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افتتاحية العدد

عنرصية التهجري القرسي عن القدس
نظرة يف الدوافع واألهداف واألساليب
الشيخ محمد حسني /املرشف العام

تتمتع مدينة القدس مبكانة بالغة الرفعة واألهمية ،ليس أدل عىل ذلك من الرصاع
املحتدم عليها ،واستهدافها بالحروب الطاحنة التي مل تقترص عىل عرص دون سواه،
عدة ،وارتباط العرب واملسلمني بها متجذر ،فأول
فقد شنت عليها حمالت عسكرية َّ
من سكنها اليبوسيون العرب ،وتوج هذا االرتباط بإرساء الله سبحانه بعبده ورسوله
محمد ،صىل الله عليه وسلم ،إىل قلبها ،يف حادثة عمقت صلة املسلمني بالقدس،
لتنطلق من عقيدة إميانية راسخة ،ثبتت معاملها يف القرآن الكريم يف فاتحة سورة
من ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام
{س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َأسرْ َ ى ِب َع ْب ِدهِ َل ْي ًال َ
اإلرساء ،حيث يقول جل شأنهُ :
ِإلىَ

ري} (اإلرساء)1:
السمِ ُ
ا ْل َم ْس ِج ِد ا َأل ْق ىَص ا َّل ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ رُ ِن َي ُه مِ ْن آ َياتِ َنا ِإن َُّه ُه َو َّ
الب ِص ُ
يع َ

فام الذي دعا لوقوع هذا الحدث الديني والتاريخي البارز ،ليتم عىل هذا النحو برعاية
ربانية؟ حيث قدر الله أن يرسي إىل القدس بخاتم النبيني محمد ،صىل الله عليه
وسلم ،بعد بضع سنني من بعثته ،ليبلغ دين الله للعاملني.
وملاذا كانت القدس القبلة األوىل يف اإلسالم؟ وما داللة ترتيب املسجد األقىص
املبارك من ناحية زمن الوجود عىل األرض؛ ليكون الثاين بعد املسجد الحرام يف
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مكة ،والفارق الزماين بينهام أربعون سنة؟ وما وجه الربط بني املساجد الثالثة؛
الحرام ،والنبوي ،واألقىص؟
هذه التساؤالت املتعلقة بقضايا تاريخية ودينية تستدعي التبرص يف نوع العالقة
التي تربط املسلم بالقدس واملسجد األقىص املبارك ،سواء أكان ممن يسكنون
القدس وأكنافها ،أم خارج دائرتها الجغرافية ،فاملسلم تربطه بالقدس عقيدة إميانية،
وال ينتظر ترصيح ًا من أحد ،أو جهة متسلطة لتسمح له بهذا االرتباط ،أو االنفكاك عنه.
والتهجري القرسي العنرصي عن القدس له دوافع بالغة الخطورة ،يجد الصهاينة
املحتلون بها محركات تنشيطية للعدوان ،والتامدي به ،وبخاصة يف مجال محو
الوجود املتخوف من منافسته ،ولو بعد حني ،فيبذلون الجهود تلو الجهود لتحقيق
أهدافهم بأساليب ووسائل عدوانية ،سيتم الوقوف بإجامل عند بعض أشكالها ،ومن
أبرزها تهجري الفلسطينيني ،وبخاصة املقدسيني عن أرضهم ليستفرد الظاملون بها،
وبخرياتها ونعيمها.
األرض املباركة واملقدسة:

فلسطني وقدسها من األرض التي باركها الله وقدسها ،فقال تعاىلَ { :يا َق ْو ِم
ضا ُ
ين}
ْاد ُخ ُلوا ا َأل ْر َ
ملقَ َّد َس َة ا َّلتِ ي َك َت َب ال ّل ُه َل ُك ْم َو َال َت ْر َت ُّدوا َعلىَ َأ ْد َبارِ ُك ْم َف َتنقَ لِ ُبوا َخاسرِ ِ َ
(املائدة ،)21:يقول الزمخرشي :يعني أرض بيت املقدس ،وقيل :الطور وما حوله،
وقيل :الشام ،وقيل :فلسطني ،ودمشق ،وبعض األردن ،وكان بيت املقدس قرار
األنبياء ومسكن املؤمنني)*(.

من
{س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َأسرْ َ ى ِب َع ْب ِدهِ َل ْي ًال َ
وقال الله تعاىل يف فاتحة سورة اإلرساءُ :

* الكشاف.654/ 1 ،
5

جملة اإلسراء

العدد  161محرم  /صفر 1444هـ  -آب  /أيلول 2022م

يع
السمِ ُ
ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام ِإلىَ ا ْل َم ْس ِج ِد ا َأل ْق ىَص ا َّل ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ رُ ِن َي ُه مِ ْن آ َياتِ َنا ِإن َُّه ُه َو َّ
ري}(اإلرساء)1:
الب ِص ُ
َ

يقول صاحب أضواء البيان :أظهر التفسريات أن معنى { َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه} أكرثنا حوله
الخري والربكة ،باألشجار والثامر واألنهار ،وقد وردت آيات تدل عىل هذا ،كقوله
ني} (األنبياء ،)71:مباركة هذه
يها لِ ْل َعا َلمِ َ
{ون ََّج ْي َن ُاه َو ُلوط ًا ِإلىَ الأْ َ ْر ِض ا َّلتِ ي َب َار ْك َنا فِ َ
تعاىلَ :
ني} .يقول الرازي:
األرض مل تكن حكر ًا عىل بني إرسائيل ،بدليل قوله تعاىل{ :لِ ْل َعا َلمِ َ
ني}؛ أي إىل امليض إىل بيت املقدس.
يها لِ ْل َعا َلمِ َ
إن قوله{ِ :إلىَ ا ْال ْر ِض ا َّلتِ ى َب َار ْك َنا فِ َ

(((

يح َع ِ
يها َو ُك َّنا
اصفَ ًة َت ْج ِري ِب َأ ْم ِرهِ ِإلىَ الأْ َ ْر ِض ا َّلتِ ي َب َار ْك َنا فِ َ
وقوله تعاىلَ :
الر َ
{ولِ ُس َل ْيماَ َن ِّ

ني}(األنبياء ،)81:فإن املراد بتلك األرض الشام ،واملراد بأنه بارك فيها أنه
ِب ُك ِّل يَ ْ
ش ٍء َعالِ مِ َ
أكرث فيها الربكة والخري ،بالخصب واألشجار والثامر واملياه ،كام عليه جمهور العلامء،
وقال بعض العلامء :املراد بأنه بارك فيها أنه بعث األنبياء منها ،وقيل غري ذلك،
والعلم عند الله تعاىل.

(((

ين
وعن مباركة أرض الشام ،ومنها فلسطني ،يقول عز وجل أيض ًاَ { :و َأ ْو َر ْث َنا ا ْلقَ ْو َم ا َّل ِذ َ
َّت َكلِ َم ُت َر ِّب َك ا ْل ُح ْس َنى َعلىَ
يها َو مَت ْ
َكانُو ْا ُي ْس َت ْض َعفُ َ
ون َم َشارِ َق ا َأل ْر ِض َو َمغَ ارِ َب َها ا َّلتِ ي َب َار ْك َنا فِ َ
َبنِ ي ِإسرْ َ ائِ َ
يل بمِ َ ا َصبرَ

ون} (األعراف)137 :
ان َي ْص َن ُع فِ ْر َع ْو ُن َو َق ْو ُم ُه َو َما َكانُو ْا َي ْع ِرشُ َ
ُ و ْا َو َد َّم ْرنَا َما َك َ

{م َشارِ َق ا َأل ْر ِض} أرض بيت املقدس
واملراد عند بعض املفرسين بقوله تعاىلَ :
وفلسطني واألردن ومرص.

(((

 .1التفسري الكبري.174/ 22 ،
 .2أضواء البيان.10/ 3 ،
 .3تنوير املقباس من تفسري ابن عباس.136/ 1 ،
6

افتتاحية العدد

عنرصية التهجري القرسي عن القدس

يها
يها ُق ًرى َظ ِاه َرةً َو َق َّد ْرنَا فِ َ
{و َج َع ْل َنا َب ْي َن ُه ْم َو َبينْ َ ا ْلقُ َرى ا َّلتِ ي َب َار ْك َنا فِ َ
ويقول تعاىلَ :
يها َل َي يِ َ
ني}(سبأ)18:
ال َو َأ َّيام ًا آمِ نِ َ
ريوا فِ َ
َّ
السيرْ َ ِس ُ
يبني صاحب التسهيل لعلوم التنزيل ،أن املقصود بالقرى التي بارك الله فيها
املشار إليها يف هذه اآلية الكرمية ،هي الشام ،والقرى الظاهرة قرى متصلة من
بالدهم إىل الشام ،ومعنى ظاهرة يظهر بعضها من بعض التصالها ،وقيل :مرتفعة
يف اآلكام ،وقال ابن عطية ،خارجة عن املدن ،كام تقول بظاهر املدينة؛ أي خارجها،
وقدرنا فيها السري؛ أي قسمنا مراحل السفر ،وكانت القرى متصلة ،فكان املسافر يبيت
يف قرية ويصبح يف أخرى ،وال يخاف جوع ًا ،وال عطش ًا ،وال يحتاج إىل حمل زاد ،وال
يخاف من أحد)*(.

وتضييق الخناق العنرصي عىل العرب واملسلمني بشأن القدس ،له أهداف
ودوافع ،وصور وأشكال ،وأساليب ووسائل ،ميكن الوقوف اإلجاميل عند بعض
محاور هذه القضية ،وذلك عىل النحو اآليت:
دوافع التهجري القرسي العنرصي عن القدس وأهدافه

املتابع ملجريات العدوان اإلرسائييل ،أو الصهيوين العنرصي ا ُ
ملقْ رَتف يف األرايض
بخاصة ،ضد العرب واملسلمني
بعامة ،ويف القدس ومحيطها
الفلسطينية املحتلة
ٍ
ٍ
عدة،
املقيمني فيها ،أو زائريها منهم ،يجد أنه ينطلق من محركات ودوافع عنرصية َّ
من أبرزها:
* املعتقدات الدينية :يقف هذا العامل وراء كثري من نواحي املنهج العدواين
* التسهيل لعلوم التنزيل.149/ 3 ،
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العنرصي املقرتف ضد فلسطني وأهلها ،وبخاصة مدينة القدس واملقدسيني،
واملتوجهني إليها بغرض الزيارة ،أو العمل ،أو التجارة ،أو العالج يف مشافيها ،أو
لإلقامة يف كنفها ،حيث إن هؤالء األعداء لديهم عقيدة بأنهم األحق بالوجود يف
هذه املناطق ،مستندين يف ذلك إىل نصوص تلمودية ،أو توراتية ،أو وقائع تاريخية
مزعومة ،و ُيعمل عىل نرش هذه املناحي العقائدية بأساليب تثقيفية ترسيخية ليل
نهار ،وتُبذل األموال الطائلة بسخاء ،إلنشاء مدارس ومعاهد تعليمية دينية للرتويج
لهذه العقيدة ،برعاية رسمية وحزبية مؤثرة ،وليس أدل عىل حجم هذا الدافع،
وتأثريه البالغني من تنامي ما يطلق عليه “الفكر اليميني” لدى الصهاينة واإلرسائيليني،
حتى أضحى اليمينيون هم املتنافسون الوحيدون عىل تويل سدة الحكم عندهم،
فاملشكلة لديهم اليوم تنافس بني من يكون مييني ًا يف املعتقد ،والتأثري ،والسياسة
والتفكري أكرث من سواه ،ال مع من ينطلق من ثقافة مغايرة أو عقيدة أخرى.
* العنرصية :من مضامني معتقداتهم الدينية أنهم شعب الله املختار ،وغريهم
أغيار ،أموالهم مباحة وأرواحهم ،وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املنحى العقائدي
اب َم ْن ِإن َت ْأ َم ْن ُه ِبقِ َ
من ِإن
{ومِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
نط ٍار ُيؤَ ِّدهِ ِإ َل ْي َك َومِ ْن ُهم ْ
لديهم ،فقال سبحانهَ :
ني
َت ْأ َم ْن ُه ِب ِدي َن ٍار َّال ُيؤَ ِّدهِ ِإ َل ْي َك ِإ َّال َما ُد ْم َت َع َل ْيهِ َق مِآئ ًا َذلِ َك ِب َأن َُّه ْم َقا ُلو ْا َل ْي َس َع َل ْي َنا فيِ ا ُأل ِّم ِّي َ
َس ِب ٌ
ون َعلىَ ال ّلهِ
يل َو َيقُ و ُل َ

ون} (آل عمران)75:
ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ

ومثل هذه العقيدة كفيلة برتك بصمة كبرية وواضحة عىل األدمغة ،تجعل أصحابها
يقدسون ذواتهم ،ويستحقرون غريهم ،بشكل ُيتفق عىل تسميته بالتمييز العنرصي
البغيض ،الذي ال يقل ظالمية عن التمييز العنرصي الذي ساد بعض الدول والكيانات
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قدمي ًا ،ويسود بعضها حديث ًا ،سواء بسبب اللون ،أم العرق ،أم الجنس ،أم مستوى
الرثاء أو الفقر ،أم لغري ذلك من األسباب.
* األحقاد التاريخية :يرتبط السلوك العدواين الصهيوين بوقائع تاريخية،
كتعرضهم لإلبادة ،التي بد ًال من أن تؤثر فيهم لنبذ هذا االضطهاد ،فإنها دفعتهم
ملحاكاة دور من عملوا عىل إبادتهم وتقمصه ،ليامرسوا العدوان  -وبصور أشد وأفظع -
ضد الفلسطينيني واملقدسيني ،ومن املؤثرات التاريخية لعدوانهم حقدهم التاريخي
املتوارث عىل ما آلت إليه األمور بسبب نقضهم العهود واملواثيق مع الرسول ،صىل
الله عليه وسلم ،فهم يرددون ،وعىل ألسنة قادة لهم أحيان ًا ما يعرب عن شغفهم
لالنتقام ليهود خيرب.
* الغطرسة واالستحواذ واألنانية :اإلنسان إذا تجرد من مؤثرات القيم
النبيلة ،يصبح عدواني ًا ساعي ًا لالستحواذ عىل السيادة واملال والسيطرة عىل الواقع
واملنافع ،ولو بأساليب ظاملة جائرة ،ومام يلفت إليه االنتباه يف هذا السياق تذكري
بني إرسائيل بجرمية قابيل ضد أخيه هابيل ،التي متخضت عن قتل األخري عىل يد
أخيه ،يف مشهد تجلت فيه الغطرسة واألنانية ،فوضع الله بعد عرض مقاطع من ذاك
املشهد وتفاصيله ،معادلة لهم وللبرشية بالخصوص بقوله سبحانه{ :مِ ْن َأ ْج ِل َذلِ َك

َك َت ْب َنا َعلىَ َبنِ ي ِإسرْ َ ائِ َ
نا َق َت َل
يل َأن َُّه َمن َق َت َل َنفْ س ًا ِبغَ يرْ ِ َنفْ ٍس َأ ْو َف َس ٍاد فيِ ا َأل ْر ِض َف َك َأ مَّ َ
الب ِّي َن ِ
ات ُث َّم ِإ َّن
اها َف َك َأ مَّ َ
اس َجمِ يع ًا َو َم ْن َأ ْح َي َ
نا َأ ْح َيا ال َّن َ
ال َّن َ
اس َجمِ يع ًا َو َلقَ ْد َجاءت ُْه ْم ُر ُس ُل َنا ِب َ
َكثِ ري ًا م ْن ُهم َب ْع َد َذلِ َك فيِ ا َأل ْر ِض َل ُمسرْ

ون}(املائدة)32:
ِ ُف َ

ومع أن هذا الخطاب موجه لجنس البرش ،إال أنه خص بني إرسائيل بالذكر،
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يف إشارة ميكن أن يفهم منها مدى حاجتهم إليه ،ولكن ال حياة ملن تنادي ،بدليل
استمرارهم يف قتل األبرياء من الناس ،دون متييز بني الراكعني الساجدين ،واألطفال
والشيوخ ،والرجال والنساء ،فقتل اإلنسان من غري طيفهم يستبيحونه ويستسهلونه،
وبخاصة عند افتضاح أمرها ،أو
وال يرتددون يف اقرتاف بشاعته ،ويربرون جرامئهم
ٍ
حصول ضجة عاملية حولها ،بأن الفاعل مجنون ،أو الفعل غري مقصود ،أو أنه كان
عرضي ًا ،أو فعله آخرون بالنيابة عنهم.
* خلو األجواء من املخاطر :املثل السائد عن فرعون ،املتضمن سؤاله :ما
فرعنك؟ ُيرضب يف حاالت كثرية مشابهة ملا تكون الطاعة للطغاة مستحكمة ،وقد

َادى فِ ْر َع ْو ُن فيِ َق ْومِ هِ َق َ
ال َيا َق ْو ِم َأ َل ْي َس يِل
{ون َ
عرب عن هذا املعنى ،قول الله تعاىلَ :
من َه َذا ا َّل ِذي ُه َو
ُم ْل ُك مِ صرْ َ َو َه ِذهِ الأْ َ ن َْه ُار َت ْج ِري مِ ن َت ْحتِ ي َأ َفلاَ ت ُْبصرِ ُ َ
ون* َأ ْم َأنَا َخيرْ ٌ ْ

ني*
َم ِه ٌ
ني َولاَ َي َك ُاد ُي ِب ُ
ني* َف َل ْولاَ ُأ ْلقِ َي َع َل ْيهِ َأ ْس ِو َر ٌة من َذ َه ٍب َأ ْو َجاء َم َع ُه ا ْل َملاَ ئِ َك ُة ُمقْ رَ ِتنِ َ
اه ْم
آسفُ ونَا ان َتقَ ْم َنا مِ ْن ُه ْم َف َأغْ َر ْق َن ُ
اس َت َخ َّف َق ْو َم ُه َف َأ َط ُاع ُ
وه ِإن َُّه ْم َكانُوا َق ْوم ًا َف ِاسقِ َ
َف ْ
ني* َفلَماَّ َ

ني} (الزخرف)55 - 51:
َأ ْج َم ِع َ

ففرعون بقي غارق ًا يف غطرسته ،مستبد ًا ،حتى واجه الحقيقة املصريية ،ملا غرق
وقومه يف البحر ،فقط حينها أبدى الندم  -والت حني مندم  -وهكذا املتغطرسون
دامئ ًا ،إذا مل يجدوا رادع ًا يعيدهم إىل الصواب ،فإنهم يستمرئون الغطرسة،
ويتامدون فيها ،ومحتلو األرض الفلسطينية سيمضون يف عدوانهم وغطرستهم
ضد األرض الفلسطينية ،وشجرها ،وحجرها ،وضد اإلنسان الفلسطيني واملقدسات
الفلسطينية ،ما داموا ال يجدون رادع ًا مينعهم من التامدي يف الغطرسة والعدوان،
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وهم يبذلون الجهود الحثيثة تلو الجهود؛ لتجنيد أكرب عدد من الناس عرب ًا وعج ً
ام
ليساندوا غطرستهم ،أو عىل األقل ليضمنوا صمتهم املريب عىل عدوانهم وجرامئهم،
خوف ًا من الرادع املنتظر ،الذي يعرقل العدوان ،أو يضع حد ًا له ،وما دام هذا
الرادع غائب ًا ،فالوضع بالنسبة إليهم يخيم عليه األمان ،ولو لحني من الزمان ،وهم
يدركون بأن هكذا وضع لن يبقى إىل األبد ،فعرب بعض قادتهم مؤخر ًا عن تخوفهم
من القادم القريب عىل مصريهم ،فعمر كيانهم اآلن أربعة وسبعون عام ًا ،وبعضهم
يتخوف من االقرتاب من الثامنني؛ أي بعد بضع سنني ،وممن عربوا عن هذه املخاوف
رئيس وزراء كيانهم الحايل “بينيت” ،ورئيس وزراء أسبق وهو “إيهود باراك” ،فرئيس
وزراء سلطات االحتالل الحايل “نفتايل بينيت” ،أعرب عن أمله أال يتصارع اليهود فيام
عاما ،وتج ّنب االنهيار من الداخل
بينهم حتى يتجاوزوا تحدي الحكم ألكرث من ً 80
كام حصل مع ماملك اليهود السابقة ،معرب ًا عن خشيته من ذلك املصري .وأضاف
“بينيت” يف ترصيحات له بداية العام الحايل :أنه “يتوجب الرتكيز عىل عدم االنهيار
داخليا ،وبالتايل االندثار كام
من الداخل؛ ألن أشد ما يواجه إرسائيل هو خطر التفكك
ً
حصل مباملك اليهود السابقة”)*(.

“منر بنقمة العقد الثامن”(((،
و”ايهود باراك” متخوف من زوال إرسائيل ،ويقولُّ :
 https://safa.ps/p/327902 15 .1مايو .2022
 .2األوروبية2022/ 5/ 7،
https://www.aljazeera.net/news/2022/5/7/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF8.%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85
.%D9%86
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تعمر لليهود دولة أكرث من
مستشهد ًا يف ذلك بـ”التاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه مل ّ
 80سنة إال يف فرتتني استثنائيتني”.
مر التاريخ
ويف مقال له بصحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلرسائيلية ،قال باراك“ :عىل ّ
اليهودي مل تعمر لليهود دولة أكرث من ( )80سنة ،إال يف فرتتني :فرتة امللك داود،
وفرتة الحشمونائيم ،وكلتا الفرتتني كانت بداية تفككها يف العقد الثامن”.
وأضاف قائل :إن تجربة الدولة العربية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة،
وهي اآلن يف عقدها الثامن ،وإنه يخىش أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كام نزلت
بسابقتها .وأشار “باراك” إىل أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد الثامن؛
“فأمريكا نشبت فيها الحرب األهلية يف العقد الثامن من عمرها ،وإيطاليا تحولت
إىل دولة فاشية يف عقدها الثامن ،وأملانيا تحولت إىل دولة نازية يف عقدها الثامن،
وكانت سبب ًا يف هزميتها وتقسيمها ،ويف العقد الثامن من عمر الثورة الشيوعية تفكك
االتحاد السوفيايت ،وانهار ،وانفرط عقده”.

(((

لتعمر إرسائيل ( )100عام ،وأن هذا ليس
وأعلن “نتنياهو” عام  2017أنه سيجتهد ّ
بديهي ًا؛ ألنه مل يسبق لدولة يهودية بلوغ ألـ ، 80وهو ذاته ما حذر منه الحق ًا رئيس
وزراء االحتالل الحايل “نفتايل بينيت”

(((

وأحد القادة الصهاينة “جدعون ليفي” يقول“ :لن يستطيع أحد وقف عملية التدمري
الذايت الداخيل اإلرسائييل ،فمرض إرسائيل الرسطاين قد بلغ مراحله األخرية،
وال سبيل لعالجه” ،فيام أكد املؤرخ اإلرسائييل “بيني موريس” أن إرسائيل مكان،

 ،2022/ 5/ 7 .1املصدر  :الصحافة اإلرسائيلية.
 .2رويرتز.
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ستغرب شمسه ،وسيشهد انحال ًال أو غوص ًا يف الوحل ،وخالل سنوات سينترص العرب
مطاردين أو مقتولني.
واملسلمون ،ويكون اليهود أقلية يف هذه األرض ،إما
َ
ووزير الحرب اإلرسائييل “بيني غانتس” قال“ :إن املخاوف من سيطرة الفلسطينيني
عىل إرسائيل يف املستقبل ليست بعيدة عن الواقع ،وإن إرسائيل ستتقلص خالل
السنوات املقبلة لتصبح بني مستوطنتي غديرا والخضرية”.
أما “يوفال ديسكني” الرئيس السابق لجهاز الشاباك ،فقال“ :إن إرسائيل لن تبقى
إىل الجيل القادم” ،ومل يقترص األمر عىل مسؤولني إرسائيليني ،فقد أعرب الرئيس
األمرييك السابق “دونالد ترامب” عن اعتقاده بأنه سيتم القضاء عىل إرسائيل)*(.

* السيطرة عىل املكاسب والرثوات :دافع مشرتك بني كثري من الحمالت
االستعامرية ،يتلخص يف وضع اليد عىل الرثوات واألسواق واملواقع السياسية أو
األماكن ،الستثامر ذلك كله يف جني املكاسب املادية ،التي متنحهم قوة ،وبخاصة
يف املنافسة عىل الوجود والقدرة عىل التحكم مبصري اآلخرين ،وضامن االستحواذ
عىل الرثوات التي متكنهم من الترصف دون معوقات اقتصادية ضاغطة ،أو معرقلة.
الصهاينة واإلرسائيليون الذين كانوا مرشدين يف بقاع مختلفة من أنحاء العامل،
وجدوا مالذ ًا لهم يف فلسطني ،التي يطلقون عليها أرض السمن والعسل ،كناية
عن خصب خرياتها ،وفيها مقدسات ال توجد يف بقعة أخرى من العامل ،يقصدها
* 2022/ 5/ 23
https://www.aljazeera.net/opinions/2022/5/23/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9
%8A%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7
%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D
.8%A9
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السائحون ،وبخاصة املسلمون واملسيحيون للتواصل مع مقدساتهم فيها ،والتعرف
إليها ،وال يخفى عىل أحد حجم املنافع املادية التي تجنى من استقطاب السياح،
إضافة إىل الحيوية التي يساهمون يف إنعاشها يف أسواق البالد التي يفدون إليها،
تعضده األسباب سالفة الذكر يف الطمع يف فلسطني ،والقدس عىل
فهذا سبب رئيس
ُ
وجه الخصوص ،لوضع اليد عليهام ،ونهب خرياتهام.
أساليب التهجري القرسي عن القدس ووسائله

يقرتف املحتل اإلرسائييل جرائم متنوعة يصعب حرص أشكالها وصورها وأنواعها
ضد فلسطني ،أرض ًا وشعب ًا ومقدسات ،وعىل رأسها العدوان عىل مدينة القدس ودرتها
املسجد األقىص املبارك ،ومن أساليبه العدوانية الهادفة لتحقيق أطامعه الغاشمة ما
يأيت:
* إغراء أصحاب النفوس املريضة وإغواؤهم لبيع عقاراتهم ،أو السمرسة عليها:
من أسهل أساليب التهجري القرسي عن القدس ووسائله ،رشاء الذمم ،ببذل املال،
أو منح االمتيازات املمنوعة ،أو صعبة املنال لبعض أصحاب النفوس الدنيئة،
الذين يقبلون عروض بيع دينهم وضامئرهم ،وأعراضهم ،ودماء شهدائهم ،وأنات
أرساهم ،بعرض يبقى باخس ًا مهام كانت أرقامه خيالية وباهظة ،فيقدمون شيئ ًا من
هذا الثمن؛ ليتم لهم وضع اليد عىل أمالك يضيفونها إىل حيز مغتصباتهم ،التي
وضعوا اليد عليها بأساليب ووسائل أخرى ،بهدف تحقيق اإلحالل املنشود من قبلهم،
مكان الوجود العريب واإلسالمي يف القدس وأكنافها.
وأحيان ًا يتم السقوط يف هذا املرتع النجس والخسيس مقابل تحصيل تصاريح
14
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عمل أو مرور أو بطاقات متيزية ،أو امتيازات أخرى ،يقدمها املحتلون لخادميهم
ومؤازريهم واملتخاذلني معهم ،فكثرية هي املمنوعات التجربية الظاملة التي تفرض
عىل عامة الناس من أهل فلسطني ودرتها القدس ،فيجد بعض ذوي النفوس املريضة
متنفس ًا لهم بالهبوط يف مرتع الخيانة مقابل الحصول عىل امتيازات مرورية أو ما
شابهها ،من قبل سلطات االحتالل ،ليخرجوا بها من دائرة املوانع.
* التهديد والرعب والبطش:
يف مقابل اإلغواء واإلغراء يمُ ارس املحتل الظامل التهديد ،والبطش ،والعنف،
ويستخدم أسلحة القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني مبختلف فئاته ورشائحه وأماكن
تواجده ،ويتم الرتكيز عىل منطقة القدس وما حولها ،إلحداث حالة من التنفري منها،
ويشهر املحتل ممث ًال بأذرعه
وإجبار أكرب عدد ممكن من أهلها عىل الهجرة عنها،
ُ
الرسمية ومستوطنيه أسلحة القتل واإلرهاب املمنهج ،ضد العرب واملسلمني ،ويوقع
إصابات بالغة يف األرواح واألبدان وإعاقات دامئة ،ويضيق الخناق عىل حركة التنقل
داخل املدن والقرى وبينها ،بهدف التنفري من البقاء واإلقامة يف منطقة القدس
ومحيطها ،وإخالئها للمستوطنني الغرباء.
* الحصار االقتصادي وغالء األسعار وحرص مصادر الدخل وفرض الرضائب
واملخالفات واإلتاوات ،وقنص األموال الفلسطينية جهار ًا نهاراً:
الحرب االقتصادية بصورها املتنوعة ،ومستوياتها املختلفة ،تستخدم لرتكيع
الخصوم تحت مظلة توفري لقمة العيش ،ورزق العيال ،وأداء الواجبات الحياتية
واملعيشية ،ومامرسة الضغوط االقتصادية معروفة ومجربة ،فحصار املسلمني
15

جملة اإلسراء

العدد  161محرم  /صفر 1444هـ  -آب  /أيلول 2022م

مبوجب وثيقة املقاطعة معروف يف التاريخ ،واستخدام املنافقني وأعوانهم الضغط
االقتصادي عىل املسلمني بغية جرهم للردة عن الدين ،أخرب جل يف عاله عنه ،فقال
ول ال َّلهِ َح َّتى َينفَ ُّضوا َولِ َّلهِ َخ َزائِ ُن
ند َر ُس ِ
ين َيقُ و ُل َ
تعاىلُ :
ون لاَ تُنفِ قُ وا َعلىَ َم ْن عِ َ
{ه ُم ا َّل ِذ َ
ني لاَ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض َو َل ِك َّن ا ْل ُم َنافِ قِ َ
َّ

ون} (املنافقون)7:
َيفْ قَ ُه َ

ونبه القرآن الكريم املسلمني إىل أهمية اللجوء إىل الله الرزّاق ،حتى وهم يتعرضون
ون ن ََج ٌس َف َال
ين َآم ُنو ْا ِإ مَّ َ
نا ا ْل ُمشرْ ِ ُك َ
للضغوط االقتصادية ،فقال عز وجلَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ـذا َو ِإ ْن ِخفْ ُت ْم َع ْي َل ًة َف َس ْو َف ُيغْ نِ ُ
ام َب ْع َد َعامِ ِه ْم َه َ
يك ُم ال ّل ُه مِ ن
َيقْ َر ُبو ْا ا ْل َم ْس ِج َد ا ْل َح َر َ
َف ْضلِ هِ

يم} (التوبة)28 :
يم َح ِك ٌ
ِإن َشاء ِإ َّن ال ّل َه َعلِ ٌ

والصهاينة وسلطاتهم الغاشمة يتفننون ،ويتوسعون يف استخدام الحرب
ً
خاصة ،ويشنون هذه الحرب بأساليب
االقتصادية عىل الفلسطينيني واملقدسيني
يرشعون لها قوانني مزاجية جائرة وعنرصية ،لزيادة الضغط االقتصادي عليهم ،بهدف
تركيعهم وتهجريهم ،بحجة البحث عن حياة كرمية ،أو انتعاش اقتصادي ،ومتلص
من اإلتاوات والرضائب واملخالفات واملضايقات.
ومن عدوانهم املكشوف بهذا الصدد قنص أموال الرضائب الفلسطينية بقرارات
سياسية أو قضائية جائرة ومستبدة ،وفرض أحكام مالية باهظة لصالح اإلرسائيليني،
بحجة تعويض بعضهم بسبب أحداث تعرضوا لها ،أو عقاب ًا للفلسطينيني بسبب
رصف مستحقات األرسى والشهداء.
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* عرقلة تراخيص األبنية وفرض غرامات عىل املخالفني ،وهدم املباين التي
تشيد دون ترخيص:
تفرض سلطات االحتالل رشوط ًا تعجيزية لرتخيص األبنية ،وتجبي رسوم ًا باهظة عىل
الرخص ،عدا عن االنتظار الطويل للحصول عليها ،ويف أحيان كثرية ال تتم املوافقة
عىل طلبات الرتخيص ،وعند إنشاء أي بناء أو جزء منه ،ولو يسري دون ترخيص ،يفرض
عىل صاحبه هدمه بيده ،وإال تُفرض عليه غرامات باهظة للهدم ،ويتكلف الحاصل عىل
الرخصة ،أو الذي يبني دون ترخيص ،نفقات بالغة القدر ،وتفرض املخالفات املالية
عىل من يبني دون ترخيص يف األحوال كلها ،ومع ازدياد عدد السكان ،واالضطرار إىل
يضطره إىل رشاء شقق سكنية
تأهيل البناء ،يجد املقديس نفسه يف سجن ضيق ،ما
ُ
ألبنائه ،أو التفكري بالبناء لهم خارج حدود منطقة القدس ،وما ذلك إال مثرة واضحة
من مثار التهجري القرسي املمنهج عن القدس.
* منع جمع شمل العائالت:
جلب اليهود واستقطابهم من أصقاع الدنيا ،ليستوطنوا فلسطني ،وبخاصة يف
مدينة القدس ومحيطها ،تبذل له الجهود ،واألموال ،ومتهد له السبل ،وتعمل له
مؤسسات إعالمية ،وتُبنى لهم املستوطنات ،وتُعبد لهم الطرق ،وتُهيأ لهم أجواء
الراحة ،والصحة ،والرتبية ،والتعليم ،والرياضة ،والرتفيه ،بينام ُيضيق الخناق عىل
رقاب املقدسيني ،فيمنع جمع شمل أقاربهم بهم ،حتى أزواجهم توضع لجمع
شملهم بهم رشوط ترشيعية وقانونية وأدوات تنفيذية ِسمتها القسوة ،والشدة،
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واملنع ،والرفض ،وحني تفلح حالة جمع شمل بالحصول عىل املوافقة ،فإنها تسبق
بخطوات شاقة ،وإجراءات معقدة ومذلة ،ويستغرق انتظارها ردح ًا طوي ًال من الزمن.
* حصار القدس واملسجد األقىص املبارك:
تعمل سلطات االحتالل عىل تضييق الخناق عىل أهل القدس ورواد املسجد
األقىص لتحقيق اإلبعاد القرسي عنهام ،ومتنع التواصل مع أهل القدس ،وتفرض
اإلبعاد القرسي عن القدس ،وبخاصة عن املسجد األقىص املبارك ،وذلك يف إطار
عدوان صارخ تقرتفه سلطات االحتالل جهار ًا نهار ًا ،وبصورة مضطردة ،تشمل إلحاق
األذى بأعداد كبرية من الفلسطينيني ،لتحقيق غاياتها العنرصية والظاملة ،فكم من
محرومني من التعبد يف املسجد األقىص املبارك بحجة الرفض األمني لدخولهم
القدس ،وبعضهم من املقيمني يف محيطها ،وآخرين يقيمون يف باقي املدن ،والقرى،
واملخيامت الفلسطينية ،وال توجد لهذا املنع أسباب قانونية ،أو محددة ،اللهم إال
التحكم والتجرب الظاملينْ ِ من قبل الجهات التي تصدر تصاريح املرور والعبور،
وبعض املواطنني بلغ بهم العمر عتي ًا ،وهم ما زلوا يعانون من هذا املنع الجائر،
حتى إن كثري ًا من املرىض يمُ نعون من الوصول إىل املشايف املقدسية بحجة املنع
األمني ،وتبلغ وقاحة اإلبعاد القرسي عن القدس ذروة البجاحة والوقاحة والعنرصية،
حني يبعد أبناء القدس ممن يحملون بطاقات شخصية خاصة بأبنائها ،فيبعدون عن
القدس ،أو عن االقرتاب من بوابات املسجد األقىص املبارك ،والطرق املؤدية إليه،
مبوجب قرارات تصدر بشكل مترسع وظامل ومجحف من جهات سياسية ،أو أمنية ،أو
قضائية؛ أي من أصحاب النفوذ الظامل والغطرسة البجحة يف كيان محتيل فلسطني
والقدس ،ومغتصبي الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني.
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خامتة:

دوافع سلطات االحتالل وأجهزتها كافة ،وأساليبها العنرصية وأهدافها ووسائلها
لتحقيق التهجري القرسي عن القدس واملسجد األقىص ،يصعب بحال حرصها،
واإلحاطة الشاملة بها ،فالحديث عنها يطول ويطول ،وخباياها كثرية ،ومن تلك
الوسائل واألساليب إضافة إىل ما متت اإلشارة إليه ،نرش الفنت والقالقل الداخلية،
مبا يف ذلك جرائم القتل والرسقات ،وبث اإلشاعات واألراجيف يف أوساط السكان
العرب واملسلمني ،واستخدام اإلعالم للتعتيم والتجاهل أحيان ًا ،والرتكيز املغرض،
والتهييج ،ونرش مواد وبرامج لغسل األدمغة أحيان ًا أخرى ،وتسهيل تعاطي املخدرات،
وتقييد حريات التنقل والسفر ،وفرض قوانني تساعد عىل تفكك األرس والتفلت من
املبادئ والقيم الدينية ،وما إىل ذلك من وسائل عنرصية ،وأساليب بغيضة.
وحيث إن املجال يف هذا املقام ال يتسع للخوض يف مزيد من محاور عنرصية
التهجري القرسي عن القدس واملسجد األقىص املبارك ،ونتائجه ،وتداعياته ،ووسائله،
وأساليبه  ،فنكتفي يف هذه املرحلة مبا تيرست اإلشارة إليه ،ومبا تم الوقوف عنده
من جوانب هذه القضية بالغة الحساسية والخطورة ،راجني الله العيل القدير أن
يحمي قدسنا وأقصانا ،واملرابطني فيهام ،وأن ييرس لديننا ومقدساته واملؤمنني به
نرص ًا مبين ًا من عنده ،وما ذلك عىل الله بعزيز.
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تجليات اليقني

كلمة العدد

يف الهجرة بالدين
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله /رئيس التحرير

يتفق املحللون من علامء املسلمني لدواعي الهجرة بالدين التي مارسها النبي
محمد ،صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه الغر امليامني ،ريض الله عنهم ،عىل تعلقها
بالحرص عىل نرش الدين وتبليغه للعاملني يف بيئة أكرث أمن ًا وأهدأ أجواء ،فلام ضاق
مهد الدعوة األول بها ،وتلبدت أجواؤه بالكيد ،واملضايقة ،واألذى ،والحصار الظامل
والخانق ،أصبح ال مناص من التفكري بالهجرة ،فكانت محاوالت الهجرة إىل الحبشة
والطائف ،ثم إىل يرثب ،التي أصبحت تسمى بعد الهجرة باملدينة املنورة ،وخالل
أحداث الهجرة برز اليقني بالله ،وتجلت الثقة بنرصه املوعود والقادم ،وكانت
املواقف الدالة عىل هذه املعاين النبيلة ،ودلت عليها كذلك عبارات إميانية ،صدرت
عن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،بصورة واضحة ،حتى إن بعضها وثقتها آيات قرآنية
ين َكفَ ُرو ْا َثانيِ َ ا ْثنَينْ ِ ِإ ْذ
كرمية ،فقال تعاىل{ِ :إ َّال َتنصرُ ُ ُ
وه َفقَ ْد َنصرَ َ ُه ال ّل ُه ِإ ْذ َأخْ َر َج ُه ا َّل ِذ َ
ُهماَ فيِ ا ْلغَ ارِ ِإ ْذ َيقُ ُ
ول لِ َص ِاح ِبهِ َال َت ْح َز ْن ِإ َّن ال ّل َه َم َع َنا َف َأ َنز َل ال ّل ُه َس ِكي َن َت ُه َع َل ْيهِ َو َأ َّي َد ُه
ود ْ
السفْ لىَ َو َكلِ َم ُة ال ّلهِ ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َوال ّل ُه َع ِز ٌيز
ِب ُج ُن ٍ
مل َت َر ْو َها َو َج َع َل َكلِ َم َة ا َّل ِذ َ
ين َكفَ ُرو ْا ُّ
يم}(التوبة)40:
َح ِك ٌ
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فهذه اآلية الكرمية تخرب عن يقني النبي ،صىل الله عليه وسلم ،بحامية الله له،
ولصاحبه أيب بكر الصديق ،ريض الله عنه ،وهام يف ساعة حالكة ،وشدة بالغة،
ول ال َّلهِ ؛ َل ْو َأ َّن َأ َح َد ُه ْم َر َف َع َق َد َم ُه َرآنَاَ ،ق َ
وصفها ريض الله عنه ،فقال(ُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ال:
َما َظ ُّن َك ِبا ْثنَينْ ِ ال َّل ُه َثالِ ث ُُهماَ ؟!!)

(((

فالنبي ،صىل الله عليه وسلم ،عرب عن يقينه يف هذا املوقف العصيب ،بحتمية
نجاته وصاحبه ،وهام يف هذه اللحظات العسرية ،التي عرب عن وصف معاملها أبو بكر،
ريض الله عنه ،بقوله للنبي ،صىل الله عليه وسلم“ :لو َأ َّن َأ َح َد ُه ْم ن ََظ َر َت ْح َت َق َد َم ْيهِ

لأَ َبْصرَ َ نَا”((( ويف الرواية أعالهَ “ :ل ْو َأ َّن َأ َح َد ُه ْم َر َف َع َق َد َم ُه َرآنَا” يعني وصل مطاردوهام
إىل باب الغار ،الذي يختبئان فيه ،ويف األحوال العادية تسقط القلوب يف مثل هكذا
حال ،فمغريات القبض عليهام باهظة القيمة ،فمن ذا الذي رصف األنظار عن متابعة
دخول الغار ،التي لو حصلت لتم ما ال تحمد عقباه ،حتى إن أبا بكر ،ريض الله عنه،
عىل الرغم من عمق يقينه وإميانه انتابه خوف ،عرب عنه بحاله ومقاله ،لكن يقني
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،بربه دفعه ليطمنئ صاحبه ،بأنهم لن يصلوا إليهام ،ألن
عني الله ترعاهام ،فقال“ :ما َظ ُّن َك يا َأ َبا َب ْك ٍر ِبا ْثنَينْ ِ الله َثالِ ث ُُهماَ ؟!!”((( ويف اآلية القرآنية
الكرمية إخبار عن هذا اليقني{ِ :إ ْذ َيقُ ُ
ول لِ َص ِاح ِبهِ

َ
ال َت ْح َز ْن ِإ َّن ال ّل َه َم َع َنا}(التوبة.)40:

يقول صاحب أضواء البيان :وهذا املوقف آية من آيات الله ،اثنان أعزالن يتحديان
اب َق ْولِ هِ َ { :ثانيِ َ ا ْثنَينْ ِ ِإ ْذ ُهماَ فيِ الغَ ارِ ِإ ْذ َيقُ ُ
ول لِ َص ِاح ِبهِ َ :ال
 .1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة براءةَ ،ب ُ
ت َْح َزنْ إِنَّ ال َّل َه َم َع َنا} (التوبة.)40 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب املهاجرين وفضلهم.
 .3التخريج نفسه.
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وعددها ،فيخرجان تحت ظالل السيوف ،ويدخالن الغار
بعددها ُ
قريش ًا بكاملهاَ ،
يف سدفة الليل ،ويأيت الطلب عىل فم الغار بقلوب حانقة ،وسيوف مسلطة ،وآذان
مرهفة ،حتى يقول الصديق ،ريض الله عنه :والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت
نعليه ألبرصنا ،فيقول صىل الله عليه وسلم ،وهو يف غاية الطأمنينة ،ومنتهى السكينة:
(ما َظ ُّن َك يا َأ َبا َب ْك ٍر ِبا ْثنَينْ ِ الله َثالِ ث ُُهماَ

؟!!)(*)

فالعبارة املتضمنة يف اآلية الكرمية ،واألخرى يف الحديث الصحيح ،تتضافران يف
التأكيد عىل مستوى اليقني الفائق الذي كان راسخ ًا يف قلبه الرشيف ،والذي بوجوده
مل يفزع ،صىل الله عليه وسلم ،ومل يرتعد خوف ًا؛ كون املطاردين لهام عىل باب
الغار ،ولو نظر أحدهم إىل موضع قدميه لرآهام:
ومثل هذا اليقني تجىل يف مواقف عصيبة ،تعرض لها معرش األنبياء السابقني،
عليهم السالم ،والصالحني من عباد الله ،وما حادثة إلقاء إبراهيم ،عليه السالم،
يف النار امللتهبة عن هذه املعاين ببعيد ،فوفق املعايري الطبيعية ما كان ميكن
إلبراهيم ،عليه السالم ،الخروج من هذه املحنة ،وفيه عرق ينبض ،ولكن رعاية الله
أحاطت به ،فخرج منها متمتع ًا بالربد والسالم ،حيث انقلبت خاصية اإلحراق بقدرة
الله إىل نقيضها.
وموىس ،عليه السالم ،شق له الله البحر ليعرب وصحبه غامره ،وكأنهم ميشون عىل
يابسة ،يف الوقت الذي غرق يف البحر نفسه فرعون وربعه.

* أضواء البيان.19/ 8 ،
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معززات قولَ { :
ال َت ْح َز ْن ِإ َّن ال ّل َه َم َع َنا}:

انطلق قوله صىل الله عليه وسلم ،لصاحبه ،وهام يف الغارَ { :ال َت ْح َز ْن ِإ َّن ال ّل َه َم َع َنا}
من إميان راسخ ،وعقيدة صلبة ،ويقني جازم ،بأن الله قادر وعامل ومحيط بأقدار
الخلق ،فال يعجزه سبحانه يشء يف األرض ،وال يف السامء ،وهو يؤيد نبيه ،صىل
الله عليه وسلم ،ودينه الحق وأنصاره ،وتسند هذا اليقني معززات إميانية عربت عنها
ون}
ين ُهم ُم ْح ِس ُن َ
ين اتَّقَ و ْا وا َّل ِذ َ
آيات التنزيل ،التي منها قوله عز وجل{ِ :إ َّن ال ّل َه َم َع ا َّل ِذ َ
(النحل.)128:

يبني صاحب أضواء البيان ،بأن الله جل وعال ذكر يف هذه اآلية الكرمية أنه مع عباده
املتقني املحسنني ،وهذه املعية بعباده املؤمنني تكون باإلعانة وال َّنرص والتوفيق،
وكرر هذا املعنى يف مواضع أخر ،كقوله عز وجل ملوىس وهارون{َ :ق َ
ال لاَ َت َخ َافا ِإنَّنِ ي
َم َع ُكماَ َأ ْس َم ُع َو َأ َرى} (طه ،)46:وطأمن سبحانه املالئكة مبعيته لهم ،كام يف قوله عز
وجل{ِ :إ ْذ ُي ِ
ين
ين َآم ُنو ْا َس ُأ ْلقِ ي فيِ ُق ُل ِ
وب ا َّل ِذ َ
وحي َر ُّب َك ِإلىَ ا ْل َمآلئِ َكةِ َأنيِّ َم َع ُك ْم َفث َِّب ُتو ْا ا َّل ِذ َ
ان} (األنفال.)12:
اض ُبو ْا مِ ْن ُه ْم ُك َّل َب َن ٍ
اض ُبو ْا َف ْو َق ا َأل ْع َن ِاق َو رْ ِ
الر ْع َب َف رْ ِ
َكفَ ُرو ْا َّ

وعرب نبي الله موىس ،عليه السالم ،عن يقينه باملعية الربانية َ{ق َ
ال كَلاَّ ِإ َّن َم ِع َي َربيِّ
َس َي ْه ِد ِين} (الشعراء )62:إىل غري ذلك من اآليات والشواهد التي تقود إىل تعزيز اإلميان
واليقني بحتمية نرص الله جنده وأحبابه يف كل زمان ومكان.
وأما املعية العامة للخلق جميعهم ،فهي باإلحاطة التامة ،والعلم ونفوذ القدرة،
حبة خردل،
وكون الجميع يف قبضته جل وعال ،فالكائنات يف يده جل وعال أصغر من ّ

وهذه هي املذكورة أيض ًا يف آيات كثرية ،كقوله تعاىل{َ :أ َل ْم َت َر َأ َّن ال َّل َه َي ْع َل ُم َما فيِ
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السماَ َو ِ
نج َوى َ�ثلاَ َث ٍة ِإلاَّ ُه َو َر ِاب ُع ُه ْم َولاَ َخ ْم َس ٍة ِإلاَّ ُه َو
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِض َما َي ُك ُ
ون مِ ن ْ
َّ
َسادِ ُس ُه ْم َولاَ َأ ْد ىَن مِ ن َذلِ َك َولاَ َأ ْكثرَ َ ِإلاَّ ُه َو َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما َكانُوا ُث َّم ُي َن ِّب ُئ ُهم بمِ َ ا َعمِ ُلوا
ش ٍء
َي ْو َم ا ْلقِ َي َامةِ ِإ َّن ال َّل َه ِب ُك ِّل يَ ْ
السماَ َو ِ
اس َت َوى َعلىَ ا ْل َع ْر ِش َي ْع َل ُم َما َيلِ ُج فيِ الأْ َ ْر ِض
ات َوالأْ َ ْر َ
ض فيِ ِس َّتةِ َأ َّي ٍ
ام ُث َّم ْ
َّ
يها َو ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكن ُت ْم َوال َّل ُه بمِ َ ا
السماَ ء َو َما َي ْع ُر ُج فِ َ
َو َما َيخْ ُر ُج مِ ْن َها َو َما َي ِنز ُل مِ َن َّ
يم} (املجادلة)7 :
َعلِ ٌ

{ه َو ا َّل ِذي َخ َل َق
وقوله جل شأنهُ :

ري} (الحديد.)4:
َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌ
ني} (األعراف.)7:
وقوله تعاىل{َ :ف َل َنقُ َّص َّن َع َل ْي ِهم ِب ِع ْل ٍم َو َما ُك َّنا غَ آئِ ِب َ

ون مِ ْن َع َم ٍل ِإ َّال
{و َما َت ُك ُ
ون فيِ َش ْأ ٍن َو َما َت ْت ُلو مِ ْن ُه مِ ن ُق ْر ٍآن َو َال َت ْع َم ُل َ
وقوله عز وجلَ :
ُك َّنا َع َل ْي ُك ْم شُ ُهود ًا ِإ ْذ تُفِ ُ
يض َ
ون فِ يهِ َو َما َي ْع ُز ُب َعن َر ِّب َك مِ ن مِ ثْقَ ِال َذ َّر ٍة فيِ ا َأل ْر ِض َو َال فيِ
َّ
السماَ ء َو َال َأ ْصغَ َر مِ ن َذلِ َك َوال َأ ْكبرَ َ ِإ َّال فيِ

ني} (يونس.)61:
اب ُم ِب ٍ
كِ َت ٍ

إىل غري ذلك من اآليات)*(.

قذف الرعب يف قلوب أعداء الله ،والسكينة يف قلوب املؤمنني:

يتقاطع مع خلفية عجز املطاردين مبا لديهم من إمكانات لإلمساك بالرسول ،صىل
الله عليه وسلم ،وصاحبه ،وهام يف الغار عن تحقيق هدفهم ،حوادث شاهدة عىل
فشل املرتبصني بالحق وأهله ،ألن الله لهم باملرصاد ،وهو القائل سبحانه{ِ :إن َُّه ْم
م ُر َو ْيد ًا} (الطارق)17 - 15 :
يد َ
ون َك ْيد ًا* َو َأكِ ُ
َي ِك ُ
يد َك ْيد ًا* َف َم ِّه ِل ا ْل َكافِ ِر َ
ين َأ ْم ِه ْل ُه ْ
ومن أشكال إحباط كيد الظاملني وسبله ،دب الرعب يف قلوبهم ،حيث يهدد
الر ْع َب بمِ َ ا َأشرْ َ ُكو ْا ِبال ّلهِ َما
{س ُن ْلقِ ي فيِ ُق ُل ِ
وب ا َّل ِذ َ
ين َكفَ ُرو ْا ُّ
سبحانه ،فيقول جل شأنهَ :
* أضواء البيان 469 - 468 /2 ،بترصف.
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َل ْم ُي َن ِّز ْل ِبهِ

ْس َمث َْوى َّ
ني} (آل عمران)151:
ُس ْل َطان ًا َو َم ْأ َو ُ
الظالِ مِ َ
اه ُم ال َّن ُار َو ِبئ َ

وطأمن الله أعوان املؤمنني من املالئكة وإياهم بدحر أعدائهم بسالح الرعب،
فقال تعاىل{ِ :إ ْذ ُي ِ
وحي َر ُّب َك ِإلىَ ا ْل َمآلئِ َكةِ َأنيِّ َم َع ُك ْم َفث َِّب ُتو ْا ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنو ْا َس ُأ ْلقِ ي فيِ
ان} (األنفال)12:
اض ُبو ْا مِ ْن ُه ْم ُك َّل َب َن ٍ
اض ُبو ْا َف ْو َق ا َأل ْع َن ِاق َو رْ ِ
الر ْع َب َف رْ ِ
ُق ُل ِ
وب ا َّل ِذ َ
ين َكفَ ُرو ْا َّ
وأخرب عز وجل عن استخدام هذا السالح الفاعل ضد أعداء املسلمني ،يف حال
ما كان يتوقع فيه أحد من الخلق وقوع تلك الهزمية النكراء لفلول الظاملني ،حتى
املؤمنني ما كانوا يتخيلون إمكانية هزمية هؤالء الذين كانوا متحصنني يف ديارهم،
لكن الله بقدرته وعظمته أخرجهم ،وأخرب سبحانه عن هذا الحدث العظيم ،فقال
ارِه ْم لأِ َ َّو ِل ا ْل َحشرْ ِ َما َظ َنن ُت ْم
اب مِ ن دِ َي ِ
ين َكفَ ُروا مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
تعاىلُ :
{ه َو ا َّل ِذي َأخْ َر َج ا َّل ِذ َ
اه ُم ال َّل ُه مِ ْن َح ْي ُث َل ْم َي ْح َت ِس ُبوا
من ال َّلهِ َف َأ َت ُ
َأن َيخْ ُر ُجوا َو َظ ُّنوا َأن َُّهم مانِ َع ُت ُه ْم ُح ُصون ُُهم َ
ول
َو َق َذ َف فيِ ُق ُل ِ
الر ْع َب ُيخْ ِر ُب َ
ون ُب ُيو َت ُهم ِب َأ ْي ِد ِيه ْم َو َأ ْي ِدي ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
وب ِه ُم ُّ
ني َف ْاع َتبرِ ُ وا َيا ُأ يِ
صارِ } (الحرش)2:
الأْ َ ْب َ
الر ْع َب}
{و َق َذ َف فيِ ُق ُل ِ
يقول صاحب أضواء البيان بأن منطوق قوله تعاىلَ :
وب ِه ُم ُّ
أن الرعب سبب من أسباب هزمية اليهود ،ومفهوم املخالفة يدل عىل أن العكس
بالعكس ،أي أن الطأمنينة وهي ضد الرعب ،سبب من أسباب النرص ،وهو ضد
الهزمية ،وقد جاء ذلك املفهوم مرصح ًا به يف آيات من كتاب الله تعاىل ،منها قوله
وب ِه ْم
ني ِإ ْذ ُي َب ِاي ُعون ََك َت ْح َت َّ
الش َج َرةِ َف َعلِ َم َما فيِ ُق ُل ِ
تعاىلَ { :لقَ ْد َرضيِ َ ال َّل ُه َع ِن ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
الس ِكي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ َثا َب ُه ْم َف ْتح ًا َق ِريب ًا}(الفتح )18:وبني سبحانه يف هذه اآلية الكرمية
َف َأ َنز َل َّ
أن محل إنزال السكينة هو القلوب)*(.

* أضواء البيان.397/ 7 ،
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ري ٍة َو َي ْو َم ُحنَينْ ٍ ِإ ْذ
ويف سورة التوبة يقول تعاىلَ { :لقَ ْد َنصرَ َ ُك ُم ال ّل ُه فيِ َم َو ِاط َن َكثِ َ
َأ ْع َج َب ْت ُك ْم َكثرْ َت ُُك ْم َف َل ْم ُتغْ ِن َع ُ
ض بمِ َ ا َر ُح َب ْت ُث َّم َو َّل ْي ُتم
نك ْم َش ْيئ ًا َو َض َاق ْت َع َل ْي ُك ُم ا َأل ْر ُ
ني َو َأ َنز َل ُج ُنود ًا ْ
مل َت َر ْو َها
ين* ُث َّم َأ َنز َل ال َّل ُه َس ِكي َن َت ُه َعلىَ َر ُسولِ هِ َو َعلىَ ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
ُم ْد ِب ِر َ

َو َّ
ين} (التوبة.)26 - 25:
ين َكفَ ُرو ْا َو َذلِ َك َج َز ُآء ا ْل َكافِ ِر َ
عذ َب ا َّل ِذ َ
فقد ولوا مدبرين بالهزمية ،ثم أنزل الله سكينته عىل رسوله ،صىل الله عليه وسلم،
َ
وأنزل جنود ًا من املالئكة ،فكان ال َّنرص لهم ،وهزمية أعدائهم املشار
وعىل املؤمنني،
{و َّ
ين َكفَ ُرو ْا} أي بالقتل والسبي يف ذلك اليوم)*(.
عذ َب ا َّل ِذ َ
إليها ،بقوله تعاىلَ :
ومن ذلك إنزاله سبحانه السكينة عىل رسوله ،صىل الله عليه وسلم ،وصاحبه أيب
بكر ،ريض الله عنه ،خالل هجرتهام وبعدها ،وقد أشار سبحانه إىل هذا العون يف
َ
وجل...{:ف َأ َنز َل
اآلية الكرمية املخربة عن حدث الهجرة ،وحالهام يف الغار ،فقال عز
السفْ لىَ َو َكلِ َم ُة ال ّلهِ
ال ّل ُه َس ِكي َن َت ُه َع َل ْيهِ َو َأ َّي َد ُه ِب ُج ُن ٍ
ود َل ْم َت َر ْو َها َو َج َع َل َكلِ َم َة ا َّل ِذ َ
ين َكفَ ُرو ْا ُّ
يم}(التوبة.)40:
ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َوال ّل ُه َع ِز ٌيز َح ِك ٌ

جاء يف أضواء البيان أن السكينة املذكورة يف هذه اآلية الكرمية تشمل الطأمنينة،
والسكون إىل الحق ،والثبات والشجاعة عند البأس ،وقد ذكر جل وعال إنزاله السكينة
عىل رسوله ،صىل الله عليه وسلم ،وعىل املؤمنني يف براءة يف قوله تعاىلُ { :ث َّم َأن َ
َزل

ني َو َأ َنز َل ُج ُنود ًا َل ْم َت َر ْو َها َو َّ
ين َكفَ ُرو ْا
عذ َب ا َّل ِذ َ
ال ّل ُه َس ِكي َن َت ُه َعلىَ َر ُسولِ هِ َو َعلىَ ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
ين} (التوبة.)26:
َو َذلِ َك َج َزاء ا ْل َكافِ ِر َ

وأخرب القرآن الكريم عن مواطن عديدة َم َّن الله فيها بنرصه املؤزر عىل عباده
* أضواء البيان19/ 8 ،بترصف.
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املخلصني الصادقني ،التي عربوا فيها عن يقينهم بنرص الله يف أحلك الظروف ،منها
ين َق َ
اس َق ْد َج َم ُعو ْا َل ُك ْم
التي أخرب عنها سبحانه بقوله تعاىل{ :ا َّل ِذ َ
ال َل ُه ُم ال َّن ُ
اس ِإ َّن ال َّن َ
ميان ًا َو َقا ُلو ْا َح ْس ُب َنا ال ّل ُه َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل} (آل عمران)173:
َفاخْ َش ْو ُه ْم َف َز َاد ُه ْم ِإ َ
معززات ليقني املهاجرين:

هاجر املسلمون تنفيذ ًا ألمر الله ،الذي فرضه عليهم نرصة لإلسالم ،بالتزامن
واالقرتان مع بث محفزات كثرية للمهاجرين ،تعلق بعضها بانتصار اإلسالم يف الدنيا،
اج ُرو ْا فيِ ال ّلهِ مِ ن َب ْع ِد َما
{وا َّل ِذ َ
وتحقق العزة للمسلمني ،حيث يقول جل شأنهَ :
ين َه َ
الدن َْيا َح َس َن ًة َولأَ َ ْج ُر ِ
ون} (النحل.)41:
ُّ
اآلخ َرةِ َأ ْكبرَ ُ َل ْو َكانُو ْا َي ْع َل ُم َ
ُظلِ ُمو ْا َل ُن َب ِّو َئ َّن ُه ْم فيِ
يل ال َّلهِ ُث َّم ُقتِ ُلوا َأ ْو َماتُوا َليرَ ْ َ
زُق َّن ُه ُم ال َّل ُه رِ زْق ًا
ويقول
اج ُروا فيِ َس ِب ِ
تعاىل{:وا َّل ِذ َ
َ
ين َه َ
َح َسن ًا َو ِإ َّن ال َّل َه َل ُه َو َخيرْ ُ

ني} (الحج)58:
الرازِ قِ َ
َّ

وتعلق جل محفزات املهاجرين بجزائهم يف اآلخرة ،إىل جانب نرصهم يف الدنيا،
وتحقيق العزة لهم والسعة ورغد العيش ،ومن اآليات القرآنية الكرمية التي تحدثت
يل ال ّلهِ َي ِج ْد فيِ ا َأل ْر ِض ُم َراغَ ً
ام َكثِ ري ًا
عن هذه املحفزات قوله
تعاىل{:و َمن ُي َه ِاج ْر فيِ َس ِب ِ
َ
َو َس َع ًة َو َمن َيخْ ُر ْج مِ ن َب ْيتِ هِ ُم َه ِاجر ًا ِإلىَ ال ّلهِ َو َر ُسولِ هِ ُث َّم ُي ْدرِ ْك ُه ا ْل َم ْو ُت َفقَ ْد َو َق َع َأ ْج ُر ُه َعىل
ان ال ّل ُه غَ فُ ور ًا َر ِحي ً
اه ُدو ْا
ال ّلهِ َو َك َ
اج ُرو ْا َو َج َ
{وا َّل ِذ َ
ام} (النساء ،)100:وقوله تعاىلَ :
ين َآم ُنو ْا َو َه َ

ون َحقّ ًا َل ُهم َمغْ فِ َر ٌة َورِ ٌ
يم}
فيِ َس ِب ِ
ين َآوو ْا َو َنصرَ ُ و ْا ُأو َلـئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْؤمِ ُن َ
يل ال ّلهِ َوا َّل ِذ َ
زْق َك ِر ٌ

(األنفال)74:

ون
الس ِابقُ َ
ومن محاسن جزاء املهاجرين نيلهم رضا الله ،مصداق ًا لقوله عز وجلَ :
{و َّ
وهم ِب ِإ ْح َس ٍان َرضيِ َ ال ّل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضو ْا َع ْن ُه
ا َأل َّو ُل َ
ين ات ََّب ُع ُ
نصارِ َوا َّل ِذ َ
ون مِ َن ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
ين َوا َأل َ
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يها َأ َبد ًا َذلِ َك ا ْلفَ ْوزُ
َو َأ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍ
ات َت ْج ِري َت ْح َت َها ا َألن َْه ُار َخالِ ِد َ
ين فِ َ

يم} (التوبة)100:
ا ْل َع ِظ ُ

ومن أبرز محفزات املهاجرين وعدهم باملغفرة ،حسب قوله تعاىلُ {:ث َّم ِإ َّن َر َّب َك
يم}
اج ُرو ْا مِ ن َب ْع ِد َما ُفتِ ُنو ْا ُث َّم َج َ
لِ َّل ِذ َ
اه ُدو ْا َو َصبرَ ُ و ْا ِإ َّن َر َّب َك مِ ن َب ْع ِد َها َلغَ فُ ٌ
ور َّر ِح ٌ
ين َه َ
(النحل)110:

فاملهاجر يف سبيل الله يجد يف املحفزات اإلميانية الواعدة باملثوبة يف الدنيا
واآلخرة ،دعائم ليقينه وإميانه ،ما ينمي فيه الثبات عىل الدرب مع الله ،فال يساوره
ندم عىل ما فاته من ملذات ومنافع ،وال ما اعرتاه من تعب وعذاب بسبب إميانه،
والعمل لدينه ونرصته ،فيسري دامئ ًا رافع الهامة ،واثق الخطى ،بعزم وإرصار للظفر
بالنرص املوعود ،الذي وإن تأخر إىل حني من الوقت ،فإنه قادم ال محالة ،مصداق ًا
لوعده سبحانهَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنوا ِإن َتنصرُ ُ وا ال َّل َه َينصرُ

م} (محمد)7:
ْ ُك ْم َو ُيث َِّب ْت َأ ْق َد َام ُك ْ

بلسمة جراح املهاجرين:

الوعد بنرص املؤمنني ،وجزاء املهاجرين ،ليس له حدود ينقطع عندها ،بل الله
يبلسم جراح املهاجرين بالطأمنة التي ساقها لنبيه ،صىل الله عليه وسلم ،ملا هاجر
يف سبيل الله ،فقطع الله له وعد ًا حق ًا بأن يرده إىل موطنه الذي هاجر منه بأمر الله
آن َل َر ُّاد َك ِإلىَ َم َع ٍاد ُقل َربيِّ َأ ْع َل ُم َمن
وعونه ،فقال عز وجل{ِ :إ َّن ا َّل ِذي َف َر َ
ض َع َل ْي َك ا ْلقُ ْر َ
َجاء ِبا ْل ُه َدى َو َم ْن ُه َو فيِ َضلاَ

ني} (القصص)85:
ٍل ُم ِب ٍ

ومعنى املعاد يف قوله عز وجلَ {:ل َر ُّاد َك ِإلىَ َم َع ٍاد} املوضع الذي يعاد إليه ،فقيل
يعني مكة ،واآلية نزلت حني الهجرة ،ففيها وعد بالرجوع إىل مكة ،وفتحها ،وقيل:
يعني اآلخرة ،فمعناها إعالم بالحرش ،وقيل :يعني الجنة)*(.

* التسهيل لعلوم التنزيل.112/ 3 ،
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اد} قال :إىل َم َّك َة)*(.
اسَ { :ل َر ُّاد َك إىل َم َع ٍ
ويف صحيح البخاري عن ابن َع َّب ٍ

ويف املحصلة؛ فإن املهاجر يف سبيل الله موعود من رب الربية بجزاء عظيم،
متوج بالجنة ونعيمها ،ومن جزائه الزاهر يف الدنيا العودة امليمونة إىل موطنه ،الذي
هاجر منه قرس ًا ،بأن ييرسها الله إليه يف الزمان والحال ا َّلذين يقدرهام الله ،مام يعني
للموقن بوعد الله الحق ،أن دحر الظاملني وعودة الديار املغتصبة إىل أهلها قضية
حقوقية ثابتة ،ال تنازل عنها ،وال تفريط فيها ،وما النرص إال صرب ساعة ،وإن الصبح
لناظره قريب ،ولكن كثري ًا من الناس يستعجلون ،وبعضهم ممن زاغت قلوبهم،
وتضعضع يقينهم يشكون ويرتابون ،والله عز وجل أخرب عن أمثالهم بقوله عز وجل:
السماَ ء ُث َّم لِ َيقْ َط ْع
ُّ
{من َك َ
َ
الدن َْيا َوالآْ ِخ َرةِ َف ْل َي ْم ُد ْد ِب َس َب ٍب ِإلىَ َّ
ان َي ُظ ُّن َأن َلن َينصرُ َ ُه ال َّل ُه فيِ
ب َك ْي ُد ُه َما َي ِغ ُ
َف ْل َي ُ
يظ} (الحج)15:
نظ ْر َه ْل ُي ْذ ِه نَ َّ
مثرات اليقني وتكرار قول{ :لاَ َت ْح َز ْن ِإ َّن ال َّل َه َم َع َنا}(التوبة:)40:
املوقنون بعظمة الله وقدرته ،وبحقوقهم املرشوعة يف الوجود والكرامة والحرية،
يؤمنون بأن الله لن يتخىل عن نرصهم ومؤازرتهم ،وسبق أن شهدت الوقائع ،ونطقت
اآليات القرآنية بتحقق عون الله لعباده املخلصني ،ومن الشواهد التاريخية عىل مثرات
اليقني ،ما حصل مع رساقة بن مالك ،حني سعى بجد ومثابرة لنيل جائزة قريش ملن
يعرث عىل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يف طريق هجرته ،فعرثت به فرسه ،مرة تلو
أخرى ،حتى لجأ لطلب الدعاء من النبي ،صىل الله عليه وسلم ،مقابل رصف األنظار
عنهام ،فعن ا ْلبرَ َ اء بن َعازِ ٍب ،يقول( :جاء أبو َب ْك ٍر ،ريض الله عنه ،إىل أيب يف َم ْن ِزلِ هِ ،
آن} (القصص.)85 :
اب {إِنَّ ا َّل ِذي َف َر َ
ض َع َل ْي َك القُ ْر َ
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة القصصَ ،ب ُ
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تى منه َر ْحلاً  ،فقال لِ َعازِ ٍب :ا ْب َع ْث ا ْب َن َك َي ْحمِ ْل ُه َم ِعي ،قالَ :ف َح َم ْل ُت ُه معهَ ،و َخ َر َج
َفاشْ رَ َ
أيب َي ْن َتقِ ُد ثمَ َ َن ُه ،فقال له أيب :يا َأ َبا َب ْك ٍر َح ِّد ْثنِ ي َك ْي َف َص َن ْع ُتماَ حني سرَ َ ْي َت مع رسول ال َّلهِ ،
الظهرية،
صىل الله عليه وسلم؟ قال :نعمَ ،أسرْ َ ْي َنا َل ْي َل َت َنا َومِ ْن ا ْلغَ ِد ،حتى قام َقائِ ُم
َ
َو َخلاَ َّ
الش ْم ُس،
يق ،لاَ يمَ ُ ُّر فيه َأ َح ٌدَ ،ف ُرفِ َع ْت لنا َصخْ َر ٌة َط ِوي َل ٌة لها ِظ ٌّل مل َت ْأ ِت عليه َّ
الط ِر ُ
ام عليهَ ،و َب َس ْط ُت
َف َن َز ْل َنا عِ ْن َد ُهَ ،و َس َّو ْي ُت لِ ل َّن ِب ِّي ،صىل الله عليه وسلمَ ،م َكانًا ِب َي ِدي َي َن ُ

فيه َف ْر َوةً َ ،و ُق ْل ُت :ن َْم يا َر ُس َ
ض
امَ ،و َخ َر ْج ُت َأنْفُ ُ
ول ال َّلهِ  ،وأنا َأنْفُ ُ
ض لك ما َح ْو َل َكَ ،ف َن َ

يد منها مِ ث َْل الذي َأ َر ْدنَا ،فقلت
الصخْ َرةِ ُ ،ي ِر ُ
ما َح ْو َل ُه ،فإذا أنا ِب َر ٍاع ُمقْ ِب ٍل ِبغَ َنمِ هِ إىل َّ

ب؟
له :لِ َم ْن أنت يا غُ لاَ ُم؟ فقال :لِ َر ُج ٍل من َأ ْه ِل ا ْل َم ِدي َنةِ أو َم َّك َة ،قلتَ :أفيِ غَ َنمِ َك َل نَ ٌ
اب
الت ِ
قال :نعم ،قلتَ :أ َف َت ْح ُل ُب؟ قال :نعمَ ،ف َأ َخ َذ َشاةً  ،فقلت :انْفُ ِض الضرَّ ْ َع من رُّ َ

ضَ ،ف َح َل َب
َو َّ
الش َع ِر َوا ْلقَ َذى ،قالَ :ف َر َأ ْي ُت ا ْلبرَ َ َاء َيضرْ ِ ُب ِإ ْح َدى َي َد ْيهِ عىل الأْ ُخْ َرى َي ْنفُ ُ
بَ ،و َم ِعي ِإ َد َاو ٌة َح َم ْل ُت َها لِ ل َّن ِب ِّي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ي ْر َت ِوي منها،
يف َق ْع ٍب ُكث َْب ًة من َل نَ ٍ
َيشرْ َ ُب َو َي َت َو َّض ُأَ ،ف َأ َت ْي ُت النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ف َك ِر ْه ُت َأ ْن ُأوقِ َظ ُهَ ،ف َو َافقْ ُت ُه حني
ب حتى َب َر َد َأ ْسفَ ُل ُه ،فقلت :اشرْ َ ْب يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ ،
اس َت ْيقَ َظَ ،ف َص َب ْب ُت من الْماَ ءِ عىل ال َّل نَ ِ
ْ
يل؟ قلتَ :بلىَ  ،قالَ :ف ْار َت َح ْل َنا بعد ما
يتُ ،ث َّم قالَ :أ َل ْم َي ْأ ِن لِ َّلر ِح ِ
قالَ :فشرَ ِ َب حتى َر ِض ُ
بن َمالِ ٍك ،فقلتُ :أتِ ي َنا يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،فقال :لاَ َت ْح َز ْن ِإ َّن
َما َل ْت َّ
الش ْم ُسَ ،وات ََّب َع َنا سرُ َ َاق ُة ُ
ال َّل َه َم َع َناَ ،ف َد َعا عليه النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ف ْار َت َط َم ْت ِبهِ َف َر ُس ُه إىل َب ْطنِ َهاُ ،أ َرى

تا َعليَ َّ َ ،ف ْاد ُع َوا يلَ ،فال َّل ُه
زُهيرْ ٌ  -فقال :إين ُأ َراكُماَ قد َد َع ْو مُ َ
يف َج َل ٍد من األرض َ -ش َّك َ
َل ُكماَ َأ ْن َأ ُر َّد َع ْن ُكماَ َّ
الط َل َبَ ،ف َد َعا له النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ف َن َجاَ ،ف َج َع َل لاَ َي ْلقَ ى
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م ما ُه َنا ،فال َي ْلقَ ى َأ َح ًدا إال َر َّد ُه ،قالَ :و َو ىَف لنا)(*)
َأ َح ًدا إال قال :قد َكفَ ْي ُت ُك ْ

فالله يرس املطارد ليذود عن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وصاحبه ،ريض الله عنه،
يف موقف تجلت فيه عظمته سبحانه ،فهو الذي يقلب الليل والنهار ،ويغري األحوال،
ويرصف القلوب كيفام يشاء ،فيحول القلوب الكارهة الحاقدة القاسية أحيان ًا ،إىل
محبة ،ويضفي عليها الرقة والوجل ،فرساقة الطامع بجائزة قريش ملا ظهرت له اآلية
الربانية بتكرر تعرث فرسه ،أدرك الحقيقة ،فتجند لرصف األنظار والتغطية عىل مسار
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وصاحبه ،ريض الله عنه ،نحو دار هجرتهام بأمان.
فاليقني مطلب إمياين ،له تداعيات ومثار ،تظهر بارزة يف مواقف الشدة والبأس،
وتتوج بعون الله ومدده للموقنني ،ونيل مثوبته سبحانه ،والفوز بنعيم اآلخرة وجنتها،
والفوز برضا الله ،ونرصه املؤزر املوعود ،الذي يراه الغافلون بعيد ًا ،ويراه املوقنون
قريب ًا قريب ًا ،لثقتهم بقدرة الله عليه ،وعىل رد بأس الظاملني واملجرمني إىل نحورهم،
اءه ْم َنصرْ ُ نَا
الر ُس ُل َو َظ ُّنو ْا َأن َُّه ْم َق ْد ُك ِذ ُبو ْا َج ُ
اس َت ْي َأ َس ُّ
وهو القائل سبحانهَ :
{ح َّتى ِإ َذا ْ
ني} (يوسف)110:
َف ُن ِّج َي َمن َ
نشاء َو َال ُي َر ُّد َب ْأ ُس َنا َع ِن ا ْلقَ ْو ِم ا ْل ُم ْج ِرمِ َ
سائلني الله العيل القدير أن يعزز فينا اإلميان واليقني بعظمته ،وحتمية انتصاره
لنا ،وأن يعجل لنا ولقدسنا وأقصانا بنرص من عنده مبني ،إنه سبحانه سميع مجيب،
وعىل كل يشء قدير.

اب َع َال َم ِ
اإل ْس َال ِم.
ات ال ُّن ُب َّوةِ فيِ ِ
* صحيح البخاري ،كتاب املناقبَ ،ب ُ
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خامتة ا َ
ُ
ُ
ألحزان
الهجرة

مناسبة العدد

هل اإلميان
وبرشى متكنيِ َأ ِ

الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي /مفتي محافظة طولكرم

ُ
العذاب الهون؛
خامتة
وأن تكون
آن
األوان لدفاتر األحزان أن تطوي صفحاتِ هاّ ،
ِ
ُ
َ
األيام التي
برشى رائعة ،تربق بني السحاب املركوم برقة األمل الزاهي .وذهبت تلك
ُ
ُ
عقول زعامء مكة ،صخرةَ
الحق دومنا
ناطحت
ِّ
الحق ،فلم تسجل صفحاتها إال معاندة ّ
ْ
فائدة تّذكر.
جاءت الهجرة النبوية؛ لتكون برزخ ًا بني مرحلتني؛ مرحلة الصرب عىل العذاب،
ومرحلة جني الثامر املستطاب.
ٌ
تو جبابرة
أحداث وأحداث ،واجهت
وما بني املرحلتني حدثت
ُ
أجساد الصحابة ُع َّ
ثوب الكفر ،ولباس الرشك،
العرب ،الذين تفننوا يف تعذيب الصحابة الذين نزعوا َ
أنواره يف حنايا نفوسهم،
ومرغوهام بالرتاب ،وحافظوا عىل دينهم وإميانهم؛ ترشق ُ
ّ
َ
داكنة السوادِ قِ زع ًا.
وتبدد إرشاق ُته
ومهام لسعت السياط الظاملة أجسادهم الطاهرة ،فهم صابرون عىل األمل القادم
بإذن الله تعاىل .ومواضع اإلجرام القريش ،ظ ّلت وسام ًا يشهد للصحابة بالرجولة
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
اب ا ْب ِن ا َأل َر ِّتَ ،ق َ
(ش َك ْونَا ِإلىَ َر ُس ِ
الَ :
فع ْن َخ َّب ِ
واإلباء ،والعزة والكرامةَ .

الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،و ُه َو ُم َت َو ِّس ٌد ُب ْر َدةً َل ُه فيِ ِظ ِّل َ
الك ْع َبةِ ُ ،ق ْل َنا َل ُهَ :أ َال َت ْس َتنْصرِ ُ َل َناَ ،أ َال
ُ
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َت ْد ُعو ال َّل َه َل َنا؟ َق َ
يم ْن َق ْب َل ُك ْم ُي ْحفَ ُر َل ُه فيِ ا َأل ْر ِضَ ،ف ُي ْج َع ُل فِ يهِ َ ،ف ُي َج ُاء
الَ :ك َ
الر ُج ُل فِ َ
ان َّ
وض ُع َعلىَ َر ْأ ِسهِ َف ُي َش ُّق ِبا ْث َنتَينْ ِ َ ،و َما َي ُص ُّد ُه َذلِ َك َع ْن دِ ينِ هِ َ ،ويمُ ْ َش ُط ِب َأ ْم َش ِ
اط
ِبا ْلمِ ْن َشارِ َف ُي َ

ون َل ْحمِ هِ مِ ْن َع ْظ ٍم َأ ْو َع َص ٍبَ ،و َما َي ُص ُّد ُه َذلِ َك َع ْن دِ ينِ هِ َ ،وال َّلهِ َل ُيتِ َّم َّن َه َذا
الح ِد ِيد َما ُد َ
َ
اف ِإلاَّ ال َّل َهَ ،أ ِو ِّ
الراكِ ُب مِ ْن َص ْن َع َاء ِإلىَ َحضرْ َ َم ْو َتَ ،ال َي َخ ُ
الذ ْئ َب َعلىَ
ري َّ
ا َأل ْم َرَ ،ح َّتى َي ِس َ
ون)(((.
غَ َنمِ هِ َ ،و َل ِك َّن ُك ْم َت ْس َت ْع ِج ُل َ
قبل الهجرة كانت تالوة القرآن تهمة تستوجب الرضب ،بكل وسيلة مؤذية ،وكانت
ود َأ َّو َل َم ْن َج َه َر
القبيلة تصب عىل رأس ابنها املسلم سوط عذاب .كان ا ْب ُن َم ْس ُع ٍ
ِبا ْلقُ ْر ِآن بمِ َ َّك َة َب ْع َد ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،عِ ْن َد ا ْل َب ْي ِتَ ،و ُق َر ْي ٌش فيِ َأن ِْد َيتِ َها َق َر َأ
وه(((.
الر ْح َم ُن علم القرآنَ ،فقَ ُاموا ِإ َل ْيهِ َفضرَ َ ُب ُ
ُس َ
ورةَ َّ

ان َأ َّو َل
ويروي ابن هشام يف سريته قصة ابن مسعود ،ريض الله عنه ،قالَ ( :ك َ

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ود،
َم ْن َج َه َر ِبا ْلقُ ْر ِآن َب ْع َد َر ُس ِ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،بمِ َ َّك َة َع ْب ُد ال َّلهِ ْب ُن َم ْس ُع ٍ
ُ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
َرضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فقَ ا ُلوا:
اب َر ُس ِ
ُ
الْ :
اج َت َم َع َي ْو ًما َأ ْص َح ُ

وه؟ َفقَ َ
ال َع ْب ُد
َو َال َّلهِ َما َسمِ َع ْت ُق َر ْي ٌش َه َذا ا ْلقُ ْر َ
آن ُي ْج َه ُر َل َها ِبهِ َق ُّطَ ،ف َم ْن َر ُج ٌل ُي ْسمِ ُع ُه ُم ُ
ري ٌة يمَ ْ َن ُعون َُه مِ ْن
اه ْم َع َل ْي َك ،مَّ َ
ال َّلهِ ْب ُن َم ْس ُع ٍ
ودَ :أنَاَ ،قا ُلوا :إنَّا نَخْ َش ُ
إنا ن ُِر ُ
يد َر ُجلاً َل ُه َع ِش َ
الَ :د ُعونيِ َف ِإ َّن ال َّل َه َس َي ْم َن ُعنِ يَ .ق َ
وهَ ،ق َ
ود َح َّتى َأ ىَت
ا ْلقَ ْو ِم ْ
الَ :فغَ َدا ا ْب ُن َم ْس ُع ٍ
إن َأ َر ُاد ُ
ُّ
امُ ،ث َّم َق َر َأ ِب ْس ِم ال َّلهِ
ام عِ ْن َد ا ْل َمقَ ِ
الض َحىَ ،و ُق َر ْي ٌش فيِ َأن ِْد َيتِ َهاَ ،ح َّتى َق َ
ا ْل َمقَ َ
ام فيِ

آن}َ .ق َ
اس َتقْ َب َل َها َيقْ َر ُؤ َها.
الر ِح ِ
الر ْح ِ
من َع َّل َم ا ْلقُ ْر َ
{الر ْح ُ
الُ :ث َّم ْ
يمَ ،رافِ ًعا ِب َها َص ْو َت ُه َّ
من َّ
َّ

ال ا ْب ُن ُأ ِّم َع ْب ٍد؟ َق َ
ونَ :م َاذا َق َ
َق َ
ض َما
الُ :ث َّم َقا ُلوا :إن َُّه َل َي ْت ُلو َب ْع َ
وهَ ،ف َج َع ُلوا َيقُ و ُل َ
الَ :ف َت َأ َّم ُل ُ
اب َع َال َم ِ
اإل ْس َال ِم.
ات ال ُّن ُب َّوةِ فيِ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقبَ ،ب ُ
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ون فيِ َو ْج ِههِ َ ،و َج َع َل َيقْ َر ُأ َح َّتى َب َلغَ مِ ْن َها َما
َج َاء ِبهِ ُم َح َّم ٌدَ ،فقَ ُاموا إ َل ْيهِ َ ،ف َج َع ُلوا َيضرْ ِ ُب َ
َش َاء ال َّل ُه َأ َّن َي ْب ُلغَ ُ ،ث َّم ا ْنصرَ َ َف إلىَ َأ ْص َح ِابهِ َ ،و َق ْد َأ َّث ُروا فيِ َو ْج ِههِ َ ،فقَ ا ُلوا َل ُهَ :ه َذا ا َّل ِذي
َخ ِشي َنا َع َل ْي َكَ ،فقَ َ
ان َأ ْع َد ُاء ال َّلهِ َأ ْه َو َن َعليَ َّ مِ ْن ُه ْم الآْ َنَ ،و َلئنِ ْ ِش ْئ ُت ْم لأَ ُغَ ادِ َي َّن ُه ْم
الَ :ما َك َ
ون)(((.
بمِ ِ ثْلِ َها غَ ًداَ ،قا ُلوا :لاَ َ ،ح ْس ُب َكَ ،ق ْد َأ ْس َم ْع َت ُه ْم َما َي ْك َر ُه َ
مل يسلم الرأس الرشيف من األذى القريش قبل الهجرةَ :ع ِن ا ْب ِن
ول اللهِ َ ،صلىَّ
الَ ( :ب ْي َنماَ َر ُس ُ
ود ،ريض الله عنهَ ،ق َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمُ ،ي َصليِّ عِ ْن َد
َم ْس ُع ٍ
ُ
ور ِبالأْ َ ْم ِسَ ،فقَ َ
ال َأ ُبو َج ْه ٍل:
ا ْل َب ْي ِتَ ،و َأ ُبو َج ْه ٍل َو َأ ْص َح ٌ
وسَ ،و َق ْد ن ُِح َر ْت َج ُز ٌ
اب َل ُه ُج ُل ٌ

وم ِإلىَ َسلاَ َج ُزورِ َبنِ ي ُفلاَ ٍنَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ ُه َف َي َض ُع ُه فيِ َكتِ فَ ْي ُم َح َّم ٍد ِإ َذا َس َج َد؟
َأ ُّي ُك ْم َيقُ ُ
َفان َْب َع َث َأشْ قَ ى ا ْلقَ ْو ِم َف َأ َخ َذ ُهَ ،فلَماَّ َس َج َد ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،و َض َع ُه َبينْ َ
اس َت ْض َح ُكواَ ،و َج َع َل َب ْع ُض ُه ْم يمَ ِ ُ
َكتِ فَ ْيهِ َ ،ق َ
يل َعلىَ َب ْع ٍض َو َأنَا َقائِ ٌم َأن ُْظ ُرَ ،ل ْو َكان َْت
الَ :ف ْ

الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،وال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
ول اللهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ
يِل َم َن َع ٌة َط َر ْح ُت ُه َع ْن َظ ْه ِر َر ُس ِ
ُ
ُ
ان َف َأخْ برَ َ َف ِاط َم َةَ ،ف َج َاء ْت َو ِه َي ُج َو ْي ِر َي ٌة،
َو َس َّل َمَ ،س ِاج ٌد َما َي ْر َف ُع َر ْأ َس ُهَ ،ح َّتى ان َْط َل َق ِإن َْس ٌ
َف َط َر َح ْت ُه َع ْن ُهُ ،ث َّم َأ ْق َب َل ْت َع َل ْي ِه ْم َت ْشتِ ُم ُه ْمَ ،فلَماَّ َق ىَض ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
ُ
ان ِإ َذا َد َعا َد َعا َ�ثلاَ ًثاَ ،و ِإ َذا َس َأ َل َس َأ َل َ�ثلاَ ًثاُ ،ث َّم
َصلاَ َت ُهَ ،ر َف َع َص ْو َت ُهُ ،ث َّم َد َعا َع َل ْي ِه ْمَ ،و َك َ

َق َ
الض ْح ُك،
اتَ ،فلَماَّ َسمِ ُعوا َص ْو َت ُه َذ َه َب َع ْن ُه ُم ِّ
الله َّمَ ،ع َل ْي َك ِبقُ َر ْي ٍش�َ ،ثلاَ َث َم َّر ٍ
الُ :
َو َخ ُافوا َد ْع َو َت ُهُ ،ث َّم َق َ
يع َةَ ،و َش ْي َب َة
الله َّمَ ،ع َل ْي َك ِب َأبيِ َج ْه ِل ْب ِن ِه َش ٍ
الُ :
امَ ،و ُع ْت َب َة ْب ِن َر ِب َ
الس ِاب َع َو َل ْم
ْب ِن َر ِب َ
يع َةَ ،وا ْل َولِ ِيد ْب ِن ُعقْ َب َةَ ،و ُأ َم َّي َة ْب ِن َخ َل ٍفَ ،و ُعقْ َب َة ْب ِن َأبيِ ُم َع ْي ٍط َ -و َذ َك َر َّ
َأ ْحفَ ْظ ُه َ -ف َوا َّل ِذي َب َع َث ُم َح َّم ًداَ ،صلىَّ
ين َس َّمى
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمِ ،با ْل َح ِّقَ ،لقَ ْد َر َأ ْي ُت ا َّل ِذ َ
صرَ ْ َعى َي ْو َم َب ْد ٍر)(((.

 .1سرية ابن هشام ،تحقيق السقا.314 /1 ،
َ
اب َما َلقِ َي ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
ني.
ُ
ني َوا ْل ُم َنافِ قِ َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،مِ ْن أذَ ى ا ْل ُمشرْ ِ كِ َ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسريَ .ب ُ
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الصالة خوف ًا يف شعاب مكة :فالصالة قبل الهجرة يف ظل الكعبة املرشفة فعل
يستحق العقاب من طغاة مكة ،ويف عرفهم األعوج ،ومن ّأدى الصالة من املسلمني

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
استرت فيها خشية السياط تقع عىل ظهرهَ ،
الله َع َل ْيهِ
اب َر ُس ِ
فك َ
ُ
ان َأ ْص َح ُ
اس َتخْ فَ ْوا ِب َصلاَ تِ ِه ْم مِ ْن َق ْومِ ِه ْم(*).
ِّ
الش َع ِ
ابَ ،ف ْ
َو َس َّل َمَ ،إذا َص َّل ْواَ ،ذ َه ُبوا فيِ

اإلرهاب القريش مل يفارق سادتها يف تتبع املسلمني قبل الهجرة:

استوىل اإلرهاب عىل العقلية القرشية ،وتفننت يف أساليبها الشوهاء ،وممن برز
زعيم بني مخزوم ،أبو جهلَ ،ق َ
إن
الخضم
يف هذا
ال َأ ُبو َج ْه ٍلَ ( :يا َم ْعشرَ َ ُق َر ْي ٍشَّ ،
ّ
ُ
ُم َح َّم ًدا َق ْد َأ ىَب إلاَّ َما َت َر ْو َن مِ ْن َع ْي ِب دِ ينِ َناَ ،و َش ْت ِم آ َبائِ َناَ ،و َت ْسفِ يهِ َأ ْحلاَ م َناَ ،وشتم آلِ َهت َنا،
يق َح ْم َل ُهَ -أ ْو كَماَ َق َ
الَ -ف ِإ َذا َس َج َد فيِ َصلاَ تِ هِ
َو ِإنيِّ ُأ َع ِاه ُد ال َّل َه لأَ َ ْجلِ َس َّن َل ُه غَ ًدا ِب َح َج ٍر َما ُأ ِط ُ
اف َما
َف َضخْ ُت ِبهِ َر ْأ َس ُهَ ،ف َأ ْسلِ ُمونيِ عِ ْن َد َذلِ َك َأ ْو ْام َن ُعونيِ َ ،ف ْل َي ْص َن ْع َب ْع َد َذلِ َك َب ُنو َع ْب ِد َم َن ٍ

يدَ .فلَماَّ َأ ْص َب َح َأ ُبو َج ْه ٍلَ ،أ َخ َذ
َب َدا َل ُه ْمَ ،قا ُلواَ :و َال َّلهِ لاَ ن ُْسلِ ُم َك لِ يَ ْ
شءِ َأ َب ًداَ ،ف ْام ِض لِ ماَ ت ُِر ُ

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ي ْن َت ِظ ُر ُهَ ،وغَ َدا َر ُس ُ
ول
َح َج ًرا كَماَ َو َص َفُ ،ث َّم َج َل َس لِ َر ُس ِ
ُ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ان َر ُس ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
ان َيغْ ُدوَ ،و َك َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،كَماَ َك َ
ُ
ُ
الر ْك ِن ا ْليَماَنيِ ِّ َوا ْل َح َج ِر الأْ َ ْس َودِ َ ،و َج َع َل
الش ِ
بمِ َ َّك َة َوقِ ْب َل ُت ُه إلىَ َّ
امَ ،ف َك َ
ان َإذا َصلىَّ َصلىَّ َبينْ َ ُّ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ام َر ُس ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمُ ،ي َصليِّ َ ،و َق ْد غَ َد ْت
الش ِ
ا ْل َك ْع َب َة َب ْي َن ُه َو َبينْ َ َّ
ُ
امَ ،فقَ َ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ون َما َأ ُبو َج ْه ٍل َفاعِ ٌلَ ،فلَماَّ َس َج َد َر ُس ُ
ُق َر ْي ٌشَ ،ف َج َل ُسوا فيِ َأن ِْد َيتِ ِه ْم َي ْن َت ِظ ُر َ

اح َت َم َل َأ ُبو َج ْه ٍل ا ْل َح َج َرُ ،ث َّم َأ ْق َب َل ن َْح َو ُهَ ،ح َّتى َإذا َدنَا مِ ْن ُه َر َج َع ُم ْن َه ِز ًما
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمْ ،
ُم ْن َتقِ ًعا َل ْون ُُهَ ،م ْر ُعو ًباَ ،ق ْد َي ِب َس ْت َي َد ُاه َعلىَ َح َج ِرهِ َ ،ح َّتى َق َذ َف ا ْل َح َج َر مِ ْن َي ِدهِ َ ،و َق َام ْت
* سرية ابن هشام.263/ 1 ،
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إ َل ْيهِ رِ َج ُ
ال ُق َر ْي ٍشَ ،فقَ ا ُلوا َل ُهَ :ما َل َك َيا َأ َبا ا ْل َح َك ِم؟ َق َ
الُ :ق ْم ُت إ َل ْيهِ لأِ َ ْف َع َل ِبهِ َما ُق ْل ُت َل ُك ْم
ض يِل ُدون َُه َف ْح ٌل مِ ْن الإْ ِ ِب ِل ،لاَ َو َال َّلهِ َما َر َأ ْي ُت مِ ث َْل َه َامتهِ ،
ا ْل َبارِ َح َةَ ،فلَماَّ َدن َْو ُت مِ ْن ُه َع َر َ
َولاَ مِ ث َْل َقصرَ َ تِ هِ َ ،ولاَ َأن َْي ِابهِ لِ فَ ْح ٍل َق ُّطَ ،ف َه َّم بيِ َأ ْن َي ْأ ُك َلنِ ي)(((.

الحلم جنني الواقع :أولئك النفر املسلمون العاملون ،ممن ال ّ
تكل عزامئهم ،وال
تفرت حركة الحياة أمام القيد ،ومل يربح اإلميان قلوبهم ،فليل نهار ،يدور تفكريهم
كيف ميكنون لعقيدة التوحيد الخالدة؟ وكيف يطاردون عقيدة الرشك إىل الهاوية؟
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
فكانت الرؤى تفرس ما يطمحون إليهَ ،ق َ
يت
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم(َ :ق ْد ُأرِ ُ
ُ
الح َّر َت ِان(((.
َد َار ِه ْج َرتِ ُك ْمَ ،ر َأ ْي ُت َس ْب َخ ًة َذ َ
ات نَخْ ٍل َبينْ َ َال َبتَينْ ِ )َ ،و ُهماَ َ
فعلم ّأن املدينة املنورة هي دار الهجرة الجديدة.
الهجرة من دار الخوف إىل دار األمان ،ومن دار الكفر إىل دار اإلميان:

بطاحها
وروت
ما من حجر من حجارة مكة إال وشهد تلك األحداث الجسام،
ْ
ُ
أسطورةَ الصرب عىل مكاره الكافرين ،وآن للصابرين أن يتنعموا بأغىل ما يبحث اإلنسان
فيه ،بعد دين اإلسالم ،أال وهو األمن واألمان ،فالصحابة باعوا زخرف الدنيا ،واشرتوا
اآلخرة ،عاملني بدين الله ،عىل مراد الله ،ال اتباع ًا لهوى ،أو ركض ًا خلف مصلحة،
فبدأت مرحلة جني القطاف ،وارتفع األذان خمس مرات يف املدينة النبوية ،وأعلنت
شعائر اإلسالم بال رهبة ،وال خوفّ ،
ومكن ،الله للمؤمنني يف األرض ،قال تعاىل:
الصالِ َح ِ
اس َتخْ َل َف
{و َع َد ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنوا مِ ْن ُك ْم َو َعمِ ُلوا َّ
َ
ات َل َي ْس َتخْ لِ فَ َّن ُه ْم فيِ الأْ َ ْر ِض كَماَ ْ
ين مِ ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّك َن َّن َل ُه ْم دِ ي َن ُه ُم ا َّل ِذي ْار َت ىَض َل ُه ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُه ْم مِ ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم
ا َّل ِذ َ
 .1سرية ابن هشام .تحقيق السقا. 298 - 293 /1 ،
اب ِج َوارِ َأبيِ َب ْك ٍر فيِ َع ْه ِد ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،و َعقْ ِدهِ .
ُ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الكفالةَ ،ب ُ
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يموا
ون بيِ َش ْي ًئا َو َم ْن َكفَ َر َب ْع َد َذلِ َك َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْلفَ ِاسقُ َ
َأ ْم ًنا َي ْع ُب ُدونَنِ ي لاَ ُيشرْ ِ ُك َ
ون* َو َأقِ ُ
الر ُس َ
ون}[النور.]56 - 55:
ول َل َع َّل ُك ْم ت ُْر َح ُم َ
الصلاَ ةَ َوآتُوا َّ
َّ
الز َكاةَ َو َأ ِط ُ
يعوا َّ
فذاقوا حالوة األمن ،ونعمة اإلميان.
الهجرة خامتة األحزان يف مرحلة الصرب ومرارة العذاب:

كانت الهجرة مفارقة للحزن واألحزان ،وخامتة لضيق النفس ،أما البيوت التي
أغلقت أبوابها ،خشية دخول نور الحق إليها ،فلم تتوقف قريش عن بذل ِّ
كل أذية يف
ُ
حاملة الحطب من نفخ كيدها يف طريق النبي ،صىل الله
طريق النور ،ومل تتعب
عليه وسلم ،فجاءت الهجرة النبوية لتضع حد ًا فاص ًال بني مرحلتني يف حياة الدعوة
اإلسالمية .وحينام اختار النبي ،صىل الله عليه وسلم ،غار ثور مكان ًا يجلس فيه مؤقت ًا،
وأبو بكر يجلس معه يف الغار ،شعر الصديق أبو بكر أن رجال قريش قد وصلوا باب
الغار ،فذرفت عيناه الدموع ،فاستيقظ النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وسأله ما بك
رجت قلبه ،فخاطبه النبي ،صىل الله عليه
يا أبا بكر؟! فأوجز له حالة الخوف التي ّ
ين
وسلم ،مبا ينبغي أن تكون عليه عقيدة املسلمني ،فقرأ قوله تعاىل{ِ :إ ْذ َأخْ َر َج ُه ا َّل ِذ َ
َكفَ ُروا َثانيِ َ ا ْثنَينْ ِ ِإ ْذ ُهماَ فيِ ا ْلغَ ارِ ِإ ْذ َيقُ ُ
ول لِ َص ِاح ِبهِ لاَ َت ْح َز ْن ِإ َّن ال َّل َه َم َع َنا َف َأن َْز َل ال َّل ُه
السفْ لىَ َو َكلِ َم ُة ال َّلهِ ِه َي
َس ِكي َن َت ُه َع َل ْيهِ َو َأ َّي َد ُه ِب ُج ُن ٍ
ود َل ْم َت َر ْو َها َو َج َع َل َكلِ َم َة ا َّل ِذ َ
ين َكفَ ُروا ُّ

يم}[التوبة ،]40 :دالت دولة الحزن ،وأسست دولة األمل ،ذاك األمل
ا ْل ُع ْل َيا َوال َّل ُه َع ِز ٌيز َح ِك ٌ
النبوي الذي ما زال يبث العزمية يف قلوب املؤمنني.
السيوف سبي ًال
العزم يف النفوس جي ًال فجي ًال إىل أن يجد العزم إىل
ازرعوا
ِ
َ
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شواهد دالة عىل حب األنصار

مناسبة العدد

للنبي املختار

صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه األبرار
الشيخ رشيف مفارجة  /باحث رشعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية

من أعظم صور الحفاوة بالنبي ،صىل الله عليه وسلم ،ما كان من استقبال األنصار
له ،صىل الله عليه وسلم ،ملا قدم إليهم مهاجر ًا ،فاستقبلوه استقبالاً جامهري ًيا عظيماً
بحب وحفاوة ،كأنه يوم عيد ،فعن الرباء بن عازب ،ريض الله عنهام ،قالَ :
«ق ِد َم
ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فماَ َر َأ ْي ُت َأ ْه َل ا َ
ول
ش ٍء َف َر َح ُه ْم ِب َر ُس ِ
مل ِدي َنةِ َف ِر ُحوا ِب يَ ْ
ُ
ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم»(*) ،وكان لهذه الحفاوة األثر العظيم يف نفسه صىل الله
ُ
عليه وسلم ،ونفوس املسلمني ،وبخاصة أنها كانت بعد رحلة الهجرة ،وطريقها الشاق
الطويل ،والخوف من أعداء الدين ،الذين يرتبصون به ،ويريدون النيل منه باألرس أو
القتل ،فكانت يرثب التي أنارها املصطفى املختار بنوره؛ فأصبحت املدينة املنورة
باإلسالم ،لتكون نواة قيام الدولة اإلسالمية ،والعضد الذي زاد من شوكة املسلمني
وهيبتهم أمام الناس بعامة ،وأمام أعدائه من العرب وقريش بخاصة ،التي أذاقتهم
شتى أصناف العذاب ،وأخرجتهم من بيوتهم وأوطانهم ،وأبعدتهم عن أهاليهم،
* صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب مقدم النبي صىل الله عليه وسلم وأصحابه املدينة.
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والحقتهم إىل كل مكان ،وطالبت الذين استقبلوهم يف البالد األخرى أن يردوهم
إليها ،أو يطردوهم إىل أي مكان آخر ،وال يستقبلوهم بأي حال من األحوال.
النرصة والتمكني:

كانت الهجرة انتقال من الضيق والتعذيب ،وقلة العدد ،والعتاد ،واألموال والطعام،
وانعدام األمن واألمان ،إىل النرصة ،والتمكني ،واملالذ ،واالستقرار يف أعامل الدنيا
والدين ،فأذن الله تعاىل للمسلمني بالهجرة إىل املدينة املنورة ،يك تتغري حياتهم،
ويزول عنهم الكرب ،ويتخلصوا من العذاب الذي لحق بهم ،وينعموا بالحرية
والسعادة يف أمورهم كلها ،وخاصة ما يتعلق منها بالعبادة ،والدعوة إىل الله تعاىل،
فكان لألنصار دور كبري يف نرصة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،واإلسالم ،وكانت لهم
مواقف عظيمة خالدة ال تنىس عىل مر الزمان إىل قيام الساعة ،بل بعد قيام الساعة
سيباهي الله سبحانه وتعاىل األمم جميعها بهذه األمة ،ورجالها العظام ،ونسائها
املؤمنات الصابرات ،مبا قدموا من أعامل صالحة كثرية وعظيمة ،وصور إميانية،
وجهادية راقية ،ومواقف جميلة ،فهم الذين كانوا يف املقدمة ،وقادوا مركب اإلسالم،
ومل يخافوا يف الله لومة الئم ،وصربوا عىل الشدائد ،وضحوا بالغايل والنفيس يف
سبيل الله تعاىل ،ونرصوا إخوانهم املهاجرين الذين ال ننىس فضلهم الكبري وقدرهم
العظيم ،ووقفوا إىل جانبهم يف أحلك الظروف ،وتصدوا ألعدائهم ،فكان جزاؤهم
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ون
الس ِابقُ َ
كبري ًا عند أكرم األكرمني ،وأجود األجودين ،حيث قال جل جالله فيهمَ :
﴿و َّ
وه ْم ِب ِإ ْح َس ٍان َرضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا
الأْ َ َّو ُل َ
ين ات ََّب ُع ُ
ين َوالأْ َ ن َْصارِ َوا َّل ِذ َ
ون مِ َن ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
يم﴾
َع ْن ُه َو َأ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍ
ات َت ْج ِري َت ْح َت َها الأْ َ ن َْه ُار َخالِ ِد َ
ين فِ َ
يها َأ َب ًدا َذلِ َك ا ْلفَ ْوزُ ا ْل َع ِظ ُ
ين َآو ْوا
اه ُدوا فيِ َس ِب ِ
اج ُروا َو َج َ
يل ال َّلهِ َوا َّل ِذ َ
﴿وا َّل ِذ َ
[التوبة ،]100 :وقال سبحانهَ :
ين َآم ُنوا َو َه َ
ون َح ًّقا َل ُه ْم َمغْ فِ َر ٌة َورِ ٌ
يم﴾ [األنفال.]74 :
َو َنصرَ ُ وا ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْؤمِ ُن َ
زْق َك ِر ٌ
فقد تكلل استقبال أهل املدينة للنبي ،صىل الله عليه وسلم ،بالفرح والرسور،
بنات بني النجار يف ذاك
واألناشيد التي مدحوه بها ،ومن الثابت ما كانت تقو ُله ُ
االستقبال :ن َْح ُن َج َو ٍار مِ ْن َبنِ ي ال َّن َّجارِ َ ...يا َح َّب َذا ُم َح َّم ٌد مِ ْن َجارِ ((( ،وتكرر التهلل فرح ًا
قد َم من غزوةِ
باستقبال النبي من أهل املدينة ،عندما ِ
الناس عند
استقب َله
تبوك ،فقد
ِ
ٍ
ُ
َ
ُ
ُ
الثنيةِ  ،التي هي ُ
املسافر إىل
مدخل املدينةِ من جهة
الوداع هي
وثنية
ثنية الوداع(((،
ِ
ِ
الداخل من مكة(((،
كثري من الناس أنها من جهة
وليست كام هو
تبوك،
ِ
ْ
ٍ
مشهور عند ٍ
ٌ
َ
الناس أن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،عندما
اإلشكال ما
سب َب هذا
اشتهر بني ِ
والذي َّ
َ
َ
األثر
البدر علينا من ثنيات
الناس بأنشودةِ ( :طلع
املدينة استقب َله
قدم
ِ
َ
ُ
ُ
ِالوداع) ،وهذا ُ
ُ
ِ
غري
النشيد منقَ ِط ٌع جد ًا ،فهذه
الوارد يف هذا
صحيحة(((.
ٍ
ُ
الرواية ُ
وقد مدح الله تعاىل األنصار الذين آووا املهاجرين وآثروهم عىل أنفسهم ،فقال
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب الغناء والدف ،صححه األلباين.
 .2دورة الجهاد ،232 :1 :فتح الباري رشح صحيح البخاري.129/ 8 :
 .3معجم البلدان للحموي.86/ 2 :
 .4سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين.701/ 1 :
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ون
اج َر ِإ َل ْي ِه ْم َولاَ َي ِج ُد َ
ان مِ ْن َق ْبلِ ِه ْم ُي ِح ُّب َ
مي َ
ين َت َب َّو ُءوا َّ
﴿وا َّل ِذ َ
تعاىلَ :
الد َار َوالإْ ِ َ
ون َم ْن َه َ
فيِ ُص ُد ِ
وق
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
ون َعلىَ َأنْفُ ِس ِه ْم َو َل ْو َك َ
اج ًة مِ ماَّ ُأوتُوا َو ُي ْؤثِ ُر َ
ان ِب ِه ْم َخ َص َ
ورِه ْم َح َ
ُش َّح َنفْ ِسهِ

ون﴾ [الحرش.]9 :
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم ا ْل ُمفْ لِ ُح َ

شواهد وأحداث:

بعد كل الخري الذي ذكره الله تعاىل يف كتابه عن الصحابة عامة ،واألنصار خاصة،
يجدر هنا ذكر بعض اإلضاءات الجليلة ،التي حازوا بسببها عىل هذا الفضل العظيم:
 إن األنصار كانوا يتلقون رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يف الطرقات ،قالأبو بكر( :خرج الناس حني قدمنا املدينة يف الطرق ،وعىل البيوت ،والغلامن والخدم
يقولون :الله أكرب ،جاء رسول الله ،الله أكرب ،جاء محمد ،وكل قبيلة من األنصار
تنازع األخرى زمام ناقته النزول ،وكل يقول :عندنا يا رسول الله يف العدد ،والعدة،
واملنعة ،ورسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يقول :دعوها فإنها مأمورة ،وإمنا أنزل
حيث أنزلني الله عز وجل ،فلام انتهت به إىل مكان مسجده بركت ،فلم ينزل عنها
رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،حتى وثبت ،وقد أطلق لها الزمام ،فسارت غري
بعيد ،ثم التفتت خلفها ،فعادت إىل مكانها األول ،فربكت ،فقال النبي ،صىل الله
عليه وسلم( :هذا إن شاء الله املنزل ،وكان هذا املكان لغالمني يتيمني فدعاهام
رسول الله ،فساومهام ليشرتيه منهام ،فيتخذه مسجد ًا ،فقاال :بل نهبه لك يا رسول
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الله ،فأىب أن يقبله منهام هبة ،حتى ابتاعه منهام ،...وقال نبي الله ،صىل الله عليه
وسلم :أي بيوت أهلنا أقرب ،فقال أبو أيوب :أنا يا نبي الله ،هذه داري ،وهذا بايب،
قال :فانطلق ،فهيئ لنا مقي ًال ،قال :قوما عىل بركة الله)(((.
 وكذلك من صور نرصة أهل املدينة للدين ،حبهم للمهاجرين ،وإيثارهم عىلأنفسهم ،حيث إنهم كانوا يتقاسمون معهم كل يشء ،وما سعد بن الربيع ،وعبد
فع ْن َأن ٍَس َق َ
الَ ( :لماَّ َق ِد َم
الرحمن بن عوف ،إال منوذج يحتذى به إىل يومنا هذاَ ،
آخى ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ب ْي َن ُه َو َبينْ َ َس ْع ِد
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْو ٍف ا ْل َم ِدي َن َةَ ،
َع ْب ُد َّ
ال َل ُهَ :ه ُل َّم ُأ َق ِاس ُم َك َم يِال نِ ْصفَ ينْ ِ َ ،و يِ َ
الر ِب ِيعَ ،فقَ َ
اهماَ َ ،ف ِإ َذا
ل ْام َر َأ َت ِان َف ُأ َط ِّل ُق ِإ ْح َد ُ
ْب ِن َّ
الَ :ب َار َك ال َّل ُه َل َك فيِ َأ ْهلِ َك َو َمالِ َكُ ،د ُّلونيِ َعلىَ
انْقَ َض ْت عِ َّدت َُها َف َت َز َّو ْج َهاَ ،فقَ َ
وق،
الس ِ
ُّ
وق.((()...
الس ِ
َف َد ُّل ُ
وه َعلىَ ُّ
 وهذا أبو دجانة يسطر أروع صور الشجاعة والتضحية والدفاع عن النبي ،صىل اللهعليه وسلم ،فعن أنس ،ريض الله عنهَ :
ول اللهِ َ ،صلىَّ
«أ َّن َر ُس َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،أ َخ َذ
ُ
الَ :م ْن َي ْأ ُخ ُذ مِ ِّني َه َذا؟ َف َب َس ُطوا َأ ْي ِد َي ُه ْمُ ،ك ُّل ِإن َْس ٍان مِ ْن ُه ْم َيقُ ُ
َس ْيفً ا َي ْو َم ُأ ُح ٍد َفقَ َ
ولَ :أنَا،
الَ :ف َأ ْح َج َم ا ْلقَ ْو ُمَ ،فقَ َ
الَ :ف َم ْن َي ْأ ُخ ُذ ُه ِب َحقِّ هِ ؟ َق َ
َأنَاَ ،ق َ
ال ِسماَ ُك ْب ُن َخ َر َش َة َأ ُبو ُد َجان ََةَ :أنَا
آخ ُذ ُه ِب َحقِّ هِ َ ،ق َ
ني»(((.
ُ
ام ا ْل ُمشرْ ِ كِ َ
الَ :ف َأ َخ َذ ُه َففَ َل َق ِبهِ َه َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب هجرة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه إىل املدينة.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف مواساة األخ ،وصححه األلباين.
 .3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل أيب دجانة سامك بن خرشة.
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 وعندما اشتد األمر عىل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يوم أحد ،ثبت األنصاريدافعون عنه ،فاستشهد عدد منهم الواحد تلو اآلخر ،فعن الرباء بن عازب ،قال:
بن ُج َبيرْ ٍ َ ،
النبيَ ،صلىَّ
وأ ْق َب ُلوا
ُ
وم ُأ ُح ٍد َع ْب َد ال َّلهِ َ
الر َّجا َلةِ َي َ
َ
الله عليه وس َّل َم ،علىَ َّ
«ج َع َل ُّ
النبيَ ،صلىَّ
الر ُس ُ
نيَ ،ف َذ َ
الله عليه
ُ
ول يف ُأخْ َر ُ
اك ْإذ َي ْد ُع ُ
ُم ْن َه ِزمِ َ
وه ُم َّ
اه ْم ،و َل ْم َي ْب َق مع ِّ
ني»(*).
فأصا ُبوا مِ َّنا َس ْب ِع َ
وس َّل َم ،غَ يرْ ُ ا ْث َن ْي َعشرَ َ َر ُجلاً َ ،
دهم له :أن رج ًال
 ومن شواهد إيثار األنصار للرسول ،صىل الله عليه وسلمَ ،و ُج ِو ْجاء إىل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،جائع ًا ضعيف ًا ،وعرض رسول الله عىل الصحابة
من يستضيفه ،فقام رجل من األنصار واستضافه ،رغم حاجته وفقره ،كام ورد يف
فع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ  ،ريض الله عنهَ ،ق َ
ول ال َّلهِ ،
"ج َاء َر ُج ٌل ِإلىَ َر ُس ِ
الحديث الرشيفَ ،
الَ :
صىل الله عليه وسلمَ ،فقَ َ
ودَ ،ف َأ ْر َس َل ِإلىَ َب ْع ِض نِ َسائِ هِ َ ،فقَ ا َل ْتَ :وا َّل ِذي
الِ :إنيِّ َم ْج ُه ٌ
َب َعث ََك ِبا ْل َح ِّق َما عِ ْن ِدي ِإ َّال َم ٌاءُ ،ث َّم َأ ْر َس َل ِإلىَ ُأخْ َرىَ ،فقَ ا َل ْت مِ ث َْل َذلِ َكَ ،ح َّتى ُق ْل َن ُك ُّل ُه َّن
مِ ث َْل َذلِ َكَ ،ال َوا َّل ِذي َب َعث ََك ِبا ْل َح ِّق َما عِ ْن ِدي ِإ َّال َم ٌاءَ ،فقَ َ
يف َه َذا ال َّل ْي َل َة َر ِح َم ُه
الَ :م ْن ُي ِض ُ
ول ال َّلهِ َ ،فان َْط َل َق ِبهِ ِإلىَ َر ْحلِ هِ َ ،فقَ َ
الَ :أنَا َيا َر ُس َ
ام َر ُج ٌل مِ َن ا َألن َْصارِ َ ،فقَ َ
ال:
ال َّل ُهَ ،فقَ َ
وت ِص ْب َيانيِ َ ،ق َ
ش ٍءَ ،ف ِإ َذا َد َخ َل
الِم َر َأتِ هِ َه ْل عِ ْن َد ِك يَ ْ
الَ :ف َع ِّللِ ِيه ْم ِب يَ ْ
ش ٌء؟ َقا َل ْتَ :ال ِإ َّال ُق ُ
ْ
اجَ ،و َأرِ يهِ َأنَّا ن َْأ ُك ُلَ ،ف ِإ َذا َأ ْه َوى لِ َي ْأ ُك َلَ ،فقُ ومِ ي ِإلىَ السرِّ َ ِاج َح َّتى
َض ْيفُ َنا َف َأ ْطفِ ئِ ي السرِّ َ َ
ت ُْطفِ ئِ يهِ َ ،ق َ
الض ْي ُفَ ،فلَماَّ َأ ْص َب َح ،غَ َدا َعلىَ ال َّن ِب ِّي صىل الله عليه وسلم
الَ :فقَ َع ُدواَ ،و َأ َك َل َّ
* صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسري ،باب ما يكره من التنازع واالختالف يف الحرب ،وعقوبة من عىص إمامه.
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َفقَ َ
الَ :ق ْد َع ِج َب ال َّل ُه مِ ْن َصنِ ِيع ُكماَ ِب َض ْيفِ ُكماَ ال َّل ْي َل َة"((( ،وهذا إن دل عىل يشء فإمنا
يدل عىل حبهم للنبي ،صىل الله عليه وسلم ،وللدين ،وللمؤمنني ،وعىل أخالقهم
الحسنة ،وحسن كرمهم.
الس ِاع ِد ِّي:
 وبهذه املناسبة نذكر قصة أخرية يف هذا السياق ،عن َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍد ََّ
ول اللهِ َ ،صلىَّ
«أ َّن ْام َر َأةً َأ َت ْت َر ُس َ
اها،
ُ
يها َح ِاش َي َت َ
وج ٍة فِ َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمِ ،ببرُ ْ َد ٍة َم ْن ُس َ
الش ْم َل ُةَ ،ق َ
َق َ
ال :ن ََع ْمَ ،فقَ ا َل ْتَ :يا
ون َما ا ْلبرُ ْ َدةُ ؟ َقا ُلوا :ن ََع ْمِ ،ه َي َّ
ال َس ْه ٌلَ :و َه ْل َت ْد ُر َ
ول اللهِ  ،ن ََس ْج ُت َه ِذهِ ِب َي ِديَ ،ف ِجئ ُْت ِب َها لأِ َ ْك ُس َو َك َهاَ ،ف َأ َخ َذ َها ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
َر ُس َ
الله َع َل ْيهِ
ُ
اجا ِإ َل ْي َهاَ ،ف َخ َر َج َع َل ْي َناَ ،و ِإن ََّها لإَ ِ َز ُار ُهَ ،ف َج َّس َها ُفلاَ ُن ْب ُن ُفلاَ ٍنَ ،ر ُج ٌل َسماَّ ُه،
َو َس َّل َمُ ،م ْح َت ً
ول اللهِ َ ،ق َ
يها َيا َر ُس َ
َفقَ َ
اها،
ال :ن ََع ْمَ ،فلَماَّ َد َخ َل َط َو َ
الَ :ما َأ ْح َس َن َه ِذهِ ا ْلبرُ ْ َدةَ ! ا ْك ُسنِ َ
ول اللهِ َ ،صلىَّ
ال َل ُه ا ْلقَ ْو ُمَ :واللهِ َما َأ ْح َس ْن َت؛ ُك ِس َي َها َر ُس ُ
َو َأ ْر َس َل ِب َها ِإ َل ْيهِ َ ،فقَ َ
الله َع َل ْيهِ
ُ
اهاَ ،و َق ْد َعلِ ْم َت َأن َُّه لاَ َي ُر ُّد َسائِ لاً َ ،فقَ َ
الَ :واللهِ ِإنيِّ َما
اجا ِإ َل ْي َهاُ ،ث َّم َس َأ ْل َت ُه ِإ َّي َ
َو َس َّل َمُ ،م ْح َت ً
وتَ ،ق َ
ال َس ْه ٌلَ :ف َكان َْت َكفَ َن ُه َي ْو َم
اها لِ َت ُك َ
ون َكفَ نِ ي َي ْو َم َأ ُم ُ
َس َأ ْل ُت ُه لأِ َ ْل َب َس َهاَ ،و َل ِك ْن َس َأ ْل ُت ُه ِإ َّي َ
ات»(((.
َم َ
فهذه شواهد دالة عىل حب األنصار للنبي املختار ،صىل الله عليه وسلم ،وصحبه
األبرار ،والحديث عن ذلك يطول ولكنها مناذج وصور مرشفة عنها من صنيع أهل
الض ْي ِف َو َف ْض ِل ِإيثَارِهِ .
 .1صحيح مسلم ،كتاب األرشبة ،باب ِإ ْك َر ِام َّ
الِ
الس ِاع ِد ِّي ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح عىل
د
ع
س
ن
ب
ل
ه
س
ك
م
 .2مسند أحمد ،تتمة ُم ْس َن ُد الأْ َ ن َْصارِ َ ،ح ِد ُ
يث َأبيِ َ ٍ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ٍ َّ
رشط البخاري ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري رسيج بن النعامن ،فمن رجال البخاري.
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املدينة ،التي تعرب عن مدى حبهم لله تعاىل ،ولرسوله ،صىل الله عليه وسلم،
وللمؤمنني ،وعن مدى استعدادهم للتضحية من أجل الدين ،وعن الدور الكبري الذي
ُّأدوه يف وضع حجر األساس لقيام دولة اإلسالم ،وزيادة قوتها ،ونسأل الله تعاىل
أن نكون ممن اختارهم لخدمة دينه ،والتضحية من أجل إعالء كلمته ،وأن يوفقنا إىل
السري عىل نهج نبينا الكريم ،والصحابة الكرام من بعده ،والتحيل بأخالقهم الحسنة،
واالقتداء بهم يف مواقفهم الرائعة ،التي ترسخ يف الذاكرة ،وال ميحوها الزمان طال
أم قرص ،ولو تغريت األحوال ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وصىل الله عليه وسلم وبارك عىل املبعوث رحمة للعاملني
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ال��ع��دن��ان
ِ
ال��ن��ب��ي امل��ص��ط��ف��ى
ط��ه
ّ

ِ
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ب���أم���ان
ِ
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واإلخ����ل���اص
ال���ح���ب
َّ
َ
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ّ
ّ
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التهنئة بالزواج
والدعاء للعروسني
د .شفيق عياش

نعم الله سبحانه وتعاىل عىل عباده كثرية ال تعد وال تحىص ،ومن أعظم تلك
النعم التي أكرم الله بها عباده نعمة الزواج ،ففيه استمرار للنسل البرشي ،وتحصني
للعفة ،وزيادة يف العبادة ،وسكن ومودة ورحمة ،وطريق للبنني والحفدة مستقب ًال،
ومن مظاهر الزواج يف مجتمعنا املسلم تهنئة الزوجني ،والدعاء لهام بالخري والربكة،
ودوام النعمة وشكرها ،لهذا كان النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يدعو للمتزوجني
بالربكة ،ودوام املحبة ،وطول العرشة الزوجية ،كام يدل عىل ذلك حديث َأبيِ ُه َر ْي َرةَ :
َ(أ َّن ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
ان ِإ َذا َت َز َّو َجَ ،ق َ
الَ « :ب َار َك ال َّل ُه َل َك،
ان ِإ َذا َر َّف َأ الإْ ِ ن َْس َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ك َ
ُ
َو َب َار َك َع َل ْي َكَ ،و َج َم َع َب ْي َن ُكماَ فيِ َخيرْ ٍ »)(*).
لهذا ينبغي للمسلم أن يتأىس بقدوته وأسوته ،النبي محمد ،صىل الله عليه وسلم،
ويدعو للمتزوجني من إخوانه بالربكة ،وحسن العرشة ،واالستقامة ،اقتداء بالنبي
ول ال َّلهِ ُأ ْس َو ٌة
ان َل ُك ْم فيِ َر ُس ِ
محمد ،صىل الله عليه وسلم ،والله تعاىل يقولَ { :لقَ ْد َك َ
ريا} (األحزاب  ،)21 :ويقول سبحانه
َح َس َن ٌة لِ َم ْن َك َ
ان َي ْر ُجو ال َّل َه َوا ْل َي ْو َم الآْ ِخ َر َو َذ َك َر ال َّل َه َكثِ ً
* سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب ما يقال للمتزوج ،وصححه األلباين.
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الر ُس ُ
وه َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َت ُهوا َواتَّقُ وا ال َّل َه ِإ َّن ال َّل َه
ول َف ُخ ُذ ُ
وتعاىلَ { :و َما آ َتا ُك ُم َّ
اب} (الحرش.)7 :
يد ا ْل ِعقَ ِ
َش ِد ُ

ونحذر يف هذا املقام من التهنئة بالزواج بعبارة  “ :بالرفاء والبنني” ،ألنها من
عبارات أهل الجاهلية وعاداتهم ،وقد نهى النبي ،صىل الله عليه وسلم ،عن ذلك،
ني،
فع ْن َعقِ ِ
الر َفاءِ َ ،وا ْل َبنِ َ
َ
يل ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍبَ ،أن َُّه َت َز َّو َج ْام َر َأةً مِ ْن َبنِ ي ُج َش َمَ ،فقَ ا ُلواِ :ب َّ
ول ال َّلهِ َصلىَّ
ال َر ُس ُ
ال :لاَ تَقُ و ُلوا َه َك َذاَ ،و َل ِك ْن ُقو ُلوا كَماَ َق َ
َفقَ َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم« :ال َّل ُه َّم
ُ
ارِك َل ُه ْمَ ،و َب ْ
َب ْ
ارِك َع َل ْي ِه ْم»(*).
لهذا الحديث وأمثاله ،ينبغي العدول عن تهنئة املتزوجني بعبارة( :بالرفاء والبنني)،
ملخالفتها سنة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،ومن فعل ذلك معتقد ًا أن هذا األسلوب
أكمل مام قاله النبي ،صىل الله عليه وسلم ،فيخىش عليه من النفاق ،ألنه قصد بذلك
مخالفة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،واعتقد أو ظن أن كالم غريه من البرش أوىل من
َ
ون َع ْن َأ ْم ِرهِ َأ ْن ت ُِص َيب ُه ْم فِ ْت َن ٌة
كالمه ،والله سبحانه وتعاىل
ين ُي َخالِ فُ َ
يقول{:ف ْل َي ْح َذرِ ا َّل ِذ َ
الر ُس ُ
وه
ول َف ُخ ُذ ُ
َأ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َع َذ ٌ
يم}(النور  ،)63 :وقال سبحانه وتعاىلَ :
اب َألِ ٌ
{و َما آ َتا ُك ُم َّ
اب}(الحرش.)7 :
يد ا ْل ِعقَ ِ
َو َما ن ََها ُك ْم َع ْن ُه َفا ْن َت ُهوا َواتَّقُ وا ال َّل َه ِإ َّن ال َّل َه َش ِد ُ
ومن قال ذلك جاه ًال ،أو عىل ما جرت به عادة الناس ،أو ما تعارفوا عليه ،فنسأل
الله سبحانه وتعاىل أن ال يأثم بذلك ،وعليه االستغفار ،وأن يعود إىل هدي النبي،
انَ ،و َما
صىل الله عليه وسلم  ،حيث
قال”:إ َّن ال َّل َه َق ْد َت َج َاو َز َع ْن ُأ َّمتِ ي ا ْل َخ َط َأَ ،وال ِّن ْس َي َ
ِ
* سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب تهنئة النكاح ،وصححه األلباين.
49

جملة اإلسراء

العدد  161محرم  /صفر 1444هـ  -آب  /أيلول 2022م

اس ُت ْك ِر ُهوا َع َل ْيهِ “(*).
ْ
وكالمه ،صىل الله عليه وسلم ،أوىل باالتباع ،وال تصح مخالفته صىل الله عليه
ون ال َّل َه َفات َِّب ُعونيِ ُي ْح ِب ْب ُك ُم ال َّل ُه َو َيغْ فِ ْر َل ُك ْم
وسلم ،قال تعاىل{ُ :ق ْل ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ت ُِح ُّب َ
يم}(آل عمران ،)31 :كام هو معلوم ،فإن اإلنسان يف هذه الدنيا
ُذنُو َب ُك ْم َوال َّل ُه غَ فُ ٌ
ور َر ِح ٌ
ال يعذر بالجهل ،وعليه أن يسأل أهل الذكر عام أشكل عليه ،قال تعاىل يف محكم
اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْن ُت ْم لاَ
التنزيل{َ :ف ْ

ون} (األنبياء)7 :
َت ْع َل ُم َ

ولعل الحكمة  -والله تعاىل أعىل وأعلم  -يف النهي عن استخدام مثل هذه األلفاظ
والعبارات الجاهلية يف الدعاء للزوجني (بالرفاء والبنني) ،تتلخص باآليت:
 - 1مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية ،حيث كانوا يستعملون مثل هذه األلفاظ
املخالفة لرشع اإلسالم.
 - 2ألنها تخلو من ذكر الذات اإللهية ،والحمد ،والثناء عىل الله.
 - 3ملا فيه من الدعاء للمتزوجني بالبنني ،دون ذكر البنات.
أما دعاء الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،فهو جامع نافع ،وفيه دعاء بالسعادة يف
الدارين؛ يف الحياة الدنيا واآلخرة ،وذلك بحصول الربكة للزوجني ،وعليهام ،والجمع
بينهام يف خري.
وال شك يف أن هذا يشمل السعادة الزوجية ،وإنجاب الذرية الصالحة ،والربكة
* سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب طالق املكره والنايس ،وصححه األلباين.
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فيهام ،وتعاون الزوجني فيام يصلح أمر دينهام ودنياهام ،إىل غري ذلك من نعم ال
تعد وال تحىص ،ويطول ذكرها ،وال غرابة يف ذلك ،فقد أويت صىل الله عليه وسلم،
جوامع الكلم.
فينبغي للمسلم أن يحرص عىل التأيس بالنبي ،صىل الله عليه وسلم ،واالقتداء به،
الر ُس َ
ول
وطاعته ،والله سبحانه وتعاىل يقولَ {:ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
يعوا ال َّل َه َو َأ ِط ُ
ين َآم ُنوا َأ ِط ُ
يعوا َّ
ول الأْ َ ْم ِر مِ ْن ُك ْم} (النساء ،)59:وبامتثال أمر الله ورسوله ،صىل الله عليه وسلم ،تحصل
َو ُأ يِ
السعادة يف الدارين ،ومن ذلك الدعاء للمتزوجني ،بالخري والربكة.
والله يقول الحق وهو الهادي إىل سواء السبيل
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
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املقاصد الحاجية لعمل املرأة
املسلمة يف مجال التمريض
روان عمر شيخ  /باحث رشعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية

كرم اإلسالم املرأة ،وأعىل منزلتها ،وجعل لها حقوق ًا عظيمة ،فهي األم ،ومربية
ّ

األجيال ،واملعلمة ،واملمرضة ،والطبيبة ،فام حكم عمل املرأة يف املجال الطبي؟
وما املقاصد الحاجية لعمل املرأة يف التمريض؟
حكم عمل املرأة يف مجال التمريض.

اختلف الفقهاء املعارصون يف عمل املرأة يف املجال الطبي عىل رأيني اثنني
يتلخصان باآليت:
أوال :جواز عمل املرأة يف املجال الطبي :هناك أدلة كثرية عىل جواز خروج املرأة
للعمل ،وممن أجاز ذلك الدكتور القرضاوي((( ،وسأخص بالذكر عملها يف املجال
الطبي التمرييض:
 - 1وردت أحاديث صحيحة عدة عىل مرشوعية عمل املرأة بشكل عام ،ويف املجال
التمرييض بشكل خاص ،مثلام قامت به الصحابيات من مداواة الجرحى يف الغزوات،
ومن هذه األحاديث:
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ
عن ربيع بنت معوذ بن عفراء((( ،قالتُ ( :ك َّنا َنغْ ُزو َم َع َر ُس ِ
ُ

 .1مزيد ،ماهر عمل املرأة يف املجال الصحي بني الرضورة والرضر ص ،29األصل رسالة ماجستري ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة1428 ،هـ 2007 -م.
 .2أنصارية ،من بني النجار ،لها صحبة ورواية ،وقد زارها النبي ،صىل الله عليه وسلم ،صبيحة عرسها صلة
لرحمها ،عمرت دهر ًا ،انظر :الذهبي ،سري أعالم النبالء.300 / 4 :
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الج ْر َحى ِإلىَ ا َ
مل ِدي َنةِ ).
َو َس َّل َم ،ن َْسقِ ي القَ ْو َم َونَخْ ُد ُم ُه ْمَ ،ون َُر ُّد القَ ْتلىَ َو َ

(((
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 - 2قيام عدد من الصحابيات بالتمريض يف عهد النبي ،صىل الله عيه وسلم،
وأم سنان األسلمية((( ،ورفيدة األسلمية((( ،والشفاء بنت عبد
ّ
منهن :أمية بنت قيس(((ّ ،
الله((( ،فقد سمح لهن الرسول((( ،صىل الله عليه وسلم ،مبداواة الجرحى ،بل إن
رفيدة األسلمية كان لها خيمة تداوي فيها الجرحى بجوار مسجد رسول الله ،صىل الله
إسعاف ميدانية ملداواة املرىض والجرحى.
عليه وسلم ،فهي مبثابة خيمة
ٍ
وهناك فريق آخر مثل :محمد أبو فارس ،وعبد الكريم زيدان ربطوا السامح لها
بحاجتها إىل ذلك((( ،وهناك من أباح لها الخروج إىل ميدان العمل مع تحفظه يف
كون هذا العمل يحمل املرأة ما ال تطيق ،وما قد يفيض إىل فتح باب الفنت والفساد
وأن مزاولة املرأة للعمل يجب أن تنحرص قدر اإلمكان يف األعامل
واالختالط املحرمّ ،
التي متس فيها الحاجة إىل املرأة ،مثل :أعامل التمريض الخاصة بالنساء ،كالتوليد،
ومتابعة الحمل ،وما يتعلق باملشكالت الصحية الداخلية للنساء ،وأيض ًا يف التعليم
يف مدارس البنات ،وليس لها أن تزاحم ميادين عمل الرجال ،وهذا ما تبناه نور الدين
 .1صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب هل يداوي الرجل املرأة أو املرأة الرجل.
 .2هي أمية ،وقيل :أميمة ،بنت قـيس الغفارية ،استأذنت النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يف الخروج معه ملداواة
الجرحى يف أثناء غزوة خيرب ،انظر :ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة.29/ 7 :
بايعن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،عىل اإلسالم ،خرجت معه يف غزوة خبري ملداواة
 .3من املبايعات اللوايت
ّ
الجرحى ،انظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة .411 / 8
 .4رفيدة األنصارية ،وقيل :األسلمية ،كان لها خيمة يف مسجد النبي ،صىل الله عليه وسلم ،تداوي املرىض ،ابن
األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة.111 / 7 :
 .5الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف ،من املهاجرات واملبايعات األوائل ،كانت ترقى من النملة ،فأمرها
رسول اللهَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ،أن تعلمها حفصة .انظر :ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة.162 / 7 :
 .6صحيح البخاري ،كتاب الحيض ،باب شهود الحائض العيدين.
 .7انظر :مزيد ًا ،عمل املرأة يف املجال الصحي ص.29
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عرت((( ،ولقد استدلوا مبا يأيت:
الصلاَ ةَ
{و َق ْر َن فيِ ُب ُيوتِ ُك َّن َوال َتبرَ َّ ْج َن َتبرَ ُّ َج ا ْل َج ِاهلِ َّيةِ الأْ ُ ولىَ َو َأقِ ْم َن َّ
 - 1قوله تعاىلَ :
الر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت
الز َكاةَ َو َأ ِط ْع َن ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ِإ مَّ َ
ني َّ
نا ُي ِر ُ
وآتِ َ
يد ال َّل ُه لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ
ريا}(األحزاب )33 :فأمر الله أمهات املؤمنني بالقرار يف البيوت؛ ملا يف
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً

حاجة قد يفيض إىل
ألن الخروج لغري
ذلك من
صونهن ،وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ ّ
ٍ
َّ
التربج ،كام قد يفيض إىل الرشور ،وهذا الخطاب وإن كان خاص ًا بأمهات املؤمنني،
فإنه يشمل املسلامت كلهن ،بل هو يف حقّ هن أوىل.

(((

 - 2األصل أن تعمل املرأة يف بيتها ،والقيام بالحقوق الزوجية وواجبات األمومة،
وهذه األمور ليست سهلة ،ويلزمها الجهد والوقت.

(((

{الر َج ُ
ون َعلىَ ال ِّن َساءِ بمِ َ ا
ال َق َّو ُام َ
 - 3املسؤول عن اإلنفاق هو الرجل ،قال تعاىلِّ :
َف َّض َل ال َّل ُه َب ْع َض ُه ْم َعلىَ َب ْع ٍض َوبمِ َ ا َأنفَ قُ وا مِ ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم}(النساء ،)34 :وبالتايل فليس
داع لعمل املرأة إال عند فقد املعيل.
هناك ٍ

(((

الرتجيح:

يرتجح جواز عمل املرأة ،لقوة أدلة املجيزين ،فقد عملت املرأة يف زمن النبي،
صىل الله عليه وسلم ،والصحابة الكرام؛ فكانت تشارك يف الغزوات ،وتسقي الجند،
وتداوي الجرحى ،وتقوم بغري ذلك من األعامل ،وأيض ًا ما يقتضيه عرصنا من رضورة
مشاركة املرأة يف حمل األعباء االقتصادية ،أو حتى بناء الذات ،ولكن كل ذلك يجب أن
 .1انظر :عرت ،نور الدين ،ماذا عن املرأة ،ص.163 - 148
 .2الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن.257/ 20 :
 .3عرت ،ماذا عن املرأة ،ص.148
 .4القحطاين ،االختالط بني الرجال والنساء ،ص.244
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يكون يف نطاق الضوابط الرشعية ،من أحكام اللباس ،واالختالط ،وأن يناسب العمل
املرأة جسدي ًا ونفسي ًا ،ويتفق مع قدرتها عىل التنسيق بني واجباتها األرسية وعملها؛
وهذا يختلف بطبيعة الحال من امرأة إىل أخرى ،من حيث قدرتها عىل التحمل ،مع
األخذ بعني االعتبار ّأن أولوية املرأة هي بيتها وأرستها ،واملحافظة عىل عرى الحياة
الزوجية ،ويف حال وجود تعارض بني عمل املرأة ،واملحافظة عىل تربية األطفال ،أو
الحياة الزوجية؛ تقدم مصالح األرسة عىل العمل.
املوانع الخاصة بعمل املرأة يف مجال التمريض ،ومناقشتها:

يرتدد كثري ًا عىل ألسنة الناس عند حديثهم عن عمل املرأة يف مجال التمريض،
ما يأيت:
أو ً
ال :اضطرار املمرضة إىل املبيت خارج املنزل:

إن من ميارس مهنة التمريض سواء أكان ذكر ًا أم أنثى قد يضطر يف بعض األحيان إىل
ّ
املبيت خارج املنزل للقيام مبا يعرف باملناوبات الليلية ،سواء أكان املبيت يف غرف
خاصة يف أقسام املشفى ،أم يف سكنات مخصصة للممرضات أم الطبيبات.
املناقشة:

لفظ املبيت يطلق مجاز ًا ،فعملي ًا هو عبارة عن مناوبة ليلية يقوم بها املمرض أو
املمرضة يف العمل ،وهناك بعض الحاالت تأخذ فيها املمرضة سكن ًا؛ وذلك عندما
يكون مكان إقامتها بعيد ًا عن مكان العمل ،ويكون هذا السكن خاص ًا باملمرضات،
وقريب ًا من املشفى ،وتحت إرشافه ،ومن خالل ذلك يتضح أنّه ال يوجد ما يشوب
املبيت أو املناوبة الليلية من ناحية رشعية ،حتى يف حالة أخذها سكن ،وليس فقط
العمل لي ًال داخل أقسام املشفى ،وذلك مع مراعاة الضوابط الرشعية من الصحبة
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سكنهن ،وأمن الفتنة((( ،وأن تكون املناوبة من اثنتني من
املأمونة ،وتوافر األمن يف
ّ
اإلناث فأكرث.
ومن أنكر مسألة مبيت املمرضة خارج منزلها ،أو إقامتها بعيد ًا عن منزل أهلها أو
تخلع ثيا َبها يف
امرأة
زوجها استدلوا بقول رسول الله ،صىل الله عليه وسلم( :ما مِ ن ٍ
ُ
بيتها إال َ
وبني الله تعاىل)((( ،والجواب عىل ذلك مبا يأيت:
ِ
هتك ْت ما بينها َ
غري َ
ليس املقصود من الحديث أن متنع املرأة من املبيت خارج املنزل مع مراعاة
وإنا املقصود التساهل يف
الضوابط ،حتى ال تقع فيام نهى عنه صىل الله عليه وسلم ،مّ
كشف ثيابها؛ عىل وجه ترى فيه عورتها ،فمعنى “تخلع ثيابها” ،أي :تكشفها لألجانب،
وعدم تسرتها أمامهم((( ،وال ينطبق ذلك عىل من تقوم بعمل التمريض ،وال يدخل
عملها يف معنى الحديث.
ثاني ًا :عمل املمرضات ومدى تحقق الخلوة املحرمة:
الخلوة ً
لغة :السرت واالختفاء ،يقال خال بفالن :إذا انفرد به ،وخال بصاحبه وإليه
ومعه أي :اجتمع معه ،وانفرد به يف خلوة((( ،وأما الخلوة املحرمة اصطالح ًا :فهي
انفراد رجل بامرأة أجنبية عنه يف مكان مغلق ،أو بعيد عن أعني الناس ،وهي ذريعة
للفتنة والتهمة(((.
وبالنظر إىل املعنى اللغوي واالصطالحي للخلوة ،وإذا ما قورن بواقع العمل
 .1ابن باز ،عبد العزيز بن عبد الله ،مجموع الفتاوى.318/ 7 :
 .2سنن أيب داود ،كتاب الحامم ،باب منه ،وصححه األلباين.
 .3املناوي ،فيض القدير رشح الجامع الصغري.136/ 3 :
 .4ابن منظور ،لسان العرب.238/ 14 :
 .5مطلق ،محمد عساف ،األحكام الفقهية للمحادثات اإللكرتونية والخلوة املعنوية بني الرجل واملرأة األجنبية،
ص ،26بحث محكم يف مجلة جامعة الشارقة ،املجلد  ،13العدد 2015 ،2م.
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فإن تحقق الخلوة املحرمة ميكن اجتنابه من قبل
امليداين التمرييض يف املشايف؛ ّ
العاملني يف هذا املجال ،كام ّأن تحقق الخلوة عىل مستوى من يعملون به -الطاقم
التمرييض -غري ممكن يف أغلب األحيان؛ إذا ما نظرنا إىل وجود عدد من املمرضني
واملمرضات يف القسم نفسه ،ويف ظل وجود موظف يرشف عىل عمل املمرضني،
وتقع عىل عاتقه مراقبة األعامل التمريضية ،وقيام الطاقم بعمله عىل أكمل وجه،
كام ّأن أقسام املشفى مزودة بكامريات مراقبة ،واألقسام تكون مفتوحة ،وعادة ما
تزدحم باملرىض ومرافقيهم ،أما من ناحية ما ميكن أن يكون من خلوة بني املريض
واملمرض أو املمرضة؛ فغالب ًا ما تكون الغرفة الواحدة ملريضني يف املشايف الخاصة
واألهلية ،وأما الحكومية ،فيمكن أن يكون العدد من أربعة إىل ستة مرىض ،ومع وجود
مرافقيهم ،وغرف املرىض ال تكون مغلقة ،حيث يستطيع الذين من خارجها دخولها،
فالخلوة غري متحققة ،ولكن إمكانية تحقق الخلوة يف املراكز الخاصة متحققة يف
بعض األحيان ،لذا؛ فإن الوازع الديني ،ومراقبة الله عز وجل لهام دورهام الكبري يف
تجنب الوقوع يف الخلوة املحرمة)*(.

ثالثا :اضطرار املمرضة إىل مداواة الرجال:
تجوز للحاجة مداواة املرأة للرجل ،والرجل للمرأة ،وذلك ملا ورد يف السنة النبوية
ويخرجن إىل املعارك يف عهد النبي،
كن يداوين الجرحى؛
من أدلة عىل ّأن الصحابيات ّ
ْ
صىل الله عليه وسلم ،من أجل ذلك ،مثل :ما ورد عن الربيع بنت معوذ ،والشفاء
وغريهام من املذكورات آنف ًا.
فإن ،لكل مشفى سياسة تحدد عمل طاقم التمريض
أما الواقع امليداين للمشايف ّ
* مقابلة مع املمرضة سجى فريد عياش.
57

جملة اإلسراء

العدد  161محرم  /صفر 1444هـ  -آب  /أيلول 2022م

من ممرضات وممرضني فيام بينهم؛ ففي أغلب املشايف يف حاالت مث ًال :حقنة يف
فإن من يقوم بذلك املتواجد ،سواء أكان
اليد ،أو قياس ضغط أو سكري أو حرارةّ ،
ممرض ًا أو ممرضة ،وسواء أكان املريض ذكر ًا أم أنثى ،ولكن يف الحاالت التي تستدعي
كشف العورة املغلظة والفحص الدقيق ،وما يسمى الغيار الداخيل للمريض؛ والذي
يستدعي كشف أغلب أجزاء الجسم ،وحاالت التكفني املبديئ -عبارة عن تجهيز
املتوىف للتكفني الرشعي ،-فرياعى أن يقوم بذلك ممرض إن كان املريض رج ًال،
وممرضة إن كانت املريضة امرأة.

(((

وبناء عىل ذلك؛ فإن ك ًال من :املناوبة الليلية للممرضة ،وما قد يرافق عملها من
خلوة محرمة ،أو مداواتها للرجال ،ميكن الحد منه ،وحتى تجنبه نهائي ًا من خالل :اتباع
ما بينه الرشع من حل وحرمة ،وذلك بتوعية العاملني يف املجال الصحي؛ وبيان
األحكام الرشعية لهذه األمور ،حتى ال يتجاوزوا حد الحاجة املبيحة ،وأيض ًا بالتعاون
بني إدارة املشفى والطاقم التمرييض يف تقسيم األدوار واملهامت ،مبا يتناسب مع
رشع الله.
مقاصد الرشيعة من عمل املرأة يف التمريض:

الرشيعة اإلسالمية أباحت كشف العورة للرضورة والحاجة العالجية ،وسرت العورة
وعدم تحقق الخلوة من املقاصد الحاجية يف الرشيعة(((؛ وتكمن املقاصد الحاجية
للمجتمع من عمل املرأة يف هذا املجال مبا يأيت:
 - 1وجود العدد الكايف من الكادر الطبي النسايئ من شأنه أن يقلل من الحاالت
 .1مقابلة مع املمرضة سجى فريد عياش ،عرب الهاتف ،ماجستري متريض ،تخصص األورام التلطيفية ،جامعة بيت
لحم ،مكان العمل :مشفى املطلع منذ سنة  2016حتى تاريخه.
 .2القرايف ،الذخرية .159/ 7 :الشاطبي ،املوافقات.17/ 2 :
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التي تضطر فيها املرأة إىل كشف العورة أمام الطبيب أو املمرض ،ولوال خروج املرأة
للعمل يف هذا املجال لوقعت كثري من النساء يف حرج شديد ،ففي حالة االضطرار
فإن وجود ممرضة يخفف من اللجوء إىل الرضورة املفضية
إىل املعالجة عند طبيب ّ
إىل كشف عورة املرأة عىل الرجل ،أو يقلل من مقدار ما يحتاج إليه الطبيب إىل املس
والنظر من أجل املعاينة((( ،ومن الناحية الرشعية تجوز مداواة الرجل للمرأة ،والنظر
إىل ما تدعوه الحاجة إىل النظر إليه؛ ومس ما يحتاج إىل مسه ،وذلك برشوط ،منها:
إن الشافعية يقدمون الطبيبة غري
عدم وجود امرأة ميكنها القيام مبداواتها ،حتى ّ
املسلمة عىل الطبيب املسلم((( ،لذا ف ّإن وجود املمرضة يف حالة اضطرار املرأة إىل
الطبيب ،يخفف مام تدعوه الحاجة إىل النظر واملس ،من قبله.
 - 2هناك حاالت طبية تستدعي دخول الطبيب دون إذن املريض؛ وذلك يف الطوارئ
مثل :الخوف عىل حياة املريض ،أو تعرضه يف أثناء وجوده يف املشفى لوعكة صحية
حادة مفاجئة تحتاج إىل التدخل الرسيع((( ،ويف حال وجود ممرضة من شأنه أن يقلل
من كشف العورة.
 - 3ومن أهم األقسام التي يجب أن تتواجد فيها املرأة كممرضة ،هي أقسام ال ّنساء
فإن الحاجة إىل الطبيبة
والقبالة ،ففي هذه األقسام تُكشف عورة املرأة املغلظة ،لذا ّ
ال ّنسائية أو املمرضة تكون ماسة ،من أجل الحفاظ عىل مقصد سرت العورة ،وعدم
إيقاع النساء يف الحرج الشديد.

(((

 - 4الحاجة املاسة إىل املمرضات يف غرف العناية املكثفة ،إذ إن َُّه ما يكون املريض

 .1السليامين ،أخالقيات مهنة التمريض لدى املمرضات من وجهة نظر املريضات ،ص.53
 .2انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع .124/ 5 :ابن جزي ،القوانني الفقهية ،ص.294
 .3مزيد ،عمل املرأة يف املجال الصحي ،ص.148
 .4الكاساين ،بدائع الصنائع .123/ 5 :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي.1258/ 8 :
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يف حالة غيبوبة إما مفتعلة للعالج بإعطاء املريض ما يبقيه يف حالة فقدان وعي ،أو
غيبوبة نتيجة حادث أو مرض ،أو يكون املريض غري قادر عىل التحرك من الرسير،
أو يحتاج إىل مساعدة للقيام بأموره اليومية ،ويف مثل هذه الحاالت يحتاج املريض
إىل تغيري مالبسه ،أو تقليبه املستمر؛ لتجنب تقرحات الفراش ،أو تغيري أنبوب البول،
أو تنظيف جسم املريض ،أو مساعدة املريض يف الذهاب إىل الحامم ،أي أنّه يف
غرف العناية املكثفة يتعرض املريض للتكشف الشديد للعورات ،ويف حال كانت
املريضة أنثى فإنّه ال يستغنى عن املمرضة إطالق ًا ،ملا يف وجودها أص ًال من الراحة
النفسية للمريضة ،وتخفيف الحرج عنها ،واملؤسف يف األمر ،الذي أشار إليه الدكتور
عيىس الخضور ،أن تقسيم العمل بني الطاقم التمرييض ،حيث ترشف املمرضة عىل
املريضة األنثى ،واملمرض عىل املريض الذكر ،حيث تقوم اإلدارة التمريضية بذلك
وإنا بدافع من الوازع الديني والعرف املجتمعي،
من قبيل أنه ليس قانون ًا ملزم ًا؛ مّ
ولكن
وتحاول اإلدارة التمريضية أن تجعل من ضمن الفريق التمرييض ممرضات،
ّ
يف بعض األحيان يكون هناك نقص يف املمرضات يف املناوبات الليلية ،وحال
فإن املمرض املناوب هو من
االضطرار إىل عملية مستعجلة وعدم وجود ممرضةّ ،
فإن
يقوم بتجهيز املريضة للعمليات ،مام يؤدي إىل انتهاك خصوصية املريضة ،لذا ّ
وجود املمرضة قد يصل إىل الرضورة ،وليس فقط الحاجة يف غرف العناية املكثفة(*)

 - 5الحاجة إىل املمرضة يف العناية الرسيرية للمريضة ،والعناية الرسيرية تعني
متابعة الخطة العالجية الطبية والنفسية ،ومساعدة املريضة يف شؤونها اليومية يف
* مقابلة مع الدكتور عيىس محمد الخضور ،أخصايئ جراحة القلب ،رئيس قسم جراحة القلب ،مشفى النجاح
الوطني الجامعي ،من 2019م  -إىل اآلن ،وجراح قلب أسايس ،مجمع فلسطني الطبي2014 ،م ،وجراح عام
مساعد مجمع فلسطني الطبي2008 ،م ،مسؤول أول عن متابعة عالج مرىض العناية املكثفة يف مرحلة ما بعد
جراحة القلب.
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أقسام املشفى املختلفة ،فوجود ممرضة يوفر الراحة النفسية للمريضة ،ويدفع عنها
الحرج عند طلب املساعدة يف أي أمر.

(((

 - 6وجود املمرضات يف املشايف بشكل عام ،واملراكز الصحية ،والعيادات بشكل
خاص ،مينع من تحقق الخلوة املحرمة(((؛ فتحقق الخلوة املحرمة يف املراكز الصحية
أكرب منه يف املشايف ،نظر ًا لعدم وجود مرىض بشكل متواصل فيها ،أو حتى وجود
طاقم صحي ،ففي بعض األحيان يقترص املركز عىل وجود طبيب أو طبيبني ،لكل
منهام غرفة خاصة ،فوجود املمرضة من شأنه أن مينع الخلوة املحرمة بني املريضة
والطبيب املعالج.

(((

الحاجة الرشعية لعمل املرأة يف املجال الطبي التمرييض:

هناك حاجة رشعية تندرج يف باب الشهادات ،لتحقيق مقصد الرشيعة اإلسالمية؛
الحق ،وتتمثل هذه الشهادات فيام يأيت:
من العدل وعدم الظلم وإحقاق
ّ
 - 1شهادة املمرضة فيام ال يطلع عليه الرجال من عيوب ال ّنساء :كالرتق((( ،والقرن(((،
والعفل((( والفتق((( ،فقد اتفق الفقهاء من الحنفية((( واملالكية((( والشافعية

(((1

والحنابلة( ،((1عىل جواز شهادة املرأة فيام ال يطلع عليه الرجال من عيوب ال ّنساء ،ومن
 .1املصدر السابق.
 .2املاوردي ،الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي.214/ 6 :
 .3مقابلة مع الدكتور عيىس محمد الخضور.
 .4الرتق :هو أن يكون فرج املرأة مسدود ًا بلحم مينع دخول الذكر ،انظر :املاوردي ،الحاوي الكبري.340/ 9 :
 .5القرن :هو عظم يف الفرج مينع من الوطء ،انظر :ابن قدامة ،املغني البن قدامة.158/ 7 :
 .6العفل :هي رغوة يف الفرج متنع لذة الوطء ،انظر :ابن مفلح ،املبدع يف رشح املقنع.169/ 6 :
 .7الفتق :انحراف ما بني مجرى البول واملني ،وقيل :ما بني القبل والدبر ،انظر :ابن قدامة.185/ 7 :
 .8الرسخيس ،املبسوط.142/ 16 :
 .9املواق ،التاج واإلكليل ملخترص خليل.541/ 5 :
 .10النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني.253/ 11 :
 .11ابن قدامة ،املغني.235/ 8 :
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األدلة عىل ذلك :األدلة العامة التي تبيح شهادتها ،ومنها قوله ،صىل الله عليه وسلم،
بشأن نقصان دين املرأة وعقلها ،قال(َ :أ َل ْي َس َش َه َادةُ ا َ
الر ُج ِل،
مل ْر َأةِ مِ ث َْل نِ ْص ِف َش َه َادةِ َّ

اض ْت َل ْم ت َُص ِّل َو َل ْم َت ُص ْم ،قلن:
قلنَ :بلىَ  ،قالَ :ف َذلِ ِك مِ ْن ُنقْ َص ِان َعقْ لِ َهاَ ،أ َل ْي َس ِإ َذا َح َ
َبلىَ  ،قالَ :ف َذلِ ِك مِ ْن ُنقْ َص ِان دِ ينِ َها)(((.

ومن األدلة الخاصة يف جواز شهادة املرأة مبا ال يطلع عليه الرجالّ ،أن السنة مضت
عىل جواز شهادتهن فيام ال يطلع عليه الرجال مام تختص مبعرفته ال ّنساء.

(((

 - 2شهادة املمرضة يف االستهالل((( والوالدة :ذهب الحنفية((( إىل جواز شهادة
ألن االستهالل مام يطلع
النساء منفردات يف االستهالل للصالة عليه دون اإلرث؛ وذلك ّ
عليه غالب ًا فهو مسموع ،ألنّه رفع صوت املولود ،فيثبت بشهادتهن الصالة عليه؛ ألنّها
معهن ،بينام ذهب
من أمور الدين ،أما اإلرث فهو ملك فال يثبت منفردات وال رجل
ّ
املالكية((( والشافعية((( والحنابلة((( ،إىل جواز شهادة املرأة يف االستهالل والوالدة
للصالة عليه واإلرث ،وال تجوز شهادة أقل من امرأتني فصاعد ًا عند الشافعية ،وأضاف
املالكية إىل ما ذهب إليه الشافعية أنّه تقبل شهادة امرأتني مع اليمني ،وذهب اإلمام
أحمد :أنّه تقبل شهادة القابلة الثقة منفردة ،ويف رواية تقبل شهادة امرأتني فصاعد ًا،
ويجوز يف االستهالل شهادة النساء دون الرجال.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحيض ،باب ترك الحائض الصوم.
 .2الصنعاين ،املصنف ،كتاب الشهادات ،باب شهادة املرأة يف الرضاع والنفاس .الزيلعي ،نصب الراية ألحاديث
الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي.264/ 3 :
 .3هو :ارتفاع صوت املولود عند الوالدة ،وهو دليل حياة املولود ،انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع.
 .4الكاساين ،بدائع الصنائع.323/ 7 :
الرب ،الكايف يف فقه أهل املدينة.907/ 2 :
 .5ابن عبد ّ
 .6املاوردي ،الحاوي الكبري.401/ 14 :
الرب ،الكايف يف فقه أهل املدينة.907/ 2 :
 .7ابن قدامة ،املغني ،137/ 10 :ابن عبد ّ
62

املقاصد الحاجية لعمل املرأة املسلمة يف مجال التمريض

فقه

 - 3شهادة املمرضة يف الرضاع :ذهب الحنفية((( إىل أنّه ال تجوز شهادة النساء
منفردات يف الرضاع ،ألنه مام يطلع عليه محارم املرأة ،بينام ذهب املالكية((( ،إىل
جواز شهادة امرأتني عدلتني ،وذهب الشافعية((( إىل جواز شهادتهن؛ ولكن شهادة
أربع نساء ،وال يقبل دون ذلك ،وذهب الحنابلة((( إىل أنّه تقبل شهادة املرأة الواحدة
الثقة.
إن إعطاء املرأة حقّ ها يف الشهادة عىل العيوب الخاصة بال ّنساء واالستهالل
والرضاع والوالدة هـو مبثابـة رفـع الحرج واملشقة عن املرأة والرجل؛ ذلك لعدم
جواز النظر إىل األجانب ،أو إىل املحارم ،ويف كثري من األحيان قد تكون الشاهدة
هي املمرضة أو الطبيبة؛ وبخاصة عند وجود عيوب تختص بال ّنساء أو الوالدة ،وما
يتبعها من استهالل ورضاع ،وذلك يتم يف املشايف أو املراكز الصحية املتخصصة،
فيمكن أن تؤدي املمرضة شهادتها إىل إحقاق الحقوق ،وعدم ضياعها.

 .1الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع.14/ 4 :
 .2املواق ،التاج واإلكليل ملخترص خليل.541/ 5 :
 .3املاوردي ،الحاوي الكبري.402/ 11 :
 .4ابن قدامة ،املغني.190/ 8 :
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أنت تسأل واملفتي يجيب
الشيخ محمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم متديد كهرباء ملسجد من خط إنارة الشارع دون إذن

السؤال :هل يجوز متديد خط كهرباء ملسجد من األسالك الخاصة بإنارة الشوارع؟
عل ً
ام بأن مثن الطاقة الكهربائية املأخوذة للشارع وللمسجد تضاف إىل فواتري كهرباء
سكان البلدة جميعهم ،دون استشارتهم يف ذلك ،وتتوافر ثالثة مساجد يف املنطقة،
ال تلجأ ملثل هذا اإلجراء.
الجواب :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فاألصل االلتزام بأحكام الدين الحنيف ومبادئه وتعاليمه وأخالقه ،التي تأمر
بالحفاظ عىل املمتلكات العامة ،وتحرم اإلرضار باملال العام ،واالعتداء عليه ،وال
يجوز للمواطنني رسقة الكهرباء ،وأخذها بطرق غري قانونية مطلق ًا؛ ألنه يندرج تحت
باب االعتداء عىل املال العام ،وتوعد الله السارق واملختلس ،فقال تعاىلَ { :و َم ْن
ون}(آل عمران،)161 :
َيغْ ُل ْل َي ْأ ِت بمِ َ ا غَ َّل َي ْو َم ا ْلقِ َي َامةِ ُث َّم ت َُو ىَّف ُك ُّل َنفْ ٍس َما َك َس َب ْت َو ُه ْم لاَ ُي ْظ َل ُم َ

ون فيِ َم ِال اللهِ ِبغَ يرْ ِ َح ٍّق،
وقال رسول الله ،صىل الله عليه وسلم(ِ :إ َّن رِ َجالاً َي َت َخ َّو ُض َ
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َف َل ُه ُم ال َّن ُار َي ْو َم ا ْلقِ َي َامةِ )((( ،ومعنى يتخوضون ،من الخوض؛ وهو التخليط يف املال،
وتحصيله من غري وجهه ،كيفام أمكن

(((

وفعل الطاعات وعامرة املساجد ال يربران رسقة الكهرباء ،بل الواجب تنزيه
املساجد عن الحرام ،فال يصلح لها إال الطيب والحالل ،ويجب عىل من ارتكب إثم
االعتداء عىل املال العام التوبة واالستغفار ،وإعادة الحقوق إىل أصحابها.
 .2حكم اتجاه الناس إىل قمر إرسائييل ملشاهدة املباريات

السؤال :مع تشفري املباريات اتجه بعض الناس إىل متابعتها عرب قمر “عاموس”
اإلرسائييل ،فهل يجوز ذلك؟
الجواب :ال يجوز اإلقدام عىل أي عمل يخدم مصالح األعداء ،والله تعاىل يقول:
{ولاَ َت َع َاونُوا َعلىَ الإْ ِ ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان} (املائدة ،)2 :ومن ترك شيئ ًا يبتغي به رضا الله ،عوضه
َ
الله خري ًا منه.
وبالنسبة إىل الوسائل املتاحة ملتابعة املباريات ،فينبغي اختيار املناسب منها،
رشيطة تجنب املخالفات الرشعية.
 .3غسل املركبة من لعاب الكلب

السؤال :كم مرة يجب غسل املركبة من لعاب الكلب؟
الجواب :اختلف الفقهاء يف نجاسة الكلب ،فذهب الشافعية والحنابلة إىل أنه نجس
العني((( ،وذهب الحنفية إىل أنه طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته ،فهذه
ول}(األنفال.)41 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب فرض الخمس ،باب قول الله تعاىل{َ :ف َأنَّ لِ َّلهِ خُ ُم َس ُه َولِ َّلر ُس ِ
 .2جامع غريب الحديث.294/ 1 :
 .3األم ،8/ 1 :واملغني البن قدامة.35 /1 :
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األشياء نجسة((( ،وذهب املالكية إىل أنه طاهر ،وسائر رطوباته((( ،واألوىل الخروج من
الخالف باألخذ بنجاسة عني الكلب.
وعليه؛ فإذا ملس الكلب مركبة ببدنه وشعره فقط ،ومل يصبها يشء من بوله
وريقه وعرقه؛ فال ُينجسها ،أما إذا ملسها ببعض ريقه أو بوله أو رجيعه ،فينجس
املوضع الذي أصابته النجاسة ،ومن أراد تطهري موضع ملس الكلب فليغسله سبع
مرات إحداهن بالرتاب ،أو ما يقوم مقامه من صابون وغريه ،لقول رسول الله ،صىل
الله عليه وسلمَ :
ات ُأولاَ ُه َّن
ور ِإنَاءِ َأ َح ِد ُك ْم ِإ َذا َو َلغَ فِ يهِ ا ْل َك ْل ُبَ ،أ ْن َيغْ ِس َل ُه َس ْب َع َم َّر ٍ
(ط ُه ُ
اب)
الت ِ
ِب رُّ َ

(((

 .4حكم مجالسة املستهزئني بالدين

السؤال :ما حكم الجلوس مع املستهزئني بالدين دون إنكار عليهم ،مع كراهة
ذلك وعدم الرضا به؟
الجواب :ينبغي للمسلم االمتناع عن مجالسة الذين يخوضون يف دين الله
اب َأ ْن ِإ َذا َسمِ ْع ُت ْم آ َي ِ
ات ال َّلهِ ُي ْكفَ ُر
{و َق ْد ن ََّز َل َع َل ْي ُك ْم فيِ ا ْل ِك َت ِ
باالستهزاء ،لقوله تعاىلَ :
يث غَ يرْ ِ هِ ِإن َُّك ْم ِإ ًذا مِ ْث ُل ُه ْم ِإ َّن
ِب َها َو ُي ْس َت ْه َز ُأ ِب َها َفلاَ َتقْ ُع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّتى َي ُخ ُ
وضوا فيِ َح ِد ٍ
يعا} (النساء ،)140 :قال ابن كثري“َ :أ ْيِ :إ َذا
ني َوا ْل َكافِ ِر َ
ال َّل َه َجامِ ُع ا ْل ُم َنافِ قِ َ
ين فيِ َج َه َّن َم َجمِ ً
وس َم َع ُه ْم فيِ ا ْل َم َك ِان ا َّل ِذي ُي ْكفَ ُر
ْار َت َك ْب ُت ِم ال َّن ْه َي َب ْع َد ُو ُصولِ هِ ِإ َل ْي ُك ْمَ ،و َر ِضي ُت ْم ِبا ْل ُج ُل ِ

فِ يهِ ِبآ َي ِ
ص ِب َهاَ ،و َأ ْق َر ْر مُ ُ
وه ْم َعلىَ َذلِ َكَ ،فقَ ْد َش َار ْك ُت ُم ُ
ت ُ
ات ال َّلهِ َو ُي ْس َت ْه َز ُأ َو ُي ْن َتقَ ُ
وه ْم فيِ
(((
ا َّل ِذي ُه ْم فِ يهِ ؛ َفلِ َه َذا َق َ
ال َت َعالىَ {ِ :إن َُّك ْم ِإ ًذا مِ ْث ُل ُه ْم} أي فيِ ا ْلمأَ ْ َث ِم”
 .1حاشية ابن عابدين.204 /1 :
 .2الرشح الصغري عىل أقرب املسالك إىل مذهب مالك.44 - 43/ 1 :
 .3صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب حكم ولوغ الكلب.
 .4تفسري ابن كثري.435/ 2 :
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وعليه؛ يجب االمتناع عن الجلوس مع املستهزئني بالدين ،وينبغي إنكار إمثهم
(م ْن َر َأى مِ ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُيغَ يرِّ ْ ُه ِب َي ِدهِ ،
باملستطاع ،فالنبي ،صىل الله عليه وسلم ،يقولَ :
(((
مي ِان)
َف ِإ ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِبلِ َسانِ هِ َ ،ف ِإ ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِبقَ ْل ِبهِ َ ،و َذلِ َك َأ ْض َع ُف الإْ ِ َ
 .5حكم اسرتداد مال الصدقة من طالب علم إلعطائها آلخر

السؤال :أعطيت طالب ًا جامعي ًا مرصوف ًا شهري ًا تحت بند صدقة التعليم الجارية،
فهل يجوز يل أن أسرتد ما أعطيته ،وأعطيه لطالب علم آخر ،أو أترك مبلغ املال معه،
وأطلب منه إعطاءه لطالب علم آخر؟
الجواب :إذا دخلت الصدقة ملك املتصدق عليه ،فال يجوز الرتاجع عنها واسرتدادها
منه ،لقولهَ ،صلىَّ
يء،
ُ
(مث َُل ا َّل ِذي َي ْر ِج ُع فيِ َص َد َقتِ هِ َ ،ك َمث َِل ا ْل َك ْل ِب َيقِ ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :
يل اللهِ ،
وع ِن ا ْب ِن ُع َم َر(َ ،أ َّن ُع َم َرَ ،ح َم َل َعلىَ َف َر ٍس فيِ َس ِب ِ
ُث َّم َي ُع ُ
ود فيِ َق ْيئِ هِ َف َي ْأ ُك ُل ُه)(((َ ،
آها ت َُب ُاعَ ،ف َأ َر َاد َأ ْن َي ْش رَ ِت َي َهاَ ،ف َس َأ َل ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فقَ َ
ول اللهِ ،
ُ
ُث َّم َر َ
(((
َصلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم :لاَ َت ُع ْد فيِ َص َد َقتِ َك َيا ُع َم ُر)
ُ
وعليه؛ فال يصح الرجوع يف الصدقة ،ولو وقعت يف يد غري مستحقيها؛ ألن

املقصود هو الثواب ،وقد حصل.
بس ْبع عجل عن بنت والباقي ألهل البيت
 .6العقيقة ُ

بس ْبع عجل ،والباقي ألهل
السؤالّ :
لدي مولودة جديدة ،فهل يجوز أن أعق عنها ُ

البيت؟

الجواب :اختلف الفقهاء يف حكم تجزئة البدنة أو العجل يف العقيقة إىل حصص
مختلفة عىل أقوال؛ فذهب املالكية والحنابلة إىل أنه ال يجزئ الذبح يف العقيقة إال
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،وأن اإلميان يزيد وينقص.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الهبات ،باب تحريم الرجوع يف الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الهبات ،باب كراهة رشاء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.
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عن شخص واحد((( ،وذهب الشافعية إىل جواز أن تكون العقيقة يف ُس ْبع البدنة أو

البقرة((( ،أما اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ،فقالوا بجواز اشرتاك أكرث من
شخص يف البقرة الواحدة ،برشط أن تكون نيتهم التقرب إىل الله تعاىل ،فإن اختلفت
نية أحدهم كأن أراد أخذ اللحم ،مل يصح ذلك((( ،والراجح يف هذه املسألة واألوىل
األخذ برأي املالكية والحنابلة ،مبنع من كانت عنده السعة من أن يشرتك مع غريه يف
ذبيحة العقيقة ،أما من مل تكن عنده سعة ،فله األخذ مبذهب الشافعية الذي يجيز
االشرتاك يف العقيقة يف العجل أو البدنة ،فيجزئ أي منهام عن سبعة أشخاص ،أما
الشاة فتجزىء عن فرد واحد فقط ،وال يجوز االشرتاك فيها.
 .7حكم االشرتاك يف موقع “نيتفلكس”

السؤال :ما حكم االشرتاك يف موقع “نيتفلكس” ،الذي يعد منصة لعرض األفالم
واملسلسالت وغريها ،ويتبنى نرش الرذيلة والشذوذ من خالل كثري مام يعرضه؟
الجواب :من رشوط االشرتاك يف املواقع اإللكرتونية االمتناع عن التلبس باآلثام
واملحرمات ،وتحرم مشاهدة األفالم املشتملة عىل اإلباحية ،وأما املواقع التي تخلو
من املحاذير الرشعية؛ فيجوز االشرتاك فيها ،وهذا الحكم يرسي عىل املواقع كافة،
بغض النظر عن مسمياتها ومصادرها.
وعليه؛ فال يجوز االشرتاك يف املنصة املذكورة بالوصف املثبت عنها أعاله
ومثيالتها ،وننصح بإشغال الوقت فيام يعود عىل املرء بالنفع يف الدنيا واآلخرة.
والله تعاىل أعلم
وهو سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل
 .1الرشح الكبري بحاشية الدسوقي ،126 /2 :مطالب أويل النهى.489 /2 :
 .2املجموع للنووي.447 /8 :
 .3بدائع الصنائع.72 /5 :
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أ .كامل بواطنة /مدير دائرة الكتب الرتبوية سابق ًا

إن الشواهد ّ
شق طريقه
تدل عىل ّأن انتصار اإلسالم انتصار
أخالقي ،فاإلسالم ّ
ّ
ّ

رشق ًا وغرب ًا ،شام ًال وجنوب ًا بأخالق أهله ،التي فتحت القلوب قبل أن تفتح البلدان،
ألد أعدائه صدقه
ونبينا ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،كان القدوة املثىل بأخالقه ،ومل ينكر ّ
ّ
وأمانته وحلمه وكرمه وتواضعه ،...وصدق من أنشد:

قبل استالل سيوفه ونباله

أخالقه غزت القلوب بلطفها

النبوة ال يتجاوز ثالمثائة إنسان ،وهذا
ولك أن تعرف ّأن عدد من قتلوا يف عهد ّ

العدد وأكرث منه ُيقتل يف زماننا بغارة واحدة من غارات دول القهر واالستبداد.
سنن هيئات وسنن مواقف:

النبي،
يقسم العلامء السنن إىل نوعني :سنن هيئات ،وهي التي تتناول حياة
ّ
ّ
تبني
صلىّ الله عليه وس ّلم ،يف عباداته وطعامه ورشابه ولباسه ،...وسنن مواقف ّ

النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،يف معامالته ،وهذه فيها منظومة كاملة لألخالق
سرية ّ
النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،القلوب بإحسانه قبل أن يفتح العقول
الراقية ،وفيها فتح ّ
لعان ًا وال فاحش ًا وال بذيئ ًا ،كان يدعو ملن آذوه
ببيانه ،كان رحمة للعاملني ،مل يكن ّ

وعادوه بالهداية ،ويلتمس لهم األعذار؛ فهم ال يعلمون ،وكان يرجو الله أن يخرج من
أصالبهم من يعبده وال يرشك به شيئ ًا.
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وضع خارطة قيمية بعد الهجرة:

النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،وضع خارطة قيمية للمجتمع املسلم بعد هجرته،
ّ

وبالقيم تُضمن دميومة البقاء ،وقد وجدناه ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،يحرص عىل
االجتامعي ،فيصلح بني قبيلتي األوس والخزرج ،ووجدناه يحرص عىل الوحدة
التالحم
ّ
والتالحم بني أطياف املجتمع ،فيؤاخي بني املهاجرين واألنصار ،ويضع وثيقة املدينة؛
ليحدد طبيعة العالقة مع غري املسلمني من اليهود واملرشكني ،ووجدناه يعمل عىل
ّ
املؤسسية ،فيبني املسجد ،ووجدناه يرفع لواء العدالة ،فيعلنها رصيحة ّأن ال
بناء
ّ
محاباة ،وال أحد فوق القانون ،ولو ّأن فاطمة ابنته رسقت لقطع يدها ،ووجدناه ُيعنى
السلم
بنرش الوعي ،ومواصلة البناء ،فوجدناه يبني األساس عىل العلم ،ويحرص عىل ِّ
الستمرار النامء ،ويحمي اإلنجازات ِ
بالح ْلم؛ يك ال ُيهدم ما ُيبنى يف سورة غضب أو
يف ساعة طيش.
نا ُب ِعث ُْت لأِ ُ مَت َِّم صالح الأْ َخْ لاَ ِق)(*)،
لقد أعلنها ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،رصيحة(ِ :إ مَّ َ
ولكن رشخ األخالق يأخذ
سدها،
والفجوات الحضارية يف املخرتعات وغريها ميكن ّ
ّ
وقت ًا طوي ًال ليلتئم ،وإذا نخرت القيم نخرت األعمدة ،وسقط البناء ،وعند ذلك نفقد
هويتنا ،ونصبح عدميي الشخصية مق ِّلدين ،واملغلوب -كام قال ابن خلدون -مولع
دوم ًا بتقليد الغالب.
القدوة الخلقية:

لضامن استمرار حضورنا يف عاملنا ينبغي أن نصلح أخالقنا ،وهي ال تصلح إال إذا
املطهر
البرشي الكامل،
ُعدنا إىل أخالق قدوتنا ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،فهو النموذج
ّ
ّ
* مسند أحمد ،مسند املكرثين من الصحابة ،مسند أيب هريرة ريض الله عنه ،وقال األرنؤوط :صحيح وإسناد قوي.
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من ّ
آن)(*) ،وهذا النموذج اقتدى به أصحابه ،رضوان
ان ُخ ُلقُ ُه ا ْلقُ ْر َ
كل عيب ،فقد ( َك َ
الله عليهم ،فكانوا يتمثّلون أخالقه ،فنام فيهم الضمري ،وكان الصدق حاديهم يف
أهم صفة يف منظومة األخالق ،وما أحوجنا اليوم أن نستعيد يف حياتنا
حياتهم ،وهو ّ
وحنو وفداء ،...ونستعيد قيم
القدوة ،فنستعيد قيم األمومة وما فيها من رحمة ورأفة
ّ
األبوة وما فيها من بذل وعطاء وتربية وتحري الحالل ،...ونستعيد قيم األخوة وما فيها
البنوة وما فيها من ّبر الوالدين وتوقري الكبري ،...ونستعيد قيم
من إيثار
ومحبة ،وقيم ّ
ّ
وحب ،وحياء ،وعفة ،...وما فيها
املجتمع وما فيها من صيانة دماء ،وأعراض ،وأرسار،
ّ
من ّ
الظن ،والسخرية ،والغيبة ،والنميمة ،واإلشاعة الكاذبة ،والحقد
ترفع عن سوء
ّ
والحسد ...
تنمي القيم الخلقية:
آيات القرآن الكريم ّ

تنمي فينا القيم الخلقية ،وآيات األحكام معدودة ،منهم
ّ
إن آيات القرآن الكريم ّ
مائة وخمسني آية ،ومنهم من أوصلها إىل مئتني ،ومنهم من أوصلها
من أوصلها إىل ٍ
إىل خمسامئة آية ،وبقية آي القرآن الكريم تزرع يف الناس القيم ،وقصص القرآن،
القيمي ،ولك أن تقرأ سورة التهذيب سورة الحجرات،
تنمي الجانب
وقصص األنبياء ّ
ّ

ولك أن تقرأ سورة النور ،التي ك ّلها نور ،وتقرأ فيها عن حادثة اإلفك عندما يبتىل أطهر
ويرتوى إىل أن تأيت الرباءة من
الخلق ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،يف أهله ،فيصرب،
ّ
السامء.
لك أن تنظر إىل النحل ،وقد سميت سورة باسمه ،وكيف تبنى حياة النحل عىل
والجد يف العمل والنفع.
النظام ،والدقة،
ّ

* مسند أحمد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،ريض الله عنها ،وقال األرنؤوط :حديث صحيح.
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تتأمل يف عامل النمل ،وكيف سميت سورة باسمه؛ وتجد حرص الفرد عىل
ولك أن ّ

املجموع ،وكيف نادت منلة النمل أن ادخلوا مساكنكم عند ظهور الخطر.
تتأمل يف العنكبوت ،وقد سميت سورة باسمه ،وكيف ّأن بيت العنكبوت
لك أن ّ
األم.
يأتيه الوهن من داخله ،فتقتل األنثى الذكر ،وتقتل العناكب الصغرية ّ
ولك أن تنظر يف قصص األنبياء ،وكيف نتع ّلم التفكري عند فساد العقائد كام فعل
إبراهيم ،عليه السالم ،وكيف نعالج الفساد الخلقي ،كام فعل لوط ،عليه السالم،
وكيف نعالج فساد املنظومة االقتصادية كام فعل شعيب ،عليه السالم ،وكيف نعالج
االجتامعي كام فعل هود ،عليه السالم ،وكيف نعالج فساد الفطرة ،وبالدة
الفساد
ّ
الطبع ،كام فعل موىس ،عليه السالم ،مع بني إرسائيل ...
مقرتحات إلعادة منظومة القيم:

تهزعت ،ونحن ينبغي أن نبدأ بالطفل ،فنكون قدوة
ال يخفى ّأن منظومة القيم ّ
له ،وند ّله عىل من ميكن أن يقتدي به من القدوات يف املجتمع ،وعلينا أن نراقب ما
يشاهد من مسلسالت تحرف فطرته ،وهناك مسلسالت أطفال غريبة عىل مجتمعنا،
املتخصصون.
تدمر القيم ،كذلك علينا تنمية القيم عنده باللعب ،وهذا يعرفه
ّ
ّ
الخلق وتقديرهم ،فام املانع من تكريم ّ
موظف عرضت
ومن الواجب تكريم أهل ُ
عليه رشوة ،فرفضها؟ وما املانع من تكريم عامل نظافة ،وجد مبلغ ًا من املال ،فأعاده
إىل صاحبه؟ وما املانع من تكريم النامذج األخالقية التي ُيشهد لها يف ميدان العمل،
التطوعي وخدمة املجتمع...؟
ويف الجوار ،ويف العمل
ّ

ومن الخري أن تر ّكز وسائل اإلعالم عىل األخالق ،بد ًال من أن تنرش املشاهد
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تدمر األخالق.
الفاضحة والسلوكات املخزية التي ّ
حيوي ،فمهمتها تربوية قبل أن تكون تعلي ً
تخصص
وللمدارس دور
ّ
ام ،وملاذا ال ّ
جزء ًا من أنشطتها يف اإلذاعة املدرسية وغريها لتعزيز جانب القيم األخالقية ،وملاذا
نهتم بالكتب
ال َّ
يخصص يوم لألخالق كام ّ
يخصص يوم للرتاث وللمعلم...؟ وملاذا ال ّ
املدرسية؟
تنمي القيم يف املكتبة
التي ّ
ّ
ويف املجالس والهيئات التي متثّل الناس كالربملانات وغريها ،ملاذا ال تكون هناك
لجان لألخالق ،كام ّ
تشكل لجان علمية واقتصادية وغريها؟
املحاسبة عىل سوء الخلق:

يعزز
إذا ك ّنا ندعو إىل تقدير ذوي األخالق الفاضلة وتكرميهم ،فإنّنا ندعو إىل ما ّ
القيم ،فينبغي أن نحاسب من يسيئون الخلق ،والجهات املسؤولة ينبغي أن تقف
االجتامعي مث ًال لتشويه سمعة الناس،
بحزم يف وجه من يستغ ّلون مواقع التواصل
ّ
ونرش املفاسد الخلقية؛ ذلك ملا ترتتَّب عىل التهاون من باليا ،وقد أحزنني انتحار فتاة
سن صغرية ،كانت طالبة مدرسية يف دولة عربية ،بعدما قام عدميو خلق بفربكة
يف ّ
صور عارية لها ،وعجزت عن إقناع الناس أنّها ليست لها.
ندق أجراس الخطر ،فأخالقنا يف خطر ،وسوء الخلق ملحوظ يف كثري من
علينا أن ّ
جوانب حياتنا ،ولن ننهض من جديد ما مل نقتنع ّأن القيم هي قبل كل يشء الباعث
عىل بناء األمم.
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التعليم الرقمي

ضامن ملستقبل معريف متطور
يف ظل أزمة كوفيد  19وما بعدها
د .حمزة ذيب  /جامعة القدس

أسباب نشوء التعليم الرقمي :

إن التعليم الرقمي ،أو الدراسة ،والتعليم وفق التقنيات املعارصة أو ما يعرف بــ
“الزوم” أو “األونالين”.
فهذا مام هو مستجد ومستحدث وفق اآللية املعروفة ،أو الطريق املتبع يف
نظرا
األيام الراهنة ،استجد هذا اللون من التعليم ،وهذا النوع من أساليب التدريس ً
لجائحة كورونا ،حيث سعة االنتشار لهذا املرض أو الوباء ،وهو من األمراض املعدية
التي تنتقل عرب وسائل متعددة ،منها العطاس ،واملواجهة ،واالختالط ،وغري ذلك
من الوسائل التي يعرفها اإلنسان ،وعامل الطبابة ،التي ال يعرفها اإلنسان ،وال يعرفها
عامل الطب لغاية اللحظة ،وإمنا هي دراسات واجتهادات وتوقعات ،بل من املمكن
القول أيض ًا :وتخرصات.
فكان من اإلجراءات الطبية والوقائية  -وهي كثرية  -منع التجمعات الكبرية،
نظرا لالختالط
كاملناسبات االجتامعية بأنواعها ،وكذلك التعليم املدريس والجامعي؛ ً
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الكبري الذي يتم وفق هذه السبل ،سواء أكان ذلك متعلق ًا يف الجوانب االجتامعية أم
الجوانب التعليمية.
وانقطاع بعض العادات ،أو املناسبات ،أو تعطيلها لفرتة زمانية قرصت أم طالت،
ال ترتتب عليه أرضار مجتمعية كبرية ،وبالتايل ال يؤثر ذلك يف الناس واملجتمعات من
تقدم أو تأخر أو تطور أو تراجع.
اختالف التعليم عن املناسبات االجتامعية:

التعليم شأنه مختلف متام ًا عن املجاالت األخرى ،إذ االنقطاع عن التعلم والتعليم
مدعاة للتأخر يف مناحي الحياة وشؤونها كلها ،حيث التقدم والتطور والفهم يف
مجاالت الحياة كلها من طب وعقاقري وصناعات بأنواعها ،والزراعة بأنواعها ،وسائر
العلوم املختلفة واملتعددة ،إمنا عمودها الفقري ،وأساسها التعلم والتعليم ،ولن
بعيدا
ينعم اإلنسان بالحياة مادام جاه ًال وغاف ًال ،ولن يعرف طعم السعادة مادام ً
أميا ال يقرأ
عن مقاعد الدراسة وطلب العلم ،ولن يكون
ً
ناضجا يف حياته إذا مازال ً
وال يكتب ،ولن تعرف املجتمعات سبي ًال للتقدم والتطور ما مل تعرف سبل العلم
والتعليم وطلب املعرفة وطرائق البحث العلمي ،لن تحظى املجتمعات بوسائل
ٌ
ضالة لسبل العلم والبحث والدراسة
العيش املريح ووسائل العيش الهنئ ،وهي
والتدريس ،لن تُعز األمم ،ولن تكون الشعوب رقماً بني األمم والشعوب الناهضة
والقوية وذات النفوذ والسلطان ،وهي مهملة للعلم والعلامء ،وضاربة عرض الحائط
ُ
وضالة لطرق البحث العلمي.
بوسائل املعرفة،
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رضورة االهتامم بالتعليم:

من هنا عىل اإلنسانية والبرشية واملجتمعات التي تريد لنفسها البقاء واالستمرارية
يف العيش الكريم أن تبحث ليل نهار ،وتنقب صباح مساء ،وأال تغمض عينيها عن
سببا يف تعلمها وتعليمها ألبنائها
التفتيش بكل الطرق والسبل كافة عن كل ما يكون ً
وأجيالها الحالية واملستقبلية ،عليها أال تستسلم ألدواء الجهل ،بغض النظر عن
الس ُبل ،ال يصح بحال أن
الجهد املبذول والوقت املرصوف واملال املنفق يف هذه ُ
تتقاعس ،وتصاب باإلحباط واليأس لعقبات هنا وهناك ،تعرتض سبيلها حني طلب
العلم واملعرفة.
ال يجوز ألبتة أن ت َُسلم املجتمعات ،ويسلم الناس ألول مفصل صعب واجهوه ،أو
عند أول عقبة كأداء كانت يف طريقهم حني رؤية الرضورة يف الكدح والجد واملثابرة
ألجل طلب السبب يف إسعادهم وإنقاذهم من األمية إىل العلم ،ومن الجهل إىل
املعرفة ،ومن الذل إىل العز ،ومن التأخر إىل التقدم أال هو العلم.
ولهذا حني واجهت اإلنسانية والبرشية هذه الجائحة ،وانترش هذا الفايروس
املسبب ملرض الكورونا انتشار النار يف الهشيم ،وكان هذا املرض معد ًيا ،وال يؤمن
جانبه عىل أحد ،وغدا االختالط سبب ًا من أسباب انتشاره بني الناس ويف أوساطهم
املجتمعية ،أصبح التباعد ،وأصبح انحسار الناس بعضهم عن بعض ،وعدم اختالط
بعضهم ببعض رضبة ال مندوحة عنه ،حيث هذه من ضمن اإلجراءات الوقائية التي
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ال بد منها ،وكان للتعلم حصة كبرية من هذه اإلجراءات الوقائية؛ نظر ًا الكتظاظ
املدارس والجامعات بالطلبة واملدرسني واملوظفني اإلداريني.
وبالتايل؛ فإن إجراء التباعد ومنع اختالط الناس بعضهم ببعض ،ال سيام الكرثة
الكاثرة منهم حني تجمعهم يف صعيد واحد ومكان واحد ،كاملدارس ،والجامعات،
طبيا ،ومن األهمية مبكان،
فإن اإلجراءات الوقائية يف منع ذلك ك ّله أصبحت
مطلبا ً
ً
بد منه ،مام اضطر املسؤولون أن يتخذوا
الح ْجر الصحي
إجراء متحتماً ال َّ
ً
وغدا َ
اإلجراءات كافة للحيلولة دون اختالط الناس ببعضهم بعضا ،وعىل رأس ذلك يف
املدارس الجامعات.
وجها لوجه ،إما إغالق املدارس ،وتعطيل
ومن هنا كان الناس ،وكانت البرشية ً
الدوام ،ومنع الطلبة والعاملني من التوجه إىل أماكن دراستهم ،وتدريسهم يف
املدارس والجامعات .وإما أن يكون هناك ٌ
بديل َّ
رضارا من اإلغالق.
أقل
ً
الناس بني أمرين ال ثالث لهام :إما إغالق املدارس والجامعات ،وإما أن يكون هناك
رضرا من اإلغالق.
بديل أقل ً
حيال هذا األمر الالزم واملتحتم والرضوري ،غدا الناس واملسؤولون والرتبويون
وذوو االختصاص وأصحاب االهتامم بني أمرين ال ثالث لهام:
إما أن ت َُعطل املسرية التعليمية يف املدارس والجامعات ،وهذا ال يخفى رضره
ُ
الذهنية عن وسيلة تعليمية،
الفادح عىل األجيال واملجتمعات والناس ،وإما أن تتفتق
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يبقى التعليم من خاللها يف دربه وطريقه التي مل َيخْ رج عنها ،وبالتايل تبقى العربة
حالة
عىل السكة ،من تأديةِ َد ْور تلقي العلم ،ويبقى الطلبة وذوو االختصاص يف ٍ
مستمرة من التعلم والتعليم ،وكأن شي ًئا مل يكن.
ٍ
إذ هذه الوسيلة تحقق املطالب الطبية واإلجراءات الصحية الوقائية من عدم
االختالط ،وبالتايل الحد من تفيش هذا الوباء ،ويف الوقت ذاته ال ينقطع التعليم ،وال
تنقطع الدراسة ،وال ت َُشل الحركة التعليمية ،وتصاب يف املَقْ تل ،فكان الخيار الثاين
أمام أهل العلم واملسؤولني وذوي االختصاص واالهتامم.
فنشأت فكرة التعليم الرقمي ،والتعليم عن بعد ،من خالل التقنيات الحديثة،
والتكنولوجيا املتطورة.
وملاذا ال يستفيد اإلنسان ،وتستفيد البرشية من تقدمها وتطورها يف مجال
التقنيات والتكنولوجيا ،وهي تستطيع اإلفادة واالنتفاع من هذه التقنيات املستحدثة؟
فالرأي يحتم عىل اإلفادة من هذه الوسائل ،ما دام ذلك ممك ًنا وميسور ًا .وحقيقة فإن
فوائد التقنيات والتكنولوجيا ونفعها للبرشية أكرب من أن تخفى ،وذلك يف مجاالت
الحياة املتنوعة واملتعددة .وكان التعليم الرقمي والتعليم عن بعد عرب هذه الوسائل،
إحدى هذه املنافع واملجاالت التي يستطيع اإلنسان أن يوظف مثل هذه املبتكرات
يف سبيل ما يعود عىل اإلنسانية والبرشية بالنفع للصالح الشخيص الذايت والعام.
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سلبيات التعليم الرقمي

ال شك يف أن التعليم عرب الزوم أو األونالين -كام يصطلح عليه -أفضل بكثري من
إغالق املدارس وتعطيل الدراسة بالكامل ،صحيح أن هذا اللون من التعليم ليس
كالوجاهي ،وال يؤدي املطالب ذاتها حني املواجهة يف التعليم ،وال تتحقق األغراض
واألهداف التعليمية والرتبوية املرادة جميعها من خالل هذه الوسيلة ،لكن األمر كام
تقول العرب :حنانيك بعض الرش أهون من بعض ،كام يقال أيض ًا :العور وال العمى،
أو العور ُّ
رضرا من العمى ،كام يقال أيض ًا :يشء أفضل من ال يشء.
أقل ً
فأيهام أقل رضر ًا :أن تتعطل األهداف التعليمية والرتبوية كلها ،أم يتعطل نصفها
ويتحقق النصف اآلخر؟ ال بل قد يتحقق ما هو أكرث من النصف .وبالتايل ال مندوحة
وال غنى عن استخدام هذه الطريقة مادمنا ال نستطيع وال نقدر عىل صنع البديل
األفضل واألحسن ،وما دمنا أيض ًا غري قادرين عىل العودة إىل التعليم الوجاهي ،ومن
هذه السلبيات للتعليم الرقمي:
 .1هذا النوع والطريقة يف التعلم مرهق جد ًا ألرس الطلبة ،فاألم مضطرة ملواكبة
أبنائها أو ًال بأول ،واألم يف األصل مثقلة بالواجبات املنزلية ،والقيام عىل شؤون
أرستها ،وهذا يف حالة أنها غري عاملة ،وهناك من األمهات من هن عامالت وال وقت
لديهن ملتابعة أبنائهن يف التعليم اإللكرتوين أو الرقمي أو الزوم .فمن لهؤالء
األطفال؟
ثم هناك أمهات غري متعلامت ،وال يستطعن تعليم أبنائهن أو متابعتهم عرب
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هذا اللون من التعليم ،وهناك كثري من املجتمعات أو األرس ال تتوافر لديها خدمة
اإلنرتنت ،وبالتايل يغدو هذا اللون من التعليم مشكلة ملثل هذه املجتمعات واألرس،
غري ذلك ،هناك كثري من األرس ال تتوافر لديها القدرة االقتصادية عىل توفري عدد من
األجهزة الالزمة لعنارصها ملتابعة هذا النوع من التعليم.
 .2إتقان مهارات هذه التقنيات والتكنولوجيا قد ال تتوافر لدى الجميع من ربات
األرس.
وغري ذلك من مشكالت تتعلق بهذا التعليم اإللكرتوين أو الرقمي .فمشكالت هذا
التعليم مام ال ريب وال شك متنوعة ومتعددة ،وهناك العرثات يف طريق هذا النوع
من التعليم.
تنتج عن مثل هذا النوع من التعليم،
 .3ناهيك عن األرضار النفسية التي قد ُ
ٌ
كونه ً
تلحق بالطالب ،وهذا ما تحدث به أهل
نفسية قد
أرضار
حالة انفرادية ،فهناك
ُ
ٌ
مشاهد يف املجتمع.
االختصاص من األطباء النفسيني ،وما هو
ٌ
من هنا نقول إن هذا األسلوب وهذه الطريقة يف التعليم ال تؤيت أكلها كام يجب،
وال متنحنا الثامر املطلوبة والنتائج املستهدفة ،والغايات املرجوة ،لكنها تغدو
وتصبح من باب الرضورة؛ ألن األرضار املرتتبة عىل إهامل هذ اللون من التعليم يف
حال عدم توفر التعليم الوجاهي ،أو يف حال عدم توافر طريقة أفضل وأحسن من
حيث النتائج ،وتحقيق األهداف لهي أكرث بكثري من األرضار املرتتبة عىل إهاملها،
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وعدم اللجوء إليها ،وإبقاء املدارس والجامعات مغلقة ،مبعنى إيجابياتها أكرث بكثري
من سلبياتها.
ما العمل للتغلب عىل سلبيات هذا النوع من التعليم ،واستثامر
إيجابياته؟

ينبغي علينا بداية أن نقوم بعملية حرص سلبيات يف هذا النوع من التعليم
الرقمي ،والعمل بكل جهد عىل تذليل الصعاب التي تواجهه ،والبحث والتفكري يف
السبل التي نستطيع من خاللها التغلب عىل هذه السلبيات واملشكالت ،حتى نخفف
من أرضار هذا النوع من التعليم قدر املستطاع ،ونخطو خطوات كثرية وجادة ،يك
نحقق أكرب قدر من التطلعات والطموحات واألهداف التي نصبو ونتطلع إليها يف
العملية التعليمية والرتبوية.
وهذا يتطلب تضافر الجهود من املجتمع بكل عنارصه ومفاصله وعناوينه،
كالدولة ،واملؤسسات ،والرشكات ،ال سيام العاملة يف حقل التكنولوجيا والربمجة،
وكذلك األرس ،واألفراد ،واملجتمع املحيل ،وقطاع األغنياء ،والدول الغنية ،وغري
ذلك ،حتى نستطيع أن نتخطى هذه السلبيات واملشكالت ك ّلها يف هذا السبيل والنوع
من التعليم.
هذا والله ويل التوفيق وهو الهادي إىل سواء السبيل
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
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اللغة العربية
هوية دينية قومية وطنية
املقدمة

أ.يوسف عدوي -باحث وكاتب ومحارض جامعي

الحمد لله رب العاملني ،الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني ،والصالة
والسالم عىل سيدنا محمد ،وعىل آله وصحبه ،ومن اسنت بسنته إىل يوم الدين ،وبعد؛
فآثرت يف هذا العدد أن يكون مقايل عن اللغة العربية ،أم اللغات ،لغة القرآن،
الذي ُأنزل عىل خري خلق الله ،النبي األمني ،صىل الله عليه وسلم ،الذي بعث رحمة
للعاملني أجمعني ،لغة الدين ،ولغة األجداد ،املكرمة من الله تعاىل{ِ :إنَّا َج َع ْل َن ُاه ُق ْرآنًا
ون} (الزخرف ،)3:وتناولت يف املقال سامت اللغة العربية وأهميتها،
َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُك ْم َت ْعقِ ُل َ
واملشكالت التي أوجدناها يف لغتنا ،واملحاوالت املتعددة واملتكررة يف محاربة
اللغة ،واالعتداء عليها ،وكيف ميكن أن نعود إىل لغتنا؛ ونقوي ارتباطنا بها ،ليحفظنا
تعاىل{:إنَّا ن َْح ُن
الله تعاىل بحفظها؛ ألنها لغة القرآن الذي تعهد الله بحفظه ،فقال
ِ
ن ََّز ْل َنا ِّ
ون}(الحجر.)9:
الذ ْك َر َو ِإنَّا َل ُه َل َحافِ ُظ َ
اللغة والعرب لغة واصطالح ًا:

ورد يف املعجم الوسيط يف معنى اللغة :أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم،
وهذا تعريف ابن جني ،وتجمع عىل لغً ى ولغات ،ويقال :سمعت لغاتهم :اختالف
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كالمهم ،وجاء يف لسان العرب :اللغة من األسامء الناقصة ،وأصلها لغوة ،من لغاة
إذا تكلم(((.
وورد يف املعجم الوسيط يف معنى العرب :أمة من الناس سامية األصل ،كان
منشؤها شبه جزيرة العرب ،والنسب إليه عريب ،يقال :لسان عريب ،ولغة عربية ،وورد
والع َرب :جيل من الناس معروف ،خالف
يف لسان العرب يف معنى العربُ :
الع ْرب َ
العجم ،وهام واحد ،والعربية هي لغة العرب(((.
وجاء يف املوسوعة العربية امليرسة يف تعريف العرب :من األمم السامية ،ومنها
أمم بادت بانقراض العصور األوىل ،وأشهرهم عاد ،ومثود ،وطسم ،وجديس،
ومنهم أمم بقيت ،وهم بنو قحطان ،وبنو عدنان ،فالقحطانيون يسمون بالعرب
العاربة ،وهم بنو يعرب بن قحطان ،أما العدنانيون فينسبون إىل إسامعيل بن
إبراهيم ،عليهام السالم.
ويف تعريف اللغة العربية :إحدى اللغات السامية  -نسبة إىل سام بن نوح ،عليه
السالم  -ومنها اآلرامية ،وفرعها الرسيانية والكلدانية ،ومنها أيض ًا العربانية.

(((

سامت اللغة العربية وأهميتها:

إن ارتباط اللغة العربية الفصحى بالقرآن الكريم ،وبالدين اإلسالمي ،وبالقومية
ً
محوطة بجو من التقديس ،فكفاها فخر ًا أنها لغة القرآن الكريم،
العربية ،جعلها
كالم الله تعاىل ،ولغة الحديث النبوي الرشيف ،كالم أرشف خلق الله ،صىل الله
 .1املعجم الوسيط ،مادة لغا ،ص ،831ولسان العرب ،مادة لغا ،250 /10 ،وانظر الخصائص ،ابن جني ص.320
 .2املعجم الوسيط ،مادة عرب ،ص ،591ولسان العرب ،مادة عرب.587/ 1 ،
 .3املوسوعة العربية امليرسة.1559 - 1197 /2 ،
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تعاىل{:و ِإن َُّه َل َت ُ
ني * َعلىَ َق ْل ِب َك
عليه وسلم ،قال
وح األمِ ُ
نزيل َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َ
َ
الر ُ
ني * ن ََز َل ِبهِ ُّ
ني} (الشعراء ،)195 - 192 :فاللغة العربية هي مفتاح
لِ َت ُك َ
ون مِ َن ا ْل ُم ْن ِذرِ َ
ين * ِبلِ َس ٍان َع َربيِ ٍّ ُم ِب ٍ
التفقّ ه يف الدين ،وأداة العلم واألدب والبالغة ـ وتنفرد عن سائر اللغات مبيزتني،
معنى
وهام :االشتقاق ،واإلعراب .فاالشتقاق :هو نزع لفظ من آخر برشط مناسبتهام
ً
وتركيب ًا ،ومغايرتهام يف الصيغة((( .نحو اشتقاق دارس من درس ،ومجلس من جلس،
واستقراء من قرأ.
واإلعراب :هو تشكيل نهاية الكلامت وفق موقعها يف الكالم عىل الوجه الصحيح،
محمد ،ورأيت محمد ًا،
سواء أكانت العالمات اإلعرابية حركات أم حروف ًا (((.فنقول :جاء
ٌ
وسلمت عىل املعلمني.
ورأيت املعلمني،
محمد ،ونقول :جاء املعلمون،
وسلمت عىل
ٍ
ُ
ُ
وتكمن أهمية اللغة العربية يف كونها لغة العبادة ،ووسيلة االتصال السهلة
واملتاحة بني أفراد املجتمع ،وأنها أيرس وسيلة لدى األفراد والجامعات يف التعبري
عن حاجاتهم؛ وأنها أداة التفكري ،وعامل مهم من عوامل وحدة أهلها ،والوجه املعرب
عن ثقافة املجتمع ،وناقلة مرياث األجيال السابقة إىل األجيال الالحقة ،والذاكرة التي
تختزن تراث أهلها عىل مر الزمن ،وعامل مهم من عوامل انسجام املرء مع نفسه
ومجتمعه ،ولها أهمية بالغة يف مقاصد الرشيعة ،لهذا نستطيع القول :إن وجود األمة
العربية مرتبط بوجود لغتها ،فاألمة التي تنقرض لغتها تزول من الوجود ،وال بقاء ألمة
يتخىل أهلها عن لغتهم.

 .1التعريفات ،عيل الجرجاين ،ص.5
 .2منزلة اللغة العربية بني اللغات املعارصة ،ص ،21أ.د .عبد املجيد عمر .ص.177
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املشكالت التي تواجهها اللغة العربية يف الوقت الحارض:

أهم مشكلة تواجهها اللغة العربية من أكرث من قرنني من الزمن هي العدوان
واملؤامرة عليها من أعداء األمة ،أعداء الدين اإلسالمي ،وسأتحدث عن هذه املشكلة
بيشء من التفصيل يف العنوان الفرعي القادم.
كذلك تدهور اللغة الناتج عن الكسل الفكري والعلمي عند أبناء األمة العربية،
واالنحطاط العام يف أركانها ،وضعف الناطقني بها ،وتناحرهم ،ومشكالتهم
الداخلية والخارجية ،واللهجات العامية املتعددة يف كل قطر عريب ،وطغيانها عىل
اللغة الفصيحة ،ومزاحمة اللغات األخرى لها ،وتدريسها عىل غري األسس الرتبوية
الصحيحة ،وذلك بإسناد مهمة تدريسها أحيان ًا لغري املتخصصني بها ،وتركيز املناهج
الدراسية عىل الجانب النظري ،وإهامل الجانب العميل ،وغياب األساليب التعليمية
الناجحة يف تدريسها)*(.

ومن املشكالت التي تسببنا_نحن كعرب_ فيها للغة العربية عدم مواكبتنا
مستجدات الحضارة الغربية ،مام أدى إىل عدم امتالكنا زمام أمورنا ،وروح املبادرة،
مام جعلنا تابعني للغرب الذي يتحكم فينا عىل طريقته الخاصة ،ووفق مصالحه
السياسية ،واالقتصادية ،والدينية ،عىل الرغم أن لغتنا العربية أكرث لغة عاملية
تستوعب الرتجمة والتعريب؛ ألنها تتالءم وروح العرص ،وال تناقض يف ذلك مع ديننا
الحنيف ،وثقافتنا التي تصلح لكل زمان ومكان ،وهذا ما يعلمه ويعرفه علامء الغرب،
حيث أثبتت اللغة العربية أنها قادرة عىل استيعاب ثقافات األرض وعلومها كلها ،حتى
غدت يف أواخر القرن الثاين عرش للميالد لغة العلم والحضارة يف العامل ،وحينها
* فن تدريس مهارات اللغة العربية يف املرحلة األساسية ،د.محمود أبو كتة ،ص.8 - 5
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أصبح العلم بالعربية ملدة تزيد عن مثانية قرون ،فكانت العربية حق ًا عن جدارة لغة
الحضارة وأداة التنوير ،أما اآلن فيتلخص حال اللغة العربية فيام قاله الشاعر حافظ
إبراهيم عىل لسان اللغة العربية :
وسعـت كتــاب الله لفظــ ًا وغـاية

وما ضقت عن آي به وعظات

آلة
فكيف أضيق اليوم عن وصف ٍ

أسمــاء ملخرتعات؟
وتنسيــق
ٍ

املؤامرة والعدوان عىل اللغة العربية:

أراد أعداء الدين واألمة السيطرة عىل األرض ،والعقول ،وخريات األمة ،من خالل
فصل األمة العربية واإلسالمية عن ماضيها وتراثها ،فتعرضت اللغة العربية إىل
مؤامرات متعددة ،خاصة من املسترشقني الذين كان معظمهم يدرس اإلسالم وأحوال
أهله للتوصل إىل الطعن فيه ،ويف أهله ،فلم تكن محاربتهم للسان العرب عن جهل،
فكان السبب عظمة اللغة العربية وخصائصها ،فبعد أن درسوها بهرتهم ،وأدهشتهم،
وباعرتافهم أنها فاقت لغات العامل كلها ،ومتيزت عنها ،يقول املسترشق األملاين
فريتاغ “ :اللغة العربية أغنى لغات العامل” ويقول املسترشق صامويل تايلور “ :اللغة
العربية سالح العقل اإلنساين ،وهي تحمل يف آن واحد كؤوس فتوحاته املاضية،
وأسلحة فتوحاته املقبلة)*(.

أجمع العلامء والدارسون عىل أنه مل تتعرض لغة من لغات البرش ملثل ما تعرضت
له اللغة العربية من عدوان ومؤامرات وتحديات ،وذلك ألن االسترشاق يعرف ما متثله
اللغة العربية للعريب واملسلم ،ويدرك مدى تغلغلها يف روحه ،وقلبه ،وعقله ،فكان
جل سعي املسترشقني إقصاء اللسان العريب وإقامته؛ فأنشأوا املدارس والجامعات

* املؤامرة الغربية عىل اللغة العربية ،أبو النرص محمد اإلمام ،ص.73
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عرف أعداء اإلسالم أثر اللغة العربية يف بناء حياة العرب واملسلمني ،وقيمتها يف
حفظ اإلسالم ،وفهم القرآن ،فجندوا لحربها أبرز دهاقينهم ،كذلك اندفع وراء
هؤالء الدهاقنة نفر من أبناء أمتنا عن علم ،أو غري علم ،يؤيدونهم يف دعوتهم،
ويعاونونهم ،وابتدأت هذه الحرب بأن فرض الفرنسيون عىل أبناء الجزائر املسلمة
لغتهم الفرنسية ،وحرموا تدريس العربية يف املدارس والجامعات ،وحاربوا دراسة
القرآن والحديث الرشيف ،وفعلوا يف سوريا اليشء نفسه ،كذلك فعل اإلنجليز يف
مرص والسودان والعراق مثل ما فعلت فرنسا(((.
وعمد الغرب إىل إحالل العامية مكان الفصحى ،وجعلها لغة الكتاب كام هي لغة
الخطاب ،وكانت هذه الدعوة قد بدأت سنة 1881م ،ثم تلتها دعوة إحالل الحرف
الالتيني محل الحرف العريب ،وتلت ذلك أيض ًا دعوة إىل دراسة اإلعراب من أواخر
الكلم (التسكني) ،ودعوة أخرى تزين للناس تيسري النحو العريب بوضع نحو جديد
يعمل عىل هدم اللغة العربية وأصولها(((.
وعىل الرغم من ذلك كله ،كان هناك َم ْن دافع عن اللغة العربية بكل قوة ،بالتصدي
للمؤامرات كلها ،وكانوا الصخرة الصلبة التي تحطم عليها العدوان عىل اللغة العربية،
واستطاعوا أن يفرضوا عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة أن تصدر قرارها رقم
( )3190عام 1973م ،الذي يقر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست يف
األمم املتحدة (العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية ،والروسية ،والصينية).
 .1اإلسالم واالسترشاق .محمود حمدي زقزوق .ص.69
 .2العدوان عىل العربية عدوان عىل اإلسالم ،د.عبد الرحمن الباشا ،ص.46 - 43
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النهوض باللغة العربية:

لقد كرم الله سبحانه وتعاىل اللغة العربية بجعلها اللغة التي نزل بها القرآن
الكريم ،وظهر هذا التكريم يف آيات كثرية ،منها :قوله تعاىل{ِ :إنَّا َأن َْز ْل َن ُاه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا
{و َك َذلِ َك َأن َْز ْل َن ُاه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا}(طه ،)113 :وقوله
َل َع َّل ُك ْم َت ْعقِ ُل َ
ون}(يوسف  ،)2:وقوله تعاىلَ :
ني}(الشعراء ،)195:وقوله تعاىل{ُ :ق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا غَ يرْ َ ذِ ي ِع َو ٍج َل َع َّل ُه ْم
تعاىل{ِ :بلِ َس ٍان َع َر ىِ ٍّ
ب ُّم ِب ٍ
ون}{فصلت،}3:
اب ُف ِّص َل ْت آ َيات ُُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لِ قَ ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
َي َّتقُ َ
ون}(الزمر ،)28:وقوله تعاىل{ :كِ َت ٌ

{و َك َذلِ َك َأ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْي َ
ك ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا}(الشورى.)7:
وقوله تعاىلَ :

يتفق الجميع عىل أن اللغة العربية عند العرب هي أداة الفكر ،وآلة العقل ،وأنها
وفعال يف تطوير املجتمع
وسيلة االتصال والتفاهم بني الناطقني بها ،وعامل مهم ّ
ورقيه ،ولوالها ملا استطاع العرب الحفاظ عىل تراثهم ،وثقافتهم ،وحضارتهم ،لهذا
يتأت ذلك إال
بد من املحافظة عليها ،والعمل بالوسائل جميعها لالرتقاء بها ،وال ىّ
ال َّ
بربط النشء بكتاب الله ،وحثهم عىل قراءته وتدبره ،ومداومة النظر فيه ،وااللتزام
بالعربية لغة للمخاطبة واملحادثة والكتابة يف مرافق الحياة كلها ،خاصة يف املوقف
التعلمي ،ورفض التحدث بغري الفصيح سواء من املعلم أو املتعلم،
التعليمي
ّ
واعتامد األسس العلمية والقواعد الرتبوية الصحيحة يف تدريسها(*) ،كذلك إعطائها
حقها من الوقت والجهد الالزمني لها ،واختيار معلم اللغة العربية وفق معايري
مناسبة ،واالهتامم بها يف سائر املواد األخرى ،ولن يعود للعربية عزها ومجدها إال
إذا أصبح املهتمون بها أكرث نفر ًا  ،وأعز أنصار ًا ،ولننظر إىل النامذج العاملية يف توحيد
اللغات للشعوب الناطقة بها ،وكيف ارتقت هذه الشعوب ملحافظتها عىل لغاتها
* فن تدريس مهارات اللغة العربية ،مرجع سابق.ص.10
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واالهتامم بها ،فأملانيا أرض األفكار ،إذ عمل قيرصها (فهلمز) األول (1888 - 1797م)
من خالل اللغة عىل توحيد أملانيا بوالياتها االثنتي عرشة ،والنموذج اإليرلندي،
فعندما استعمرت بريطانيا إيرلندا محت لغتهم ،وحلت محلها اإلنجليزية ،وبالتايل
ذاب الشعب اإليرلندي باملجتمع اإلنجليزي إىل أن جاء املعلم (ديفالريا) الذي يتقن
لغة اآلباء واألجداد بشكل كبري ،فوضع كتب ًا سهلة تيرس ملواطنيه تع ّلم اإليرلندية،
وعمل معه كثريون عىل نرش اللغة التي استعادت مكانتها من ألسنة املواطنني،
وكانت عام ًال قوي ًا يف إحياء أمتهم ،واستقالل بالدهم لهذا كان املعلم (ديفالريا) أول
رئيس لجمهورية إيرلندا ،حيث انتخبه الشعب تقدير ًا له عىل جهوده يف توحيد األمة
اإليرلندية من خالل اللغة ،وهناك أيض ًا النموذجان الياباين والكوري ،اللذان يجسدان
كيفية املحافظة عىل اللغة القومية ،عىل الرغم من وقوعهام تحت االحتالل.
ويف الختام أنهي مبا قاله الشاعر الصقيل (اجنتزيا بوتينا) يف وصف أهمية اللغة،
وكونها هوية وانتامء:
إن الشعب يفتقر ويستعبد
عندما يسلب اللسان
الذي تركه األجداد؛ وعندها يضيع إىل األبد.
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مرضب األمثال
إعداد :أ .هالة عقل  /رئيس قسم املطبوعات  -دار اإلفتاء الفلسطينية

تواص ًال مع األمثال ،والوقوف عند فهم معانيها واالستفادة من مراميها ،نقف عند
قوله صىل الله عليه وسلم:
“األرواح جنود مجندة”

َعن َعائِ َشةَ ،رضيِ

الله َع ْن َهاَ ،قا َلت َسمِ عت ال َّن ِبيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّلمَ ،يقُ ول:

(ا َأل ْر َواح جنود مجندةَ ،فماَ

تعارف مِ ْن َها ائتلفَ ،و َما تناكر مِ ْن َها اخْ تلف)(*)

رس من أرسار الله مل ُي ْطلِ ْع عليها أحد ًا من عباده ،وهي من خصوصياته
الروح ٌّ

رسا ،ومهام تقدم
سبحانه وتعاىل ،ألنه خالقها ،فالروح ٌّ
رس من األرسار ،وما زالت ًّ
البرش يف العلم واملهارة فلن يستطيعوا أن يعرفوا شي ًئا عن حقيقتها ،فالبرش علمهم
قليل ،أو ال يشء بالنسبة إىل علم الله سبحانه وتعاىل ،وقد استقرت حكمة الله عز
وجل يف خلقه وأمره عىل وقوع التناسب والتآلف بني األشباه ،وانجذاب اليشء إىل
موافقه ،والعزوف واالبتعاد عن مخالفه ،ونفوره منه.
مناسبة قول هذا املثل:

عم َرة َقا َلتَ ( :كانَت بمِ َ َّكة ْام َر َأة مزاحة،
وبالنسبة إىل مناسبة رضب هذا املثلَ ،أن ْ
مثلهاَ ،فبلغ َذلِ ك َعائِ َشةَ ،رضيِ الله َت َعالىَ َع ْن َهاَ ،فقَ ا َلتَ ... :سمِ عت
َفنزلت عىل ْام َر َأة َ
* فن تدريس مهارات اللغة العربية ،مرجع سابق.ص.10
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َر ُسول اللهَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّلمَ ،يقُ ول“ :الأْ َ ْر َواح جنود مجندة “.
املعنى اإلجاميل ملضامني حديث (األرواح جنود مجندة):
”الأْ َ ْر َواح” جمع روحَ ،و ُه َو ا َّل ِذي يقوم ِبهِ ا ْل َج َسدَ ،وتكون ِبهِ ا ْل َح َياةَ ،
وق ْوله “جنود
مجندة” َأي جموع مجتمعة وأنواع ُمخْ َتلفَ ةَ ،وفيِ َه َذا َدلِ يل عىل َأن الأْ َ ْر َواح َليست
(((

ده َأن
ودة قبل األجسادَ ،و ِإن ََّها تبقى بعد ف َناء األجسادَ ،و ُيؤَ ِّي ُ
بأعراضَ ،ف ِإن ََّها َكانَت َم ْو ُج َ
اح ُه ْم فيِ َج ْو ِف َطيرْ ٍ ُخضرْ ٍ َ ،ل َها َق َنادِ ُ
يل ُم َع َّلقَ ٌة ِبا ْل َع ْر ِشَ ،تسرْ َ ُح مِ ْن ا ْل َج َّنةِ
الشهداء َ(أ ْر َو ُ

َح ْي ُث َش َاء ْت)...

(((

خلقها الله َع َل ْي َها ،وتناسبها فيِ أخالقها ،لأِ َ ن ََّها
وتعارفها يعني ُم َوافقَ ة صفاتها ا َّلتِ ي
َ
ثم فرقت فيِ األجسادَ ،فمن َوافق قسيمه َألفهَ ،ومن باعده نافره،
خلقت مجتمعةَّ ،
َو َق َ
ال ا ْلخطابيِ ّ  :فِ يهِ َو ْج َهان:
َأحدهماَ َ :أن يكون ِإ َش َارة ِإلىَ معنى التشاكل فيِ ا ْل َخيرْ َوالشرَّ َ ،و ِإن ا ْل َخيرْ من ال َّناس
نا تتعارف برضائب طباعها ،ا َّلتِ ي
يحن ِإلىَ شكله ،والرشير ِمييل ِإلىَ ن َِظريه ،واألرواح ِإ مَّ َ

جبلت َع َل ْي َها من ا ْل َخيرْ َوالشرَّ َ ،ف ِإذا اتّفقت األشكال تعارفت وتآلفتَ ،و ِإذا اخْ تلفت
تنافرت وتناكرت.
َوالآْ خر َأنه ُر ِو َي َأن الله َت َعالىَ خلق الأْ َ ْر َواح قبل األجسادَ ،و َكانَت تلتقيَ ،فلَماَّ
نا يعرف وينكر عىل
التبست باألجساد تعارفت ِبالذكر األولَ ،ف َص َار كل َو ِاحد مِ ْن َها ِإ مَّ َ

َما سبق َل ُه من ا ْل َع ْهد ا ْل ُم َتقَ ّدمَ ،و َق َ
ال ا ْلقُ ْر ُط ِب ّي(ِ :إذا وجد أحد من نَفسه نفرة مِ َّمن
يس َعى
َل ُه َف ِضي َلة َأو َصلاَ ح يفتش َعن ا ْل ُموجب َل َهاَ ،ف ِإن َُّه ي ْن َكشف َل ُهَ ،في َت َعينَّ َع َل ْيهِ َأن ْ
فيِ ِإ َزا َلة َذلِ ك َح َّتى ي َت َخ َّلص من َذلِ ك ا ْل َو ْصف املذمومَ ،و َك َذلِ َك القَ ْول ِإذا وجد فيِ
 .1عمدة القاري رشح صحيح البخاري.215/ 15 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب بيان أن أرواح الشهداء يف الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.
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اسبة تؤلف َبني
نَفسه ميلاً ِإلىَ من فِ يهِ شرَ ّ وشبهة ،وشاع فيِ كَلاَ م ال َّناس َق ْولهم :ا ْل ُم َن َ
الأْ َشْ َخاص ،والشخص يؤلف َبني شكلهَ ،وملا نزل َع ّ
يل بن أيب َطالبَ ،رضيِ الله َت َعالىَ
الَ :يا أهل ا ْل ُك َ
نه ،ا ْل ُك َ
وفةَ ،ق َ
وفة؛ قد علم َنا َخري ُك ْم من رشيركمَ ،فقَ ا ُلوا :مل َذلِ ك؟
َع ُ
َق َ
ان َمعنا
ان َمعنا نَاس من األخيار ،فنزلوا عِ ْند نَاسَ ،فعلم َنا َأنهم من األخيارَ ،و َك َ
الَ :ك َ

نَاس من األرشار ،فنزلوا عِ ْند نَاسَ ،فعلم َنا َأنهم من األرشار)(*)

َقالَ َّ
الش ِاعر:
ٌ
دليل عنه بالطبع تهتدي
عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه ففيه
ّ
فكل ق��ري� ٍ�ن ب��امل��ق��ارن يقتدي
وال بدع يف وفق الطباع إذا اقتدت
وإن تصطحب قوم ًا فصاحب خيارهم لتصبح يف ثوب الكامالت مرتدي
ً
صحبة وال تصحب األردى فرتدى مع الردي
وجانب قرين السوء يا صاح

فتعارف األرواح يقع حسب الطباع التي جبلت عليها ،فإذا اتفقت تعارفت ،وإذا
اختلفت تناكرت ،ولهذا ترى الخريين مييلون إىل بعضهم بعض ًا ،وكذا األرشار ،فقالت
العرب أقوا ًال جرت يف األجيال أمثا ًال عن تالقي األرواح ،منها( :إن الطيور عىل أشكالها
تقع ،ووافق شن طبقة).
مثل آخر يف السياق :وافق شن طبقة:

شن طبقة”،
من األمثال الشعبية السائرة التي جاءت مبعنى الحديث أعاله“ :وافق ٌ
فمن شن؟ ومن طبقة؟!
املعنى اإلجاميل لهذا املثل وقصته:
يوم أن يسري
(شن) اسم رجل ،كان يتسم بالدهاء والذكاء بني قومه ،فعزم ذات ٍ
ٌ
باحث ًا عن زوجة تجاريه يف الذكاء والدهاء.
* عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،216/ 15 :بترصف.
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ويف طريقه تعرف إىل رجل من البالد ذاتها التي يقصدها فرافقه ،وعىل الطريق
راكب وأنت
سأله ٌ
شن“ :أتحملني أم أحملك؟” فتعجب الرجل وأجابه“ :يا جاهل ،أنا ٌ
فلم يحمل أحد منا اآلخر؟!”.
راكبَ ،

شن زرع ًا حان وقت حصاده ،فتساءل:
مل يفرس شن مقصده ،وتابعا املسري ،فرأى ٌ
“ترى؛ هل ُأكل هذا الزرع أم مل يؤكل؟” ،فأجابه صاحبه“ :ما أجهلك ،تراه أمامك،

وتسأل إن كان قد أكل أم مل يؤكل؟!” فسكت شن عن جوابه.
أحي صاحب النعش أم
مر الرجالن بجنازة ،فسأل ٌ
بعد ذلك َّ
شن صاحبه“ :ترى ٌّ

ميت؟” ،تعجب الرجل لجهل صاحبه ،وقال له“ :ما رأيت أجهل منك ،ترى جنازته،
وتسأل أحي هو أم ميت؟!”.
شن عن مبتغاه ،وأراد أن يفارق رفيق دربه ،لكن الرجل أىب أن يرتكه ح َّتى
فسكت ٌ
قص عليها ما كان من شأن
اصطحبه إىل بيته للغداء ،وكان للرجل بنت تدعى طبقةَّ ،
ضيفه وجهله ،فأجابته:
“يا ِ
أبت ما هذا بجاهل ،فأما قوله“ :أتحملني أم أحملك” يقصد فيه :أتحدثني أم
أحدثك يف الطريق.

وأما قوله عن الزرع “إن كان قد ُأكل أم مل يؤكل” يقصد بذلك :إن كان أصحابه
َّ

وأما سؤاله عن امليت (إن كان حي ًا أم ميت ًا)
باعوه ،وأكلوا مثنه ،أم مل يبيعوه بعدّ ،
فهو يسأل عن ذريته؛ إن كان قد ترك من يحيي ذكره بني الناس”.
وملا أخرب الرجل ضيفه بتفسري أسئلته ،قال له شن :ما هذا كالمك ،فمن قائله؟
شن طبقة)(*)
شن بذلك ضالته ،وقالت العرب( :وافق ٌ
فأخربه عن ابنته طبقة ،فوجد ٌ

فالروح ،التي تسبح يف أعامق اإلنسان ودواخله ،فتمأل ذلك الهيكل املكون من عظم
* .https://www.alqiyady.com
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ً
لتكون املشاعر اإلنسانية عىل تباينها واختالفها،
ولحم ودم،
عاطفة وحس ًا وشعور ًاِّ ،

وتعدد منازلها ودرجاتها عند ّ
ُ
أمر جعلها الله عليه ،و ُلقياها
كل إنسان منا،
ُّ
وتعارفها ٌ
قدر الله لها يف هذه الدنيا الفانية ،فإذا تالقت األجساد يف الدنيا ائتلفت األرواح التي
ُ
بداخلها واختلفت ،حسب ما خلقت عليه ،فيميل األخيار إىل األخيار ،واألرشار إىل
أمثالهم ،وحيث إن القلب متقلب ،والعقل متفكر ،فالروح تدرك الحقيقة فتميل امليل
كله ،أو تنفر وتبتعد البعد كله ،فهي انسجام الظاهر والباطن يف وحدة ُمتناسقة
متناغمة ،وأسمى الكامل اإلنساين التصالح الداخيل لإلنسان مع نفسه ،فهو صفوة
الشعور الذي يحيكه الفؤاد مع السمو الروحي ،ويؤيده التقاء جوهر املرء مع نفسه،
ورؤية مراده يف شخص غريه ،فتتالقى األحالم واآلمال ،وتتامسك املبادئ واألفكار،
وتتعاضد اآلالم واألحزان ،وتختفي الجروح يف انعقاد الروح بالروح ،فينبت من
ٌ
رابطة وثيقة ،وعهد دائم ،فنحن نرى أن كل امرئ مييل
جنبات هذه الوحدة املتآلفة
إىل من يشاكله ويناسبه روح ًا وخلق ًا ،أو دين ًا وأدب ًا ،أو مبدأ ومذهب ًا ،أو حرفة وعم ًال،
وأروع التآلف والتحاب ما كان يف الله ،فهو الحب الذي ال يشوبه الرياء والهوى ،فحب
العبد ألخيه العبد ألجل رضا الله ،وجزاؤه أن املحب يستظل بعرش الرحمن يوم ال
ظل إال ظله.
خامتة:

فهذه وقفة مع شواهد وأمثلة ذات صلة باألرواح ،وأنها جنود تلتقي فتتآلف ،وخري
التآلف والتحاب ما كان يف الله ،وإىل لقاء آخر مع أمثال أخرى فيها من الحكم والعرب
ما فيها ،وذلك ليتسنى لنا إعامل حواسنا يف متعنها وتدبرها ،وصىل الله عىل حامل
األمانة ومؤديها خري أداء ،سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ،صىل الله عليه وعىل آله،
وصحابته الغر امليامني.
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أ .إميان تايه  /رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

التوكل مركبة العبور

إذا عزمت لفعل أمر :فاجعل التوكل مركبة العبور ..
وإذا عصاك الدهر يوم ًا  ...فاسأل املوىل تسهيل األمور ..
ال تجزع لضيق الرزق أبد ًا  ...يرزق العصفور بني النسور
واعلم بأن الله يعلم نظرة العني ،وما تخفي الصدور
كن شاكر ًا ما دمت حي ًا ...واعلم بأن الدنيا أيام تدور.
أين مات أبوك؟

سأل رجل بحار ًا :أين مات أبوك؟! قال :يف البحر ،فسأله :وجدك أين مات؟! قال:
يف البحر.
فرصخ الرجل مستغرب ًا :وتركب البحر بعد هذا؟!
ورد بالسؤال نفسه :وأنت يا هذا :أين مات أبوك؟!
ابتسم البحارّ ،
قال :عىل فراشه.. .قال :وأين مات جدك؟! فأجاب :عىل فراشه...
فالتفت البحار عنه عائد ًا إىل قاربه ،وهو يقول :وتنام عىل الفراش بعد هذا؟!
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الصرب الجميل

كان الصرب أحد أبواب الجنة ،فقد قيل ألحد
لو كانت الدنيا سهلة ميرسة ،ملا َ
الصرب الجميل؟ قال :أن تُبتىل ،وقلبك يقول :الحمد لله.
الصالحني :ما ّ
مشكالت وحلول

ثالث مشكالت تُحل بثالث وسائل:
األوىل :إذا اب ُتليت بحب الشهوات ،راجع حساباتك مع الصلوات ،فالله تعاىل يقول:
الصلاَ ةَ
َ{ف َخ َل َف مِ ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌف َأ َض ُاعوا َّ

ات َف َس ْو َ
الش َه َو ِ
ف َي ْلقَ ْو َن غَ ًّيا}(مريم)59:
َوات ََّب ُعوا َّ

الثانية :إذا أحسست بالشقاء وعدم التوفيق ،راجع حساباتك مع أمك ،فالله تعاىل
يقولَ :
{و َب ًّرا ِب َوالِ َدتيِ

ارا َشقِ ًّيا} (مريم)32 :
َو َل ْم َي ْج َع ْلنِ ي َج َّب ً

الثالثة :إذا شعرت باالكتئاب والضنك ،راجع حساباتك مع الذكر والقر ٓان ،فالله
يش ًة َض ْن ًكا َون َْحشرُ ُُه َي ْو َم ا ْلقِ َي َامةِ َأ ْع َمى}
{و َم ْن َأ ْع َر َ
ض َع ْن ذِ ْك ِري َف ِإ َّن َل ُه َم ِع َ
تعاىل يقولَ :
(طه)124 :

أصعب الحرام

أصعب الحرام أو ُله ،ثم َي ْس ُهل ،ثم ُي ْس َت َساغ ،ثم ُيؤلف ،ثم يح ُلو ،ثم يطبع عىل
حرام آخر!”.
القلب عن
القلب ،ثم يبحث
ٍ
ُ
سلم
سبعة أشياء إذا حفظتها َت ْ

ال تشارك غيور ًا ،وال تسأل حسود ًا ،وال تجاور جاه ًال ،وال تُناهض َمن هو أقوى منك،
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ماذا تعلمت من العمر الذي مىض؟

تعلمت :....
بد له من انتصار ،ولو بعد حني .
 أن الدنيا سلف ودين ،وأن املظلوم ال َّ أن سهام الليل ال تخطئ ،وأن الحياة ميكن أن تنتهي بأي لحظة ،ونحن عىل غفلة. أن الكلمة الحلوة ،والوجه البشوش ،والكرم ،رأس مال األخالق. أن أغنى إنسان يف العامل هو الذي ميلك الصحة واألمان. أن من يزرع الثوم ال يجني الريحان.اترك توفق

الـكـالم ت ّ
فضول َ
فــضـول َ
ُـوفق ِ
مـة...
النظر تُوفق
للخشوعَ ...واترك ُ
اترك ُ
ُ
للــح ْ
ــكـ َ
الطــعـام ّ
توفق ِ
ــبادة َ ...واترك التجسس َعىل ُعيوب الناس...
َواتـرك فــضــول
َ
للــع َ
تــوق الشــك
بحــانه،
َ
عيوبك َ ...واترك َ
الخـوض يف َذات الله ُس َ
توفق لالطالع علىَ ُ
َوالـيقِ ـيـن.
فوائد العلم واألدب

من تعلم القرآن ،عظمت قيمته ،ومن نظر يف الفقه ،نبل قدره ،ومن كتب الحديث،
قويت حجته ،ومن نظر يف اللغة ،رق طبعه ،ومن نظر يف الحساب ،جزل رأيه ،ومن
مل يصن نفسه ،مل ينفعه علمه.
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قمة العطاء

خرج عمر بن عبيد الله ،يوم ًا وكان من املشهورين بالكرم والسخاء ،وبينام هو يف
مر ببستان ،ورأى غالم ًا مملوك ًا ،يجلس بجوار حائطه ،يتناول طعامه ،فاقرتب
طريقهّ ،
كلب من الغالم ،فأخذ الغالم يلقي إىل الكلب بلقمة ،ويأكل لقمة ،وعمر ينظر إليه،
ويتعجب مام يفعل ،فسأله عمر :أهذا الكلب كلبك؟؟
قال الغالم :ال ،قال عمر  :فلم تطعمه مثل ما تأكل؟
فرد الغالم :إين أستحيي أن يراين أحد ،وأنا آكل دون أن يشاركني طعاميُ ،أعجب
ّ
عمر بالغالم ،فسأله :هل أنت حر أم عبد؟ فأجاب الغالم :بل أنا عبد عند أصحاب
هذا البستان ،فانرصف عمر ،ثم عاد بعد قليل،
فقال للغالم :أبرش يا فتى ،فقد أعتقتك لله ،وهذا البستان أصبح ملك ًا لك.
قال الغالم بسعادة ورضاُ :أشهدك أنني جعلت مثاره لفقراء املدينة.
تعجب عمر ،وقال للغالم :عجب ًا لك!! أتفعل هذا مع فقرك وحاجتك إليه؟
فرد الغالم بثقة وإميان  :إنيّ ألستحيي من الله أن يجود ّ
عيل بيشء فابخل به !!
ّ
وقمة القناعة)
وقمة الرضاّ ...
(قمة العطاءّ ...
ّ
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باقة من نشاطات

مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء يف محافظات الوطن
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفتي العام

املفتي العام يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

قطر :التقى سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقىص املبارك ،سعادة السيد  /سلطان بن سعد املريخي ،وزير الدولة
للشؤون الخارجية القطري ،حيث أطلعه عىل آخر التطورات التي تحدث يف فلسطني
بعامة ،وما يدور يف املسجد األقىص املبارك ومدينة القدس بخاصة ،من اعتداءات عىل
مباين املسجد ومرافقه ،من سلطات االحتالل ومستوطنيها ،األمر الذي يزيد من حالة
التوتر واالحتقان يف املنطقة برمتها ،مثمن ًا املواقف القطرية تجاه القضية الفلسطينية
والعالقات األخوية
التي تجمع الشعبني
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
والقطري.
م��ن جانبه أكد
امل��ري��خ��ي ع�لى أن
99

جملة اإلسراء

العدد  161محرم  /صفر 1444هـ  -آب  /أيلول 2022م

القضية الفلسطينية هي قضية دولة قطر حكومة وشعب ًا ،وأن مواقفها ثابتة ومعروفة
بالنسبة إىل هذه القضية العادلة ،وأن قطر ال تدع فرصة إال ومتد يد العطاء لألشقاء
الفلسطينيني ،مشيد ًا بالعالقات األخوية الوثيقة بني الشعبني الفلسطيني والقطري.
يذكر أن هذا اللقاء جاء عىل هامش مشاركة سامحته يف مؤمتر “األديان وخطاب
الكراهية بني املامرسة والنصوص” ،الذي شارك فيه عدد من العلامء والباحثني
والناشطني يف مجال حقوق اإلنسان والحوار ،وقدم سامحته إىل املؤمتر ورقة عمل
تتعلق بخطاب الكراهية من حيث الرؤية واملفهوم ،بينّ فيها القواعد واألصول يف
خطاب اآلخر ،يف ضوء ما جاءت به الرشيعة اإلسالمية ،من مبادئ وأحكام وقيم،
مؤكد ًا عىل أن اإلسالم يشجع عىل حفظ الحقوق اإلنسانية للبرش ،وينظم العالقات
بينهم عىل أساس العدل والحق.
املفتي العام يشارك يف مؤمتر التطرف الديني يف القاهرة

القاهرة :شارك سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية ،خطيب
امل��س��ج��د األق�صى
املبارك -يف فعاليات
املؤمتر الديني الذي
ع��ق��د يف م��دي��ن��ة
ن�صر يف ال��ق��اه��رة
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بعنوان:

“ال��ت��ط��رف الديني:
املنطلقات الفكرية،
وإس�ترات��ي��ج��ي��ات
امل��واج��ه��ة” ال��ذي
عقد يف مركز سالم
لدراسات التطرف التابع لدار اإلفتاء املرصية واألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء
يف العامل ،وقد ألقى سامحته كلمة يف حفل االفتتاح ،استهجن فيها صمت العامل
تجاه التطرف الذي يقوده املستوطنون املتطرفون ضد األرض والشعب واملقدسات
الفلسطينية ،مبين ًا أن هذا التطرف تجاوز للخطوط الحمراء يف املامرسات واالعتداءات
التي يقودها قطعان املستوطنني بحامية من سلطات االحتالل ،وأعرب عن أمله يف
خدمة املؤمتر البرشية جمعاء بعدالة وإنصاف وحق ،دون تفريط ،مشدد ًا عىل رضورة
التحرك قبل فوات األوان لحامية املقدسات الفلسطينية من الخراب والتدمري ،مشيد ًا
مبا تقدمه جمهورية
مرص العربية رئيس ًا
وح��ك��وم��ة وشعب ًا
لدعم صمود أبناء
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الشعب الفلسطيني،
ومشيد ًا بالعالقات
األخوية الوطيدة بني
الشعبني الفلسطيني
واملرصي.
وق��دم سامحته
للمؤمتر ورقة عمل
بعنوان“ :تجديد الخطاب الديني ودوره يف مواجهة التطرف” ،بني فيها أن اإلسالم
أرشد إىل أكمل األخالق وأطيبها ،ووجه إىل إصالح القول والعمل ،كام دعا إىل مراقبة
األق��وال واأللفاظ ومراعاتها ،والتأمل
والنظر يف مآالتها ،وذلك منصوص عليه
يف الرشيعة اإلسالمية ،فاإلسالم هو
دين الله القويم ورصاطه املستقيم.
والتقى سامحته عىل هامش املؤمتر
العديد م��ن الشخصيات الرسمية
والشعبية والدينية والوطنية من أنحاء
العامل كافة ،تحدث فيها عن االعتداءات
واملامرسات التي تقوم بها سلطات
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الشعب الفلسطيني
ومقدساته،

مهيب ًا

ب�����ض����رورة ح��ث
املسؤولني بالدهم
عىل التحرك لوقف
االن��ت��ه��اك��ات التي
يقوم بها قطعان املستوطنني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ،وعىل رأسها
املسجد األقىص املبارك.
وقدم سامحته درع ًا تقديري ًا لفضيلة الشيخ الدكتور شوقي عالم – مفتي جمهورية
مرص العربية ،رئيس األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العامل؛ تكرمي ًا لفضيلته
ولجهوده الكبرية يف مواجهة الفكر املتطرف وضبط بوصلة اإلفتاء يف مرص والعامل
أجمع .
بدوره شكر فضيلة الدكتور عالم سامحته عىل هذه اللفتة ،مؤكد ًا عىل عمق العالقة
األخوية بني الشعبني املرصي والفلسطيني.
املفتي العام يزور سفارة فلسطني يف القاهرة

القاهرة :زار سامحة الشيخ محمد حسني  -املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية-
سفارة دولة فلسطني يف جمهورية مرص العربية ،والتقى سعادة السفري دياب اللوح –
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سفري دولة فلسطني
يف القاهرة ،وطاقم
السفارة ،حيث أشاد
سامحته

بالجهود

وال��خ��دم��ات التي
تقدمها

ال��س��ف��ارة

ألب���ن���اء ال��ش��ع��ب
الفلسطيني ،وقدم
س�ماح��ت��ه لسعادة
السفري درع ًا تقدير ًا
ل��ج��ه��وده الكبرية
امل��ب��ذول��ة لخدمة
أبناء الشعب الفلسطيني ،بدوره أشاد سعادة السفري بسامحة املفتي العام ومبواقفه
الوطنية الكبرية ملواجهة االحتالل والتصدي له ،مؤكد ًا عىل أن الشعب الفلسطيني
سوف ينترص ويحقق أمانيه يف الحرية واالستقالل.
ورافق سامحته يف هذه الزيارة أ .مصطفى أعرج ،مدير عام مكتب سامحته ،ومدير
عام العالقات العامة  /املكلف يف دار اإلفتاء الفلسطينية.
املفتي العام يشارك يف فعاليات مؤمتر “نداء القدس”

القدس :شارك سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار
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الفلسطينية /خطيب

نشاطات  ..ومسابقات

امل��س��ج��د األق�صى
املبارك ،يف فعاليات
مؤمتر “نداء القدس”
ال��ذي أقامته هيئة
النوايا الحسنة إلنهاء
االنقسام والتجمع
الوطني للمستقلني يف جامعة القدس ،مبشاركة شخصيات رسمية وشعبية ودينية
ووطنية وممثيل الفصائل والقوى الوطنية ،وبينّ سامحته أن القدس تقول للشعب
الفلسطيني كافة ولألمتني العربية واإلسالمية والعامل أجمع :إنه آن األوان ليكون لهذا
الشعب موقف موحد ووحيد من أجل القدس وحريتها ،مطالب ًا برضورة إنهاء االنقسام
البغيض ،ومبارك ًا الجهود التي تُبذل إلنهائه.
املفتي العام يرتأس الجلسة السادسة بعد املائتني
ملجلس اإلفتاء األعىل

القدس :ترأس سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس مجلس اإلفتاء األعىل ،الجلسة السادسة بعد املائتني ملجلس اإلفتاء األعىل،
بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء املجلس من محافظات الوطن كافة ،وقد ندد املجلس
بجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ،التي كان آخرها املشاهد الفظيعة
الغتيال الصحفية املناضلة شريين أبو عاقلة ،التي قتلت بدم بارد عىل مرأى العامل
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وس���م���ع���ه ،وأك���د
املجلس أن هذه
ال��ج��رمي��ة مل تكن
األوىل يف مسلسل
جرائم االحتالل ضد
الشعب الفلسطيني،
ال��ت��ي تتم برعاية
وغطاء رسميني من حكومة سلطات االحتالل ،التي تتحدى العامل أجمع ،مطالب ًا
برضورة التحرك لوقف هذا االحتالل ولجمه قبل فوات األوان.
وأدان املجلس عزم سلطات االحتالل تنفيذ ما يسمى مبرشوع القطار الهوايئ
(التلفريك) ،ليشكل نقطة انطالق نحو تسهيل وصول املستوطنني املتطرفني للبلدة
القدمية يف القدس املحتلة ،باإلضافة إىل ساحة الرباق ،مبين ًا أن هذا املرشوع هو
من ضمن املشاريع التهويدية التي تعمل سلطات االحتالل عىل تنفيذها يف املدينة
املقدسة ،وطالب
املجلس

الهيئات

الدولية

واملحلية

ج��م��ي��ع�� ًا ب�ض�رورة
التدخل لوقف تدمري
ال��ت��راث ال��ع��ريب
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واإلسالمي يف القدس ،وناقش املجلس العديد من املوضوعات الفقهية املدرجة
عىل جدول أعامل الجلسة.
مفتي محافظة بيت لحم يقدم واجب العزاء بشهداء املحافظة
ونشاطات أخرى

بيت لحم :قدم فضيلة الشيخ عبد املجيد العامرنة –
مفتي محافظة بيت لحم -واجب العزاء بالشهداء زيد غنيم،
وقيص حاممرة ،ومعتصم الزير ،وألقى فضيلته كلامت أشاد
فيها مبناقب الشهداء ،وشارك يف اجتامع املجلس التنفيذي للمحافظة ،ويف االجتامع
الذي عقد يف جامعة بيت لحم ،للمشاركة يف تأليف موسوعة عن شخصيات بيت
لحم ،كام زار جرحى املواجهات يف مخيم الدهيشة بعد اقتحام سلطات االحتالل
للمخيم ،وألقى محارضة دينية يف مسجد عمر بن الخطاب ،يف بيت لحم ،بدعوة من
دائرة العمل النسايئ ،وشارك يف تقديم العديد من الربامج الدينية ،التي أجاب فيها
عن استفسارات املواطنني التي تهمهم يف مجاالت الحياة جميعها ،وذلك عرب وسائل
اإلعالم املختلفة.
مفتي محافظة جنني يقدم التعازي
بوفاة والدة األسري كريم يونس ونشاطات أخرى

جنني :قدم فضيلة الشيخ محمد أبو الرب – مفتي محافظة
جنني – التعازي لذوي األسري املعتقل لدى سلطات االحتالل
منذ ما يقارب أربعني عام ًا ،كريم يونس ،بوفاة والدته ،وألقى
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فضيلته العديد من الدروس الدينية يف مختلف مساجد املحافظة ،وشارك يف تقديم
العديد من الربامج الدينية أجاب فيها عن استفسارات املواطنني عرب وسائل اإلعالم
املختلفة ،باإلضافة إىل مشاركته يف حل العديد من الخالفات والنزاعات العائلية
والعشائرية.
مفتي محافظة نابلس يشارك يف مؤمتر فلسطني
يف العهد العثامين ونشاطات أخرى

نابلس :ممث ًال عن سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية -شارك فضيلة الشيخ أحمد شوباش – مفتي محافظة نابلس ،يف مؤمتر:
“فلسطني يف العهد العثامين” الذي عقد يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،وألقى
فضيلته كلمة تحدث فيها عن الفرتة التاريخية التي عاشتها فلسطني يف العهد العثامين،
وقدم فضيلته للمؤمتر ورقة بحثية بعنوان“ :املرياث االنتقايل يف فلسطني يف العهد
العثامين” مبين ًا توافق املرياث االنتقايل مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف الفرتة التي
ظل معمو ًال به فيها.
وشارك يف أعامل
ن���دوة دينية حول
“أحكام املخدرات”
أل��ق��ي��ت يف ن���زالء
مركز اإلصالح ،مبين ًا
ال��ح��ك��م ال�شرع��ي
للمخدرات ،وموضح ًا مفاسدها وأرضارها ،كام شارك يف الوقفة التضامنية مع األرسى
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باقة من نشاطات مكتب املفتي العام ودوائر اإلفتاء

نشاطات  ..ومسابقات

عىل دوار الشهداء ،وقدم التهاين لألسري املحرر عال أبو مصطفى الذي أمىض يف
سجون االحتالل عرشين عام ًا ،وألقى العديد من خطب الجمعة والدروس الدينية يف
عدد من مساجد املحافظة ،وشارك يف تقديم العديد من الربامج الدينية التي أجاب
فيها عن استفسارات املواطنني ،باإلضافة إىل مشاركته يف حل العديد من النزاعات
والخالفات العائلية والعشائرية.
مفتي محافظة طولكرم يشارك يف مؤمتر فلسطني يف العهد
العثامين ونشاطات أخرى

طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عامر بدوي – مفتي محافظة طولكرم – يف أعامل
مؤمتر “فلسطني يف العهد العثامين” ،الذي عقد يف جامعة النجاح الوطنية يف مدينة
نابلس ،وقدم ورقة عمل بعنوان“ :السلطان عبد الحميد ويهود الدومنه” ،وشارك
فضيلته يف تقديم العديد من الربامج الدينية عرب إذاعة القرآن الكريم ،من خالل برنامج
أنت تسأل واملفتي يجيب ،وبرنامج قضايا فقهية يف راديو السالم يف مدينة طولكرم،
أجاب فيها عن أسئلة املواطنني املختلفة ،وألقى العديد من الدروس الدينية يف
مساجد املحافظة،
تناول فيها مناقشة
قضايا فقهية تهم
املواطنني.
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مسابقة العدد 161

 .2صاحب القول املذكور يف قوله تعاىل{َ :ق َ
السؤال األول :ما.......؟
ال َكال إِنَّ
ين}(الشعراء)62 :
 .1املقصود
بـ{م َشارِ َق ا َأل ْر ِض} يف قوله تعاىلَ :م ِع َي رَبيِّ َس َي ْه ِد ِ
َ
ون َم َشارِ َق ا َأل ْر ِض  .3الذي تنسب إليه اللغات السامية
ين َكانُوا ُي ْس َت ْض َعفُ َ
{و َأ ْو َر ْث َنا ا ْلقَ ْو َم ا َّل ِذ َ
َ
 .4سفري فلسطني الحايل يف القاهرة
َو َمغَ ارِ َب َها}...
 .5األسري الفلسطيني املعتقل منذ ما يقارب أربعني سنة
 .2تفسري ابن عباس لقوله تعاىلَ { :ل َر ُّاد َك ِإلىَ َم َع ٍاد}
وتوفيت أمه مؤخر ًا
 .3تعريف الخلوة املحرمة رشع ًا
 .4رأي الحنفية يف حكم شهادة النساء منفردات يف  .6صاحب ورقة العمل“ :السلطان عبد الحميد ويهود
الدومنه” املقدمة إىل مؤمتر فلسطني يف العهد
االستهالل للصالة عىل امليت ومرياثه
ون العثامين الذي عقد يف جامعة النجاح مؤخر ًا
 .5معنىَ { :ي َتخَ َّو ُض َ
رِجا ًال َي َت َخ َّو ُض َ
ون} يف حديث( :إِنَّ َ
فيِ َم ِال ال َّلهِ )...
 .7القائل:
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،و ُه َو
 .6رد النبي ،صىل الله عليه وسلم ،عىل عمر ،ريض الله أ( .شَ كَ ْونَا ِإلىَ َر ُس ِ
ُ
عنه ،حني أراد أن يشرتي فرس ًا سبق أن حمله يف سبيل ُم َت َو ِّس ٌد ُب ْر َدةً َل ُه فيِ ِظ ِّل الكَ ْع َبةِ )...
الله
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
بُ ( .ك َّنا َنغْ ُزو َم َع َر ُس ِ
ُ
 .7اسم السورة القرآنية التي ذكرت حادثة اإلفك
َف َن ْسقِ ي ا ْلقَ ْو َم َونَخْ ُد ُم ُه ْم)...
 .8اسم أول رئيس لجمهورية إيرلندا
مت الورى
سيد
ِ
الثقلني ع ّل َ
ت .يا ّ
 .9أصعب الحرام
لألوطان
ِ
واإلخالص
الحب
َّ
َ
 .10املراد بثنية الوداع
ث .وسعــت كتـــاب الله لفظــ ًا وغـاية

السؤال الثاين :من......؟
“منر بنقمة العقد الثامن”
 .1القيادي اإلرسائييل القائلُّ :

وما ضقت عن آي به وعظات

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة عىل ستة فائزين
بالتساوي

ملحوظتان :

 تُرجى كتابة االسم الثاليث حسب ما ورد يف البطاقة الشخصية (الهوية)،والعنوان الربيدي ،ورقم الهاتف وكتابة اإلجابات بخط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآليت :مسابقة اإلرساء ،العدد 161
مجلة اإلرساء  /اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الرشيف
ص.ب  1862 :رام الله
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إجابة مسابقة العدد 159
السؤال األول:
 .1فقر ًا

د .1 .الرسول ،صىل الله عليه وسلم
 .2عمر بن الخطاب

 .2إىل مكة
 .3فرض عليكم
 .4الجامع
 .5املؤمن كالخامة ،والفاجر كاألرزة
 .6الحاجة ،والكفاية ،والفضلة
 .7التحبب
 .8النخلة
 .9مثل الحي وامليت
 .10الثقة
السؤال الثاين:
أ .عبادة بن الصامت ،وشداد بن أوس
ب .الشيخ د .أحمد شوباش
ت .عبد الله بن عمر
ث .زينب امرأة عبد الله بن مسعود
ج .1 .إيالن بابه
 .2حسني روحي الخالدي
 .3عارف العارف

 .3يوسف شحادة
السؤال الثالث:

 .1مثانية أميال
 .2ألف شهر
 .3حوايل ( )8ماليني
 14 .4عام ًا
السؤال الرابع:
 .1نعم
 .2نعم
 .3ال
 .4ال
 .5ال
 .6نعم
 .7ال
 .8ال
 .9نعم
 .10نعم

الفائزون يف مسابقة العدد 159
العنوان

االسم

بيت لحم

مها منر عبيد الله
سمري ربحي دار موىس
هناء خميس السويس
رجاء عمر أبو شاهني
هادي مجدي عبده
توفيق محمود صالح
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قيمة الجائزة بالشيكل
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ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة ملجلة اإلرساء

حرص ًا عىل التواصل بني مجلة «اإلرساء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب
الفضيلة العلامء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يرثوا مجلتهم بالكتابة،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألبحاث
والقصائد الشعرية الهادفة ،إضافة إىل ملحوظاتهم السديدة ،عل ً
ام أن موضوعات املجلة
متنوعة ،تشمل املجاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها ،ويخصص لكل
موضوع ينرش مكافأة مالية جيدة.
ونلفت االنتباه إىل رضورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :

 .1طباعة املادة املراد نرشها عىل الحاسوب ،وترسل عرب الربيد اإللكرتوين ،أو باليد.
 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.
 .3كتابة نصوص اآليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4تخريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة ،ويلزم بيان رأي علامء
الحديث يف مدى صحتها إن مل تكن مروية يف صحيحي البخاري ومسلم.
 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
 .6عمل هوامش ختامية أو حواش سفلية ،تشمل املعاين والتوثيق  ...إلخ.
مع التنبيه إىل رضورة تجنب إرسال مقاالت أو أبحاث سبق نرشها،
سواء يف مجلة اإلرساء أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة
عن مجالت أو مواقع إلكرتونية

نستقبل املراسالت عىل العنوان اآليت :

القدس :مجلة اإلرساء  /فاكس 6262495 :ص.ب20517 :
الرام  :تلفاكس 2348603 :ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps
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