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افتتاحية العدد  ...افتتاحية العدد  ...افتتاحية العدد

مواطــــن اإلســـــراء
بني احلــــرية واألســــر
بقلم :الشيخ حممد حسني  /املشرف العام

يف كل عام هجري متر بنا ذكرى اإلسراء والمعراج في السابع والعشرين
من شهر رجب الفرد ،وهو أحد األشهر احلرم .وفيها يستذكر كل مسلم يف هذا العامل
مواطن الذكرى ،فيجول بفكره يف رحاب املسجد احلرام جبوار الركن من الكعبة املشرفة
حيث الرسول األكرم  يتعبد لربه ،ويلجأ إليه طالباً عونه وتوفيقه يف الدعوة إىل

توحيد اهلل ،ونشر دين اإلسالم احلنيف بني سدنة بيت اهلل احلرام وحراسه وجماوريه،
َ
َّاس لَلَّذِ ي
الذي جعله اهلل أول بيت يوضع يف األرض ،قال تعاىلِ { :إ َّن أ َّو َل بَيْ ٍت و ُِض َع لِلن ِ
ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َو ُه ًدى لل ْ َع مَ ِالني
ِّ
فمن رحاب البيت اآلمن انطلقت هذه الرحلة القدسية اإلميانية ،أمريها راكب
} (آل عمران.)96:

الرباق ،سيد اخللق أمجعني ،يصاحبه ويرافقه أمني الوحي جربيل .
ويصل الركب امليمون يف قليل من الوقت إىل املسجد األقصى املبارك ،حيث
البيت الثاني الذي وضع للناس يف األرض حلديث أبي ذر  قال ( :يا رسول اهلل
أي مسجد وضع يف األرض أول؟ قال: املسجد احلرام ، قلت :ثم أي؟ قال :املسجد
األقصى،قلت :كم بينهما؟ قال :أربعون سنة ،وأينما أدركتك الصالة فصل
فهو مسجد )

(صحيح مسلم،املساجد ومواضع الصالة).

وبالوصول إىل املسجد األقصى تتحدد حماور هذه املعجزة العظيمة ؛ معجزة اإلسراء،







مواطن اإلسراء بني احلرية واألسر

حيث حمور العقيدة الذي يربط ديار اإلسراء بأعظم رموز التوحيد والعبادة يف ديار
املسلمني يف مكة املكرمة ،بلد البيت احلرام واملسجد احلرام ،ويف القدس بلد املسجد
األقصى املبارك.

وشاء اهلل تعاىل هلذه املعجزة اليت كرم بها نبيه حممداً  أن تكون القيمومة على هذين

املسجدين للمسلمني ،وأبى اهلل تعاىل إال أن تسجل هذه القيمومة يف اللوح احملفوظ
والوحي املقروء يف كتاب اهلل تعاىل آية من كتاب اهلل وسورة من سور القرآن الكريم،
َ
ال منَ مْال َ ْسجدِ حْ َ
{سُ بْ َحا َن الَّذِ ي أَ ْس َرى ِب َعبْدِ ِه لَيْ ً
ال َر ِام ِإ ىَل مْال َ ْس ِجدِ األقْ َصى الَّذِ ي بَا َركْنَا َح ْول َ ُه
ِ
ِّ
لِنُ ِري َ ُه ِم ْن آيَا ِتنَا ِإن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِمي ُع ال َب ِص ُ
ري } (اإلسراء.)1:
وزيادة يف تكريم النيب  يستقبله األنبياء ورسل اهلل الكرام يف رحاب املسجد

األقصى ليصلي إماماً بهم ،إشارة وداللة على أنه خامتهم وأنه إمامهم يف تبليغ رساالت
اهلل ،وأنه وأمته األمناء على بيوت اهلل ومساجده يف األرض ،وأن هذه الديار املباركة هي
ديار إسالمية ألمة اإلسالم اليت أكرمها اهلل بسدانة هذه املساجد الطاهرة.
ويؤتى النيب  بإنائني من مخر ولنب؛ فيختار اللنب ليقول له جربيل « احلمد هلل
الذي هداك للفطرة لو أخذت اخلمر غوت أمتك »

(صحيح البخاري،تفسري القرآن ،قوله أسرى

بعبده ليال من املسجد احلرام).

ومن رحاب املسجد األقصى يعرج بالنيب  إىل السموات العلى ،فيلتقي يف كل
مساء برسول من رسل اهلل الكرام يرحب به ويدعو له ،وينطلق عليه الصالة والسالم يف
معراجه لريى سدرة املنتهى ،ومالك خازن النار ورضوان خازن اجلنة ،ويرى من املرائي
واملشاهد مصائر أهل اخلري وأهل الشر.
ويدنو من احلضرة القدسية حيث صرير األقالم ،وخيلع عليه بديع السموات واألرض،

حلل الكرامة والرضوان ،ويفرض عليه وعلى أمته أعظم ركن من أركان اإلسالم مخساً
يف العمل ،يقابلها مخسني يف األجر والثواب ،فكانت الصالة عمود الدين يف األرض
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وركنه يف السماء ،وهي رحلة عروج املؤمن بروحه إىل رحاب الفضاء والفضل اإلهلي.
فال حاجز بني املسلم وربه يف الصالة ،وكما يف احلديث الشريف ( :أقرب ما

يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء )

(صحيح مسلم،الصالة،ما يقال يف

الركوع والسجود).

فلله احلمد واملنة على هذا الفضل العظيم واخلري العميم.
ومن منطلق حرص املسلمني على حتقيق األمر اإلهلي بإسالمية ديار اإلسراء واملعراج،
انطلقت جيوش الفتح من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة لتطهري بيت اهلل احلرام من

األصنام واألوثان ،وإعالنه بيتاً لعبادة اهلل وتوحيده ،ومسجداً خالداً على مر الزمان،
وكان ذلك يف العام الثامن للهجرة الشريفة ،كما انطلقت كتائب اإلميان يف السنة
اخلامسة عشرة للهجرة الشريفة لفتح بيت املقدس ،وحترير مسجدها األقصى املبارك،
ليكون منارة للتوحيد والعبادة يف هذه الديار اإلسالمية املباركة ويرفع بالل  - مؤذن
رسول اهلل  - نداء التوحيد يف هذه الرحاب الطاهرة  ،فيبكي الصحابة رضوان اهلل
عليهم الذين افتقدوا رسول اهلل  يف موقف العزة اإلمياني هذا ،ومينح الفاروق عمر
 عهداً لسكان القدس حبماية أرواحهم وممتلكاتهم وتدخل القدس وديار اإلسراء
واملعراج يف حظرية الدولة اإلسالمية ،اليت ذادت عن هذه الديار ردحاً من الزمان إىل أن

وقعت يف أسر الصليبيني وحررها القائد املظفر صالح الدين األيوبي رمحه اهلل.
ودارت عجلة الزمان؛ فها هي ديار اإلسراء واملعراج ترزح حتت نري احتالل ،طال ليله
بانتظار حترير يعيد هلا العزة املسلوبة والكرامة املهدورة ،ويكسر قيود األسر اليت تكبل
حمبيها وعشاق زيارتها وشد الرحال إليها.

فهال كانت ذكرى اإلسراء واملعراج اليت متر بنا يف هذه األيام حافزاً ألمة اإلسالم

لتوحيد صفها ،والعمل اجلاد من أجل حرية هذه الديار ،ليعود املسجد األقصى املبارك
حمور معجزة اإلسراء واملعراج حراً طليقاً ،تشد إليه رحال املسلمني من كل مكان،
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وتفتح القدس قلبها ألبنائها وزوارها ،ويكون أهل هذه الديار أبناء فلسطني يف استقبال
العائدين إىل الديار بعد غياب ،واملرحبني بضيوف الرمحن يف رحاب القدس ،ودرة
جبينها املسجد األقصى املبارك.
ويومئذ حيتفي كل املسلمني بذكرى اإلسراء واملعراج ،ليجددوا عزة الفتح يف عهد
عمر والصحابة – رضوان اهلل عليهم – وجمد التحرير يف عهد صالح الدين رمحه اهلل.
وما ذلك بعزيز على أمة تقرأ يف كتاب اهلل آيات سورة اإلسراء اليت رمست منهج العزة
والكرامة واهلداية { إ َّن ه ََـذا ال ْ ُق ْرآ َن يِهْدِ ي لِلَّت ِهي أَقْ َومُ َوي ُ َبش ُر مْال ُ ْؤ ِم ِن َني الَّذِ ينَ ي َ ْع َملُو َن ا َّلص حِ َ
ات
ال ِ
ِ
يِ َ
ِّ
َ ُ َ
َ
أ َّن هَل ْم أ ْجراً ك ِبرياً }(اإلسراء)9:
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بقلم  :الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير

ولسنا هنا يف مقام التأييد أو املعارضة ألي من

خيتلف الناس يف حتليل كثري

الفريقني ،وإمنا نريد أن ندعو للرتوي يف قراءة

يف أحناء العامل الرحب ،فريى

املعركة الطاحنة اليت حتاك ضد وجودنا ،وضد

من األحداث اليت تقع هنا وهناك
البعض أنها موجهة ومدبرة ،ويراها
آخرون بصورتها الظاهرة ،فينسبون
الفعل للفاعل حسب ورود خربه من
مصادره ،أو من األبواق اليت تصدت
لإلعالن عنه .ويعمل أنصار كل
من الظاهر واملؤامرة على االنتصار
ملواقفهم ،فيسوق كل فريق األدلة
والرباهني اليت يراها داعمة لوجهته،
ويشن النقد الالذع ملخالفيه.

األحداث وحتليلها حتى ال نكون جزءاً من وقود
قيمنا ومبادئنا وديننا وأرضنا ومقدساتنا.

نقول هذا يف ضوء احلملة الشرسة اليت تقوم
على وصم املسلمني ودينهم باإلرهاب ،مع
التذكري بأن احلمالت املعادية لإلسالم واملسلمني
مل تقف عند حد ،وإمنا هي موروث تارخيي ،محلته
األجيال املعادية عرب الزمان ،ويف طول املكان ،غري
أن تلك احلمالت كانت هلا مضامني وأصباغ
متنوعة حسب الظروف الزمانية واملكانية،
وأحدث احلمالت املعاصرة ضد اإلسالم هي اليت

تقوم على اتهام املسلمني ودينهم باإلرهاب ،حتى أضحى الناس يتفننون يف لصق هذه
التهمة باملسلمني أينما وجدوا ،بل إن بعضهم ذهب أبعد من هذا فحاول النيل من
القرآن الكريم والرسول حممد -صلى اهلل عليه وسلم -فأسند إليهما املسؤولية عن







صناعة األحداث وطريقة قراءتها

تصدير اإلرهاب.

مل تكن هذه احلملة لتأخذ ما أخذت من أبعاد وآثار لوال أحداث وقعت هنا وهناك،
سواء على أرض املسلمني ويف بالدهم ،أم تلك اليت تقع يف أرجاء املعمورة ،بني احلني
واآلخر ،وتنسب جلماعات إسالمية .مع التنويه إىل جتنب الدخول يف هذا املقام يف
مسميات وتفاصيل تلك األحداث ،فهي كثرية ومرتامية األطراف ،تاركني اجملال للقارئ
ً
ليتذكر األحداث اليت وقعت من هذا القبيل ،ومتابعة ما حيدث منها حاضراً
ومستقبال،

فهي متالحقة ومجة ،ويبدو أنها يف تزايد وتضخم ،كيف ال؟! وهي ختدم أغراض املرتبصني
وحتقق أهدافهم ،وتنجز كثرياً من طموحهم وآماهلم .سواء كانت صناعتها حملية ،أم
كانت بفعل مؤامرات هدفت جلعل الضحايا وقوداً يف معارك طحنهم.

فمن جمانبة الصواب واحلقيقة أن تؤخذ األحداث على عواهنها ،دون حبث عن
أسبابها ،وفاعليها ،واملخططني هلا ،وتعقب نتائجها ،واملستفيدين منها ،ونود هنا أن يأخذ

القارئ بعض األمور والقضايا يف االعتبار عند قراءة األحداث املعاصرة ،مستعيناً على
ذلك باإلجابة على التساؤالت اآلتية:
هل استند أعداء األنبياء والرسل إىل املوضوعية واحلقيقة يف مواقفهم من األديان
السماوية ،أم ناصبوها العداء جملرد أنها جاءت على غري مزاجهم وأهوائهم؟
هل تطور الناس يف هذا الزمان ونضجت أفكارهم ومواقفهم إىل مستوى فهم الرأي
اآلخر ،واالعرتاف حبقوق اآلخرين يف السيطرة على أمالكهم ومقدراتهم واحلفاظ
على مقدساتهم ،واحرتام حريتهم وحياتهم؟
وهل َّ
ترفع الناس عن أن يهبطوا إىل مستوى االنتهاك واالبتزاز واإلجرام يف شتى بقاع
الدنيا؟
هل يكف الناس يف عاملنا املعاصر عن الكيد واملكر لتحقيق منافع خاصة أو
عامة؟
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هل يسود عاملنا اليوم السالم واألمان ،وال يعكر صفوه سوى العنف واإلرهاب
املصبوغ بلون واحد ،أم أن إبراز لون دون آخر يتم بفعل فاعل؟
هل حتتكم دولنا املعاصرة إىل قواعد العدل واإلنصاف ،يف عالقاتها اخلارجية
وحكمها الداخلي ،فال جور وال إجحاف ،حتى يكون اإلرهاب فيها أو ضدها
ً
ً
ً
ً
ختريبيا حلالة االستقرار اجملتمعي واألمن العاملي؟
وعمال
ناشزا،
أمرا
ً
نظيفا من استعمار أصحاب النفوذ وأطماعهم؟
هل بات العامل
وطرح هذه التساؤالت ال يعين الركون إىل التخمني ،وبناء املواقف على الظنون
واألوهام ،وإمنا املراد منه التنويه إىل ضرورة الرتيث يف املواقف ،حتى ال جنر إىل حتفنا من
حيث نظن أننا أدركنا احلقيقة ،أو تعاطفنا مع أحداث أو أشخاص أو مجاعات ،ظاهرهم
معنا وباطنهم ضدنا ،فنكون كمن جترع السم القاتل يف ملعقة من العسل.
فمن حقنا أخذ احلذر من بعض الناس غامضي التوجه والسرية ،وإن تكلموا بألسنتنا
وتسموا بأمسائنا ،ومن واجبنا أن ال نسارع يف التحمس ألحداث مل نطلع على أبعادها،
ومل حنط بكنهها ،وخباصة اليت تؤدي إىل إحداث اإلرباك ،وزرع الفوضى واختالل األمن
يف صفوف املسلمني.

ويف الوقت نفسه يتحتم على املسلم أينما وجد أن يبقى مؤمناً مببادئه وقيمه اليت

جاء بها دينه احلنيف ،شاء من شاء وأبى من أبى ،مع أخذ احلذر من االجنرار وراء
أحابيل الظالم اليت تصب يف رصيد الطعن باإلسالم ورموزه ،وتستهدف انتهاك حرمات
املسلمني ومقدساتهم.

إن املتابع لألحداث وأخبارها ،يلحظ أن كثرياً منها يأتي يف سياق جر املسلمني

إىل وصمة اإلرهاب ،فال يكاد يفلت حدث فيه قتل يف شتى بقاع األرض من نسبته

للمسلمني ،سواء أكانوا عرباً أم عجماً .رغم أن كثرياً من األعمال اليت توصف باإلرهابية،
يستحيل بأي حال من األحوال أن تكون مقبولة وفق معايري الشريعة اإلسالمية وقيمها
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َح َ
ت أي
ومبادئها ،سواء من ناحية ظروفها أم ضحاياها أم أسبابها أم طريقة تنفيذهاَ .فت ْ

معيار لن يقبل القتل الذي يستهدف إشعال نار الفتنة بني املسلمني ،أو الذي يوجه
ضد األبرياء من الناس وخباصة األطفال منهم والنساء ،ألنه القتل األعمى الذي نرجح
أنه دبر بتخطيط من ال يرجو لإلسالم واملسلمني خرياً ،وإن مت أحياناً بأيدي مسلمة،

فهي أيدي غبية استغلت أبشع استغالل ،فكانت وقوداً يف حرب املسلمني ،واستهداف
دينهم.
إننا نرجو أن ال نصنف مع أنصار نظرية املؤامرة ،فيما نذهب إليه ،فلسنا من دعاة

تعميم هذا التوجه أو إطالقه على كل حدث ،ولكن كثرياً من األحداث ترتك ً
جماال رحباً
إلسنادها جلهات دبرتها ،بل من الغباء استبعاد احتماالت املؤامرة عند حتليل األحداث،
وخباصة الغريبة والغامضة.
وحتى ال نكون سرابيني أو أغبياء ،جيدر بنا أن نفسر األحداث مبنطقية وموضوعية ،فإن
كان السبب فينا فحري بنا التحلي بقدر من الشجاعة واالعرتاف باحلقيقة ،وإن كانت
مرة وصعبة ،وإن كان السبب يعود ملكر املتآمرين ،أو كيد املرتبصني فعلينا أخذ احليطة
واحلذر حتى ال تنطلي علينا احليل.
ويف ديننا احلنيف ما يوجه لألخذ بهذا النهج يف كال سبيليه ،فقد نبهنا اهلل تعاىل إىل
َ َ
ُ
ضرورة مراجعة النفس عندما حتل بنا احلوادث واملصائب ،فقال اهلل تعاىل{ :أ َو مَلَّا أ َصابَتْكم
هّ َ
َ
َ
َ ُ
ُ
ُّم ِصي َب ٌة َق ْد أ َصبْتُم مثْلَيْ َها قُلْتُ ْم أنَّى ه ََـذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعندِ أن ْ ُف ِسك ْم ِإ َّن الل عَلَى كل َش ْي ٍء َقدِ ي ٌر}
ِّ
ِّ

(آل عمران)165:

ومن الشواهد القرآنية على الدعوة لالعرتاف باملسؤولية الذاتية عند وقوع اخلطوب
ُ هّ ُ
واألحداث ،ما نزل تعقيباً على جمريات غزوة حنني ،فقال تعاىل{ :ل َ َق ْد ن َ َص َرك ُم الل يِف َم َو ِاطنَ
ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
رية ٍ َوي َ ْو َم حُ َنينْ ٍ ِإ ْذ أع َْج َبتْك ْم َكثْ َرتُك ْم فَلَ ْم ت ُ ْغ ِن عَنك ْم َشيْ ًئا َو َضا َق ْت عَلَيْك ُم األ ْر ُض مِبَا َرحُ َب ْت
َك ِث َ
ث ُ َّم َولَّيْتُم ُّم ْد ِب ِرينَ } (التوبة )25:ومعلوم ما جرى يوم حنني ،إذ بلغ جيش املسلمني ما يقارب
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اثين عشر ألفاً ،فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة ،فنصبت هلم الكمائن ،وانهزم

بعضهم ،وثبتت القلة بقيادة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولقننا اهلل وإياهم درساً

مفاده أن النصر باإلميان ً
أوال ال بالكثرة وغريها من مظاهر القوة ،فكان املطلوب هنا
مراجعة النفس للبحث عن األسباب ،لتصويب املسار ،وأخذ العرب والعظات.
أما بالنسبة للحذر من كيد املتآمرين ،فقد أمر اهلل بأخذ احلذر أكثر من مرة يف سياق
بيان كيفية صالة اخلوف ومربرها ،مع اإلشارة إىل تطلع أعداء املسلمني وآماهلم لكسر

شوكتهم ،وتفريق صفهم ،وتربصهم بهم وحتينهم للفرص لالنقضاض عليهم ،قال
ْ
َ
َ
تعاىلَ { :و ِإ َذا ُك َ
نت ِفي ِه ْم فَأ َق ْم َت هَلُ ُم ا َّلص َالةَ فَل ْ َت ُق ْم َطآئِ َف ٌة منْهُم َّم َع َك َول ْ َيأ ُخ ُذوا ْ أ ْس ِل َح َت ُه ْم فَ ِإ َذا
ِّ
ُ
ْ
َس َج ُدوا ْ فَل ْ َي ُكونُوا ْ ِمن َو َرآئِ ُك ْم َول ْ َتأ ِت َطآئِ َف ٌة أ ْخ َرى مَل ْ ي َُصلُّوا ْ فَلْيُ َصلُّوا ْ َم َع َك َول ْ َيأْ ُخ ُذوا ْ ِح ْذ َره ْمُ
َوأَ ْس ِل َح َت ُه ْم َو َّد الَّذِ ينَ َك َف ُروا ْ ل َ ْو تَ ْغ ُفلُو َن َع ْن أَ ْس ِل َح ِت ُك ْم َوأَمْ ِت َع ِت ُك ْم فَ َي ِميلُو َن عَلَيْ ُكم َّميْلَ ًة َو ِاحدَ ةً َوالَ
َ
َ
ُ َ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
جُ نَا َح عَلَيْك ْم ِإن َكا َن ِبك ْم أ ًذى من َّم َط ٍر أ ْو كنتُم َّم ْر َضى أن تَ َضعُوا ْ أ ْس ِل َح َتك ْم َو ُخ ُذوا ْ ِح ْذ َرك ْم
ِّ
هّ َ َ
َ
ابا ُّمه ً
ً
ينا} (النساء)102:
ِإ َّن الل أعَدَّ لِلْكا ِف ِرينَ ع ََذ ِ
اح َذ ْر ُه ْم أَن ي َ ْف ِتنُ َ
وك
وقد حذرنا اهلل من حماوالت فتنتنا عن ديننا احلنيف ،فقال تعاىلَ { :و ْ
َ َ هّ
اللُ ِإلَيْ َ
ك} (املائدة)49:
عَن ب َ ْع ِض َما أنزَل
َ
ُ
اب ل َ ْو ي ُِضلُّونَك ْم} (آل عمران)69:
{ َودَّت َّطآئِ َف ٌة م ْن أه ِْل ال ْ ِك َت ِ
َِّ
َ
ُ
ُ ُ
َ
َ
ْ
ت
ك
ل
ا
ْل
ه
اب ل َ ْو ي َ ُر ُّدونَكم من ب َ ْعدِ ِإميَانِك ْم ك َّفاراً َح َسداً م ْن ِعندِ أ ُنف ِس ِهم من ب َ ْعدِ
{ َو َّد ك ِث ٌري م ْن أ ِ ِ ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ ِّ
حْ
َ
ُّ
َما ت َ َبينَّ َ هَل ُم الق} (البقرة)109:
فهذه اآليات الكرمية تشري بوضوح إىل أفعال الكيد والتآمر اليت انربى هلا أعداء

اإلسالم ،ضد اإلسالم وأهله ،فهو مكر الليل والنهار الذي يستهدف ردنا على أعقابنا
وفتنتنا عن ديننا.

والكيد ال يعرف حدوداً ،وال خيتص بأمور دون سواها ،فهو يقع بني األفراد واجلماعات،

كما يقع بني الدول واألمم ،والشواهد القرآنية اليت توضح صور احلدث الذي يقع
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بفعل الكيد التآمري كثرية ،منها ما ذكره القرآن الكريم يف قصة يوسف عليه السالم،
فغلقت امرأة العزيز الباب وطاردت يوسف يف ردهات القصر ،وملا انكشف األمر قلبت
احلقيقة ،فاتهمته بالتحرش بها ،لوال أن هيأ اهلل له من حيلل احلدث ،ويفحص األدلة،

حتى اجنلت احلقيقة ،وفضح التآمر ،وثبت الكيد ،فقال تعاىلَ { :و َرا َو َدت ْ ُه ال َّ يِت ُه َو يِف بَيْ ِت َها عَن
َ َ َ َ َ هّ
َ
َ
الل ِإن َّ ُه َربي أ ْح َسنَ َمثْ َوايَ ِإن َّ ُه الَ ي ُْف ِلحُ ا َّلظ مِالُو َن
ن َّ ْف ِس ِه َو َغلَّ َق ِت األب ْ َوابَ َو َقال َ ْت َهيْ َت لك قال َم َع
اذ ِ
ِّ
َ َ
* َول َ َق ْد َه َّم ْت ِب ِه َو َه َّم ِب َها ل َ ْوال أن َّرأى ب ُ ْرهَا َن َرب ِه َك َذلِ َك لِن َْص ِر َف َعنْ ُه ا ُّلسو َء َوال ْ َف ْح َشاء ِإن َّ ُه
ِّ
َ
اب َقال َ ْت
ِم ْن ِع َبادِ نَا مْال ُ ْخلَ ِص َني * َواسُ َت َب َقا ال ْ َبابَ َو َقدَّ ْت َق ِم َ
يص ُه ِمن ُدب ُ ٍر َوأل ْ َف َيا َسيدَ هَا لَدَ ى ال ْ َب ِ
َ َ ِّ
َ َ َ
َ
َ
َ
ال ِه َي َرا َو َدت ْ يِن عَن ن َّ ْف ِسي
اب ألِ ٌيم* ق
َما َجزَاء َم ْن أ َرا َد ِبأ ْه ِل َك سُ َوءاً ِإالَّ أن ي ُْس َجنَ أ ْو عَذ ٌ
َ
َو َش ِهدَ َش ِاه ٌد م ْن أ ْه ِل َها ِإن َكا َن َق ِميصُ ُه قُدَّ ِمن قُبُ ٍل فَ َصدَ َق ْت َو ُه َو ِمنَ ا َلكاذِ ِب َني * َو ِإ ْن َكا َن
ِّ
َ
َ
يص ُه قُدَّ ِمن ُدب ُ ٍر َق َ
ال ِإن َّ ُه ِمن
َق ِميصُ ُه قُدَّ ِمن ُدب ُ ٍر فَك َذب َ ْت َو ُه َو ِمن ا َّلصادِ ِق َني * فَلَ َّما َرأى َق ِم َ
َ ُ
َ ُ
يم } (يوسف)22-28 :
كيْدِ كنَّ ِإ َّن كيْدَ كنَّ ع َِظ ٌ
وبعد أن مسعت حبديث النساء عن فعلتها ،خططت للمكر بهن ،فجمعتهن ووضعت

يف يد كل واحدة منهن سكيناً ،وأخرجت يوسف إليهن قاصدة أن حتصل ردة فعل فظيعة
من االنبهار به عليه السالم ،فردت على مكرهن بالكيد هلن ،فهو تآمر مقابل تآمر ،قال
َ
تعاىلَ { :و َق َ
ال نِ ْس َو ٌة يِف مْالَدِ ين َِة امْ َرأة ُ ال ْ َع ِز ِيز ت ُ َر ِاو ُد فَ َتاهَا عَن ن َّ ْف ِس ِه َق ْد َش َغ َف َها حُ بّ ًا ِإنَّا ل َ َن َراهَا يِف
ًَ
َ
َ
ُ
ْ
س َع ْت مِبَك ِر ِهنَّ أ ْر َسلَ ْت ِإلَيْ ِهنَّ َوأع َْتدَ ْت هَلُنَّ م َُّتكأ َوآتَ ْت ك َّل َو ِاحدَ ة ٍ منْهُنَّ
َض َال ٍل ُّم ِبنيٍ * فَلَ َّما مَ ِ
ِّ
َ هّ
َ
َ َ
ِسك ً
ينا َو َقال َ ِت ْ
اش للِ ِ َما ه ََـذا ب َ َشراً ِإنْ
بن َ ُه َو َق َّط ْعنَ أيْدِ يَهُنَّ َوقُلْنَ َح
اخ ُر ْج عَلَيْ ِهنَّ فَلَ َّما َرأي ْ َن ُه أكْ رَ ْ
ِّ
َ
ه َ
َـذا ِإالَّ َملَ ٌك ك ِر ٌيم} (يوسف)30-31:
فعلى كل صعيد ميكن أن تصنع األحداث بفعل الكيد والتآمر ،ويقع ذلك لألفراد

واألسر واجملتمعات والشعوب والدول واألمم ،فتجاهل هذا البعد أو استبعاده يعترب خطأ
فادحا ،ويعرقل الوصول للحقيقة ،وحيول دون التشخيص السليم للوقائع واألحداث ،مما
جيعل األمور مضطربة يف حبر التيه ،ودياجري الظالم.
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وأخذ هذا البعد باحلسبان عند حتليل األحداث ،ال يعين االتكال أو االتكاء على نظرية

التآمر يف كل الوقائع واألحداث ،وإمنا يعين ضرورة فحص احلدث بروية قبل االجنرار
العاطفي وراء ظاهر معسول ،أو أسباب معلنة ،فال بد من التمحيص ملعرفة احلقيقة،
وتقرير املواقف بناء عليها.

فاملطلوب أخذ العرب واالستفادة من دروس احلدث ،سواء أكان سبب احلدث ذاتياً أم

تآمرياً ،وسبيلنا لذلك هو التصويب واحلذر ،تصويب األخطاء الذاتية ،واليقظة واحلذر
من كيد املتآمرين ،ويتطلب هذا الرجوع باخلرب ألهل الدراية باألحداث وحتليلها ،وقد
َ
أرشدنا اهلل تعاىل إىل ذلك فقال تعاىلَ { :وإ َذا َجاء ُه ْم أَمْ ٌر منَ األَمْن أَو خْ َ
ال ْو ِف أ َذا ُعوا ْ ِب ِه َول َ ْو
ِ
ِ ِ
ِّ
ُ
هّ
َ
ُ
الل عَلَيْك ْم
ول َو ِإ ىَل أ ْولِي األمْ ِر ِمنْ ُه ْم ل َ َع ِل َم ُه الَّذِ ينَ ي َ ْس َت ِنب ُطون َ ُه ِمنْ ُه ْم َول َ ْوالَ فَ ْض ُل ِ
َردُّوه ُ ِإ ىَل ال َّرسُ ِ
حتُ ُه الَتَّ َب ْعتُ ُم ا َّلشيْ َطا َن ِإالَّ َق ِل ً
َو َر مْ َ
يال} (النساء)83:
فتشخيص احلدث والبحث عن األسباب احلقيقية ضرورة شرعية ومنطقية ،ليكون

ً
وسبيال لعالج اجلراح ،والنهوض من جديد ،فاأليام دول ،والقرح ال يدوم ،واهلل
مقدمة
ُ
هُ َ
ُ
َّاس} (آل
تعاىل يقولِ { :إن يمَ َْس ْسك ْم َق ْرحٌ فَ َق ْد َم َّس ال ْ َق ْو َم َق ْرحٌ مثْل ُه َو ِتل ْ َك األيَّامُ نُدَ ِاولا بَينْ َ الن ِ
ِّ
عمران )140:لكن األمر حباجة إىل وعي وتفاؤل وإرادة صلبة وعزمية صادقة.
فالنظرة السوداوية لواقعنا إن مل خترتقها ومضات األمل ،ستكون سهماً يضرب يف

عمق جراحنا ليزيدها إثخاناً ،ويؤدي إىل استفحال الداء ،ويؤخر شفاءنا مما حنن فيه،
فاألمل مطلوب ،والتفاؤل منشود ،جنباً إىل جنب مع الوعي ،واهلمم العاملة ،والنوايا

املخلصة ،واألهداف النبيلة ،والسبل النظيفة ،املستنرية بهدي اهلل ورسوله الكريم صلى
اهلل عليه وسلم.
عسى اهلل أن ميدنا بعونه وتأييده ،وأن يهدينا سواء السبيل ،وأن يلهمنا السداد
والتوفيق .
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املسجد األقصى املبارك
بقلم  :أمحد حممود القاسم  /رام اهلل
ارتبطت باملساجد صفات الطهارة والقداسة ،و َزيَّنتها خصائص البهاء واجلالل ،فهي

مواطن ُخصصت للسجود والركوع والذكر والدعاء ،وبقدر طهارة الكلمات ،اليت

يرددها الساجد احلق ،ونقاِء ُ
اجلمل اليت ينطق بها الذاكر احلق ،صارت األنفاس يف

املساجد ،أنقى فيها عماَّ سواها من األرض ،لكن املساجد ،ليست مجيعا يف قامة املسجد
احلرام ،واملسجد النبوي ،واملسجد األقصى؛ فهذه املساجد الثالثة ،ترتفع رتبتها على

غريها؛ إذ شهدت زرع بذور التوحيد ،وثبات األنبياء والصدّيقني يف وجه املحَِن ،من أجل

نشر دين اهلل يف أرضه.

وقد ُذكر املسجد األقصى يف القرآن صراحة وإشارةً ،ضمن احلديث عن القدس

وأرضها املباركة ،كما أثنى النيب على املسجد املبارك ،وجعل لزيارته آدابا وأحكاما،
واملقصود باملسجد األقصى املبارك مجيع املساحة الواقعة داخل السور.
املسجد األقصى :
هو أحد األبنية التارخيية العريقة ،بناه أول مرة أبو األنبياء ،إبراهيم -عليه السالم-

ثم ُج ِّدد بعد ذلك
مبئات السنني ،ويقال
أيضا إن الذي بناه أول
مرة هو سيدنا آدم عليه
السالم.
ومل يتيس ْر للمسلمني
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بيت املقدس ومسج ِدها األقصى يف زمن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -إال أن
فتح ِ
املسجد املبارك ،شهد أحداثا عظيمة يف ذلك الزمن ،فكان نهايًة لرحلة اإلسراء وبدايًة
للمعراج ،كما ظل قبلة للمسلمني ،طوال تواجدهم يف مكة ،وسبعة عشر شه ًرا بعد
اهلجرة.

حني جاء اخلليفة (عمر) بن اخلطاب -رضي اهلل عنه -إىل مدينة بيت املقدس فاحتا،

وج ِّدد املسجد أيام
مكث فيها أياماً عدة ،وأقام مسج ًدا متواضعا ،صلى فيه املسلمون زمناُ ،
األمويني يف عهد خالفة اخلليفة عبد امللك بن مروان وابنِه الوليد ،وُبين وقتَها مسجد

آخر ألول مرة فوق الصخرة (مسجد قبة الصخرة) اليت كانت قبلة األنبياء.
تتابعت الدول ُ
واأل َسر احلاكمة للمدينة املقدسة ،واهتموا باملسجد األقصى ومسجد قبة
الصخرة اهتماما كبريا ،ومن أولئك :اخللفاء العباسيون ،واحلكام الفاطميون ،واأليوبيون

 وعلى رأسهم صالح الدين -وحكام املماليك ،وحكام الدولة العثمانية.وقد خضع املسجد األقصى املبارك مع مدينة بيت املقدس للسيطرة الصليبية ،يف أواخر
القرن اخلامس اهلجري ،ويف العصر احلديث ،وقع حتت االحتالل الربيطاني يف عام
1917م و االحتالل الصهيوني يف عام 1967م.
األقصى يف القرآن :
ليس هناك دليل على ِرفعة املسجد األقصى ومس ّو مكانتهُ ،
أبلغ من أن ُيذكر يف القرآن

معرض الثناء واملدح  ..إنها قصة كتاب ومسجد ،فالكتاب ِس ِج ٌّل ،حيوي كلمة
الكريم يف ِ

ٌ
ُ
مبارك من الكوكب ،الذي
واملسجد جزء
الوحي األخرية اخلالدة ،هلداية أهل األرض،
يعيش فوقه اإلنسان خبريه وشره ،و صراعاته ومنافساته على السيطرة والنفوذ ،من أجل

َ
ض ،أو من أجل دين ومعتَ َقد..
غ َرض أو َع َر ٍ

شرفه وتشرف به من األنبياء
لقد احتفى القرآن باملسجد األقصى ،واحتفل مبن ّ

والصاحلني الذين عاشوا يف َكنَ ِفِه ،وَد َع ْوا إىل اهلل فيه ،وفيما حوله من األمكنة واألحناء
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ري أن الكتاب العزيز ،مل يصرح باسم املسجد املبارك ،إال يف موضع واحد منه،
املباركة ،غ َ
مرتبط باحلديث عن املعجزة الرائعة ،معجزة (اإلسراء واملعراج) ،اليت سافر فيها خامت

الليل
املرسلني حممد-صلى اهلل عليه وسلم-على جناح القدرة اإلهلية ،ويف ٍ
زمن من ِ
ري ،من بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة ،إىل املسجد األقصى يف القدس املباركة ،وأمتّها
يَ ِس ٍ
حنو عواملَ أخرى يف السماوات ،حتى بلغ سدرة املنتهى.
ال منَ مْال َ ْسجدِ حْ َ
يقول اهلل سبحانه وتعاىل { :سُ بْ َحا َن الَّذِ ي أَ ْس َرى ِب َعبْدِ ِه لَيْ ً
ال َر ِام ِإ ىَل مْال َ ْس ِجدِ
ِ
ِّ
َ
األقْ َصى الَّذِ ي بَا َركْنَا َح ْول َ ُه لِنُ ِري َ ُه ِم ْن آيَا ِتنَا ِإن َّ ُه ُه َو ا َّلس ِمي ُع ال َب ِص ُ
ري } (اإلسراء.)1:

تتواىل يف كتاب اهلل ،اإلشارات إىل البيت املقدَّس ،والبلد الذي حيويه ،مما ينطق باملكانة

اخلاصة للمسجد والبلد كليْهما.
بن عمران -عليه السالم:-
فيقول القرآن على لسان النيب موسى ِ
َ
هّ ُ ُ
َ ُ
{ يَا َق ْو ِم اد ُْخلُوا األ ْر َض امل ُ َقدَّ َس َة ال َّ يِت َك َت َب الل لَك ْم َوالَ تَ ْرتَدُّ وا عَلَى أ ْدب َ ِارك ْم فَ َت َنق ِلبُوا
املطهرة املباركة ،واملراد بها مدينة بيت املقدس،
اس ِرينَ }(املائدة ،)21:فاألرض املقدسة ،هي َّ
َخ ِ
مبا فيها وما حوهلا .وقد ُأمر بنو إسرائيل بدخوهلا قبل امليالد ،باثين عشر قرنا تقريبًا،

ري اجلهاد يف
لكنهم مل يستجيبوا لنبيّهمَ ،
وجُبنُوا عن دخول بيت املقدسُ ،
فح ِرُموا خ َ
سبيل اهلل -تعاىل -حتى كان زمن داود -عليه السالم -فتحرر البيت واملسجد.

عن سليمان يقول القرآن:
َ
َ
ُ ُ
ْ
{ ول ُسلَيما َن الر َيح ع ِ جَ ْ
َال َني }
َِ ْ َ
َاص َف ًة ت ِري ِبأمْ ِر ِهِ ،إ ىَل األ ْر ِض ال َّ يِت بَا َركنَا ِفي َها َوكنَّا ِبكل َش ْي ٍء ع مِ ِ
ِّ
ِّ
(األنبياء ،)81:وعن سبأ يقول اهلل تعاىلَ { :و َج َعلْ َنا بَي َن ُهم َوبَي َن ال ْ ُق َرى الَّتِي بَ َارك َْنا ِف َيها ُق ًرى َظا ِه َر ًة
ْ ْ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني } (سبأ.)18 :
َو َق َّد ْرنَا ف َيها ا َّلس ْي َر سريُوا ف َيها لَ َيال َي َو َأيَّام ًا آمن َ
يب اإلسراء :
األقصى يف ُس ّنة ن ّ
النيب -صلى اهلل عليه وسلم -يف
منذ جاء أبو ذ ّر الغفاري من ديار قبيلته غفار ،ليجاو َر َّ

املدينة ،ويَ ْص َحبَه يف رحلة احلياة املؤمنة  -وهو حريص على تعّلم الدين من نيب الرمحة؛
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لذلك كان أبو ذر يسأل كثريا عما ال يعلم ،مما يرى فيه نفعا وفائدة ،وها هو أبو ذر يقول:
َ
ال َر ُامَ .ق َ
ال :المَْ ْسج ُد حْ َ
األ ْرض َأ َّو َل؟ َق َ
قلتَ :يا َر ُس َ
« ُ
ول اللهَّ ِ َ ،أ ُّي َم ْس ِج ٍد ُو ِض َ
ال:
ع
ِ
ِ
فيِ
ان َب ْي َن ُه َما؟ َق َ
ُق ْل ُتُ :ث َّم َأ ٌّي؟ َق َ
ال :المَْ ْسج ُد ْ
ك ْم َ
األق َصىُ .ق ْل ُتَ :
الَ :أ ْر َب ُع َ
ك َ
ون َس َن ًة ».
ِ
(رواه البخاري ومسلم).

ْع أبي هريرة من الفم النبوي الطاهر ،إحدى آيات التكريم اإلسالمي
والتقط سمَ ُ
ِ
الر َح ُ
للمسجد األقصى ،فنَ َق َل إلينا َ
قول النيب-صلى اهلل عليه وسلم « : -ال ُت َش ُّد ِّ
ال
للهَّ
لىَ َ َ
الثة َم َساج َد :المَْ ْسجد حْ َ
ول َ
ال َر ِامَ ،و َم ْس ِج ِد َّ
ص َّلى ا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم-ِِ
ِإال ِإ ث ِ
الر ُس ِ
ِ
َ
والمََ ْس ِج ِد األ ْق َصى » (صحيح البخاري).
فاملسجد األقصى ،واحد من املساجد الثالثة الكربى ،اليت ال جيوز السفر إىل موضع
بقصد التعظيم إال إليها ،مع أن صفة املسجد ،ميكن أن تنطبق على كل رقعة من كوكب
األرض الواسع.

ليس هذا فقط ،بل يط ّوق اإلسالُم ِجي َد املسج ِد األقصى على لسان خامت األنبياء

أم سلمة  -رضي اهلل
أم املؤمنني ُّ
برتبة أخرى من الرتب العالية ،واليت حفظت لنا ذلك ُّ
َ
َ
ت َر ُس َ
ول اللهَِّ َ -صَّلى اللهَّ َعَليِْه َو َسَّل َم  -يَُق ُ
ولَ « :م ْن أ َه َّل بحِ َ َّج ٍة ،أ ْو
عنها  -فقد سمَ ِ َع ْ
َ
َ
األ ْق َصى إلىَ المَْ ْسجد حْ َ
ال َر ِامُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه َو َما َتأ َّخ َر،
ُع ْم َر ٍةِ ،م َن المَْ ْس ِج ِد
ِِ
ِ
َت َل ُه جْ َ
َأ ْو َو َجب ْ
ال َّن ُة » (سنن أبي داود).
بل يَروي أبو الدرداء َ
قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم « : -الصالة يف املسجد

احلرام مبائة ألف صالة ،والصالة يف مسجدي بألف صالة ،والصالة يف بيت
املقدس خبمسمائة صالة» (الطرباني).

أخوةٌَ ،ع َق َد َها اإلسالم بني مساجده الثالثة  :املسجد احلرام ،واملسجد النبوي،
هي إذن َّ

واملسجد األقصى .وإذا كانت املساجد عموما هي خري البقاع ،فإن هذه الثالثة الكبا َر من

أعظمها فضال ومنزلًة كما بينت سنة احلبيب  -صلى اهلل عليه وسلم .-
بينها ،هي ُ
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أحكام املسجد األقصى وآداب زيارته:
ري ملكا
يَعتقد املسلمون أن البقعة اليت يحَِ ُّل فيها اإلسالُم حاكما ودينا ألهلها  -تص ُ

هلذا الدين وأصحابه ،وتصبح هلا قداسة تشبه قداسة ال ِعرض ،واحرتا ٌم يكاد يشبه احرتام

الدين .ويزداد األمر عند أهل اإلسالم أهمية ،إذا كانت هذه البقعة مرتبطة بشعائر
الدين ،كاملساجد ،وتتضاعف املنزلُة أضعافا كثرية ،إذا كانت البقعة هي املسجد األقصى

الذي باركه اهلل -تعاىل -وبارك ما حوله ،فهنالك تصبح احلماية واحلفظ والصيانة
والرعاية ،واجبً ا على األمة واألفراد.

ميثل املسجد األقصى القبلة األوىل لإلسالم ،اليت كانت صالة املسلم ،ال تصح إال

باستقباهلا ،حتى ُح ِّولت القبلة إىل املسجد احلرام ،فما كان التحويل تقليال من شأن
األصيل،
األصل
املسجد األقصى الذي بناه (إبراهيم) -عليه السالم-وإمنا كان عودةً إىل
ِ
ِ

ُ
إبراهيم  -عليه السالم -
وخليل الرمحن
احلرام ،الذي بناه أيضا أبو األنبياء
والبيت
ِ
ُ
ِ
و َمن احرتم األصل وأجّله ،فقد احرتم الفرع التابع له ،وأ ْعَلى من شأنه.
وإذا كانت املساجد ُّ
أت منزلة خاصة ،وهي :
كلها هلل ،فإن ثالثة منها تب ّو ْ
-1املسجد احلرام

- 2املسجد النبوي - 3املسجد األقصى

فيجوز للمسلم أن خيرج من بيته ،منفقا من ماله ،مغرتبا عن أهله ،ليزور هذه

ِّ
غريها-معظما هلا وُم ِّ
قدسا.
املساجد -دون

َ
جاء يف احلديث ُ
قول رسو ِل اهللِ  -صلى اهلل عليه وسلم  « : -من أ َه َّل بعمرة من
مجوع من
بيت املقدس ُغفر له » (الرتغيب والرتهيب للمنذري) .وقد استجابت ٌ
الصحابة والتابعني والعلماء واألمراء هلذا النداء املبارك ،فأ َهُّلوا باحلج والعمرة من
والقدس
بيت املقدس ،فبقيت القدس مقصدا ووجهة لكثري من أهل الصالح والعلم.
ُ

والشام هي أرض احملشر يوم القيامة ،ويستحب لزائر القدس أن يصلي يف مسجدها،
وأن خيتم القرآن هناك إن استطاع ،ويهل بعمرة أو حجة ،ويتجنب الوقوع يف املخالفات
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الشرعية واملعاصي.

املسجد األقصى ُ
وصفته :
حدو ُد
ِ
ما تقع عليه العني يف أرض املسجد األقصى املبارك ،هو من أبدع ،ما صنعته يد
اإلنسان ،فهو من زخرفة الفن باملوضع الرفيع ،ومن متانة الصنع يف الذروة العالية ..كم
من ناظر إليها ال تشبع عيناه مع طول التحديق ،وكم من مندهش من جالل األثر ،ال
ينتهي اندهاشه مع انصرافه إىل بيته وأهله !!
واملسجد األقصى املبارك  ،يشمل - 1 :املسجد األقصى  - 2مسجد قبة الصخرة،
وما حوهلما من منشآت ،حتى األسوار.
أضالع املسجد األقصى املبارك :
أربعمائة وتسعون مرتا ،ومن اجلهة الشرقية
طول ضلعه من اجلهة الغربية (490م) ُ

(474م)أربعمائة وأربعة وسبعون مرتا ،ومن اجلهة الشمالية (321م) ثالمثائة وواحد
وعشرون مرتا ،ومن اجلهة اجلنوبية (283م) مائتان وثالثة ومثانون مرتا.
تبلغ مساحة البناء الواقع يف اجلهة اجلنوبية من الداخل أربعة آالف وأربعمائة مرت
مربع (4400م ،)2طوله (80م) مثانون مرتا وعرضه(55م) مخسة ومخسون مرتا ،وقد
ووحدت أشكاهلا ،وعددها ثالثة ومخسون عامودا مستديرا
ُج ِّددت مجيع أعمدته القدميةّ ،
من الرخام ،وتسع وأربعون

سارية مربعة من احلجارة.
وارتفاع األعمدة والسواري
مخسة أمتار ،قامت فوقها
أقواس حجرية ،اتساع كل
منها تسعة أمتار ،وتربط بني
األعمدة ،مشدات حناسية
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منقوشة ،طوهلا تسعة أمتار ،بني العقود احملمولة على األعمدة.
أبواب املسجد األقصى:

للمسجد األقصى املبارك أحد عشر باباً فعلى اجلانب الشمالي سبعة أبواب،
وإىل الشرق باب واحد ،واثنان على اجلانب الغربي ،وباب على الناحية اجلنوبية.
وأبواب املسجد األقصى متساوية ،لكن أوسطها هو أعالها وأمجلها ،حيث إنه مزخرف
الز ْرَقُة.
بالفسيفساء امللونة اليت تغلب عليها ُّ

يف مقدمة املسجد سبعة أ ْر ِوقة ،فإىل جانب األبواب الشمالية :رواق أوسط مرتفع
ً
قليال ،وثالثة أروقة يف جهة الشرق ،ويناظرها ثالثة يف جهة الغرب.
قبة املسجد ،ترتفع سبعة عشر م ً
رتا عن األرض ،تكسوها الفسيفساء اجلميلة يف

انسجام بديع متناسق .ويف قبلة املسجد األقصى ،كان يقف منرب نور الدين حممود بن
َزنْكي ،وحمراب صالح الدين ،الذي تعرض لإلحراق مبؤامرة صهيونية عام 1969م.

للمسجد األقصى جمموعة من املآذن والقباب أهمها  :الُقبة الوسطى ،وقبة السلسلة،

وقبة سليمان .وله أربع مآذن  :واحدة عند باب األسباط ،وثانية عند باب املغاربة ،وثالثة
عند باب الغوامنة ،ومئذنة باب السلسلة.

األسبَِلِة للشرب والوضوء ،من أكربها سبيل
ُزود املسجد األقصى املبارك مبجموعة من ْ

قايتباي.

يبدو املسجد عمال معماريًا رائ ًعا ،جيمع بني البساطة واجلالل ،وحيكي تاريخ املسلمني

معه عرب أكثر من ألف وأربعمائة عام .ويرجع جزٌء كبري من فخامة املسجد ،إىل سعة
ً
وجالال وبهجة ،مما جعل املعماري املسلم ،يَكتفي
بيت الصالة ،سعة متأل النفس روعة

بسقفه باخلشب.

البناء األول للمسجد األقصى:
يشعر املؤمن ،بأب ّوة حانية لكل موحد يف شخص نيب اهلل إبراهيم-عليه السالم-ذلكم
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النيب الذي هاجر إىل ربه ،بعد أن قضى واجبه جتاه قومه ،ودعاهم إىل اهلل ،وأقام هلم احلجة

على ضالهلم.
وبعد هجرته إىل أرض الشام وأرض احلجاز ،مل يكن اخلليل ليتوقف عن االستمساك

بدين اهلل -تعاىل -وإعالنه ذلك يف العاملني .واْلتمس أن يقيم للتوحيد ُصروحا من

َ
َ
وإسحاق وذريتَهما الصاحلة أعالما من بعده ،يدعون
إمساعيل
البَ َشر واألبنية ،فرتك ولديْه
ِمثَ
ْله إىل احلنفية ،كما رفع بناء البيت احلرام ومعه ُ
ولده البكر إمساعيل.

والبيت احلرام هو أول بيت ُوضع للناس خمتصا بعبادة اهلل -تعاىل -وأخرب حفيد

املكرم حممد -عليه الصالة والسالم -بأن املسجد األقصى ُشيّد بعد مسجد
إبراهيم ّ
مكة بأربعني عاما ،وإذا كان إبراهيم هو أول من بنى املسجد احلرام فمعنى ذلك أن

املسجد األقصى ُبين يف عصره ،وإذا شئنا الدقة فقد ُبين يف سنواته األخرية.

نبحث يف الزمن القديم  -قبل مولد السيد املسيح بقرابة ألفي عام  -فنجد أوىل

الناس بإقامة هذا الصرح ،وتشييد هذا البناء ،هو سيدنا إبراهيم نفسه ،وهناك بالفعل
روايات تفيد أن إبراهيم -عليه السالم -هو الباني األول للمسجد األقصى.
القرآن مل يهتم باحلديث عن بناء املسجد األقصى ،اهتمامه بتسجيل بناء املسجد احلرام،
وما صاحب ذلك من جو روحاني ،وتفا ٍن من العبدين الصاحلني إبراهيم وإمساعيل يف

تنفيذ أمر املوىل اجلليل -سبحانه -ذلك أن املسجد احلرام هو األصل ،وهو القبلة
اخلالدة لكل مؤمن ،وتكرميه تكريم لكل بيت أقيم لعبادة اهلل تعاىل.
ُ
هّ
َ
َّب َوالَّذِ ينَ آ َمنُوا ْ َوالل َولِ ُّي مْال ُ ْؤ ِم ِن َني }
َّاس ِب ِإب ْ َر ِاهي َم لَلَّذِ ينَ اتَّ َبعُوه ُ َوه ََـذا الن يِ ُّ
{ إِ َّن أ ْو ىَل الن ِ
(آل عمران)68:

ُ
القرآن -وهو يناقش أهل الكتاب -عن أن أحق الناس
هكذا عبرّ

باالنتساب إىل إبراهيم -عليه السالم  -هم املؤمنون احلقيقيون دون غريهم .فأرسى
القرآن قاعدة الوالء واالنتساب ،على أساس اإلميان وصحة املعت َقد .وقياسا على هذا،

ُ
والرسول اخلامت الذي
فإن أوىل الناس بنيب اهلل -عليه السالم -هم َمن آمنوا به واتبعوه،
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أثنى عليه ،واألمة اخلامتة.

لقد جدد بناء املسجد األقصى قبل امليالد بنحو ألف سنة ،وال شك أنه فعل ذلك كما
ينبغي ،حتى صار البيت مقصدا للمؤمنني ،وقبلة هلم.
منتهى اإلسراء ومبتدأ املعراج:
كانت الرحلة األوىل لرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إىل بالد الشام ،يف صحبة
عمه أبي طالب ،حيث َص ِحبَه يف رحلة جتارية ،وحممد شاب صغري مل ينزل عليه الوحي

لكن العام العاشر من البعثة النبوية أي :والرسول يف اخلمسني من عمره-أتى
بعدّ ،
التكريم فيها اإلنسا َن واملكا َن :اإلنسان يف النيب اخلامت ،واملكان يف
ش َل
ومعه رحلٌة مَ ِ
ُ
شخص املسجد احلرام واملسجد األقصى.

بدأت رحلة اإلسراء يف ليلة ّ
ت فيها العيون ،ومأل النوُم ما بني أجفانها-من
مكيةَ ،غ َف ْ
َ
املسجد احلرامّ ،
ُ
وم وال بأس ُفرس،
وختط ْ
ت ذوي السلطان من اخللق ،فما منعتها قوة ُر ٍ
والبرُ اق الذي يركبه النيب يضع ِر ْجَله عند آخر نقطة يراها بصُره احلاّد ،ويطوي املسافات

طيًّا ،لتنتهي خطواُته عند املسجد األقصى.

النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -املسج َد حميّيًة ،ونزل عن الرباق،
وصافحت عينا ِّ

دوابهم عند زيارتهم املسجد األقصى ،وخطا
وربطه يف احللقة اليت يربط فيها األنبياء َّ
خطوات غفل البشر النيام
النيب
ٍ
ُّ

عنها ،ودخل املسجد األقصى،
وصلى لصاحب املُلك واألمر

ركعتينْ .
بعد هذه الصحبة القصرية

العميقِة ُع َ
مق اخلشوع النبوي
ِ
يف الصالة ،غادر الرسول
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ُ
ُ للهَّ
املسجد واملدينة ،وقد ثبتت يف ذاكرته الكثري من معاملِها وصفاِتها ..وأ ِت َي َر ُسول ا ِ
خر َو َل نَبَ ،ف َن َظ َر إ َل ْيه َما َف َأ َخ َذ َّ
َّ للهَّ َ َ َّ
بَ ،ق َ
الل نَ َ
َ َ نْ ْ مَْ
ال
ِ ِ
ٍ
 َصلى ا َعل ْي ِه و َسل َم ِ -بقد َحي ِمن ٍال ْم ُد للِهَّ َّالذي َه َد َ
يل :حْ َ
ج رْب ُ
اك ِل ْل ِف ْط َر ِة( ..رواه البخاري).
ِ ِ
ِ ِ
وكانت هذه نهاية الرحلة األوىل  :رحلة اإلسراء.
كانت رحلًة خمتارة من اللطيف اخلبري-سبحانه -ربطت بني رساالت السماء من
لدن إبراهيم وإمساعيل إىل خامت النبيني ،وربطت األماكن املقدسة لشرائع التوحيد
مجي ًعا ،وكأمنا هي رحلة إلعالن وراثة الرسول األخري لألنبياء قبله ،واحتضان رسالته هذه
املقدسات َّ
كلها.

يف مشهد كوني بديع ،حضرته املالئكة ،وسريت أمره القدرة اإلهلية ،بدأت رحلة جديدة
أكثر جالال وأبعد مدى ،وكان املبتدأ من املسجد األقصى املبارك ،حيث ُعرج برسول اهلل
 -صلى اهلل عليه وسلم -واخرتق حنو مواضع اجلالل يف السماوات العال.

حلجر عند الكعبة ،كان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -خيرب قريشا
يف اليوم التالي ،ويف ا ِ

مبا شاهد ورأى يف إسرائه ،والقوم كأنهم وجدوا ضالتهم يف تأكيد كذب هذا الرجل،
وهو الذي صبغ قلبه ونفسه من الصدق مع اهلل ،والنفس َ
واخلْلق ،فاجتمعوا حوله

يطالبونه بوصف بيت املقدس ،اليت يعرفها كثري من ّجتارهم ،فروى هلم ما رأى بدقة
وإحكام ،والقوم مندهشون يفتحون عيونهم وأفواههم ،وتضاعف عون اهلل لعبده ،مما
حْ
حكاه النيب-صلى اهلل عليه وسلم -يف قوله  « :لمََّا َ َّ
ُ ٌ ُ
ال ْجر،
كذ َب ْت يِن ق َر ْيش ،ق ْم ُت فيِ ِ
َ َ
ِ فجلى اللهَّ ُ ِلي َب ْي َت المَْ ْق ِدسَ ،ف َط ِف ْق ُت ُأ ْخ ُ
ب ُه ْم َع ْن َآيا ِت ِه َوأ َنا أ ْن ُظ ُر ِإ َل ْي ِه » (رواه
رِ
ِ
البخاري).
قبلة املسلمني األوىل:
والرسل -فكانوا يأتونه للصالة والتعبد فيه،
احتفظ املسجد األقصى بإجالل األنبياء
ِ

حتى أصبح قبلة هلم ،وملا بعث اهلل خامت النبيني حمم ًدا -صلى اهلل عليه وسلم -بقي



24



املسجد األقصى املبارك

على طريقة األنبياء قبله ،يف وضع املسجد األقصى ،موضع اإلجالل ،حتى جعله اهلل قبلته
وقبلة املؤمنني يف الصالة طوال وجود املسلمني يف مكة ،وكان -صلى اهلل عليه وسلم-
يصلي إىل بيت املقدس ،والكعبُة معرتضٌة بينهما ،حتى هاجر إىل املدينة ،ومرت عليه

هناك سبعة عشر شه ًرا ،وهو على هذه احلال ،فأِذ َن اهلل له بأن يتحول إىل املسجد احلرام،
ويتخذه قبلًة له وأل ّمته إىل يوم القيامة ،والتصق باملسجد األقصى ُ
شرف أنه القبلة األوىل
لألنبياء ،والقبلة األوىل أيضا خلامتهم حممد صلى اهلل عليه وسلم.إن اختيار الكعبة قبلة

للصالة عند املسلمني ،ال يعين أن املسجد األقصى َف َق َد رتبتَه ومكانته بني بقاع األرض
الطاهرة ،بل هو -حسب التصور اإلسالمي -واحد من أطهر بقاع األرض وأعظمها.
ثالث احلرمني:
مجعت بني األماكن املقدسة يف اإلسالم (املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد
ْ

األقصى) أخ ّوةٌ عميقة ،بعمق إخالص األنبياء الذين عاشوا فيها ،وعبدوا اهلل عليها،
وجاهدوا حوهلا ..واملسجد األقصى يف القدس ،هو ثاني احلرمني من الناحية التارخيية،

فقد ُبين بعد املسجد احلرام يف مكة بأربعني سنة ،يف حني ُبين املسجد النبوي يف املدينة
املنورة بعدهما بزمن طويل -يف السنة األوىل هلجرة خامت األنبياء -صلى اهلل عليه
وسلم.
من ناحية الفضل -الذي مينحه اهلل ملا يشاء وملن يشاء من خلقه -يأتي املسجد
األقصى يف املنزلة الثالثة بني مساجد الدنيا كلها ،بعد حرمي مكة واملدينة ..وحرُم مكة
املوحدون من ذريته حرمي املدينة والقدس،
املوحدين سيدنا إبراهيم ،وبنَى ِّ
بناه أبو ِّ
فجاء حرم األب سابقا يف الفضل حرم األبناء؛ ألنه جزء من دين خامت األنبياء ،كما كان

جزءا من دين أبي األنبياء ،كما ميثل القبلة والوجهة الثابتة اليت ارتضاها اهلل لعباده مع
استقرار الوحي وختمه بآخر رساالت السماء..
املنزل على إبراهيم وحممد-عليهما
إذا كان حرما مكة واملدينة ،قد عطرها الوحي َّ
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الصالة والسالم  -فإن حرم بيت املقدس ،قد عاين بركة الوحي ،لذلك صحب املسجد
األقصى املبارك مسجدي مكة واملدينة يف رحلة السبق والفضل ،فالصالة يف املسجد
احلرام مبائة ألف صالة ،فيما سواه ،والصالة يف املسجد النبوي بألف صالة ،فيما سواه،

والصالة يف املسجد األقصى خبمسمائة صالة فيما سواه ،وتتساوى كل بقاع الدنيا بعد
هذه الثالثة.
ُ
اخلطاب يف القدس:
اخلليفة ُع َمر بن
داست أقدام عشرات األجيال من البشر يف مشاهد متكررة على تراب القدس ،واملدينة

تطل على أصحاب هذه األقدام كل زمن ،بعني فاترة غري مهتمة أحياًنا ،وبثغر باسم،

وقلب مسرور أحياًنا ،وكم لقيت القدس من األنبياء والصاحلني والعلماء والعباد!

كان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،واح ًدا من الشخصيات الكبرية اليت مرت بتاريخ

القدس واملسجد األقصى املبارك ،فقد بدأت القدس عه َدها اإلسالمي عام ( 15هجرية)
مخس عشرة من اهلجرة ،أي يف خالفة الفاروق عمر ،وتسلم أمري املؤمنني حينها مفاتيح
املدينة من سكانها ،وكانت لعمر مع املسجد األقصى ،والقدس حكاية:

تكسوه من التواضع ،مع أنه دخلها
دخل اخلليفة عمر ،مدينة بيت املقدس ،و عليه هالٌة ُ

منتص ًرا ،قد ذلت له اجليوش الرومانية اجلرارة ،وتقدم حنو املسجد األقصى املبارك يف
طائفة من الصحابة واجملاهدين املسلمني ،وهو يعلم منزلة هذا احلرم يف اإلسالم ،فدخله

ملبيًا من الباب الذي دخل منه النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -ليلة اإلسراء ،وصلى يف
حمراب داود حتية املسجد ،وهناك ً
أيضا أَ َّم – جمَْ َع  -املسلمني الفاحتني يف صالة الصبح،
يجَ هر من كتاب اهلل – تعاىل  -بسورَت ْي (ص ،واإلسراء) يف قلب املسجد واملدينة ،اليت
طاملا سمَ ِعت ترتيل األنبياء اخلاشع ،ودعاء املؤمنني من ُ
قبل.

ملا سأل عمُر عن الصخرة اليت كانت قبلة األنبياء ،عرفه كعب األحبار موضعها ،لكنه

وجد الرومان قد أهانوها ،فاختذوها مزبلًة ،إهانًة لليهود الذين اختذوها قبلًة هلم ،فأمر
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املسجد األقصى املبارك

س ما حوهلا بردائه.
عمُر بتنظيف الصخرة ،وشارك املسلمني يف َكنْ ِ

استشار عمر َم ْن َ
موضع يَبين فيه مسج ًدا ،فأشار كعب األحبار-الذي كان
حوله يف
ٍ
عجب عم َر ،ورأى أن جيعله يف مقدم
يهوديا
وأسلم-مبوقع مشال الصخرة ،لكن ذلك مل ُي ْ
ٍ

سمى «موقع هريود امللكي» ،حيث أقام أول بناء يف اإلسالم ببيت
بيت املقدس ،عن َد ما ُي َّ
املقدس.

ووسعه لكي
ري املؤمنني هذا املسج َد من ألواح اخلشب
شيَّ َد أم ُ
وجذوع الشجرَّ ،
ِ
يستوعب أكرب عدد من املصلني.
هذه هي قصة القدس وقصة املسجد األقصى املبارك بشكل موجز جداً ،يوضح

مكانتهما عند األمة اإلسالمية مجعاء ،وهلذا فإن أمة اإلسالم تتدافع عليهما لتفديهما
بكل ما متلك؛ بأرواحها وأمواهلا وآالمها وآماهلا ،وسيأتي اليوم الذي يتحرر فيه املسجد
األقصى املبارك من رجس اليهود الصهاينة احملتلني ،مهما طال الزمان.

لقد وقع خطأ يف مقالة ( مستقبل بيت املقدس ) يف العدد السابق ( )78صفحة ()21
من جملة اإلسراء  -حتت عنوان الفتح اإلسالمي لبيت املقدس  -حيث سقط سهواً بعد
كلميت  -واسرتد املنطقة  -عبارة (واهتم صالح الدين األيوبي بعمارة مساجد فلسطني
عامة ،ووجه اهتمامه أيضًا إىل عمارة احلرم اإلبراهيمي يف مدينة خليل الرمحن)
وحول الكنيسة  ....إخل .

وهلذا اقتضى التنويه.
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ثقافة العنف يف اجملتمع الفلسطيين

أ.د .حسن عبد الرمحن سلوادي  /عميد البحث العلمي والدراسات العليا  /جامعة القدس املفتوحة

يف بداية احلديث عن ثقافة العنف
يف جمتمعنا الفلسطيينَّ ،
البد من
اإلشارة إىل أن العنف من مسات
الطبيعة البشرية ،سواء على مستوى
األفراد أو اجلماعات ،وهو يربز
ُّ
يكف العقل
شاخصًا للعيان حني
ّ
البشري عن قدرته على اإلقناع أو
االقتناع ،فيلجأ صاحبه لتأكيد
ذاته ووجوده إىل اإلقناع املادي؛
أي استبعاد اآلخر ،إما بإعاقته
وشل قواه ،وإجباره على االقتناع
ولو بالصمت ،أو بإنهاء ذاته ونفي
وجوده بالقتل واإلجرام.

ومن املؤكد أن عجز الفرد عن االقناع ينطلق
بداية من عجزه عن اإلدراك والفهم ،فحني
يعجز العقل عن ممارسة عمله األساسي ،وهو
اإلحاطة باألشياء من حوله بأبعادها وعالقاتها
البينية ،وال يستطيع فهمها وتعرف مظاهرها،
فإن صاحبه ينكفىء على ذاته ،وينغلق على
نفسه ،وتغلب عليه األهواء واملطامع .ومع
انغالق العقل تتكلم اليد ،وتنطلق اجلوارح
من عقاهلا لتمارس العنف بأمناطه املختلفة
ومنها:
العنف الالعقالني الذي يتسم بالعشوائية
واجلهل وعدم السيطرة ،وال يكون ملرتكبه

غالباً هدف وال غاية.

والعنف االنفعالي الناجم عن االنفجار
العاطفي الذي يعرب عن مؤشرات هلا أسبابها

ودوافعها ،ويعكس مشاعر مرتاكمة كثرية هي مزيج من القلق والتوتر واليأس واإلحباط
وحب االنتقام.

والعنف العقالني املنظم واملربمج وهو أعلى أمناط العنف نضجاً وتأثرياً وخطورة.
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ثقافة العنف في اجملتمع الفلسطيني

ومن املؤسف أن جمتمعنا الفلسطيين يعاني من هذه األمناط العنيفة ،فعلى الرغم من
تشدقنا ليل نهار بأننا جمتمع متمسك مببادئه ،حمافظ على تقاليده وقيمه ،فإن السلوك
جلي غرقنا يف العصبية القبلية والنعرات
املمارس على أرض الواقع ُيربز بشكل ّ
العائلية ،مع غلبة السلوك العزيزي على أفعال بعضنا ،وكأننا نعيش يف زمن يغيب عنه
العقل واملنطق واملعيار القيمي.
وال أبالغ يف القول إن كثريين من أبناء جمتمعنا يعيشون هذه احلالة من الالمنطق يف
السلوك اجملتمعي املمارس ،فمنذ خروج الفرد من منزله وحتى العودة إليه تتجسد أمامه
مظاهر العنف بأبشع صورها ،فهناك شجار الركاب مع السائق أو شجار السائقني مع
بعضهم ألتفه األسباب ،أو شجار السائق مع رجل الشرطة ،وهناك مشادة أو شجار يف
العمل بني الزمالء ،وشجار يف السوق ،وشجار بني األقارب واجلريان ،بل إن هذه احلالة

ً
الشاذة تتجاوز ذلك إىل العالقات الفصائلية ،فكل فصيل ميارس سلوكاً
منفصال عن
اآلخر ،ويرفض االحتكام حتى ملعايري احلد األدنى من االتفاق والوفاق ،حتى بتنا نرى
العديد من املظاهر السلوكية العنيفة يف حسم اخلالف وإدارته دون أن نأبه إىل أن هناك
سلطة هلا وحدها حق االستخدام الشرعي للقوة وفق املنطق والقانون.

وقد ترتب على ذلك نتائج خطرية أبرزها اعتماد وسيلة القوة وسيلًة جمتمعية حلل

اخلالفات اجملتمعية كافة بعيداً عن السلطة وأجهزتها األمنية ،وشجع على ذلك انتشار

السالح بعيداً عن السلطة والتنظيمات وامتداده وانتشاره إىل املستوى الفردي والعائلي
كمظهر من مظاهر إثبات الوجود واهليبة والنفوذ والتأثري ،وهذا يف جممله يؤدي إىل متزيق
النسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين ،وخلخلة السلم األهلي واألمن اجلماعي
كمقدمة النزالق املشروع الوطين ،ومستقبل فلسطني برمتها إىل اجملهول.
وهكذا نالحظ أن انتشار ظاهرة ثقافة العنف يف مناحي احلياة االجتماعية كافة يف

اجملتمع الفلسطيين بلغت درجة باتت معها تشكل معضلة وحتدياً كبرياً يواجه السلطة
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ومؤسسات اجملتمع ،ومؤسسات التنشئة السياسية واالجتماعية كافة.
وهنا جتدر اإلشارة إىل ظاهرة خطرية وهي توظيف األماكن العامة ،ومنابر اإلعالم

املختلفة إلثارة التحريض واالنقسام باللجوء إىل لغة حتمل يف طياتها تهم التخوين
والتآمر والدفع يف اجتاه استخدام القوة ً
بدال من احلث على التسامح واحملبة ،ونبذ

الكراهية والعنف.
ويف ظل هذا التطرف الواضح يف احندار اجملتمع -الذي يشكل الشباب فيه أكثر من
النصف -حنو هذا املنحنى اخلطري يبدو من األهمية مبكان العمل للخروج باجملتمع من
العنف والفلتان األمين إىل الالعنف والسالم واألمن واالستقرار ،وهذا لن يأتي إال
من خالل نشر ثقافة الالعنف يف اجملتمع على أن يسبق ذلك تشخيص هذه الظاهرة
بشكل صحيح ،وبناؤها يف اجملتمع وفق أسس وقواعد صحيحة تتمحور حول املصلحة
الوطنية العليا للشعب الفلسطيين ،انطالقاً من مرتكزاته التارخيية والنضالية ومعتقداته

الدينية ،وجذوره احلضارية األصلية .وهذا كله يستدعي املباشرة يف أسرع وقت ممكن
ماسة إىل تقويم
بعملية نقد ذاتي وجمتمعي جادة تشمل اجملتمع جبميع فئاته ،فنحن حباجة َّ
املعايري اجملتمعية اليت يستند إليها اجملتمع ،حبيث يتم فيها القضاء على االزدواجية يف

الفكر والسلوك املُمارس ،مع تعزيز لغة احلوار والتفاهم وتقبل الرأي والرأي اآلخر،

والبد يف نهاية املطاف
بعيداً عن أحادية الفكر واالدعاء باالمتالك األحادي للحقيقة،
َّ
أن يتولد لدى أبناء اجملتمع على اختالف أطيافهم وتوجهاتهم إدراك متنام وقناعة تامة

بعبثية العنف وخماطره ،وأن العيش املشرتك هو قضية اجملتمع األوىل اليت ال تعلو عليها

قضية أخرى يف هذا الوقت العصيب الذي خنوض فيه صراعاً قاسياً مع أعتى القوى
االستعمارية يف عاملنا املعاصر.
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نصيحة قدمية ؛ (إىل األمة العربية)!!
ياسني السعدي  /جنني
حتت هذا العنوان ( :إىل األمة العربية) ،نظم
الشاعر العراقي املشهور ،معروف الرصايف،
قصيدته اليت يوجه فيها النصائح إىل أمته
العربية ،مع ما بثه فيها من لواعج قلبه امللتاع على وضعها املؤمل .

كان الرصايف يف تلك املرحلة فارساً من فرسان البيان العربي ،الذين امتشقوا أقالمهم

للذود عن قضايا أمتهم العربية ،واستنهاض اهلمم للعمل على ما فيه رفعة شأن العرب
وعلو مكانتهم بني األمم.
نظم الشاعر هذه القصيدة يف أواخر العهد العثماني ،وألقاها يف منتدى للشباب
العرب يف استانبول ،كما ورد يف احلاشية التوضيحية اليت تقدم للقصيدة.
النصيحة
أو باألصح ،جمموعة النصائح؛ حيث يبدأ قصيدته مبا هو ترمجة حلال األمة العربية يف
ذلك الوقت ،وتعبري عما خيتلج يف ضمائر أحرارها ،فيقول :
ويرخى ،وما غري اهلموم ُس ُ
ُ
هو ُ
ُ
دول
فيطول
الليل؛ ُيغريه األسى
إنه يتمثل بامرئ القيس يف شكواه من وطأة الليل وأشجانه؛ حني قال:
وليل كموج البحر أرخى سدوله

ّ
علي بأنواع اهلموم ليبتلي

ويشكو كذلك من طول ليله الذي خيتلف عن ليل امرئ القيس ،من حيث أنواع

اهلموم اليت شكا منها الشاعر ِّ
الضليل؛ ألن شاعرنا الرصايف هنا ،كان (مرشداً) لقومه
ونرباساً ألمته؛ يرشدها سواء السبيل.
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علي ،وال للطالعات ُأ ُ
َّ
فول

ُ
ٌ
طوالع
أبيت به؛ ال الغاربات

كانت هذه هي حال املفكرين العرب ؛ كانوا قلقني وملتاعني من تتابع املؤامرات على
وطنهم الكبري .ولذلك كانت همومهم كبرية وكثرية ،ولكن ألسباب وهموم ختتلف عن
هموم امرئ القيس.
وإذا كان امرؤ القيس قد بكى على حبيب واحد بعينه من البشر؛ فإن الرصايف هنا قد
بكى على أمته اليت أحبها ،ولكنه رآها تنزلق إىل هاوية الضياع ،وهو يعيش املأساة وال
يستطيع العمل ،كغريه من املفكرين والعلماء واألدباء الذين كانوا يصرخون من شدة
األمل ،ولكن صراخهم مل يكن ليحرك أمتهم النائمة.
ُ
ّ
ُ
اخلــــد ُّ
طويل
الظالم،
وحزن ،كما امتد
حره
ولي فيه دمع يلدغ
ُ
ُ
بكيت على كل ابن َ
لــــه ٌ
جليل
نسب يف األكرمني
ماجد
أروع ٍ
ِ
فهل كانت هذه إشارة من الشاعر ،إىل رجاالت العرب الذين عّلقهم مجال باشا على
أعواد املشانق يف بريوت ودمشق وعالية سنة 1916م؟ نعتقد ذلك ،وإن كنا نتمنى لو
إنه كان يدون تاريخ النظم يف نهاية كل قصيدة من قصائد الديوان ،لكي نعرف تاريخ
املرحلة بالضبط.
بكاء األجماد
ُ
نظرت إىل عرض البالد وطوهلـا

ُ
ٌ
وطول
عرض هناك
فمـا راقين
ُ
كليل
من الدمع؛ طريف بينهن

ُ
ذوارف
نظرت إليهــــا من خالل
ٍ

أسى ولوعة
وعندما يرى ما فيه العرب من اهلوان واخلذالن ،فإنه يضرب على صدره ً

ويقول:

ً
رابطا بكفي على قلب يكاد ُ
ُ
يزول
حنيت الظهر كالقوس
هناك
ُ
جتول
بأرجائه حتت الضلوع
وأوسعت صدري للكــآبة ،فاغتدت

ثم خياطب قومه منبهاً وحمذراً؛ بأن دمعه الذي يرونه اليوم ،فإنهم سوف يرون الدم
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نصيحة قدمية ( إلى األمة العربية )

يسيل بدل الدمع:
فإن تعجبوا أن سال دمعي ألجله

ُ
سيسيل
فإن دمي من أجله

ً
بديال عن أوطانهم ،كما قال ابن الرومي يعبرِّ عن
وكعادة الشعراء الذين ال يرون

تعلقه بوطنه:

ّ
َ
الدهر مالكا
وأال أرى غريي له

آليت ّ
ولي وطنُ ،
أال أبيعه،

أو كما قال شوقي؛ يعرب عن مدى فرحته بعودته إىل وطنه مصر ،من منفاه يف
األندلس:
كأني قد لقيت بك الشبابا

يأس
فيا وطين؛ لقيتك بعد ٍ
إ ّال أن الرصايف هنا ،كانت نظرته (مشولية)؛ حيث كان يقصد الوطن العربي كله،
وليس العراق وحده؛ كما قصد شوقي بوطنه مصر ،أو كما اعترب ابن الرومي ،أن بغداد
هي وطنه ،فقال الرصايف:

َ
بالدي سلوة
أيف احلق أن أنسى

ُ
َ
سبيل؟
ومالي عنها يف البالد

ثم خياطب قومه العرب مجيعًا :
ُ
ومخول
متى ينجلي ،يا قوم ،بالصبح ليلكم فتذهب عنكم غفلة
وينطق باجملد ّ
ُ
َ
فيسكت عنكم ٌ
املؤثــــل ُ
وعذول
الئم
سعيكـــم
ويلومهم إىل درجة العنف يف القول:
ُ
ٌ
عديدكم
كثري
أجل ،إنكم أنتم

كثري اجلاهلني ُ
ْ
َ
قليل
ولكن

ثم يشري إىل حلم األجيال العربية بالوحدة :
ُ
ً
ً
وصول
للمرام
هلان عليكم
عصبية
وحدة
ولو أن فيكم
ِ

ِّ
وحيذر من اخل ّوارين واملتخاذلني املثبِّطني للعزائم ،وأصحاب اهلمم اهلابطة ،الذين

يعاندون ويعادون صيحات اإلصالح ،ويعيقون مسرية احلضارة عن جهالة:
منكم بالعناد َج ُ
ْ
هول
َت َّل ّقا ُه
ولكن إذا مستنهض قام بينكم
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ْ
ٌ
فواحد
وإن كان فيكم مصلحون،

َف ٌ
وألف يف عداه ُ
عولٌ ،
قئول

لكنه يظل يراوده األمل املمزوج مبرارة اليأس ،فيقول:
ً
أحيانا ،أكاد ُ
أن لي فيكم رجاءْ ،
على َّ
ْ
أميل
أكن إىل اليأس،
وإن
ومن الواضح أن يأسه من نهضة عربية شاملة كان يف حمله .فالعرب ال يزالون يف ذيل
األمم ،بالرغم من أنهم أصحاب حضارة أنارت للبشرية طريق العلم والرقي والتقدم

يف املاضي ،وأهل ثروة مادية لو أحسن استغالهلا ،كانت نعمة عليهم مجيعاً ،وألتت أكلها
نهضة شاملة ،ينعم العرب مجيعاً خبرياتها.

وخيتم أبياته؛ حبض قومه على اتباع سبل العلم للوصول إىل نهضة علمية ،تنعش
الروح العربية اخلاملة:

ٌ
ٌ
ٌ
عربية
علمية
نهضـــــة
أال
ْ
ٌ
فإن مل ْ
عزائم
تقم بعد األناة



ُ
فت ْن َع ُ
ُ
ش ٌ
وعقـــــول
أرواح بها،
ُ
ْ
فضول
فعتيب عليكم ،واملالم،
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بالوحدة والتعاون

تتحقق العزة والنصر ألمتنا العربية واإلسالمية
وشعبنا الفلسطيين
بقلم  :الشيخ حسن أمحد جابر  /مفيت حمافظة رفـح  /عضو جملس اإلفتاء األعلى

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني
سيدنا حممد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد ؛
هّ
الل مَ ِج ً
يعا َوالَ تَ َف َّرقُوا ْ}
فيقول اهلل عز وجل فى حمكم كتابه العزيز { َواع َْت ِص ُموا ْ حِ َببْ ِل ِ

(آل عمران ، )103:يف هذه األيام الدقيقة من تاريخ شعبنا وأمتنا؛ جدير بنا أن نبحث عن
سالح نتسلح به ،وهو األقوى من كل األسلحة ،أال وهو سالح الوحدة على اخلري
ٍ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ً
َّ
ْ
ْ
ْ
والتعاون على الرب ،امتثاال لقول اهلل عز وجل { َوتَ َعا َونوا عَلى الرب َوالتق َوى َوال تَ َعا َونوا عَلى
ِّ
اإلث ْ ِم َوال ْ ُع ْد َو ِان } ( املائدة. )2:
ِ
جرف عميق ،وذلك بسبب
فإننا نقف يف هذه األيام أمام
منعطف خطري ،وعلى شفا ٍ
ٍ
ما ميكر بنا األعداء وخيططون لنا ،فيجب علينا أن حنذر مكرهم ،ونفشل خططهم،

ونعود إىل ما كنا عليه يف صدر اإلسالم من وحدةٍ وتعاون وتآلف ،ونرتك ما حل بنا
من متزق وتفرق ،ألن يف احتادنا قوة حمققة ،ويف تفرقنا ضعفاً وذلة ،فها هو احلق ينادينا
هّ َ
ُ
َب ِر ُحيك ْم َواصْ رِبُوا ْ ِإ َّن الل َم َع ا َّلصا ِب ِرينَ }
ويأمرنا يف قوله تعاىل { َوالَ تَنَا َز ُعوا ْ فَ َت ْف َشلُوا ْ َوتَ ْذه َ
العرب قبل جميء
(األنفال ،)46:وال جيوز لنا أن نلتفت إىل الوراء ،إىل ما كان عليه حال
ِ

اإلسالم ،حيث كانت قبائل العرب تسودها العصبية واألنانية ،فكانت القبيلة تسكن
إىل جانب قبيلٍة أخرى ال هم هلا إال أن توفر لنفسها العشب واملأكل واملاء ،وال تهتم
جباراتها من القبائل ،فحني كانوا كذلك ضعفوا وذلوا ،وأخذ الناس يتخطفونهم من
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كل جانب ،وذلك بسبب تفرقهم وعدم احتادهم ،وملا جاء رسول اإلنسانية حممد 
بدعوته اخلالدة؛ أزال كل هذه املعتقدات الزائفة اليت كانت تدعو إىل الفرقة وعدم
الوحدة ،وأحل مكانها الوحدة والتعاون ،فدعا إىل توحيد اهلل -عز وجل -وصهر األمة
يف بوتقة واحدة شعارها اإلميان باهلل والوحدة والتعاون ،حيث دهلم على أعظم سالح
دفني يتسلحون به آال وهو سالح اإلميان الذي جيمعهم على كلمة واحدة ،مبيناً هلم أن

ً
أمر -ولو كان هذا األمر
سنة اهلل تقف وراء اجملتمعني ،فلو اجتمع الناس مجيعا على ٍ
ً
أمر  -وكان فيه حق  -ملا حتقق هلم
باطال  -لتحقق هلم ما أرادوا ،ولو تفرق الناس على ٍ
ما يريدون ،ألن التفرق فيه ضعف ،واالحتاد قوة ،فلما أظهرت األمة اإلسالمية سالحها

الدفني من إميا ٍن واحتاٍد وتعاون ،استطاعت أن تقهر أعتى قوتني يف العامل ،وهما قوتا
كسرى وقيصر ،ومل يستط ْع أحد بعد ذلك على وجه األرض أن يقهر إرادة هذه األمة

أو يضعفها  ،فبذلك علت كلمتها وقويت شوكتها ونشرت دولة اإلسالم أجنحتها يف
مشارق األرض ومغاربها ويف األندلس ،حني تفرق املسلمون عاشوا جتربة مريرة بسبب
ما بثه األعداء بينهم من تفرق وضعف وتكالب على املناصب واإلمارة ،حيث كان
املسلمون يف األندلس قد بنوا حضارة عريقة مل يعرف التاريخ هلا ً
مثيال ،فحني تفرقوا
وضعفوا وتسلل إليهم األعداء وأصبح األخ يقتل أخاه ،واألب يقتل ولده ،فانقض

عليهم األعداء ،فأوغلوا فيهم ً
قتال وانتهاكاً لألعراض ،ودفعوا بهم إىل ما وراء البحار،
وهذا كله نتيجة تفرقهم ومتزقهم ،وذلك ألن التفرق كاملرض يأتي للعضو السليم من
أعضاء اإلنسان فينتشر فيه ويؤدي إىل تلفه ،وبعد أن يتلفه ينتقل إىل باقي األعضاء حتى
جيهز على اجلسد كله ،فكذلك الفرقة حيث تصيب األمة فتبدأ صغرية ،ثم تكرب إىل أن
مطلوب منا يف هذه األيام أن نتوحد
تضعف األمة ،وترتنح أمام أعدائها من األمم ،وهلذا
ٌ
وال نتفرق ،وجنتمع وال نتمزق ،ونتعاون فيما بيننا ،فاألخ يعني أخاه ،واجلار يعني جاره،
واألسرة تعني األسرة ،والدولة تعني الدولة ،حبسب ما متلكه من إمكانات ،فإذا مل نفعل
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هذا األمر فقد تضيع منا مقدساتنا ،وتسلب أرضنا ،ونصبح أذالء بعد أن أعزنا اهلل؛ فاهلل
هّ َ
ُ
َب ِر ُحيك ْم َواصْ رِبُوا ْ ِإ َّن الل َم َع ا َّلصا ِب ِرينَ }
عز وجل ينادينا ويقول { َوالَ تَنَا َز ُعوا ْ فَ َت ْف َشلُوا ْ َوتَ ْذه َ

( األنفال ،)46:فها هو احلق تعاىل يدعونا إىل الوحدة وعدم التنازع والفرقة ،فإننا إذا مضينا
يف طريق الفرقة ،وأضعنا هدف األمة وتقطعنا شيعاً وأحزابا ،ومتزقنا طوائف وأذنابا،

فأول إجراء يفرضه علينا رب العزة هو براءة الرسول منا ومن مجاعتنا يقول اهلل عز وجل
يف ذلك حمذراً من التفرق { ِإ َّن الَّذِ ينَ فَ َّرقُوا ْ دِ ي َن ُه ْم َو َكانُوا ْ ِش َي ً
عا ل َّ ْس َت ِمنْ ُه ْم يِف َش ْي ٍء ِإ مَّنَا
هّ
َ
الل ث ُ َّم يُنَبئُهُم مِبَا َكانُوا ْ ي َ ْف َعلُو َن } (األنعام ،)159:فاحتادنا وتعاوننا هو الدرع الواقي
أمْ ُر ُه ْم ِإ ىَل ِ
ِّ
والقوي الذي يرد عنا كيد الكائدين ومكر املاكرين ،فإن أعداءنا يف هذه األيام كعادتهم
ينشطون ببث مسومهم بإطالق إشاعتهم املغرضة اهلدامة ،بهدف تقويض أسس هذه
األمة ومقدراتها ،فإنهم يفعلون كما يفعل الشياطني ،يبنون على الكلمة ألف كلمة،
ويلقونها يف ثوب احلمل الذي تتقمصه الذئاب ،فلنحذر من هذا السالح الفتاك الذي
ً
امتثاال لقول النيب  « ال
حياربوننا به ،ولنوطن أنفسنا على فهم احلقيقة والبحث عنها

يكونن أحدكم إمعة قالوا وما اإلمعة يا أبا عبد الرمحن؟ قال تقول إمنا أنا مع
الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت أال ليوطنن أحدكم نفسه على إن
كفر الناس أن ال يكفر »

(أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد).

فاهلل عز وجل حيذرنا من أخذ الكالم على عواهنه ويأمرنا بالتثبت من كل ما نسمع،
َ
َ
ُ
اس ٌق ِب َن َبأٍ فَ َت َب َّينُوا أن ت ُ ِصيبُوا
فيقول تعاىل خماطباً عباده املؤمنني { يَا أي ُّ َها الَّذِ ينَ آ َمنُوا ِإن َجاءك ْم فَ ِ

َق ْو ًما جِ َب َهال َ ٍة فَتُ ْص ِبحُ وا عَلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادِ ِم َني } (احلجرات ،)6:فلنحذر أشد احلذر وخصوصاً
يف هذه األيام بالذات من املندسني الذين ال هم هلم إال خدمة أعدائنا ونشر الفوضى
سم زعاف
والفتنة بني أبناء شعبنا ،فال حندث بكل ما نسمع ،فرمبا كان هذا احلديث ٌ
يُقطع أحشاء األمة ،فقد جاء يف األثر ،كفى باملرء إمثاً أن حيدث بكل ما يسمع ،فرمبا كان
هذا احلديث الذي مسعه وحدث به هو الكذب والفتنة بعينها ،فاهلل حيذرنا من الفتنة
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َ َ
َ
َ َ
اب ألِ ٌيم}
ومن ناشريها فيقول تعاىل { الَّذِ ينَ خُ َيالِ ُفو َن َع ْن أمْ ِر ِه أن ت ُ ِصي َب ُه ْم ِفتْن ٌَة أ ْو ي ُِصي َب ُه ْم عَذ ٌ
(النور)63:

ويف اخلتام نناشد أمتنا العربية واإلسالمية بالتوحد ،ونبذ ما بينها من خالفات ال يستفيد
منها إال أعداء اإلسالم ،كما نناشد شعبنا الفلسطيين خاصة أن يرتفع فوق اجلراح ،وينبذ
ما حيدث بني أبنائه من خصومات ،وأن يبقوا متحدين حتت هدف واحد وراية واحدة،
ملتفني حول قيادتنا الشرعية إلقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف بعونه تعاىل ،صابرين مرابطني على أرض اإلسراء واملعراج ،أرض الرباط
َ
هّ َ ُ
متمثلني قول اهلل عز وجل { يَا أي ُّ َها الَّذِ ينَ آ َمنُوا ْ اصْ رِبُوا ْ َو َصا ِب ُروا ْ َو َرا ِب ُطوا ْ َواتَّ ُقوا ْ الل ل َ َعلَّك ْم
ت ُ ْف ِلحُ و َن } (آل عمران)200:
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لوعة وأسى

من واقع الحياة اليومية
ال من نسيج الخيال وال قصة مصطنعة
بقلم:الشيخ عبد الكريم الكحلوت  /مفيت غزة السابق /عضو جملس اإلفتاء األعلى

لقد ُعين اإلسالم باألسرة عناية ال نظري هلا ،فأحاطها بكل رعاية وعناية ،وأحاطها

بأسالك شائكة حتى ال يتسرب إليها العطب  ،واألسرة تبدأ بزوجني رجل وامرأة ،رسم
َ
َ ُ
ُ
اإلسالم حياتهما على مستوى راق فقال جل شأنهَ { :و ِم ْن آيَا ِت ِه أ ْن َخلَ َق لَكم م ْن أ ُنف ِسك ْم
ِّ
آَ
أَ ْز َو ً
اجا ل َت ْس ُكنُوا ِإلَيْ َها َو َج َع َل بَيْن َُكم َّم َو َّدةً َو َر مْ َ
ات ل َق ْوم ٍ ي َ َت َف َّك ُرو َن } (الروم،)21:
ح ًة ِإ َّن يِف َذلِ َك لي َ ٍ
ِّ
ِّ
تلك عناصر احلياة الزوجية الفاضلة اليت رمسها اإلسالم؛ يسكن كال الزوجني لصاحبه
يلقى يف ظله الراحة النفسية واملشاعر املتبادلة ( مودة ورمحة  ،ووفاء وإخالص ) .
ومن القواعد الشرعية (األمور مبقاصدها)؛ فالزوج من مثاره عفة وطهارة وألفة بني
األسر ،بل رمبا بني الشعوب ،وتنمو هذه األسرة وتتسرع جنباتها مبا يرزقهم اهلل من
األبناء واألحفاد ويعلق األبوان آماال على أبنائهم وآماهلم تنسيهم آالمهم .

هذه امرأة حتمل وتلد ،حتمل يف جوفها تسعة أشهر إنساناً آخر ،جتد ما جتد من املشقة

واألمل ،وتأتي ساعة الوالدة ،وما أشقها من ساعة ،انتزاع إنسان من إنسان .
لقد رأى عمر -رضي اهلل عنه -رجال يطوف بالكعبة ،وعلى ظهره أمه يتغنى هلا
ليطربها  ،فيسأله عمر من هذه؟ فيقول  :إنها أمي ،أتراني وفيتها حقها يا أمري املؤمنني ؟
فيقول أمري املؤمنني لو طفت بها العامل كله ما وفيتها طلقة من طلقات الوالدة ورضاع
وسهر وتعب  ،كل هذه املشقة يغطيها األمل  ،واألب املسكني يضرب يف مشارق األرض
ومغاربها يبتغي من فضل اهلل هلذه األسرة ،جهاد يف سبيل اهلل ال قتال فيه  ،كما أخرب
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الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم حني عاب نفر من أصحابه ويف جملسه شاباً خرج
إىل عمله ،مفتول العضل ،قوي السواعد  ،فقالوا  :لو أنفق هذا يف سبيل اهلل أما كان

خرياً له ؟ فأنكر عليهم رسول اهلل  هذا ،وقال  :إن كان عنده أبوان خرج يعفهما فهو
يف سبيل اهلل ،وإن كان عنده صبية صغار فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يعف نفسه
فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يباهي ويفاخر فهو يف سبيل الشيطان .
وتتعاقب السنون وتتواىل األيام ويكرب األبوان ليصبحا يف حاجة إىل أبنائهم وأحفادهم،
وتأتي الساعة اليت علقنا عليها اآلمال ،وما عساها تثمر تلك الشجرة اليت غرسناها
ومنيناها ،وكان غذاؤها حياتنا وأموالنا  ،وحانت الساعة؛ إما أن تؤتي مثرتها املرجوة ،أن

يكون باراً بأبويه ،لريد إليهما شيئاً من مجيلهما ،وقد تكون تلك الشجرة شجرة شوك
تدمي أيديهما وال تطعمهما وال تظللهما ،وهذا كثري وال حول وال قوة إال باهلل.
وقلما مير يوم ال تأتينا مشكلة عقوق وجحود واستهزاء ،باألمس القريب جاءتنا عجوز
احدودب ظهرها وتقوست عظامها ،وأصبحت يف حاجة إىل كلمة تدخل السعادة عليها،
حيتنا وجلست أمامنا يف مكتبنا ،وحاولت أن تتكلم لتبث ما يف نفسها ،واغرورقت
عيناها بالدمعة الساخنة ،وتلجلج الكالم يف حلقها  ،هوني عليك يا خالة ؟ اصربي
وصابري واستعيين باهلل  ،ومل نكن نعلم شكواها وقدمنا هلا واجب الضيافة وأمسعناها
كلمات ختفف من آالمها  ،وحتاملت على نفسها وقالت  :أفيدوني علماء اإلسالم شاء
اهلل لي أن أتزوج ويرزقين اهلل من زوجي ولداً وبنتني وبعد مخس سنني من زواجنا ،عدت

املنية على بيتنا ،فاختطفت زوجي ليرتك وراءه أرملة ويتامى ،وأخذت على نفسي عهداً

أال أشارك ً
رجال آخر يف حياتي ،وعاهدت اهلل أن أفرغ حياتي كلها ألطفالي الثالثة،
أطوف يف البيوت أغسل فيها ،وأعمل أعماال أكلف بها ألطعم اليتامى وأربيهم

وجتُه وعاش
وأعلمهم ،وأعلق اآلمال العظام عند عودتي إىل بييت على ولدي وابنيت ،و َز ْ

يف حياة زوجية مخس سنني ،وغادر احلياة ليهمس يف أذني ال تنسي يا أماه ولدي ،وقلت:
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إن رزقين اهلل احلياة والعافية ،فكما كنت لك فأنا له ،وتوالت السنون ،وكرب احلفيد،
وعلقت عليه اآلمال العظام ،وطاملا قضيت ليلي أعيش أحالم اليقظة ،وزوجته وأسكنته
بييت الذي بنيته بنفسي ومن جدي وجهدي .
ترى ما عساني ألقى من هذا احلفيد ؟ أقول  :ليت املنية اليت عدت على جده يف
علي ،وليت اليد اليت اختطفت ولدي مين يف شبابه اختطفتين أنا  ،ولكن
شبابه عدت ّ

قدميا قال الشاعر :

جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

ما كل ما يتمنى املرء يدركه

كنت آمل يف امرأة حفيدي أن تسعدني خبدماتها وآمل أن أنسى اآلالم اليت جترعتها
يف ظل حفيدي ،ولكن هيهات ،ترى ماذا تظن أيها الشيخ يف حفيدي وزوجه ؟
وهنا انفجرت باكية أضعاف ما كانت ،إنه يضربين ويقول ال مقام لك يف هذا

البيت ،وحاولت أن تكشف عن ذراعيها لرتينا العصي عليها ،معللًة ذلك بقوهلا  :أنتم
إخوتي ،ومعذرة أحزنتكم اغفروا لي ذلك ،ماذا أعمل يا علماء اإلسالم وها أنا جتاوزت
الستني؟  ،لقد قررت حرمانه من املرياث ألنه ال يستحق ذلك ،ولكين ال أبيع آخرتي
بعد هذا العناء  ،أشريوا علي مبا يرضي اهلل ،فإني راضية بقضاء اهلل صابرة على ما

قضى ،فأشرنا عليها مبا نظنه خرياً؛ استعيين عليه بولي األمر ،وأخرجيه من بيتك ،حيث
إنه ال يستحق اإلحسان  ،وأما مرياثك بعد عمر طويل فثلثاه البنتيك ،والباقي له ،إنها

فريضة اهلل ،واجعلي من مرياثك نصيباً يعود عليك إذا واراك الرتاب ،وقامت شاكرة
متصربة ،وتركت يف نفوسنا اللوعة واألسى ،وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
«إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه» (أخرجه البخاري)  ،وجاء يف األثر:
أبت النفس اخلبيثة أن خترج من الدنيا حتى تسيء ملن أحسن هلا .
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بقلم  :األستاذ طارق محيدة  /رام اهلل
قبل عشرين سنة تقريبًا ..أهداني صديق لوحة فنية مجيلة تصور شار ًعا على جانبيه

أشجار متثل جذوعها « ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل » ،وكانت هذه اللوحة بتوقيع
الدكتور سيد اخلضري ..وهو على ما يبدو مصري اجلنسية.
وتروج على أنها صورة حقيقية
تسوق َّ
ميض وقت طويل حتى رأيت ذات اللوحة َّ
ومل ِ

تنس اجلهة املروجة بالطبع أن تشطب اسم الفنان..
ألحد الشوارع يف أملانيا ؟! ..ومل َ
مضيفة يف التعليق أن السلطات هناك يف أملانيا قد جرفت تلك األشجار ،بعدما رأت من

قوة أثرها يف حتويل األملان إىل اإلسالم؟! وقد الحظت أن هذه الصورة قد روجت بهذا
الشكل يف عدد من الدول العربية منها األردن.
شارع الشهادتني و…!!
* تناقل الناس عددًا من الصور ،تتضمن لفظ اجلاللة وكلمة التوحيد ،مرسومة على
قطعة حلم عند جزار ،أو قطعة بطيخ أو بندورة (الطماطم).

* انتشر ملصق حيوي ر ً
مسا للشهادتني وحتته شرح يقول بأن ذلك ختطيط للرئتني بواسطة
الكمبيوتر؟!

* تناقل الفلسطينيون يف بعض املناطق ر ً
مسا يتضمن الشهادتني بدعوى أنها صورة عن
نسيج العنكبوت على ورقة من سجن النقب.
* بفرح كبري تلقى عدد من األشخاص وجود نتوءات على بيض دجاج على شكل لفظ
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اجلاللة أو اسم الرسول «حممد» عليه الصالة والسالم.

* نشرت إحدى الصحف منذ سنني صورة لزائدة حلمية على أذن طفل تشكل لفظ
اجلاللة.
* الحظ البعض أن دماء بعض شهداء انتفاضة 1987م قد رمست لفظ اجلاللة.
اجلامع بني كل ما سبق ،فيما عدا األخرية ،أنها شائعات من النوع املكتوب أو املرسوم

الذي ينتشر عن طريق التصوير؛ حيث أتاح التقدم التكنولوجي ً
جماال واس ًعا للنشر
والتوزيع ومزي ًدا من املصداقية!.

وتعكس هذه الشائعات عددًا من األمور:
* غياب العقلية النقدية عند مجاهري أمتنا ،واستعدادنا لقبول أي خرب ما دام يتناغم
وينسجم مع ما هو حمبوب وخباصة ما يتعلق بالدين ..إىل احلد الذي جيعل بإمكان أي

أّفاك مغرض أو مرتزق أن يروج ألي أكذوبة دون مقاومة أو مناقشة.

كان غريبًا أن يصدق الفلسطينيون قصة نسيج العنكبوت؛ إذ كيف نسجها على

ورقة؟ وكيف نقلت الورقة بالنسيج دون أن يتأثر من السجن إىل اخلارج؟ وكيف
باإلمكان تصويرها على آلة التصوير؟ كل ذلك دون أن تتقطع خيوط العنكبوت؟
هل استطاع األفاكون مترير القصة؛ ألنها ترتبط بالسجناء الذين هم أبطال أعزاء
هلم يف القلوب مكانة سامية ..وكذلك ألنها دليل «وكرامة» تزيد إميان املؤمنني؟
ربا بدون «سند» معقول ومقبول ..إن املسلمني
* وبنفس املنطق كيف يقبل املسلم خ ً
األوائل مل يكونوا يقبلون حديثًا عن الرسول إال من األتقياء الضابطني ..نعم من

الضابطني؛ أي أنه ال يكفي لقبول احلديث أن يكون الراوي تقيًّا ،بل ال بد أن يكون من
أهل الضبط واحلفظ والفهم ،وعدم الوهم ،وكذلك دراسة املنت والنص ،باإلضافة إىل

السند ،وبالتالي فقد كان عجيبًا أن تنتقل هذه الصور وعلى رأسها الرسم التخطيطي
لرئتني بواسطة الكمبيوتر ،دون السؤال عن الطبيب أو املركز الطيب أو الكتاب أو
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اجمللة العلمية اليت ورد ذلك فيها.

* لقد تناسى الكثريون أن اإلنسان وهو يقطع اللحم أو البطيخ أو البندورة ..فإنه يفعل
ذلك حبركات متتالية ال تتيح له التمعن؛ ألنه على عجلة من أمره رغبة يف البيع إن كان
ُ
اإلن ْ َسا ُن
جزا ًرا ،أو األكل إن كان يف البيت ..وذلك لألسف خمالف لألمر اإلهلي « فَل ْ َينْظ ِر ِ
ِإ ىَل َط َعا ِمه » بغرض النظر والتفكر يف خلق اهلل عز وجل وعظمة نعمته..
* مرة أخرى ،فإننا نعاني من سطحية يف التفكري واإلميان ،إننا نبحث عن لفظ اجلاللة
وكلمة التوحيد يف قشرة بيض أو قطعة حلم ،ونسيج عنكبوت ودم شهيد ..وننسى األدلة
العظمى يف خلق البيض بطبقاته وتركيبه والتكاثر الناتج بسببه ،وكذلك األمر يف
الشجر كل الشجر ،والثمر كل الثمر ،واحلشرات ،وأجهزة اإلنسان مجيعها سواء رمست
الرئتان شهادة أن ال إله إال اهلل أم مل ترمسها..
إنه إميان سطحي شكلي حريف ذاك الذي ال يغوص يف األعماق ،وال يبحث عن
القوانني ..إنه يكتفي من األدلة بالرسم ومن اإلميان مبجرد «التلفظ» ..لقد كانت «ال إله
نصا
إال اهلل» كلمة حتسب هلا الفراعنة ألف حساب ،قبل أن تفرغ من املضمون وتصبح ًّ
بال روح ..كما أصبحت كثري من الشعائر واألذكار وكذا قراءة القرآن الكريم ..حركات

ً
ً
وألفاظا ..ال حياة فيها .لقد اختصرنا املعنى العظيم للشهادة وبذل الدم يف
وأشكاال
وقزمناه إىل كتابة اسم اهلل تعاىل على الرتاب بالدم!!
سبيل اهللَّ ،
احذر من البوكيمون
أما املشهد اآلخر الذي حيمل الدالالت نفسها ،فكنا قد حذرنا -حنن املعلمني -طالبنا
قبل عطلة عيد الفطر املاضي من مغبة إحضار بطاقات البوكيمون إىل املدارس واللعب
بها؛ ملا رأيناه من انغماسهم فيها وانشغاهلم بها عن الدراسة ،وبدء اعتيادهم على القمار
من خالهلا.
وملا رجعنا بعد العيد؛ إذا بالطلبة يعرضون علينا منشو ًرا بعنوان «احذروا البوكيمون»
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ً
جدوال بأمساء البوكيمونات املشهورة ،واملعاني العربية املقابلة هلذه األمساء،
يتضمن
حبسب زعم املنشور .وكان الالفت أن أغلب املعاني املزعومة لألمساء هي من نواقض
اإلميان اإلسالمي ،وذات ُبعد عدائي للمسلمني ،من مثل« :ال إله يف الكون ،ال رسول
يف احلياة ،ال إسالم يف احلياة ،ال مكان لإلنسان يف الدين ،اعبدوا الشيطان واألرواح ،ال
حياة للمسلمني ،امسعوا األغاني ودعوا نصائح املسلمني ،كافر من له دين آخر غري دين
املسيح» .وبنفس املنطق النقدي الشرعي حناول أن نناقش هذا املنشور.
* املنشور خيلو من اسم اجلهة اليت أصدرته ،وهو بالتالي من «فاعل خري!!» يريد أن جيعل
خالصا هلل تعاىل!! أال يثري عدم إعالن املصدر عن امسه الشك والريبة فيه ويف
عمله
ً
أغراضه؟

* إن البوكيمونات من أصل ياباني؛ فهال أفصح لنا املصدر عن نفسه ..وأثبت لنا مقدرته
وخربته باللغة اليابانية ..وإذا كانت أمساء البوكيمونات –كما يظهرها املنشور -تكثر
فيها كلمة «ال» ..فلماذا ال جند مقط ًعا واح ًدا يدل على «ال» يتكرر يف كل هذه األمساء؟!

* هل هذا املصدر «مسلم!!» من نوع ذاك الذي كان يضع األحاديث املكذوبة خدمة
للدين ،ويقول إنه يكذب «للرسول» وال يكذب على الرسول!! أم إنه جهة معادية ،قد
تكون مرتبطة باالحتالل ،خاصة أنها حتاول إثارة الفتنة بني املسلمني واملسيحيني من
خالل اسم مزعوم ألحد البوكيمونات وهو «كافر من له دين آخر غري دين املسيح»؟
وكيف تكون البوكيمونات يابانية وثنية بوذية ،ثم تروج للديانة املسيحية؟!

* إن البوكيمونات قد ُصنعت يف اليابان ،وروجت يف اليابان ً
أوال ،ثم يف دول أوروبا

وأمريكا والعامل ،ومنه العامل العربي واإلسالمي ،وبالتالي فالزعم بأن معاني أمساء
البوكيمونات تستهدف اإلسالم وعقيدته أمر مستبعد.
إن من الطبيعي أن تعرب البوكيمونات عن الثقافة اليابانية الوثنية املناقضة لإلسالم،
وكذلك فإن من املتوقع أن يقصد من هذه البوكيمونات الرتويج لثقافة العوملة ..والسعي
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للربح الكبري والسريع .ولكن ال بد من التفريق بني التناقض مع اإلسالم واستهداف

اإلسالم.

* لقد استغل ِّ
مصدرو البيان حالة الفزع ،وصيحات التحذير من البوكيمونات وآثارها
وأخطارها النفسية والرتبوية واالقتصادية والثقافية والدينية ،ودخلوا باسم احلرص على
الدين واألخالق -فيما يبدو -لتمرير أغراضهم اخلبيثة ..أو جهاالتهم احلمقاء.
* هل يريد مروجو املنشور –بالفعل -إثارة الشكوك ،وزعزعة العقيدة اإلسالمية؛ إذ
من املتوقع أال يفلح هذا املنشور ،والنصائح والتحذيرات الكثرية من البوكيمونات يف
صرف األطفال عن متابعتها على شاشات التلفاز على األقل ،وبالتالي سيظل الصغار
على تعلقهم بالبوكيمونات ،ولكن مع معا ٍن جديدة ألمسائها قصد مروجو املنشور إىل
غرسها يف أذهانهم؟

* قد يرى بعضهم أن من األفضل عدم مواجهة مثل هذه املنشورات والصور لكونها
«تدعم وتقوي اإلميان» ..أو «تواجه ثقافة مناقضة هلذا اإلميان» ،وهذا قول خيالف نهج
الرسول

–صلى اهلل عليه وسلم-

 ،حني مات ابنه ،وقال الناس« :كسفت الشمس ملوت

إبراهيم» ،فقد كان بإمكانه على األقل أن يسكت؛ باعتبار أن هذا األمر مما يزيد من
إميان الصحابة بالرسول والدين ،ولكنه -عليه الصالة والسالم -رفض ذلك ،وأكد
أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل تعاىل ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته ..إننا لسنا
حباجة إىل الكذب واألدلة الزائفة خلدمة ديننا والدفاع عنه؛ ألننا باختصار أصحاب الدين
الوحيد الذي ميلك أنصع األدلة ،وأقوى الرباهني ،وأعظم اآليات!!
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األخالق في اإلسالم
بقلم  :د .شفيق ّ
عياش /جامعة القدس
إن اإلسالم دين خلق رفيع  ،دعا إىل التحلي بالفضائل  ،واالبتعاد عن الرذائل،

ّ
وحضت تعاليمه على مكارم األخالق ،ومحيد الصفات اليت تستهدف إصالح الفرد

واجملتمع وغرس السلوك احلضاري القويم ،وقد مدح اهلل سبحانه وتعاىل رسوله حممداً

صلى اهلل عليه وسلم-بقوله َ {:وإَِّن َك ل ََعلى ُخ ُل ٍق َع ِظ ٍيمويف ذلك إشارة للمسلمني بأن حيسنوا أخالقهم ويه ّذبوا أقواهلم وأفعاهلم مع أسرهم
}( القلم .)4 :

وذوي قربتهم ،وداخل جمتمعاتهم اليت يعيشون فيها وصدق الشاعر حيث قال :
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

فإمنا األمم األخالق ما بقيت

وقد بينّ رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -الغاية من بعثته فقال « :إمنا بعثت
ألمتم مكارم األخالق »

( أخرجه اإلمام أمحد واحلاكم البيهقي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ).

وما جنح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تبليغ الرسالة ونشر اهلداية وإخراج
الناس من الظلمات إىل النور إال بفضل ما وهبه اهلل سبحانه وتعاىل من كمال العقل
وسداد الرأي  ،ورحابة الصدر  ،والشفقة والعطف على عباد اهلل من الفقراء والضعفاء
واملساكني  ،وكلها من عناية اهلل ورعايته بأحب خلقه إليه  ،وهي املعاني اليت يشري إليها
قوله عليه الصالة والسالم ّ « :أدبين ر ّبي فأحسن تأدييب »

(اجلامع الصغري  ،انظر فيض

القدير شرح اجلامع الصغري ج،1ص ،)224وسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :أي اإلسالم
أفضل ؟ قال  :من سلم املسلمون من لسانه ويده » (صحيح البخاري يف كتاب اإلميان).

أي أن تكون أخالقك حسنة فاضلة  ،تتعفف عن األذى والعدوان  ،وتصرب على قسوة
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الناس وسوء معامالتهم  ،وتتقبل برحابة صدر كل ما يصدر عنهم من أخطاء وأحقاد
فتكظم الغيظ  ،وتعفو عن اهلفوة  ،وتقبل العذر ،وتصفح الصفح اجلميل ،ويكون
إخوانك املسلمون يف سالمة من أذى لسانك  ،وأمن من عدوان يدك وبطشك.
إن اخللق احلسن  ،مبدأ عظيم من مبادىء اهلداية واإلصالح بني الناس  ،ويندرج
حتته سائر الفضائل اخللقية  ،واملكارم النفسية من عظة وأمانة ووفاء وشجاعة وتراحم
وإخاء .

فقد ر ّغب اإلسالم باخللق احلسن  ،وجعله عنوان الكمال ورمز اخلري والرب والعطاء

وأساس التعامل بني الناس  ،واعتربه الغاية اليت جاءت من أجلها الرسالة اإلهلية والبعثة
احملمدية  ،وقد سئل رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟
«فقال  :تقوى اهلل وحسن اخللق » (سبل السالم جزء ، 2ص  .) 211ومن مأثور األقوال
ً
عجبا لرجل مسلم جييئه أخوه املسلم
يف األخالق قال علي رضي اهلل عنه  « :يا
يف حاجة فال يرى نفسه للخري أهال ،فلو كان ال يرجو ثوابا وال خيشى
عقابا ،فقد كان ينبغي له أن يسارع إىل مكارم األخالق  ،فإنها مما تدل
على سبيل النجاة » .
وقال معاذ رضي اهلل عنه وأرضاه « أوصاني رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فقال :يا
معاذ  ،أوصيك بتقوى اهلل  ،وصدق احلديث ،والوفاء بالعهد ،وأداء األمانة ،وترك اخليانة،
وحفظ اجلار  ،ورمحة اليتيم ،ولني الكالم ،وبذل السالم  ،وحسن الفعل ،وقصر األمل ،
ولزوم اإلميان ،والفقه يف القرآن  ،وحب اآلخرة ،واجلزع من احلساب  ،وخفض اجلناح ،

وأنهاك أن تسب حكيماً ،أو تكذب صادقاً  ،أو تطيع آمثاً ،أو تعصي إماماً ً
عادال ،أو تفسد
السر
أرضاً ،وأوصيك بإتقاء اهلل عند كل حجر وشجر وقدر  ،وأن حتدث لكل ذنب توبة ّ

بالسر والعالنية بالعالنيّة» .
ّ

وأذكر هنا قصة للعظة واالعتبار ،جاء يف كتاب « موعظة املؤمنني » ملؤلفه حممد مجال
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األخالق في اإلسالم

الدمشقي ما يأتي  :كان صلى اهلل عليه وسلم أحلم الناس  ،وأرغبهم
الدين القامسي
ّ
يف العفو مع املقدرة  ،فقد كان يف حرب فرأى ً
غرة  ،فجاء حتى قام
رجال من املشركني ّ
على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -بالسيف ،فقال  :من مينعك مين  ،فقال  :اهلل ،
فسقط السيف من يده  ،فأخذ رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -السيف  ،فقال  :من
مينعك منيّ ؟ فقال  :كن خري آخذه  ،قال  :قل أشهد أن الإله إال اهلل  ،فقال :ال ،غري أني ال

أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونك فخّلى سبيله  ،فجاء أصحابه فقال  :جئتكم من عند
خري الناس .وبعد  ،فحسن اخللق  ،هو بسط الوجه وطالقته  ،واستقامة اللسان ونظافته،
واجتناب احملارم  ،وإتيان املكارم  ،وسعة الصدر ،وقوة االحتمال ،والصرب على املكاره .
ويف هذا الزمان والعياذ باهلل ساءت األخالق إىل ح ّد كبري  ،وعم الشقاق والنفاق ،

واستفحلت الشرور واآلثام وضعف اإلميان واحلياء وتعامل الناس بالغدر واخلديعة،
وانقطعت حبال امل ّودة والرتاحم واإلخاء ،وفسدت الرتبية ،وهوت النفوس إىل حب

املاّدة وتقديس الشهوات ،فسوء اخللق شر مستطري على اجملتمع والناس  ،فهو حيبط
األعمال ،ويقضي على مكارم األخالق واملروءة .والقيم النبيلة  ،ويدفع بصاحبه إىل

األذى والعدوان  .سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  « :يا رسول اهلل ما الشؤم؟
قال سوء اخللق» (أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان) ،وقال عليه الصالة والسالم  « :اخللق
احلسن يذيب اخلطايا كما يذيب املاء اجلليد  ،واخللق السوء يفسد العمل
كما يفسد ّ
اخلل العسل » ( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان) .فعلى اإلنسان املسلم أن
يتخّلق باألخالق احلميدة  ،وأن ير ّوض نفسه على حتسني خلقه وتزكية نفسه وضمريه

حب اخلري والعمل له على منهج قويم ،ال يبتغي من وراء عمله الصاحل وأخالقه
على ّ
الفاضلة جزاًء وال شكوراً  .قال عليه الصالة والسالم « :إن من أحبكم إلي  ،وأقربكم

مين جملساً يوم القيامة  :أحسنكم أخالقاً »



(أخرجه أبو داود والرتمذي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه).
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بر الوالدين
بقلم  :صالح الفرا  /خانيونس

إهداء  :إىل املؤمنني العاملني يف امليدان  ...إىل اجملاهدين يف سبيل اهلل  ...إىل كل مؤمن
غيور على دينه وعلى وحدة الصف الفلسطيين املمزق  ...إىل اجلماعات املؤمنة العاملة
احلريصة لرفعة الدين والوطن ليتذكر كل مؤمن والءه األول هلل  ،وعهده األول مع
اهلل ،وبيعته األوىل هلل  ،لتنهض العهود يف حياة الناس  ....،وليمتد الوالء بني املؤمنني،
وليستقيم ذلك كله على أساس من منهاج اهلل قرآنا وسنة  ...عسى اهلل أن جيمع
الصادقني على عهد وميثاق رباني كريم يف لقاء املؤمنني  ،يف الدعوة اإلسالمية ،دعوة
احلق البعيدة عن الرياء والسمعة  ،جعلنا اهلل هداة مهتدين قال تعاىل َ { :و َو َّصيْنَا الإْ ِ َنسا َن
ُ
َ ْ ُ
ِب َوالِدَ ي ْ ِه مَ َ
اشك ْر لِي َولِ َوالِدَ ي ْ َك ِإل َ َّي مْال َ ِصريُ}
حلَتْ ُه أ ُّم ُه َوه ًْنا عَلَى َوه ٍْن َو ِف َصال ُ ُه يِف عَا َمينْ ِ أ ِن
َ
( لقمان )14 :وقال تعاىل َ { :و ِإن َجاهَدَ َاك عَلى أن ت ُ ْش ِر َك ِبي َما لَيْ َس ل َ َك ِب ِه ِعل ْ ٌم فَلاَ ت ُ ِط ْع ُه َما
َ
ُ ُ ُ
ُ
احبْ ُه َما ف الدُّ ن ْ َيا َم ْع ُر ً
وفا َواتَّ ِب ْع َس ِب َ
يل َم ْن أنَابَ ِإل َ َّي ث ُ َّم ِإل َ َّي َم ْر ِجعُك ْم فَأنَبئُكم مِبَا كنتُ ْم
َو َص ِ
يِ
ِّ
تَ ْع َملُو َن}( لقمان )15 :وقال تعاىل َ { :وَق َضى َرُّب َك أَ َّال َت ْعُب ُدواْ إِ َّال إِيَّاُه َوِباْل َواِل َديْ ِن إِ ْح َساناً إِ َّما
ال ُه َما َف َ
يَبُْل َغ َّن ِعن َد َك اْل ِكبرََ أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ِك َ
ال َتُقل لهَُّ َما ُأ ٍّف َو َال َتنْ َه ْر ُه َما َوُقل لهَُّ َما َق ْو ًال
َك ِرمياً }(اإلسراء . )23:

إذن أوال وجوب الشكر هلل ثم الوالدين ،ووجوب برهما وصلتهما ،واعلم أيها

املغرور يف الدنيا الفانية أن « النصر مع الصرب » النصر على العدو والنفس متوقف
َ للهَّ
على الصربَ « .جا َء َر ُج ٌل إلىَ َر ُس للهَّ َّ للهَّ ُ َ
َّ َ َ
ول ا ِ َصلى ا َعل ْي ِه َو َسل َم ف َقال َ :يا َر ُسول ا ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ُّ َّ
اس بحِ ُ ْس ِن َص َحا َب يِت؟ قال :أ ُّمك ،قال :ث َّم َم ْن؟ قال :ث َّم أ ُّمك ،قال :ث َّم َم ْن؟
َمن أ َحق الن ِ
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الُ :ث َّم َأ ُب َ
الُ :ث َّم َم ْن؟ َق َ
الُ :ث َّم ُأ ُّم َكَ ،ق َ
َق َ
وك ».

بر الوالدين
(رواه البخاري )

« أنت ومالك ألبيك » من حق الوالدين التصرف من مال الولد والبنت بشرطني
اثنني :
( )1أال يأخذا ما هو يف حاجة شديدة إليه .

( )2أال يأخذا من الولد ليعطيا ولداً آخر فإن ذلك من الظلم .
أما يا من تدعي أنك تقوم الليل وأنت مليء بالعيوب الدينية ،وتريد أن تقطع الرحم
َ
وهو حمرم شرعاً ،ألن الرحم من اسم الرمحن ،والدليل موجود يف القرآن { تَ َّب ْت يَدَ ا أ ِبي
َ
هَلَ ٍب َوتَ َّب * َما أ ْغنَى َعنْ ُه َمال ُ ُه َو َما َك َس َب } (املسد  )2-1 :قال ابن عباس :وما كسب ..
أي ولده وقال عليه السالم « َأ ْن َت َو َم ُال َك َ ب َ
يك » .
لأِ ِ
فضائل بر الوالدين  :إن طريق بر الوالدين طريق إىل الفوز مبحبة اهلل  :وبر الوالدين
يفرج اهلل به الكربات  ..إن بر الوالدين جعله اهلل سبباً يف تفريج الكربات  :هنا قصة

لثالثة نفر يتماشون أخذهم املطر ،فمالوا إىل غار يف اجلبل ،فاحنطت على فم غارهم
صخرة فأطبقت عليهم  ...ثم فرج اهلل عنهم بسبب برهم لوالديهم  ...اخل .
الفوز لدعوة الوالدين جيلب التوفيق يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة  « :رضى الرب يف
رضى الوالدين » ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم « َ ....و َد ْع َو ُة المُْ َسا ِف ِر َو َد ْع َو ُة
ْال َوا ِل ِد ِل َو َل ِد ِه » فمن فاز بدعوة الوالدين جيلب التوفيق يف الدنيا و اآلخرة .
الن َّ َص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َق َ
* بر الوالدين سبب لسعة الرزق والعمر َ « :أ َّن َّ
ال
ِ
بيِ
َ
ْ
َم ْن َس َّر ُه َأ ْن ُي َع ِّظ َم اللهَّ ُ ِر ْز َق ُه َو َأ ْن مَ ُ
ي َّد فيِ أ َج ِل ِه َف ْل َي ِصل َرحمِ َ ُه » (متفق عليه) .ويف
َ ْ ُ
اشك ْر لِي
رواية للبيهقي « فليرب والديه وليصل رمحه » فرب الوالدين شكر هلل { ِ...أ ِن
َولِ َوالِدَ ي ْ َك ِإل َ َّي مْال َ ِص ُ
ري }(لقمان  .)14:ولن حيرم العبد من اجلنة ما دام يشكر اهلل ووالديه .
ً
عمال أقرب إىل اهلل
* بر الوالدين كفارة للكبائر  :قال ابن عباس  « :إني ال أعلم

عز وجل من بر الوالدين »

(أخرجه األلباني).
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للهَّ
َ ْ َ ٌ لىَ
* بر الوالدين يعادل احلج والعمرة واجلهاد يف سبيل اهلل  « :وأقبَل َر ُجل ِإ َنبيِ ِّ ا ِ
َّ للهَّ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ
َ َ َ لهْ ْ َ جْ َ َ
للهَّ
لأْ َ
اد أ ْب َت ِغي ا ْج َر ِم ْن ا ِ ،
اله ِ
اي ُعك على ا ِ ج َر ِة و ِ
َصلى ا َعل ْي ِه و َسل َم فقال :أ َب ِ
لأْ َ
الَ :ن َع ْمَ ،ب ْل كلاَ ُه َماَ ،ق َ
الَ :ف َه ْل م ْن َوال َد ْي َك َأ َح ٌد َح ٌّي؟ َق َ
َق َ
الَ :ف َت ْب َت ِغي ا ْج َر ِم ْن
ِ
ِ ِ
َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
اللهَّ ؟ َق َ
الَ :فا ْر ِج ْع ِإلىَ َوا ِل َد ْي َك َفأ ْح ِس ْن ُص ْحب ََت ُه َما » (رواه مسلم) ،وجاء رجل
ِ
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يشتهي اجلهاد وال يقدر عليه قال صلى اهلل عليه
وسلم  « :هل بقي من والديك أحد ؟ قال  :أمي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  :فأسأل اهلل يف برها  ،فإذا فعلت فأنت حاج معتمر»

(رواه الطرباني وابن حبان).

بر الوالدين من أسباب حسن اخلامتة  :نعم عزيزي القارئ فلو نظرت جيداً فإن بر
الوالدين طاعة هلل  ،فمن عاش على بر الوالدين عاش على طاعة اهلل  ،وهنا شاب عاش
على بر الوالدين ،فلما حضرته سكرات املوت جاء الناس يلقنونه الشهادة ،فكان يقول
هلم  :قولوا ال إله إال اهلل .
* بر الوالدين سبب الفوز برمحة اهلل ومغفرته  :فإن كان اهلل قد غفر المرأة من البغايا

ألنها سقت كلباً فكيف مبن كان باراً بوالديه يقدم هلما الطعام والشراب وحيسن
الراحمِ ُ َ
معاملتهما ويرمحهما ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلمَّ « :
ون َيرْحمَ ُ ُه ْم َّ
الرحمْ َ ُن :
ارْحمَ ُ وا َم ْن الأْ َ ْرض َيرْحمَْ ُ
ك ْم َم ْ
الر ِح ُم ُش ْج َن ٌة ِم ْن َّ
اء َّ
َّ
الرحمْ َ ِن َف َم ْن
ن
الس َم ِ
ِ
فيِ
فيِ
َ َ َ َ َ ُ للهَّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ للهَّ ُ
و َصلها و َصله ا و َمن قط َعها قط َعه ا » ( رواه الرتمذي ) .

* بر الوالدين سبب لقبول األعمال والتجاوز عن السيئات  :قال تعاىل َ { :و َو َّصيْنَا
ُ
َ ْ ُ
الإْ ِ َنسا َن ِب َوالِدَ ي ْ ِه مَ َ
اشك ْر لِي َولِ َوالِدَ ي ْ َك ِإل َ َّي
حلَتْ ُه أ ُّم ُه َوه ًْنا عَلَى َوه ٍْن َو ِف َصال ُ ُه يِف عَا َمينْ ِ أ ِن
مْال َ ِصريُ}(لقمان.)14:
* بر الوالدين سبب لدخول اجلنة  :جاء طيسلة بن مياس إىل ابن عمر فقال له :أصبت

ذنوباً ال أراها إال من الكبائر ،قال ابن عمر :ما هي !؟ قلت :كذا وكذا ،قال :ليست من
الكبائر ؟ قال لي ابن عمر  :أختاف من النار وحتب أن تدخل اجلنة ؟ قلت :أي واهلل  ،قال
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بر الوالدين

أحي والداك ،قلت :عندي أمي ،قال :فواهلل لو ألنت هلا الكالم وأطعمتها
ابن عمرٌّ :

الطعام لتدخلن اجلنة ،ما أجنيت الكبائر.

* بابان من اجلنة ملن بر والديه  :عن ابن عباس قال:ما من مسلم له والدان مسلمان،

يصبح إليهما حمتسباً ،إال فتح اهلل له بابني  -يعين من اجلنة  ، -و إن كان واحداً  ،فواحد
و إن أغضب أحدهما مل يرض اهلل عنه حتى يرضى عنه  ،قيل  :وإن ظلماه ؟ قال:وإن
ظلماه .
بر الوالدين بعد موتهما

َ َ للهَّ
إن بر الوالدين ال ينقطع أبداً مبوتهمَ « ،
ول ا ِ صلى اهلل
فجا َُء َر ُج ٌل إىل ر ُس
عليه وسلم فقالَ :ه ْل َبق َي َع َل َّي م ْن ب ِّر َأ َب َو َّي َش ْي ٌء َب ْع َد َم ْوته َما َأ َب ُّر ُه َما به؟ َق َ
ال:
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ٌَ
الصلاَ ُة َع َل ْيه َما َوا ْست ْغ َفا ُر لهَ ُ َماَ ،وإ ْن َف ُ
اذ َع ْه ِده َماَ ،وإ ْ
ال أ ْر َب َع ٌة؛ َّ
ك َر ُام
َن َع ْم ِ ،خ َص
لاِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق ِه َماَ ،و ِص َل ُة َّ
الر ِح ِم َّال يِت لاَ َر ِح َم َل َك ِإلاَّ ِم ْن ِق َب ِل ِه َماَ ،ف ُه َو َّال ِذي َب ِق َي َع َل ْي َك ِم ْن
َص ِد ِ
ِب ِّر ِه َما َب ْع َد َم ْو ِت ِه َما » (رواه امحد) ،ومن الرب بهما بعد موتهما  :قضاء ولي امليت صوم
النذر عنه – قال صلى اهلل عليه وسلم  « :من مات وعليه صوم  ،صام عنه وليه »
(أخرجه الشوكاني)

 ،ومن الرب بهما بعد موتهما التصدق عنهما  .فعلى الولد أن يكثر

من الدعاء واالستغفار لوالديه ،وأن يتصدق عنهما وأن حيج عنهما ،بشرط أن يكون قد
حج عن نفسه ،بل عليه أن جيتهد يف طاعة اهلل ،فإن ذلك كله من الرب بوالديه  « ،إذا
مات ابن ادم انقطع عمله إال من ثالث وذكر منهم ولد صاحل يدعو له » (أخرجه
مسلم) .
من إكرام الوالدين أخرج الطرباني يف الصغري عن بريدة أن رجال جاء إىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم فقال  :يا رسول اهلل  :إني محلت أمي على عنقي فرسخني يف رمضاء
شديدة لو ألقيت فيها بضعة من حلم لنضجت فهل أديت شكرها ؟ فقال  :لعله يكون
لطلقة واحدة .
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وأخرج الطرباني يف األوسط عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  « :أتى رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم رجل ومعه شيخ فقال له  :يا فالن من هذا معك ؟ فقال  :أبي  ،قال ال
متش أمامه وال جتلس قبله وال تدعه بامسه وال تستسب له ».
أخرج الستة إال ابن ماجة عن عبد اهلل ْب َن َع ْمرو َرض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما ُق ُ
الَ « :جا َء
ٍ ِ
َ
للهَّ ُ
ال أ َح ٌّي َوال َد َ
جْال َهاد َف َق َ
َر ُج ٌل إلىَ َّ
اس َت ْأ َذ َن ُ
الن ِّ َص َّلى ا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف ْ
اك
ه
ِ
ِ ِ
ِ
بيِ
فيِ
َ ْ َ َ ٌ لىَ َ ِّ للهَّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
اهدْ»  .ويف رواية ملسلم « أقبَل ر ُجل ِإ نبيِ ا ِ َصلى
يه َما ف َج ِ
قال ن َع ْم قال ف ِف ِ
اللهَّ ُ َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َق َ
الُ :أ َباي ُع َك َع َلى الهْ ْج َرة َو جْال َهاد َأ ْب َتغي الأْ َ ْج َر م ْن اللهَّ َ ،ق َ
ال:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
للهَّ
لأْ َ
الَ :ن َع ْمَ ،ب ْل كلاَ ُه َماَ ،ق َ
َف َه ْل م ْن َوال َد ْي َك َأ َح ٌد َح ٌّي ؟ َق َ
الَ :ف َت ْب َت ِغي ا ْج َر ِم ْن ا ِ ؟
ِ
ِ ِ
َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
َق َ
الَ :فا ْر ِج ْع ِإلىَ َوا ِل َد ْي َك َفأ ْح ِس ْن ُص ْحب ََت ُه َما » .ورواية ألبي داود قال :
للهَّ َّ للهَّ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
ٌ لىَ
اي ُع َك َع َلى الهْ ِ ْج َر ِة
« َجا َء َر ُجل ِإ َر ُس ِ
ول ا ِ َصلى ا َعل ْي ِه و َسل َم فقالِ :جئت أ َب ِ
ك ُت َأ َب َو َّي َي ْبك َيانَ ،ف َق َ
ك َما َأ ْب َ
ك ُه َما َ
ال :ا ْرج ْع َع َل ْيه َما َف َأ ْض ِح ْ
َو َت َر ْ
ك ْي َت ُه َما»،
ِ ِ
ِ
ِ
للهَّ ُ
للهَّ
وعن أبي سعيد رضي اهلل عنه « َأ َّن َر ُجلاً َه َ لىَ
ول ا ِ َص َّلى ا َع َل ْي ِه
اج َر ِإ َر ُس ِ
الَ :أذ َنا َل َك؟ َق َ
ايَ ،ق َ
الَ :ه ْل َل َك َأ َح ٌد ب ْال َي َمن؟ َق َ
َو َس َّل َم م ْن ْال َي َمن َف َق َ
الَ :أ َب َو َ
ال :لاَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َق َ
َ ْ َ َ ََ َ
ال :ا ْرج ْع إ َل ْيه َما َف ْ َ ْ ْ
اه ْد َوإلاَّ َف َّ
ب ُه َما »  .وعن أبي يعلى
ِ ِ ِ
استأ ِذن ُه َما ف ِإن أ ِذنا لك ف َج ِ ِ رِ
الطرباني بإسناد جيد عن انس رضي اهلل عنه قال « أتى رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقال إني اشتهي اجلهاد وال أقدر عليه قال صلى اهلل عليه وسلم :
هل بقي من والديك أحد ؟ قال  :أمي  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قابل
اهلل يف برها  ،فإذا فعلت فأنت حاج معتمر وجماهد ».
عزيزي القارئ قف وانتبه وفكر  ..إذا أردت النجاح يف الدنيا واآلخرة فاعمل اآلتي:

• خاطب والديك بأدب وال تقل هلما أف .
• أطع والديك دائما ،فال تكون عاصياً هلما  ،وامسع كالمهما .

• تلطف بوالديك وال تعبس بوجههما  ،وال تنظر إليهما نظرة غضب .
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• اعمل على ما يسرهما كاخلدمة إليهما وشراء ما يلزم إليهما وكن عطوفا .
• اجب نداءهما مسرعا بوجه مبتسم قائال  :نعم يا أمي ويا أبي .
• ال جتادهلما وال ختاطبهما وحاول معهما أن تكون مؤدباً .

• ال تعاندهما  ،وال ترفع صوتك عليهما  ،وتأدب معهما  ،وكن حكيماً .
• انهض إىل والديك إذا دخال عليك وقبِّل رأسهما .

• ال تكذب عليهما مهما كان وساعدهما يف عمل البيت بقدر املستطاع .

• ال تفضل زوجتك أو تفضلي زوجك عليهما فرضى اهلل يف رضى الوالدين .
• ال تنكر معروفهما إليك فهما اللذان علماك وال تؤذيهما بكلمة واحدة .

"• ال تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك فهذا عار عليك ،وسرتى ذلك من أوالدك

« فكما تدين تدان ».

• أكثر من زيارة والديك وتقديم اهلدايا هلما واشكرهما على تربيتك .

• أحق الناس باإلكرام أمك ثم أبوك واعلم أن اجلنة حتت أقدام األمهات .
• احذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى يف الدنيا واآلخرة .
أصبحت قادراً على كسب الرزق فساعد والديك .
• إذا أصبحت أو
ِ
• وإن لوالديك عليك حقاً كزوجك عليك حقاً وحاول التوفيق بينهما .
• دعاء الوالدين مستجاب باخلري والشر واحذر دعاءهما عليك بالشر .

• زر والديك يف حياتهما وأكثر زيارتهما وتصدق عنهما وأكثر الدعاء هلما .

إهداء إىل الزوج الذي مينع زوجته من زيارة أهلها ويتحكم بها وهو يدعي بأنه يقوم
الليل ،أين صلة األرحام يا هذا؟ أال تتقي اهلل يف زوجك وأهل زوجك؟ ابتعد أوال عن
النظر إىل احملرمات ،ألن العني تزني وزناها النظر ،أوصيك ونفسي أال تكون أعمالنا
رياء ومسعة ،ألن اهلل يعلم السر وأخفى  ،اتق اهلل يف زوجك ،اتق اهلل يف نفسك ،اتق اهلل
يف السر والعلن ،وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه اخلري .
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ني اخلشية والقسوة
القلوب ب
لقرآن /جامعة القدس

درس التفسري وعلوم ا

مساعيل نواهضة  /م

بقلم  :د .إ

هَّ ُ
َ
ْ
اس َي ِة قُلُوب ُ ُه ْم
س
إل
ل
ه
ر
د
ص
قال اهلل تعاىل  { :أفَ َم ْن َش َر َح الل
ُ
َ
ْ
َ
الم فَ ُه َو عَلَى نُو ٍر ِم ْن َرب ِه فَ َوي ْ ٌل لِل ْ َق ِ
ِ
ِ ِ
ِّ
ْ هَّ ُ
هَّ
اللُ نَز ََّل أَ ْح َسنَ حْ َ
الدِ ِيث ِك َتاب ًا م َُت َشا ِبهًا َم َثانِ َي تَ ْق َش ِع ُّر
الل أ ْول َ ِئ َك يِف َضال ٍل م ُِبنيٍ *
ِم ْن ذِ ك ِر ِ
هَّ
هَّ
الل يَهْدِ ي ِب ِه
الل َذلِ َك ُهدَ ى ِ
ِمنْ ُه جُ لُو ُد الَّذِ ينَ خَيْ َش ْو َن َرب َّ ُه ْم ث ُ َّم تَ ِل ُني جُ لُو ُد ُه ْم َوقُلُوب ُ ُه ْم ِإ ىَل ذِ كْ ِر ِ
هَّ ُ
َ
اب ي َ ْو َم ال ْ ِق َيا َم ِة َو ِق َ
يل
َم ْن ي َ َشا ُء َو َم ْن ي ُْض ِل ْل الل فَ َما ل َ ُه ِم ْن هَا ٍد* أفَ َم ْن ي َ َّت ِقي ِب َو ْج ِه ِه سُ و َء ال ْ َع َذ ِ
ُ
ْ
لِ َّلظ مِ ِال َ
ني ُذوقُوا َما كنْتُ ْم تَك ِسبُو َن } (الزمر)24-22 :
َ َ هَّ َ َ
يف اآلية السابقة هلذه اآليات وهي قوله تعاىل { :أ مَل ْ تَ َر أ َّن الل أنز ََل ِمنَ ا َّلس َم ِاء َما ًء فَ َسلَ َك ُه
تاه ُ م ُْص َف ّراً ث ُ َّم جَيْ َعلُ ُه حُ َط ً
يَنَا ِبي َع ف الأْ َ ْرض ث ُ َّم خُيْر ُج ِب ِه َز ْر ً
عا خُّمْ َت ِل ًفا أَل ْ َوان ُ ُه ث ُ َّم ي َ ِهيجُ فَ رَ َ
اما ِإ َّن يِف
ِ
ِ
يِ
ُ
لأْ َْ
ْ
اب } (الزمر )21 :بينّ اهلل تعاىل أنه ُينَ ّزل املاء من السماء ،فُينْبِ ُت
َذلِ َك لَذِ ك َرى لأِ ْولِي ا ل َب ِ
به للناس زر ًعا خمتل ًفا ألوانه ،ويف هذه اآليات يبينّ أنه أنزل ِذ ْك ًرا َتتَ
القلوب احليّة،
َل ّقاه
ُ

فتَتَ َفتّح وتنشرح ،وتتل ّقاه القلوب القاسية ،كما َتتَ
َل ّقاه الصخرُة القاسية اليت ال حياة فيها
ُ
ُشرق
وال َن َدا َوة .نعم ،إن اهلل تعاىل يشرح لإلسالم قلوًبا يعلم منها اخلري ،ويَ ِصلها بنوره فت ِ

اسيَِة
به وتستضيء ،والفرق بني هذه القلوب وقلوب أخرى قاسية فرق بعيد َ :ف َويْ ٌل ِلْل َق ِ
ُقُلوُب ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر اللهًَِّّ ،
حقا إن الصدور اليت يشرحها اهلل تعاىل لإلسالم ،ومي ّد هلا من نوره
ليست قط ًعا كالقاسية قلوبهم من ذكر اهللَ ،
وشتّان َشتّان بني هؤالء وهؤالء .واآلية عا ّمة
فيمن شرح اهلل صدره خبلق اإلميان فيه.

َ َ ْ َ َ للهَّ ُ
َص ْد َر ُه
وروى ُم ّرُة عن ابن مسعود قال « :قلنا يا رسول اهلل ،أف َمن ش َرح ا
لإل ْس َ
َ ُ
َ
القلب
ور ِم ْن َر ِّب ِه  ،كيف ينشرح صد ُر ُه ؟ قال :إذا دخل النو ُر
الم ف ُه َو َعلى ن ٍ
ِ ِ
ِ
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انشرح وانفتح ،قلنا  :يا رسول اهلل ،وما عالمة ذلك؟ قال :اإلنابة إىل دار اخللود،
والتجايف عن دار ُ
الغرور ،واالستعداد للموت قبل نزوله » (.سلسلة األحاديث الضعيفة.
األلباني .رقم ) 965 :فذكر صلوات اهلل وسالمه عليه ِخ َص ً
اال ثالثة ،وال ّ
شك أن من كانت

خل َصال فهو كامل اإلميان ،فإن اإلنابة إمنا هي أعمال البرِ ّ؛ ألن دار اخللود إمنا
فيه هذه ا ِ
ُو ِضعت جزاًء ألعمال البرِ ّ ،أال ترى كيف ذكره اهلل يف مواضع من تنزيله ،ثم قال َع ِقب
ذلكَ { :جزَا ًء مِبَا َكانُوا ي َ ْع َملُو َن }( لقمان .)14:فاجلنة جزاء األعمال .فإذا انشغل العبد يف
أعمال البرِ ّ فهو إنابته إىل دار اخللود .وإذا مخد حرصه على الدنياّ ،
وكف عن طلبها،
وأقبل على ما يغنيه منها فاكتفى به وقنع ،فقد جتافى عن دار ُ
الغرور ،وإذا أحكم أموره

متأّدًبا متثبّتًا َح ِذ ًرا ،يَتَو ّرع عما يَ ِريُبه إىل ماال يَ ِريُبه؛ فقد استع ّد للموت ،وإمنا صارت له
هذه الرؤية بسبب النور الذي دخل القلب.

ويف شأن القاسية قلوُبهم جاء عن أبي سعيد اخلدري أن رسول اهلل قال « :قال اهلل
تعاىل :اطلبوا احلوائج من ُّ
الس َم َحاء؛ فاني جعلت فيهم رمحيت ،وال تطلبوها من
القاسية قلوبهم؛ فإني جعلت فيهم سخطي» (جممع الزوائد .اهليثمي )8/198 .وقال مالك
بن دينار« :ما ُضرب ٌ
عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب ،وما غضب اهلل على قوم
ِ
إال نزع الرمحة من قلوبهم».
صوُر اآلية حال وهيئة تل ّقي املؤمنني هلذا القرآن ،هذا الكتاب املتناسق الذي ال
وُت ِّ

اختالف يف طبيعته وال يف اجتاهاته ،وال يف روحه وال يف خصائصه ،فهو ُمت َ
َش ِابه ،وهو
ُ
ومشاهده ،ولكنّها ال ختتلف وال تتعارض،
وقص ُصه وتوجيهاُته
تتكرر ِ
مقاط ُعه ِ
َمثَاني ّ
إمنا ُت َعاد يف مواضع متعدّدة ال تعاُرض فيها وال اصطدام .والذين خيشون ربهم ويتّقونه،
ويعيشون يف حذر وخشية ،ويف تطّلع ورجاء ،يتل ّقون هذا القرآن يف َو َجل وارتعاش،

نفوس ُهم ،وتأنس قلوُبهم بهذا الذكر ،فتَِل ُ
ني
ويف تأّثر شديد َت ْق َش ِع ُّر منه اجللود ،ثم تهدأ ُ
هَّ
َ
الل ت َ ْط َم ِئنُّ ال ْ ُقلُوبُ }(الرعد)28 :
جلوُدهم وقلوُبهم ،وتطمئن إىل ذكر اهلل {:أال ِبذِ كْ ِر ِ
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قال سعد بن أبي وّقاص :قال أصحاب رسول اهلل  :لو حدثتنا .فأنزل اهلل عز وجل:
هَّ
{اللُ نَز ََّل أَ ْح َسنَ حْ َ
الدِ ِيث} (الزمر ،)23:فقالوا :لو قصصت علينا .فنزل { :حَنْ ُن ن َ ُق ُّص عَلَيْ َك
َ ْ
َ
َ
أ ْح َسنَ ال ْ َق َص ِص } (يوسف ، )3:فقالوا :لو َذ ّك ْرَتنا فنزل { :أ مَل ْ يَأ ِن لِلَّذِ ينَ آ َمنُوا أ ْن خَتْ َش َع قُلُوب ُ ُه ْم
هَّ
َ
الل َو َما نَز ََل ِم ْن حْ َ
الق َوال ي َ ُكونُوا َكالَّذِ ينَ أُوتُوا ال ْ ِك َتابَ ِم ْن َقبْ ُل فَ َط َ
ال عَلَيْ ِه ْم األ َم ُد فَ َق َس ْت
لِذِ كْ ِر ِ
ِّ
َ
ُ
القرآن
اس ُقو َن }  (.احلديد )16:وهكذا كان أصحاب النيب إذا ُق ِرئ عليهم
قُلُوب ُ ُه ْم َوك ِث ٌري ِمنْ ُه ْم فَ ِ
تدمع أعينهم ،وتقش ِع ُّر جلوُدهم( .رواه احلاكم وغريه .لباب النقول يف أسباب النزول جلالل الدين
السيوطي).

ُ
وعن زيد بن أسلم قال « :قرأ أ ّ
بي بن كعب عند النيب ومعه أصحابه َف َر ُّقوا،
فقال النيب :اغتنموا الدعا َء عند ِّ َّ
الرقة؛ فإنها رمحة » (.السلسلة الضعيفة .األلباني .رقم:

 )2512وعن العباس أن رسول اهلل قال « :إذا ْاق َش َع َّر ُ
جلد املؤمن من خمافة اهلل تحَ َ َّاتت
ُ
عنه خطايا ُه كما َي َت َح ُّ
ات عن الشجرة البالية و َرقها »( .البحر الزخار .البزار.4/149 .

الرتغيب والرتهيب .املنذري )4/194 .وعن ابن عباس« :ما ْاق َش َع ّر ُ
عبد من خشية اهلل
جلد ٍ
ُ
إال ّ
ثابت الُبنَاني قال « :إني ألعلم متى يستجاب لي
وعن
النار».
على
اهلل
حرمه
ِ
 ،قالوا :ومن أين تعلم ذلك؟ قال :إذا ْاق َش َع ّر جلديَ ،
وو ِجل قليب ،وفاضت عيناي،
فذلك حينئذ ُي َ
ستجاب لي».

ثم يعرض القرآن الكريم ما ينتظر أهل الضالل يوم القيامة يف مشهد بائس يف
َ
اب ي َ ْو َم ال ْ ِق َيا َم ِة َو ِق َ
يل لِ َّلظ مِ ِال َني ُذوقُوا َما
موعد حصاد األعمال { :أفَ َمن ي َ َّت ِقي ِب َو ْج ِه ِه سُ و َء ال ْ َع َذ ِ
ُ
ْ
ُ
واإلنسان يَ ِقي وج َهُه عادة بيديه وجسمه ،فأ ّما يف هذا املوقف
كنتُ ْم تَك ِسبُو َن }( الزمر.)24:

فهو ال ميلك أن يدفع عن نفسه النار بيديه وال برجليه ،فيدفعها بوجهه ،ويتّقي به سوَء
العذاب ،مما يد ّل على اهلول والشدّة واالضطراب .ويف زمحة هذا التعذيب وهذا العذاب
ُ
ْ
يتل ّقى التأنيبَ {:و ِق َ
يل لِ َّلظ مِ ِال َ
ني ُذوقُوا َما كنتُ ْم تَك ِسبُو َن } ( الزمر. )24:
إن القرآن الكريم هو هديّة السماء إىل األرض ،هديّة اهلل تعاىل إىل العاملني من اإلنس
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القلوب بني اخلشية والقسوة

واجلن ،إنه اهلادي إىل الصراط املستقيم ،واملُ ْخ ِرج من الظلمات إىل النور ،وهو حبل
متسك به ،وجناة ملن سار على نهجه وتعاليمه ،ال
اهلل املتني ،والنور املبني ،عصمة ملن ّ
ولكن أبصار وبصائر
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تنزيل من حكيم محيد،
ّ

املشركني والك ّفار قد عميت وضّلت عن إدراك هذه احلقائق وقت نزوله ،فوصفوه
بصفات هو منها َب َراء ،قالوا عنه :إنه أساطري األ ّولني ،وقالوا عنه :إنه سحر مبني ،وقالوا

ظلما وافرتاًء .فانتشر نو ُره يف اآلفاقَ ،
وع ّم
عنه :إنه ِش ْعر ،إىل غري ذلك مما قالوا ً
ّ
ُ
وتصدعت اجلبال من عظمته ،فرجع الكافرون
خريه أرجاء املعمورة ،وخشعت
خلزي والعار ،ولكن سرعان ما عاد الكثري
جيرون وراءهم أذيال ا ِ
ِ
وامللح ُدون ال َق ْه َق َرىُّ ،

أفواجا؛ ألنهم أدركوا احلقيقة.
منهم إىل صوابه ،ودخلوا يف دين اهلل ً

واليوم حياول بعض األقزام ـ َعبَثًا ـ من َس َفَلِة القوم وسفهائهم أن ينالوا منه من جديد،

ومرة عن طريق تدنيس أوراقه
اره ما أطلقوا عليه الُفرقان احلقّ ،
ّ
فمرة يكتبون على ِغ َر ِ

ومرة عن طريق تفسريه اخلاطئ
واملس بُقد ِ
ّ
ْسيّته ،ومرة عن طريق إطالق الرصاص عليهّ ،
العلي القدير اجلبّار
بغري علم ،إىل غري ذلك من أعماهلم املشينةُ ،متَنَاسني أنه كالم اهلل
ّ
السميع العليم القاهر العزيز احلكيم.
إن هذه احملاوالت
واملمارسات من ِقبَل

هؤالء الطغاة اجملرمني

ُتثبِت
أدنى شك ـ العداَء
ـ

وبدون

لإلسالم واملسلمني،
ولذلك مل يكن غريبًا

أن

تعم
ّ

موجات
ُ
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احتجاجا على هذه اجلرائم البَ ِشعة واألفعال
الشارع العربي واإلسالمي
عارمة
َ
ً
غضب ِ

املس به ،أو
ِ
املشينة .وأقول :إن العرب واملسلمني إذا أرادوا تعظيم القرآن واحليلولة دون ّ
جمرد التفكري بذلك ،فعليهم أن حيفظوه بقلوبهم وصدورهم ،ويطبّقوا تعاليمه وأحكامه
ّ
ً
وعمال وسلو ًكا ،عندها لن يجَُْرأ أحد مهما كانت
يتمثّلوه عقيدة
يف شؤون حياتهم ،وأن َ

ق ّوته وجربوته على النيل منه بأي وسيلة كانت ،ألن املبادئ والعقائد تثبت بثبات وقوة
وص َد َق اهلل العظيم القائل { :إنَّا حَنْ ُن نَزَّلْنَا الذكْ َر َوإنَّا ل َ ُه حَ َ
لا ِف ُظو َن } (احلجر)9 :
أصحابهاَ ،
ِ
ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ َ ْ ُ ُ هَّ َ
الل ِبأف ْ َو ِاه ِه ْم
وهذا وعد من اهلل تعاىل ولن خُي ِلف اهلل وعدَ ه .ويقول أ ًيضا {:ي ُِريدون لِيُط ِفئوا نو َر ِ
هَّ ُ
َ َ
ُ
ن
م
ت
م
ور ِه َول َ ْو ك ِرهَ الْكا ِف ُرو َن } (الصف)8 :
ُ
َوالل ِ ُّ ِ
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للحق،
المؤمن يعيش
ّ
بقلم :

كما
ل بواطن

ه/

وزارة ال

رتبية
والتعلي

م

الحق
ومع
ّ

العالي

جل وعال { -ب َ ْل ن َ ْقذِ ُف ِب حْ َّ
اط ِل فَ َي ْد َم ُغ ُه فَ ِإ َذا ُه َو
احلق
من اآليات القرآنيّة قول ّ
الق عَلَى ال ْ َب ِ
ِّ
ُ
َز ِاه ٌق َولَك ُم ال ْ َوي ْ ُل مِمَّا ت َ ِص ُفو َن } (األنبياء)18 :
من الكلمات األكثر دوراناً على األلسنة ،واألكثر وروداً يف القرآن الكريم كلمة َّ
احلق.
َ هّ َ
َ
عز َّات
وجل -أخربنا أنّه خلق السموات واألرض َّ
باحلق { أ مَل ْ تَ َر أ َّن الل َخلَ َق ا َّلس َما َو ِ
اهلل َّ
َ
الق أَنزَلْنَاه ُ َو ِب حْ َ
باحلق { َو ِب حْ َ
الق نَز ََل َو َما
َواأل ْر َض ِب حْال ّق } (إبراهيم ،)19:وأنّه أنزل القرآن ّ
ِّ
ِّ
أَ ْر َسلْن َ
واحلق عند أهل اللغة له معا ٍن كثرية أشهرها
َاك ِإالَّ ُم َبشراً َونَذِ يراً } (اإلسراء)105:
ّ
ِّ
ً
أنّه نقيض الباطل ،وأ ّما يف االصطالح فهو األمر الثابت شرعا الذي جاء لصاحل الناس،
ُ
وكَّلفوا حبمله ومحايته؛ َّ
ألن به تعتدل موازين حركة احلياة.

واحلق ثقيل على النفس ،وأتباعه كاملعادن النفيسة قليلون ،والنفس بطبعها جتنح
ّ
إىل االنفالت والشهوات وامليل مع اهلوى .ولسائل أن يسأل :ما األسباب اليت جتعل
اإلنسان يعرض عن قبول َّ
احلق؟ واجلواب  :األسباب كثرية يكشفها القرآن والسنة
والواقع ،ومن هذه األسباب التقليد لآلباء ،وقد ص ّور ذلك القرآن يف غري ما موضع
هَّ ُ
َ
وهو يتحدّث عن دعوة الرسل ألقوامهم { َو ِإ َذا ِق َ
يل هَلُ ُم اتَّ ِبعُوا َما أنز ََل الل َقالُوا ب َ ْل ن َ َّت ِب ُع َما
َ َ
َ
ري } (لقمان.)21:
اب ا َّلس ِع ِ
َو َجدْنَا عَلَيْ ِه آبَاءنَا أ َول َ ْو كا َن ا َّلشيْطا ُن ي َ ْد ُعو ُه ْم ِإ ىَل ع ََذ ِ
أن األمر فعله من ُ
ميحصون ،فبمجرد َّ
قبل آباؤهم ،فإنّهم
بعض الناس ال مييّزون ،وال ّ

يأخذونه مستسلمني طائعني ،وهذا ليس منطق عقالء؛ فقد يكون اآلباء مشركني ،فطرهم
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تصرفاته
منتكسة  ،وربمّ ا كانوا ضاّلني ،مل يهتدوا إىل ّ
احلق ،وامل ّهم ليس الشخص  ،وإنمّ ا ّ
متسكوا بالباطل ،ومل
وما يعتقد ،ويف القرآن الكريم شواهد كثرية على ضالل أقوام ّ

وحجتهم يف ذلك أنّهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ،هذا
يستجيبوا لدعوة ّ
احلقّ ،
إبراهيم – عليه السالم – يدعو قومه إىل نبذ عبادة األصنام وعبادة اهلل فيجيبه قومه َ { :قالُوا
ُ َ
ُُ
اؤك ْم يِف َضلاَ ٍل ُّم ِبنيٍ}
َو َجدْنَا آبَاءنَا هَلَا عَا ِبدِ ينَ } (األنبياء  )53 :فأجابهم  { :ل َ َق ْد كنتُ ْم أنتُ ْم َوآب َ
(األنبياء  ،)54 :ومثل إبراهيم مع قومه أنبياء كثريون.
ومن األمور اليت تصرف بعض الناس عن قبول َّ
احلق أن يقول قائلهم  :مل أمسع بهذا

حجتهم َ { :ما ه ََذا ِإ اَّل ِس ْح ٌر ُّم ْف رَ ً
تى
من قبل ،وقد حكى القرآن عن قوم ُمعاندين كانت ّ
أَْ
السن
س ْعنَا ِب َه َذا يِف آبَائِنَا ال َّولِ َني }(القصص ،)36:وهذه اآلفة أكثر ما جندها عند كبار ّ
َو َما مَ ِ

الذين يقول الواحد منهم  :عمري كذا ،وكذا وما مسعت بهذا من قبل ،ولو كان هؤالء

أن اإلنسان ال يسمع َّ
منصفني مع أنفسهم ألدركوا َّ
بكل شيٍء حدث،أو حيدث ،والعاقل
يقّلب األمر بعقله ،وغري العاقل تراه إذا ما تناهى إىل أذنه ما مل يسمع به قال  :هذا دين

جديد ،ومل أمسع بهذا من قبل.
الغلو بالرجال ،وعدم إنزاهلم املنزلة اليت أنزهلم اهلل
وممّ ا جيعل اإلنسان ال يقبل احلق
ُّ

احلق ال يهوله اسم ّ
احلق ال يعرف بالرجال،
معظم كائنا من كان؛ فإ ّن ّ
إياها ،وطالب ّ
واحلق هو الذي يق ّوم،
علي رضي اهلل عنه ،
ّ
ولكن اعرف احلق تعرف أهله كما قال ّ
ّ
الدليل ،وهو امليزان على
فاحلق هو املعيار ،وهو
وليس الرجال هم الذين يق ّومون،
ّ

استقامة هذا ،أو احنراف ذاك.

البخاري من حديث حذيفة
الرسول – صّلى اهلل عليه وسّلم – أخربنا فيما يرويه
ّ

أنه «  ....يقال للرجل  :ما أعقله وما أظرفه وما أجلده! وما يف قلبه حبّة خردل

من إميان » .قد خيدع إنسان بآخر ،فيدّعي له العظمة ،وليس يف قلبه مثقال حبّة خردل
من إميان .وإذا قلت له :هذا الرأي خطؤه واضح قال :كالمكم مردود فقد قاله الشيخ
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املؤمن يعيش للحق  ،ومع احلق

ابن عبّاس –رضي اهلل عنهما– ملّا أخرب عن مسألة فقال :قال رسول اهلل – صلى اهلل
عليه وسّلم – فقالوا له:قال أبو بكر وعمر كذا ،وكذاُ ،
قال مع ّقباً « :يوشك أن تنزل
عليكم حجارة من السماء ،أقول لكم  :قال رسول اهلل وتقولون  :قال أبو بكر
وعمر!» .كثري من ّ
املعظمني ،بل كّلهم ال يقارن بأبي بكر وعمر ،ومع هذا تقدّم أقواهلم
احلق من القرآن والسنة .ولقد قالوا لإلمام أمحد ذات مرة  :ابن املبارك يقول كذا
على ّ
ً
رسوال وال نبيّاً حتّى يكون
وكذا .فقال  :ابن املبارك مل ينزل من السماء؛ مبعنى أنه ليس

معصوماً ،وكالمه عرضة لألخذ والرّد؛ ولذا فالقاعدة الشرعية واضحة،وهي ملزمة
للجميع « إذا كنت ً
مد ً
فالصحة ،وإن كنت ّ
ّ
عيا فالدليل».
ناقال
مرة  :ملّا خلق اهلل احلروف
سري
أحد الزاهدين الصوفيني ويدعى( ّ
السقطي) قال ذات ّ
ّ

وقفت األلف ،وسجدت الباء  ،فوصل كالمه إىل عامل عارف فقال « :ن ّفروا عنه الناس» ،

وهنا نالحظ َّ
فسري هذا أتى
أن من ح ّذر منه مل يسأل عن ورعه وزهده ،وإنمّ ا وزن علمه،
ّ
بكالمه كذب؛ فال دليل على َّ
أن األلف وقفت والباء سجدت ملّا خلقت احلروف،وما
سري هذا!!.
أكثر من يعبدون اهلل على جهل من أمثال ّ

يظن الواحد منهم َّ
أن
من مصائبنا يف هذا الزمان أ ّن كثرياً ممّن ينتمون إىل األحزاب ّ

ربر أفعاهلم دون مراجعة أو متحيص
زعيم أو زعماء حزبه معصومون فيأخذ أقواهلم ،وي ّ

احلق مع َّ
أن كل إنسان يؤخذ من كالمه ويرّد إال صاحب هذا القرب ،كما قال
معتقداً أنّها ّ
اإلمام مالك وهو يشري إىل قرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم .

احلق األشر والكرب ،واآلية صرحية فرّبنا يقول:
ومن األشياء اليت حتول دون قبول ّ
{ َس َأصْ ر ُف َع ْن آيَا ِتي الَّذِ ينَ ي َ َت َك رَّبُو َن ف األَ ْرض ِب َغيرْ حْ َ
ال ّق ِ } (األعراف )146:واملتكبرّ يغمط
ِ
َ
ِ
ِ
يِ
حق مثل مشس الضحى ،واملتكبرّ يبطر
الناس فيحتقرهم ،وحيتقر آراءهم ،ولو كانوا على َّ

احلق ،فال ينقاد له لكرب يف نفسه؛ ولذا فإن عقبى التكبرّ -وهو من أمراض القلوب-
ّ
النبوي.
الذر كما جاء يف اهلدي
ّ
مرعبة يوم القيامة فالناس تدوسهم كما يداس ُّ



63



اإلسراء  -العدد التاسع والسبعون  -رجب  /شعبان  1429هـ وفق متوز  /آب  2008م

كذلك َّ
احلق
احلق العصبيّة ،فبعض الناس يرفض ّ
فإن ممّ ا جيعل املرء يعرض عن ّ

عصبية ،كما فعل اليهود مع الرسول – صّلى اهلل عليه وسّلم – فمع أنّهم أدركوا

صدقه ونب ّوته إال أنّهم رفضوا دعوته عصبيًّة؛ ألنه ليس منهم .وفعل مثل ذلك كثري من
ربراً رفضه دعوة اإلسالم  « :تنازعنا حنن وبنو
املعاندين من أمثال أبي جهل الذي قال م ّ

عبد مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمنا ،ومحلوا فحملنا ،وأعطوا فأعطينا ،حتى إذا حتاذينا
الركب ،وكنّا كفرسي رهان قالوا  :منّا نيب يأتيه الوحي من السماء!! ،واهلل ال نؤمن
على َّ

به وال نصدّقه» .

احلق خشية على نفوذه ومكاسبه وامتيازاته؛ وقد حكى القرآن
بعض الناس يرفض ّ

الكريم َّ
أن املرتفني لنفوذهم يف جمتمعاتهم ،وتع ّودهم على سلوك الطرق امللتوية اليت

احلق لتتح ّقق مصاحلهم ،كانوا أسرع الناس إىل حماربة الرسل والوقوف يف وجه
ختالف ّ
ال م رْ َ
دعوتهمَ { ،و َك َذلِ َك َما أَ ْر َسلْنَا ِمن َقبْ ِل َك ف َق ْري َ ٍة من نَّذِ ي ٍر ِإلاَّ َق َ
ُتفُوهَا ِإنَّا َو َجدْنَا آبَاءنَا عَلَى
يِ
ِّ
ُ
أ َّم ٍة َو ِإنَّا عَلَى آث َ ِار ِهم ُّم ْق َت ُدو َن }(الزخرف ،)23:وقد قيل« :املنتفع ال يقتنع».
كذلك َّ
احلق على
احلق لعداوة شخصيّة مع من أجرى اهلل ّ
فإن بعض الناس يرفض ّ

يديه فتجده يقول :أنا أعرف َّ
أن هذا هو ُّ
احلق ،ولكن ألنّه جاء من فم فالن أو عالن
فلن أقبله.

احلق؛ َّ
احلق أحياناً ،وهذا خطأ؛
ألن بعض الضالني يتبنّى ّ
وصنف من الناس ال يقبل ّ

احلق،
احلق حيث يدور ،فيعيش
احلق ،وميوت يف سبيل ّ
للحق ،ومع ّ
ّ
فاملؤمن يدور مع ّ

احلق ....
احلق ،وهو ينصر أهل َّ
احلق ،ومن أمسائه ّ
وكيف ال؟! ورّبنا –سبحانه– هو ّ

ّ
تتشكل
وممّا ينبغي أال نغفل عنه أ ّن أبناءنا وهم أمانٌة يف أعناقنا ،وأفكارهم األوىل

يف األسرة فيتخيّل الطفل َّ
أن ما جيري على لسان أ َّمه وأبيه ،وما جيري من أفعاهلم هو

ُّ
احلق فرتاه يتبنّى – يف كثري من األحيان – أفكارهم ومواقفهم ،وينافح عنها ،وقد أخربنا
َّ
سيّد اخللق َّ
كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
أن «



64



املؤمن يعيش للحق  ،ومع احلق

ميجسانه» (رواه الشيخان) ،وعلى هذا َّ
فإن الوالدين مؤمتنان على أوالدهما ،والشاعر
العربي قال :
ّ

على ما كان ّ
عوده أبوه

وينشأ ناشئ الفتيان فينا

أحب معّلمه
وال ينكر أ ّن للمعلمني دوراً كبرياً يف تشكيل أفكار أبنائنا،والطفل إذا ّ

ظن أ ّن ّ
حق ؛ولذا فإ ّن مسؤوليّة املعلمني كبرية أمام
كل ما يقوله ،أو يفعله ّ
ووثق به ّ
رب العاملني ،ومن املؤمل أ ّن كثرياً من املعّلمني يتبنّون أفكاراً ضاّلة مضّلة ملحدة ،ومع
ّ
هذا يد ّرس هؤالء مباحث إنسانيّة ّ
تشكل الفكر ،وال يعطي الناس هذا األمر –على
خطورته -كبري اهتمام.

احلق ،نعوذ باهلل
وبعد ،فهذه بعض األسباب اليت تصرف أعمى البصرية عن قبول ّ

باحلق شغلتك بالباطل،ومن ّ
احلق
ختطى ّ
احلق!! وقد قيل :نفسك إن مل تشغلها ّ
فاحلق ّ
منهاّ .
اجلوزي-رمحه
واحلق أبلج كالنور ال خيفى .وممّا قال ابن
وقع –ال حمالة -يف الضالل،
ّ
ّ
اهلل « -أول عقوبات اإلعراض عن ّ
احلق االشتغال باخللق» ،فمن اشتغل باخللق ،
احلق املبني.
ونسي نفسه،
فليخافن على نفسه أنّه أخذ ينحرف عن طريق ّ
ّ
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السجع يف القرآن الكريم
بني النفي واإلثبات

ي  /مف
محد بدو
توفيق أ
خ عمار
ي

يت حمافظة

طولكرم

الش

السجع من املباحث البيانية عند علماء البالغة ،وهو ٌ
ُي ُّ
لون من ألوانها ،وقد عرف
عد
ُ

السج َع ضرباً من ضروب البيان .والقرآن الكريم هو املعجزة اخلالدة اليت بهرت
ُ
العرب ّ
الناس مجيعاً؛ اشتمل على ألوان البالغة العربية .وقد حبث البالغيون ،واللغويون مسألة

السجع ،ونظروا يف القرآن الكريم؛ هل للسجع موطن فيه ،أم أنه خيلو من السجع؟
وعلى هذا األساس؛ دار البحث ،وكان اخلالف البياني بني العلماء ،وهذه الدراسة
املتواضعة تكشف عن مثبيت السجع ،ومنكريه؛ بالدليل ،والربهان؛ كما هي جولة يف
الرتاث البالغي للغتنا العربية الرائعة.
تعريف السجع :
« السجع  :هو الكالم املقفى .وسجع يسجع سجعاً ،وسجع تسجيعاً :تكّلم بكالم له
فواصل كفواصل الشعر ،من غري وزن » (.)1
وقال ابن األثري «ت 637هـ»« :يقال :تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور على حرف
واحد» (.)2

وح ْس ُن ّ
ُ
ُ
وبيان حالو ِتهُ ،
حل ِته.
مدح السجع،

ضرب من ضروب السجع؛ هو املزدوج« :وال
قال أبو هالل العسكري «ت 395هـ» عن ٍ

ً
لبليغ كالماً خيلو من
حيسن منثور الكالم ،وال حيلو؛ حتى يكون مزدوجا ،وال نكاد جند ٍ
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االزدواج ،ولو استغنى عن االزدواج؛ لكان القرآن؛ ألنه يف نظمه خارج من كالم اخللق،

ً
فضال عما تزاوج يف الفواصل منه .كقول اهلل :
وقد كثر االزدواج يف أوساط اآليات
َ
َ
{ أن ل َّ ْو ن َ َشاء أ َصبْنَا ُهم ِب ُذنُو ِب ِه ْم َون َ ْط َب ُع عَلَى قُلُو ِب ِه ْم } ( األعرف .)100:إىل آخر اآليات(.)3

واستدل «العسكري» ،بسجع النيب  يف احلديث ،فقال « :فكل هذا يؤذن
ّ
ِّ
واخللو من التعسف » (.)4
التكلف،
بفضيلة التسجيع على شرط الرباءة من

وقال ابن األثري« :واعلم أ ّن األصل يف السجع؛ إمنا هو االعتدال يف مقاطع الكالم،

واالعتدال مطلوب يف مجيع األشياء ،والنفس متيل إليه بالطبع ،ومع هذا فليس الوقف
يف السجع عند االعتدال فقط ،وال عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد؛ إذن لو كان
ذلك هو املراد من السجع؛ لكان ُّ
سجاعاً ،وما من أحد منهم؛ ولو
كل أديب من األدباء ّ
شدا شيئاً يسرياً من األدب ،وميكنه أن يؤلف ألفاظاً مسجوعة ،ويأتي بها يف كالمه؛ بل

ُ
األلفاظ املسجوعة ُحْل َوةً حادةً طنّانًة رنّانًة ،ال غثًّة ،وال باردة؛ وأعين بقولي
ينبغي أن تكون
غثّة باردة؛ أ ّن صاحبها يصرف نظره إىل السجع نفسه من غري نظري إىل مفردات األلفاظ
املسجوعة ،وما يشرتط هلا من احلسن ،وال إىل تركيبها ،وما يشرتط له من احلسن»(.)5

وقال ابن األثري « :فإذا ُص ِف َي الكالم املسجوع من الغثاثة ،والربد؛ فإ ّن وراء ذلك

مطلوباًآخر؛ وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى ،ال أن يكون املعنى فيه تابعاً للفظ؛
فإنه جييء عند ذلك كظاهر مم ّوه ،على باطن مش ّوه ،وال يكون مثله كغمد من ذهب ،على

نصل من خشب »(.)6

ً
حمموال على الطبع غري متكلف؛ فإنه جييء يف غاية احلسن؛ وهو
وقال « :وأما إذا كان

أعلى درجات الكالم ،وإذا تهيأ الكاتب أن يأتي به يف كتابته كلها على هذه الشريطة؛
قاب َ
فإنه يكون قد َ
عقائمها ،ويف مثل ذلك؛
رائمها ،ويستولد
ملك ِر َ
َ
الكِلم :يستعبد َك َ
فليتنافس ،وعن مقامه؛ فلُيتقاعس »(.)7
وقال العلوي « :اعلم أ ّن هذا النوع من علوم البالغة كثري التدوار ،عظيم االستعمال
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يف ألسنة البلغاء »(.)8

ّ
وأجل علوم البالغة ،وأسناها »(.)9
وقال« :السجع أرفع مراتب الكالم ،وأعالها،
«والسجع حلية قدمية؛ أولع بها الكتاب ،واخلطباء»(« .)10وذهب بعض النقاد إىل

متجيد السجع»(.)11
«واالجتاه عند العرب يف اجلاهلية ،واإلسالم ،كان إىل تفضيل السجع»(.)12
وقال الزيات « :فاالزدواج على إطالقه ،والسجع على تقييده؛ يؤلفان املوسيقية يف
األسلوب البليغ؛ منذ كان للعرب ذوق ،وللعربية أدب»( .)13وقال« :فالذين ينكرون على
من حيسنون التأليف بني األصوات ،واملزاوجة بني الكلمات ،واجملانسة بني الفواصل؛

إمنا ينكرون مجال البالغة ،ومجيل البلغاء يف دهر العروبة ِّ
كله» ()14

فشو العجمة ،وشيوع
ولألديب الزيات كلمة مجيلة؛ قال « :فلم يبق حيّاً قويّاً على ِّ

اجلهالة غري هذين النوعني األصيلني :االزدواج ،والسجع؛ جيريان على األقالم املوهوبة؛
السالف ،وحيفظان لألسلوب العربي
جمرى الطبع ،ويفعالن بالنفوس الشاعرة؛ فعل ُّ

روحه الذي عاش عليه ،وفنَّه الذي خلد به» (.)15

حل َكم،
والسجع من مميزات البالغة الفطرية؛ «فهو يف أكثر اللغات ،جيري باطراد يف ا ِ

واألمثال» (. )15

السجع يف القرآن الكريم :
قال ابن سنان اخلفاجي «ت 466هـ»« :فأما القرآن؛ فلم يَ ِرْد فيه إال ما هو من ال ِقسم

احملمود؛ لعلوه يف الفصاحة» (.)17

وعن السجع قال ابن األثري « :فلو كان مذموماً؛ ملا َورَد يف القرآن الكريم؛ فإنه قد أتى

منه بالكثري؛ حتى إنه ليؤتى بالسورة مجيعها مسجوعة؛ كسورة الرمحن ،وسورة القمر،
وغريها ،وباجلملة فلم ختل منه سورة من السور»()18

ابن األثري قضية َ ملْ يكن القرآن ُّ
كله مسجوعاً؛ ما دام السجع أعلى
وناقش ُ
لمِ
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درجات الكالم؟ فقال « :فإ ْن قيل :كان السجع أعلى درجات الكالم على ما ذهبت
إليه؛ فكان ينبغي أن يأتي القرآن ُّ
كله مسجوعاً ؟ وليس األمر كذلك؛ بل منه املسجوع،

ومنه غري املسجوع .قلت يف اجلواب :إ ّن أكثر القرآن مسجوع؛ حتى إ ّن السورة لتأتي
مسجوعة ،وما منع أن يأتي القرآن كّله مسجوعاً؛ إال أنه سلك به اهلل َ 
مسلك اإلجياز،

واالختصار .والسجع ال يؤتى يف كل موضع من الكالم على ح ّد اإلجياز ،واالختصار؛
َ
َ
استعماله يف مجيع القرآن؛ هلذا السبب.
فرتك

وههنا وجٌه آخر؛ هو أقوى من األول؛ ولذلك ثبت أ ّن املسجوع من الكالم؛ أفضل

من غري املسجوع ،وإمنا تضمن القرآن غري املسجوع؛ أل ّن ورود غري املسجوع معجزاً؛
أبلغ يف باب اإلعجاز من ورود املسجوع ،ومن أجل ذلك تضمن القرآن القسمني
مجيعاً»(. )19

وقال العلوي ،عن السجع يف القرآن« :وهلذا اختص به بني سائر األساليب البالغية
التنزيل ،وأحاط بطويله ،وقصريه ،وكان احلسن فيه على أحسن هيئة ،وتنزيل»(. )20

ً
جتد لبليغ كالماً
وقال القلقشندي «ت 821هـ»« :وال ُ
حملوال من االزدواج ،وناهيك
ٍ

أ ّن القرآن الكريم الذي هو عنصر البالغة ،ومناط اإلعجاز مشحون به ،وال ختلو منه
سورة من سوره ،وإن قصرت؛ بل رمبا وقع السجع يف فواصل مجيع السورة؛ كما يف سورة
النجم ،واقرتبت ،والرمحان ،وغريها من السور» (.)21

قال الزيات« :وأقطع احلجج على أ ّن االزدواج ،والسجع من لوازم األسلوب العربي؛
اب أُ ْح ِك َم ْت آيَات ُ ُه ث ُ َّم فُصلَ ْت ِمن ل َّ
ْ
ُ
ري } (هود .)1:قد جت ّوز
ك
ح
ن
د
أ ّن القرآن وهوِ { :ك َت ٌ
َ
يم َخ ِب ٍ
ِ
ٍ
ِّ
يف بعض األلفاظ ،والصيغ حمافظة عليهما»(.)22
وقال الدكتور بدوي« :أدرك العرب؛ أ ّن القرآن مباين يف أسلوبه لكالمهم ،وأنه ،وإن

كان موسيقياً؛ ليس بشعر ،وهو؛ وإن كان فيه السجع؛ ال يشبه سجع الكهان »(.)23

قال الدكتور زكي مبارك عن القرآن الكريم « :ال يلتزم السجع؛ فقد جند سورة قصرية
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مسجوعة ،وقد جند صحفاً مسجوعة من السور الكبار؛ ولكن ذلك ال ّ
يطرد فيه .وكثرياً
ما ينتقل من السجع إىل الكالم املرسل .وأكثر ما يكون ذلك؛ حني ُيعنى باملشاكل

الدينية ،واالجتماعية اليت ال يراد بها خماطبة القلوب؛ حتى توضع وضعاً موسيقياً؛ وإمنا
يراد بها خماطبة العقول ،ودعوتها إىل ترك ما درجت عليه من بعض أوضاع االجتماع»
(.)24
وقال« :وعند مالحظة سجع القرآن؛ نراه يتخلف فجاءة يف بعض األحايني؛ كأن تكون

القافية نونية؛ فتجيء يف وسط السياق فاصلة ميمية؛ ويف هذا برهان على أ ّن املعنى

هو األصل ،وأ ّن السجع ال يراد به مطلق التوافق يف احلرف؛ وإمنا يقصد به التلحني،
والتنغيم؛ أل ّن تغيري احلرف مع بقاء الوزن؛ ال يغري من الرنة املوسيقية» (.)25

يطرد يف احلديث ،كما ال ّ
وقال« :السجع ال ّ
يطرد يف القرآن؛ فهو حلية تقصد؛ ولكنها

ال تلتزم؛ ملا يف التزامها يف قهر املعاني على متابعة األلفاظ»()26

«فلو كان االزدواج نافلة ،والسجع َف ْضلة؛ ملا كان هلما هذه املنزلة من كتاب اهلل،

وحديث رسوله» (.)27
وضرب ابن األثري أمثلة للسجع يف القرآن الكريم؛ بسورتي الرمحان ،والقمر .ومنه
هَّ
َ
اللَ ل َ َعنَ ال ْ َكا ِفرينَ َوأَعَدَّ هَلُ ْم َس ِعرياً
َ
*خالِدِ ينَ ِفي َها أبَداً لاَّ جَ ِي ُدو َن َولِيّ ًا
أيضاً قوله ِ { :إ َّن
ِ
َولاَ ن َ ِصرياً } (األحزاب.)64-65:
وقول اهلل {:طه* َما أَنزَلْنَا عَلَيْ َك ال ْ ُق ْرآ َن لِ َت ْش َقى* ِإلاَّ تَ ْذ ِك َرةً لَن خَيْ َشى* تَنز ً
يال مَّ ْن َخلَ َق
ِ
مِّ
مِّ
لأْ َ
لأْ َ
ات الْعُلَى* ال َّر مْ َ
ات َو َما يِف ا ْر ِض
اس َت َوى* ل َ ُه َما يِف ا َّلس َما َو ِ
ا ْر َض َوا َّلس َما َو ِ
ح ُن عَلَى ال ْ َع ْر ِش ْ
هَّ ُ
َ
َو َما بَيْ َن ُه َما َو َما حَتْ َت ا َّلث َرى* َو ِإن جَتْ َه ْر ِبال ْ َق ْو ِل فَ ِإن َّ ُه ي َ ْعلَ ُم الس َّر َوأ ْخ َفى* الل لاَ ِإل َ َه ِإلاَّ ُه َو ل َ ُه
ِّ
الأْ َ مْ َ
ساء حْالُ ْسنَى} (طه.)8-1:
شروط السجع :
قال ابن األثري الكالم املسجوع حيتاج إىل أربع شرائط)28(:
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األوىل :اختيار األلفاظ.
الثانية :اختيار الرتكيب.

الثالثة :أن يكون اللفظ يف الكالم املسجوع تابعا للمعنى ،ال املعنى تابعاً للفظ.
الرابعة :أن تكون كل واحدة من الفقرتني املسجوعتني على معنى غري املعنى الذي

دّلت عليه أختها.

مع منكري السجع ونقد أدلتهم.
الرماني «ت 386هـ» كلمة يف السجع ،د ّوت أصداؤها هنا وهناك ،وكلمته هي:
قال
ّ

«الفواصل بالغة ،واألسجاع عيب»(.)29

الرماني ،وقال عن الفواصل« :فيها بالغة ،واألسجاع
الباقالني «ت 403هـ» كلمة
ورّدد
ّ
ّ

عيب»(.)30

َ
أظن األمر إىل
الباقالني
وألبس
لبوس املذهبية العقائدية؛ وما ّ
اخلالف يف األسجاعَ ،
َ
ُّ

هذه الدرجة .قال الباقالني« :ذهب أصحابنا ُّ
كلهم إىل نفي السجع من القرآن الكريم،
وذكره الشيخ أبو احلسن األشعري «ت324هـ» يف غري موضع من كتبه»(.)31

واستهوت فكرة التقسيم املذهيب لألسجاع ،بعض الباحثني؛ فعقد عنواناً يف كتابه

باسم« :الفواصل ،واألسجاع بني املعتزلة ،واألشاعرة»( .)32وغلب على ظن الدكتور

سلطان ،أ ّن الرماني استحسن رأي األشعري(.)33

وال أدري ما الذي غّلب ظنه؟! أما الرأي عندي؛ فهو :إ ّن الر ّماني توّلدت قناعته يف

السجع ،دون التفات لرأي أحد.

وغاىل الباقالني يف عداوة السجع يف القرآن ،فقال« :وال ب ّد ملن ج ّوز السجع فيه،

وسلك ما سلكوه من أن ُي َسّلم ما ذهب إليه النظام ،وعبّاد بن سليمان ،وهشام الفوطي،

ويذهب مذهبهم؛ يف أنه ليس يف نظم القرآن ،وتأليفه إعجاز ،وإنه ميكن معارضته ،وإمنا

ُصرفوا عنه ضرباً من الصرف»(.)34
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أي عالقة نشأت بني السجع ،وتلك األقوال املنحرفة يف إعجاز القرآن،
وال أدري ّ

اللهم إن أراد الباقالني ،التنفري من السجع؛ فرمى بتلك التهمة اخلطرية يف وجه
ّ
ِّ
كل قائل بالسجع يف القرآن ،وما أراه أصاب مرماه؛ فليس هناك من جامع جيمع بني
النّ ّظام ،وصرفته( ،)35والسجع وحالوته ،فعذوبة السجع أحلى من مرارة صرفة النّظام،

وحزبه.

بنت الشاطئ على مقولة الباقالني؛ فقالت« :وليس حتماً على من ج ّوز
وع ّقبت ُ

السجع يف القرآن ،أن ِّ
أصحاب االعتزال يف اإلعجاز
يسلم كما قال الباقالني مبذهب
ِ

بالصرفة؛ فاملعتزلُة أنفسهم نفوا السجع عن القرآن نفياً باتاً ،واحتج منهم «علي بن

َ
الفواصل القرآنية من
عيسى الرماني» ،هلذا النفي بأقوى مما احتج به األشاعرة ،وع ّد
وجوه اإلعجاز البالغي للقرآن ،مميزاً بينها ،وبني األسجاع متييزاً واضحاً»ً(.)36

وأقطاب البيان فيهم ،وما
وكالم بنت الشاطئ؛ يستدعي دراسَة ما كتبه علماُء املعتزلة،
ُ

قالته عن الرماني؛ هو ع ُ
ني ما يف كتابه.

ويبني الرماني َّ
األسجاع فاملعاني
علَة نفي السجع من القرآن الكريم بقوله« :وأما
ُ

تابعة هلا ،وهو قلب ما توجبه احلكمة يف الداللة؛ إذ الغرض الذي هو حكمة؛ إمنا هو
اإلبانة عن املعاني اليت احلاجة إليها ماسة»(.)37

ُ
َّ
القرآن الكريم أن
«فألن أصله من سجع الطريَ ،ف َشُر َف
وأما جتنب كلمة أسجاع؛

يستعار لشيء فيه لفظ؛ هو أصل يف صوت الطائر؛ وألجل تشريفه عن مشاركة غريه من
الكالم احلادث يف اسم السجع الواقع من آحاد الناس؛ وأل ّن القرآن من صفات اهلل ؛

فال جيوز وصفه بصفة مل يَرد ُ
اإلذن بها؛ وإ ْن صح املعنى»(.)38

واملتأمل يف األدلة النافية للسجع يف القرآن الكريم؛ جيدها أدلة ال تقوى أمام احلقيقة

الساطعة بوجود السجع العذب يف بعض آياته البينات ،وسوره العاطراتّ .
ابن
وخطأ ُ
سنان اخلفاجي مقولَة الرماني يف السجع ،فقال« :وهذا غري صحيح»(.)39
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وقال« :فأما قول الرماني :إ ّن السجع عيب ،والفواصل بالغة على اإلطالق؛
فغلط»(.)40

ّ
ابن سنان إىل َّ
علٍة؛ ُّ
حتفها التقوى ،وحيدوها الورع يف نفي السجع عن القرآن
وتفطن ُ

«وأظن أ ّن الذي دعا أصحابنا إىل تسمية ِّ
كل ما يف القرآن فواصل ،ومل
الكريم ،فقال:
ّ
يسموا ما متاثلت حروفه سجعاً؛ رغبة يف تنزيه القرآن عن الوصف الالحق بغريه ،من
الكالم املروي عن الكهنة ،وغريهم ،وهذا غرض يف التسمية قريب .فأما احلقيقة فما

ذكرناه؛ ألنه ال فرق بني مشاركة بعض القرآن لغريه من الكالم يف كونه سجعاً ،وبني
مشاركة مجيعه يف كونه عرضاً ،وصوتاً ،وحروفاً ،وكالماً عربياً مؤلفاً»(.)41

وعّلة الرماني ،سهلة ميسور ردها؛ فإ ْن كان العيب بالسجع؛ أل ّن املعاني تتبع األلفاظ،

فاألمر أسهل من أن يص ّعب؛ فنجعل األلفاظ تابعة للمعاني طيّعة هلا ،ونأتي بسجع من

هذه الشاكلة؛ فعندئذ تنقضي العلة ،وتبطل األدلة.

وما أمجل نقل العسكري يف «كتاب الصناعتني» قال« :األلفاظ أجساد ،واملعاني أرواح،

وإمنا تراها بعيون القلوب؛ فإذا قدَّمت منها مؤخراً ،أو ّ
أخرت منها مقدّماً؛ أفسدت
حول رأس إىل موضع يد ،أو يد إىل موضع ِرجل؛
الصورة ،وغيرّ ت املعنى ،كما لو ِّ
حللية»(.)42
خللقة ،وتغيرّ ت ا ِ
لتح ّولت ا ِ

وقال األديب ابن األثري« :فإذا صفى الكالم املسجوع من الغثاثة ،والربد؛ فإ ّن وراء

ذلك مطلوباً آخر؛ وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى؛ ال أن يكون املعنى تابعاً للفظ؛
مشوه ،ويكون كغمد من ذهب على نصل
مموه ،على باطن َّ
فإنه جييئ عند ذلك كظاهر َّ

من خشب»(.)43

ولقد كان اجلرجاني بليغاً صارماً يف حكمه ،وهو يقول« :األلفاظ َخ َدم املعاني،

واملصرفة يف حكمها ،وكانت املعاني هي املالكة ساستها ،املستحقة طاعتها؛ فمن َنص َر
ّ
اللفظ على املعنى؛ كان كمن أزال الشيء عن جهته أحاله عن طبيعته؛ وذلك مظنة من
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االستكراه ،وفيه فتح أبواب العيب ،والتعرض للشني»(.)44

وأما الباقالني ،فقد صال حول السجع؛ صولة الفتّاك بأصوله ،وأرسل إىل السجع شتى

سهام النقد القادحة ،وأبرى قلمه يف السجع الذبيح؛ فاقتضى األمر منّا أن ننقذ السجع

من سكني الباقالني ،وقلمه.

قال الباقالني« :ولو كان الكالم الذي هو صورة السجع منه؛ ملا حتريوا فيه؛ ولكانت

الطباع تدعو إىل املعارضة؛ أل ّن السجع غري ممتنع عليهم ،بل هو عادتهم ،فكيف ُتنقض
العادة مبا هو نفس العادة ،ولو كان القرآن سجعاً؛ لكان غري خارج عن أساليب كالمهم،
ً
داخال فيها ،مل يقع بذلك إعجاز»(.)45
ولو كان

وانتقد السيوطي موقف الباقالني من السجع فقال« :ونقل صاحب عروس األفراح

عنه :أنه ذهب يف االنتصار إىل جواز تسمية الفواصل سجعاً»(.)46

ثم ِّ
أعق ُب
فالقرآن الكريم مل يأت كله مسجوعاً؛ ففي القرآن سجع ،وفيه كالم مرسلّ .

بالقول :ما أبعد كالم الباقالني عن واقع اإلعجاز ،ونربة التحدّي .وهل كان أمر التحدي

ب أ ّن األمر كان كذلك؛ فِل َم
العظيم ،واإلعجاز الفخيم ،يتمثل يف القالب الشكلي؟ َو َه ْ
انطوى بلغاء العرب َخجلى من اإلتيان مبثل القرآن ،فخامة وجزالة ،وبراعة ،وداللة.

فالقرآن الكريم ،نزل بلسان عربي مبني؛ فيه من أساليب العرب البيانية ،وفنون
خماطبتهم البالغية ،وأعلى صيحة التحدي بني ظهرانيهم؛ فانكمشوا حيارى؛ ال يدرون
ما يقولون ،ويلوبون حول النّبع؛ وال يستسقون .فتلك حجة يف نظري ال تقال؛ فهي َمغم ٌز

يف البالغة؛ وإ ْن َسلمت النية؛ وصدقت الطوية.

وقال حازم القرطاجنيّ «ت« :»684كيف يعاب السجع على اإلطالق؛ وإمنا تنزل القرآن

على أساليب الفصيح من كالم العرب؛ فوردت الفواصل فيه ،بإزاء ورود األسجاع يف
كالم العرب»(.)47
وأما نقض الباقالني لدليل السجع يف تقدم هارون على موسى يف بعض مواضع
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ُوسى } ( طه .)70:أقول :ولو سلمنا
القرآن من قول اهلل َ { :قالُوا آ َمنَّا ِب َرب هَارُو َن َوم َ
ِّ
للباقالني قوله ،وأخذنا ِحبجاجه؛ فليست هذه اآلية الوحيدة اليت أتى السجع بها؛ فهناك

آيات كثرية أتت مسجوعة؛ وال خيفى مثل هذا عن َعَلم شامخ كالباقالني.
ٍ
وللدكتور اخلطيب تعليل مقبول يف قضية تقديم هارون على موسى؛ فهو يرّد قول

الباقالني ،وقول من ادعى أ ّن التقديم ،والتأخري كان للفاصلة؛ فقال« :واألمر عندنا
ً
متناوال… فهذه املقوالت الثالث اليت أحكاها القرآن على لسان
أهون من هذا ،وأقرب

ُوسى } وقال بعض
السحرة؛ هي مجيعها من مقوالتهم ..فقال بعضهمَ { :رب هَارُو َن َوم َ
ِّ
ُوسى } وقال بعض ثالثَ { :رب ال ْ َع مَ ِال َني } … وهكذا(.)48
آخرَ { :رب هَارُو َن َوم َ
ِّ
ِّ
ُ
التعليل الدكتو َر عباس؛ َّ
وعلل تقديم هارون على موسى ،بقوله:
عجب هذا
ومل ُي ِ

«الذي يبدو لي ـ واهلل أعلم مبا ينزل ـ أ ّن سورة طه ،هي السورة الوحيدة اليت حدثتنا عما

كان من موسى عليه الصالة والسالم من خوف ،وكان حرياً به أ ْن ال يكون منه ذلك؛
فهارون أوىل باخلوف من موسى عليهما الصالة والسالم .…،من أجل ذلك يلوح لي

أ ّن هارون عليه السالم قدّم يف هذه السورة»(.)49

وذهب الدكتور فاضل السامرائي إىل مثل هذا التعليل(.)50
والوفاق الذي بيننا ،وبني الباقالني من جهة ،والر ّماني من جهة أخرى؛ هو تسمية

تلك املقاطع بني اآليات فواصل ،وال نسميها أسجاعاً؛ وليس ذلك نفرة من السجع؛
اب فُصلَ ْت آيَات ُ ُه } ( فصلت.)3:
وإمنا موافقة لتسمية القرآن الكريمِ { :ك َت ٌ
ِّ
قال ابن أبي اإلصبع املصري« :وهلذا تسمى مقاطعه ـ القرآن ـ فواصل؛ ال سجعاً،
وال قوايف»(.)51

فن من
وهذا هو الصواب؛ فال يسمى القرآن شعراً ،وال سجعاً ،وال يطلق عليه اسم ٍّ

رب العاملني.
الفنون األدبية اليت عرفها العرب؛ وإمنا القرآن هو القرآن كالم اهلل ّ

وأسجل هنا قول ذينك َ
العلمني ـ الرماني ،والباقالني ـ ،أما قول الرماني ،فهو:
ّ
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«فواصل القرآن كّلها بالغة ،وحكمة؛ ألنها طريق إىل إفهام املعاني اليت حيتاج إليها يف

أحسن صورة ،يد ّل بها عليها»(.)52

وقال الباقالني« :فواصل القرآن ما هو خمتص بها»(.)53
رّد ابن قتيبة على الفراء يف املغاالة يف إعمال املناسبة يف الفواصل:

أبرئ َ
بعض املتعصبني للسجع من تهمة التكّلف ،والتعسف يف رعاية الفاصلة
ال ّ

ألجله .وأكتفي مبثال واحد .أثار َ
حنق ،وغضب ابن قتيبة «ت 270هـ» ففي قوله :
{ َو مِل َ ْن َخ َ
اف َم َقا َم َرب ِه َجن ََّت ِان}(الرمحن .)46:نقل الزركشي عن الفراء «ت 207هـ» يف
ِّ
التثنية قوله« :إمنا ثناهما هنا؛ ألجل الفاصلة»(.)54
وأنكر ذلك ابن قتيبة؛ فقال« :وهذا من أعجب ما محل عليه كتاب اهلل ،وحنن نعوذ باهلل
من أن نتعسف هذا التعسف ،أو جنيز على اهلل  الزيادة ،والنقصان يف الكالم لرأس
َ
آية ،وإمنا جيوز يف رؤوس اآلي أن تزيد هاء للسكت كقوله َ {: و َما أ ْد َر َاك َما ِه َيهْ}(
هَّ
الل ا ُّلظنُونَا}(األحزاب ،)10:أو حبذف همزة من
القارعة ،)10:أو ألفاً كقوله َ {:وتَ ُظنُّو َن ِب ِ
احلرف كقوله {:أَث َ ً
اثا َو ِرئ ْ ًيا}(مريم ،)74:أو ياء كقوله َ { :واللَّيْ ِل ِإ َذا ي َ ْس ِر} (الفجر)4:؛
لتستوي رؤوس اآلي على مذاهب العرب يف الكالم إذا متّ ،فأذنت بانقطاعه ،وابتداء
غريه؛ أل ّن هذا ال يزيد وال ينقص ،فأما أن يكون اهلل تعاىل وعد جنتني؛ فيجعلها جنة
واحدة من أجل رؤوس اآلي؛ فمعاذ اهلل ،وكيف يكون هذا ،وهو تبارك امسه يصفها
َ
َان جَتْ ِري َ ِان}
بصفات االثنني ،فقال َ { :ذ َواتَا أفْنَا ٍن } (الرمحن .)48:ثم قالِ {:في ِه َما َعيْن ِ
(الرمحن .)50:ولو أ ّن ً
قائال قال يف خزنة النار :إنهم عشرون جهنم ،وإمنا جعلهم اهلل
تسعة عشر لرأس اآلية ...،ما كان هذا القول إال كالفراء»(.)55
وأختم بكلمة ذهبية للجرجاني عن سجع أحد األعراب كيف يأتي يف حمله؟ قال:

«التكلم مل يَُقد املعنى حنو التجنيس ،والسجع؛ بل قاده املعنى إليهما ،وعثر به عليهما؛
حتى إنه لو رام تركهما إىل خالفهما مما ال جتنيس فيه ،وال سجع؛ لدخل من عقوق املعنى؛
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وإدخال الوحشة عليه يف شبيٍه مبا ينسب إليه املتكلف للتجنيس املستكره ،والسجع
النافر ،ولن جتد أمين طائراً ،أ ّو ًال وآخراً ،وأهدى إىل اإلحسان ،وأجلب لالستحسان؛
من أن ترسل املعاني على سجيّتها ،وتدعها تطلب ألنفسها األلفاظ؛ فإنها إذا تركت
تكتس إال ما يليق بها ،ومل تلبس من املعارض إال ما يزينها؛ فأما أن تضع
وما تريد؛ مل
ِ

يف نفسك أنه ال ب ّد من أن جتنّس بلفظتني خمصوصني؛ فهو الذي أنت منه بعرض
االستكراه» (.)56

اهلوامش :

* مل أذكر هنا السجع يف احلديث الشريف .وينظر يف :بدوي ،عمار توفيق :الفاصلة القرآنية شك ً
ال وبالغة.

1مج .ط .1باقة الغربية :أكادميية القامسي1428.هـ2007/م .ص.56

( )1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم :لسان العرب15.مج .بريوت :دار صادر .بال تاريخ

وال رقم طبعة .ج8ص .150مادة سجع.

( )2ابن األثري ،أبو الفتح ضياء الدين نصر  بن حممد :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .حتقيق حممد

حمي الدين عبد احلميد .مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب .ج1ص.193

( )3العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد  :كتاب الصناعتني الكتابة والشعر1.مج .حتقيق علي البجاوي
وحممد أبو الفضل إبراهيم .مصر :مطبعة عيسى البابي احلليب وشركاه .ص.266

( )4املصدر السابق .267:املزدوج هو« :أن تكون كل واحدة من السجعتني املزدوجتني مشتملة على معنى
غري املعنى الذي اشتملت عليه أختها» .انظر :ابن األثري :املثل السائر.ج1ص.198

( )5ابن األثري :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .ج1ص.196

( )6ابن األثري :املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .ج1ص.197 ،196
( )7املصدر السابق .ج1ص.197

( )8العلوي ،حيي بن محزة :الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز3 .مج .بريوت :دار الكتب

العلمية .ج3ص.18

( )9املصدر السابق .ج3ص.29 ،27

( )10مبارك ،د .زكي :النثر الفين يف القرن الرابع2 .مج .ط .2مصر :املكتبة التجارية الكربى .ج1ص.64

( )11بدوي ،د .أمحد أمحد :أسس النقد األدبي عند العرب1.مج .ط1960 .2م .الفجالة مبصر :شركة نهضة

مصر .ص.601
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( )12بدوي :أسس النقد األدبي عند العرب .ص.602

( )13الزيات ،أمحد حسن :دفاع عن البالغة1 .مج .ط1967 .2م .القاهرة :عامل الكتب .ص.130
( )14املصدر السابق .ص.130
( )15املصدر السابق .ص.132

( )16مبارك :النثر الفين يف القرن الرابع عشر .ج1ص.64

( )17ابن سنان اخلفاجي ،أبو حممد عبد  بن حممد :سر الفصاحة 1.مج .ط .2حتقيق علي فودة1414 .هـ/

1994م .القاهرة :مكتبة اخلاجني .ص.165

( )18ابن األثري :املثل السائر .ج1ص.193

( )19ابن األثري :املثل السائر .ج1ص.198 ،197

( )20العلوي :الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز .ج3ص.28

( )21القلقشندي ،أمحد بن علي :صبح األعشى يف صناعة اإلنشا14 .مج .ط .1حتقيق د .يوسف علي الطويل.

دمشق :دار الفكر1987 .م .ج2ص.303

( )22الزيات :دفاع عن البالغة .ص.131

( )23بدوي :أسس النقد األدبي .ص.609

( )24مبارك :النثر الفين يف القرن الرابع عشر .ج1ص.42
( )25املصدر السابق .ج1ص.67
( )26املصدر السابق .ج1ص.68

( )27الزيات :دفاع عن البالغة .ص.132

( )28ابن األثري :املثل السائر .ج1ص.199

( )29الرماني ،أبو احلسن علي بن عيسى :النكت يف إعجاز القرآن1 .مج .ط .4ضمن ثالث رسائل يف
إعجاز القرآن .حتقيق حممد خلف  .ود .حممد زغلول سالم .مصر :دار املعارف .ص.97

( )31الباقالني ،أبو بكر حممد بن الطيب :إعجاز القرآن1 .مج .ط .3حتقيق السيد حممد صقر .مصر :دار
املعارف .ص.270

( )31املصدر السابق .ص.57

( )32سلطان ،د  .منري :إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة1 .مج .مصر :منشأة املعارف .ص.219

( )33املصدر السابق .ص .219ويف هذا الكتاب جنح املؤلف فيه إىل أن ابن سنان اخلفاجي خرج على رأي

الرماني وتابعه العلوي ،وابن األثري .ينظر :ص .221واملعلوم أن العلوي مات سنة 749هـ ،وابن األثري مات
سنة 637هـ .والقارئ يف كتاب العلوي يدرك متاما حجم النصوص املنقولة عن ابن األثري.
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( )34الباقالني :إعجاز القرآن .ص.65

( )35الصرفة تعين أ ّن  صرف العرب عن اإلتيان مبثل القرآن .وملعرفة املزيد عن الصرفة ينظر :بدوي،

عمار توفيق :الصرفة واإلعجاز القرآني ما هلا وما عليها .جملة دراسات إسالمية .الصادرة عن مركز الدراسات
اإلسالمية واملخطوطات واإلفتاء .العدد األول1427 .هـ2006/م .ص.175

( )36بنت الشاطئ ،د عائشة عبد الرمحن :اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق1 .مج .ط .2مصر:
دار املعارف .ص.257

( )37الرماني :النكت يف إعجاز القرآن .ص .97

( )38الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد  :الربهان يف علوم القرآن4 .مج .ط .3حتقيق حممد أبو الفضل
إبراهيم .1400-1980 .دار الفكر .ج1ص .54السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن :اإلتقان يف علوم

القرآن2 .مج .مصر :طبعة شركة ومطبعة مصطفى احلليب .ج2ص.125

( )39ابن سنان اخلفاجي :سر الفصاحة .ص.165
( )40املصدر السابق .ص.166
( )41املصدر السابق .ص.166

( )42العسكري :كتاب الصناعتني .ص.167
( )43ابن األثري :املثل السائر .ج1ص.197

( )44اجلرجاني ،عبد القاهر :أسرار البالغة1 .مج .حتقيق هـ .ريرت .بريوت :دار املسرية .ص.8
( )45الباقالني :إعجاز القرآن .ص.60

( )46السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن .ج2ص.126
( )47الزركشي :الربهان يف علوم القرآن .ج1ص60

( )48اخلطيب ،عبد الكريم :إعجاز القرآن يف دراسة كاشفة خلصائص البالغة العربية ومعايريها1 .مج.
ط .2بريوت :دار املعرفة1395 .هـ1975/م .ص .220، 219أقول :وجدت تعليالت للخطيب هي نقول عن
الفراء وغريه.

تنبيه :وأنبه هنا على خطأ وقع فيه الدكتور اخلطيب أن نسب أقوال الفاصلة يف هارون وموسى للزركشي،

وأخذ يرد على الزركشي ،ويؤنبه .واحلقيقة أن األقوال للباقالني ،والزركشي ناقل هلا يف برهانه ونص على

نقله .ومل يعلق عليها .ينظر للمقارنة الباقالني :إعجاز القرآن.ص .61والزركشي :الربهان يف علوم القرآن.
ج1ص.56

( )49عباس ،د .فضل حسن :إعجاز القرآن الكريم1 .مج .عمان :دار الفرقان .ص.227 ،226

عمان :دار عمار1418 .هـ1998/م .ص.223
( )50ينظر :السامرائي ،د فاضل :التعبري القرآني1 .مج .طّ .1
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وزاد على ذلك بتعليالت.

( )51ابن أبي اإلصبع ،عبد العظيم املصري :بديع القرآن1 .مج .ط .1حتقيق حفين حممد شرف .الفجالة

مبصر :مكتبة نهضة مصر1377 .هـ1957/م .ص.89
( )52الرماني :النكت يف إعجاز القرآن .ص.98
( )53الباقالني :إعجاز القرآن .ص.61

( )54الزركشي :الربهان يف علوم القرآن .ج1ص.65
تعليق على نقل الزركشي:

لقد راجعت كتاب معاني القرآن للفراء؛ فلم أجد حرفية النقل ،والذي وجدته قوله »:ذكر املفسرون

أنهما بستانان من بساتني اجلنة ،وقد يكون يف العربية جنة يثنيها العرب يف أشعارها .وذلك أ ّن الشعر له
قواف يقيمها :الوزن ،والنقصان ،فيحتمل ما ال حيتمله الكالم» .ينظر :الفراء ،أبو زكريا حييى بن زياد :معاني

القرآن3 .مج .حتقيق حممد علي النجار .مصر :الدار العربية للتأليف والرتمجة .ج3ص .118والغريب أ ّن
رد ابن قتيبة ،مل يقله ابن قتيبة نفسه ،ومل يضمنه كتابه ،ومل يزد على ما قلته من كتاب
ما نقله الزركشي من ِّ

الفراء ،فخطأ النقل من الزركشي ،وال عالقة للفراء ،وال البن قتيبة ،على ما سيأتي بعد قليل.

( )55ابن قتيبة ،أبو حممد عبد  بن مسلم :مشكل القرآن وغريبه2 .مج .بريوت :دار املعرفة .ج2ص،149

 .150هناك من الباحثني َم ْن حاول أن يستفيد من كلمات» الظنونا ،يسر ،ماهيه ».. ،يف تقسيم الفاصلة بأ ّن
امللحظ الصوتي يف الفواصل قائم على ظواهر هي :زيادة حرف يف الفاصلة ،وحذف حرف وتأخري ما حقه
التقديم من قوله تعاىل« :فأوجس يف نفسه خيفة موسى» ينظر :الصغري ،د حممد حسني :الصوت اللغوي يف

كاف لوحده
القرآن1 .مج .بريوت :دار املؤرخ العربي .ص .152-153مل يذكر رقم الطبعة.
وأظن هذا غري ٍ
ّ

يف دراسة الفاصلة ،فهي ال تقوم على هذا فقط.
( )56اجلرجاني :أسرار البالغة .ص.14 ،13
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عن اجتهادات امللهم عمر بن اخلطاب
اجلزء الثاني
بقلم  :الشيخ إبراهيم بو يداين  /مفيت حمافظة جنوب اخلليل

منعه سهم املؤلفة قلوبهم
ومما قاله املؤولون املعاصرون وظنوه مستنداً جلواز تعطيل نصوص الكتاب والسنة
مبحض الرأي واملصاحل املتوهمة واملقاصد املتخيلة ،ما ادعوه من تعطيل عمر -رضي
اهلل عنه -لسهم املؤلفة قلوبهم ،ورفضه إعطاءهم من الزكاة على الرغم من نص
القرآن صراحة على أن هلم سهماً ومصرفاً من مصارف الزكاة الثمانية ،إذ رأى أنه ليس
من مصلحة اإلسالم أن يعطوا بعد أن أعز اهلل اإلسالم وأظهره على الباطل واشتد

عوده ،فكان فعله -رضي اهلل عنه -اجتهاداً يف مورد النص القطعي ثبوتاً وداللة فعّلله
ّ
وعطله باملصلحة -حسب زعم املؤولني واملعطلني  -وما جاز لعمر جيوز ملن بعده (،)1

وقصدهم ومرادهم أن االجتهاد سائغ وجائز حتى يف املسلمات و القطعيات ،وحنن
لسنا أشد حرصاً وورعاً من عمر ،بل بلغ احلال ببعض هؤالء أن يقول :إن عمر مل يتأخر
يف خمالفة النصوص باسم السياسة الشرعية واملصلحة ،وجاوزه آخر مدعياً أن فعل عمر

دليل على جواز نسخ القرآن باالجتهاد(.)2
وهو حتليل واه ودعوى باطلة والرد عليها يتلخص يف اآلتي:
 .1إن الناظر يف الروايات اليت جاءت بفعل عمر هذا وما قاله للمؤلفة قلوبهم ال

ً
تعطيال وال تعدياً على النص ،وال إرادة إلغائه وال نسخه ،وكل ما يف األمر
يفهم منه
أن عمر فهم أن اهلل عز وجل عّلق اإلعطاء على وصف التأليف ،فإن كان مثة من حيتاج
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إىل تأليفه؛ كقوم خيشى شرهم ويرجى خريهم ومنفعتهم لالسالم واملسلمني ،فالسهم

قائم ،ولإلمام أن يتألفهم مبا يرى ،وإن مل تكن هناك يف ظرف من الظروف  -مكاناً
أو زماناً أو ً
منتف
حاال  -حاجة إىل تأليف قوم لعدم وجود من تلك صفتهم ،فالسهم ٍ

ومعدوم ،وكيف يعطي معدوم ال وجود له؟!.

ووصف التأليف ليس الزماً لفئة من الناس بأشخاصهم وأعيانهم يسمون «مؤلفة

قلوبهم» يعطون أبد الدهر؛ بل هو وصف متغري متبدل متاماً ،كوصف الفقر واملسكنة،

وأي عاقل يقول إن ً
رجال أو قوماً بأعيانهم كانوا فقراء أو مساكني يوماً من األيام ،
فأعطوا من الزكاة لوصفهم ذاك جيب أن يعطوا منها حتى وفاتهم ؟ ومن افتقر اليوم

فقد يغتين غداً  ،وأي اجتهاد جييز إعطاءه من سهم الفقراء بعد غناه ؟ وهذا سهم وهذا
سهم ،وهو ما أجاب به الشيخ حممد املدني من كبار علماء األزهر (.)3
«فالزكاة تعطى ملن يوجد من األصناف الثمانية اليت جعلهم اهلل –تعاىل -أهلها ،فإذا
مل يوجد صنف منهم سقط سهمه ومل جيز أن يقال :إن ذلك تعطيل لكتاب اهلل ونسخ
له ،فإذا مل يوجد سهم العاملني عليها لعدم قيام حكومة إسالمية توظف من يقوم جبمع
الزكاة وتوزيعها على مستحقيها فقد سقط سهم العاملني عليها ،وإذا مل يوجد صنف
« ويف الرقاب  -كما هو احلال يف عصرنا الذي انعدم فيه الرق الفردي  -فقد سقط
هذا السهم ،وال يقال يف سقوط هذا السهم أو ذاك أنه نسخ للقرآن أو تعطيل للنص»
(.)4
وهو ما رد به ابن قدامة على احلنفية الذين قالوا بنسخ هذا السهم قال :على أن ما
ذكروه من املعنى ال يوجب رفع حكمهم ،وإمنا مينع عطيتهم حال الغنى ،فمتى دعت
احلاجة إىل إعطائهم أعطوا ،فكذلك مجيع األصناف إذا انعدم منهم صنف يف بعض
األزمان سقط حكمه يف ذلك الزمن خاصة ،وإذا وجد عاد وكذا هنا (.)5
 .2ثم إن حتديد احلاجة إىل التأليف من عدمها أمر مرجعه إىل إمام املسلمني فهو املطلع
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والناظر ألمور املسلمني ،وحيسن تقدير وجود احلاجة من عدمها ،و ال يصح لفرادى

املسلمني أن يتألفوا لعدم اطالعهم وإشرافهم على األمور جيداً ،وهذا ما فعله عمر
(. )6
 .3إن النص معلل ال مطلق ،فعمر -رضي اهلل عنه -نظر إىل علة النص ال إىل

ظاهره ،ووجد أن علة إعطائهم تأليفهم التقاء شرهم عندما كان اإلسالم ضعيفاً  ،فلما
قويت شوكة اإلسالم زالت علة إعطائهم ،والقرآن مل يوجب إعطاء أشخاص بأعيانهم
وأمسائهم من هذا السهم ()7
ويدل على أن عمر ما منع املؤلفة قلوبهم إال لفهمه بأن ذلك خاص حبال ضعف
اإلسالم ما قاله لعيينة بن حصن الفزاري واألقرع بن حابس بعدما أرياه كتابا من

أبي بكر هلما باقتطاعه هلما أرضاً دون الناس فبصق عمر يف الكتاب فمحاه وقال له:
إن رسول اهلل  كان يتألفكما واإلسالم يومئذ ذليل -أي ضعيف -وإن اهلل قد أعز
اإلسالم فاذهبا واجهدا أنفسكما (. )8
وقد وافق عم َر مجهوُر الصحابة ،حتى إن احلنفية قد حكوا إمجاع الصحابة على موافقة

عمر ،وحنن وإن سلمنا بإقرار الصحابة لفعل عمر ،فهو إمجاع ال على نسخ احلكم،
ولكنه إمجاع على صحة فعل عمر ودقة فهمه وتعليله للنص وسداد رأيه فيه ،والقاضي

ً
أصال يف زمانه ؛ ألن احلاجة إىل التأليف قد انتهت
بعدم إعطائهم النعدام وجودهم
بانتشار اإلسالم وظهوره.
وقد روي ما يفيد أن هؤالء الذين كانوا مؤلفة قد جاءوا إىل أبي بكر رضي اهلل عنه،
وقالوا له:أنت اخلليفة أم عمر؟ فقال :هو إن شاء ،ومل ينكر أبو بكر قوله وفعله وبلغ
ذلك عامة الصحابة فلم ينكروا عليه فيكون ذلك إمجاعا ( ،)9وهو يدل على أن احلادثة
حصلت يف خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه وليس يف خالفة عمر،أو أنها تكررت يف
خالفة عمر أيضا ما يعين موافقة أبي بكر وسائر الصحابة على اجتهاد عمر .
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وهذا التوجيه هو الالئق بأعالم الصحابة ودينهم وورعهم ،فإنهم عاصروا الوحي،
وشاهدوا التنزيل الذي نزل بلغتهم ،وهم أرفع ما يكونون بالغة وفصاحة وحسن

بديهة وفطنة ،ففعل عمر وقوله ورضا الصحابة مبن فيهم الصديق رضي اهلل عنه،
وعدم إنكار أحد منهم ذلك مع وجود الداعي لإلنكار لو وجد ،وانتفاء املوانع ووفرة
الصحابة ،هلو أبلغ دليل على صحة تعليل عمر وفهمه على أن احلكم معلق على وجود
احلاجة إىل التأليف ،فإن وجدت كان مثة مؤلفة ،وإن مل توجد فليس هناك مؤلفة ،وال سهم
للمؤلفة ،وال ريب أنه تعليل يف مكانه سدّد إليه عمر ووافقه كبار الصحابة والفقهاء
من بعدهم.
هذا التوجيه واالستدالل لرأي الصحابة ،و النقول عن األئمة األعالم تؤكد أن احلاجة
للتأليف مل تنقطع ،وهذه احلاجة باقية ما بقي اإلسالم فال صحة للقول إذن أن فعل
عمر هو نسخ للحكم  ،وهو ما قال به احلنفية ،وإن مل يرتبوا عليه ما استنتجه املؤولون

املعاصرون ،بل اقطع أن فرية املعاصرين مل ختطر على بال فقهاء احلنفية ،بل كان اجتهاداً

منهم دعموه بإمجاع الصحابة السكوت على فعل عمر ،فاعتربوه رافعاً للحكم وإسقاطا
لسهم املؤلفة لألبد.
ودعوى النسخ هذه باطلة لوجوه:
أ  -إن فعل عمر وقوله ليس فيه دليل على النسخ ،وإنه ال يعدو فهماً لعلة النص؛
أي أن اإلعطاء معلق بوجود التأليف واحلاجة إليه كما سبق بيانه.
ب  -إن اجلمهور قد خالف احلنفية يف اجتهادهم ،ومل يلغوا سهم املؤلفة قلوبهم.
ج  -إن احلنفية وهم من قال بالنسخ قد اختلفوا يف تعيني الناسخ الذي نسخ حكم
املؤلفة قلوبهم ،وهو ثابت بالنص القرآني القاطع ،فبعضهم ادعى أنه اإلمجاع ،وعلى
فرض حصول اإلمجاع ،فال يصح نسخ احلكم الثابت بالنص باإلمجاع ،قال ابن عابدين:

«وإمنا مل جيعل اإلمجاع ناسخاً ألنه خالف الصحيح ،ألن النسخ ال يكون إال يف حياته 
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واإلمجاع ال يكون إال بعده» ()10

وقال الشوكاني « :أما النص فال ينسخ باإلمجاع؛ ألن اإلمجاع ال ينعقد ً
أصال على خالف

النص »  ،واشرتط يف الناسخ أن يكون مثل املنسوخ يف القوة أو أقوى منه ،أما إذا كان

دونه ،فال يصلح ناسخاً ألن الضعيف ال يزيل القوي ()11

وقال عبد العزيز البخاري « ال يقع النسخ إال يف حال حياة النيب  ، إذ إن النسخ ال
يكون إال من طريق الشرع ،والشرع ال يعرف إال بالوحي ،والوحي يف حال حياة النيب
 ، أما بعد وفاته فال نسخ لشيء من األحكام ،إذ ال وحي وال شرع » ()12
وقال الشاطيب « إن األحكام إذا ثبتت على املكلف فادعاء النسخ فيها ال يكون إال بأمر

حمقق ،ألن ثبوتها على املكلف ً
أوال حمقق ،فرفعها بعد العلم بثبوتها ال يكون إال مبعلوم
حمقق» (.)13
وقال ابن حزم « :من استجاز نسخ شيء من القرآن والسنة الثابتة بيقني بالظنون ،فقد
أوجب أال يطاع اهلل يف أمره وأسقط لزوم اتباع رسله ،وذلك يؤول إىل إبطال الشريعة
كلها ،ألنه ال فرق بني دعواه النسخ يف آية ما أو حديث ما ،وبني دعوى غريه يف آية أخرى
وحديث آخر ،فعلى هذا ال يصح شيء من القرآن والسنة وهذا خروج عن اإلسالم »
(.)14
وقال ابن قدامة « :وال جيوز ترك كتاب اهلل وسنة رسوله إال بنسخ ،والنسخ ال يثبت
باإلمجاع ،ثم إن النسخ إمنا يكون يف حياة النيب  ،ألن النسخ إمنا يكون بالنص وال يكون
النص بعد موت النيب عليه الصالة والسالم وانقراض زمن الوحي ،ثم إن القرآن ال
ينسخ إال بالقرآن وليس يف القرآن نسخ لذلك وال يف السنة » ()15
اهلوامش :
 .1معامل املنهج اإلسالمي ص ،103النص اإلسالمي ص ،48أصول التشريع اإلسالمي
 ،183 ،101االجتهاد ومقتضيات العصر ص.212
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 .2نقله عنهم الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه السياسة الشرعية ص.172
 .3نفس املصدر ص.175
 .4يوسف القرضاوي :السياسة الشرعية ،مصدر سابق ،ص.182
 .5ابن قدامة موفق الدين املقدسي :املغين .2/527
 .6الشوكاني حممد بن علي :السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  ،2/52األموال

ألبي عبيد ص.247
 .7املدخل الفقهي العام .1/153-171
 .8السنن الكربى  ،7/32وجامع البيان .10/162
 .9أحكام القرآن للجصاص  ،3/124واجلامع ألحكام القرآن .8/181
 .10رد احملتار .3/288
 .11إرشاد الفحول ص.192
 .12كشف األسرار .3/334
 .13الشاطيب أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي :املوافقات يف أصول الشريعة
.3/105
 .14اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم .1/591
 .15املغين .2/527
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الشيخ  :أمحد ذياب  /قسم القرآن الكريم  /وزارة األوقاف والشؤون الدينية

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه (  )3585عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ قالت جاءت
سهلة بنت سهيل إىل النيب -صلى اهلل عليه وسلم -فقالت  ( :يا رسول اهلل إني أرى
يف وجه أبي حذيفة ( زوجها ) من دخول سامل مواله فقال  :النيب  : أرضعيه  ،قالت :
كيف أرضعه وهو رجل كبري ؟ فتبسم النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال  :قد علمت أنه
رجل كبري ) .
وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه (  ) 3590عن أبي عبيدة عبد اهلل بن زمعة أن
أمه زينب بنت أبي سلمة أخربته  ،أن أمها أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم
كانت تقول  « :أبى سائر أزواج النيب  أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة ،وقلن

لعائشة :واهلل ما نرى هذا إال رخصة أرخصها رسول اهلل لسامل بتلك الرضاعة  ،فما هو
بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة »  ،أي أن سائر أمهات املؤمنني رفضن حكم التحريم
بتلك الرضاعة ( رضاعة الكبري ) واعتربن أن ما وقع لسامل موىل أبي حذيفة خاص به،
ورخصة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم له وحده.
قبل أن نتكلم حول هذا احلديث وما حيمله من حكم  ،ينبغي أن نتعرف على أعالم
هذه احلادثة :
أوال  :أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  ،أخو هند بنت عتبة زوج أبي سفيان  ،قتل أبوه

عتبة يف املبارزة يوم بدر  ،أسلم أبو حذيفة قدمياً فهو من السابقني يف اإلسالم  ،زوجه
هي سهلة بنت سهيل بن عمر ،املفاوض يوم احلديبية  ،هاجر أبو حذيفة مع زوجه
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فرارا بدينهما إىل احلبشة  ،ثم عاد ثم هاجر إىل املدينة  ،وآخى الرسول -صلى اهلل

عليه وسلم -بينه وبني عباد بن بشر األنصاري  ،قتل أبو حذيفة يوم اليمامة شهيدا
يف حروب الردة وعمره حنو ثالث ومخسني سنة  .وكان ألبي حذيفة زوجة أخرى امسها
(ثبيتة) وكان سامل رقيقاً عندها  ،فلما أعتقته تبناه أبو حذيفة ،فكان يقيم معهم يف البيت
كما يقيم االبن بني أهله  ،فلما نزلت اآلية ( ادعوهم آلبائهم ) رد كل واحد تبنى ابنا
إىل أبيه  ،ورغم ذلك بقي سامل يدخل على مواله وزوجتيه كما اعتاد  ،ويبدو أن سهلة

زوج أبي حذيفة رأت من زوجها امتعاضاً لدخول سامل عليها بعد إبطال حكم التبين ،
فشكت ذلك للرسول  ،كما ذكرت الرواية .

ثانيا  :سامل موىل أبي حذيفة  :هو سامل بن عبيد بن ربيعة ،كان مملوكاً لثبيتة بنت يعار

زوج أبي حذيفة ،فأعتقته فتبناه أبو حذيفة ،فلما أبطل اإلسالم التبين وااله ،فقيل سامل
موىل أبي حذيفة  ،كان من فضالء الصحابة وقرائهم  ،وهو من األربعة الذين قال فيهم
النيب  فيما أخرجه البخاري (  « ) 4999خذوا القرآن من أربعة » ومنهم سامل موىل
أبي حذيفة  ،وهو الذي قال فيه الرسول  فيما أخرجه ابن ماجة ( ( : )1337هذا سامل
موىل أبي حذيفة  ،احلمد اهلل الذي جعل يف أميت مثل هذا )  ،وكان مجيل الصوت حسن
القراءة  ،وكان عمر بن اخلطاب رضي عنه يكثر الثناء عليه  ،من ذلك ما أخرجه احلاكم
ً
رجاال
( )3/622أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال  ( :أمتنى لو أنها (الدار ) مملوءة

مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسامل موىل أبي حذيفة بن اليمان )  ،وقوله -رضي اهلل
عنه -عندما طعن وعاين املوت ( لو كان سامل حياً ما ختاجلين منه الشك ) .

شهد سامل املشاهد كلها مع الرسول  وقتل يوم اليمامة شهيداً مع مواله أبي حذيفة،
وأوصى أن يدفن جبانبه  ،وملا قتل أرسل عمر مبرياثه إىل معتقته بنت يعار فلم تقبله،
فرده إىل بيت املال .
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عودة إىل حديث مسلم

أمام هذا احلديث انقسم العلماء قسمني منهم من يرى أن رضاع الكبري يحُ ِّرم كارضاع

الصغري  ،والذي قال بهذا هم الظاهرية  ،وهو رأي عائشة رضي اهلل عنها  .لكن أكثر
العلماء على أن ارضاع الكبري ال حيرم  ،وبذلك قالت نساء النيب  كافة كما رأيت
يف رواية مسلم الثانية – وقال بذلك مجهور علماء املسلمني  ،وذلك حلديث رسول 
الذي أخرجه الدار قطين (  )4318بإسناد صحيح « ال رضاع إال ما كان يف احلولني »،

 .أما عن حديث مسلم فقال العلماء  _ :إما أن يكون واقعة عني فتخص ساملاً وحده
كما فهمته أمهات املؤمنني وإما انه منسوخ  ،وعلى كال االحتمالني مل يروا العمل
به  ،خاصة أن القرآن الكريم بني املدة اليت تثبت فيها أحكام الرضاع  ،قال تعاىل:
َ
َ َ
{ َوال ْ َوالِدَ ُ
ات ي ُ ْر ِض ْعنَ أ ْوالَ َد ُهنَّ َح ْولَينْ ِ َكا ِملَينْ ِ مِل َ ْن أ َرا َد أن ي ُ ِت َّم ال َّر َضا َع َة } (البقرة ،)233:وأخرج
الرتمذي ( )1152عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت  « :ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق

األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام» قال الرتمذي  :والعمل على هذا عند أكثر أهل
العلم من أصحاب النيب  وغريهم  ( ،أن الرضاعة ال حترم إال ما كان دون احلولني ،

وما كان بعد احلولني الكاملني فإنه ال حيرم شيئاً ) وهذا قول األئمة األربعة كما قال ابن
هبرية يف اإلفصاح (  ،) 148 /2قال احلازمي يف الناسخ واملنسوخ (  ) 301وقال بعض
أصحابنا :يدل على أن حديث عائشة منسوخ ،وذلك أن قصة سامل موىل أبي حذيفة
كانت يف أوائل اهلجرة  ،ألنها جرت عقيب نزول اآلية  ،واآلية نزلت يف أوائل اهلجرة
واحلكم الثاني رواه أحداث الصحابة كابن عباس  ،ومجاعة تأخر إسالمهم كأبي هريرة
وهذا ظاهر يف النسخ ال خفاء فيه  ،وقال ابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث (ص :)284
إن هذه رخصة لسامل خاصة ،كما قالت أم سلمة وسائر أمهات املؤمنني  ،وقال النووي
يف شرحه على صحيح مسلم (  : ) 5/274قال سائر العلماء من الصحابة والتابعني
وعلماء األمصار إىل اآلن  :ال يثبت إال بإرضاع من له دون السنتني  ،إال أبا حنيفة فقال
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 :سنتني ونصف  ...إىل أن قال  :ومحلوا حديث سهلة على أنه خمتص بها وبسامل  .لكن
ابن تيمية يعد الصغر يف الرضاعة إال إذا دعت احلاجة كرضاعة الكبري الذي ال يستغين
عن دخوله على امرأة  ،وشق عليها احتجابها عنه  ،كحال سامل مع امرأة أبي حذيفة ،
فمثال هذا الكبري الذي أرضعته للحاجة أثر رضاعه  ،وما عداه فال بد من الصغر .
أقول  :إن دعوى النسخ بعيدة  ،ذلك أن قصة إرضاع سهلة لسامل جاءت متأخرة عن نزول
آية احلولني  ،هلذا قالت سهلة لرسول اهلل  (كيف أرضعه وهو رجل كبري ؟ وهو دليل
فهمها على أن اإلرضاع ال حيرم إال ما دون احلولني .
دعوى االضطرار مردودة  ،فإن حكم اإلرضاع ودخول اللنب يف اجلوف ال حيتاج إىل نية،
فإرضاع الصغري حيرم حتى لو مل تكن لدى املرضع نية  ،والصغري الراضع ليس له نية ،

ومن قال إن إرضاع الكبري حيرم سواء كان مضطراً أو غري مضطر ( ألنه ال دخل للنية
يف ذلك )  ،فإن عليه أيضا أن حيرم الزوج على زوجته إن رضع منها ودخل اللنب إىل
جوفه  ،وهذا مل يقل به أحد  ،وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ( )18/1996

رداً على سؤال رجل مص ثدي زوجته ودخل اللنب جوفه ( ال حرج عليك فيما حصل
َّ
منك من رضاع زوجتك حني املداعبة واجلماع ،وال تأثري له على احلياة الزوجية ) ،ويف

موضع آخر ( ال حيرم عليه ما مصه من اللنب ،وليس هلذا اللنب أثر مطلقا ) .

وعلى هذا فإن الصحيح أن إرضاع الكبري ال يحُ ِّرم حتت أي ظرف  ،والنصوص كثرية

تؤكد ذلك  ،وأن ما حصل لسامل واقعة خاصة ال ينسحب حكمها على املسلمني  ،وال

ً
فضال عن أن
ينبغي أن تثار مثل هذه املسائل يف وقت تلتمس فيه العيوب لديننا ،
نعممها على زمالء العمل والسكرتريات وغري ذلك  ،والتشويش والتشويه ال مربر له
ومن يفعل ذلك فهو يسيء إىل اإلسالم ويربك املسلمني  ،ويثري حوله الشبهات.
واهلل من وراء القصد
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ً
عاقدا على زوجيت اليت مل أدخل بها ،وقبل ستة شهور حدثت
سؤال  :كنت
مشكلة بيين وبينها ،وبعد ممارسة ضغط َّ
علي من قبل والدها ألطلقها،
قلت لعمها «هي طالق» بالثالث ،وكنت بكامل الوعي واإلدراك .أرجو
إعطائي فتوى شرعية بذلك ،ولكم الشكر.
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد
األمني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛ فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله  ،فإن

زوجتك اليت مل تدخل بها ،تعد طالقاً منك طالقاً بائناً بينونًة صغرى ،وال حتل لك إال
بعقد ومهر جديدين ،وعليك مراجعة احملكمة الشرعية لتسجيل هذا الطالق حسب
األصول.
واألمر بينك وبني اهلل تعاىل الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور  ،وهو سبحانه
اهلادي إىل سواء السبيل.

سؤال :أرجو بيان احلكم الشرعي يف زواج ابين من بنت أرضعتها يف فرتة
ً
علما بأن ابين يكربها بسبع سنوات ،فهل
الرضاع رضعة واحدة مشبعة
زواجهما جائز؟ أم أن تلك الرضعة كافية لتحرميه؟
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اجلوابَ :
السالُم َعلى َر ُسول اهلل َِ ..وب َعد ؛فباإلشارة إىل سؤالك
احل ْم ُد هلل َِو َّ
الصالة ُ َو َّ

املثبت نصه أعاله  ،فإنك أم لالثنني بالرضاع وقد أصبحا أخوين من الرضاعة ،وحيرم

بناًء على ذلك أن يتزوجا ،الشرتاكهما يف األم رضاعاً ،والرسول  يقول :( حيرم من
الرضاع ما حيرم من النسب ) (سنن ابن ماجه) ،واألخت بالرضاعة حمرمة على التأبيد
َ
ُ
لقوله تعاىل{ َوأ َخ َواتُكم من ال َّر َضاع َِة }(النساء.)23:
أما بالنسبة لرضاع البنت رضعة واحدة مشبعة ،فهي كافية للتحريم بهذا الوصف،

ً
عمال بالرأي الفقهي الذي يبين التحريم على مطلق الرضاع ،وهذا ما تأخذ به احملاكم
الشرعية يف بالدنا .
وجيب على ابنك وقف مشروعه للزواج من األخت الوارد ذكرها يف نص السؤال،

جتنباً للوقوع يف احلرام ،ودرءاً للشبهات.

واهلل تعاىل أعلم بالصواب وهو يقول احلق و يهدي إىل سواء السبيل

سؤال :هل تنفذ الوصية إذا كانت لوارث ؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا حممد األمني وبعد؛
فقد وردت مشروعية الوصية يف كتاب اهلل وسنة الرسول  ،وبينت فيهما كثري من
ُ
أحكامها ،فهي تنفذ قبل الشروع يف توزيع الرتكة على الورثة ،لقوله تعاىل ..{:فَ ِإن مَّل ْ يَكن
َ
َ
ألمه ا ُّلثلُ ُث فَإن َكا َن ل َ ُه إ ْخ َو ٌة فَ ُ
ُ
ُوصي ِب َها أ ْو
ألم ِه ا ُّلس ُد ُس ِمن ب َ ْعدِ َو ِص َّي ٍة ي ِ
ل َّ ُه َول َ ٌد َو َو ِرث َ ُه أب َ َواه ُ فَ ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
َ
ُ
ُ
ُ
َدي ْ ٍن(}..النساء ،)11:ويقول تعاىل َ { :ولَك ْم نِ ْص ُف َما تَ َر َك أ ْز َواجُ ك ْم ِإن مَّل ْ يَكن هَّلُنَّ َول َ ٌد فَ ِإن
َ
ُ
ُوص َني ِب َها أ ْو َدي ْ ٍن( }..النساء.)12:
َكا َن هَلُنَّ َول َ ٌد فَلَك ُم ال ُّرب ُ ُع مِمَّا تَ َركْنَ ِمن ب َ ْعدِ َو ِص َّي ٍة ي ِ

وحدها األعلى مقيد بعدم جتاوز مقدار ثلث الرتكة ،ملا ورد أن رسول اهلل  عاد
الصحابي اجلليل سعد بن أبي وقاص  يف مرضه ،فقال « :يا رسول اهلل إن لي ً
ماال
كثرياً وليس يرثين إال  ابنيت  أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال :ال ،قلت  :فالشطر ، قال :ال،
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قلت :فالثلث ،قال :الثلث والثلث كثري،إنك إن ترتك ورثتك أغنياء خري هلم من أن
ترتكهمعالةيتكففون الناس» (سنن النسائي،الوصايا،الوصية بالثلث).
ومن أحكام الوصية أنها ال جتوز لوارث ملا رواه أبو أمامة  عن النيب  أنه قال « :إن
اهلل عز امسه قد أعطى كل ذي حق حقهوال وصية لوارث» (سنن النسائي،الوصايا،إبطال
الوصية للوارث) .ويشرتط جلواز تنفيذها للوارث موافقة باقي الورثة.

ً
سبيال لإلضرار
ومع اإلشارة ألحكام الوصية جيدر التحذير من اختاذها وسيلة أو
هّ هّ ُ
َ
الل َوالل
ُوصى ِب َها أ ْو َدي ْ ٍن َغيرْ َ م َُضآر َو ِص َّي ًة من ِ
بالورثة ،فاهلل تعاىل يقولِ {:من ب َ ْعدِ َو ِص َّي ٍة ي َ
َع ِل ٌيم َح ِل ٌيم } (النساء)12:

واهلل يقول احلق وهو اهلادي اىل سواء السبيل


سؤال :طلبت مين إحدى املنتسبات جلمعية خريية شهادة البنتها بأنها
تطوعت بـ 80ساعة عمل للجمعية دون أن تتطوع  ،ألن الكلية اليت
تدرس بها طلبت منها هذه الشهادة ،وهو إلزامي لكل طالبة.أرجو إعطائي
فتوى شرعية بذلك .
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد
األمني وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛ فباإلشارة إىل سؤالك املثبت أعاله فأبني أن هذا
العمل ال جيوز شرعاً  ،ملا فيه من الغش واخلداع والكذب والكسل والتقاعس عن
العمل واهلرب من املسؤولية وإلقاء العبء على الغري ،واهلل تعاىل يقول  {:الَ حَتْ َس نَ َّب الَّذِ ينَ

َ
َ
حَ ْ
ُ
اب
اب َو هَلُ ْم ع ََذ ٌ
ي َ ْف َرحُ و َن مِبَا أتَوا ْ َّويحُ ِ ُّبو َن أن يحُ ْ َم ُدوا ْ مِبَا مَل ْ ي َ ْف َعلوا ْ فَ َال ت َس َب َّن ُه ْم مِب ََفا َزة ٍ من ال ْ َع َذ ِ
َ
ألِ ٌيم } (آل عمران.) 188 :

واإلسالم دين جهد وعمل ،يشجع على العمل يف الدنيا لنيل ثواب اهلل يف اآلخرة،
هّ ُ
ُ
لقول اهلل تعاىلَ {:وقُ ِل ا ْع َملُوا ْ فَ َسيرَ َى الل َع َملَك ْم َو َرسُ ول ُ ُه َو مْال ُ ْؤ ِمنُو َن }(التوبة)105 :
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واإلسالم حيث على التعاون يف اخلري وينهى عن التعاون يف الشر واملعصية ،
هّ َ
َ
اإلث ْ ِم َوال ْ ُع ْد َو ِان َواتَّ ُقوا ْ الل ِإ َّن
يقول اهلل تعاىل َ { :وتَ َعا َونُوا ْ عَلَى الْرب َوا َّلت ْق َوى َوال تَ َعا َونُوا ْ عَلَى ِ
ِّ
هّ َ
اب} (املائدة  ،)2:فهذا العمل تعاون على اإلثم لذلك يرفضه اإلسالم
الل َشدِ ُيد ال ْ ِع َق ِ
ويعده من الغش  ،ويقول الرسول الكريم ( : من غشنا فليس منا) (صحيح

مسلم/كتاب اإلميان) فعلى كل انسان أن يعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يراقبه يف مجيع
ال َذ َّرة ٍ َخيرْ اً ي َ َره ُ * َو َمن ي َ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
تصرفاته واهلل تعاىل يقول{ فَ َمن ي َ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
ال َذ َّرة ٍ َش ّراً ي َ َره ُ}

(الزلزلة.)78:

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل

سؤال  :ما حكم اجلمع بني صالتي اجلمعة والعصر يف املسجد األقصى
املبارك دون حتقق مسافة قصر الصالة .وما احلكم يف النشرات اليت توزع
يف املسجد األقصى وتذكر أحاديث نبوية غري موثقة ؟
اجلواب  :احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛ فباإلشارة إىل سؤالك املثبت أعاله  ،واملتعلق
باجلمع بني صالتي اجلمعة والعصر يف املسجد األقصى املبارك دون حتقق مسافة القصر،

فإننا ً
أوال نبارك خطواتكم لعمارة املسجد األقصى والصالة فيه يف أيام اجلمع وغريها ،
ملكانته عند اهلل وعند رسوله واملؤمنني  ،وهذه األوقات أحوج ما تكون إىل عمارة املسجد
األقصى ملنع االحتالل آالف املسلمني بل ماليينهم من الصالة فيه .
أما بالنسبة للجمع بني صالتي اجلمعة والعصر ،فقد أجاز السادة الشافعية اجلمع
واعتربوا أن اجلمعة كالظهر ( النووي  :اجملموع ج 4ص  . ) 320وقال صاحب
كتاب اجلمع بني الصالتني ( وإن أدلة املانعني جلمع اجلمعة مع العصر ال ترقى
لالحتجاج بها ) (عمار توفيق بدوي  :كتاب اجلمع بني الصالتني ،ص . ) 68
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وفيما يتعلق باجلمع بني الصالتني دون حتقق مسافة قصر الصالة  ،فاألمر خمتلف فيه
بني العلماء ،فبعضهم جييز اجلمع حلاجة ملا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،أن
رسول اهلل  ، مجع الظهر والعصر يف املدينة يف غري خوف وال سفر  (.رواه مسلم ج1
ص  ، 490الرتمذي :ج 1ص  ،354وابن حنبل مسنده ج 1ص  ،223وأبو داود ج1
ص  387والنسائي ج 1ص  290والبيهقي يف سننه ج 3ص .167
وبعض العلماء مينع اجلمع إذا مل يكن له سبب معترب كالسفر  ،وأما فقهاء احلنفية

فيمنعون اجلمع مطلقاً إال يف عرفة ومزدلفة خالل أداء مناسك احلج  ،ودليلهم يف ذلك
ابا َّم ْوقُ ً
قوله تعاىل { إِ َّن ا َّلص َالةَ َكان َ ْت عَلَى مْال ُ ْؤ ِم ِن َني ِك َت ً
وتا } (النساء ،)103:وما رواه ابن

مسعود –رضي اهلل عنه – أن النيب  قال ( :من مجع بني صالتني يف وقت واحد،
ً
فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ) (رواه الرتمذي والدار قطين والبيهقي ج 3ص .) 169

أما عن حكم النشرات اليت توزع يف املسجد األقصى املبارك واليت تذكر أحاديث

نبوية غري موثقة  ،فإن املسؤول عن هذه النشرات هو من يصدرها ،وليس شرطاً أن
يكون كل ما يوزع يف املسجد األقصى أو يف غريه صحيحاً ،وعليه فإنه جيب توخي الدقة
واحلذر يف التعاطي مع مثل هذه النشرات .
واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل
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املفيت العام يشارك يف املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار يف مكة املكرمة
مكة املكرمة  :حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية ،وبدعوة من معالي الدكتور عبد اهلل الرتكي – األمني
العام لرابطة العامل اإلسالمي – شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام
للقدس والديار الفلسطينية  /خطيب املسجد األقصى املبارك – يف املؤمتر اإلسالمي
العاملي للحوار الذي عقد يف مكة املكرمة ،وشارك فيه عدد كبري من العلماء من الدول
العربية واإلسالمية واألسرة الدولية ،وقدم مساحته ورقة عمل حول احلوار مع اآلخر.
وعلى هامش املؤمتر التقى مساحته العديد من الشخصيات اإلسالمية الرمسية والشعبية،
وأطلعهم على األوضاع الصعبة اليت يعاني منها الشعب الفلسطيين ،وانتهاك حرمات
األماكن املقدسة بعامة واملسجد األقصى املبارك خباصة.
املفيت العام يشارك يف ندوة ( حنو عيش مشرتك يف ظل قيم مشرتكة )
عمان  :بدعوة من املركز األردني للدراسات واملعلومات وبالتعاون مع رابطة علماء
بالد الشام؛ شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس جملس اإلفتاء األعلى – يف الندوة اليت عقدها املركز األردني للدراسات واملعلومات
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بالتعاون مع رابطة علماء بالد الشام ،حيث قدم مساحته ورقة عمل حول (احلوار ودوره
يف ترسيخ القيم والعيش املشرتك) وتناولت الندوة كذلك حماور عدة ،وشارك مساحته

يف الندوة اليت أقيمت يف مقر الغرفة التجارية مبدينة إربد بعنوان « معاً ملواجهة اإلساءة
للديانات » مبشاركة العديد من العلماء من دول خمتلفة.
املفيت العام يلتقي بالوفود املشاركة يف مؤمتر فلسطني لالستثمار
القدس :التقى مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك – ضمن وفد ضم العديد من الشخصيات الوطنية
والدينية بالوفود املشاركة يف مؤمتر فلسطني لالستثمار ،وحضر مأدبة الغداء اليت أقامها
املؤمتر ،والتقى العديد
من رجال األعمال
الفلسطينيني والعرب
واألجانب ،ورحب
مساحته

بالضيوف،

مثمناً زيارتهم ملدينة
القدس واملشاركة يف
هذا املؤمتر.
املفيت العام يشارك يف مؤمتر
« قوانني البناء واجلهاز القضائي اإلسرائيلي أداتان لتحقيق أهداف سياسية »
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك – يف املؤمتر الذي أقامه االئتالف األهلي للدفاع عن
حقوق الفلسطينيني بالقدس ،الذي كان بعنوان « قوانني البناء واجلهاز القضائي
اإلسرائيلي أداتان لتحقيق أهداف سياسية» حيث أكد مساحته أن العقلية اإلسرائيلية
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تقوم على أساس إخالء األرض من أهلها ،مبيناً أن اخلروج من الوطن يعادل قتل

النفس ،وأن التضحيات اليت قدمها الشعب الفلسطيين وال يزال يقدمها هي للحفاظ
على وجوده  ،وأن الشعب الفلسطيين يسخر كل طاقاته للحفاظ على وطنه وأرضه.
املفيت العام يشارك يف ورشة عمل حول قانون األحوال الشخصية
رام اهلل  :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
رئيس جملس اإلفتاء األعلى – يرافقه فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل
املساعد لدار اإلفتاء /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – يف ورشة العمل اليت نظمتها الوحدة
القانونية يف مؤسسة
الرئاسة (حول قانون
األحوال الشخصية) ،
وحضر افتتاح الورشة
معالي الدكتور رفيق
احلسين – رئيس ديوان
الرئاسة – ومعالي
الدكتور عدنان عمرو – املستشار القانوني لسيادة الرئيس حممود عباس «أبو مازن»
حفظه اهلل  -ومساحة الدكتور الشيخ تيسري التميمي قاضي القضاة.
املفيت العام يطلع وفداً من منظمة السالم العاملي على األوضاع
يف األراضي الفلسطينية
رام اهلل :التقى مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك– حبضور فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل
 -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – وفداً من منظمة السالم

العاملي ،حيث أطلعهم مساحته على األوضاع الصعبة واملعاناة الشديدة اليت يتكبدها أبناء



98



من أخبار مكتب املفتي العام

الشعب الفلسطيين ،وأكد
مساحته على أن الشعب
الفلسطيين يتطلع إىل
السالم العادل الذي
يقوم

على

أساس

إرجاع احلقوق الشرعية
ألصحابها ،واحرتام حياة
اإلنسان وكرامته.
املفيت العام ضمن وفد من املنظمة والفصائل الوطنية
يزور األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية
أرحيا :زار مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية /خطيب
املسجد األقصى املبارك– ضمن وفد رفيع املستوى من أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية واألمناء العامني لفصائل املنظمة وحمافظي القدس وأرحيا واألغوار
عطوفة السيد مجيل ناصر وعطوفة السيد عريف اجلعربي ورئيس كتلة فتح يف اجمللس
التشريعي معالي السيد عزام األمحد ،باإلضافة إىل السيد الدكتور أمحد الطييب وعدد من
كبار الشخصيات الوطنية والدينية واألكادميية ،حيث قدم اللواء توفيق الطرياوي /رئيس
اجمللس االستشاري لألكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية-رئيس جهاز املخابرات-
شرحاً عن هذا الصرح العلمي واألمين الذي وجد من أجل إعداد وترتيب وتأهيل
منتسيب األجهزة األمنية ،خللق جيل أمين عصري يدمج بني األمن والعلم ،وقام الوفد

جبولة يف مرافق األكادميية وأقسامها مبدياً إعجابه باملستوى التقين واألكادميي العالي
الذي تتمتع به األكادميية.
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املفيت العام يرتأس اجتماعًا ألسرة حترير جملة اإلسراء
القدس :ترأس مساحة
الشيخ حممد حسني
 املفيت العام للقدسوالديار الفلسطينية/
املشرف العام جمللة

اإلسراء – اجتماعاً
ألسرة حترير اجمللة
حيث مت حبث سبل

النهوض باجمللة والرقي بها ،مشرياً إىل أهمية هذه اجمللة يف نشر الوعي الديين ،وكذلك
اهتمامها وتغطيتها ملعظم قضايا الشعب الفلسطيين.
املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفيت احملافظات
القدس  :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/

رئيس جملس اإلفتاء األعلى – اجتماعاً ملفيت احملافظات ،حيث مت حبث العديد من
املواضيع اليت تتعلق
بعمل

دور

اإلفتاء

وسبل النهوض بها
ورفع كفاءة هذه الدور
والعاملني بها ،يأتي هذا
االجتماع ضمن سلسة
االجتماعات

الدورية

اليت تعقدها دار اإلفتاء
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الفلسطينية مبا خيدم املصلحة العامة.

املفيت العام يشارك يف ختريج الفوج 85
من طالب مدرسة األيتام اإلسالمية يف العيزرية
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب

املسجد

األقصى

املبارك–

يف حفل ختريج
الفوج  85من
طالب

مدرسة

األيتام

اإلسالمية

يف العيزرية ،الذي
عقد حتت رعاية
مساحة الشيخ مجال
بواطنه – وزير األوقاف والشؤون الدينية – وحبضور عطوفة السيد عدنان احلسيين
– مستشار فخامة الرئيس حممود عباس « أبو مازن» حفظه اهلل لشؤون القدس – حيث
مت توزيع الشهادات على الطالب واملتفوقني.
املفيت العام يشارك يف مهرجان ملناصرة املدينة املقدسة
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك– يف املهرجان الذي نظمته رابطة الشباب املقدسيني
حتت رعاية سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل ،والذي عقد يف قصر
الثقافة ،وشارك فيه العديد من الشخصيات الوطنية والرمسية ،وقد ناشد مساحته اجلميع
وخاصة الشباب التصدي للمخططات الصهيونية يف املدينة ،وشارك يف املهرجان معالي
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الدكتور رفيق احلسيين – رئيس ديوان الرئاسة  ،-وحممد بركة – العضو العربي يف
الكنيست اإلسرائيلي  ،-ومعتصم تيم – رئيس رابطة الشباب املقدسيني.
خالل مؤمتر صحفي باسم املؤمتر الوطين الشعيب للقدس
املفيت العام يدعو إلنقاذ املدينة املقدسة

سماحة املفتي العام وعطوفة محافظ القدس يتوسطهما السيد عثمان أبو غربية

رام اهلل  :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك– يف املؤمتر الصحفي الذي عقد يف مركز اإلعالم
الفلسطيين يف رام اهلل إلنقاذ مدينة القدس  ،ودعا مساحته واملشاركون يف هذا املؤمتر إىل
إنقاذ مدينة القدس ،وتطرق مساحته إىل أعمال سلطات االحتالل ضد املدينة املقدسة،
وشارك يف املؤمتر الصحفي األمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس عثمان أبو
غربية وعطوفة حمافظ القدس مجيل ناصر.
املفيت العام يقوم جبولة تفقدية لعدد من دور اإلفتاء الفلسطينية
يف حمافظات الوطن
القدس :ضمن فعاليات التواصل مع مؤسسات اجملتمع الفلسطيين ،قام مساحة الشيخ
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سماحة املفتي العام والوكيل املساعد في لقاء عطوفة محافظ رام اهلل والبيرة في مكتبه

حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  /رئيس جملس اإلفتاء األعلى
على رأس وفد ضم فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – والسيد بالل الغول /املدير املالي ،والسيد عطا
اهلل فالحني /مدير الديوان  ،والسيد حممد جاد اهلل  /املدير اإلداري  ،والسيد مصطفى
أعرج ،مدير دائرة اإلعالم ،بزيارة للعديد من مراكز دور اإلفتاء الفلسطينية يف حمافظات
الوطن املختلفة،حيث زار مساحته والوفد املرافق العديد من املؤسسات الرمسية ،فقام
مساحته بزيارة حملافظة رام اهلل والبرية والتقى عطوفة الدكتور سعيد أبو علي /حمافظ رام
اهلل والبرية ،والدكتور يونس عمرو  /رئيس جامعة القدس املفتوحة  ،واألستاذ باسم أبو
مسية /رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
كما زار مساحته والوفد املرافق حمافظة نابلس  ،والتقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش /مفيت
احملافظة  ،وعطوفة الدكتور مجال احمليسن/حمافظ نابلس ،وغرفة جتارة وصناعة نابلس حيث
استقبلهم نائب جملس إدارة الغرفة عمر هاشم ،كما زار جامعة النجاح الوطنية ،والتقى

الدكتور رامي احلمد اهلل  /رئيس اجلامعة وعدداً من مسؤولي اجلامعة وأساتذتها،
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سماحة املفتي العام والوفد املرافق في لقاء مع عطوفة محافظ نابلس في مكتبه

وزار احملامي غسان الشكعة  /عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،والشيخ

عزام العكر /مدير حمكمة االستئناف الشرعية ،والتقى مساحته عدداً من رجال الدين
املسيحي ووجهاء الطائفة السامرية يف احملافظة وذلك يف مقر دار اإلفتاء الفلسطينية يف
املدينة.
ومشلت الزيارات كذلك
حمافظة أرحيا واألغوار
حيث التقى مساحته والوفد
املرافق مفيت احملافظة فضيلة
الشيخ حممد أبو الرب،
وعطوفة

حمافظ

أرحيا

واألغوارعريف اجلعربي،
واحملامي حسن صاحل

سماحة املفتي العام والوفد املرافق في لقاء مع عطوفة محافظ أريحا في مكتبه
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سماحة املفتي العام وجانب من احلضور يلتقون معالي محافظ بيت حلم في مكتبه

رئيس بلدية أرحيا ،وزار مدرسة الشرطة ،حيث ألقى حماضرة دينية حضرها منتسبو دورة
تأهيل الضباط.
كما مشلت الزيارات حمافظة بيت حلم ،حيث التقى بفضيلة الشيخ عبد اجمليد
العمارنة /مفيت احملافظة ،وعطوفة حمافظ بيت حلم السيد صالح التعمري ،والتقى برجال
الدين املسيحيني يف مقر احملافظة ،وجتول يف خميم عايدة ،وزار موقع مفتاح العودة على

سماحة املفتي العام والوفد املرافق أمام رمز مفتاح العودة في مدخل مخيم عايدة
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سماحة املفتي العام يقدم درع دار اإلفتاء إلى رئيس بلدية بيت ساحور

مدخل املخيم ،وأخرياً اجتمع مع رئيس بلدية بيت ساحور السيد هاني احلايك وعدد
من أعضاء البلدية يف عش غراب الذي كان سابقاً مركزاً جليش االحتالل اإلسرائيلي،

واطلع على اجلهود اليت تبذهلا البلدية إلعادة تأهيله بعد انسحاب قوات االحتالل منه.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يستقبل ممثل النرويج
لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
رام اهلل :استقبل فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  -الوكيل املساعد لدار
اإلفتاء /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – السيد « ستني آرني روسينس» ممثل النرويج لدى
السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث عرب فضيلته عن استنكاره ملا قامت به صحيفة

نروجيية من نشر رسوم مؤذية للرسول  ،معترباً ذلك استخفافاً مبشاعر مليار ونصف
مليار مسلم ،مؤكداً على الرفض املطلق ملثل هذه األفعال ،ومطالباً بوضع حد ملثل هذه

الرسوم ،داعياً احلكومات واجملتمعات الغربية إىل التصدي هلذه الظاهرة السلبية واختاذ
قرارات حامسة وواضحة فيها .من جانبه أكد روسينس أنه سينقل هذه الرسالة إىل
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حكومته ،معرباً عن أمله بوضع حد لكل األعمال اليت ميكن أن تسيء للعالقات بني
أتباع الديانات.
مفيت جنوب اخلليل يلقي خطبًا ودروسًا دينية
جنوب اخلليل :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم أبو بداين – مفيت جنوب اخلليل –عدة
خطب يف املسجد الكبري ومسجد األنصار يف الظاهرية ،أكد خالهلا على ضرورة التسامح
بني املسلمني ونزع الغل واألحقاد من قلوبهم،كما دعا إىل معاجلة الظواهر االجتماعية

السلبية ،وأن يكون املسلم ً
فاعال إجيابياً يف جمتمعه .من جانب آخر افتتح فضيلته مشروع
إحياء الفقه وتعليمه للناس يف مسجد صالح الدين ومسجد دومة الكبري،وذلك من
خالل إلقاء درس أسبوعي يف كل منهما ما بني صالة املغرب والعشاء ،وألقى كذلك
كلمة يف اجتماع األئمة الشهري الذي عقد يف مسجد دورا الكبري حتدث فيها عن دور
املسجد ورسالته واألمانة العظيمة امللقاة على عاتق اخلطيب.
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مفيت حمافظة طوباس يشارك يف العديد من الفعاليات الرمسية والشعبية
طوباس :شارك فضيلة الشيخ حسني عمر – مفيت حمافظة طوباس -يف العديد من
الفعاليات الرمسية والشعبية يف احملافظة ،فقد شارك يف ورشة العمل اليت أقامتها حمافظة
طوباس بعنوان (تعزيز احلكم الصاحل)  ،واليت قدمها الدكتور حممود أبو الرب – رئيس
ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،كما شارك يف اجتماع « اجمللس التنفيذي» حملافظة طوباس
والذي حضره معالي الدكتور رفيق احلسيين – رئيس ديوان الرئاسة ،وذلك لبحث
السبل الكفيلة للنهوض باحملافظة ومؤسساتها ،كما شاركت دار اإلفتاء  -حمافظة
طوباس – يف املهرجان املركزي إلحياء الذكرى الستني للنكبة الفلسطينية والذي أقيم
يف ساحة بلدية طوباس.
مفيت حمافظة جنني يلقي حماضرة حول مكانة املرأة يف اإلسالم ودورها داخل اجملتمع
جنني :ألقى فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح  -مفيت حمافظة جنني – حماضرة يف قرية
برقني حول ( مكانة املرأة يف اإلسالم ودورها داخل اجملتمع) ،حيث بني مكانة املرأة يف
اإلسالم ،وكيف متكنت من احلصول على العديد من املراكز واملواقع من خالل الدين

اإلسالمي ،مبيناً أن املرأة تشارك الرجل يف مجيع جوانب احلياة ،وأكد فضيلته على أن
القتل على خلفية الشرف جرمية ،وأن بعض جرائم القتل تكون مزعومة أو خمتلقة ،وال
أساس هلا من الصحة ،مؤكداً على ضرورة احرتام املرأة واحلفاظ على حقوقها ،كما أكد

أن اإلجهاض حمرم يف مجيع الشرائع السماوية ،مبيناً أن اإلسالم أباح الوسائل املشروعة
لتنظيم النسل ،وحرم اإلجهاض ،إال إذا أحلق احلمل األذى باألم ،على صعيد آخر ناشد
فضيلته املواطنني عدم التعامل مع األلعاب النارية ،وطالب األجهزة األمنية واجلهات
املعنية مبنع هذه الظاهرة اليت تؤثر سلباً على اجملتمع وخاصة األطفال ،كما شارك يف
العديد من الفعاليات الرمسية والشعبية يف احملافظة.



108



من أخبار مكتب املفتي العام

مفيت حمافظة نابلس يلقي عدداً من اخلطب
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش – مفيت حمافظة نابلس -عدداً من خطب
اجلمعة يف مسجد عباد الرمحن يف خميم بالطة ،دعا فيها إىل صالح األمة واجملتمع ،وحث
على حسن تربية األبناء ،كما طالب مبالحقة جتار األغذية واألدوية الفاسدة ومعاقبتهم،
ومن اجلدير بالذكر أن فضيلته يشارك يف عدد من الربامج واملقابالت الصحفية واليت
جييب من خالهلا عن أسئلة املواطنني .



109



اإلسراء  -العدد التاسع والسبعون  -رجب  /شعبان  1429هـ وفق متوز  /آب  2008م

أسئلة المسابقة :

؟

س :1أين يكون العبد أقرب من ربه ؟
س :2ما عدد مآذن املسجد األقصى املبارك ؟
س :3متى فتح اخلليفة عمر بن اخلطاب مدينة القدس ؟
س :4إىل أي أصل ترجع بطاقة البوكيمون ؟
س :5اذكر ً
أمرا يبقى للعبد بعد انقطاع عمله باملوت ؟
س :6ماذا يطلق على الكالم املقفى  ،الذي له فواصل كفواصل الشعر
من غري وزن ؟
س :7اذكر عدد األصناف اليت تصرف هلا الزكاة ؟
س :8ما اسم حمافظ أرحيا واألغوار ؟
س :9هل تنفذ الوصية للوارث ؟
س :10هل جيوز اجلمع بني صالة الظهر والعصر يف املطر عند فقهاء
احلنفية ؟
مالحظة  :يمكن العثور على إجابات المسابقة في محتويات هذا العدد :

جوائز املسابقة
اجلائزة األوىل 250 :شيك ً
ال .
اجلائزة الثانية 200 :شيك ً
ال.
اجلائزة الثالثة 150 :شيك ً
ال.



شروط املسابقة

ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :
مسابقة اإلسراء  ،العدد التاسع والسبعون
جملة اإلسراء  /مديرية اإلعالم والبحوث اإلسالمية
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
كتابة االسم الثالثي والعنوان الربيدي واضحني
ورقم اهلاتف إن وجد وكتابة اإلجابات خبط واضح
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إجابة أسئلة مسابقة العدد :78
س :1الشرح (. )6/5
س :2آل عمران (. )200
س :3النمل (. )88
س :4املائدة (. )38
س :5املائدة (. )90
س :6اجلن (. )6

الفائزون في مسابقة العدد : 78
اإلسم

قيمة اجلائزة

العنوان

 .1سوزان باسم القدومي

نابلس

 20دينارا ً

 .2مرمي موسى حسن بالو

أريحا

 15دينارا ً

 .3أماني خليل عثمان الشريف

أريحا

 15دينارا ً

 .4أماني سهيل صالح

جنني

 10دنانير
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اإلسراء والمعراج دروس وعبر

أسرة التحرير

احتفلت األمة اإلسالمية في كل بقاع املعمورة قبل أيام بذكرى اإلسراء واملعراج،هذه الذكرى
التي ستظل مصدر الدروس والعبر ،وستظل اجلرس الذي يذكر املسلمون دائما ً بدورهم اجتاه
أولى القبلتني وثالث احلرمني .
فعندما اشتدت املصائب على رسولنا الكرمي بداية من وفاة أحب زوجاته إليه السيدة خديجة
رضي اهلل عنها مرورا ً بوفاة خير معني له في وجه الكفار عمه أبي طالب ،وقد كان حزنه على
عمه حزن مضاعف وذلك إلصراره على كفره وموته عليه .واشتداد ايذاء الكفار للرسول الكرمي
األمر الذي دفعه إلى ترك أحب البالد إليه والذهاب للطائف لعله يجد فيها النصير ،إال أنه
وجد ما لم يأمله فعندما بدأ فى الدعوة الى اهلل مع سادات الطائف وجد ردا ً قاسيا ً وحرضوا
سفهاءهم وأبناءهم على سبه ورجمه ،دعا ربه قائالً « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي،
وقلة حيلتي ،وهواني على الناس ،يا أرحم الراحمين ،أنت رب المستضعفين،
وأنت ربي ،إلى من تكلني ،إلى بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري ،إن لم
يكن بك غضب علي فال أبالي ،غير أن عافيتك هي أوسع لي ،أعوذ بنور وجهك
الذي أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ،أن يحل علي غضبك ،أو
أن ينزل بي سخطك ،لك العتبى حتى ترضى ،وال حول وال قوة إال بك»  ،وعاد إلى مكة
عاقدا ً العزم على إكمال التبليغ للعالم أجمع ،فما وجد احلال فيها يختلف عما وجده بالطائف
فقد كان رجالها يتبعونه فى األسواق ويرمونه بهتانا وإثما ً ويصفونه بالكذب ويحذرون اجلميع
من إتباعه .ومع إصراره  على املضي قدما ً ومع ما واجهه من عقبات وصعوبات كان لها بالغ
األثر في حياته ،أراد رب العزة  أن يروح عن نفس حبيبه رسوله األكرم بهذه الرحلة الربانية،
لتكون بشرى للرسول الكرمي واملؤمنني من حوله أنها مهما ضاقت وانسدت فإن اهلل يفرج
الكرب ويروح عن أنفسكم ويجعل دينكم االعلى بإذنه.
إن على األمة اإلسالمية في ذكرى اإلسراء واملعراج أن تقف على الدروس والعظات والعبر
التي تستلهم منها ،لتكون لنا خير عون على استعادة أمجادنا وإعادة بناء وحدة أمتنا ،فعلى
املؤمنني أن يتيقنوا أن بعد العسر يأتي اليسر ،فكما عوض اهلل رسوله الكرمي بعد اشتداد
املصائب عليه بنصره سيعوضنا اهلل جل وعال بعلو منزلتنا وكلمتنا .
ويجب أن يتذكروا أن اإلسالم دين احلق وسيظل كذلك إلى يوم الدين ،األمر الذي يدعو املسلمني
في أنحاء املعمورة للتالحم والتعاون للوقوف فى وجه الطغاة الذين يريدون اطفاء نور اهلل من
هّ ُ
َ
وراء أقنعة مختلفة َ ( .و ِإن ي ُر ُيدوا ْ أَن خَيْدَ ُع َ
وك فَ ِإ َّن َح ْس َب َك الل ُه َو الَّذِ يَ أيَّدَ َك ِبن َْص ِر ِه َو ِب مْال ُ ْؤ ِم ِن َني ) (األنفال)62:
ِ
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