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افتتاحية العدد

تأمالت يف عينة من مسائل احلج االقتصادية
واالجتماعية

تعزيز احلق بالعودة

يف ضوء رد املهاجرين إىل معاد
الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
هاجر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،والثلة األوىل من املسلمني من بلدهم ،ووطنهم،
وديارهم ،نصرة هلل جل شأنه ،ودينه العظيم ،حاملني رايته للعاملني ،مبشرين ومنذرين ،واستقرت
بهم حماوالت هجرتهم من ديار سطا على حكمها جبابرة ظاملون ،يف بلد صار يسمى بعد
اهلجرة باملدينة املنورة ،اليت استقبلت املهاجرين بالصدور املرحبة ،والنصرة املؤازرة ،وما هي
إال بضع سنوات ،حتى انقلبت موازين القوة والضعف ،وعاد املهاجرون برعاية اهلل وتوفيقه
عز َّ
وجل،
إىل بلدهم األول ،الذي تلقى فيه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أول بالغ من ربه َّ
وتكليف بالدعوة ،وحتقق بذلك وعد اهلل احلق له وللمؤمنني بالنصر والتمكني ،ومن بني
اآليات القرآنية الكرمية ،اليت تضمنت فحوى الوعد بالعودة ،قوله تعاىل{ :إ َّ
ض
ِن الَّ ِذي َ�ف َر َ
آن لَ َر ُّاد َك إ ىَِل َم َعا ٍد ُقل ريَِّّب أَ ْع َل ُم َمن َجاء اِبلهُْ َدى َوَم ْن ُه َو يِف َض اَل ٍل
ُر َ
َع َل ْي َك الْق ْ

ُّمبِنيٍ}(القصص)85 :

آن}؛ أي أنزله عليك وأثبته ،وقيل :املعنى أعطاك
ُر َ
ومعنى قوله تعاىل�َ{ :ف َر َ
ض َع َل ْي َك الْق ْ
4
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القرآن ،واملعنى متقارب ،وقيل :فرض عليك أحكام القرآن ،فهي على حذف مضاف{ ،لَ َر ُّاد َك
إ ىَِل َم َعا ٍد} امل َعاَد :املوضع الذي يعاد إليه ،فقيل :يعين مكة ،واآلية نزلت حني اهلجرة ،ففيها وعد
بالرجوع إىل مكة وفتحها ،وقيل :يعين اآلخرة ،فمعناها إعالم باحلشر ،وقيل :يعين اجلنة.

(((

ويرجح الرازي يف تفسريه أن املراد بالرد إىل معاد ،العودة إىل بلده الذي خرج منه مهاجراً،
ِّ
وهي مكة ،فيقول :والسورة مكية ،فكأن اهلل تعاىل وعده وهو مبكة يف أذى وغلبة من أهلها،
أنه يهاجر منها ،ويعيده إليها ظاهراً ظافراً ،وقال مقاتل :إنه عليه السالم خرج من الغار ،وسار
يف غري الطريق خمافة الطلب ،فلما أمن رجع إىل الطريق ،ونزل باجلحفة بني مكة واملدينة،
وعرف الطريق إىل مكة ،واشتاق إليها ،وذكر مولده ومولد أبيه ،فنزل جربيل ،عليه السالم،
وقال :تشتاق إىل بلدك ومولدك؟ فقال عليه السالم :نعم .فقال جربيل ،عليه السالم :فإن اهلل
تعاىل يقول{ :إ َّ
ءان لَ َر ُّاد َك إ ىَِل َم َعا ٍد} يعين إىل مكة ،ظاهراً عليهم ،وهذا
ُر َ
ِن الَّ ِذي َ�ف َر َ
ض َع َل ْي َك الْق ْ
أقرب؛ ألن ظاهر املعاد أنه كان فيه ،وفارقه ،وحصل ال َع ْود ،وذلك ال يليق إال مبكة ،وإن كان
ً
حمتمال ،لكن ذلك أقرب ،قال أهل التحقيق :وهذا أحد ما يدل على نبوته ،صلى
سائر الوجوه
اهلل عليه وسلم؛ ألنه أخرب عن الغيب ،ووقع كما أخرب ،فيكون معجزاً.
 .1التسهيل لعلوم التنزيل.112/ 3 ،
 .2التفسري الكبري.19/ 25 ،
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قدر اهلل:
اهلجرة والرد إىل معاد ،يعززان يقني املؤمن بقدر اهلل ،فاألمور جتري بعلم اهلل وإرادته وقدرته
سبحانه ،وسعي اخللق وتدبريهم مطلوب على سبيل السعي املطلوب إميانياً يف إطار األخذ
باألسباب ،وعدم الركون إىل التواكل والكسل ،وهذا املنهج القويم هو صراط اهلل املستقيم،
الذي ينأى باملؤمن عن االتكال ،يف الوقت الذي يلزمه االعتقاد أن قضاء اهلل وقدره حتمي،
نص ْرُك ُم اللهُّ َف َ
ال
فال غالب ألمر اهلل ،وال ناصر لنا من اهلل سواه ،وهو القائل جل ذكره{ :إِن يَ ُ
ون}
اللِ َ�ف ْلَ�يَ�ت َوِّك ِل الْ ُم ْؤِمنُ َ
نص ُرُكم ِّمن �َب ْع ِد ِه َو َع َلى هّ
غَالِ َب لَ ُك ْم َوإِن خَْي ُذلْ ُك ْم َف َمن ذَا الَّ ِذي يَ ُ
)160

(آل عمران:

فالنصر والتمكني ال يكونان مبجرد السعي إليهما؛ ألن املطلوب إعداد هلما ،وتوكل

على اهلل احلي القيوم ،مصداقاً لقوله سبحانه ،يف آية الكرسي{ :اللهُّ َال إِلَـ َه إِالَّ ُه َو حَْ
ال ُّي الْ َقيُّوُم
الس َما َو ِ
ض َمن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َد ُه إِالَّ بإِِ ْذنِ ِه َ�ي ْع َل ُم َما
ات َوَما يِف ا َأل ْر ِ
َال تأَْ ُخ ُذ ُه ِسنَ ٌة َو َال َ�ن ْوٌم لَّ ُه َما يِف َّ
ِم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َو َال حُيِ ُ
الس َما َو ِ
ض َو َال
يط َ
ون ب َ
ِش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه إِالَّ مِبَا َشاء َو ِس َع ُك ْر ِسيُّ ُه َّ
ات َوا َأل ْر َ
�َبينْ َ أَيْ ِديه ْ
َ�ي ُؤوُد ُه ِحف ُ
ْظ ُه َما َو ُه َو الْ َع ِل ُّي

يم}(البقرة)255 :
الْ َع ِظ ُ

فما كان للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،واملسلمني أن يعودوا إىل مكة فاحتني بعد هجرتهم
رد نبيه إىل معاد وفاء لوعده
منها إىل املدينة املنورة ،لوال لطف اهلل ،وتوفيقه ،ونصرته هلم ،فاهلل َّ
وهدمت األصنام ،وانتشر
الذي حتقق بالفتح األعظم ،وفيه أزهق اهلل الباطل ،وجاء باحلقُ ،
اإلسالم يف ربوع مكة ،وصارت الغلبة ملن نصروا اهلل فنصرهم ،وأعلى شأنهم.
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حق العودة إىل فلسطني:
إميان املؤمنني بربهم ،وعقيدتهم الراسخة يف قلوبهم ،ودينهم ،وحقهم التليد بأرضهم،
الغر
وديارهم ،ومقدساتهم ،ووطنهم ،يرتبط مبا جرى لنبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه ِّ
امليامني ،ويشكل نرباساً هلم يف التشبث حبقهم يف العودة بعد التهجري القسري ،والظامل عن
ديارهم ،وأرضهم ،ووطنهم ،إىل بالد الشتات ،وهو إميان راسخ رسوخ اجلبال ،لن تستطيع
بفشل ذريع ،مهما اشتدت إغراءات التعويض عنها،
حماوالت مترير حموه أن تنجح ،بل ستبوء
ٍ
أو الرشوة للقبول باحملو اجلائر هلا ،ومهما تعاظمت أساليب القهر ،والطمس ،واإللغاء،
واإلحالل املمارسة من قبل املنساقني وراء تسويق احملتل لفلسطني ،الذي مارس -وما زال
ميارس  -صنوف التشريد واإلرهاب املنظم ،والتخطيط املاكر لتحقيق غاياته ،وأهدافه
الشريرة يف إحالل غربائه مكان أصحاب األرض والبالد األصليني ،فالتمسك حبق عودة
الالجئني ال خيضع للمساومة ،وال يقبل احملو ،وهو ال خيص ساكين املخيمات فحسب ،بل
خيصهم وأبناء الشعب الفلسطيين القاطنني يف املدن والقرى واألرياف ،يف فلسطني وغريها
من أحناء الدنيا ،فهو حق ديين ووطين وإنساني ،يستلزم الدفاع عنه بإصرار وحزم ،من
ً
ورجاال ،يف خمتلف
قبل املسؤولني على خمتلف منازهلم ،وأفراد الشعب صغاراً وكباراً ،نساء
مواقعهم ومنازهلم ومواطن سكناهم.
ينبغي هلذا احلق أن يبقى قامساً مشرتكاً للفلسطينيني مجيعهم ،أحزاباً وفصائل ومستقلني
ً
عماال وصناعاً ومزارعني وموظفني ،فقراء وأغنياء ،مسلمني ومسيحيني وسامريني.
ومفكرين،
7
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الرتحيل الظامل لبدو اخلان األمحر:
حماوالت سلطات االحتالل الظاملة لتمرير خططها اجلائرة اهلادفة إىل طرد الفلسطينيني عن
أرضهم ،ومن بيوتهم ومساكنهم ،جتري يف سياقات متنوعة وعديدة ،منها طمس اآلثار العربية
واإلسالمية ،واستبداهلا بعربنة عارضة ،حتى فيما خيص أمساء األحياء والشوارع ،والتدخل يف
مسارات املناهج التعليمية ،لشطب بعض مكوناتها ،وفرض مكونات بديلة دخيلة ،وتضييق
اخلناق على السكان الفلسطينيني؛ للهرب جبلدهم من املالحقة ،والضرائب ،والنهب،
والسلب ،والقهر ،املمارس حتى يف جماالت املرور والسري ،والبناء ،فسلطات االحتالل متارس
ً
أعماال متشعبة ،تتضافر والقائمني عليها من أجل ذلك ،وتبذل
لتحقيق غاياتها اجلائرة
لذلك املال الوافر ،دون عد وال إحصاء ،وكان من آخر تقليعات تلك السلطات استصدار
أوامر لرتحيل البدو عن مضاربهم يف منطقة اخلان األمحر ،لتتمكن من توسيع نطاق القدس
الكربى يف شكلها اإلسرائيلي ،وقد عربت تلك السلطات عن نهجها هذا املتنكر للساكنني
يف ربوع فلسطني التارخيية ،من خالل إقرار قانون قومية الدولة ،حيث تريدها دولة يهودية
حممية من منافسة أي قومية أخرى يف اجملال الدميغرايف وغريه.
8
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استهداف وكالة غوث وتشغيل الالجئني:
يتحدث الفلسطينيون خاصة يف أيامنا هذه عن القضايا والصعاب اليت تواجهها وكالة
غوث وتشغيل الالجئني ،من حيث حجب الدعم املالي عنها ،والتهديد بإغالقها ،على طريق
استهداف قضية الالجئني برمتها.
والفلسطينيون يرفضون بشكل قاطع اخلنوع إلمالءات املرتبصني بقضية الالجئني ،واليت
منها حماوالت تركيعهم من خالل نزع الشرعية عن وكالة غوث وتشغيل الالجئني ،اليت
يستفيد من خدماتها عدد كبري منهم ،سواء من الناحية التعليمية ،أم الصحية ،أم اخلدمات
اإلنسانية األخرى ،ويعلل رفضهم املس بهذه الوكالة أو استهدافها بالزعزعة وتقليص
اخلدمات؛ ألن وجودها مرهون بوجود قضية الالجئني برمتها ،وإذا ما حلت هذه القضية ً
حال
ً
عادال ،فوقتها ميكن أن يعاد النظر يف وجود هذه الوكالة.
العمل املطلوب لإلبقاء على حق العودة:
العودة إىل الديار كأي حق ينبغي أن يكون له من يؤمن به ،وينافح عنه ،فكما يقال :ال
يضيع حق وراءه مطالب ،فاألجيال توارثت محل أمانة حفظ هذا احلق ،وتظهر مالمح اإلميان
بهذا احلق ونفحاته وبصماته على تعابري األفراد واجلماعات ومواقفهم ،ما يعين أن التنازل
عنه ،أو املساومة عليه ضرب من العبث واحلماقة ،واملطلوب على هذا الصعيد تعزيز اإلميان
بهذا احلق ،واملنافحة عنه ،حملو مقولة الكبار ميوتون ،والصغار ينسون ،واحلقيقة ليست كذلك،
9
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فالصغار حيملون راية املطالبة حبق العودة بإصرار متجدد ،وعزمية صلبة ،ال يقل مستوى
حرصهم عليه ،والتشبث به ،عن مستوى حرص آبائهم وأجدادهم وتشبثهم ،فهم الذين
ُأ ْش ِرُبوا يف قلوبهم عشق وطنهم ،وأرض آبائهم ،وأجدادهم ،غري آبهني ببطش اجلالدين،
وسالح الظاملني وعتادهم ،يكفيهم إميانهم بأن اهلل معهم ،ولن يِترَ ُه ْم أعماهلم ،وأنه سبحانه
ناصُرهم على أعدائهم ،ومن نصره اهلل فال غالب له ،واملطلوب حيال ذلك صرب ،وإصرار
على التمسك باحلق ،ورفض التنازل عنه ،أو املساومة عليه ،وينبغي أن ال يضلل عقول
املؤمنني حبقهم جربوت الظاملني وغطرستهم ،وانتصارهم يف بعض جوالت الصراع ،فالعاقبة
للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني ،وإذا قدر للباطل االنتصار يف جولة من جوالت
الصراع مع احلق ،فإن للحق جوالت وصوالت ،واأليام بني الناس ُدول ،مصداقاً لقوله تعاىل:
س الْ َق ْوَم َ�ق ْر ٌح ِّمْ�ث ُل ُه َوتِ ْل َك اَّ
ين آ َمنُواْ
األي ُم نُ َداوِلهَُا �َبينْ َ النَّ ِ
{إِن يمَْ َس ْس ُك ْم َ�ق ْر ٌح َ�فق ْ
َد َم َّ
اس َولَِ�ي ْع َل َم اللهُّ الَّ ِذ َ
َّخ َذ ِم ُ
َوَ�يت ِ
نك ْم ُش َه َداء َواللهُّ َال حُيِ ُّب

َّ
ني}(آل عمران)140 :
الظالِ ِم َ

فاملطلوب إذن لإلبقاء على حق العودة إميان أكيد به ،وحرص على حتقيقه ،وتضافر اجلهود
لذلك ،مبشاركة الالجئني وسواهم من إخوانهم أبناء فلسطني ،وباقي فئات األمة وشرائحها
رب
وعناصرها؛ ألنه حق شرعي يستلزم املساندة واملؤازرة ،واهلل تعاىل يقولَ ...{ :وَ�ت َعا َونُواْ َع َلى الْ ِّ
ان َو َّا�تقُواْ اللهَّ إ َّ
َوالَّ�ت ْق َوى َو َال َ�ت َعا َونُواْ َع َلى اإل مِْثِ َوالْ ُع ْد َو ِ
ِن اللهَّ َش ِدي ُد

الْ ِعق ِ
َاب}(املائدة)2 :

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حرم على املسلم خذالن أخيه ،فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال
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َضوا ،وال تَ َدا�َب ُروا ،وال
اج ُشوا ،وال َ�تبَاغ ُ
اس ُدوا ،وال َ�تنَ َ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال تحََ َ
ضَ ،وُكونُوا ِعبَا َد هَّ
ِخ َو اًان ،املُ ْس ِل ُم أَ ُخو الْ ُم ْس ِل ِم ،ال يَ ْظ ِل ُم ُه ،وال خَْي ُذلُ ُه ،وال
يَب ِْع �َب ْع ُض ُك ْم على �َب ْي ِع �َب ْع ٍ
اللِ إ ْ
َس ِب ا ْم ِر ٍئ من َّ
َل َث َم َّر ٍ
ري إىل َص ْد ِرِه �ث اَ
الش ِّر ،أَ ْن حَْي ِق َر أَ َخا ُه الْ ُم ْس ِل َم،
حَْي ِق ُرُه ،الَّ�ت ْق َوى هاهناَ ،ويُ ِش ُ
ات ،حِب ْ
ُك ُّل الْ ُم ْس ِل ِم على الْ ُم ْس ِل ِم َح َرا ٌمَ ،د ُم ُهَ ،وَمالُ ُه،

ض ُه)(* )
َو ِع ْر ُ
(((

ومن أشد اخلذالن أن ال جيد املستضعفون املشردون من ينصرهم ويؤازرهم ،وهم
ُيضطهدون وُيطردون من ديارهم ،واهلل تعاىل جعل إخراج املسلمني من ديارهم ظلماً وعدواناً
سبباً فارقاً بني الذين حتل مواددتهم من غري املسلمني ،وبني الذين حيرم ودهم ومساملتهم،
وهم على هذا احلال ،فقال جل شأنه{ :ال َ�يْ�ن َه ُاك ُم هَّ
ين َولمَْ خُْي ِر ُجوُكم
ين لمَْ ُ�يقَاتُِلوُك ْم يِف ال ِّد ِ
اللُ َع ِن الَّ ِذ َ
ِم إ َّ
ني* إمَِّنَا َ�يْ�ن َه ُاك ُم هَّ
ِن هَّ
اللَ حُيِ ُّب الْ ُمق ِ
ِّمن ِداَيرُِك ْم أَن َ�تَ�ب ُّرو ُه ْم َوُ�تق ِ
ين َقاَ�ت ُلوُك ْم يِف
ْس ِط َ
اللُ َع ِن الَّ ِذ َ
ْس ُطوا إِلَْيه ْ
اج ُكم أَن َ�ت َولَّ ْو ُهم َوَمن َ�يَ�ت َوهَّلُم َفأُ ْولَئِ َك ُهم َّ
ون}
الظالِ ُم َ
ال ِّد ِ
ين َوأَ ْخ َر ُجوُكم ِّمن ِداَيرُِك ْم َو َظا َه ُروا َع َلى إ ْ
ُ
ْ
ْ
ِخ َر ِ ْ
(املمتحنة ،)9 - 8:فهل بعد هذه البيانات احلامسة يبقى للتغاضي عن حق عودة الالجئني إىل
ديارهم وبلداتهم وأراضيهم وبساتينهم حجة؟!
سائلني اهلل العلي القدير أن يفرج كربنا والالجئني منا ،وأن يعيدهم إىل ديارهم ،كما أعاد
حممداً ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه الربرة ،رضي اهلل عنهم ،إىل مكة ،بعد أن أخرجوا منها
ظلماً وعدواناً ،وما ذلك على اهلل بعزيز ،وإنه حلق ،وإن كان كثري من الناس جيهلون ويرتابون.

احتِ َق ِارهِ َوَد ِمِهَ ،و ِع ْر ِضِهَ ،و َماِلِه.
* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ُ
اب تحَْ ِريم ُظْلم المُْ ْسِلمَ ،و َخ ْذِلِهَ ،و ْ
11
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كلمة العدد

نفحات من آمال
العام الدراسي اجلديد وآالمه
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
عاد الطلبة إىل مقاعد الدراسة على خمتلف مستوياتها ،ليبدأوا عاماً دراسياً جديداً ،والبالد
ختتلف مساتها خالل دوام الطلبة ،عنها حني يكونون يف عطلة الفصول الدراسية ،فالشوارع
بعد العودة للدراسة تزدحم حبركة الطالب ووسائل تنقلهم ،وكثري من التغريات حتدث يف
البيوت والنوادي واملالعب واألسواق يف احلالني ،واملهم هنا ليس هذا ،وإمنا الوقوف عند
مثار التحاق الطلبة مبؤسسات التعليم ،وأهمية ذلك هلم وألسرهم وجمتمعهم ،والعقبات اليت
تواجههم خالل دراستهم ،وتعرقل حتصليهم العلمي املنشود ،وتلك اليت تؤرق مضاجعهم
وذويهم بعد خترجهم ،وحتاول هذه الكلمة الوقوف عند بعض مثار التعلم ،ومعوقاته وعرقلة
جين حصاده.
أهمية طلب العلم وجدواه:
إذا كان الناس عامًة يهتمون بالعلم ِّ
وتلقيه من خالل االلتحاق مبؤسسات التعليم ،فإن
اهتمام املسلمني بذلك ينبغي أن يكون مميزاً ،استناداً إىل احلث على العلم ،واإلشادة به
وبالعلماء يف ضوء ما جاء به اإلسالم من توجيهات وأحكام ،فاهلل تعاىل يقولُ ...{ :ق ْل َه ْل
12
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ون إمَِّنَا َ�يتَ َذَّك ُر أُ ْولُوا
ين لاَ َ�ي ْع َل ُم َ
ين َ�ي ْع َل ُم َ
ون َوالَّ ِذ َ
يَ ْستَوِي الَّ ِذ َ

الأَْلْبَ ِ
اب}(الزمر)9:

ات َو هَّ
ين آ َمنُوا ِم ُ
ويقول جل شأنه�َ...{ :ي ْرَف ِع هَّ
ين أُوتُوا الْ ِع ْل َم َد َر َج ٍ
ون َخبِريٌ}
اللُ مِبَا َ�ت ْع َم ُل َ
نك ْم َوالَّ ِذ َ
اللُ الَّ ِذ َ
(اجملادلة)11:

وأول آية قرآنية نزل بها الوحي األمني على قلب خامت النبيني واملرسلني حممد ،صلى اهلل
عليه وسلم ،أمرته مبتعلق مهم من متعلقات العلم ،وهو القراءة ،فقال عز وجلْ :
{ا�ق َرأْ اِب ْس ِم
َّ
َربّ َ َّ
َّ
َّ
ان َما لمَْ
ان ِم ْن َع َل ٍق* ْا�ق َرأْ َوَرب َ
ِنس َ
ِنس َ
ُّك ا َأل ْك َرُم* ال ِذي َعل َم اِبلْ َق َل ِم* َعل َم اإل َ
ِك ال ِذي َخ َل َق* َخ َل َق الإْ َ
َ�ي ْع َل ْم}(سورة العلق)5 - 1 :

ومن أنعم اهلل عليهم باهلدى يسألونه االستزادة من العلم ،استجابة ألمره سبحانه�َ{ :فَ�ت َع ىَال
هَّ
اللُ الْ َم ِل ُك حَْ
ُر ِ
َّب ِزْد يِن
آن ِمن َ�ق ْب ِل أَن ُ�يق َ
ْضى إِلَْي َك َو ْحيُ ُه َوُقل ر ِّ
ال ُّق َوال َ�ت ْع َج ْل اِبلْق ْ

ِع ْلماً}(طه)114:

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بلغت إشادته بالعلم أن جعل لسالكه طريقاً إىل اجلنة،
س فيه
فعن أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ...( :وَم ْن َس َل َك َط ِريقًا َ�ي ْلتَ ِم ُ
اب هَّ
وت هَّ
ِع ْل ًماَ ،س َّه َل هللا له بِ ِه َط ِريقًا إىل جَْ
اجتَ َم َع َ�ق ْوٌم يف �َب ْي ٍت من �ُبيُ ِ
اللِ،
اللِ�َ ،يْ�ت ُل َ
ون ِكتَ َ
النَّ ِة ،وما ْ
الس ِكينَةَُ ،وغ ِ
حةَُ ،و َح َّفْ�ت ُهم الْ َمالئِ َكةَُ ،وذ ََك َرُهم هللا
الرمْ َ
َوَ�يتَ َدا َر ُسونَ ُه �َبْ�يَ�ن ُه ْم ،إال َ�ن َزلَ ْت عليهم َّ
َشَ�يْ�ت ُهم َّ
ِفي َم ْن ِع ْن َد ُهَ ،وَم ْن بَ َّطأَ بِ ِه َع َم ُل ُه ،مل يُ ْس ِرْع بِ ِه

نَ َسبُ ُه)(* )
(((

وللعلم جدوى تعود على املتعلمني وجمتمعاتهم ،فالفجوة شاسعة بينه وبني اجلهل ،وقد
أصاب القائل:
العلم يبين بيوتاً ال عماَد هلـــــــــــــــا *** واجلهل يهدم َ
والكـــــــــرم
العز
بيت ِّ
ُ
ِ

* صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.
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عقبات تواجه الطلبة وتعرقل حتصيلهم العلمي املنشود:
يلتحق الطلبة مبقاعد الدراسة منذ نعومة أظفارهم ،ليتعلموا القراءة والكتابة وعلوماً
أخرى ،وفق مناهج دراسية ،أعدت لكل مرحلة دراسية مبا يناسبها ،وإضافة إىل ذلك يتلقى
املتعلمون تربية سلوكية تؤهلهم بسالح قويم ملواجهة حاجات احلياة ،واالندماج االجتماعي
بصورة يفرتض أن يتميزوا بها عن الذين مل يوفقوا لتحصيل العلم والرتبية من مؤسسات
التعليم ،وعادة ما يندمج املتخرجون من مؤسسات التعليم يف شرائح مهنية حسب
ختصصاتهم ،وخالل تلقيهم الرتبية والتعليم يف خمتلف حمطات التعليم تواجههم صعاب
ومعوقات تعرتض سريهم ،فيلقون املشاق واملتاعب ،اليت حتول يف بعض األحيان دون حتقيق
النتائج املرجوة هلم وألسرهم وجملتمعهم ،ومن أبرز تلك املعوقات الفقر املادي ،ومن آالم
العام الدراسي اجلديد متطلباته املالية ،اليت ترهق كاهل صاحب العيال ،واإليرادات احملدودة،
فالطلبة حيتاجون إىل رسوم دراسية ،ومثن قرطاسية ،ومالبس ،وأدوات للدراسة والنشاطات،
ومصروف جيب يومي للتنقل وغريه ،ومن كان لديه عدد من الطلبة يلزمه توفري حاجاتهم
املالية ،اليت جتب تلبيتها هلم ،حتى ال يشعروا أنهم معوزون أمام أترابهم وزمالئهم القادرين.
وبسبب الصعوبات املالية يرتك بعض الطلبة مقاعد الدراسة ،ليلتحقوا بسوق العمل
البدني مبكراً ،بهدف مجع ما يتيسر من مال ملعيشتهم وحاجات أسرهم ،ولذلك أسباب ،منها
فقر أسرهم ،أو فقد معيل األسرة ،بسبب موته ،أو تعطل إنتاجه ،بسبب املرض أو االعتقال،
ما يضطر بعض األبناء ،وغالباً يكونون من فئات كبارهم ،لرتك مقاعد الدراسة لتأمني مبلغ
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مالي يسد بعض رمق أسرهم ،فكم من طالب ذكي ،ومستواه التعليمي جيد ،تعرض ملثل
هذه الظروف ،وانتهى به املطاف إىل هجر مقاعد الدراسة ،رغم حبه هلا ،وطموحه للتخصص
يف جماالت علمية يهواها بسبب ضيق ذات اليد ،وحاجة والديه وإخوانه إىل العون املادي.
ومن املعوقات اليت تعرتض مسارات التحصيل العلمي الظروف السياسية السائدة ،اليت
يسودها اجلور والظلم والقهر ،ما جيعل بعض الطلبة خيتارون الرضا بالعمل اليدوي املبكر
على االنشغال بالفكر والثقافة ،هروباً من اخلوض يف النطق باحلق ،ومساندة التصحيح
املطلوب جملتمعاتهم ،وتندرج حتت هذا السبب بشكل بارز ظروف االحتالل لألرض،
وما يتبع ذلك من قوانني احملتل العسكرية اليت تكبت احلريات ،وتالحق األحرار بسياطها
وظلمها ،وتقمع األحرار املطالبني باحلرية لشعوبهم وأوطانهم ،فمن ينجو من القتل منهم،
يقبع وراء القضبان أسرياً ،أو خارج دياره مبعداً ،ليس لشيء سوى أنه صاحب فكر مستنري،
وقلب متقد حبرارة حب الوطن ،وعشق احلرية.
ومن معوقات الدراسة أيضاً عقم مناهج التدريس ،وختلف أساليب الرتبية والتعليم،
فاملتقدمون من الناس وصلوا مستويات راقية من حتديث املناهج ومواكبتها لروح العصر
ومتطلباته ،واستخدموا تقنيات متطورة للغاية يف التعليم وأساليبه ،بينما املتقوقعون يغرقون
يف حبر جلي من ظلمات املاضي ،وما زالوا تقليديني يف مناهجهم وأساليب تعليمهم ،وما
زال جل تدريسهم يقوم على التلقني واإللقاء والتحفيظ ،ودور الطلبة ينحصر معظمه يف
جمال التلقي اجلامد ،ما جيعل الطالب خيسر سنوات من عمره أسرياً لظروف تعليمية عقيمة،
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خترج دون حتصيل حقيقي للمستوى التعليمي املنشود.
فيخرج يف نهايتها بشهادات
ُّ ٍ
ومن معوقات التعليم أيضاً الرتبية األسرية النمطية ،اليت ينحصر اهتمام أربابها يف
الطموح لتحصيل الشهادات الرباقة ،بغض النظر عن مستوى التحصيل احلقيقي الذي
ً
َ
شكال بال مضمون،
أجوف،
جنوه من ورائها ،ما جيعل التعليم يف مثل كثري من هذه األجواء
ومثراً بال نكهة وال طعم.
ومن املعوقات املهمة للتعليم املبالغة يف التوقعات من الطلبة ،دون مراعاة قدراتهم،
وإلزامهم بتعلم ما ال يرغبون فيه ،فبعض الطلبة يلتحقون بدراسة موضوعات يرغب فيها
أهليهم ،وهم يريدون غريها ،ما جيعلهم يدرسون بكلل وملل ،خبالف الذين يلتحقون بدراسة
تناسب رغباتهم ،وتليب طموحاتهم.
مؤرقات مضاجع الطلبة وذويهم بشأن مشكالت ما بعد التخرج:
إذا كانت هناك معوقات تعرتض مسرية الرتبية والتعليم ،ودراسة الطلبة ،فإن املسؤولية
عنها تتوزع بني الطلبة أنفسهم ،وعائالتهم ،ومؤسسات التعليم اليت يلتحقون بها ،واجلهات
املسؤولة عن املناهج اليت يدرسونها ،واجملتمع احمليط بهم ،وظروفه العامة على اختالف
أنواعها ،السياسية واالقتصادية والفكرية ،فإن مؤرقات أخرى تقض مضاجع الطلبة خالل
تلقيهم العلم ،ومن بعد خترجهم من مؤسساته ،وهم حيملون شهادات التخصص على
اختالف أنواعها ومستوياتها ،ومن أبرز تلك املؤرقات البطالة اليت تنتظرهم ،وضآلة فرص
العمل ،اليت تتنافس على الواحدة منها أعداد هائلة من املتخصصني يف جماهلا ،هذه املشكلة
أضحت حديث اجملالس ،وهموم الشباب الدارسني واملتخرجني ،ما يستلزم من اجملتمع
16
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وهيئاته واملسؤولني فيه أن ِّ
يكدوا يف البحث عن حلول خالقة هلذه املعضلة الصعبة ،ولن
يعذر أحد اكتفى بشبك األيدي وربطها ،أو وضع الرأس بينها ،تعبرياً عن احلرية والقلق،
فاخلطب جلل ،واألمر عسري ،تتعرض له شرائح اخلرجيني ،وحيتار ألجلها ويقلق أهاليهم ،فكم
رف يف غري جمال ختصصاتهم ،وبظروف
من حمََ ِلِة الشهادات العليا دون عمل ،أو يعملون بحَِ ٍ
قاسية ،ودخل حمدود ،ما يعين أن هذا األمل صعب ومرير ،كان يؤرق املضاجع يف أعوام دراسية
سابقة ،وما زال ،بل ازداد عنفوانه ،والناس حياله يف الغالب سلبيون ،منهم املتجاهل له،
ومنهم املتحدث عنه على سبيل الوصف والتشريح فحسب ،ومنهم من يرفع الصوت حمتجاً
عليه ،لكن القليل منهم كما يبدو من خيططون للخروج به من الظلمة إىل النور ،وقليل منهم
من يعمل املطلوب لبلسمة جراحه ،ومداواة وجعه ،إال من رحم ربي ،وقليل هم.
ومن مؤرقات مضاجع الطلبة وذويهم بعد التخرج ،احلصول على شهادات دون كفاءة
للعمل ،كما يقال( :املاء ِّ
يكذب الغطاس) ،فما فائدة التخرج بشهادة مسماها كبري ،وعند العمل
بها ،ال يتحقق اإلبداع والتميز ،يف عامل التنافس فيه على نيل املكانة واحلظوة بالنجاح ضيق،
فعلى سبيل املثال ،حيتاج من يدرس الطب اليوم إىل سنوات عجاف من الدراسة والتخصص
بعدها ،والتدرب ،واهلمة ،والنشاط ،واملتابعة العلمية لكل جديد يف جمال التخصص ،ليتحقق
النجاح للطبيب ،ونيل ثقة املرضى واجملتمع ،فقد ذهب زمان كتابة العديد مما هب وطاب
من التخصصات على يافطة الطبيب وبطاقته ،وصار الناس ،بل صارت الظروف واألمراض
تقتضي التخصص املميز يف جمال طيب حمدد ودقيق للغاية.
ومن مؤرقات مضاجع طلبة العلم بعد خترجهم التمييز بينهم حسب أهواء العامة واملشهور
17
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بني اخلاصة ،فال ينال احلظوة والتقدير بعض العاملني يف جماالت ال بد منها الستمرار مسرية
التعليم ،مثل الذين يتخصصون يف جماالت حتدق حنوها األنظار ،وإذا خضع اجلميع لسلم
الرواتب ،جتد البون شاسعاً بني فئات اخلرجيني ،ما يضطر بعضهم إىل النفور من االلتحاق
َ
العيش يف فلك الفقر والفاقة واحلاجة املستمرة ،حتى إن بعض املهن
بدراسٍة يكون مؤداها
هلا نقابات خاصة بها تدافع عن حقوق امللتحقني بها ،ومهن واسعة وعريضة ،ال جتد هلا نقابة،
ً
وال عيشاً
مأموال له سعة.
قطرات من معني التصحيح املطلوب:
يف ضوء ما تقدم من نفحات آمال العام الدراسي اجلديد وآالمه ،اليت مت التعرض لعينة
متيسرة منها ،بصورة يغلب عليها اإلمجال واالقتضاب ،خنلص إىل تقديم بعض مقرتحات
املعاجلة املطلوبة لتعزيز اآلمال ،وتضميد جراح املؤرقات ،والتخفيف من هليب سعريها،
وذلك وفق القطرات اآلتية ،املستقاة من معني التصحيح املطلوب:
التخطيط السليم :لنجاح أي عمل ،مهما كان مستواه ،ال بد من ختطيط سليم يناسبه،
بد له من ختطيط من قبل اجلهات املسؤولة عن التعليم وسوق
والتعليم العام واخلاص ،ال َّ
العمل ،ومن الطلبة وذويهم ،فال بد من دراسة الواقع ومتطلباته وحاجاته الختيار املناهج
والتخصصات اليت تناسبه ،واليت جتد ً
جماال للعمل بها ،حتى ال يطلب العلم جملرد محل
شهادات ،ال تسمن وال تغين من جوع.
توقعات منطقية وواقعية :التوقعات الزائدة عن حجم القدرات ومستواها تنذر بفشل
ذريع ،فال يكلف اهلل نفساً إال وسعها ،وحتى تنجح اآلمال ال بد من أن تكون واقعية ومقدوراً
18
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عليها ،فأبو ذر ،رضي اهلل عنه ،ملا طلب اإلمارة ،على الرغم من مكانته بني الصحابة ،ومنزلته
العلمية والدينية ،قال له رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إنك ضعيف وإهنا أمانة)(* ) فلكل
(((

إنسان قدرات وطاقات ومواهب ،إذا كانت طموحاته ضمنها ،فيتوقع منه النجاح ،أما إذا
تعدتها؛ فاإلحباط والفشل متوقعان؛ ألن املركبة ذات احملرك اخلاص بطاقة بسيطة تفشل يف
أداء دور املركبة ذات احملرك الكبري ،املعدة ألداء مهمات محل األثقال الكثرية.
بد لألهل ومؤسسات
بد للطالب من اختيار ختصص يناسب طاقته ورغبته ،وال َّ
فال َّ
التعليم من أخذ هذا األمر بعني االعتبار عند الضغط على الطالب لتحقيق جناح باهر،
وتفوق عظيم ،وهو غري مؤهل له ،أو عند الطلب منه التخصص بدراسة موضوع ال يرغب
فيه ،وال ينسجم مع طموحاته.
تقدير منصف ومكافآت عادلة :صحيح أن اهلل جعل الناس درجات ،مصداقاً لقوله تعاىل:
آت ُك ْم إ َّ
ض َد َر َج ٍ
{ َو ُه َو الَّ ِذي َج َع َل ُك ْم َخ َ
ِن َرب َ
َّك
ات لَِّ�يْ�ب ُل َوُك ْم يِف َما اَ
ض َوَرَف َع �َب ْع َض ُك ْم َ�ف ْو َق �َب ْع ٍ
الئِ َف ا َأل ْر ِ
َس ِري ُع الْ ِعق ِ
َاب َوإِنَّ ُه لَ َغفُوٌر

يم}(األنعام)165:
ر َِّح ٌ

لكن ينبغي جتنب الشطط يف التفريق بني التخصصات وأصحاب املؤهالت العلمية،
ً
ليكون الفرق بينها منطقياً
وعادال ،وليس شاسعاً إىل ح ّد أن حيظى بعض أصحاب التخصصات
واملؤهالت برغد العيش ،وآخرون ممن قضوا سنوات عجاف يف الدراسة ال جيدون من
رواتبهم وأجورهم ما يسد رمقهم ،وحيقق هلم أبسط متطلبات العيش الكريم ،فاملطلوب
حد أدنى لألجور ،يتحقق منه حتصيل العيش الكريم ،فيما خيص جماالت احلياة املختلفة ،من
* صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة.
19
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ناحية املطعم واملشرب والزواج والسكن والعالج والتنقل ،ثم لتكن بعد ذلك فوارق عادلة
ال جتحف حبق بعض الناس ،وتغالي يف تعظيم تقدير بعضهم اآلخر.
تعاون مضطرد بني اجلهات ذات العالقةِّ :
تلقي التعليم ،وخوض غمار العمل بناء على
الشهادات العلمية والتخصصات األكادميية ،أمر يف غاية األهمية ،وجمتمعنا يتميز يف العناية
بهذا اجلانب إىل حد يفوق كثرياً من اجملتمعات ،وحتى يتناسب التعليم وطلبه ومحل شهاداته
بد من تعاون وتنسيق بني اجلهات ذات العالقة
وختصصاته مع سوق العمل ومتطلباته ،ال َّ
بالتخطيط للتعليم والعمل ،فاهلل تعاىل َّ
حث على التعاون يف جماالت اخلري والدعوة إليه ،فقال
وف َوَ�يْ�ن َه ْو َن َع ِن الْ ُم َ
جل شأنهَ { :ولْتَ ُكن ِّم ُ
ون إ ىَِل خَْ
ون اِبلْ َم ْع ُر ِ
نك ِر َوأُ ْولَـئِ َك ُه ُم
اليرْ ِ َويأَْ ُم ُر َ
نك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُع َ
ون}(آل عمران)104:
الْ ُم ْف ِل ُح َ

ومن التعاون املطلوب بني اجلهات املسؤولة عن التعليم ،تشجيع التخصصات املطلوبة،
وإغالق األخرى املتخمة حباملي شهاداتها ،فاألمر حباجة إىل تعاون بني اجلامعات ووزارة
الرتبية والتعليم العالي ،وبني اجلامعات ومعاهد التعليم العالي ،وبني وزارة العمل ،ووزارة
املالية والتخطيط ،لتنسيق اخلطوات واألدوار واملواقف والقرارات ،حتى ال حتدث البطالة
املرعبة يف بعض جماالت العمل ،وبشأن بعض جماالت التعليم والتخصص ،يف مقابل ما
ميكن أن حيدث من قصور يف تلبية حاجات جماالت أخرى ،اإلقبال عليها ضعيف ،أو دون
املستوى املنشود.
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مواكبة جادة لتطورات مناهج التعليم وأساليبه وتقنياته :التطور التقين يتسارع يف احلياة
خباصٍة ،يعيش هذا التسارع يف صلب قضايا التعليم
احلديثة يف جماالتها كافة ،والتعليم َّ
ومضامينه وأساليبه ووسائله ،ما يعين ضرورة مواكبة هذه التطورات يف املناهج وطرائق
التعليم ،بصورة جادة وفاعلة ،دون االكتفاء مبجرد الشكليات والشعارات ،وطرح اخلطط
الطموحة دون متابعة تنفيذها على أرض الواقع ،وتعزيز الناجح ،وتعديل الفاشل أو املخفق
منها.
بد من تهيئة األجواء املناسبة
أجواء بيئية مناسبة :حتى ينجح التعليم يف إيتاء أكله ،ال َّ
لتلقيه ،سواء يف رحاب مؤسساته ،أم داخل األسر والبيوت ،أم يف نطاق اجملتمع الرحب،
فالعلم حيتاج إىل تشجيع وحتفيز من القائمني على تلك اجلهات ،وحباجة إىل أن ُينظر إليه
على أنه قيمة رفيعة وسامية ،جديرة بالعناية والرعاية واالهتمام.
فهذا بعض ما وفق اهلل للوقوف عنده من نفحات آمال العام الدراسي اجلديد وآالمه،
عسى أن يكون بعرضها واإلشارة إىل بعضها والتذكري بها نفع للطلبة وذويهم وأصحاب
العالقة بالتعليم واملناهج والتخطيط لذلك ،مع انطالق قطار العام الدراسي احلالي ،الذي
يرجى أن يكون عام خري وبركة على طلبتنا وذويهم ووطننا الغالي.
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مناسبة العدد

أثر عناصر التخطيط

ّ
الفعال يف جناح اهلجرة
أ .زكريا السرهد  /مقرر إداري جلنة الرقابة العامة  /اجمللس التشريعي الفلسطيين

كانت هجرة املسلمني من مكة إىل املدينة ضمن خطة مسبقة وضعها الرسول ،صلى اهلل

ً
وصوال إىل األهداف املرجوة من اهلجرة ،واليت
عليه وسلم؛ وذلك لضمان النجاح يف تنفيذها،

مل تقتصر فقط على التخلص مما يلحق املسلمني من أذى الكفار يف مكة ،بل تضمنت هدفاً

إسرتاتيجياً بعيد املدى ،يتمثل يف إقامة الدولة اإلسالمية ،األمر الذي حيتاج إىل بيئة وإمكانات
مل تكن لتتوافر يف مكة ،بل كان هناك كثري من املعوقات ،واليت أدت إىل حصار املسلمني،
وعدم متكنهم من نشر الدعوة اإلسالمية.
وعلى الرغم من أن قرار هجرة املسلمني والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مكة
إىل املدينة كان بأمر إهلي ،فإن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،اختذ األسباب كافة ،ووظف

اإلمكانات إلجناح تلك اهلجرة ،وهو أمر أراده اهلل سبحانه وتعاىل ،رسالًة إىل املسلمني بأنه
يتوجب عليهم يف كل أمر أن يأخذوا باألسباب ،ثم يتوكلوا على اهلل الذي تعهد للرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،باحلماية والرعاية ،من أجل حتقيق أهدافه يف اهلجرة ،ويكون املسلمون
متوكلني على اهلل ال متواكلني.
ومن هناك اقتضت الضرورة أن يقوم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بوضع خطة ف ّعالة

من أجل جناح اهلجرة ،وحتقيق األهداف والغايات من ورائها ،والقيام باهلجرة وفقاً لتلك
22

أثر عناصر التخطيط ّ
الفعال يف جناح اهلجرة

اخلطة ،اليت استندت إىل جمموعة من عناصر ،اليت ساهمت بشكل كبري يف جناح اهلجرة.
تهيئة البيئة املناسبة يف املدينة املنورة:
الرسول ،صلى اهلل عليه سلم ،وضع يف أولوياته ،ضمن اخلطة املرسومة اختيار املكان
تعج باملعوقات ،فكان -صلى
املناسب للهجرة ،ليكون بيئة متقبلة ومؤازرة ،ال بيئة معادية ُّ
اهلل عليه وسلم -يف إطار البحث عن الوجهة املناسبة ،حبيث يتوافر فيها عنصران :أن تكون
اجلهة مؤازرة متعهدة بتقديم احلماية للمسلمني املهاجرين من مكة ،وأن ال تكون باشرتاطات

مسبقة ،أو منافع دنيوية ،بل طمعاً يف نيل رضا اهلل سبحانه وتعاىل ،األمر الذي توافر يف أهل
املدينة ،الذين كانوا يأتون يف مواسم احلج إىل مكة ،والتقاهم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
وعقد معهم بيعة العقبة الثانية.
وقد كلف الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مصعب بن عمري ،رضي اهلل عنه ،بالتنسيق
لاللتقاء يف مكة مع من أسلموا من أهل املدينة ،وقاموا مببايعته يف العقبة الثانية (((.فكانت
الظروف واألجواء املناسبة تهيَّأ ملباحثات البيعة ،حيث حترك الوفد من املدينة إىل مكة بسرية
تامة ،وملا وصلوا إىل مكة واعدوا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف أواسط أيام التشريق

يف منى((( ،وكانت توجيهاته ،صلى اهلل عليه وسلم ،تقتضي أن يكون اخلروج إىل مكة منظماً
ملوعد اللقاء .يقول كعب بن مالك( :حتى إذا انقضى ثلث الليل خرجنا مليعاد الرسول ،صلى
اهلل عليه وسلم ،نتسلل تسلل القطا)((( ،ويشري ابن سعد إىل ذلك بقوله( :فخرج القوم
يتسللون الرجل والرجالن ،وقد سبقهم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم).

(((

وكانت اخلطوة الثانية من التخطيط احملكم ،كما يشري املقريزي تتمثل يف تأمني مكان

 .1السرية النبوية البن هشام ،اجلزء األول ،أمر العقبة الثانية ،مصعب بن عمري والعقبة الثانية ،ص.438 :
 .2السرية النبوية البن هشام ،اجلزء األول ،أمر العقبة الثانية ،إسالم عبد اهلل بن عمر ،ص.440 :
 .3املرجع نفسه ،ص .441:
 .4الطبقات الكربى البن سعد ،اجلزء الثاني ،ذكر العقبة اآلخرة ،ص.221 :
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االجتماع ،باحلراسة اليقظة ،حيث كان علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،يف بداية الشعب،
وأبو بكر ،رضي اهلل عنه ،يف بداية الطريق ،ومل يعلم أحد من الصحابة باالجتماع السري
هذا ،إال من كانت له مهمة خاصة فيه ،وهما علي وأبو بكر ،رضي اهلل عنهما ،وعقد اللقاء
بنجاح ،ومتت البيعة ،واختذ الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،جمموعة من النقباء ،متثل األطياف

ال َك ْع ُب ْب ُن َماِل ٍكَ ،ق َ
املختلفة للقبائل ،اليت ينتمي إليها من بايعوا الرسولَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول

َخ ِر ُجوا يَ َّ
اهللَِ ،صَّلى ُ
ِم،
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :أ ْ
إل ِم ْن ُك ْم ا�ث يَ ْ
ِم مِبَا ِفيه ْ
ْن َع َش َر نَ ِقيبًا ،لِيَ ُكونُوا َع َلى َ�ق ْوِمه ْ

ْن َع َش َر نَ ِقيبًا ،تِ ْس َع ًة ِم ْن ا َخل ْزَر ِجَ ،وثَالثَ ًة ِم ْن ا َأل ْو ِس)((( ،وكان يهدف من وراء
َفأَ ْخ َر ُجوا ِمْ�ن ُه ْم ا�ث يَ ْ
ذلك تسهيل عملية االتصال ،واختاذ القرارات ،وحياكي مفهوم اإلدارة ،كعملية اجتماعية ،تتم
ضمن تسلسل هرمي للعالقات ،يف إطار اجتماعي ،وتوزيع لألدوار واإلمكانات ،وتكاملها،
من أجل حتقيق األهداف.

(((

وكان هلذا التنظيم الذي قام به الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف وقت مبكر أثر كبري
يف جناح تنفيذ اهلجرة ،وإمتامها بالشكل املطلوب ،حيث أراد من ذلك أن يهيئ حاضنة لنظام
الدولة اإلسالمية املقبلة ،حبيث تكون جاهزة عند وصوله إىل املدينة ،فقد أوفد مصعب بن

عمري مبهمة يف املدينة املنورة ،متثلت يف ّ
االطالع على أحواهلا عن كثب ،وليتعرف إىل طبيعة
أهلها ،وحقيقة شعورهم جتاه الدعوة اإلسالمية ورسوهلا ،ويقدم صورة صادقة هلذا البلد،
الذي توجهت إليه أنظار الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،للهجرة ،فيخرج بتصور صحيح،

ويتصرف بناء عليه((( ،وهو ما يعرف حالياً مبنهجية (املالحظة باملشاركة)((( ،وهي املنهجية اليت
 .1السرية النبوية البن هشام ،اجلزء األول ،أمساء النقباء االثين عشر ومتام خرب البيعة ،ص.444 :
 .2مصطفى ،صالح عبد احلميد ،اإلدارة والتخطيط الرتبوي ،دبي :دار القلم .2001 ،ص.74

 .3كرمي ،أمحد عجاج ،اإلدارة يف عصر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،القاهرة :دار السالم 1427 ،هـ ،ص.69:
 .4د .ثابيت احلبيب ،استخدام منهجية املالحظة باملشاركة ،جملة احلكمة ،العدد الرابع ،أيلول-كانون أول ،2010 ،ص .71
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ميكن أن تقدم نتائج أكثر صدقاً من غريها يف علم اإلنثروبولوجيا احلديث.

كما أنه أوكل إليه أيضاً مهمة تعريف أهل املدينة باإلسالم وتعاليمه ،ضمن توجه

جديد لتنظيم الدعوة اإلسالمية ،بعيداً عن القبلية وأعرافها ،وكان يعرف مصعب حينها
(باملقرئ)((( ،فكان يدعو لإلسالم ،ويعلم الناس أحكامه ،وإقامة أركان الدولة اإلسالمية،
وكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على اتصال مباشر معه (((.واستطاع مصعب أن يوجد
قاعدة صلبة للدين اإلسالمي.
حتديد الفرتة الزمانية املالئمة للتنفيذ:
اختيار الزمان املناسب لتنفيذ أي خطة من أهم عناصر اخلطة الناجحة والف ّعالة ،لذا مل

يكن قرار هجرة املسلمني ،قد جاء بناء على ردة فعل تتمثل يف االنسحاب من مكة جتنباً ألذى
قريش ،وإمنا مت منح اإلذن للمسلمني باهلجرة ،وفق وقت حمدد ،استند فيه الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،إىل أمر إهلي ،وهو سبحانه وتعاىل األعلم بأنسب األوقات للبدء بتنفيذ اهلجرة،
وكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمُ ،يسأل من املسلمني متى سيهاجرون إىل املدينة ،فيطلب
منهم الرتيث حتى يأتيه األمر اإلهلي ،إىل أن أوحى اهلل سبحانه وتعاىل إليه باإلذن للمسلمني
بالبدء باهلجرة إىل املدينة ،وقد مجع هذا األمر بني عنصري التوقيت ،وصدوره من الرسول،

صلى اهلل عليه وسلم ،بصفته قائداً للمسلمني ومرجعيتهم يف اختاذ القرار ،ما ساهم يف جعل
اهلجرة عملية منظمة ،وليست عشوائية وارجتالية .وقد قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
حول اإلذن باهلجرةَ ( :رأَيْ ُت يِف املَنَا ِم أَيِّن أُ َه ِ
ض هِبَا خَْن ٌلَ ،ف َذ َه َب َو ْه ِلي إ ىَِل أََّ�ن َها
اج ُر ِم ْن َم َّك َة إ ىَِل أَ ْر ٍ
(((
اليَ َما َم ُة أَ ْو َه َج ُرَ ،فإِذَا ِه َي املَ ِدينَ ُة َ�ي ْث ِر ُب).
 .1السرية النبوية البن هشام ،اجلزء األول ،إرسال الرسول مصعباً مع وفد العقبة ،ص.434:

 .2البداية والنهاية للدمشقي ،كتاب سرية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب بدء اهلجرة من مكة إىل املدينة .ص.421 :

ات النُُّب َّوةِ اإل ْس َ
اب ع َ
ال ِم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب املناقبَ ،ب ُ
َال َم ِ
فيِ ِ
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كما أنه قام بالبدء بتنفيذ هجرته إىل املدينة ،استناداً إىل األمر اإلهلي بوحي من اهلل ،وهي
الفرتة الزمانية املالئمة اليت اختارها اهلل سبحانه وتعاىل للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
للهجرة إىل املدينة ،وهي الفرتة اليت وصلت عدائية قريش أوجها ،ومتثلت يف التآمر على قتل

الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأوحى إليه سبحانه وتعاىل بأمر تلك املؤامرة ،واعداً إياه
باحلماية والرعاية.
حتديد األولويات:
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وضع يف خطته للهجرة إىل املدينة ،ترتيب األولويات يف
عملية التنفيذ ،فمنح اإلذن باهلجرة للمسلمني إىل املدينة ،وبقي هو يف مكة إىل أن استكمل
املسلمون هجرتهم إىل املدينة ،واستقروا هناك .وكان يهدف من وراء ذلك لرفع معنويات
املسلمني ،الذين هاجروا لتجنب أذى قريش ،وتهديدهم املستمر ،فيما بقي هو يتحمل هذا
األذى ،إىل حني اختيار اللحظة املناسبة ،حتى يطمئن على املسلمني يف مكة ،دون أن يرتكهم

وحدهم يف مواجهة أذى قريش ،كذلك ليبقى على ّ
اطالع بأحوال املسلمني يف مكة الذين
مل يهاجروا ،ويتخذ القرارات وفقاً للمتغريات ،وهذا مل يكن ليتم لو أن الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،قد هاجر إىل املدينة ،وبقي هناك مسلمون يف مكة ،فبعد املسافة بني املدينة ومكة،
لن متكنه من التواصل املباشر والسريع ،واحلصول على املعلومات بسرعة ،واختاذ القرارات
بناء على تقديرات املوقف.
كما منح الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قبيل اهلجرة األولوية لرد األمانات املوجودة لديه
إىل أهلها ،عندما اختذ القرار باهلجرة برفقة صاحبه أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،فطلب من علي
ابن أبي طالب ،أن يرد األمانات إىل أهلها يف الوقت الذي سيهاجر فيه ،وقام بتعريفه على
األمانات املوجودة لديه ،وعلى أصحابها.
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فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعطي األولوية اللتزامه بتعاليم اإلسالم اليت تقتضي
احلفاظ على األمانات ،وردها إىل أصحابها ،ومل حيل قراره باهلجرة من تنفيذ هذا االلتزام،
ولتجنب ما يشكله من مؤشر قد يثري شكوك قريش حول نيته باهلجرة ،إذا ما قام برد األمانات
إىل أهلها ،وهو يف مكة ،وقبل أن يهاجر ،فقد عهد إىل علي ،رضي اهلل عنه ،بهذه املهمة،
وبالتالي وّفق بني االلتزام بتعاليم اإلسالم ،وبني احلذر واحلفاظ على سرية املعلومات بشأن
موعد هجرته.
تنظيم عملية اهلجرة:
وفق اخلطة اليت وضعها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،للهجرة إىل املدينة ،راعى عملية
التنظيم يف التنفيذ .فكان املسلمون يهاجرون مجاعات ،ومل خيرجوا دفعة واحدة((( ،حتى ال

يلفتوا االنتباه إليهم ،قال ابن سعد( :فخرج املسلمون تباعاً يرتافدون باملال والظهر)

(((

كما أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أعطى تعليماته للمسلمني باهلجرة سراً؛ خوفاً من

مالحقة قريش هلم ،وذلك بهدف إمتام اهلجرة بنجاح .وذلك أن املسلمني يف تلك الفرتة مل
يكونوا ليقووا على مواجهة قوة قريش ،واجلهر باهلجرة قد يتسبب يف عدم قدرتهم على القيام
بها وإمتامها ،وكان الوحيد الذي هاجر جهراً هو عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،وهو بذلك

مل يشكل خرقاً لتعليمات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،باحلفاظ على السرية ،بل إن السرية
كانت ترتبط باإلمكانات والقدرات لدى املسلمني أنفسهم ،فيما امتلك عمر بن اخلطاب،
رضي اهلل عنه ،من املنعة والقوة ،اليت تردع قريش عن التفكري مبالحقته ،ولذلك أعلن يف
املسجد احلرام عن نيته باهلجرة إىل املدينة جهراً ،وتوعد من يالحقه باهلالك ،وهاجر بصحبته

أيضاً مائة من املسلمني الضعفاء؛ أي أن اجلهر باهلجرة ،وإعالم قريش بهاُ ،و ِظف لتمكني مائة
 .1كرمي ،أمحد عجاج ،اإلدارة يف عصر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،القاهرة :دار السالم 1427 ،هـ ،ص.73:
 .2طبقات ابن سعد.227/ 1 ،
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من املسلمني الضعفاء أن يهاجروا ،ويرتبط عدم اعرتاض الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
على جهر عمر باهلجرة؛ بعلمه أن ذلك يتم بإرادة من اهلل لرفع معنويات املسلمني ،واستثمار

ذلك يف هجرة مجاعية خالفاً ملا كان يتم سابقاً على نطاق ضيق ،ويف مجاعات.

وهذا يدل أيضاً على املرونة اليت كان يتمتع بها الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف عملية

التنظيم للهجرة ،فاسحاً اجملال للتعديل وفقاً للموقف ،ومل ير يف تصرف عمر خرقاً لتعليماته.
كما أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قد وضع خطة منظمة ودقيقة هلجرته من مكة إىل
املدينة ،وهو يعلم أن اهلل قد تعهده باحلماية والرعاية ،وإجناح هجرته ،ولكنه مع توكله على

اهلل ،حرص كثرياً على توفري أسباب النجاح لتلك اهلجرة.

السرية هي أوىل أولوياته ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف تنظيم اهلجرة ،وفق خطة أعدت
كانت ِّ

مسبقاً ،واليت قسمت إىل مراحل:

املرحلة األوىل :اإلعداد اجليد للرحلة ،واحلفاظ على السرية التامة بشأنها ،واختاذ االحتياطات
الالزمة كافة لضمان جناحها.

(((

 .1فقد أعلم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبا بكر ،رضي اهلل عنه ،مبوعد بدء الرحلة إىل
املدينة ،دون أن يثري انتباه قريش ،فاختار الوقت املناسب للقاء أبي بكر يف بيته وقت الظهرية،
وهو وقت يهجع فيه الناسَ ،
وخرجا من مكان خاص يف بيت أبي بكر ،وهو مكان غري معتاد،
حيث يقول ابن إسحق( :خرجا من خوخة ألبي بكر يف ظهر بيته).

(((

 .2قام أبو بكر بشراء راحلتني قويتني ،ومل حيضرهما إىل بيته؛ لكي ال يثري انتباه قريش،
وتركهما عند عبد اهلل بن أبي أريقط ،الذي استأجره أبو بكر كدليل ،وبقيت الراحلتان عنده،
 .1السرية النبوية البن هشام ،اجلزء األول ،هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث هجرته صلى اهلل عليه وسلم
إىل املدينة ،ص.485 :
 .2كرمي ،أمحد عجاج ،اإلدارة يف عصر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،القاهرة :دار السالم 1427 ،هـ ،ص.74:
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يرعاهما لساعة البدء برحلة

اهلجرة) *(.
(((

 .3تعيني مساعد هلما يف رحلتهما ،وهو عبد اهلل بن أريقط ،وذلك ملساعدتهما يف تلك الرحلة،
وللقيام بعملية التمويه ،وحمو آثارهما ،وكدليل هلما على مسار الطريق.
 .4طلب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من علي ،رضي اهلل عنه ،رد األمانات املوجودة يف بيت
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل أهلها.
املرحلة الثانية :متثلت خبروج الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من بيته دون أن يراه فتية
قريش ،الذين جاؤوا لقتله ،وتوظيف ذلك بكسب الوقت يف مشاغلة قريش ،اليت تبحث
عنه لقتله ،ومتكينه وصاحبه أبا بكر يف احلصول على الوقت الكايف لالبتعاد عن حدود مكة،
حيث طلب من علي ،رضي اهلل عنه ،أن يبيت يف فراشه ليلة اهلجرة ،وهذا أدى إىل مشاغلة
قريش بعض الوقت ،وهي تنتظر اللحظة املناسبة لالنقضاض على الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وقتله ،ومتكني الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اخلروج من بينهم دون أن يروه ،أو
يشعروا به ،بإرادة من اهلل.
املرحلة الثالثة :الوصول إىل غار ثور ،واملكوث فيه ثالثة أيام ،المتصاص حدة الطلب
يف العثور على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،ما جيعل

استئناف رحلتهما إىل املدينة أكثر يسراً ،إذ إن عدم العثور عليهما خالل ثالثة أيام ،سوف
يزيد من مستوى اإلحباط لدى قريش ،وخيفض من تأثري احلافز يف العثور عليهما ،والذي متثل
يف إعالن قريش جائزة بقيمة مائة ناقة ملن يعثر على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت

تلك القيمة متثل ثروة عظيمة ،مما زاد يف عدد الباحثني عنه ،طمعاً يف املردود املادي املوعود،
وقد تطلب جناح هذه املرحلة من اخلطة توافر متطلبات عدة ،منها:
* املباركفوري ،حقي الرمحن ،الرحيق املختوم (مكة املكرمة) .رابطة العامل اإلسالمي ،1980 ،ص .183
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 .1التمويه على قريش باختاذ اجتاه مضاد الجتاه املدينة ،حيث ستفرتض قريش بأنهما سلكا
طريقاً باجتاه الشمال ،فيما اختارا طريقاً باجتاه اجلنوب ،وبالتالي كان البحث عنهما هو يف
الطرق باجتاه مشال مكة .يقول املباركفوري( :وملا كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعلم أن

قريشاً ستجد يف الطلب ،وأن الطريق الذي ستتجه األنظار إليه ألول وهلة هو طريق املدينة
الرئيسة املتجهة ً
مشاال ،فقد سلك الطريق الذي يضاده متاماً)(* ) ،كما تضمن التمويه وفق
(((

اخلطة ،أن يقوم عامر بن أريقط بإخفاء آثار أقدامهما.
 .2اإلمداد بالطعام واملاء لتمكينهما من الصمود ثالثة أيام يف الغار ،وأوكلت هذه املهمة
ألمساء بنت أبي بكر ،حيث كانت تأتي ً
ليال بالطعام إىل الغار ،وكان اختيار أمساء مقصوداً ملزيد

من التمويه على قريش ،لكونها امرأة ال تثري الشك.
 .3مجع املعلومات واالتصال ،وهي املهمة اليت أوكلت لعبد اهلل بن أبي بكر ،ليقوم بدور
استخباراتي مبفهوم العصر احلاضر ،حيث إن بقاء الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأبي بكر
الصديق ،رضي اهلل عنه ،يف الغار يعين انقطاعهما التام عن أي معلومات وحتركات تقوم
بد من مصدر متجدد للمعلومات يستندان إليه يف حتليل املوقف ،واختاذ
بها قريش ،وكان ال َّ
القرارات بناء على املعطيات املستجدة ،وقد قام عبد اهلل بن أبي بكر بهذه املهمة برباعة
وذكاء ،حيث كان يراقب حتركات قريش يف البحث عن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعن

أبيه ،ويزودهما باألخبار ً
أوال بأول ،حتسباً ألي مستجدات ،وكان خيتار األوقات املناسبة إلجراء
عملية االتصال ،فيخرج من عندهما وقت السحر ،ويصبح مع قريش يف مكة ،وكأنه قائم
فيها ،مما ميكنه أن يكون بينهم ،وجيمع املعلومات عن حتركاتهم ،وخططهم يف البحث.
 .4وصول املشركني إىل الغار :خالل سعيهم احملموم يف العثور على الرسول ،صلى اهلل عليه
*

أبو شيخة ،نادر أمحد .إدارة الوقت ،عمان :دار جمدالوي للنشر .1991 ،ص .34
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وسلم ،اقرتبت جمموعة منهم من الغار ،إال أن اهلل سبحانه وتعاىل أسدل على عيونهم الغشاوة،

ومل يدخلوا للبحث عنه ،رغم أنه كان قريباً منهم ،فجعل اهلل بعض املؤشرات ،اليت أبعدت
الشبهة عن وجود الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه يف غار ثور ،منها :العش ،ونسيج
العنكبوت ،حيث عاد املشركون من حيث أتوا ،ومل يقتحموا الغار ،وهذا حتقيق لوعد اهلل
سبحانه وتعاىل يف محاية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ورعايته ،ومتكينه من إكمال هجرته
إىل املدينة ،فحينما اقرتب املشركون من باب الغار ،خشي أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،أن يراهما

اهلل َعنُْهَ ،ق َ
املشركون ،ف َع ْن أََنسَ ،ع ْن أَِبي َب ْكرَ ،ر ِض َي ُ
الُ :
بَ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :وأَاَن
(�ق ْل ُت لِلنَّ يِ ِّ
ٍ
ٍ
َالَ :ما َظنُّ َك اَي أَاَب بَ ْك ٍر اِبْ�ث�نَينْ ِ هَّ
يِف ال َغارِ :لَ ْو أَ َّن أَ َح َد ُه ْم نَ َظ َر حَْت َت َق َد َم ْي ِه َألبْ َص َراَن�َ ،فق َ
اللُ اَثلُِ�ث ُه َما)(* )،
(((

َد نَ َص َرُه هَّ
ن
وبهذا الشأن نزل قوله سبحانه وتعاىل{ :إِال َ�ت ْن ُص ُروُه َ�فق ْ
َروا اَث يَِ
اللُ إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
احبِ ِه لاَ حَْت َز ْن إ َّ
اللَ َم َعنَا َفأَْ�ن َز َل هَّ
ِن هَّ
مَُا يِف الْ َغا ِر إِ ْذ َ�يق ُ
ُول لِ َص ِ
اللُ َس ِكيَ�نتَ ُه َع َل ْي ِه َوأَيَّ َد ُه جِبُنُوٍد لمَْ َ�ت َر ْو َها
اْ�ث�نَينْ ِ إِ ْذ ه

اللِ ِه َي الْ ُع ْليَا َو هَّ
الس ْف َلى َوَك ِل َم ُة هَّ
اللُ َع ِزي ٌز
َروا ُّ
َو َج َع َل َك ِل َم َة الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

يم}(.التوبة)40 :
َح ِك ٌ

املرحلة الرابعة :متثلت يف اخلروج من الغار ،والتوجه إىل املدينة ،واقتضى تنفيذ هذه املرحلة
اختاذ إجراءات لزيادة نسبة النجاح ،ومنها:

 .1التمويه يف استخدام الطريق :حيث سلكا طريقاً إىل املدينة غري الطريق املألوف واملعتاد،
سلكه بهما دليلهما عبد اهلل بن أريقط ،وكانت الطريق باجتاه اجلنوب أسفل مكة ،ثم اجتها إىل
تهامة على مقربة من شاطئ البحر األمحر ،واجته بهما ً
مشاال حماذياً للشاطئ مع االبتعاد عنه.

 .2استثمار الوقت بالشكل األمثل :حيث إن الوقت كان من العوامل األساسية احلامسة يف جناح
اهلجرة إىل املدينة ،فكلما ابتعد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأبو بكر ،رضي اهلل عنه ،عن

مكة ،واقرتبا من املدينةّ ،
قل احتمال العثور عليهما ،ولذلك قررا أن يسريا على راحلتيهما
ين َوَف ْضِل ِه ْم.
اج ِر َ
* صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابةَ ،ب ُ
ب املُ َه ِ
اب َمنَاِق ِ
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طيلة الليل والنهار؛ استثماراً للوقت على أفضل وجه ممكن ،فإدارة الوقت تعين إدارة الذات
للمهمات مبا يكفل احلصول على النتائج احملددة يف الوقت املتاح ،وهي العمليات اليت متكن
من إجناز املهمات واألهداف((( ،ولذا سعى الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصاحبه ،يف
تكثيف االستفادة من الوقت املتاح ،وسارا طيلة النهار والليل على راحلتيهما.
 .3حتويل املعوقات إىل ميسرات :عندما حلق سراقة بن مالك بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
وبأبي بكر ،رضي اهلل عنه ،وهما يف طريقهما إىل املدينة على أمل أن حيظى باجلائزة الكبرية،
اليت أعلنت عنها قريش ،وهي مائة ناقة ملن يأتي بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقد حال
التدخل اإلهلي بأمر اهلل سبحانه وتعاىل ،دون وصول سراقة إليهما ،بعد أن غارت قدما فرسه
يف الرتاب .ويقول سراقة حول هذا األمر�َ( :ف َلمَّا بَ َدا يِ َ
ِم َعَ�ث َر يِب َ�ف َر ِسي،
ل الْ َق ْوُم َونَ َظ ْر ُت إِلَْيه ْ
ضَ ،و َسق ْ
استَ ْخ َر َج يَ َدا ُه أَْ�تَ�ب َع َها ُد َخا ٌن ِم ْث ُل الْ ُغبَارِ�َ ،ف َع َرْف ُت أَنَّ ُه َق ْد
َوَذ َهبَ ْت يَ َدا ُه يِف الأَْ ْر ِ
َط ُت َع ْن ُهَ ،ف ْ
ون�َ ،ف َو هَّ
اللِ لاَ أُرِيبُ ُك ْمَ ،ولاَ يأَْتِيَ ُك ْم ِم يِّن َش ْي ٌء تَ ْك َرُهونَ ُه)(((،
ُمنِ َع ِم يِّن َوأَنَّ ُه َظا ِه ٌر�َ ،فنَا َدْ�يُ�ت ُه ْم َ�ف ُق ْل ُت :انْ ُظ ُر يِ
وقف سراقة بني يدي رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعرض عليه الزاد واملتاع ،وأخربه مبا

يريد به األعداء ،فلم يقبل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،منه زاداً وال متاعاً ،وأمره أن ميضي

أمره ،وال خيرب أحداً به ،والتفت الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل سراقة ،ووعده بسواري
كسرى ،فيعود سراقة بهذا العهد والوعد ،وبكتاب أمان كتبه له أبو بكر ،رضي اهلل عنه ،بأمر
من الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.

بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل عجز سراقة عن التعرض للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حتقيقاً

لوعد اهلل سبحانه وتعاىل له حبمايته ورعايته ،وبالنظر إىل حتليل هذه الواقعة ،نرى أن الرسول،
 .1السرية النبوية البن هشام ،اجلزء األول ،هجرة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،سراقة وركوبه يف إثر الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،ص.490 ،489 :
 .2اآلحاد واملثاني البن أبي عاصم.274/ 2 ،
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صلى اهلل عليه وسلم ،استثمر هذا التدخل اإلهلي أفضل استثمار ،فقد حتول سراقة من تهديد
خلطة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف الوصول إىل املدينة ،إىل معزز ومساند ،حيث كان خيرب
من يقابله يف طريق عودته من قريش ،بأنه مل يعثر على الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مما ثنى
الكثريين عن االستمرار يف البحث عن الرسول ،عليه الصالة والسالم ،يف تلك الطريق.
املرحلة اخلامسة :الوصول إىل املدينة ،وهي املرحلة النهائية يف خطة الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يف التنفيذ اإلجرائي للخطة ،حيث كان للتحضريات املسبقة أثر كبري يف حسن
استقباله وصاحبه يف املدينة ،مما اختزل عليه كثرياً من الوقت واجلهد يف عملية التمهيد إلدماج

جناح اخلطة يف شقها اإلجرائي
املهاجرين يف جمتمع املدينة اجلديد ،وبالتالي كانت النتيجة َ
املتعلق بالوصول إىل املدينة.
إال أن اخلطة الشاملة مل تكن قد انتهت ،فكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يعترب الوصول
إىل املدينة خطوة ضرورية وأساسية ،للبدء بتنفيذ اخلطة الشاملة بعيدة املدى يف نشر الدين
اإلسالمي ،وحتوله من احمللية إىل العاملية ،وبناء معامل الدولة اإلسالمية.
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مناسبة العدد

اهلجرة النبوية الشريفة:
دروس من ّ
ٌ
مكة واملدينة واحلبشة
أ .عزيز العصا  /مقرر جلنة الثقافة واإلعالم يف اهليئة اإلسالمية العليا  -القدس
مقدمة:
جاءت اهلجرة النبويّة الشريفة احلدث األبرز بعد معجزة اإلسراء واملعراج ،بل جاءت

يب اهلل ،حممد ،صلى اهلل عليه وسّلم ،أمانة ن ْقل البشرية مجعاء ،من الظلمات
ّ
مكملة هلا يف حمَْل ن ّ
إىل النور ،ومن ظلم ّ
اإلهلي الذي جاء به اإلسالم.
احلكام ،وج ْور السالطني إىل العدْل
ّ

وأهميتها يف تط ّور األحداث ،فإنها ّ
ّ
لصف الكفر ،الذي
شكلت صدمة حقيقيّة
وأ ّما دورها ّ

واملهمشني
حمم ًدا ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وصحبه ،مجاعة من اهلامشيني
ّ
كان قد أوهم نفسه بأن ّ

ش وغريها من
والفقراء يف اجملتمع ،أعجز من أن تقوى على اخلروج عن طاعة سادة قريْ ٍ
القبائل ،وأغنيائها الذين ميتلكون القوة ،بل القوة املفرطة -يف حينه -اليت ال جيرؤ أحد يف
حميطهم على مواجهتها.
لقد بدأت اهلجرة النبويّة الشريفة ،يف الوقت الذي مل يدر خبلد صف الك ْفر ذاك ،أن األوامر
فعل ،أو قرار ،أو ممارسة حملمد ،صلى
الرّبانيّة هي ّ
احملرك الرئيس واألساس يف كل قو ٍل ،أو ٍ
اهلل عليه وسّلم ،وأن ّ
كل ذلك حمروس بعينه اليت ال تنام ،وأنه سبحانه وتعاىل ينزل على نبيّه
تتجه،
السكينة والطمأنينة ،ويسنده ،هو وصحبه ،بق ّوة غري مرئيّة لألعداء ،وأن األحداث ّ

احملمديّة ،إذ يقول
بإرادته سبحانه وتوفيقه ،حنو رفع راية احلق والعدل اليت جاءت بها الرسالة ّ
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َد نَ َص َرُه هَّ
مَُا يِف ال َغا ِر إِ ْذ َ�يق ُ
ُول لِ َص ِ
احبِ ِه
ن اْ�ث�نَينْ ِ إِ ْذ ه
نص ُروُه َ�فق ْ
َروا اَث يَِ
تعاىل{ :إِال تَ ُ
اللُ إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
ال حَْت َز ْن إ َّ
اللَ َم َعنَا َفأَن َز َل هَّ
ِن هَّ
الس ْف َلى
َروا ُّ
اللُ َس ِكيَ�نتَ ُه َع َل ْي ِه َوأَيَّ َد ُه جِبُنُوٍد مَّلْ َ�ت َر ْو َها َو َج َع َل َك ِل َم َة الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

اللِ ِه َي ال ُع ْليَا َو هَّ
َوَك ِل َم ُة هَّ
اللُ َع ِزي ٌز

يم}(.التوبة)40 :
َح ِك ٌ

جملرد البحث عن مكان يأوي إليه املهاجرون ،بعي ًدا عن أعني األعداء،
مل تكن تلك اهلجرة ّ

وعن أيديهم وبطشهم ،وإمنا جاءت كما هو موصوف أعاله ،مرحلة من مراحل الصراع ،بل

قائما على أرض ّ
املكرمة مع األقربني ،الذين قاوموا
هي ذروة مرحلة الصراع الذي كان ً
مكة ّ
قريش وكرباؤها
الرسالة بشراسة ِ
وبكبرْ ٍ ال ّ
حيركه سوى غريزة الغرور ،عندما أخذت قادة ٍ
العزة باإلثم.
لقد َعِل َم الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،
أول أيَّام الدعوة ،حني قال
أن اهلجرة قد ٌر ال َّ
مرد له ،منذ َّ
صلى اهلل عليه َّ
ورقة بن نوفل( :اي ليتين أكون حيًّا حني خُي ِرجك قومك) ،فقال الرسولَّ ،
وسلم( :أو

جي هم؟!) ،فقال ورقة( :نعم مل أيت ٌ
رجل قط مبا جئت به إال عودي  ،) *()...فكانت اهلجرة يف
خُم ِر َّ
(((

كل خطواتها ومراحلهاً ،
يب اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،من
تنفيذا دقي ًقا ملا كان جيول يف بال ن ّ
أفكار ومبادئّ ،
شكلت يف جمموعها نظريّات ،أمجع الباحثون ،عرب العصور ،على أنها مدارس

يف اإلدارة السياسيّة واألمنيّة والعسكريّة ،والقدرة على إدارة األزمات يف أحلك الظروف.

سوف نر ّكز ،فيما يأتي ،على واحدة من تلك القضايا ،وهي األجواء اجملتمعيّة اليت أوجدها

وج ْو ًرا،
ظلما َ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،للمهاجرين ،للذين أخرجوا من ديارهمً ،

والرعب والتعذيب،
فحملوا معهم إميانهم بدينهم ،الذي مل يتخّلوا عنه ،رغم اخلوف ّ
فهاجروا وأفئدتهم تعتمر باإلميان ،وهم مطمئنون إىل أن اهلل معهم ،وهو احلامي هلم من بطش

قومهم الذين يالحقونهم.
* صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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اهلجرة إىل احلبشة  -نتائج خطرية على قريش:
كانت ألصحاب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،هجرتان إىل احلبشة:
اهلجرة األوىل :يف السنة اخلامسة بعد مبعثه ،صلى اهلل عليه وسّلم (سنة 615م) ،وهاجر

فيها مخسة عشر ً
رجال وامرأة ( 11رجلاً و 4من النسوة) ،منهم عثمان بن ع ّفان وزوجه رقيّة

بنت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.

(((

وأما اهلجرة الثانية :فكانت يف السنة نفسها ،وفيها جعفر بن أبي طالب ،وتفيد املصادر
التارخيية ،بأن شائعات سرت إىل مهاجري اهلجرة األوىل بأن اإلسالم قد أظهر أمره يف مكة،
فعادوا إىل ّ
مكة .وعندما تبينّ هلم عكس ما مسعوا ،عادوا أدراجهم إىل حيث كانوا ،ومعهم
آخرون ،أضيفوا إليهم ،ليبلغ اجملموع الكلي  104أنفار؛ أي أن ألـ ( )15هاجروا مرتني
يف السنة نفسها ،واجلدول اآلتي يبني أعداد املهاجرين يف اهلجرتني من الرجال والنساء
واألطفال(((:
النوع

اهلجرة األوىل

اهلجرة الثانية

رجال

11

79

نساء

4

19

أطفال

0

6

اجملموع

15

104

 .1فتح الباري ،188 - 187 / 7 ،الطيب ،عبد اهلل ( ،)1998هجرة احلبشة وما وراءها من نبأ ،جمّلة دراسات إفريقيّة ،العدد

الثامن عشر ،ص.55 - 41 :

 .2عبد العظيم ،عبد العظيم أمحد ( ،)2007اهلجرة من مكة إىل احلبشة يف صدر اإلسالم ،حبث مقدّم إىل مؤمتر :العرب وإفريقيا
فضاء إسرتاتيجي مشرتك ،مركز دراسات املستقبل جبامعة أسيوط (.)2007/ 07 /12 - 10
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أسباب اختيار احلبشة:
لقد كان الختيار رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،للحبشة أسباب عدة ،منها(((:
 )1كانت للقبائل العربية عالقات وثيقة بقريش ،ما جعل احلبشة ،اليت كان حيكمها ملك
عادل ،املكان األصلح للحماية واإليواء.
 )2احلبشة هي املكان املناسب دينيًّا ،فقد كان أهلها أهل كتاب من النصارى الذين يعدون

أقرب الناس موّدة للمسلمني.

 )3مثة كثري من سكان احلبشة كانوا يعيشون يف مكة ،فعرف الصحابة منهم مساحة األحباش
وطيبتهم ،ومكارم أخالقهم ،فاطمأنوا إىل اهلجرة هناك .ومن هؤالء األحباش (بالل بن رباح)

مؤذن الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم.

كما كان لذلك نتائج خطرية على قريش ،من حيث تغيري ميدان املواجهة ،وتكرار اخلروج
إىل احلبشة ،فأرسلت قريش وف ًدا إىل النجاشي (ملك احلبشة) ليتفاوض معه يف كيفية إرجاع
املهاجرين ،ولكن الوفد فشل يف مهمته ،ألسباب عدة ،أهمها :إن املهاجرين من أشراف
القوم ،مثل :جعفر بن أبي طالب ،وأم حبيبة بنت أبي سفيان ،وعثمان بن ع ّفان وغريهم.

(((

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار -جمتمع يقوم على اإلميان واحملبّة يف اهلل:
املهاجرون؛ هم أولئك الرهط املؤمن ،الذين أسلموا يف ّ
مكة (قبل فتحها) وهاجروا مع
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل املدينة ،وتركوا ديارهم وأمواهلم وأهليهم ،وقال احلق جل

ون َف ْض اًل ِم َن هَّ
َرا ِء املُ َه ِ
ِض َو اًان
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِداَي ِرِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم َ�يْ�بَ�ت ُغ َ
اللِ َور ْ
ين الَّ ِذ َ
اج ِر َ
وعال فيهم{ :لِ ْل ُفق َ
ون هَّ
اللَ َوَر ُسولَ ُه أُولَئِ َك ُه ُم
َوَ�ي ْن ُص ُر َ

َّ
ون}(احلشر.)8 :
الصا ِد ُق َ

 .1عبد العظيم ،عبد العظيم أمحد ( ،)2007اهلجرة من مكة إىل احلبشة يف صدر اإلسالم ،حبث مقدّم إىل مؤمتر :العرب
وإفريقيا فضاء إسرتاتيجي مشرتك ،مركز دراسات املستقبل جبامعة أسيوط (.)2007/ 07 /12 - 10

 .2املرجع السابق نفسه.
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وأما األنصار فهم أهل املدينة الذين استقبلوا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه
املهاجرين ،وآووهم يف املدينة ،وقامسوهم أمواهلم ،ومل يبخلوا عليهم بشيء((( ،ويصفهم اهلل

ين َ�تَ�ب َّوُءوا
سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز ،بعد وصفه للمهاجرين مباشرة ،بقولهَ { :والَّ ِذ َ
َّ
ون َع َلى
اج ًة مِمَّا أُوتُوا َوُ�ي ْؤثِ ُر َ
ِم َوال جَيِ ُد َ
ِم حُيِبُّ َ
الدا َر َوا ِإلميَ َ
ون يِف ُص ُدوِرِه ْم َح َ
ون َم ْن َه َ
اج َر إِلَْيه ْ
ان ِم ْن َ�ق ْب ِله ْ

وق ُش َّح َ�نف ِ
أَْ�نف ِ
اص ٌة َوَم ْن يُ َ
ْس ِه َفأُولَئِ َك ُه ُم
ِم َولَ ْو َك َ
هِِم َخ َص َ
ان ب ْ
ُسه ْ
والدور الذي قام به رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،كان ترمجة دقيقة ملا جاء يف اآليتينْ
ون}(احلشر.)9 :
املُ ْف ِل ُح َ

الكرميتني 8 - 7 :من سورة احلشر ،املذكورتني آنفاً ،عندما آخى بني املهاجرين فيما بينهم
يف ّ
املكرمة ،ثم آخى بني املهاجرين واألنصار يف املدينة املن ّورة ،بعد اهلجرة ،يف العام
مكة ّ

(622م) ،ومشل ذلك مخسة وأربعني ً
رجال من املهاجرين ،ومثل هذا العدد من األنصار.

(((

وتذكر مصادر السرية أن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،آخى بني أبي بكر وخارجة بن
زهري ،وآخى بني عمر بن اخلطاب وعتبان بن مالك ،وبني أبي عبيدة بن اجلراح وسعد بن
معاذ ،وبني الزبري بن العوام وسالمة بن سالمة بن وقش ،وبني طلحة بن عبيد اهلل وكعب
ابن مالك ،وبني مصعب بن عمري وأبو أيوب خالد بن زيد ،رضي اهلل عنهم أمجعني.

(((

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار -أسس متينة تركت أثرها يف اجملتمع اجلديد:
أسس حمددة ،عندما عمل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،على
لقد جاءت املؤاخاة وفق ٍ

اجلمع بني الشخصيات املتشابهة املتقاربة يف امليول واألفكار ،فأوجد ذلك ً
مناخا تعززت فيه

 .1املنجد ،حممد صاحل ( ،)2014موقع اإلسالم سؤال وجواب ،انظر الرابط (بتاريخhttps:// :)2018/ 06/ 21 :

.islamqa.info/ar/218999

 .2صاحل ،حممد علي ( ،)2014الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وتنمية اإلبداع من خالل املؤاخاة بني املهاجرين

واألنصار ،جمّلة كلية العلوم اإلسالميّة ،اجمللد الثامن ،العدد .2/ 15 :جامعة بغداد.

 .3انظر موقع (إسالم .ويب املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار) ،وفق الرابط (بتاريخ:)2018/ 06/ 22 :

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=13431
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(حممد علي صاحل)
املهاراتُ ،
وصقلت املواهب ،ومست األخالق لدى الصحابة ،وقام الباحث ّ
بتصنيف تلك املواهب (اجلوانب اإلبداعيّة) إىل أربعة ،حسب ما يأتي(* ):
(((

اجلهادي (الشجاعة والفداء) :يشمل هذا اجلانب العديد من الصحابة الذين
أو ًال :اجلانب
ّ

عرفوا بالشجاعة واإلقدام ،وشهدوا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،املشاهد كلها ،وقاتلوا
املشركني وأعداء الدعوة اإلسالمية ،ودفعوا الظلم الذي وقع عليهم يف عصر الرسالة ،ومن
والصحابي اجلليل سهل
أبرز من متَّ التآخي بينهم يف هذا اإلطار :اإلمام علي بن أبي طالب،
ّ
واستمرت العالقات احلسنة واألخ ّوة بينهما إىل وفاة سهل ،وشارك مع
األنصاري.
ابن حنيف
ّ
ّ

كرم اهلل وجهه ،يف صفني سنة ( )36للهجرة.
عليّ ،
ّ

والقيادي :إذ متيز العديد من الصحابة بسمات وصفات ،جعلت
اإلداري
ثان ًيا :اجلانب
ّ
ّ

منهم ُأمراء وقادة ،أوكلت إليهم العديد من املهمات ،فكان الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم،
يؤمرهم يف السرايا والغزوات ،وكانوا ُينفذون ما أوكل إليهم بكل دقة وإخالص ،ومن أبرز
ِّ
من متّ التآخي بينهم يف هذا اجلانب :الصحابي اجلليل زيد بن حارثة ،مع أسيد بن حضري

األنصاري.
ً
والسخاء :فقد ُع ِرف العديد من الصحابة باجلود والكرم
ثالثا :جانب اجلود والكرم ّ

والسخاء ،ومن أبرز من مجعت بينهم املؤاخاة يف هذا اجلانب :عبد الرمحن بن عوف ،مع
األنصاري .فقد عرض سعد على عبد الرمحن أن يشاطره ماله وأهله على
سعد بن الربيع
ّ

النصف ،إال أن عبد الرمحن دعا له أن يبارك اهلل مباله وأهله ،وقال :دّلين على السوق.

راب ًعا :جانب الفقه والعلم وحسن اخللق :فهناك العديد من الصحابة مجعت بينهم صفات
*

صاحل ،حممد علي ( ،)2014الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم ،وتنمية اإلبداع من خالل املؤاخاة بني املهاجرين

واألنصار ،جمّلة كلية العلوم اإلسالميّة ،اجمللد الثامن ،العدد ،2/ 15 :جامعة بغداد.
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النبوي ،وحسن اخللق ،والفقه ،والزهد يف الدنيا .فجمعت هذه
العلم والتمسك باهلدي
ّ
الصفات بني جعفر بن أبي طالب ،ومعاذ بن جبل ،وعبد اهلل بن مسعود ،مع أنس بن مالك،
األنصاري ،وعمار بن ياسر ،مع حذيفة بن اليمان.
وسلمان الفارسي ،مع أبي الدرداء
ّ

وكان لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،رؤيته الف ّذة يف ذلك ،ملا يعنيه من عدم حدوث

تعارض أو تنافر بني املتآخني ،بل إنه كان سببًا يف تنمية املهارات واإلبداعات لكل منهما،
ً
قائما على التنافس
األمر الذي أنشأ جمتم ًعا
متماسكا متحاًبا ،خاليًا من الشحناء والبغضاءً ،

بني أفراده على فعل اخلري ،والتضحية دفا ًعا عن دين اهلل ،الذي اعتمرت به صدورهم ،رضوان
اهلل عليهم أمجعني.
خالصة القول:
لقد ّ
حمرم من
شكلت اهلجرة حدًثا مفصليًا يف تاريخ اإلسالم واملسلمني ،فكان األول من ّ

سنة (622م) الذي شهد املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ،هو رأس السنة األوىل للهجرة.
وها حنن ندخل أيام السنة ( 1440للهجرة) ،وحنن ما نزال نبحث يف مكنونات اهلجرة
وأسرارها ومراميها .إذ بالرغم من مرور هذا الزمن الطويل ،ما زال الباحثون يستنتجون

جديداً منها ،كلما غاصوا يف عمق تفاصيلها .كيف ال؟! ومن أدار أحداثها ووجه دفتها رسول
أي من
اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم؛ الذي لديه من القدرة على حتريك خيوطها ،ما ال ميتلكه ُّ

بين البشر ،مصداًقا لقوله تعاىل{ :إ ِْن ُه َو إِال َو ْح ٌي

وحى}(النجم.)4 :
يُ َ

كانت اهلجرة إىل احلبشة ،مشبعة بالدروس ،والعرب ،والغايات ،اليت حققها صلى اهلل عليه

وسلم ،بقدرة هائلة على استثمار اجلغرافيا والعالقات االجتماعية على املستويني احملّلي
والدولي ،وكيف أن أشراف القوم يغادرون أماكن العز واجلاه ،ويهبّون دفا ًعا عن دينهم

وعقيدتهم .وهل هناك أعظم من أولئك النسوة املؤمنات العفيفات؟! عندما ضربن أروع
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األمثلة يف التضحية ،والسري على الشوك ،إىل جانب الرجال ،تاركات طيب العيش وسعته.

منهن
فهن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،بأن اختذ ثالًثا ّ
شر ّ
وتقدي ًرا ألولئك النسوة ّ

زوجات له.

جانب آخر ،جند أن (جعفر بن أبي طالب) قد تأخر حتى فتح خيرب يف السنة السابعة
من
ٍ

للهجرة ،بعد أن بعث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،برسول يسأل ملك احلبشة أن يرّد
ً
موكوال إليه هو نفسه ،لرجع بعد
جعف ًرا وأصحابه .ومن ذلك يرى احملللون بأن جعفر لو كان
انتصار املسلمني يف بدر ،وإمنا كان األمر لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،أن يأمرهم مبا شاء
من أمر اهلل ،ويف ذلك درس بأن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،أبقى جعفراً يف احلبشة؛

لتكون ملجأ للمسلمني إذا وقعت بهم هزمية جمحفة ،أو بالء بأرض العرب ،ومعتصم
يعتصمون بدين اهلل عنده يف ظل جوار

النجاشي) *(.
(((

إن ما قام به رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم ،من املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ،كان

السر الكامن وراء صياغة جمتمع متميّز ،ليس على مستوى اإلميان وحسب ،وإمنا على املستوى
ّ
واملهمات،
االجتماعي ،جمتمع متماسك متحاب ،يتكامل فيه األفراد فيما بينهم يف األدوار
ّ

وكل يبدع من جانبه يف توظيف ما وهبه اهلل من مسات وخصائص يف خدمة اآلخرين .فال
فرق بني أسود وال أبيض ،وال غين وال فقري ،وال سيد وال عبد ،فاإلميان باهلل جيمعهم ،إن
احلديث عن اهلجرة النبويّة ،وحتليل أحداثها ،وسرب غور تفاصيلها الدقيقة ،حباجة إىل العديد

جملرد ّ
االطالع على التاريخ ،ومتابعة السرية النبويّة
من األحباث والدراسات التحليليّة ،ليس ّ
وحسب ،وإمنا الستقاء العرب والدروس ،اليت حنن أحوج ما نكون إليها يف هذه األيام.

* الطيب ،عبد اهلل ( .)1998هجرة احلبشة وما وراءها من نبأ ،جمّلة دراسات إفريقيّة ،العدد الثامن عشر ،ص.55 - 41 :
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ّ
ّ
افعي واللغة
اإلمام الش ّ
الشيخ محزة ذويب  /مساعد مفيت حمافظة بيت حلم
والسنّة،
كانت اللغة العربية ً
أساسا لكثري من ّ
أئمة هذه األ ّمة؛ لتعينهم على فهم الكتاب ّ
حممد بن إدريس ّ
افعي ،إمام البالغة والفصاحة ،إذ كان
األئمة األعالم ّ
فكان من هؤالء ّ
الش ّ
علما ،وأفصحهم لساًنا ،وأجزهلم ً
ألفاظا ،وأوسعهم
أثقبهم بصرية ،وأبرعهم بياًنا ،وأغزرهم ً
خاط ًرا ،رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.

(((

السرية النّبويّة ،وعامل
كان إما ًما يف الّلغة العربيّة ،حتّى قال عنه عبد امللك بن هشام ،صاحب ّ
الّلغة العربيّة( :الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة)((( ،وهي درجة مل يبلغها إال قّلة من العلماء.
لغة ّ
افعي ،وإمامته هلا:
الش ّ
كان ّ
افعي د ّرةً يف سلك العلوم الّلسانيّة لغًة وأدًبا وشع ًرا على ح ّد سواء ،بل كان إمام
الش ّ
عصره يف هذه العلوم ،وتلك األصول ،فالنت له اللغة العربيّة ،كما الن لداود ،عليه السالم،
احلديد.
كان تف ّقهه يف الّلغة يزيده تفق ًها يف القرآن ،وتف ّقهه يف القرآن يزيده تفق ًها يف الّلغة،

 .1انظر (بتصرف) :اجلندي ،عبد احلليم( ،اإلمام ّ
السنّة ،وواضع األصول) ،ص.277
افعي ناصر ّ
الش ّ
 .2ابن أبي حامت ،آداب الشافعي ومناقبه ،ص.101
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اإلمام ّ
افعي ّ
واللغة
الش ّ

ففصحت له لغة مل يتح مثلها آلخرين ،قال اجلاحظ يف ذلك( :نظرت كتب هؤالء النّبغة
يب ،كان لسانه ينظم ال ّد ّر)((( ،وكفى بها
الذين نبغوا يف العلم ،فلم أ َر أحسن تألي ًفا من املطل ّ
بالرغم من أنّه كان ناق ًدا
من شهادةٍ يشهدها إمام كاجلاحظ ،فكان من علماء الّلغة يف عصرهّ ،
متش ّددًا يف نقده.
ورغم أ ّن اإلمام ّ
افعي كان إما ًما جمته ًدا ،فقد كان يف الوقت نفسه من أنبغ أدباء العربيّة
الش ّ
ً
هذيال أتعّلم كالمها ،وكانت أفصح
وكتّابها وشعرائها ،قال( :خرجت من الكتّاب ،فقدمت
ً
ً
فلما رجعت إىل مكة،
راحال برحلتهم،
العرب ،فبقيت فيهم سبعة عشر عا ًما،
ونازال بنزوهلمّ ،
جعلت أنشد األشعار ،وأذكر اآلداب واألخبار وأيّام العرب ،((()...كيف ال؟! وقبيلة هذيل من
قبائل العرب ،اليت اشتهرت بفصاحة لغتها ،وذاع صيتها يف بيان شعرها وبالغتها ،اليت ال
تضاهيها بالغة.
السمع ،وللسانه استقامة ال اعوجاج فيها ،ودليل ذلك أ ّن ارجتاله
فكان لنطقه عذوبة متتّع ّ
أعلى درجة من كتابته ،فكان أهل العربيّة حيضرون جملسه ،ال لشيء إال أن يستمعوا للغته،
عفراني( :كان قوم من أهل العربيّة خيتلفون إىل جملس ّ
افعي معنا،
حممد ال ّز
قال احلسن بن ّ
الش ّ
ّ
وجيلسون ناحية ،قال :قلت لرجل من رؤسائهم :إنّكم ال تتعاطون العلم ،فِل َم ختتلفون معنا؟
قالوا :نسمع لغة ّ
افعي).
الش ّ

(((

 .1انظر (بتصرف) :اجلندي ،عبد احلليم( ،اإلمام ّ
السنّة ،وواضع األصول) ،ص.51
افعي ناصر ّ
الش ّ
 .2ياقوت احلموي( ،معجم األدباء).)284/ 17( ،
 .3املصدر السابق.)299/ 17( ،
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فمن هذا الكالم وغريه ،نستنتج أ ّن ّ
رجل آخر ،أتقن الّلغة
افعي يف اللغة ليس ّ
الش ّ
كأي ٍ

وحجة ال ُيتجاوز عنها ،وال يستهان بها.
وصيرّ ها ،إنمّ ا هو إمام هلاّ ،

السرية( :طالت جمالستنا ّ
افعي فما
ودليل ذلك ما قاله عبد امللك بن هشام صاحب ّ
للش ّ
قط ،وال كلمة غريها أحسن منها ،وأضاف ً
مسعت منه حلنة ّ
قائالّ :
حيتج
والشافعي كالمه لغة ّ
أي شهادةٍ يشهدها عامل لغٍة ،بل إنّها لتع ّد شهادةَ الّلغة نفسها بأ ّن ّ
افعي إمام من
بها)(((ُّ ،
الش ّ
أئمتها.
ّ
صحتها ،فهي
حيتج بهاّ ،
أي أ ّن لغة العرب تأخذ منها الدّليل على ّ
فمعنى أ ّن كالمه لغة ّ
درجة ومكانة مل يبلغها إال قّلة من قبله ،وأ ّما عدم الّلحن ،فقد يتقنه أصحاب البالغة
ولكن الذي ال يستطيع إتقانه ،إال من أنعم اهلل عليه ،هو أن يتحدّث املتحدّث،
والفصاحة،
ّ
فتكون ّ
كل كلمة يقوهلا ال يوجد غريها أحسن منها.
هذا اإلعجاب يبلغ إىل حيث ما ال ترى العني ،بل يبلغ قمم اجلبال ارتفا ًعا ،إذ يكون يف
النّهاية إعجاباً بكلمة خترج من فم رجل مرجتل ،فما بالك بتأليفه املدروس بعد إمعان النظر،
وبكتابته دقيقة األمل.
يقول أبو منصور األزهري( :عكفت على املؤّلفات اليت أّلفها علماء األمصار ،فألفيت
املازنيّ :
ّ
افعي عندنا
علما ،وأفصحهم لساًنا ،وأوسعهم خاط ًرا) ،وقال
افعي أغزرهم ً
(الش ّ
ّ
الش ّ
حجة يف الّلغة)(((.
ّ
فدي ،صالح الدّين خليل أيبك( ،الوايف بالوفيات).)123 /2( ،
الص ّ
ّ .1
ووي( ،تهذيب األمساء والّلغات) ،)62 /1( ،القسم األ ّول.
 .2النّ ّ
44

اإلمام ّ
افعي ّ
واللغة
الش ّ

وأ ّول ما يالحظه القارئ على تأليف ّ
افعي ،جزالة ألفاظه ،وإجازة عباراته وكلماته ،وق ّوة
الش ّ
فمن أراد ألفاظ الفصاحة والبالغة،
صحة األلفاظ وسالمتهاَ ،
تعبريه وأثره ،فاجلزالة يتبعها ّ
فعليه مبا كتب ّ
افعي ،واإلجازة يتبعها بالغة شعريّة ونثريّة.
الش ّ
وبهذه النّفس الفصيح بيانها ،والبليغ أسلوبها ،اليت أضافت إىل الّلغة العربيّة كنو ًزا مل
قمة
أسس الفقه
تكن موجودةً يف التعبري الفقهي ،ومل يعرف هلا نظائرّ ،
اإلسالمي ،الذي بلغ ّ
ّ
كان هلا األثر يف خلود الّلغة العربيّة ،واتّساع مداها.
فصاحة ّ
افعي وبالغته وبيانه وحنوه:
الش ّ
السهل إتقان الفصاحة ،والبالغة ،والبيان ،أو جماراة ذلك على األلسن ،بل حيتاج
ليس من ّ
متخصصني يف تلك الفنون واآلداب؛ حتّى يستطيعوا إتقانها دون حلن.
األمر إىل علماء
ّ
إ ّن البالغة األصيلة يف النّثر ،وجدت بنزول القرآن الكريم ،فكان هو األساس واألصل
لتلك البالغةً ،
القرشي ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي تعّلمه
العربي
يب
وأيضا حبديث النّ ّ
ّ
ّ
ثم ورثها التّابعون من بعدهم ،فكان ّ
افعي النّصيب اهلائل من تلك الثروة
ّ
الصحابةّ ،
للش ّ
ّ
الضخمة ،فلم يدع شيئًا إال أخذ به ،حتّى أصبح يف عصره من أبلغ البلغاء ،وأفصح الفصحاء،
وأبني البيناء.

(((

قال عنه أبو ثورَ ( :من قال :إنّه رأى مثل ّ
افعي يف علمه ،وفصاحته ،ومعرفته ،وبيانه،
الش ّ
ّ
ومتكنه؛ فقد كذب)((( ،إنّه كالم ال يقوله أبو ثور إال ملن يثق بإتقانه وموهبته يف ذلك ،ومثله
ين( ،اإلمام ّ
السنّة األكرب) ،ص.277
 .1انظر :الدّقر ،عبد الغ ّ
افعي ،فقيه ّ
الش ّ
فدي( ،الوايف بالوفيات).)123/ 2( ،
الص ّ
ّ .2
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افعي)((( ،فكالم ّ
قول ابن أبي ُسريج( :ما رأيت أح ًدا أف َوهَ ،وال أنطق من ّ
افعي وتأليفه
الش ّ
الش ّ
يد ّل على صدق هذه األقوال.
افعيً -
قوال عجيبًا عن كتب ّ
الربيع -تلميذ ّ
افعي اليت تتسم بأرفع درجات
وقال ّ
الش ّ
الش ّ
البالغة ،والكتابة العربيّة يف الفقه ،وكذلك هي من أروع ذخائر البالغة والفصاحة يف
العلمي ،متقن النّسج ،املعبرّ عن لغة ال مثيل هلا( :لو رأيت ّ
افعي وحسن بيانه،
التعبري
الش ّ
ّ
وفصاحته لعجبت ،ولو أنه أّلف هذه الكتب على عربيّته اليت كان يتكّلم بها معنا يف املناظرة،
مل ُيقدر على قراءة كتبه لفصاحته ،وغرائب ألفاظه ،غري أنّه كان يف تأليفه يوضح للعوا ّم)(((،
والعجيب يف قدرته البيانيّة ،وفصاحته البالغيّة ،أنّها ال ختتلف يف لغة التّخاطب عنها يف
الربيع يرى أنَّه يف كالمه أفصح وأبلغ منه يف
املناظرة ،والبحث ،والتّأليف ،بل كان تلميذه ّ
السهولة ليكون أوضح وأفهم للعوا ّم.
تأليفه؛ ألنّه يف تأليفه ّ
يتعمد ّ

(((

أ ّما بالنّسبة إىل النحو ،فلم يذكر يف ترمجته أنّه درس النّحو على أحد ،أو أنّه لقي من علماء
حيب أن يرى اخلليل بن أمحد((( ،لريى ما عنده من بالغة وفصاحة،
النّحو أح ًدا ،لكنّه كان ّ
وخاصة قبيلة هذيل.
الصغر عن القبائل،
ّ
ويأخذ منه النّحو ،وقد تل ّقى الّلغة منذ ّ
البيهقي( ،مناقب ّ
افعي).)50/ 2( ،
.1
الش ّ
ّ
 .2تاريخ اإلسالم ،ج ،14ص.339

 .3الدّقر( ،اإلمام ّ
السنّة األكرب) ،ص.256
افعي ،فقيه ّ
الش ّ
 .4ياقوت احلموي( ،معجم األدباء).)300/ 17( ،
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اإلمام ّ
افعي ّ
واللغة
الش ّ

فشهد له أهل النّحو حبجيّته يف ذلك ،قال املازنيّ :
حجة عندنا يف النّحو)((( ،فهنا
افعي ّ
(الش ّ
حجته يف النّحو ً
حجة يف الّلغة.
أيضا ،كما تبينّ أنّه ّ
تتبينّ ّ
وحدّث ابن خزمية ،قال( :مسعت يونس بن عبد األعلى ،يقول :كان ّ
افعي إذا أخذ يف
الش ّ
العربيّة ،قلت :هو بهذا أعلم ،وإذا تكّلم يف ّ
الشعر وإنشاده ،قلت :هو بهذا أعلم ،وإذا تكّلم
علما إال اغرتف منه ،ومل
يف الفقه ،قلت :هو بهذا أعلم)((( ،وهذا من األدّلة على أنّه مل يدع ً
يدع ً
جماال إال أملَّ جبوانبه ،فهو أهل الّلغة إذا ُسئل عنها ،وأهل ّ
الشعر إذا ناظره أهله ،وأهل
الفقه إذا ُسئل عن مسائله وأصولهّ ،
ب أخذ من شطره.
والط ّ
افعي تلك القدرة البالغيّة واملوهبة ّ
فاكتسب ّ
الصغر ،حتّى أصبح ممّن
الشعريّة منذ ّ
الش ّ
يادي( :ما رأيت أح ًدا أقدر
ُيذكر عند ذكر الّلغة ،وممّن يشار إليه بالبنان ،قال أبو احلسن ال ّز ّ
على انتزاع املعاني من القرآن ،واالستشهاد على ذلك من الّلغةّ ،
افعي)((( ،فد ّل هذا
كالش ّ
أي اجتاه يريده ،وقدرته ً
أيضا على استنباطها من أ ّمهات الكتب
صب الّلغة يف ّ
على قدرته يف ّ
املؤّلفة فيها.
فصيحا ،بلي ًغا ،مبيّنًا يف الّلغة ،جام ًعا هلا من ّ
هذا هو اإلمام ّ
كل جانب ،فله من
افعي،
ً
الش ّ
كل بئر مورد ،ومن ّ
كل حبر غرفة ،ومن ّ
ّ
متبحر يف
كل مكان منزل ،فهو جامع ألصول العلومّ ،
فروعها.
بكي ،تاج الدّين بن علي بن عبد الكايف( ،طبقات ّ
الشافعيّة الكربى) ،)161/ 2( ،حتقيق الدّكتور حممود
 .1ابن ّ
الس ّ
حممد ّ
حممد احللو.
الطناحي ،وعبد الفتاح ّ
ّ
 .2ياقوت احلموي( ،معجم األدباء).)300 /17( ،
حممد بن إدريس) ،ص .58
 .3ابن حجر العسقالني ،أمحد بن علي( ،توالي التّأسيس مبعالي ّ
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تطوير مناهج التعليم
الشرعي لكليات الشريعة
ماجد صقر  /مدير دائرة إعداد الدعاة يف وزارة األوقاف
املقدمة:
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم ،على أنبيائه الذين اصطفى ،أما بعد؛
َّ
فإن تطوير التعليم أصبح ضرورة تفرضها متغريات احلاضر واملستقبل ،وذلك نظراً ألهمية
التعليم يف تربية النشء ،وإعداد األجيال خلدمة األمة والوطن ،وخاصة التعليم الشرعي ،ملا
له من تأثري يف بناء الشخصية املستقيمة البناءة يف اجملتمع ،ونرى ذلك جليّاً يف حياة الرسول،
صلى اهلل عليه وسلم ،عندما رّبى ً
جيال فريداً ،فحوهلم من رعاة أغنام ،إىل رعاة أمم ،ومن
جمتمع أمي ،إىل جمتمع ُيصدر العلم لآلخرين ،وما كان ذلك إال بالتعليم الذي بدأ االهتمام به،
منذ بداية دعوة اإلسالم ،بقوله تعاىلْ :
{ا�ق َرأْ(}...العلق ،)1 :وقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم:
ص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،على تعليم
( َط َل ُب الْ ِع ْل ِم َف ِر َ
يض ٌة َع َلى ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم)(* )ِ ،
وح ْر ُ
(((

الصحابة ،يربز يف تعليم عشرة من الصحابة لقاء فداء كل مشرك من أسرى بدر ،فالتعليم
فاهتم املسلمون بالتعليم -بشكل عام -وبالتعليم الشرعي
كان من أوامر الدين األوىل،
َّ
العَل َماِء َو َ
احل ِّ َ َ َ
ب اْل ِعْلم ،وصححه األلباني.
* سنن ابن ماجة ،املقدمةَ ،ب ُ
اب َف ْض ِل ُ
ث عَلى طل ِ
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بشكل خاص -املبين على فهم معاني الدين احلقيقية؛ من عبادات ،ومعامالت ،وأخالق،وقيم ،ونهوض باجملتمع.
ويالحظ هذه األيام حدوث نكسات على اجملتمعات العربية واإلسالمية على املستويات
مجيعها ،مبا فيها السياسية ،واالقتصادية ،واإلعالمية ،والعلمية ،وما تتضمنُه من علوم متعددة،
مبا فيها التعليم الشرعي ،الذي هو أهم أعمدة بناء اجملتمع املسلم ،الرتباطه بسلوك املسلم
وأخالقه ومعامالته مع غريه ،ما يؤدي إىل نهوض األمة من كبوتها ،فعماد نهوض أي أمة
يعتمد على مرتكزات عدة؛ أهمها املنظومة التعليمية يف اجملتمع ،واملنظومة التشريعية،
واملنظومة األخالقية ،واملنظومة الصناعية ،واملنظومة القضائية ،واملنظومة اإلعالمية ،وإذا ما
غرس
أردنا ربط هذه املنظومات األساسية يف نهضة أي أمة ،جندها مرتبطة بالتعليم؛ ملا فيه من ٍ
للقيم واألخالق واملفاهيم ،اليت تبين ذات اإلنسان ،الذي هو حمور التغيري يف األمم كلها،
وخاصة األمة اإلسالمية ،اليت تؤكد على دور التعليم الشرعي والعلماء يف األمة ،فالعامل كان
ً
بفتواه حيرك األمة مييناً
ومشاال عندما كان رأيه مبنياً على تقوى اهلل ،وعلى فهمه للواقع ،أما أن
يصبح العامل جمرد موظف ال يستطيع أن خيرج من بوتقة الوظيفة ،فهنا يضمحل دور العامل
ودور التعليم الشرعي ،لذلك جاء هذا البحث لنبني كيفية النهوض ،وتطوير مناهج التعليم
الشرعي ،وخاصة لطالب كليات الشريعة يف اجلامعات؛ ليكونوا من لبنات البناء الصاحل،
للصرح العلمي الشرعي يف وطننا الغالي.

49

العدد  142حمرم وصفر  1440هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني 2018م

العلم الشرعي:
العلم :اسم جنس ،يدخل فيه مجلة العلوم ،واملعارف ،والفنون املختلفة ،وال يتحدد إال
بالتقييد ،باإلضافة أو الصفة ،فيقال :علم النحو ،وعلم الفقه ،وعلم الطب ،أو يقال :العلم
الشرعي ،والعلم الطبيعي ،وباإلضافة يتحدد التخصص ،وبالصفة يتحدد اجملال ،هذا يف
الغالب ،فإذا أطلق لفظ(العلم) فإن السياق هو الذي يقيده ويبينه ،فالعلم عند العرب هو
املعرفة ،ويعرفه أهل اللغة باملقابلة ،فيقولون :العلم ضد اجلهل(((.
وأما لفظ (الشرعي) ،فهو منسوب إىل الشرع ،وهو يف األصل يطلق على نهج الطريق
الواضح ،فقال أبو البقاء الكفوي( :والشريعة اسم لألحكام اجلزئية اليت يتهذب هبا املكلف معاشاً
ومعاداً ،سواء أكانت منصوصة من الشارع ،أو راجعة إليه)((( ،أما الشريعة عند اإلطالق ،فإنها
تشمل كل ما نزل به الوحي ،مما يتعلق بالعقائد ،والعبادات ،واملعامالت ،واألخالق واآلداب،
وعلى هذا؛ فاملراد بالعلم الشرعي :العلم الذي جاءت به الشريعة ،أو دلت عليه ،بأي طريق
من طرق الدالالت (عبارة النص ،أو إشارته ،أو داللته ،أو اقتضاؤه) ،مما هو معروف عند
علماء الفقه وأصوله.
ويالحظ مما سبق ،أن العلم الشرعي له عمق رأسي ،واتساع أفقي ،نظراً إىل أنه يتعلق
بكل شعب احلياة ،وجماالتها ،العقدية والفكرية ،والثقافية واالجتماعية واملالية ،والسياسية
واإلدارية والقانونية وغريها ،مما ينظم حياة الفرد ،واجملتمع ،والدولة ،سواء وجدت النصوص
 .1لسان العرب.417 - 12 ،
 .2كتاب الكليات ،ص .524
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املباشرة واملفصلة أم ما يستنبط منها ،وما تدل عليه القواعد العامة ،نقول ذلك ألننا على ثقة،
أن ديننا اإلسالمي قد جاء باملصاحل كلها (ضروراتها ،وحاجاتها ،وحتسيناتها) إضافة إىل درء
املفاسد كلها؛ كبريها وصغريها ،مما يضر مبصلحة الدين والدنيا.
وتعرف العلوم الشرعية بأنها العلوم اليت تتعلق بالشريعة اإلسالمية ،كفقه العبادات،
واملعامالت ،وعلم تفسري القرآن الكريم ،والعقيدة اإلسالمية ،وعلم احلديث النبوي الشريف،
وعلم القراءات وأحكام التجويد.
حكم طلب العلم الشرعي:
ينقسم حكم طلب العلم الشرعي إىل قسمني:
 .1واجب على كل مسلم ،إذا تعلق بفعل واجب من الواجبات ،اليت افرتضها اهلل تعاىل
على العباد ،أو معرفة احملرمات ،اليت نهى اهلل تعاىل عنها.
 .2فرض كفاية ،إذا تعلمه البعض ،سقط وجوبه عن الباقني ،وإذا تركتها األمة كلها ،كانت
آمثة.
الشرعي:
أهمية طلب العلم
ّ
تكمن أهمية طلب العلم الشرعي يف أن النيب ،عليه الصالة والسالم ،بينّ أن خري الناس
َّ
آن َو َع َّل َم ُه)((( ،وقال صلى اهلل عليه
ُر َ
من تعلم القرآن وعلمه ،حيث قالَ :
(خْ�ي ُرُك ْم َم ْن َ�ت َعل َم الْق ْ
وسلم( :وَم ْن َس َل َك َط ِريقًا يطلب به ِع ْل ًما َس َّه َل هللاُ لَ ُه َط ِريقًا إ ىَِل ا َجلنَّ ِة).
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآنَ ،باب َخيرُْ ُك ْم َم ْن َت َعَّل َم الُق ْرآ َن َوعَّ
َل َمهُ.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل.
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إن طلب العلم الشرعي يورث اخلشية يف قلوب املتعلمني والعلماء ،فطالب العلم
الشرعي ،يطلع على أسرار اآليات القرآنية ،ويتلمس مواضع اإلعجاز يف القرآن الكريم،
خَْشى هَّ
اللَ ِم ْن
وكذلك يقربه من ربه سبحانه ،فيزداد إميانه ،وتزداد خشيته ،قال تعاىل{ :إمَِّنَا ي َ
ِعبَا ِد ِه الْ ُع َل َما ُء}(فاطر ،)28 :ودراسة العلم الشرعي ترفد اجملتمع بالعلماء املؤهلني يف جماالت
الشريعة كلها ،كما أنها ترفد اجملتمع باألئمة واخلطباء ،الذين يعتلون منابر املساجد ليعلموا
الناس شؤون دينهم ،ويقدموا هلم النصيحة ،واملوعظة احلسنة .والعلم الشرعي وسيلة إلعداد
الدعاة ،وتأهيلهم حلمل رسالة الدعوة إىل اهلل تعاىل يف أحناء املعمورة مجيعها ،فكثري من الناس
يف بعض أحناء العامل مل تصلهم رسالة اإلسالم ،وهنا يكمن دور الدعاة إىل اهلل يف تبليغ
تلك الدعوة ،وتعريف الناس بها ،كما يقوم الدعاة بدور كبري يف استقبال الداخلني يف دين
اإلسالم ،وتعليمهم أحكام الدين اإلسالمي.
والعلماء الشرعيون هم ورثة األنبياء ،ويف علمهم صالح الدين ،وحفظ الشريعة ،وبغيابهم
يشيع اجلهل ،ويسود الضالل ،ومن عالمات الساعة أن يقبض اهلل تعاىل العلم بقبض العلماء،
ً
يبق عاملٌ اختذ الناس رؤوساً
حتى إذا مل َ
جهاال ،فأفتوا ،فضلوا ،وأضلوا ،حسب قول رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّ
ِن هَّ
ض
ِض ال ِع ْل َم بِق َْب ِ
ِض ال ِع ْل َم انْتِ َزا ًعا َ�يْ�نتَ ِزُع ُه ِم َن ال ِعبَا ِدَ ،ولَ ِك ْن َ�ي ْقب ُ
اللَ َال َ�ي ْقب ُ
خَّ
ض ُّلوا)) *(.
وسا ُج َّه اًالَ ،ف ُسئُِلوا َفأَْ�فَ�ت ْوا بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍمَ ،ف َض ُّلوا َوأَ َ
اس ُرُء ً
ال ُع َل َما ِءَ ،ح ىَّت إِذَا لمَْ ُ�ي ْب ِق َعالِ ًما اتَ َذ النَّ ُ
(((

تطور العلم الشرعي:
بدأ التعليم الشرعي زمن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف دار األرقم ابن أبي األرقم،
* صحيح البخاري ،كتاب العلمَ ،باب َكيْ َ
ف ُي ْقبَ ُ
ض ال ِعْل ُم.
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حيث كان الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يدرس الصحابة العقيدة والتوحيد ،وبعدها انتقل
إىل املدينة املنورة ،حيث كان من أول أعماله أن بنى املسجد النبوي؛ ليكون نرباساً جيمع
املسلمني يف اجملاالت احلياتية والعلمية مجيعها ،فمنه كانت خترج السرايا ،ومنه يتعلمون
أمور دينهم ،ومنه توسع التعليم الشرعي ،حيث بدأ الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بتعليم
املسلمني أمور الدين التفصيلية من عبادات ،وعقيدة ،ومعامالت ،وذلك حسب حاجتهم،
وفيما يتالءم مع واقعهم ،ومع أوامر اهلل ،من خالل نزول جربيل بالتشريعات السماوية ،وبعد
وفاة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بدأ ظهور نظام الكتاتيب يف تعليم أمور الدين ،وخاصة
القرآن الكريم ،حفظاً وتفسرياً ،ومن ثم تطور التعليم الشرعي بعد الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،على يد علماء الصحابة ،أمثال :عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن مسعود ،وعبد اهلل بن
عمر ،ومعاذ بن جبل ،ثم جاء جيل علماء التابعني ،أمثال سعيد بن املسيب ،وسعيد بن جبري،
وعروة بن الزبري ،والشعيب ،والنخعي ،وغريهم ،وبعدها ظهرت املذاهب الفقهية األربعة،
وأئمتها حسب ترتيبها التارخيي ،وهم:
• اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت80( ،هـ699/م 150 -هـ767/م) ،ومذهبه احلنفي.
• اإلمام مالك بن أنس93( ،هـ715/م 179 -هـ796/م) ،ومذهبه املالكي.
• اإلمام حممد بن إدريس الشافعي150(،هـ766/م 204 -هـ820/م) ،ومذهبه الشافعي.
• اإلمام أمحد بن حنبل164( ،هـ780/م ـ 241هـ855/م) ،ومذهبه احلنبلي.
وهناك كثري من املذاهب اليت مل يكن ألصحابها تالميذ ،ينقلون هذا العلم ،فلم تربز ،أمثال:
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احلسن البصري ،واألوزاعي ،وغريهم كث ٌر ال جمال حلصرهم ،وامتدت املدارس واجلامعات
يف الدول اإلسالمية املختلفة ،وآخرها يف زمن الدولة العثمانية ،وظهرت جامعات باسم
املساجد؛ الرتباط التعليم الشرعي بها ،وبقيت هذه اجلامعات منسوبة إليها ،مثل :جامعة
األزهر ،وجامعة الزيتونة ،وجامعة القرويني  ....والعديد من اجلامعات األخرى.
وكان للمسجد األقصى دور بارز يف نقل العلوم الشرعية للعاملني العربي واإلسالمي ،حيث
ُألفت يف باحاته العديد من الكتب ،أشهرها كتاب إحياء علوم الدين ،للغزالي ،الذي له
كرسي يف املسجد األقصى ،منارة للعلم يرثه أهل العلم بعد موته لنشر العلم الشرعي ،وما
زال املسجد األقصى منارة للعلم إىل يومنا هذا رغم منع قوات االحتالل العلماء من دخوله،
والتدريس فيه حبجج واهية ،ومع ذلك التضييق ،فإن مساطب العلم اليومية موجودة فيه.
بد من تدريس العلم
وبعد تطور اجملتمعات ،وتطور العلوم على املستويات مجيعها ،كان ال َّ
الشرعي يف اجلامعات ،فأُنشئت كليات الشريعة املتخصصة يف العامل ،ففي فلسطني ً
مثال،
أنشئت كلية الشريعة يف جامعة اخلليل ،وجامعة األزهر يف غزة وكلية الشريعة يف جامعة
النجاح ،وكليات الشريعة التابعة لوزارة األوقاف ،وكلية الدعوة وأصول الدين يف جامعة
القدس ،ثم كلية القرآن والدراسات اإلسالمية يف اجلامعة نفسها ،والعديد من اجلامعات
اليت يوجد فيها ختصص للتعليم الشرعي ،وكان هلا دور بارز يف نشر تعاليم الدين واألخالق،
وجماراتها للقضايا املعاصرة ،اليت حتتاج إىل ختصصات ،مثل االقتصاد اإلسالمي ،واملصارف
اإلسالمية ،والعديد من القضايا اليت حتتاج إىل حكم الدين فيها.
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تطوير مناهج التعليم الشرعي لكليات الشريعة:
إن التطور ُسنة احلياة اإلنسانية املتجددة دوماً ،والعلم الشرعي جزء من احلياة املتجددة،
فينبغي أن تعكس املناهج اجلامعية التطورات احلديثة يف امليدان ،حيث إن النمو املعريف
تصعب مالحقته ،وهذا يعين حتديث املعارف بصورة مستمرة ،ومواكبة
سريع ج ًدا لدرجة قد
ُ
املنجزات العلمية املتجددة باستمرار ،مع احلفاظ على األصالة ،والقيم ،واملناهج اجلامعية.
كما أن آراء األساتذة والطالب واملناخ اجلامعي العام ،ومدى الرضا عن املناهج اجلامعية
وقد يظهر ذلك بوضوح من خالل متابعة اخلرجيني يف أماكن عملهم بعد خترجهم -قديكشف عن بعض جوانب القصور يف متابعة املستحدثات العلمية ،ومواكبة التطورات
التقنية ،ما يضع املسؤولية على املناهج اجلامعية ،وكذلك احلاجة إىل تطوير أهداف التعليم
اجلامعي ،وعدم ارتباطها مبجرد احلصول على الشهادات العلمية ،ولكن حتقيق التنافسية
ً
على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي ،وهذا يتطلب ً
متواصال على مستويات متعددة،
عمال
ويف جماالت خمتلفة ،ختضع للتغيري املستمر ،ومواكبة العلم املعاصر .ويعرب التطوير لغة عن
التحويل ،أو التغيري من طور إىل آخر ،وتطوير املنهاج يعنى حتسني نوعية املنهاج ،ليتسم
بالشمول ،ورفع كفاءة املنهاج من حيث حتقيق األهداف املرجوة ،وعلى ذلك؛ فإن تطوير
البد أن يأخذ يف االعتبار أثر هذا التطور على بقية عناصره،
أي عنصر من عناصر املنهاجَّ ،
وحتديث املنهاج يساعد على صقل شخصية املتعلم ،وجعلها مرنة ذات استجابة واعية،
ملتغريات العصر ،وجيعل له قدرة يف تنمية نفسه ،بصورة مستمرة ومتصلة دون توقف.
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خطوات مهمة لتطوير مناهج كليات الشريعة يف اجلامعات:
 .1استمرارية عملية حتديث املناهج وتواصلها مع التغريات العصرية املستجدة ،حبيث تظهر
الفروقات بني القديم واحلديث ،وتوضح أسباب التحديث .فعلى سبيل املثال ما زالت قضايا
كثرية يف كتب الفقه ،والعقيدة ،والفرق اإلسالمية ،تأخذ مساحة واسعة يف كتب الفقه ،وهي
ال حتتاج منا إىل تفصيالت كثرية ،فطهارة املاء يف الفقه اإلسالمي ما زالت تأخذ مساحة أوسع
مما حتتاج إليه من تفصيالت طهارة املاء ،وأقسام املياه ،وهذا العلم كان حيتاج إىل تفصيالت
عند األقدمني لندرة املياه ،وأخذها من اآلبار ،فيكثر السؤال كيف يصبح املاء جنساً؟ وما الذي
ينجسه؟ أما اليوم؛ فاملياه تأتينا بصورة خمتلفة ،لذلك ال بد من استبدال هذه اإلطالة بقضايا
أكثر نفعاً لواقعنا املعاصر ،وموضوع الفرق اإلسالمية اليت اندثرت يف التاريخ اإلسالمي ،ومل
يبق هلا وجود ،ال بد من استبداهلا بدراسة الفرق اجلديدة ،اليت خترج يف هذا العصر ،وأحكام
العبيد واإلماء........والكثري من القضايا اليت حتتاج إىل استبدال يف كتب الفقه ،ووضع قضايا
معاصرة تالمس الواقع.
 .2حتديد املناهج جيب أن يستند إىل جمامع علمية ،تضم جمموعة من أساتذة الشريعة
املتخصصني ،لوضع مناهج موحدة مبنية على دراسات وتوصيات علمية ،وليس على مزاج
الدكتور الذي يدرس املادة الشرعية ،مما يعكس على الطالب ميوله الفكرية والثقافية ،حتى
منهج الدراسة ،يكون خمتلفاً من جامعة ألخرى يف التخصصات نفسها ،وهنا ال بد من حتييد
املناهج التعليمية الشرعية عن املناكفات السياسية بني أنظمة احلكم واملعارضة ،ما جيعل
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من الدين مربراً ملا يقوم به بعضهم ،قال الدكتور عبد احلميد أبو سليمان (وحتى ال َّ
يوظف
الدين والقدسيُة يف خدمة املصاحل اخلاصة ،اليت سوف تنتهي وال شك ،ينبغي أن ُتفصل
ُ
مهمة الدعوة والرتبية عن مهمة السلطات السياسية التنفيذية ،وكما أثبت تاريخ األمة؛ فإن
توظيف الدين والقداسة سياسياً ملصلحة املتنفذين ومصاحلهم؛ األمر الذي يؤدي حتماً إىل
متكني حكم االستبداد ،وبالتالي انتشار الفساد).

(((

 .3التكامل مع املساقات الدراسية األخرى ،حيث جيب أن حتدد بدقة املميزات اخلاصة،
ِّ
وتشكل خصوصية ،حيث كل جمال من جماالت املعرفة ميثل
اليت يشرتك فيها مع أي علم آخر
بنية منطقية هلا مفاهيمها وطرقها ومعايريها اخلاصة يف البحث ،والتفكري ،والتكامل ،يساعد
على اجلمع بني موضوعات يربطها نوع من العالقة ،دون اإلجحاف باملتطلبات املنطقية
لكل مادة منهجية ،مع األخذ باالعتبار احلاجات السيكولوجية واالجتماعية ،وحاجات اجملتمع
املعاصر(،لعل من أهم أسباب ختلف فكر األمة ،ولألسف أنها ركزت يف علوم الشريعة على
الفقه ،وهو علم قانون ال يولد فكراً اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً .وكتاب الفقه يسمي ما
يعرف يف اإلسالم بالشعائر على أنها عبادات ،وغري ذلك يسميه معامالت ،بالرغم من أن
كل فعل إنساني هو فعل يدخل يف إطار العبادات).

(((

 .4املواءمة ،حيث جيب أن يكون التحديث مناسبًا للظروف الفعلية ،ونظام القيم الذي
جيري يف إطارها التحديث والتجديد.
 .1حماضرة  -أ .د /عبد احلميد أبو سليمان  -رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دورة بعنوان (بني علوم الشريعة

والعلوم االجتماعية واإلنسانية والكونية) ،وذلك يف الفرتة من  10 - 9مجادى األوىل 1433هـ 2 - 1 /من إبريل
 2012بقاعة رواق املعرفة – مركز الدراسات املعرفية بالقاهرة.
 .2املرجع السابق.
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اخلامتة:
نرى أن املناهج الشرعية مل تتطور ،وتتغري ملا يتناسب مع حاجة اجملتمع ،وختريج طالب
متخصصني قادرين على اإلبداع يف جماهلم ،مثل :األئمة ،والقضاة ،والدعاة ،واملفكرين ،وهذا
حيتاج إىل وجود جمامع علمية من أصحاب التخصصات ،إلجياد مناهج موحدة ،وخاصة ما
ُيرى من املساحة الواسعة للدكتور احملاضر ،صاحب االختصاص يف اختيار املنهج التدريسي،
والذي يتأثر اختياره للمادة التعليمية مبجموعة من العوامل ،منها ميوله الفقهية واملذهبية
والسياسية ،والبيئية واالجتماعية ،ما حيتاج إىل وضع منهج موحد ،حتى ال يتأثر الطلبة مبيول
املدرس ،لتجنب اخلطابات املختلفة ،والنزعات املتضاربة ،وال بد من إعادة النظر يف املناهج
التدريسية اليت وضعت قبل عقود من الزمن ،وحتتاج إىل تعديل وتغيري ،وهذا ال يتم إال من
خالل جمامع علمية متخصصة ،دون أن يكون هلا ميول سياسية تؤثر يف توجهها ،فنحن يف هذه
األيام نعيش جتاذبات سياسية خمتلفة ،وجيب علينا أن جننب التعليم الشرعي هذه التجاذبات،
فنرى اليوم تأثري جهات غري إسالمية يف جمال الضغط لتمييع قضايا الدين ،كقضية وسطية
اإلسالم ،ومعنى اجلهاد ،والقتال ،واحلدود ،مما يؤثر يف تشويه صورة الدين احلنيف ،فالعلوم
اليوم متيل للتخصص أكثر منها للعمومية؛ وذلك بسبب اتساع دائرة املعرفة ،وكثري من
الكليات ما زالت تدرس مساقات شرعية عامة ،يوظف من خالهلا اإلمام ومدرس الرتبية
بد أن يتغري ،وأن يصبح لدينا ختصصات أكثر دقة،
الدينية ،والقاضي ،واملفيت ،وهذا أمر ال َّ
مثل ختصص إمام املسجد ،حيث يكون له مسمى خاص به ،وله مواد مرتبطة بتخصصه،
58

تطوير مناهج التعليم الشرعي لكليات الشريعة

حتى خنرج إماماً مميزاً ،وختصص القضاء الشرعي حباجة إىل ختصيص ،وال يبقى التدريس يف
عموميات الفقه والتشريع ،وأن يتم الرتكيز على قانون احملاكم الشرعية ،وختصص خاص
للمفتني ،وربط التعليم الشرعي مع التخصص بتزكية النفس؛ حتى خنرج متخصصني قدوة،
قادرين على تغيري اجملتمع بعلمهم وسلوكهم ،ما يؤدي إىل إجياد قادة قادرين على إنتاج املعرفة،
وليس نقلها فقط ،وذلك لتقديم احللول للمشكالت املعاصرة.
التوصيات:
 .1مراجعة مناهج التعامل مع العلوم الشرعية؛ لتطويرها ،من حيث :الشكل ،واملضمون،
واملنهج ،واختيار القضايا؛ حتى يكون مبقدورها متكني الطالب من التعامل مع ما يستجد من
الواقعات ،وما يكتنف اجملتمعات املعاصرة يف عامل اليوم من متغريات ،مع مراعاة الضوابط
الشرعية هلذا التطوير والتجديد.
 .2بلورة منهجية للتعامل مع كتاب اهلل ،سبحانه وتعاىل ،ومع السنة النبوية الشريفة ،ومع
الرتاث اإلسالمي ،وبيان الفرق بني ما هو مقدس ،وما هو موروث ،فاحلكم الشرعي هو
املقدس ،ولكن الرأي الفقهي املفهوم من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة
غري مقدس ،مع تقديرنا لعلماء األمة؛ ألن الرأي الفقهي يتغري من زمان إىل آخر ،ومن مكان
لغريه ،ومن شخص آلخر ،فكثري من طالب الفقه ،والتشريع ،الذين يدرسون الفقه املقارن،
ويتعلمون قواعد تقبل اآلخر ،وقواعد ذلك مثل القاعدة الفقهية (ال ُ�ي ْن َك ُر املُ ْخَ�ت َل ُف
وبعد خترجه جنده يتعصب لرأيه ،ويلغي الرأي اآلخر ،ويرفضه.
* كتاب األشباه والنظائر للسيوطي.158/ 1 ،
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 .3تطوير منهجية معرفية لبناء العالقة السليمة بني معارف الوحي والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،وذلك من خالل التعاون بني أعضاء هيئات التدريس يف كليات الشريعة،
وكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى ،وامتالك كل من الفريقني قدراً مناسباً من
املعرفة يف ختصصات الفريق اآلخر.
 .4مراجعة اخلطط الدراسية لربامج الدرجات اجلامعية املختلفة يف علوم الشريعة ،حبيث
حيقق كل برنامج التأهيل الالزم للدعاة والقيادات الفكرية القادرة على حبث القضايا املعاصرة،
وامللحة ،وحتريرها ،وحتقيقها ،وطرح مساقات تبني دور اإلسالم يف نشر ثقافة التسامح ،واحملبة،
وتقبل اآلخر ،ورفض ثقافة التكفري ،والتخوين للمخالفني.
 .5تطوير احملتوى الدراسي لكل مادة ،حبيث يوا َزن بني طبيعة املادة ،وصلتها باحتياجات
الطالب من حتقيق ا ُهلوية اإلسالمية املتميزة ،والتفاعل من خالهلا
يتمكن
حتى
َ
ُ
العصر؛ َّ
مع مقتضيات العصر ،وتطوير طرائق التدريس املالئمة لطبيعة املادة الدراسية ،وحلاجات
الطلبة ومستوياتهم ،حبيث متكنهم من ممارسة التفكري السليم ،والقدرة على مناقشة القضايا،
والتحاور فيها ،والقيام بالبحث واالستقصاء ،واإلفادة من التقنيات التعليمية احلديثة ،من
أساليب وأجهزة وخمتربات ،وخاصة وسائل التواصل االجتماعي ،اليت ت َع ُّد من أسرع الطرق
الدعوية هذه األيام ،وأقواها.
 .6العناية الفائقة باختيار املدرس القدوة يف تقواه وأخالقه ،على أن تتوافر فيه اخلربة
والكفاءة ،والعمل على تطوير قدرات املدرسني باستمرار من خالل دورات تدريبية عالية
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املستوى ،متكنهم من متابعة االتصال مبصادر املعرفة يف موضوعات التخصص ،ويف قضايا
الواقع ،وظروف اجملتمع ،وإجياد قنوات اتصال دائم ،ومستمر بني أساتذة علوم الشريعة
يف األقسام والكليات اجلامعية ،عن طريق ندوات دورية متخصصة؛ للنظر يف سائر أركان
العملية التعليمية وتطويرها.
 .7العناية الفائقة باختيار طلبة علوم الشريعة ،ممن تتوافر فيهم االستقامة ،والدين ،والرغبة
يف دراسة تلك العلوم ،واالهتمام باجلوانب املتعددة لشخصية الطالب ،من الناحية السلوكية
واخللقية والفكرية ،حبيث حتقق متطلبات التكامل والتوازن يف هذه الشخصية ،واختيار
الطلبة املتفوقني ،وليس الطلبة الذين مل حيالفهم احلظ يف كليات أخرى ،بسبب املعدل املتدني
للطالب ،ما ينعكس على عطائهم بعد التخرج.
 .8توجيه حبوث طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات لتكون جزءاً من الرتاكمات املعرفية
املنضبطة منهجياً ،حبيث توجه حنو معاجلة أهم املشكالت املعرفية ،والتحديات اليت تعاني منها
األمة يف الوقت احلاضر ،والعمل على حتديد اهلوية الثقافية واملعرفية لألمة.
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زاوية الفتاوى

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

 .1حكم اهلجرة إىل بالد الغرب للتعلم
السؤال :ما حكم اهلجرة إىل بالد الغرب للتعلم واإلقامة فيها بشكل دائم؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فرسولنا األكرم ،صلى اهلل عليه وسلمَّ ،
حث على الرباط يف هذه الديار ،وليس اهلجرة منها،
فقال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،البن حوالةَ ( :ع َل ْي َك اِب َّ
لشا ِمَ ،فإَِّ�ن َها ِخ َريُة هَّ
اللِ ِم ْن أَ ْر ِض ِه ،جَْيتَ يِب
اسقُوا ِم ْن ُغ ُدرُِك ْمَ ،فإ َّ
اللَ َ�ت َوَّك َل يِل اِب َّ
ِن هَّ
لشا ِم
إِلَْ�ي َها ِخ َريتَ ُه ِم ْن ِعبَا ِد ِهَ ،فأَمَّا إ ِْن أَ�َبْ�يتُ ْم�َ ،ف َع َل ْي ُك ْم بِيَ َمنِ ُك ْمَ ،و ْ
َوأَ ْه ِل ِه)(* ) ،وقد حرص الصحابة الكرام ،رضوان اهلل عليهم ،والسلف الصاحل من العلماء
(((

واألولياء واجملاهدين ،على الرباط يف هذه الديار باعتبارها من أهم ثغور اإلسالم واملسلمني.
وبناء على ما تقدم؛ فإن اهلجرة من هذه الديار املباركة إىل بالد أخرى ،بنية اإلقامة الدائمة
حمرم شرعاً ،وعلى أبناء هذه الديار الرباط فيها ،وال يرتكونها للغزاة واحملتلني ،وحسبهم شرفاً
* سنن أبي داودِ ،كتَاب الجْ ِ َهاِدَ ،باب فيِ ُس ْكنَى َّ
الش ِام ،وصححه األلباني.
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أن يكونوا سدنة مسجدها األقصى املبارك ،أوىل القبلتني ،وثاني املسجدين ،ومن املساجد
اليت ال تشد الرحال إال إليها ،ويضاعف فيه الثواب ،ناظرين إىل أن ينالوا بشارة النيب ،صلى
اهلل عليه وسلم ،بأنهم الطائفة الظاهرة على احلق ،إىل أن يأتي أمر اهلل وهم كذلك ،قال عليه
الصالة والسالم( :ال َ�ت َز ُ
ين ،ال يَ ُض ُّرُه ْم َم ْن
ال َطائِ َف ٌة ِم ْن أُ َّمتيِ َع َلى ال ِّد ِ
ين لَ َع ُد ِّو ِه ْم َقا ِه ِر َ
ين َظا ِه ِر َ
ول هَّ
َخالَ َف ُه ْم ،إِال َما أَ َصا�َب ُه ْم ِم ْن ْأل َوا َء َح ىَّت يأَْتَِ�ي ُه ْم أَ ْم ُر هَّ
اللِ َو ُه ْم َك َذلِ َكَ ،قالُوا :اَي َر ُس َ
اللِ؛ َوأَيْ َن ُه ْم؟
َق َ
ال :بَِ�ب ْي ِت الْ َم ْق ِد ِس َوأَ ْكنَ ِ
اف �َب ْي ِت

س)) *(.
الْ َم ْق ِد ِ
(((

أما السفر املؤقت إىل بالد أخرى لطلب العلم أو العمل فجائز ،شريطة العزم على العودة،
واإلقامة يف هذه البالد املباركة بعد انتهاء مهمة طلب العلم أو العمل.
 .2حكم الشرع يف اجللباب القصري
السؤال :ما حكم الشرع يف اجللباب القصري الذي يكون حتت الركبة؟ وما حكم التاجر
الذي يبيع هذه اجلالبيب؟
اجلواب :فرض اهلل تبارك وتعاىل احلجاب على املرأة املسلمة ،لغايات سامية ،وحكم عظيمة،
منها احلفاظ على عفاف املرأة ،وصون كرامتها ،وإظهارها يف الصورة اليت تليق بها ،وقد قال
ب ُق ْل َأل ْزَو ِ
ِن َذلِ َك أَ ْد ىَن
ِن ِم ْن َجلاَبِيبِه َّ
ني َع َل ْيه َّ
اهلل تعاىل :اَ
{ي أَُّ�ي َها النَّ يِ ُّ
ني يُ ْدنِ َ
اج َك َو�َبنَاتِ َك َونِ َسا ِء الْ ُم ْؤِمنِ َ
ان هَّ
اللُ َغفُوًرا
أَ ْن ُ�ي ْع َرْف َن َفال ُ�ي ْؤَذيْ َن َوَك َ

َر ِحي ًما}(.األحزاب)59 :

ووضع الشرع صفات معينة ،وشروطاً وضوابط ثابتة يف القرآن والسنة جيب على املرأة
* مسند أمحد ،تتمة مسند األنصار ،حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو ،ويقال :ابن وهب

الباهلي ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال األرنؤوط :حديث صحيح لغريه.
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املسلمة االلتزام بها يف اللباس ،وعدم خمالفتها ،تتمثل مبا يأتي:
ين زِيَ�نَ�ت ُه َّن إِال َما َظ َه َر
 .1أن يسرت بدنها مجيعه ،ما عدا الوجه والكفني ،لقوله تعاىلَ { :وال ُ�ي ْب ِد َ
ِمْ�ن َها}(النور ،)31 :وقال ابن عباس(( :إِلاَّ َما َظ َه َر ِمنْ َها) يعين الوجه والكفني واخلامت)

(((

 .2أال يكون زينًة يف نفسه ،فينبغي أن خيلو من مظاهر الزينة الالفتة ألنظار الرجال.

 .3أال يصف وال يشف ،مبعنى أن يكون مسيكاً فضفاضاً ال يظهر تفاصيل جسم املرأة ،وقد قال
مَُا؛ َ�ق ْوٌم َم َع ُه ْم ِسيَ ٌ
(صْ�نف ِ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمِ :
اط َكأَذاَْن ِب الَْ�ب َق ِر،
َان ِم ْن أَ ْه ِل النَّا ِر لمَْ أَ َره
اسَ ،ونِ َسا ٌء َك ِ
ات َعاراَِي ٌت.)...
يَ ْض ِربُ َ
اسيَ ٌ
ون هِبَا النَّ َ

(((

 .4أال يكون مبخراً ،أو معطراً ،فال حيل للمرأة اخلروج أمام األجانب يف البيت ،أو خارجه
متطيبة ومعطرة.

بيِ
 .5أال يكون فيه تشبه بالرجال ،فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهماَ ،ع ِن النَّ ِّ ،صلى اهلل عليه
وسلم( :أَنَّ ُه لَ َع َن الْ ُمتَ َشبِّ َه ِ
الر َج ِ
ات ِم َن النِّ َسا ِء اِب ِّلر َج ِ
ال اِبلنِّ َسا ِء)
الَ ،والْ ُمتَ َشبِّ ِه َ
ني ِم َن ِّ

(((

 .6أال يكون فيه تشبه بلباس الكافرات؛ ألن التشبه بهن خيالف توجيهات الشريعة اإلسالمية.
وبالنسبة إىل ارتداء اجللباب القصري ،فإنه غري كاف للسرت الواجب عند الظهور أمام
األجانب؛ ألنه ال يغطي ما جيب سرته من اجلسد ،وغالباً ما تكون هذه اجلالبيب وشاكلتها،
جمسمة ،أو زينة يف نفسها ،سائلني اهلل العلي القدير أن يهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا ألحسن
األخالق وأعظمها ،وأن يلبسهن ثوب العزة واحلياء والعفاف.

 .1أيسر التفاسري.2704/ 1 :

 .2صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
 .3سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف لباس النساء ،وصححه األلباني
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أما فيما يتعلق بالتاجر الذي يبيع اجلالبيب غري الشرعية ،فقد جاء يف قرار جملس اإلفتاء
األعلى يف فلسطني رقم 135/ 1 :بتاريخ 2015/ 12/ 10م ،أن من واجب من يزاول التجارة
شر وضرر ،وأن يقصر بيعه وجتارته على ما فيه اخلري والنفع
أن يتجنب بيع ما يؤول إىل ّ
للناس ،ففي احلالل غنية عن احلرام ،وصدق اهلل تعاىل حيث

َّق هَّ
خَْر ًجا*
قالَ { :وَم ْن َ�يت ِ
اللَ جَْي َع ْل لَ ُه م َ

اللِ َ�ف ُه َو َح ْسبُ ُه إ َّ
اللَ اَبلِ ُغ أَ ْم ِرِه َق ْد َج َع َل هَّ
ِن هَّ
َوَ�ي ْرُزْق ُه ِم ْن َح ْي ُث لاَ حَْيتَ ِس ُب َوَم ْن َ�يَ�ت َوَّك ْل َع َلى هَّ
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء
َق ْد ًرا} (الطالق.)3 - 2 :
وعليه؛ فإن البائع واملشرتي مطالبان باالحتكام إىل الشرع يف تعاملهما ،والتعاون على الرب،
وجتنب اإلثم حيث كان ،واهلل تعاىل يقولَ ...{ :وَ�ت َعا َونُوا َع َلى الْبرِ ِّ َوالَّ�ت ْق َوى َولاَ َ�ت َعا َونُوا َع َلى اإل مِْثِ
اللَ إ َّ
ِن هَّ
ان َو َّا�تقُوا هَّ
َوالْ ُع ْد َو ِ
اللَ َش ِدي ُد

الْ ِعق ِ
َاب}(املائدة)2 :

 .3حكم ارتداء معطف من جلد اخلنزير
السؤال :قمت بشراء معطف جلدي ،ثم وجدت أن من مكوناته جلد اخلنزير ،كما هو
مكتوب يف بيان الشركة املنتجة ،فهل جيوز لي استخدام هذا املعطف؟
اجلواب :أجزاء اخلنزير جنسة مجيعها ،وحيرم االنتفاع بأي جزء منها ،واهلل تعاىل يقولُ { :ق ْل ال

وحي إ يَ َّ
ُوحا أَ ْو حَْل َم ِخ ْن ِزي ٍر َفإِنَّ ُه
حَُرًما َع َلى َطا ِع ٍم يَ ْط َع ُم ُه إِلاَّ أَ ْن يَ ُك َ
ِل م َّ
ون َمْ�يتَ ًة أَ ْو َد ًما َم ْسف ً
أَ ِج ُد يِف َما أُ ِ َ
س} راجع إىل اخلنزير،
ر ِْج ٌ
س(}...األنعام ،)145 :والضمري يف قوله تعاىل{ :أَ ْو حَْل َم ِخ ْن ِزي ٍر َفإِنَّ ُه ر ِْج ٌ
فيدل على حتريم عني اخلنزير ،وأجزائه

مجيعها) *(.
(((

وجلد اخلنزير ال يطهر حتى لو ُدبغ ،فال جيوز االنتفاع به؛ ألنه جنس العني ،وبالتالي؛ فال
جيوز لك ارتداء معطف من مكوناته جلد اخلنزير.
* املوسوعة الفقهية.33/ 20 :
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 .4حكم إقامة صالة اجلمعة يف الشقة
السؤال :حنن جمموعة طالب من العرب ،ندرس يف ماليزيا ،نقوم بأداء صالة اجلمعة يف
املسجد ،لكن اخلطبة تكون باللغة املاليزية ،ال نفهم منها شيئاً ،وطلبنا من إدارة املسجد إقامة
خطبة باللغة العربية ،فرفضوا ،فهل جتوز إقامة صالة اجلمعة باللغة العربية يف شقتنا ،علماً
أننا أكثر من أحد عشر طالباً ،وبذلك نغلق باب تعذر العرب املتواجدين هناك بعدم حضور
اجلمعة ،بسبب عدم فهم اخلطبة؟
ين
اجلواب :من واجبات املسلم الذكر املكلف أن يصلي اجلمعة ،فاهلل تعاىل يقول :اَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اس َع ْوا إ ىَِل ِذ ْك ِر هَّ
لصال ِة ِم ْن َ�ي ْوِم جُْ
آ َمنُوا إِذَا نُوِد َي لِ َّ
اللِ َوَذ ُروا الَْ�ب ْي َع َذلِ ُك ْم َخْ�ي ٌر لَ ُك ْم إ ِْن ُكْ�نتُ ْم
ال ُم َع ِة َف ْ
ون}(اجلمعة ،)9 :والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن َ�ت َر َك ث َ
ج ٍع َ�ت َها ُواًن هِبَاَ ،طبَ َع
َ�ت ْع َل ُم َ
َالث مُ َ
هَّ
اللُ َع َلى َ�ق ْلبِ ِه)((( ،وهناك أعذار تبيح ترك صالة اجلمعة ،مثل السفر أو املرض أو اخلوف ،فعن
ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن مَ ِ
س َع املُنَا ِد َي َ�ف َل ْم يمََْ�ن ْع ُه ِم ْن اتِّبَا ِع ِه
ُع ْذ ٌرَ ،قالُواَ :وَما الْ ُع ْذ ُر؟ َق َ
ض ،لمَْ ُ�تقْبَ ْل ِم ْن ُه َّ
الص اَل ُة الَّتيِ َص َّلى)
الَ :خ ْو ٌف ،أَ ْو َم َر ٌ

(((

وبالنسبة إىل صالة اجلمعة يف املنزل ،كون اخلطبة بلغة غري عربية ،فليس ذلك من الرخص
اليت تبيح ترك صالة اجلمعة مع اجلماعة؛ ألن حضورها واجب ،وبرتكها تتعطل الفريضة،
وتهمل العبادة ،وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ،أن( :الرأي
األعدل هو أن اللغة العربية يف أداء خطبة اجلمعة والعيدين يف غري البالد الناطقة بها ،ليست
 .1سنن النسائي ،كتاب اجلمعة ،باب التشديد يف التخلف عن اجلمعة ،وقال األلباني :حسن صحيح.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب يف التشديد يف ترك اجلماعة ،وصححه األلباني.
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شرطاً لصحتها ،ولكن األحسن أداء مقدمات اخلطبة ،وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة
العربية ،لتعويد غري العرب على مساع العربية والقرآن ،مما يسهل تعلمها ،وقراءة القرآن
باللغة اليت نزل بها ،ثم يتابع اخلطيب ما يعظهم به ،بلغتهم اليت يفهمونها)((( ،وجاء عن
اللجنة الدائمة( :أن أداء اخلطبة باللغة العربية ،ثم ترمجتها إىل املستمعني أَ ْوىل ،مجعاً بني
االهتداء بهدي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف ُخ َطبِه ،وكتبه ،وبني حتقيق املقصود من اخلطبة،

خروجاً من اخلالف يف ذلك).

(((

فإن كان معظم من يف املسجد من األعاجم الذين ال يفهمون اللغة العربية ،فال بأس من
إلقائها بغري العربية ،أو إلقائها بالعربية ،ومن ثم ترمجتها ،وأما إن كان الغالب على احلضور
من يفهمون اللغة العربية ،ويدركون معانيها يف اجلملة ،فاألوىل واألظهر اإلبقاء على اللغة
العربية ،وعدم خمالفة َهدْي النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،السيما أن السلف كانوا خيطبون
يف مساجد يوجد بها أعاجم ،ومل ينقل أنهم كانوا يرتمجون ذلك؛ ألن العزة كانت لإلسالم،
والكثرة ،والسيادة للغة العربية.
وعليه؛ فال عذر لكم بالصالة يف البيت كون اخلطبة ليست باللغة العربية ،وحضوركم
اجلمعة وذهابكم إىل املسجد -وإن كانت اخلطبة بغري العربية -له من الفوائد واألجور ما
ال حيصى.

 .1قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي( :ص ،)99/الدورة اخلامسة ،القرار اخلامس.
 .2فتاوى اللجنة الدائمة.253/ 8 :
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 .5حكم صالة الوتر ،وبيان حكم تركه بالكلية املطلقة
السؤال :ما حكم صالة الوتر؟ وما حكم تركها بالكلية املطلقة؟
اجلواب :اختلف الفقهاء يف حكم صالة الوتر ،فذهب مجهور الفقهاء ،من املالكية والشافعية
يز( :أَ َّن َر ُج اًل ِم ْن بَ يِن ِكنَانَ َة يُ ْد َعى
واحلنابلة ،إىل أنها سنة مؤكدة ،واستدلوا مبا روي َع ِن اْب ِن محُ َيرْ ِ ٍ

ُول :إ َّ
س َع َر ُج اًل اِب َّ
اج ٌبَ ،ق َ
حَُم ٍد�َ ،يق ُ
املَ ْخ َد ِج َّي ،مَ ِ
ِن الْ ِوْ�ت َر َو ِ
ال الْ َم ْخ َد ِج ُّي�َ :ف ُر ْح ُت إ ىَِل
لشا ِم يُ ْد َعى أَاَب م َّ

ول هَّ
س ْع ُت َر ُس َ
الصا ِم ِتَ ،فأَ ْخَ�ب ْرتُ ُه�َ ،فق َ
حَُم ٍد ،مَ ِ
ُعبَا َد َة بْ ِن َّ
اللَِ ،ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َال ُعبَا َدةَُ :ك َذ َب أَبُو م َّ
ات َكَ�تَ�ب ُه َّن هَّ
َ�يق ُ
ُول :مَ ْ
س َص َل َو ٍ
ِن،
استِ ْخفَافًا حِبَ ِّقه َّ
اللُ َع َلى الْ ِعبَا ِدَ ،ف َم ْن َجا َء ب َّ
هِِن لمَْ يُ َضيّ ِْع ِمْ�ن ُه َّن َشْ�يئًا ْ
خُ
س لَ ُه ِع ْن َد هَّ
ان لَ ُه ِع ْن َد هَّ
اللِ َع ْه ٌد أَ ْن يُ ْد ِخ َل ُه جَْ
اللِ َع ْه ٌد ،إ ِْن َشا َء َع َّذبَ ُهَ ،وإ ِْن
َك َ
النَّةََ ،وَم ْن لمَْ يأَْ ِت ب َّ
هِِن َ�ف َل ْي َ
النَّةَ)((( ،و َع ْن َعِلي ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
َشا َء أَ ْد َخ َل ُه جَْ
س حِبَ ْت ٍم َك َصالتِ ُك ُم املَ ْكتُوبَ ِةَ ،ولَ ِك ْن
ال( :ال ِوْ�ت ُر لَْي َ
ٍّ
ال :إ َّ
ِن هَّ
اللَِ ،ص َّلى هَّ
ول هَّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،وَق َ
َس َّن َر ُس ُ
ُر ِ
آن).
اللَ ِوْ�ت ٌر حُيِ ُّب ال ِوْ�ت َرَ ،فأَ ْوتِ ُروا اَي أَ ْه َل الق ْ

(((

واجب ،واستدل مبا روي َعن َخ ِار َجة ْبن ُح َذاَفة،
وذهب أبو حنيفة ،رمحه اهلل ،إىل أن الوتر
ٌ

الَ :ق َ
رضي اهلل عنهَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم( :إ َّ
ال َلنَا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ِصال ٍة ِه َي َخْ�ي ٌر
ِن هللاَ َق ْد أَ َم َّدُك ْم ب َ
ح ِر َّ
َج ُر).
لَ ُك ْم ِم ْن مُ ْ
ال�ن َع ِمَ ،ج َع َل َها هللاُ لَ ُك ْم ِفي َما �َبينْ َ َصال ِة الْ ِع َشا ِء إ ىَِل أَ ْن يَ ْط ُل َع الْف ْ

(((

ومنيل إىل ترجيح القول بأن صالة الوتر سنة مؤكدة؛ لقوة األدلة على ذلك ،واليت سبق ذكر
بعضها.
 .1سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب فيمن مل يوتر ،وصححه األلباني.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الوتر ،باب ما جاء أن الوتر ليس حبتم ،وصححه األلباني.

 .3مسند أمحد ،امللحق املستدرك من مسند األنصار ،مسند خارجة بن حذافة العدوي ،وقال األرنؤوط :صحيح لغريه.
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وبالنسبة إىل ترك صالة الوتر بالكلية؛ فقد ذم ذلك كثري من العلماء ،وذهب بعضهم
كاإلمام أمحد ،رمحه اهلل ،إىل رد شهادة تارك صالة الوتر بالكلية((( ،وذهب آخرون كأبي الوليد
الباجي وابن تيمية ،رمحهما اهلل تعاىل ،إىل رد شهادته يف حال أصر على ترك الوتر ،أو أقسم
على ذلك((( ،واألصل أن حيرص املسلم على أداء النوافل عمو ًما ،والوتر والسنن الرواتب
خاصًة ،وأال يفرط فيها؛ فقد جاءت أحاديث كثرية يف احلث عليها ،وتأكيد املواظبة على أدائها،
وتكملها ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :سمَ ِ ْع ُت
وهي كالسياج للفرائض جترب نقصها
ّ
َر ُس َ
ول( :إ َّ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،يَُق ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ِن أَو َ
حَُاس ُب بِ ِه ال َع ْب ُد َ�ي ْوَم ال ِقيَا َم ِة ِم ْن َع َم ِل ِه َصالتُ ُه،
َّل َما ي َ
يضتِ ِه َش ْي ٌء،
اب َو َخ ِس َرَ ،فإ ْ
َفإ ْ
َد أَْ�ف َل َح َوأَنجَْ َحَ ،وإ ِْن َف َس َد ْت�َ ،فق ْ
ِن َص ُل َح ْت َ�فق ْ
َص ِم ْن َف ِر َ
َد َخ َ
ِن اْ�نَ�تق َ
َق َ
الر ُّب َع َّز َو َج َّل :انْ ُظ ُروا َه ْل لِ َع ْب ِدي ِم ْن تَ َطوٍُّع؟ َ�فيُ َكم َ
ون َسائِ ُر
يض ِة ،مُثَّ يَ ُك ُ
ال َّ
َص ِم َن ال َف ِر َ
َّل هِبَا َما اْ�نَ�تق َ

َع َم ِل ِه َع َلى َذلِ َك).

(((

واهلل تعاىل أعلم

 .1املغين.118 /2 :

 .2املنتقى شرح املوطأ ،193 /5 :جمموع الفتاوى.88 /23 :

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الصالة ،عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم

القيامة الصالة ،وصححه األلباني.
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مواعظ وعرب

املسارعة إىل حماسبة
النفس جتنبها املخاطر
أ .كايد حسن عايد جاليطه  /مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،النيب األمني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد؛
فمن خالل درس اجلمعة يف أحد املساجد ،وقد كنت أقرأ على الناس مقولة عمر بن
حتاسبوا ،وتزينوا
اخلطاب ،رضي اهلل عنه :زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ،وحاسبوها قبل أن َ
ليوم العرض على اهلل ـ ثم تال قوله تعاىل ـ

ون ال خَْ
تفَى ِم ْن ُك ْم َخا ِفيَةٌ}(احلاقة،)*()18 :
{َ�ي ْوَمئِ ٍذ ُ�ت ْع َر ُض َ

حينها طرأت لي خاطرة ،كاليت تطرأ عند الشعور بالقرب من اخلطر ،أو توقعه حني قيادة
السيارة ،أو ما شابه ذلك ،حيث يبادر سائق املركبة إىل مسارعة حتريك القدم ،وجعلها على
الفرامل فوراً ،ويدقق التحكم مبقود مركبته ،والسائق املاهر يضبط حركات مركبته ،وحركات
يديه وأعصابه ،بل جسده كله ،وهذا يعين أن اإلنسان جيب أن يكون حذراً باستمرار ،حتى
ال يقع يف فاجعة ،أو يكون سبباً يف هالك غريه من الناس ،وما احلياة إال طريق سريع يتقدم
فيها اإلنسان يف العمر بسرعة ،واإلنسان احلصيف حياول اجتياز املخالفات فيها ما أمكن
ذلك؛ ألن هذا يؤدي إىل اختالل احلركة ،وعدم الوصول بأمان ،كما أن هذه الطريق هي اليت
* أبو نعيم ،أمحد بن عبد اهلل ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،52/ 1 ،دار الفكر ،طبعة 1416هـ ـ 1996م.
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توصل إىل اآلخرة ،فمن أحسن السري ،وتنبه عند الغفلة ،وركز يف القيادة ،وجعل قدمه على
الفرامل عند اخلطر ،وصل بأمان ،ونال ما ابتغاه ،ومن غفل وتاه وشرد ،ضاع وخسر ،ووقع يف
احملظور ،قال علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه( :ارحتلت الدنيا مدبرة ،وارحتلت اآلخرة مقبلة،
ولكل واحدة منهما بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا ،فإن اليوم عمل وال
حساب ،وغداً حساب وال عمل)((( ،وهذا شبيه بقول اخلليفة الراشد عمر( :حاسبوا أنفسكم
اسُبوا) ،فاإلنسان ،ومن خالل مسرية احلياة خيطئ ،ومييل قلبه ،ويقرتف املعاصي ،وقد
قبل أن تحُ َ
تسيطر عليه نزعات الشيطان ونزغاته ،ولكن احلصيف العاقل من دان نفسه ،وعمل ملا بعد
املوت ،واملؤمن يعلم أن أوقاته اليت متر عليه مهمة ،وكل وقت املؤمن عبادة هلل تعاىل ،فليست
الصالة ،وبقية الواجبات وحدها عبادة ،بل شأن املؤمن كله يف حياته ومعاشه عبادة ،يتقرب
فيها إىل اهلل تعاىل.
لكن إن أشغل وقته باهلوى والبعد عن مقصد خلقه من عمارة األرض ،اليت استخلفه اهلل
تعاىل فيها ،تنكب الصراط وضل وتاه ،قال ابن القيم( :فالعبد سائر ال واقف ،فإما إىل فوق،
وإما إىل أسفل ،إما إىل أمام ،وإما إىل وراء ،وليس يف الطبيعة ،وال يف الشريعة وقوف ألبتة ،ما هي
طي إىل اجلنة أو إىل النار ،وليس يف الطريق واقف ألبتـّـة ،قال تعاىل{ :إَِّ�ن َها
إال مراحل تطوى ،أسرع ٍّ
ِح َدى ُ
الكبرَ ِ* نَ ِذ ًيرا لِ ْلبَ َش ِر* لِ َم ْن َشا َء ِم ْن ُك ْم أَ ْن َ�يَ�تق َّ
َد َم أَ ْو َ�يتَأَ َّخ َر}(املدثر ،)37 - 35 :ومل يذكر واقفاً؛
إل ْ
إذ ال منزل بني اجلنة والنار).

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب يف األمل وطوله.

 .2ابن القيم ،أبي عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن أيوب ،مدارج السالكني بني إياك نعبد وإياك نستعني،278/ 1 ،

الطبعة السابعة1423 ،ـ 2003م ،دار الكتاب العربي ،بريوت ـ لبنان .حتقيق حممد املعتصم باهلل البغدادي.
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إن احلقيقة اليت جيب أن نتوقف عندها ،أن من يضع قدميه على الفرامل يفعل ذلك لتاليف
اخلطر ،أو على األقل للتخفيف من تبعاته ،وحنن نرى األخطار احملدقة بنا ،ومما يورد املهالك
يف الدارين ،من اقرتاف احلرام بشتى أشكاله ،تبعدنا عن مقصد وجودنا :األخالق السيئة،
والكذب ،والغش ،واحلقد ،وحب الذات ،والتقاتل ،والتناحر على عرض من الدنيا زائل،
تبعدنا احملسوبية والرشاوى ،وتشغلنا الدنيا ،وكلها أخطار حتدق بنا ،وحنن ندري ونعلم،
فيدركنا الوقت ،وتأتي اللحظة اليت ال ينفع فيها الندم.
بد من التوقف ،واكتشاف الطريق ،والتأكد من زوال
واحلل كما يفعل قائد املركبة ،ال َّ
اخلطر ،وهذا بالنسبة إىل املؤمن يكون باحملاسبة ،وإشغال وازع التقوى والورع يف قلوبنا،
وقد أشار النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل صدره ،وهو يتحدث عن مكان التقوى( :التَّقوى
ـع الطريق إىل اهلل بقوة العزمية ،ويتمتع بعلو اهلمة ،وصحة
ها ُهنا)((( .واملؤمن كيّس فطن ،يقطَـ ُ
القصد والتوجه ،وحياول ختفيف حدة األخطار اليت تلف به ،وذلك بالعمل املستمر ،وإن كان
ً
قليال ،فقليل دائم ،خري من كثري منقطع .يستغل الوقت ،وحيرص عليه ،بعكس الفارغ الذي
يتبع هواه والذي يهدر وقته ،ويضيع مصاحل ومقاصد ومباني ،ال يعرف حكمة وجوده ،ومقصد
والسبــق إىل
حياته .همه يف الدنيا إشباع الرغبة ،واتباع الشهوة .قال ابن القيم( :والتقدم
ْ
اهلل سبحانه ،إمنا هو باهلمم ،وصِــدق الرغبة والعزمية ،فيتقدم صاحب اهلمة مع سكونه،
صاحب العمل الكثري مبراحل ،فإن ساواه يف همته تقدم عليه بعمله).

(((

 .1صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.

 .2ابن القيم ،عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن أيوب ،الفوائد ،ص  206ـ  ،207الطبعة األوىل1429 ،هـ ،دار علم
الفوائد للنشر والتوزيع ،إشراف بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،حتقيق حممد عزيز مشس.
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ين َآ َمنُوا َّا�تقُوا هَّ
املؤمن يعلم أنه مقدم على حماسبة جادة ،وهو يقرأ قول اهلل تعاىل :اَ
اللَ
{ي أَُّ�ي َها الَّ ِذ َ
اللَ إ َّ
ِن هَّ
ْس َما َق َّد َم ْت لِ َغ ٍد َو َّا�تقُوا هَّ
اللَ َخبِريٌ مِبَا َ�ت ْع َم ُلون}(احلشر ، 18 :ويقرأ حديث النيب،
َولَْ�ت ْن ُظ ْر َ�نف ٌ
صلى اهلل عليه وسلم( :لاَ َ�ت ُز ُ
ول َق َد َما َع ْب ٍد َ�ي ْوَم ال ِقيَا َم ِة َح ىَّت يُ ْسأَ َل َع ْن ُع ُم ِرِه ِفي َما أَْ�فنَا ُهَ ،و َع ْن ِع ْل ِم ِه
يم أَْ�ب اَل ُه)(((.
يم أَْ�ن َف َق ُهَ ،و َع ْن ِج ْس ِم ِه ِف َ
يم َ�ف َع َلَ ،و َع ْن َمالِ ِه ِم ْن أَيْ َن ْاكتَ َسبَ ُه َوِف َ
ِف َ
ومن أهم ما جيب أن حيذر منه اإلنسان ،أن يعلم أن عليه رقيباً من اهلل ،يراقب احلركات
يب
والسكنات واألقوال واألفعال ،قال تعاىلَ { :ما َ�ي ْل ِف ُظ ِم ْن َ�ق ْو ٍل إِال لَ َديْ ِه َرِق ٌ

َعتِي ٌد}(ق:

 )18فال

جناة إال مبحاسبة النفس ،وتقوميها باستمرار؛ ألنه وحده املسؤول عن أعماله ،قال تعاىل�َ{ :ي ْوَم
ون* إِال َم ْن أَتَى هَّ
ال َ�يْ�ن َف ُع َم ٌ
اللَ بِ َق ْل ٍب َس ِلي ٍم}
ال َوال �َبنُ َ

(الشعراء)89 - 88 :

وقال تعاىل�َ{ :ي ْوَم جَتِ ُد

حُْض ًرا َوَما َع ِم َل ْت ِم ْن ُسوٍء َ�ت َوُّد لَ ْو أَ َّن �َبْ�يَ�ن َها َو�َبْ�ينَ ُه أَ َم ًدا بَ ِعي ًدا َويحَُ ِّذ ُرُك ُم
ُك ُّل َ�نف ٍ
ْس َما َع ِم َل ْت ِم ْن َخيرْ ٍ م َ
ْس ُه َو هَّ
هَّ
اللُ َرُء ٌ
وف اِبلْ ِعبَا ِد}(آل عمران ،)30 :فالسري إىل اهلل بطريق حماسبة النفس وقيادتها حنو
اللُ َ�نف َ
الفضائل ،يرحيها من أعباء كثرية ،وجينبها خماطر عظيمة ،قال الفضيل بن عياض( :من حاسب
نفسه قبل أن حياسب َخ َّ
ف يف القيامة حسابه ،وحضر عن السؤال جوابه ،وحسن منقلبه
ومآبه ،ومن مل حياسب نفسه دامت حسراته ،وطالت يف عرصات القيامة وقفاته ،وقادته إىل
وأكيس الناس من دان نفسه وحاسبها وعاتبها ،وعمل ملا بعد املوت،
اخلزي واملقت سيئاته،
ُ
واشتغل بعيوبه وإصالحها).

(((

.1سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب يف القيامة ،وصححه

األلباني.

 .2القامسي ،العالمة الشيخ مجال الدين ،تهذيب موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين ،461/ 2 ،دار ابن القيم للنشر
والتوزيع ،الدمام ،راجعه وخرج أحاديثه طائفة من اجلامعيني.
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لقد كان السلف حياسبون أنفسهم حماسبة الشريك لشريكه ،بل أشد ،ومن شواهد ذلك،
ما روي عن ابن مسعود ،رضي اهلل عنه ،أنه دخل على أبي بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،وهو
جيذب لسانه ،وقد أخذ بطرف لسانه جيره خارج فمه ،فقال ابن مسعودً :
مهال على نفسك،
فقال أبو بكر هذا الذي أوردني املوارد؛ أي املهالك)((( ،وما ورد عن أنس ،رضي اهلل عنه،
(مسعت عم َر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،وقد َ
دخل حائطاً ،ـ يعين بستاناً ـ وبيين
حيث قال:
ُ
ِ

وبينه جدار ،يقول( :بخ بخ ،واهللِ لتتق َ
ني اهلل يا ابن اخلطاب أو لُيعذبنَّك)((( ،وهذه أمساء بنت
ٍ
أبي بكر الصديق كانت تصدع ،فتضع يدها على رأسها ،وتقول( :بذنيب ،وما يغفر اهلل
أكثر)((( ،وهذا سر اإلحسان الذي بينه النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف حديثه :ملا ُسئِ َل عنه،
(أن تعب َد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن ترا ُه فإنه يراك).
فقالْ :

(((

فوائد حماسبة النفس:
 .1تقويم عيوب النفس وإصالحها ،والقيام بالواجبات وأداء احلقوق.
 .2داللة على الوعي واإلدراك ،والبعد عن الغفلة.
 .3ختفف عنه احملاسبة يوم القيامة.
 .4تنفيذ أوامر اهلل تعاىل ،والسري على طريق رسوله ،صلى اهلل عليه وسلم.

 .1العفاني ،الدكتور سيد بن حسني ،تعطري األنفاس من حديث اإلخالص ،ص ،610الطبعة األوىل1421 ،هـ ـ

2001م ،نشر معاذ بن جبل ،توزيع دار العفاني.

 .2األصبهاني ،أبي نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن مهران ،معرفة الصحابة ،50/ 1 ،دار الوطن للنشر،
حتقيق عادل بن يوسف الغزاوي.

 .3األصفهاني ،حلية األولياء وطبقات األصفياء.55/ 2 ،

 .4صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب سؤال جربيل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن اإلميان واإلسالم واإلحسان

وعلم الساعة.
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املسارعة إىل حماسبة النفس جتنبها املخاطر

 .5جتنب أخطار الوقوع يف املعاصي واآلثام.
 .6وجود القدوة اليت قد تكون سبباً يف تنبيه كثري من الغافلني.
 .7ينال املرء من خالل احملاسبة حمبة اهلل ورضاه.
 .8يعرف ما عليه فيلزم ،وهذا يولد صفاء القلب ،وطهارته ونقائه.
 .9الوصول إىل الغاية ،وحتقيق األهداف.
ما أشد حاجة املسلمني يف هذا الزمان ،الذي غزت فيه األفكار الدخيلة بيوتنا ،وتسارعت
فيه موجات التغريب ،بسبب بعض سلبيات الطفرة اليت وصلت إليها التقنيات احلديثة،
ووسائل االتصال السريعة ،إىل املرابطة اجلادة ،واملراقبة الصحيحة؛ جينب املسلم أخطار هذه
املوجات من يعول ،أو من يتحمل من املسؤوليات ،وفق األمانة اليت كلف اهلل بها خلقه ،واليت
عجزت عن محلها اجلبال واألرض والسماء.
إن املسلمني اليوم تنكبوا الصراط ،وتاهوا عن الطريق ،ووقعوا يف احملظور ،فسفكت دماء،
وانتهكت أعراض ،وهدمت صوامع ،ومساجد ،ومعابد باسم الدين ،وعلى يد املسلمني
عم الظلم البقاع ،وانتشر اجلهل ،وضاعت البالد ،وتاه العباد ،وجترأ على األمة
أنفسهمَّ ،
أنذال البشر ،بسبب بعدهم عن طريق ربهم ،وهدي نبيهم ،لذا وجب عليهم أن يعيدوا
حساباتهم من جديد ،ويرتبوا أوراقهم ،ويغريوا من حاهلم ،قال تعاىل{ :إ َّ
ِن هَّ
اللَ ال ُ�ي َغ رِّ ُي َما بِ َق ْوٍم
َح ىَّت ُ�ي َغ رِّ ُيوا َما

أِبَْ�نف ِ
ِم}(الرعد)11 :
ُسه ْ

اللهم دبر لنا ،فإنا ال حنسن التدبري ،وخطط لنا ،فإننا ال حنسن التخطيط.
َّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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من ّ
يتوق ش ّر النت يوقه
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
لنا أن نتساءل :هل يستطيع اإلنسان أن ينعزل عن عامله؟ وهل يستطيع أن يتجنّب التعامل
مع املخرتعات احلديثة ،اليت أفرزتها احلضارة املعاصرة؟ وهل من العقل يف شيء وقد منحنا
اهلل حريّة االختيار ،أن جنري وراء نوازغ الشيطان ،وأهواء نفوسنا؟
أسئلة كثرية ختطر ببالنا ،وحنن نعايش ما يع ّد ثورة يف عامل االتّصاالت ،وحنن نرى يف ّ
كل يوم
ثم جاءت
أشياء جديدة مل نعهدها من قبل ،أتذ ّكر كيف كان تركيب هاتف
أرضي حدثاً الفتاًّ ،
ّ
االتصاالت اخللويّة ،وجاءت وسائل االتّصال والتواصل عرب شبكة اإلنرتنت ،واليوم هناك
محالت ومغريات للناس ،تس ّهل عليهم احلصول على هذه اخلدمة ،والشركات تتنافس جلذب
املشرتكني ،والنتيجة أن طغت هذه اخلدمة ،فأصبح من العجيب أن تسمع عن بيت ليست
يضجون ،وينتظرون عودتها بفارغ الصرب.
فيه ،وإذا ما انقطعت لوقت قصري جتد الناس ّ
ّ
لعل خدمة اإلنرتنت من اخلدمات ،اليت سلبت عقول الناس كباراً وصغاراً ،ذكوراً وإناثاً،
اخللوي ،الذي ينقل هذه اخلدمة يف أيدي الناس يف العمل،
وأصبح من املألوف أن جتد اجلهاز
ّ
ويف البيوت ،ويف الشوارع واألسواق.
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من ّ
يتوق ش ّر النت يوقه

يسرت على الناس حياتهم يف اتّصاالتهم وتواصلهم ،وس ّهلت عليهم
ال ريب أ ّن هذه اخلدمة ّ
وقربت البعيد ،فأصبح املرء من خالهلا قادراً على التواصل مع
تبادل الرسائل واملعلوماتّ ،
غريه يف أحناء الدنيا كلها ،وأصبح قادراً على متابعة أعماله بسهولة ويسر ،وزادت العالقات
بني البشر يف أرجاء عاملنا كله ،وأصبح احلصول على املعرفة أمراً ميسوراً ،واملعلومة اليت كنت
جتهد نفسك يف البحث عنها يف بطون الكتب ،وتنتقل من مكتبة إىل أخرى ،ألجل حتصيلها،
أصبحت حتصل عليها بكبسة ز ّر ،وهذا أّثر كثرياً يف التقليل من اقتناء الكتب ،ومطالعتها...
هذه بعض مثار اإلنرتنت ،وما أكثرها! ولكن هناك سلبيات أخذت تؤّثر يف حياة الناس
بسببه ،ومنها إضعاف العالقات األسريّة ،فأصبح االنشغال بالنت يشغل املرء عن أن جيتمع
مع أفراد أسرته أو يتحدث معهم ،ولو ألقيت نظرة على كثري من األسر ،لوجدت معظم
أفرادها حيدّقون يف النت ،حتّى الزيارات ،فقدت معناها؛ فالزائر يسأل عن رمز الدخول إىل
ثم حيملق يف جهازه ،فينسى ما يدور حوله ،ومن املالحظ
الشبكة ،إن مل تكن معه خدمةّ ،
أ ّن كثرياً من شياطني اإلنس دخلوا إىل الناس بطرق مريبة ،ومنهم من تعاطى مع اآلخرين
جبهل وسذاجة ،فوقع يف احملظور ،وحدث ما مل يكن متوّقعاً ،وكثري من األزواج كانوا على
ولكن النت أفسد عالقاتهم ،فقد تكتشف الزوجة أ ّن زوجها يتواصل مع غريها ،وقد
وئام،
ّ
يكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع غريه ،وتبادله الكالم الناعم ،فينهار ّ
العش الزوجي.
وهناك باليا حتدث من املراهقني واملراهقات ،وقد حيدث التغرير واالبتزاز بعد تبادل الصور،
والفيديوهات ،وتبادل الكالم ،وقد يكتشف أحد الطرفني أ ّن ما كان يرسله من صور كانت
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تنشر للناس مجيعهم ،وهناك حيل خبيثة يراد منها تشويه السمعة ،وحتطيم البيوت ،والكيد
واملكر للناس ،وعلى العاقل أال يطلق احلبل لعياله على الغارب.
ومن املؤسف أ ّن النت أصبح واجهة للجبناء ،الذين يريدون أن يفسدوا حياة الناس ،من
خالل نشر الشائعات ،وتلويث مسعة الشرفاء ،أو التغرير باجلاهلني واجلاهالت ،ويفرتض
ً
باجلاهل أن يتعّلم؛ كي ال يكون هدفاً
سهال هلؤالء ،وهناك جهات يف الشرطة تتابع هذه
بأي حال من األحوال؛ أل ّن يف ذلك انزالقاً ملا هو
القضايا ،وحت ّذر من االستجابة للمبت ّزين ّ
أخطر ،مما يستدعي الشكوى للشرطة.
وأي عالقة بني اجلنسني
أيّها الشباب ،وأيّتها الشابات ،ديننا دين الطهارة ،ودين الع ّفةّ ،
تكون خارج اإلطار الزوجي ،حتّى لو كانت كالماً عن العواطف وحمادثة عن املعاشرة تدخل
احملرمات ،وهناك ماليني املواقع اليت تنشر الرذائل ،واإلسالم يتّخذ التدابري الوقائيّة
يف إطار ّ

(*)
( َوَم ْن َ�يَ�ت َو َّق َّ
ْربُواْ ال ِّزن}(اإلسراء ،)32 :ومل يقل :ال تزنوا ،ومقدمات
الش َّر يُوَق ُه)  ،ورّبنا قالَ { :و َال َ�تق َ
(((

الزنى تؤدي إليه ،وشوقي يقول:
فكالم فموعد فلقاء

نظرة فابتسامة فسالم

احملرمة مغلفة باخلوف ،وتل ّوث السمعة ،وقد توقع املرء يف الشرور
ويكفي أ ّن الطرق ّ
والدواهي ،غري أ ّن طرق احلالل فيها الراحة والطمأنينة ،وأصحاب الكالم املعسول هم
السم املختلط بالدسم،
كاألفاعي ،ليّنة امللمس ،ولكنّها تقذف
السم الزُّعاف ،فحذار من ّ
ّ
وحذار من مرضى القلوب ،الذين يغتنمون ّ
كل فرصة شيطانية لتحقيق مآربهم اخلبيثة!
* تفسري القرطيب.60/ 6 ،
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وطريق السالمة أال يكون تواصل بني ذكر وأنثى ،إال يف إطار املباح واملشروع ،وأحسن شيء
للمرأة أال ترى الرجال ،وأال يراها الرجال ،ويف ذلك تزكية لنفوس الطرفني.
والشر
النت سالح له حدّان ،والعاقل من أفاد من خريه ،وجتنّب شروره ،واخلري فيه كثري،
ّ
فيه كثري أيضاً ،وال ريب أنّه مملوء بالسخائم ،ومن غلبه الشيطان ،وانطلق مع أهوائه ّ
ضل
ْس َوَما َسوَّا َها* َفأَلهَْ َم َها ُف ُجوَرَها َوَ�ت ْق َوا َها * َق ْد أَْ�ف َل َح َم ْن َزَّكا َها *
بسببه وغوى ،واهلل تعاىل يقولَ { :وَ�نف ٍ
اب َم ْن
َوَقد َخ َ

َد َّسا َها}( .الشمس)10 - 7:

الغث ،وفيه السمني ،وليس ّ
واإلنرتنت فيه ّ
كل ما يكتب فيه صحيحاً ،فعلى العاقل أن
يوازن ،ويقارنّ ،
وحيكم دينه وعقله.
خاصة تتعّلق
والبيوت هلا أسرار ،ومن عجب أ ّن النّاس أصبحوا ال يبالون بنشر أشياء ّ
منهن
بصورهم ،وطعامهم ،وشرابهم ،ولباسهم ،وأثاثهم ،وغرف نومهم ،وز ّوارهم ،حتّى إ ّن ّ
من تكون يف أيام محلها األوىل ،فتجد اخلرب ينتشر بني الناس ،وتأتيها التهاني !...وأنا أرى أ ّن
احلياء ،وهو قرين اإلميان كما علمنا من هدي نبيّنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،أصبح يتالشى شيئاً
فشيئاً ،وليت املسلم يعرض ّ
كل أمره على دينه ،ويستشعر اخلشية واحلياء من رّبه؛ كي تصلح
حاله يف دنياه ،ويف آخرته.
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ثـمار نفع الناس باخلري

ودرء الشر عنهم
بقلم :شريف مفارجة  -دار اإلفتاء الفلسطينية
الدعوة إىل فعل اخلري من األسس اليت ُيبنى عليها النظام االجتماعي واألخالقي يف اإلسالم،
حبيث يكون اإلنسان قوة خري وعطاء ،وإصالح يف هذا العامل ،متحرراً من النزعات الشريرة،
ٍ
واألنانية املقيتة ،اليت حتول بينه ،وبني التفكري يف اخلري ،وفعله للناس وللمجتمع ،فاهلل تعاىل
ً
مسؤوال عن تصرفاته وأفعاله ،وحماسباً عليها ،فال يوجد فعل إال وهو
خلق اإلنسان ،وجعله
واقع حتت مسمى اخلري أو الشر ،فإن كان خرياً ،يثاب صاحبه عليه؛ وإن كان شراً يعاقب عليه،
َرٍة َخْ�ي ًرا َ�ي َرُه * َوَم ْن َ�ي ْع َم ْل ِمْ�ثق َ
يقول اهلل تعاىلَ { :ف َم ْن َ�ي ْع َم ْل ِمْ�ثق َ
َرٍة َش ًّرا َ�ي َرُه} (الزلزلة،)8-7 :
َال ذ َّ
َال ذ َّ
وقد َّ
حض اإلسالم على فعل اخلريات؛ وأمر اهلل تعاىل بفعل اخلري والتسابق عليه يف آيات
اجا َولَ ْو َشا َء هَّ
اللُ جََل َع َل ُك ْم أُ َّم ًة َو ِ
اح َد ًة
قرآنية كثرية ،منها قوله تعاىل{ :لِ ُك ٍّل َج َع ْلنَا ِم ْن ُك ْم ِش ْرَع ًة َوِمْ�ن َه ً
ات إ ىَِل هَّ
استَبِقُوا خَْ
الْ�ي َر ِ
اللِ َم ْر ِج ُع ُك ْم مَ ِ
جي ًعا}(املائدة ،)48 :ويخُ رب اهلل تعاىل بأن
َولَ ِك ْن لَِ�يْ�ب ُل َوُك ْم يِف َما اَ
آت ُك ْم َف ْ
سبب للفالح ،فيقولَ { :واْ�ف َع ُلوا خَْ
ون}(احلج ،)77 :ثم بينّ أن فعل اخلري
الْ�ي َر لَ َع َّل ُك ْم ُ�ت ْف ِل ُح َ
فعل اخلري ٌ
ْس َما َع ِم َل ْت ِم ْن َخيرْ ٍ
هو الزاد للدار اآلخرة ،فقال تعاىل�َ{ :ي ْوَم جَتِ ُد ُك ُّل َ�نف ٍ
80

حُْض ًرا} (آل عمران.)30:
مَ

ثـمار نفع الناس باخلري ودرء الشر عنهم

وينبغي للمرء أن يسعى دائماً لفعل اخلري لينفع به الناس ،ويدفع عنهم الضرر ،قال رسول
استَ َط َاع ِم ْن ُك ْم أَ ْن َ�يْ�ن َف َع أَ َخا ُه َ�ف ْلَ�ي ْف َع ْل)((( ،وقال صلى اهلل عليه
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ِن ْ
لش ِّرَ ،وإ َّ
وسلم( :إ َّ
يح لِ َّ
يق لِ َّ
يق لِ ْل َخيرْ ِ،
ِن ِم ْن النَّ ِ
ِن ِم ْن النَّ ِ
لش ِّرَ ،م َغالِ َ
يح لِ ْل َخيرْ َِ ،م َغالِ َ
اس َمفَاتِ َ
اس َمفَاتِ َ
يح َّ
اليرْ ِ َع َلى يَ َديْ ِهَ ،وَويْ ٌل لِ َم ْن َج َع َل هَّ
وب لِ َم ْن َج َع َل هَّ
يح خَْ
الش ِّر َع َلى يَ َديْ ِه)(((،
َف ُط ىَ
اللُ َمفَاتِ َ
اللُ َمفَاتِ َ
واهلل تعاىل يبارك لفاعل اخلري يف أموره مجيعها ،وجيزيه عليه أفضل اجلزاء ،ويسعده يف الدنيا
واآلخرة ،وُيعلي مكانته يف الدارين ،ويلقي يف قلوب خلقه حمبته ،وال يتحصل املرء على ذلك
إال إذا كان عمله خالصاً لوجه اهلل تعاىل ،حبيث ال يبتغي فيه املرء السمعة والرياء ،أو يريد
العوض عليه من أحد.
ويف املقابل؛ فإن يف َمنْع اخلري عن الناس مفاسد ومضار تضر باجملتمع ،وتلحق األذى بالفرد
واجلماعة ،ومنها ما هو سبب يف تعطيل حصول املنافع واملصاحل للناس أو تقليلها ،واإلثم
الذي يلحق مانع اخلري الذي يقدر على فعله وال يفعله ،وكذلك يلحق مانع اخلري اخلزي يف
الدنيا واآلخرة ،إن مل يتب ويتوقف عن هذا اخللق السيئ ،الذي يعد من الدناءة ،فقد قال
بعض احلكماء :أعظم املصائب أن تقدر على املعروف ثم ال تصنعه ،والواقع فيه قصص
كثرية تبني عظم املفاسد اليت تلحق باجلميع عند عدم تقديم اخلري ،أو منع وصوله للخلق،
الرْقيَِة ِم َن اْل َعينْ ِ َوالنَّ ْمَلِة َوالحُْ َمِة َوالنَّ ْظ َرةِ.
 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب ْ
اب ُّ
استِ ْحبَ ِ
 .2سنن ابن ماجة ،املقدمة ،باب من كان مفتاحاً للخري ،وحسنه األلباني.
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سواء أكان ذلك من قبل فرد واحد ،أم مجاعة ،ومن املفاسد النامجة عن هذا اخللق الرذيل ،ما
أدى إىل هالك احلرث والنسل ،وهتك األعراض ،وتشتت األفراد ،والدمار واخلراب ،والفقر
واجلوع ،وتفشي األمراض ،وانتشار الرذائل واالحنراف ،وشيوع الشر والفساد ،واإلرهاب
واخلوف ،وفقد األمن واالستقرار ،ونهب اخلريات ،وتفشي اجلهل ،وغري ذلك من املساوئ،
فحذار من منع اخلري ،فهو من الصفات الذميمة ،اليت بينها اهلل تعاىل يف مواطن كثرية ،وشدد
ِ
يف النهي عنها ،وهي من صفات الكفار الذميمة ،اليت وصف اهلل تعاىل بها بعضهم يف
حمكم كتابه ،فقال تعاىلَ { :ولاَ تُ ِط ْع ُك َّل َح اَّل ٍف َّم ِهنيٍ* مََّ
ها ٍز م َّ
َّشاء بِنَ ِمي ٍم* َمنَّ ٍاع لِّ ْل َخيرْ ِ ُم ْعتَ ٍد أَثِي ٍم}
ون} (املاعون ،)7-6:وأضرار منع اخلري
ون الْ َما ُع َ
ون * َويمََْ�ن ُع َ
ين ُه ْم ُ�ي َرا ُء َ
(القلم ،)12-10:وقال تعاىل{ :الَّ ِذ َ
على اجملتمع ال تصيب فقط الذين ُمنعوا من اخلري ،وتعطلت مصاحلهم ،أو الذين خسروا
أرواحهم وأمواهلم ،بل تتعدى ذلك ،فتصيب أيضاً الذين منعوا اخلري عن اخللق ،أو وقفوا
عاجال أم ً
ً
آجال؛ ألن اهلل تعاىل ميهل وال يهمل ،فالواجب على املسلم
يف طريق وصوله إليهم،
أن يسعى دائماً بكل ما يستطيع يف نفع الناس ،ودفع الضرر عنهم؛ ليعم اخلري اجلميع ،ويف
احلث على عمل اخلري ،يقول الشاعر:
بهمٍة
حتّلى بفعـــل اخلري تعـلو ّ

والضيم ُيرَف ُع
وتنجو من املكروه
ُ

اخلريات عن ّ
كل نسمٍة
متنع
ِ
ِ
وال ِ

ِّ
الـــذل حييا ويقبَ ُع
فمانعـــها يف
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فعلينا أن نكثر من فعل اخلريات يف أوقاتنا كلها لنعتاد عليه ،ونكرره حتى يصبح هذا
الفعل جزءاً من حياتنا؛ عندها لن ميكننا اإلحجام عنه ،حتى وإن حاولنا ،فسوف نشعر
بالضيق والقلق ،وتأنيب الضمري ،وإن استطعنا أن ِّ
نوطن أنفسنا على فعل اخلري ،فسنجين
ض الْ َع ْب ُد ،أَ ْو
مثاره العظيمة ،ومنها دوام الثواب ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِذَا َم ِر َ
يحا)(*) ،وهذا يعين أن من كان يقوم بفعل اخلري
َساَ�ف َرُ ،كتِ َب لَ ُه ِم ْث ُل َما َك َ
ان َ�ي ْع َم ُل ُم ِقي ًما َص ِح ً
(((

يف األحوال العادية ،ثم مرت به ظروف منعته ،فإنه ُيكتب له مثل ذلك العمل ،ويثاب عليه
كما لو كان يفعله.
وبوجوه متعددة ،وسبل كثرية ،فمنه ما
وفعل اخلري وإسداؤه للعباد ،يكون بأشكال خمتلفةُ ،
يكون ً
ماال ،كالصدقة ،واإلطعام ،وسقاية املاء ،وسداد الديون ،أو جاهاً ،كما يف اإلصالح بني
املتهاجرين واملتخاصمني ،والشفعة ،وبذل اجلاه ،أوعلماً ،أو سائر املصاحل اليت حيتاج إليها
الناس ،كحسن املعاملة ،وإماطة األذى ،وعيادة املرضى ،وغريها ،فاملسلم حيصل على األجر
بسبب كل عمل خري يعمله ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :ع َلى ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم َص َد َقةٌَ ،قالُوا:
ِن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع أَ ْو لمَْ َ�ي ْف َع ْلَ ،ق َ
جَِدَ ،ق َ
ال:
ْس ُه َوَ�يتَ َص َّد ُقَ ،قالُواَ :فإ ْ
َفإ ْ
ِن لمَْ ي ْ
ال�َ :فَ�ي ْع َم ُل بِيَ َديْ ِه َ�فَ�يْ�ن َف ُع َ�نف َ
اج ِة الْ َم ْل ُه َ
ِن لمَْ
وفَ ،ق َ
ال�َ :فيَْأ ُم ُر اِب خَْليرْ ِ ،أَ ْو َق َ
ِن لمَْ َ�ي ْف َع ْلَ ،ق َ
ني ذَا حَْ
ال اِبلْ َم ْع ُر ِ
الَ :فإ ْ
وفَ ،قالُواَ :فإ ْ
َ�فيُ ِع ُ
ال َ
* صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة.
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ال�َ :فيُ ْم ِس ُك َع ْن َّ
َ�ي ْف َع ْلَ ،ق َ
اس إ ىَِل
الش ِّرَ ،فإِنَّ ُه لَ ُه َص َد َقةٌ)((( ،وقال صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َح ُّب النَّ ِ
ال إ ىَِل هَّ
هَّ
اسَ ،وأَ َح ُّب ا َأل ْع َم ِ
اللِ َ�ت َع ىَال ُس ُروٌر تُ ْد ِخ ُل ُه َع َلى ُم ْس ِل ٍم ،أَ ْو تَ َك ِش ُف َع ْن ُه
اللِ َ�ت َع ىَال أَْ�ن َف ُع ُه ْم لِلنَّ ِ
اج ٍة أَ َح ُّب إ يَ َّ
ُك ْربَةً ،أَ ْو َ�تق ِ
ِل ِم ْن أَ ْن أَ ْعتَ ِك َف
ْضي َع ْن ُه َدْ�ينًا ،أَ ْو تَ ْط ُرُد َع ْن ُه ُجو ًعاَ ،و َأل ْن أَ ْم ِش َي َم َع أَ ِخ يِف َح َ
َضبَ ُه َسَ�ت َر هَّ
اللُ َع ْوَرتَ ُهَ ،وَم ْن َك َظ َم غ َْي َظ ُه
يِف َه َذا الْ َم ْس ِج ِد �َ -ي ْع يِن َم ْس ِج َد الْ َم ِدينَ ِة َ -ش ْه ًراَ ،وَم َن َك َّف غ َ
أل هَّ
َولَ ْو َشا َء أَ ْن يمُْ ِضيَ ُه أَ ْم َضا ُهَ ،م َ
اج ٍة َح ىَّت ُ�ي ْثبَِ�ت َها
اللُ َ�ق ْلبَ ُه َر َجا ًء َ�ي ْوَم الْ ِقيَا َم ِةَ ،وَم ْن َم َشى َم َع أَ ِخي ِه يِف َح َ
ول ا َأل ْق َدا ِمَ ،وإ َّ
لَ ُه ،أَ�ثْبَ َت هَّ
اللُ َق َد َم ُه َ�ي ْوَم َ�ت ُز ُ
ْس ُد خَْ
ِن ُسوَّء خُْ
ْس ُد الْ َع َم َلَ ،ك َما ُ�يف ِ
ال ُل ِق لَُ�يف ِ
ال ّل الْ َع َسل)(((.
واألنبياء كانوا أسرع الناس إىل فعل اخلري ،ونفع الناس ،فسيدنا موسى ،عليه السالم ،جاء
ُون َوَو َج َد ِم ْن ُدونهِِ ُم
اس يَ ْسق َ
عنه يف اآليتني الكرميتنيَ { :ولَمَّا َوَرَد َما َء َم ْديَ َن َو َج َد َع َل ْي ِه أُ َّم ًة ِم َن النَّ ِ
ون َشي ٌخ َكبِريٌ * َفسقَى لهَُما مُثَّ
ان َق َ
ا ْم َرأََ�تينْ ِ تَ ُذوَد ِ
َ
َ
الرَعا ُء َوأَبُ اَ ْ
ال َما َخ ْطبُ ُك َما َقالَتَا لاَ نَ ْس ِقي َح ىَّت يُ ْص ِد َر ِّ
َال َر ِّب إ يِِّن لِ َما أَْ�ن َزلْ َت إ يَ َّ
الظ ِّل َ�فق َ
َ�ت َوىَّل إ ىَِل ِّ
ِل ِم ْن َخيرْ ٍ

َف ِقريٌ}(القصص)24-23:

وقال اهلل تعاىل على لسان عيسىَ { :و َج َع َل يِن ُمبَا َرًكا أَيْ َن َما ُك ْن ُت}(مريم.)31:
وكان نبينا ،صلى اهلل عليه وسلم ،ف ّع ً
اال للخري ،فقد روي عن عبد اهلل بن شقيق ،أنه قال:
ُ
ان النَّيب ،صلى هللا عليه وسلم ،يُ َص ِّلي َو ُه َو َقا ِع ٌدَ ،قالَ ْت�َ :ن َع ْم �َب ْع َد َما َح َط َم ُه
(�ق ْل ُت لِ َعائِ َش َة َه ْل َك َ
اس)؛ أي بكثرة حوائجهم((( وصدق الشاعر زهري بن أبي سلمى ،حني قال يف مدحه للنيب،
النَّ ُ
صلى اهلل عليه وسلم:
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب كل معروف صدقة.
وحسن األلباني إسناده يف كتاب صحيح اجلامع الصغري ،ح .906
 .2رواه ابن أبي الدنيا يف قضاء احلوائجّ ،
َ
َ َ
الر ْك َعِة َقاِئ ًماَ ،وَب ْع ِض َها َقا ِعدًا.
ض َّ
 .3صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب َج َو ِ
از النَّاِفلِة قاِئ ًما َوقا ِعدًاَ ،وِف ْع ِل َب ْع ِ
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ً
متهلال
تـــراُه إذا مــــا ِجئتَُه

كأنك تعطيُه الذي َ
أنت ساِئُله

ولو مل يكن يف ِّ
روحِه
ري ِ
كفه غ ُ

جلاَد بها فليتَّ ِق اهللَ ســــاِئُله

وكان السلف ،رمحهم اهلل ،أسرع الناس يف بذل اخلري ،ونفع الناس ،ومن ذلك ما ذكر من
إنفاق أمهات املؤمنني ،والصديق وعثمان ،والزبري ،وعبد الرمحن بن عوف ،وغريهم ،وهذا
يطول ذكره ،ومنه أيضاً صنيع أبي بكر الصديق ،حني ولي اخلالفة ،فكان يف كل يوم يأتي بيتاً
يف عوالي املدينة تسكنه عجوز عمياء ،فينضج هلا طعامها ،ويكنس هلا بيتها ،وهي ال تعلم
من هو ،فكان يستبق وعمر بن اخلطاب إىل خدمتها((( ،وملا ولي عمر اخلالفة ،خرج يتحسس
أخبار املسلمني ،فوجد أرملة وأيتاماً عندها يبكون ،يتضاغون من اجلوع ،فلم يلبث أن غدا إىل
بيت مال املسلمني ،فحمل وقر طعام على ظهره ،وانطلق فأنضج هلم طعامهم ،فما زال بهم
حتى أكلوا وضحكوا (((.وما ذكر عن علي زين العابدين ،فقد كان أناس من أهل املدينة ،ال
يدرون من أين كان معايشهم ،فلما مات ،فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل ،وملا غسلوه،
رمحه اهلل ،وجدوا بظهره أثراً مما كان ينقله بالليل إىل بيوت األرامل (((.واألمثلة على فعل
السلف للخري ،ونفع الناس كثرية ،ال ميكن إمجاهلا يف هذا املقام.

ُ .1أسد الغابة327/ 3 :
 .2الرياض النضرة385/ 1 :
 .3سري أعالم النبالء393/ 4 :
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فعل الخيرات له ثمار كثيرة ،منها:

أو ًال :صرف البالء ،وسوء القضاء يف الدنيا ،فعن أبي أمامة ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وسلم( :صنائع املعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة السر تطفئ غضب الرب)(((.
َد
ثانيًا :سبب يف دخول اجلنة ،فعن أبي هريرة ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :لَق ْ
النَّ ِة يِف َش َجرٍة َق َط َع َها ِم ْن َظ ْه ِر َّ
َرأَيْ ُت َر ُجالً َ�يَ�تق ََّل ُب يِف جَْ
اس)(((.
الط ِر ِ
يقَ ،كانَ ْت ُ�ت ْؤِذي النَّ َ
َ
ثالثًا :مغفرة الذنوب ،والنجاة من عذاب اآلخرة وأهواهلا ،فعن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه،
أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ�( :بْ�ينَا َر ُج ٌل ب َ
ش َ�ف َو َج َد بِْ�ئ ًرا�َ ،فَ�ن َز َل ِفي َها
اشتَ َّد َع َل ْي ِه الْ َع َط ُ
يق ْ
ِط ِر ٍ
ش�َ ،فق َ
َد �َب َل َغ َه َذا الْ َك ْل َب ِم ْن
َف َش ِر َب مُثَّ َخ َر َج َفإِذَا َك ْل ٌب َ�ي ْل َه ُث يأَْ ُك ُل الَّ�ث َرى ِم ْن الْ َع َط ِ
الر ُج ُل :لَق ْ
َال َّ
ان �َب َل َغ ِم يِّن�َ ،فَ�ن َز َل الْبِْ�ئ َرَ ،ف َم اَل ُخ َّف ُه َما ًءَ ،ف َسقَى الْ َك ْل َبَ ،ف َش َك َر هَّ
َر لَ ُه،
ش ِم ْث ُل الَّ ِذي َك َ
الْ َع َط ِ
اللُ لَ ُه�َ ،ف َغف َ
اللَ ،وإ َّ
ول هَّ
ِن لَنَا يِف الَْ�ب َهائِ ِم لأََ ْج ًرا؟! َ�فق َ
َقالُوا :اَي َر ُس َ
َال :يِف ُك ِّل ذ ِ
َات َكبِ ٍد َر ْطبَ ٍة أَ ْج ٌر)(((.
رابعًا :قضاء احلوائج ،وحتقيق املصاحل ،وغنى اجملتمع وازدهاره ،وتفشي احملبة فيه ،وحتقق
السعادة والرضا ،واالستقرار بني أفراده.
والرسول الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،جعل مقياس التفاضل االجتماعي فيما قدّم لنا
من منهج وطريقة حياة ،خدمة اجملتمع ،وتقديم املنافع االجتماعية ،قربة إىل اهلل تعاىل ،دون
 .1رواه الطرباني يف معجمه الكبري ،ح  ،8014وقال اهليثمي :إسناده حسن .115 /3
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب اآلبار على الطرق إذا مل ُي َّ
تأذ ِبها.
86

ثـمار نفع الناس باخلري ودرء الشر عنهم

مقابل مادي ،أو حساب أناني ،وإ ّن احلياة ،إن أجدبت ،ومل ينبت اخلري يف مرابعها ،والنفوس
وشح ،ال يطاق ،حيكي لإلنسان،
إن ّ
شحت ،ومل خيصب املعروف يف رياضها ،حت ّولت إىل شرّ ،
مير ،دون أن تفعل اخلري فيه للناس ،وال ترتك فرصة
صورة اجلحيم والتعاسة ،فال تدع يوماً ّ
متر عليك ،دون أن تستثمرها ،إلسداء ذلك اخلري ،ومن حق اهلل علينا ،أن خنصص
لفعل اخلريّ ،
جزءاً من أموالنا ،وطاقاتنا ،وخرباتنا؛ لفعل اخلري للناس ،وس ّد حوائجهم ،وإلصالح اجملتمع،
وحل مشكالته ،وحنرص على تقديم الصدقة اجلارية ،اليت تعد من أفضل األعمال؛ ألن نفعها
ال ينقطع ،ويستمر خريها ،وعطاؤها ،فنسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا سباقني لفعل اخلري ،وأن يعم
اخلري والربكة يف بالدنا.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وسالم على املرسلني
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من هنا وهناك

ّ
الصالة نوٌر لك يف األرض
ذخ ٌر لك يف السماء
سيف الدين علي /باحث شرعي/دائرة اإلفتاء/سلفيت
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وبعد؛
فإ ّن أول فريضة فرضها اهلل َّ
جل وعال بعد توحيده هي الصالة؛ ألنها احلبل الوثيق الذي
ال ُم َع َلى مَ ْ
ِس َ
س؛ َش َها َد ِة أَ ْن
خٍ
يصل العباد خبالقهم ،ود ّل عليه قوله صلى اهلل عليه وسلم( :بُ يِ َ
ن اإل ْ
ول هَّ
َال إِلَ َه إِال هَّ
حَُم ًدا َر ُس ُ
ال ِةَ ،وإِيتَا ِء َّ
الص َ
اللَِ ،وإِ َقا ِم َّ
ان).
الزَكا ِةَ ،وا َحل ِّجَ ،و َص ْوِم َرَم َض َ
اللَُ ،وأَ َّن م َّ

(((

فالصالة عمود الدين ،وُركنه األقوى بعد الشهادتني ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
ِسال ُمَ ،و َع ُموُد ُه َّ
الصالةَُ ،وِذ ْرَوُة َسنَا ِم ِه ا ِجل َها ُد).
( َرأْ ُس ا َأل ْم ِر اإل ْ

(((

أهم الروابط بني اإلنسان واإلسالم ،وألهمية الصالة ،فإنها أول ما حياسب به
والصالة من ّ

العبد يوم القيامة ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّ
ِن أَو َ
حَُاس ُب بِ ِه ال َع ْب ُد َ�ي ْوَم ال ِقيَا َم ِة
َّل َما ي َ
َص ِم ْن
اب َو َخ ِس َرَ ،فإ ْ
ِم ْن َع َم ِل ِه َصالتُ ُهَ ،فإ ْ
َد أَْ�ف َل َح َوأَنجَْ َحَ ،وإ ِْن َف َس َد ْت َ�فق ْ
ِن َص ُل َح ْت�َ ،فق ْ
َد َخ َ
ِن اْ�نَ�تق َ

يضتِ ِه َش ْي ٌءَ ،ق َ
الر ُّب َع َّز َو َج َّل :انْ ُظ ُروا َه ْل لِ َع ْب ِدي ِم ْن تَ َطوٍُّع�َ ،فيُ َكم َ
يض ِة،
ال َّ
َص ِم َن ال َف ِر َ
َف ِر َ
َّل هِبَا َما اْ�نَ�تق َ

ون َسائِ ُر َع َم ِل ِه َع َلى َذلِ َك).
مُثَّ يَ ُك ُ

(((

بيِ
ُ َ
َ َ خمَ
س).
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميانَ ،ب ُ
اب َق ْو ِل النَّ َِّ ،صَّلى اهلل عَليِْه َو َسَّل َمُ( :بنيِ َ ِ
اإل ْسالُم عَلى ْ ٍ

الصالةِ ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب اإلميان عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب ُ
اب َما َجاَء فيِ ُح ْر َمِة َّ

اس ُب ِبِه ال َعبْ ُد يَ ْو َم ال ِقيَا َمِة
 .3سنن الرتمذي ،كتاب الصالة عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ب ُ
اب َما َجاَء أَ َّن أَ َّو َل َما يحَُ َ
الصالُة ،وصححه األلباني.
َّ
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ولعظم قدر الصالة؛ فرضها اهلل تعاىل على رسوله حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،من فوق
سبع مساوات ،خالل رحلة اإلسراء واملعراج.
أسلمَّ ،
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الصالةَ .ومن آخر وصاياه ،صلى
وكان الرجل إذا َ
علمُه ُّ
اهلل عليه وسلم( :الصَّال َة الصَّالةَ ،ا�تَّ قُوا هَّ
اللَ ِفي َما َم َل َك ْت

أَيمَْانُ ُكم)) *(.
(((

ولذا؛ فينبغي لكل مسلم بعد توحيد اهلل تعاىل أن يوجه كل اهتمامه إىل صالح صالته ،ثم
إىل صالح غريها من الفروض ،من زكاة ،وصيام ،وحج ،وباقي واجبات اإلسالم وآدابه.
ٌ
الصالة ٌ
ووقاية من األمراض:
صحة للبدن
أثبتت أحباث كثري من العلماء الذين عكفوا على دراسة حكم العبادات وفوائدها ،فضل
هذه العبادات وأهميتها ،وتسببت نتائج تلك األحباث يف دخول كثري منهم يف اإلسالم؛
إلجيادهم أّدلة ال تع ّد وال حتصى على إعجاز اهلل سبحانه وتعاىل ،وحكمه يف اإلسالم ،وقد
الوقائي) ،وأقصد بذلك أنّها عبادة
(الطب
اعتربت الصالة من العبادات اليت تدخل ضمن
ّ
ّ
تفيد يف وقاية اجلسم ،ومحايته من العديد من األمراض ،فالصالة ومتطلباتها كالوضوء،
أقرها كثري من
واحلركات ،والقيام ،والركوع ،والسجود ،واالعتدال ،كّلها حركات منوذجيّةّ ،
متكررة ومتن ّوعة ،وأيضاً مو ّزعة
علماء الرتبية الرياضيّة .فالصالة مبا فيها من حركات يوميّة ّ
لصحة اجلسم ،وسالمته من العديد
على اليوم بأكمله ،وجد العلماء أنها األفضل ،واألنسب ّ
من األمراض.

* سنن أبي داود ،كتاب األدب ،أبواب النوم ،باب يف حق اململوك ،وصححه األلباني.
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فوائد الصالة للجسم:
• تفيد الصالة جسم اإلنسان من النواحي العقليّة ،وخت ّفف من حدّة التوتر والضغط ،فهي
ومستقرة.
تساعد يف احلفاظ على نفسيّات هادئة
ّ

• تفيد الصالة يف عالج آالم الظهر والقدمني ،عند الركوع والسجود يف الصالة ،فإ ّن ذلك
وحيسن أيضاً عمل األوعية الدمويّة ،ويق ّوي عضلة
حيسن من الدورة الدمويّة يف اجلسمّ ،
ّ
القلب.
• حركات الصالة تساعد يف احلفاظ على دوران الدم بشكل طبيعي يف اجلسم  -ال سيّما
الدماغ .-
• تساعد الصالة اإلنسان على عالج القلق واخلوف الذي يشعر به ،يقول تعاىل{ :إ َّ
ين
ِن الَّ ِذ َ
الص حَِ
ال ِ
ات َوأََقا ُموا الصَّال َة َوَآَ�ت ُوا َّ
َآ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ِم َوال ُه ْم
الزَكا َة لهَُ ْم أَ ْج ُرُه ْم ِع ْن َد َرِهّب ِْم َوال َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْ
ون}(البقرة)277:
حَْي َزنُ َ

رب العباد ،وتزداد هذه الطاقة
• الصالة تز ّود جسم املصّلي بطاقة سحريّة؛ بسبب تواصله مع ّ

ين ُه ْم يِف َصالتهِِ ْم
أكثر ،كّلما زاد اخلشوع يف الصالة ،يقول تعاىلَ { :ق ْد أَْ�ف َل َح املُ ْؤِمنُ َ
ون * الَّ ِذ َ

َخ ِ
ون}(املؤمنون.)2 - 1:
اش ُع َ
• حركات الصالة تساعد اجلسم على سريان (التيار الكهربائي) يف العظام ،ممّا يساعد يف
عملييت اهلدم والبناء ،ويفيد أيضاً يف محاية اجلسم ووقايته من أمراض العظام كالروماتيزم،
والتهابات املفاصل ،وغريها.
• تساعد الصالة يف احلماية من اإلصابة بدوالي الساقني.
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هذه الفوائد وأخرى متّ اكتشافها ،وغريها مل يكتشف بعد ،تدفع أكثر إىل االلتزام بالصالة
يف أوقاتها ومواعيدها احملدّدة ،ملا تعود به علينا بفوائد عظيمة ،عدا عن أنّها ستكون املنجيّة
يوم القيامة ،ومن عذاب القرب ،وَترُدع عن ارتكاب الذنوب واملعاصي األخرى.

(((

الصالة باب للرزق:
املتأمل يف كالم الباري جل وعال ،وخباصة يف بعض اآليات اليت ذكر اهلل تعاىل بها الصالة،
جيدها تشري إىل ارتباط وثيق بني األرزاق والصالة ،ومن أصرح اآليات يف هذا الباب ،قوله
تعاىلَ { :وأْ ُم ْر أَ ْه َل َك اِب َّ
اص َطبرِ ْ َع َلْ�ي َها ال نَ ْسأَلُ َك ِرْزًقا حَْن ُن َ�ن ْرُزُق َك َوالْ َعا ِقبَ ُة
لصال ِة َو ْ

لِلَّ�ت ْق َوى}(طه.)132 :

ويا لغرابة اإلنسان يف خوفه على الشيء الذي َك ِفله اهلل تعاىل له! فال يزال خائفاً متهيّبًا

من َجلب رزقه ،وكيفية حتصيله ،ولكن اهلل سبحانه يبعث إليه رسالة اطمئنان على ما خياف،
ض إِنَّ ُه حََل ٌّق ِم ْث َل َما أَنَّ ُك ْم
الس َما ِء ِرْزُق ُك ْم َوَما تُو َع ُد َ
الس َما ِء َوا َأل ْر ِ
ون * َ�ف َوَر ِّب َّ
فيقول سبحانهَ { :ويِف َّ
ُون}(الذاريات)23 - 22 :
َ�ت ْن ِطق َ

برب السماِء واألرض إن ما توعدون به من
يقول الصابوني يف صفوة التفاسري( :أي ُأقسم ِّ

الرزق والبعث والنشور ٌّ
حلق كائن ال حمالة ،مثل نطقكم ،فكما ال تشكون يف نطقكم حني
تنطقون ،فكذلك جيب أال تشكوا يف الرزق والبعث).

(((

فال ينبغي للعاقل أن يشغل نفسه باملقطوع من األمور ،ويصرف نفسه عن فعل املأمور،
بل يسري يف حياته على ثقة باهلل العلي القدير ،ما بني سعي يف طلب الرزق ،وما بني توكل

ض َذلُو ًال َفا ْم ُشوا يِف َمنَ ِاكبِ َها َوُك ُلوا ِم ْن ِرْزِق ِه
على اهلل ،أَ ْخذاً بقوله سبحانهُ { :ه َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ا َأل ْر َ
َوإِلَْي ِه

النُّ ُشوُر}( .امللك.)15 :

 .1هديل البكري.http://mawdoo3.com :
 .2صفوة التفاسري للصابوني.235/ 3 ،
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وحينما نتحدّث عن الصالة بكونها من أهم أسباب استجالب الرزق من اهلل ،وبكونها
ً
بد لنا من القيام بها على الصورة األكمل .ومما تقدم
حبال متيناً بني اهلل وعباده ،حينئ ٍذ ال َّ
يتبينّ أ ّن الصالة نور ،والصالة ضياء ،والصالة رزق ،والصالة بركة ،والصالة زيادة يف املال،
ٌ
دخول
والصالة سبب للغنى ،والصالة حمو للفقر ،والصالة راحة للقلب والنفس ،والصالة
ِلْلجنّة ،والصالة أول ما حياسب به العبد يوم القيامة ،والصالة تكفر الذنوب ،والصالة صلة
بني الناس واهلل سبحانه ،والصالة صلة بني الناس والناس ،والصالة وحدة بني املسلمني،
والصالة قوة واجتماع ،والصالة عالمٌة لتماسك األمة وعزتها ،والصالة نصر لألمة،
والصالة نور يف القلب والوجه والقرب ،والصالة شعار املؤمن ،والصالة معونة على أمور
وأمان من النفاق ،والصالة ِح ٌ
الدين والدنيا ،والصالة دليل اإلميانٌ ،
فظ للصحة ،وقوة للبدن،
والصالة حيبها اهلل ،وحيب أهلها ،والصالة بركة يف البيت واألهل واألوالد....
فهذه هي الصالة ،وهذا حاهلا من اخلري والُيمن والربكات ،سائلني اهلل تعاىل أن يهدينا ،وأن
وحب أهلها،
وحب الصالةّ ،
يصلح أحوالنا ،وأن يشرح صدورنا لإلميان واهلدى والرشادّ ،
وحب الداعني إليها.
ّ
هذا وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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شعر

دليل النجاة
أ .رأفت بلعاوي
األموات
أوقات وماُء البحر ُي ْعلي جثَة
للرمل
عادات كما
للصخر
ٌ
ٌ
ْ
ِ
ِ
رب من خديعة الزلزا ِل
ُ
وقلب الظيب أصغُر من توثبه وأك ُ
صحن الفالةْ
يف
ِ

ُ
املسيطر لو تطو ْل
دوري يقاوم سطوة الثلج
وريش ّ
ِ

رب النمل أقوى من مواسم َّ
السنابل واحلقو ْل
جيب
احل ِ
وص ُ
بات يف ِ
ِ

جتعد األرض وال النهر ينا ْم
وماُء النهر ال ُيثنيه ُ
ُ
سيحمل َّ
ُ
ورقتُه وللروح السال ْم
ورحيق أغنيٍة
دقَة املعنى ِ
ِ
األزهار شعراً للنها ْر
وحريُر خادرةٍ خيُبىء توأ َم
ِ
ليس نهاية الدرب الطويل إىل احلياةْ
والق ُ
رب َ
سيوف احلكمة الكربى أما َم االنكسا ْر
فِل َم التجرُد من
ِ
متطى الليل أكث َر أو أطا ْل
َوملَ الكآبُة إ ْن َّ
آت
يهرب يف الصباح إذا أتى
والصبح ْ
فالليل ُ
ُ
ِ
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اللوز قد أنهى مهمته
َوملَ ُّ
التوج ُ
س يا أخي إ ْن كان زهُر ِ
َ
لتكتمل الثما ْر

أو َج َّ
احلليب
ف يف املرعى
ْ
أ ْو تاه يف املرعى الرعاةْ
فاحلياُة هي احلياةْ
ً
حبر اخليا ْل
واحلقيقُة دائما أبهى من التجوال يف ِ

فاكتب على مرأى الشتاِء ما تحُ ب من الربي ْع
ْ
واكتب على مرأى الربي ْع
روعَة الصيف البدي ْع
ُ
واخلريف له مزايا الربتقا ْل
وأنا الشتاُء بغيمه فوق اجلبا ْل
َّ
الغض وأفراخ الشج ْر
داعب عشبها
ُي ُ
ْ
الطويل
ويفسُر األحالم يف الليل
ِّ
يف اقرتاب األرض من ِّ
كف السماْء
ِ
ِ

ْ
بالدليل
شكل العالقة
وانكسار
ِ
ِ
الصعب يف ِ

واقرأ مزامري الوجوْد
جت ِد املسافَة بني ضدَّين هباًء هلباْء
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دليل النجاة

ري
ري وال كب َ
فال صغ َ
ري
وال َّ
غين وال فق َ
ري وال ْ
طويل
وال قص َ
ُ
فالكل يأكله الفناْء
َفِل َم ُّ
التذمُر واجلحوْد
َق ْد َ
عدم
عدم أو صرت يف ٍ
جئت من ٍ

الرياح
كهبات
ُتنسى
ِ
ْ

ضلت َ
ُ
ناسخها
وهي
طريق
كفراشٍة ْ
تبحث عن َت ِ
الفوز َ
ِ
السراج بنوره قبل الوصو ْل
فأعماها
ُ

فاجلس على ِّ
ري
قش احلص ْ
ْ
ري
قبل أن َتبلى وأن يَبلى احلص ْ
أنت كما ُخ َ
ري َ
لقت وال ُتري ْد
لتص َ
ً
سهال كحبات الندى
البحار أو السيو ْل
ال تغاُر من
ِ
وأنت وكل ما َ
فأنا َ
خلق اإلله لُه عبي ْد
واحبث جت ْد ال َ
ْ
أسراب العبي ْد
فرق بني
ِ

اخللق وهي َترُف ُل باحلدي ْد
إال مبا
ْ
صنعت أيادي ِ
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شعر

نشيد األرض
الشاعر  :زهدي حنتولي  /موظف إداري  /مكتب نائب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

ُ
ال��س��م��اُء
األرض ت��ع��زف��ُه
ن��ش��ي��د
ّ
ِ

وي����رف����ع����ُه حب���ّل���ت���ِه امل����س����اُء

إىل ال��ع��ل��ي��اِء جم�����داً ب���ع��� َد جم�� ٍد

ِّ
ك����ف ال���� ّزم����ا ِن ل����ُه ِل����واُء
ويف

ّ
ال��ش��ج��اع��ِة م���ا ت���راُه
ويف ل��غ��ِة

ً
ّ
ال���س���ن���اُء
دل���ي�ل�ا ق���� ْد
ت���وش���ح���ُه َّ

ّ
ف��ل��س��ط ُ
ف��خ��ر
ك����ل
�ين األب����يّ����ُة
ٍ

ي���ل���وح ع��ل��ى م�لاحم��ه��ا اإلب����اء
ُ

��ش��ق��اً
حب���رف ص���ا َر ِع ْ
ن��ط��ق��ت
إذا
ْ
ٍ

ت���رتّ���ل���ُه ال���ك���رام���ُة وال����ف����داُء

ُ
ف���ت���ق���رأ يف م��ط��ال��ع��ِه ال���ق���وايف

ش���ع���وراً
ل���ي���س خي��ف��ي��ِه اخل���ف���اُء
َ

س���ل��ا ٌم ل���ل���ق���وايف ق����د رع���اه���ا

م��ن األق��ص��ى إىل األق��ص��ى ض��ي��اُء

ٌ
ِّ
ح���ال
ل��ك��ل ق��ص��ي��دةٍ يف ال���ك���و ِن

ي���ب���وح ب��ه��ا مب����ف����ردهِ ال��ق��ض��اُء
ُ

وإنّ������ي يف ض��واح��ي��ه��ا أران����ي

وأس��ك��ن��ه��ا وي��س��ك��ن�ني ال���وف���اء
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ً
َ
���دس
وق���د
ْ
ب��س��ط��ت ج��ن��اح��ا ف���وق ُق ٍ

ُ
ال���وص���ف ي��وص��ف��ُه ال����والُء
وه����ذا

س��ل��ا ٌم ل��ل��م��دي��ن��ِة ب���ع��� َد ج���رح
ٍ

ّ
ت��ف��ش��ى يف اجل����وى وب����ِه اك���ت���واُء

��د
ال���ق���دس
وم����ن يف
ْ
ت��ع��رف��ه��م ِجب ٍّ
ْ
ِ

وس��ي��م��اه��م ي����ص���� ّورُه ال��ع��ط��اُء
ْ

َ
ق����ال ش��ع��راً
س��ل�ا ٌم م���ن ش���ع���وري

ألوىل ال��� ِق َ
ِْ
���ت�ي�ن وب����ي غ��ن��اُء
���ب���ل

احل����ب ال����ذي ت���ه���واُه روح���ي
ه���ي
ُّ

ال����رواُء
��ئ اهل���وى ف��ه��ي
��م َ
وإ ْن َظ ِ
ّ

ص�����ور جت��ّل��ت
ه���ي ال���ت���اري���خ يف
ٍ

ب��ه��ا األي������اُم واتّ����س���� َع ال��ف��ض��اُء

ن��ب��ض اشتياقاً
َ
ال��ق��ل��ب ال���ذي
ه��ي
ُ

ل���ل���ح���روف مب���ا ت��ش��اُء
وأوح������ى
ِ

ل���درب
ال���ق���دس جت��م��ع��ن��ا
س��ت��ب��ق��ى
ُ
ٍ

وإ ْن ط���ال ال���دّج���ى ف��ل��ُه ان��ت��ه��اُء

أن���ف ال��ذئ��ب مشساً
ستبقى رغ���م
ِ
ِ

َ
األرض ل��و ك��ث�� َر ال��ع��واُء
ت��ض��يء

ت����اج ع�� ّزت��ه��ا اف��ت��خ��اراً
وت��ل��ب��س
َ
ُ

ُ
وت���ب���رق ف����وق����ُه در ٌر ِوض������اُء

وإن م��ع ال��ص��ب��اح ل��ن��ا ان��ت��ص��اراً
َّ
ِ

أم������ل دع�����اُء
ي���ت��� ّوج���ُه ع���ل���ى
ٍ
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام

ودوائر اإلفتاء يف حمافظات الوطن
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) يستقبل مساحة املفيت العام
رام اهلل :استقبل سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل ،يف مقر
الرئاسة برام اهلل ،مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،حيث
هنأ سيادته مساحة املفيت وأبناء الشعب الفلسطيين ،خاصة يف مدينة القدس ،حبلول عيد الفطر
السعيد ،متمنياً أن يعود على شعبنا وقد حتققت أماله وتطلعاته ،باحلرية واالستقالل ،كما َّ
اطل َع

سيادُته من مساحة املفيت العام على أحوال املقدسيني ،والصعوبات اليت يواجهونها جراء ممارسات
االحتالل وإجراءاته التعسفية ،بدوره هنأ مساحته سيادة الرئيس بعيد الفطر السعيدً ،
ناقال

له حتيات أبناء شعبه
املقدسيني،

ودعمهم

ملواقفه املنافحة عن
القدس ومقدساتها.
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دولة رئيس الوزراء يستقبل مساحة املفيت العام
رام اهلل :استقبل دولة الدكتور رامي محد اهلل -رئيس جملس الوزراء -يف مكتبه مساحة الشيخ
حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -حيث أطلع مساحته دولته على آخر
التطورات يف مدينة القدس وانتهاكات االحتالل حبق املدينة ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية،
وقد أدان دولة رئيس الوزراء تصعيد االنتهاكات حبق مدينة القدس واملقدسيني ،خاصة اقتحامات
املستوطنني املتكررة لباحات املسجد األقصى املبارك ،جمدداً يف هذا السياق مطالبته اجملتمع
الدولي باختاذ خطوات فورية لتوفري محاية دولية لشعبنا ومقدساته ،ال سيما يف ظل ما يتعرضون
ل��ه م��ن اع��ت��داءات
وانتهاكات من قبل
سلطات االح��ت�لال
ومستوطنيه ،كما حيّا
رئيس الوزراء أهلنا يف
القدس ،مشدداً على
أنهم يشكلون خط الدفاع األول أمام اعتداءات االحتالل ،جمدداً تأكيده على أولوية القدس
لدى القيادة واحلكومة ،ومواصلة دعم املدينة املقدسة واملقدسيني.
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املفيت العام يؤم املصلني يف جتمع اخلان األمحر املهدد باهلدم
القدس :أ ّم مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،مجوع مصلي صالة العصر يف جتمع (اخلان األمحر) املهدد باهلدم من
قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،وألقى مساحته كلمة أدان فيها اخلطة العنصرية لالحتالل
برتحيل اجلماعات البدوية يف (اخلان األمحر) ،شرقي القدس احملتلة إىل مناطق متفرقة.
جاء ذلك خالل زيارة لسكان التجمع ،مبشاركة اللواء بالل النتشة ،أمني عام املؤمتر الشعيب
للقدس ،يرافقهما عدد من اإلخوة املشاركني ،لدعم صمودهم الكبري يف وجه سياسة التطهري

العرقي اليت متارسها سلطات االحتالل حبقهم ،متهيداً لتنفيذ خمططها االستيطاني التوسعي،E1
اهلادف إىل ربط مستوطنة (معاليه أدوميم ،مبدينة القدس احملتلة ،وتوسيع حدود املدينة على
حساب الفلسطينيني) ،مؤكداً على أن هذه السياسات املمنهجة ،اليت ميارسها االحتالل حبق
أبناء شعبنا ،هي انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني ،الذي حيظر التهجري القسري للسكان
ٌ
واضح بقضيتنا الفلسطينية ،وحقوق شعبنا الشرعية ،وهذا لن يزيدنا إال
واستخفاف
احملليني،
ٌ

ً
حممال حكومة االحتالل واإلدارة األمريكية
إصراراً على البقاء ،والتمسك بالثوابت الوطنية،
امل��ن��ح��ازة وامل��ؤي��دة
لسياساته

وإجراءاته

التوسعية والعنصرية
امل��س��ؤول��ي��ة كاملة
عن تأجيج الوضع
السياسي والشعيب يف
املنطقة.
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كما طالب اجملتمع الدولي ،ومنظمات حقوق اإلنسان ،بضرورة التدخل العاجل ،إللغاء
هذا القرار التعسفي واجلائر حبق سكان التجمع ،الذين يعانون الكثري جراء التضييق،
والعقوبات املدروسة واملتواصلة ضدهم ،منذ سنوات طويلة.
أم مساحته مجوع املصلني يف صالة اجلمعة ،اليت أقيمت على أراضي اخلان األمحر املهددة
كما َّ

باملصادرة واهلدم ،مؤكداً على ضرورة نصرة اخلان األمحر ،والصمود فيه واجب على أبناء
شعبنا ،ملا متثله هذه املنطقة من أهمية ،كونها البوابة الشرقية ملدينة القدس احملتلة.
املفيت العام يشارك يف ورشة عمل ضد تهويد مدينة القدس ومقدساتها
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املس��جد األقصى املبارك ،يف ورشة عمل بعنوان( :الديانات الس��ماوية ضد تهويد القدس
ومقدساتها) عقدتها اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،بالتعاون مع مكتب
متثيل منظمة التعاون اإلس�لامي لدى دولة فلس��طني ،حبضور عدد من الشخصيات الرمسية
والش��عبية ،والس��فراء ،وعلماء الدين ،ورعاة عدد من الكنائس وكهنتها ،وقد أكد مساحته يف
كلمته أن القدس كانت وستبقى العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية ،وهي مدينة مقدسة بقرار
رباني ،وكل ما تتخذه
س��لطات االحت�لال
واإلدارة األمريكية من
ق��رارات وإج��راءات
ه��و اعت��داء عل��ى
ش��عبنا واألمة العربية
مبسلميها ومسيحييها
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والشرعية الدولية ،فكل عباداتنا وصالتنا ترتبط بالقدس ،ومن يسعى هلدم التاريخ واحلضارة
لن ينجح ،مؤكداً أن املدينة املقدسة سوف تنتصر ضد أي عدوان عليها.

املفيت العام يشارك يف حفل تأبني الشهيد حممد أبو خضري
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -خطيب
املسجد األقصى املبارك ،يف حفل تأبني شهيد الفجر ،الطفل حممد أبو خضري ،الذي حضره مجع
غفري من املشاركني
الرمسيني

والشعبيني

وع��ل��م��اء ال��دي��ن،
وبعض املطارنة ،وقد
ألقى مساحته كلمة

تطرق فيها إىل مراحل التضحية والعطاء والفداء لفلسطني ،مشرياً إىل أن القدس عربية
إسالمية ،وأضاف مساحته أننا جنتمع اليوم وروح الشهيد ترفرف فوق املسجد األقصى املبارك،
ويف رحاب قبة الصخرة املشرفة ،فطريق الشهادة طريق العزة ،اليت ختلد األمم ،وحتافظ على

الكرامة ،وأكد مساحته أن الستشهاد الطفل أبو خضري أثراً كبرياً يف حراك الساحة املقدسية
والفلسطينية ،وقال :إن الشهادة طريق األبطال والعزة ،وطريق أبناء القدس.
املفيت العام يرتأس اجللسة اخلامسة والستني بعد املائة جمللس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى ،اجللسة اخلامسة والستني بعد املائة جمللس اإلفتاء األعلى ،حبضور أصحاب
الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن كافة ،حيث أكد اجمللس على حق الفلسطينيني
التليد يف أرضهم ووطنهم ،وهو حق قائم إىل يوم الدين ،لن تنزعه أو تلغيه قوانني غطرسة
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االحتالل وعنصريته
وفاشيته ،مثل (قانون
قومية الدولة) الذي
عرف كيان االحتالل
ُي ّ
ب��أن��ه (وط���ن قومي
للشعب

اليهودي)،

يف خطوة تعد استهتاراً

بالغاً بالشرعية الدولية ،وقرارات األمم املتحدة ،والقانون الدولي اإلنساني ،ومتثل إنكاراً

صارخاً حلقوق شعبنا الفلسطيين التارخيية ،وخاصة حقه بالعودة إىل وطنه ،وتقرير مصريه،
وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،األمر الذي من شأنه أن يزيد من
إشعال فتيل التوتر من جهة ،ويقوض االستقرار واألمن يف املنطقة بأكملها من جهة أخرى.
ودعا اجمللس الختاذ موقف حاس��م حلماية شعبنا الفلسطيين وحقوقه املشروعة من عنصرية
احملت��ل ،واختاذ اإلجراءات العاجلة ملعاقبته على اخرتاقاته الس��افرة للقوانني الدولية وحقوق

اإلنسان ،مؤكداً على أن من حق شعبنا تقرير مصريه والعودة إىل أرضه ،وإقامة دولته الفلسطينية
وعاصمته��ا الق��دس
الش��ريف ،ولي��س
الكنيس��ت بقراراته
وقوانينه الباطلة.
من ناحية أخرى،
ندد اجمللس باقتحامات
املستوطنني املتطرفني
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املتكررة للمسجد األقصى املبارك ،حتت محاية شرطة االحتالل ،يف حماولة منهم لفرض واقع
جديد يف املسجد األقصى ،كما استنكر اجمللس احلفريات املستمرة يف حميط املسجد األقصى
املبارك وحتته ،ما أحدث كثرياً من االنهيارات يف أروقة املسجد وجدرانه ،كان آخرها سقوط

حجر من حائط الرباق ،الواقع يف اجلدار الغربي للمسجد األقصى املبارك ،األمر الذي جيب
الوقوف عنده جبدية بالغة ،مطالباً العامل بأسره باخلروج عن صمته ،والوقوف يف وجه هذا

االستبداد ،حلماية املسجد األقصى من غطرسة االحتالل وبطشه.
وقد أبرق اجمللس من جهة أخرى حتية إعزاز وإكبار لرموز الكرامة واحلرية ،أسرانا البواسل

وخباصة املضربني عن الطعام يف معتقالت االحتالل ،داعياً القوى الوطنية والشعبية كافة
ملساندتهم يف إضرابهم ،لنيل مطالبهم املشروعة ،يف ظل عمليات القرصنة اليت فرضتها

سلطات االحتالل على مستحقاتهم ،مؤكداً على أنه نهب جديد ألموال الشعب الفلسطيين،
وهي جرمية أخرى تضاف إىل اجلرائم اليت يرتكبها االحتالل ،وجيب أن حياسب عليها.
وعلى صعيد آخر؛ حيّا اجمللس صمود أبناء الشعب الفلسطيين يف التجمعات البدوية،

وعلى رأسهم القاطنون يف اخلان األمحر ،واجلهات الداعمة لصمودهم يف وجه هذا العدوان،

مؤكداً على أن شعبنا لن يتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرضه ،وأن صفقة القرن املشبوهة
ستسقط ال حمالة.
نائب املفيت العام يشارك يف فعاليات خميم صيفي يف نادي الضباط
رام اهلل :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،نائب املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية -وكيل دار اإلفتاء -مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،كلمة أمام املشاركني يف املخيم
الصيفي الذي أقامته الشرطة الفلسطينية ألبناء ضباطها وعناصرها يف مقر نادي الضباط
التابع لقيادة األمن الوطين.
وتعرض فضيلته خالل كلمته لبعض اآلداب واألخالق اإلسالمية اليت ينبغي التحلي
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بها ،وحيَّا جهاز الشرطة الفلسطينية
وعناصرها على اخلدمات اجلليلة اليت

يقدمها إىل اجملتمع الفلسطيين واحملافظة
على أمنه واستقراره ،ثم فتح اجملال ألسئلة
املشاركني يف املخيم ،واليت تركزت حول
بعض األحكام الشرعية اخلاصة بالرياضة
وممارستها ،إضافة إىل أسئلة تتعلق بالعبادات
وأمور عامة أخرى ،ومتت اإلجابة عن تلك
األسئلة ومناقشتها.
دار اإلفتاء الفلسطينية ختتتم فعاليات الربنامج التدرييب للموظفني اجلدد
القدس :حتت رعاية مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك ،وبالتعاون مع املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة ،افتتح فضيلة الشيخ
إبراهي��م عوض اهلل ،نائب املفيت العام للقدس والديار الفلس��طينية ،نيابة عن مساحة املفيت
الع��ام ،دورة تدريبية لدار اإلفتاء الفلس��طينية ،حتت عنوان (الربنامج التحضريي للموظفني
اجلدد يف املؤسس��ات

احلكومي��ة) ،مؤك��داً
على أن هذا الربنامج
يهدف باملق��ام األول
إىل حتس�ين العم��ل
اإلداري

وتطوي��ره،

وكذلك تطوير الكادر
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الوظيفي مبا يتناس��ب
مع مصلح��ة الدائرة
واملوظف.
وضم��ت ال��دورة

( )13موظف��اً حديثي
التعيني ،بواقع مخس��ة
أيام تدريبية ،مت الرتكيز
من خالهلا على( :أساس��يات التش��ريعات املتعلقة بقانون اخلدمة املدني��ة ،وقانون التقاعد
الفلس��طيين ،ومدونة الس��لوك للعاملني يف الوظيفة العمومية ،والنوع االجتماعي ،والنظام

اإلداري واهليكلي ،واملالية العامة ،وأخرياً استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية اإلدارية).

وقد أشاد مساحة املفيت العام بهذه الدورة النوعية ،يف كلمته اليت ألقاها يف ختام الدورة ،مؤكداً

على أن هذه الربامج املتخصصة ُّ
تعد فرصة لتنمية قدرات كوادر املؤسسة ،يف العديد من
اجلوانب اإلدارية والتقنية ،لالرتقاء بالعمل ،وتطوير األداء الوظيفي لدى املوظفني اجلدد ،من
خالل تعريفهم على السياسات واإلجراءات املتبعة يف دائرتهم احلكومية ،وتوعيتهم بالواجبات
واحلقوق اليت كفلها
هل��م ق��ان��ون اخلدمة
امل��دن��ي��ة ،ك��م��ا دع��ا
مساحته املشاركني كافة
لالستفادة

القصوى

م���ن امل��ع��ل��وم��ات
املطروحة ،مبا يتناسب
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مع مدونة السلوك الوظيفي ،القائمة على جمموعة من املعايري األخالقية واملهنية ،للتميز
واإلبداع على املستوى املهين ،وإلرساء قواعد النزاهة والشفافية على األصعدة مجيعها.
ويف ختام الدورة ،منح مساحته املشاركني شهادات تقديرية ،ملنفذي الدورة على دورهم

والتزامهم الفاعل جتاه األنظمة واللوائح املعمول بها يف دولة فلسطني ،مؤكداً على أننا يف
أهم مرحلة من مراحل الرقي يف العمل ،وبناء املؤسسات ،واليت تعد اخلطوة األساسية على
طريق الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مفيت حمافظة طوباس يلقي العديد من احملاضرات الدينية
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس-

العديد من احملاضرات الدينية -يف خمتلف جوانب احلياة ،فألقى فضيلته
حماضرات يف مقر قيادة الشرطة باحملافظة ،ويف مقر املخابرات العامة،
واالستخبارات العسكرية ،والضابطة اجلمركية ،ومديرية زراعة طوباس

والدفاع املدني ،كما شارك فضيلته يف العديد من الفعاليات الوطنية ،منها مشاركته يف إحياء
ذكرى النكسة ،اليت أقيمت أمام ميدان الشهداء ،وكذلك املسرية اجلماهريية الرافضة ملا

يسمى بصفقة القرن.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف حفل تكريم مسابقة تالوة القرآن الكريم

بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة

بيت حلم -يف حفل تكريم املدارس املشاركة يف مسابقة تالوة القرآن

الكريم واحلديث النبوي الشريف ،والطلبة الفائزين فيها ،كما ألقى
درساً دينياً يف مركز العمل النسوي التابع لوزارة األوقاف والشؤون

الدينية ،وشارك كذلك يف فعاليات يوم النكبة اليت أقيمت يف احملافظة ،وشارك يف العديد

من الربامج اإلعالمية ،تناول فيها خمتلف اجلوانب اليت تهم املواطنني يف حياتهم الدينية

والدنيوية ،وألقى العديد من الدروس الدينية يف مساجد عدة يف احملافظة.
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مفيت جنني يشارك يف ندوة عن مكافحة الفساد
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني-
يف ندوة عن الفسادُ ،أذيعت يف راديو وتلفزيون فلسطني ،حيث بينّ

فضيلته أن الفساد ضد الصالح ،وأن اإلسالم نهى عن الفساد ،كما
تطرق إىل أنواع الفساد ،الذي يضر باجملتمع واملواطن ،كما شارك يف ندوة حول أولويات
الشباب املسلم ،عقدت يف مدرسة فرحان حشاد الثانوية للبنني ،وألقى العديد من الدروس
واحملاضرات الدينية يف بعض مساجد احملافظة ،تناول فيها العديد من املوضوعات.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف ندوة دينية حول وسطية اإلسالم
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش  -مفيت حمافظة نابلس-
يف الندوة الدينية اليت عقدت يف مقر قوات األمن الوطين يف حمافظة
نابلس ،بعنوان (وسطية اإلسالم) ،قدم فيها فضيلته ورقة عمل حول
أحكام اإلسالم املعتدلة ،ورفض الدين للغلو والتطرف ،كما شارك يف املؤمتر الشعيب للدفاع
عن الالجئني ،الذي عقدته دائرة شؤون الالجئني يف احملافظة ،حبضور عدد من الشخصيات
الرمسية والشعبية ،وشارك كذلك يف حفل تكريم األسرى احملررين من خميم بالطة ،وشارك
يف حفل تكريم جمموعة من ضباط األمن الوطين ،والعامالت يف اجلهاز ،وألقى كلمة َّ
حث
فيها على اإلخالص يف العمل ،مبيناً أهمية دور املرأة الفلسطينية يف محاية املشروع الوطين

الفلسطيين ،واالرتقاء بالوطن ،وشارك يف حفل ختريج طلبة مجعية اهلالل األمحر ،وكذلك يف
حفل تكريم عدد من الطلبة واملديرين ،أقامته مديرية الرتبية والتعليم ،واستقبل فضيلته

وفداً من مديرية التوجيه السياسي ،ومدير عام الوعظ واإلرشاد فيها ،ومتَّ حبث التعاون
املشرتك ،وكان فضيلته قد ألقى العديد من خطب اجلمعة والدروس واحملاضرات الدينية يف
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بعض مساجد احملافظة ،تناول فيها العديد من املوضوعات ،كما شارك يف العديد من الربامج
اإلعالمية ،تناول فيها موضوعات تتعلق جبوانب احلياة املختلفة ،وشارك فضيلته يف إصالح
ذات البني ،ويف حل العديد من النزاعات العائلية والعشائرية.
مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم -يف
العديد من الربامج اإلعالمية ،منها برنامج أنت تسأل واملفيت جييب،
الذي يقدم أسبوعياً عرب إذاعة القرآن الكريم يف مدينة نابلس ،وكذلك

يف برنامج تلفازي يقدم بعد صالة املغرب من كل يوم إثنني ،عرب تلفزيون السالم احمللي يف
مدينة طولكرم ،كذلك ألقى فضيلته العديد من الدروس الدينية يف مسجد الكوثر ،إضافة
إىل إلقائه العديد من الدروس الدينية يف بعض مساجد احملافظة ،واملركز الثقايف النسوي،
تناول فيها موضوعات تتعلق جبوانب احلياة املختلفة ،واليت تهم املواطن.
مفيت حمافظة اخلليل يشارك يف افتتاح مسجدي خليل الرمحن وعمر بن اخلطاب
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ حممد مسودة -مفيت حمافظة اخلليل -يف
افتتاح مسجدي خليل الرمحن ،وعمر بن اخلطاب ،يف حمافظة اخلليل،
وألقى فضيلته خطبيت اجلمعة االفتتاحية يف املسجدين املذكورين ،كما
ألقى فضيلته العديد من الدروس واحملاضرات الدينية يف مساجد
احملافظة ،تناول فيها موضوعات خمتلفة ،ومن جانب آخر؛ ألقى فضيلة الشيخ يسري عيدة،
مساعد مفيت حمافظة اخلليل ،العديد من اخلطب والدروس واحملاضرات الدينية يف بعض
مساجد احملافظة ،تطرق فيها إىل العديد من القضايا املختلفة.
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مسابقة العدد 142
السؤال األول :كم ...؟

السؤال الرابع :من...؟

 .1عدد نقباء بيعة العقبة الثانية.

 .1الذي قال للرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،بعد تلقيه الوحي يف
بادئ األمر( :يا ليتين أكون حياً حني خيرجك قومك).

السؤال الثاني :متى...؟

 .2الذي قيل فيه( :إذا أخذ بالعربية ،قلنا هو بهذا أعلم ،وإذا تكلم

 .1وقعت معركة (صفني).

يف الشعر وإنشاده ،قلنا هو بهذا أعلم ،وإذا تكلم يف الفقه ،قلنا

السؤال الثالث :ما ...؟
 .1اسم املوضعني اللذين ظن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه

هو بهذا أعلم).

 .3صاحب كتاب :صفوة التفاسري.

مهاجر إليهما بناء على ما رآه يف املنام أنه مهاجر من مكة إىل أرض

 .4الصنفان من أهل النار اللذان مل يرهما الرسول ،صلى اهلل عليه

 .2حكم صالة الوتر عند مجهور الفقهاء.

 .5الذي قال عن لسانه :هو الذي أوردني املوارد؛ أي املهالك.

 .3الذي يكتب للعبد إذا مرض أو سافر بالنسبة إىل أجور األعمال

السؤال اخلامس :من القائل ...؟
أ .الشريعة اسم لألحكام اجلزئية اليت يتهذب بها املكلف معاشاً
ومعاداً ،سواء أكانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه.

بها خنل.

وسلم.

وثوابها ،يف ضوء ما ورد باخلصوص يف احلديث الشريف.
 .4اسم اجلهة اليت عقدت ورشة عمل بعنوان( :الديانات السماوية
ضد تهويد القدس ومقدساتها).
 .5عنوان الندوة اليت عقدت يف مقر قوات األمن الوطين يف حمافظة

نابلس مؤخراً ،وقدم فيها مفيت احملافظة ورقة عمل حول أحكام
اإلسالم املعتدلة ،ورفض الدين للغلو والتطرف.

ب .ليس يف الطبيعة ،وال يف الشريعة وقوف ألبتة وما هي إال

مراحل تطوى.

ً
متهلال
ت .تراه إذا ما جئته
ث .واحلقيقة دائماً أبهى من التجوال يف حبر اخليال.

كأنك تعطيه الذي أنت سائله.

ج .ستبقى القدس جتمعنا لدرب وإن طال الدجى فله انتهاء.

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 142
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 140
السؤال األول :يكون مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي السؤال اخلامس:
يبصر به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت ميشي بها ،وإن  .1خري من الدنيا وما عليها ،وخري من صيام شهر وقيامه،
وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ،وأجري عليه
سأله أعطاه ،ولئن استعاذه أعاذه.
رزقه ،وأمن الفتان.
السؤال الثاني :أ .سبع عشرة مرة.
 .2ال يفطر.
ب 52 .قرية.
 .3إطعام مسكني وجبتني من أوسط طعام خمرجها.
السؤال الثالث :أ .إذا أفطر ،وإذا لقي ربه.
 .4كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة.
ب1994/ 2/ 25 .م.
 .5املداومون على الطاعة.
السؤال الرابع :أ .أمحد شوقي.
 .6اإلمساك عن الكالم والصمت.
ب .جرير.
 .7الريان.
السؤال اخلامس .1 :زهدي حنتولي.
 .8عزت بيك.
 .2يوسف شحادة.
 .3الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .9د .نظام جنيب.
 .4الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .5زينب بنت جحش.
 .6رستم.

الفائزون يف مسابقة العدد 140
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1إابء منتصر سلمان

طولكرم

250

 .2عبد هللا مازن فرج

بيت حلم

250

 .3حنني مسري بكر

أرحيا

250

 .4غفران عليان زامل

نابلس

250

ضواحي القدس

250

سلفيت

250

 .5حممد صربي صالح الدين
 .6سيف الدين حممد علي
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة (اإلسراء) وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وختصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني ،أو باليد.
2 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.
3 .3كتابة نصوص اآليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة ،ويلزم بيان رأي علماء
احلديث يف مدى صحته ،إن مل يكن مروياً يف صحيحي البخاري ومسلم.
5 .5التوثيق عند االقتباس ،سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،أو حواشي سفلية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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