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      مع بداية كل عام هجري جديد، يستذكر املسلمون حدث اهلجرة العظيم، اليت اختريت 

مناسبتها للتأريخ اهلجري، واحلقيقة اليت ال ريب فيها أن االضطهاد املمارس ضد الرسول، 

الرئيس  السبب  كان  األوىل،  اإلسالم  نواة  من  األولني  والسابقني  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 

الكامن وراء البحث عن مأوى آمن هلم ولدينهم، فكفار مكة ضيقوا اخلناق عليهم، وعملوا 

جهدهم على عرقلة نشر دينهم، فكانت هجرتهم إىل يثرب خطوة استدعتها احلاجة، وإال 

فاألصل أن حيب اإلنسان وطنه ودياره، وال يغامر بالتضحية بأمواله املنقولة والثابتة وعالقاته 

القائمة ومصاحله، إال إذا وجدت أسباب قاهرة لتلك التضحية، وأهداف سامية تربر القيام 

بها، فقد هاجر الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وصحابته ليس رغبة يف دار عن دار، وإمنا 

استجابة ألمر اهلل احلكيم العليم، الذي فرض اهلجرة يف مرحلة ما قبل والدة كيان الدولة 

اإلسالمية يف املدينة املنورة، وأثنى اهلل على املهاجرين والذين ناصروهم وآووهم، فقال تعاىل: 

َوِرْضَوانًا  اهلِل  مَِّن  َفْضاًل  َيْبَتُغوَن  َوَأْمَواهلِِْم  ِدياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  الَِّذيَن  املَُْهاِجِريَن  }ِلْلُفَقَراء 

اَر َواإْلِمَياَن ِمن َقْبِلِهْم حيِبُّوَن  اِدُقوَن * َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّ َوَينُصُروَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ُهُم الصَّ

                                      الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد

 تأمالت يف ذكرى اهلجرة ...

التهجري اجملحف عن األوطان
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َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مَِّّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم 

َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم املُْْفِلُحوَن{. )احلشر:8 - 9( 

    والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، اشرتط للهجرة املقبولة أن تكون نية صاحبها خالصة 

ا اِلْمِرٍئ ما َنَوى، َفَمْن كانت  هلل تعاىل، فقال عليه الصالة والسالم: )إمنا اأْلَْعَماُل ِبالنِّيَِّة، َوِإمنََّ

ِهْجَرُتُه إىل اهلِل َوَرُسوِلِه، َفِهْجَرُتُه إىل اهلِل َوَرُسوِلِه، َوَمْن كانت ِهْجَرُتُه إىل ُدْنَيا ُيِصيُبَها، أو اْمَرَأٍة 
ُجَها، َفِهْجَرُتُه إىل ما َهاَجَر إليه(.)1( َيَتَزوَّ

    وملا قويت شوكة اإلسالم، وحتققت الغاية من اهلجرة، ما عادت احلاجة تستدعيها، فأنهى 

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، احلث عليها، بل نفى عنها حكم الوجوب الذي كان فيما 

مضى، فقال عليه الصالة والسالم: )ال ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح، َوَلِكْن ِجَهاٌد َوِنيٌَّة، وإذا اْسُتْنِفْرُتْ 

َفاْنِفُروا()2(، فاجلهاد باق إىل يوم القيامة، لكن اهلجرة ليست كذلك، وبهذا حسم الرسول، 

الفرض  صلى اهلل عليه وسلم، حكم اهلجرة يف سبيل اهلل، ولوال هذا احلسم، لبقي حكم 

مالزمًا للهجرة، يف ضوء اآليات واألحاديث السالفة اليت بينته، وأثنت على املهاجرين.

      تهجري الفلسطينيني:

     منذ عام 1948 بدأت عملية التهجري الظامل للفلسطينيني من أراضيهم، فقد كان من 

أبرز نتائج نكبة العام املذكور، أن هجر أبناء املدن والقرى الفلسطينية من بلداتهم، إىل بقاع 

شتات خمتلفة، كان من أوضحها داللة على ذلك املخيمات اليت أقيمت لغاية إيواء املهجرين، 

سواء يف الضفة الغربية أم غزة، أم يف بعض دول اجلوار، مثل: األردن، وسوريا، ولبنان، ومنذ 

ذلك احلني ولغاية اآلن وكثري من ساكين تلك املخيمات حيتفظون مبفاتيح بيوتهم، على أمل 

1. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي.
2. صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اجلهاد والسري

تأمالت يف ذكرى اهلجرة ... التهجري اجملحف عن األوطان
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مل يفقدوه يف العودة إليها، والتحفز هلذه العودة يزداد توقدًا، على عكس ما كان يأمل أصحاب 

فكرة التهجري ومنفذيها، فحتى الطفل الالجئ الذي مل يسبق أن دخل أرضه، وال زار بيت 

أجداده، يتنامى الوعي لديه حول حقه يف العودة، وهو يصر على التشبث بهذا احلق، على أمل 

أن يتيسر حتقيقه يومًا ما، سواء طال الزمن أم قصر، مستلهمني األمل من انتصار الرسول، 

صلى هلل عليه وسلم، والثلة األولني الذين مل تطل هجرتهم، ففي بضع سنني متت هلم العودة 

إىل مكة، وهدمت األصنام على أيديهم، وجاء بذلك احلق، وزهق الباطل، وأذن بالل من فوق 

الكعبة املشرفة، وأكمل اهلل تعاىل للمسلمني دينهم الذي ارتضى هلم.

      هجرة مرفوضة

     يف ظل الصعوبات الناجتة عن االحتالل البغيض لألرض الفلسطينية، يبحث بعض 

الناس عن هجرة مهينة من األرض املباركة، هروبًا من املعاناة، وحبثًا عن عيش أرغد، وحياة 

أهنأ، وخباصة أن أجواء الشعور بذلك مهيأة بطريقة مدروسة، من قبل جهات مغرضة، وهلا 

مصلحة أكيدة يف تفريغ األرض الفلسطينية من سكانها األصليني، فالضغوطات السياسية 

من  اخلالص  حالة  وتصوير  اهلجرة،  وتشجيع  وال حرج،  عنها  واألمنية حدث  واالقتصادية 

املرابطني  مقابل  ويف  كثرية،  إعالمية  دعايات  له  وتروج  فاضح،  بشكل  ميارس  بها،  اهلموم 

على ثغور الوطن، ويف الديار والبالد، جند من تسول له نفسه اهلجرة ضجرًا ما يد، وطمعًا 

يف اللنب والعسل، فإذا ما هاجر عض األنامل ندماً، ولو على حنينه لزيتون بالده، وزعرتها،  

فكيف بقدسها، وأقصاها ؟! حتى إن بعض الناس، ولألسف الشديد، وقعوا فريسة يف شباك 

املتاجرين بالبشر، فخاضوا جتربة اهلجرة املهربة، وأحبروا راكبني سفن التهريب بطرق غري 

آمنة، وتآمر عليهم أصحاب املصاحل املقيتة، فأغرقوهم يف البحر، دون رمحة، وال إنسانية، من 

هنا كان جمللس اإلفتاء األعلى يف فلسطني حتذير واضح من هذا التهجري وخماطره، فأصدر بيانًا 
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يف جلسته رقم 120 بتاريخ 2014/9/18 حتت عنوان: )هجرة الفلسطينيني من وطنهم جرمية 

إقدام بعض الفلسطينيني  فيه: إن  جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يستنكر  نكراء(، جاء 

على اهلجرة من أرض الرباط إىل اجملهول، طلبًا للرزق وغريه يف بالد أخرى، وقال اجمللس: إن 

الكارثة اليت تعرض هلا أبناء هذا الشعب، خالل حماولة تهريبهم إىل بالد أخرى عرب البحر، 

بنتائج مدمرة، رغم قساوة  تنذر  الرباط،  الذي تعيشه أرض  هربًا من واقع احلال الصعب 

الرحلة وصعوبتها وخطورتها، وتكلفتها الباهظة، وأضاف أن احملافظة على الرباط يف هذه 

األرض املباركة من أفضل أعمال الرب، ففلسطني تشد الرحال إليها، وال يهاجر منها، امتثااًل 

قال: )	ِإْن  الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، حينما سأله الصحابي اجلليل ذو األصابع،  لقول 

أىَ لىَكىَ ُذرِّيٌَّة 	 	يىَْغُدونىَ 	 	ِإىلىَ  لَُّه أىَْن يىَْنشىَ لىَعىَ لىَْيكىَ 		 ِببىَْيِت املىَْقِدِس، 		فىَ : عىَ الىَ ْأُمُرنىَا؟ قىَ اِء أىَْينىَ تىَ كىَ ِباْلبىَقىَ اْبُتِلينىَا بىَْعدىَ

 .)*1

() ِلكىَ 	 	املىَْسِجِد 	 	وىَيىَُروُحونىَ ذىَ

    وعلى الصعيد ذاته؛ طالب  جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني العامل أمجع بضرورة ثين 

سلطات االحتالل عما متارسه من إبعاد قسري ألبناء املدينة املقدسة، وما حييطها من األرض 

الفلسطينية عن املسجد األقصى املبارك، يف ظل حماوالتها لتقسيمه زمانيًا ومكانياً، يف مقابل 

مساحها لليهود املتطرفني مبمارسة الطقوس التوراتية داخل املسجد األقصى املبارك، وأوضح 

يهدف  وأبناؤها  املبارك  األقصى  املسجد  ودرتها  املقدسة  املدينة  له  تتعرض  ما  أن  اجمللس 

إىل تهويدهما بالكامل، وفرض حقائق جديدة على األرض، حمذرًا من تبعات هذه املشاريع 

التهويدية على واقعنا التارخيي والديين والوطين. 

    خسارة من يهاجر من أرض باركها اهلل: 

    وردت آيات عديدة تنص على أن رب األرض والسماء سبحانه بارك األرض الفلسطينية، 

*. مسند أمحد، مسند املدنيني، حديث ذي األصابع، رضي اهلل تعاىل عنه، وضعف األرنؤوط إسناده.

تأمالت يف ذكرى اهلجرة ... التهجري اجملحف عن األوطان
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فيقول تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن املَْْسِجِد احْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي 

ِميُع الَبِصرُي{)اإلسراء:1(، فاهلل عز وجل أسرى بنبيه  ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ َباَرْكَنا َحْوَلُه 

حممد، صلى اهلل عليه وسلم، إىل املسجد األقصى الذي بارك حوله، وذلك يشمل ما حييط 

باملسجد األقصى من األرض والديار، اليت تضم الشام برمتها حسب تفسري بعض العلماء، 

ففي أضواء البيان أن أظهر التفسريات أن معنى }َباَرْكَنا َحْوَلُه{ أكثرنا حوله اخلري والربكة؛ 

باألشجار والثمار واألنهار، وقد وردت آيات تدل على هذا، كقوله تعاىل: }َوجَنَّْيَناُه َوُلوطًا ِإىَل 

اأَلْرِض الَّيِت َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاملَِنَي{)األنبياء:71(، وقوله: }َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة جَتِْري ِبَأْمِرِه ِإىَل 

اأَلْرِض الَّيِت َباَرْكَنا ِفيَها َوُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاملِِنَي{)األنبياء:81(، فإن املراد بتلك األرض الشام، 

واملراد بأنه بارك فيها أنه أكثر فيها الربكة واخلري باخلصب واألشجار والثمار واملياه، كما 
عليه مجهور العلماء.)1(

اْلُقَرى  َوَبنْيَ  َبْيَنُهْم  }َوَجَعْلَنا  تعاىل:  قوله  املباركة،  اليت تذكر هذه األرض  اآليات      ومن 

رْيَ ِسرُيوا ِفيَها َلَياِلَي َوَأيَّامًا آِمِننَي{)سبأ: 18(، ويف  ْرَنا ِفيَها السَّ الَّيِت َباَرْكَنا ِفيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ

التفسري أن هذه اآلية وما بعدها وصف حال سبأ قبل جميء السيل، وهالك جناتهم، ويعين 

بالقرى اليت باركنا فيها الشام، والقرى الظاهرة، قرى متصلة من بالدهم إىل الشام، ومعنى 

ظاهرة يظهر بعضها من بعض التصاهلا، وقيل مرتفعة يف اآلكام، وقال ابن عطية: خارجة 

عن املدن، كما تقول بظاهر املدينة أي خارجها، وقدرنا فيها السري؛ أي قسمنا مراحل السفر، 

وكانت القرى متصلة، فكان املسافر يبيت يف قرية، ويصبح يف أخرى، وال خياف جوعاً، وال 
عطشاً، وال حيتاج إىل محل زاد، وال خياف من أحد.)2(

1. أضواء البيان، 3 /10.
2. التسهيل لعلوم التنزيل، 3 /149
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    فمن حباه اهلل أن يكون مواطنًا يف هذه البالد مرابطًا على ثراها، وحاميًا لثغورها، فقد 

نال من اخلري حظًا عظيماً، حق للناس أن يغبطوه عليه، وكما قيل فإن معظم مسلمي األرض 

حيتاجون خوض السفر إىل نيل ثواب املرابطة، إال أن الفلسطيين املقيم يف بلده ودياره، ينال 

شرف املرابطة وثوابها وهو يف بيته وبلده، فكيف بعد هذا تسول له نفسه التخلي عن هذه 

املأثرة العظيمة، مقابل رغد موعود، أو سعادة دنيوية قد تتحقق أو ال تكون، ويصدق بالذي 

يفعل هذا الصنيع، اإلنكار الوارد يف الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري، كما جاء 

يف قوله تعاىل: }َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نَّْصرِبَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك خيِْرْج َلَنا مَّا ُتنِبُت 

اأَلْرُض ِمن َبْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو 

لَُّة َواملَْْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب مَِّن  َخرْيٌ اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ

َكاُنوْا  اهلِل َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت اهلِل َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ َذِلَك مبَِا َعَصوْا وَّ

َيْعَتُدوَن{.)البقرة: 61(

    مذكرين باألمر اإلهلي الشامل ملا حنتاجه من وصايا على درب الفالح والنجاح على هذا 

الصعيد، إذ يقول تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصرِبُوْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَُّقوْا اهلَل َلَعلَُّكْم 

ُتْفِلُحوَن{)آل عمران: 200(، فما أحوجنا إىل أن نعمق جذور اإلميان يف قلوبنا، وإىل الصرب على 

اآلالم اليت تواجهنا، والثبات على احلق أمام اإلغواء الذي يغرينا بالتخلي عن مبادئنا وقيمنا، 

وأن نغلب عدونا باملصابرة، وأن نرابط على هذه األرض اليت باركها اهلل، واليت تتعرض 

ألبشع أنواع السطو والظلم، من قبل من ال يرقبون فينا وال فيها إال وال ذمة. 

    سائلني اهلل العلي القدير أن يرزقنا الثبات على املرابطة، يف هذه الديار املباركة، والصرب 

على مشاق ذلك، وأن ينعم علينا اهلل بالعيش عليها عيش السعداء، وأن ندفن حتت ثراها 

حني جميء آجالنا شهداء، لنبعث منها كرماء كما حظينا بربكتها يف حياتنا الدنيا.

تأمالت يف ذكرى اهلجرة ... التهجري اجملحف عن األوطان
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    متاع الغرور معناه: الشيء الذي ال ُيْعِظم االستمتاع به إال مغرت.)1(

    ويروى عن ابن عباس قوله: إن  متاع الغرور، مثل الكوز والقارورة، وحنو ذلك؛ ألن ذلك 

ال يدوم، وكذلك الدنيا تزول، وتفنى، وال تبقى، ويقال: هو مثل الزجاج الذي يسرع الكسر 

إليه، وال يصلحه اجلرب، ويقال: كزاد املسافر يسرع إليه الفناء، فكذلك الدنيا.)2(

    وورد يف التفسري الكبري، أن الغرور مصدر من قولك غررت فالنًا غرورًا، شبه اهلل الدنيا 

باملتاع الذي ُيَدّلس به على املستام –الذي يسوم السلعة- ويغر عليه حتى يشرتيه، ثم يظهر 

له فساده ورداءته، والشيطان هو املدلس الغرور. وعن سعيد بن جبري أن هذا يف حق من آثر 

الدنيا على اآلخرة، وأما من طلب اآلخرة بها، فإنها نعم املتاع، واهلل أعلم. 

    ثم قال الرازي: واعلم أن فساد الدنيا من وجوه:

    أوهلا: أنه لو حصل لإلنسان مجيع مراداته، لكان غمه وهمه أزيد من سروره؛ ألجل قصر 

1. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: 5 /267.
2. تفسري السمرقندي: 1 /296

                          الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير

كلمة العدد

 متاع الغرور
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وقته، وقلة الوثوق به، وعدم علمه بأنه هل ينتفع به أم ال.

   وثانيها: أن اإلنسان كلما كان وجدانه مبرادات الدنيا أكثر، كان حرصه يف طلبها أكثر، 

وكلما كان احلرص أكثر، كان تأمل القلب بسبب ذلك احلرص أشد، فإن اإلنسان يتوهم أنه 

إذا فاز مبقصوده، سكنت نفسه، وليس كذلك، بل يزداد طلبه، وحرصه، ورغبته.

أعظم  اليت هي  اآلخرة،  يبقى حمرومًا عن  الدنيا،  ما يد من  بقدر  اإلنسان  أن  وثالثها:     

السعادات واخلريات.

    ومتى عرفت هذه الوجوه الثالثة، علمت أن الدنيا متاع الغرور، وأنها كما وصفها أمري 

املؤمنني علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، حيث قال: لني مسها، قاتل مسها. وقال بعضهم: 

 )*1

الدنيا ظاهرها مطية السرور، وباطنها مطية الشرور.)

     الوصف القرآني للحياة الدنيا مبتاع الغرور:

     ورد ذكر متاع الغرور وصفًا للحياة الدنيا مرتني يف القرآن الكريم، إحداهما يف سياق 

التأكيد على حتمية املوت، وما يتبعه من جزاء مفضي إىل اجلنة أو النار، وثانيهما يف سياق 

بيان أن حقيقة احلياة الدنيا املتمثلة يف كونها َلِعٌب، َوهلٌَْو، َوِزيَنٌة، َوَتَفاُخٌر َبنْيَ الناس، َوَتَكاُثٌر 

يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد، وتشبيهها بالغيث الذي خيرج النبات، الذي يؤول إىل حال االصفرار، ثم 

ا ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  إىل احلطام، ويف األوىل يقول تعاىل: }ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة املَْْوِت َوِإمنََّ

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{.)آل عمران: 185( َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز َوما احْلََياُة الدُّ

ْنَيا َلِعٌب َوهلٌَْو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر  ا احْلََياُة الدُّ      ويف الثانية يقول تعاىل: }اْعَلُموا َأمنََّ

*. التفسري الكبري: 9 /103.

متاع الغرور
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َيُكوُن  ُثمَّ  ُمْصَفّرًا  َفرَتَاُه  َيِهيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  اْلُكفَّاَر  َأْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواأْلَْواَلِد  اأْلَْمَواِل  يِف 

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{. ُحَطامًا َويِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مَِّن اهلِل َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياُة الدُّ
 

)احلديد: 20(

    فالدنيا متاع فاٍن غارٌّ ملن ركن إليه، فإنه يغرت بها وتعجبه، حتى يعتقد أن ال دار سواها، 

)*
1

وال معاد وراءها، وهي حقرية قليلة بالنسبة إىل الدار اآلخرة.)

       متاع الدنيا أمام نعيم اآلخرة:

     باإلضافة إىل وصف احلياة الدنيا مبتاع الغرور، فإن اهلل تعاىل ملا قابل أبرز مكونات هذا 

ِللنَّاِس  }ُزيَِّن  تعاىل:  فقال  املَآِب،  ُحْسُن  ِعنَدُه  اهلل  أن  سبحانه  بني  تعاىل،  اهلل  عند  مبا  املتاع 

ِة َواخْلَْيِل املَُْسوََّمِة  َهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي املَُْقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ ُحبُّ الشَّ

ْنَيا َواهلُل ِعنَدُه ُحْسُن املَآِب{)آل عمران: 14(، فما عند اهلل  َواأَلْنَعاِم َواحْلَْرِث َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

أن  فيكفي  للناس حبها،  أنه زين  الدنيا وأنفس، علمًا  أعز من شهوات  اجلزاء  من حسن 

شهوات الدنيا إىل زوال، وما عند اهلل باق، وشهوات الدنيا ال تسلم من النقص، والنكد، 

والتنغيص ما يرافق االستمتاع بها يف كثري من األحيان، بينما خريات اهلل احلسان اليت أعدها 

لعباده الصاحلني، ال تشوبها املنغصات، فاحلور العني مثاًل، هن املطهرات، والكواعب أتراباً، 

وقاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان، وهن أبكارًا عربًا أتراباً، فهذه بعض 

صفاتهن املذكورة يف القرآن الكريم، ومن وصفهن الوارد يف احلديث الشريف، قول َرُسول 

َلَعْت إىل األرض أَلَضاَءْت  ، صلى اهلل عليه وسلم: )... َوَلْو َأنَّ اْمَرَأًة من ِنَساِء َأْهِل اجْلَنَِّة، اطَّ اهللَِّ

*. تفسري ابن كثري: 4 /314.
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متاع الغرور

)*
1

ْنَيا وما فيها(.) ما َبْيَنُهَما، َوملََأَلْت ما َبْيَنُهَما ِرحًيا، َوَلَنِصيُفَها، َيْعيِن اخْلَِماَر، َخرْيٌ من الدُّ

    ووصف اهلل تعاىل تقلب الذين كفروا يف البالد وحيازتهم ملفاخرها وزينتها، بأنه متاع 

قليل، فقال تعاىل:}اَل َيُغرَّنََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروْا يِف اْلِباَلِد * َمَتاٌع َقِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم 

َوِبْئَس املَِْهاُد{)آل عمران: 196 - 197(

    فمتاع الدنيا قليل إذا ما قورن مبا عند اهلل تعاىل من خري وفري، وهذا ما أكده اهلل تعاىل يف 

َواَل  اتََّقى  ِن  ملَِّ َخرْيٌ  َواآلِخَرُة  َقِليٌل  ْنَيا  الدَّ َمَتاُع  ُقْل   ...{ تعاىل:  قوله  منها  أخرى،  آيات عديدة 

ُتْظَلُموَن َفِتياًل{.)النساء: 77(

ْنَيا يِف اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل{.  ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ     وقوله تعاىل:}...َأَرِضيُتم ِباحْلََياِة الدُّ

)التوبة: 38(

    ومتاع احلياة الدنيا باإلضافة إىل أنه متاع الغرور، وقلته، فهو جمرد متاع، كما جاء يف قوله 

َيْكُفُروَن{.  َكاُنوْا  مبَِا  ِديَد  الشَّ اْلَعَذاَب  ُنِذيُقُهُم  ُثمَّ  َمْرِجُعُهْم  ِإَلْيَنا  ُثمَّ  ْنَيا  الدُّ يِف  }َمَتاٌع  تعاىل: 

)يونس: 70(

ْنَيا يِف  ْنَيا َوَما احْلََياُة الدُّ     وقوله تعاىل: }اهلُل َيْبُسُط الرِّْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيَقِدُر َوَفِرُحوْا ِباحْلََياِة الدُّ

اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع{.)الرعد: 26(

    فاحلياة الدنيا برمتها جمرد متاع، نهايته الزوال والفناء، بينما خريات اآلخرة اليت أعدها اهلل 

ْنَيا  تعاىل لعباده الصاحلني باقية، مصداقًا لقوله تعاىل: }َفَما ُأوِتيُتم مِّن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ

ُلوَن{.)الشورى: 36( َوَما ِعنَد اهلِل َخرْيٌ َوَأْبَقى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ

*. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار.
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ويف اآلخرة نعيم يعجز اخللق يف الدنيا عن تصور حقيقته، حتى إن أهل اجلنة يدون بني 

املتشابه منه اختالفًا وتنوعًا يف الطعم واملذاق، رغم املشابهة يف الشكل والصورة، واهلل تعاىل 

احِلَاِت َأنَّ هلَُْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمن حَتِْتَها اأَلْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا  ِر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ يقول: }َوَبشِّ

َرٌة  ِمْنَها ِمن ثَََرٍة رِّْزقًا َقاُلوْا َهـَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوهلَُْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهَّ

َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{.)البقرة: 25( 

    ويف احلديث الصحيح عن أبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه 

احِلِنَي ما ال َعنْيٌ َرَأْت، وال ُأُذٌن مَسَِعْت، وال َخَطَر  وسلم: قال اهلل تعاىل: )َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّ

على َقْلِب َبَشٍر، فاقرؤوا إن ِشْئُتْم: }فال َتْعَلُم َنْفٌس ما ُأْخِفَي هلم من ُقرَِّة َأْعنُيٍ{(.)1(

    فمتاع احلياة الدنيا ال يذكر أمام نعيم اآلخرة، سواء من حيث النوع، أم الدميومة، أم الكثرة، 

أم السعة، وغري ذلك من اخلصائص والصفات، فعن أبي ُهَرْيَرَة، عن رسول اهلِل، صلى اهلل 

عليه وسلم: َأنَُّه قال: )ِإنَّ يف اجْلَنَِّة َلَشَجَرًة َيِسرُي الرَّاِكُب يف ِظلَِّها ِماَئَة َسَنٍة(.)2(

    وعن َناِفٌع َأنَّ َعْبَد اهلِل قال: )ِإنَّ َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: ُيْدِخُل اهلل َأْهَل اجْلَنَِّة 

اجْلَنََّة، َوُيْدِخُل َأْهَل النَّاِر النَّارَ، ُثمَّ َيُقوُم ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم، فيقول: يا َأْهَل اجْلَنَِّة؛ اَل َمْوَت، َوَيا َأْهَل 

النَّاِر اَل َمْوَت، ُكلٌّ َخاِلٌد ِفيَما هو فيه(.)3(

    فهذه بعض صفات احلياة الدنيا ومتاعها اليت تقلل من شأنها إذا ما قورنت مبتاع اآلخرة 

1. صحيح البخاري، كتاب بدئ اخللق، باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
2. صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال 

يقطعها.
3. صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء.
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اخلالد والواسع واملتنوع، والتطرق هلذا املوضوع ال يهدف إىل تشجيع هجر الدنيا واعتزاهلا، 

فهي دار العمل، وميدان النشاط، الذي يرتتب عليه نوع اجلزاء يف اآلخرة، وإمنا يهدف هذا 

التطرق إىل إعطاء الدنيا االهتمام الذي تستحق دون زيادة وال نقصان، والكف عن املبالغة 

يف التكالب عليها، وخباصة عرب استخدام وسائل حقرية، وغري مشروعة، يستبيح بعض الناس 

من خالهلا دماء بعضهم بعضاً، ويسلبون أمواهلم بغري حق، ويرتك بعضهم السعي إىل اآلخرة 

التفسري  الغرور، ويف  متاعها  بالدنيا، والركض وراء االستزادة من  املطبق  انشغاله  يف ظل 

الكبري أن املقصود األصلي من وصف احلياة الدنيا مبتاع الغرور حتقري حاهلا، وتعظيم حال 

اآلخرة، فالدنيا لعب، وهلو، وزينة، وتفاخر، وال شك أن هذه األشياء أمور حمقرة، وأما اآلخرة، 

فهي عذاب شديد دائم، أو رضوان اهلل على سبيل الدوام، وال شك أن ذلك عظيم.)1(

    العمل للدنيا واآلخرة:

   الساعي للدنيا فحسب، يكن أكرب همه حصد املزيد من متاعها، فهو وراء شهواته يلهث، 

دون ضوابط، بينما الذي يرجو الفوز باآلخرة يصرب على أداء الطاعة، واالمتناع عن احملرمات، 

فعن َأَنِس بن َماِلٍك قال: قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )ُحفَّْت اجْلَنَُّة ِباملََْكاِرِه، َوُحفَّْت 

َهَواِت(.)2( النَّاُر ِبالشَّ

    بينما الساعي إىل الفوز بنعيم اآلخر ال يركن إىل الدنيا، وال خيدعه بريق متاعها، بل 

يروض نفسه على التطلع لآلخرة، وانتظار الفوز بها، عماًل بتوجيه الرسول، صلى اهلل عليه 

1. التفسري الكبري: 29 /203.
2. صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب منه.

متاع الغرور
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وسلم، الذي خاطب به الصحابي اجلليل عبد اهللَِّ بن ُعَمَر، رضي اهلل عنهما، الذي قال: )َأَخَذ 

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب، أو َعاِبُر َسِبيٍل،  رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم،  مبَِْنِكِب، فقال: ُكْن يف الدُّ

َباَح، وإذا َأْصَبْحَت، فال َتْنَتِظْر املََْساَء، َوُخْذ  وكان ابن ُعَمَر يقول: إذا َأْمَسْيَت، فال َتْنَتِظْر الصَّ

ِتَك ملََرِضَك، َوِمْن َحَياِتَك ملَِْوِتَك(.)1( من ِصحَّ

     فال يغر املتطلع إىل الفوز باآلخرة طول األمل، وال ينشغل بطلب متاع الدنيا الغرور على 

حساب تقربه إىل اهلل تعاىل، ففي صحيح البخاري، َباب يف اأْلََمِل َوُطوِلِه، َوَقْوِل اهلِل َتَعاىَل: 

ْنَيا إال َمَتاُع اْلُغُرور{ َوَقْوِلِه: }َذْرُهْم  }َفَمْن ُزْحِزَح عن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة َفَقْد َفاَز وما احْلََياُة الدُّ

ْنَيا  َيْأُكُلوا َوَيَتَمتَُّعوا َوُيْلِهِهْم اأْلََمُل َفَسْوَف َيْعَلُموَن{ وقال َعِليُّ بن أبي َطاِلٍب: )اْرحَتََلْت الدُّ

ُمْدِبَرًة، َواْرحَتََلْت اآْلِخَرُة ُمْقِبَلًة، َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما َبُنوَن، َفُكوُنوا من َأْبَناِء اآْلِخَرِة، وال َتُكوُنوا 

ْنَيا، فإن اْلَيْوَم َعَمٌل وال ِحَساَب، َوَغًدا ِحَساٌب وال َعَمٌل(.)2( من َأْبَناِء الدُّ

وعن َأبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، قال: مسعت َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، يقول: )ال َيَزاُل 

ْنَيا، َوُطوِل اأْلََمِل(.)3( َقْلُب اْلَكِبرِي َشابًّا يف اْثَنَتنْيِ؛ يف ُحبِّ الدُّ

    ويف رواية: )َيْكرَبُ ابن آَدَم، َوَيْكرَبُ معه اْثَناِن؛ ُحبُّ املَاِل، َوُطوُل اْلُعُمِر(.)4(

     ومن أتاه اهلل حسن البصرية، خيفف من مستوى التطلع إىل حيازة متاع الدنيا، فيطلبها 

اَر  على قارعة طريقه إىل طلب اآلخرة، والعمل هلا، واهلل تعاىل يقول: }َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اهلُل الدَّ

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النب، صلى اهلل عليه وسلم: )كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(.
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يف األمل وطوله.

3. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهلل إليه يف العمر.

4. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهلل إليه يف العمر.
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ْنَيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اهلُل ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض  اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ِإنَّ اهلَل اَل حيِبُّ املُْْفِسِديَن{)القصص: 77(، والرسول، صلى اهلل عليه وسلم، حذر من التكالب 

ْنَيا َوالتََّناُفِس  على الدنيا، والتنافس عليها، ففي صحيح البخاري، َباب ما حيَْذُر من َزَهَرِة الدُّ

فيها، وفيه قوله صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه: ) ... َفَواهلِل ما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن 

َفَتَناَفُسوَها كما  َقْبَلُكْم،  ُبِسَطْت على من كان  ْنَيا، كما  َعَلْيُكْم الدُّ ُتْبَسَط  َأْن  َعَلْيُكْم  َأْخَشى 

َتَناَفُسوَها، َوُتْلِهَيُكْم كما َأهلَْْتُهْم(.)1(

، قال: قال رسول اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ َأْكَثَر ما َأَخاُف      وعن أبي َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

ْنَيا، فقال  َعَلْيُكْم، ما خيِْرُج اهلل َلُكْم من َبَرَكاِت األرض، ِقيَل: وما َبَرَكاُت األرض؟ قال: َزْهَرُة الدُّ

رِّ، َفَصَمَت النب، صلى اهلل عليه وسلم، حتى ظننت َأنَُّه ُيْنَزُل  له َرُجٌل: هل َيْأِتي اخْلَرْيُ ِبالشَّ

اِئُل؟ قال: أنا، قال أبو َسِعيٍد: لقد مَحِْدَناُه حني  عليه، ُثمَّ َجَعَل ميََْسُح عن َجِبيِنِه، فقال: َأْيَن السَّ

َطَلَع لذلك، قال: اَل َيْأِتي اخْلَرْيُ إال ِباخْلَرْيِ، ِإنَّ هذا املَاَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوِإنَّ ُكلَّ ما َأْنَبَت الرَِّبيُع، 

ْمَس،  ، إال آِكَلَة اخلضر، َأَكَلْت حتى إذا اْمَتدَّْت َخاِصَرَتاَها، اْسَتْقَبَلْت الشَّ َيْقُتُل َحَبًطا، أو ُيِلمُّ

َفاْجرَتَّْت، َوَثَلَطْت، َوَباَلْت، ُثمَّ َعاَدْت، َفَأَكَلْت، َوِإنَّ هذا املَاَل ُحْلَوٌة من َأَخَذُه حِبَقِِّه، َوَوَضَعُه يف 

َحقِِّه، َفِنْعَم املَُْعوَنُة هو، َوَمْن َأَخَذُه ِبَغرْيِ َحقِِّه، كان َكالَِّذي َيْأُكُل، وال َيْشَبُع(.)2(

    هدانا اهلل تعاىل إىل العمل لدار اخللد ونعيمها، واالنتفاع حبياتنا الدنيا مبا ال ينقص من 

حظنا احلسن املرجو يف اآلخرة.

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.

2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.

متاع الغرور
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    تعد اهلجرة النبوية معلمًا بارزًا يف حياة املسلمني، وحدثًا مهمًا يف تاريخ الدعوة اإلسالمية، 

االستعباد  من  للتحرر  املنطلق  وهي  اإلسالمية،  الدولة  لقيام  األوىل  الشرارة  هي  فاهلجرة 

والذل.

    لقد ُأِرَي النب، صلى اهلل عليه وسلم، دار اهلجرة يف منامه، وقال: )َقْد ُأِريُت َداَر ِهْجَرِتُكْم، 

َرَأْيُت َسْبَخًة َذاَت َنٍْل َبنْيَ الَبَتنْيِ -َوُهَما احَلرََّتاِن- َفَهاَجَر َمْن َهاَجَر ِقَبَل املَِْديَنِة ِحنَي َذَكَر َذِلَك 

.)*1

َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرَجَع ِإىَل املَِْديَنِة َبْعُض َمْن َكاَن َهاَجَر ِإىَل َأْرِض احَلَبَشِة()

      األخذ باألسباب:

     ورغم أن اهلل تبارك وتعاىل قد تعهد لنبيه، صلى اهلل عليه وسلم، برده إىل مكة، آمنًا ساملاً، 

قال اهلل تعاىل: }ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإىَل َمَعاٍد ُقْل َربِّي َأْعَلُم َمْن َجاَء ِباهلَُْدى 

َوَمْن ُهَو يِف َضالٍل ُمِبنٍي{)القصص: 85(، يقول ابن عاشور: )إن هذه اآلية نزلت عليه وهو يف 

اجلحفة يف طريقه إىل اهلجرة، كما تقدم يف أول السورة، فوعد بالرد عليها، وهو دخوله إليها 

*. صحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر يف عهد النب، صلى اهلل عليه وسلم، وعقده.

 من هديه صلى اهلل عليه وسلم

 يف اهلجرة األخذ باألسباب

  الشيخ  د. ياسر محاد  - مدير دائرة البحوث - دار اإلفتاء الفلسطينية

مناسبة العدد
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فاحتًا هلا، ومتمكنًا منها()1(، إال أنه صلى اهلل عليه وسلم، اختذ االحتياطات الالزمة كافة إلجناح 

هجرته، واليت ميكن أن نلخص بعضًا منها مبا يأتي:

      أواًل  -  اختيار الرفيق:

    عندما كان حياول أبو بكر، رضي اهلل عنه، أن يهاجر إىل املدينة، كان النب، صلى اهلل عليه 

ِلي...()2(،  ُيْؤَذَن  َأْن  َأْرُجو  َفِإنِّي  ِرْسِلَك،  )َعَلى  له:  يقول  وكان  الرتيث،  منه  يطلب  وسلم، 

فالرفيق أمر ضروري يف جناح اهلجرة؛ ألن األخطار احملدقة به ستكون هائلة، وحيتاج إىل من 

يوثق به، وال أنسب يف ذلك من أبي بكر، رضي اهلل عنه، هلذا األمر.

    ثانيًا - وسيلة النقل:

عدة؛  أشهرًا  يعلفهما  داره،  وحبسهما يف  راحلتني،  بشراء  عنه،  اهلل  بكر، رضي  أبو  قام     
استعدادًا لذلك.)3(

     ثالثًا - تأمني الطعام والشراب:

    ال بدَّ من تأمني الطعام والشراب يف اهلجرة؛ وذلك ألن األمر حيتاج إىل التخفي عن 

ْزَناُهَما َأَحثَّ اجْلَِهاِز، َوَضْعَنا  األعداء رمبا أيامًا عدة، تقول السيدة عائشة، رضي اهلل عنها: )َفَجهَّ

اجْلَِراَب؛  ِبِه  َفَأْوَكَأْت  ِنَطاِقَها،  ِمْن  ِقْطَعًة  َبْكٍر  َأِبي  ِبْنُت  َأمْسَاُء  َفَقَطَعْت  ِجَراٍب،  يِف  ُسْفَرًة  هلََُما 
ى َذاَت النَِّطاِق(.)4( َوِلَذِلَك َكاَنْت ُتَسمَّ

1. التحرير والتنوير: 20 /193.
2.صحيح البخاري، كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر يف عهد النب، صلى اهلل عليه وسلم، وعقده.

3. السرية النبوية، ابن هشام: 3 /10.
4. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب التقنع.

من هديه صلى اهلل عليه وسلم يف اهلجرة األخذ باألسباب
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     رابعًا - الدليل:

    استأجر النب، صلى اهلل عليه وسلم، وأبو بكر، رضي اهلل عنه، عبد اهلل بن أريقط، وكان 

دلياًل ماهرًا، رغم أنه كان على دين الكفار، إال أنهم َأمَّناه، ودفعا إليه راحلتيهما، وواعداه 

غار ثور بعد ثالثة أيام)1(، ويف ذلك دليل على جواز االستعانة بالكافر املتخصص، املوثوق 
به يف املصاحل الدنيوية.)2(

     خامسًا - التمويه:

    جاء النب، صلى اهلل عليه وسلم، إىل بيت أبي بكر وقت الظهرية، وهي ساعة مل يكن 

يأتيها، وهذا يدل على أهمية األمر، تقول السيدة عائشة، رضي اهلل عنها: )َفَبْيَنَما حَنُْن َيْوًما 

ِهرَيِة، َقاَل َقاِئٌل أَلِبي َبْكٍر: َهَذا َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  ُجُلوٌس يِف َبْيِت َأِبي َبْكٍر، يِف حَنِْر الظَّ

َوَسلََّم، ُمَتَقنًِّعا يِف َساَعٍة، ملَْ َيُكْن َيْأِتيَنا ِفيَها، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ِفَداٌء َلُه َأِبي َوُأمِّي، َواهلِل َما َجاَء ِبِه 

اَعِة ِإال َأْمٌر()3(، كما أنهما خرجا من خوخة)4( يف دار أبي بكر لياًل، حتى حلقا بغار  يِف َهِذِه السَّ
ثور.)5(

    ومن األمور اليت استخدمها النب، صلى اهلل عليه وسلم، للتمويه، ما كان يقوم به عامر بن 

فهرية، حيث كان يأتي باألغنام حملو آثار خطوات عبد اهلل بن أبي بكر، وخطوات النب، صلى 

اهلل عليه وسلم، وأبي بكر، رضي اهلل عنه.
1. تفسري ابن كثري: 2 /358.
2. الروض األنف: 2 /325.

3. صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النب، صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه إىل املدينة.
4. اخلوخة: باب صغري كالنافذة الكبرية، النهاية يف غريب األثر: 2 /174.

5. الرحيق املختوم: 1 /129.
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    ومن التمويه أيضًا تكليف سيدنا علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه، بالنوم مكانه، حتى ال 

يلتفت الكفار إىل تغيب النب، صلى اهلل عليه وسلم، وحتى يرد األمانات إىل أصحابها، فرغم 

األكاذيب اليت كان الكفار يلفقونها للنب، صلى اهلل عليه وسلم، إال أنهم كانوا يف حقيقة 

أنفسهم يثقون به، ويطمأنون إليه، أكثر من أهليهم، لذلك كانوا يستودعون عنده أماناتهم.

    ومن التمويه أيضًا سلوك طريق غري مألوفة، فقد عرف النب، صلى اهلل عليه وسلم، أن 

قريشًا ستجد يف طلبه باجتاه املدينة مشااًل، فاجته جنوبًا إىل غار ثور عن طريق اليمن، ومكث 

فيه ثالثة أيام، حتى خف الطلب عليه، وعلى صاحبه، واالختباء يف الغار ُيعد أيضًا من األخذ 

باألسباب.

       سادسًا - معرفة أخبار العدو وخططهم:

     كان عبد اهلل بن أبي بكر يلحق بهم آخر الليل، ثم يصبح عند كفار قريش يسمع 

 ، أخبارهم ومكائدهم، ثم ينقلها هلم يف آخر الليل، وقد جاء يف احلديث: )َوُهَو ُغالٌم َشابٌّ

َة َكَباِئٍت، َفال َيْسَمُع َأْمًرا ُيَكاَداِن  َلِقٌن، َثِقٌف، َفرَيَْحُل ِمْن ِعْنِدِهَما َسَحًرا، َفُيْصِبُح َمَع ُقَرْيٍش مبَِكَّ
)

1

الُم(.)* ِبِه ِإال َوَعاُه، َحتَّى َيْأِتَيُهَما خِبَرَبِ َذِلَك ِحنَي خَيَْتِلُط الظَّ

    األخذ باألسباب ال ينايف التوكل:

    رغم أن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قد أخذ باألسباب املادية مجيعها للوصول ساملًا هو 

وصاحبه إىل املدينة، إال أن جهود الكفار قد أفلحت يف الوصول إليه، حيث رأى أبو بكر، 

رضي اهلل عنه، الكفار على باب الغار، فقال: ُقْلُت ِللنَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأَنا يِف اْلَغاِر، 

*. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب التقنع.

من هديه صلى اهلل عليه وسلم يف اهلجرة األخذ باألسباب
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َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر حَتَْت َقَدَمْيِه أَلْبَصَرَنا، َفَقاَل: )َما َظنَُّك َيا َأَبا َبْكٍر ِباْثَننْيِ اهلُل َثاِلُثُهَما()1(، ويف 

هذا يقول اهلل تبارك وتعاىل: }ِإال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اهلُل ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَننْيِ 

ِإْذ ُهَما يِف اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال حَتَْزْن ِإنَّ اهلَل َمَعَنا َفَأْنَزَل اهلُل َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُُنوٍد ملَْ 

ْفَلى َوَكِلَمُة اهلِل ِهَي اْلُعْلَيا َواهلُل َعِزيٌز َحِكيٌم{.)التوبة: 40( َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ

    فليس شرطًا أن ينصر اهلل من يأخذ باألسباب؛ ألن النصر أواًل وأخريًا بيد اهلل تبارك 

وتعاىل، وما على اإلنسان إال أن يأخذ بها، فالدعوة إىل اهلل دعوة واقعية، واإلسالم دين واقعي، 

ال ينتصر له إال من أخذ باألسباب، ثم توكل على اهلل من أجل التوفيق والسداد، يقول ابن 

القيم: )ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل ال يصح إال برفض األسباب، وهذا حق، لكن 

رفضها عن القلب ال عن اجلوارح، فالتوكل ال يتم إال برفض األسباب عن القلب، وتعلق 
اجلوارح بها، فيكون منقطعًا منها، متصاًل بها، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم(.)2(

    نسأله تبارك وتعاىل أن يعيد علينا ذكرى اهلجرة، وقد حتررت األوطان، وختلص املسلمون 

من براثن االستعمار، ورفرفت رايات التوحيد فوق أقصانا السليب.

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب املهاجرين وفضلهم.
2. مدارج السالكني: 2 /120.
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    شكلت اهلجرة النبوية حلظة فارقة يف التاريخ اإلسالمي، حيث أدت إىل إحداث تغيري 

جذري يف مسار الدعوة اإلسالمية، وذلك لقول الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )أما َعِلْمَت 

       .)*1

َأنَّ اإِلْسالَم َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه، َوَأنَّ اهلِْْجَرَة َتْهِدُم َما َكاَن َقْبِلَها، َوَأنَّ احْلَجَّ َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه()

     فاهلجرة تعرب عن قرار مصريي، وخطوة أساسية يف الطريق الصحيح لضمان جناح ورفعة 

من  اهلدف  يقتصر  مل  القادمة. حيث  اإلسالمية  للدولة  األساسية  اللبنات  ووضع  اإلسالم، 

اهلجرة على جتنب األذى الذي كان يلحق باملسلمني يف مكة، واحلفاظ على حياتهم، بل كان 

ضمن خطة منهجية وضعها الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، من أجل استكمال نشر الدعوة 

اإلسالمية بأمر من اهلل تعاىل الذي استبشرهم بالنصر بقوله: }َوالَّذيَن هاَجروا يِف اللَّـِه ِمن 

نيا َحَسَنًة َوأَلجُر اآلِخَرِة َأكرَبُ َلو كانوا َيعَلموَن{.)النحل:41(   َئنَُّهم يِف الدُّ َبعِد ما ُظِلموا َلُنَبوِّ

    وكانت هجرة املسلمني إىل املدينة املنورة استجابة ألمر اهلل ورسوله، دون االلتفات إىل أي 

*. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب  اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج.

 اهلجرة النبوية كأداة للتغيري
االجتماعي والسياسي واالقتصادي

مناسبة العدد

أ. زكريا السرهد
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مغامن دنيوية، ومصاحل شخصية، بل طمعًا يف مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل والفوز باجلنة. يقول 

تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اهلِل ُأوَلـِئَك َيْرُجوَن َرمْحََت اهلِل َواهلُل 

َغُفوٌر رَِّحيٌم{.)البقرة: 218(

     اهلجرة مفهوم للتضحية:

    عربت اهلجرة عن حراك مكاني وزماني للمسلمني يف مكة، وهم أولئك الذين آمنوا 

بدعوة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم.  ومل يكن هذا القرار سهاًل على املسلمني، فهو يشكل 

ومتلكاتهم،  وأراضيهم،  بيوتهم،  املسلمون  ترك  فقد  واملعنوي.  املادي  إطارها  يف  تضحية 

وعملهم، ومصادر رزقهم، وانطلقوا إىل املدينة، وضحوا بكل ما ميلكون، وخرجوا مبا يعينهم 

على هذه الرحلة، متجهني حنو املدينة املنورة، آملني يف مكان أكثر أمناً. كما شكلت اهلجرة 

تضحية يف إطارها املعنوي واحلسي، وذلك بأن هؤالء املهاجرين قد تركوا أهلهم وأسرهم 

بناء عالقات جديدة يف  يعيشون يف ظلها، وانطلقوا حنو  اليت كانوا  وعالقاتهم االجتماعية 

جمتمع جديد. إن انسالخ اإلنسان عن أرضه وبيته وعالقاته االجتماعية حيمل يف طياته أملًا 

نفسيًا كبريًا، إال أن املسلمني آثروا االلتزام بقرار الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، إميانًا وثقة 

بهذا القائد العظيم، وبأنه يرشدهم إىل ما فيه اخلري والصواب، رغم هذا األمل الناجم عن هذه 

التضحية املادية واملعنوية. فقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، مودعًا موطنه مكة قائاًل: 

 .)*1

)َواهلِل ِإنَِّك خَلَرْيُ َأْرِض اهلِل، َوَأَحبُّ َأْرِض اهلِل ِإىَل اهلِل، َوَلْوال َأنِّي ُأْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجُت()

*. املستدرك على الصحيحني )3 /7 / ح 4239(، حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه.
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       اهلجرة ضرورة يف بعدها اإلنساني:

    إن حتليل الوقائع واألحداث اليت سادت يف مكة قبل اهلجرة وتسلسلها، يشري إىل تصاعد 

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ومن أسلموا معه، واليت وصلت إىل حد  يف وترية معاداة 

فالثقافة اليت  الدعوة اإلسالمية وتطورها وتناميها وتعاظمها.   فيه استكمال مسار  يصعب 

كانت سائدة يف مكة يف تلك الفرتة هي ثقافة حمافظة، ومتشددة، ومقاومة للدعوة اإلسالمية، 

اليت جاءت بهدف إحداث التغيري االجتماعي والسياسي واالقتصادي؛ وبالتالي أصبح من 

الضروري االنتقال إىل مكان آخر، أكثر تقباًل لعملية التغيري هذه يف ظل الدعوة اإلسالمية، 

وما تطرحه من رؤى حول املسائل االجتماعية والسياسية واالقتصادية وحتى الثقافية منها. 

فاهلجرة جاءت ملواجهة الضغوط اليت يتعرض هلا املسلمون يف مكة بسبب املواجهة مع الواقع 

االجتماعي  الواقع  مع  االصطدام  أن  إىل  االجتماع  يشري علماء  املوجود. حيث  االجتماعي 

النفسية  بالضغوط  الشعور  يؤدي إىل خلق حالة من  فيه، والرغبة يف تغيريه  املرغوب  غري 

واالجتماعية.)1(

الشاسع يف  الفارق  إىل  واملديين، يشري  املكي  اجملتمع  لطبيعة  املتعمق  التحليل  أن  كما      

تقبل عملية التغيري. إن الرتكيبة الطبقية يف اجملتمع املكي كانت أكثر تعقيدًا من تلك اليت 

كانت يف املدينة املنورة، حيث إن الفرز الطبقي يف اجملتمع املكي)2( كان أكثر حدة ووضوحًا 

1. ياسني، محدي  وآخرون. علم النفس الصناعي والتنظيمي بني النظرية والتطبيق. دار الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، 

الكويت، 1999. ص69.

2. البابطني، إهلام بنت أمحد بن عبد العزيز. احلياة االجتماعية يف مكة منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر األموي. رسالة دكتوراة. 

اهلجرة النبوية كأداة للتغيري االجتماعي والسياسي واالقتصادي
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أن  أهمها  عدة،  أسباب  إىل  هذا  يعود  وقد  املنورة.  املدينة  جمتمع  الطبقي يف  بالفرز  مقارنة 

اجملتمع املكي كان يعيش على التجارة واملنافع املتأتية من احلج، فيما جمتمع املدينة املنورة كان 

زراعياً. ومعروف أن اإلنتاج الزراعي ال خيلق ثروات طائلة مقارنة باالستثمارات يف املشاريع 

الصناعية والتجارية؛ وبالتالي يكون التفاوت الطبقي يف اجملتمع الزراعي أقل حدة مقارنة 

باجملتمع الذي يعيش على االستثمار يف املشاريع  الصناعية والتجارية.

    كما أن الشعور باهليمنة والسيطرة والتفوق كان يف اجملتمع املكي أعلى من تلك النزعة 

املوجودة يف جمتمع املدينة املنورة، وهو ما يعل من  اجملتمع املكي أكثر مياًل للمحافظة على 

ومن  والنفوذ،  املصاحل  أصحاب  على  املنافع  تدفق  استمرار  يضمن  الذي  القائم  الوضع 

قبيلة  الدين اإلسالمي، وخاصة  اليت محلها  التغيري  مبقاومة عملية  يقوم هؤالء  أن  الطبيعي 

قريش اليت كانت تسيطر على الكعبة، ويستفيدون من قدوم الوافدين إليها للحج والتجارة، 

وإنشاد الشعر واألدب. فيما أن اإلسالم قد جاء ليساوي بني مجيع الناس؛ قرشي وغري قرشي، 

عربي وغري عربي.

    إن فهم الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، العميق هلذه املقارنة، ويف ظل الظروف الصعبة 

اليت كان يواجهها املسلمون يف مكة؛ أدت به إىل اختاذ هذا القرار املصريي باهلجرة إىل املدينة 

املنورة، واالنطالق من هناك يف نشر الدعوة اإلسالمية، ووضع أسس قيام الدولة اإلسالمية 

اليت كان ينادي بها.  
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      اهلجرة إجراء مؤقت:

    اهلجرة مل تكن هدفًا حبد ذاتها، بل كانت وسيلة وضرورة ال بد منها لضمان جناح الدعوة 

اإلسالمية، وهي تشكل خطوة تكتيكية مؤقتة، يتم من خالهلا مجع مشل املسلمني، واالنطالق 

اليت  القيود  من  للتحلل  مدخاًل  متثل  فهي  العربية.  اجلزيرة  يف  اإلسالمية  الدولة  بناء  حنو 

كانت مفروضة على املسلمني يف مكة،  وإظهار الدعوة اإلسالمية يف بعدها األوسع وهو 

البعد العاملي والكوني. فهي تعبري عن بداية االنطالق حنو العاملية، وهذه األهداف باتت 

عن  تعبري  هي  جغرايف  مكاني  كحراك  فاهلجرة  اإلسالمية.  الدعوة  بنية  من  أساسيًا  جزءًا 

مبادئ  هو  بل  ومكانية،  له حدود جغرافية  ليس  اإلسالم  وأن  العاملية،  االنطالق حنو  نقطة 

متكاملة تتسامى على تلك احلدود، وهي تأكيد على الرسالة اإلنسانية اليت حتملها الدعوة 

اإلسالمية)1(.  ويف ذات الوقت التأكيد على أن هذا االنتقال مؤقت، وأن العودة إىل مكة أمر 

حتمي، وهو ما وقع بالفعل الحقاً، وأحدث تغيريات جذرية أدت إىل انتشار اإلسالم. فهجرة 

بسبب  أنها حتدث  على  عادة  وُتعّرف  اضطرارية،  كانت هجرة  املنورة  املدينة  إىل  املسلمني 

ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية قاهرة جتعل الشخص مضطرًا إىل اهلجرة.)2(

        اهلجرة أداة للتغيري االجتماعي:

     شكلت اهلجرة أداة إلعادة إنتاج العالقات االجتماعية، اليت كانت قائمة يف جمتمع املدينة، 

1. عبد ربه، نبيه. اهلجرة النبوية أهدافها ومعانيها، جملة األمة، العدد األول، 1401هـ.
2. وهيبة، حممد عبد الفتاح.  جغرافية اإلنسان. نشأة املعارف، اإلسكندرية: )دون تاريخ(، ص102.

اهلجرة النبوية كأداة للتغيري االجتماعي والسياسي واالقتصادي



28

العدد  118  حمرم وصفر   1436 هـ   -  تشرين الثاني وكانون األول  2014م

اليت كان هلا تأثري على إعادة إنتاج العالقات االجتماعية يف اجملتمع املكي فيما بعد. فمجتمع 

املدينة كان مهيئًا لتقبل عملية التغيري االجتماعي اليت جاء بها اإلسالم. فقبل اهلجرة كان 

هناك عدد من أهل املدينة الذين قدموا إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، يف مكة، وأعلنوا 

إسالمهم، وبايعوه على نصرته؛ ما كان له أثر إيابي يف خلق بيئة متقبلة هلجرة املسلمني إىل 

املدينة؛ وخفف من التأثريات السلبية اليت ترتكها عادة اهلجرة على املهاجرين، اليت تتمثل 

     .)1

برزمة من املعاناة النفسية، والشعور بعدم االستقرار، واالغرتاب، وفقدان الثقة، والقلق)*

    ولذا؛ فقد اتسم السلوك االجتماعي يف اللحظة األوىل لوصول املهاجرين املسلمني إىل 

ترجم  التقبل  آخر، وهذا  مكان  املهاجر من  اآلخر، وهو هذا  تقبل  عالية يف  مبرونة  املدينة 

إىل سلوك عملي باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار. فهذه الشراكة اليت تقبلها أهل املدينة 

املنورة يف املعيشة واملمتلكات تشكل تنازاًل وتضحية من قبلهم لصاحل آخرين، وتشري إىل 

مرونة عالية يف تقبل عملية التغيري حتى تلك املفاجئة منها، اليت متثلت باملشاركة يف الرزق 

واملمتلكات واملشاركة يف احلياة االجتماعية. هذا السلوك كان له أثر كبري على عملية التغيري 

االجتماعي، اليت متثلت يف تقليص الفجوات بني خمتلف الطبقات االجتماعية. يقول تعاىل: 

اَر َواإِلمَياَن ِمن َقْبِلِهْم حيِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوال َيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة  }َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّ

مَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلـِئَك ُهُم 

املُْْفِلُحون{ )احلشر:9(.  كما أن اهلجرة بشكل عام تعّد عاماًل مهمًا ملساهمات الفرد يف عملية 

*. عبد السالم، أمحد. العالقة بني العودة من املهجر والتوافق املهين.  رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، كلية اآلداب. 
1989. ص61.
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تغيري النظام االجتماعي بوجه عام.)1(

    إن منوذج املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار الذي أحدثته اهلجرة هو منوذج فريد، فكيف 

وهؤالء  االجتماعية،  العالقات  يف  املفاجئ  التغيري  هذا  يتقبل  أن  ما  حد  إىل  حمافظ  جملتمع 

القادمون اجلدد، وهم املهاجرون يذوبون يف اللحظات األوىل لقدومهم يف اجملتمع املضيف. 

لدخول  تقبلها  ورغم  املستضيفة،  اجملتمعات  أن  إىل  األحداث تشري  ملثل هذه  متأنية  فقراءة 

وعالقاتهم  ثقافتهم  هلم  اجلديد،  اجملتمع  داخل  حمددة  طبقة  يشكلون  ما  عادة  فإنهم  غرباء، 

االجتماعية، ووضعهم االقتصادي، الذي عادة ما يكون يف أدنى سلم التدرج الطبقي. إال أن 

هذا النموذج قد قدم شيئًا خمتلفاً، وهذا يعود إىل أن عملية املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، 

وبالرغم من كونها تلقائية وعفوية، فقد نظمت بقرار سياسي من الرسول، صلى اهلل عليه 

وسلم، وضمن عقد اجتماعي جديد ت بني املهاجرين واألنصار. 

      اهلجرة أداة للتغيري السياسي:

   مل توفر الظروف اليت كانت سائدة يف مكة بيئة مالئمة لعملية تنظيم املسلمني وإدارة   

شؤونهم، فاملالحقة املستمرة واألذى املستمر الذي حلق باملسلمني يف تلك الفرتة مل ميكنهم من 

إمتام عملية التنظيم)2(، حيث يشكلون كيانًا قادرًا على احلراك حبرية، وعقد اللقاءات والتشاور 

والتخاطب وحتديد املهمات وتوزيعها، من أجل االنطالق حنو نشر الدعوة اإلسالمية، حيث 

إن اجلهود كانت توجه حنو صد األذى الذي حلق بهم ومبمتلكاتهم.  وقد وعي الرسول، صلى 

1. حجازي، حممد فؤاد. اهلجرة والتصنيع. مكتبة وهبة، القاهرة، 1975، ص235.
2. عبد ربه، نبيه، مصدر سابق.

اهلجرة النبوية كأداة للتغيري االجتماعي والسياسي واالقتصادي
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اهلل عليه وسلم، هلذه الضغوط اليت شكلت له وسيلة إيابية يف حتقيق القدرة على التفكري 

السليم ملواجهتها. حيث تشري الدراسات إىل أن التعامل مع الضغوط يف إطار إيابي يؤدي 

إىل رفع مستوى فطنة اإلنسان وقدرته، ويركز اهتمامه وانتباهه، وتسخري اإلمكانات ملواجهة 

1(. وكانت هناك حاجة إىل العمل يف ظروف أخرى مالئمة حتقق هلم ذلك. 

هذه الضغوطات)*

وحققت اهلجرة ذلك اهلدف، حيث شكل جمتمع املدينة املنورة بيئة حاضنة للمسلمني مكنهم 

من تطوير آليات التعاطي مع القرارات املهمة والضرورية جتاه خمتلف األحداث واملواقف 

اللقاءات  وعقد  التجمع  بإمكانية  يتعلق  األول  تطورًا يف شقني:  هذا  وشكل  واملناسبات. 

واختاذ القرارات بشكل مجاعي، والثاني يتعلق بسرعة إدماج جمتمع املدينة املنورة يف عملية 

املشاركة السياسية املتمثلة حبقهم يف صنع القرار بشكل متساو مع املهاجرين. وهو ما ترجم 

يف قرارات مصريية تتعلق باملواجهة مع املشركني يف معركة بدر، حيث اختذ الرسول، صلى 

اهلل عليه وسلم، قراره عن طريق الشورى، وبالتالي مل يظهر هذا القرار مبواجهة املشركني يف 

معركة بدر بأنه قرار للمهاجرين أو أنه قرار لألنصار، بل ظهر على أنه قرار للمسلمني، دون 

أن تبدو عليه هذه السمة أو تلك. يقول تعاىل:  }ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللَّـَه 

َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَّـُه َوَلْواَل َدْفُع 

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَّـِه  دِّ اللَّـِه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض هلَُّ

َكِثرًيا َوَلَينُصَرنَّ اللَّـُه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللَّـَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ )احلج: 39 - 40(

*. عسكر، علي. ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها. دار الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، الكويت: 2000، ص 25
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    إن القراءة التحليلية لطريقة صنع القرار يف فرتة ما بعد اهلجرة، تشري إىل أنها شكلت 

اللبنات األوىل ملؤسسة الدولة، وهي املقدمة اليت شكلت مفهوم الدولة اإلسالمية فيما بعد 

وأساسها، وبالتالي ميكن القول إن اهلجرة فعليًا قد شكلت أداة للتغيري السياسي،  وساهمت 

يف نشر الدعوة اإلسالمية يف كل أحناء اجلزيرة العربية ويف األماكن األخرى فيما بعد. 

     كما أن اهلجرة قد أضافت بعدًا تنظيميًا يف العمل ما كان ليتحقق للمسلمني يف جمتمع 

مكة، فقد وضع الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، ومنذ اللحظة األوىل لوصوله إىل املدينة املنورة  

آليات منظمة ومرحلية لنشر الدعوة اإلسالمية، عن طريق إرسال الرسائل إىل خمتلف القبائل 

العربية وامللوك،  ودعوتهم للدخول يف الدين اإلسالمي، اليت اعتمد فيها على رجال من 

املهاجرين واألنصار على حٍد سواء.

      اهلجرة أداة للتغيري االقتصادي:

   كانت عالقات اإلنتاج االقتصادي يف جمتمع املدينة املنورة تتسم بالبساطة، وتعتمد على 

العمل يف الزراعة.  بينما املهاجرون جاءوا من جمتمع يغلب عليه العمل يف التجارة واحلرف 

واخلدمات املرتبطة بوجود الكعبة يف مكة، فأهل مكة مل يعملوا يف الزراعة، وذلك بسبب 

1*(، وهم يف ذات الوقت مل يكونوا ميلكون أي أدوات إنتاج أو أموال للبدء يف 

طبيعة أراضيها)

استثمارها يف جمتمع املدينة اجلديد، وما ميلكونه من عناصر اإلنتاج هو قوتهم البدنية وبعض 

املهارات. وعادة تفرض اجملتمعات املستضيفة على املهاجرين منط اإلنتاج املوجود، وعليهم 

*.  عبد العزيز، سامل السيد. دراسات يف تاريخ العرب. مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة، )دون تاريخ(، ص301.

اهلجرة النبوية كأداة للتغيري االجتماعي والسياسي واالقتصادي
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أن يندجموا ضمن هذه العالقات اجلديدة. إال أن النموذج الذي قدمته اهلجرة هو منوذج فريد 

العالقات  العالقات االجتماعية كما سبق وذكرنا، بل على صعيد  ليس فقط على صعيد 

االقتصادية، حيث مسح هذا التقبل من قبل جمتمع املدينة الذي متثل يف املؤاخاة بني املهاجرين 

واألنصار بسرعة اندماج املهاجرين يف عالقات اإلنتاج االقتصادية املوجودة؛ فاملؤاخاة تضمنت 

املشاركة يف احلصول على الرزق والعمل.  يقول اهلل تعاىل: }َوالَّذيَن آَمنوا َوهاَجروا َوجاَهدوا 

َكريٌم{.  َوِرزٌق  َمغِفَرٌة  هلَُم  َحقًّا  امُلؤِمنوَن  ُهُم  ُأولـِئَك  َوَنَصروا  آَووا  َوالَّذيَن  اللَّـِه  َسبيِل  يف 

)األنفال: 74(

العملية  اخلربات  من  يستفيد  أن  املنورة  املدينة  جملتمع  أتاح  قد  التقبل  هذا  أن  كما      

للمهاجرين يف عملية اإلنتاج االقتصادي، ومسح أيضًا بإحداث تأثري لطبيعة عالقات اإلنتاج 

االقتصادي املوجودة يف مكة، اليت محلها معهم املهاجرون كثقافة، على منط اإلنتاج الذي كان 

سائدًا يف املدينة، وإن كانوا ال ميلكون عناصر اإلنتاج األخرى من أدوات إنتاج ورأس مال.  

ولكن جمتمع املدينة استفاد من رأس املال البشري املتمثل يف املهاجرين؛ ما أضفى تنوعًا على 

طبيعة اإلنتاج االقتصادي؛ وأحدث تطورًا على طبيعة العالقات االقتصادية؛ وخلق عالقات 

إنتاج جديدة. 

      اهلجرة منحى تارخيي:

التأثري االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي أحدثته اهلجرة يشكل حلظة     إن طبيعة 

تارخيية حامسة وفاصلة يف تاريخ الدعوة اإلسالمية، وكانت حدثًا ضروريًا ال بد أن يقع من 
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أجل حتقيق أهداف الدين اإلسالمي يف االنتشار وصواًل إىل العاملية. وهو ما يفسر لنا اختاذ 

تلك اللحظة كتقويم جديد للعامل اإلسالمي. 

 إن أدوات التحليل للهجرة النبوية كحدث يف سياقها االجتماعي والسياسي واالقتصادي 

تقدم لنا رؤية علمية حول عملية التحول والتطور يف اجملتمع اإلسالمي، وصواًل إىل ما حنن 

عليه اآلن. فعملية التغيري اجملتمعي هي عملية تراكمية، ولكن ميكن رصد إرهاصاتها التارخيية 

عرب خمتلف املراحل. وال شك أن هناك أهمية عظمى تكمن يف هذا التحول الذي أحدثته 

اهلجرة، حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل قد مهد للرسول، صلى اهلل عليه وسلم، مقومات جناح 

الدعوة اإلسالمية كافة، مبا فيها  هذا احلدث العظيم املتمثل بهجرة املسلمني من مكة إىل 

املدينة املنورة.

اهلجرة النبوية كأداة للتغيري االجتماعي والسياسي واالقتصادي
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   اللعان يف اللغة: هو الطرد واإلبعاد )1(، قال سبحانه وتعاىل عند طرد إبليس من اجلنة: }َقاَل 

يِن{.)ص: 77 - 78( َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم * َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنيِت ِإىَل َيْوِم الدِّ

   اللعان يف الشرع: شهادات مؤكدات باألميان، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد 
القذف يف حقه، ومقام حد الزنى يف حقها.)2(

   وولد اللعان هو الذي يولد على فراش زوجية صحيحة شرعاً، إال أن الزوج رمى زوجته 

بالزنى، ونفى نسبه منه، وليس لديه شهود يشهدون على الزنى، ويعجز عن إثبات ذلك 

بالبينة، فإذا أصر على ذلك، جعل اهلل له خمرجًا من حده حد القذف، بأن يالعن زوجته؛ بأن 

يشهد باهلل العظيم أنه لصادق فيما رماها به من الزنى، ويقول يف اخلامسة: أن لعنة اهلل عليه 

إن كان من الكاذبني، فيما رماها به، ثم تشهد الزوجة أربع شهادات باهلل أنه ملن الكاذبني 

فيما رماها به من الزنى، وتقول يف اخلامسة: أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني فيما 
رماها به من الزنى.)3(

1. القاموس احمليط: 4 /269.
2. فتح القدير: 4 /276، واملهذب: 2 /125، وتبيني احلقائق للزيلعي: 4 /14 - 15.

3. املغين البن قدامة: 6 /226، بداية اجملتهد: 2 /134، تفسري آيات األحكام للسايس: 2 /136.

مرياث ولد اللعان وولد الزنى 
يف الفقه اإلســــالمي

د. شفيق عياش

فقه ومواعظ
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   فإذا ت التالعن بني الزوجني بالصورة السابقة، سقط احلد عن االثنني، وفرق القاضي 

بينهما، ونفى الولد عن الزوج، وأحلقه بأمه، ويسمى هذا الولد بولد اللعان.

     مرياث ولد اللعان:

   ذهب مجهور الفقهاء )أبو حنيفة ومالك والشافعي( إىل أن ولد اللعان يرث أمه وأقاربها، 

وترثه أمه وأقاربها، وهذا ما قال به زيد بن ثابت، ومروي عن علي، كرم اهلل وجهه.

   فرتث األم بطريق الفرض، واألخوة ألم بطريق الفرض أيضاً، وُيرُد عليهم الباقي عند 

القائلني بالرد من أصحاب هذا املذهب، أو يكون لبيت املال عند من ال يقول بالرد، وقال 

ابن رشد )إنه قول مالك وأهل املدينة()1(، وعلى هذا ال يرث غريه، وال يرثه غريه بالعصوبة 

النسبية.

    فلو تويف ولد اللعان عن: أم، وأب، وخال، وأب أم، كانت الرتكة مجيعها لألم فرضًا وردًا؛ 

إذ اخلال وأبو األم من ذوي األرحام، ومرتبتهم يف املرياث متأخرة عن ذوي الفروض، وال يأخذ 

األب شيئًا من تركته؛ النقطاع نسبه عنه.

    ولو تويف ولد اللعان عن زوجته، وبنته وأخيه ألمه، كان للزوجة الثمن، وللبنت النصف 

فرضاً، والباقي ردًا، وال شيء لألخ ألم؛ ألنه حمجوب بالفرع الوارث املؤنث.

    واستدل أصحاب هذا الرأي بأن العصوبة أقوى أسباب اإلرث، وأقرباء األم يدلون بها، 

واإلدالء باإلناث، أضعف أسباب اإلرث، فال يوز أن يثبت به أقوى أسباب ترتب اإلرث 

وهي العصوبة)2(، كما يرتتب على القول بالتعصيب هنا خمالفة للنص، قال تعاىل: }َوِإْن َكاَن 

ُدُس َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن  َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

1. بداية اجملتهد: 2 /297 وما بعدها.
2. املرياث: حممد زكريا الربديسي، ص: 407.

مرياث ولد اللعان وولد الزنى يف الفقه اإلسالمي
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َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء يِف الثُُّلِث...{)النساء: 12(، فالقرآن الكريم يف هذا النص شرط يف إرث األخ 

ألم، أن يكون امليت كاللة؛ أي ال ولد، وال والد له، فلو ورثناه هنا بالتعصيب، للزم إبطال 

النص فيما لو تويف ولد زنا، عن بنت، وأخ ألم، فإنه على قول من يورثه بالتعصيب، يأخذ 

األخ ألم الباقي تعصيباً، وال كاللة هنا، بل يوجد للميت فرع وارث مؤنث.

    وذهب أمحد بن حنبل يف املشهور عنه، إىل أن ولد اللعان يورث بالتعصيب، وعصبته هم 

عصبة أمه، وهذا هو قول عبد اهلل بن عمر، ورواية عن ابن مسعود، ويرتتب على هذا الرأي 

أنه لو تويف ولد اللعان عن أمه وخاله، كان ألمه الثلث، وخلاله الثلثان بالتعصيب، ولو تويف 

عن زوجته وابنته وأخيه ألمه، كان لزوجته الثمن فرضاً، والبنته النصف فرضاً، وألخيه ألمه 

الباقي تعصيباً.

    وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله صلى اهلل عليه وسلم: )َأحِلُقوا الَفَراِئَض ِبَأْهِلَها، 

َفَما َبِقَي َفُهَو أَلْوىَل َرُجٍل َذَكٍر()1(، وأول رجل هنا هو من أقارب  أمه.

    والراجح، واهلل أعلم، ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، الذي يعترب األم وقرابتها وارثة البن 

اللعان، وال عصبة البن اللعان.

      مرياث ولد الزنى:

     الزنى يف الشرع: وطء الرجل املكلف الطائع املختار املرأة املشتهاة يف القبل، يف غري 
امللك وشبهة امللك.)2(

    ولد الزنى: هو املولود من غري نكاح شرعي، وال يعّد ولدًا شرعياً؛ أي ما جاء بطريق 

السفاح، فال يثبت نسبه من كان السبب يف محل أمه به؛ أي -الزاني- حتى لو أقر أنه ابنه 

1. صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب مرياث ابن االبن إذا مل يكن ابن.
2. البحر الرائق: 5 /3.
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من الزنى؛ ألن الزواج نعمة، والنعمة ال تنال مبحظور، والنعمة هنا هي ثبوت النسب، وهي 

من أعظم النعم.

    إن حكم الزنى كحكم ولد اللعان، يف أنه ال يرث من أبيه، وال يرث أبوه منه؛ ألن النسب 

الذي هو سبب التوارث منقطع بينهما، ويلحق ولد الزنى بأمه، فريثها، ويرث من أقاربها، 

وترث منه أمه، وأقاربها أيضاً، وهلا عليه حق األمومة من الرب، والنفقة، والتحريم، وسائر 

حكم األمهات)1(، ويقول صاحب الكنز من احلنفية: ويرث ولد الزنى، واللعان، بهة األم 
فقط.)2(

    فلو مات ولد الزنى عن أمه، وأبيها وأخيها، ورثت األم ثلث الرتكة فرضاً، وباقيها ردًا، 

وال شيء ألبيها، وال أخيها؛ ألنهما من ذوي األرحام، وال مرياث لذوي األرحام، ما دام أنه 

يوجد أصحاب فروض نسبية.

    وإن مات ولد الزنى عن زوجة، وبنت، وأم، وأب غري شرعي، ففي هذه املسألة تأخذ 

الزوجة الثمن فرضاً، والبنت تأخذ النصف فرضاً، واألم تأخذ السدس فرضاً، والباقي يرد 

على البنت واألم، بنسبة سهامهما واحد إىل ثالثة، وال شيء لألب؛ النقطاع نسبه عنه.

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

1. احمللى البن حزم: 9/ 302، والدر املختار شرح تنوير األبصار: 4 /402.
2. كشف احلقائق شرح كنز الدقائق: 2 /354.

مرياث ولد اللعان وولد الزنى يف الفقه اإلسالمي
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      ال تكاد ختلو دورية من دوريات الصحافة بأشكاهلا وأنواعها كافة من امُلشاَهد، واملقروء، 

واملكتوب، أو املرئي، واملسموع، من الصحف، واجملالت، واإلذاعات، والفضائيات، من زاوية 

ال تغيب: أنت والنجوم، أو حظك اليوم، أو األبراج، وما شاكل ذلك، كما تنشط بني فرتة 

وأخرى خاصة يف األزمات واحلروب وبدايات األعوام. 

      وإذا كانت الكهانة قد عرفت أشكااًل خمتلفة عرب التاريخ، مثل الضرب بالرمل، والنظر 

يف الكتب، وقراءة الكف، والفنجان، فإنها اليوم تنشط بأسلوب التنجيم، فما الكهانة؟ وما 

موقف الشرع من التنجيم؟ وهل ينطبق ذلك املوقف على األبراج؟ وما األضرار اليت تلحق 

متعاطيها؟ 

        معنى الكهانة: 

       تبني مراجع اللغة العربية أن الكهانة ترجع إىل الفعل الثالثي: كهن. 

      وكهن له، يكَهن ويكُهن كهانة، وتْكهَّن تكهنًا وتكهيناً: قضى له بالغيب، والكاهن: 

الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان، ويّدعي معرفة األسرار، وقد كان يف 

حكم الشرع يف كهانة العصر

 - صناعة التنجيم - 
                     الشيخ أمحد خالد شوباش /  مفيت حمافظة نابلس

فقه ومواعظ
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العرب كهنة، فمنهم من يزعم أن له تابعًا من اجلن، وَرِئيًا يلقي إليه األخبار، ومنهم من 

يزعم أنه يعرف األمور مبقدمات أسباب، يستدل بها على مواقعها من كالم من يسأله، أو 

فعله، أو حاله، وهذا خيصونه باسم العّراف، كالذي يدعي معرفة الشيء املسروق، ومكان 

الشيء الضائع. والعرب تسمي كل من تعاطى علمًا دقيقًا كاهناً، ومنهم من يسمي املنجم 
والطبيب كاهناً.)1(

     فكل من يتحدث عن مستقبل الزمان، ويدعي معرفة األسرار من غري دليل أو برهان، 

يسمى كاهناً، وعلم األسرار والغيبيات ما اختص اهلل به نفسه، ومل مينح ذلك لنب مرسل، وال 

مللك مقرب، إال فيما شاء سبحانه، فمن زعم أنه يعرف من أمور الغيب؛ فإن كان ذلك ما ورد 

يف القرآن والسنة، قبلناه، ومن عرف شيئًا من ذلك بناء على مقدمات علمية كأحوال اجلو، 

وبعض األمور الطبية املستفادة من األجهزة املتطورة كالتصوير اإلشعاعي، قبلناه كذلك، أما 

من أخرب بغري ذلك، فهو الكاهن، ومن اعتمد يف كالمه على النجوم، يسمى منجمًا كذلك. 

     فالكهان واملنجمون يرمجون بالغيب، ويطلقون كالمهم َحْدسًا وظناً، بناء على اتصال 
النجوم وافرتاقها.)2(

      وعليه؛ فإن الكهانة تعين اّدعاء معرفة األسرار، ومطالعة الغيب عن طريق الكائنات، 

فإن كان باالعتماد على املقدمات، والبناء عليها حدسًا وظناً، مسيت عرافة، وإن كان باالعتماد 

1. ابن منظور: حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري األفريقي املتويف سنة 711هـ؛ 
أبو  /363، واجلزري:   13 مادة كهن   15 1414هـ عدد األجزاء  الثالثة  الطبعة  دار صادر/ بريوت،  العرب:  لسان 
السعادات املبارك بن حممد؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر، املكتبة العلمية- بريوت 1399هـ 1979م، حتقيق 

عمر طاهر أمحد الزاوي- حممود حممد الطناحي عدد األجزاء 5، 4 /399 من املكتبة الشاملة.
2. اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، 2 /495. 

حكم الشرع يف كهانة العصر  - صناعة التنجيم - 
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على حركة النجوم، مسي تنجيماً، وهو ضرب من الكهانة. 

       موقف الشرع من الكهانة والتنجيم: 

       قال القاضي عياض، رمحه اهلل)1(: كانت الكهانة يف العرب ثالثة أضرب: 

       أحدهما: يكون لإلنسان ولي من اجلن، خيربه مبا يسرتقه من السمع من السماء، وهذا 

القسم بطل حني بعث اهلل نبينا، صلى اهلل عليه وسلم.

      الثاني: أن خيربه مبا يطرأ، أو يكون يف أقطار األرض، وما خفي عنه ما قرب أو بعد، وهذا 

ال يبعد وجوده. 

      الثالث: املنجمون: وهذا الضرب خيلق اهلل تعاىل فيه لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب 

فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عّراف، وهو الذي يستدل على األمور بأسباب 

ومقدمات يّدعي معرفته بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض يف ذلك بالزجر والطرق)2(، 

الشرع،  كلهم  أكذبهم  وقد  كهانة،  كلها تسمى  األضرب  معتادة، وهذه  وأسباب  والنجوم، 

ونهى عن تصديقهم وإتيانهم.
     فاّدعاء علم الغيب واالكتساب به، وإتيان الكهان وسؤاهلم حرام باإلمجاع.)3(

  

1. النووي: أبو زكريا حييى بن شرف النووي؛ املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العربي- 
بريوت، الطبعة الثانية 1392هـ عدد األجزاء 18، 14 /223. 

2. الزجر: زجر الطري لينزجر، فيتجه ميينًا أو مشااًل، والطرق: اخلط خيط باألرض. 
املوسوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - الكويت، الطبعة الثانية، طبع الوزارة من  .3"

1404 - 1427هـ، 45 جزءًا، 35 /172. 
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      أقسام علم التنجيم: 

      ولقد قسم العلماء علم التنجيم إىل قسمني:)1(

النجوم على حتديد  االستدالل بسري  أي  التسيري؛  يسمى علم  ما  أو  األول: حسابي،       

األوقات واجلهات، كأوقات الصالة، وأوائل الشهور، وجهة القبلة، واجلهات األربعة، فهذا 

جائز ال خالف بني العلماء يف ذلك، بل عده مجهور العلماء فرض كفاية)2(، فبهذا العلم 

والفصول  قطعي،  بشكل  والكسوف،  واخلسوف،  األهلة،  وحساب  الصالة،  أوقات  تعرف 

األربعة، وليس هذا من الكهانة احملرمة.

ْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَباٍن{)الرمحن: 5(،       وهو حق، نطق بذلك اهلل سبحانه، فقال تعاىل: }الشَّ

وقال: }َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتنْيِ َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوْا َفْضاًل 

ْلَناُه َتْفِصياًل{)اإلسراء: 12(، وقال:  ِننَي َواحِلَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّ مِّن رَّبُِّكْم َوِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِّ

ِننَي َواحِلَساَب َما  َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَياء َوالَقَمَر ُنورًا َوَقدَّ }ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن{)يونس: 5(، فينبغي االعتماد على تلك  َخَلَق اهلُل َذِلَك ِإالَّ ِباحَلقِّ ُيَفصِّ

احلسابات يف حتديد أوقات الصالة، وجهة القبلة، إال أن أكثر أهل العلم ال ييزون االعتماد 

عليها وحدها يف إثبات هالل رمضان؛ ألن الشرع عّلق الصيام برؤية اهلالل، وال مانع من 

1. املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الطبعة الثانية، دار السالسل، الكويت 14 /53، 
والعثيمني: حممد صاحل؛ القول املفيد على كتاب التوحيد، الطبعة الثانية حمرم 1424 دار ابن اجلوزي 333. 

 ،1/  3 الشاملة،  املكتبة  الكبائر طـ  اقرتاف  الزواجر عن  العباس أمحد بن حممد؛  أبو  الدين  اهليثمي: شهاب    .2
واحلطاب: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد؛ مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حتقيق زكريا عمريات، دار 
الكتب العلمية طبعة خاصة 1423هـ 2003م 2 /70، والقرايف: أبو العباس أمحد بن إدريس؛ الفروق، حتقيق خليل 

املنصور، دار الكتب العلمية سنة النشر 1418هـ 1998م، مكان النشر: بريوت، عدد األجزاء 4، 2 /298.

حكم الشرع يف كهانة العصر  - صناعة التنجيم - 



42

العدد  118  حمرم وصفر   1436 هـ   -  تشرين الثاني وكانون األول  2014م

طريق  عن  تتم  اليت  املباشرة،  غري  أو  املباشرة  البصرية  الرؤية  جانب  إىل  بها  االستئناس 

التقنيات العلمية. وأجاز بعض الفقهاء االعتماد على احلساب، والقواعد الفلكية، يف إثبات 

دخول رمضان وخروجه. 

على  الفلكية  باألحوال  يستدل  أن  وهو  التأثري:  علم  يسمى  ما  أو  استداللي،  الثاني:      

اّدعاء أصحابه أنهم يعلمون الغيب  احلوادث األرضية، وهذا هو املنهي عنه، وهذا يشمل 

بأنفسهم منه، أو أن لألفالك تأثريًا على احلوادث بذاتها.

      واالستدالل بالنجوم على األزمان، ال بأس به، كأن يقال: إذا طلع النجم الفالني دخل 

وقت السيل، أو دخل وقت الربيع، أو أنه يطلع من جهة الشمال، أو اجلنوب، فهذا ال بأس 

به. 

      األضرار اليت تلحق املتعاطي مع الكهانة: 

      حّرمت الشريعة اإلسالمية الكهانة، وإتيان الكهان، والتعامل معهم، وزجرت عن ذلك، 

ألسباب شرعية، أوجزها مبا يأتي: 

      أواًل: أن إتيان الكهان وسؤاهلم حرام شرعاً، ويلحق بذلك علم التنجيم التأثريي، الذي 

يشمل ما يسمى بتوقعات األبراج، فقراءة األبراج، واالستماع إليها عرب اإلذاعة حرام شرعاً؛ 

ملا ورد َعْن َصِفيََّة، َعْن َبْعِض َأْزَواِج النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
َوَسلََّم، َقاَل: )َمْن َأَتى َعرَّاًفا، َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء، ملَْ ُتْقَبْل َلُه َصالٌة َأْرَبِعنَي َلْيَلًة(.)1(

    وسؤال العّراف وحنوه، ينقسم إىل أربعة أقسام:)2(

    األول: السؤال اجملرد من غري تصديق وال تكذيب؛ فهذا حرام. 

1. صحيح مسلم، كتاب السالم، باب حتريم الكهانة وإتيان الكهان. 
2. العثيمني؛ القول املفيد،341. 



43

    الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعترب قوله، فهذا كفر؛ ألن تصديقه يف علم الغيب تكذيب 

َماَواِت َواأَلْرِض الَغْيَب ِإال اهلُل َوَما َيْشُعُروَن  للقرآن، وقد قال تعاىل: }ُقل ال َيْعَلُم َمن يِف السَّ

َأيَّاَن ُيْبَعُثوَن{.)النمل: 65( 

    الثالث: أن يسأله ليختربه أهو صادق أو كاذب، فهذا ال بأس به. 

    الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجباً. 

به  الذي حيصل  التمام  تقبل على وجه  مل  أي  َلْيَلًة(؛  َأْرَبِعنَي  َلُه َصالٌة  ُتْقَبْل  )ملَْ  وقوّله:     

متام الرضا، ومتام املثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة اليت فعلها تقابل تلك احلسنة يف 

امليزان، فتسقطها، ويكون وزرها موافيًا ألجر تلك احلسنة، وإذا مل يكن له أجر، صارت كأنها 

غري مقبولة، وإن كانت جمزية ومربئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها، قوبل بالسيئة 
فأسقطته.)1(

    ثانياً: إن تصديق الكهان فيما خيربون عنه، وتصديق ما يأتي يف األبراج يعد كفرًا، ملا ورد 

َأْو َعرَّاًفا،  َقاَل: )َمْن َأَتى َكاِهًنا،  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َواحَلَسِن، َعْن النَِّبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، 

ٍد، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم()2(، فقوله: )َفَقْد َكَفَر(  َقُه مبَِا َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر مبَِا ُأْنِزَل َعَلى حمَمَّ َفَصدَّ

ظاهره الكفر احلقيقي، وقيل: هو الكفر اجملازي، وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعّراف يعرفان 

الغيب، ويطلعان على األسرار اإلهلية، كان كافرًا كفرًا حقيقياً، كمن اعتقد تأثري الكواكب، 
وإال فال.)3(

1. شرح النووي على مسلم 14 /427، والعثيمني القول املفيد، 342. 
2. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، رضي اهلل عنه، قال شعيب األرنؤوط: حسن رجاله 

ثقات رجال الصحيح. 
3. الشوكاني: حممد بن علي؛ نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار، شرح منتقى األخبار، الناشر إدارة الطباعة املنريية، 7 /205.  

حكم الشرع يف كهانة العصر  - صناعة التنجيم - 
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    ثالثاً: براءة النب، صلى اهلل عليه وسلم، من يتعامل بالكهانة أخذًا وعطاء، ملا ورد َعْن 

ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم: )َلْيَس ِمنَّا َمْن 

َن َلُه، َأْو َسَحَر، َأْو ُسِحَر َلُه، َوَمْن َعَقَد ُعْقَدًة، َأْو َقاَل:  َن، َأْو ُتِكهِّ َتَطريََّ، َأْو ُتِطريََّ َلُه، َأْو َتَكهَّ

ٍد، صلى اهلل عليه  َقُه مبَِا َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر مبَِا ُأْنِزَل َعَلى حمَمَّ َمْن َعَقَد ُعْقَدًة، َوَمْن َأَتى َكاِهًنا، َفَصدَّ
وسلم(.)1(

    رابعاً: إن مارسة علم التنجيم التأثريي، يعد مارسة للسحر، ملا جاء َعِن اْبِن َعبَّاٍس، رضي 

اهلل عنهما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمْن اْقَتَبَس ِعْلًما ِمْن النُُّجوِم، اْقَتَبَس 
ُشْعَبًة ِمْن ِسْحٍر، َما َزاَد َزاَد، َوَما َزاَد َزاَد(.)2(

فاحلديث يدل على أن علم النجوم الذي يستدل به على احلوادث األرضية، كاالستدالل مثاًل 

باقرتان جنم بنجم أنه سيحدث كذا وكذا، وأن والدة إنسان يف هذا النجم على أنه سيكون 

النب،  للنجوم بذلك أصاًل، وهلذا عدَّ  النجم اآلخر سيكون شقياً، وال عالقة  سعيدًا، ويف 

، َأنَّ النَِّبَّ، َصلَّى اهلُل  صلى اهلل عليه وسلم، ذلك من أمر اجلاهلية، فعن َأِبي َماِلٍك اأَلْشَعِريَّ

ْعُن  : اْلَفْخُر يِف اأَلْحَساِب، َوالطَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َأْرَبٌع يِف ُأمَّيِت ِمْن َأْمِر اجْلَاِهِليَِّة، ال َيرْتُُكوَنُهنَّ

يِف اأَلْنَساِب، َواالْسِتْسَقاُء ِبالنُُّجوِم، َوالنَِّياَحُة( َوَقاَل: )النَّاِئَحُة ِإَذا ملَْ َتُتْب َقْبَل َمْوِتَها، ُتَقاُم َيْوَم 
الِقَياَمِة، َوَعَلْيَها ِسْرَباٌل ِمْن َقِطَراٍن، َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب(.)3(

1. مسند البزار، مسند عمران بن احلصني برقم 3578، وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب رواه البزار بإسناد جيد، 
دون قوله: ومن أتى إىل آخره بإسناد حسن، وقال اهليثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خال إسحق بن الربيع 

وهو ثقة.
2. مسند أمحد، مسند بين هاشم، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النب، صلى اهلل عليه وسلم، قال 

شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه األلباني. 
3. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب التشديد يف النياحة، ومعنى درع من جرب: أي يصري جلدها أجرب، حتى يكون 

اجلرب كقميص على بدنها، والدرع قميص النساء )التيسري بشرح اجلامع الصغري 2/ 462(.
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    خامساً: أن من اعتقد أن النجوم تنفع وتضر، أو تتسبب يف نفع وضر، فقد كفر، وخرج من 

ملة اإلسالم، فقد روى َزْيد بُن خاِلٍد اجُلَهيِنِّ، َقاَل: )َصّلى َلنا َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، 

ْبِح باحُلَدْيِبَيِة، َعلى ِإْثِر مَساٍء كاَنْت ِمَن اللَّْيَلِة، َفَلّما اْنَصَرَف، َأْقَبَل َعلى النَّاِس، َفقاَل:  َصالَة الصُّ

َهْل َتْدُروَن َماذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقالوا: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َأْصَبَح ِمْن ِعبادي ُمْؤِمٌن ِبَي َوكاِفٌر، 

َفَأّما َمْن َقاَل ُمِطْرنا ِبَفْضِل اهلِل َوَرمْحَِتِه، َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبَي، َوكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َوَأّما َمْن َقاَل: ِبَنْوِء 

َكذا َوَكذا، َفَذِلَك كاِفٌر ِبَي، َوُمْؤِمٌن ِبالَكْوَكِب()1(، فقوله: )ِبَنْوِء َكذا َوَكذا(؛ أي بنجم كذا، 

والباء للسببية، يعين هذا املطر من النجم.

    فالنجوم والكواكب تتحرك بأمر اهلل، وال متلك لغريها، وال لنفسها ضرًا وال نفعاً، ويف 

ْمَس َوالَقَمَر اَل َيْنَكِسَفاِن  حديث َأِبي َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل النَِّبُّ، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ الشَّ
ملَِْوِت َأَحٍد ِمَن النَّاِس، َولِكنَُّهَما آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهلِل، َفِإَذا َرَأْيُتُموُهَما، َفُقوُموا َفَصلُّوا(.)2(

 ،     سادساً: إن كسب املنجم والكاهن حرام شرعاً، فقد جاء يف حديث َأِبي َمْسُعوٍد اأَلْنَصاِريِّ

 ، الَبِغيِّ َوَمْهِر  َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َنهى َعْن ثََِن الَكْلِب،  رضي اهلل عنه: )َأنَّ 
َوُحْلَواِن الَكاِهِن(.)3(

     قال البغوي، والقاضي عياض: أمجع العلماء على حتريم ُحلوان الكاهن؛ ألنه عوض عن 
حمّرم، وألنه أكل املال بالباطل.)4(

    َوَعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اهلُل َعْنَها، َقاَلْت: )َكاَن أَلِبي َبْكٍر ُغاَلٌم خيِْرُج َلُه اخَلَراَج، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر 

َيْأُكُل ِمْن َخَراِجِه، َفَجاَء َيْوًما ِبَشْيٍء، َفَأَكَل ِمْنُه َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل َلُه الُغاَلُم: َأَتْدِري َما َهَذا؟ َفَقاَل 

1. صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صفة الصالة، باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلم.
2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ثن الكلب. 

3. صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية. 
4. شرح النووي على مسلم، 10 /231. 

حكم الشرع يف كهانة العصر  - صناعة التنجيم - 
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ْنُت إِلْنَساٍن يِف اجَلاِهِليَِّة، َوَما ُأْحِسُن الِكَهاَنَة، ِإال َأنِّي َخَدْعُتُه،  َأُبو َبْكٍر: َوَما ُهَو؟ َقاَل: ُكْنُت َتَكهَّ
)

1

َفَلِقَييِن، َفَأْعَطاِني ِبَذِلَك، َفَهَذا الَِّذي َأَكْلَت ِمْنُه، َفَأْدَخَل َأُبو َبْكٍر َيَدُه، َفَقاَء ُكلَّ َشْيٍء يِف َبْطِنِه(.)*

    وأخريًا؛ فإن ما يسمى أنت والنجوم، أو حظك اليوم، أو األبراج، وما يذكر فيها من 

توقعات، وما يذكره املنجمون من توقعات ألسبوع، ولعام وأكثر، إمنا هو من الرجم بالغيب، 

وهو كذب وهراء، ال يوز شرعًا البحث عنه، وال قراءته، وال تصديقه، أو التعامل معه.

واهلل تعاىل أعلى وأعلم
املصادر املراجع

املتويف سنة . 1 األفريقي  منظور األنصاري  ابن  الدين  الفضل مجال  أبو  منظور: حممد بن مكرم بن علي،  ابن 
711هـ؛ لسان العرب: دار صادر/ بريوت، الطبعة الثالثة 1414هـ عدد األجزاء 15 مادة كهن 13 /363. 

اجلزري: أبو السعادات املبارك بن حممد؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر، املكتبة العلمية- بريوت 1399هـ . 2
1979م، حتقيق عمر طاهر أمحد الزاوي- حممود حممد الطناحي عدد األجزاء 5، 4 /399 من املكتبة الشاملة.

النووي :أبو زكريا حييى بن شرف النووي؛ املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العربي- . 3
بريوت، الطبعة الثانية 1392 هـ عدد األجزاء 18، 14 /223 .

   اهليثمي: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد؛ الزواجر عن اقرتاف الكبائر طـ املكتبة الشاملة، 3 /1،. 4
احلطاب: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد؛ مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حتقيق زكريا عمريات، . 5

دار الكتب العلمية طبعة خاصة 1423هـ 2003م 70/2   
القرايف: أبو العباس أمحد بن إدريس؛ الفروق، حتقيق خليل املنصور، دار الكتب العلمية سنة النشر 1418هـ . 6

1998م، مكان النشر: بريوت، عدد األجزاء 4، 2 /298.

الشوكاني:  حممد بن علي؛ نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار، شرح منتقى األخبار، الناشر إدارة الطباعة . 7
املنريية، 7 /205.  

القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية حمرم 1424هـ.. 8
املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، جمموعة من العلماء، الطبعات من 1404هـ . 9

- 1427هـ.

*. صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب أيام اجلاهلية.
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     من األحاديث اليت ينبغي أن يعيها كّل مسلم، وتتعّلق بفضائل األعمال، قوله صلى اهلل 

ْثُتْم، َوَأْوُفوا ِإَذا  عليه وسّلم: )اْضَمُنوا ِلي ِستًّا ِمْن َأْنُفِسُكْم، َأْضَمْن َلُكُم اجْلَنََّة: اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّ
)

1

وا َأْبَصاَرُكْم، َوُكفُّوا َأْيِدَيُكْم(.)* َوَعْدُتْ، َوَأدُّوا ِإَذا اْؤمتِْنُتْم، َواْحَفُظوا ُفُروَجُكْم، َوُغضُّ

      إّنها ست خصال َمن اّتصف بها ضمن اجلّنة، وكّلها معروفة، وورد الرتغيب فيها يف آيات 

وأحاديث كثرية، فجاءت منثورة كفرائد العقد، وميزة هذا احلديث أّنه مجعها يف عقد واحد، 

ْثُتْم(، واملسلم ال يقبل  ومن اخلري أن نتوّقف معها قلياًل، وأّوهلا صدق احلديث )اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّ

لنفسه أن يكون كاذبًا ال مع نفسه، وال مع رّبه، وال مع الناس؛ ألّن الكذب يتنافى مع اإلميان، 

ودعوة اإلسالم دعوة صدق، ورسول اإلسالم رسول صدق، وصحابة رسول اهلل كانوا أهل 

صدق، والربانّيون يف كّل زمان ومكان يتنّزهون عن الكذب، ويتحّلون بالصدق، واملسلم يربأ 

ْمآُن  بنفسه أن يتحّدث حديثًا فيه كذب، فيخدع املستمع، ويكون معه كالسراب }حَيَْسُبُه الظَّ

َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه ملَْ َيِْدُه َشْيًئا{)النور: 39(، وهو بذلك يتلبَّس بصفة من صفات املنافقني؛ فمن 

أشهر صفات املنافقني الكذب، ومن املؤمل أّن الكذب تفّشى يف جمتمعات املسلمني، ومل يَر فيه 

*. مسند أمحد، باقي مسند األنصار، حديث عبادة بن الصامت، رضي اهلل عنه، وقال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه 
وهذا إسناد رجاله ثقات.

  أضمن لكم اجلنة
أ. كمال بواطنة

فقه ومواعظ
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بعضهم بأساً، وقد رأى الصغار- وهم على الفطرة- الكبار يكذبون فشّبوا على الكذب، 

ولقد أصبح املسلم يعيش يف حرية من أمره؛ لشّكه يف كثري ّما يسمع، وأصبحت الثقة بني 

الناس شبه مفقودة.

    واخلصلة الثانية اليت متّهد السبيل إىل اجلّنة، الوفاء بالوعد )َوَأْوُفوا ِإَذا َوَعْدُتْ(، واملسلم 

إذا وعد أوفى، وليس من ُخُلقه أن خيلف الوعد، وتراه ال يعد ِعدة إذا شّك أّنه غري قادر على 

إنفاذها، وال ريب أّن أمور الناس تسري بطريقة أسرع وأسلس، لو وفى كلٌّ مبا وعد، واخُللف 

بالوعد مذّمة عظيمة، ومن العجب أّن كثريًا من املسلمني ال يبالي بإخالف الوعد، ويظّن 

أّن األمر هنّي عند اهلل، وما درى أّنه من تلّبس به، فقد اّتصف بصفة من صفات أهل النفاق، 

واملنافق يعد الوعد، وال يبالي بأن خيلف، وّما يالحظ أّنك ترى املرّشحني يف االنتخابات يف 

بالد املسلمني يعدون، ولكن يتبنّي أّن وعودهم زائفات، إال من رحم ربي

     يعد الوعود الزائفات فريتقي       حّتى إذا حّل الوفاء تنكرا )حممود مصلح(

وحال كثري من الناس يصدق فيهم ما أنشد املتنب:

غاض الوفاء فما تلقاه يف ِعدة    وأعوز الصدق يف األخبار والقسم

    وما أنشد أبو نواس، وهو يشكو إخالف الوعد ّمن أحّبها:

فقلت الوعد سيدتي فقالت      كالم الليل ميحوه النهار

ِإَذا اْؤمتِْنُتْم(، واملسلم ال خيون،      واخلصلة الثالثة تتعّلق بأداء األمانات إىل أهلها )َوَأدُّوا 

واهلل }ال حيِبُّ َمْن َكاَن َخوَّاًنا َأِثيًما{)النساء:107(، فإذا ما ائتمن على كنوز الدنيا أّداها كاملة 

غري منقوصة، ويف إّبانها، وهو ال خيون من خانه، فكيف خيون من ال خيونه؟! ومن أسف أّننا 

يف زمان فسدت فيه الذمم، وحتى من كنت تظّنهم من أهل الثقة، خانوا األمانة، ومن قديم 

قال أبو احلسن التهامّي:
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ذهب التكرم والوفاء من الورى      وتصــّرما إال من األشعار

وفشت خيانات الثقات وغريهم      حتى اّتهمنا رؤية األبصار

   واخلصلة الرابعة تتعّلق حبفظ الفرج }َواْحَفُظوا ُفُروَجُكْم{، واملسلم حيفظ فرجه إال على 

أزواجه، أو ما ملكت ميينه من اإلماء، يوم كان هناك إماء، وال يعتدي }َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 

َحاِفُظوَن* ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأميَْاُنُهْم َفِإنَُّهْم َغرْيُ َمُلوِمنَي* َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك 

َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن{. )املؤمنون:5 - 7(

     وحقيقة األمر أن من يقبل أوامر رّبه ونواهيه، ويأخذها بالتسليم، يقنع مبا أعطاه اهلل من 

احلالل، فرتاه ال يلتفت لغري ما أحّل اهلل له، وال تتطّلع عينه إىل احلرام، فيحفظ فرجه عن أن 

يدنس باحلرام، وهو بذلك يعيش طمأنينة نفس، وراحة بال يف حني ترى من يرتكون حالهلم، 

ويذهبون إىل احلرام يعيشون معيشة زوجية شقّية؛ ألّن نفس الواحد منهم موّزعة هنا وهناك، 

وأثر الذنوب يدها املسلم يف ُخُلِق زوِجِه، ويف خلق دابته، ويف تعامل الناس معه، ويف سائر 

أموره. وقد شكا أحدهم شقوته يف حياته الزوجية، فقال له أحدهم: اصدقين القول، وسأسألك 

له: لن جتد  قال: نعم، فقال  الفاحشة؟  سؤالني: هل تشاهد األفالم اإلباحية؟ وهل تقرتف 

سعادة يف حياتك الزوجّية ما دمت على هذه احلال.

وا َأْبَصاَرُكْم(، واملؤمن ال يتبع النظرة      واخلصلة اخلامسة غّض البصر عن حمارم اهلل )َوُغضُّ

النظرة؛ ذلك لعلمه أّن النظرة األوىل اليت يراد منها تشخيص املرئّي له، والثانية عليه، وهو 

أيضًا  النساء  الرجال، وأمر  أمر  الذي  رّبه  امتثااًل ألمر  نزواتها؛  خيالف هوى نفسه، ويكبح 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى  بغّض البصر، فقال تعاىل: }ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّ

 }... هلَُْم ِإنَّ اهلَل َخِبرٌي مبَِا َيْصَنُعوَن * َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ

)النور:30 - 31(؛ ذلك ملا يرتّتب على النظرة اخلائنة من ُمضاعفات، ورسولنا األكرم، صلى 

  أضمن لكم اجلنة
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اهلل عليه وسّلم، َبّشَر من يغّض بصره ألجل اهلل، حبالوة يدها يف قلبه، ويف احلديث: )النَّْظَرُة 

َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإْبِليَس َمْسُموَمٌة، َفَمْن َتَرَكَها ِمْن َخْوِف اهلِل، َأَثاَبُه َجلَّ َوَعزَّ ِإمَياًنا، َيُِد َحاَلَوَتُه 

يِف َقْلِبِه()1(.  

         وقد أحسن الشاعر القروي حني أنشد:

كّل احلـــوادث مبداها من النظر           ومعظم النار من مستصغر الشرِر

كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها            فتك الســـهام بال قوس وال وتِر

والعبــد مــــا دام ذا عني يقّلبها            يف أعني الغيد موقوف على اخلطِر
      يسرُّ مقلته مـــا ضـــّر مهــجَته            ال مرحبًا بســـــرور عاد بالضرِر )2(

     واخلصلة السادسة تتعلق بكّف اليد )َوُكفُّوا َأْيِدَيُكْم(، واليُد هي اليت تؤذي باحلركة، 

وأكثر ما يكون األذى باللسان واليد، واملسلم يضبط سلوكه، فيتمّهل، ويتحّلم، وال يطلق ليده 

العنان؛ لتؤذي غريه، ومن املالحظ أّن بعضهم من آتاه اهلل بسطة يف جسمه يصيبه الغرور، 

أّن املسلم من سلم  الناس بدل أن يستعملها يف نفعهم، وما درى  إيذاء  قّوته يف  فيستغّل 

املسلمون من لسانه ويده، ويشّك يف صّحة إسالم من يعمد إىل إيذاء الناس بغري وجه حّق، 

مستغاًل سطوته، أو سلطانه، أو قّوة عائلته.

      إّنها ست خصال من متّثلها، ضمن له النّب، صلى اهلل عليه وسّلم، دخول اجلنة، وال 

يتمّثلها إال من خياف رّبه، ويغلب هوى نفسه، ويعمل عمل أهل اجلنة.

      وُيفهم ضمنًا أّنه خيشى عليه من النار من مل يتمّثلها، فيكذب، وال يفي بالوعد، وخيون 

األمانة، وال يغّض بصره، وال حيفظ فرجه، وال يكّف يده عن أذّية الناس.

1. املستدرك، 3 /313 ، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإِلْسَناِد َوملَْ خيَرَِّجاُه.
2. جملة الرسالة، أمحد حسن الزياد، عدد 1025.
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    ميكن تصنيف كتاب )البيان( على أّنه كتاب أدب، وضعه اجلاحظ للتعليم، ومّساه )البيان( 

مبعنى اإلفصاح، و)التبيني( مبعنى )التفهيم()1(، وقد حظي هذا الكتاب باالهتمام والتقدير؛ 

حّتى لقد عّده ابن خلدون من أصول األدب العربي األربعة.)2(

    ومل يفرد اجلاحظ -وامسه عمرو بن حبر ت255هـ- )للنقد كتابًا خاّصًا أو رسائل، وإنه 

يكن  مل  كما  والتبيني()3(،  والبيان  كاحليوان،  كتبه؛  تضاعيف  نظرات يف  من  أورده  ما  أورد 

كتاب )البيان( خمّصصًا لدراسة بيان القرآن ونظمه، وإّن ما ورد فيه من آيات جاء يف معرض 

االستشهاد، أو االستدالل، أو حسب ما كان يقتضيه السياق املتعّلق بالبيان واألدب، بينما 

مّثل كتابه الّضائع يف )نظم القرآن( حلقة ما تزال مفقودة، حيث ترك اجلاحظ 270 كتابًا يف 

خمتلف علوم عصره، ومن املؤسف أّن كثريًا منها مل ُيعَثر عليه. 

1. الفاخوري، حّنا: اجلامع يف تاريخ األدب العربي- األدب القديم، ط2، دار اجليل: بريوت، سنة1995م، ص568.
2. انظر: ابن خلدون، عبد الرمحن: مّقدمة ابن خلدون، حتقيق د. حامد أمحد الطاهر، دار الفجر للرتاث-القاهرة، 

سنة2004م، ص710.
3. عباس، د. إحسان: تاريخ النقد األدبي عند العرب، ط1، دار الشروق، سنة 2001م، ص82.

  كتاب )البيان والتبيني( للجاحظ: 
إشارات مبّكرة 

إىل نظم القرآن، واستدالل عميق بآياته

أ .معني رفيق/ مشرف اللغة العربية - مديرية تربية جنني 

علوم قرآن
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      إشارات مبّكرة إىل نظم القرآن الكريم:

    يعرّب كتاب )البيان( عن بدايات التأليف العربي، وجند فيه ملسات بيانية مبّكرة حول نظم 

القرآن الكريم، من قبل أن تتطّور دراسات إعجاز القرآن، وتصل إىل املرحلة اليت وصلت 

ومدحه  والبالغة،  الفصاحة  من  العليا  الدرجة  الكريم  القرآن  اجلاحظ يف  رأى  فقد  إليها، 

مّسى  -سبحانه-  اهلل  وأّن  اإلفهام،  وبودة  واإليضاح،  التفصيل  وحبسن  واإلفصاح،  بالبيان 

القرآن فرقانًا كما مّساه قرآناً، وقال: }َعَرِبّي ُمِبني{ )النحل: 103(، وقال: }َوَكذِلَك َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا 

َعَرِبيًا{)طه: 113(، وقال: }َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَب تْبيانًا لُكلِّ َشْيٍء{ )النحل: 89(.)1(

للقرآن  السامي  النظم  سياق حديثه عن  أوردها يف  اليت  البيانية،  اللمسات  تلك  ومن     

الكريم:

    ّدّقة القرآن يف استخدام األلفاظ:

   يشري اجلاحظ - من خالل بعض القصص اليت أوردها - إىل أّن القرآن قد نزل على أّمة 

صاحبة بيان وبالغة، تدرك أسرار التعبري، ومعاني األلفاظ، ولو وجدت فيه خلاًل يف املعنى، 

أو نقصًا يف البالغة الستدركت ذلك عليه؛ ومن هذه القصص )أّن أعرابيًا مسع: رجاًل يقرأ: 

}َومَحَْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر* جَتْري بَأْعُيِنَنا َجَزاًء ملَِْن َكاَن ُكِفر{ )القمر: 13 – 14(، قاهلا بفتح 

فقال األعرابّي:  الفاء،  الكاف، وكسر  فقال األعرابّي: ال يكون، فقرأها عليه بضم  الكاف، 

يكون(.)2(
1. اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر: البيان والتبيني، ط1، دار الكتب العلمية - بريوت، سنة1998م، ج1، ص11.

2. املصدر نفسه: 2/ 214.
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: }َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما      ومنها -أيضًا- أّن رجال قرأ )يف زمن عمر بن اخلطاب، رمحه اهللَّ

: ال يكون()1(، على  َجاَءْتُكُم اْلَبيَِّناُت َفاْعَلُموا َأنَّ اهلَل غفوٌر رحيُم{)البقرة: 209(، فقال أعرابيٌّ

اعتبار أّن السياق هنا حيمل معنى التهديد والتحذير، فال يذكر-فيه- الغفران بعد الزلل؛ 

ألّنه إغراء عليه، واآلية يف سورة البقرة: }َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيَِّناُت َفاْعَلُموا َأنَّ 

اهللََّ َعِزيٌز َحِكيٌم{.)البقرة: 209( 

    وبنّي الّداللة اإلحيائّية الستخدام بعض األلفاظ؛ كما يف قوله تعاىل: }هَذا ُنُزهلُُْم َيْوَم الدِّين{ 

)الواقعة:56(، )والعذاُب ال يكون ُنُزاًل، ولكْن ملَّا قاَم العذاُب هلم يف موضع الّنعيم لغريهم، 

مسِّي بامسه(.)2(

   ولفت اجلاحظ األنظار إىل خصوصّية توظيف األلفاظ يف القرآن الكريم؛ إذ يرد كّل لفظ 

يف السياق الذي يالئمه، بينما ال يكاد عاّمة الّناس يتنّبهون إىل التمييز بني األلفاظ متشابهة 

املعنى يف كالمهم، وقد استخلص ذلك من خالل استقراء اآليات، فقال: )أال ترى أن اهللَّ 

املْدقع،  الفقر  أو يف موضع  العقاب،  إال يف موضع  اجلوَع  القرآن  يذُكر يف  مل  تبارك وتعاىل 

َغب ]معناه اجلوع مع التعب[، ويذكرون اجلوع يف  والعجز الظاهر؟ والناس ال يذكرون السَّ

حال القدرة والسالمة، وكذلك ِذكر املطر؛ ألّنك ال جتد القرآَن يلفظ به إاّل يف موضع االنتقام، 

والعاّمة، وأكثُر اخلاّصة ال َيفِصلون بني ِذكر املطر وبني ذكر الَغيث(.)3(

1. املصدر نفسه: 2/ 222.

2. املصدر نفسه: 1/ 109.
3. املصدر نفسه: 1/ 21.

  كتاب )البيان والتبيني( للجاحظ: إشارات مبّكرة  إىل نظم القرآن، واستدالل عميق بآياته



54

العدد  118  حمرم وصفر   1436 هـ   -  تشرين الثاني وكانون األول  2014م

   ونّبه على وجود معاٍن مقرتنة يف القرآن الكريم )ال تكاد تفرتق، مثل الصالِة والزكاة، 

واجلوِع واخلوف، واجلنة والنار، والرَّغبة والرهبة، واملهاجرين واألنصار، واجلّن واإلنس(.)1(

    - اجلمع واإلفراد:

   تنّبه اجلاحظ إىل خصوصّية )اجلمع واإلفراد( يف القرآن الكريم، مشريًا إىل أّن ّثة كلمات 

مل تأت إاّل مفردة، وأخرى مل تأت إاّل جمموعة، فقال: )ولفُظ القرآن الذي عليه َنَزَل أّنه إذا 

ذكر األبصار، مل يُقل األمساع، وإذا ذكر سبع مسوات مل يقل األَرضني، أال تراه ال يمع األرض 

َأَرضني، وال السمَع أمساعًا؟ واجلاري على أفواه العامِة غرُي ذلك، ال يتفّقدون من األلفاظ ما 

هو أحقُّ بالذكر، وأوىل باالستعمال(.)2(

     - مراعاة القرآن ألحوال املتلّقني:

    التفت إىل مراعاة اخلطاب القرآني ألحوال املتلقني من خالل التكرار أحياناً؛ وفّسر ذلك بأّن 

القرآن قد خاطب األمم مجيعها من العرب، وأصناف العَجم؛ وألّن أكثر هؤالء غافل، أو مشغول 

الفكر، أو ساهي القلب، أو معاند، فقد )رأينا اهللَّ عّز وجّل ردََّد ِذْكر ِقّصة موسى وهوٍد، وهاروَن 

وشعيٍب، وإبراهيَم ولوٍط، وعاٍد وثوَد، وكذلك ِذكَر اجلنَِّة والنَّاِر وأموٍر كثرية(.)3(

      - استدالل عميق بآيات القرآن الكريم:

     عّد اجلاحظ القرآن الكريم املعياَر الذي ُيرَجع إليه ملعرفة الصحيح من غري الصحيح، 

1. املصدر نفسه: 1/ 22.

2. املصدر نفسه: 1/ 21.

3. املصدر نفسه: 1/ 79.
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والغّث من السمني، وقد أظهر معرفًة معّمقة بالّنص القرآني الكريم، وقدرة مذهلة على 

االستدالل بآياته، ومن أمثلة ذلك، أّنه تعّجب ّمن يزعم أّن العرب من بقايا ثود، ورأى يف 

ذلك الّزعم إنكارًا لصريح الّنص القرآني؛ قائاًل: )فأّما ثَُود فقد خربَّ اهلل عّز وجّل عنهم، 

فقال:}وَثوَدا َفَما َأْبَقى{)النجم: 51(، وقال: }َفَهْل َتَرى هلَُْم من باِقَية{)احلاقة: 8(، فأنا أعَجب ِمن 

مسلٍم يصدِّق بالقرآن، يزعُم أّن قبائل العرب ِمن بقايا ثود(.)1(

     ورّد على َمن تأّول اآلية، وزعم أّن اهلالك وقع على األكثرية منهم ال على مجيعهم، مصّرحًا 

بأّنه ليس حيّق لصاحب هذا الرأي: )أن ييء إىل خرٍب عامٍّ مرَسٍل غري مقّيد، وخرٍب مطَلق غري 

مستثنًى منه، فيجَعَله خاّصًا كاملستثنى منه، وأيُّ شيٍء بقي لطاعٍن أو متأوِّل بعد قوله: }َفَهل 

َتَرى هلَُْم مْن باِقَية{)احلاقة: 8(، فكيف يقوُل ذلك إذا كّنا حنُن قد نرى منهم يف كل حيٍّ باقية؟ 

َمعاذ اهللَِّ من ذلك()2(.

     ومن النعم اليت يوردها يف معرض االستدالل بآيات القرآن الكريم على فضلها:

     - نعمة البيان والبالغة:

    ذكر أّن اهلل قد امنّت على عباده )يف تعليم البيان، ]وذكر[ عظيَم ِنعمته يف تقويم اللسان، 

فقال: }الرَّمْحُن* َعلََّم الُقْرآَن* َخَلَق اإلْنَساَن* َعلََّمُه الَبَياَن{)الرمحن: 1 – 4(، وقال تعاىل: }َهَذا 

َبَياٌن ِللنَّاِس{)آل عمران:138()3(؛ ولشّدة أهّمية البيان، وألّن أمر توضيح احلّق متعّلق به، فقد 

1. املصدر نفسه: 1/ 131.

2. املصدر نفسه: 1/ 132.
3. املصدر نفسه: 1/ 11.

  كتاب )البيان والتبيني( للجاحظ: إشارات مبّكرة  إىل نظم القرآن، واستدالل عميق بآياته
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َ هلَُْم{ )إبراهيم: 4(؛ ألنَّ مدار  قال اهلّل تبارك وتعاىل: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إاّل ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبنيِّ

، وعلى اإلفهام والتَّفهُّم، وكّلما كان الّلساُن أْبنَيَ، كان أمحَد، كما أّنه  األمر على البيان والتبنيُّ

كلما كان القلُب أشّد استبانًة، كان أمحَد(.)1(

    ولذلك دعا موسى، عليه السالم: }َوأخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمينِّ ِلساَنًا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءًا 

ُيَصدُِّقين{ )القصص: 34(، وقال: }َوَيضيُق َصْدِري َواَل َيْنَطلُق ِلَساِني{ )الشعراء: 13(؛ رغبًة منه يف 

غاية اإلفصاح باحلّجة، واملبالغةِِ يف وضوح الدَّاللة؛ لتكون األعناُق إليه َأْمَيَل، والعقوُل عنه 

أفهَم، والنفوُس إليه أسرع)2(، وساق اجلاحظ الدليل على استجابته سبحانه ملوسى يف َحّل 

تلك العقدة، وهو قوله سبحانه: }َقْد ُأوِتيَت ُسؤَلَك َيا ُموَسى{)طه: 36(، فلم تقع االستجابة 

على شيٍء من دعائه دون شيء، لُعموم اخلرب.)3(

     - نعمة اخلط واحلساب:

، مستشهدًا عليها مبا ذَكره اهلُل عّز وجّل لنبيِّه،       نّص اجلاحظ على فضيلة الكتابة واخَلطِّ

عليه السالم: }إْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعّلَم اإلْنَساَن َما ملَْ َيْعَلم{ )العلق: 

3 - 5(، وأقسم به يف كتابه امُلْنَزل، على نبّيه امُلرَسل، حيث قال: }ن* َواْلَقَلمِ  َوَما َيْسُطُروَن{. 

)القلم: 1 - 2()4(، كما أشار إىل فضل احلساب، ورأى أّنه يشتمل على منافَع جليلة، مستدالًّ 

1. املصدر نفسه: 1/ 14.

2. املصدر نفسه: 1/ 11.

3. املصدر نفسه: 1/ 11.

4. املصدر نفسه: 1/ 63.
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ْمَس والَقَمَر ُحسبانًا َذِلَك َتْقديُر الَعِزيِز  بقوله تعاىل: }َفاِلُق اإلْصَباِح َوَجعل اللَّيل َسَكنًا والشَّ

َرُه َمَناِزَل  الَعِليم{)األنعام: 96(، وقال جّل وعزَّ: }ُهَو الَِّذي َجَعل الّشْمَس ِضياًء َواْلَقَمَر ُنورًا وَقدَّ

ِننَي َواحْلَِساَب َما َخَلَق اهلل َذِلَك إاّل ِباحْلَّق{)يونس: 5(.)1( لَتْعَلُموا َعَدَد السِّ

   - فضل الصمت والكالم:

   التفت اجلاحظ -يف معرض مقارنته بني الصمت والكالم- التفاتة معّمقة، فقال: ليس 

)الّصْمُت كله أفضَل من الكالم كله، وال الكالم كلُّه أفضل من السكوت كله، بل قد علمنا 

أّن عاّمة الكالم أفضُل من عاّمة السكوت، وقد قال اهللَّ عز وجل: }مَسَّاُعون ِلْلَكِذِب أّكاُلوَن 

حِت{)املائدة: 42(، فجعل مَسْعه وَكِذبه سواًء(.)2( للسُّ

   - فضل العصا:

   ومن ذلك ما أتى يف معرض تصّديه للّذّب عن العرب يف وجه اّتهامات الشعوبية، اليت 

ُتنسُب )إىل الشعوب األعجمّية، وهي نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب.. للعرب 

مفاخرة تستمّد من حضارتهم، وما كان العرب فيه من بداوة، وحياة خشنة غليظة()3(، فراحت 

تنّقص من شأنهم، وتهزأ بهم، وّما عابته عليهم محلهم للعصّي،  فأخذ اجلاحظ يسوق آيات 

القرآن الكريم الداّلة على فضل العصا وأهّميتها، فقال: )ومن املواضع اليت ال َيعيبها إاّل 

اُذ سليماَن بِن داود، صلى اهلل عليه وسلم، العصا  جاهل، وال يعرتُض عليها إاّل ُمعاِند، اختِّ

1. املصدر نفسه: 1/ 63.
2. املصدر نفسه: 1/ 186.

3. ضيف، الدكتور شوقي: العصر العباسي األّول، ط3، دار املعارف مبصر، ص74 - 75.

  كتاب )البيان والتبيني( للجاحظ: إشارات مبّكرة  إىل نظم القرآن، واستدالل عميق بآياته
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ا  خلطبته وموعظته، وملقاماته، فَجَعلها لتلك اخلصال جامعًة، قال اهللَّ عّز وجل وقوُله احلّق: }َفلمَّ

ا َخرَّ تبيََّنِت اجِلنُّ أْن لو  َقَضينا عليه املوَت ما دهلْم على َموِته إاّل َداّبة اأَلرِض َتأُكل ِمنسأَته َفَلمَّ

كاُنوا َيْعَلُمون الَغْيب َما َلِبُثوا يف الَعَذاِب امُلِهني{ )سبأ:14(، واملِنسأة هي العصا()1(. وأشار إىل 

أّن موسى أبطل عمل السحرة بعصاه، كما نّبه على أّن )قول موسى: }َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى{ 

)طه: 18(،  دليٌل على كثرة املرافق فيها؛ ألنه مل يقل: ولي فيها مأُربة أخرى، واملآرب كثرية(.)2(

   وهكذا فقد مجع اجلاحظ يف كتابه )البيان والتبيني( طائفة من الّنصوص توّضح كيف كان 

العرب يتصّورون البيان يف القرن الثاني، والّنصف األّول من القرن الثالث للهجرة، وقّدم 

-أثناء ذلك- إشارات مبّكرة حول النظم القرآني، وكان يديم التأّمل يف القّمة السامقة اليت 

وصل إليها هذا النظم املعجز، مّتخذًا منه مقياسًا ملا يصّح، وما ال يصّح، ومناطًا الستدالل 

عميق على مكانة بعض األمور وفضلها.

1. اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر: البيان والتبيني، ج3، ص19.
2. نفسه: ج3، ص32.
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     احلمد هلل الذي علمنا بالقلم، احلمد هلل الذي علمنا ما مل نكن نعلم، والصالة والسالم 

على سيدنا حممد النب األكرم، وعلى آله وصحبه، ومن اسنّت بسنته إىل يوم الدين، وبعد؛ 

متهيد:

     كثرية هي املوضوعات اليت تالمس حياة الناس، وتؤثر فيهم مباشرة، وينبغي أن نكتب 

فيها، قاصدين وجه اهلل سبحانه وتعاىل، ومن هذه املوضوعات اليت آثرت أن أكتب فيها يف 

هذا العدد )الرسم القرآني، والرسم القياسي، واالصطالحي( حيث سألين كثري من املعلمني 

والطلبة الذين أدرسهم يف املدرسة واجلامعات عن هذه املسألة، وعن سبب االختالف الكتابي 

يف بعض الكلمات يف القراءة عن الكتابة اإلمالئية املصطلح عليها يف لغتنا العربية. 

        الرسم يف اللغة واالصطالح: 

    - الرسم يف اللغة: األثر الباقي من الدار بعد أن عفت، ومتثيل شيء أو شخص بالقلم 

وحنوه، ورمست الناقة رسيماً: عدت عدوًا، وأّثرت يف األرض من شدة الوطء، ورسم على 
)

1

الورق: خّط، ورسم الكتاب: كتبه.)*
*. املعجم الوسيط، 1 / 344وص335، وانظر لسان العرب البن منظور مادة رسم.

الرسم القرآني 
والرسم القياسي االصطالحي

                       أ. يوسف عدوي / جامعة بيت حلم – كلية الرتبية 

علوم قرآن
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  - والرسم القياسي يف االصطالح: هو تصوير الكلمة حبروف هجائها، على تقدير االبتداء 

االبتداء، وحذفوا  الوصل؛ ألّنها ملفوظة عند  أثبتوا صورة همزة  بها، والوقف عليها، هلذا 

صورة التنوين؛ ألنه غري ملفوظ عند الوقف على أواخر الكلمة.

  - والرسم القرآني يف االصطالح: هو الرسم املخصوص الذي كتبت به حروف القرآن 

وكلماته، أثناء كتابة القرآن الكريم بني يدي النب، صلى اهلل عليه وسلم، يف صحائف، ومن 

خالل اجلمع الذي ت له يف عهد أبي بكر، والنسخ الذي ت يف عهد عثمان بن عفان يف 

املصاحف.

     تاريخ قضية الرسم القرآني والرسم اإلمالئي االصطالحي: 

    لقد نزل الوحي على سيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، النب األمي، الذي مل يقرأ ومل 

ُه ِبَيِميِنَك ِإًذا الْرَتاَب امُلْبِطُلوَن{  يكتب، قال تعاىل: }َوَما ُكْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوال خَتُطُّ

)العنكبوت :48(، فاجته إىل توثيق الوحي باملشافهة، واحلفظ، والكتابة، وأشرف بنفسه على كلتا 

الطريقتني حتى وفاته. وتنادى الصحابة بعد وفاة الرسول،  صلى اهلل عليه وسلم، إىل مجع 

القرآن، وتدوينه يف مصحف واحد، وعهد إىل زيد بن ثابت بهذه املهمة، فكتب مصحفًا 

احتفظ به أبو بكر يف خالفته، فعمر بن اخلطاب، فابنته حفصة، وكثرت املصاحف املكتوبة، 

وصار كل يقرأ يف املصحف الذي عنده بالقراءة اليت يعرفها، فكثر اخللط واالختالف. 

القرآن يف مصحف واحد؛  العلم يف مجع      واستشار عثمان بن عفان الصحابة، وأهل 

يكون للناس إماماً. وشكل عثمان من  كتبة الوحي  جلنة، وأّمر عليهم زيد بن ثابت، فكتبوا 

مصحفاً، حرصوا فيه على الدقة والضبط، ونال موافقة اجلماعة، وأتلفت املصاحف السابقة، 

ووزع اإلمام نسخًا من هذا املصحف على تواجد املسلمني كافة، واقتدي به حتى يومنا هذا.
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يّتبعون نظامًا كتابيًا معيناً، يتضّمن كثريًا من الفروق بني  لقد كان الناس يف ذلك الوقت 

املكتوب واملنطوق، تتمّثل هذه الفروق يف زيادة رموز كتابية، ال يوجد هلا مقابل يف األصوات، 

أو نقص بعض الرموز اليت هلا مقابل صوتي، أو غري ذلك من هذه الفروق اليت مل متّثل عائقًا 

– آنذاك- أمام الناس يف استخدام هذا النظام يف أمور حياتهم اليومية كلها، بل إّن أصحاب 

النب، صلى اهلل عليه وسلم، استخدموه يف تدوين كتاب اهلل عز وجل. ومع الوقت، تّطلب 

األمر ظهور علم جديد، يّتخذ من هذه الفروق مادة وموضوعًا له، حتى يتمّكن الكاتبون من 

أداء كتابتهم على صورة جديدة، هذا العلم هو ما مّسي بعلم اهلجاء أو الرسم، أو بعلم إمالء 
)

1

اخلط، أو اخلط املخرتع.)*

     ومنذ ظهور هذا العلم الذي قّنن هذه الفروق، وعّلل وجودها، أصبح اخلالف قائمًا بني 

يطلق عليه  والذي  العثماني،  بالرسم  الكريم: هل يكتب  القرآن  كتابة  العلماء يف مسألة 

)الرسم املتّبع(؟ أم جتوز كتابته وفقًا للمعايري واألسس اليت اشتمل عليها هذا العلم، الذي 

يسّمى باخلط املخرتع. 

الذي  اإلمالئي  الرسم  عن  اختالفًا  املصحف  كلمات  بعض  رسم  يف  نالحظ  هلذا      

اصطلح عليه علماء اللغة، وتعارف الناس عليه يف االستعمال، وتعّددت اآلراء يف تفسري 

هذا االختالف، ومنها: 

   1. عّد فريق من العلماء رسم املصحف توقيفاً، لعناية الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 

بقراءته وإمالئه حال نزوله، كما نظم آياته وسوره، وحرص على دقته وضبطه، ومنه انتقلت 

العناية إىل أبي بكر، ومن جاء بعده، ثم كان مصحف عثمان الذي وثقه ودققه، ومل خيرجه عن 

*. كشف الظنون، حاجي خليفة، ص: 902.

الرسم القرآني والرسم القياسي االصطالحي
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مصحف أبي بكر، واقتدى الصحابة والتابعون به، ومل خيرجوا عليه البتة. 

العلماء بعض صور االختالف تفسريات صوتية، ولغوية، وحنوية  2. فّسر فريق آخر من   

متعددة، لكنهم استشهدوا ببعض منها، ومل يفسروا بعضها اآلخر.

اجلاهلية،  يف  كانت  اليت  األوىل  للكتابات  بامتداد  االختالف  العلماء  من  فريق  ربط   .3  

واحندرت من النبطية واآلرامية والسامية.

  4. فّسر عدد من املؤرخني االختالف على أنه خطأ من الكّتاب، سواء زمن الرسول، صلى 

اهلل عليه وسلم، أو أبي بكر، أو عثمان، ومل يرؤ أحد على تصحيحه على مر العصور. 

  5. رأى بعض العلماء أّن يف رسم املصحف اإلمام وجوهًا من احلكمة، عرفها الصحابة، 
)

1

وذهبت بذهابهم، واهلل أعلم. )*

     وهذه بعض صور االختالف بني الرسم القرآني، والرسم اإلمالئي واالصطالحي: 

السورة واآليةالرسم القرآنيت
الرسم اإلمالئي 

واالصطالحي
جمال االختالف 

احلذفيا عباديالزمر : 53}يعبادي الذين أسرفوا{1 -

احلذفلصاحبهالكهف :34}فقال لصحبه وهو حياوره{2 -

الزيادةإيتاءالنحل : 90}وإيتاءي ذي القربى{3 -

الزيادةالظنوناألحزاب :10}ويظنون باهلل الظنونا{4 -

احلذفوالليلالضحى :1}والضحى واليل إذا سجى{5 -

احلذفال ختذتالكهف : 77}لّتخذت عليه{6 -

احلذفسندعو العلق : 18}سندُع الزبانية{7 -

*. انظر كتاب قواعد الكتابة والرتقيم، جامعة القدس املفتوحة، ص33 - 34.
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أاّلهود : 14}أن ال تعبدو إاّل اهلل{8 -
الوصل 

والفصل

كلماالنساء :91}كل ما ردوا إىل فتنه{ 9 -
الوصل 

والفصل

البدلكلمةاألعراف:137}ومتت كلمة ربك احلسنى{10 -

البدلشجرةالّدخان :43}إن شجرت الزقوم{11 -

اهلمز املألاملؤمنون: 24}فقال امللؤا{12 -

اهلمزبالءالدخان : 33}ما فيه بلؤا مبني{13 -

الزيادةسأريكماألنبياء:37}خلق اإلنسان من عجل سأوريكم آياتي{14 -

البدل الصالةالنساء:103}إّن الصلوة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا{15 -

  مزايا الرسم العثماني للقرآن الكريم: 

1 - الداللة على ما يف الكلمة من أوجه القراءات املتعّددة.

2 - اتصال السند برسول اهلل خطًا ونطقاً.

3 - الداللة على بعض لغات العرب، الفصيحة، فالقرآن نزل على األحرف السبعة، اليت 

هي سبع لغات من لغات العرب يف املعنى الواحد، ومن هنا نفهم قوله تعاىل: }ُقْرآًنا َعَرِبيًّا 

َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن{. )الزمر:28( 

وأشري  والشكل،  النقط  من  خالية  العثمانية  فاملصاحف  احلركة:  أصل  على  الداللة   -  4

إىل بعض احلركات حبروف تدل عليها، مثل كتابة الكسرة ياًء، يف وقوله تعاىل: }وإيتاي ذي 

القربى{ )النحل: 90(، للداللة على كسرة اهلمزة، والضمة واوًا، حنو قوله تعاىل: }َسأوريُكم 

َداَر الفاِسقني{. )األعراف: 145( 

الرسم القرآني والرسم القياسي االصطالحي
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5 - الداللة على أصل احلرف: )الصلوة( و)الزكوة( و)احليوة( بالواو بداًل من األلف، ليدل 

على أصل احلرف، وليعلم أن األلف فيها منقلبة عن واو.

بأييد وإنا ملوسعون{  بنينها  6 - الداللة على بعض املعاني الدقيقة: قال تعاىل: }والسماء 

)الذاريات:47(، إذ كتبت بياءين؛ وذلك لإلمياء إىل تعظيم قوة اهلل تعاىل اليت بنى بها السماء، 

وأنها ال تشبهها قّوة.

7 - إفادة بعض املعاني املختلفة: تكتب الكلمة بطريقتني خمتلفتني؛ لتدل يف كل موضع على 

َوِكياًل{  َعَلْيِهْم  َيُكوُن  َمْن  معنى خمالف لآلخر، ومن ذلك حنو قطع )أم( يف قوله تعاىل:}َأْم 

)النساء: 109(، ووصلها يف قوله تعاىل: }َأمَّْن ميَِْشي َسِويًّا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{ )امللك: 22( إذ 

كتبت هكذا )أّمن( بإدغام امليم األوىل يف الثانية، وكتابتها ميمًا واحدة مشددة؛ فقطع )أم( 

الثانية،  )أم(  )بل( ووصل  مبعنى  اليت  املنقطعة  )أم(  أنها  على  للداللة  الكتابة،  األوىل يف 

للداللة على أنها ليست.

8 - توحيد األمة على طريقة واحدة يف رسم القرآن: ففي ذلك توحيد لألمة يف شتى بقاع 

األرض، على طريقة واحدة يف كتابة كتابهم الواحد، الذي أمروا باالعتصام به، والتوّحد عليه، 

كما قال تعاىل: }َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اهلِل مَجِيًعا َوال َتَفرَُّقوا{ )آل عمران :103(، وضمان قوي لألجيال 

القادمة من االختالف فيه؛ ألن يف تغيري رمسه، أو جتويز كتابته برمسني: رسم للخاصة، ورسم 

للعامة، بداية خالف، وزرع عوامل الشقاق يف األمة. هلذا قال اإلمام أمحد، رمحه اهلل: )حترم 

خمالفة خط مصحف عثمان يف ياء أو واو أو غري ذلك()1(، وُسئل اإلمام مالك: )هل ُيكتب 
املصحف على ما أحدثه الناس من اهلجاء؟ فقال: ال، إاّل على الكتبة األوىل(.)2(

1. الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ص: 369.
2. إحتاف فضالء البشر للبنا، الدمياطي، حتقيق شعبان إمساعيل، ص: 81.
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    حكم التزام الرسم العثماني: 

    اختلف العلماء يف حكم التزام رسم املصحف اإلمام على أربعة أقوال: 

   القول األول: وجوب التزام الرسم العثماني، وحتريم خمالفته، وهو مذهب مجهور العلماء 

من السلف واخللف.

   القول الثاني: جواز كتابة القرآن بالرسم اإلمالئي احلديث، وذلك ألن الرسم ليس توقيفياً، 

بل هو ّما اصطلح عليه أصحاب النب، صلى اهلل عليه وسلم، وّمن ذهب إىل هذا القول ابن 

خلدون يف مقدمته، والقاضي أبو بكر الباقالني، يف كتابه )االنتصار(.

   القول الثالث: وهو قول من يرون كتابة املصاحف بالرسم اإلمالئي للعامة وللتعليم، مع 

اإلبقاء على الرسم العثماني أثرًا من آثار الصحابة، رضي اهلل عنهم، يف بعض املصاحف 

تكون للعلماء واخلاصة من أبناء األمة.

   القول الرابع: أوجب كتابته بالرسم اإلمالئي، وحّرم كتابته بالرسم العثماني، حتى ال 

يقع اجلّهال يف تغيري القرآن، وينسب هذا الرأي للشيخ العز بن عبد السالم، حيث نقل 

الزركشي عنه يف كتابه )الربهان( قوله: )ال يوز كتابة املصحف اآلن على الرسوم األوىل 
)*

1

باصطالح األئمة، لئال يقع يف تغيري اجلهال(.)

   والرأي الراجح هو القول األول، الذي يقول بوجوب التزام الرسم العثماني، وحرمة 

خمالفته، ونستدل على رجحانه مبا يأتي: 

قوة األدلة اليت ساقها اجلمهور ووضوحها؛ لتأييد مذهبهم من السنة النبوية، وما نقل من . 1

إمجاع الصحابة والتابعني.

*. الرسم القرآني والرسم القياسي، آالء يوسف عبيدية وآخرون، حبث غري منشور، ص: 17.

الرسم القرآني والرسم القياسي االصطالحي
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أنه الرسم الذي توارثته األمة منذ العهد األول، ومل يعرتض عليه أحد منهم بزيادة حرف . 2

أو نقصانه، ومع أنهم كانوا أعلم منا، وأهدى سبياًل، بل نص عدد منهم على وجوب 

التزامه وحرمة خمالفته.

إّن احلفاظ عليه فيه ضمان قوي لصيانة القرآن الكريم من التحريف والتبديل يف حروفه.. 3

اشتماله على أوجه القراءات الصحيحة، واحملافظة على سّنة التلقي، ما يضمن سالمة . 4

النطق، ومعرفة أحكام التالوة.

إّن الذين دعوا إىل كتابة املصاحف بالرسم اإلمالئي ليسوا من القّراء، وال من العلماء . 5

املتخصصني بعلم الرسم، وإمنا عمادهم يف ذلك على الرأي، يف حني أّن الذين دعوا إىل 

إبقاء الرسم العثماني، ومتّسكوا به هم علماء السلف مجيعهم، واخلري يف اّتباع طريق 

السلف الصاحل، رضوان اهلل عليهم.

املصادر واملراجع 

القرآن الكريم.. 1

الربهان يف علوم القرآن للزركشي، ط3، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر/مصر /1980م .. 2

إحتاف فضالء البشريف القرآت األربعة عشر لشهاب الدين أمحد بن حممد الدمياطي، دار الكتب العلمية، . 3

لبنان، ط1، 1998م.

الرسم القرآني والرسم القياسي، آالء يوسف عييدية وآخرون، جامعة بيت حلم، حبث غري منشور، 2013م .. 4

كشف الظنون، حاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت، 1992م.. 5

قواعد الكتابة والرتقيم، جامعة القدس املفتوحة، 1993م .. 6

املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية، مصر، م1972.. 7
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امليئوس من برئه املريض  1. جتميد 

    السؤال: ما حكم جتميد املريض امليئوس من برئه؛ حتى يتم التوصل إىل عالج له يف 

املستقبل؟

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

وعلى آله، وصحبه أمجعني، وبعد؛ فإن عملية جتميد البشر من العمليات املستحدثة، وهي 

مكلفة للغاية، وهلا تصوران، أوهلما: التجميد ما قبل الوفاة، وهو حرام؛ ألنه من قبيل االنتحار 

إن كان بطلب من الشخص نفسه، وهو قتل نفس بغري حق، إن كان من قبل غريه، واهلل 

{)اإلسراء: 33(، وقال تعاىل: }َوال َتْقُتُلوا  تعاىل يقول: }َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّيِت َحرََّم اهلُل ِإال ِباحْلَقِّ

َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبُكْم َرِحيًما{)النساء: 29(، وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َمَن َقَتَل 

ُأ ِبَها يِف َبْطِنِه يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن  َنْفَسُه حِبَِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه يِف َيِدِه، َيَتَوجَّ

اُه يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل،  َشِرَب مَسًّا، َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو َيَتَحسَّ

)
1

َفَقَتَل َنْفَسُه، َفُهَو َيرَتَدَّى يِف َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا خمَلًَّدا ِفيَها َأَبًدا(.)*

*. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به يف النار.

أنت تسأل واملفيت جييب

الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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    وثانيهما: التجميد بعد الوفاة، وال يوز أيضاً، إال يف حاالت الضرورة القصوى لغايات 

علمية، أو قضائية، أو من أجل التربع ببعض أعضاء املتوفى بعد وصية منه، وجتميد جثمان 

التعجيل  السنة  فمن  بالدفن،  اإلسراع  سنة  مع  يتنافى  معترب،  شرعي  سبب  دون  املتوفى 

بدفن امليت، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َأْسِرُعوا ِباجْلَِناَزِة، َفِإْن َتُك َصاحِلًَة َفَخرْيٌ 

)
1

ُموَنَها، َوِإْن َيُك ِسَوى َذِلَك، َفَشرٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقاِبُكْم(.)* ُتَقدِّ

القرصنة اإللكرتونية 2. حكم 

     السؤال: ما حكم القرصنة اإللكرتونية؟

شبكة  عرب  تتم  احلاسوب،  ألجهزة  اخرتاق  عملية  هي  اإللكرتونية  القرصنة  اجلواب:     

إذا كانت تستخدم لغايات نبيلة، وأهداف سامية، مثل تدمري  اإلنرتنت، وقد تكون مباحة 

الفرتة  أصبحت يف  اإللكرتونية  القرصنة  أن  من  الرغم  على  واإلباحية،  اإلجرامية  املواقع 

األخرية غزوًا حقيقيًا ال يتوقف عند حد، ووباء سريع االنتشار.

     ومن خماطر القرصنة الدخول إىل امللفات الشخصية، وسرقة املعلومات والبيانات، ومن 

ثم نشرها، وحتريفها، كما أنها تؤدي إىل نشر األكاذيب والشائعات، وتزوير احلقائق، واألعظم 

ونشر  الناس،  على  والتجسس  أصحابها،  لغري  وصور  وأقوال  أفعال  نسب  هو  هذا  من 

وأعظم  الكبائر،  أكرب  من  وذلك  نسائهم،  عورات  وكشف  أعراضهم،  وانتهاك  أسرارهم، 

ُسوا{)احلجرات: 12(،  اجلرائم، فقد نهى اهلل تعاىل عن التجسس عموماً، فقال تعاىل: }َوال جَتَسَّ

ُسوا،  نَّ َأْكَذُب احْلَِديِث، َواَل جَتَسَّ نَّ َفِإنَّ الظَّ وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإيَّاُكْم َوالظَّ

*. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب السرعة باجلنازة.
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)
1

َواَل َتَناَفُسوا، َواَل حَتَاَسُدوا َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللَِّ ِإْخَواًنا(.)*

    فالقرصنة على هذا الوجه حمرمة شرعاً، وتعظم حرمتها، ويشتد عقابها إذا كانت خلدمة 

أعداء اإلسالم، فهي تعادل يف إثها حد احلرابة؛ ملا فيها من إفساد يف األرض، وتدمري ألمن 

األشخاص  معاقبة  من  بد  ال  فكان  أفراده،  عالقات  يف  وفتك  ألعراضه،  وانتهاك  اجملتمع، 

الذين يقرتفون هذه اجلرمية عقابًا رادعاً، يقره ولي أمر املسلمني؛ وجرمية القرصنة على هذا 

ا َجَزاُء الَِّذيَن حيَاِرُبوَن اهلَل َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن  النحو أضر من احلرابة، اليت يقول اهلل فيها: }ِإمنََّ

َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن  يِف اأَلْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ

ْنَيا َوهلَُْم يِف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{)املائدة: 33(، وتوعد اهلل سبحانه  اأَلْرِض َذِلَك هلَُْم ِخْزٌي يِف الدُّ

املستهرتين بأعراض املسلمني بالعذاب الشديد يف الدنيا واآلخرة، فقال تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن 

ْنَيا َواآلِخَرِة َواهلُل َيْعَلُم َوَأْنُتْم  حيِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَِّذيَن آَمُنوا هلَُْم َعَذاٌب َأِليٌم يِف الدُّ

ال َتْعَلُموَن{. )النور: 19(

ونسائنا  بناتنا  على  وتبعاتها  القرصنة  أعمال  خبطورة  الوعي  نشر  من  البد  لذلك؛      

وشبابنا ورجالنا، إلمكان وقوعهم من خالهلا يف شرك املخادعني، الذين يسعون لتدنيس العفة 

والكرامة، فكم من فريسة وقعت ضحية للقرصنة من خالل نشر معلوماتها الشخصية، أو 

وضع صورتها على مواقع اإلنرتنت بوضعيات خملة باآلداب؛ وال بد ملن بيدهم زمام تشريع 

القوانني، وتنفيذ العقوبات من وضع عقوبات زاجرة ورادعة للمتاجرين بأعراضنا، وامللوثني 

لسمعتنا، واملهددين لنسيجنا االجتماعي.

*. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها.

أنت تسأل واملفيت جييب
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املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن 3. حكم لبس 

      السؤال: هل يوز أن تلبس املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن؟

     اجلواب: ال مانع من أن تلبس املرأة شيئًا من مالبسها املخيطة حتت الكفن، فقد قال 

ابن قدامة: )ألن املرأة تزيد يف حال حياتها على الرجل يف السرت؛ لزيادة عورتها على عورته، 

فكذلك بعد املوت، وملا كانت تلبس املخيط يف إحرامها، وهو أكمل أحوال احلياة، استحب 

إلباسها إياه بعد موتها()1(، علمًا أن مجهور الفقهاء من األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة 

اتفقوا على استحباب أن تكفن املرأة يف مخسة أثواب، وهي إزار ومخار وقميص ولفافتان، 

حلديث أم عطية، قالت: )فكفناها -أم كلثوم ابنة رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم- يف مخسة 

أثواب، ومخرناها كما خيمر احلي(، قال ابن حجر: )وهذه الزيادة صحيحة اإلسناد()2(، والعمل 

مبا جاء يف السنة النبوية أوىل وأفضل.

الطاقة والبرية اخلالية من الكحول  4.  حكم شراب 

     السؤال: ما حكم شراب الطاقة، والبرية اخلالية من الكحول )شراب الشعري( بأنواعها ؟

   اجلواب: األصل إباحة كل طعام أو شراب خيلو من اإلسكار، أو أي حمرم آخر؛ والرسول، 

صلى اهلل عليه وسلم، يقول يف اخلمر: )ُكلُّ ُمْسِكٍر مَخٌْر، َوُكلُّ مَخٍْر َحَراٌم()3(، وبناًء على القاعدة 

الشرعية: )األصل يف األشياء اإلباحة()4(، واألشربة املذكورة يف السؤال، يلزم للبت يف وصفها 

1. املغين: 2 /346.
2. فتح الباري: 3 /133.

3. صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام.
4. األشباه والنظائر، ابن جنيم: 1 /66.
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إجراء فحوصات خمربية حسب األصول؛ لتحديد مقدار ضررها على جسم اإلنسان، ومدى 

إسكار كل منها؛ ألنها أنواع عدة، ومكونات خمتلفة، فما ينطبق على بعضها، قد ال ينطبق على 

بعضها اآلخر، وبذلك يتعذر إصدار حكم واحد على جمملها بالتحريم أو اإلباحة، مع التنبيه 

األشربة؛ لضررها على صحة  تناول هذه  املتخصصني حيذرون من  الباحثني  أن بعض  إىل 

اإلنسان، ويوصون باالبتعاد عنها، وهذا هو األوىل واألسلم لصحة اإلنسان، واملسلم مأمور 

 ،ٌ ٌ، َوِإنَّ احْلََراَم َبنيِّ باجتناب الشبهات؛ لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ احْلَاَلَل َبنيِّ

ُبَهاِت، اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه،  َوَبْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت، اَل َيْعَلُمُهنَّ َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ

ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم، َكالرَّاِعي َيْرَعى َحْوَل احْلَِمى ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه، َأاَل  َوَمْن َوَقَع يِف الشُّ

)
1

َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى، َأاَل َوِإنَّ مِحَى اهلِل حَمَاِرُمُه(.)*

العمل العصر مع الظهر يف  5. حكم مجع صالة 

   السؤال: هل يوز مجع صالة العصر مع الظهر يف العمل، مع أن السائل يعود إىل البيت 

قبل العصر، ويسمع األذان وهو يف البيت؟

    اجلواب: األصل أن اجلمع بني الصالتني لعذر رخصة من اهلل تعاىل، وسع بها على عباده، 

ورفع عنهم احلرج به، وللفقهاء يف اجلمع آراء عدة، فلم يز األحناف اجلمع بني الصالتني 

إال للحاج يف عرفة ومزدلفة، وذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز اجلمع بني صالتي املغرب 

والعشاء فقط، أما الشافعية وبعض احلنابلة فذهبوا إىل جواز مجع الظهر والعصر، واملغرب 

والعشاء لعذر املطر، ضمن شروط خاصة، بينوها يف كتبهم الفقهية.

*. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات.

أنت تسأل واملفيت جييب
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    وأجاز احلنابلة وبعض الشافعية مجع املنفرد يف بيته لعذر، فعن ابن عباس، رضي اهلل 

ْهَر َواْلَعْصَر مَجِيًعا، َواملَْْغِرَب َواْلِعَشاَء  عنهما، قال: )َصلَّى َرُسوُل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، الظُّ

مَجِيًعا، يِف َغرْيِ َخْوٍف َواَل َسَفٍر(.)1(

    يقول الدكتور وهبة الزحيلي: )األعذار تبيح اجلمع تقدميًا وتأخريًا، حتى ملن يصلي يف بيته، 

أو يصلي يف مسجد، ولو كان طريقه مسقوفًا(.)2(

    وعليه؛ فإننا نرجح منع اجلمع يف العمل، إال إذا كانت هناك حاجة أو عذر لذلك، مبا يدفع 

مشقة وحرجًا عن املصلي، فاجلمع رخصة شرعت للتيسري، ورفع احلرج، ال للتهاون بواجب 

الَة َكاَنْت َعَلى املُْْؤِمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{ )النساء:  أداء الصالة يف وقتها، فقد قال اهلل تعاىل: }ِإنَّ الصَّ

103(، وعن عبد اهلل، أنه قال: )َسَأْلُت َرُسوَل اهلِل، صلى اهلل عليه وسلم، َأيُّ اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل 

اَلُة َعَلى َوْقِتَها()3(، مع التنبيه إىل أن الصالة مجاعة يف وقتها يف املسجد أفضل،  اهلِل؟ َقاَل: الصَّ

وأال يتخلف عنها إال لعذر شرعي، وإن أداء الصالة مجاعة يضع حدًا للشطط يف التوسع يف 

الرخص والتهاون بشأنها.

واهلل تعاىل أعلى وأعلم

1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر.
2. الفقه اإلسالمي وأدلته: 2 /510.

3. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهلل أفضل األعمال.
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     منذ االحتالل الربيطاني لفلسطني واستعمارها، والشعب الفلسطيين يعاني من ظلم 

املستعمر، وما زال يعاني من آثار االستعمار، وما رمسوه، وخططوه لوطننا فلسطني، حيث حتقق 

وعد املستعمرين لليهود بدولة يف فلسطني، ويف ذكرى إصدار الوعد املشئوم يف الربع األول 

من القرن العشرين، من خالل رسالة بعث بها )آرثر بلفور( الوزير الربيطاني الصهيوني 

على  احلفاظ  مع  فلسطني،  يف  لليهود  قومي  وطن  بإنشاء  )روتشيلد(  الصهيوني  لليهودي 

بعض حقوق األقليات من القوميات األخرى املوجودين يف فلسطني، ومنهم العرب، مقابل 

احلفاظ على حقوق اليهود يف البالد العربية؛ وذلك وفقًا لرؤية مصدر هذا الوعد، وبعد مرور 

هذا الزمن من تاريخ الوعد إىل اليوم، جند أن الوعد جتسد حقيقة واقعة من البحر املتوسط 

إىل نهر األردن، وعلى كامل فلسطني التارخيية، وهو حميط نفوذ الدولة العربية.

الوطنيني  قلوب  يف  األمل  ويزيد  احلرقة،  تزيد  املشئوم  الوعد  ذكرى  متر  عام،  كل  ويف      

األحرار من أبناء األمة العربية واإلسالمية؛ ألن املأساة تزيد، واالحتالل يعمق جذوره، واألمة 

لالجئني  العرب  احتضان  ورغم  حساب،  دون  متر  والسنوات  ضعف،  على  ضعفًا  تزداد 

هل من وعد عربي

 إسالمي إلنهاء االحتالل
أ. عودة عريقات

فلسطينيات
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الشهداء،  نتج عنها من  وما  إسرائيل،  احلروب ضد  الفلسطينيني، ومساعدتهم، وخوضهم 

واجلرحى، واخلسارة االقتصادية، واحتالل األراضي العربية، وأيضًا ما قدموه، ويقدمونه من 

الصهيوني،  التعنت  وبسبب  الفلسطيين،  للشعب  متواصل  ومعنوي، وسياسي  مالي،  دعم 

والدعم الغربي إلسرائيل سياسيًا وعسكريًا ومادياً، ثبت عقم السياسة العربية املتبعة حاليًا 

يف ختليص الشعب الفلسطيين من حمنته، اليت طال عليها الزمن، وطويت فيها ملفات القضية 

على رفوف األمم املتحدة، وكتم قسم كبري من بنادق  املقاومة املهمة لتحرير األرض واإلنسان 

من االحتالل، ونشر الفتنة يف معظم دول األمة الكبرية، من قبل مستعمر األرض القديم، 

ومستعمر القرار العربي القديم اجلديد، فتاهت األمة يف املشكالت الداخلية، واحلسابات 

اخلارجية، وزاد وهنها، فهي بال حراك منظور إال من رحم ربي، حيث مازال هناك قسم من 

األمة يرفع راية الصمود والتحدي يف وجه الطغاة املستعمرين واحملتلني.

     بعد التنكر للوعود والعهود حبل القضية، وجتسيد الدولة الفلسطينية واقعاً، وكان حمددًا 

بتاريخ وبانتهائها  /1994م،   5/  4 يف  االنتقالية  الفرتة  بدأت  حيث  أوسلو،  التفاقية  وفقًا 
 

5 /5 /1999م، ميعادًا لتجسيد إعالن الدولة على األرض الفلسطينية احملتلة، ولكن َتهرب 

وأخل  الفلسطينية،  األرض  على  األحادية  بإجراءاتهم  ونقضوه  االتفاق،  من  اإلسرائيليون 

الرئيس األمريكي السابق بوش االبن بوعده بإقامة الدولة الفلسطينية يف نهاية عام 2005، 

وأخل بوعده الثاني بإقامتها حبلول عام 2009م، وأطلق الرئيس أوباما وعده بإقامة الدولة 

يف خريف العام القادم، ولكن بواسطة حوار ومفاوضات مباشرة بني الغاصب لألرض، وبني 

صاحب احلق املغتصبة أرضه، يف ظل موازين قوى غري متكافئة، وإىل متى يطول االنتظار حتى 
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تتحقق هذه الوعود )مواعيد عرقوب( دون أدنى فعل عربي أو إسالمي ملموس، للدفع باجتاه 

حتقيق هذه الوعود، واليت لن تتحقق إال بوقفة عربية  إسالمية حازمة، جتاه االحتالل ومناصريه، 

وبات احلال مبكيًا ألبناء األمة، ومضحكًا وسعيدًا ألعدائها، واملرتبصني بها، وال ندري من 

بيده التغيري؟ ومن أين يأتي التغيري؟ هل  يأتي من قادة األمة؟ أم يأتي من الشعوب؟ وإىل 

متى يستمر االنتظار؟ فاألجيال متعاقبة، واحلال يزداد سوءًا، وأمست حاجتنا أكيدة  لكي خترج 

األمة من حال الضعف واالستكانة اليت وصلت إليها، والبحث عن مقومات القوة أصبح 

ضرورة ملحة للجميع؛ لكي تعيش األمة بكرامة بني األمم األخرى، ولكي ال يبقى مصري 

الشعب الفلسطيين مرهونًا بيد منظمة اإليباك الصهيونية األمريكية، واليت هلا تأثري كبري على 

مسار السياسة األمريكية من خالل تأثريها، وسيطرتها على مصادر القرار.

    ولكي ال يبقى قسم كبري من السياسة العربية رهينة بالقرار األمريكي والغربي، فإنه 

آن األوان للتغيري، ولقد ضاق احلليم حبلمه، وضاق الصابر بصربه، وكما يقول املثل العربي 

القديم: )لقد بلغ السيل الزبى(، واملهانة وصلت أوجها، والزمن يري، وتتقلب األجيال، وال 

وقت لالنتظار، وأصبح فعل التغيري واجباً، واألمة الكبرية حباجة ماسة إىل االحتاد، والتكافل، 

أمريكا  مع  الدائم  الدبلوماسي  الود  على  املبين  السياسي  الفكر  وتغيري  اجلهود،  وتوحيد 

والغرب، رغم احملن اليت حلت بدول األمة وشعوبها، من قبل هؤالء على مدى السنوات 

املاضية، وأوىل خطوات التغيري، فتح اخليارات لتحرير األراضي العربية من االحتالل، من 

العربي، من أن السالم خيار إسرتاتيجي عربي  العرض  أو  العربية،  املبادرة  خالل سحب 

ووحيد؛ ألنه من تاريخ هذه املبادرة العربية، وحتى اليوم تراجع املوقف العربي، وزاد ضعفاً، 

هل من وعد عربي إسالمي إلنهاء االحتالل
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وترافق ذلك مع تزايد غطرسة احملتل، واستهتار الغرب والسرحان بنا.

    ومن اخلطوات املهمة أيضًا اآلن، هو القضاء على حالة العداء املصطنعة بني بعض دول 

العرب وإيران وإنهاؤها، واليت سعت إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية لبناء أساساتها، 

ودق أسافني االختالف بينهما، حتى وصلت الفتنة يف إطار املعتقد اإلسالمي بتأجيجها بني 

السنة والشيعة، حيث جنى الغرب أرباحًا طائلة من ختويف العرب من إيران، ببيع العرب 

طائلة  ومببالغ  قدمية،  مبواصفات  الغربية،  املصانع  املتكدسة يف  احلربية  واملعدات  األسلحة، 

للعرب،  كعدو  إيران  إىل  العربية  األجيال  أنظار  بتحويل  وأيضًا  الدوالرات،  مليارات  من 

وإبقاء إسرائيل احلمل الوديع الذي يتباكى على حتقيق السالم، واخلوف على أمنه، واحلقيقة 

الساطعة ما هي إال ذئب يرتبص وفقًا لرؤيتهم خبراف العرب، واحدًا تلو آخر، وحتى لو 

رفع احلمل الوديع رايات السالم واحلياد والصداقة، فإن الذئب يبقى ذئباً، وكما يقول املثل 

الشعب العربي: )إن مل تكن ذئبًا أكلتك الذئاب(، وكعرب، ملاذا ال نصدق هذا املثل، ونغري 

نظرتهم لنا كخراف وديعة، إىل ذئاب جارحة، لعل وعسى حينها نقنع إسرائيل بالرضوخ 

مرهونًا  املوعود  السالم  يبقى  أن  بدل  االحتالل،  الفلسطيين من  الشعب  للسالم، ونلص 

برؤية أمريكا وإسرائيل، بأنه لن يتحقق إال باملفاوضات املباشرة، أو غري املباشرة، أو الفوقية، 

أو التحتية، أو اجلانبية، وبكل مسمياتها، ومري يا سنني.

    إن األمة متلك مفاتيح القوة، وال ينقصها إال املصاحلة مع الذات، وتفعيل اإلرادة العربية؛ 

ألنها أول درجات سلم اجملد والقوة، واليت تعتمد على االتفاق، والوحدة، واالنتماء لألمة، 

ومصاحلها وقضاياها املعلقة، دون حلول منذ سنوات طويلة، ويب أن نعترب من صور الفرقة 



77

نتج  وما  الواحد  الشعب  بأبناء  وعصفت  السياسية،  األمة  بوحدة  اليت عصفت  والتشرذم 

والصومال،  أفغانستان،  من  كثرية  واألمثلة  وتأخر،  وهوان،  خراب، وضعف،  من  ذلك  عن 

والسودان، والعراق، وغريها.

 إن بذور اخلالف واهلجمة مركزة اآلن على اليمن السعيد، والدور آت للبقية، وتستطيع 

األمة بناء قوتها باملراهنة على ثرواتها املعدنية، والنفطية، واملصاحل غري املهمة  لديها، وأيضًا 

على طاقات البشر غري احملدودة  من أبناء األمة، باإلضافة إىل مقدرات األمة األخرى، وتفعيل 

هذه املقدرات والطاقات، حيتاج إىل قرار شجاع من زعماء األمة، يعيد لألمة جمدها، وكرامتها، 

حلق  ضيم  كل  وتزيل  األمة،  أبناء  ترفع  اليت  القرارات  واختاذ  السياسية،  باحلرية  والتمتع 

التغيري خدمة لألمة، قد يعرض بعض املسئولني  ببدء  القرار الشجاع  بهم، وإذا كان ثن 

للعداء اخلارجي من املتضررين بالتغيري، ويتعرضون هلجومهم، والتضحية مبواقعهم، فالطرق 

االنتخابات  تفعيل  أو  االستقالة،  خيار  خالل  من  حبمايتهم،  كفيلة  والسلمية،  احلضارية 

الدميقراطية، ورمبا يعاد انتخابهم، أو االنسحاب من احلياة السياسية كرماء معززين، خاصة إذا 

جاء التغيري يف سبيل شرف األمة وعزتها، وهي غاية تستحق التضحية،  ومن جهة أخرى؛ 

فهذه  األقوى،  أو  األحسن،  أو  األعلم،  هو  من  هناك  يكون  فلن  تنجب،  النساء،  دامت  ما 

سنة احلياة املتجددة يف عطائها من أجيال البشر املتعاقبة جياًل إثر آخر، وأي مسئول سيقوى 

نفوذه يف العامل إذا استند يف قوته وبقائه على خدمة مصاحل شعبه ووطنه؛ ألن هذا السند هو 

األضمن واألبقى من غريه؛ ألن املسئول يعمل من أجل رفعة الشعب وتقدمه، والشعب 

أقوياء،  مسئولني  على  العامل  يف  موجودة  والشواهد  ويدعمه،  بانبه،  سيقف  بل  خيذله،  لن 

هل من وعد عربي إسالمي إلنهاء االحتالل
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يستمدون القوة من شعوبهم، مثل الرئيس الربازيلي األسبق، والرئيس الفنزويلي، والرئيس 

املاليزي األسبق، وغريهم يف أحناء العامل.

والتكاتف  للوحدة،  واملسلمني  العرب  يدفع  بات  الفلسطينية  بالقضية  االهتمام  إن       

أكثر من أي وقت مضى؛ ألن الغرب وإسرائيل، يضحكون على ذقوننا، ويهدرون أوقاتنا 

ويتالعبون مبشاعرنا وأحاسيسنا؛ ألنهم يعرفون أن خياراتنا يف املرحلة الراهنة معدومة، وال 

عقاب ينتظرهم، وال خوف من أي موقف يتخذونه ضد األمة ومصاحلها وتطلعاتها، وهلذا 

اخليارات،  كامل  لتفعيل  لألمة،  واالنتماء  الواجب  منطلق  ومن  الضرورة،  حالة  اشتدت 

األمم،  األمة بني  يرفع  الذي  والعمل،  الفعل  إىل  والتجمد،  السبات  واالنتفاض من حالة 

ويعلها مؤثرة، وحيسب هلا ألف حساب، ولكي تصدر األمة العربية واإلسالمية وعدًا بتحرير 

األرض والعباد من االحتالل الذي أكل عليه الزمن وشرب؛ ليكون تاريخ هذا الوعد حافزًا 

الغصة،  الذي يلب  املشئوم،  بلفور  تذكر وعد  بداًل من  الوعد،  لتحقيق  األمة  أبناء  لكل 

واملرارة ألحرار األمة. 
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    لن أقدَم للقصِة املتواضعِة بشي، بْل سأتركها تتحدُث هي عن نفسها، ولتكمَل أنت 

احلرَف الناقَص من قصة الواقع، فرموزها أنَت واِضعها، وأنَت ملهمها احلركةَ واإليقاَع على 

   … ناِي الزماْن، لتسمَع الدنيا صدى العزِف احلزين على أوتاِر قلب احلزين، باسم اهلل بدأت 

وباسم اهلل أختم. 

    الصبُح يستحقُّ االنتظار

   اهلل أكرُب اهلل أكرب ... اهلل أكرب اهلل أكرب ... أشهد أن ال إله إال اهلل ... مبارٌك يا بينَّ ... هههههههه  

- ضحك بأمل- لقد صرُت جدًا اآلن، وصار لي حفيدة .. كم هي مجيلة !! .. ماذا ستسميها 

يا حممد ؟؟ .. طرق السؤال ذاكرته بعنف، وتذكر كيَف أنُه البارحة متّشى يف ساحة األقصى، 

مسِّها   .. فلسطنْي  مسِّها   .. البشر   .. الشجْر   .. األرْض  نادته  كيَف  تذكَّر  حائرًا،  َيعدُّ خطواِتِه 

فلسطنْي.. تذكَّر كيَف أنه اْنَشدَّ مذهواًل إىل عاملٍ ال متناٍه من اخلياالت .. وكيَف أنه اصَطَدَم 

باملارَّة .. وكيف .....ما هذا اهلاجس ..؟ لقد القت الفكرُة استحسانًا يف رأِسه ... تذكَّر كيَف 

الصبح يستحق االنتظار

فلسطينيات

أ. مهند ذويب
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صّلى االستخارَة يف باحِة األقصى بعَد صالِة املغرب، عندما كاَن اإلماُم يعلُن أّول يوٍم مْن ... 

قَطَع أفكارُه بكاؤها ... مسَّيُتها فلسطـــنْي ... كالعاصفة ... صدى االسم ... مسَّيُتها فلسطـــنْي... 

َوُمستقبلي  َغدي   ... وأحالمي  آمالي  كلُّ  فلسطني   ... وروحي  َجناني  يف  تسكُن  ففلسطني 

اآلتي.. هي ِكفاحي .. وِمْن أجِلها َترخُص ُكلُّ األرواِح ... مّسيتها فلسطني ... لعّلها تعوِّضين 

عن يدي املبتورِة ِفداء لفلسطني .. فداء لعيوِن القدس ... زغردت النساْء ... بل زغرَد األمل .. 

ُل عبَق أمٍل دفنْي. ومشاعر الفرح العظيم ختتلط بآالف األحزان ... وتشكِّ

     إنُه األول من رمضان ... واهلل جلَّ يف عاله أكرمهم بابنة كالَقمر .. ال بل كالشمس فهذا 

أمجل .. فالقمُر كم َمَللنا رؤيتْه ..! ورجوناُه أن يكمل دورتْه ...واشتقنا حقًا للشمْس .. ابنة 

كالشمِس حني تعطي دفئًا إىل قلب العائلْة ... مّسيتها فلسطني .. َصَرخ حممٌد بِبهجة ..ولعلَّ 

عيوَن ُأمه قد هيَّجت فيه مشاعَر الفرَحِة واحلماْس ...مسيتها فلسطيـــن..فرددها صدى الغرفِة 

الواحدة ..اليت تسكنها العائلُة يف باِب العموِد ... صدًى خمنوقًا كحنجرِة شهيٍد يلفظ أنفاسُه 

األخريَة ويهديها فداء لفلسطني.

   عائلُة حنفي .. عائلٌة عريقة .. تسكُن املدينَة املقدسَة منُذ عشراِت السننْي .. األب )أبونزار( 

فقد ابنه األول يف انتفاضِة احلجارة .. عندما كاَن ابنه من يدافعون عن َشَرِف فلسطني ..أطفاُل 

واضطرت   .. إسرائيل  كلُّ  وارتعبت   ، العدوِّ دباباُت  خافْت  حجارتهْم  من  الذيَن  احلجارِة 

للخضوع ملطالِب شعٍب سالُحُه اإلرادُة والتصميْم ..... هو أٌب البنان اآلن .. )تامر( الذي 

..ُحِكَم عليِه  .. وخيالُه مل يزْل منصوبًا على ُشباِك احللْم  ابتلعُه الغوُل منُذ اثين عشرَة سنة 
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باملؤبَِّد وُمنَع أهلُه من زيارته ... واآلخُر )حممد( الذي تزوَّج قبَل سنٍة تقريبًا يف عرٍس شعبٍّ 

متواضع .. واليوَم أٌب البنٍة كالقمر ..عفوًا كم ُأخطأ بل كالشمْس ....

     إن احلبَّ يدفُع إىل اجملهول .. كسفينٍة بال ِشراع .. يف حبٍر متالطم .. احلبُّ كالبحْر ال 

ٌل يف  ...القدُس حبُّها متأصِّ .. وال ميلُك عبابُه إال من كاَن شديدًا كاجلباْل  .. ال يامل  خيون 

قلوبنا مجيعًا حّتى الصميْم .. من ذا الذي ال يعَشُق عيونها الزرقاء ..؟! من ذا الذي ال يعشُق 

بسمتها احلوراْء..؟! من ذا الذي ال يبذُل يف ُحبِّها الدماْء ..؟! القدُس )أم( منها تعلَّمت كلُّ 

النساء ..القدُس “جد” يِلُس على سجاَدِته َسحرًا .. يروي ألحفاِدِه ِعرَبًا .. هكذا كانْت أرُض 

اإلسراْء .. هكذا َقِدَم عمٌر بثوٍب مرقٍَّع يفَتُح )إيلياء( .. هكذاااااااا..... 

    شعوٌر دفنْي .. وحٌب عميْق يدَفُع عائلَة َحَنفي إىل البقاِء يف القدٍس رغَم ُكلِّ الرتغيباِت 

والرتهيبات .. فِحجارُة البيِت تشهُد َكْم مرًة َمرَّ مستوِطٌن ِبَداِئَل طويلٍة .. وقبعٍة مستديرٍة .. 

ُيتمِتُم توراًة ..أو رمبا َشتاِئمًا أو... َدَخَل ..أجاَل بعينيه .. خِجلْت ُكلُّ حجارِة البيِت أن يراها 

 .. حنفي  ِلعاِئلِة  أجِلها  من  ُدِفع  َكم  تشَهُد  ...هي  تبكي  فانَدَفعْت  الرأس..  حاِسَرَة   .. عارية 

ولكنَّها ِعرُضهْم .. َشَرُفهم ..!! ..والَشَرُف ال ُيباع .. ميِسُك )أبو نزاٍر( بها .. يكفِكُف دمَعها .. 

حيَدُِّث قلبها ..ويرُفُض أن يبيَع َشَرفه ... كم عانى مَن املضايقات .. كم مرَّة ُحِجَز وهو الكهُل 

الَّذي جاَوَز الستني من ُعُمره ..َكْم مرَّة ُعذِّب .. ولكن هل َيبيُع َشَرَفه ..؟! ِحجاَرُة البيِت ِنساْء.. 

ِحجاَرُة البيِت إماْء .. هْل يبيُع َشَرَفه ..؟! 

ُة )أم نزار( .. باِنِب      ماذا أقول ..؟! الليَلُة باِردة .. والصبُح ملَّ االنتظاْر.. جاِلسُة هي اجلدَّ

الصبح يستحق االنتظار
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النار  ..  ُتداري ُدموَعها .. وحوهلا َجَلَس اجلدُّ ينُفُخ من غليوِنِه َزَفراِت احلياة .. ِفلسطنُي تبكي.. 

ٌد مْل َيُعْد .. َلقْد انَتَصف الليل .. اجُلنُد الليلَة كالِكالِب الضاَلِة  وأمها ُترِضُعها َحنانًا .. حممَّ

ُة حوَل الناْر .. الصبُح يسَتِحُق االنِتظار .. وِفلسطنُي تبكي.. د ..؟! اجلدَّ تنَهُش املاّرة.. أيَن حممَّ

د..؟! ِحجاَرُة البيِت ُترتُِّل القرآن .. صوُت َصرير .. يهـــوي احَلَجُر األوَُّل َشهيْد ..  أيَن حممَّ

تبكي ِفلسطني .. َوَثَب اجَلدُّ ...إّنه َيلَفُظ أنفاَسُه األخرية.. النَّفْق..إّنه الّنفْق..احَلَجُر شهيـــــد.. 

ُد َشَرَف الداْر .. لقد َفَعلوها أوالد ال.... ،  انَتَحبْت ُكلُّ األحجاْر ..النَّفُق خيرَتُِق اجِلداْر ..ُيَهدِّ

السقُف ينهاْر .. واإلله من َفْوِق َعرِشِه َحكيْم .. ُيَدبُِّر األقداْر .. تبكي ِفلسطني .. ما عادْت 

د ..؟! َوطاويُط الليِل َتَتحرَّك.. الصبُح  َترَضُع َحناْن .. اخلوُف اآلن َيهزُّ أرجاَء املكاْن .. أيَن حممَّ

ُز الثواْر ..والُقدُس ُتقَّدُم ّبياَنها العسَكريَّ مْن قلِب  يسَتِحقُّ االنتظاْر.. يف قلِب األرِض َيَتَجهَّ

تقَرُأ  ِبصوِتها  ..الُقبَُّة  الِعصياْن  ُيعِلُن  الَعموِد  ..باُب  َجديْد  مْن  ُوِلدْت  ِفلسطنُي   .. احلصاْر 

القرآن.. رام اهلل لبَِّت الِنداْء .. غزَّة ُخبُز الِفداْء .. الصبُح يسَتحقُّ االنتظاْر ..يصَطِدُم الِقطاْر .. 

د ..؟! تبكي ِفلسطني .. َيُهزُّ الصمُت احلياْة ........... ينهاُر اجِلداْر . أيَن حممَّ

    ما َتبقى َلكْم وللزَّمْن ...
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)*(                                                                                                                                           

     التعليم كان وما زال وسيبقى هو األداة الفعالة لصناعة جيل تتمثل فيه القيم واالجتاهات 

واملعارف واملهارات الالزمة كلها؛ ألننا نعيش أحرارًا وفاعلني على أي بقعة جغرافية يف هذا 

العامل، وهو الطريق العصري األكيد من أجل التحرر الفكري من كل ما مييت العقل، وهو 

طريق يؤدي بال شك إىل التنمية االجتماعية.

من  وفيضًا  الشجن،  من  كثريًا  النفس  يف  يثري  فلسطني  يف  التعليم  عن  احلديث  إن      

التساؤالت احلادة املؤملة، وحنن نشهد تراجعًا يف خمرجات النظام التعليمي، سواء يف املدارس 

أم اجلامعات، ومن خالل العديد من املؤشرات، ونتائج األحباث والدراسات، فقد اشرتكت 

بتطبيق )أداة فالندرز( ملعرفة مدى انراط الطلبة يف العملية التعليمية، وكانت النسبة اليت 

التعليم حول  الرغم من مناداتنا بضرورة متحور  الفّعال ضئيلة. وعلى  تدل على االنراط 

الطالب، إال أن املعلم ما زال يستأثر بأكثر من 90 % من احلصة الصفية، عدا انعدام تنوع 

الفعاليات التعليمية اليت حتفز الطالب على املشاركة. 

*. الورقة املقدمة ملؤمتر الرتبية والتعليم )حنو تعليم عصري لتحقيق التنمية االجتماعية( الذي عقد يف مدينة رام 
اهلل/ فلسطني، يومي األحد واإلثنني: 24 و 23 - 3 - 2014م، يف مقر مجعية اهلالل األمحر، بتنظيم مجعية فؤاد نصار 

لدراسات التنمية وإشرافها، الذي يناقش مسألة من أهم املسائل املتعلقة بالتنمية املستدامة لدى الشعوب.

  آليات التفكري يف املقررات الفلسطينية 

كتب اللغة العربية منوذجًا

املشرف الرتبوي: فراس حج حممد/ مديرية الرتبية والتعليم / جنوب نابلس

تربية وتعليم
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    كما تشري نتائج االختبارات الوزارية اليت تعقد كل عام، وينفق عليها جهد ومال ووقت 

كبري، أننا ما زلنا يف النقطة ذاتها، مل نتزحزح عن وضعنا املعروف واملشهود، ومل يتم حتى 

اللحظة تفعيل النتائج من أجل النهوض بالعملية الرتبوية والتقدم ولو الشيء البسيط، 

ولن أذكر بنتائجنا يف اختبارات TIMMS، فما زلنا يف وضع حرج جدًا، وإن حدث شيء 

من التزحزح عن موقعنا السابق.

     املقرر الدراسي:

    يعد املقرر الدراسي يف أي بلد من البلدان حاماًل ألهداف السياسة الرتبوية العامة يف 

هذا البلد، وهو يشكل أداة مقرتحة لتحقيق أهداف كربى وصغرى، طويلة األمد وقصرية 

للمنهاج، فاملقرر جزء من املنهاج، وليس املنهاج كله، ولذلك يب أن ينظر إىل املقرر على أنه 

َشّكل مقرتحًا لتحقيق هدف، وليس هو اهلدف، ولكننا نشهد يف فلسطني يف حلقات العملية 

التعليمية كلها أن املقرر الدراسي مقدس، حيرص الكل على تطبيقه حبذافريه، فاملعلم أسري 

للمقرر، والطالب حمبوس بني نصوصه، واألهل معنيون حبفظ أبنائهم للمعلومات الواردة 

فيه، ورمبا حلقات أخرى يف هذا النظام ال تركز سوى على ما يتم قطعه سنويًا من املقرر 

الدراسي، وهذا حبد ذاته يشكل عقبة حادة، تبعد التعليم عن جادة الصواب، فالكل يريد ختم 

املقررات، بغض النظرات عن الطريقة واألسلوب واملهارات واآلليات، وهذا إن استفحل، 

وأنا أراه من خالل موقعي يف اإلشراف الرتبوي أنه يتجه حنو االستفحال املقيت، ما يعين أننا 

سنخسر كثريًا من خمرجات النظام التعليمي اهلادف، وأهمها بناء مهارات التفكري العليا يف 

املتعلم، فهذا النهج اإلداري العام يف التعامل مع التعليم بأنه جمرد مقرر دراسي، يفقد التعليم 

القرار  صناعة  مستوى  على  حاضرة  تكون  أن  يب  اليت  وإسرتاتيجياته،  وأهدافه  أهميته 

الرتبوي، وتنفيذه، ومتابعته يف إجراءات تقيس مدى حتقيق األهداف احلقيقية هلذه العملية.

   ولو نظرنا بعني اخلبري إىل تلك املقررات، فإننا سنجد امللحوظتني اآلتيتني، وقد حتدث 
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فيهما، ويف غريها قبلي كثريون، وأظن أننا سنتحدث فيهما ما دامت مقرراتنا الدراسية على 

ما هي عليه، وأوالها ذلك الزخم املعريف الكبري واملتشابك يف تلك املقررات، ما يعل املقرر 

يتجه حنو حشد املعلومة، دون البحث يف آليات مناقشتها، فتلك املقررات تغص باملصطلحات 

واملعارف، وعملية مناقشتها ستؤدي إىل كثري من التشابكات املعرفية اليت إن اتبعت ستتعارض 

مع ما طرحته سابقًا من ضرورة إنهاء املقرر، فيلجأ املعلم مضطرًا حتت ضغط القرار اإلداري 

إىل تكليف الطالب باحلفظ، واستظهار األفكار، دون فهمها، ومناقشتها، ووضعها على احملك 

يف حياتهم العملية. 

    ومل تفلح عملية تنقيح املقررات الدراسية ومراجعتها من حل هذه اإلشكالية، فرمبا كانت 

أخرى  وبقيت  أشياء،  ت حذف  إذ  تعقيدًا،  األمر  وزادت  إّبالة،  على  كثرية ضغثًا  أحيان  يف 

هلا عالقة باحملذوف، وهذا أدى بالطالب واملعلم إىل احلفظ امليكانيكي، دون االضطرار إىل 

الرجوع إىل ما حذف، ولسان حال اجلميع يقول: )ما دام أنه حمذوف، ملاذا سأعود إليه(، ويكمن 

خلل كبري أسجله هنا، فعندما أعيد النظر مثاًل يف قصيدة درويش )رسالة إىل املنفى(، وحذفت 

بعض مقاطعها املهمة الدالة، تشوه هدف القصيدة، وأصبحت ناقصة، فمن قام بهذا البرت 

شّوه القصيدة وهدفها، وأفقدها الرؤيا اليت تقوم عليها، فظنوا أن حذف مقطع أو مقطعني 

سيخفف العبء، وهذا لعمري جهل مطبق يف تلك اآلليات اليت تعتمد على القطع والبرت، 

فيتشوه املقرر، فيسوء حاله أكثر وأكثر، وغريها الكثري، ولو قمنا بعملية قراءة جادة للموازنة 

بني الكتب يف طبعتها األوىل وطبعتها املعدلة، لوجدنا العجب العجاب لصاحل عدم التعديل، 

فهم كما قال املثل )إجى يكحلها عمى عيونها(!!

    ولن أسرتسل يف ذلك رمبا عدت شخصيًا لذلك، ولنعد للنقطة اليت أناقشها هنا، وهي 

الزخم املعريف، امسحوا لي أن أعرض هذا املثال، وهو درس )التنمية الزراعية يف فلسطني(، 

وهو أحد الدروس يف الصف احلادي عشر يف كتاب )املطالعة واألدب والنقد(، لقد اشتمل 

  آليات التفكري يف املقررات الفلسطينية  كتب اللغة العربية منوذجا
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الدرس على كثري من املفاهيم واملصطلحات واألفكار، اليت حتتاج إىل كثري من التفصيل، 

والشرح، والبيان، وقد أتاح لي عملي يف اإلشراف أن أشاهد كيف يتم تنفيذ هذا الدرس، 

الدرس،  ما يف  يستعرض  فقط  إحداها  املعلم يف  أن  ومن خالل جتربتني خمتلفتني، وجدت 

ويعيد ما هو موجود، ال أكثر وال أقل، ويقوم بإخراج الدرس مفقرًا، وكل فقرة بعنوان فرعي 

مبجموعة نقاط، من أجل استظهارها؛ ألنها رمبا كانت سؤااًل يف أحد االختبارات. وعلى هذا 

الدرس ميكن للمرء أن يقيس دروسًا كثرية، تصل إىل حد استقصاء املقرر بكل دروسه، ويف 

املباحث عامة.

    وأما التجربة الثانية، فقد اشرتكت يف إعداد هذا الدرس مع إحدى املعلمات ليتم تنفيذه 

بصورة خمتلفة، حبيث ت تقسيم الطالبات إىل 6 جمموعات، كل جمموعة تعمل على قضية واردة 

يف الدرس، تناقشها، وخترج ببحث أو مشروع له عالقة باملفاهيم واألفكار، وربطها بالواقع 

املعيش للطالبات.

    وأما املالحظة الثانية على املقررات، وهنا سأركز حديثي حول مادة العلوم اللغوية، سواء 

أكانت يف كتاب مستقل )العلوم اللغوية(، واملعتمد من الصفوف الثامن األساسي، وحتى 

الثاني عشر، أم كانت املادة ضمن كتاب )لغتنا اجلميلة( يف الصفوف )5 - 7(، وما يالحظ 

على هذه املادة التعليمية أنها تسري حول منطية واحدة، تفقد الطالب القدرة على التفكري، 

وتوظيفها،  املراد شرحها  والقاعدة  العلمية،  احلقائق  إىل  التوصل  أجل  من  العقل  وإعمال 

اليت  الشرح  أمثلة  بنمطية واحدة، سواء يف  املثال واضحًا  يورد  )لغتنا اجلميلة(،  ففي كتب 

ناقشت تلك األمثلة بسطحية وبعبارات بسيطة، إىل تلك األمثلة الواردة يف التدريبات اليت 

اعتمدت منطًا معيناً، يسري بالطالب حتمًا دون تفكري إىل اإلجابة املقصودة، ولو رجعنا إىل 

دروس الضمائر، وطريقة عرضها يف كتاب الصف اخلامس األساسي لوجدنا كل ذلك، ولو 

تفحصنا كتاب الصف السابع يف درس النداء، أو درس التمييز، لوجدنا هذه النمطية القاتلة 
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اليت حتشر الطالب يف إجابة حمددة، سيعرفها مباشرة دون تفكري؛ ألن الكتاب مصمم بطريقة 

بعيدة عن حتفيز آليات التفكري الناقد والتحليلي، ولذلك ستجد الطالب يف الغرف الصفية، 

مدركون  أنهم  يظن  املتابع  يعل  ما  بسهولة،  املعلم  أسئلة  وعن  التدريبات،  عن  ييبون 

وفاهمون، ولكن يا للمفاجأة الكربى إذا ما اجتمعت الدروس كلها؛ لتكون جمااًل لالختبار، 

فهناك حدث وال حرج عن توهان الطالب وضياعهم، وتدني حمصوهلم املعريف.

    إن هاتني امللحوظتني اللتني حتكمان مقرراتنا الدراسية، تدفعنا إىل التفكري حبلول منطقية 

علمية مدروسة، وإال سنظل نعاني من خمرجات تعليمية تستظهر وحتتفظ باملعلومات، دون 

أدنى فائدة، فقد الحظت خالل زياراتي اإلشرافية، أن الطلبة وإن كانوا ميتلكون أحيانًا تلك 

املعلومات، واليت غالبًا ال تدوم لفرتة طويلة، إال أنهم غري قادرين على استدعائها مباشرة 

حيث تلزم، وغري قادرين على ربط املعلومات بعضها ببعض، ما يعين أننا أمام كارثة تعليمية، 

يتحمل اجلميع وزرها، بدءًا من رأس اهلرم، وانتهاء باملعلم، وعلينا أن نفكر مجيعًا بكيف 

يب أن ُنَعلِّم بطريقة خمتلفة فاعلة وفعالة، وكيف يب أن تكون مقرراتنا، وكيف يب أن 

تعرب تلك املقررات عن آليات التفكري املنطقي، وتوظيف مهارات القرن احلادي والعشرين 

أكثر  والتفاعل مع اآلخرين، واعتماد وسائل وأساليب  البحث، واالستقصاء، والربط،  يف 

جدوى، وضرورة الرتكيز على الطالب الشريك، واالستفادة ما توفره الوسائل التكنولوجية، 

احلافز  والنفسية، وضرورة خلق  الفكرية  واهتماماته  العصرية،  ميوالته  الطالب  وتشبع يف 

والسياق املشجع ذاتيًا على التعليم، وليس جمرد فرض قانون.    

    ويتصل باملقرر الدراسي جمموعة أخرى من اللوائح العامة اليت تسعى إىل جعل املقرر 

النظام  اعتمد  فقد  التحصيلية،  االختبارات  بنظام  ارتباطه  التأثري، ورمبا ضئيل، وهو  بطيء 

الرتبوي على االختبارات التحصيلية، اليت تقيس املعرفة يف مستوياتها الستة، حسب سلم 

بلوم، واليت نادرًا ما جتدها، حتى يف اختبارات املعلمني، إذ يركزون يف األعم األغلب على 

  آليات التفكري يف املقررات الفلسطينية  كتب اللغة العربية منوذجا
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أسئلة احلفظ، واالستذكار، كما وضحت سابقاً. وقد أهمل نظام االختبارات والتحصيل املتبع 

إال يف بعض املباحث وبنسبة قليلة، االختبارات العملية واألدائية، أو مالحظة بناء منظومة 

القيم اإليابية لدى الطالب، فالعملية التعليمية تنمي يف الشخص اجلوانب الثالثة )املعرفة، 

واملهارة، والقيمة(، فتأتي االختبارات التحصيلية؛ لتقيس جانبًا واحدًا فقط وتالحظه، وهذا 

سيحدث خلاًل يف املخرجات، ويف احلكم على املتعلمني بال أدنى شّك؛ إذ يبقى جانبان مهمان 

وأساسيان مل يلتفت إليهما، عدا أنه ال بد من تقييم اجلانب اإلبداعي لدى الطالب، فاملدرسة 

هي مصنع شخصيات وإبداعات، وليست حمطة تزويد الشخص مبعارف ميتة، حمفوظة يف 

بطون الكتب!

    نأمل أن نرى يومًا مدرسة فاعلة، ومقررات حمفزة على التفكري، وقيادات تربوية جريئة، 

تأخذ على عاتقها إحداث ثورة تعليمية شاملة لتغيري تلك العناصر امليتة يف النظام، وإحالل 

حملها خاليا حية، تضخ احليوية يف جسد أوشك على االنهيار، من شدة ما يعاني من سقم، 

وأمراض مزمنة، لعلنا حنقق اهلدف من عملية التعليم، وهو التنمية االجتماعية الشاملة اليت 

نطمح إليها. 

  آليات التفكري يف املقررات الفلسطينية  كتب اللغة العربية منوذجا
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      مقدمة:

      كثرية هي تعقيدات هذا العصر وتشابكاته، بكثرة من يعيشون فيه، وتداخلت املهمات، 

واختلفت األوراق، واهلل املستعان. لكن ومع كل هذه التعقيدات، ظهر التخطيط الذي حيل 

هذه اإلشكاالت كلها، ويضعها ضمن أجندة مرتبة حسب األولويات واملهمات اليت يتطلع 

الشخص واملؤسسة لتحقيق غاياتهما فيها، فما الذي نعنيه بالتخطيط؟

     رغم أن التخطيط مبفهومه العام انتشر يف النصف الثاني من القرن العشرين، إال أننا ال 

جناوز احلقيقة إذا قلنا إن التخطيط كممارسة هو قديم قدم اإلنسان، إذ مل يكن وليد احلضارة 

احلديثة، كما يتصور البعض، فهو معلم بارز، ووسيلة أساسية، ومرتكز انطلقت من خالله 

حضارة اإلسالم ودعوته، حيث إن العديد من آيات القرآن الكريم بّينت أهمية التخطيط، 

قال تعاىل: }َقاَل َتْزرَ ُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبا َفَما َحَصدتُّْ َفَذرُ وُه يِف ُسنُبِلِه ِإال َقِلياًل مَّا َتْأُكُلوَن * 

ْمُتْم هلَُنَّ ِإال َقِلياًل مَّا حتِْصُنوَن * ُثمَّ َيْأِتي ِمن  ُثمَّ َيْأِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ

َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصرُ ون{ )يوسف: 47 - 49(، وقال سبحانه: }َوَأِعدُّوا هلَُم 

التخطيط الرتبوي
أ. فتحي مسور /  مدير مدرسة يف وكالة الغوث سابقًا

تربية وتعليم
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ُكْم َوآَخرِ يَن ِمن ُدوِنِهْم ال  مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رِّ َباِط اخَلْيِل ُترْ ِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّـِه َوَعُدوَّ

َتْعَلُموَنُهُم اللَّـُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوا ِمن َشْيٍء يِف َسِبيِل اللَّـِه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم ال ُتْظَلُموَن{. 

)األنفال: 60(

   تنوعت مفاهيم التخطيط وتعددت ألسباب عدة، أذكر منها: 1 - اختالف أيديولوجيات 

اجملتمعات، 2 - التطور التارخيي، وما رافقه من تطور على الفكر اإلداري. 3 - اختالف 

األهداف من وراء التخطيط. 

    فالتخطيط مبفهومه العام هو نشاط إنساني منظم، شامل ومستمر، ُيستخدم للوصول 

إىل أهداف مستقبلية. ومنهم من اعترب التخطيط وظيفة من وظائف اإلدارة، بل هو أهمها، 

حيث يقوم على االهتمام والتفكري باملستقبل، ووضع اإلسرتاتيجيات اليت متكن من حتقيق 
)

1

األهداف املوضوعة.)*

    املقصود بالتخطيط الرتبوي: 

    إن ما يعنينا يف هذا املقام هو التخطيط الرتبوي الذي تعددت تعريفاته ومفاهيمه متاماً، 

كما تعددت مفاهيم التخطيط بشكل عام. فما املقصود بالتخطيط الرتبوي؟

والبحث  العلمي،  املنهج  اتّباع  على  القائمة  التمهيدية  الذهنية  العمليات  جمموعة   •   

االجتماعي، وأدواته، لتحقيق أهداف حمددة.    

  • عملية ذكية، وتصرف ذهين، لعمل األشياء املستقبلية، بطريقة منظمة، يف ضوء احلقائق 

واملعلومات.

*. النجوم، إمساعيل، وآخرون.)2006(. قيادة التغيري الرتبوي: دليل املدرب واملدير، رام اهلل: املورد مركز تطور املعلم.
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   • مرحلة التفكري اليت تسبق تنفيذ األعمال.)1(

من خالل حتليلنا للمفاهيم السابقة، ميكننا أن جنزم أّن الطريق ليس مفروشًا بالورود أمام 

املَخِطط، فعملية التخطيط ليست بالعملية السهلة، نظرًا ملا تواجهه هذه العملية دون شك 

من حتديات عديدة، شأنها يف ذلك شأن معظم الدراسات احلديثة، والسيما ما يتم إجراؤه منها 

يف ميدان صعب عصي على التقدير العلمي، كميدان الظواهر اإلنسانية، واليت من بينها 
الظواهر الرتبوية.)2(

     جماالت )جوانب( التخطيط الرتبوي:

    إن جماالت التخطيط الرتبوي وجوانبه متعددة متشعبة، لكنها يف الوقت ذاته ترتابط كل 

التخطيط إلعداد  الرتابط، ويكمل بعضها بعضاً؛ ألنها يف جزئياتها وكلياتها تعمل على 
املواطن احلر املستنري املتعاون، وإىل تهيئته، ألن يعيش عيشة كرمية يف جمتمعه.)3(

ومن بني هذه اجملاالت)اجلوانب( ما يأتي:

   1 - التخطيط الذي يعنى بالطلبة.

   2 - التخطيط الذي يعنى باملعلمني.

   3 - التخطيط الذي يعنى بتطوير املناهج.  

   4 - التخطيط الذي يعنى بأساليب التدريس وطرائقه.

   5 - التخطيط الذي يعنى باألنشطة.
1. جملة العلوم الرتبوية )1(، 1990. جملة جامعة امللك سعود، )2(.

2. غنيمة، حممد متولي. )2005(. التخطيط الرتبوي، ط1. عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.

3. حجي، أمحد إمساعيل. )2002(. اقتصاديات الرتبية والتخطيط الرتبوي: التعليم واألسرة واإلعالم، ط1.القاهرة: 

دار الفكر العربي.

التخطيط الرتبوي
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   6 - التخطيط الذي يعنى باخلطة الدراسية.

   7 - التخطيط الذي يعنى بوسائل حتقيق املنهاج واخلطة.

   8 - التخطيط الذي يعنى باملدرسة.

   9 - التخطيط الذي يعنى بتطوير اإلدارات الرتبوية.

   10 - التخطيط الذي يعنى باألبنية املدرسية.

    سنحاول يف هذه الورقة أن نتناول ما يعد من أهم احملاور وأخطرها شأناً. وسيكون حديثنا 

متجهًا حنو أهمية التخطيط هلا، نظرًا للدور اخلطري الذي تلعبه يف عمليات الرتبية واإلعداد، 

إذ سنتحدث عن التلميذ واملعلم.

     عند احلديث سواء عن الطالب أو عن املعلم، فإننا نتحدث عن العنصر البشري، الذي 

من الضروري أن يتكيف ويتالءم مع احتياجات املرحلة. إن وظيفة الرتبية والتعليم تشكل 

أهم االعتبارات املؤثرة يف تنمية القوى البشرية وتطويرها، فهي تعد مبثابة حجر الزاوية، 
ليس يف تنمية القوى البشرية فحسب، بل يف العملية التنموية برمتها.)*(

         أواًل - التخطيط الذي يعنى بالتلميذ: 

الرتبية  األخري من كل عمليات  واهلدف  األول،  احملور  التلميذ هو  أن  فيه  ما ال شك      

والتعليم. فمن أجله تنشأ املدرسة، وجتهز باإلمكانات كافة، ويف سبيل تنشئته تعد هيئات 

التدريس يف شتى املستويات واجملاالت، وخلدمته تقوم وزارة الرتبية، وما يلحق بها من أجهزة، 

ولتحقيق اهلدف من تنشئته وإعداده، ترصد الدولة األموال الطائلة يف ميزانياتها كل عام.

من هنا؛ فإن على جهاز التخطيط أن يأخذ يف االعتبار أول ما يأخذ، أن هذه اجلهود الضخمة 

*. مخيس، موسى يوسف. )1999(، مدخل إىل التخطيط، ط1. عمان، دار الشروق.
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يف  ناشئ  لكل  السليم  اإلعداد  وهو  عائد،  هلا  يكون  وأن  البد  التلميذ،  لصاحل  تبذل  اليت 

اجملتمع- اإلعداد الشامل لنواحيه ومقومات حياته مجيعها )العقلية واجلسمية، وخلقه وروحه، 

ومعارفه ومهاراته، واجتاهاته وسلوكه(، من أجل هذا كله، على جهاز التخطيط أن يراعي 

النقاط اآلتية:

 حتديد اهلدف من كل مرحلة تعليمية.. 1

واالجتماعية يف   . 2 والعقلية  البدنية  مواصفاته  واصفًا  املستنري،  للمواطن  تعريفه  حتديد   

كل مرحلة.

رسم اخلطط الدراسية واملناهج لكل مرحلة، وما يلزم من كتب ووسائل ومعلمني.. 3

الفنية . 4 وسياستها  وحياتها  أهدافها  مبينًا  دقيقاً،  وصفًا  مرحلة  كل  يف  املدرسة  وصف   

واإلدارية.

 حتديد شروط القبول للمرحلة، وفقًا للنظريات الرتبوية والبيولوجية، حمددًا عدد السنوات . 5

اليت سيقضيها التلميذ باملرحلة.

 حتديد األعداد اليت تقبل يف كل مرحلة تعليمية، واضعًا نظامًا لتتبع اخلريني يف كل . 6

مرحلة؛ للوقوف على مدى كفايتهم للعمل يف البيئة، ومدى حاجة البيئة إليهم.

 حتديد كثافة التالميذ يف الصف.. 7

دراسة عوامل صحة التلميذ ومنوه، ومراعاة الشروط الصحية يف بناء املدرسة ومرافقها.. 8

دراسة ظواهر غياب التلميذ وانقطاعه وتسربه، مناقشًا أسبابها، باحثًا عن وسائل عالجها.. 9

 العناية بالنشاط املوجه حلياة التلميذ يف البيت، واملدرسة، والبيئة.. 10

 مناقشة أسباب التخلف الدراسي للتلميذ، والبحث عن وسائل الوقاية منه، ووسائل . 11

عالجه. 

التخطيط الرتبوي
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 البحث يف شؤون إسهام التلميذ يف إدارة املدرسة، والعناية بتدريبه على االعتماد على . 12
نفسه، وتعاونه مع الغري.)*(

     ثانيًا - التخطيط إلعداد املعلمني وتدريبهم:

    إن أساس بناء اإلنسان هو املعلم، فهو حجر الزاوية يف العملية الرتبوية، تلك العملية 

اليت ال تصلح، وال يستقيم أمرها، وال تؤتي ثارها، إال إذا كانت القوى البشرية العاملة يف 

ميادينها ذات كفاية، فاملعلم هو الذي يبين األخالق، ويربي األجيال، ويعلمها، ويثقفها، ويربيها 

على اخللق والفضيلة، وحتى يقوم املعلم بهذا الدور، البد وأن يكون مؤمنًا برسالته وقدراته 

على االضطالع بأداء واجباته على الوجه األكمل، إذ إن رسالة املعلم تسمو فوق كل قدر 

واعتبار، لذا كان رضاه عن عمله، وعن إنتاجه، وراحة ضمريه، وتضحيته بكل وقت وجهد 

يف سبيل تنشئة أبنائه – إمنا هي العناصر األساسية يف حتقيق هذه الرسالة اليت ترتكز أواًل 

وأخريًا على اإلميان بها، وخبطورتها، وأهميتها يف صنع أمة كرمية. من هنا فإن تدريب املعلم 

أفراد،  بناء  وإعداده يعد من أساسيات الرتبية، بل من أهم ما نادت به الرتبية؛ ألنه ليس 

قدر ما هو بناء قيم جمتمع، وخلق حضارة، إضافة إىل أن التدريب يشبع حاجة أساسية لدى 

املعلمني.

    يقسم التدريب إىل أنواع ومستويات عدة، وذلك حسب اهلدف أواًل، وحسب التخصص 

ثانياً، إال إنه وبشكل عام ميكن أن نشري إىل نوعني من التدريب، أحدهما قصري املدى، حيث 

ال تزيد فرتته عن ثالثة أشهر إىل ستة، أما اآلخر فهو طويل املدى، إذ تصل فرتته إىل ستة 

*.  حجي، أمحد إمساعيل. اقتصاديات الرتبية والتخطيط الرتبوي: التعليم واألسرة واإلعالم، ط1. القاهرة: دار الفكر 

العربي، )2002(.
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هذا  ويتضمن  للعمل(،  املصاحب  )التدريب  اخلدمة  أثناء  التدريب  وهنالك  فأكثر،  أشهر 

التدريب عقد دورات قصرية، ال تزيد مدتها عن بضعة أيام.

  * إن االهتمام باملعلمني، وتطوير إعدادهم، وإعادة تدريبهم، سواء خارج العمل، أو أثناء 

على  تشتمل  التدريب،  الربنامج  تنفذ  اليت  املؤسسة،  قبل  من  خطة  إعداد  يتطلب  اخلدمة، 

اجلوانب اآلتية:

دراسة وضع مؤسسات إعداد املعلمني، والتعرف على املشكالت اليت تواجهها.. 1

العمل على مشاركة املعلمني يف ختطيط الربامج، وتطويرها، وتقوميها.. 2

أن تهتم مؤسسات إعداد املعلم بالرتبية العملية يف املدارس؛ ألنها أساس املعلم الناجح.. 3

أن تعمل مؤسسات إعداد املعلمني على انتقاء العناصر الصاحلة للتدريس، كلما أمكن . 4

ذلك.

  •  فيما يتعلق بربنامج إعداد املعلم، فإنه يب:

أ - العمل على توحيد مصدر إعداد املعلم، وليكن من خريي كليات الرتبية.

ب - ربط برنامج إعداد املعلمني بالبيئة.

ت - أن يكون برنامج إعداد املعلمني متكاماًل يف اجملاالت التخصصية، واملهنية، والثقافية 

كافة.

  •  فيما يتعلق باملعلم أثناء اخلدمة: هذا الربنامج يب أن يبنى على ثالث إسرتاتيجيات:

األوىل: إسرتاتيجية التدريب املستمر: مهمة هذه اإلسرتاتيجية، هي إعادة بناء اخلربة، وجتديدها، 

وتطويرها، يف ضوء الفكر الرتبوي املتجدد.

   الثانية: إسرتاتيجية البحث والدراسة )تلمذة املعلمني املتفوقني(: هؤالء املعلمون يوفدون 

التخطيط الرتبوي
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العلمي،  البحث  أصول  على  يدربون  حيث  واخلارج،  الداخل  يف  والتخصص  للدراسة 

والتقنيات الرتبوية احلديثة.

   الثالثة: إسرتاتيجية التدريب حسب األولويات: تسري هذه اإلسرتاتيجية جنبًا إىل جنب مع 

التدريب املستمر، وهي ال تطبق على املعلمني كلهم، وإمنا تتناول أعداد خمصصة، وميادين 
حمددة حسب احلاجة.)*(

    اخلامتة:

     يعد التخطيط ضرورة، خاصة يف النظام الرتبوي، باعتبار أن هذا النظام ال حيتمل العفوية، 

مبا  املختلفة،  وجماالته  مستوياته  يف  التخطيط  أهداف  ترتبط  حيث  العمل،  يف  االرجتال  أو 

تتضمنه من مدخالت وعمليات، ارتباطًا تفاعليًا متكاماًل، وعلى حنو متوازن.

    حتدثنا يف هذه الورقة عن جمالني مهمني، إن مل يكونا أهم جمالني من بني جماالت عملية 

جهاز  على  اليت  النقاط  حيث  من  والطالب،  املعلم  عن  حتدثنا  حيث  الرتبوي،  التخطيط 

التخطيط مراعاتها عند التخطيط ألي منهما. 

    ومن اجلدير بالذكر أن حديثنا عن التلميذ واملعلم يسوقنا إىل التعليم، فالتعليم مبختلف 

أنواعه هو عملية مستهدفة ومقصودة، فالبد لكل مستهدف ومقصود لذاته أن يكون منظماً، 

وأهم مظاهر التنظيم املستقبلي هو التخطيط، فهو الوسيلة املمكنة لسيطرة اإلنسان على 

املستقبل، بالقدر املمكن له بإذن اهلل. 

واهلل ولي التوفيق

*. الطبيب، أمحد حممد. )1999(. التخطيط الرتبوي، ط1. اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.
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   القدس: أدى مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - خطيب املسجد 

األقصى املبارك، واجب العزاء بعدد من شهداء الوطن، منهم: عدي فخري نافذ جرب من قرية رافات، 

وخليل حممد العناتي من خميم الفوار، وعيسى خالد القطري من خميم األمعري، ورائد اجلعربي من 

اخلليل، وذلك على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية، ضم عددًا من املفتني ومديري الدوائر يف 

دار اإلفتاء الفلسطينية وبعض املوظفني فيها.

    ونوه مساحته يف الكلمات اليت ألقاها مبكانة الشــهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل، مشيدًا بالشهداء 

الذين قضوا حنبهم منافحني عن ثرى وطنهم ومبادئهم وشــعبهم، سائاًل اهلل أن يتقبل شهداءنا مع 

النبيني والصديقني والشــهداء والصاحلني وحســن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب 

والســلوان، ومتنى الفرج العاجل ألسرانا البواسل الذين ينافحون من أجل حريتهم، ونيل شعبهم 

حقوقه املشروعة.

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
      إعداد: أ. مصطفى أعرج / نائب  املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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عزاء ذوي الشهيد عدي فخري جرب - قرية رافات

عزاء ذوي الشهيد خليل حممد العناتي - خميم الفوار

عزاء ذوي الشهيد عيسى خالد القطري - خميم األمعري
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املفيت العام يشارك يف حفل تأبني الشهيد حممد أبو خضري

    القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني- املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

من  عدد  حبضور  شعفاط،  من  أبو خضري  حممد  الشهيد  تأبني  حفل  يف  املبارك،  األقصى  املسجد 

الشخصيات الرمسية والشعبية والدينية والوطنية، وعدَّ مساحته جرمية قتل الطفل أبو خضري عالمة 

إياه  واصفًا  أمجع،  العامل  إنسان حر يف  وكل  وعربي،  وفلسطيين  ومسيحي  مسلم  فارقة هزت كل 

بشهيد الطفولة، وقال إن هذه اجلرمية حظيت بإدانة وتنديد كل أصحاب الديانات؛ ألنها استهدفت 

طفاًل، واعتربتها املنظمات اإلنسانية والقانونية والدولية جرمية حبق اإلنسانية والطفولة، وأضاف 

أن هذه اجلرمية أعادت إىل األذهان وإىل العقول تلك اجلرائم اليت ارتكبتها العصابات اليهودية حبق 

أهلنا يف ظل النكبة األوىل.

املفيت العام يلتقي وزير خارجية اململكة املغربية

   القدس: التقى مساحة الشيخ حممد حسني-املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

املسجد األقصى املبارك، حبضور عدد من الشخصيات الرمسية والشعبية والدينية والوطنية معالي 

السيد صالح الدين مزوار وزير خارجية اململكة املغربية.

حيث رحب مساحته بالضيف، واصفًا زيارته بالتارخيية واملهمة جدًا، خباصة يف هذا الوقت الدقيق من 

تاريخ قضيتنا، وأضاف مساحته أننا ننظر هلذه الزيارة بأنها زيارة تارخيية مهمة جدًا، فحضور الوزير يف 
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رحاب املسجد األقصى املبارك، لنقل هذه الرسالة القوية من شعب اململكة املغربية وملكها، تشد 

من أزرنا، وتقوي من عزميتنا لنبقى املرابطني إن شاء اهلل تعاىل، وأضاف أننا نبتهج عندما نرى إخوتنا 

العرب واملسلمني يشدون الرحال إىل املسجد األقصى املبارك لتقديم هذا الدعم املعنوي والسياسي 

للقضية الفلسطينية، وأهلها ومقدساتها مشيدًا بالدور الذي تقدمه اململكة املغربية ملكًا وحكومة 

وشعبًا خلدمة القضية والشعب الفلسطيين ومقدساته.

املفيت العام يستقبل القائم بأعمال السفري املصري

     القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-خطيب 
املسجد األقصى املبارك، يف مكتبه سعادة السيد حممد عريف القائم بأعمال السفارة املصرية، حيث 
أشاد مساحته بدعم مجهورية مصر العربية قيادة وشعبًا للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ما يساهم 
يف التخفيف من معاناته، وقد أطلع مساحته سعادة القائم بأعمال السفارة املصرية على االنتهاكات 
خاصة  ومقدساته،  الفلسطيين  الشعب  ضد  مستوطنيه  وقطعان  االحتالل  سلطات  بها  تقوم  اليت 
عملية تهويد كل ما هو عربي وإسالمي يف القدس، باحثني عن تاريخ مزعوم هلم، وبني مساحته أن 
سلطات االحتالل متارس أبشع أنواع االضطهاد والعنصرية وأخطرها، من خالل منعها املصلني من 
الدخول إىل املسجد األقصى املبارك إلعماره والصالة فيه، مطالبًا اجملتمع الدولي بوضع حد هلذه 

التجاوزات اخلطرية.
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     من جانب آخر؛ شكر القائم بأعمال السفارة املصرية مساحته على حسن االستقبال، مؤكدًا 
على عمق العالقة والروابط بني الشعبني الفلسطيين واملصري، داعيًا إىل الرتكيز على ضرورة حل 

القضية الفلسطينية حاًل عاداًل، وشاماًل، ومشّرفاً. 

املفيت العام يشارك يف فعاليات )هنا العاصمة(

    القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية-خطيب 

املسجد األقصى املبارك، يف فعاليات )هنا العاصمة( اليت أطلقتها شبكة زينة اإلعالمية، بالتنسيق 

مع وزارة اإلعالم ونقابة الصحفيني، وذلك لتسليط الضوء على مدينة القدس املستهدفة، خاصة يف 

ظل األوضاع اليت تعصف باملنطقة، وبني مساحته أن مدينة القدس العربية بناها اليبوسيون، واستمر 

العرب فيها، ومل ينقطع وجودهم، وتعزز ذلك من خالل الرساالت السماوية اليت أعطت صبغة 

تارخيية وحضارية هلذه املدينة، مؤكدًا أن التسامح والتعايش الذي تشهده املدينة يدل على أنها عريقة 

يف التاريخ واحلضارة، وأضاف أن متسك الفلسطينيني والعرب واملسلمني وكل صاحب ضمري حي 

يف مدينة القدس، لتحافظ على حضارتها ووجودها العربي وهويتها اإلسالمية وتعايشها اإلسالمي 

املسيحي، مؤكدًا أن هذه اجلولة واجلوالت تعرب عن رسالة اإلعالم وحث كل اإلعالميني أن ميارسوا 

رسالتهم تثبيتًا حلقوقنا وتنوير العامل بهذه احلقوق اإلنسانية لألمتني العربية واإلسالمية.
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املفيت العام يرتأس اجللستني 119 و120 من جلسات جملس اإلفتاء األعلى

القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- رئيس جملس 

اإلفتاء األعلى، اجللستني 119 و120 من جلسات جملس اإلفتاء األعلى، حبضور أصحاب الفضيلة 

املفتني أعضاء اجمللس والعلماء، حيث ناقش اجمللس العديد من املوضوعات اليت تهم املواطنني، وقد 

أدان مساحته االنتهاكات اليت تقوم بها سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد املسجد األقصى 

املبارك واملقدسات الفلسطينية، وبني مساحته أن هذه االنتهاكات املتزايدة حبق املقدسات الفلسطينية 

تتزامن مع الذكرى اخلامسة واألربعني إلحراق املسجد األقصى املبارك، الذي ما زال يعاني من مرارة 
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التهويد وخماطر التقسيم، وتتزامن هذه االعتداءات مع العدوان الظامل والغاشم على شعبنا األعزل 

يف قطاع غزة، داعيًا اجلميع للوقوف أمام جربوت االحتالل وظلمه قبل فوات األوان.

جملس اإلفتاء األعلى يستضيف د. أسعد الرمالوي لتوضيح أثر بعض األوبئة 

على العالقات الزوجية

   القدس: استضاف جملس اإلفتاء األعلى، الدكتور أسعد الرمالوي- مدير عام الرعاية الصحية 

املائة  األولية والصحة العامة يف وزارة الصحة الفلسطينية، للمشاركة يف اجللسة العشرين بعد 

من جلسات جملس اإلفتاء األعلى بهدف توضيح األبعاد الطبية اخلاصة مبسألة تتعلق بأثر بعض 

األوبئة السارية على العالقات الزوجية، وقدم د. الرمالوي اإليضاحات الطبية الالزمة حول املسألة 

ألعضاء اجمللس، وأجاب عن استفساراتهم باخلصوص، وقد أثنى مساحة الشيخ حممد حسني املفيت 

العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس جملس اإلفتاء األعلى، على املعلومات القيمة اليت قدمها 

الصحة  ووزارة  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  بني  الوثيق  التعاون  على  مثنيًا  للمجلس،  الرمالوي  د. 

الفلسطينية، وخباصة يف جمال إحالة طلبات اإلجهاض ومنع احلمل إىل اللجان الطبية املتخصصة يف 

احملافظات كافة.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف السحب على جوائز

 البنك اإلسالمي العربي

     رام اهلل: شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، 

اليت أجراها  العمرة واحلج والزواج  برامج توفري  رام اهلل والبرية، يف السحب على  مفيت حمافظة 

البنك اإلسالمي العربي يف رام اهلل، وكان فضيلته قد شارك يف حفل افتتاح فرع البنك اإلسالمي 

العربي اجلديد يف رام اهلل.
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وفد من دار اإلفتاء يزور املعهد الوطين للتدريب

     رام اهلل: على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية، قام املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية 

السيد حممد جاد اهلل، يرافقه املدير املالي بالل الغول، والسيد أمحد كميل املساعد اإلداري يف الدار 

بزيارة للمعهد الوطين للتدريب التابع لوزارة الرتبية والتعليم، حيث التقى الوفد بالدكتورة شهناز 

الفار، مدير املعهد، وحبضور األستاذ صادق خضور نائب مدير املعهد، وقد أشاد جاد اهلل بالقائمني 

على املعهد والعاملني فيه وكل من يساهم يف تدريب املوظفني ورفع كفاءتهم، وحبث الوفدان سبل 

التعاون املشرتك من خالل انتداب موظفني من دار اإلفتاء للحصول على دورات يف املعهد الوطين 

لإلدارة، ورحبت د. شهناز بالوفد، مثنيًة على هذه الزيارة، وقد اتفق اجلانبان على التعاون املشرتك 

فيما بينهما.
وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية يشارك يف بعثة احلج الفلسطينية

   القدس: ُتشارك دار اإلفتاء يف بعثة احلج الفلسطينية هلذا العام 1435هـ بوفد مكون من: الشيخ 
حسن اللحام مفيت حمافظة غزة، والشيخ عبد الرحيم ناصر – مساعد مفيت حمافظة رام اهلل والبرية، 

والشيخ منتصر جنيب- مساعد مفيت حمافظة طوباس.
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    وأكد مساحة الشيخ حممد حسني املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس جملس اإلفتاء 

األعلى- على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة احلج الفلسطينية يف إرشاد احلجاج الفلسطينيني 

ألداء مناسك احلج على أكمل وجه، متمنيًا للحجاج أن يكون حجهم مربورًا وسعيهم مشكورًا 

وذنبهم مغفورًا. 

     كما ُيشارك وفد من دار اإلفتاء يف بعثة احلج اليت تستضيفها رابطة العامل اإلسالمي، ويتكون 

الوفد من الشيخ أمحد شوباش / مفيت حمافظة نابلس، و أ.د. حسن السلوادي/ عضو جملس اإلفتاء 

األعلى.

     وأشار مساحته إىل أن دار اإلفتاء الفلسطينية أصدرت عددًا خاصًا من جملة اإلسراء يشمل مواضيع 

ومقاالت خاصة باحلج وأحكامه، وت توزيع كمية منها على وفود حجاج بيت اهلل احلرام املغادرة إىل 

الديار احلجازية على معرب الكرامة بواسطة دار إفتاء حمافظة أرحيا واألغوار وبالتعاون مع اإلدارة 

العامة للمعابر الفلسطينية.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ورشة عمل عن االستغالل اجلنسي

 لألطفال ذوي اإلعاقة

   نابلس: شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش - مفيت حمافظة نابلس - يف 

ورشة عمل عقدت يف خميم العني حول االستغالل اجلنسي لألطفال ذوي 

اإلعاقة، وبني فضيلته األحكام الشرعية املتعلقة باستغالل األطفال جنسياً، 

داعيًا إىل االعتناء بتلك الشرحية من األطفال ورعايتها.

    وكان فضيلته قد ألقى العديد من الدروس واخلطب الدينية، تناول فيها موضوعات عدة، تهم 

املواطنني يف حياتهم اليومية، وساهم يف حل العديد من النزاعات وإصالح ذات البني، علمًا أن 

فضيلته يشارك يف العديد من الربامج الدينية اإلعالمية يف خمتلف وسائل اإلعالم.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة دينية

يف  حمافظة جنني-  مفيت   - الرب  أبو  حممد  الشيخ  فضيلة  شارك  جنني:    

باألخالق،  الصيام  ارتباط  فيها  بني  املبارك،  رمضان  شهر  حول  دينية  ندوة 

وأن الصيام مدرسة يتعلم منها املسلم، ويتعود فيها على مجلة من األخالق، 

منها: الصرب والتحمل واالنتصار على الشهوات، وكان فضيلته قد شارك يف 

اجتماع عقد يف احملافظة حول أهمية توحيد اجلهود يف تقديم العون واملساعدة 

لألسر الفقرية واحملتاجة، كما بني فضيلته أهمية دور الشرطة يف تسهيل معامالت املواطنني، وكان 

فضيلته قد زار عددًا من جرحى العدوان الظامل على غزة، والذين يتلقون العالج يف مستشفيات 

حمافظة جنني.
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مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف حفل وداع احلجاج

      سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة - مفيت حمافظة سلفيت- يف احتفال وداع حجاج بيت 

اهلل احلرام، الذي أقامته مديرية أوقاف سلفيت، وبني فضيلته يف الكلمة اليت 

ألقاها أهمية احلج وأركانه وواجباته، وضرورة حتلي احلاج باألخالق الفاضلة.

الطراشة  رياض  الركن  العقيد  استقبل فضيلته  أخرى؛  ناحية  ومن        

سلفيت،  حمافظة  يف  الفلسطينية  اإلفتاء  دار  مقر  يف  وذلك  املرافق،  والوفد 

حيث أطلعه فضيلته على األعمال اليت تقدمها الدار خلدمة املواطنني، وقد 

أشاد قائد املنطقة بدار اإلفتاء، مثنيًا على حسن االستقبال، وكان فضيلته قد ألقى حماضرتني دينيتني 

لعدد من منتسب األجهزة األمنية، تناول فيها أحكام رمضانية، كما شارك فضيلته يف ورشة عمل 

أقامتها حمافظة سلفيت، واليت شارك فيها األستاذ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد.

دار اإلفتاء توزع يف غزة كتاب: دليل السالك يف احلج واملناسك

      حتت رعاية مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس جملس 

اإلفتاء األعلى، نظمت دار اإلفتاء مبدينة غزة حفل توزيع كتاب: دليل السالك يف احلج واملناسك، 

تأليف فضيلة الشيخ/ عبد الكريم الكحلوت، رمحه اهلل، مفيت غزة سابقاً، وذلك يف مقر دار اإلفتاء 

بغزة.



109

باقة من نشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

قطاع غزة ورؤساء شركات احلج  اإلفتاء يف  العلماء، وأعضاء جملس      وحضر احلفل عدد من 

والعمرة.

      واستهل احلفل فضيلة الشيخ حسن اللحام -مفيت حمافظة غزة- حديثه مرحبًا باحلضور، ومرتمحًا 

على فضيلة الشيخ / عبد الكريم الكحلوت، رمحه اهلل، مبينًا أهمية هذا الكتاب، وأن الشيخ، رمحه 

اهلل، أصدر رسائل عدة يف مواسم احلج السابقة، تعلم احلجاج أحكام احلج والعمرة، ومنها هذه 

الرسالة اليت توزع اليوم، مناشدًا شركات احلج بضرورة تقديم أفضل اخلدمات لضيوف الرمحن.

كما وحتدث فضيلة الدكتور/ سامي أبو عرجا عضو جملس اإلفتاء األعلى، موضحًا أن فضيلة الشيخ/ 

عبد الكريم، رمحه اهلل، كان حريصًا يف مواسم احلج والعمرة على تعليم احلجاج، وتوجيهم كيفية 

أداء املناسك.

    كما وحتدث مساحة الشيخ الدكتور يوسف مجعة سالمة- وزير األوقاف السابق، وعضو جملس 

اإلفتاء األعلى- عن فضل احلج والعمرة ووجوب معرفة األحكام الشرعية املتعلقة بهما، اقتداء 

حبجة النب، صلى اهلل عليه وسلم.

     كما وبني أن الوزارة يف عهده كانت تعهد لشيخنا -رمحه اهلل- بميع أمور الفتوى للحجاج 

الفلسطينيني، ملا يتميز به من علم وفقه وتيسري.

     ويف نهاية احلفل وزع الكتاب على احلضور، وعلى شركات احلج والعمرة مجيعها يف قطاع غزة؛ 

وذلك لتوزيعه على حجاج القطاع.
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؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 118
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء   جملة 

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها 750 شيكاًل موزعة 

على ثالثة فائزين بالتساوي

السؤال األول : على أرض أي املخيمات الفلسطينية استشهد كل من:

      أ . خليل حممد العناتي

     ب . عيسى خالد القطري

السؤال الثاني: من...؟

     أ . صاحب قصيدة )رسالة إىل املنفى(

     ب . األوىل باملرياث بعد أصحاب الفرائض

     ج. القائل: فقلت الوعد سيدتي فقالت     كالم الليل ميحوه النهار

السؤال الثالث: أين أقيمت فعاليات )هنا العاصمة( يف الربع األخري من عام 2014م؟

السؤال الرابع: ما جزاء النائحة إذا مل تتب قبل موتها؟

السؤال اخلامس: كم عدد األثواب اليت يستحب عند مجهور الفقهاء أن تكفن فيها املرأة امليتة؟

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 118 
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السؤال األول:

أ. حنظلة بن سيار 
السؤال الثاني: 

أ. قال الرسول، صلى اهلل عليه وسلم: )اْلَتِمُسوَها يِف الَعْشِر اأَلَواِخِر - َيْعيِن َلْيَلَة اْلَقْدِر - َفِإْن َضُعَف 
ْبِع الَبَواِقي( َأَحُدُكْم، َأْو َعَجَز، َفاَل ُيْغَلنَبَّ َعَلى السَّ

السؤال الثالث:

أ. ملا روي أن رجاًل تزوج امرأة، فولدت لستة أشهر، فهمَّ عثمان، رضي اهلل عنه، برمجها، فقال ابن عباس، 
}َومَحُْلُه  قال سبحانه وتعاىل:  إذ  أما لو خاصمتك بكتاب اهلل تعاىل، خلصمتك،  رضي اهلل تعاىل عنهما، 
َوِفَصاُلُه َثالُثوَن َشْهًرا{ )األحقاف: 15(، وقال: }َوِفَصاُلُه يِف َعاَمنْيِ{ )لقمان: 14(، فإذا ذهب عامان للفصال، 

مل يبق للحمل سوى ستة أشهر
السؤال الرابع:

أ. نصاب الذهب عشرون مثقااًل، ووزن املثقال 4.25غم، فيكون نصاب الذهب 85غم.
  ونصاب الفضة مائيت درهم، ووزن الدرهم 2.975، فيكون نصاب الفضة 595غم.

السؤال اخلامس:

أ. اسطنبول

الفائزون في مسابقة العدد 116

                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 116

1. هناء مازن فرج

2. سامي حسن سليمان شعييب

3. فاطمة غازي زعل أزعر

بيت حلم

رام اهلل

نابلس

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 116
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا 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 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.. 4
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   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.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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