبني ،وما يرتتّب عليه من شقاء ونريان.
ّ
البعد عن مواطن الريبة
من اخلري أن ِّ
نذكر هنا أ ّن بعض الناس يضع نفسه يف مواضع الريب ،ولست أدري

حيب جمالسة
ماذا سيقول الناس فيمن يرونه خارجاً من مخارة؟! وماذا سيقولون فيمن يرونه ّ
النساء؟! وماذا سيقولون يف عامل يرتّدد باستمرار على أبواب ذوي السلطان؟! وماذا سيقولون
فيمن له يف احملاكم قضايا ال تعدّ؟! وماذا سيقولون فيمن خيالف فعله قوله؟! وماذا سيقولون

يتلون يف ّ
كل موقف
فيمن تولىّ وظيفة بسيطة دخلها حمدود فاغتنى؟! وماذا سيقولون فيمن َّ

كاحلرباء؟!

فعلى املسلم أال يضع نفسه يف خانة الريبة؛ أل ّن هذا يفسح اجملال أمام أصحاب املآرب

مير عليه
أن يتحدثوا فيه ،وأن يظنّوا فيه الظنون ،فهذا الرسول املعّلم ،صلى اهلل عليه وسّلمّ ،
رجالن من األنصار ،وهو يصحب زوجه صفية ً
ليال إىل البيت ،وقد جاءت تزوره يف املسجد ملا

كان معتكفاً يف رمضان ،فأسرع الرجالن ،فقال الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلمَ ( :عَلى ِر ْسِل ُك َما،

ال :إ َّن َّ َ
َ
َ
ْسا ِن مجَْ َرى
اإلن َ
إَِّن َها َص ِفيَُّة ِبنْ ُت ُحيَ ٍّيَ ،ف َقاالُ :سبْ َحا َن اهللِ يَا َر ُسول اهللِ! َق ِ
الشيْطا َن جَْي ِري ِم َن ِ
الدَّمَ ،وإِّني َخ ِش ُ َ
وب ُك َما ُسوًءا)(.)1
يت أ ْن يَ ْق ِذ َف فيِ ُقُل ِ
ِ ِ
وهذا الصدّيق ،رضي اهلل عنه ،يطلب إليه أحدهم أن يسلك طريقاً بعيداً عن أعني الناس،

فريفض؛ ذلك أنّه ال يريد أن يراه أحد يف موقف ريبة ،ولعّلنا مجيعاً وحنن نتلو سورة يوسف،
نرى كيف أ ّن يوسف ،عليه السالم ،ملّا جاءه رسول امللك ،رفض اخلروج من السجن قبل

أن تظهر براءته ،وكي يس ّد أبواب األقاويل والظنون ،وقد ذكر القرآن الكريم عنه قوله يف

ول َق َ
الر ُس ُ
ِّس َوةِ الالِتي
ال ا ْر ِج ْع إِلىَ َرِّب َك َف ْ
اسأَْلُه َما َب ُال الن ْ
هذا اجملال ،فقال تعاىلَ{ :فَل َّما َجاَءُه َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده.
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يم} (يوسف ،)50 :وهكذا كان ،فقد اعرتفت امرأة العزيز
َق َّط ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن إِ َّن َرِّبي ِب َكيْ ِد ِه َّن َعِل ٌ
ص َ
مبراودة يوسف ،وبذلك قطعت الظنون ،قال تعاىلَ{ :ق َال ِ َ ْ
احل ُّق
يز اآل َن َح ْص َح َ
ت ا ْم َرأ ُت ال َع ِز ِ

الصاِدِق َ
ني}(يوسف ،)51:وقد عّلل يوسف ،عليه السالم ،فعله
أََنا َرا َوْدُتُه َع ْن َن ْف ِسِه َوإَِّنُه لمَِ َن َّ
هذا -كما حكى القرآن -ليعلم العزيز أ ّن ربيب بيته ،صان العشرة ،وحفظ املعروف ،فلم
َ َ َ َ لمَْ َ
ْ
ب َوأَ َّن اهللَ ال يَ ْه ِدي َكيْ َد
خين من أسدى له اخلري ،فقال تعاىل{ :ذِلك ِليَ ْعل َم أِّني أ ُخنُْه ِبال َغيْ ِ
الخْ َاِئنِ َ
ني}( .يوسف)52:

وقد أعجبين أحدهم تولىّ منصباً كبرياً يف دولة ما -وكان من األثرياء -فقدَّم تقريراً

الظن ،ومن يتعاملون مع ُّ
الشبهات ،وكأنّها حقائق
بذ ّمته املالية؛ ليقطع ألسن من يسيئون ّ
ثابتة ،ومن يرون ّ
كل إنسان متّهماً حتى تظهر براءته ،على خالف القاعدة السوية ونصها:

كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
فحسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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سلوك وآداب

ليس الغـلــ ّو من الدين
فضية سليمان
جاء يف معجم الصحاح للجوهري:
يقال :غال يف األمر ،يغلوُ ،غُل ّواً؛ أي جاوز فيه احلد(.)1
واملغاالة يف حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكذلك يف حب صحابته إىل احلد الذي
جياوز ما أمرنا اهلل به ،يؤدي بنا إىل التهلكة ،كما فعلت األقوام الذين أَلهَُّوا َ
رسلهم ،فال جيوز
ألي مسلم الغل ّو يف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فإن هذا الغل ّو الذي وقعت فيه ِفرق من
املسلمني ،مما ال يرضاه اهلل ورسوله؛ ألنه حمض إحداث ،وابتداع يف الدين.
عن عائشة ،رضي اهلل تعاىل عنها ،قالت :قال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أَ ْح َد َث

ب َع ْن ُسنَّ ،
س ِفيِهَ ،ف ُه َو َردٌّ) ( ،)2وقال صلى اهلل عليه وسلمَ( :ف َم ْن َر ِغ َ
فيِ أَ ْم ِرَنا َه َذا َما َليْ َ
تيِ
()3
س ِمن).
َفَليْ َ
وعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َد َعا إِلىَ

 .1الصحاح للجوهري ،مادة غال.298/ 6 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
 .3صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الرتغيب يف النكاح.
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ُ
األ ْجر ِمث ُ ُ
ُه ًدى َكا َن َلُه ِم َن َ
ور ِه ْم َشيْئاًَ ،و َم ْن َد َعا إِلىَ
ور َم ْن َتبِ َعُهَ ،ال يَنُْق ُ
ص َذِل َك ِم ْن أ ُج ِ
ْل أ ُج ِ
ِ
َ ً ()1
َض َ
الَلٍةَ ،كا َن َعَليِْه ِم َن اإلْث ِم ِمث ُ
ص َذِل َك ِم ْن آَثا ِم ِه ْم شيْئا).
ْل آَث ِام َم ْن َتبِ َعُهَ ،ال يَنُْق ُ
ِ

عن عثمان األزدي ،قــال :دخلت على ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،فقلت له :أوصين ،فقال:
(عليك بتقوى اهلل واالستقامة ،اتّبع وال تبتدع).

()2

ُك ْم ب َ
َ
ين أَ ْع َم ً
اال * َّال ِذ َ َ َّ
احليَاةِ ُّ
الدْنيَا َو ُه ْم
األ ْخ َس ِر َ
قـال تعاىلُ{ :ق ْل َه ْل ُننَبِّئ ُ ِ
ين ضل َس ْعُي ُه ْم فيِ
صنْ ًعا}( .الكهف)104 - 103 :
يحَْ َسُبو َن أَن ُ
َّه ْم يحُْ ِسنُو َن ُ
وعن ُعمر ،قـال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُت ْطُروِنيَ ،ك َما أَ ْط َر ِت النَّ َصا َرى

ولواَ :عبْ ُد اهللِ َو َر ُس ُ
اْب َن َم ْريَ َمَ ،فإِنمََّا أََنا َعبْ ُدُهَ ،فُق ُ
ولُه).

()3

ومعلوم أن النصارى تعبد مع اهلل عيسى ،عليه السالم ،والعبادة ال تصرف إال للـه وحده.
غلو ،فإنه من التعظيم
فإطراؤه واملغاالة يف وصفه ،صلى اهلل عليه وسلم ،واحللف به ،فيه ٌّ
الذي ال يصرف إال هلل وحده ،وقد قـال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َكا َن َحاِل ًفاَ ،فْليَ ْحِل ْ
ف ِباهللِ،

أَ ْو ِليَ ْص ُمت).

()4

فقد نهى صلى اهلل عليه وسلم ،عن دعائه من دون اهلل ،والتوسل إليه ،واالستغاثة به،
ويقوم كثري من اجلهلة واملبتدعني عند حجرته اليت دفن فيها ،من متسح ،وطواف ،وتقبيل.
وقد ثبت يف الصحيحني أن عمر ،رضي اهلل عنه ،عندما قبّل احلجر األسود ،قـالَ ( :واهللِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب العلم ،باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة.
 .2سنن الدرامي ،65 /16 ،وضعفه حسني سليم أسد.

 .3صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب {واذكر يف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها}.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب كيف يستحلف.
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يِ
َ َ
إِّني َأل ْعَل ُم أَن َ
بَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
َّك َح َج ٌر ،ال َت ُض ُّر َوال َتنْ َف ُعَ ،وَل ْوال أِّني َرأيْ ُت النَّ َّ
ِ
استَ
َل ْمت َ
استَ
استَ
َل َمُه.)...
ُكَ ،ف ْ
َل َم َك َما ْ
ْ

()1

فالتمسح والتقبيل حول قرب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،والدعاء بصوت مرتفع فيه غل ّو،
وخروج عن العدل واإلنصاف يف االعتقاد بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وهو من الشرك
الذي يوبق آخرة صاحبه ،وحيبط عمله.
لـذا حذر النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن ُيتخذ قربه عيداً ومزاراً ،حيــث قــــالَ ( :و َال
تجَْ َعُلوا َقبرْ ي ِعي ًداَ ،و َصُّلوا َعَل َّي؛ َفإِ َّن َص َ
ُم).
الَت ُك ْم َتبُْل ُغيِن َحيْ ُث ُكنْت ْ
ِ

()2

وهناك كثري من احملظورات واحملدثات اليت تتناقض مع احملبة احلقيقية للنيب ،صلى اهلل عليه

وسلم ،مما يبني أن حمبة النيبُ ،سنة واتّباع ،وليس دعوى وابتداع.

السُب َل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َسبِيِلِه
قــال تعاىلَ { :وأَ َّن َه َذا ِص َر ِ
اطي ُم ْستَ ِق ً
يما َفاتَّبِ ُعوُه َو َال َتتَّبِ ُعواْ ُّ

َذِل ُك ْم َو َّص ُاكم ِبِه َل َعَّل ُك ْم

َتتَُّقو َن}(.األنعام)153 :

قـال القرطيب يف تفسري هذه اآلية العظيمة :قد نهى اهلل فيها ،وحذر من اتّباع غري سبيله،
فأمر فيها باتّباع طريقه ،فالصراط املستقيم املذكور يف اآلية الكرمية ،هو سبيل اهلل الذي دعا
إليه ،وهو السنة ،والسبل هي سبل أهل االختالف احلائدين عن الصراط املستقيم ،وهم
أهل البدع واألهواء.

()3

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،خ ّطاًُ ،ث َّم َق َ
َع ْن َعبْ ِد اهللِ بن َم ْس ُعوٍدَ ،ق َ
(خ َّط َلنَا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
الَ :
ال:
ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب الرمل يف احلج والعمرة.

 .2سنن أبي داود ،كتاب املناسك ،باب زيارة القبور ،وصححه األلباني.
 .3تفسري القرطيب.112/ 4 ،
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الَ :ه ِذهِ ُسُب ٌل َ -ق َ
يل اهللُِ ،ث َّم َخ َّط ُخ ُطوطاً َع ْن يمَِينِِه َو َع ْن شمِ َاِلِهُ ،ث َّم َق َ
َه َذا َسبِ ُ
ال يَ ِز ُ
يدُ :متَ َف ِّرَقٌة -
َعَلى ُك ِّل َسبِيل ِمنْ َها َشيْ َط ٌ
يما َفاتَّبِ ُعوُه َو َال َتتَّبِ ُعوا
ان يَد ُ
ْعو إَِليِْهُ ،ث َّم َق َرأََ { :وإِ َّن َه َذا ِص َر ِ
اطي ُم ْستَ ِق ً
ٍ
السُب َل َ ،فتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َع ْن َسبِيِلِه}).
ُّ

()1

الر ُس ُ
َهوا َو َّاتُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ
يد
ول َف ُخ ُذوُه َو َما َن َه ُاك ْم َعنُْه َفانت ُ
وقـال اهلل تعاىلَ { :و َما آَت ُاك ُم َّ

ْ
اب}( .احلشر)7 :
ال ِع َق ِ

يم}.
وقـال أيضاًَ{ :فْليَ ْح َذ ِر َّال ِذ َ
ين خَُياِلُفو َن َع ْن أَ ْم ِرهِ أَن ُت ِصيبَ ُه ْم ِفتْنٌَة أَ ْو ُي ِصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
(النور)63:

قال اإلمام مالك :ومن أحدث يف هذه األمة شيئاً مل يكن عليه سلفها ،فقد زعم أن رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،خان الدين؛ ألن اهلل تعاىل يقول{ :اليَ ْو َم أَ ْك َمْل ُت َل ُك ْم ِدين ُ
َك ْم}(املائدة،)3 :

فما مل يكن يومئذ ديناً ،ال يكون اليوم ديناً.

()2

وقد أخرب اهلل عز وجل بأن الشريعة قد كملت قبل وفاة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فال
يتصور أن جييء إنسان ،وخيرتع فيها شيئاً؛ ألن هذا خيالف ما جاء يف كتاب اهلل.

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل تعاىل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط:
إسناده حسن( .واآلية املشار إليها يف احلديث من سورة األنعام)153:

 .2األجوبة النافعة لأللباني.33/ 1 ،
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من هنا وهناك

املساجد يف دائرة الضوء
أ .عزيز حممود العصا
املسجد ،إن أحسنا إدارته ورعايته؛ يكون منارة للعلم واملعرفة ،ومدرسة لتهذيب رواده

وإعدادهم؛ سلوكياً ،وأخالقياً ،وتربوياً ...إخل؛ أي أنه يسهم ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،يف
صياغة الفرد امللتقي مع ذاته ،املنتمي لوطنه وأمته .وهلذا؛ فإنه يستحق من اجلميع ،بال استثناء،
العناية والرعاية والدعم؛ لضمان استمراره يف أداء وظائفه الدينية والرتبوية واالجتماعية.
واملسجد ،يف اإلسالم ،هو وقف لصاحل اجملتمع املستفيد منه .وقد كان أول وقف يف اإلسالم

هو مسجد (ُقباء) الذي أسسه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حني قدم مهاجراً إىل املدينة
قبل أن يدخلها ،ثم بعد ذلك املسجد النبوي باملدينة ،حيث بناه الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف السنة األوىل للهجرة عند َمبرْ َك ناقته حني قدم املدينة.

()1

وعليه؛ فإنه من األهمية مبكان ،أن نتعرف على أهم االحتياجات والوظائف ،اليت يرتكز
عليها املسجد؛ كمؤسسة دينية-عقائدية .فأما الوظائف ،فهي :وظيفتا اإلمام واملؤذن ،وما
يرتبط بهما من إمامة ،وآذان ،وخطابة ،ووعظ وإرشاد ،وتعليم قرآن .وأما االحتياجات ،فهي
متعددة ،منها :املبنى واملمتلكات ،واحملافظة على نظافة البيئة؛ باحملافظة على النظافة الدائمة،
 .1جملة البحوث اإلسالمية .العدد رقم ،36 :الفصل الثاني .ص.197 :
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وتأمني املياه الكافية ملرافقه ،املتمثلة يف حمالت الطهارة ،والوضوء .كما أن هناك مرافق يستحيل
االستغناء عنها ،يف عصرنا احلالي ،كاإلنارة ،والتدفئة ،أو التربيد.
وهذا يعين أن هناك ما (يشبه خلية النحل) من العاملني يف املسجد والقائمني عليه؛ من

موظفني ،ومتطوعني ،ومتربعني ،وواقفني (خيصصون وقفاً للمسجد) ،األمر الذي يتطلب
الوقوف معمقاً ،عند املظاهر السلبية اليت حتصل ،بني احلني واآلخر ،حبق املسجد من قبل
خمتلف أطراف املعادلة؛ بهدف التقويم ،وتصحيح املعوج من األمر.
وهناك يف اململكة العربية السعودية من يقول بوجود احنراف عظيم وخطري يف منهاج فقه
األولويات التعليمية والرتبوية يف املساجد وغريها ،يتعلق بتقديم علوم الشهرة على علوم
اخلشية؛ أدى إىل العديد من الظواهر السلبية( ،)1كما تفيد دراسة منشورة على موقع (إسالم.
ويب)

()2

بأن دور املسجد تقلص وضعف؛ وكاد تأثريه يكون حمصو ًرا يف جمال العبادات

فحسب.
إذا كان ذلك يف البلدان الغنية -املستقرة -اآلمنة ،فكيف سيكون احلال يف مساجدنا يف
فلسطني؟!
تأتي اإلجابة ،سريعة ،عن هذا السؤال؛ بأن املسجد يف فلسطني ،باعتباره مؤسسة ،يتعرض
لقوى التجاذب السياسي والفكري والعقائدي اليت تعكس يف جمموعها ،ما يسود اجملتمع
الفلسطيين ،أضف إىل ذلك الدور الذي يقوم به االحتالل ،وأجهزته ،واملرتبطون به ،وما يعنيه
ذلك من حماوالت (ختريب) املسجد؛ مبا يضمن احنرافه عن األهداف اليت أنشئ من أجلها.
 .1سند البيضاني ،املنتدى الفقهي ،موقع الفقه اإلسالمي ،املقال رقم ( )452انظر:

http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=452

 .2نعيمة إبراهيم .دور املسجد يف حياة الشباب .دراسة منشورة على موقع “إسالم.ويب” ،املقال رقم ( .)138978انظر:
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=138978
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جتميل أو رتوش ،أردنا اإلشارة
وعليه؛ ومن منطلق تشخيص الواقع ووصفه ،كما هو بال
ٍ

إىل ما ينتاب مساجدنا من ممارسات ،وتصرفات ،وسلوكيات ...إخل؛ ستؤدي ،يف النهاية ،إن مل
نتخلص منها ،إىل أن تتكامل مع ما يسعى إليه االحتالل؛ من إخراج املسجد من معادالت
الصراع معه اليت تتعلق باألرض ،واهلوية ،والوجود الوطين والديين ،ومما ميكن ذكره يف هذا
املقام:
أو ًال :فيما يتعلق باملوظفني الذين يتلقون الرواتب الشهرية ،من خطباء ،ومؤذنني ،ووعاظ،
ومرشدين  ...إخل:
• منهم من يعاني من ضعف ،وتد ٍن يف املستوى املعريف؛ على املستويني الفقهي-الشرعي،

والثقافة العامة الضرورية لربط الشريعة بالواقع ،مما ينعكس على نفسية رواد املساجد سلباً؛
فيفقدهم الرغبة يف اجمليء إىل املسجد بغري هدف تأدية الصالة.
كمنرب لرتويج األفكار احلزبية و/أو الفئوية
• هناك من األئمة من يسعى إىل توظيف املسجد
ٍ

الضيقة؛ على حساب األحزاب ،والفئات ،واجلماعات األخرى .مما يؤدي ،بال شك ،إىل إشاعة

النعرات بني رواد املسجد ،وجعل املسجد مكاناً للتنافر والتشاحنً ،
بدال من أن يكون مكاناً
لوحدة املسلمني ،ومسو خلقهم وأخالقهم.
جمرد وظيفة عادية؛ ال يعنيهم
• يتعامل بعض األئمة واملؤذنني مع احتياجات املسجد على أنه َّ

أمره يف شيء خارج (دقائق) الصالة؛ فال يصرفون من وقتهم وجهدهم للمسجد إال وفق
الوظيفة الرمسية ،اليت يتقاضون عليها الراتب.

• هناك من موظفي املسجد من يبذل جهداً جدياً من أجل (اختالس) ما أمكنه ذلك من

الوقت املخصص لوظيفته؛ لقضاء حاجاته الشخصية ،وهنا؛ جتده يسعى مبا جيمل صورته أمام
املفتشني؛ الذين يكتبون التقارير املؤدية إىل ترقية من يتبني هلم التزامه بعمله ،وبغري ذلك
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ً
مهمال؛ بال رعاية ،وال متابعة ألي شأن
فال يهم إن تغيب هنا أو هناك ،وإن مكث املسجد
من شئونه.
• هناك من موظفي املساجد من يتقربون إىل املسؤول ،ويقنعونه بأن يغض النظر عنهم
بشأن أداء وظيفتهم؛ كأن يعفيهم من صالة ،أو أكثر ،من الصلوات اخلمس اليت يتقاضون
ألسباب واهية ،وينتهي األمر بأن يستثمر (املأذون له) الوقت ألعماله اليت تدر
عليها الراتب؛
ٍ
شهري من وظيفته اليت يؤديها منقوصة!
راتب
عليه املال ،إىل جانب ما يتلقاه من ٍ
ٍ

• هناك من األمناء على املساجد من يسيء استخدام مرافق املسجد ،كأن يستهلك من عداد

الكهرباء ،أو عداد املياه اخلاص باملسجد لصاحله ،أو يتربع به بغري وجه حق لآلخرين ،أو
أن جيمع جماري منزله أو املنازل األخرى اجملاورة للمسجد على (احلفرة االمتصاصية) اخلاصة
باملسجد ،ومن املؤسف ،أن يتم هذا كله حتت عنوان :أن (الدولة) أمحل من املواطن!!

ثانياً :فيما يتعلق برواد املسجد وتصرفاتهم املختلفة؛ اليت توحي بـ (عدم انتماء) للمسجد

كمؤسسة دينية ،منها:
• تصرفات بعض رواد املسجد ،وسلوكياتهم ،اليت تتناقض مع رسالة املسجد اهلادفة إىل
منع األذى عن املصلني ،وميارسون (التعسف) يف استخدام حقوقهم على حساب حقوق
اآلخرين وراحتهم وطمأنينتهم ،مثل:
 )1اجللوس غري املنضبط ،الذي حيتل مساحات واسعة على حساب اآلخرين.
 )2إحضار األطفال الصغار الذين يشيعون الفوضى ،والصراخ يف ذلك املكان املقدس؛ مبا
يشتت رواده ،ويسبب هلم احلرج ،واإلزعاج ،والغضب.
• هناك من التجمعات احمليطة ما يعاني (مسجدها) من ضعف املسؤولية اجملتمعية اجتاهه؛
كاملساهمة يف متويله من أجل إعماره و/أو ترميمه وجتميله ،مبا جيعله يسر الناظرين ،أو التطوع
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يف تنظيفه ،وتنظيف محاماته ،ومرافقه املختلفة.
• كما أن هناك من تلك التجمعات من يقوم بفرض موظف ،أو أكثر ،للعمل يف
املسجد من أجل احلصول على الراتب؛ باالستناد إىل االعتبارات العشائرية ،أو العائلية ،أو
التنظيمية ...إخل .وجيري هذا كله يف حالة من عدم االكرتاث ملا ميتلك الفرد من إمكانات أو
قدرات ،تؤهله إلشغال الوظيفة اليت ُيدَف ُع إليها دفعاً.
ثالثاً  -فيما يتعلق بدور الدولة اجتاه املسجد:

• يقع على عاتق الدولة كثري من اهلموم ،والقضايا املتعلقة باملساجد ،مثل :املتابعة احلثيثة
للمساجد؛ مبراقبة أوضاعها ،ومراقبة أداء العاملني فيها ،ورصد مدى التزامهم بالقيام
بالواجبات املهنية أو الوظيفية اليت عليهم إجنازها.
• تعاني املساجد من ظاهرة ألـ (أنا) ،أو الذاتية اليت يصاب بها بعض املسؤولني ،ولعل

أكثرها وضوحاً؛ تلك املمارسات اليت يقوم بها بعض املديرين ،عندما حياول (شطب) إجنازات
من سبقوه ،وعدم ترك فرصة النجاح ملن سيأتي بعده ،أو أن يتعامل مع الدائرة من منطلق
االستعراض باستخدام صالحياته دون االلتفات للمصلحة العامة؛ كأن يسكت عن التقصري
حبق املساجد ،وحتى يشارك يف ذلك بـ (إعفاء) بعض املوظفني من تأدية واجباتهم اليت
يتقاضون عليها رواتبهم ،أو أن يتغاضى عن املمارسات الضارة باملسجد ،مقابل أن حيظى
بشعبية ما هنا أو هناك.
التعقيب واخلامتة:
لقد تطرقنا إىل املشاهد والظواهر املذكورة ،من أجل طرق اخلزان من الداخل ،ولكي
نتنبه إىل أن هناك فينا كأفراد ،وجمتمع ،ودولة ،ما جيب أن نضعه حتت الضوء من ممارسات
وتصرفات ،علينا التوقف عندها بالنقد ،والتحليل ،لكي نتنافس ،فيما بيننا ،على تأدية
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واجباتنا جتاه مساجدنا ،من منطلق اإلميان التام برسالة املسجد ،مصداقاً لقوله تعاىل:

ش إال اهللَ
الصالةَ َوآَتى َّ لمَ
اج َد اهللِ َم ْن آ َم َن ِباهللِ َواْليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َوأََقا َم َّ
{إِنمََّا يَ ْع ُمُر َم َس ِ
الز َكاةَ َو ْ خَْي َ ِ

َف َع َسى ُأولئِ َك أَن يَ ُكوُنوا ِم َن

ين}( .التوبة)18 :
المُْ ْهتَ ِد َ

أما النتيجة اليت نستخلصها من هذا كله؛ فهي أن املسجد مؤسسة تربوية-تعليمية-

تعلمية ،يتمثل دورها الرئيس يف صياغة الفرد واجملتمع؛ باستثمار مبانيه ومرافقه؛ لنشر العلم،
واملعرفة ،ورفع الكفاءات والكفايات للمجتمع احمللي.
وعليه؛ َّ
فإن أي خلل يف أي ركن من أركان املسجد ،ببعديه :املادي واملعنوي؛ ينعكس،

سلباً ،على هذه املهمة اليت ننتظر منها جمتمعاً صاحلاً ،متماسكاً ،قادراً على مواجهة أزماته،
واستعادة حقوقه املسلوبة.

ألن الذكرى تنفع املؤمنني؛ فلنتذكر مجيعاً ،أن الشريعة السمحة مشبعة مبا يسعد عباد اهلل

املؤمنني ،يف دنياهم؛ بالتمتع مبا َّ
أحل اهلل هلم من اخلريات ،ومن الطيبات ،ويف آخرتهم؛ جبنات
نعيم ،عندما يلقى املؤمن ربه بأعمال ترضيه سبحانه ،ومبا يرتك خلفه جملتمعه ما جيعل أعماله

اخليرّ ة متواصلة؛ ال تنقطع بعد مماته ،كما قال صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َم َ
ات اإلنْسان اْن َق َط َع
َ ()1
َعنُْه َع َمُلُه إِال ِم ْن َثالثة؛ إال من ص َدَقة جارية ،أَو عْلم ينت َفع به ،أَو وَلد ص
ْعو لُه).
ال يَد ُ
ِ ِ ْ َ ٍ َ ِ ٍَ ْ ِ ٍ َُْ ُ ِ ِ ْ َ ٍ َ حٍِ
أراض ،أو أموا ٍل ،أو
وعليه؛ فإن رعاية املسجد من الصدقات اجلارية؛ باإليقاف له (من ٍ

مواد عينية) ،وإعماره ،وااللتزام بتأدية واجباتنا جتاهه؛ وظيفياً و/أو تطوعياً ،واحملافظة على
جيل ،إىل أن يرث اهلل األرض ومن
جيل إىل ٍ
موجوداته وممتلكاته؛ اليت هي ملك األمة؛ من ٍ

عليها.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
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أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ،ومل جيعل له عوجاً ،احلمد
هلل األكرم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على أشرف اخللق
واملرسلني حممد ،الذي ُأ ْر ِسل رمحة للعاملني؛ ليضيء مشارق األرض ومغاربها بنور اإلسالم

العظيم ،وعلى آله وصحبه ،ومن اسنت بسنته إىل يوم الدين ،وبعد؛

لقد آثرت يف هذا العدد أن أكتب للقراء عن موضوع اإلعالم؛ ألهميته يف احلياة ودوره

فيها ،وتناولت يف ورقيت هذه اإلعالم لغة واصطالحاً ،واملصادر األساسية لألخبار يف عصرنا
احلالي ،واملواجهة اإلعالمية يف القرآن الكريم.
اإلعالم لغة واصطالحًا:
اإلعالم لغة :علم وأعلم علماً وإعالماً ،فأعلمت فالناً اخلرب؛ أي أخربته به .فاإلعالم
من العلم ،والعلم نقيض اجلهل ،وهلذا قالوا عن اجلبل :العلم ،وهذه اللفظة من اجلذر
َ َ
َ
ْ
الم} (الرمحن ،)24 :وخالصة
ار المُْنْ َش ُ
نفسه (علم) ،قال تعاىلَ { :وَلُه الجْ َو ِ
آت فيِ البَ ْح ِر كاأل ْع ِ
القول :اإلعالم هو التبليغ واإلبالغ؛ أي :اإليصال .ويف احلديثَ( :بِّل ُغوا َعيِّن َوَل ْو آيًَة)( ،)1أي
أوصلوها إىل غريكم ،وأعلموا اآلخرين بها.

 .1صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
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اإلعالم اصطالحاً :عرفه الدكتور حسني عبد اجلبار يف كتابه (اجتاهات اإلعالم احلديث
واملعاصر) بأنه كل نقل للمعلومات واملعارف والثقافات الفكرية والسلوكية ،بطريقة معينة،
خالل أدوات اإلعالم والنشر ووسائلهما ،الظاهرة واملعنوية ،ذات الشخصية احلقيقية أو

االعتبارية ،بقصد التأثري ،سواء َعبرَّ موضوعياً ،أم مل ُيعرب ،وسواء كان التعبري لعقلية اجلماهري
أم لغرائزها.
كيف توضع اإلسرتاتيجية اإلعالمية؟ ومن واضعها؟
أرى يف وقتنا احلالي أن اإلعالم العاملي ،خاصة يف الوطن العربي واإلسالمي فقد كثرياً

من املوضوعية ،وأصبح كثري من الصحفيني أطرافاً ،وليسوا ناقلي أخبار ،وكل طرف ،يظهر

يف اإلعالم ما يقوي رأيه ،حتى لو كذباً ،وتزويراً؛ ليضعف الطرف اآلخر ،أو الرأي اآلخر ،هلذا
أصبحت أدوات اإلعالم عزفاً منفرداً ،تظهر اخلرب الصحفي وكأنه خطبة سياسية ،أو تنظريية،
والناظر واملستمع إىل إذاعاتنا وقنواتنا الفضائية يرى العجب العجاب ،ويتأكد له ذلك.
إن أساس اإلسرتاتيجية أو العامل الفعال يف حتديدها ،هو وجود فلسفة معينة ،أو وجهة
نظر معينة ،والفلسفة هنا إمنا تعين وجهة نظر ،وهي يف أبسط تعريفاتها جمرد تصور للعامل،
يشمل نواحي احلياة كافة ،من خالل وجهة نظر حمددة ،وقد تكون فلسفة ،أو وجهة نظر
حاكم ،أو صانع ،أو صناع القرار ،أو فلسفة اجملتمع ،أو النظام ،أو أصحاب املصاحل ،والفلسفة
هنا هي تصور للعامل ،يشمل الصور احلضارية املعيشية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والثقافية،
واألخالقية كافة .فهتلر قال بوجود الشعب املختار من اجلنس اآلري ،واليهود قبله قالوا
عن أنفسهم شعب اهلل املختار ،ويصنفون الناس وفق العرق ،والصرب الذين يؤمنون
بصربيا الكربى ،فعلوا ما فعلوا مبسلمي البوسنة واهلرسك ،واجلميع وضعوا إسرتاتيجيتهم
اإلعالمية على أساس هذه الفلسفة.
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املصادر األساسية لألخبار:
 .1اإلنرتنت ،وما حيويه من املواقع العاملية ذات الصلة باإلعالم.
 .2وكاالت األخبار الغربية األربع الكربى ،اليت تع ّد املصدر الرئيس الذي تستقي
منه الصحف واإلذاعات واخلدمات التلفزيونية أخبارها :وهذه الوكاالت هي وكالة
األسوشيندبرس ،وهي خدمة تعاونية مملوكة أساساً للصحف األمريكية ،وتعد هذه الوكالة

أقوى الوكاالت وأوسعها نفوذاً؛ ملا تتمتع به من قوة مالية ،ووكالة رويرت الربيطانية ،وكالة
األنباء الفرنسية  ،AFPووكالة يونايتدبرس إنرتناشونال.
 .3نشرات األخبار التلفزيونية اليت تعتمد على وكاالت األنباء املصورة ،أهم هذه الوكاالت:
رويرت اليت ختدم أكثر من ( )200حمطة تلفزيونية عاملية منتشرة يف ( )98دولة ،ووكالة WTN
وغريها .وتتبادل الوكاالت املصورة خدماتها مع شبكات التلفزيون األمريكية الرئيسة ،مثل
شبكة  ABCو  CBSو  CNNو  ،NBCوهذه الشبكات األمريكية هلا مكاتب مستقلة يف
كثري من العواصم العاملية.
 .4أنظمة التبادل اإلقليمية :منها نظام اليوروفيزيون الذي افتتح يف العام 1954م ،ويعمل
هذا النظام وفق آلية تتيح له تلقي الرسائل اإلخبارية املصورة من الدول األعضاء يف احتاد
اإلذاعات األوروبية ،الذي يضم معظم الدول األوروبية ،ودول البحر املتوسط ،مبا فيها الدول
العربية الواقعة يف مشال إفريقيا ،ولبنان ،واألردن ،وتعيد بث الرسائل اجملمعة يف مواعيد ثابتة
معلومة ،باستخدام األقمار الصناعية.
 .5احتاد اإلذاعات اآلسيوية  ABUآسيا فزيون.
القضايا العربية واإلعالم:
يقول ميشيل كولون يف كتابه (احذروا اإلعالم) عن تدمري أمريكا للعراق :لكوني
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صحفياً أعمل خارج النطاق الصحفي التقليدي ،صدمت إذ أدركت املدى الذي أخفت فيه

الصحافة الغربية املعلومات اليت عرفناها من مصادر أخرى ،وصدمت أيضاً بوصفي قارئاً
ومشاهداً ،أهكذا جيري إعالمنا()1؟ والكل عرف ومسع عن التضليل اإلعالمي الذي مارسه
اإلعالم الغربي يف الرتويج ضد العراق ،ويف تضخيم قدراته ،وامتالكه أسلحة دمار شامل،

وإعطائه حجماً أكرب من حجمه بكثري ،وسارت احملطات والقنوات التلفزيونية اإلسالمية

والعربية ،وغريها خلف اإلدارة األمريكية ،وأصبحت أبواقاً تردد ما تبثه اجلهة القاصدة
بالتضليل؛ لتحقيق أهدافها بكل أبعادها السياسية ،والعسكرية ،واالقتصادية .ففي أزمة
اخلليج (2003 -1990م) كانت ( )165حمطة تلفزيونية موجهة ضد العراق ،كلها تبث

صوتاً واحداً ،وفكرة واحدة ،وموقفاً واحداً .ويف ذلك يقول الفنان عادل طاهر يف حوار معه
نشرته جملة (ألف باء) العراقية ...( :وراحت أمريكا والغرب بصورة عامة ،وبتخطيط من
الصهيونية تعمل على عوملة العامل ،فوجدوا أن أفضل الوسائل لذلك هو التلفزيون ،وعرب
الفضاء ،إذ تدخل كل بيت بال استئذان ،ومن دون عناء ،فراحوا يبثون أفكارهم من خالل
الربامج املنوعة والدراما واألفالم ،ذات املفهوم احلضاري الواحد؛ لطمس املعامل احلضارية
لألمم األخرى ،خاصة األمة العربية واإلسالمية)(. )2
كذلك اإلعالم الغربي وما فعله يف قضية فلسطني ،وكيف عمل االحتالل الصهيوني على

ً
حماوال إخفاء وجهه القبيح القاتل اجملرم املدمر ،فال غرو يف
تضليل العامل من خالل اإلعالم،
ممارسة أجهزة اإلعالم األمريكية ،وكثري من األجهزة اإلعالمية العاملية سياسة معادية ومشوهة
ضد املسلمني والعرب منذ عشرات السنني ،ابتداًء من احلرب العاملية األوىل ،ووعد بلفور،
 .1احذروا اإلعالم ،ميشيل كولون ،ترمجة ناصرة العدون ،ص ،25بروكسل1991 ،م.
 .2جملة ألف باء العراقية ،السنة احلادية والثالثون ،آذار1999 ،م.
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واحتالل فلسطني عام 1948م ،والعدوان الثالثي على مصر عام 1956م ،واحتالل كامل
فلسطني عام 1967م ،وتدمري القوة املصرية ،وإفشال املشاريع النهضوية العربية ،واحلرب
على لبنان ،وأزمة اخلليج وحروبها الثالثة من سنة 1980م حتى اآلن .وما حصل وحيصل يف
كل من ليبيا ،وتونس ،ومصر ،وسوريا .أمل تعلن اإلدارة األمريكية علناً وعلى لسان الرئيس

السابق بوش ،ووزيرة خارجيته آنذاك كونداليزارايس سنة 2003م( :نعمل على خلق شرق
أوسط جديد من خالل الفوضى اخلالقة املنظمة) فمتى سيفيق العرب واملسلمون وينهضون؟
فالغرب خيلق الفتنة ،ويروج للصراع ويغذيه ،ويريد حتقيق أهدافه بأموالنا ورجالنا ودمائنا.
املواجهة اإلعالمية يف القرآن الكريم:

اهتم القرآن الكريم بالدعوة واإلعالم ،واملواجهة اإلعالمية اهتماماً بالغاً؛ للتعريف
باملواقف ،وإيصال املعلومات الصادقة ،وحتصني الرأي العام ،ومحايته من التخريب ،واحلرب

النفسية ،وتوجيهه الوجهة السليمة ،وحيذر القرآن اإلنسان من أن يكون وعاًء فارغاً ،يتقبل
كل شيء ،ويصدق كل شيء ،بل عليه أن يتبني الصدق ويتحراه ،فقال سبحانه وتعاىل{ :يَا
ُم
أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ ْن َجاَء ُك ْم َف ِ
اس ٌق ِبنَبَإٍ َفتَبَيَّنُوا أَ ْن ُت ِصيُبوا َق ْو ًما جَِب َه َالٍة َفت ْ
ُصبِ ُحوا َعَلى َما َف َعْلت ْ
َناِد ِم َ
ني} (احلجرات ،)6 :وعندما نقرأ آيات القرآن اليت حتدثت عن املواجهة اإلعالمية ،وأسلوب

التعامل مع الدعاية املضادة ،جند القرآن الكريم قد ركز على أساليب أساسية عديدة ،منطلقاً
من أسس نفسية وموضوعية بالغة األهمية؛ لتكوين الدوافع ،وكسب االستجابة واملوقف،
وأهم هذه األسس:

 .1الرتكيز على كشف الزيف ،وتعرية اإلشاعة ،والدعاية املضادة ،وبيان الكذب والتناقض

فيها ،فيدعو القرآن الكريم إىل استخدام اإلعالم القائم على أساس حماكمة اخلصم وحتديه،

وكشف تناقضه ،وتآمره ،وكذبه ،وتضليله ،مما يعريه أمام الرأي العام ،قال تعاىل{ :يَا أَ ْه َل
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اجو َن إْب َرا ِه َ ُ
اْل ِكت َ تحَُ
ت التَّ ْو َراُة َواإلنجِْ ُ
يل إِال ِم ْن َب ْع ِدهِ أََفال َت ْع ِقُلو َن}.
ْزَل ِ
َاب لمِ ُّ فيِ ِ
يم َو َما أن ِ
ِ
ِ
(آل عمران)65 :

 .2اإلسقاط :استعمل القرآن الكريم أسلوباً إعالمياً آخ َر ذا فاعلية نفسية؛ هلز اخلصم من

داخله ،وإشعاره بتفاهة شخصيته ومواقفه؛ ليهزمه ،قال تعاىلُ{ :ق ْل َما يَ ْعبَأُ ِب ُك ْم َرِّبي َل ْوال
ُم َف َس ْو َف يَ ُك ُ
ون ِلزَا ًما} (الفرقان ،)77 :وقوله تعاىلَ { :مثَُل ُه ْم َك َمثَل َّال ِذي
ُد َع ُاؤ ُك ْم َف َق ْد َك َّذْبت ْ

ِ
ب ُ
صُرو َن}.
استَ ْوَق َد َنا ًرا َفَل َّما أَ َضاَء ْت َما َح ْوَلُه َذ َه َ
ُور ِه ْم َوَت َر َك ُه ْم فيِ ُظُل َم ٍ
ات ال ُيبْ ِ
ْ
اهلل ِبن ِ

(البقرة.)17 :

 .3اإلهمال :ويقوم هذا األسلوب على عدم االعتناء باخلصم ،ليشعر بعدم قدرته على إثارة
الطرف اإلسالمي ،وضعف موقعه ،وضآلة قدرته ،كجزء من احلرب النفسية ،قال تعاىلَ { :و ِعبَاُد

َلى َ
اطبَ ُه ُم َ
األ ْرض َه ْوًنا َوإَذا َخ َ
يمَْشو َن عَ
ين ُ
اجلا ِهُلو َن َق ُالوا َسال ًما}(.الفرقان)63 :
َن َّال ِذ َ
َّ
ِ
الرحمْ ِ
ِ

 .4االستمالة والتأثري باحلسنى ،من خالل اخلطاب اللني والكلمة اجلذابة ،واالستواء املؤثر

فيه ،قال تعاىل ... { :اْدَف ْع ِب َّال
 ،)34وقوله تعاىل{ :اْد ُع إِلىَ

(النحل)125 :

ِه َي أَ ْح َس ُن َفإَذا َّال ِذي َبيْن َ
يم} (فصلت:
َك َوَبيْنَُه َع َدا َوةٌ َكأََّنُه َوِل ٌّي حمَ ِ ٌ
ِ

تيِ
يل َرِّب َك ِبالحْ ِ ْك َمِة َوالمَْْو ِع َظِة الحْ َ َسنَِة َو َجاِدلهُْ ْم ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن}.
َسبِ ِ
تيِ

 .5املوضوعية واإلقناع املنطقي ،من خالل املوضوعية العملية ،بدعوة الطرف اآلخر إىل
احلوار ،ويشعره بثقة اجلانب اإلسالمي بنفسه ،وانطالقه من موقع القوة ،وليوفر له اإلقناع
العقلي؛ إلميان الفكر اإلسالمي بأن العقل هو األساس املتني لبناء السلوك اإلنساني ،واألفكار
والقناعات اليت تبنى على أساس القناعة العقلية ،هي أكثر ثباتاً ،وتأثرياً يف سلوك اإلنسان،

احبِ ِه ْم ِم ْن ِجنٍَّة إِ ْن ُه َو إِال َن ِذي ٌر
قال تعاىل{ :أَ َولمَْ يَتَ َف َّكُروا َما ِب َص ِ

ُمبِنيٌ}( .األعراف)184 :

 .6حتطيم الرموز املعادية :فاخلطاب اإلعالمي القرآني قام على حتطيم الرمز املعادي،
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وعزل تأثريه ،وتدمري الثقة به ،وتعريته ،وكشف زيفه ،وجنايته على اإلنسانية ،وعلى أتباعه،

لفك االرتباط ،وحتطيم التأثري النفسي على الرأي العام ،قال تعاىلَ { :وَق ُالوا َرَّبنَا إِنَّا أَ َط ْعنَا
َ
ْ َ
ريا}.
اب َواْل َعنْ ُه ْم َل ْعنًا َكبِ ً
َساَدَتنَا َو ُكبرََاَءَنا َفأ َضُّلوَنا َّ
السبِيال * َرَّبنَا آِت ِه ْم ِض ْع َفينْ ِ ِم َن ال َعذ ِ
(األحزاب)68 - 67 :

إن األساس الذي جيري بناء عليه التعامل مع أعدائنا هو أنهم يريدوننا منقسمني على
أنفسنا ،منشغلني مبشكالت داخلية ،متناحرين على الكراسي ،وأمور أخرى ،يريدون تقسيم

املقسم ،وجتزيء اجملزأ ،إنهم يفرحون ملصائبنا ،وحيزنون ألفراحنا ،قال تعاىل{ :إِ ْن مَتْ َس ْس ُك ْم
ْه ْم َوإِ ْن ُت ِصبْ ُك ْم َسيِّئٌَة يَ ْف َر ُحوا ِب َها َوإِ ْن َت ْصبرُِ وا َوَتتَُّقوا ال يَ ُض ُّر ُك ْم َكيْ ُد ُه ْم َشيْئًا إِ َّن
َح َسنٌَة َت ُسؤ ُ
اللهََّ بمَِا يَ ْع َمُلو َن

محُ ِ ٌ
يط}(.آل عمران)120 :

املراجع
.1القرآن الكريم.
 .2اإلعالم يف القرآن الكريم ،د .عبد القادر حامت ،دار قتيبة ،بريوت1985 ،م.
 .3أعمال ندوة االخرتاق اإلعالمي للوطن العربي ،ط ،2أمين منصور ندى وآخرون ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،القاهرة1999 ،م.
 .4اجتاهات اإلعالم احلديث واملعاصر ،د .حسني عبد اجلبار ،دار أسامة ،عمان2009 ،م.
 .5الصحفيون والدميقراطية يف التسعينيات ،فون كورف يورك ،ترمجة جمدي النعيم ،مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،القاهرة2005 ،م.
 .6مليون ونصف شهيد عراقي ،وماذا بعد؟ يوسف عدوي ،مطبعة الصخرة احلديثة ،بيت حلم2001 ،م.
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام يشارك يف استقبال الوفد الرياضي العربي للمسجد األقصى املبارك
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،ضمن وفد مقدسي يف استقبال الوفد الرياضي العربي للمسجد األقصى
املبارك ،حيث رحب مساحته بهذه الزيارة ،اليت يرجى أن تصب يف صاحل املسجد األقصى املبارك،
وفك عزلته ،واملساهمة يف رفع الروح املعنوية للشعب الفلسطيين الذي يشعر باالهتمام العربي
املستمر بقضيته واملسجد األقصى املبارك ،وشرح مساحته للوفد الضيف االنتهاكات اإلسرائيلية
ضد املقدسات والشعب الفلسطيين ،واحملاوالت املستمرة للمس باملسجد األقصى املبارك ،وأعرب
الوفد عن تأكيدهم
على ض��رورة أن جتد
القضية

الفلسطينية

ال ً
عادال وشام ً
حً
ال.
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املفيت العام يشارك يف اعتصام أمام مدرسة ابن رشد
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف االعتصام الذي نظمته هيئة العمل الوطين يف القدس ،أمام مدرسة
ابن رشد الشاملة للبنني يف القدس ،ضد تطبيق املنهاج اإلسرائيلي يف التعليم ،وبني مساحته أن

الفلسطينيني املقدسيني يرفضون االحتالل وما يرتتب عليه ،رافضاً ادعاءات سلطات االحتالل

بقبول بعض قادة اجملتمع احمللي تغيري املنهاج ،مؤكداً أن املنهاج املراد فرضه حمرف وخمادع،
يستهدف النيل من مكونات الشخصية لدى الطالب ،وإبعادهم عن أمل االستقالل والكرامة.

املفيت العام يرتأس اجللستني  108و 109من جلسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللستني الثامنة والتاسعة بعد املائة ،من جلسات جملس اإلفتاء األعلى،
حبضور أصحاب الفضيلة املفتني ،وأعضاء اجمللس من خمتلف حمافظات الوطن ،وقد هنأ اجمللس

األسرى احملررين وذويهم ،على اإلفراج عنهم من سجون سلطات االحتالل بعد قضائهم أعواماً

طويلة فيها ،متمنياً الفرج العاجل لألسرى مجيعهم ،وأثنى اجمللس على جهود القيادة الفلسطينية
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إلصرارها على إطالق سراح األسرى الفلسطينيني من سجون االحتالل ،من ناحية أخرى؛ أدان
اجمللس استمرار انتهاكات سلطات االحتالل للمسجد األقصى املبارك ،ومساحها للمتطرفني

املستوطنني بالعربدة يف ساحات املسجد األقصى املبارك ،مهدداً من عواقب هذه االستفزازات،
وحمم ً
ال سلطات االحتالل عواقب هذه االنتهاكات ،كما حبث اجمللس العديد من القضايا الفقهية
اليت وردت للمجلس.
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املفيت العام يشارك يف استقبال وفد رؤساء الكنائس املسيحية للمسجد األقصى املبارك
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف استقبال وفد رؤساء الكنائس املسيحية يف القدس ،للتضامن مع
املسلمني ضد اعتداء سلطات االحتالل ومستوطنيها ضد املسجد األقصى املبارك ،وصرح مساحته
بأن هذه الزيارة تعرب عن احتجاج إسالمي مسيحي على املمارسات اإلسرائيلية ضد املسجد

األقصى املبارك الذي خيص املسلمني وحدهم ،مبيناً أن الوفد أبدى التضامن مع األوقاف اإلسالمية

واملؤسسات املقدسية ،مؤكداً على أن أبناء الشعب الفلسطيين مسلمني ومسيحيني يقفون صفاً
واحداً أمام أي عدوان

على املقدسات مجيعها.
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املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالشهيد حممد عاصي
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – خطيب
املسجد األقصى املبارك ،على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية ضم فضيلة الشيخ إبراهيم
خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية–
وفضيلة الشيخ حممد سعيد صالح -مفيت قوى األمن الفلسطينية -وحممد جاد اهلل -مدير
عام الشؤون اإلدارية واملالية -ومصطفى أعرج -نائب مدير عام العالقات العامة واإلعالم-
بتقديم واجب العزاء بالشهيد حممد عاصي يف قرية بيت لقيا ،ونوه مساحته يف كلمة ألقاها مبكانة
الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن فلسطني قد زفت إىل العال كوكبة من الشهداء من أبنائها
جراء العدوان اإلسرائيلي املتواصل على الشعب واملقدسات الفلسطينية ،مهنئاً ذوي الشهيد
عاصي الذي قضى حنبه منافحاً عن ثرى وطنه ومبادئه ،سائ ً
ال اهلل أن يتقبل شهداءنا مع النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقاً.
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املفيت العام يشارك يف مؤمتر القدس الثاني عشر
نابلس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف مؤمتر القدس الثاني عشر ،الذي ُع ِق َد يف جامعة النجاح الوطنية
يف مدينة نابلس ،حتت عنوان (القدس يف وسائل اإلعالم) حيث أكد مساحته يف كلمة االفتتاح
على ضرورة تنسيق اجلهود لدعم القدس واملقدسات الفلسطينية ،خاصة يف ظل هجمة سلطات
االحتالل ومستوطنيها على املقدسات الفلسطينية ،وقد أشاد مساحته باملؤمتر والقائمني عليه ،مؤكداً
أن القدس حتتاج إىل دعم ومساندة من املسلمني مجيعهم ،والتقى مساحته على هامش مشاركته
باملؤمتر الربوفيسور ماهر
النتشة القائم بأعمال
رئيس جامعة النجاح
الوطنية ،وأشاد مساحته
بالتطور الكبري الذي
حققته اجلامعة على
املستوى احمللي والعاملي.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر القدس ثقافة وهوية
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف مؤمتر القدس ثقافة وهوية ،والذي افتتحته اللجنة الوطنية للقدس
عاصمة دائمة للثقافة العربية ،وقد أكد مساحته يف كلمته أن القدس واملسجد األقصى يكابدان

أوضاعاً عصيبة جراء السياسة اإلسرائيلية املتسارعة حبق مدينة القدس ،والعمل على تهويدها،
وتغيري طابعها العربي اإلسالمي املسيحي إىل طابع يهودي ،وشارك يف املؤمتر العديد من الشخصيات
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السياسية ورجال الدين،
وث��ل��ة م��ن املثقفني
املقدسيني،

واألدب���اء

والشعراء من الداخل
احملتل ،ومن األردن.

املفيت العام يستقبل القنصل اإليطالي العام
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد أمحد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك يف مكتبه سعادة السيد دافيدة الشيشيليا القنصل اإليطالي
العام حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،
واألستاذ مصطفى أعرج نائب مدير عام العالقات العامة ،وقد عرب سعادة القنصل عن دعم
بالده لعملية السالم والشعب الفلسطيين يف كثري من اجملاالت وخباصة اإلنسانية منها.
من جانبه رحب مساحة املفيت العام بالضيف وأكد على خطورة الوضع يف مدينة القدس
بسبب امل��م��ارس��ات
اإلسرائيلية

خصوصاً

فيما يتعلق مبا تقوم
به سلطات االحتالل
من إج��راءات لتقسيم
املسجد األقصى املبارك
والتخطيط

إلقامة
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كنيس فيه ،وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من خمالفات للقوانني واألعراف الدولية سيكون له
انعكاساته السلبية والسيئة ،وأشاد مساحته بالدعم الذي تقدمه اجلمهورية اإليطالية ودول االحتاد
األوروبي للشعب الفلسطيين وقضاياه.
من جانبه شكر سعادة القنصل مساحته على حسن االستقبال ،وأشار إىل أن زيارته تأتي يف إطار

التأكيد على توثيق العالقات الفلسطينية اإليطالية وتعزيزها ،متطلعاً إىل مزيد من التعاون بني
الشعبني.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف افتتاح مكتب بريد الرام
الرام :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل –الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية-
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،يف افتتاح بريد بلدة الرام ،يف مقر بلديتها ،وقد ألقى فضيلته كلمة نيابة
عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -بني فيها أن القدس
جزء من عقيدتنا اليت جيب أن حنافظ عليها ،وعلى مؤسساتها ،وخندم مواطنيها ،وشكر وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على جهودها املتواصلة يف بناء مراكز الربيد ،وإصدار طوابع
بريدية تالمس حياة املواطنني ،وتساهم يف بناء صرح الدولة الفلسطينية ،وشارك يف احلفل معالي
وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د .صفاء ناصر الدين ،ومعالي وزير القدس وحمافظها
امل��ه��ن��دس ع��دن��ان
احلسيين ،ورئيس بلدية
الرام علي مسلماني،
ومج��ع م��ن املواطنني
والشخصيات الرمسية
واالعتبارية.
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دار اإلفتاء تشارك يف بعثة احلج الفلسطينية
القدس :شارك وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يف بعثة احلج الفلسطينية هلذا العام 1434هـ،

وضم ك ً
ال من فضيلة الشيخ حممد يوسف احلاج حممد -مفيت حمافظة أرحيا واألغوار -وفضيلة
الشيخ يسري عيدة –مساعد مفيت حمافظة اخلليل ،-وأكد مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية على أهمية مشاركة الدار يف إرشاد احلجاج ألداء مناسك احلج على
أكمل وجه ،بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية وفرق اإلرشاد األخرى ،داعياً باحلج

املربور ،والسعي املشكور ،والذنب املغفور للحجاج مجيعهم.
ًّ
توعويا ملوظفيها
دار اإلفتاء تعقد لقا ًء تدريب ّيًا
حول مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العام
عقدت دار اإلفتاء الفلسطينية لقاء تدريبياً ملوظفيها حول مدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة
العمومية بالتنسيق مع ديوان املوظفني العام ،وذلك برعاية مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،ورئيس جملس اإلفتاء األعلى -ومعالي السيد موسى أبو
زيد رئيس ديوان املوظفني العام ،الذي افتتح اللقاء بكلمة عرب فيها عن ترحيبه بسماحته وكادر

دار اإلفتاء ،مؤكداً على
أهمية مدونة السلوك
وأخالقيات

الوظيفة

العامة اليت هي عبارة
عن منظومة من القيم
واألخالقيات املستمدة
من الدين اإلسالمي
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وتعاليمه ،اليت تساهم
يف مح��اي��ة امل��وظ��ف
واالرتقاء بسلوكه أثناء
عمله؛ إضافة إىل توفري
اجلهد وامل��ال والوقت
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات
الفلسطينية يف أداء
واجبها جتاه الوطن ،وتقدميها اخلدمات للمواطنني.
وشكر مساحة املفيت العام رئيس ديوان املوظفني العام على الدور الفاعل الذي قام به يف
مؤسسته خلدمة موظفي اخلدمة املدنية واالرتقاء بعملهم ،مما يساهم يف نهضة القطاع العام
واملؤسسات احلكومية اليت هي جزء مهم يف بناء الدولة الفلسطينية.
وتوىل السيد حممد جاد اهلل مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية يف دار اإلفتاء الفلسطينية تقديم
شرح موجز ملدونة السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة ،اليت ارتكزت على سلوكيات عظيمة
تتعلق بالنزاهة والعدالة واملساءلة وغريها ،ويشار إىل أن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة
لقاءات ملوظفي دار اإلفتاء الفلسطينية كان خمصصاً ألصحاب الفضيلة مفتيي احملافظات ومدراء

الدوائر فيها ،ثم تالها لقاءان لبقية الوظائف.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف ورشة عمل حلماية الطفولة من االستغالل االقتصادي
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب –مفيت حمافظة جنني -يف ورشة
عمل بعنوان (محاية الطفولة من االستغالل االقتصادي) وذلك يف مسرح
سينما جنني ،بدعوة من مجعية كي ال ننسى ،بالتعاون مع وكالة الغوث
الدولية ،بني فيها فضيلته أن اإلسالم قام برعاية الطفل ومحايته ،وأوجب
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على والديه تأدية حقوقه ،كما بني واجبات اجملتمع اجتاهه ،مبيناً أن للطفل العديد من احلقوق ،منها:
التعليم ،واللعب ،والصحة...إخل ،اليت ضمنها اإلسالم ،وكان فضيلته قد شارك يف حفل تكريم
الناجحني يف الثانوية العامة يف منطقة مرج ابن عامر ،بني فيها أهمية العلم والتعلم ،كما ألقى

فضيلته عدداً من الدروس الدينية اليت تنوعت عناوينها ،تعرض فيها إىل احلث على صلة األرحام،
والبعد عن املغاالة يف األسعار ،والتوبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
مفيت حمافظة نابلس يلتقي مفيت أوكرانيا
نابلس :التقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش –مفيت حمافظة نابلس -فضيلة
الشيخ أمحد متيم مفيت أوكرانيا ،حيث رحب فضيلته بالزائر الكريم ،وأطلعه
على أوضاع الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وحبث معه سبل التعاون املشرتك،
بدوره شكر الشيخ متيم فضيلته على حسن االستقبال ،مشيداً بالعالقات

الثنائية بني فلسطني وأوكرانيا ،وكان فضيلته قد شارك يف حفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة
الذي أقامته تربية جنوب نابلس يف بلدة قبالن ،وجدير بالذكر أن فضيلته شارك يف العديد من
الربامج اإلعالمية ،باإلضافة إىل قيامه خبطب اجلمعة يف مساجد احملافظة.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف وداع حجاج بيت اهلل احلرام
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس -يف
حفل وداع حجاج بيت اهلل احلرام املتوجهني ألداء شعائر احلج هلذا العام

1434هـ ،متمنياً فضيلته هلم حجاً مربوراً ،وسعياً مشكوراً ،وذنباً مغفوراً،
وجتارة لن تبور ،وكان فضيلته قد دعا إىل شد الرحال إىل املسجد األقصى

املبارك ،مبيناً أهميته عند املسلمني ،وذلك خالل احتفال أقيم يف مسجد الشهيد يف احملافظة ،بدعوة

من مديرية أوقاف حمافظة طوباس ،كما شارك فضيلته يف حضور حفل عيد الشرطة الفلسطينية،
الذي أقيم يف صالة قصر الشرق ،بدعوة من مديرية شرطة احملافظة ،علماً بأن الدار كانت قد شاركت

يف محلة النظافة العامة ،ومكافحة املخدرات اليت دعت إليها مديرية شرطة حمافظة طوباس.
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مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف حفل وداع حجاج بيت اهلل احلرام
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -يف
حفل وداع حجاج بيت اهلل احلرام املتوجهني للديار احلجازية؛ ألداء فريضة
احلج هلذا العام 1434هـ ،وألقى فضيلته كلمة بني فيها أهمية فريضة احلج،
وأن على القادر عليه أن يبادر وال يسوف؛ ألن اإلنسان ال يدري متى ستأتي

منيته ،متمنياً فضيلته السالمة للحجاج مجيعهم ،وكان فضيلته قد شارك يف لقاء بعنوان (دور
املؤسسات يف مناهضة العنف ضد املرأة) بدعوة من حمافظة سلفيت.
مفيت حمافظة بيت حلم يستقبل وفداً مسلمًا أجنبيًا
بيت حلم :استقبل فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة –مفيت حمافظة

بيت حلم -وفداً مسلماً أجنبياً ،حيث أطلعهم فضيلته على آخر التطورات
واالنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل ومستوطنيها ضد الشعب
الفلسطيين ومقدساته ،مؤكداً على ضرورة تضافر اجلهود الدولية خلدمة
القضية الفلسطينية ،وكان فضيلته قد شارك يف اعتصام تضامين مع األسرى الفلسطينيني املضربني
عن الطعام يف سجون االحتالل؛ وذلك يف خيمة االعتصام مبدينة بيت حلم يف ساحة املهد ،بدعوة
من نادي األسري الفلسطيين ،كما شارك يف العديد من الندوات والربامج اإلعالمية املختلفة ،وألقى
العديد من الدروس الدينية.
مفيت قوى األمن الفلسطينية يلقي حماضرات دينية
رام اهلل :ألقى فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح  -مفيت قوى األمن

الفلسطينية  -عدداً من احملاضرات الدينية على أفراد األجهزة األمنية
املختلفة ،حتدث فيها عن القيم اإلسالمية ،وحرمة الدم الفلسطيين ،وكان
فضيلته قد زار العديد من األسرى املفرج عنهم من سجون االحتالل ،حيث

هنأهم باحلرية ،متمنياً اإلفراج الشامل لألسرى مجيعهم من ظالم سجون االحتالل.
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مسابقة العدد 112
السؤال األول :ما  ...؟
 .1شروط الصرف عند احتاد اجلنس.

 .2عنوان مؤمتر القدس الثاني عشر الذي عقد يف جامعة النجاح .
 .3اسم رئيس ديوان املوظفني العام احلالي 2013م.
 .4معنى النصب والوصب.

ال يحُ ِبُّو َن أَ ْن يَت َ
 .5اسم املسجد املقصود يف قوله تعاىلِ { :فيِه ِر َج ٌ
َط َّهُروا}.

؟

 .6الوصف الذي وصفت به كل من الصدقة ،والصرب ،والقرآن ،وذلك حسب ما جاء يف أحد األحاديث الصحيحة.
السؤال الثاني :من...؟

وصـــدق مـــا يعتاده من توهم
بـــاق َوِذك ٌر ُم َع َّطُر
َلــــــُه أََث ٌر
ٍ

أ .إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه
 .1القائل:
لمَ
سالم يف ُك ِّل ُبق َعٍة
بَ .ويف عـا ِ ِ
اإل ِ
عب ُ
س ّ
كاليأس فإ ْن
الشعب
أضــر
ج .ما
َ
الش ُ
اليأس َقبرَْهْ
يكون ُ
يَئِ َ
َّ
ِ
 .2املقصودان بقول بين النجار :اركبا آمنني مطاعني.

 .3الذي استجاب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،لطلبه ،فأمر أبا بكر بأن يكتب له كتاباً يكون له عهد فيه.
السؤال الثالث :علل...؟
 .1خشي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن تبسط على املسلمني الدنيا.
 .2حث الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على تغطية اإلناء.
السؤال الرابع :كيف...؟

 .1يتطهر الذي كسرت يده ووضع الطبيب جبساً عليها.

 .2يصلي الذي يستطيع القيام والركوع وال يستطيع السجود.

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 112
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

جوائز املسابقة
قيمتها  750شيك ً
ال موزعة
على ثالثة فائزين بالتساوي
لكل فائز  250شيكال
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إجابة مسابقة العدد 110
السؤال األول:
1 .1خريها املطمئنة ،وشرها األمارة.
2 .2الرب حسن اخللق ،واإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
3 .3الفجر والعشاء.
4 .4إثم عظيم.
5 .5اإلرب حاجة النفس وشهوتها.
6 .6كفارة اليمني.
7 .7سبب من أسباب فسخ العقد بني الزوجني.
تـجزئ إال عن الفرض؛ ألن كل واحدة منهما عبادة مستقلة ،ومطلوبة لذاتها ،وال تندرج إحداهما يف األخرى.
8 .8ال يصح ،وال ُ
9 .9جممع فلسطني الطيب يف رام اهلل.
السؤال الثاني:
1 .1جابر بن عبد اهلل.
واإلمام أمحد.
الشافعي،
اإلمام
ِّ
ِ
ِ 2 .2
3 .3يونس ،عليه السالم.
4 .4حنظلة.
5 .5ابنة مالك.
6 .6أصغرهن.
7 .7عبد اهلل فنون.
السؤال الثالث:
 401 .1سنة.
2 .2مرتني.
 9503 .3سنة.
4 .4عشرين يوماً.

الفائزون في مسابقة العدد 110
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

رام اهلل

250

 .2مرينا عصام عزام

غزة

250

 .3مريم عمر املغربي

بيت حلم

250

 .1فريال عبد اجلواد حسن فخيدة
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني ،أو باليد.
2 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.

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

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها ،سواء يف جملة اإلسراء
أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية
نستقبل املراسالت على العنوان اآلتي :
القدس  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org
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