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افتتاحية العدد

استنهاض من تبعات الوهن

والجراح واألحزان
الشيخ محمد حسني /املرشف العام

الناس يف حياتهم الدنيا تنتابهم أطوارها ،فاأليام دول ،إن رس املرء منها يوم ًا
ساءته أيام ،واملؤمن من صنف الناس ،لكنه يستوعب املعادلة ،ويفرس مجريات
األحداث بطريقة خاصة ،فال يبطر لفرح عابر ،وال يجزع لجرح غائر ،وقد أثنى النبي،
(ع َج ًبا لأِ َ ْم ِر ا ْل ُم ْؤمِ ِنِ ،إ َّن
صىل الله عليه وسلم ،عىل منهج املؤمن هذا ومنحاه ،فقالَ :
يَ ،و َل ْي َس َذ َ
يا لهَ ،و ِإ ْن
اك لأِ َ َح ٍد إال لِ ْل ُم ْؤمِ ِن ،إن َأ َصا َب ْت ُه سرَ َّ ُاء َش َك َرَ ،ف َك َ
َأ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخ رْ ٌ
ان َخ رْ ً
يا له)(*)
َأ َصا َب ْت ُه رَ َّ
بَ ،ف َك َ
ان َخ رْ ً
ض ُاء َص رَ َ
املؤمن يواجه الخطوب بصرب ورباطة جأش ،وعزم عىل امليض قدم ًا يف العطاء

والسعي؛ للعيش يف الدنيا عزيز ًا رافع الهامة ،دون أن يخنع للعقبات والصعاب ،ومام
قاله الشافعي بالخصوص:
دع األيام تفعل ما تشاء  .....وطب نفس ًا إذا حكم القضاء
وال تجزع لحادثة الليايل  .....فام لحوادث الدنيا بقاء
وقد عمل اإلسالم عىل زرع التفاؤل يف نفوس املؤمنني ،حتى يف أحلك الساعات،
وأصعب املواقف والظروف ،واستنهض هممهم بوسائل مختلفة ،وأساليب كثرية،
منها:
* صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب املؤمن أمره كله خري.
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النهي عن الوهن:

افتتاحية العدد

نهى الله املسلمني عن الوهن والضعف ،وربط هذا النهي بأمور ومسوغات ،منها
{و َال َت ِه ُنوا َو َال َت ْح َزنُوا َو َأن ُت ُم ا َأل ْع َل ْو َن ِإن ُكن ُتم
أنهم األعلون ،فقال تعاىلَ :

ني}(آل
ُّم ْؤمِ نِ َ

عمران ،)139:ويف هذه اآلية الكرمية اقرتن النهي عن الوهن بالنهي عن الحزن ،كونهم
هم األعلون إن كانوا مؤمنني ،ويف سورة محمد ،نهى الله املؤمنني عن الوهن،
والدعوة إىل السلم ،للمربر نفسه ،املتمثل يف أنهم األعلون ،مضيف ًا إليه مربر ًا آخر،
الس ْل ِم
وهو أن الله معهم ،ولن يرتهم أعاملهم ،فقال عز وجل{َ :فلاَ َت ِه ُنوا َو َت ْد ُعوا ِإلىَ َّ
م}(محمد.)35:
َو َأن ُت ُم الأْ َ ْع َل ْو َن َوال َّل ُه َم َع ُك ْم َو َلن َيترِ َ ُك ْم َأ ْعماَ َل ُك ْ
جاء يف أضواء البيان ،تفسري قوله تعاىل{َ :ف َال َت ِه ُنو ْا}؛ أي ال تضعفوا وتذلوا ،ومنه

يل ال َّلهِ }(آل عمران ،)146 :وقوله تعاىل{ :ذلِ ُك ْم
قوله تعاىل{َ :فماَ َو َه ُنو ْا لِ آَم َأ َصا َب ُه ْم فيِ َس ِب ِ
َو َأ َّن ال َّل َه ُم ِ
ين}(األنفال)18 :؛ أي مضعف كيدهم.
وه ُن َك ْي ِد ا ْل َكافِ ِر َ
{و َت ْد ُعوا
وقوله تعاىلَ :
{و َأن ُت ُم ا َأل ْع َل ْو َن} جملة حالية ،فال تضعفوا عن قتال الكفارَ ،

الس ْل ِم}؛ أي تبدأوا بطلب السلم؛ أي الصلح واملهادنة ،وأنتم األعلون؛ أي والحال
ِإلىَ َّ
أنكم أنتم األعلون ،أي األقهرون واألغلبون ألعدائكم ،وألنكم ترجون من الله من
النرص والثواب ما ال يرجون.
{و َأن ُت ُم ا َأل ْع َل ْو َن} هو
ويذكر صاحب أضواء البيان ،أن هذا التفسري يف قولهَ :
{وال َّل ُه َم َع ُك ْم}؛ ألن من
الصواب ،وتدل عليه آيات من كتاب الله ،كقوله تعاىل بعدهَ :
كان الله معه هو األعىل ،وهو الغالب ،وهو القاهر املنصور ،املوعود بالثواب ،فهو
يبد ُؤهم بطلب الصلح واملهادنة.
جدير بأن ال يضعف عن مقاومة الكفار ،وال َ
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ون}(الصافات ،)173 :وقوله تعاىلِ { :إنَّا َل َننصرُ ُ ُر ُس َل َنا
ندنَا َل ُه ُم ا ْلغَ الِ ُب َ
{و ِإ َّن ُج َ
وكقوله تعاىلَ :

نني}(الروم،)47 :
ين َآم ُنو ْا فيِ ا ْل َح َياةِ ُّ
{و َك َ
ان َحقّ ًا َع َل ْي َنا َنصرْ ُ ا ْل ُمؤْ مِ َ
َوا َّل ِذ َ
الدن َْيا}(غافر،)51 :وقولهَ :
وه ْم ُي َع ِّذ ْب ُه ُم ال َّل ُه ِب َأ ْي ِد ُيك ْم َو ُيخْ ِز ِه ْم َو َي ْنصرُ ْ ُك ْم َع َل ْي ِه ْم}(التوبة،)14 :
وقوله تعاىلَ {:قاتِ ُل ُ
{و َال َت ِه ُنو ْا فيِ ا ْبتِ غَ آءِ ا ْلقَ ْو ِم ِإن َت ُكونُو ْا
ومام يوضح معنى آية القتال هذه ،قوله تعاىلَ :
ون}(النساء)104 :؛ ألن قوله
ون مِ َن ال َّلهِ َما َال َي ْر ُج َ
مون َو َت ْر ُج َ
ون كَماَ َت ْأ َل َ
ون َف ِإن َُّه ْم َي ْأ َل ُم َ
َت ْأ َل ُم َ
ون} من النرص الذي وعدكم الله به ،والغلبة،
ون مِ َن ال َّلهِ َما َال َي ْر ُج َ
{و َت ْر ُج َ
تعاىلَ :
{وال َّل ُه َم َع ُك ْم}
وجزيل الثواب ،وذلك كقوله هناَ :
{و َأن ُت ُم ا َأل ْع َل ْو َن}(آل عمران )139 :وقولهَ :
(محمد)35:؛ أي بالنرص ،واإلعانة ،والثواب.
ويستطرد صاحب أضواء البيان ،فيقول :واعلم أن آية القتال هذه ال تعارض بينها
وبني آية األنفال حتى يقال إن إحداهام ناسخة لألخرى ،بل هام محكمتان ،وكل واحدة
منهام منزلة عىل حال غري الحال التي نزلت عليه األخرى ،فالنهي يف آية القتال هذه
يف قوله تعاىل{َ :ف َال َت ِه ُنو ْا َو َت ْد ُعو ْا ِإلىَ
الس ْل ِم}(محمد )35:إمنا هو عن االبتداء بطلب
َّ
السلم ،واألمر بالجنوح إىل السلم يف آية األنفال محله فيام إذا ابتدأ الكفار بطلب
اج َن ْح َل َها
لس ْل ِم َف ْ
السلم ،والجنوح لها ،كام هو رصيح يف قوله تعاىلَ :
{و ِإن َج َن ُحو ْا لِ َّ
َو َت َو َّك ْل َعلىَ

ال َّلهِ }(األنفال.)61 :

وهذا الذي ذكر يف معنى هذه اآلية أوىل وأصوب مام فرسها به ابن كثري ،رحمه
الله ،وهو أن املعنى ال تدعوا إىل الصلح واملهادنة وأنتم األعلون ،أي يف حال قوتكم
وقدرتكم عىل الجهاد ،أي وأما إن كنتم يف ضعف وعدم قوة ،فال مانع من أن تدعوا
إىل السلم؛ أي الصلح واملهادنة ،ومنه قول العباس بن مرداس السلمي:
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افتتاحية العدد

والحرب يكفيك من أنفاسها ُج َر ُع
الس ْل ُم تأخذ منها ما رضيت به
ِّ
{و َلن َيترِ َ ُك ْم َأ ْعماَ َل ُك ْم}(محمد )35:أي لن ينقصكم
وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكرميةَ :
شيئ ًا من ثواب أعاملكم .وأصل قوله{ :لن يرتكم} لن يفردكم ويجردكم من أعاملكم،
بل يوفيكم إياها.
فالله ينهى املسلمني عن الوهن يف جهاد األعداء ،كونهم يتأملون مثلهم ،لكن
الفرق الحاسم والكبري بني الطرفني ،أن املؤمنني يرجون من الله ما ال يرجوه اآلخرون،
مون
ون كَماَ َت ْأ َل َ
ون َف ِإن َُّه ْم َي ْأ َل ُم َ
{و َال َت ِه ُنو ْا فيِ ا ْبتِ غَ اء ا ْلقَ ْو ِم ِإن َت ُكونُو ْا َت ْأ َل ُم َ
فقال جل شأنهَ :
ون مِ َن ال ّلهِ
َو َت ْر ُج َ

ام َح ِكي ً
ان ال ّل ُه َعلِ ي ً
ام}(النساء.)104:
ون َو َك َ
َما َال َي ْر ُج َ

يقول الرازي يف التفسري الكبري :اعلم أنه تعاىل ملا ذكر بعض األحكام التي يحتاج
{و َال َت ِه ُنو ْا} أي وال
املجاهد إىل معرفتها ،عاد مرة أخرى إىل الحث عىل الجهاد ،فقالَ :
تضعفوا ،وال تتوانوا {فيِ ا ْبتِ غَ اء ا ْلقَ ْو ِم}؛ أي يف طلب الكفار بالقتال ،ثم أورد الحجة
عليهم يف ذلك ،فقال :فلام مل يرص خوف األمل مانع ًا لهم عن قتالكم ،فكيف صار
مانع ًا لكم عن قتالهم ،ثم زاد يف تقرير الحجة ،وبني أن املؤمنني أوىل باملصابرة
عىل القتال من املرشكني؛ ألن املؤمنني مقرون بالثواب والعقاب والحرش والنرش،
واملرشكني ال يقرون بذلك ،فإذا كانوا مع إنكارهم الحرش والنرش ُيجدون يف القتال،
فأنتم أيها املؤمنون املقرون بأن لكم يف هذا الجهاد ثواب ًا عظي ً
ام ،وعليكم يف تركه
عقاب ًا عظي ً
ام ،أوىل بأن تكونوا مجدين يف هذا الجهاد ،وهو املراد من قوله تعاىل:
ون}.
ون مِ َن ال َّلهِ َما َال َي ْر ُج َ
{و َت ْر ُج َ
َ
ويحتمل أيض ًا أن يكون املراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعاىل يف قوله:
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الد ِين ُك ّلهِ }(التوبة ،33 :والفتح ،28 :والصف ،)9 :ويف قولهَ { :يا َأ ُّي َها ال َّن ِبي َح ْس ُب َك
{لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ ّ
ني}(األنفال.)64 :
ال َّل ُه َو َم ِن ات ََّب َع َك مِ َن ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ

وفيه وجه ثالث ،وهو أنكم تعبدون اإلله العامل القادر السميع البصري ،فيصح
منكم أن ترجوا ثوابه ،وأما املرشكون ،فإنهم يعبدون األصنام ،وهي جامدات ،فال
يصح منهم أن يرجوا من تلك األصنام ثواب ًا ،أو يخافوا منها عقاب ًا.
ام َح ِكي ً
ان ال َّل ُه َعلِ ي ً
ام}(النساء.)104:؛ أي ال يكلفكم شيئ ًا ،وال يأمركم ،وال
{و َك َ
ثم قالَ :
ينهاكم ،إال مبا هو عامل بأنه سبب لصالحكم يف دينكم ودنياكم)*(.

تذكري املؤمنني املكلومني بجراح األعداء:

إضافة إىل تذكري املؤمنني بأن أعداءهم يأملون كام يأملون ،واملؤمنون يتميزون
عنهم بأنهم يرجون من الله ما ال يرجون ،فإن الله جل شأنه ذكر املؤمنني يف سياق
استنهاض هممهم بأن الجراح التي أصابتهم ،أصيب مبثلها أعداؤهم ،وهذا هو
شأن الظروف واألحوال ،فهي تتقلب بني املرسة واملرضة ،فاأليام دول ،يوم لك،
ويوم عليك ،فقال عز وجل{ِ :إن يمَ ْ َس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َفقَ ْد َم َّس ا ْلقَ ْو َم َق ْر ٌح ِّم ْث ُل ُه َوتِ ْل َك
ين َآم ُنو ْا َو َي َّت ِخ َذ مِ ُ
نك ْم ُش َه َداء َوال ّل ُه َال ُي ِح ُّب
ام ن َُد ِاو ُل َها َبينْ َ ال َّن ِ
اس َولِ َي ْع َل َم ال ّل ُه ا َّل ِذ َ
األ َّي ُ

َّ
ني}(آل عمران.)140:
الظالِ مِ َ

جاء يف أضواء البيان أن املراد بالقرح يف قوله تعاىل{ِ :إن يمَ ْ َس ْس ُك ْم َق ْر ٌح َفقَ ْد َم َّس
ا ْلقَ ْو َم َق ْر ٌح ِّم ْث ُل ُه} أن القرح الذي مس املسلمني هو ما أصابهم يوم أحد من القتل
والجرح ،كام أشار له تعاىل يف هذه السورة الكرمية يف مواضع متعددة ،كقوله:
* التفسري الكبري.26 - 25/ 11 ،
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ون}(آل عمران،)143 :
{و َلقَ ْد ُك ْن ُت ْم مَ َ
وه َو َأ ْن ُت ْم َت ْن ُظ ُر َ
ت َّن ْو َن ا ْل َم ْو َت مِ ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْلقَ ْو ُه َفقَ ْد َر َأ ْي ُت ُم ُ
َ
وقولهَ :
{و َي َّت ِخ َذ مِ ْن ُك ْم شُ َه َد َاء}(آل عمران ،)140 :وقولهَ :
{ح َّتى ِإ َذا َف ِش ْل ُت ْم َو َت َن َاز ْع ُت ْم فيِ
يد
يد ُّ
الأْ َ ْم ِر َو َع َص ْي ُت ْم مِ ْن َب ْع ِد َما َأ َرا ُك ْم َما ت ُِح ُّب َ
الدن َْيا َومِ ْن ُك ْم َم ْن ُي ِر ُ
ون مِ ْن ُك ْم َم ْن ُي ِر ُ
ون َعلىَ
ون َولاَ َت ْل ُو َ
الآْ ِخ َرةَ ُث َّم صرَ َ َف ُك ْم َع ْن ُه ْم لِ َي ْب َتلِ َي ُك ْم}(آل عمران ،)152 :وقوله{ِ :إ ْذ ت ُْص ِع ُد َ
الر ُس ُ
ول َي ْد ُعو ُك ْم فيِ ُأخْ َرا ُك ْم} (آل عمران ،)153 :ونحو ذلك من اآليات.
َأ َح ٍد َو َّ

وأما املراد بالقرح الذي مس املرشكني ،فيحتمل أنه هو ما أصابهم يوم بدر من
القتل واألرس ،وعليه اإلشارة بقوله{ِ :إ ْذ ُي ِ
ين
وحي َر ُّب َك ِإلىَ ا ْل َملاَ ئِ َكةِ َأ يِّن َم َع ُك ْم َفث َِّب ُتوا ا َّل ِذ َ
اض ُبوا مِ ْن ُه ْم ُك َّل
اض ُبوا َف ْو َق الأْ َ ْع َن ِاق َو رْ ِ
الر ْع َب َف رْ ِ
َآم ُنوا َس ُأ ْلقِ ي فيِ ُق ُل ِ
وب ا َّل ِذ َ
ين َكفَ ُروا ُّ
اب}
يد ا ْل ِعقَ ِ
َب َن ٍان * َذلِ َك ِب َأن َُّه ْم َش ُّاقوا ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َو َم ْن ُي َشاقِ ِق ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َف ِإ َّن ال َّل َه َش ِد ُ
(األنفال ،)13 - 12 :ويحتمل أيض ًا أنه هزمية املرشكني أو ًال يوم أحد.
وقد أشار سبحانه إىل القرحني مع ًا بقوله{َ :أ َو َلماَّ َأ َصا َب ْت ُك ْم ُم ِص َيب ٌة َق ْد َأ َص ْب ُت ْم

مِ ْث َل ْي َها} (آل عمران ،)165 :فاملراد مبصيبة املسلمني القرح الذي مسهم يوم أحد ،واملراد
مبصيبة الكفار مبثليها قبل القرح الذي مسهم يوم بدر؛ ألن املسلمني يوم أحد قتل
منهم سبعون ،والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون ،وأرس سبعون.
فإن قيل :ما وجه الجمع بني اإلفراد يف قوله{َ :ق ْر ٌح ِّم ْث ُل ُه}(آل عمران )140 :وبني التثنية
يف قوله{َ :ق ْد َأ َص ْب ُت ْم مِ ْث َل ْي َها}؟ فالجواب -والله تعاىل أعلم -أن املراد بالتثنية قتل
سبعني ،وأرس سبعني يوم بدر ،يف مقابلة سبعني يوم أحد ،كام عليه جمهور العلامء.
واملراد بإفراد املثل تشبيه القرح بالقرح يف مطلق النكاية واألمل)*(.

* أضواء البيان.209 - 208/ 1 ،
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األيام دول:

األحوال يف الدنيا تتقلب مجرياتها ،كام تتقلب مكونات وجودها ،ففيها ليل ونهار
يتعاقبان ،وفيها خصب وجدب ،وجبال ووديان ،وصحاري وأنهار ،وفيها شيب وشبان،
ومن مجريات األمور فيها االنتصار يف معارك ،والهزمية يف أخرى ،والله سبحانه أكد
عىل سنة التقلب هذه ،فقال جل
ام ن َُد ِاو ُل َها َبينْ َ
شأنه{:وتِ ْل َك األ َّي ُ
َ

اس}(آل عمران)140 :
ال َّن ِ

ام} إشارة إىل أيام الوقائع العجيبة جميعها،
يبني الرازي أن قوله سبحانه{:وتِ ْل َك األ َّي ُ
فبني أنها دول ،تكون عىل الرجل حين ًا ،وله حين ًا ،والحرب سجال ،وقال القفال:
املداولة نقل اليشء من واحد إىل آخر ،يقال :تداولته األيدي إذا تناقلته ،ومنه قوله
ون ُدو َل ًة َبينْ َ األغْ نِ َياء مِ ُ
تعاىل :يَ
نك ْم}(الحرش)7 :؛ أي تتداولونها ،وال تجعلون
{ك َال َي ُك َ
للفقراء منها نصيب ًا ،ويقال الدنيا دول؛ أي تنتقل من قوم إىل آخرين ،ثم عنهم إىل

غريهم ،ويقال دال له الدهر بكذا ،إذا انتقل إليه ،واملعنى أن أيام الدنيا هي دول
بني الناس ،ال يدوم مسارها وال مضارها ،فيوم يحصل فيه الرسور له ،والغم لعدوه،
ويوم آخر بالعكس من ذلك ،وال يبقى يشء من أحوالها ،وال يستقر أثر من آثارها.
ويبني الرازي أنه ليس املراد من هذه املداولة أن الله تعاىل تارة ينرص املؤمنني،
وأخرى ينرص الكافرين ،وذلك ألن نرصة الله منصب رشيف ،وإعزاز عظيم ،فال يليق
بالكافر ،بل املراد من هذه املداولة أنه تارة يشدد املحنة عىل الكفار ،وأخرى عىل
املؤمنني.)*(.
والناس غالب ًا ما يدركون حقيقة مداولة األيام بينهم ،حتى من ال يؤمنون بالنبوات
منهم؛ ألن شواهد هذه السنة بينة للعيان ،وممن ذكر هذه السنة يف خطابه أبو
* التفسري الكبري.14 - 13/ 9 ،
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باء بن َعازِ ٍب ،ريض الله عنهام،
سفيان بن حرب قبل أن يسلم بعد وقعة أحد ،فعن ا ْل رَ َ
الر َماةِ يوم ُأ ُح ٍد َع ْب َد ال َّلهِ بن ُج َب رْ ٍي،
(ج َع َل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،عىل ُّ
قالَ :
ني
ني ،وكان النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،و َأ ْص َحا ُب ُه َأ َصا ُبوا من ا ْل ُمشرْ ِ كِ َ
َف َأ َصا ُبوا مِ َّنا َس ْب ِع َ
انَ :ي ْو ٌم ِب َي ْو ِم َب ْد ٍر،
ني َقتِ يلاً  ،قال أبو ُسفْ َي َ
رياَ ،و َس ْب ِع َ
ني َومِ ائ ًَة؛ َس ْب ِع َ
يوم َب ْد ٍر َأ ْر َب ِع َ
ني َأ ِس ً

َوا ْل َح ْر ُب ِس َج ٌ
ال)(((.
وأشار عمر بن الخطاب ،إىل الفرق بني حال املؤمن وغريه حتى عند اإلصابة
بالجراح ،فعن َس ْهل بن ُح َن ْي ٍف ،قالَ ...( :ف ِإنَّا كنا مع رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم،
اب ،فقال :يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ ؛
يوم ا ْل ُح َد ْي ِب َيةِ َ ،و َل ْو ن ََرى قِ َتالاً َلقَ ا َت ْل َناَ ،ف َج َاء ُع َم ُر بن ا ْل َخ َّط ِ
َأ َل ْس َنا عىل ا ْل َح ِّق َو ُه ْم عىل ا ْل َب ِاط ِل؟ فقالَ :بلىَ  ،فقالَ :أ َل ْي َس َق ْتلاَ نَا يف ا ْل َج َّنةِ َو َق ْتلاَ ُه ْم

الدنِ َّي َة يف دِ ينِ َنا؟ َأن َْر ِج ُع َو َلماَّ َي ْح ُك ِم الله َب ْي َن َنا
يف ال َّنارِ ؟ قالَ :بلىَ  ،قالَ :ف َعلاَ َم ن ُْع ِطي َّ
اب؛ إين رسول ال َّلهِ َ ،و َل ْن ُي َض ِّي َعنِ ي الله َأ َب ًداَ ،فان َْط َل َق ُع َم ُر
َو َب ْي َن ُه ْم ،فقال :يا ابن ا ْل َخ َّط ِ
إىل أيب َب ْك ٍر ،فقال له مِ ث َْل ما قال لِ ل َّن ِب ِّي ،صىل الله عليه وسلم ،فقال :إنه رسول ال َّلهِ ،

ورةُ ا ْلفَ ْت ِحَ ،فقَ َر َأ َها رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم،
َو َل ْن ُي َض ِّي َع ُه الله َأ َب ًداَ ،ف َن َز َل ْت ُس َ
عىل ُع َم َر إىل ِآخ ِر َها ،فقال ُع َم ُر :يا َر ُس َ
ول ال َّلهِ ؛ أو فتح هو؟ قال :نعم)(((.
التذكري بسنن األقدمني وصرب السالفني وثباتهم عىل الحق:

اهتم القرآن الكريم ،والرسول ،صىل الله عليه وسلم ،بتذكري املؤمنني بسنن
األقدمني ،وصرب السالفني ،وثباتهم عىل الحق ،عىل درب زرع التفاؤل يف نفوسهم،
وبخاصة عند مواجهتهم الشدائد والصعاب ،مبا يستنهض هممهم للمثابرة والجد،
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب منه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجزية ،باب منه.
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ومن اآليات القرآنية الدالة ،قوله عز وجل{َ :ق ْد َخ َل ْت مِ ن َق ْبلِ ُك ْم ُس َن ٌن َف ِس ُ
ريو ْا فيِ
ني* َه َ
ني}
ان ِّلل َّن ِ
ـذا َب َي ٌ
ا َأل ْر ِض َفان ُْظ ُرو ْا َك ْي َف َك َ
اس َو ُه ًدى َو َم ْوعِ َظ ٌة ِّ�ل ْل ُم َّتقِ َ
ان َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك َّذ ِب َ
(آل عمران.)138 - 137

خطاب للمؤمنني تأنيس ًا لهم ،وقيل :للكافرين تخويف ًا لهم{ ،فانظروا} من نظر
العني عند الجمهور ،وقيل :هو بالفكر)*(.

يقول الرازي :املراد من اآلية قد انقضت من قبلكم سنن الله تعاىل يف األمم
السالفة ،واختلفوا يف ذلك؛ فاألكرثون من املفرسين عىل أن املراد سنن الهالك
ني} وذلك ألنهم
واالستئصال ،بدليل قوله تعاىل{َ :فان ُْظ ُرو ْا َك ْي َف َك َ
ان َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ّذ ِب َ
خالفوا األنبياء والرسل؛ للحرص عىل الدنيا ،وطلب لذاتها ،ثم انقرضوا ،ومل يبق من
دنياهم أثر ،وبقي اللعن يف الدنيا ،والعقاب يف اآلخرة عليهم ،فرغب الله تعاىل أمة
محمد ،صىل الله عليه وسلم ،يف تأمل أحوال هؤالء املاضني؛ ليصري ذلك داعي ًا لهم
إىل اإلميان بالله ورسله ،واإلعراض عن الرياسة يف الدنيا ،وطلب الجاه.
وقال مجاهد :بل املراد سنن الله تعاىل يف الكافرين واملؤمنني ،فإن الدنيا ما
بقيت ال مع املؤمن ،وال مع الكافر ،ولكن املؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل يف
الدنيا ،والثواب الجزيل يف العقبى ،والكافر بقيت عليه اللعنة يف الدنيا ،والعقاب يف
ني} ألن التأمل يف حال
العقبى ،ثم إنه تعاىل قال{َ :فان ُْظ ُرو ْا َك ْي َف َك َ
ان َعاقِ َب ُة ا ْل ُم َك ّذ ِب َ
أحد القسمني يكفي يف معرفة حال القسم اآلخر ،وأيض ًا يقال :الغرض منه زجر الكفار
عن كفرهم ،وذلك إمنا يعرف بتأمل أحوال املكذبني واملعاندين ،ونظري هذه اآلية
* التسهيل لعلوم التنزيل.118/ 1 ،
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ندنَا
ور َ
ون* َو ِإ َّن ُج َ
{و َلقَ ْد َس َبقَ ْت َكلِ َم ُت َنا لِ ِع َبادِ نَا ا ْل ُم ْر َسلِ َ
قوله تعاىلَ :
ني* ِإن َُّه ْم َل ُه ُم ا ْل َم ُ
نص ُ

ني} (األعراف 128 :والقصص،)83 :
َل ُه ُم ا ْلغَ الِ ُب َ
{وا ْل َعاقِ َب ُة لِ ْل ُم َّتقِ َ
ون} (الصافات ،)173 - 171 :وقولهَ :
ون} (األنبياء. )105:
األر َ
الصالِ ُح َ
ض َي ِر ُث َها عِ َبادِ ي َّ
وقوله{َ :أ َّن ْ

ريو ْا يف األرض َفان ُْظ ُرو ْا}(النحل ،)36 :األمر بذلك ال محالة،
وليس املراد بقوله{َ :ف ِس ُ

بل املقصود تعرف أحوالهم ،فإن حصلت هذه املعرفة بغري املسري يف األرض ،كان
املقصود حاص ًال ،وال ميتنع أن يقال أيض ًا أن ملشاهدة آثار املتقدمني أثر ًا أقوى من
أثر السامع)*(.

واآليات القرآنية ا ُ
مل َذ ِّكرة بأحوال األقدمني والسالفني تبلسم جراح املؤمنني خالل
مواجهتهم الخطوب والصعاب ،لتأخذهم إىل معرتك الصرب واملصابرة ،ونحو األمل
الدائم بنرص الله القريب ،ومن تلك اآليات قوله عز وجل{َ :أ ْم َح ِس ْب ُت ْم َأن َت ْد ُخ ُلو ْا

ين َخ َل ْو ْا مِ ن َق ْبلِ ُكم َّم َّس ْت ُه ُم ا ْل َب ْأ َساء َوالضرَّ َّ اء َوزُ ْل ِز ُلو ْا َح َّتى
ا ْل َج َّن َة َو َلماَّ َي ْأتِ ُكم َّمث َُل ا َّل ِذ َ
الر ُس ُ
َيقُ َ
يب}(البقرة)214:
ول َوا َّل ِذ َ
ين َآم ُنو ْا َم َع ُه َم َتى َنصرْ ُ ال ّلهِ َأال ِإ َّن َنصرْ َ ال ّلهِ َق ِر ٌ
ول َّ
الخطى اإلميانية القرآنية ،يأيت رد الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،عىل
وعىل هذه ُ
اب
أصحابه الذين جاؤوا إليه يشكون الحال الصعب ،ويسألون الدعاء بالفرج ،فعن َخ َّب ِ

(ش َك ْونَا إىل رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،وهو ُم َت َو ِّس ٌد ُب ْر َدةً له
ابن الأْ َ َر ِّت ،قالَ :

يم ْن
الر ُج ُل فِ َ
يف ِظ ِّل ا ْل َك ْع َبةِ ُ ،ق ْل َنا له :أال َت ْس َتنْصرِ ُ لنا؟ أال َت ْد ُعو ال َّل َه لنا؟ قال :كان َّ
وض ُع عىل َر ْأ ِسهِ َ ،ف ُي َش ُّق
َق ْب َل ُك ْم ُي ْحفَ ُر له يف األرضَ ،ف ُي ْج َع ُل فيهَ ،ف ُي َج ُاء ِبا ْلمِ ْن َشارِ َ ،ف ُي َ
ِبا ْث َنتَينْ ِ  ،وما َي ُص ُّد ُه ذلك عن دِ ينِ هِ َ ،ويمُ ْ َش ُط ِب َأ ْم َش ِ
ون َل ْحمِ هِ من َع ْظ ٍم ،أو
اط ا ْل َح ِد ِيد ما ُد َ
الراكِ ُب من َص ْن َع َاء
َع َص ٍب ،وما َي ُص ُّد ُه ذلك عن دِ ينِ هِ  ،والله َل ُيتِ َّم َّن هذا ْ
ري َّ
األم َر حتى َي ِس َ
* التفسري الكبري.11 / 9 ،
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اف إال ال َّل َه ،أو ِّ
إىل َحضرْ َ َم ْو َت ،لاَ َي َخ ُ
الذ ْئ َب عىل غَ َنمِ هِ َ ،و َل ِك َّن ُك ْم َت ْس َت ْع ِج ُلون)(*).
فقد تضمنت إجابته ،صىل الله عليه وسلم ،بث ًا لروح األمل ،ونفحات التفاؤل
بالنرص ،حتى وهم يواجهون الصعاب والجراح ،وقلوبهم بلغت الحناجر ،فهذا
التذكري بالسالفني ،والجزم بحتمية االنتصار ،وتحقق األمن واألمان باإلسالم ،علمهم
ليقولوا من منطلق إميان قوي ،وهم يبتلون :اللهم إن مل يكن بك غضب علينا ،فال
نبايل.
واآليات القرآنية التي تحث عىل التأمل والتدبر يف سنن السالفني بهدف االتعاظ،
يد ال ّل ُه
وتعزيز الثقة بحتمية انتصار الحق ،ودحر الباطل كثرية ،منها قوله عز وجلُ { :ي ِر ُ
لِ ُي َبينِّ َ

يم} (النساء)26:
َل ُك ْم َو َي ْه ِد َي ُك ْم ُس َن َن ا َّل ِذ َ
ين مِ ن َق ْبلِ ُك ْم َو َي ُت َ
يم َح ِك ٌ
وب َع َل ْي ُك ْم َوال ّل ُه َعلِ ٌ

ين َخ َل ْو ْا مِ ن َق ْبلِ ِه ْم ُق ْل َفان َت ِظ ُرو ْا ِإ يِّن
ون ِإ َّال مِ ث َْل َأ َّي ِ
وقوله تعاىل{َ :ف َه ْل َين َت ِظ ُر َ
ام ا َّل ِذ َ

ين َخ َل ْوا
ات ُّم َب ِّي َن ٍ
{و َلقَ ْد َأ َنز ْل َنا ِإ َل ْي ُك ْم آ َي ٍ
ات َو َم َث ًال ِّم َن ا َّل ِذ َ
َم َع ُكم ِّم َن ا ْل ُمن َت ِظ ِر َ
ين}(يونسَ )102 :

ني}(النور.)34 :
مِ ن َق ْبلِ ُك ْم َو َم ْوعِ َظ ًة ِّ�ل ْل ُم َّتقِ َ

ين َخ َل ْوا مِ ن َق ْب ُل َو َلن َت ِج َد لِ ُس َّنةِ ال َّلهِ
{س َّن َة ال َّلهِ فيِ ا َّل ِذ َ
ُ

َت ْب ِدي ً
ال}(األحزاب.)62 :

التذكري بثواب املستجيبني لنداء الواجب:

واإلشادة باملستجيبني لله وللرسول ،صىل الله عليه وسلم ،حتى يف أحلك الظروف
من معززات االستنهاض من تبعات الوهن والجراح واألحزان ،فقد أثنى الله عىل
الذين لبوا النداء ،عىل الرغم مام بهم من جراح ملا استنفرهم النبي ،صىل الله عليه
* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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استنهاض من تبعات الوهن والجراح واألحزان

افتتاحية العدد

وسلم ،للخروج تحسب ًا من أن يباغتهم العدو بغارة ،بعد غزوة أحد ،فقال عز وجل:
ين َأ ْح َس ُنو ْا مِ ْن ُه ْم َواتَّقَ و ْا
الر ُس ِ
ول مِ ن َب ْع ِد َما َأ َصا َب ُه ُم ا ْلقَ ْر ُح لِ َّل ِذ َ
{ا َّل ِذ َ
ين ْ
اس َت َجا ُبو ْا لِ ّلهِ َو َّ

يم} (آل عمران ،)172:وعن َعائِ َش َة ،ريض الله عنها ،قالت لِ ُع ْر َوةَ ( :يا ابن ُأخْ تِ ي كان
َأ ْج ٌر َع ِظ ٌ
اب َر ُس َ
َأ َب َو َ
اب
اك منهم؛ ُّ
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،ما َأ َص َ
ي وأبو َب ْك ٍرَ ،لماَّ َأ َص َ
الز َب رْ ُ

ونَ ،خ َ
اف َأ ْن َي ْر ِج ُعوا ،قال :من َي ْذ َه ُب يف ِإ ْث ِر ِه ْم،
يوم ُأ ُح ٍدَ ،وا ْنصرَ َ َف عنه ا ْل ُمشرْ ِ ُك َ
الزبري)((( ويف رواية ملسلم،
ون َر ُجلاً  ،قال :كان فِ ِيه ْم أبو َب ْك ٍر َو ُّ
َفا ْن َت َد َب منهم َس ْب ُع َ
عن ُع ْر َوةَ  ،قال :قالت يل َعائِ َش ُة( :كان َأ َب َو َ
ول من َب ْع ِد
الر ُس ِ
اك مِ َن ا َّل ِذ َ
ين ْ
اس َت َجا ُبوا لِ َّلهِ َو َّ

ما َأ َصا َبهم ا ْلقَ ْر ُح)

(((

الطأمنة لبقاء الطائفة الظاهرة:

من أبرز عوامل االستنهاض من تبعات الوهن والجراح واألحزان ،طأمنتهم ببقاء
ان ،قال :قال رسول ال َّلهِ  ،صىل
الطائفة الناجية املنصورة إىل يوم القيامة ،فعن َث ْو َب َ
الله عليه وسلم( :لاَ َت َز ُ
ين عىل ا ْل َح ِّق لاَ َيضرُ ُّ ُه ْم من َخ َذ َل ُه ْم
ال َطائِ فَ ٌة من ُأ َّمتِ ي َظ ِاه ِر َ
حتى َي ْأتيِ َ َأ ْم ُر ال َّلهِ َو ُه ْم َك َذلِ َك)(((.
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،يقولَ ( :ل ْن َي َز َ
ريةِ  ،قال :سمعت َر ُس َ
ال َق ْو ٌم
وعن ا ْل ُم ِغ َ

ون)(((.
ين عىل الناس حتى َي ْأتِ َي ُه ْم َأ ْم ُر ال َّلهِ َو ُه ْم َظ ِاه ُر َ
من ُأ َّمتِ ي َظ ِاه ِر َ

والروايات الصحيحة بالخصوص كثرية ،وكلها تشرتك يف الجزم ببقاء طائفة من
ول}(آل عمران.)172 :
الر ُس ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب {ا َّل ِذ َ
ين ْ
اس َت َجا ُبوا لِ َّلهِ َو َّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ريض الله تعاىل عنهم ،باب من فضائل طلحة والزبري ،ريض الله عنهام.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب قوله ،صىل الله عليه وسلم( :ال تزال طائفة .)...
 .4التخريج نفسه.
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املؤمنني ظاهرة بالحق ،غري آبهة باملخالفني والخاذلني ،حتى يأيت أمر الله أو يوم
القيامة وهم ظاهرون.
فلم الجزع إذن؟!! ومل البكاء والعويل عىل حال التقهقر الذي تعيشه أمة اإلسالم؟!!
فاملطلوب عمل دؤوب للنهوض ،ونفض غبار الذل ،واالنعتاق من رباط الباطل،
والتحرر من ربقة املثبطني من شياطني اإلنس والجن ،فال تهنوا وال تحزنوا ،وأنتم
األعلون ،وإن تكونوا تأملون ،فإنهم يأملون كام تأملون ،وترجون من الله ما ال يرجون،
وال تزال طائفة من أمة اإلسالم ظاهرة بالحق ال يرضها املخالفون وال املتخاذلون،
وإن يوم النرص قريب قريب ،ولكن أكرث الناس يستعجلون ،أو ال يعلمون.

16

كلمة العدد

ات َأ ْو ُق ِت َل َ
أفإن َّم َ
م
انق َل ْب ُت ْ
م؟!!
َعلىَ َأ ْع َقاب ُِك ْ
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله /رئيس التحرير

تساؤل رباين موجه للمسلمني ،حول رحيل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،بجسده
أتم ذلك باملوت أم بالقتل ،هل سيؤدي هذا الرحيل الحتمي إىل الردة
عنهم ،سواء َّ
عن الدين؟ تساؤل يحمل يف طياته أمور ًا ،منها الجزم بحتمية هذا الرحيل يف موعد
محدد يف قدره سبحانه ،مام يوحي للسامعني واملخالطني بأن النبي ،صىل الله عليه
وسلم ،برش مثلهم تجري عليه عوارض الخلق من حيث الحياة واملوت ،وأنه ليس له
أي صفة تخرجه عن نطاق البرشية إىل األلوهية مث ًال ،عىل الرغم من أن الله سبحانه
اختاره نبي ًا مرس ًال للعاملني ،برسالة خالدة إىل يوم القيامة ،ومنحه من الخصائص
والقدرات املميزة يف هذا اإلطار بقدرة الله وإرادته وتوفيقه ،وهذا التساؤل ينطوي
عىل تهيئة نفسية للصحابة ،ريض الله عنهم ،الذين خالطوا النبي ،صىل الله عليه
وسلم ،بصحبة مفعمة بالحب واالستلهام ،فكان مرجعهم املوثوق األول يف
قضاياهم وتساؤالتهم املتعلقة بشؤونهم الخاصة والعامة ،فكانوا بحاجة ماسة إىل
أن يتهيؤا لهذا الحدث الجلل ،فكان لهذا التساؤل دور مهم يف التنبيه لهذا الحدث
17
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الحتمي القادم ،ويف نطاق هذا املوضوع يحسن التوسع شيئ ًا يف أبعاده ومتعلقاته،
وبخاصة يف أجواء استذكار مولده ،صىل الله عليه وسلم ،الذي كان املنطلق لوجوده
بجسده يف الدنيا ،وكان املوت النهاية لهذا الوجود ،والبداية لوجود آخر ،مع بداية
االنتقال إىل الحياة اآلخرة الخالدة.
س ٌ
ول َق ْد َخ َل ْ
س ُل:
ت ِمن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ
َر ُ

القرآن املنزل عىل قلب النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قبل انتهاء مهمته يف تبليغ
{و َما
الرسالة ،هيأ املسلمني لتلقي خرب وفاته ،عليه الصالة والسالم ،فقال عز وجلَ :
ُم َح َّم ٌد ِإ َّال َر ُس ٌ
ات َأ ْو ُقتِ َل انقَ َل ْب ُت ْم َعلىَ َأ ْعقَ ِاب ُك ْم َو َمن
الر ُس ُل َأ َف ِإن َّم َ
ول َق ْد َخ َل ْت مِ ن َق ْبلِ هِ ُّ
َينقَ لِ ْب َعلىَ َ َعقِ َب ْيهِ َف َلن َيضرُ َّ

ين}(آل عمران)144 :
ال ّل َه َش ْيئ ًا َو َس َي ْج ِزي ال ّل ُه َّ
الشاكِ ِر َ

معنى اآلية أن محمد ًا ،صىل الله عليه وسلم ،سيخلو كام خال الرسل ،عليهم
السالم ،من قبله ،وكام أن أتباعهم بقوا متمسكني بدينهم بعد خلوهم ،فعليكم أن
تتمسكوا بدينه بعد خلوه؛ ألن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة ،وإلزام الحجة،
ال وجودهم بني أظهر قومهم أبد ًا)*(.

فرسول الله ،عليه الصالة والسالم ،عىل الرغم من رفيع مكانته ،وعلو منزلته عند
الله ،سريحل عن الدنيا كام رحل إخوانه من الرسل السالفني ،وهذا الرحيل ال يشكل
انتقاص ًا من قدره ،وعلو شأنه ،إمنا هي سنة الله يف خلقه ،أن كل من عليها زائل إال
وجه الله ،وأن كل نفس ذائقة املوت.
* التفسري الكبري.18/ 9 ،
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م َعلىَ
ات َأ ْو ُق ِت َل َ
أفإن َّم َ
انق َل ْب ُت ْ

م؟!!
َأ ْع َقاب ُِك ْ

كلمة العدد

ِإ َّن َ
ون:
ك َم ِّي ٌت َو ِإ َّن ُ
هم َّم ِّي ُت َ

أكد الله لنبيه محمد ،صىل الله عليه وسلم ،حتمية موته ،وموت الناس أجمعني،
ون}(الزمر ،)30:يقول صاحب التسهيل لعلوم
فقال عز وجل{ِ :إن ََّك َم ِّي ٌت َو ِإن َُّهم َّم ِّي ُت َ
التنزيل :يف هذا وعد للنبي ،صىل الله عليه وسلم ،ووعيد للكفار ،فإنهم إذا ماتوا
جميع ًا ،وصاروا إىل الله ،فاز من كان عىل الحق ،وهلك من كان عىل الباطل ،وفيه
أيض ًا إخبار بأنه صىل الله عليه وسلم ،سيموت ،لئال يختلف الناس يف موته ،كام
اختلفت األمم يف غريه ،وقد جاء أنه ملا مات ،صىل الله عليه وسلم ،أنكر عمر بن
الخطاب ،ريض الله عنه ،موته حتى احتج عليه أبو بكر الصديق بهذه اآلية ،فرجع
إليها.

(((

ويبني الرازي أن املراد أن هؤالء األقوام ،وإن مل يلتفتوا إىل هذه الدالئل القاهرة
بسبب استيالء الحرص ،والحسد عليهم يف الدنيا ،فال تبال يا محمد بهذا ،فإنك
ستموت ،وهم أيض ًا سيموتون ،ثم تحرشون يوم القيامة ،وتختصمون عند الله
وحينئذ يتميز
تعاىل ،والعادل الحق ،يحكم بينكم ،فيوصل إىل كل واحد ما هو حقه،
ٍ
املحق من املبطل ،والصديق من الزنديق ،فهذا هو املقصود من اآلية ،وقوله تعاىل:
ون} أي إنك وإياهم وإن كنتم أحياء ،فإنك وإياهم يف أعداد
ِ{إن ََّك َم ّي ٌت َو ِإن َُّه ْم َّم ّي ُت َ
املوىت؛ ألن كل ما هو آت آت.

(((

 .1التسهيل لعلوم التنزيل.195/ 3 ،
 .2التفسري الكبري.242/ 26 ،
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سورة النرص تعلمه صىل الله عليه وسلم ،بأجله:

سورة النرص نعت إىل النبي محمد ،صىل الله عليه وسلم ،نفسه ،فقال عز وجل:
ون فيِ دِ ِين ال َّلهِ َأ ْف َواج ًا* َف َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد
اس َي ْد ُخ ُل َ
ِ{إ َذا َجاء َنصرْ ُ ال َّلهِ َوا ْلفَ ْت ُح* َو َر َأ ْي َت ال َّن َ
ان َت َّواب ًا}(النرص)3 - 1:
اس َتغْ فِ ْر ُه ِإن َُّه َك َ
َر ِّب َك َو ْ

اس ،فقال
اس ،قال( :كان ُع َم ُر بن َ
الخ َّط ِ
اب ،ريض الله عنهُ ،ي ْد يِن ابن َع َّب ٍ
وعن ابن َع َّب ٍ

له عبد الرحمن بن َع ْو ٍفِ :إ َّن لنا َأ ْب َن ًاء مثله ،فقال :إنه من َح ْي ُث َت ْع َل ُمَ ،ف َس َأ َل ُع َم ُر ابن
اس عن هذه الآْ َيةِ { :إذا جاء َنصرْ ُ ال َّلهِ َوا ْلفَ ْت ُح} فقالَ :أ َج ُل رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه
َع َّب ٍ
وسلمَ ،أ ْع َل َم ُه ِإ َّي ُاه ،قال :ما َأ ْع َل ُم منها إال ما َت ْع َل ُم)

(((

جاء يف التسهيل لعلوم التنزيل ،أن املراد بالفتح فتح مكة والطائف ،وغريهام من
البالد التي فتحها رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،وقال ابن عباس إن النرص صلح
الحديبية ،والفتح فتح مكة ،وقيل :النرص إسالم أهل اليمن ،واإلخبار بذلك كله قبل
وقوعه إخبار بغيب ،فهو من إعالم النبوة.
ون فيِ دِ ِين ال َّلهِ َأ ْف َواج ًا} أي
اس َي ْد ُخ ُل َ
ومعنى (أفواج ًا) يف قوله تعاىلَ :
{و َر َأ ْي َت ال َّن َ
جامعات ،وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة برشٌ ُكثرْ  .وأمره الله بالتسبيح ،والحمد،
واالستغفار عند رؤية النرص والفتح ،وعند اقرتاب أجله ،ليكون شكر ًا عىل النرص
والفتح ،وظهور اإلسالم ،وأمره بذلك ،وباالستغفار عند اقرتاب أجله ،ليكون ذلك زاد ًا
لآلخرة ،وعدة للقاء الله.

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مرض النبي ،صىل الله عليه وسلم ،ووفاته.
 .2التسهيل لعلوم التنزيل.222 - 221/ 4 ،
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وصيته باألنصار من بعده وحثهم عىل الصرب:

حفظ النبي ،صىل الله عليه وسلم ،الود للمهاجرين واألنصار ،فأوىص بهم خري ًا
من يليه يف تويل قيادة املسلمني ،فكان من دالالت حفظه ،صىل الله عليه وسلم،
اس ،ريض الله
الود لألنصار ،حرصه عىل التوصية بهم من بعد موته ،فعن ابن َع َّب ٍ
ات فيه بمِ ِ ْل َحفَ ٍة
عنهام ،قالَ :
(خ َر َج رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،يف َم َر ِضهِ الذي َم َ
قد َع َّص َب ِب ِع َصا َب ٍة َد ْسماَ َء ،حتى َج َل َس عىل ا ْلمِ ْن رَ ِبَ ،ف َحمِ َد ال َّل َهَ ،و َأ ْث َنى عليهُ ،ث َّم قال:
ونَ ،و َيقِ ُّل الأْ َ ن َْص ُار ،حتى َي ُكونُوا يف الناس بمِ َ ْن ِز َلةِ ا ْلمِ ْل ِح يف
َأ َّما َب ْع ُد؛ فإن الناس َي ْكثرُ ُ َ
َّ
ينَ ،ف ْل َيقْ َب ْل من ُم ْح ِسنِ ِه ْم،
الط َع ِ
امَ ،ف َم ْن َوليِ َ مِ ْن ُك ْم شيئ ًا َيضرُ ُّ فيه َق ْو ًماَ ،و َي ْنفَ ُع فيه َ
آخ ِر َ
َو َي َت َج َاوزْ

س فيه النبي ،صىل الله عليه وسلم))*(.
عن ُم ِسيئِ ِه ْمَ ،ف َك َ
ان ِآخ َر َم ْجلِ ٍس َج َل َ

وسبق للرسول ،صىل الله عليه وسلم ،أن رغّ ب األنصار مبرافقته ،وطأمنهم إىل
ذلك ،فعن عبد ال َّلهِ بن َز ْي ِد بن َع ِ
اص ٍم ،قالَ ( :لماَّ َأ َف َاء الله عىل َر ُسولِ هِ  ،صىل الله عليه
وسلم ،يوم ُحنَينْ ٍ َ ،ق َس َم يف الناس يف ا ْل ُمؤَ َّلفَ ةِ ُق ُلو ُب ُه ْم ،ومل ُي ْع ِط الأْ َ ن َْص َار شيئ ًا،
اب الناسَ ،ف َخ َط َب ُه ْم ،فقال :يا َم ْعشرَ َ الأْ َ ن َْصارِ ؛
َف َك َأن َُّه ْم َو َج ُدوا ِإ ْذ مل ُي ِص ْب ُه ْم ما َأ َص َ
ني َف َأ َّلفَ كم الله بيِ ؟! وعالة َف َأغْ َنا ُك ْم
َأ َل ْم َأ ِج ْد ُك ْم ُضلاَّلاً َف َه َدا ُك ْم الله بيِ ؟! َو ُك ْن ُت ْم ُم َتفَ ِّرقِ َ
الله بيِ ؟ ُكلَّماَ قال شيئ ًا ،قالوا الله َو َر ُسو ُل ُه َأ َم ُّن ،قال :ما يمَ ْ َن ُع ُك ْم َأ ْن ت ُِج ُيبوا َر ُس َ
ول ال َّلهِ ،
صىل الله عليه وسلم؟ قالُ :كلَّماَ قال شيئ ًا ،قالوا :الله َو َر ُسو ُل ُه َأ َم ُّن ،قال :لو ِش ْئ ُت ْم
ون ِبال َّن ِب ِّي،
ُق ْل ُت ْم ِج ْئ َت َنا َك َذا َو َك َذاَ ،أ َت ْر َض ْو َن َأ ْن َي ْذ َه َب الناس ِب َّ
الشاةِ َ ،وا ْل َب ِع ِريَ ،و َت ْذ َه ُب َ
* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
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صىل الله عليه وسلم ،إىل رِ َحالِ ُك ْم؟ َل ْولاَ ا ْل ِه ْج َرةُ َل ُك ْن ُت ً
امرأ من الأْ َ ن َْصارِ َ ،و َل ْو َس َل َك
اس دِ َث ٌارِ ،إن َُّك ْم
الناس َوادِ ًيا َو ِش ْع ًبا َل َس َل ْك ُت َوادِ َي الأْ َ ن َْصارِ َو ِش ْع َب َها ،الأْ َ ن َْص ُار ِش َع ٌارَ ،وال َّن ُ

بوا حتى َت ْلقَ ْو يِن عىل ا ْل َح ْو ِض).
َس َت ْلقَ ْو َن َب ْع ِدي ُأ ْث َرةً َ ،ف ْ
اص رِ ُ

(((

جاء يف تحفة األحوذي ،أن املراد باألثرة االنفراد باليشء املشرتك دون من يرشكه
بوا حتى
فيه ،واملعنى أنه يستأثر عليهم مبا لهم فيه اشرتاك يف االستحقاق(َ ،ف ْ
اص رِ ُ
َت ْلقَ ْو يِن عىل ا ْل َح ْو ِض) أي يوم القيامة ،أي اصربوا حتى متوتوا؛ فإنكم ستجدونني عند
الحوض ،فيحصل لكم االنتصاف ممن ظلمكم ،والثواب الجزيل عىل الصرب.

(((

ليس عىل َأب ِ
م:
ِيك َك ْر ٌب َب ْع َد ا ْل َي ْو ِ

عن َأن ٍَس ،قالَ ( :لماَّ َثقُ َل النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ج َع َل َي َتغَ َّش ُاه ،فقالت
السلاَ م :وا كرب َأ َب ُاه ،فقال لها :ليس عىل َأ ِب ِ
يك َك ْر ٌب َب ْع َد ا ْل َي ْو ِم ،فلام
َف ِاط َم ُة ،عليها َّ
اب َر ًّبا َد َع ُاه ،يا َأ َب َت ْاه من َج َّن ُة ا ْلفِ ْر َد ْو ِس َم ْأ َو ْاه ،يا َأ َب َت ْاه إىل ِج رْ ِب َ
يل
َم َ
ات ،قالت :يا َأ َب َت ُاه َأ َج َ

َس؛ َأ َطا َب ْت َأنْفُ ُس ُك ْمَ ،أ ْن َت ْحثُوا عىل
َن ْن َع ْاه .فلام ُدفِ َن ،قالت َف ِاط َم ُة ،عليها َّ
السلاَ م :يا َأن ُ
اب؟!!)
رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،الترُّ َ َ

(((

(ج َع َل َي َتغَ َّش ُاه) فاعل جعل الثقل
قوله( :ملا َثقُ َل)؛ أي ملا اشتد به املرض ،وقولهَ :
الذي يدل عليه لفظ ثقل ،والضمري املرفوع يف يتغشاه ،يرجع إىل الثقل املقدر،
والضمري املنصوب يرجع إىل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،واملراد بالثقل الكرب
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الطائف.
 .2تحفة األحوذي .355 / 6
 .3صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مرض النبي ،صىل الله عليه وسلم ،ووفاته.
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الذي هو الغم الذي يأخذ بالنفس والشدة ،وال يقال إنه نوع من النياحة؛ ألن هذا ندبة
مباحة ،ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية.
وقوله( :ليس عىل َأ ِب ِ
يك َك ْر ٌب َب ْع َد ا ْل َي ْو ِم) يعني ال يصيبه بعد اليوم نصب ،وال يجد
له كرب ًا ،إذا ذهبنا إىل دار الكرامة.
وقولها(َ :أ َطا َب ْت َأنْفُ ُس ُك ْم؟) معناه كيف طابت أنفسكم عىل حثو الرتاب عليه ،مع
شدة محبتكم له؟!! وسكت أنس عن الجواب لها رعاية وتأدب ًا ،ولكنه أجاب بلسان
الحال :قلوبنا مل تطب بذلك ،ولكنا قهرنا عىل فعله امتثا ً
ال ألمره ،والله أعلم)*(.
تها:
ه َرة ُّ
الد ْن َيا َوزِي َن َ
يخىش عىل املسلمني من بعده أن تفتح عليهم َز ْ

أحوال املسلمني حظيت باهتامم النبي محمد ،صىل الله عليه وسلم ،خالل حياته
يف الدنيا ،ومن خالل تطلعاته لخريها بعد مامته ،ومن اآلفات التي حذر املسلمني
بلوغها من بعده ،آفة ظاهرها خري وصالح ،وباطنها رش ووباء ،لخصها عليه الصالة
والسالم ،بفتح زهرة الدنيا وزينتها عليهم ،فعن َأيب َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْدرِ َّي ،ريض الله عنه،
ات َي ْو ٍم عىل املِ ْن رَ ِبَ ،و َج َل ْس َنا َح ْو َل ُه،
ُيحدث(َ :أ َّن النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،ج َل َس َذ َ
فقال :إين مِ ماَّ َأ َخ ُ
الدن َْيا َوزِ ي َنتِ َها ،فقال
اف َع َل ْي ُك ْم من َب ْع ِدي ما ُيفْ َت ُح َع َل ْي ُك ْم من َز ْه َرةِ ُّ
َر ُج ٌل :يا َر ُس َ
ي ِبالشرَّ ِّ ؟ َف َس َك َت النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،فقِ َ
يل
ول ال َّلهِ  ،أو يأيت ا ْل َخ رْ ُ
له :ما َش ْأن َُك ت َُك ِّل ُم النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وال ُي َك ِّل ُم َك؟ َف َر َأ ْي َنا َأن َُّه ُي ْن َز ُل عليه ،قال:

ْ
ي ِبالشرَّ ِّ ،
َف َم َس َح عنه ُّ
الر َح َض َاء ،فقال َأ ْي َن َّ
السائِ ُل؟ َو َك َأن َُّه َحمِ َد ُه ،فقال :إنه لاَ َيأتيِ ا ْل َخ رْ ُ
* عمدة القاري.75 - 74/ 18 ،
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اها
يع َيقْ ُت ُل أو ُيلِ ُّم ،إال آكِ َل َة َ
الخضرْ َ اءِ َ ،أ َك َل ْت حتى إذا ْام َت َّد ْت َخاصرِ َ َت َ
الر ِب ُ
َو ِإ َّن مِ ماَّ ُي ْن ِب ُت َّ
مل َ
الش ْم ِسَ ،ف َث َل َط ْت َو َبا َل ْت َو َر َت َع ْتَ ،و ِإ َّن هذا ا َ
ال َخضرِ َ ٌة ُح ْل َو ٌةَ ،فنِ ْع َم
اس َتقْ َب َل ْت َعينْ َ َّ
ْ

َص ِاح ُب ا ُ
يل  -أو كام قال النبي ،صىل
الس ِب ِ
مل ْسلِ ِم ما َأ ْع َطى منه املِ ْس ِك َ
اليتِ َ
يم وابن َّ
ني َو َ

يدا عليه
الله عليه وسلمَ -و ِإن َُّه من َي ْأ ُخ ُذ ُه ِبغَ رْ ِي َحقِّ هِ َكا َّل ِذي َي ْأ ُك ُل وال َي ْش َب ُعَ ،و َي ُك ُ
ون َش ِه ً
يوم ا ْلقِ َي َامةِ )

(((

وعن املِ ْس َورِ بن َمخْ َر َم َةَ ،أ َّن َعمرو بن َع ْو ٍف الأْ َ ن َْصارِ َّي  -وهو َحلِ ٌ
يف لِ َبنِ ي َعامِ ِر بن

ُلؤَ ٍّي ،وكان َش ِه َد َب ْد ًرا  -أخربه(َ :أ َّن َر ُس َ
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،ب َع َث َأ َبا ُع َب ْي َدةَ

بن ا ْل َج َّر ِاح إىل ا ْل َب ْح َر ْينَ ِ،ي ْأتيِ ِب ِج ْز َيتِ َها ،وكان رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،هو

الحضرْ َ مِ ِّيَ ،فقَ ِد َم أبو ُع َب ْي َدةَ بمِ َ ٍال من
الب ْح َر ْي ِنَ ،و َأ َّم َر عليهم َ
العلاَ َء بن َ
َصا َل َح َأ ْه َل َ
الص ْب ِح مع النبي ،صىل
الب ْح َر ْي ِنَ ،ف َسمِ َعت ا َألن َْص ُار ِبقُ ُد ِ
وم أيب ُع َب ْي َدةَ َ ،ف َو َاف ْت َصلاَ ةَ ُّ
َ
الله عليه وسلم ،فلام صىل ِب ِهم الفَ ْج َر ا ْنصرَ َ َفَ ،ف َت َع َّر ُضوا لهَ ،ف َت َب َّس َم رسول اللهِ ،
صىل الله عليه وسلم ،حني رآهم ،وقالَ :أ ُظ ُّن ُك ْم قد َسمِ ْع ُتم َأ َّن َأ َبا ُع َب ْي َدةَ قد جاء

ِبشيَ ْ ٍء؟ قالواَ :أ َج ْل يا َر ُس َ
ول اللهِ  ،قالَ :ف َأ ْبشرِ ُ وا َو َأ ِّم ُلوا ما َيسرُ ُّ ُك ْمَ ،ف َواللهِ لاَ ا ْلفَ قْ َر َأخْ ىَش
الدن َْيا ،كام ُب ِس َط ْت عىل من كان َق ْب َل ُك ْم،
َع َل ْي ُك ْمَ ،و َل ِك ْن َأ َخ ىَش َع َل ْي ُك ْم َأ ْن ت ُْب َس َط َع َل ْي ُكم ُّ
وهاَ ،وت ُْهلِ َك ُك ْم كام َأ ْه َل َك ْت ُه ْم)
وها كام َت َن َاف ُس َ
َف َت َن َاف ُس َ

(((

واملراد بزهرة الدنيا؛ أي من حسنها وبهجتها ،مأخوذة من زهرة األشجار ،وهو ما
يصغر من أنوارها ،وقال ابن األعرايب :هو األبيض منها ،وقال أبو حنيفة :الزهر والنور
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة عىل اليتامى.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجزية ،باب الجزية واملوادعة مع أهل الحرب.
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سواء ،ويف مجمع الغرائب :هو ما يزهر منها من أنواع املتاع ،والعني ،والثياب،
والزروع وغريها ،تغر الخلق بحسنها مع قلة بقائها.

(((

ومعنى التنافس فيها ،هو من النفاسة ،وهي الرغبة يف اليشء ،ومحبة االنفراد به،
واملغالبة عليه ،وأصلها من اليشء النفيس يف نوعه.

(((

فالتنافس عىل متاع الدنيا يجر إىل تناحر وتنازع ،وبذلك يكون الهالك ،فحق للنبي،
صىل الله عليه وسلم ،أن يخىش من بسط الدنيا وخرياتها للمسلمني ،للمؤدى الصعب
واملهلك الذي ميكن أن يبلغوه جراء ذلك ،واملتدبر لتاريخ املسلمني وواقعهم يجد
صدق نبوءته ،صىل الله عليه وسلم ،حني حذر من بسط الدنيا للمسلمني.
ان من َب ْعده:
تأويل اإلخبار عن َك َّذابَينْ ِ َي ْخ ُر َج ِ

تحذير الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،املسلمني من أمور تجري من بعده ،شملت
إخبارهم عن كذابينْ ِ يخرجان من بعده ،فعن أيب ُه َر ْي َرةَ َ ،أ َّن النبي ،صىل الله عليه

وسلم ،قالَ ( :ب ْي َنا أنا نَائِ ٌم رأيت يف َي َد َّي ِس َو َار ْي ِن من َذ َه ٍبَ ،ف َأ َه َّمنِ ي َش ْأن ُُهماَ  ،فأوحي
ّ
إيل يف ا َ
ام َأ ْن انْفُ خْ ُهماَ َ ،ف َنفَ خْ ُت ُهماَ َف َط َاراَ ،ف َأ َّو ْل ُت ُهماَ َك َّذا َبينْ ِ َيخْ ُر َج ِان من َب ْع ِدي،
مل َن ِ
س َص ِاح َب َص ْن َع َاءَ ،والآْ َخ ُر ُم َس ْيلِ َم َة َص ِاح َب ا ْل َيماَ َمةِ )
َف َك َ
ان َأ َح ُد ُهماَ ا ْل َع ْن يِ َّ

(((

يذكر العيني بأن يف هذا الحديث الرشيف إخبار ًا عنه ،صىل الله عليه وسلم ،بأمر
قد وقع بعضه يف أيامه ،وبعضه بعده ،فإن العنيس قتل يف أيامه ،ومسيلمة قتل
 .1عمدة القاري.39/ 9 ،
 .2عمدة القاري.38/ 23 ،
 .3صحيح مسلم ،كتاب الرؤيا ،باب رؤيا النبي ،صىل الله عليه وسلم.
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بعده يف وقعة الياممة ،قتله وحيش قاتل حمزة ،ريض الله تعاىل عنه ،وبالنسبة إىل
قولهَ ( :يخْ ُر َج ِان من َب ْع ِدي) ومسيلمة خرج بعده ،وأما العنيس فإنه خرج يف أيامه ،فإن
(بع ِدي) يعني بعد ثبوت نبويت ،أو بعد دعواي النبوة.
معنى قولهْ :

(((

وقال املهلب :هذه الرؤيا ليست عىل وجهها ،وإمنا هي من رضب املثل ،وإمنا أول
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،السوارين بالكذابني؛ ألن الكذب وضع اليشء يف غري
موضعه ،فلام رأى يف ذراعيه سوارين من ذهب ،وليسا من لبسه؛ ألنهام من حلية
النساء ،عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له.

(((

يحذر املسلمني من أن يرجعوا َب ْع ِده ُك َّفا ًرا أو ُ
هم
ِب َب ْع ُض ْ
ضلاَّ اًل َي رْض ُ
ض:
اب َب ْع ٍ
ر َِق َ

تضمنت خطبة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يف حجة الوداع تحذيره املسلمني من
ان
الز َم َ
االقتتال الداخيل ،فعن أيب َب ْك َرةَ عن النبي ،صىل الله عليه وسلمَ ،أن َُّه قال(ِ :إ َّن َّ
السماَ َو ِ
الس َن ُة ا ْث َنا َعشرَ َ َش ْه ًرا ،منها َأ ْر َب َع ٌة
ات َوالأْ َ ْر َ
قد ْ
ضَّ ،
اس َت َد َار َك َه ْي َئتِ هِ يوم َخ َل َق الله َّ
اتُ :ذو ا ْلقَ ْع َدةِ َ ،و ُذو ا ْل ِح َّجةِ َ ،وا ْل ُم َح َّر ُمَ ،و َر َج ٌب َش ْه ُر ُمضرَ َ  ،الذي
ُح ُر ٌم�َ ،ثلاَ َث ٌة ُم َت َوالِ َي ٌ
انُ ،ث َّم قالَ :أ ُّي َش ْه ٍر هذا؟ ُق ْل َنا :الله َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم ،قالَ :ف َس َك َت
بني ُجماَ َدى َو َش ْع َب َ

اسمِ هِ  ،قالَ :أ َل ْي َس َذا ا ْل ِح َّجةِ ؟ ُق ْل َناَ :بلىَ  ،قالَ :ف َأ ُّي َب َل ٍد
حتى َظ َن َّنا َأن َُّه َس ُي َس ِّميهِ ِبغَ رْ ِي ْ
اسمِ هِ  ،قال:
هذا؟ ُق ْل َنا :الله َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم ،قالَ :ف َس َك َت حتى َظ َن َّنا َأن َُّه َس ُي َس ِّميهِ ِبغَ رْ ِي ْ
َأ َل ْي َس ا ْل َب ْل َدةَ ؟ ُق ْل َناَ :بلىَ  ،قالَ :ف َأ ُّي َي ْو ٍم هذا؟ ُق ْل َنا :الله َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم ،قالَ :ف َس َك َت

 .1عمدة القاري.151/ 16 ،
 .2تحفة األحوذي .471/ 6
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اسمِ هِ  ،قالَ :أ َل ْي َس يوم ال َّن ْح ِر؟ ُق ْل َناَ :بلىَ يا َر ُس َ
ول اللهِ ،
حتى َظ َن َّنا َأن َُّه َس ُي َس ِّميهِ ِبغَ رْ ِي ْ
ام َع َل ْي ُك ْم
قال :فإن دِ َم َاء ُك ْمَ ،و َأ ْم َوا َل ُك ْم  -قال ُم َح َّم ٌدَ :و َأ ْح ِس ُب ُه قالَ :و َأ ْع َر َ
اض ُك ْم َ -ح َر ٌ
َك ُح ْر َمةِ َي ْومِ ُك ْم هذا ،يف َب َل ِد ُك ْم هذا ،يف َش ْه ِر ُك ْم هذاَ ،و َس َت ْلقَ ْو َن َر َّب ُك ْمَ ،ف َي ْس َأ ُل ُك ْم عن
اب َب ْع ٍض ،أال لِ ُي َب ِّلغ
َأ ْعماَ لِ ُك ْم ،فال َت ْر ِج ُع َّن َب ْع ِدي كُفَّ ًارا أو ُضلاَّلاً َيضرْ ِ ُب َب ْع ُض ُك ْم رِ َق َ

ون َأ ْو َعى له من َب ْع ِض من َسمِ َع ُهُ ،ث َّم قال:
َّ
الش ِاه ُد ا ْلغَ ائِ َبَ ،ف َل َع َّل َب ْع َ
ض من ُي َب ِّلغُ ُه َي ُك ُ

يب يف رِ َوا َيتِ هِ َ :و َر َج ُب ُمضرَ َ  ،ويف رِ َوا َيةِ أيب َب ْك ٍر :فال َت ْر ِج ُعوا
أال هل َب َّلغْ ُت؟ قال ابن َح ِب ٍ
َب ْع ِدي)(*)

عىس أن يجد املسلمون الرشاد بهذا الهدي النبوي ،فيكفوا عن سفك دماء بعضهم
بعض ًا ،ويحجموا عن رضب رقاب بعضهم بعض ًا ،حذر ًا من رجوعهم كفار ًا أو ضال ًال
إن مل يأبهوا لهذه التحذيرات الصادقة الواعية.
من كان َي ْع ُب ُد ُم َح َّم ًدا ،صىل الله عليه وسلم ،فإن ُم َح َّم ًدا قد َم َ
اتَ ،و َم ْن
ي اَل يمَ ُ ُ
وت:
الله فإن
كان َي ْع ُب ُد
الله َح ٌّ
َ
َ

سياق الحديث عن أمور تتعلق بوفاته ،صىل الله عليه وسلم ،وحديثه عن أمور
بعدها ،يقود للوقوف عند ساعتها ،وخربها ،كيف تلقاه املسلمون ،واملوقف العقائدي
منه ،فعن َعائِ َش َة ،ريض الله عنهاَ ،ز ْو ِج النبي ،صىل الله عليه وسلم(َ :أ َّن َر ُس َ
ول اللهِ ،
الس ْن ِح ،قال ِإ ْسماَ ِع ُ
ام
صىل الله عليه وسلمَ ،م َ
يلَ ،ي ْعنِ ي ِبا ْل َعالِ َيةِ َ ،فقَ َ
ات وأبو َب ْك ٍر ِب ُّ
ات رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،قالت :وقال ُع َم ُر :والله
ُع َم ُر يقول :والله ما َم َ
* صحيح مسلم ،كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات ،باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال.
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ما كان َيقَ ُع يف َنفْ يِس إال َذ َ
اكَ ،و َل َي ْب َع َث َّن ُه اللهَ ،ف َل َيقْ َط َع َّن َأ ْي ِد َي رِ َج ٍال َو َأ ْر ُج َل ُه ْمَ ،ف َج َاء
أبو َب ْك ٍرَ ،ف َك َش َف عن رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،فقَ َّب َل ُه ،قالِ :ب َأبيِ أنت َو ُأ ِّمي،

ِط ْب َت َح ًّيا َو َم ِّي ًتاَ ،وا َّل ِذي َنفْ يِس بيده ،لاَ ُي ِذيقُ َك الله ا َ
مل ْو َتتَينْ ِ َأ َب ًداُ ،ث َّم َخ َر َج ،فقالَ :أ ُّي َها
الله أبو َب ْك ٍرَ ،و َأ ْث َنى عليه،
ا ْل َحالِ ُف عىل رِ ْسلِ َك ،فلام َت َك َّل َم أبو َب ْك ٍرَ ،ج َل َس ُع َم ُرَ ،ف َحمِ َد َ
اتَ ،و َم ْن كان
وقال :أال من كان َي ْع ُب ُد ُم َح َّم ًدا ،صىل الله عليه وسلم ،فإن ُم َح َّم ًدا قد َم َ
ون} وقال{ :وما ُم َح َّم ٌد
وت ،وقال{ِ :إن ََّك َم ِّي ٌت َو ِإن َُّه ْم َم ِّي ُت َ
الله َح ٌّي لاَ يمَ ُ ُ
الله ،فإن َ
َي ْع ُب ُد َ
إال َر ُس ٌ
ات أو ُقتِ َل انْقَ َل ْب ُت ْم عىل َأ ْعقَ ِاب ُك ْم َو َم ْن َي ْنقَ لِ ْب
الر ُس ُل َأ َف ِإ ْن َم َ
ول قد َخ َل ْت من َق ْبلِ هِ ُّ
ون ،قال:
عىل َعقِ َب ْيهِ َف َل ْن َيضرُ َّ ال َّل َه شيئ ًا َو َس َي ْج ِزي الله َّ
ين} قالَ :ف َن َش َج الناس َي ْب ُك َ
الشاكِ ِر َ
ريَ ،ومِ ْن ُكم
َو ْ
اج َت َم َعت الأْ َ ن َْص ُار إىل َس ْع ِد بن ُع َب َادةَ يف َسقِ يفَ ةِ َبنِ ي َساعِ َدةَ َ ،فقَ ا ُلوا :مِ َّنا َأمِ ٌ

اب ،وأبو ُع َب ْي َدةَ بن ا ْل َج َّر ِاحَ ،ف َذ َه َب ُع َم ُر
ريَ ،ف َذ َه َب ِإ َل ْي ِه ْم أبو َب ْك ٍرَ ،و ُع َم ُر بن ا ْل َخ َّط ِ
َأمِ ٌ
َي َت َك َّل ُمَ ،ف َأ ْس َك َت ُه أبو َب ْك ٍر ،وكان ُع َم ُر يقول :والله ما َأ َر ْد ُت ِب َذلِ َك إال َأ يِّن قد َه َّي ْأ ُت كَلاَ ًما
يت َأ ْن لاَ َي ْب ُلغَ ُه أبو َب ْك ٍرُ ،ث َّم َت َك َّل َم أبو َب ْك ٍرَ ،ف َت َك َّل َم َأ ْب َلغَ الناس ،فقال
قد َأ ْع َج َبنِ يَ ،خ ِش ُ

اب بن ا ْل ُم ْن ِذرِ  :لاَ والله لاَ َنفْ َع ُل ،مِ َّنا
يف كَلاَ مِ هِ  ،ن َْح ُن الأْ ُ َم َر ُاءَ ،و َأ ْن ُتم ا ْل ُو َز َر ُاء ،فقال ُح َب ُ

ري ،فقال أبو َب ْك ٍر :لاَ َو َل ِك َّنا الأْ ُ َم َر ُاءَ ،و َأ ْن ُت ْم ا ْل ُو َز َر ُاءُ ،ه ْم َأ ْو َس ُط ا ْل َع َر ِب
ريَ ،ومِ ْن ُكم َأمِ ٌ
َأمِ ٌ

َد ًاراَ ،و َأ ْع َر ُب ُه ْم َأ ْح َسا ًباَ ،ف َب ِاي ُعوا ُع َم َر ،أو َأ َبا ُع َب ْي َدةَ بن ا ْل َج َّر ِاح ،فقال ُع َم ُرَ :ب ْل ن َُب ِاي ُع َك
ينَاَ ،و َأ َح ُّب َنا إىل رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،ف َأ َخ َذ ُع َم ُر
أنتَ ،ف َأن َْت َس ِّي ُدنَاَ ،و َخ رْ ُ

بيدهَ ،ف َبا َي َع ُهَ ،و َبا َي َع ُه الناس ،فقال َقائِ ٌلَ :ق َت ْل ُت ْم سعد بن عبادة ،فقال ُع َم ُرَ :ق َت َل ُه الله،
الز َب ْي ِد ِّي ،قال عبد الرحمن بن ا ْلقَ ِاس ِم :أخربين القَ ِاس ُم َأ َّن
وقال عبد اللهِ بن َسالِ ٍم عن ُّ
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ص بَصرَ ُ النبي ،صىل الله عليه وسلمُ ،ث َّم قال :يف
َعائِ َش َة ،ريض الله عنها ،قالتَ :ش َخ َ
ص الحديث ،قالت :فام كانت من ُخ ْط َبتِ ِهماَ من ُخ ْط َب ٍة إال نَفَ َع
الرفِ ِ
يق األعىل َ�ثلاَ ًثاَ ،و َق َّ
َّ
الله بها ،لقد َخ َّو َف ُع َم ُر الناسَ ،و ِإ َّن فِ ِيه ْم َلنِ فَ ًاقاَ ،ف َر َّد ُه ْم الله ِب َذلِ َكُ ،ث َّم لقد بَصرَّ َ
ون{ :وما ُم َح َّم ٌد إال
الح َّق الذي عليهمَ ،و َخ َر ُجوا ِبهِ َي ْت ُل َ
أبو َب ْك ٍر الناس ا ْل ُه َدىَ ،و َع َّر َف ُهم َ
َر ُس ٌ
الر ُس ُل إىل
ول قد َخ َل ْت من َق ْبلِ هِ ُّ

ين})(*)
َّ
{الشاكِ ِر َ

وهكذا كانت ساعة الحقيقة ،ساعة اإلخبار الرباين للنبي ،صىل الله عليه وسلم ،عن
حتمية وفاته ،وقد حصل هذا ،وترفع املسلمون عن الرضوخ لألحزان ،وتعاملوا مع
الحدث كام ينبغي لهم رشع ًا ،فهم يعبدون الله دون سواه ،ويقرون لنبيهم محمد،
صىل الله عليه وسلم ،بالنبوة والبرشية التي ألهلها نهايات مقدرة ،فمهام طالت أعامر
الناس ،فإنهم ميتون ال محالة ،وسنة الله يف خلقه صالحهم وطالحهم ،حيالها سواء،
فاستوعب املسلمون حقيقة وفاة نبيهم وحبيبهم ،صىل الله عليه وسلم ،ورسعان
ما عاد من صعق من هول الخرب ،واختار املسلمون خليفة لرسولهم ،عليه الصالة
والسالم ،يحكمهم برشع الله ،عىل سنة نبيهم ،صىل الله عليه وسلم ،الذي تركهم
عىل محجة بيضاء؛ ليلها كنهارها ،من أخذ بها ُهدي إىل رصاط مستقيم ،ومن تنكبها
ضل وغوى ،والعياذ باللهَ ... { ،و َمن َينقَ لِ ْب َعلىَ َ َعقِ َب ْيهِ َف َلن َيضرُ َّ ال ّل َه َش ْيئ ًا َو َس َي ْج ِزي ال ّل ُه
ين} (آل عمران)144:
َّ
الشاكِ ِر َ

* صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النبي ،صىل الله عليه وسلم ،باب قول النبي ،صىل الله عليه وسلم“ :لو كنت
متخذ ًا خلي ًال”.
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مناسبة العدد

علم الشامئل املحمدية
أ.د .جامل أحمد زيد الكيالين  /عميد كلية الرشيعة – جامعة النجاح الوطنية
وعضو مجلس اإلفتاء األعىل الفلسطيني

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل النبي األمني ،املبعوث بالدين
الحمد لله ّ
ً
رحمة للعاملني ،وحجة عىل الخالئق أجمعني،
القويم ،واملنهج املستقيم ،واملرسل
وعىل آله وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
فإن الله تعاىل أرسل نبيه محمد ًا ،صىل الله عليه وسلم ،عىل حني فرتة من الرسل،
فهدى به إىل أقوم الطرق ،وأوضح السبل ،وأوجب عىل العباد طاعته ،وتعزيره،
وتوقريه ،ومحبته ،فقال سبحانه وتعاىل{ِ :إنَّا َأ ْر َس ْل َن َ
اك َش ِاه ًدا َو ُم َبشرِّ ًا َون َِذ ًيرا* لِ ُت ْؤمِ ُنوا

وه ُب ْك َرةً
وه َوت َُس ِّب ُح ُ
وه َوت َُو ِّق ُر ُ
ِبال َّلهِ َو َر ُسولِ هِ َوت َُع ِّز ُر ُ

َو َأ ِصيل}(الفتح.)9 - 8 :

وقد كان اتباع النبي ،صىل الله عليه وسلم ،الزم ًا لتامم محبته ،واالهتداء بهديه،

واالقتداء مبنهجه يف األقوال ،واألفعال ،والصفات ،وقد علم السلف الصالح ،رضوان
الله عليهم ،مكانة السنة عندهم ،فاجتهدوا يف تدوينها ،خاصة ما كان من شامئله،
وهيأ الله تبارك وتعاىل لهذه األمة علامء
صىل الله عليه وسلم ،وأوامره ونواهيهّ ،
جمعوا شامئله ،صىل الله عليه وسلم ،وبينوها للخلق ،بغية معرفته ،صىل الله عليه
وسلم ،واتباع سنته ،وسريته العطرة.
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ويف هذا املقال موجز تعريفي بعلم الشامئل النبوية ،التي ينبغي تفعيلها،
واقتداء
ونرشها يف الوسائل كافة ،لتعريف الخلق بها ،ليزداد املؤمن إميان ًا ،ومحبة،
ً
به ،صىل الله عليه وسلم ،ويتبني ضالل الحاقد ،واالفرتاءات الكاذبة عىل شخصية
نبينا محمد ،صىل الله عليه وسلم.
املراد بالشامئل املحمدية:

الشامئل :تعني الخصائل الحميدة ،والطبائع الحسنة ،وتطلق عىل الطبع،
والخلق ،والسجية ،والصورة الظاهرة.
ُ
وأما الشامئل املحمدية :فهي العلم الذي يبحث يف سجايا النبي ،صىل الله عليه
والخلقية.
وسلم ،وصفاته ُ
الخلقية َ
أهمية معرفة الشامئل املحمدية ومثارها:

تكمن أهمية معرفة شامئل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يف معرفة صاحبها،
عليه الصالة والسالم ،وما له علينا من واجبات وحقوق ،وميكن إجامل أهمية معرفة
شامئله ،عليه الصالة والسالم ،ومثارها يف النقاط اآلتية:
 - 1تعد معرفة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،من أصول الدين ،وتأيت معرفته بعد
معرفة العبد لربه ودينه ،وهذا يشمل:
أ) معرفة نسبه ،صىل الله عليه وسلم ،فهو أرشف الخلق نسب ًا ،وهو قريش ،وقريش
أفضل العرب وصفوتهم.
ب) معرفة سنه ومكان والدته ،ومهاجره.
ج) معرفة سريته ،صىل الله عليه وسلم ،قبل النبوة والرسالة وبعدها.
د) معرفة سنته وهديه ورشيعته.
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 - 2معرفة شامئله ،عليه الصالة والسالم ،وسيلة إىل امتالء القلب مبحبته ،وتعظيمه،

وزيادة اإلميان به ،وذلك وسيلة لتعظيم رشيعته ،قال تعاىلِ { :إنَّا َأ ْر َس ْل َن َ
اك َش ِاه ًدا
وه ُب ْك َرةً َو َأ ِصيل}
وه َوت َُس ِّب ُح ُ
وه َوت َُو ِّق ُر ُ
َو ُم َبشرِّ ًا َو َن ِذ ًيرا* لِ ُت ْؤمِ ُنوا ِبال َّلهِ َو َر ُسولِ هِ َوت َُع ِّز ُر ُ
(الفتح.)9 - 8 :

وأوجب الله عىل املؤمنني اإلميان بنبيه ،صىل الله عليه وسلم ،وطاعته ،فقال
وه َل َع َّل ُك ْم
سبحانه{َ :فآمِ ُنوا ِبال َّلهِ َو َر ُسولِ هِ ال َّن ِب ِّي الأْ ُ ِّم ِّي ا َّل ِذي ُي ْؤمِ ُن ِبال َّلهِ َو َكلِ ماَ تِ هِ َوات َِّب ُع ُ
ُ
الر ُس َ
ول َف ِإ ْن َت َو َّل ْوا َف ِإ َّن ال َّل َه لاَ ُي ِح ُّب
ون}(األعراف.)158 :
َت ْه َت ُد َ
وقال{:ق ْل َأ ِط ُ
يعوا ال َّل َه َو َّ
ين}(آل عمران .)32:ورتب سبحانه عىل طاعة رسوله ،صىل الله عليه وسلم ،ثواب ًا،
ا ْل َكافِ ِر َ

{و َم ْن ُي ِط ِع ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َفقَ ْد َف َاز َف ْوزًا َع ِظيم} (األحزاب ،)71 :ورتب عىل
فقال تعاىلَ :
ون َع ْن َأ ْم ِرهِ َأ ْن ت ُِص َيب ُه ْم فِ ْت َن ٌة َأ ْو
ين ُي َخالِ فُ َ
معصيته عقاب ًا ،فقال تعاىل{َ :ف ْل َي ْح َذرِ ا َّل ِذ َ

يم}(النور .)63 :وجعل سبحانه محبته باتباع نبيه ،فقال تعاىل{ُ :ق ْل ِإ ْن
ُي ِص َيب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َألِ ٌ

ون ُي ْح ِب ْب ُك ُم ال َّل ُه} (آل عمران ،)31 :ويف الحديث الرشيف عن أنس
ُك ْن ُت ْم ت ُِح ُّب َ
ون ال َّل َه َفات َِّب ُع يِ
ابن مالك ،ريض الله عنه ،أن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قالَ ( :ال ُي ْؤمِ ُن َأ َح ُد ُك ْم،

ني)(*).
ون َأ َح َّب ِإ َل ْيهِ مِ ْن َوالِ ِدهِ َو َو َل ِدهِ َوال َّن ِ
َح َّتى َأ ُك َ
اس َأ ْج َم ِع َ

قال ابن القيم ":فإذا رزق العبد محبة الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،واستولت
روحانيته عىل قلبه ،فجعله إمامه ومعلمه ،وأستاذه وشيخه وقدوته ،كام جعله الله نبيه
ورسوله وهادي ًا إليه ،فيطالع سريته ومبادئ أمره ،وكيفية نزول الوحي عليه ،ويعرف
صفاته وأخالقه ،وآدابه يف حركاته ،وسكونه ،ويقظته ،ومنامه ،وعبادته ،ومعارشته

* صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حب الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،من اإلميان.
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ألهله وأصحابه ،حتى يصري كأنه معه من بعض أصحابه"(((.
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 - 3من مثار املعرفة االقتداء به ،صىل الله عليه وسلم ،قال تعاىلَ { :لقَ ْد َك َ
ان َل ُك ْم فيِ
ريا} (األحزاب.)21 :
َر ُس ِ
ول ال َّلهِ ُأ ْس َو ٌة َ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 ً
قال ابن كثري ":هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأيس برسول الله ،صىل الله عليه
وسلم ،يف أقواله وأفعاله وأحواله ،ولهذا أمر تبارك وتعاىل الناس بالتأيس بالنبي،
صىل الله عليه وسلم ،يوم األحزاب يف صربه ،ومصابرته ،ومرابطته ،ومجاهدته،
وانتظاره الفرج من ربه عز وجل ".

(((

وال ميكن أن نقوم بعبادة الله تعاىل عىل الوجه املطلوب إال باتباع النبي ،صىل الله
عليه وسلم ،فاملتابعة أحد أهم أركان العبادة.
 - 4من مثرات العلم بشامئله ،صىل الله عليه وسلم ،أنها أعظم ما يستعان به عىل
هداية املرشكني ،ودعوتهم إىل الله تعاىل ،واإلميان برسوله ،صىل الله عليه وسلم،
واق ،يقف به املسلم يف وجه كل من يريد اإلساءة إىل النبي ،صىل الله
درع ٍ
كام أنها ٌ
عليه وسلم ،أو الطعن فيه بأي وجه من الوجوه؛ ألن النفوس املنصفة ،والعقول
السليمة ،إذا تبرصت يف هذه الشامئل رأت أن اجتامعها يف برش واختصاصه بها ال
يكون إال بتفضيل من الله عز وجل له ،فيقودها ذلك إىل اإلميان به ،وتصديق رسالته،
كام أن النفوس الظاملة التي تنال منه ،صىل الله عليه وسلم ،أو تهزأ به ،وتحاول
صد الناس عنه باألقاويل الكاذبة ،والقصص املفرتاة ،والرسوم الساخرة واملسيئة،
إذا واجهها املسلمون ببيان هذه الشامئل وإشهارها ،وتعريف الناس بها ،انكشفت
الحقيقة ،وتبددت تلك األقاويل الكاذبة.

 .1ابن القيم ،مدارج السالكني.251/ 3 ،
 .2ابن كثري :تفسري القرآن العظيم.350/ 6 ،
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مصادر الشامئل واملصنفات فيها:

العمدة يف إثبات الشامئل النبوية الكتاب والسنة ،وأعظم املصادر األصيلة
لشامئله ،صىل الله عليه وسلم ،القرآن الكريم ،فقد وردت شامئله يف غري آية من
كتاب الله ،ومن ذلك:
 وصفه صىل الله عليه وسلم ،بالرحمة كام يف قوله تعاىل{َ :ف ِبام َر ْح َم ٍة مِ َن ال َّلهِلِ ْن َت َل ُه ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ًّظا غَ لِ َ
يظ ا ْلقَ ْل ِب النْفَ ُّضوا مِ ْن َح ْولِ ك}(.آل عمران ،)159 :وقوله تعاىل:
{وما َأ ْر َس ْل َ
ني}(األنبياء)107 :
ناك ِإ َّال َر ْح َم ًة لِ ْلعا َلمِ َ
َ

ان ُي ْؤذِ ي
 وصفه صىل الله عليه وسلم ،بالحياء ،كام يف قوله تعاىل{ِ :إ َّن َذلِ ُك ْم َك َال َّن ِب َّي َف َي ْس َت ْح ِيي مِ ْن ُك ْم َوال َّل ُه لاَ

َي ْس َت ْح ِيي مِ َن ا ْل َح ِّق}(األحزاب)53 :

{و ِإن ََّك َل َعلىَ
 وصفه صىل الله عليه وسلم ،بأنه عىل خلق عظيم ،فقال سبحانهَ :يم}(القلم.)4 :
ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ

والسنة النبوية مليئة ببيان شامئله ،صىل الله عليه وسلم ،وقد سئلت عائشة ،ريض
آن)(*).
ان ُخ ُلقُ ُه ا ْلقُ ْر َ
الله عنها ،عن خلق رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،فقالتَ ( :ك َ
واعتنى أهل العلم بهذا الجانب من سريته صىل الله عليه وسلم ،عىل مر األعوام،
واختلفت تصانيفهم يف ذلك ،فبعضهم أدرجها ضمن ًا حني ألف يف السرية النبوية،
ويف الرتاجم ،وبعضهم ذكرها حني جمع أحاديث السنة النبوية ،ورتبها إما عىل
األبواب أو املسانيد ،وبعضهم جعل التصنيف يف الشامئل تصنيف ًا مستق ًال بذاته.
وميكن تقسيم التصنيف يف الشامئل إىل أقسام ،بناء عىل ما ذكره العلامء يف
مؤلفاتهم وفق اآليت:
* مسند أحمد ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،ريض الله عنها ،وقال األرنؤوط :حديث صحيح.
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القسم األول :إدراج الشامئل يف مصنفات السرية والطبقات والرتاجم

درج عىل هذا الصنيع العديد من العلامء الذين كتبوا يف السرية عموم ًا ،كام فعله
نسب
ابن إسحاق يف السرية ،فقد ذكر شيئ ًا من هذه الشامئل مبثوث ًا يف الكتاب ،كبيانه َ
النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وأمهاته ،وأسامء زوجاته .وكذلك ابن سعد يف كتابه
(الطبقات الكربى) ،فقد ذكر شيئ ًا كثري ًا من شامئله ،وخاصة يف الجزء األول يف ثلثه
األخري ،فبدأ بذكر صفة رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يف التوارة واإلنجيل ،ثم
صفة أخالق رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،وصفة كالمه وقراءته وخطبته ،وحسن
ُخلقه ،وعرشته ،ومشيه ومأكله وصالته ،إىل أن انتهى بذكر اآلبار التي رشب منها النبي،
صىل الله عليه وسلم ،وشملت أيض ًا ذكره لباسه ،وشيبه ،وخضابه ،وخاتم النبوة
وغريها ،وقريب ًا منه صنع الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس العمري يف
كتابه( :عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري) ،حيث بدأ بذكر نسب النبي،
صىل الله عليه وسلم ،وقصة زواج أبيه عبد الله بن عبد املطلب بأمه آمنة بنت وهب،
ثم وفاة أبيه ،ومولده ،ونشأته ،ثم تدرج يف ذكر السرية النبوية ،وما تضمنته أحداث
قبل البعثة وبعدها من الهجرة والغزوات ،وقدوم الوفود عليه ،وحجة الوداع ،ثم
ذكر صفته ،صىل الله عليه وسلم ،وذكر جم ًال من أخالقه ،وختم الكتاب بذكر مصيبة
األولني واآلخرين من املسلمني بوفاته ،عليه الصالة والسالم.
وكذلك صنع ابن كثري يف كتابه( :البداية والنهاية) حيث ضم كتابه سرية مطولة،
تضم السرية بسياقها التاريخي املعروف ،ثم الشامئل والدالئل والفضائل والخصائص.
وافتتح ابن كثري قسم السرية يف كتابه بعنوان "كتاب سرية الرسول ،صىل الله عليه
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وسلم" وذكر أيامه وغزواته ورساياه والوفود إليه ،وشامئله وفضائله ودالئله الدالة
عليه.
وقد أشار ابن كثري يف مفتتح كتاب الشامئل إىل أن أهم املصادر املصنفة يف
قسمها إىل دالئل
هذا الجانب كتاب الشامئل لإلمام الرتمذي ،وعندما تناول الدالئل ّ
معنوية ،وتتمثل يف إنزال القرآن العظيم عىل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وأخالقه
وقسمها قسمني؛ ساموية :كانشقاق القمر،
عليه الصالة والسالم ،ودالئل حسيةّ ،
وأرضية :التي تتعلق بالجامدات والحيوانات.
القسم الثاين :إدراج الشامئل ضمن كتب الحديث من الجوامع والسنن
واملسانيد واملعاجم

جاءت شامئله صىل الله عليه وسلم ،منثورة يف كتب الصحاح ،والسنن ،واملسانيد
بني أبواب العبادات ،واملعامالت ،واألخالق ،واآلداب ،والزهد ،والرقاق.
ومن ذلك :عقد اإلمام البخاري يف صحيحه باب ًا يف كتاب املناقب عنون له بقوله:
باب صفة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وذكر فيه جملة من األحاديث املشتملة عىل
والخلقية.
الخلقية ُ
أوصافه َ
وعقد اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل ،وذكر كثري ًا من شامئله :من
وخلقه ،وجوده ،وسخائه،
وعرقِ ه ،وتواضعه ،وحسن عرشتهُ ،
نسبه ،وصفاته ،كشعره َ
ورحمته ،وحيائه ،وغريها من الصفات واألخالق.
وكذلك يف سنن أيب داود ،والرتمذي ،والنسايئ ،وابن ماجة ،وأحمد ،والدارمي،
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وغريها من املصنفات ،كاملعاجم ،واملسانيد ،واملصنفات ،فيها جملة كثرية من
شامئل النبي ،صىل الله عليه وسلم ،مدرجة ضمن أحاديث هذه املصنفات وأبوابها.
القسم الثالث :التأليف املستقل للشامئل

لقد اعتنى العلامء املتقدمون واملتأخرون ببيان شامئل النبي ،صىل الله عليه
وسلم ،وأخالقه ،وتقريبها لعامة األمة ،وذلك بالتصنيف املستقل للشامئل النبوية،
ومن هؤالء العلامء :أبو البخرتي ،وهب بن وهب األسدي (ت200 :هـ) يف مؤلفه:
"صفة النبي ،صىل الله عليه وسلم" ،وأبو الحسن عيل بن محمد املدائني (ت224 :هـ)
يف كتابه" :صفة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،واإلمام محمد بن عيىس الرتمذي (ت:
279هـ) ،يف كتابه" :الشامئل املحمدية" ،وداود بن عيل األصبهاين (ت270 :هـ)
يف كتابه" :الشامئل املحمدية" ،وإسامعيل القايض املاليك (ت282 :هـ) يف كتابه:
"األخالق النبوية" ،وأبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي (ت295 :هـ) يف كتابه :أخالق
النبي ،صىل الله عليه وسلم" ،وأبو العباس جعفر بن محمد بن املعتز املستغفري
النسفي الحنفي (ت432 :هـ) يف كتابه" :شامئل النبي ،صىل الله عليه وسلم" ،وأبو
الحسن عيل بن محمد بن إبراهيم الضحاك الفزاري املعروف بابن املقري الغرناطي
(ت552 :هـ) يف كتابه" :الشامئل بالنور الساطع الكامل" .والقايض عياض (ت554 :هـ)
يف كتابه" :الشفا بتعريف حقوق املصطفى " ،وابن الجوزي (ت597 :هـ) يف كتابه:
"الوفاء بأحوال املصطفى" ،وابن كثري (ت774 :هـ) ألف كتاب " شامئل الرسول ،صىل
الله عليه وسلم ،ودالئل نبوته وخصائصه".
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ومن أهم كتب الشامئل املستقلة وأشهرها قدمي ًا وحديث ًا:

 - 1كتاب "الشامئل املحمدية" لإلمام الرتمذي ،وقد اشتمل الكتاب عىل ()415
حديث ًا وأثر ًا ،نظمها املؤلف يف ( )56باب ًا ،أولها باب ما جاء يف َخ ْل ِق رسول الله ،صىل
الله عليه وسلم ،وقال :حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد ،عن مالك بن أنس ،عن ربيعة
ان َر ُس ُ
ول
ابن أيب عبد الرحمن ،عن أنس بن مالك ،ريض الله عنه ،أنه سمعه يقولَ ( :ك َ

الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :ل ْي َس ِب َّ
ال َّلهِ َ ،صلىَّ
البائِ ِنَ ،و َال ِبالقَ ِص ِريَ ،و َال ِبا َأل ْب َي ِض ا َأل ْم َه ِق،
ُ
الط ِو ِيل َ
ني َس َن ًة،
الس ْب ِطَ ،ب َعث َُه ال َّل ُه َعلىَ َر ْأ ِس َأ ْر َب ِع َ
َو َل ْي َس ِبالآْ َد ِمَ ،و َل ْي َس ِبا ْل َج ْع ِد القَ َط ِطَ ،و َال ِب َّ
نيَ ،ف َت َو َّف ُاه ال َّل ُه َو َل ْي َس فيِ َر ْأ ِسهِ َولِ ْح َيتِ هِ
نيَ ،و ِبا ْل َم ِدي َنةِ َعشرْ َ ِسنِ َ
ام بمِ َ َّك َة َعشرْ َ ِسنِ َ
َف َأ َق َ
ون َش ْع َرةً َب ْي َض َاء)(*).
عِ شرْ ُ َ
وختم الكتاب بباب :ما جاء يف رؤية رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يف املنام،
وأثرين ،أحدهام لعبد الله بن املبارك ،وفيه( :إذا ابتليت بالقضاء ،فعليك باألثر)،
واآلخر البن سريين ،وهو( :هذا الحديث دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم).
والناظر يف هذا الكتاب يقرأ عن َخلقَ ه ،وخاتم النبوة ،وشعره ،وترجله ،وخضابه،
ولباسه ،وكحله ،وخامته ،ونعله ،وخفه ،وسيفه ،ودرعه ،ومغفره ،وعاممته ،وإزاره،
ومشيته ،وتقنعه ،وجلسته ،واتكائه ،وأكله وفراشه ،وصفة خبزه وإدامه ،وفاكهته،
ورشابه وشرُ به وقدحه ،وكالمه ،وتعطره ،وضحكه ،ومزاحه وبكائه ،ونومه ،وعبادته
وقراءته وصومه ،وتواضعه وحيائه ،وحجامته ،وعيشه ،وأسامئهِ ،
وس ّنه ،ووفاته،
ومرياثه ،ورؤيته يف املنام ،صىل الله عليه وسلم.
 - 2كتاب "موسوعة نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم ،صىل الله عليه
وسلم" ،إعداد مجموعة من املتخصصني بإرشاف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد،
* صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب صفة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وجاء بلفظ آخر يف سنن الرتمذي ،كتاب
املناقب ،باب يف مبعث النبي ،صىل الله عليه وسلم  ،..وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
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وعبد الرحمن بن ملوح ،ويقع الكتاب يف ( )12مجلد ًا ،حيث قدموا لها بفصول :ففي
الفصل األول :تناولوا مفهوم األخالق ،أصالتها يف الفكر اإلسالمي ووظائفها.
ويف الفصل الثاين :األخالق اإلسالمية ،طبيعتها ومصادرها وأركانها.
الخلقية.
ويف الفصل الثالث :املنهج اإلسالمي يف تنمية القيم ُ
ويف الفصل الرابع :وسائل تنمية األخالق اإلسالمية.
ويف الفصل الخامس :وسائط تنمية األخالق.
ثم تحدثوا بإسهاب عن السرية النبوية العطرة من والدته صىل الله عليه وسلم،
الخلقية
إىل وفاته ،ثم تحدثوا عن شامئل الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،وصفاته َ
والخلقية ،وعن الكامالت والخصائص التي انفرد بها رسول الله ،صىل الله عليه وسلم،
ُ
ثم ختموا هذه املقدمة بالحديث عن معجزات نبوة خاتم األنبياء واملرسلني ودالئلها،
وعن أحكام الصالة عىل رسول الله ،عليه الصالة والسالم .ثم انتقلوا للحديث عن
محتويات املوسوعة من األخالق واملكارم التي حث عليها الرسول ،صىل الله عليه
وسلم ،ثم الصفات املذمومة ،ورتبوا هذه املكارم واألخالق والصفات عىل الرتتيب
األلف بايئ .وساروا عىل منهج واحد يف الصفات كلها.
فمث ً
ال :يف صفة اإلحسان :ابتدأوا بتعريف اإلحسان لغة ،ثم اصطالح ًا ،ثم

الكالم عن حقيقة اإلحسان ،ثم درجات اإلحسان ،ثم القيمة الرتبوية له ،ثم منزلته
وشموليته ،ثم اآليات الواردة يف اإلحسان رصاحة ومعنى ،ثم األحاديث الواردة يف
اإلحسان رصاحة ومعنى ،ثم املثل التطبيقي من حياة النبي ،صىل الله عليه وسلم،
يف اإلحسان ،ثم اآلثار الواردة يف اإلحسان وأقوال العلامء فيه ،ثم ختموا الكالم
رب العاملني
بذكر مثرات اإلحسان وفوائده )*(.والحمد لله ّ
* موسوعة نرضة النعيم.92 - 67/ 2 ،
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معامل جوهرية يف ذكرى

مناسبة العدد

ميالد سيد البرشية
صىل الله عليه وسلم

الشيخ د .أحمد شوباش  /مفتي محافظة نابلس

الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا محمد النبي
األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فتطل علينا ذكرى ميالد رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،الواقعة عىل األرجح
يوم االثنني الثنتي عرشة ليلة خلت من شهر ربيع األول يف عام الفيل ،العام الذي
حاول فيه أبرهة األرشم غزو مكة وهدم الكعبة ،فرده الله عنها حسب املثبت يف
يل* َأ َل ْم َي ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم
اب ا ْلفِ ِ
سورة الفيل ،فقال تعاىل{َ :أ َل ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك ِب َأ ْص َح ِ
يا َأ َب ِاب َ
يل* َف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص ٍف
يل* َت ْرمِ ِيهم ِب ِح َج َار ٍة ِّمن ِس ِّج ٍ
فيِ َت ْضلِ ٍ
يل* َو َأ ْر َس َل َع َل ْي ِه ْم َط رْ ً
ول} (سورة الفيل.)5 - 1 :
َّم ْأ ُك ٍ
ويف الوقت الذي ينشغل فيه بعض الناس بشكليات تحيط بالذكرى ،وأمور هامشية
تالبسها ،فمنهم من يرى الذكرى موس ً
ام لالحتفال باملناسبة ،فيقرعون الطبول
واملزامري ،ويقف بعضهم عند تناول الحلويات والطعام ،يقابلهم آخرون يف الرد
عليهم ،وتبديع أفعالهم وإنكارها.
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وهم بذلك  -أقصد الطرفني  -حادوا عن االنتفاع بالذكرى ،وغابوا عن االطالع عىل
معاملها ومعانيها القيمة والجوهرية ،وملعرفة املغزى الحقيقي لذكرى مولد الحبيب،
صىل الله عليه وسلم ،يجدر بنا معرفة أحوال الناس قبل امليالد وبعده:
حال الناس قبل امليالد:

كانت حياة الناس قبل ميالد النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قد بلغت درجة سحيقة
من االنحطاط ،وشأو ًا بعيد ًا من الجهل والهمجية ،يعرب عن ذلك رسول الله ،صىل الله
الله ن ََظ َر ِإلىَ َأ ْه ِل الأْ َ ْر ِضَ ،ف َمقَ َت ُه ْم
عليه وسلم ،يف الحديث الصحيح إذ يقولِ :
(وإ َّن َ
َع َر َب ُه ْم َو َع َج َم ُه ْمِ ،إلاَّ

اب)(*)
َبقَ ا َيا مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ

فدولة الرومان عانت من الخالفات العقيمة بني الطوائف ،وانقسم املجتمع إىل
أحرار وعبيد ،وفرضت الرضائب الباهظة عىل الفقراء ،وكان املجتمع الفاريس يعاين
من الطبقية املهينة لإلنسانية ،فكان مقس ً
ام إىل سبع طبقات ،وأغلب الشعب من
العامل والفالحني والجنود والعبيد ،ليست لهم حقوق ،وزخرت أوروبا بالفوىض،
والتأخر ،والجهل ،وفشت فيها األمية ،وابتعدت عن النظافة والعناية باإلنسان
واملكان ،وكانت مرص تتبع الرومان ،وكانت تعد مخزن ًا ميد الرومان باحتياجاتهم،
وفرضت عليها الرضائب الباهظة ،وكانت الهند تعاين من الطبقية ،واملرأة فيها تعد
رش ًا من الوباء ،واملوت ،والجحيم والسم ،واألفاعي ،والنار ،وانقلبت اليهود عىل
نصارى الشام عند ضعف جيوش الروم ،فقتلوا ،ورضبوا ،فعذبهم هرقل عذاب ًا
* صحيح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي يعرف بها يف الدنيا أهل الجنة وأهل النار.
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شديد ًا ،وأما العرب ،فكانوا عبدة أصنام ،وانترش فيهم الربا الفاحش ،ورشب الخمور
وامليرس ،ووأد البنات ،وإغارة القوي عىل الضعيف ،والحروب ألتفه األسباب.

(((

ميالد محمد ،صىل الله عليه وسلم ،نبي ًا:

ولد رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،نبي ًا ،وذلك استجابة للقدر املكتوب ،الكائن
يف علم الله سبحانه ،إذ ورد عن ميرسة الفجر ،قال(ُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اللهِ َ ،م َتى ُكتِ ْب َت
ن َِب ًّيا؟ َق َ
وح َوا ْل َج َس ِد).
الَ :
الر ِ
وآد ُم َبينْ َ ُّ

(((

ول اللهِ َ ،صلىَّ
(سمِ ْع ُت َر ُس َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
ُ
وعن العرباض بن سارية السلمي قالَ :
َيقُ ُ
نيَ ،و ِإ َّن َآد َم َل ُم ْن َج ِد ٌل فيِ ِطي َنتِ هِ ،
ولِ :إ يِّن عِ ْن َد اللهِ فيِ ُأ ِّم ا ْل ِك َت ِ
اب َل َخا َت ُم ال َّن ِب ِّي َ
يمَ ،و ِب َش َارةِ عِ يسىَ َق ْو َم ُهَ ،و ُر ْؤ َيا ُأ ِّمي ا َّلتِ ي َر َأ ْت
َو َس ُأن َِّب ُئ ُك ْم ِب َت ْأ ِو ِيل َذلِ َكَ ،د ْع َوةِ َأبيِ ِإ ْب َر ِاه َ

ات اللهِ
الش ِ
ور َّ
نيَ ،ص َل َو ُ
امَ ،و َك َذلِ َك َت َرى ُأ َّم َه ُ
ات ال َّن ِب ِّي َ
َأن َُّه َخ َر َج مِ ْن َها ن ٌ
ُور َأ َض َاء ْت َل ُه ُق ُص ُ

َع َل ْي ِه ْم)((( ،فرسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يف قدر الله نبي رسول ،وآدم بني
الروح والجسد ،منجدل يف طينته ،وكان نبي ًا منذ ذلك الوقت يف علم الله األزيل.
فالنبي ،صىل الله عليه وسلم ،ولد محمي ًا معصوم ًا من الكفر واملعايص والذنوب
قبل بعثته ،وكأنه نبي منذ والدته ،فقد وقعت إرهاصات بالبعثة عند امليالد ،وعناية
 .1الرسجاين ،راغب :الرحمة يف حياة الرسول ،66 - 61 :طبع رابطة العامل اإلسالمي  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة الثانية1431 ،هـ 2018 -م .البوطي ،محمد سعيد رمضان :فقه السرية النبوية ،31 - 30 ،النارش :دار الفكر
املعارص ،بريوت  -لبنان ،دار الفكر ،دمشق  -سورية ،الطبعة الحادية عرشة 1412هـ 1991 -م.
 .2مسند أحمد ،مسند البرصيني ،حديث ميرسة الفجر ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح.
 .3مسند أحمد ،مسند الشاميني ،حديث العرباض بن سارية عن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،وقال األرنؤوط:
صحيح لغريه.
42

معامل جوهرية يف ذكرى ميالد سيد البرشية صىل الله عليه وسلم

مناسبة العدد

الله ورعايته شملت النبي ،صىل الله عليه وسلم ،منذ والدته وطفولته ،فيولد رسول
الله يتي ً
ام ،ثم ما لبث أن فقد جده أيض ًا ،ونشأ يف أوائل حياته بعيد ًا عن تربية األب،
وعاطفة األم.
ولعل ذلك مل يكن من قبيل املصادفة ،واختيار الله ذلك لحكم باهرة ،من أهمها:
أن ال يكون سبيل للمبطلني إىل إدخال الريبة يف القلوب ،أو إيهام للناس بأن محمد ًا،
صىل الله عليه وسلم ،رضع لبان رسالته ،أو دعوته بإرشاد أبيه وجده أو توجيههام،
خاصة أن جده زعيم مكة ،وصاحب السقاية والضيافة فيها((( ،فينشأ بعيد ًا يف بادية
بني سعد ،حتى ال يتأثر بجاه الدنيا ،أو يختلط ذلك بقداسة النبوة وشأنها.
ومام يؤيد ذلك أيض ًا ،أنه عليه الصالة والسالم ،ويف شبابه وقبل نبوته وبعثته،
اشتهر بجميل الصفات واألخالق حتى لقب بالصادق األمني((( ،والله تعاىل يقول:
يم} (القلم ،)4 :ويحميه املوىل سبحانه من مامرسات جاهلية،
{و ِإن ََّك َل َعلىَ ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
َ
كانت متارس يف تلك البيئة من عبادة األصنام ،ومامرسة الخنا والفجور.

(((

وأما بعد بعثته ونبوته ،فامتأل عليه الصالة والسالم ،خلق ًا حسن ًا ،حتى كان رحمة
للعاملني ،وتجمل بالعزة والتواضع ،ولني القلب ،فكان خلقه القرآن.
حال الدنيا بعد وفاة رسول الله ،صىل الله عليه وسلم:

انتقل رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،إىل جوار ربه ،والتحق بالرفيق األعىل
 .1البوطي :فقه السرية النبوية.46 - 45 :
 .2البيهقي :دالئل النبوة.57/ 2 ،95/ 1 :
 .3املرجع ذاته.30 /2 :
43

جملة اإلسراء

العدد  162ربيع األول  /ربيع اآلخر 1444هـ  -ترشين األول  /ترشين الثاين 2022م

يوم اإلثنني يف الثاين عرش من ربيع األول ،عام أحد عرش للهجرة((( ،وله من العمر
ثالث وستون سنة قمرية.
وما إن مات عليه الصالة والسالم ،حتى أظلمت الدنيا يف وجه صحابته ،صىل الله
السلاَ ُم،
عليه وسلم ،يصف ذلك أنس ،ريض الله عنه ،يقولَ :
(ش ِه ْدت ُُه َع َل ْيهِ َّ
الصلاَ ةُ َو َّ
اتَ ،ف َل ْم
َي ْو َم َد َخ َل َع َل ْي َنا ا ْل َم ِدي َن َةَ ،ف َل ْم َأ َر َي ْو ًما َأ ْض َو َأ مِ ْن ُهَ ،ولاَ َأ ْح َس َنَ ،و َش ِه ْدت ُُه َي ْو َم َم َ
َأ َر َي ْو ًما َأ ْق َب َح مِ ْن ُه)((( ،ويف روايةَ :
ات فِ يهِ ،
(فماَ َر َأ ْي ُت َي ْو ًما َك َ
ان َأ ْق َب َحَ ،ولاَ َأ ْظ َل َم مِ ْن َي ْو ٍم َم َ
َصلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم).
ُ

(((

الي ْو ُم ا َّل ِذي َد َخ َل فِ يهِ َر ُس ُ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ
وعنه ريض الله عنه ،قالَ ( :لماَّ َك َ
ان َ

َو َس َّل َم ،ا َ
ات فِ يهِ َ ،أ ْظ َل َم مِ ْن َها ُك ُّل
مل ِدي َن َة َأ َض َاء مِ ْن َها ُك ُّل شيَ ْ ٍءَ ،فلَماَّ َك َ
الي ْو ُم ا َّل ِذي َم َ
ان َ

شيَ ْ ٍء)(((.
مبوت رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،أظلمت األيام ،بل أظلمت الدنيا بأرسها،
وكان املسلمون األوائل يضيئون دنياهم بعد وفاة رسول الله ،صىل الله عليه وسلم،
بسنته ،وسريته ،وهديه ،ويجعلون من ذلك نرباس ًا لهم.

 .1املباركفوري ،صفي الرحمن ،الرحيق املختوم ،528 :النارش :دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة :الثانية1411 ،هـ
 1991م ،عدد األجزاء.1 : .2مسند أحمد ،مسند املكرثين من الصحابة ،مسند أنس بن مالك ،ريض الله تعاىل عنه ،وقال األرنؤوط :إسناده
صحيح عىل رشط الشيخني.
 .3التخريج نفسه.
 .4سنن الرتمذي ،أبواب املناقب ،باب منه ،وقال الرتمذي :هذا حديث غريب صحيح ،وصححه األلباين.
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تعاين أمة اإلسالم اليوم من تراجع فكري ،وانحطاط أخالقي ،وتخلف عقدي ،فقد
انفرط عقدها ،وتالشت ذاتيتها ومتيزهاُ ،
وأهينت مقدساتها ،وتزلزلت ثوابتها وقضاياها
املركزية ،وما أشبه حالها بحال أمة العرب قبل ميالد رسول الله ،صىل الله عليه وسلم.
وإذا كان رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،قد مات ،ودفن جسده الطاهر ،ورحلت
روحه إىل بارئها ،وأظلمت الدنيا بذلك ،فإننا نستطيع أن نضيئها بهديه ،وسنته،
وسريته ،وتوجيهاته؛ تأسي ًا بصحابته ،ومن تبعهم بإحسان ،ممن سار عىل هديه واتبع
غرزه ،فهل ننتفع بذكرى ميالد املصطفى لتولد األمة من جديد ،وتبعث من رقادها
ومرقدها ،أم تبقى يف سبات عميق وغفلة؟!
والتمسك بالهدي النبوي له أجر عظيم ،فاملنتفع مبيالد النبي ،صىل الله عليه
وسلم ،يهتدي بهذا الحديث ،ويسري يف ركب النبي ،صىل الله عليه وسلم ،واملعرض
عنه سيغفل ويشقى.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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املولد النبوي
يف شعر حسن البحريي
الدكتور صبحي محمد عبيد  /عضو هيئة تحرير مجلة اإلرساء

عاش الشاعر الفلسطيني حسن البحريي(*) ،ابن حيفا ،يف جبل الكرمل بني أحضان
الطبيعة ،ميتع عينيه بجامل األشجار عىل اختالف أنواعها ،يأكل من مثارها ،وينام
يف ظاللها ،كان يرقب طلوع الشمس عندما متتد أشعتها عىل هذا الكون ،ويرقب
القمر بنوره الهادئ ،إن اختالف الليل والنهار آية من آيات الله ،والشمس والقمر آيتان
ون*
{و َآ َي ٌة َل ُه ُم ال َّل ْي ُل ن َْس َلخُ مِ ْن ُه ال َّن َه َار َف ِإ َذا ُه ْم ُم ْظلِ ُم َ
من آيات الله ،يقول تعاىلَ :
يم * َوا ْلقَ َم َر َق َّد ْرن َُاه َم َنازِ َل َح َّتى َع َاد
َو َّ
الش ْم ُس َت ْج ِري لِ ُم ْس َتقَ ٍّر َل َها َذلِ َك َتقْ ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َعلِ ِ
الش ْم ُس َي ْن َب ِغي َل َها َأ ْن ت ُْد َ
رِك ا ْلقَ َم َر َولاَ ال َّل ْي ُل َس ِاب ُق ال َّن َهارِ َو ُك ٌّل
َكا ْل ُع ْر ُج ِ
يم * لاَ َّ
ون ا ْلقَ ِد ِ
فيِ

ون}(يس.)40 - 37 :
َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ

كان يشاهد الطيور عىل اختالف أشكالها ،ويسمع زقزقة العصافري ،وتغريد البالبل،
ويراقب طريانها من غصن إىل غصن ،كان يتمتع بهذه الطبيعة الخالبة ،والطبيعة آية
من آيات الله ،تدعو اإلنسان إىل التفكري يف خالقها ومبدعها ،وصدق تعاىل حيث
يأمر اإلنسان أن يتعظ مبا يف هذه الطبيعة من أشجار متنوعة ،ومثار مختلفة ،وزروع
* ولد الشاعر يف مدينة حيفا عام 1920م ،وعاش حياة صعبة يف صباه ،عمل يف محطة سكة الحديد يف حيفا،
وقام بأعامل فدائية قبل عام 1948م ،هاجر إىل سوريا ،وعمل يف اإلذاعة السورية ( )30عام ًا ،تويف يف دمشق
عام 1998م ،ودفن فيها.
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ان ِإلىَ
كثرية تسقى مباء واحد ،ويختلف لونها وطعمها ،يقول تعاىل{َ :ف ْل َي ْن ُظ ِر الإْ ِ ن َْس ُ

يها َح ًّبا * َو ِع َن ًبا َو َق ْض ًبا *
َط َعامِ هِ * َأنَّا َص َب ْب َنا الْماَ َء َص ًّبا * ُث َّم َشقَ قْ َنا الأْ َ ْر َ
ض َش ًّقا * َف َأن َْب ْت َنا فِ َ

َو َز ْي ُتونًا َونَخْ لاً * َو َح َدائِ َق غُ ْل ًبا * َو َفاكِ َه ًة َو َأ ًّبا * َم َت ًاعا َل ُك ْم َولأِ

م}(عبس.)32 - 24 :
َ ن َْعامِ ُك ْ

كان البحريي يجد يف الطبيعة املالذ املحبب إىل نفسه بعد أن عاىن ما عاىن يف
حياته ،لقد كان مييض يومه يف غابات جبل الكرمل ،وعىل ضفاف البحر ،كان يفكر
يف خلق الله املتنوع واملتعدد ،ويف خلق الله آيات وعرب تدل عىل عظمة الخالق
بديع الساموات واألرض.
كان يشارك يف املناسبات الدينية ،هذه املناسبات التي كانت تثري مشاعر االنتامء
إىل هذه األمة ذات املايض العريق ،هذه األمة التي بسطت نفوذها رشق ًا وغرب ًا،
ونقلت الناس من عبادة البرش والحجر إىل عبادة الله عز وجل ،ونرشت نور العلم
واملعرفة يف كل مكان رفرفت فيه أعالمها ،وينظر الشاعر إىل حارض األمة ،حيث
أصبحت نهب ًا لقوات الرش والعدوان ،كان شاعرنا يشارك بقصائده يف املناسبات
الدينية ،يستلهم من مايض األمة ما عساه أن ييضء حارضها املظلم.
ومن خالل اطالعي عىل الشعر الديني عند البحريي وجدته قسمني:

القسم األول :الشعر الديني التقليدي ،وهو ال يختلف عن الشعر القديم ،وال
يختلف عن شعراء العرص الحديث :أحمد شوقي ،وأحمد محرم ،وسليامن التاجي
الفاروقي ،وعيل الرمياوي ،ويوسف النبهاين ،وسليم اليعقويب ،هؤالء الشعراء الذين
يركزون عىل املناسبات الدينية ،مثل املولد النبوي الرشيف ،والهجرة النبوية ،وعيدي
الفطر واألضحى ،واإلشادة مبواقف الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،والصحابة،
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رضوان الله عنهم ،يف الدفاع عن اإلسالم ومحاربة الرشك واملرشكني ،هذا الشعر
الديني التقليدي ،الذي خطه األوائل ،وسار عىل نهجهم من سار من الشعراء ،فلم
يأتوا بيشء جديد أو تنويع له قيمة ،ولننظر إىل ما قاله البحريي يف الشعر التقليدي،
وهو يستقبل املولد النبوي الرشيف بقصيدة يقول يف مقدمتها:
يف بواكري الربيع لسنة 1363هـ 1944 /م ،قرب موعد إقامة مهرجان ذكرى املولد
النبوي الرشيف ،فتوالت اجتامعات جمعيات حيفا وأنديتها ،فنظم هذه القصيدة(((:
يا يوم ميالد النبي محمد

أرضاب ِه
يا مفرد ًا يف الدهر عن
ِ

ً
عربة ألويل النهى
كنت إال
ما َ

أحقاب ِه
ك��ر ال��زم��ان بها ع�لى
ِ
َّ

مرشب
مأكل أو
كنت ذكرى
ما َ
ٍ
ٍ

��ر ُ
رساب ِه
وق
أو
ِ
ٍ
ملبس تُغري ُب ُ

ً
ً
وضاءة
ذكرة
كنت إال
ما
َ

ضاءت لذكراها سبيل صوابه

ويتساءل البحريي عن جدوى االحتفال باملولد النبوي إذا مل نكن قادرين عىل
تغيري واقعنا اليسء(((:
أنقيم ه��ذا املهرجان لسيد

دان ال���ورى لسيوفه وحرابه

وأن���ار بالحق امل��ب�ين غشاوة

للجهل كانت يف صفيق حجابه

ونكون نحن أذل من وتد الحمى

أو ع�يره املعقول يف أجنابه

م��ا هكذا ي��ا ق��وم ك��ان محمد

إن شئتموا أن تهتدوا بكتابه

 .1ديوان ابتسام الضحى :ص.59
 .2ديوان ابتسام الضحى :ص.60
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ويرى البحريي أن الطبيعة تحتفل باملولد النبوي ،وهذا يشء جديد يف مثل هذا
النوع من الشعر ،والالفت للنظر أن البحريي يفرد قصيدة كاملة الحتفال الطبيعة
بذكرى املولد النبوي ،وهذا ليس مألوف ًا عند شعراء النهج الديني ،فإذا وردت الطبيعة
يف شعرهم ،فهي ترد يف بيتني أو ثالثة ،أما أن تكون القصيدة كاملة عن احتفال
الطبيعة بذكرى املولد النبوي ،فهذا مام انفرد به البحريي.
يقول الشاعر يف مقدمة قصيدته “عيد يف عيد” :حلت أفراح املولد النبوي
الرشيف يف أفراح الربيع الباكر ،فنظمت هذه القصيدة ،وألقيتها يف نادي أنصار
الفضيلة بحيفا ،إبان االحتفال الذي أقيم ابتهاج ًا بهذه املناسبة السعيدة ،وكان ذلك
يوم الخميس  12ربيع األول عام 1362هـ 1943 /م.
أي��ه��ا ال��ش��اع��ر ه��ذا املوكب

نالت األح�ل�ام فيه م��ا متنت

أرق���ص األزه����ار يف الطرب

وع�لى أغصانها الطري تغنت

ضحك الرنجس عن ثغر ندي

ورست بالعطر أرواح الصبا

وت��ث��ن��ى ك���ل غ��ص��ن أم��ل��د

م��ائ��س�� ًا ف��وق األق��اح��ي لعبا

وجرى بالجدول نشوان طروب

راقص ًا فوق الحىص مستضحك ًا

يبعث النشوة يف كل القلوب

وي����ؤيس م��ن ب�كى ع�ما بىك

بسم ال��زه��ر ألزه���ار الندى

بسمة األك��ؤس عن در الحبب

وغ���ن���اء ال���ط�ي�ر مل���ا أن��ش��د

صبغ ال���ورد ب��أل��وان اللهب
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ومتيض القصيدة واصفة فرح الطبيعة يف أربعة وعرشين بيت ًا ،يختمها بقوله(((:
هو عيد النور يف عيد الزهور

سكرت فيه املنى من طرب

لبس الكون به ثوب الحبور

حيا مولد الهادي النبي
ثم ّ

فاشد يا شاعر العيد السعيد
ُ

وابعث األنغام من ناي الخلود

أسكر األرواح باللحن الفريد
ْ

وامأل الدنيا بأفراح النشيد

وكام تحدث الشاعر عن املولد النبوي ،تحدث عن الهجرة النبوية ،وهي املناسبة
التي يستغلها الشاعر لشحذ الهمم والعزائم من أجل توحيد الصفوف ،ويريد من
الحكام أن يقتدوا برسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،وأن يضحوا كام ضحى رسول
الله ،عليه الصالة والسالم ،خدمة للدين ،وإحقاق ًا للحق ،وإزهاق ًا للباطل(((:
ي��ا أح��م��د األف��ع��ال واألق���وال

ألبست العال تاج الفخار العايل

فخلدت محمود وأن��ت محمد

هديت بك األي��ام بعد ضالل

وقف الزمان أمام عزمك صاغر ًا

وارت���د م��ن ف��زع ي��ول��ول يايل

هاجرت من وطن غذيت لبانه

وسقيت فيه من الصفا السلسال

وطن مناك عىل املعايل سيدا

فملكت فيه ص��وال��ج األقيال

هاجرت من مهد الطفولة مرتع

الذكر العذاب ومبسم اآلمال

فلبست من عزم الرجال بحندس

الظلامء رسب���ا ًال ع�لى رسب��ال

 .1ديوان أفراح الربيع :ص.17
 .2ديوان ابتسام الضحى :ص.110
50

مناسبة العدد

املولد النبوي يف شعر حسن البحريي

ويحتفل الناس بعيد الفطر عام 1363هـ 1944 /م ،ويقف البحريي ليذكر الناس
أن العيد الحقيقي هو العيد الذي تتحقق فيه آمال األمة بعودة عزها ومجدها ،وهذا
ال يكون إال بالتضحيات(((:
إمن��ا عيد ليالينا السعيد

يوم تدنو من أمانيها البالد

إمنا العيد إذا نادى الشباب

وطن أثقله العادي املغري

أن نلبي املوت كاألسد الغضاب

يوم يدعونا إىل املوت النفري

وام�لأوا عني الليايل بالعديد

من ليوث غابها السبع الشداد

إن املناسبات الدينية هي األبواب التي يلج منها البحريي للوصول إىل الهدف
الذي يرمي إليه ،وهو توعية الشعب الفلسطيني وأبناء األمة العربية مبا ينبغي أن
يكونوا عليه ،حتى يحققوا كرامة الوطن ،ويقبل شهر رمضان املبارك،فيتوجه إىل الله
عز وجل بالدعاء أن ينري باإلميان القلوب ،وأن يقبل دعاء املؤمنني ،ويشمل بعفوه
التائبني(((:
أقبلت يا رمضان ن��ور أمان

وسنى يرف عىل جفون أماين

فعىل املآذن منك نور مرشق

وعىل الشفاه ترنم وأغاين

وب��ك��ل بيت ن��ش��وة قدسية

فياضة

واإلحسان

فاقبل بلطفك يا كريم دعاءنا

من كل قلب مؤمن الخفقان

واشمل بعطفك كل توبة تائب

يا منزل القرآن يف رمضان

 .1ديوان ابتسام الضحى :ص.117
 .2ديوان تبارك الرحمن ،ص 133
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بجانب هذا الشعر التقليدي عند البحريي نجد الشعر الديني التأميل ،وقد

انفرد الشاعر بهذا النوع من الشعر عن الشعراء قبله ،فهو يف شعره هذا يربط بني
املخلوقات والخالق عىل نحو فريد ،فعندما يتحدث عن الطيور ،يتحدث عنها كآية من
آيات الله الدالة عىل بديع قدرته ،وعندما يتحدث عن البحر الطامي وأمواجه ،يتحدث
عنه كذلك كآية عجيبة من آيات الله الدالة عىل قدرته ،وبديع خلقه.
هذا التأمل وذكر التفاصيل الدقيقة للمخلوقات ،هدفه بيان قدرة الله عز وجل،
فام عىل املرء إال أن يتعظ ،وأن يقر بأن كل ما يف الكون آيات الله ،ويذهب البحريي
إىل أنه سابق لغريه من الشعراء يف مجال الشعر التأميل ،وقد أشار إىل ذلك فيام قاله
عن ديوانه “تبارك الرحمن” ،الذي يتضمن شعره الديني التأميل:
وإنه لروضة أدواحها مؤشبة
علوية األنسام واألرائج املطيبة
مل يخل يف الدهر لها أي مثيل أو شبه
منذ جرى املداد يف موهبة مستكتبة(*)

والشاعر يف قصائده الدينية التأملية ليس فيلسوف ًا ،وإمنا هو شاعر تعلق قلبه
بالله ،وآمن به إميان العابدين ،الذين يتفكرون يف خلق الساموات واألرض ،واملنهج
الس َم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض
الذي سار عليه يف شعره يتمثل يف قول الله سبحانه{ِ :إ َّن فيِ َخ ْل ِق َّ
ودا َو َعلىَ
ات لأِ ُ وليِ الأْ َ ْل َب ِ
َواخْ تِ لاَ ِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َهارِ لآَ َ َي ٍ
ين َي ْذ ُك ُر َ
ون ال َّل َه قِ َي ًاما َو ُق ُع ً
اب * ا َّل ِذ َ

الس َم َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض َر َّب َنا َما َخلَقْ َت َه َذا َب ِاطلاً ُس ْب َحان ََك َفقِ َنا
ُج ُن ِ
وب ِه ْم َو َي َتفَ َّك ُر َ
ون فيِ َخ ْل ِق َّ

* ديوان تبارك الرحمن ،صفحة التعريف بالديوان.
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اب ال َّنارِ }(آل عمران)191 - 190 :
َع َذ َ

ويستطيع الدارس أن يتبني مضامني كثري من اآليات الكرمية يف قصائد البحريي،
والشاعر يقود القارئ للتعرف عىل آيات الله يف خلقه ،ويتتبعها آية آية ،حتى ينهي
القصيدة بالهدف الذي يرمي إليه ،وهو التسليم بقدرة الله عز وجل ،وهو يجمل
يف قصائده ،فيأيت يف القصيدة الواحدة بكثري من اآليات الدالة عىل قدرة الله دون
تفصيل فيها ،ويخرج من خالل استعراضها إىل الهدف الذي يرمي إليه دامئ ًا ،وهو
اإلقرار بعظمة الله وقدرته ،وقد تقترص القصيدة عىل آية واحدة يفصل القول يف
دقائق جزئياتها ،ويهدف من وراء ذلك إىل التأكيد عىل الهدف الذي أرشنا إليه من
خالل اإلبداع الذي يالحظه يف هذه الجزئيات ،التي ما كان لها أن تتناسق لوال قدرة
الله.
يقول يف مقطوعته “وجه الله”(*):

أىن أجلت الطرف أو أرسلته

يف الكون بني سهوله ووع��وره

وك��ررت��ه م��ن ع��ال��ي��ات جباله

مل��دى صحاريه وعمق بحوره

ونقلته م��ن صيفه لخريفه

وم��ن الشتاء إىل ربيع زه��وره

ورج��ع��ت��ه م��ن أرض���ه لسامئه

بنجومه وش��م��وس��ه وب���دوره

أبرصت نور الحق يرشق زاهر ًا

م��ا ب�ين خ��اف��ي��ه إىل منظوره

ورأي��ت وج��ه الله يف إصباحه

ورأي���ت وج��ه الله يف ديجوره

* ديوان تبارك الرحمن ،ص.53
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وقد يخصص الشاعر القصيدة للحديث عن آية من آيات الله ،فيفصل فيها ،كام يف
قصيدة النحل(*):
تتهادى ف��وق أزه���ار ال��رىب

تجتني من كل ثغر ما تشاء

فجلت للروح إرشاق الهدى

مبعانيها السنيات الوضاء

فهي إن ثارت فوقد من لظى

وإذا جدت فسهم من مضاء

وإذا ش���ادت ذرى مملكة

أعجزت بالفن أرب��اب البناء

وإذا راح��ت ل��رزق واغتدت

سبقت للرزق من راح وجاء

وإذا م��ا ب��ك��رت يف سعيها

جر الشمس ذيل الخيالء
قبل ّ

�لا ذل ً
سلكت للكسب س��ب ً
�لا

ج���د وع��ن��اء
ث��م آب���ت ب��ع��د ٍ

ب��غ��ب��ار ال��ط��ل��ع م��ن أك�مام��ه

أو رحيق الزهر أو شمع الضياء

ث��م م��ج��ت��ه رشاب���� ًا س��ائ��غ�� ًا

ف��ي��ه ل��ل��ن��اس دواء وش��ف��اء

البحريي يف هذه القصيدة يعتمد عىل آيات القرآن الكريم ،إذ إن قول الله يف
{و َأ ْو َحى َر ُّب َك ِإلىَ ال َّن ْح ِل َأ ِن ات َِّخ ِذي مِ َن ا ْل ِج َب ِال ُب ُيوتًا
النحل يبدو واضح ًا ،يقول تعاىلَ :
ون * ُث َّم ُكليِ مِ ْن ُك ِّل الث ََّم َر ِ
اس ُلكيِ ُس ُب َل َر ِّب ِك ُذ ُ�للاً َيخْ ُر ُج
َومِ َن َّ
الش َج ِر َومِ ماَّ َي ْع ِرشُ َ
ات َف ْ
ون}
اب ُمخْ َتلِ ٌف َأ ْل َوان ُُه فِ يهِ ِشفَ ٌاء لِ ل َّن ِ
اس ِإ َّن فيِ َذلِ َك لآَ َ َي ًة لِ قَ ْو ٍم َي َتفَ َّك ُر َ
مِ ْن ُب ُطونِ َها شرَ َ ٌ
(النحل)69 - 68 :

* ديوان تبارك الرحمن ،ص.65
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وما قلناه يف قصيدة النحل ينطبق عىل قصيدة الطيور ،وقصيدة الشمس ،وقصيدة
البحر.
إن تأثر الشاعر بالقرآن واضح ،وهو يصوغ ذلك بعواطفه وأحاسيسه ،وهذا ما
يجعل شعر البحريي لوحات فنية تفيض بالحيوية ،وهذا عىل عكس ما نراه يف بعض
القصائد الدينية التي هي أقرب إىل النظم منها إىل الشعر ،ألنها تقترص عىل املواعظ،
ورسد الحوادث ،دون أن يربطها وجدان روحاين ،ونفس شعري.
وختام ًا يظل الشاعر البحريي عل ً
ام من أعالم الشعر الديني التأميل ،وشاعر ًا ال يشق
له غبار.
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ِن ْعم املدرسة مدرسة محمد،
صىل الله عليه وسلم
أ.يوسف عدوي  -باحث وكاتب ومحارض جامعي

املقدمة:

الحمد لله ا ّلذي أعطى ّ
ثم هدى ،الحمد لله ،مرسل األنبياء
كل يشء خ ْلقهّ ،
واملرسلني هداية للناس ،الحمد لله مرسل سيدنا محمد ،عليه الصالة والسالم ،رحمة
األمي األمني اليتيم سيدنا محمد ،شفيعنا،
للعاملني ،والصالة والسالم عىل النبي
ّ
وأتم عىل خلقه النعمة،
وحبيبنا ،وقائدنا ،وقدوتنا ،ومعلمناَ ،م ْن أكمل الله به الدينّ ،
وأخرج الناس برسالته من الظلامت إىل النور ،وأنزل عليه ّ
الذكر الحكيم ،وتكفّ ل
الحق ،ويبطل به الباطل ،وليبقى عرب الزمان واملكان أمل الباحثني
بحفظه؛ ليحق به
ّ
عن العدل والخري ،وعن كرامة اإلنسان ،صىل الله عليه وس ّلم ،تسلي ً
ام كثري ًا ،وعىل آله
الدين ،وبعد؛
وأصحابه ،ومن
ّ
اسنت بس ّنته إىل يوم ّ
محمد ،صىل الله عليه وس ّلم ،النبي:

عندما نُحيي ذكرى مولد الحبيب املصطفى ،صىل الله عليه وس ّلم ،ونحتفل بها،
يريد الحبيب م ّنا أن نقتدي بسنته العظيمة ،وأن نقتفي أثره يف سلوكاتنا كلها وأفعالنا
متحملني للمسؤولية
وأعاملنا ،وأن نكون مثله صادقني ،أمناء ،مخلصني يف أعاملنا،
ّ
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وأمتنا ،والبرش ّية جمعاء؛ ألنه الكامل البرشي الذي
تجاه أنفسنا ،وعائالتنا ،وأوطانناّ ،
يشع نور ًا ،فريسم األسوة ،ويضع معامل القدوة ،ويقيم الحجة عىل الخلق علامء
ّ
وعامة .لهذا فمحمد ،عليه الصالة والسالم ،يف رسالته ما يزال منه ًال ألقالم
ودعاة ّ
املفكرين منذ البعثة حتى يومنا هذا ،فام ُكتب عنه صىل الله عليه وس ّلم ،يعد أضخم
تراث فكري ُكتب عن إنسان ،فرسالته الخالدة فتح فكري جديد ال يقف عند غاية،
وال تعرف الحياة له نهاية ،وال يتوقف أمام عقبات ،وال تحول دون انطالقه حواجز،
ولكنه يقتحم اآلفاق نحو الشموخ ،وال ّتطلع إىل املعايل واملجد ،ويغوص يف أعامق
الكون ،وأرسار الوجود.
التنعم يف ظالل سريته ،صىل الله عليه وسلم ،والعيش مع أخباره،
فام أحوجنا إىل ّ
والتعرف إىل أحواله ،والسري يف طريقه طريق الحق ،طريق الرصاط املستقيم؛ لنيل
ّ
غي مجرى التاريخ يف مولده يوم
محبة الله الخالق الجليل ،فهذا النبي العظيم ،رّ
ّ
اإلثنني يف ( )12ربيع األول من عام الفيل زمن أنورشوان ،ويقول أصحاب التوفيقات
التاريخية :إن ذلك يوافق  20آب من العام  570للميالد ،ومولده يف مكة مبكان معروف
فرتب بالوحي الخاص،
أصبح اليوم دار ًا للحديث(*) ،وكان النبي ضمن العناية اإللهية ،ىّ
فرفعه الله فوق مستوى أفراد بيئته ،فكان أسوة وقائد ًا وقدوة ومعل ً
ام بسلوكه ملن
يم} (القلم ،)4:فمحمد ،صلىّ
{و ِإن ََّك َل َعلىَ ٰ ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍ
تؤهله فطرته للتأسيّ به ،قال تعاىلَ :
الله عليه وس ّلم ،دعوة إبراهيم ،وبشارة عيىس ،وخاتم األنبياء والرسل ،وصاحب
بالرعب ،وهو الذي تراب األرض
الحوض املورود ،وصاحب الخصوصيات ،واملنصور ّ
الصادق عرجون ،ص.36
* محمد ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،منهج رسالةّ ،
الشيخ محمد ّ
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وألمته ،وهو الذي ُأح ّلت له الغنائم والفيءُ ،
وأعطي الشفاعة ،ورسالته
طهور له ّ
ْ
للناس ّ
وعامة ،وهو اليتيم صاحب الخلق العظيم ،الحريص عىل هداية الناس
كافة ّ
األمي ،الرسول البرش ،البشري ،ال ّنذير ،إنّه مؤسس أعظم مدرسة
جميعهم ،وهو النبي
ّ
يف التاريخ منذ أن خلق الله األرض وما عليها حتى يومنا هذا ،يقول اإلمام محمد
“فإن روحه ،صىل الله
عبده (1905 - 1849م) يف سيدنا محمد ،صىل الله عليه وس ّلمّ :
عليه وس ّلم ،ممدودة من الجالل اإللهي ،يرشف عىل الغيب بإذن الله ،فهو يف الدنيا
كأنه ليس من أهلها ،وهو يف اآلخرة يف لباس َم ْن ليس من سكانها ،وهو برش يعرتيه
ما يعرتي سائر أفراد البرش مام ال يقدح يف مقتضيات رسالته)*(”.

فمحمد ،عليه الصالة والسالم ،رحمة للعاملني ،ونعمة عىل الكل ،قال تعاىل:
{و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ني}(األنبياء ،)107:فاستطاع نبينا ،عليه الصالة والسالم ،يف
اك ِإلاَّ َر ْح َم ًة لِ ْل َعا َلمِ َ
َ
غي مجرى تاريخ العامل
سنوات قليلة أن ُي ّ
عد أمنوذج ًا حضاري ًا رفيع ًا للعامل أجمع ،رّ
بأرسه من خالل رشيعة اإلسالم ،حيث جعل صحابة رسول الله ،صلىّ الله عليه وس ّلم،
إعالء كلمة الله يف األرض شعارهم األساس ،وكان من مبادئهم الرئيسة تشييد رصح
الرحيم.
اإلنسانية عىل دعائم اإلسالم السمح يف كل بقعة تخضع لسلطان اإلسالم ّ
مدرسة محمد ،صلىّ

الله عليه وس ّلم:

منذ الوالدة الحقيقية ألمتنا العربية واإلسالمية وقيامها عىل يد املؤسس العظيم
سيد الثقلني من ُع ْر ٍب ومن عجم ،منقذ البرشية،
الرسول محمد ،عليه الصالة والسالمّ ،
ألن هذه
وهي تنتج العظامء والعلامء والقادة الذين ال نظري لهم بني سائر األمم؛ ّ
* األعامل الكاملة ،محمد عبده.421/ 3 ،
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األمة تستند إىل منهج رباين عظيم ،وتحمل رسالة عظيمة ،فعظمة الدولة اإلسالمية
من عهد رسولنا الكريم ،صىل الله عليه وسلم ،والخلفاء الراشدين ،مرور ًا بالدولة
األموية والعباسية والعثامنية حتى سقوط الخالفة سنة 1924م تكمن يف عظمة
دينهم ،وعظمة النبي ،عليه الصالة والسالم ،ففتح املسلمون كثري ًا من بالد العامل،
ونرشوا الدين اإلسالمي يف أنحاء املعمورة بالعدل ،والسالم ،واملحبة ،محققني غاية
الجهاد يف اإلسالم ،وهي :تبليغ الدعوة اإلسالمية ،وإقامة العدل ،والدفاع عن الحق،
يل َر ِّب َك ِبٱ ْل ِح ْك َمةِ َوٱ ْل َم ْوعِ َظةِ ٱ ْل َح َس َنةِ وجادلهم ِبالتي ِهي َأ ْح َس ُن}
قال
تعاىل{:ٱد ُع ِإلىَ ٰ َس ِب ِ
ْ
(النحل ،)125:حتى يف سنوات الضعف نجد األمة تعيش بقوة دينها وعظمته ،وحفظ الله
وأن املرحلة األوىل من تاريخنا كانت تبلغ من
سبحانه وتعاىل كتابها القرآن الكريمّ ،
حيويتها وقوتها درجة استحال معها أن يزول أثر طابعها عىل مر األيام والزمن.
نعم ،فمدرسة محمد ،عليه الصالة والسالم ،مبدؤها العام يقوم عىل عدم إجبار
الغري عىل اعتناق اإلسالم بالقوة واإلكراه ،وإمنا تقوم عىل الحجة واإلقناع والربهان
ورس
يف الدعوة إىل الله سبحانه وتعاىل ،قال تعاىل{ :لاَ ٓ ِإ ْك َر َاه يف ِّ
الد ِين}(البقرةّ ،)256:
نجاح مدرسة سيدنا محمد ،عليه الصالة والسالم ،التي بنت أعظم دولة عىل وجه
حب الله،
األرض ،هو ّأن سيدنا محمد ًا ،صىل الله عليه وسلم ،ىّ
رب أصحابه فيها عىل ّ

عد فرض ًا واجب ًا عىل كل مسلم ومسلمة ،قال تعاىل{:ال َّن ِبي َأ ْولىَ ٰ
وحب نبيه الذي ُي ّ
ّ

ني مِ ْن َأنفُ ِس ِه ْم} (األحزاب )6:وكل الحب يكون نابع ًا من حب الله سبحانه وتعاىل،
ِبا ْل ُم ْؤمِ نِ َ

وينشأ عن هذا الحب اتّباع الرسول ،عليه الصالة والسالم ،قال تعاىل{ُ :ق ْل ِإن ُكن ُت ْم
يم}(آل عمران)31:
ت ُِح ُّب َ
ون ٱل َّل َه فاتَّبعوين ُي ْح ِب ْب ُك ُم ٱل َّل ُه َو َيغْ فِ ْر َل ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم َوٱل َّل ُه غَ فُ ٌ
ور َّر ِح ٌ
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الهمة ،وزرع فيهم الصرّ احة والوضوح ،واللني
وع ّلمهم عىل الشجاعة واإلقدامّ ،
وعلو ّ
والرفق ،وغرس فيهم ّ
وأن
وأن ال يطيعوا طاعة عمياءْ ،
الطموح ،وحب بعضهم بعض ًاْ ،
ّ
ال يكونوا عبيد ًا لغري الله سبحانه وتعاىل ،وكيف تكون من حقّ هم املناقشة ،والتعليق،
وشدد عىل حر ّية الرأي
واالستفسار ،وطرح األسئلة حول ما يسمعون أو يشاهدونّ ،
والتعبري ،فهم ليسوا قطيع ًا مطيع ًا ،وكان الرسول ،عليه الصالة والسالم ،يستشريهم
يف أمور الدولة وشؤونها ،وما يتع ّلق بحياتهم ،وأحوالهم ،وأعاملهم ،وعباداتهم،
فلم يكن رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،يقول ألصحابه كام كان يقول الديكتاتور
{م ٓا ُأرِ ُيك ْم ِإلاَّ َم ٓا َأ َر ٰى َو َم ٓا َأ ْه ِد ُيك ْم ِإلاَّ َس ِب َ
يل
فرعون ،الذي يقول تعاىل عىل لسانهَ :
ٱلر َشادِ }(غافر.)29:
َّ
لقد كان رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،مع ّل ً
ام للمسلمني والبرشية جمعاء،
أسسها انترش العلم والفكر ،وانترشت الحضارة
وهادي ًا لهم ،فبفضل املدرسة التي ّ
يف العامل كله ،مماّ دعا كثري ًا من الفالسفة والعلامء واملفكرين الغربيني أن يؤ ّلفوا
عرشات الكتب واملوسوعات عن سيدنا محمد ،عليه الصالة والسالم ،وعن مدرسته،
تطور الفكر والعلم والحضارات يف العامل،
وعن الحضارة اإلسالمية وفضلها عىل ّ
ومنهم :فيلسوف الغرب األكرب “توماس كارليل” وكتابه (محمد املثل األعىل)،
والفيلسوف الغريب “آتني دينه” وكتابه (محمد رسول الله) و”مونتغمري واط” وكتابه
(محمد النبي ورجل الدولة) و”تولستوي” وكتابه (حكم النبي محمد) و”واشنجتون
آرفنج” وكتابه (حياة محمد) والدكتورة األملانية “زيغريد هونكه” وكتابها (شمس العرب
تسطع عىل الغرب) ففي هذه املدرسة أرىس محمد ،صىل الله عليه وسلم ،قي ً
ام
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أخالقية يف ش ّتى مجاالت الحياة ،يف نطاق العمل ،والعالقات األرسية ،واملجتمع،
واملعامالت بأنواعها كافة ،كالبيع والرشاء ،وكانت هذه القيم واملبادئ أساس ًا يف
تنظيم العالقات االجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها ،وتقوم عىل أساس الوفاء
بالوعد ،واحرتام العهد ،وأصول ال ّتعاطي مع العمل والعلم والجهاد يف حياة الناس؛
لتبقى الدولة قوية منيعة.
والقيم األخالقية التي وضعها رسولنا الكريم ،عليه الصالة والسالم ،يف امليدان
السيايس ،هي القيم التي شُ ّيد عليها بنيان الدولة اإلسالميةُ ،
وأ ُسس الحضارة اإلسالمية
الخالدة ،وأسس الحضارات العاملية األخرى ،وهذا ما دعا العامل “مايكل هارث” أن
“إن محمد ًا
يقول يف تأثري سيدنا محمد ،صىل الله عليه وسلم ،يف البرشية والعاملّ :
كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال املستويني الديني
عد أعظم شخصية ذات تأثري يف تاريخ البرشية“ ((( ،كذلك
خوله أن ُي ّ
والدنيوي ،مماّ ُي ّ
الشاعر األملاين “جوته”“ :إنّنا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا مل نصل بعد إىل
ما قاله ّ
يتقدم عليه أحد ،وكان رسول
ما وصل إليه محمد ،عليه الصالة والسالم ،وسوف ال ّ
عد ًا إعداد ًا ر ّباني ًا ،انفرد به بني سابقيه من الرسل واألنبياء عىل كرثتهم.
اإلسالم ُم ّ

(((

أسباب انتصار الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،يف كل معركة خاضها:

إن انتصار سيدنا محمد ،صىل الله عليه وسلم ،يف غزواته ومعاركه التي خاضها
ّ
يف تبليغ رسالته ،والدفاع عن الدين واملسلمني يرجع إىل عاملني اثنني:
 .1أعظم عرش رجال يف ال ّتاريخ ،https://tawheed2.wordpress.com ،أمكن الرجوع إليه يف 2022/ 8/ 1م.
الرسول ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،يف عيون منصفة ،الحسيني
 .2آفاق جديدة ّ
للدعوة ،أنور الجندي ،ص ،81وانظر ّ
معدي ،ص.170
ّ
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األول :يكمن يف تأييد الله سبحانه وتعاىل له بنرصه املبني.
العامل
ّ

والعامل الثاين :يعود إىل أسباب عسكرية ف ّن ّية ،وهذه األسباب تتلخّ ص يف
أربعة أمور ،هي:
 - 1قيادة عبقرية ،هي قيادة الرسول ،صىل الله عليه وسلم.
األولون.
متميزون ،هم أصحابه واملسلمون ّ
 - 2جنود ّ
 - 3حرب عادلة ،هي حرب املسلمني ألعدائهم.
تردي الحالة العسكرية ألعداء املسلمني من العرب واملرشكني والروم والفرس(*)
ّ -4

حال املسلمني اليوم ،ورؤية للحل:

حال املسلمني هذه األيام يشوبه ضعف وهوانّ ،
وذل وانكسار ،وسبب ذلك كله
بعدنا عن القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،فأصابتنا الفرقة بسبب َم ْن يتبع حرفي ًا س ّنة
فالن ،أو علاّ ن ،بد ًال من س ّنة رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،متجاهلني ّأن هذا
الدين هو الدين الذي جاء به محمد ،صىل الله عليه وسلم ،وليس دين الشخص الذي
يتبعونه ،كذلك األفعال املشينة الصادرة عن بعض َم ْن ينتسبون إىل اإلسالم ،ساهمت
مشوهة لدى اآلخرين ،ونحن مقصرّ ون يف توضيح الصورة
بشكل كبري يف تكوين صور ّ
الحقيقية لإلسالم ولرسولنا الكريم ،صىل الله عليه وسلم ،فقد تركنا املجال مفتوح ًا
للمتطرفني يف الجهتني لتصدير صورهم املزيفة عن اإلسالم ،يقول العامل الهندي
املسلم “املودودي” ( 1399 - 1321هجري)“ :يف السابق كانت القيادة بجميع نواحيها
تدور حول محور بعينه ،فاعرتى القيادة االنقسام ،وانشقت إىل شقّ ني ،ففيام يتع ّلق
الرسول القائد ،محمود شيت ّ
خطاب ،ص.432
* ّ
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بالشؤون السياسية استأثر بها الحكام ،وفيام يرجع إىل النواحي الخلقية والفكرية
صوف ،فكان هذا االنقسام فتنة
والروحية ،انتقلت أزمتها إىل رجال العلم والفقه وال ّت ّ
مدمرة عكست آثارها السيئة عىل املجتمع”(*)
ّ

والجغرافية ،إىل حياة
والوطنية،
والعائلية،
والقبلية،
الجنسية،
العصبيات
إن عودة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املسلمني وسلوكهم وتعاملهم مع بعضهم بعض ًا وانتشارها يف الحياة اإلسالمية
باألمة وأضعفها ،وش ّتت قواها وبعرثها ،وأطفأ
كانتشار ال ّنار يف الهشيم ،فتك
ّ
جذوتها ،وهدم طاقاتها؛ فأصبحنا نرى والء الشخص لنفسه ،أو لقبيلته ،وتناسينا ّأن
اإلسالم قد وضع تحت قدميه األنواع جميعها من الوالء ،سواء أكانت للجنس ،أم
اللون ،أم الرتاب ،أم اللغة ،إلاّ الوالء لله ولرسوله ولدينه ،وهذا هو الوالء الذي
ينصهر يف بوتقته سلوك املسلم ،كذلك من أسباب ضعف املسلمني وجود األشخاص
ويسهلون عليهم السيطرة عىل
املأجورين الذين يخدمون أعداء األمة واالستعامر،
ّ
األمة وثرواتها ،كذلك نجاح االستعامر
البالد والعباد ،ويساعدونهم يف نهب خريات ّ
صب عىل رؤوسنا من ظلم واضطهاد ،وما قام
الغريب يف زرع الفنت فيام بيننا ،وما ّ
وأشد ما آذانا به االستعامر هو فرض ال ّنظام
ضدنا من عدوان ،وبطش ،وتنكيل،
ّ
به ّ
الرتبوي التعليمي الغريب الغريب عن معتقداتنا ،والبعيد عن ديننا وقيمنا ،بغرض
أن ينشئ أجيا ًال تابعة لهّ ،
بأن
تتنكر
لشخصيتها اإلسالمية ،وتبغض دينها ،وإلقناعنا ّ
ّ
الصحيحة ،وكل يشء ي ّتسم
حضارة الغرب هي الحضارة الحقّ ةّ ،
وأن أخالقهم هي ّ
اإلسالمية ّ
الطبقة التي متلك
باملثالية ،فهو عندهم ،واملشكلة أنّه يف معظم الدول
ّ
ّ
الشيخ أبو األعىل املودودي ،اإلسالم اليوم ،ص.3
* ّ
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ال ّتوجيه والحكم تدفع قطار الحياة إىل جهة تعاكس اإلسالم ،وتحتضن الحضارة
ثم تغ ّلفها بغالف اإلسالم.
الغربية مبا تحويه من رشور وآثامّ ،
ّ
الحل ،والخروج من هذا املأزق الكبري يف الوحدة ،وال ّتخطيط ملستقبل
ويكمن
العامل اإلسالمي من خالل العودة إىل ديننا الحنيف ،واتّخاذه دستور ًا ،ومنهاج ًا،
بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعاىل ،وسنة رسوله الكريم ،صىل
وسلوك ًا ،وذلك
ّ
والسلوك املعادي
الله عليه وسلم ،وتطبيق كل ما جاء فيهام ،واالبتعاد عن ال ّنفاقّ ،
األمة بذلك تكون قد أقامت نظامها االجتامعي واالقتصادي
لإلسالم ،وبالتايل؛ ّ
فإن ّ
{و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم بمِ َ ا
والسيايس والحضاري وبنته وفق دعائم اإلسالم ،قال تعاىلَ :
َأن َْز َل ال َّل ُه َف ُأو َلئِ َك ُه ُم َّ
ون} (املائدة ،)45 :وتكون قد صهرت حياة ال ّناس الفرد ّية،
الظالِ ُم َ
أن ال تحيا إلاّ ألجل اإلسالم ،وال متوت إلاّ
األمة ْ
والجامعية يف قالب اإلسالم ،فعىل ّ
ّ
الشعوب وال ّناس يف العامل ونأرسها ،وال ننىس
يف سبيله ،فباألخالق نكسب قلوب ّ
ما فعلته أخالق ال ّتجار املسلمني قدمي ًا يف شعوب جنوب رشق آسيا الذين دخلوا
أن يدخلها جيش فاتح.
اإلسالم ،دون ْ
األمة،
التيارين اللذين أنشأهام االستعامر الغريب وأعداء ّ
وعلينا الوقوف يف وجه ّ
الدين،
متعصب ،يقتل ،ويحرق،
متشدد
وزرعوهام بيننا :تيار
ويدمر املسلمني باسم ّ
ّ
ّ
ّ
الدين ،وال ّتشكيك يف كثري من األمور والقضايا
وتيار يعمل عىل متييع ّ
والدين منه براءّ ،
األمة ،وإضعافها ،واإلساءة إىل الدين وتشويهه.
ّ
التيارين يهدف إىل متزيق ّ
ينية ،وكال ّ
الد ّ
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الخامتة:

مناسبة العدد

الذكرى ّ
هذه ّ
محطة لنا لنعيد قراءة تاريخنا ،ونستخلص العرب اإلميانية التي ّ
تبث
وتعمق فينا اإلميان؛ لنعيد ال ّنهوض واالستيقاظ من جديد،
يف نفوسنا األمل وتزرعه،
ّ
والسالم ،وعبادة الله
ونتس ّنم ذرا املجد ،ونقود العامل نحو الحر ّية ،والعدل،
ّ
وحده ال رشيك له؛ ف ُنبعد عن البرش ّية تهديد الجوع والخوف واملرض والحروب من
ّ
أن تطوى هذه ّ
الذكرى ،ويتالىش
الظاملني ،وسطوة شياطني
الجن واإلنس ،وال نريد ْ
ّ
ويستمر املسلمون يف سباتهم العميق،
الصاخبة،
صداها مع زحمة الحياة املاد ّية ّ
ّ
ّ
نتقدم ،ولن
مستسلمني
للذل والهوان ،راتعني يف ّ
الشهوات ،وهم يف غفلة ،فلن ّ
تقوم لنا قامئة ،ما دمنا بعيدين عن قرآننا العظيم ،وس ّنة نبيه ،عليه الصالة والسالم،
ومدرسته العظيمة ،مدرسة اإلسالم.
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مناسبة العدد

من رحيق املولد النبوي
أ .زهدي حنتويل  /دار اإلفتاء الفلسطينية

َ
س��ي��دي ت��ش��ف��ى ال��ق��ل��وب
مب��دح��ك ّ

َ
ال��ن��ف��وس ل��ه��ا طبيب
وذك�����رك يف
ِ

َ
وال����ف����ؤاد ي��ص��وغ ش��ع��ر ًا
ذك���رت���ك
ُ

ص��ب��ي��ب
وح���ب���ي ف��ي��ض وج�����داين
ُ
ّ

ٌ
ت��ع��ان��ق��ه ال���ق���وايف
ش�����وق
ويب
ُ
ْ

الحبيب
وأن����ت امل��ص��ط��ف��ى فيها
َ
ُ

َ
ِ
رح��ي��ق ذك��رى
ال�ش�ري���ف
مل���ول���دك
ُ

ال��ط��ي��وب
ي��ض��وع ب��ه��ا ع�لى ال��دن��ي��ا
ُ
ُ

��ت
ف���أرشق���ت
ل�����دت
ُو
ش��م��س ت��ج�� ّل ْ
ْ
َ
ٌ

غ�����روب
مل����ي��ل�اد ،ف��ل��ي��س ل���ه���ا
ٍ
ُ

ُ
ت��ح��م��ل ال��ب�شرى رساج��� ًا
وج�����اءت
ْ

ي��ج��وب
ي��س��ط��ع م��ا
ال��ح��ق
ون����ور
ِّ
ُ
ُ
ُ

ت���زي���د ق����در ًا
ال���ح���س���ان
ش�مائ��ل��ه
ُ
ُ
ُ

ب������هِ وك���أن���ه���ا ح���ْل���يْ ٌ
وط���ي���ب
ُ

ب���اك���ت�م�ال
ع���ظ���ي���م
خ���ل���ق
ع��ل�ى
ٍ
ٍ
ٍ

ع���ي���وب
ب�����أح�����وال
ل�����ه
ول���ي���س
ٍ
ُ
ُ

ج�م�ا ًال

��ج��ي��ب
ت����رى ب����در ال���ت�م�ام ب��ه��ا ُي
ُ

ال���وص���ف ينطقها
إذا م���ا
ُ
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ٌ
ائ���ت�ل�اق
ل����ه
���اه ال��� ّن
���ض�ي�ر ُ
م���ح���ي ُ
ُ
ّ

ال��ق��ل��وب
م���ن���ه
ب���ن���ظ���رة
ٍ
ُ
ُ
ُت���َس��رَ ُ

م��س��ك
ب��ط��ي��ب
ف����اح
م����ر
إذا م���ا
ِ
ٍ
َ
َّ

ُّ
وك������ل ط���ري���ق���هِ
خ��ص��ي��ب
أث������ر
ُ
ٌ

ٌ
ب���ش�ي�ر
ن����ب����ي
ص���������ادق ب���ش��رٌ
ٌ
ٌّ

ن��ج��ي��ب
أم���ي���ن يف أم����ان����ت����هِ ،
ٌ
ُ

ٌ
ب���ل���ي���غ يف ف���ص���اح���ت���هِ
إم�����ام
ٌ

ول����ي����س ك��م��ث��ل��هِ
خ��ط��ي��ب
ب��ش��ر
ٌ
ُ
َ

ِ
ل��ل��م��ع��روف مييض
رح��ي��ب ال��ص��درِ
ُ

رح��ي��ب
ض���اق���ت ب���هِ ال��دن��ي��ا
وإن
ْ
ُ

ك��ث�ير
خ��ي�ر
وج������ود امل��ص��ط��ف��ى
ُ
ٌ
ٌ

ال��س��ك��وب
ال��غ��ي��ث
ج����وده
وي��ش��ب��ه
ُ
ُ
ُ
ُ

ن���ب���ي ال���رح���م���ةِ امل����ه����داةِ ه��دي�� ًا
ُّ

ت���ن�ي�ر ب����هِ
ال������دروب
وم��ن��ه��ج��ه
ُ
ُ
ُ
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أنت تسأل واملفتي يجيب
الشيخ محمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم تغليف منتوجات رجالية بالحرير

السؤال :هل يجوز تغليف املنتوجات الرجالية ،بصناديق مصنوعة من الكرتون
مغلفة بالحرير؟
الجواب :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
فذهب الشافعية والحنابلة ،وجمهور املالكية ،والصاحبان من الحنفية إىل تحريم
استعامل الحرير للرجال يف غري اللباس؛ ألن ذلك مبنزلة اللباس ،فيكون محرم ًا عىل
الرجال ،فعن حذيفة ،ريض الله عنه ،قال« :ن ََهانَا ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،أ ْن
ُ
نَشرْ َ َب فيِ آنِ َيةِ َّ
الد َيب ِاجَ ،و َأ ْن
الح ِر ِير َو ِّ
الذ َه ِب َوالفِ َّضةِ َ ،و َأ ْن ن َْأ ُك َل فِ َ
يهاَ ،و َع ْن ُل ْب ِس َ
س َع َل ْيهِ » (*)
ن َْجلِ َ

وذهب أبو حنيفة وبعض املالكية إىل جواز استعامل الحرير يف البسط واالفرتاش
والوسائد؛ ألن النهي خاص باللبس ،وملا روي عن ابن عباس ،ريض الله عنهام ،أنه
* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب افرتاش الحرير.
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كان له مرفقة من حرير عىل بساطه؛ وألن فرشه استخفاف به ،فصار كالتصاوير عىل
البساط ،فإنه يجوز الجلوس عليه.

(((

وعليه؛ فينبغي تجنب استعامل الحرير يف تغليف الهدايا الرجالية خروج ًا من
الخالف ،مع التنبيه إىل أن هذا الحكم خاص بالحرير الطبيعي من األقمشة ،دون ما
يسمى بالحرير الصناعي.
 .2حكم رفع قيمة وصل تعبئة وقود أكرث من القيمة الحقيقية

السؤال :أعمل يف محطة للوقود ،وجرت العادة أن يرفع العامل السعر املدفوع
يف ورقه الوصل ،عل ً
ام أن الزبون يدفع السعر الحقيقي للوقود ،ولكن العامل يدرج
يف الورقة أنه دفع واشرتى أكرث مام حصل فع ًال ،حتى يرجع الزبون نقود ًا أكرث من
الرضائب ،وبعض الزبائن ال يطلبون وص ًال ،فيغطي وصل هذا عىل ما زاد يف وصل
ذاك ،فهل يجوز يل أن أرفع قيمة الوصل املعطى للزبون فوق قيمة ما اشرتى ودفع؟
الجواب :الصورة املوضحة يف السؤال تنطوي عىل تحايل وغش ،لتحصيل املال،
(م ْن غَ َّش َف َل ْي َس مِ ِّني)(((،
حرم الغش ،فقال النبي ،صىل الله عليه وسلمَ :
واإلسالم ّ
والله تعاىل نهى املسلمني عن أكل مال اآلخرين بالباطل ،فقال عز وجل{ :لاَ َت ْأ ُك ُلوا
َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْي َن ُك ْم ِبا ْل َب ِ
اط ِل( }...النساء.)29:
وعليه؛ فال يجوز لك اإلقدام عىل املعاملة املوصوفة أعاله.

 .1حاشية ابن عابدين ،355 /6 :واملوسوعة الفقهية.205/ 17 :
«م ْن غَ َّش َنا َف َل ْي َس مِ َّنا».
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب َق ْو ِل ال َّن ِبي ،صىل الله عليه وسلمَ :
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 .3حكم استبدال النذر

السؤال :هل يجوز استبدال النذر والذهاب إىل العمرة؟
الجواب :يجب الوفاء بالنذر إال أن يكون يف معصية ،أو يعجز الناذر عن الوفاء
{و ْل ُي ُ
وع ْن َعائِ َش َةَ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن َهاَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي،
ور ُه ْم} (الحجَ ،)29 :
به ،قال تعاىلَ :
وفوا ن ُُذ َ
يع ال َّل َه َف ْل ُي ِط ْع ُهَ ،و َم ْن ن ََذ َر َأ ْن َي ْع ِص َي ُه َف َال
(م ْن ن ََذ َر َأ ْن ُي ِط َ
صىل الله عليه وسلم ،قالَ :
َي ْع ِصهِ )((( ،ووجه االستدالل بهذا الحديث ،أن من نذر قربة لله تعاىل ،كالصالة ،أو
الصدقة ،أو العمرة ،أو غريها ،فعليه أن يفي بنذره ،فدل عىل وجوب الوفاء بهذا
النذر

(((

وقد جاء يف قرار مجلس اإلفتاء األعىل رقم 57/ 3 :بتاريخ 2006/ 2 /7م“ :فإن
كان النذر يف عمل حالل فيلزم الوفاء به”.
وعليه؛ فينبغي الوفاء بالنذر حسب ما حدده الناذر ،وال يجوز تغيري املنذور به إىل
يشء آخر ،إال إذا تحققت مصلحة رشعية راجحة بذلك.
 .4حكم رشاء بضاعة عالقة يف امليناء عن طريق املزاد أو تاجر أجنبي

السؤال :ما حكم رشاء بضاعة عالقة يف امليناء عن طريق املزاد أو عن طريق
تاجر أجنبي ،حيث ميكن أن تكون هذه البضاعة ملستورد فلسطيني أو غري فلسطيني،
ولظروف مالية أو غريها ،مل يستطع التاجر إخراج بضاعته من امليناء ،فتم الحجز
عليها ،وعرضت يف املزاد ،مع العلم أن أي شخص آخر يستطيع رشاءها؟
 .1صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب النذر يف الطاعة.
 .2املوسوعة الفقهية.147 /40 :
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الجواب :يختلف حكم رشاء البضاعة املحتجزة ،أو املصادرة من حال إىل آخر ،فإن
احتجزت لسبب مرشوع ،ومن قبل جهة رشعية مخولة بذلك ،وبطرق مرشوعة ،فيجوز
رشعا بذلك ،أما إذا
رشاؤها ،ألنها عىل هذا الحال تكون معروضة للبيع من قبل مخول ً
رشعا مبصادرة
احتجزت البضاعة ظلماً أو بطرق آمثة ،أو من قبل جهات غري مخولة ً
بضائع الناس ،فيكون رشاء البضائع املصادرة عىل هذا النحو من قبيل التعاون عىل
ب َوال َّتقْ َوى َولاَ َت َع َاونُوا َعلىَ الإْ ِ ْث ِم
اإلثم والعدوان ،والله تعاىل يقولَ :
{و َت َع َاونُوا َعلىَ ا ْل رِ ِّ
اب}(املائدة ،)2 :والنبي ،صىل الله عليه وسلم،
يد ا ْل ِعقَ ِ
َوا ْل ُع ْد َو ِان َواتَّقُ وا ال َّل َه ِإ َّن ال َّل َه َش ِد ُ
اسَ ،ف َم ِن
ري مِ َن ال َّن ِ
ام َبينِّ ٌ َ ،و َب ْي َن ُهماَ ُم َش َّب َه ٌ
الح َر ُ
(الح َال ُل َبينِّ ٌ َ ،و َ
يقولَ :
ات َال َي ْع َل ُم َها َكثِ ٌ
اتَّقَ ى ا ُ
ُّ
اتَ :ك َر ٍاع َي ْر َعى َح ْو َل ِ
الش ُب َه ِ
مل َش َّب َه ِ
الح َمى،
ات ْ
ب َأ لِ ِدينِ هِ َوعِ ْر ِضهِ َ ،و َم ْن َو َق َع فيِ
اس َت رْ َ

ُي ِ
ارِم ُهَ ،أ َال َو ِإ َّن
وش ُك َأ ْن ُي َواقِ َع ُهَ ،أ َال َو ِإ َّن لِ ُك ِّل َملِ ٍك ِح ًمىَ ،أ َال ِإ َّن ِح َمى ال َّلهِ فيِ َأ ْر ِضهِ َم َح ُ
الج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،أ َال
الج َس ُد ُك ُّل ُهَ ،و ِإ َذا َف َس َد ْت َف َس َد َ
الج َس ِد ُم ْضغَ ًةِ :إ َذا َص َل َح ْت َص َل َح َ
َ
فيِ
ب)(*)
َو ِه َي القَ ْل ُ

أما بيع املزايدة؛ فهو أن يعرض البائع السلعة عىل جمهور الناس ،فيزيد يف السعر
من يشاء ،ثم يستقر البيع عىل الشخص الذي يعرض أعىل سعر ،واملشاركة يف البيع
بناء عىل ما جاء يف قرار مجلس اإلفتاء األعىل يف
باملزاد عىل هذا النحو جائزة رشع ًاً ،
فلسطني رقم 79 /1 :بتاريخ 2010 /3 /18م ،والقرار  121/ 1بتاريخ 2014 /10 /23م،
وذلك برشوط منها:
 .1أن تكون السلعة مام يباح التعامل بها رشع ًا.
* صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب فضل من استربأ لدينه.
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 .2أال يكون فيها قصد اإلرضار بأحد.
 .3أن يكون الشخص الذي يزيد مريد ًا للرشاء ،وإال كان نجش ًا ،وهو محرم.
يرس عليه البيع.
 .4أن ترد رسوم دخول املزاد إىل من مل ُ

 .5يجب احتساب هذه الرسوم كجزء من الثمن ملن فاز بالصفقة؛ ألن البيع مبادلة
مال مبال ،وإال كان قامر ًا محرم ًا.
 .6أن تنتفي عن البيع صفة الجهالة ،واملخاطرة ،والغرر.
وبالنسبة إىل التعامل مع التجار األجانب ،فريجع حكم ذلك إىل طبيعة هذا
التعامل ووصفه ،فإن تخللته مخالفات رشعية فال يجوز.
وعليه؛ فينبغي تجنب رشاء البضاعة املحتجزة من قبل سلطات االحتالل ،ألنها
غالبا ما تتعامل مع بضائعنا وتجارنا بقوانني ظاملة ومبتزة وعدوانية.
ً
 .5حكم الزواج من شاب ال يصيل الفروض جميعها

السؤال :هل يجوز زواج الفتاة املسلمة من شخص حسن الخلق ،ولكن ال يصيل
الفروض جميعها؟
زوج الرجل لدينه وخلقه ،والرسول ،صىل الله عليه وسلم،
الجواب :األصل أن ُي َ

وهِ ،إ َّال َتفْ َع ُلوا َت ُك ْن فِ ْت َن ٌة فيِ ا َأل ْر ِض
يقول(ِ :إ َذا َج َاء ُك ْم َم ْن َت ْر َض ْو َن دِ ي َن ُه َو ُخ ُلقَ ُه َف َأن ِْك ُح ُ

َو َف َس ٌاد)(*) ،فاألساس الذي يقوم عليه اختيار الزوج هو التحيل بالدين والخلق ،دون
تجاهل باقي املعايري كالسن ،والكفاءة ،وغريها.
الصلاَ ةَ
والصالة ركن من أركان اإلسالم ،وال تسقط عن املسلم ،قال الله تعاىل{ِ :إ َّن َّ
* سنن الرتمذي ،كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ،وقال األلباين :حسن لغريه.
72

زاوية الفتاوى

أنت تسأل واملفتي يجيب

ني كِ َتا ًبا َم ْو ُقوتًا} (النساء ،)103:ويجب عىل املسلم أن يحافظ عىل أداء
َكان َْت َعلىَ ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
التكاليف الدينية املطلوبة منه جميعها ،وبخاصة الصالة ،التي هي عمود الدين ،ومتيز
املسلم عن غريه ،فتاركها عىل خطر عظيم ،مام يوجب االلتزام بها للفوز يف اآلخرة،
قبل حصول الندم ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أىت الله بقلب سليم.
وبالنسبة إىل زواج املرأة من شخص ال يصيل الفروض ،فإن كان غري منكر لفرض
الصالة ،فال مانع من الزواج منه ،أما إن كان منكر ًا لفرض الصالة ،فال يجوز الزواج منه.
وعليه؛ فال مانع من الزواج بالشخص املوصوف يف السؤال ،ما دام ال ينكر فرض
الصالة.
 .6حكم الطالق يف الحيض

السؤال :هل تقع الطلقة الثالثة يف الحيض ،أم يجب االنتظار حتى االنتهاء من
الحيض إليقاع الطالق؟
الجواب :اتفق الفقهاء عىل أن إيقاع الطالق يف فرتة الحيض حرام ،وهو يقع
ضمن حاالت الطالق البدعي ،الذي يأثم الزوج بسببه ،فعن سامل ،أن عبد الله بن عمر،
ريض الله عنهام ،أخربه :أنه طلق امرأته وهي حائض ،فذكر عمر لرسول الله ،صىل الله
ي ِاج ْع َهاُ ،ث َّم
عليه وسلم ،فتغيظ فيه رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،ثم قال( :لِ رُ َ
يض َف َت ْط ُه َرَ ،ف ِإ ْن َب َدا َل ُه َأ ْن ُي َط ِّلقَ َها َف ْل ُي َط ِّلقْ َها َط ِاه ًرا َق ْب َل َأ ْن
يمُ ْ ِس ْك َها َح َّتى َت ْط ُه َرُ ،ث َّم َت ِح َ

يمَ َ َّس َهاَ ،فتِ ْل َك ِ
الع َّدةُ كَماَ َأ َم َر ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل)(*).

ولكن إن أوقع الزوج طالق ًا عىل امرأته وهي حائض ،فإنه ُيعتمد و ُيحتسب يف
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة الطالق ،باب منه.
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املحاكم الرشعية لدينا ،وأكد ذلك مجلس اإلفتاء األعىل يف قراره رقم 19/ 2 :بتاريخ
1998/ 4/ 23م ،الذي جاء فيه“ :الطالق البدعي يقع ،وترتتب عليه آثاره”.
وعليه؛ فينبغي تجنب إيقاع الطالق خالل فرتة الحيض والحمل ،لكنه إن وقع من
قاصد مدرك ،فإنه يحسب ،وترتتب عليه آثاره.
 .7حكم الجمع بني الصلوات للعروسني ،وأقاربهام

السؤاالن :هل يجوز للعروسني أن يجمعا بني الظهر والعرص أو املغرب والعشاء
ليلة زفافهام؟ وهل يجوز إلخوتهام الجمع أيض ًا بني الصلوات؟
الجواب :األصل يف املسلم أن يؤدي الصلوات يف أوقاتها ،لقوله تعاىل{ِ :إ َّن
ود ،ريض
وع ْن َع ْب ِد ال َّلهِ ْب ِن َم ْس ُع ٍ
الصلاَ ةَ َكان َْت َعلىَ ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
ني كِ َتا ًبا َم ْو ُقوتًا}(النساءَ ،)103 :
َّ
ول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلم ،أي ا ْل َع َم ِل َأ ْف َض ُل؟ َق َ
(س َأ ْل ُت َر ُس َ
الله عنه ،أنه َق َ
ال:
الَ :
الصالَةُ لِ َو ْقتِ َها).
َّ

(((

وقد رخص اإلسالم الجمع بني الصالتني يف ظروف معينة ،واختلف الفقهاء يف
الرخص املبيحة للجمع ،فذهب األحناف إىل عدم الجمع إال يف الحج يف عرفة،
ومزدلفة((( ،وأجاز معظم الفقهاء الجمع بعذر السفر واملطر واملرض والخوف.

(((

وتوسع الحنابلة يف األعذار املبيحة للجمع ،فقالوا :إنها األسباب املبيحة لرتك
الجمعة والجامعة ،كالخوف عىل النفس واملال وغريه ،وذهب أشهب من املالكية،
وابن املنذر من الشافعية ،وابن سريين ،وابن شربمة ،إىل جوازالجمع لحاجة ،ما مل
 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون اإلميان بالله تعاىل أفضل األعامل.
 .2حاشية ابن عابدين.555/ 1 :
 .3حاشية الدسوقي ،396/ 1 :روضة الطالبني ،70/ 2 :املغني.205/ 2 :
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(صلىَّ َر ُس ُ
ول ال َّلهِ  ،صىل
يتخذه عادة((( ،لحديث ابن عباس ،ريض الله عنهام ،قالَ :
الله عليه وسلمُّ ،
يعا ،فيِ غَ رْ ِي َخ ْو ٍف َو َال
يعاَ ،وا ْل َمغْ ِر َب َوا ْل ِع َش َاء َجمِ ً
الظ ْه َر َوا ْل َعصرْ َ َجمِ ً
َسفَ ٍر)((( ،وسئل ابن عباس عن جمع الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،فقال(َ :أ َر َاد َأ ْن لاَ
ُي ْح ِر َج ُأ َّم َت ُه)

(((

وعليه؛ فيجوز للعروسني الجمع بني صاليت الظهر والعرص ،وصاليت املغرب
والعشاء ،يوم زفافهام حسب رأي أشهب ومن وافقه ،كذلك يجوز ألصحاب الزفاف
الجمع بني الصلوات إذا وجدت حاجة ماسة إليه بسبب الزفاف أو غريه ،والله تعاىل
أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 .1املغني.205/ 2 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب الجمع بني الصالتني يف الحرض.
 .3التخريج نفسه.
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معاداة اإلسالم
أ .كامل بواطنة /مدير دائرة الكتب الرتبوية سابق ًا

الطبيعي أن تواجه ّ
أعداء كثريين ،وقد واجه اإلسالم  -وما يزال-
حق
من
كل دعوة ّ
ً
ّ

متدده ،أو إبطاء وترية هذا
دعوات كثرية ملحاولة هدمه ،أو التشكيك فيه ،أو توقيف ّ
ون َأ ْن
التمدد،
يد َ
ّ
ولكن اإلسالم دين رباينّ باق كام وعدنا الله تعاىل يف قولهُ { :ي ِر ُ
ّ
ون}(التوبة.)32 :
ُور ُه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َكافِ ُر َ
ُور ال َّلهِ ِب َأ ْف َو ِاه ِه ْم َو َي ْأ ىَب ال َّل ُه ِإلاَّ َأ ْن ُيتِ َّم ن َ
ُي ْطفِ ُئوا ن َ

فاإلسالم يف صعود دائم ،ريض األعداء أم سخطوا ،واملسلمون يف ازدياد،

والحمد لله.
معاداة اإلسالم بدأت مع بداية الدعوة:

منذ اللحظة األوىل التي أعلن فيها النبي ،صىل الله عليه وسلم ،دعوته إىل “ال إله إال
الله” جهر ًا أمام الناس ،أعلن صناديد قريش وقادتها وزعامؤها أمثال أيب جهل وغريه،
أن دعوة محمد بن عبد الله ،هي خروج عن اإلجامع القريش ،فناصبوه ودعوته العداء،
{و َق َ
ين َكفَ ُروا لاَ َت ْس َم ُعوا لِ َه َذا ا ْلقُ ْر ِآن َوا ْلغَ ْوا
ال ا َّل ِذ َ
وقاموا بتخويف الناس من اإلسالمَ ،
ون}(فصلت ،)26:وقد سجل التاريخ بطشهم باملؤمنني ،وتعذيبهم لهم
فِ يهِ َل َع َّل ُك ْم َتغْ لِ ُب َ
حد املوت.
رجا ًال
ونساء ،حتى وصل إىل ّ
ً

وبعدما قويت شوكة اإلسالم بعد هجرة النبي ،صىل الله عليه وسلم ،إىل املدينة،

استمر العداء واشتد ،حتى برزت ظاهرة النفاق االعتقادي ممن يظهرون اإلسالم،
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ويبطنون الكفر ليكونوا أقرب إىل عداوة اإلسالم واملسلمني؛ زعزعة لألمن املجتمعي
أشد رضر ًا
يف املدينة املنورة ،فبذلوا الغايل والنفيس يف معاداته،
والصد عنه ،فهم ّ
ّ
من الكفّ ار.
ولقد فضحهم القرآن الكريم يف آيات كثرية ،فبينّ صفاتهم؛ ليكون املسلمون
منهم عىل حذر ،ولنا يف آيات سورة البقرة خري برهان ،ففيها آيتان تحدثتا عن صفات
الكافرين ،ويف املقابل ثالث عرشة آية تحدثت عن صفات املنافقني؛ وما ذلك إال
سميت
ّ
ألن خطرهم عىل اإلسالم أشد من الكافرين ،ويف القرآن الكريم سورة كاملة ّ
باسمهم ،وهي سورة (املنافقون).

واملنافقون اليوم أكرث من ذي قبل ،يعرفون يف لحن القول ،ومن خالل صفاتهم
املذكورة يف القرآن والسنة ،وقد ال تجد يف كثري من بالد املسلمني من يقف يف
وجوههم ،بل قد يحظون بالتكريم ،وينالون األوسمة تحت غطاء ما يسمونه:
الحر ّية الفكرية ،وتجدهم ميتلكون الوسائل الحديثة املؤ ّثرة ،ويعقدون املؤمترات،
وبعضهم يدعمه أعداء اإلسالم بأشكاله كلها ،ليس من الداخل فحسب ،بل من الخارج
أيض ًا ،فهم يعلنون دامئ ًا ّأن ّ
كل مشكلة يف بالد املسلمني سببها اإلسالم!.
ومن الحرب اإلعالمية املعارصة التي يرددها أعداء اإلسالم ،أن اإلسالم دين انترش
بالقتل ،وسفك الدماء! حتى يجعلوا منه (اإلسالم فوبيا) ،ويقصدون من ذلك بث
الكراهية لإلسالم واملسلمني ،والتخويف منهم ،ونقل صورة مرعبة عن اإلسالم حتى
والتعرف إىل حقيقته ،ومن العجيب أنّك ال تسمع من
ال يتشجع أحد عىل اإلقبال عليه،
ّ
الهندوسية فوبيا ،أو البوذ ّية فوبيا،
ينسب الفوبيا لألديان األخرى ،فال يقولون مث ًال :
ّ

حق اإلنسانية واملسلمني ال تحىصّ ،أما اإلسالم فهو
مع ّأن جرائم أعداء اإلسالم يف ّ
ُيرمى عن قوس واحدة من قبل األعداء ا ُ
بأن اإلسالم
ملفرتين ،وما ذاك إلاّ لعلمهم ّ
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القوة ،وأن عدم الوقوف يف طريقه ،والتصدي له كجبهة
دين ّ
حق ،وأنّه ميلك أسباب ّ

واحدة من قبل أهل الباطل ،سيجعل الناس يدخلون فيه أفواج ًا ،وسيحكم العامل.

وليت شعري! من قتل املاليني من املسلمني يف الجزائر وغريها خالل فرتات
االستعامر؟ ومن أسقط القنابل الذر ّية عىل هريوشيام يف اليابان يف الحرب الكونية
العراقي؟  -منهم نصف مليون طفل-
الثانية؟ ومن قتل قرابة مليونني من أبناء الشعب
ّ

بسبب تهمة بال دليل ،من ّأن العراق ميتلك أسلحة دمار شامل ،وكأنّهم هم حاممة
السالم ،ال ميلكون أسلحة الدمار الشامل؟! ومن قتل املاليني من الهنود الحمر سكان
أمريكا األصليني بعد اكتشاف أمريكا؟ ومن قتل املاليني من سكان أسرتاليا األصليني؟
ومن رشّد املاليني من أبناء فلسطني يف منايف األرض ،وأسكن مكانهم ّ
شذاذ اآلفاق؟
اإلبراهيمي؟ من ومن ...؟.
ومن قتل الركع السجود يف نيوزيلندا واملسجد
ّ

إن املشكلة كل املشكلة تكمن يف ضعف املسلمني ،وليس يف ضعف اإلسالم،
ّ

وهذا أغرى أعداءهم أن ُيلصقوا بهم ّ
كل تهمة ،ويجعل الطابور الخامس يعملون عىل

يرصحون :املشكلة يف
محاولة هدم البنيان من داخله ،وقد وجدنا أعداء اإلسالم ّ
دينكم ويف تعاليمه الدموية ،فح ّلوا تلك املشكالت قبل أن تعرضوه علينا!.
من الذي بدأ مبعاداة اإلسالم؟

فأعدوا مائتي ألف
عندما علمت الروم بفتح مكة ،بدأوا
يتحرشون باملسلمنيّ ،
ّ

مقاتل عند مؤتة يف الشام عىل تخوم الجزيرة العربية لحرب املسلمني؛ مماّ دفع
النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،إلرسال جيش ملالقاتهم ،وكرسى كذلك أرسل إىل واليه
ّ
بالنبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،وعندما وصل رسوال الوايل
يف اليمن أن يرسل من يأتيه
ّ

النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلمّ ،أن ر ّبه قتل ر ّبهم ،فقد ُقتِ َل كرسى
إىل املدينة أخربهام ّ
فع ْن َأبيِ َب َك َرةَ َ ،أ َّن َر ُجلاً مِ ْن َأ ْه ِل َفارِ َس َأتىَ ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
ُ
عىل يد ابنهَ ،
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دعوة اإلسالم سلم ّية:

النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يرسل الرسل والكتب إىل امللوك واألمراء،
لقد رأينا ّ
يدعوهم إىل الدخول يف اإلسالم بالحسنى ،وما حاربهم رسول الله ،صىل الله عليه
وسلم ،إال بعد أن منعوا املسلمني من تبليغ دعوة الله ،وما حاربهم إال رد ًا لعدوانهم
وحفاظ ًا عىل الدولة ،ولقد وصىّ النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،جيشه أن ال يقتلوا
فع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َرضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهماَ َ ،ق َ
الُ :و ِج َد ِت ْام َر َأ ٌة َمقْ ُتو َل ًة فيِ َب ْع ِض َمغَ ازِ ي
طف ًالَ ،
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
«ف َن َهى َر ُس ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ع ْن َق ْت ِل
َر ُس ِ
ُ
ُ
الص ْب َي ِان»(((.
ال ِّن َساءِ َو ِّ
اإلسالم ال يبادر بالقتال:

تعاىل{:و ِإ ْن َع َاق ْب ُت ْم
كردة فعل ،قال
غالب ًا ما يكون الحث عىل القتال يف اإلسالم ّ
َ
ين} (النحل ،)126 :ويقول تعاىل:
َف َعاقِ ُبوا بمِ ِ ث ِْل َما ُعوقِ ْب ُت ْم ِبهِ َو َل نِ ْ
لص ِاب ِر َ
ي لِ َّ
بت ُْم َل ُه َو َخ رْ ٌ
ئ َص رَ ْ

َ{ف َم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم َف ْاع َت ُدوا َع َل ْيهِ بمِ ِ ث ِْل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم} (البقرة ،)194:ويقول سبحانه:
وه ْم ِع ْن َد ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِ
وه ْم}
ام َح َّتى ُيقَ اتِ ُلو ُك ْم فِ يهِ َف ِإ ْن َقا َت ُلو ُك ْم َفا ْق ُت ُل ُ
{ولاَ تُقَ اتِ ُل ُ
َ
ون ِب َأن َُّه ْم ُظلِ ُموا َو ِإ َّن ال َّل َه َعلىَ َنصرْ ِ ِه ْم
ين ُيقَ ا َت ُل َ
(البقرة )191:ويقول تعاىل{ُ :أذِ َن لِ َّل ِذ َ
(الحج ،)39:فالسيف يف اإلسالم جاء ليرضب السيف الذي يرضب الناس ،ويحول
َلقَ ِد ٌير}
ّ
بينهم وبني وصول الدعوة إليهم ،والقرآن الكريم أمر املسلمني بتلبية دعوة السلم

يع
لس ْل ِم َف ْ
السمِ ُ
إذا الحت ،فقال تعاىلَ :
اج َن ْح َل َها َو َت َو َّك ْل َعلىَ ال َّلهِ ِإن َُّه ُه َو َّ
{و ِإ ْن َج َن ُحوا لِ َّ
يم}(األنفال ،)61:بل وطأمن القرآن الكريم املسلمني إن كان هدف األعداء من عقد
ا ْل َعلِ ُ
 .1مسند أحمد ،مسند البرصيني ،حديث أيب بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ،وقال األرنؤوط :حديث صحيح ،رجاله
ثقات رجال الشيخني.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسري ،باب قتل النساء يف الحرب.
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يدوا َأ ْن َيخْ َد ُع َ
وك َف ِإ َّن َح ْس َب َك
الصلح الخداعّ ،
{و ِإ ْن ُي ِر ُ
فإن الله كايف املؤمنني وحاميهم َ
ني}(األنفال.)62:
ال َّل ُه ُه َو ا َّل ِذي َأ َّي َد َك ِب َنصرْ ِ هِ َو ِبا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
اإلسالم دين املحبة والسالم:

النبي ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،إىل نرش املحبة والسالم بني أفراد املجتمع،
دعا ّ

مهام كانت مكوناته ما داموا يف ديار اإلسالم ،فعن عبد الله بن عمرو بن العاص،
ريض الله عنهام ،عن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قال(:ا ْل ُم ْسلِ ُم َم ْن َسلِ َم املسلمون

مِ ْن لِ َسانِ هِ َو َي ِدهِ )((( ،ونهى صىل الله عليه وسلم ،عن أن يشري أحد إىل أخيه بحديدة،
ال َأ ُبو ا ْلقَ ِاس ِم َصلىَّ
ينَ ،سمِ ْع ُت َأ َبا ُه َر ْي َرةَ َ ،يقُ ُ
ولَ :ق َ
«م ْن
ُ
فع ِن ا ْب ِن ِس ِري َ
َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :
ان َأ َخ ُاه لأِ َ ِبيهِ َو ُأ ِّمهِ »(((،
يد ٍةَ ،ف ِإ َّن ا ْل َملاَ ئِ َك َة َت ْل َع ُن ُهَ ،ح َّتى َي َد َع ُه َو ِإ ْن َك َ
َأ َش َار ِإلىَ َأ ِخيهِ ِب َح ِد َ

فكيف سيكون شأنه مع من يشري إىل أخيه بالسالح؟! ونحن نرى األقليات من غري
املسلمني يف بالد املسلمني تعيش يف أمن وسالم ،وتحظى مبعاملة حسنة ،ال تجد
منهم من يشتيك من متييز ،ويف الوقت نفسه نرى أقليات مسلمة يف بعض بالد غري
العنرصي.
املسلمني تعاين الويالت ،والتمييز
ّ
عالقة اإلسالم بالرشائع السابقة:

لقد أعطى اإلسالم لسامحته مساحة كبرية للحديث عن موىس وعيىس ،عليهام
السالم ،وهناك سورة اسمها سورة( :مريم) ،وال نجد سورة باسم خديجة أو عائشة،
وقد أذن الله للمسلمني أكل ذبائح اليهود والنصارى ،ونكاح النساء املحصنات منهم،
النبي ،صلىّ الله عليه
وينهي اإلسالم عن قتل النفس ،أي ًا كان صاحبها إال
ّ
بالحق ،ووجدنا ّ
يهودي ،وعندما ُيسأل كان جوابه(َ :أ َل ْي َس ْت َنفْ ًسا)؟!(((،
وس ّلم ،يقف عند مرور جنازة
ّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم.
ام لِ ْل َج َنازَةِ .
اب ا ْلقِ َي ِ
 .3صحيح مسلم ،كتاب الجنائزَ ،ب ُ
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وعقيدة املسلم تقوم عىل اإلميان بالرسل جميعهم دون تفريق بينهم ،قال تعاىل:
الر ُس ُ
ون ُك ٌّل َآم َن ِبال َّلهِ َو َملاَ ئِ َكتِ هِ َو ُك ُت ِبهِ َو ُر ُسلِ هِ لاَ
ول بمِ َ ا ُأن ِْز َل ِإ َل ْيهِ مِ ْن َر ِّبهِ َوا ْل ُم ْؤمِ ُن َ
َ
{آم َن َّ

نُفَ ِّر ُق َبينْ َ َأ َح ٍد مِ ْن ُر ُسلِ هِ

ري} (البقرة.)285:
َو َقا ُلوا َسمِ ْع َنا َو َأ َط ْع َنا غُ فْ َران ََك َر َّب َنا َو ِإ َل ْي َك ا ْل َم ِص ُ

تعاىل{:و َل َت ِج َد َّن
ووجدنا القرآن الكريم ميدح بعض القسيسني والرهبان ،فيقول
َ
ين َقا ُلوا ِإنَّا ن ََص َارى َذلِ َك ِب َأ َّن مِ ْن ُه ْم قِ ِّس ِ
ني َو ُر ْه َبانًا
يس َ
ين َآم ُنوا ا َّل ِذ َ
َأ ْق َر َب ُه ْم َم َو َّدةً لِ َّل ِذ َ

ون} (املائدة ،)82:ومدح بعض اليهود ،فقال
ب َ
َ
تعاىل{:ومِ ْن َق ْو ِم ُموسىَ
َو َأن َُّه ْم لاَ َي ْس َت ْك رِ ُ
ون}(األعراف ،)159:والقرآن الكريم أعلنها واضحة ّأن أهل
ون ِبا ْل َح ِّق َو ِبهِ َي ْع ِد ُل َ
ُأ َّم ٌة َي ْه ُد َ
الكتاب ليسوا سواء ،فقال تعاىلَ { :ل ْي ُسوا َس َو ًاء} (آل عمران ،)113:فنحن ال نضعهم يف
العدو اللدود ،ومنهم من ال يشغله أمر هذه
سلة واحدة يف العداوة لإلسالم ،فمنهم
ّ
العداوة.
اإلفتاء بغري علم:

تصدى للحديث يف الدين ،ويف
من مصائب املسلمني الكبرية يف هذا الزمان ،أنّه ّ
جهال ،فأفتوا بغري علم ،فأرضّ وا وما نفعوا ،فمن الواجب
قضاياه الخطرية مسلمون ّ
يتصدر للحديث يف الدين املتخصصون من أصحاب العلم الرشعي ،والواجب
أن
ّ
أن تتضافر جهود وسائل اإلعالم مع املساجد ،ومع مناهج التدريس ،وغريها لنقل
يتحدث فيام ال يعرف ،وواجب
ودب أن ّ
هب ّ
الصورة الصحيحة عن اإلسالم ،ومنع من ّ
طيبة عن اإلسالم ،فيتعاملون فيام
املسلمني يف بالد غري املسلمني أن ينقلوا صورة ّ
طيبة مأخوذة من ديننا ،وكذلك يعاملون اآلخر معاملة وفق تعاليم
بينهم معاملة ّ
اإلسالم ،وكلنا يتذ ّكر ّأن بالد ًا إسالمية أسلمت ،ومل يدخلها فاتح ،وإذا كانت العبادة

حق غري املسلمني.
مهمة كذلك،
وخاصة يف ّ
ّ
مهمة ،فالعبادة التعاملية ّ
الشعائرية ّ
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إطاللة

املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة...

رصح إداري متميز

(نبني اإلنسان لنبني الوطن)
إعداد :أ .محمد خليل جاد الله  /مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية
دار اإلفتاء الفلسطينية

يف قرية أبو شخيدم /رام الله ،وإطاللة مبارشة عىل جبال فلسطني الخرضاء تقع
(املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة) ،هذا الرصح التعليمي اإلداري املتميز يف
حداثته وتطوره عىل
املستوى األكادميي
واإلداري والهيكيل؛
والذي نعتز بوجوده
عىل مستوى الوطن،
مام دفعنا ملعرفة
املزيد عنه وتسليط
الضوء عىل أهميته من خالل القامئني عليه ،حيث قمنا بزيارة هذه املدرسة ،والتقينا
رئيس مجلس إدارتها معايل األخ موىس أبو زيد ،ومديرها التنفيذي األخ وجدي زياد،
وعدد ًا من موظفي طاقمها اإلداري واإلعالمي ،وتناول لقاؤنا جوانب عدة ،نجملها يف
املحاور اآلتية:
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 .1فكرة التأسيس والهدف بشكل عام:

إطاللة

نص القانون األساس املعدل لسنة 2003م املادة  87عىل دور ديوان املوظفني
العام بالعمل عىل االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرها ،كام نص قانون الخدمة املدنية
املادة  7بند  12عىل إنشاء ديوان املوظفني العام ملركز تدريب وفروع له يف أنحاء
فلسطني ،واستناد ًا إىل هذا الترشيع القانوين ،جاءت فكرة نشأة املدرسة الوطنية
الفلسطينية لإلدارة ،كنتاج للنمو والتطور الرسيع يف اإلدارة العامة يف دولة فلسطني
خالل األعوام العرش املاضية ،وما تبعه من توسيع لحلقة العالقات والرشاكات
الدولية ،التي سمحت باالطالع واملشاركة يف التجارب اإلقليمية والعاملية الرائدة يف
اإلدارة العامة ،وإميان ًا بأهمية املوارد البرشية الكفؤة يف بناء املؤسسات الدولية
العتيدة ،فكان الهدف األسمى لهذه املدرسة هو االرتقاء املستمر باإلدارة العامة
يف فلسطني ،للوصول إىل أفضل الخدمات املقدمة وأجودها لتصل إىل طموحات
املواطن الفلسطيني ،الذي يعد محور العملية اإلدارية ،والسعي املستمر لتطوير
األداء الوظيفي املؤسيس وتعزيزه ،من خالل تأطري إعداد القيادات للمستويات
اإلدارية الثالثة العليا ،والوسطى ،والتنفيذية ،وتطويرها يف القطاع العام ،ولتكون
بيت الخربة يف دولة فلسطني ،وتوطني التدريب ،ولتنفيذ برامج تدريبية ذات احتياج
وأثر يف مجال اإلدارة العامة والخدمة املدنية والقيادة ،إضافة إىل تقديم الدراسات
واالستشارات الهادفة لتطوير مؤسساتنا ،للوصول إىل التنمية اإلدارية املنشودة.
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 .2بداية العمل:

عرضت الفكرة عىل املستوى السيايس لتبنيها ،وتفريغ طاقم من املستوى
التنفيذي للرشوع يف التحضري ،وأخذ الفكرة نحو التطبيق واملأسسة،
فجاءت مصادقة مجلس الوزراء عىل قرار إنشاء املدرسة الوطنية بتاريخ
2015 / 5 / 2م ،وصادق عىل هذا القرار سيادة الرئيس ،بإصدار قرار بقانون بشأن
إنشاء املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة بتاريخ 2016/ 2/ 4م.
وكان االفتتاح الرسمي للمدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة يف مقرها املؤقت سابق ًا
يف 2016/ 3/ 30م ،وشارك دولة رئيس الوزراء ،والعديد من الشخصيات الرسمية
والوطنية والقيادية والسياسية الفلسطينية يف هذا االفتتاح ،الذي حظي مبباركة
الجميع ،والثناء عىل هذا العمل واإلنجاز.
 .3املعوقات والتحديات:

تتمثل املعوقات الرئيسة يف نقص املوازنات وتراجع دعم املانحني من دول
ومؤسسات ،ولكن باإلرادة والتصميم ،استطاعت املدرسة الوطنية الفلسطينية التغلب
عىل هذه التحديات من خالل خلق عنارص الدميومة واالستدامة للمدرسة ،فقامت
بإنشاء املبنى الدائم الذي يحتوي عىل املرافق كافة التي يحتاج إليها املتدرب ،وتم
تأثيثه بأحدث الوسائل التكنولوجية واألثاث ،إضافة إىل توطني التدريب ،وخلق شبكة
من املدربني الشباب من الخدمة املدنية وتطويرها ،وكذلك عملية اإلثراء والتوسع
الوظيفي لكادر املدرسة ،وبالتزامن مع التوسع يف األنشطة والقدرات التي أتاحها
املقر الدائم للمدرسة .
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 .4الوصف العام للمدرسة الوطنية لإلدارة ومرافقها:

إطاللة

جاء تصميم املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة لرسم انطباع وصورة عالية
املستوى ملوظفيها وضيوفها وزوارها ومتدربيها ،وخلق البيئة الداخلية املواتية
واملحفزة لهم ،حيث يعد رصح ًا متكام ًال عىل مستوى عاملي ،مجهز ًا بأفضل املرافق
والوسائل ،مبوقع مميز يف بلدة أبو شخيدم وعىل تلة مرتفعة مقابل جامعة بريزيت،
مبساحة بناء تقارب  3300مرت مربع ،وعىل مساحة أرض إجاملية تقدر بـ  12000مرت
مربع ،وبعدد طوابق شاملة املرافق جميعها ،وبدعم من الجمهورية الكورية ممثلة
بالوكالة الكورية للتعاون الدويل يف فلسطني ومتويلها.
ويشمل املبنى:
 قاعة كبرية :مرسح رئيس مجهز بوسائل وأنظمة العرض والصوت واإلضاءةوالتدفئة والتربيد واألثاث وثالث شاشات كبرية جد ًا ،إضافة إىل منصة بتصميم
وبصمة فلسطينية خاصة ،ويتسع املرسح ملا ال يقل عن  200شخص.
 قاعات التدريب :فقد تم إنشاء “ ”11قاعة تدريبية تلبي االحتياجات التدريبيةاملختلفة ،وتم تأثيثها بأحدث الوسائل واملعدات التكنولوجية ،وبتصاميم مختلفة
ومقاعد عالية الجودة ،وتخصيص قاعة تدريبية مميزة لكبار املتدربني”،”VIP
والضيوف ،ومتدريب الدول اإلقليمية والدولية.
 فندق داخيل -غرف املنامات :تشتمل املدرسة عىل غرف منامات بنظامفندقي وعرصي ،مؤثثة بأعىل املواصفات ،ومفصولة عن مكاتب املدرسة ومرافقها،
حيث يبلغ عدد الغرف “ ”18غرفة ،مزودة برسيرين منفصلني ،أي مبجموع  36رسير ًا،
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إضافة إىل تخصيص “ ”3غرف نوم “سويت” لكبار الزوار .VIP
 كافترييا رئيسة :توجد ملتدريب املدرسة الوطنية والزوار املقيمني كافتريياومطبخ ،تقدم وجبات ساخنة يومي ًا ،وفق الحاجة املطلوبة.
 مختربات حاسوب :تم إنشاء مختربين اثنني للحاسوب وتأثيثهام بتصميم مميزمن األثاث ،وخصص لهام أفضل األجهزة واملعدات وأجهزة العرض .ويحتوي كل
مخترب عىل  20جهاز حاسوب ،أي مبجموع  40جهاز حاسوب يف كال املختربين،
ويعزز وجود املخترب إمكانية تقديم برامج تدريبية مختلفة ،مثل :البحث العلمي
والتحليل وغريها.
 مكتبة رئيسة :تم تصميمها بشكل مختلف ،يجذب الزوار واملوظفني ،وتوفرطاوالت قراءة مفصولة ،بألوان جذابة ،وخزائن بتصميم عرصي للكتب املطبوعة،
إضافة إىل تخصيص أجهزة إلكرتونية يف املكتبة ،تستخدم للبحث اإللكرتوين عن
املصادر واملراجع.
 غرفة خاصة للمدربني وتأثيثها مبكاتب وأجهزة مكتبية تلبي احتياجاتهم. قاعة الرشكاء اإلقليميني والدوليني :خصصت قاعة خاصة للخرباءوالرشكاء ،الذين يتواجدون يف املدرسة الوطنية يف املستقبل لفرتات محددة ،وتم
تأثيثها مبكاتب وأجهزة عالية الجودة والتصميم لالحتياجات كافة ،التي تلزمها ،لتوفري
أفضل سبل الراحة لهم ولعملهم.
 قاعة اجتامعات رئيسة بتصميم مميز :تتسع ملا ال يقل عن  18شخص ًا،مجهزة بالوسائل واملعدات الالزمة كافة.
 مكاتب إدارية بتصاميم مختلفة :اتبعت نظام املكاتب املفتوحة واملكاتب86
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املغلقة حسب التخصصات ،وطبيعة عمل كل دائرة من دوائر املدرسة الوطنية ،وتم
تأثيث املكاتب وتجهيزها بأحدث الوسائل واملعدات ،التي تشجع املوظف عىل تنفيذ
عمله عىل أكمل وجه.
 حديقة خارجية استغلت املساحات الخرضاء الخارجية املحيطة مببنى املدرسةومتت زراعتها ،لتشكل بيئة خرضاء تحفز املوظفني واملتدربني ،ومتنحهم طاقة
إيجابية ،وتعزز املنظر العام للمدرسة ومتيزه.
.5أبرز اإلنجازات:
لقد حققت املدرسة الوطنية منذ نشأتها وحتى اليوم ،من حيث
الدورات التدريبية وعدد املتدربني ما يأيت:

•عدد الربامج التدريبية “ ”86برنامج ًا تدريبي ًا.
•عدد املتدربني “ ”4260متدرب ًا.
•عدد املؤسسات “ ”120مؤسسة.
•عدد املوضوعات التدريبية  60موضوع ًا تدريبي ًا.
توزيع املتدربني وفق ًا للربامج التدريبية:

الرقم

القطاع
موظفو الخدمة املدنية
األمن العسكري

.3

األهيل والخاص
اإلقليمي والدويل

.1
.2
.4

النسبة
% 88
%3
%8
%1
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 وتجدر اإلشارة إىل أنه متت مراعاة دمج النوع االجتامعي يف برامج املدرسةالوطنية الفلسطينية ،مع الرتكيز يف التدريب عىل املوضوعات اإلدارية والقيادية
والخدمة املدنية.
 .6أهم املحطات يف مسرية املقر الجديد للمدرسة:

 إطالق برنامج إعداد القادة الفوج الثاين بتاريخ 2018 /2 / 5م. بناء شبكة من املدربني الشباب من الخدمة املدنية يف موضوعات تدريبيةمختلفة؛ لتوطني التدريب يف فلسطني يف موضوعات تدريبية مهمة.
 إطالق برنامج التدريب املستمر من املديرين العامني ،واإلدارة الوسطى يفالخدمة املدنية.
 إطالق برامج تدريبية خاصة؛ للمؤسسات الوزارية وغري الوزارية من القطاع العام،وبرامج تدريبية خاصة يف القطاعني األهيل والخاص ،يف إطار التكامل ،وتعزيز
القدرات اإلدارية والقيادية ملوظفيهم.
 مشاركة الخربة وتصديرها ،برنامج تدريب لتعزيز القدرات اإلدارية والقيادية لكباراملوظفني ،ودبلوماسيني من  7دول إفريقية يف عام 2018م ،وبرنامج تعزيز القدرات
اإلدارية والقيادية لكبار املوظفني يف  9دول عربية شقيقة ،وتم عقد هذه الربامج يف
املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة ،وحققت نجاح ًا وأثر ًا كبريين.
 إطالق برنامج التدريب التحضريي للموظفني املعينني حديث ًا يف املؤسساتالحكومية.
 تعزيز الرشاكة والتعاون اإلقليمي والدويل مع رشكاء دوليني.88

إطاللة

املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة...

 إنشاء املبنى الدائم للمدرسة الوطنية لإلدارة ،ورفده باملرافق والوسائل الحديثةكافة ،وبأعىل تقنيات التكنولوجيا ،وهو معد مبستوى عاملي حسب شهادة املانحني.
 .7أهم مجاالت التعاون والتدريب عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي:

حققت املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة قصة نجاح كبرية عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل ،من خالل مشاركة الخربة وتصديرها للخارج ،حيث عقدت برنامج ًا
تدريبي ًا لتعزيز القدرات اإلدارية والقيادية لكبار املوظفني الدبلوماسيني ،ضم “”224
متدرب ًا من “ ”7دول إفريقية يف العام  ،2018إضافة إىل برنامج آخر ،ضم “ ”18متدرب ًا
من “ ”9دول عربية شقيقة ،وكان لهذه الربامج أثر كبري يف تعزيز دور املدرسة الوطنية
الفلسطينية لإلدارة وصورتها إقليمي ًا ودولي ًا.
إضافة إىل الرشاكات والتعاون مع معاهد اإلدارة العربية والدولية ،وقيادة مجالس
إدارتها ،مثل الرابطة الدولية ملدارس ومعاهد اإلدارة حول العامل  ،IASIAومقرها
يف بروكسل ،وشبكة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة (مينابار)،
ومعاهد اإلدارة والتدريب يف الدول العربية الشقيقة واملنظمة العربية للتنمية
اإلدارية – جامعة الدول العربية وغريها كثري.
 .8االنعكاس املهني والتطويري إلنشاء املقر الجديد عىل موظفي
القطاع الحكومي:

 إن إنشاء املبنى الدائم للمدرسة الوطنية خطوة تعزز مكانة املدرسة ودورها،ً
وتلبية لزيادة عدد املستفيدين من أنشطتها وبرامجها ،ولالرتقاء بنوعية التدريب
املقدم ،ومواكبة تطور التقنيات واألساليب املتبعة يف التدريب ،كام سيسهم املقر
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الدائم يف تحقيق أهداف املدرسة الوطنية إلعداد كوادر برشية معززة بالخربات
واملهارات الالزمة ،تعزز األداء املؤسيس ،وجودة الخدمة املقدمة للمواطنني.
 تضاعفت القدرة التشغيلية للمدرسة ألكرث من  8مرات ،كام أن تقويم املكانواملرافق واإلمكانات للقاعات التدريبية تخطى  ،% 98وساهم املبنى الدائم يف زيادة
فعالية التدريب بصورة ملحوظة ،إضافة إىل ازدياد طلب العديد من املؤسسات،
لتنفيذ برامجها وأنشطتها يف قاعات املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة ومرافقها.
 .9أهم أولويات املدرسة الوطنية:

تسعى املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة إىل تحقيق مجموعة من األهداف،
تتمثل يف:
 .1ربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي بشكل أكرب مستقب ًال ،ليكون التعيني
والرتقية مرتبطني بربامج تدريبية محددة ،وتصبح برامج املدرسة ،وبخاصة برنامج
إعداد القادة ممر ًا إجباري ًا للوصول إىل الوظائف العليا ،وخاصة وظيفة مدير عام وما
يف حكمها.
 .2تطوير شبكة املدربني املعتمدين للتدريب يف املدرسة الوطنية الفلسطينية
لإلدارة وتوزيعها.
 .3تعزيز دور االستشارات والدراسات واألبحاث الداعمة للتنمية اإلدارية الشاملة.
 .4الحصول عىل الشهادات الدولية املرتبطة بعمل املدرسة.
 .5التوسع يف الرشاكات املحلية واإلقليمية الدولية.
 .6تطوير منصة التدريب اإللكرتوين ،وإعداد مواد تدريب إلكرتونية متزامنة وغري
متزامنة.
 .7بناء نظام جودة خاص باملدرسة وأنشطتها وتطويره.
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 .10الخطط املستقبلية للمدرسة الوطنية:

إطاللة

 تسعى املدرسة الوطنية لإلدارة للتطور الدائم واملتسارع لتصبح بيت الخربةيف مجاالت عدة :اإلدارة العامة – القيادة – موضوعات الخدمة املدنية ،كمرحلة
أوىل ،والحق ًا يف الدبلوماسية – القانون – تكنولوجيا املعلومات – املالية والرضائب
– وغريها بشكل قطاعي ،إضافة إىل تعزيز دور الدراسات واالستشارات؛ لتساهم يف
رفع مستوى وأداء الجهاز اإلداري يف دولة فلسطني ،والوصول إىل التنمية اإلدارية
املنشودة.
 إضافة إىل تحقيق االحرتافية يف عمل املدرسة الوطنية ،وتطوير برامج تدريبيةإلكرتونية ،وبرامج مدمجة من التدريب الوجاهي واإللكرتوين ،وتعزيز شبكة املدربني،
وإضافة موضوعات جديدة لتواكب التطورات.
خامتة :ال شك يف أن أي إنجاز يتحقق عىل أرض فلسطني الحبيبة هو لبنة حقيقية
يف بناء الدولة ومؤسساتها ،عىل أسس سليمة قوية ،ويزيد ذلك اإلنجاز قيمة وأهمية،
عندما يهدف إىل بناء اإلنسان ،ويصنع منه القادة القادرين عىل إحداث التغيري
والتطوير يف مسرية التقدم والنامذج ،وهذا ما حققته املدرسة الوطنية الفلسطينية
لإلدارة يف برامجها وأنشطتها ،فاملورد البرشي الفلسطيني يستحق أن تكون له حاضنة
إدارية تعمل عىل تدريبه وتطويره بأيد وعقول فلسطينية ،قادرة عىل تحقيق تنمية
إدارية وبرشية مستدامة.
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مرضب األمثال
إعداد :أ .هالة عقل  /رئيس قسم املطبوعات  -دار اإلفتاء الفلسطينية

تقديم:

اإلسالم رسالة قيم وأخالق ،متثلت يف رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،فكان
يم)(القلم،)4 :
(و ِإ َّن َك َل َعلىَ خُ ُل ٍق َع ِظ ٍ
عىل خلق عظيم ،كام وصفه الحق يف قوله تعاىلَ :
وحسن خلق الرسول ،عليه الصالة والسالم ،جعل القلوب تتع ّلق به ،وتتخلىّ يف
حبه عن كل ما يربطها بالجاهلية ،فمن نظر يف أخالقه ،صىل الله عليه وسلم،
سبيل ّ
وشيمه وجدها خري أخالق ،فكان خري الناس ،وخريهم ألهله ،وأمته ،وكان من كريم
ّ
ويتلطف بهم،
أخالقه يف تعامله مع أهله وأزواجه أنه كان ُيحسن إليهم ،ويرأف بهم،
ويتودد إليهم ،وكان يعني أهله ويساعدهم يف أمورهم ،ويكون يف حاجتهم ،وقد
ّ
ي ُك ْم لأِ َ ْهل)(*).
جاء يف الحديث الرشيفَ :
ي ُك ْم لأِ َ ْهلِ هِ َ ،و َأنَا َخ رْ ُ
ي ُك ْم َخ رْ ُ
(خ رْ ُ
وكان صىل الله عليه وسلم ،ال يتكلم فيام ال َيعنيه ،وال يتكلم إال فيام يرجو ثوابه،
كره اليشءُ ،ع ِر َف يف وجهه.
وإذا ِ
صفة حياء الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،والعذراء يف خدرها:

فع ْن َأبيِ َس ِع ٍيد
شبه حياء النبي ،صىل الله عليه وسلم ،كحياء العذراء يف خدرهاَ ،

* سنن ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب حسن معارشة النساء ،وصححه األلباين.
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ان ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
الخ ْدرِ ِّيَ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
الع ْذ َراءِ
ُ
الَ ( :ك َ
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم َ،أ َش َّد َح َي ًاء مِ َن َ
رِهاَ ...،و ِإ َذا َك ِر َه َش ْي ًئا ُع ِر َف فيِ َو ْج ِههِ )
فيِ ِخ ْد َ

(((

يمة،
ففِ ي هذا الحديث صفة من ِصفَ ات رسولنا األكرم ،صىل الله عليه وسلم ،ا ْل َع ِظ َ
وهي شعبة من شعب اإلميان ،أال وهي الحياء ،وهو القائل ،صىل الله عليه وسلم:
مي ِان)(((.
مي ُ
ان ِب ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
ون شُ ْع َب ًةَ ،وا ْل َح َي ُاء شُ ْع َب ٌة مِ َن الإْ ِ َ
(الإْ ِ َ
الح َياء :تغري وانكسار ِع ْند خوف َما يعاب َأو يذم.
ومعنى َ

والعذراء :ا ْلبكر ،لأِ َ ن عذريتها َباقِ َية.

الدال ا ْل ُم ْهم َلةَ :أي :السرتَ ،و ُيقَ ال :الخدر
والخدرِ :ب َكسرْ ا ْل َخاء ا ْل ُم ْع َج َمةَ ،و ُس ُكون َّ
السترْ .
سرت َي ْج َعل للبكر فيِ جنب ا ْل َب ْيتَ .ف ِإن ْ
مبنى َأمر ا ْل َع ْذ َراء عىل ّ
رشح الحديث وما يرشد إليه:

حديث أيب سعيد الخدري ،ريض الله عنه ،املذكور آنف ًا يشري إىل شدة حياء
فشبه بحياء العذراء التي مل تتزوج ،وتكون أشد
الرسول ،صىل الله عليه وسلمُ ،
النساء حياء ،ألنها مل تعارش الرجال ،فتجدها حيية يف خدرها ،وكان رسول الله ﷺ
أشد حياء منها ،ومن شدة حيائه ،عليه الصالة والسالم ،أنه كان إذا رأى ما يكره عرف
ذلك يف وجهه ،الذي كان يتغري((( ،فكان لاَ ُي َعاقب أحد ًا فيِ َوجههَ ،و ِإذا َعاتب لاَ ُيعينِّ
الر ْفق بأمته والسرت َع َل ْي ِهم،(((.
ان عتابه ِبا ْل ُع ُم ِ
أحد ًا مِ َّمن فعله ،بل َك َ
ومَ ،و ُه َو من َباب ِّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب صفة النبي ،صىل الله عليه وسلم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب شعب اإلميان.
 .3عمدة القاري ،113/ 16 :بترصف.
 .4عمدة القاري.156 /22 :
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وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون؛ حيي ًا ال يفعل ما يخجل ،وإذا سمع ما يكره أو رآه ،فإنه
يتأثر ويجزع وينكر ،وأن مينعه الحياء من فعل أو قول ما ينكر عليه ،فيكون من حيائه
فـ(الح َي ُاء َال َي ْأتيِ ِإلاَّ ِب َخ رْ ٍي)(((ُّ ،
يكف املسلم عن ارتكاب القبائح ،ودناءة األخالق،
خري ًا،
َ
ُّ
الح َياء عادة،
ويحث عىل استعامل مكارم األخالق ومعاليها ،قال ابن حجر( :إذا صار َ
سببا يجلب الخري إليه ،فيكون منه الخري َّ
والسبب)(((.
َ
بالذات َّ
وتخ َّلق به صاحبه ،يكون ً
الحياء من خصال النبوة األوىل:

وسلم(:إ َّن مِ ماَّ َأ ْد َر َك الناس من كَلاَ ِم
ود قال :قال النبي ،صىل الله عليه
ِ
عن أيب َم ْس ُع ٍ

اص َن ْع ما ِشئ َْت)(((.
ال ُّن ُب َّوةِ الأْ ُ ولىَ ؛ إذا مل تستحي َف ْ

هذا الحديث حديث عظيم ،عليه أصول األخالق ،قال ابن العطار :هذا الحديث
أصل كبري ملن تأمل معناه ،وتدبره وعمل به ،وهو من كالم النبوة األوىل ،من الحكم
كثريا(((.
خريا ً
املتقدمة عىل ألسنة األنبياء املتقدمني ،وهو يجمع ً
رشح الحديث:

(إن مام أدرك الناس من كالم النبوة األوىل) ،قال ابن حجر :أي مام بلغ الناس من
كالم النبوة ،مام اتفق عليه األنبياء؛ أي :إنه مام ندب إليه األنبياء ،ومل ينسخ فيام
نسخ من رشائعهم؛ ألنه أطبقت عليه العقول ،وزاد أبو داود وأحمد وغريهام( :النبوة
األوىل)؛ أي :التي قبل نبينا ،صىل الله عليه وسلم(((.
 .1صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب الحياء.
 .2فتح الباري.522/ 10 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب إذا مل تستحي فاصنع ما شئت.
 .4رشح األربعني النووية البن العطار.119 :
 .5فتح الباري.523 /6 :
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وهذا يعني أن الحياء خلق مأثور عن األنبياء املتقدمني ،وأن الناس تداولوه بينهم،
وتوارثوه عنهم جيلاً بعد جيل ،واشتهر بني الناس ،حتى وصل إىل أول هذه األمة.

(((

وألهل العلم يف قوله ،عليه الصالة والسالم( :إذا مل تستحي فاصنع ما شئت)
قوالن؛ أحدهام :أنه أمر مبعنى التهديد والوعيد ،واملراد :إذا مل يكن لديك صفة
الحياء ،فاعمل ما شئت ،فإن الله يجازيك عىل ما صنعت.
واآلخر :أنه أمر مبعنى الخرب ،واملراد :أن من مل يستحي صنع ما شاء؛ فإن املانع
حياء ،انهمك يف كل فحشاء ومنكر.
من فعل القبائح هو الحياء ،فمن مل يكن له ٌ
قال أبو متام:

يعيش املرء ما استحيا بخري

ويبقى العود ما بقي اللحاء

فال والله ما يف العيش خري

وال الدنيا إذا ذهـــب الحياء

إذا مل تخـش عاقبة الليايل

ومل تستحي فافعل ما تشاء

ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه)
(من قل حياؤه قل ُ
وقال عمر ،ريض الله عنهَ :

(((

ما يرشد إليه الحديث:

هذا الحديث عظيم ،ويعد من جوامع كلمه ،صىل الله عليه وسلم ،ويبني أن من
خريا ،ألنه أصل األخالق الكرمية ،واألفعال الطيبة،
ترك خلق الحياء ،فال ننتظر منه ً
وهو ما بقي من مرياث األنبياء والصحابة والتابعني ،وصاحبه من املحبوبني من الله
والناس.
 .1جامع العلوم والحكم.391 /1 :
 .2مكارم األخالق ،ابن أيب الدنيا.40 /1 ،
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وقد درج قول رسولنا األكرم ،صىل الله عليه وسلم ،مث ًال سائر ًا بني الناس يف زماننا

هذا ،يقال إذا أىت املرء ترصف ًا يخجل ،فيكون الحياء سبب ًا لردع املسلم الحيي عن
فعل املنكرات ،فإذا مل يستحي فعل ما يشاء.
مثل يف السياق:

(الذين استحوا ماتوا)
من األمثلة العربية التي جاءت تؤكد عىل أهمية خلق الحياء ،املثل السائر( :الذين
استحوا ماتوا) ،أو كام درج عىل ألسنة العامة (اليل استحوا ماتوا) ،فام قصته؟ ومتى
يقال؟
قصة املثل:

حدثت قصة هذا املثل يف أيام املامليك يف مرص ،حيث مل تكن البيوت فيها
حاممات ،وقد انترشت الحاممات العامة ،فكان حامم شعبي يتوسط املدينة ،ويقصده
الناس يف املناسبات وغري املناسبات ،ويف يوم من األيام كان يف الحامم عدد كبري
شب حريق كبري يف املوقد املوجود يف
من الزبائن ،يستحمون ويتحدثون ،إىل أن ّ
الحامم ،وبدأت ألسنة النار متتد إىل داخل قاعات الحامم التي يتواجد فيها الزبائن.
وهنا ،هرع أحد العاملني يف الحامم إىل ُحجرة االستحامم لينبه املستحمني يف
القاعات ،وهو يرصخ ويقول( :انجوا بأرواحكم من الحريق).
وبدأ العاملون يف الحامم بالهرب مرسعني ،وهم يحملون مالبس الزبائن واملناشف
دومنا قصد ،وبدأ املستحمون يخرجون ،ويلتمسون مالبسهم ليفروا من الحامم،
فلم يجدوا مالبسهم ،فهرب بعضهم من الحامم وهم يضعون بعض املناشف عىل
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أبدانهم ،بينام بقي بعضهم اآلخر حتى ال يرى اآلخرون عوراتهم ،مفضلني املوت
عىل هذا العيب ،فامت من بقي محرتق ًا.
فقال أحد األشخاص ممن حرضوا هذه الواقعة واصف ًا املوقف “هرب من هرب
لينجو ،ولكن اليل استحوا ماتوا” ،قاصد ًا موتهم حرق ًا لعدم خروجهم من الحامم،،
ومن هنا جاء املثل الذي يقول( :اليل استحوا ماتوا).
ويرضب هذا املثل للتهكم من املواقف املخلة بالعادات والتقاليد وقلة الحياء،
التي يقوم بها إنسان أو مجموعة ،وبعدها يترصفون بشكل عادي ،وكأنهم مل يأتوا
بيشء معيب ...

(((

خامتة:
هذه وقفة مع شواهد وأمثلة ذات صلة بخلق من أخالق اإلسالم ،أال وهو الحياء ،كام
قال رسول الله ،صىل الله عليه وسلم( :إن لِ ُك ِّل دِ ٍين خلق ًاَ ،و ُخ ُل ُق الإْ ِ ْس َال ِم ا ْل َح َي ُاء)(((،
جعلنا الله وإياكم من أصحاب هذا الخلق الكريم ،وإىل لقاء آخر مع أمثال أخرى فيها
من الحكم ما فيها ،وصىل الله وسلم وبارك عىل متمم صالح األخالق ،وحامل األمانة
ومؤديها عىل أكمل وجه ،سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ،صاحب الذكرى العطرة.

.www.alghad.com .1
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الزهد ،باب الحياء ،وحسنه األلباين.
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اقرأ وتذكر
أ .إميان تايه  /رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

حسن الظن بالله

وس َف َو َأ ِخيهِ َولاَ َت ْي َأ ُسوا مِ ْن َر ْو ِح ال َّلهِ ِإن َُّه لاَ
قال تعاىلَ { :يا َبنِ َّي ْاذ َه ُبوا َف َت َح َّس ُسوا مِ ْن ُي ُ
ون}(يوسف)87 :
َي ْي َأ ُس مِ ْن َر ْو ِح ال َّلهِ ِإلاَّ ا ْلقَ ْو ُم ا ْل َكافِ ُر َ

هذا هو حسن الظن بالله ...ابنه غائب منذ زمن بعيد ،و َيلحق به أخوه ،وال يزال أمله
ٌ
متفائلة ،ال تعرف اليأس وال التشاؤم.
روح
يف الله كبري ،فالروح القرآنية ٌ
فإذا حدثوك عن االحتامالت العقلية ،حدثهم عن الثقة بالله ،والتوكل عىل الله سبب
كل خري ،فـثالثة فقدها سيدنا يعقوب ،عليه السالم ،مجتمعة:
وبرصه  ..فردها الله له بثالثة :بتوكله  ،وفأله  ،وصربه.
يوسف ،وأخاه،
فقَ َد
َ
َ
ال تيأس

قالت مريمَ { :يا َل ْي َتنِ ي مِ ُّت َق ْب َل َه َذا َو ُك ْن ُت ن َْس ًيا َم ْن ِس ًّيا} (مريم)23 :؛ ومل تعلم أن يف
بطنها “نبي ًا” بعض ُ
طياتها كرامات ،فال تيأس إن طال بك البالء.
الكربات قد تحمل يف ّ

98

اقرأ وتذكر

َت َو َّك ْل َعلىَ

ال َّل ِه

أدبيات

َ
لم
ارصف فِ كرك وخوفك عن الغيبيات فهي يف ِع ِ
إياك أن تخاف شي ًئا قبل حدوثهِ ،
تصورت البالء قبل
الله ،واعلم َّأن البالء إذا نزل عىل العبد ينزل معه اللطف ،وإذا َّ
طف ،وأهلكت روحك ،تيقَّ ن َّأن لك رب ًا قيوم ًا ال
أن يقع ،فقد استقبلت البالء دون ُل ٍ
مهموما ال
ينام ،فاطمنئ به ،وتو َّكل عليه ،واستبشرِ  ،وتفاءل بالخري ،فكم مرة رست
ً
ترى أمامك من كرثة التفكري يف الغد ،كم مرة حملت عىل كتفيك أثقال الدنيا ،وتنقلب
بها من مكان ملكان ،ال أحد يستطيع أن يضمن الغد ،ومع ذلك نسعى وال نستسلم،
ونخطط وال نتوقف ،ونتدبر أمورنا كيفام اتفق ،فنحن ال منلك غري السعي ،والتوكل
{و َت َو َّك ْل َعلىَ ال َّلهِ َو َكفَ ى ِبال َّلهِ
عىل الله ،قال تعاىلَ :

َوكِ يل} (النساء)81 :

ال تأمنوا لها

البرصاء ال يأمنون من خمس خصال:
إن ُ
عز وجل فيه.
الرب ّ
ٌ .1
ذنب قد َمىض ،ال َيدري ما َيصنع َّ
اله َلكات.
مر قد َبقي ،ال َيدري ما فيه من َ
ُ .2ع ٌ
وف ٌ
َ .3
كر واستدراج.
ضل قد ُأ ْع ِطي للعبدَ ،
لع ّله َم ٌ
وضال َل ٌة َقد زُ ّي َنت لهَ ،يراها ُه َد ًى.
َ .4
وزيغُ قلب ساعة ،فقد ُيسلب املرء دينه وال يشعر.
َ .5
إال الدعاء!

قال أحد الصالحني :كل األشياء ترحل وال تعود ،إال الدعاء؛ يرحل بالرجاء ،ويعود
بالعطاء.
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عرشة أشياء ضائعة!!

قال ابن القيم ،رحمه الله ،عرشة أشياء ضائعة ال ُينتفع بها:
 .1علم ال ُيعمل به.
 .2وعمل ال إخالص فيه ،وال اقتداء.
 .3ومال ال ُينفق منه ،فال َيستمتع به جامعه يف الدنيا  ،وال ُيقدمه أمامه إىل اآلخرة.
 .4قلب فارغ من محبة الله ،والشوق إليه ،واألنس به.
َ .5بدن ّ
معطـل من طاعته وخدمته.
تتقـيـد برضاء املحبوب ،وامتثال أوامره.
 .6محبة ال ّ
 .7وقت معطل عن استدراك َفارِ ط ،أو اغتنام ّبر ُ
وقر َبة.
 .8فكر يجول فيام ال ينفع.
 .9خدمة من ال تقربك خدمته إىل الله  ،وال تعود عليك بصالح دنياك.
 .10خوفك ورجاؤك ملن ناصيته بيد الله ،وهو أسري يف قبضته ،وال ميلك لنفسه
حذر ًا ،وال نفع ًا ،وال موت ًا ،وال حياة ،وال نشور ًا)*(.

من جاد ساد

اعلم َّأن من جاد ساد ،ومن بخل رذل ،وإن أكرم الناس من أعطى من ال يرجوه ،ومن
مل يطب حرثه مل يزك نبته ،والفروع من مغارسها تنمو ،وبأصولها تسمو.

* كتاب الفوائد ،ص .126
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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 يشارك يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

رام الله :تحت رعاية دولة الدكتور محمد اشتية ،رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني،
وبحضوره ،شارك سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية ،يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم ،الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون
الدينية ،مبشاركة معايل الدكتور حاتم البكري ،وزير األوقاف والشؤون الدينية ،ومعايل
الدكتور محمود الهباش ،قايض قضاة فلسطني ،مستشار سيادة الرئيس للشؤون الدينية
والعالقات اإلسالمية ،وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية ،وقد أشاد سامحته
بهذا االحتفال ،وبالجهود التي تبذلها وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف هذا املجال،
وأضاف أن االحتفال
ب��ح��ف��ظ��ة ال���ق���رآن
ومجوديه والناجحني
وامل��ت��ق��دم�ين يف
مسابقات

الحفظ

والتجويد يف الوطن
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هو احتفال مهم،
وذل���ك ألن ه��ؤالء
الحافظني هم أهل
الله يف األرض ومع
السفرة الكرام ،يف
م��ص��ايف امل�لائ��ك��ة
املقربني م��ن الله
سبحانه وت��ع��اىل،
وأن لهم أجر الحفظ
واألداء ،وحمل هذا
الكالم القيم ،وهنأ
سامحته الخريجني
وذوي��ه��م ع�لى هذا
اإلنجاز املهم يف حياتهم ،ومتنى لهم دوام التوفيق والنجاح.
املفتي العام يهنئ رئيس ديوان املوظفني العام
لحصول الديوان عىل جائزة عاملية

رام الله :هنأ سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقىص املبارك ،معايل األخ موىس أبو زيد ،رئيس ديوان املوظفني
العام ،لحصول الديوان عىل جائزة  wsis 2022عن فئة التوظيف اإللكرتوين ،وأشاد
سامحته مبنظومة التوظيف اإللكرتوين التي اعتمدها ديوان املوظفني العام للتنافس
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ع��ل�ى ال���وظ���ائ���ف
يف

نشاطات  ..ومسابقات

ال����ق����ط����اع

ال���ع���ام ،وحققت
مستوى عالي ًا من
الشفافية والنزاهة
وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص
ب�ي�ن امل��ت��ق��دم�ين
جميعهم ،وجعلت األمور أكرث مصداقية ،كام أثنى عىل اإلنجازات التي حققتها
املدرسة الوطنية لإلدارة من خالل الربامج التطويرية ،ومتكني موظفي مؤسسات
الدولة عرب الربامج التدريبية املهمة والعرصية التي تقدمها ،من جانبه أثنى أبو زيد
عىل هذه الزيارة ،مشري ًا إىل أهمية هذه الجائزة التي كانت عىل مستوى العامل.
دار اإلفتاء تكرم مفتي طوباس إلحالته إىل التقاعد

القدس :تحت رعاية سامحة الشيخ محمد أحمد حسني ،املفتي العام للقدس
والديار الفلسطينية /خطيب املسجد األقىص املبارك ،أقامت دار اإلفتاء الفلسطينية
يف مكاتب إدارتها العامة حفل تكريم ووداع للشيخ حسني عمر ،مفتي محافظة
طوباس ،والسيد صالح داري ،املوظف اإلداري يف دائرة إفتاء محافظة القدس
الرشيف ،إلحالتهام إىل التقاعد ،ويف كلمة لسامحته أثنى عىل الزميلني عمر وداري،
مبين ًا أنهام كانا مثالني لإلخالص واالجتهاد ،شاكر ًا عطاءهام وانتامءهام وجهدهام
خالل فرتة خدمتهام ،التي تجاوزت العرشين عام ًا ،متمني ًا لهام دوام الصحة والعافية.
بدوره متنى فضيلة الشيخ إبراهيم عوض الله ،نائب املفتي العام للقدس
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والديار الفلسطينية،
ل��ل��زم��ي��ل�ين حسني
عمر وص�لاح داري
التوفيق يف حياتهام
املستقبلية ،مبين ًا أن
حفل التكريم هذا
هو من باب الوفاء
يستحقان

لزميلني
التكريم.

وش��ك��ر الشيخ
حسني عمر سامحة
امل��ف��ت��ي ال��ع��ام
وفضيلة نائبه وأرسة
دار اإلف���ت���اء عىل
هذا التكريم الذي يرتك أثر ًا إيجابي ًا لديهام ،متمني ًا لدار اإلفتاء والعاملني فيها دوام
التقدم واالزدهار ،ثم قدم سامحته درع دار اإلفتاء الفلسطينية للزميلني املتقاعدين.
املفتي العام يرتأس جلسات عدة ملجلس اإلفتاء األعىل

رام الله :ترأس سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية /رئيس مجلس اإلفتاء األعىل ،الجلسات السابعة والثامنة والتاسعة بعد
املائتني لجلسات مجلس اإلفتاء األعىل ،حيث استهجن املجلس الصمت العاملي
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نشاطات  ..ومسابقات

تجاه العدوان اإلرسائييل املتصاعد يف األرايض الفلسطينية ،من خالل عمليات القتل
وانتهاك املقدسات واملقابر ومصادرة األرايض ،مدين ًا اإلجراءات التي تتناىف مع الرشائع
والقوانني واألعراف الدولية جميعها ،كام استنكر املجلس تخصيص أرض فلسطينية
متت مصادرتها باستخدام ما يسمى “بقانون أمالك الغائبني” بشكل غري قانوين من
واملهجرين الفلسطينيني إلقامة مجمع دبلومايس أمرييك عليها ،مطالب ًا برضورة
الالجئني
ّ
إلغاء هذا املرشوع ،ألنه يقام عىل أرض فلسطينية ،معترب ًا أن مثل هذا املرشوع
مستعمرة استيطانية كباقي املستوطنات التي تقيمها سلطات االحتالل عىل األرايض
الفلسطينية،

كام

رف����ض امل��ج��ل��س
م�����ا ت����ق����وم ب��ه
سلطات االح��ت�لال
م����ن اس���ت���ه���داف
للتعليم وللمنهاج
الفلسطيني،

يف

ال��ق��دس املحتلة
وس���ائ���ر األرايض
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
م���ن خ�ل�ال إل��غ��اء
املنهاج الفلسطيني
وم���ح���اوالت ف��رض
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املنهاج اإلرسائييل عىل الطالب الفلسطينيني يف مدارس القدس املحتلة ،تسويق ًا
للرواية اإلرسائيلية العنرصية أو من خالل سحب تصاريح بعض املدارس والتهديد
بإغالقها ،ناهيك عن قرارات الهدم ملدارس أخرى؛ مؤكد ًا عىل أن الشعب الفلسطيني
تحد واضح
سوف يسقط هذه املؤامرات كلها ،التي متارسها سلطات االحتالل يف ٍّ
للعامل أجمع ،وناشد املجلس املؤسسات جميعها والهيئات املحلية والدولية برضورة
التدخل لوقف هذه االنتهاكات.
مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة دينية ونشاطات أخرى

نابلس :شارك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شوباش ،مفتي
محافظة نابلس ،يف ندوة طبية دينية بعنوان“ :األخطاء الطبية”
عقدت يف صالون األستاذة أفنان دروزة الثقايف ،تحدث
فضيلته فيها عن الجوانب الرشعية والحاالت التي يؤخذ بها
عند الخطأ الطبي ،وشارك يف ورشة عمل بعنوان“ :صيغ التمويل اإلسالمي والخدمات
املرصفية” عقدها البنك اإلسالمي الفلسطيني يف ملتقى رجال األعامل ،وشارك يف
اجتامع إلطالق مجلس إدارة تجمع دواوين نابلس ،وتكريم املجلس السابق عقدت يف
ملتقى رجال األعامل ،وشارك يف اجتامع املجلس التنفيذي للمحافظة ،واجتامع لجنة
أصدقاء بلدية نابلس ويف ماراثون“ :ال للمخدرات” ،وكان فضيلته قد ألقى العديد
من الدروس وخطب الجمعة يف مختلف مساجد املحافظة ،تناول فيها العديد من
املوضوعات املختلفة ،وشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية ،تطرق فيها إىل
مختلف جوانب الحياة ،وساهم يف حل العديد من النزاعات والخالفات العائلية
والعشائرية.
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مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف وقفة

نشاطات  ..ومسابقات

مساندة لألرسى ونشاطات أخرى

بيت لحم :شارك فضيلة الشيخ عبد املجيد العامرنة –
مفتي محافظة بيت لحم – يف وقفة مساندة لألرسى املرضبني
عن الطعام يف سجون االحتالل أمام مقر الصليب األحمر،
ويف اجتامع مديرية األوقاف بخطباء املساجد يف مسجد عمر بن الخطاب  ،كام زار
عدد ًا من الجرحى الذين يرقدون عىل رسير الشفاء يف مشفى الجمعية العربية ،الذين
أصيبوا خالل اجتياح جيش االحتالل ملنطقة الدوحة ومخيم الدهيشة ،وشارك يف
ورشة عمل خاصة بحامية مرسح الجرمية ،نظمتها الرشطة الفلسطينية بالتعاون مع
مؤسسة  ،actواستقبل وفد ًا أجنبي ًا مسل ً
ام من بريطانيا يف مسجد عمر بن الخطاب،
وألقى عليهم درس ًا ديني ًا ،كام ألقى فضيلته العديد من الدروس الدينية يف مختلف
مساجد املحافظة ،تناول فيها موضوعات دينية ،وشارك يف العديد من الربامج
اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم ،تناول فيها قضايا وموضوعات تهم املواطنني
يف حياتهم اليومية ،كام ساهم يف حل العديد من الخالفات والنزاعات العائلية
والعشائرية.
مفتي محافظة جنني يشارك يف اجتامع لجنة اإلصالح ونشاطات أخرى

جنني :شارك فضيلة الشيخ محمد أبو الرب -مفتي محافظة
جنني -يف اجتامع لجنة اإلصالح ،الذي ُعقد يف مكتب محافظ
محافظة جنني ،ويف اجتامع املؤسسات ،الذي ُعقد يف مكتب
مديرية الرتبية والتعليم ،ويف حفل افتتاح معرض التسوق،
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الذي أقيم يف قاعة األمري ،وألقى فضيلته العديد من الدروس ،وخطب الجمعة يف
عدد من مساجد املحافظة ،تناول فيها العديد من املوضوعات الدينية املختلفة،
كام شارك يف العديد من الربامج اإلعالمية عرب العديد من وسائل اإلعالم ،تناول
فيها مختلف جوانب الحياة ،وساهم كذلك يف حل العديد من النزاعات والخالفات
العائلية والعشائرية وإصالح ذات البني.
مفتي محافظة سلفيت يشارك يف ورشة عمل دينية

سلفيت :شارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف
الحاج محمد –مفتي محافظة سلفيت -يف ورشة عمل دينية
بعنوان“ :األرسة يف اإلسالم” أقامتها دار اإلفتاء الفلسطينية
يف املحافظة بالتعاون مع دائرة العمل النسايئ يف مديرية
أوقاف سلفيت ،وألقى فضيلته كلمة بعنوان“ :مقاصد النظام االجتامعي يف اإلسالم”.
مفتي جنوب الخليل يشارك يف وقفة تضامنية مع األسري خليل عواودة

دورا :شارك فضيلة الشيخ أكرم الخطيب – مفتي جنوب
الخليل -يف وقفة تضامنية مع األسري خليل عواودة ،املرضب
عن الطعام يف سجون االحتالل ،وذلك بالقرب من منزله
يف مدينة إذنا ،وألقى فضيلته كلمة باسم القوى الوطنية
واإلسالمية ،دعا فيها إىل االستمرار يف مؤازرة األرسى جميعهم ومساندتهم ،حتى
ينالوا حريتهم ،كام دعا إىل الوقوف إىل جانب أرسهم ،ودعمهم وزيارتهم يف
َّ
وحث عىل الوحدة الوطنية ،مؤكد ًا أنها واجب ديني
املناسبات الدينية والوطنية،
ووطني ،خاصة يف هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،وتطرق
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نشاطات  ..ومسابقات

فضيلته إىل اإلجراءات التي متارسها سلطات االحتالل ضد األرسى الفلسطينيني ،مبين ًا
أن هذه الترصفات والسلوكات تتعارض مع الرشائع الساموية وتتناىف مع القوانني
واألعراف الدولية.

تهنئة ومباركة
مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية ،وانئبه
فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض هللا ،وأعضاء جملس اإلفتاء األعلى وأصحاب
الفضيلة املفتون ،وأسرة دار اإلفتاء الفلسطينية يرحبون
بفضيلة الشيخ سليم مصطفى عبد الرحمن األشقر
مفتي محافظة أريحا واألغوار
ويتقدمون منه أبمجل التهاين وأعز التربيكات مبناسبة انضمامه إىل أسرة دار
اإلفتاء الفلسطينية ،وتعيينه مفتياً لدائرة إفتاء حمافظة أرحيا واألغوار ،مبرسوم رائسي
بناء على تنسيب من مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والداير
الفلسطينية ،سائلني هللا عز وجل أن ينفع به وبعلمه اإلسالم واملسلمني.
حفظكم الله ورعاكم وعىل طريق الخري سدد خطاكم
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مسابقة العدد 162

السؤال األول :من.......؟
 .1اللذان قصدتهام عائشة ،ريض الله عنها ،بقولها لعروة( :يا ابن
ول مِ ْن َب ْع ِد َما
الر ُس ِ
أختي كان أبواك منهم{ :ا َّل ِذ َ
ين ْ
اس َت َجا ُبوا لِ َّلهِ َو َّ
َ
يم} (آل عمران.))172 :
َأ َصا َب ُه ُم ا ْلقَ ْر ُح لِ َّل ِذ َ
ين َأ ْح َس ُنوا مِ ْن ُه ْم َواتَّقَ ْوا أ ْج ٌر َع ِظ ٌ
واحتج عبد الرحمن بن
 .2الذي كان عمر بن الخطاب يدنيه منه،
َّ
عوف عىل ذلك بقوله( :إنَّ لنا أبناء مثله).
 .3املفتي السابق ملحافظة طوباس ،الذي تقاعد مؤخر ًا.
 .4القائل:
أ .وال تجزع لحادثة الليايل فام لحوادث الدنيا بقاء
اب َر ًّبا َد َع ُاه ،يا َأ َب َت ْاه؛ من َج َّنةُ ا ْلفِ ْر َد ْو ِس َم ْأ َو ْاه
ب .يا َأ َب َت ُاه؛ َأ َج َ
يا مفرد ًا يف الدهر عن أرضابِ هِ
ت .يا يوم ميالد النبي محمد
ّ
مليالد فليس لها غروب
ث .ولدت فأرشقت شمس تجلت
ٍ
تخش عاقبة الليايل ومل تستحي فافعل ما تشاء
ج .إذا مل َ
محام فاشل”
ح“ .اإلسالم قضية عادلة يف يد
ٍ
خ .صاحب كتاب:
أ .البداية والنهاية.
ب .محمد املثل األعىل.
ت .الشفا بتعريف حقوق املصطفى.
السؤال الثاين :ما......؟
َ
لأْ
َ
فَ
لىَ
الله ن ََظ َر ِإ أ ْه ِل ا ْر ِضَ ،مقَ َت ُه ْم َع َر َب ُه ْم
 .1حكم حديث ”إِنَّ َ
اب”.
َو َع َج َم ُه ْمِ ،إلاَّ َبقَ ا َيا مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
 .2رأي الشافعية والحنابلة يف حكم استعامل الحرير للرجل يف
غري اللباس.
 .3حكم بيع املزايدة.
 .4حكم الزواج من منكر فرض الصالة.

 .5رأي مجلس اإلفتاء األعىل يف حكم الطالق البدعي.
 .6جواب عبد الله بن عباس عن سؤال يتعلق بجمع الرسول ،صىل
الله عليه وسلم ،فيِ غَ رْ ِي خَ ْو ٍف َو َال َسفَ ٍر.
 .7جواب الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،عن تساؤل تعلق بوقوفه
عند مرور جنازة يهودي .
 .8عدد الربامج التدريبية التي أنجزتها املدرسة الوطنية منذ نشأتها
حتى اآلن.
 .9الذي يرحل بالرجاء ،ويعود بالعطاء.
 .10اسم املفتي الحايل ملحافظة أريحا واألغوار.
السؤال الثالث :أجب بنعم أو ال......؟
{وإِنْ
 .1يرى صاحب أضواء البيان أن آية القتال نسخت قوله تعاىلَ :
اج َن ْح ل ََها}.
لس ْل ِم فَ ْ
َج َن ُحوا لِ َّ
 .2يرى الرازي أن املراد مبداولة األيام بني الناس ،أن الله ينرص
املؤمنني تارة ،وأخرى ينرص الكافرين.
 .3أصاب املسلمون من املرشكني يوم بدر ثالثني أسري ًا وسبعني
قتي ًال.
 .4خاف النبي ،صىل الله عليه وسلم ،عىل املسلمني من بعده ما
يفتح عليهم زهرة الدنيا وزينتها.
س َص ِاح َب ا ْل َيماَ َمةِ َ ،واآلخَ ُر ُم َس ْيلِ َمةَ َص ِاح َب
 .5الكذابان ا ْل َع ْن يِ َّ
َص ْن َع َاء.
 .6كتاب “الشامئل املحمدية” لإلمام الرتمذي.
 .7أسقطت قنابل ذرية عىل هريوشيام يف اليابان.
 .8يقع املقر الحايل للمدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة يف بلدة
أبو شخيدم.
 .9معنى( :الخدر) السرت.
 .10يقع منزل األسري خليل عواودة يف بلدة إذنا  /قضاء الخليل.

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 162
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 160
السؤال األول:

 .1الجنة والنار.
 .2حج عن نفسك ثم حج عن شربمة.
 .3الهرولة.
 .4الفدية.
 .5الوفاء للقدس.
 .6أ .حج مربور.
ب .أن تصدق وأنت شحيح تخىش الفقر.
 .7أ .ركن.
ب .ال يصح.
 .8أ .الجامع.
ب .تساقطت أو محيت.
ت .الزاد والراحلة.
 .9أ .مركز يافا.
ب .ميالد.

السؤال الثاين:

 .1عالء بن الحرضمي.
 .2ريتشارد قلب األسد.
 .3املهندس عدنان الحسيني.
 .4أ .الرسول ،صىل الله عليه وسلم.
ب .املرحوم يارس عرفات.
ت .الشاطبي.
 .5أ .مصطفى السباعي.
ب .الخوارزمي.
السؤال الثالث:

 .1بعد أربعني سنة من وضع املسجد الحرام.
 .2قبل إخراجها.

الفائزون يف مسابقة العدد 160
العنوان

االسم

قيمة الجائزة بالشيكل

إرساء حكمت غزة

طولكرم

ليث شوكت مسلم

نابلس

250

هديل بسام ادريس أبو اسنينة

الخليل

250

رام الله

250

انتصار عبد الحي إبراهيم

أريحا

250

محمد صبحي خليل الطويل

غزة

250

رشيف محمد مفارجة
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250

جملة اإلسراء

العدد  162ربيع األول  /ربيع اآلخر 1444هـ  -ترشين األول  /ترشين الثاين 2022م

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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