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  تتعرض األرض اليت باركها اهلل، أرض اإلسراء واملعراج، ملخاطر التدنيس، وطمس 
اهلوية، ولعدوان متواصل يستهدف شجرها وحجرها وإنسانها، وهي تستصرخ مستنجدة 
مستغيثة، ولكن ال مغيث هلا من أصحاب النفوذ البشري الذين بات دعمهم قاصرًا 
على مواقف هزيلة، ومؤازرة  ال ترقى إىل مستوى اخلطر الذي يتهددها، فهي تتعرض 
خلطر ال يستطيع أحد التقليل من حجمه وآثاره، فما حدث خطري، وما حيكى عما خيطط 
للتنفيذ يف األيام واملراحل القادمة أخطر وأصعب وأقسى، فاحلرب مستعرة لكنها غري 
متكافئة على القدس، فهناك طرف يعتربها عاصمته، وميارس تبعات ذلك على أرض 
الواقع، وحنن نعتربها قدسنا، لكنها حمتلة بأيدي غرينا، والتاريخ بسجله ووقائعه ووثائقه 
من  شاء  ما  مرحلياًّ  ينفذ  بني طرف  الصراع  نطاق  املسألة يف  وتبقى  فيها،  حقنا  يؤيد 
األفعال، ويصدر ما شاء من القرارات، وصاحب احلق مغلوب على أمره، وما جيري على 

أرض الواقع يأتي خبالف أمانيه ورغباته.
  وجزء مهم ورئيس من احلرب على القدس خيص املسجد األقصى املبارك، الذي ترتكز 
اآلونة األخرية احلديث عن تهديده، وأصحاب هذا  الصراع، وقد كثر يف  بؤرة  حوله 
احلديث قسمان، قسم متثله اجلماعات اإلسرائيلية املتطرفة اليت تهدف إىل هدم املسجد 
األقصى املبارك وبناء اهليكل مكانه، أو استباحة حرماته باقتطاع أجزاء منه، لتكون نواة 
لكنيس يهودي يبنى يف ربوعه، والقسم الثاني ميثله املسلمون الذين يبدون التخوف 
من تنفيذ التهديدات اإلسرائيلية، فينبهون العامل، وخباصة املسلمني يف أحناء الدنيا إىل 
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ما جيري للمسجد األقصى من استهداف وحماوالت تدنيس، ويبدو أن األفعال واخلطط 
اليت تتماشى مع التهديد جتري على قدم وساق، وفق برامج معدة بعناية هلذه الغاية.

  أهداف اإلجراءات اإلسرائيلية

  تهدف سلطات االحتالل اإلسرائيلي من وراء إجراءاتها اخلاصة باملسجد األقصى إىل 
التدخل يف شؤونه، وسحب صالحيات األوقاف، ونقل النزاع إىل داخله وإعاقة ترميمه، 
وتغيري معامل املدينة املقدسة اليت اشتهرت يف صورها ومناظرها مببنى املسجد األقصى 

وأسواره، ومسجد قبة الصخرة يف قلبها.
والدينية،  العربية  األماكن  لعربنة  إجراءاتها  وراء  من  االحتالل  سلطات     وتسعى 

وتهويدها وحتويلها إىل إسرائيلية. 
  وتأتي اإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس واملسجد األقصى يف إطار سياستها لفرض 
فاإلسرائيليون  وإفراغها من سكانها األصليني،  املقدسة،  املدينة  وتهويد  الواقع،  األمر 
القدس  يف  وجودهم  لرتسيخ  كافة  االجتاهات  يف  والسطوة  السيطرة  بفضل  يعملون 
واألراضي الفلسطينية، إلثبات حقهم املزعوم فيها، يف مقابل ما يقومون به من تهميش 
حلقوق الفلسطينيني يف املدينة املقدسة، وطمس اآلثار العربية واإلسالمية فيها، وفيما 
يلي عرض لعينة من جوانب التهديد الذي ينتاب مسرى الرسول حممد صلى اهلل عليه 

وسلم:
  التهديد بتدمريه وهدمه

  مل تكن حادثة إحراق املسجد األقصى عام 1969 سوى بداية حملاوالت عديدة تتحدث 
بعض  تنشره  الذي  االفرتاضي  التسجيل  ذلك  ومن  هلدمه،  والتقارير  األخبار  عنها 
اجلماعات اليهودية، وتتداوله فيما بينها يف حفالت خاصة، هلجوم تدمريي على املسجد 

األقصى املبارك بالطائرات والصواريخ، ومن ثم بناء اهليكل املزعوم على أنقاضه.
   ويبدو أن األيام القادمة ستشهد تصعيدًا خطريًا ضد املسجد األقصى، حسب ما ينشر 
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يف وسائل اإلعالم عن اخلطط املبيتة لذلك.
    السعي اإلسرائيلي إلقامة اهليكل املزعوم مكانه أو يف ساحاته

   فصور اهليكل املنوي إقامته على أنقاض املسجد األقصى نشرت على مواقع عديدة، 
ومنها جوانب احلافالت اإلسرائيلية، ونقلت بعض وسائل اإلعالم عن مسافرين أنه 
االستقبال  الثالث« يف صالة  »اهليكل  بـ  يسمى  ملا  أنه  يبدو  كبري  مؤخرًا جمسم  نصب 

للقادمني من اخلارج إىل مطار بن غوريون الدولي يف مدينة اللد. 
  وزعمت دائرة اآلثار اإلسرائيلية أنها وجدت آثارًا يف خملفات األتربة اليت أخرجتها 
دائرة األوقاف اإلسالمية  عام 1999م إىل خارج املسجد األقصى املبارك، وهذه املزاعم 
كذب وافرتاء، فال وجود  ألي آثار للهيكل املزعوم يف ساحات املسجد األقصى املبارك 
سطحية  هي  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  أخرجتها  اليت  واألتربة  منه،  قريبًا  أو  حتته  أو 
وخارجية، وتعود  للعهد العثماني وليست من العهد  القديم كما يزعمون، مع التذكري 
أن القدس تعرضت مرات عديدة  لعمليات هدم وطمر بسبب الزالزل اليت شهدتها 
آلثار  متت  وال  العهد،  حديثة  املستخرجة  الرتبة  فإن  وبالتالي  التاريخ،  عرب  فلسطني 
العهود اليت يتحدثون عنها بصلة، وإن سلطات االحتالل تدعي كل مرة أنها وجدت 

آثارًا للهيكل املزعوم.
   إحاطة املسجد األقصى بالكنس ووحدات البناء االستيطانية

تشييدها  يتم  اليت  بالكنس  األقصى  املسجد  إحاطة  على  االحتالل  سلطات  تعمل    
ورفعها، حبيث تعلو املسجد وحتجبه عن الظهور والربوز يف قلب القدس، مثل »كنيس 
اخلراب« الذي أقامته بالقرب من املسجد األقصى املبارك، وعلى أراضي عربية إسالمية 

وقفية، غري آبهة مبشاعر املسلمني وحقوقهم وردود أفعاهلم.
  وأفادت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مؤخرًا كصحيفة يديعوت أحرونوت أن 
اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء يف القدس ستناقش يف النصف الثاني من شهر أيار 
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»املبكى«،  حائط  يسمونه  الذي  الرباق،  حائط  حميط  يف  ضخمة  بناء  مشاريع  2010م 

وباب املغاربة، ويف مواقع عدة أخرى يف حميط املسجد األقصى والبلدة القدمية بالقدس، 
وتتضمن هذه املشاريع إقامة مبنى على موقع موقف السيارات قرب باب املغاربة جبانب 
املسجد األقصى، وكذلك ترميم ساحة حائط الرباق، وإقامة سقف فوقها، باإلضافة إىل 

إقامة خمفر للشرطة اإلسرائيلية هناك.
  وسبق لسلطات االحتالل أن اختذت قرارًا ببناء 20 ألف وحدة استيطانية يف القدس 

احملتلة.
   تضييق اخلناق على القدس وطمس معاملها العربية واإلسالمية

   إىل جانب ما تقوم به سلطات االحتالل من بناء استيطاني يف القدس وحميطها، فإنها 
إقدامها  ذلك  شواهد  ومن  واإلسالمية،  العربية  للمعامل  مربجمة  طمس  بعملية  تقوم 
صباح يوم األحد املوافق 5 /4 /2009م على سلب أحجار أثرية تارخيية إسالمية من 
منطقة القصور األموية اإلسالمية يف الزاوية اجلنوبية الشرقية للمسجد األقصى املبارك، 
واستبدلت مؤخرًا حجارة يف سور القدس حبجارة خمتومة خبتم دائرة اآلثار اإلسرائيلية، 
وقامت بهدم عمارة الوقف اإلسالمي املوجودة يف القدس الغربية بالقرب من مقربة مأمن 
اهلل، وهذه العمارة شيدت يف أواخر عام 1928م، وهي من أمالك الوقف اإلسالمي، فهي 
تعمل على هدم املعامل اإلسالمية والعربية وتدمريها ، واستبداهلا  مبعامل وآثار إسرائيلية 
مزورة بهدف طمس احلقائق، وهي ال تقوم بطمس اآلثار العربية اإلسالمية يف القدس 
فحسب، بل يف مجيع األراضي الفلسطينية، وذلك سعيًا لتهويدها وإظهارها على أنها 

آثار يهودية، غري آبهة بتحريف التاريخ وتزييفه.
  وسبق لسلطات االحتالل أن اختذت قرارًا بإغالق باب العامود، وهو أحد األبواب 
الرئيسة ملدينة القدس، واملؤدية للمسجد األقصى املبارك، وذلك ضمن إجراءاتها الرامية 
إىل تهويد املدينة املقدسة بكاملها، بعد أن طوقتها جبدار الفصل العنصري، الذي أحكم 
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اخلناق واحلصار على القدس من ناحية، وحجب عنها أهلها من سكان املناطق العربية 
اجملاورة من ناحية أخرى، وهذا القرار ينطوي على أخطار كبرية، منها التحكم بدخول 
املواطنني إىل املدينة، وإعاقة املصلني من الوصول إىل املسجد األقصى املبارك إلعماره، 
وبالتالي فرض مزيد من القيود عليهم، ويأتي هذا يف إطار سياسة سلطات االحتالل 
خلنق املدينة اقتصاديًا وحتويلها إىل منطقة مهجورة، كما حدث يف البلدة القدمية باخلليل، 
واليت أصبحت بعد ذلك مرتعًا للمستوطنني املتطرفني، فالسياسة اليت تنتهجها سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي تهدف لتهويد القدس بأكملها، وطرد املواطنني العزل من منازهلم، 
حتى يتسنى للمستوطنني بناء آالف الوحدات السكنية فيها، سواء يف حي الشيخ جراح 
اوِلة بذلك فرض سياسة أمر  أو سلوان أو منطقة الطور والعيزرية أو البلدة القدمية، حمحُ

واقع.
    حماوالت اقتحامه باملسريات وغريها

حتت  مسريات  واآلخر  احلني  بني  األقصى  حنو  اإلسرائيلية  احلركات  بعض  تحُسريرِّ    
مسميات خمتلفة، ويف مناسبات عديدة، والتصرحيات العلنية املتضمنة التعبري عن الرغبة 
امللحة يف اقتحام املسجد وهدمه وإقامة اهليكل مكانه تطلق من أفواه ومستويات عديدة 
وخمتلفة، إضافة إىل زعم ما يسمى »جلنة اآلثار اإلسرائيلية« اكتشاف آثار تعود للهيكل 
املزعوم، خالل حفريات قامت بها دائرة األوقاف اإلسالمية مؤخرًا لتمديد خط كوابل 

كهرباء يف املسجد األقصى املبارك.
    من جانب آخر؛ فإن سلطات االحتالل تقتحم بني احلني واآلخر باحات املسجد 
األقصى، وتطوقه، وحتاصر من فيه من املعتكفني واملوظفني، يف الوقت الذي ترعى فيه 
اجلماعات املتطرفة، اليت تعيث فسادًا يف األراضي الفلسطينية، ويتزامن ذلك يف كثري 
من األحيان مع دعوات مجاعات يهودية متطرفة القتحام املسجد األقصى املبارك، إلقامة 

شعائر وطقوس تلمودية يف باحاته.
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   احلفريات
  تقوم سلطات االحتالل باحلفريات وفتح األنفاق  منذ عام 1967م يف املنطقة احمليطة 
املغاربة  باملسجد األقصى، وأسفل جدرانه، وما عملته سلطات االحتالل يف تلة باب 
يأتي يف سياق عملها يف حفر األنفاق وهدم اآلثار اإلسالمية والعربية يف مجيع املناطق 
الفلسطينية، ومن دالئل احلفريات اليت تقوم بها أسفله وأسفل البلدة القدمية بالقدس، 
االنهيار الذي حدث يف شارع سلوان، والذي أحدث حفرة عميقة فيه، تدل بال شك 
باملسجد  حمدقًا  حقيقيًا  خطرًا  تشكل  احلفريات  وهذه  خطرية،  حفريات  وجود  على 
األقصى املبارك وأروقته وجدرانه، كما أنها تشكل خطرًا على منازل املواطنني املوجودة 
يف مناطق احلفريات، فسلطات االحتالل ممعنة حبفر األنفاق، يف الوقت الذي متنع أعمال 
الرتميم للمسجد األقصى واملباني يف البلدة القدمية، مما يتسبب بتصدع أساسات املباني 
سبقها  بل  األوىل،  ليست  االنهيارات  وهذه  والدمار،  للسقوط  ويعرضها  وجدرانها، 
العديد من االنهيارات، منها ما حدث يف مدرسة الوكالة بفعل آثار حفر األنفاق، ومعلوم 
أن سلطات االحتالل ومستوطنيه يقومون حبفر شبكات أنفاق حبثًا عن تاريخ واهم هلم، 
وهذه احلفريات ستؤدي إىل اهتزاز أساسات املسجد األقصى املبارك وهدمه - ال مسح 
اهلل - وخيشى من أن تؤدي آثار احلفريات إىل إجبار السكان الفلسطينيني العرب على 
ترك منازهلم خشية سقوطها عليهم، وبالتالي االستيالء عليها من قبل سلطات االحتالل 
الدولية اليت متنع  القوانني واألعراف  واملستوطنني، اليت تضرب بعرض احلائط مجيع 
أي عمل لتغيري املعامل يف األراضي احملتلة. وهي بذلك تضر مبصاحل املنطقة، وتقودها إىل 
مزيد من التوتر وعدم االستقرار يف ظل تشدقها باحلديث عن السالم وزعمها احلرص 

عليه.

  التحذير مما يتهدد مسرى النيب
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   االعتداء على حراس املسجد األقصى وعرقلة عملهم

   ما تفتأ سلطات االحتالل تعتدي على حراس املسجد األقصى املبارك من خالل أفراد 
أجهزتها األمنية وشرطتها، الذين ميارسون حبق املسجد األقصى املبارك وحراسه ورواده 
أبشع أساليب التنكيل، ومينعون عددًا من احلراس والسدنة من االلتحاق بوظائفهم 
وأعماهلم لعرقلة حراسته، وحتظر على بعضهم الوصول إىل منطقة املسجد، وبعضهم 
ضمن  طويلة،  زمنية  مدة  املبارك  األقصى  املسجد  دخول  من  منعه  أوامر  على  مضى 

أساليبها الرامية إلفراغ املسجد من رواده.
  االعتداء على املقابر

  مل تسلم مقابر أموات املسلمني من عبث اجلهات اإلسرائيلية الرمسية واالستيطانية، 
التسامح«، وهو  ما يسمى »مبتحف  اليت حولوا أرضها إىل  مأمن اهلل  كما حصل ملقربة 
تسامح عجيب، وخباصة أنه يقوم على رفات املوتى، باإلضافة إىل طمر جزء منها بالقرب 
من قرب األمري الكبكي اململوكي املقام منذ 800 عام غربي املدينة املقدسة بطبقة مسيكة 
من جنارة اخلشب واألتربة، بغرض إقامة احلي االستيطاني الذي يهدف إىل زيادة عدد 

املستوطنني يف القدس.
   كما قررت منع املسلمني من دفن موتاهم يف جزء من مقربة باب الرمحة يف القدس، 
يف حماولة إللغاء حق املسلمني بدفن موتاهم يف هذه املقربة اليت هي ملك للمسلمني، 
متجاهلة حقهم يف اإلشراف عليها والتصرف بها، وهي بذلك متس كرامة األموات بعد 

أن جتاوزت كرامة األحياء، ومل تبق على شيء منها.
استمرار  وذلك  متصاعدة،  استيطانية  يواجهان هجمة  األقصى  ومسجدها  فالقدس    
لنهجها بتهويد املقدسات اإلسالمية، واليت كان آخرها ضم كل من  املسجد اإلبراهيمي 
ومسجد بالل بن رباح إىل قائمة الرتاث اليهودي، دون أن تقيم - كعادتها - وزنًا 
ألي اعتبار ديين، إضافة إىل ما يقدم عليه مستوطنوها من إحراق للمساجد يف األراضي 
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الفلسطينية، فقد أحرقوا باألمس القريب مسجد ياسوف يف حمافظة سلفيت، ثم مسجد 
اللنب الشرقية يف حمافظة نابلس، وجرفوا مسجد الدهنية يف حمافظة رفح، ضمن مسلسل 

متواصل وقريب احللقات.
  إن استمرار سلطات االحتالل يف هذه السياسة سيجر املنطقة بأكملها إىل عواقب 
الفلسطيين  الشارع  نبض  جس  على  واألخرى  الفينة  بني  تعمل  إنها  حيث  وخيمة، 
والعربي واإلسالمي من خالل رصد ردة فعله على ممارساتها ضد احلقوق واملقدسات 
الفلسطينية، وهي بذلك تتجه حنو إحداث كارثة حقيقية تستهدف املقدسات الفلسطينية 

والشعب الفلسطيين. 
  مع التنبيه إىل أن سكوت املسلمني والعرب على هذه املمارسات واالعتداءات شجع 
مطالبة  والدولية  احمللية  واملنظمات  اهليئات  وإن  بها،  التمادي  على  االحتالل  سلطات 
بضرورة التدخل، لوقف مثل هذه املمارسات التعسفية، اليت ازدادت يف اآلونة األخرية 
بشكل ملحوظ وكبري، دون أية مباالة من السلطات احملتلة، ودون رادع من اجملتمع الدولي، 
وهي تسعى من وراء أفعاهلا هذه إىل وضع اليد فعليًا على القدس واملقدسات، وتغيري معامل 
املدينة املقدسة، وإقامة اهليكل املزعوم على أنقاض املسجد األقصى، لذا  يتوجب على 

األرض  أقطار  يف  املسلمني 
ملنع  التدخل  ضرورة  كافة، 
سلطات االحتالل من تنفيذ 
هذا القرار، ومحاية مسجدهم 

األقصى املبارك.

  التحذير مما يتهدد مسرى النيب
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إمنا  تهديد  من  األقصى  املسجد  يستهدف  ما  أن  والداني  القاصي  يعلم  أن  ينبغي    
يستهدف عقيدة مسلمي العامل، وميس حقوقهم الثابتة ديناًً وتارخيًا وثقافًة وواقعًا يف هذا 
املسجد، الذي ميثل قبلتهم األوىل، ومسرى نبيهم صلى اهلل عليه وسلم، ومنطلق معراجه 
 إىل السماء، فاهلل بارك حوله، يف مطلع السورة القرآنية اليت مسيت باإلسراء، فقال تعاىل:
َباَرْكَنا  ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم إىل املَْْسِجِد األقصى الَِّذي  ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى  }سحُ

ِميعحُ اْلَبِصريحُ{)1(  َو السَّ َحْوَلهحُ ِلنحُِرَيهحُ ِمْن آَياِتَنا ِإنَّهحُ هحُ
  ولو مل يكن إال هذا الدليل القرآني يدعو إىل ارتباط املسلم باملسجد األقصى لكفى، 
فهو يشري إىل الصلة الوثيقة بينه وبني املسجد احلرام، مبا ميثله من مكانة عظيمة يف 
تاريخ املسلمني وعبادتهم وعقيدتهم، فهو أول مسجد بين يف األرض لعبادة اهلل، وتاله 
وَل  :  َيا َرسحُ املسجد األقصى، ففي احلديث الصحيح »عن   َأَبي َذرٍّ    َرِضَي اهللَّحُ َعْنهحُ    َقاَل: قحُْلتحُ
َقاَل:  ؟  َأيٌّ ثحُمَّ   : قحُْلتحُ ،  َقاَل:  احْلََرامحُ َقاَل:   املَْْسِجدحُ  َأوََّل؟  اأْلَْرِض  يِف  ِضَع  وحُ َمْسِجٍد  َأيُّ  ؛  اهللَِّ
اَلةحُ َبْعدحُ  وَن َسَنًة، ثحُمَّ َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الصَّ َما؟ َقاَل: َأْرَبعحُ : َكْم َكاَن َبْيَنهحُ  املَْْسِجدحُ األقصى،  قحُْلتحُ
   َفَصلرِّْه، َفِإنَّ اْلَفْضَل ِفيهِ«)2(، وهو القبلة املقررة من رب العاملني للمسلمني، يتوجهون 
إليه يف صالتهم أينما كانوا، التزامًا بقوله تعاىل:}َوِمْن َحْيثحُ َخَرْجَت َفَولرِّ َوْجَهَك َشْطَر 
ٌة ِإالَّ  جَّ ْم ححُ وَن ِللنَّاِس َعَلْيكحُ ْم َشْطَرهحُ ِلَئالَّ َيكحُ وَهكحُ جحُ ْنتحُْم َفَولُّوا وحُ املَْْسِجِد احْلََراِم َوَحْيثحُ َما كحُ
وَن{)3(،  ْم َتْهَتدحُ ْم َوَلَعلَّكحُ ْم َواْخَشْوِني َوأِلحُِتَّ ِنْعَميِت َعَلْيكحُ ْم َفاَل خَتَْشْوهحُ وا ِمْنهحُ الَِّذيَن َظَلمحُ

 كلمة العددملخص المطلوب لحماية مسرى الرسول 
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ومعلوم أن قبلة املسلمني األوىل كانت املسجد األقصى، حتى نزل األمر اإلهلي بالتحول 
وَل اهللَِّ    َصلَّى اهللَّحُ َعَلْيِه َوَسلََّم  إىل البيت احلرام، ففي احلديث الصحيح  »َعْن  َأَنٍس،  َأنَّ َرسحُ
َماِء    َفَلنحَُولرَِّينََّك     َكاَن    يحَُصلرِّي حَنَْو    َبْيِت املَْقِدِس،   َفَنَزَلْت  }َقْد َنَرى  َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ
ٌل    ِمْن    َبيِن َسِلَمَة       ِقْبَلًة َتْرَضاَها    َفَولرِّ     َوْجَهَك    َشْطَر    املَْْسِجِد احْلََراِم{ )4( َفَمرَّ    َرجحُ
ورَِّلْت، َفَمالحُوا  وٌع يِف َصاَلِة اْلَفْجِر، َوَقْد َصلَّْوا َرْكَعًة، َفَناَدى: َأاَل ِإنَّ اْلِقْبَلَة َقْد ححُ ْم  رحُكحُ  َوهحُ

ْم حَنَْو اْلِقْبَلِة«)5(. َكَما هحُ
  إن اإلعالن عن املشروع اليهودي الذي يهدف إىل تهويد القدس وتقسيم املسجد 
األقصى املبارك، إمنا هو ضرب من العدوان اآلثم، ميس عقيدة املسلمني، ألن القدس 
واملسجد األقصى املبارك هما ملك للمسلمني وحدهم، تنحصر السيادة فيهما للمسلمني 
وحدهم، ولعل ما يتهدد قبلتنا األوىل ومسرى نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم يتطلب 
وقفًة جديًة، لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس واملسجد األقصى قبل أن تقع 

الطامة بهما. 
  إن العامل أمجع حبكوماته ومنظماته ومؤسساته اليت تعنى بالسالم واإلنسان واملقدسات 
وزعماء األمة العربية واإلسالمية وشعوبها –على وجه اخلصوص– مطالبون بالعمل 
أيضًا  مطالبون  وهم  األوان،  فوات  قبل  املبارك  األقصى  واملسجد  القدس  إنقاذ  على 
بضرورة ثين سلطات االحتالل عما ختطط له من طمس هلوية مدينة القدس وتشريد 
أبنائها، والوقوف يف وجه اآللة العسكرية لسلطات االحتالل اليت متارس أبشع جرائم 
اإلحالل والتطهري العرقي ضد أبناء فلسطني بعامة، ومدينة القدس وأبنائها خباصة، مما 
يزيد من حالة االحتقان يف املنطقة، ويضر باالستقرار واألمن العامليني، مع التأكيد على 
أن القانون الدولي مينع التعرض للمقدسات واآلثار التارخيية للبلد احملتل، فالصمت 
الدولي إزاء هذه املمارسات وضد أبناء الشعب الفلسطيين ومقدساته مستهجن، وفق 

معايري مجيع القيم النبيلة.
  كما أن شعبنا الفلسطيين مطالب بضرورة العمل لوحدة الصف ونبذ الفرقة واالنقسام، 

   ملخص املطلوب حلماية مسرى الرسول
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واإلسالمية،  والعربية  الفلسطينية  واحلقوق  واملقدسات  القدس  الدفاع عن  أجل  من 
فحالة االنقسام الداخلي هي من أهم األسباب اليت أغرت وتغري سلطات االحتالل يف 
التعامل بغطرسة واستهتار مع حقوق الشعب الفلسطيين، ودول العامل مطالبة بضرورة 
التحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم ضد شعبنا ومقدساته، للحيلولة دون خماطر 

العبث باملسجد األقصى املبارك وتداعياته.
  وتأتي يف هذا السياق دعوة املواطنني واملؤسسات للعمل على ترميم البيوت وإعمارها، 
الفرصة على سلطات االحتالل، حفاظًا على هذه األماكن من أن متس، مع  وتفويت 
التأكيد على ضرورة الثبات يف وجه هذه اهلجمة الشرسة اليت تطال البشر واحلجر، وكل 
ما هو أصيل يف القدس، وال بد من تأكيد الدعوة لكل من يستطيع الوصول إىل املسجد 
إليه،  الرحال  شد  إىل   48 وفلسطينيي  حوهلا،  وما  القدس  مدينة  من  املبارك  األقصى 
واملرابطة فيه، وإعماره بالصالة، لتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه وتدنيسه، 
مبا يتنافى مع الشرائع السماوية والقوانني واألعراف الدولية اليت تضمن احلفاظ على 
أماكن العبادة والوصول إليها، ويف هذا املقام ال بد من الثناء على يقظة حراس املسجد 

. األقصى املبارك وسدنته واملصلني فيه، الذين يقومون بواجبهم يف محاية مسرى نبيهم
  فاملطلوب من زعماء العرب واملسلمني وضع القدس وفلسطني على سلم أولوياتهم، 
محاية  سبل  عن  والبحث  ومساجدهم،  اآلمنني  املصلني  على  يعتدون  من  ومالحقة 
للمواطن الفلسطيين ومقدساته، وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك، خاصة يف ظل 
الصمت الدولي جتاه ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاتها للمقدسات 

واحلقوق العربية يف األراضي الفلسطينية، وخباصة يف مدينة القدس.  
اهلوامش:

1. اإلسراء:1.
2. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل واختذ اهلل إبراهيم خلياًل.

3. البقرة: 150.

4. البقرة: 144.
5. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة.

                                                              الشيخ / حسن أمحد جابر             
                                                              مفيت حمافظة رفح / عضو جملس اإلفتاء األعلى
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  احلمد اهلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله، ومن 

تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛

   فيقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه العزيز:

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلهحُ    }سحُ

ِميعحُ اْلَبِصريحُ{)1(. َو السَّ ِلنحُِرَيهحُ ِمْن آَياِتَنا ِإنَّهحُ هحُ

  متر بنا يف كل عام ذكرى عزيزة على كل قلب مسلم، أال وهي ذكرى اإلسراء واملعراج، فإن 

هذه الذكرى غريت وجه التاريخ لصاحل اإلسالم واملسلمني، فقد شاءت إرادة اهلل عز وجل أن 

جيعل مكان هذه الذكرى بيت املقدس؛ أوىل القبلتني، وثالث احلرمني الشريفني، ليثبت يف 

ضمري األمة اإلسالمية معنى الرتابط والوحدة بني أجزاء أرض املسلمني، فاملتمعن يف هذه 

احلادثة العظيمة ال بد أن يعيها من جانبني:

   اجلانب األول: جانب اإلعجاز؛ فمن املعلوم أن لكل نيب من األنبياء معجزة، و معجزة نبينا 

حممد صلى اهلل عليه وسلم تفوق كل هذه املعجزات، فمعجزة نيب اهلل موسى العصا، ومعجزة 

نيب اهلل عيسى أنه كان حييي املوتى ويربئ األكمة واألبرص، فهذه املعجزات كانت ختاطب 

                                                              الشيخ / حسن أمحد جابر             
                                                              مفيت حمافظة رفح / عضو جملس اإلفتاء األعلى

اإلسراء والمعراج

وما فيها من معجزات إهلية تفضل بها 

رب العزة على رسولنا خري الربية



العدد   91       رجب  -  شعبان  1431 هـ       وفق            متوز  -  آب  2010 م

��

اجلوارح، وتنتهي بانتهائها، وأما معجزة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ فهي القرآن الكريم، 

ومنها معجزة اإلسراء واملعراج، وهي ختاطب العقل، وشتان بني ما خياطب اجلوارح وما خياطب 

يقوم  أن  إىل  باقيتني  واملعراج ستظالن  الكريم واإلسراء  القرآن  نبينا:  فإن معجزتي  العقل، 

الناس لرب العاملني.

  اجلانب الثاني من جوانب هذه الذكرى، هو: أن اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد معاً؛ والذي 

جاء به صريح اآلية ويطمئن إليه القلب، أنها كانت بالروح واجلسد معاً، بدليل قول اهلل عز 

ْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل {)2( ومل يقل بروح عبده حممد صلى اهلل عليه وسلم،  وجل } سحُ

ولو كان اإلسراء بالروح فقط؛ ملا واجه النيب كل هذا اإلنكار من أهل مكة، فعندما عاد النيب 

صلى اهلل عليه وسلم  من رحلته امليمونة، وأخربهم مبا رأى، كانوا بني مصدق ومكذب حبسب 

قوة إميانهم ورسوخ عقيدتهم، فإن أول من صدقه أبو بكر، ومن يومها مسي بالِصدرِّيق.

وإننا يف هذه الذكرى العطرة جيب علينا أن نستلهم الدروس والعرب:

   الدرس األول:

  إن أرض املسلمني وحدة واحدة ال تتجزأ، وإنها ليست حماًل لالبتزاز والتفريط، ويدل على 

ذلك حديث شداد بن أوس رضي اهلل عنه، قال: ملا أسري برسول اهلل  من البيت احلرام إىل 

املسجد األقصى، وركب الرباق، فعندما وصل إىل املسجد األقصى مجع له األنبياء، فصلى بهم 

إماماً، وهذا فضل من اهلل عز وجل على النيب وعلى أمته، حيث إن اهلل عز وجل فضل نبينا 

على سائر األنبياء، وفضل أمته على سائر األمم، ويف ذلك يقول الشاعر: 

        أسرى بك اهلل لياًل إذ مالئُكه       والرسُل باملسجد األقصى على قــــدِم

       ملا خطرت به التفـــوا بسيدهم       كالشهب بالبدر أو كاجلندي بالعلم

   صلى وراءك منهم كل ذي خطر     ومـــن يفــــز حببيب اهلل يـــأمتم
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   والدرس الثاني الذي نستلهمه من هذه الذكرى؛ أن من توكل على اهلل، فإن اهلل سيحميه 

ويرعاه، فإن الرسول حني مكث يف مكة حنو ثالثة  عشر عامًا يدعو إىل اهلل على بصرية، فلم 

يستجب أهل مكة له، فخرج إىل ثقيف بالطائف، لعله جيد أرضًا أصلب، وأفقًا أرحب، ولكن 

أهل ثقيف كانوا أشد غلظة من أهل مكة، فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فضربوه باحلجارة 

حتى أدموا قدميه الشريفتني، فوقف النيب جمردًا من كل سالح، إال سالح اإلميان والتوكل على 

و َضْعَف قحُّوِتي، َوِقّلَة ِحيَليِت،  ّم إَلْيك َأْشكحُ اهلل والثقة بنصر اهلل، فرفع يده إىل السماء قائاًل: »الّلهحُ

َوَهَواِني َعَلى الّناِس، َيا َأْرَحَم الّرامِحِنَي، َأْنَت َرّب املحُْسَتْضَعِفنَي، َوَأْنَت َرّبي، إىَل َمْن َتِكلحُيِن؟ إىَل 

ْن ِبك َعَلّي َغَضٌب َفاَل أحَُباِلي، َوَلِكّن َعاِفَيَتك  ّو َمّلْكَتهحُ َأْمِري؟ إْن ملَْ َيكحُ يِن؟ َأْم إىَل َعدحُ َبِعيٍد َيَتَجّهمحُ

، َوَصلحَُح َعَلْيِه َأْمرحُ الّدْنَيا َواآْلِخَرِة  وذحُ ِبنحُوِر َوْجِهك اّلِذي َأْشَرَقْت َلهحُ الّظلحَُماتحُ ِهَي َأْوَسعحُ ِلي، َأعحُ

ْتَبى َحّتى َتْرَضى، َواَل َحْوَل َواَل قحُّوَة إاّل  َك، َلك اْلعحُ ْخطحُ ِمْن َأْن تحُْنِزَل ِبي َغَضَبك، َأْو حَيِّل َعَلّي سحُ

ِبك«)2( فخاطبته القدرة: يا حممد؛ ستجتاز األرض والسماوات بقدرتنا، وتتخطى الصعاب 

بعنايتنا ورعايتنا، فكانت هذه الرحلة العظيمة واملباركة.

  الدرس الثالث من دروس هذه الذكرى؛ أنها كانت غربلة للمؤمنني، فأخرجت منهم املنافقني 

وضعفاء النفوس، حيث جسدت هذه الرحلة اإلميان للمؤمنني، وطبقته تطبيقًا عملياً، حيث 

كانت توطئة ملا سيحدث بعد هذه الرحلة من خري، بدءًا باهلجرة، وتثنية باجلهاد، وخامتة بالنصر 

املؤزر على أعداء اهلل.

  الدرس الرابع؛ بينت هذه الذكرى ثواب من عمل اخلري وعقاب من عمل الشر، وذلك يف 

ٍم ِلْلَعِبيِد{)3(، ويف ليلة  قوله تعاىل:}َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

اإلسراء واملعراج املباركة فرضت على النيب وعلى أمته أشرف عبادة الصالة، اليت هي عماد 

الدين، وهي الصلة بني العبد وربه، حيث فرضت يف أول األمر مخسني صالة يف اليوم والليلة، 

اإلسراء واملعراج
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فما زال النيب يسأل ربه التخفيف حتى أصبحت مخسًا يف العمل، مخسني يف األجر.

خريًا،  فيها  ألنفسكم  وقدموا  املباركة،  األيام  هذه  يف  الفرصة  هذه  انتهزوا  املسلمون،  أيها   

واذكروا أنها كانت على عهد رسول اهلل أيام كفاح مل يذق خالهلا طعم الراحة، ورغم ذلك 

نبيكم  أمل  ألنها  ومقدساتكم،  إميانكم  على  فاحرصوا  عنكم،  ويدافع  ينقذكم  أن  استطاع 

فيكم، ودعوته اخلالدة لكم. فها هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينادي العرب واملسلمني 

آثار الظلم والعدوان عن أرض  اثبتوا مكانكم، وحرروا أرضكم ومقدساتكم، وأزيلوا  أن 

العروبة واإلسالم.

   ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن حيفظ بالدنا ومقدساتنا من كيد الكائدين، وأن يأتي 

العام القادم وقد حقق اهلل آمالنا يف حترير ترابنا، وبناء دولتنا الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها 

القدس الشريف، وما ذلك على اهلل بعزيز.

اهلوامش:

)1( اإلسراء:1.
)2( سرية ابن هشام، اجلزء األول، باب توجهه  إىل ربه بالشكوى.

)3( فصلت:46.
)4( تفسري الطربي ج15/ص7.
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  مقدمة:

  منذ ظهور اإلسالم كدين مشولي أرسل للناس كافة، والصراع حمتدم بني من صّدقوه، أو 
نصروه، أو عملوا على نشره، أو مارسوه فكرًا وعماًل، من جهة، وبني من ناصبوه العداء 
خلوفهم على تقاليدهم، أو لشعورهم بتضرر مصاحلهم، أو العتقادهم أن هذا الدين 
خطر على وجودهم أو على امتيازاتهم أو تصرفاتهم غري املشروعة أو غري اإلنسانية، 
أو إخفائهم حقائق خيشون من كشفها، من جهة أخرى. وهكذا زعم بعضهم أو أشاعوا 
أن دار اإلسالم دار حرب، وأن حماربة اإلسالم واملسلمني هي الطريق األمثل لتوسيع دار 

السالم وحماربة) اإلرهاب(.
  ومن الغريب العجيب أن هذه األحكام املسبقة اليت رافقت ظهور اإلسالم، ما زالت 
تسمع أو تلحظ كلما ذكر اإلسالم، أو أثريت قضايا العنف واإلرهاب. وعلى الرغم 
منذ  ممارسًة  أو  فكرًا  األرض  معظم شعوب  الذي خربته  العريق،  اإلسالم  تاريخ  من 
ما يزيد عن ألف وأربعمائة سنة، وعلى الرغم مما قدمه اإلسالم واملسلمون للبشرية 
من حضارة وقيم عليا ومناذج سلوكية مثالية، وحلول غري مسبوقة للمشكالت الدينية 
والدنيوية كافة، فقد التقى أعداء اإلسالم وأعداء العدالة والفضيلة احلقة على تشويه 
الدين اإلسالمي، عن قصد أو غري قصد، كمقدمة لالنقضاض على أتباعه واملتمسكني 

به عقيدة ومنهج حياة.

                     أ.د. ذياب عيوش / رئيس جامعة فلسطني األهلية 

الينابيع الدينية للسالم

 وسبل املسلم إليه
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  وعلى الرغم من تعدد األساطري واحلجج واخلرافات اليت واكبت دعاوى املغرضني 
واجلاهلني حبقيقة الدين احلنيف، فإننا نسمع ونشهد يف هذه األيام خرافة خمتلقة يتبناها 
كثريون، ويعرّبون عنها بالتصريح تارة، وبالتلميح تارة أخرى، ويذهب صّناع هذه اخلرافة 
ومروجوها إىل القول بأن اإلسالم دار حرب، وحمّفز على اإلرهاب، وهذه اخلرافة املزعومة 
املفربكة تقوم على خلط مقصود، أو خلط ناجم عن فهم قاصر على أضعف األحوال، 

ذي أبعاد أربعة: 
  األول: يتعلق باملساواة بني جمتمع املسلمني وبني اجملتمع اإلسالمي دون إدراك للفرق 
املسلمني، ولكن نظام  أفراده من  قد تكون غالبية  منهما  إن األول  بينهما، من حيث 
احلكم فيه قد يكون علمانياً، وال يستند إىل األحكام الشرعية، خالفًا للمجتمع اإلسالمي 

الذي يقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها.
  والثاني: يقوم على املساواة بني املسلم وبني اإلسالم، فإذا أخطأ مسلم أو عمل عماًل 

غري مقبول، حتول االتهام إىل الدين اإلسالمي.
  والثالث: يشتق األحكام القيمية ضد اإلسالم من خالل نظرات أو ممارسات خاطئة، أو 
فهم سطحي، بعيدًا عن املصادر اإلسالمية األساسية للحكم على العقيدة أو السلوك، 

واملمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية.
  أما البعد الرابع؛ فيتعمد الربط بني اإلسالم واإلرهاب طاملا بقي اإلسالم صمام أمان 

للحفاظ على اخلري واألخالق والقيم العليا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ملا يف 
ذلك من خطر على السارقني واملارقني والظاملني واملنحرفني والفاسدين املفسدين.

املسلم، ومن  للمسلم وغري  نبني  أن  نود  الصحيح  األمور يف نصابها    وحتى نضع 
خالل املصادر اإلسالمية الرئيسة، سبل اإلسالم احلقيقية إىل السالم، واليت تبعد املسلم 
عن خيارات احلرب والظلم واالضطهاد والفساد والعنف واإلرهاب كنقائض واضحة 

ومرفوضة للسالم، ومن أهم هذه السبل:
1– البسملة، أو االبتهال إىل اهلل. 

2– التوحيد، أو شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل.
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3 - اجلهاد يف سبيل اهلل.
4 - الكفاح من أجل السالم.

5 - التسامح.
6 - االبتعاد عن الفساد.

    1 - البسملة أو االبتهال إىل اهلل.

الكريم  القرآن  يتصدر سور  الذي  الرحيم«  الرمحن  اهلل  »بسم  القرآني  االبتهال  إّن    
باستثناء سورة التوبة، يدعونا إىل تفكري يتخطى حدود وعينا بأكمله، وسواء أكان ذلك 
واضحًا يف التصور القرآني أم يف أي تصور يؤيد مسو اهلل الذي هو رمحة اهلل يف الوقت ذاته، 
وسواء عرّبنا عن هذا التصور بالكلمات، أم اختذناه حمورًا لتفكرينا الداخلي، فإنه يشدنا 
مجيعًا حنو الوحدة. فاالبتهال إلله واحد يعين االبتعاد والسمو عن كل مظاهر االنقسام 
والنزاع، وهذه هي أهمية التوحيد، فالتأكيد على وحدانية اهلل، اليت هي الركيزة األساسية 

لإلسالم، إمنا هو حتضري اإلنسان من الناحيتني السيكولوجية والروحية للسالم.
  االبتهال إىل اهلل وإقامة الصالة هلل تعاىل يعنيان أن نكون يف حضرته، وأن نكون يف 
حضرته يعين أننا يف حالة من الصالة األبدية، وبذلك تكون الصالة مبثابة جتسيد عملي 
للسالم. فبالصالة وحدها تشّكل األدوات املادية والعقلية اليت نستخدمها إلزالة الظلم 

وإقصائه، وبالصالة وحدها ميكننا أن نكون وسيلة لسالم اهلل.
  2 - شهادة أن ال إله ااّل اهلل كأساس للسالم.

  لقد مجعنا فكر التوحيد من خالل التأكيد على وحدانية اهلل اليت أشارت إليها اآليتان 
الكرميتان: 

َما َوَربُّ املََْشاِرِق{)1(. َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنهحُ ْم َلَواِحٌد*َربُّ السَّ   قوله تعاىل:}ِإنَّ ِإهلََكحُ
املحَُهْيِمنحُ  املحُْؤِمنحُ  اَلمحُ  السَّ اْلقحُدُّوسحُ  املَِلكحُ  َو  هحُ ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  الَِّذي  اهللَّحُ  َو  وقوله عز وجل:}هحُ
َو اهللَّحُ اخْلَاِلقحُ اْلَباِرئحُ املحَُصورِّرحُ َلهحُ اأْلَمْسَاء  وَن* هحُ ا يحُْشِركحُ ْبَحاَن اهللَِّ َعمَّ اْلَعِزيزحُ اجْلَبَّارحُ املحَُتَكربرِّحُ سحُ

.)2( } َو اْلَعِزيزحُ احْلَِكيمحُ َماَواِت َواأْلَْرِض َوهحُ احْلحُْسَنى يحَُسبرِّححُ َلهحُ َما يِف السَّ
  وهكذا؛ فإن مصادر التفكك اإلنساني وأسبابه ليست على صلة باهلل سبحانه، ورمبا 

الينابيع الدينية للسالم وسبل املسلم إليه
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كانت احلتمية اليت حتملها التقاليد الدينية املختلفة اليت تصر على أن حقيقة اهلل ليست 
متطابقة إاّل مع ما تراه تلك التقاليد فقط، هي اليت تشّكل األرض اخلصبة للكراهية 
واخلوف، وهذا شيء مأساوي فريد، ألنه موجود يف التوجيه الديين للكائنات البشرية 
الذي جند فيه عناية حقيقية لتحقيق السالم، وبذلك فإنها ليست مزاعمنا عن اهلل، وإمنا 

هي باألحرى سبحانية اهلل اليت جتمع املتدينني معًا يف خشوع ومسؤولية أمامه سبحانه.
  ومع ذلك فالتأكيد على بعد السبحانية هذا ال يتحقق من خالل اإلذعان للطريقة 
اإلنسانية يف مواجهة مشاكل احلرب والسالم، فاإلنسانية بدون عناية اهلل ليست أكثر من 
أخدوعة. كما أن تصورنا للكائنات اإلنسانية على أنها جمرد نتاج للتطور اإلنساني يفتح 
الباب أمام األيديولوجيات، اليت تساوي بقوة العقائد الدينية، بني حقيقة اإلنسان وبني 
صور متنوعة للفهم االجتماعي- االقتصادي. وهكذا فاهتمام العلماني باإلنسانية هو 
يف واقع األمر تقييد لإلنسانية داخل جدران حمددة من التاريخ. فبدون الروحانية تنحل 

اإلنسانية إىل فلسفة فارغة، وال تقدم غري أمل زائف.
  يف السياق الروحي يلتقي املؤمنون على سالم واحد، ويف سياق اإلنسانية قد يتحول 
السالم إىل اسرتاتيجية سياسية من قبل إحدى األيديولوجيات املسيطرة، فينبغي أن نضع 
هذه النقطة يف أذهاننا؛ ألننا يف معظمنا ميالون إىل اخللط بني السالم السياسي والسالم 

احلقيقي.
  3 – العمل بروح التعاون البّناء

  عندما منعن النظر يف التقاليد الدينية املختلفة، يواجهنا موقفان متعارضان متاماً: 
املوقف األول؛ يعوق أي تعاون، ويشّجع على املواجهة بني هذه التقاليد، ويتمّثل فيما 
يراه أتباع تقليد ديين معني من أنهم على حق، وأن غريهم على باطل، وأن من واجبهم 

تقويم ذلك الباطل أو حتييده. 
  واملوقف الثاني؛ يدعو إىل التسامي، وجتاوز طرقنا وتقاليدنا الدينية اخلاصة بنا، والكفاح 
مع ذوي التقاليد الدينية األخرى من أجل حياة أفضل، ومن أجل بقاء اجلنس البشري، 
بشكل عام، متشيًا مع إرادة اهلل سبحانه اليت اقتضت وجود تعددية يف التقاليد والشرائع، 
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حبيث خيترب الناس يف الشرائع املختلفة، ويعرف املطيع منهم والعاصي.
ْم أحُمًَّة َواِحَدًة َوَلـِكن  ْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو َشاء اهللحُ جَلََعَلكحُ لٍّ َجَعْلَنا ِمنكحُ   قال تعاىل: }ِلكحُ
ِفيِه  نتحُْم  كحُ مبَِا  م  َفيحَُنبرِّئحُكحُ مَجِيعًا  ْم  كحُ َمْرِجعحُ اهلل  ِإىَل  اخَلرْيَاِت  َفاْسَتِبقحُوا  م  آَتاكحُ َما  يِف  ْم  لرَِّيْبلحَُوكحُ

خَتَْتِلفحُوَن{)3(.
الدينية والسبل  الشرائع  اختالفات  القرآنية ال تتضمن  النظر    وهكذا فمن وجهة 
الروحية؛ أي دعوة إىل التجزئة، أو التفرقة بالضرورة، وإمنا ينظر إليها على أنها اختبار 

ملن يتفوق يف االستباق إىل عمل اخلري. 
  وبذلك خيلق اإلسالم وحدة أخالقية لكل الديانات، وتكون القيم األخالقية األكثر 
أهمية هي قيم السالم والعدل، مصداقًا لقوله تعاىل: }َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن املحُْؤِمِننَي اْقَتَتلحُوا 
َما َعَلى اأْلحُْخَرى َفَقاِتلحُوا الَّيِت َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإىَل َأْمِر  َما َفِإن َبَغْت ِإْحَداهحُ وا َبْيَنهحُ َفَأْصِلححُ
ا املحُْؤِمنحُوَن  وا ِإنَّ اهللََّ حيحُِبُّ املحُْقِسِطنَي* ِإمنََّ ِباْلَعْدِل َوَأْقِسطحُ َما  َبْيَنهحُ وا  َفَأْصِلححُ َفِإن َفاءْت  اهللَِّ 

ْم تحُْرمَححُوَن{)4(. ْم َواتَّقحُوا اهللََّ َلَعلَّكحُ وا َبنْيَ َأَخَوْيكحُ ِإْخَوٌة َفَأْصِلححُ
  4 - الكفاح من أجل السالم كوظيفة أو نتيجة للعدل

  اعتاد كثريون على تعريف السالم بأنه حالة الالحرب، وهذا التعريف غري مالئم وال 
ينسجم مع املفهوم اإلسالمي، فالسالم ليس جمرد نقيض للحرب، وإمنا هو حالة إجيابية 
توجد بشكل طبيعي، عندما تنتهي التناقضات متامًا داخل وضع معني، والتخلص من 
املتناقضات يتطلب، من وجهة النظر القرآنية، عملية مزدوجة من النماء الروحي للفرد 
والنماء االجتماعي للعالقات بني الناس، وبذلك يصبح السالم مبعناه اإلجيابي وظيفة 

أو نتيجة للعدل واحملبة، وهذا ما يتضمنه معنى الكفاح يف اإلسالم.
داخل  والالمساواة  االضطهاد  أشكال  خمتلف  بتحييد  يلزمنا  متطلباً،  باعتباره  العدل   
النظام اإلنساني وإزالتها، والكفاح يف سبيل التخّلص من االضطهاد يعين اجلهاد يف 

سبيل اهلل كواجب ديين.
َوالنرَِّساء  الررَِّجاِل  ِمَن  َواملحُْسَتْضَعِفنَي  اهللِّ  َسِبيِل  يِف  تحَُقاِتلحُوَن  اَل  ْم  َلكحُ }َوَما  تعاىل:  قال    
نَك  املِِ َأْهلحَُها َواْجَعل لََّنا ِمن لَّدحُ َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيقحُولحُوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ
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ْم  نَك َنِصريًا{)5(، وقال: }َوَقاِتلحُوْا يِف َسِبيِل اهللِّ الَِّذيَن يحَُقاِتلحُوَنكحُ َوِلّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَّدحُ
ْلِم  لحُوْا يِف السرِّ وْا ِإنَّ اهللَّ اَل حيحُِبرِّ املحُْعَتِديَن{)6(، وقال: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوْا اْدخحُ َواَل َتْعَتدحُ

وٌّ مُِّبنٌي{)7(. ْم َعدحُ ْيَطاِن ِإنَّهحُ َلكحُ َواِت الشَّ طحُ وْا خحُ َكآفًَّة َواَل َتتَِّبعحُ
  إّن إدراك الصراع على أنه حالة تنشأ يف النظام اإلنساني عندما يكون هناك مضّطَهدون 
)بفتح اهلاء( ومضطِهدون )بكسر اهلاء( هو مكّون أساسي للوعي الديين، وبهذا الوعي  
تصبح النظرة القرآنية إىل السالم غري منفصلة عن النظرة القرآنية إىل العدل، وحسب 
هذا املفهوم خيلق احلب امليل املالئم للسالم الذي يبقى العدل مبوجبه أساسًا للسالم، 
إنه يتضمن مناًء روحيًا فرديًا حنو التحقق أو االستدماج الداخلي للسالم باملعنى املذكور 
أعاله، وبذلك يكون املسلم ملتزماً، من خالل إطار العمل اجلهادي، بدعوة الناس يف 
الديانات األخرى إىل املشاركة يف الكفاح من أجل العدل، واحلب، والسالم، وهذا هو 

معنى اخلري الذي حنن مدعوون إىل التعاون بشأنه.
نتحُْم ختحُْفحُوَن ِمَن اْلِكَتاِب  ْم َكِثريًا ممرَِّّا كحُ ولحَُنا يحَُبنيرِّحُ َلكحُ ْم َرسحُ   قال تعاىل: }َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءكحُ
بحَُل  م مرَِّن اهللِّ نحُوٌر َوِكَتاٌب مُِّبنٌي* َيْهِدي ِبِه اهللحُ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنهحُ سحُ َوَيْعفحُو َعن َكِثرٍي َقْد َجاءكحُ
لحَُماِت ِإىَل النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم{)8(، وقال: م مرِِّن الظُّ هحُ اَلِم َوخيحُِْرجحُ السَّ

 

.)9(} ِميعحُ اْلَعِليمحُ َو السَّ ْلِم َفاْجَنْح هلََا َوَتَوكَّْل َعَلى اهللِّ ِإنَّهحُ هحُ وْا ِللسَّ }َوِإن َجَنححُ
  5 - التسامح 

  يعدُّ التسامح أحد السبل اليت يدعو إليها اإلسالم لنشر ثقافة السالم على األرض، 
التنازل: فهناك حاالت  الناس كافة، والتسامح غري  وتوسيع رقعة الصداقة واحملبة بني 

ثالث فقط يتنازل فيها املسلم عن عزته طواعية وغري كاره، وهي:
 - وهو بني يدي اهلل.

 - وهو بني يدي والديه.
 - وهو بني يدي أهله ومجاعته.

  ربط اهلل تعاىل التسامح باحلسنة والعداوة بالسيئة. قال تعاىل: }َواَل َتْسَتِوي احْلََسَنةحُ َواَل 
يرَِّئةحُ اْدَفْع ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسنحُ َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنهحُ َعَداَوٌة َكَأنَّهحُ َوِليٌّ مَحِيٌم{)10(. السَّ
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والتسامح يتضمن التسامح يف الفروع وااللتزام باألصول. وهذا يعين بالنسبة للمسلمني 
العاملني، وال نقول رب  الثقافية، فنحن نقول: احلمد هلل رب  املذهبية والتعددية  جتاوز 
العرب، أو رب املسلمني، ألن التسامح لدينا مرتبط بالتعامل مع الغري أيًا كان، وليس 

مع األهل واألقارب فقط.
  6 - االبتعاد عن الفساد

  إضافة إىل االبتعاد عن الظلم واالضطهاد اللذين جيب أن جياهد الناس ضدهما يف 
سبيل اهلل، يشري القرآن الكريم إىل مفهوم الفساد أو التدمري، أو ما ميكن أن نشري إليه 
يف مصطلحاتنا املعاصرة »التدمري الشامل«، فاملعنيان متداخالن بال شك، واملظاهر املادية 

للظلم مثلها مثل اإلرهاب والتدمري، هي كلها من مظاهر الفساد.
وْا يِف اأَلْرِض َبْعَد    ومع ذلك، فإن معنى الفساد كما ورد يف اآلية الكرمية }َواَل تحُْفِسدحُ
ِإْصاَلِحَها{)11( يتضمن معنى أوسع من ذلك، فالفساد هنا يشري إىل التدمري جبوانبه 
املادية والبيولوجية؛ تدمري احلياة من خالل املذابح واالضطهاد، ونهب املدن واألرياف، 
وتدمري احملاصيل واملمتلكات، ومن الواضح أن هذا املعنى يتجاوز معنى الظلم الذي 

يشري إىل اجلوانب االجتماعية لالضطهاد.
فالكائنات  األرضية،  كاهلزات  الطبيعية  الكوارث  عن  الفساد  متييز  هنا  املهم  ومن    
البشرية هي اليت ترتكب أعمال الفساد، ولذلك جيد الفساد أصوله والتعبري عنه دائمًا 
يف الفعل اإلنساني، وبذلك تكون درجة الفساد مرتبطة متامًا مع قدرة التكنولوجيا على 

تدمري ما يبنيه اإلنسان.
  هناك متييز واضح يف القرآن والسنة بني ما هو مباح يف اجلانب العسكري للكفاح أو 
اجلهاد »يف سبيل اهلل«، وبني تكنولوجيا الفساد العسكرية، اجلهاد يف األساس هو جهاد 
يف سبيل اهلل، ومبا أن اهلل ال حيب الفساد، وال يوافق على قتل األبرياء، وال الظلم، وال 
االضطهاد، فإن أي عمل يسمى عماًل جهاديًا ال يكون كذلك إذا اختلف مع ما أراده اهلل 

فيه.
ا َقَتَل النَّاَس مَجِيعًا{)12(،    قال تعاىل: }َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأمنََّ
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ِإنَّهحُ  ْيَطاِن  الشَّ َواِت  طحُ خحُ وْا  َتتَِّبعحُ َواَل  َكآفًَّة  ْلِم  السرِّ يِف  لحُوْا  اْدخحُ آَمنحُوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  وقال:}َيا 
اَلِم َوَيْهِدي َمن َيَشاءحُ ِإىَل ِصَراٍط  و ِإىَل َداِر السَّ وٌّ مُِّبنٌي{)13(، وقال: } َواهللحُ َيْدعحُ ْم َعدحُ َلكحُ

مُّْسَتِقيٍم{)14(.
 وعلى املستوى الفردي، ينبه القرآن الكريم إىل ضرورة التمييز بني األقوال واألفعال، 
معسول  كالم  من  نسمعه  ما  على  اعتمادًا  اخلطأ  يف  الوقوع  من  احلذر  إىل  ويدعونا 
أحياناً، ألن بعض املفسدين ميكن أن يلجأوا إىل ذلك لتغطية ما ميكن أن يقوموا به من 

مفاسد.
ْنَيا َويحُْشِهدحُ اهللَّ َعَلى َما يِف َقْلِبِه    قال تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمن يحُْعِجبحَُك َقْولحُهحُ يِف احْلََياِة الدُّ
َو َأَلدُّ اخْلَِصاِم* َوِإَذا َتَوىلَّ َسَعى يِف اأَلْرِض ِليحُْفِسَد ِفِيَها َويحُْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواهللحُ  َوهحُ

اَل حيحُِبُّ الَفَساَد{ )15(.
يف  التأمل  إىل  ويدعونا  اإلسالمية  بالينابيع  يربطنا  ما  الشريفة  النبوية  السنة  ويف    
َفاِنياً، َواَل ِطْفاًل، َواَل  َتْقتحُلحُوا َشْيخًا  أخالقيات املسلم احلق. قال الرسول الكريم : »َواَل 
َصِغريًا، َواَل اْمَرَأًة« )16(، كما أن قواعد اجلهاد اليت أعلنها أبو بكر الصديق هي أيضًا 
مبثل هذا الوضوح، حني قال: »ال تقتلوا شاًة أو بعريًا، إال من أجل الطعام، ال حترقوا 

النمل، وال تقطعوا الشجر املثمر ..«.
  هذه القواعد كلها تبعد اجملاهد عن شر أولئك الذين يبذلون اجلهد يف األرض لنشر 
األساسية  الينابيع  إىل  تعيدنا  وهي  واملواشي،  احملاصيل  ويدمروا  الناس،  بني  الفساد 

للسالم كما عرّب عنها القرآن الكريم والسنة النبوية والرتاث اإلسالمي.
  ويلتقي هذا املفهوم الديين مع ما توصل إليه علماء النفس وعلماء االجتماع الذين 
وجدوا أن أساس السالم هو السالم مع الذات، فإذا كان اإلنسان على عالقة وئام مع 
ذاته كان ذلك مدعاة للسالم مع غريه، وأنه بدون السالم الذاتي النابع من أعماق الفرد 
يتعذر  الظروف،  تصان يف مجيع  أن  اليت جيب  اإلنسان،  وبكرامة  باهلل  باإلميان  واملعزز 
وجود السالم، وتؤكد هذه احلقيقة احلالة النفسية اليت كان عليها دعاة النازية والفاشية 

والدكتاتورية وأدعياء التفرق العرقي من أرباب املذاهب الدموية.
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  الشيخ  عمار توفيق بدوي / مفيت حمافظة طولكرم    

   إّن أّي أمة تريد أن يكون هلا شأٌن يف احلياة، وشوكة يف األرض، ودميومة يف العطاء، فال 
بّد هلا أن تكون ذات نسيج اجتماعي متني، حتافظ من خالله على هويتها، وتأتلف نفوس 

أبنائها على احملبة، واخلري، وحتقق صدق انتمائهم ألمتهم، وترّد العاديات عنها. 
أّمة  منها  بأّم عينيه كيف صنع اإلسالم  يرى  دارس ألّمة اإلسالم، ومكّوناتها؛    وكّل 
قوّية واحدة موحدة، يف إطار العقيدة اإلسالمية، واألخوة اإلميانية، وإّن هذا الدين خلق 
نسيجًا اجتماعيًا فريدًا يف ائتالفه، فتالصقت فيه مناكب املؤمنني، حلمل رسالة اإلسالم، 

وحتّصنت األمة بهذا النسيج، فآوت إىل ركن شديد.
ك عراه؛ إذا    كما حذر اإلسالم من مجلة أخطار تهدرِّد النسيج االجتماعي لألمة، وتفكرِّ
اهلل  فقال  والفرقة،  االختالف،  األخطار:  هذه  ومن  عليه،  تقضي  قد  فإنها  استفحلت؛ 

لألمة،  مدمرِّرة  فالفرقة  َتَفرَّقحُوا{)1(.  َوال  مَجِيعًا  اهللَِّ  حِبَْبِل  وا  }َواْعَتِصمحُ  : وتعاىل  سبحانه 
 تفنيها، وتبّدد سعيها، وتهّد نسيجها، وتبعثره، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
»إمنا أهلك من كان قبلكم، سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم«)2(. كما حّذر اإلسالم 

وا َفَتْفَشلحُوا َوَتْذَهَب  من النزاع، فهو طريق الفشل، قال اهلل سبحانه وتعاىل: }َوال َتَناَزعحُ

ْم{ )3(.  ِرحيحُكحُ

       النسيج االجتماعي    

             وأثره يف وحدة األمة
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  كما حرم اإلسالم كّل عمل، أو إشارة تصّوب إىل النسيج االجتماعي، فرتديه طعينًا 
قتياًل؛ فتموت األمة بذلك. 

امتداد  على  أبنائها  وترابط  االجتماعي،  نسيجها  بوحدة  اإلسالمية  األمة  وامتازت    

ْم  الرقعة اليت يتواجدون فيها؛ فهي أّمة تنتسب إىل دين التوحيد، قال اهلل عز وجل: }َوِإهلحُكحُ

{ )4(. وأمتنا قامت على التوّحد يف عالقاتها،  َو الرَّمْحَنحُ الرَِّحيمحُ ِإَلٌه َواِحٌد ال ِإَلَه ِإالَّ هحُ
التكليف  أعباء  عليها  متالصقٍة؛ محلت  ومناكَب  مرتاّصٍة،  بصفوٍف  وشادت حضارتها 

الرّباني، ومهمة البناء احلضاري، والرسالة اخلالدة إلسعاد البشرية. 
  وأطلق القرآن الكريم مصطلحًا فريدًا عليها؛ هو مصطلح األمة، فقال سبحانه وتعاىل: 

ْم َفاتَّقحُوِن{ )5(.       ْم أحُمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّكحُ }َوِإنَّ َهِذِه أحُمَّتحُكحُ

  هذه الدراسة املتواضعة بّينت مالمح النظرة اإلسالمية لوحدة النسيج االجتماعي الذي 
جيين مثار خريه كّل من استظّل بظالل رمحته، وعدله.

النسيج  مفهوم  داللية على  بنظرة  لذلك  أمّهد  فإني  املالمح،  أعرض هذه  أن  وقبل    
االجتماعي، واألمة؛ كي نسري برؤية نرّية.

النظام  بني  املَيز  وحاولوا  االجتماعي،  النسيج  حول  الباحثني  مفاهيم  تعددت  لقد    
االجتماعي، وعلم االجتماع، وحصر بعضهم النظام االجتماعي يف العالقة بني الرجل 
واملرأة، وما ينبثق عنهما، ومّد آخرون هذا املفهوم؛ ليصل إىل تنظيم شؤون احلياة بتنوعها، 
وتعددها)6(، وخشي بعض الباحثني؛ أن تفقد النظرية االجتماعية معناها؛ لكثرة ما قيل 

يف تعريفها)7(. 
العالقات  شبكة  »هو  االجتماعي:  النسيج  إن  القول:  أستطيع  وتدبر؛  تفكري  وبعد    

القائمة بني األمة«. 
  وأما مصطلح األمة، فهو ذات داللة إحيائية إىل التجمع، والتوحد، كاألّم اليت حتتضن 
أبناءها. قيل: »وتفسري األحُم يف كّل معانيها أحُّمة؛ ألّن تأسيسه من حرفني صحيحني، واهلاء 

النسيج االجتماعي وأثره يف وحدة األمة
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فيها أصلية«)8(. »واألّم لكل شيء، هو اجمَلَمع، وامَلَضّم«)9(. »وكّل شيء يضّم إليه سائر 
االرتباط،  معنى  فيه  يدخل  األمة  »ومعنى  أّمًا«)10(.  ذلك  تسمي  العرب  فإّن  يليه؛  ما 

والوحدة«)11(.
  »واألمة: كّل مجاعة جيمعهم أمر ما؛ إما دين واحد؛ أو زمان واحد؛ أو مكان واحد، سواء 
كان ذلك األمر اجلامع تسخريًا، أو اختيارًا«)12(. »واألمة: اجلماعة املؤلفة من أفراد هلم 

رابطة تضمهم«)13(. 
واحدة،  بعقيدة  تدين  اليت  الناس  جمموعة  هي  اإلسالمي:  التعريف  يف  »واألمة     

وتصور واحد، وتدين لقيادة واحدة، وليست كما هي يف املفهوم اجلاهلي القديم، أو 
دولة  األرض، وحتكمها  من  واحد  إقليم  اليت تسكن يف  الناس  من  احلديث، جمموعة 

واحدة«)14(. 
    مالمح النسيج االجتماعي لوحدة األمة

أسس  على  اإلسالم  ألمة  االجتماعي  النسيج  بناء  يف  اإلسالمية  الشريعة  ارتكزت    
عريقة متينة، من هذه األسس:

   أواًل: املساواة اإلنسانية بني الناس.

  أحيت الشريعة اإلسالمية قيمة اإلنسان، كما خلقه اهلل سبحانه وتعاىل ، وعّدت اخلْلق 

ْم  ْم الَِّذي َخَلَقكحُ كلهم متساوين يف إنسانيتهم، فقال عز وجل: }َيا َأيَُّها النَّاسحُ اتَّقحُوا َربَّكحُ
َوِنَساًء َواتَّقحُوا اهللََّ الَِّذي  َما ِرَجااًل َكِثريًا  ِمْنهحُ َزْوَجَها َوَبثَّ  ِمْنَها  َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ِمْن 

ْم َرِقيبًا{)15(. والبشر حيملون إشراقة الروح  َتَتَساَءلحُوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيكحُ

ْم  اليت وهبهم اهلل تعاىل، وال فضل للون، أو لِعرٍق، أو لطبقة، }َيا َأيَُّها النَّاسحُ ِإنَّا َخَلْقَناكحُ
ْم ِإنَّ اهللََّ  َأْتَقاكحُ ِعْنَد اهللَِّ  ْم  َأْكَرَمكحُ ِلَتَعاَرفحُوا ِإنَّ  َوَقَباِئَل  وبًا  عحُ ْم شحُ َوَجَعْلَناكحُ َوأحُنَثى  َذَكٍر  ِمْن 

َعِليٌم َخِبرٌي{)16(. وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »يا أيها الناس؛ أال إّن ربكم 
، وال  ، وال لعجميٍّ على عربيٍّ واحد، وإّن أباكم واحد، أال ال فضل لعربيٍّ على أعجميٍّ
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ألمحر على أسود، وال أسود على أمحر إال بالتقوى« )17(. وحاربت الشريعة، كلَّ أشكال 
اليت سادت قبل اإلسالم، وشتَّتت األمة، ومّزقت نسيجها، وكان  الطبقية، والعنصرية 

للمساواة اإلنسانية أثرها الكبري على النسيج االجتماعي، يف توّحد األمة. 
   ثانياًً: األخوة اإلميانية اجلامعة

  تفرد اإلسالم ببناء نسيج اجتماعي متني، أرسى قواعده بعالقة فريدة بني أفراده؛ هي 

ا املحُْؤِمنحُوَن  عالقة األخوة القائمة على اإلميان باهلل عز وجل، قال اهلل سبحانه وتعاىل: }ِإمنََّ

ِإْخَوٌة{)18(.
  وشرع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تأسيس وتعميق هذه الرابطة منذ اليوم األول 
لدخوله املدينة املنورة، اليت كانت تضم قبائل ختتلف عن النسيج االجتماعي القادم من 

مكة؛ فانصهروا مجيعًا يف نسيج واحد؛ هو اإلخاء يف الدين. 
  يقول األستاذ مالك بن نيب: »إّن شبكة العالقات هي العمل التارخيي األول الذي يقوم 
به اجملتمع ساعة ميالده. ومن أجل ذلك كان أول عمل قام به اجملتمع اإلسالمي، هو امليثاق 
الذي يربط بني املهاجرين، واألنصار« )19(. كما أّن األخوة اإلميانية هلا مقامات رفيعة 

يف ظلرِّ اهلل تعاىل يوم القيامة. 
   ثالثاًً: العدل

  أرست الشريعة اإلسالمية مفهوم العدل بني أبناء األمة، وتفيأ ظالَله كلُّ من انضوى 

حتت راية اإلسالم، والعدل أمر إهلي، وليس ِمّنة من أحد، قال اهلل سبحانه وتعاىل: }ِإنَّ 
َواْلَبْغِي  َواملحُنَكِر  اْلَفْحَشاِء  َعْن  َوَيْنَهى  ْرَبى  اْلقحُ ِذي  َوِإيَتاِء  َواإِلْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيْأمحُرحُ  اهللََّ 

ْم َتَذكَّرحُوَن{)20(. قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: »إنها أمجع آية يف  ْم َلَعلَّكحُ كحُ َيِعظحُ
القرآن«)21(. وبهذا العدل اطمأنت نفوس األمة، وزال عنها شبح الظلم، والعدوان، 
فشاركت يف بناء احلضارة، واستقرت أحوال اجملتمع، وحافظت على النسيج االجتماعي 
من مشاعر احلقد، والكراهية، فالكّل حتت قانون العدل سواء، حتى »الكافر ال مينع من 

النسيج االجتماعي وأثره يف وحدة األمة
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العدل عليه«)22(.  وكذلك » ملكة اإلسالم بالعدل«)23(. 
  وبالعدل صانت الشريعة النسيج االجتماعي من التمزق، والدمار، ووّضح النيب صلى 
اهلل عليه وسلم أثر غياب العدل على النسيج االجتماعي، فقال صلى اهلل عليه وسلم: 
َسَرَق  وإذا  وهحُ،  َتَركحُ ِريفحُ  الشَّ ِفيِهْم  َسَرَق  إذا  َكانحُوا  ْم  َأنَّهحُ ْم  َقْبِلكحُ من  الَِّذيَن  َأْهَلَك  »إمنا 
َلَقَطْعتحُ  َسَرَقْت،  ٍد  ِبْنَت حمحَُمَّ َفاِطَمَة  َأنَّ  ، وأيم اهللَِّ لو  احْلَدَّ َأَقامحُوا عليه  ِعيفحُ  ِفيِهْم الضَّ

َيَدَها«)24(.
   رابعًا: التعاون

  التعاون قاعدة عريضة، من قواعد الشريعة، وأساس أقيم عليه النسيج االجتماعي، 

واحلياة يف اجملتمع اإلسالمي، قال اهلل تعاىل: }َوَتَعاَونحُوا َعَلى اْلرِبرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَونحُوا 

ْدَواِن{)25(. والتعاون يف كل جماالت احلياة، على مستوى األفراد فيما  َعَلى اإِلْثِم َواْلعحُ
بينهم من قضايا صغرية، أو كبرية، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »َواهللَّحُ يف َعْوِن 
اْلَعْبِد ما كان اْلَعْبدحُ يف َعْوِن َأِخيِه«)26( وكذلك التعاون على مستوى األمة يف التحديات 
الكبرية، وأمثلة التعاون كثرية؛ منها تعاون املسلمني يف حفر اخلندق حول املدينة لصّد 
التحديات اخلطرية من عدوهم. فالتعاون يشعر أفراد األمة بقّوة ترابطهم، ومتاسكهم.    

   خامساًً: شبكة العالقات األسرية املتينة

  أقامت الشريعة شبكة من العالقات األسرية املتينة، وأّول نواة هلا هي األسرة املكونة 

ْم َأْزَواجًا  ْم ِمْن َأنفحُِسكحُ من الزوجني، قال اهلل سبحانه وتعاىل : }َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلكحُ

رحُوَن{)27(. وأطلقت  ْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يِف َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ نحُوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنكحُ ِلَتْسكحُ

م مرِّيَثاقًا َغِليظًا{ )28(. وأوجبت حقوقاً،  على عقد الزواج، امليثاق الغليظ، }َوَأَخْذَن ِمنكحُ
وواجبات لكال الطرفني؛ حبيث تتوّثق العرى بينهما، وشرعت أحكامًا مفّصلة ملعاجلة أي 
خالف يطرأ بينهما. كما فرضت للنسل املتولرِّد من الزوجني رعاية، وحقوقاً، وأوجبت 
عليهم واجبات غاية يف الروعة، واملتانة؛ منها ما يتعلق برتبية األوالد، وحقرِّ الوالدين، 
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وا ِإالَّ ِإيَّاهحُ  وقرنت حقَّ الوالدين حبقرِّ عبادة اهلل سبحانه وتعاىل، }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعبحُدحُ

ِإْحَسانًا{)29(. وشّرعت تفصيالت دقيقة يف نظام النفقات بني األقارب،  َوِباْلَواِلَدْيِن 
كمة، وكذلك ما يرتتب على العائلة مجيعًا من حقوق  ونظام اإلرث يف تسلسالت حمحُ
أرقى نظام اجتماعي يف حل مشكالت  الشّدة، والضراء، وأقامت  ألبنائها، يف حاالت 

األسرة.  
   سادسًا: األمة اإلسالمية كلها رحم واحد

  األمة املسلمة مرتامحة فيما بينها، فالرحم األول الذي ينحدرون منه هو رحم األخوة 
اإلميانية، وهو رحم جامع، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »مثل املؤمنني يف توادهم، 
وترامحهم، وتعاطفهم، كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر اجلسد 

ولحُ اهللَِّ َوالَِّذيَن َمَعهحُ  ٌد َرسحُ بالسهر، واحلمى«)30(. واملسلمون مرتامحون فيما بينهم، }حمحَُمَّ

ْم{ )31(. ووصف اهلل سبحانه وتعاىل، الناجني من اهلالك،  فَّاِر رحُمَحَاءحُ َبْيَنهحُ اءحُ َعَلى اْلكحُ َأِشدَّ

رْبِ َوَتَواَصْوا ِباملَْرمَحَِة{)32(.   بقوله تعاىل: }ثحُمَّ َكاَن ِمْن الَِّذيَن آَمنحُوا َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
   سابعًا: صلة الرحم

  عّدت الشريعة صلة الرحم، والتواصل فيما بينها من الفرائض، وعّدت قطيعة األرحام 

سببًا من أسباب الفساد االجتماعي، يدخل فاعله نار جهّنم، قال اهلل سبحانه وتعاىل: }َفَهْل 

ْم{)33(. وقال صلى اهلل عليه  وا َأْرَحاَمكحُ عحُ وا يِف اأَلْرِض َوتحَُقطرِّ َعَسْيتحُْم ِإْن َتَولَّْيتحُْم َأْن تحُْفِسدحُ
وسلم »ال يدخل اجلنة قاطع«)34(. والرحم دوائر، منها ما يقع يف دائرة الوجوب، ومنها 

ْم َأْوىَل ِبَبْعٍض  هحُ ما يقع يف دائرة الندب، قال اهلل  سبحانه وتعاىل : }َوأحُْولحُوا اأَلْرَحاِم َبْعضحُ

ِ{ )35(. وقال عز وجل: }َواتَّقحُوا اهللََّ الَِّذي َتَتَساَءلحُوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم{ )36(.  يِف ِكَتاِب اهللَّ
»والرحم اسم لكافة األقارب«)37(، وهذه الصلة تعّمق روابط النسيج االجتماعي.  

   ثامناًً: سلسة العالقات االجتماعية داخل اجملتمع      
  لقد عّمق اإلسالم كّل أشكال متتني اجلبهة الداخلية لألّمة؛ وذلك مبّد حبال الوصال 

النسيج االجتماعي وأثره يف وحدة األمة
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بني أفرادها، عرب سلسلة من العالقات االجتماعية، منها:

وا ِبِه َشْيئًا  وا اهللََّ َوال تحُْشِركحُ   أ - عالقة اجلريان ببعضهم بعضاً: قال اهلل تعاىل: }َواْعبحُدحُ
ْرَبى َواجْلَاِر  ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساِكنِي َواملََْساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلقحُ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلقحُ

اِحِب ِباجْلَْنِب{)38(. وقال صلى اهلل عليه وسلم: »ما زال جربيل يوصيين يف  اجْلحُنحُِب َوالصَّ
اجلار حتى ظننت أنه سيوّرثه« )39(. 

  ب - األخّوة حقوق وواجبات: األخوة اليت صنعتها الشريعة، كانت ذات طابع اجتماعي، 
ورّتبت عليها حقوقًا وواجبات، وهي التزام شرعي، يف القضايا املالية، واخللقية، وأطنب 

العلماء يف شرح هذه احلقوق)40(. 
  تاسعًا: مجع املسلمني يف مواسم اخلريات تقوية لرابطتهم

  حرص النيب صلى اهلل عليه وسلم منذ وصوله املدينة املنورة، أن جيمع املسلمني يف 
مواسم اخلري، فاجتماعهم فيه تقوية للروابط بينهم، واطالع على أحواهلم، ومن ذلك 
اجتماعهم يف صالة اجلماعة، واجلمعة، وصالة العيدين، واملؤمتر العام الشامل يف فريضة 

لرِّ أحُمٍَّة َجَعْلَنا  احلج، فذلك كله ميّت العالقة بني أفراد األمة. قال سبحانه وتعاىل : }َوِلكحُ
وا  ْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَلهحُ َأْسِلمحُ ْم ِمْن َبِهيَمِة اأَلْنَعاِم َفِإهلحُكحُ رحُوا اْسَم اهللَِّ َعَلى َما َرَزَقهحُ َمْنَسكًا ِلَيْذكحُ

ْر املحُْخِبِتنَي{)41(.    َوَبشرِّ
  هذه بعض أسس قام عليها النسيج االجتماعي ألمة اإلسالم، وشادت به أمتنا أزهى 
حضارة أشرقت عليها الشمس، وما زالت أمتنا قادرة على استعادة ثقلها، ومركزها يف 

العامل، ما متسكت بهذا النهج القويم، والدين املتني.   
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  كلمة الضمري يف اللغة، مأخوذة من الفعل الرباعي )أضمر(؛ أي خبأ يف ذاته، واحتفظ 

بالسر بينه وبني نفسه، ويف املنجد: أضمر األمر: أخفاه، وأضمر يف نفسه شيئاً: عزم عليه، 

وأضمر اخلرب: استقصاه، وأضمرت األرض فالناً: غيبته بسفر أو موت. ويقول كذلك: 

الضمري واملضمر: املخفي، والضمري مجع ضمائر: باطن اإلنسان.

  وقد ورد هذا املعنى يف إحدى حكم اإلمام علي، كرم اهلل وجهه،  حيث يقول: )ما أضمر 

أحد شيئًا إال ظهر يف فلتات لسانه وصفحات وجهه(.

  وقد تطور االصطالح ليشمل معنى القيم واملثل واألخالق اليت يضمرها اإلنسان؛ أي 

خيفيها يف ذاته، وحيتفظ بها لنفسه، وحيافظ عليها كأغلى ما ميلك، ومن الواضح أن معنى 

إليها  يطمح  واليت  اإلنساني،  السلوك  واملثاليات يف  األخالقيات  على  حيتوي  الضمري 

اإلنسان؛ صاحب اخللق وحامل املبادئ.

  ومن هنا جاء عنوان زاوييت األسبوعية اليت أكتبها يف جريدة )القدس( الغراء، يوم 

األحد من كل أسبوع حتت عنوان: )هدير الضمري(؛ أي اصطخاب املشاعر واألحاسيس، 

واضطراب املشاعر يف الذات وارتطام القيم اليت تصطدم مع واقع مغاير ملا نرجوه مجيعاً، 

وما نطمح إليه أو نطمع فيه، ونأمل حتقيقه.

األستاذ ياسني السعدي / جنني - فلسطني 

منغصات الضمري !! 
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  متى يتوجع الضمري

  يتوجع الضمري ويصاب باإلحباط واملنغصات؛ عندما يرى األمور قد صارت معكوسة 

وغدت على النقيض مما يرجوه ويأمله، وختتلف عما يتوقع اإلنسان حدوثه، أو يرجو 

واإلدراك،  الفهم  عن  وبعيدة  للعقل،  وخمالفة  منطق،  لكل  منافية  فتأتي  ويتمناه؛  ذلك 

عندها يتوجع الضمري ويتأمل؛ بل يتفجع عندما يدرك أن األوضاع تصري من هوان إىل 

هوان، وتزداد سوءًا وتعقيدًا.

  يتوجع الضمري ويتأمل، ويصاب باإلحباط واملنغصات عندما يرى اللص يعظ يف موضوع 

األمانة، وحيث عليها، ويتحدث عنها، وميجد األمناء، ويصاب الضمري بالصدمة والذهول 

وهو يرى الوضيع يف املكان الرفيع، ويتحكم األشرار بالشرفاء واألحرار، أو وهو يرى 

املتزلفني واملنافقني يقررون مصري )احملرتمني(. ويصاب الضمري بالذهول إذا اكتشف أن 

املريب يضع النظريات يف القضايا الوطنية، ويصنف الناس ويعطيهم أقدارهم.

   إن أكرب مصيبة تلم بالضمري؛ هي عندما يعلم أن منحرفًا صار حياسب يف السلوكات، 

ويعاقب يف االحنرافات األخالقية، وأن )لوطيًا( يتهم األشراف بالرذيلة، ويعري األبطال 

باالخنذال. وليس أشد وطأة على الضمري من أن يرى صاحب جهاد وتضحيات؛ وقد 

املنابر،  يعلو  سياسيًا  ومراهق  سلوكيًا  منافق  بينما  ذاته؛  على  وانطوى  بيته  يف  انزوى 

ويتصدر اجملالس ويتكلم يف أمر )العامة(، ويتحدث يف قضايا اجملتمع.

   منغصات الضمري كثرية

   كل ما يطالعنا يف حياتنا من السلبيات واالخنذاالت والتزويرات يف الوطن الصغري، أو 

الوطن الكبري، يعترب من منغصات الضمري، وكل ما جيري من تطاول األقزام وارتقاء األزالم، 

هو أيضًا من منغصات الضمري وموجعاته، وما نراه من الفوضى واالنفالت يف احلياة العامة، 

وما يرافق ذلك من السلوكات املهلكات، هو أعلى درجات منغصات الضمري.
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حال  يكون  كيف  واملباذل؟  املهازل  يشاهد  وهو  احلر؛  الضمري  حال  يكون  كيف    

الضمري احلر، وهو يرى )الطراطري( يف مواقع األبطال وأصحاب الفضل وأهل الفداء 

والتضحيات واملروءات؟

كيف ال حتدث الصدمة لصاحب الضمري، وهو يرى أساليب التزوير، ويشاهد مسرحيات 

التغرير، ويستمع إىل بيانات اإلجنازات الوهمية؟ كيف ال يتأمل ويتوجع، وهو يعلم أن 

كثريًا مما يسمع، من ادعاءات هي أباطيل وأضاليل؟

   االحتفاالت الوهمية واخلداعية، و)عنفصات( املريبني يف الشوارع والطرقات، وإطالق 

الرصاص يف املناسبات كما كان سائدًا قبل ضبط األمور، واألهازيج الكاذبات، هي من 

منغصات الضمري، بل هي من مهلكاته همًا وغمًا ووجعًا وأملاً؛ ألن ما يتفاعل يف أعماق 

الضمري يغاير ما جيري ويناقضه، وخيتلف عما ألفه الضمري وتعوده وتربى عليه، ونشأ 

على اعتقاده واعتناقه.

   يتطلع املرء حوله فال يرى بصيص أمل؛ بالرغم من اإلميان حبتمية التغيري، وإشراقة 

األمل من جديد. لكن املؤمل؛ أنك تصرخ بأعلى صوتك وال يسمعك الالهثون والعابثون، 

والذين تظللهم، أوهام وحتكمهم مطامع ال تستحق االلتفات أو )اهلروالت(. فكيف ال 

تكون كل هذه من املنغصات؟

النفوس،  اليأس يف  لئيم ومدروس؛ لكي يدب  بالناس ضمن خمطط  احلياة     تضيق 

ويشعر الناس باإلحباط من أجل كسر اإلرادة، ولذلك صار استجداء التصاريح حتى 

لدخول القدس، مطلبًا تعجيزياً، أو ليس مثل هذا األمر من املنغصات؟ صارت أكرب 

هموم املواطن، هي احلصول على فرصة عمل يف مزرعة إسرائيلية أو مصنع أو ورشة، 

بعد أن كنا نطارد الذين كانوا يتسللون للعمل يف إسرائيل، فصرنا نعترب احلصول على 

التصاريح من اإلجنازات، أو ليس هذا من املنغصات؟     

منغصات الضمري !!
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   إنهم يقصدون إذالل اجملتمع وحتطيم اإلرادة؛ لينسى الناس كل شيء، إال لقمة العيش 

املغموسة بالذل واجملبولة باملهانة، وكم هم الذين حيصلون على تصاريح العمل؟ كم 

هم احملظوظون اليوم الذين كانوا يعتربون خارجني على الصف الوطين إذا خرجوا إىل 

العمل يف إسرائيل؟ 

  صدمة الضمري

  ما من صدمة أشد على الضمري من أن يرى نقيض املبادئ و)الثوابت الوطنية( يصري 
أساس املطالب وجوهر األهداف! ما من صدمة أشد على الضمري من أن يرى دعاة املحُثحُل، 
يتحولون إىل عّرابي التحلل منها، وأن يرى من كانوا دعاة الطهر السلوكي، قد حتولوا 

إىل املناداة بالعهر السياسي!!
  من أسباب صدمة الضمري، أن نرى من اتهموا يف املاضي القريب بالعمالة واخليانة، 
وت االعتداء عليهم وردعهم، وإذا بهم جيلسون يف موقع احلوذي من العربة، ويصري هلم 
الصدارة واالعتبار، وموقع اختاذ القرار، كم من الذين كانوا موضع الريبة، صاروا من 

املقربني، وهلم احلظوة، ورأيهم متبوع وقوهلم مسموع؟
وقعًا  أشد  الصدمة على ضمريي  والتغرير، كانت  التزوير  مناسبات  مناسبة من    يف 
وأعظم أملًا وهْواًل؛ عندما قدم عريف احلفل أحدهم ونعته ب )املناضل(، وهو ممن هلم 
)ماضيهم النضالي املعروف(! أمثال هؤالء يتكلمون يف املناسبات ويدعون التمثيل؛ مما 

يصيب الضمري بالغصة ويوجع القلب، وجيعل املرء يكره زمانه.
  يف دفرتي القديم؛ منذ كنت طالباً، وجدت هذا البيت من الشعر، وقد كتبت جبانبه 
اسم األستاذ املرحوم، أمحد الطييب، أبوهشام، الذي كان موجهًا للغة العربية يف الستينات، 

وال زلت أتذكره:

هي احلياة لغري احلر ما صلحت           وال لغري الفتى الفّتاك مل تصر!!
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   يعدُّ التعليم العالي أهم قواعد النهوض باجملتمعات البشرية وأركانها، وإن كان هناك 
تنمية بشرية، فالتعليم عمودها الفقري وقلبها النابض، وليس هناك من مبالغة أو حياد 
عن احلقيقة إن قلنا: ال تنمية بشرية بال علم، وال تقدم وال تطور، وال نهضة اجتماعية 

وبشرية تتحقق إن كانت عارية عن العلم واملعرفة وتبادل املعلومات.
  لذا كان من أسس التوجيه آلخر رسالة مساوية تعنى بشؤون بين آدم واحلياة البشرية 
بشكل عام، وهي الدستور حلياة بشرية أمثل، كان من أسس توجيهها لإلنسان أن لفتت 
نظره إىل العلم، بل أوجبت عليه أن يتعلم ويفكر، وألهمية بيان هذا الشأن كانت أول  

كلمة يف أول آية تنزل من آي القرآن الكريم »إقرأ«)1(
   إذ كيف ستكون تنمية بشرية، أو تطور، حلياة اإلنسان، واإلنسان جاهل وغري عامل؟ ما 
الذي أوصل اإلنسان املعاصر املتقدم واملتطور إىل ما هو عليه اآلن من الصناعة والتقنية 

والتكنولوجيا؟
   ما الذي جعل من اجملتمعات البشرية جمتمعات متقدمة وجمتمعات نامية؟

العلم  أليس  والثالث؟  والثاني  األول  العامل  دول  إىل  العامل  قسم  أساس  أي  على    
واملعامل واألحباث واألدوات اخلادمة للحصول على هذا اهلدف وتطويره هي األساس 

يف كل ما تقدم؟
  قال مؤلفا كتاب »التنمية االجتماعية بني النظرية والتطبيق«: ولو أخذنا نظم التعليم 

الدكتور محزة ذيب  / جامعة القدس

التعليم العالي 

والتنمية البشرية
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مثاًل يف الدول املتقدمة أللفيناها قد اتفقت كلها على قيمته وجدواه كمدخل ال غنى عنه 
للوصول إىل أرقى ما بلغه العلم وما أنتجته التكنولوجيا احلديثة أ.هــ.)2(

قضايا  يف  اجملاالت  ومتعددة  اجلوانب  خمتلفة  واجملتمعات  البشرية  أن  املعروف  ومن    
يعلمون  املدرسني  أو  املعلمني  من  مجلة  إىل  حباجة  أنها  فكما  احلياة،  وتشعب  التنمية 
الطلبة يف املدارس، فهي حباجة إىل الطواقم الطبية والصحية والتمريضية يف  امليادين 
املهندسني واملساحني وفنيي اإلعمار يف جماالت اهلندسة  الطبية والصحية، وحباجة إىل 
امليكانيكية، إىل احلاسوب »الكمبيوتر«، إىل الطب، إىل البرتول والزراعة، وما إىل ذلك 

من فروع متعددة وخمتلفة.
أننا  غري  خمتلفة،  وتقنيات  وزراعية  صناعية  من  احلياة  مرافق  كل  يف  كذلك  واألمر    
ولألسف يف جمتمعاتنا العربية بوجه عام ال نولي اهتمامًا كبريًا للمجال التقين واملهين 
والصناعي، إما لعدم توافر الربامج والتدريبات واخلربات والكفاءات املالئمة واملناسبة 
يف بعض اجملاالت كالتقنية مثاًل، وإما ألننا ال نعترب البعض منها علومًا حترتم وكفاءات 
لذويها  والتقدير  االحرتام  فيها  ونظرة  مليئة  بعني  إليها  ينظر  فال  تقدر،  ميدانها  يف 
وأصحابها، وبالتالي نعزف عنها كآباء ومربني وطلبة، وذلك كاجملاالت املهنية والصناعية، 
يف  احلظ  حيالفه  مل  ومن  سواه،  علم  وال  واألخري  األول  هو  األكادميي  التعليم  ونعترب 
التخصصات وأصحابها  ملثل هذه  فالنظرة  الوجهة،  فيتوجه إىل هذه  التعليم األكادميي 
االقتدار  وذوي  املتفوقني  الطلبة  لدى  اجملاالت  هذه  عن  العزوف  جند  مما  دونية،  نظرة 
واملوجهون،  واملخططون  واملربون  اآلباء  نهجهم  وعلى  ورائهم  ومن  والفين،  الذهين 
ولرمبا أولئك نتاج هؤالء، فتكون هذه النظرة حيال تلك العلوم ومنتسبيها نابعة من 
الفلسفة لدى جمتمعاتنا بوجه عام جتاه هذه التخصصات املهنية، وطريقة تقويم أصحابها 

واملنتسبني لعلومها واحلاملني هلا.
  ويف معرض األهمية البالغة هلذه العلوم وضرورة االهتمام بها يقول الدكتور عبد اهلل 
عبد الدايم: تشري الدراسات احلديثة إىل الدور احلاسم الذي يلعبه جتديد مناهج الرتبية 
وطرائقها يف خلق األساس الضروري واملناخ الالزم للثورة العلمية والتكنولوجية، وتبني 
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هذه الدراسات أن كل تطوير يف الرتبية وفق مطالب التقدم العلمي والتكنولوجي يظل 
عاجزًا ومقصرًا عن الشأن املطلوب، إذا مل يتناول تطوير مناهج الرتبية وطرائقها خاصة، 
حبيث تغمر هذه املناهج والطرائق وتسودها روح الثورة العلمية والتكنولوجية، وحبيث 
تستطيع أن تولد لدى األطفال منذ نعومة أظفارهم املواقف واالجتاهات النفسية اليت 

حترك تلك الثورة أ.هــ)3(
   وعادة وهذا الشأن واألمر يف كل امليادين سواء أكانت أكادميية أم مهنية أم تكنولوجية 
أو زراعية، إذا مل تطور من ذوي الفهوم والعقول النرية املبدعة وذوي االهتمام الكبري 
وعناية  رعاية  بكل  املبدعة  املطورة  الثلة  هلذه  اجملتمع  وحياطة  التوجه  يف  واإلخالص 
وتبادل  وأموال،  وخمتربات،  أدوات،  من  يلزم  ما  كل  وتوفري  هلم،  الصعب  وتسهيل 
املعلومات، والدورات املتكررة لدى الدول املتقدمة يف هذه امليادين واجملاالت، إذا مل يتم 
كل ذلك فهل هناك من إبداع، وتطور، وابتكارات كثرية ستتم يف هذه اجملاالت وامليادين، 

والعلوم املختلفة؟
   فإذا كان حظ كثري من مرافق التنمية البشرية ومسارات اإلبداع، اليت هي سبب يف 
ارتقاء اجملتمعات وتطورها ومنوها ضعيفاً، وال حيظى بالنسبة األعلى من التقدير والرعاية 
والتمييز واالهتمام، كيف حينئذ سيكون سرينا يف دروب التنمية البشرية سليمًا وخاليًا 

من العثار والظلمة؟
   يقول د. قسطنطني زريق)4(: إن عظمة الدول الكربى ترجع يف احملل األول إىل قوتها 
البشرية، أوباألحرى إىل ثروتها البشرية املنتجة اخلالقة املبدعة، وليس إىل ما يوجد لديها 
إىل حيز  الطبيعية  الطاقات  اليت خترج  القوة  أو طبيعية؛ ألنها هي  ثروات معدنية  من 
الوجود، هذه الثروة البشرية تتمثل يف املهارات »الفنية« والعلمية على خمتلف املستويات، 
وخباصة املستويات العليا حيث التحسني والتجديد واالخرتاع، إنها الكفاءات العقلية 
املتفتحة املولعة يف اكتشاف احلقائق الطبيعية اإلنسانية املخرتقة آفاق املعرفة أفقًا بعد 
أفق، املضيفة إىل ذخريتها حصيلة تلو حصيلة، إنها الطاقات احملققة املروضة على حبث 
املشكالت اإلنسانية حبثًا موضوعياً، وعلى استخراج أسبابها احلقيقية، ومعاجلتها معاجلة 

التعليم العالي والتنمية البشرية 
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ناجحة، إنها اهليئات النفسية املتطلعة إىل املستقبل، املنطلقة للرؤيا القادرة على حتقيقها 
بالتخطيط والتنظيم، إنها باختصار قدرة العلم اجلبارة اليت قلبت حياة اجملتمعات املتطورة 
رأسا على عقب، وهيأت ألصحابها إمكانات النشاط واحلرية والغنى والثراء وأسباب 

الفعل النافذ يف الطبيعة، ويف اجملتمعات اإلنسانية األخرى أ.هــ.
   ويف ظل األحباث املعدة حول دور هذا النمط من التعليم يف تنمية احلياة البشرية، 
هل لنا أن نطرح بعض التساؤالت حول اهتمام التعليم العالي يف وطننا العربي بالتعليم 

التقين والتكنولوجي واملهين، لنقول:

   ما درجة اهتمام التعليم العالي يف وطننا الكبري بالتعليم التقين والتكنولوجي واملهين؟ 
ما اخلطط والربامج اليت تضعها وزارات التعليم العالي يف وطننا الكبري لتطوير هذا 

النوع من العلوم واملعارف واجملاالت الصناعية واملهنية؟
اجملتمع  لتطوير  الضرورة  ذات  التوجهات  ملثل هذه  الالزمة  األموال  نسبة     كم هي 
وتنميته البشرية املرصودة يف موازنات وزارات التعليم العالي، واملخصصة ملثل هذه 
األغراض حتديدًا؟ ما األبواب واجملاالت والدروب اليت تفتحها وزارات التعليم العالي 
عندنا معشر العرب ملثل هذا النوع من التخصصات املهمة والضرورية وحتاول تسهيل 

كل أمر صعب أمام من لديه الرغبة يف ذلك من أبنائنا الطلبة؟
   ما السياسة العامة واخلاصة اليت تسلكها وزارات التعليم العالي يف انتقاء نوعية 
مميزة من أبنائنا الطلبة املتفوقني واختيارها، كي يكونوا يف املستقبل العناصر اليت تضع 

جمتمعاتنا على اجلادة والسبل امليسرة واملوطأة حنو اإلبداع والتطوير والتنمية الشاملة؟
  هل فكرنا حنن معشر األكادمييني بوجه عام والتعليم العالي بشكل خاص يف تطوير 
هذه االختصاصات وأصحابها بعد اختيارهم من ذوي املعدالت العالية والعقول النرية؟ 

ولرمبا هذا التساؤل يتفق يف بعض اجلوانب مع التساؤل الثاني.
  هذه أسئلة ملحة تطرح، وجيب أن تطرح، ألن ذلك له عالقة مباشرة ووطيدة بوجه 

التطوير ورقي اجملتمعات والتنمية البشرية.
  ويشري عامل  االجتماع الشهري »باتن« إىل أن تنمية اجملتمع البشري تعين تطوير مستويات 



��

احلياة حنو األحسن من خالل االستخدام األكثر كفاءة للموارد الطبيعية والقضاء على 
األمية ورفع املستويات الصحية والثقافية.)5(

  ويف ضوء ما تقدم جيب القول بأن سياسات القبول يف مؤسسات التعليم جيب أن 
تكون متساوقة ومتفقة مع خطط التنمية البشرية وأهدافها، حيث من أهم األدوار اليت 
جيب أن تؤديه اجلامعات إمنا هو خدمة اجملتمع، مبعنى أن العلوم اليت تدرس يف اجلامعات 
جيب أن تكون ذات ارتباط وثيق بأهداف اجملتمع، كما جيب أن تصب يف خدمة البشرية، 
وتنمية مرافقها، والعمل على تطويرها، واالرتقاء بها، وإال ما فائدة علوم تدرس ال متت 
إىل الواقع والواقع الثقايف بصلة؟ كان نيب اهلل حممد صلوات اهلل عليه يستعيذ من العلم 

الذي ال ينفع، إذ ورد ذلك يف قوله: »اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع...«)6(. 
  بل، ما فائدة علوم تدرس وتنفق عليها هذه األموال الطائلة والكثرية، واجلدوى منها 
أو نصفها على دول فقرية وجمتمعات  األموال  أنفقت هذه  لو  ضئيلة وقليلة يف حني 
لكان ذلك أوىل وأجدى وأكثر  متخلفة ونامية –وهي كثرية يف بلدان العامل الثالث– 
الغرب  دول  بني  ما  باملقارنة  حيصل  ما  هذا  اإلنسانية.  وخدمة  البشرية  لصاحل  فائدة 
املصطلح  هذا  الغرب  يطلق  حيث  السوداء،  كالقارة  أخرى  ودول  أمريكا–  –وخباصة 

واللفظ.
  بل ما فائدة علوم تنفق عليها املليارات وهي ضارة جدًا باجملتمعات البشرية، وفتاكة 
لدرجة االستئصال للنوع اإلنساني بل واحليواني، كاإلنفاق يف وجوه التسلح غري املشروع 

والدمار الشامل واحملظور دولياًّ من أسلحة ذرية ونووية وجرثومية وبيولوجية؟
  فاألصل يف التعليم العالي ما كان نابعًا من احتياجات اجملتمع إليه وإىل أقسامه وفروعه، 

وما كان منه خادمًا لظروف اجملتمع وتطلعاته وآفاقه املستقبلية.
  من هنا جيب أن تتحدد سياسات القبول يف مؤسسات التعليم العالي وفقًا ملا خيدم هذه 

األغراض وما كان على شاكلتها ومثيالتها.
  يقول الدكتور عبد الرمحن عيسوي، حتت عنوان »تطور وظيفة اجلامعة«)7(

  لقد تطورت وظيفة اجلامعة يف العصر احلديث واتسعت، ومل تعد جمرد ختريج عدد من 

التعليم العالي والتنمية البشرية 
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املهندسني أو األطباء، بل أصبحت قائدة خلطى التطور والتقدم مبا تكشفه من حقائق، 
وما تسهم به من حلول للمشكالت الراهنة واملستقبلية، فاجلامعة تسهم يف مواجهة 
حتديات العصر ومتطلباته، ونشر املعرفة وتوسيع آفاقها، وهلذا ينبغي أن يتناغم النهوض 

باجلامعة مع خطط التنمية الشاملة ألنه أحد عناصر املهمة أ.هـ.
    يقول الدكتور حممد منري مرسي يف كتابه »التعليم اجلامعي املعاصر: قضاياه واجتاهاته«)8(، 
ويكاد يكون هناك شبه إمجاع على أن الوظائف الرئيسة للجامعة املعاصرة تندرج حتت 

ثالثة عناوين رئيسة، هي)9(:
• إعداد القوى البشرية

• البحث العلمي
• التنشيط الثقايف والفكري العام

  ومما قاله الدكتور حممد منري أثناء معاجلته للبند األول: من أهم الوظائف اليت ارتبطت 
بالتعليم اجلامعي منذ نشأته يف العصور الوسطى اإلعداد للمهن املختلفة يف اآلداب 
.... وقال: وقد تطورت التخصصات اجلامعية مع  والقانون والطب والالهوت )10( 
عشر  التاسع  القرن  ففي  منها،  جديدة  واستحداث ختصصات  املختلفة  العلوم  تطور 
بدأت اجلامعة تهتم باإلعداد ملهنة التدريس واملهن األخرى كاهلندسة والزراعة والعلوم 
أصبحت  بل  املثقفني،  من  للهواة  جمااًل  امليادين  هذه  تعد  فلم  واالجتماعية،  الطبيعية 
ختصصات أساسية يف اجلامعة. ويف القرن العشرين أضيفت ختصصات أخرى مثل إدارة 

األعمال والصحافة وعلوم املكتبات والشؤون العاملية أ.هــ.
  قلت: كما أضيفت ختصصات أخر على رأسها احلاسوب »الكمبيوتر« وعلومه اهلندسية، 
واملؤسسات  املعاهد  وهناك  السياسية.  والعلوم  واإلعالم،  الغذائي،  التصنيع  وعلم 
ذلك من علوم وختصصات مستجدة،  إىل  وما  والتكنولوجيا،  بالتقنية  اخلاصة  العلمية 

وتستجد يف كل يوم.
  ويتابع الدكتور حممد منري قوله: »وتسهم اجلامعة بدور مباشر يف تنمية اقتصاد اجملتمع 
واستخدام موارده وثرواته وتنشيط مؤسساته الصناعية مبا خترجه من كفاءات قادرة على 
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تطوير وسائل اإلنتاج«، ومن هذا يتضح أن اجلامعة من أهم ركائز التقدم االقتصادي 
هذا  يف  ومسؤوليتها  ختدمه،  الذي  للمجتمع  والرخاء  الرفاهية  وحتقيق  واالجتماعي 
أضخم يف الدول النامية، ألن عليها اإلسراع مبعدل النمو لتعويض ما فاتها، وهي إزاء 
هذه املسؤولية الضخمة تعمل يف موارد حمدودة ومناخ مثبط، على عكس اجلامعة يف 
الدول املتقدمة حيث تعمل يف واقع يعطيها اندفاعة قوية، ويف مناخ يشدها ويؤازرها، 
وبهذا يصبح العبء أكثر على جامعات اجملتمعات النامية يف إعداد الكوادر البشرية 

الضرورية للنهوض بهذه اجملتمعات أ.هــ)11(
   فرص التعليم العالي لإلناث واإلمكانات املتاحة لتنمية املرأة

   مما ال شك فيه أن املرأة حتتل مكانة يف اجملتمع لدرجة النصف أو تزيد قلياًل يف بعض 
يف  بها  يستهان  ال  نسبة  وعطلنا  أغفلنا  قد  نكون  املرأة  جانب  أغفلنا  فإذا  اجملتمعات، 
اجملتمع، جاء يف كتاب »التنمية االجتماعية بني النظرية والتطبيق« ما نصه: »أما يف الدول 
املتخلفة فإن الكثري من أنظمتها االجتماعية تعوق حركتها فال تتقدم، ومن أمثلة ذلك؛ 
اعتماد أفرادها على ربها يف تدبري معاشها، واستعباد الرجل للمرأة كما لو كانت ملكًا 
أو متاعًا له، وهذا حسبها ونصيبها، أما أن تتعلم وتعمل لتكون منتجة، فهذا أمر صعب 

املنال، إن مل يكن حمااًل، ومن هنا جاء تعطل استثمار نصف الدولة« أ.هـ)12(
اجملتمع  هذا  قلب  تعين  فاملرأة  للمجتمع،  فقريًا  عمودًا  يشكل  الرجل  كان  ما  وإذا    
جبناح  الطريان  على  يقوى  ال  اجلناحني،  ذي  الطائر  مبثابة  البشري  واجملتمع  النابض، 
دون اآلخر، فالرجل واملرأة هما جناحا اجملتمع، ومن املمكن القول: إن املرأة يف اجملتمع 
الرؤوم  األم  فهي  امليادين،  أنها عاملة ورائدة يف كثري من  متعددة، فكما  أهداف  ذات 
ال حمالة، ومديرة مصنع األسرة، ومسؤولة عن خط انتاج النباتات الصاحلة لبناء صرح 
أفراد  تتعامل وتشرف على تربية  اليت  إذ األم يف معظم األحيان هي  العظيم،  اجملتمع 
األسرة، وكلما كانت األم ناضجة وواعية ومثقفة، كلما كانت ناجحة يف حسن إدارة دفة 
هذه الرتبية، وكانت لديها القدرة على التعامل مع األبناء وتنشئتهم التنشئة الصاحلة 
السوية، وبالتالي نستطيع يف نهاية املطاف أن حنوز أو نبين جمتمعًا واعيًا ناضجًا ناجحًا ذا 
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تربية قومية وأخالق نبيلة، وهذه هي غاية الطلب من اجملتمعات يف ظل نشدان السعادة 
والرفاهية والطمأنينة، وحنن هنا ال نقول بأن املرأة ال تصلح إال هلذا الغرض وكفى، 
علمًا أنه غرض سام وهدف نبيل، ولو استطعنا حتقيق النجاح يف هذا املطلب األجل، 
وأمنيات  البشرية  الغاية  املسافة األطول حنو  الشوط األكرب يف  قد قطعنا  نكون حينئذ 
اجملتمعات اإلنسانية، وهذا ما يهدف إليه اإلنسان يف حياته على ظهر هذا الكوكب عرب 

مسارات البشرية الضيقة يف كثري من مراحلها، واملظلمة يف البعض منها.
  غري أن احلياة اإلنسانية والبشرية املعاصرة لرمبا حتتم على املرأة أن تكون يف ميادين 
أخر غري ميدان األسرة واملنزل، و لرمبا كان هذا يف كثري من العصور، سوى أن العصر 
الذي نعيشه وحنياه من املمكن أن يكون بصورة أكرب وآكد، نظرًا للطروءات والتغريات 
الكبرية اليت اعرتت احلياة البشرية دون أن يصاحبها عرب مراحلها التارخيية ما يصاحبها 
إثر  يومًا  واملستمر  املذهل  التطور  ذات  والتكنولوجيا  والتقنية  الصناعة  جمال  اآلن يف 

آخر.
   جاء يف كتاب »علم اجتماع التنمية« ما نصه:

واحد  آن  ونتيجة يف  هو سبب  للمرأة  االجتماعية  املكانة  تغري  بأن  القول  »وميكن    
الشكل  حنو  تتجه  األسري  البناء  حيث  فمن  وظائفها،  ويف  األسرة  بناء  يف  للتغري 
نتيجة  التقليدية  وظائفها  من  العديد  تفتقد  الوظيفة  حيث  ومن  الصغري،  الزواجي 
لظهور مؤسسات متخصصة تؤدي تلك الوظائف اليت كانت تقوم بها األسرة بشكل 
غري متخصص، يضاف إىل هذا أن من طبيعة عملية التحديث احلضاري ذاتها أن تغري 
معايري التقويم االجتماعي ونسق املراكز واألدوار، أما ما يطلق عليه »هاري جونسون« 
األوضاع االجتماعية، فمع اتساع معدالت النمو احلضاري والتقدم الصناعي وانتشار 
من  كبري  قدر  وحتقيق  والعمل،  والتعليم  للتحرر  النساء  أمام  الفرص  تتاح  التعليم، 
االستقالل االقتصادي، سواء قبل الزواج أو حتى أثناء الزواج، هذا إىل جانب أن ظهور 
اخلدمات املتخصصة يف رعاية األطفال وإعداد الوجبات الغذائية واخلدمة املنزلية ....إخل 
ساعد املرأة املتزوجة على ختصيص جزء كبري من وقتها للعمل، يضاف إىل هذا أن تزايد 



��

ضغوط احلياة احلضرية سواء من الناحية املادية أو من الناحية النفسية استوجب خروج 
املرأة للعمل، وجعل منه ضرورة بالنسبة لكثري من األسر  أ.هـ )13(

  ولكي تستطيع املرأة الدخول إىل ميادين احلياة املختلفة، ال بد أن تتاح هلا فرص التعليم 
مكتملة  غري  وهي  للمجتمع  العملية  الساحات  دخول  املرأة  تستطيع  ال  إذ  العالي، 
التعليم، أو ليس عندها احلد األدنى من املؤهالت املطلوبة للعمل املراد، فإذا ما أردنا 
اإلفادة من املرأة ذات النسبة العالية يف اجملتمع، يف زمن أصبح التعليم فيه كما األكل 
والشرب، وتناوله من السهولة مبكان وضرورته حتم الزم نظرًا لتطور احلياة وتقدمها 
يف اجملاالت كافة، فإذا ما أردنا وضع املرأة يف املكان الالئق واملفيد ال بد –وهذه ضربة 
الزب- من فتح أبواب التعليم العالي وآفاقه أمام املرأة، وأن نهيىء هلا فرصة التعليم 
والبحث والثقافة متامًا كما هو احلال بالنسبة للرجل، حيث تتمتع املرأة بالعقل والفهم 
والذكاء، إذ ال فرق بينها وبني عامل الرجل بشكل عام، وحنن معشر العرب واملسلمني لنا 
الفخر واالعتزاز بأن اإلسالم كرم املرأة وأحلها املكانة اليت تليق، وفتح أمامها اجملاالت 
املتعددة يف احلياة، وحفظ هلا حقوقها املشروعة؛ من حقها يف احلياة، بل احلياة الكرمية، 
الرأي واختيار شريك احلياة، وتاريخ  إىل حقها يف العمل والتعليم واالقتصاد، وحرية 
احلضارة اإلسالمية على مر األزمنة والعصور شاهد حي على ذلك يف بغداد، ودمشق، 
والقاهرة، وبيت املقدس، والري، وقرطبة، وغرناطة، وفاس، والقريوان، وسائر احلواضر 
والشعوب  احلضارات  لدى  فيها  املرأة  كانت  أزمنة  يف  ذلك  كل  واإلسالمية،  العربية 
املرأة  ذكرت  ما  وإذا  والكرامة،  والفضل  العلم  جمالس  من  طريدة  مضطهدة  مظلومة 
مبثل  أو تضرب  بالشيطان  تشبه  كأن  ويعتقد،  يظن  ما  بأسوأ  حينها وشبهت، شبهت 
السوء، وحذار من االغرتار مبا عليه املرأة الغربية، حيث جعلت مبثابة السلعة، والسلعة 
الرخيصة، تستغل يف كثري من جوانب حياتها ألغراض جتارية أو أهداف مبتذلة رخيصة 
وغري شريفة، فنحن مع ما يطور املرأة وجيعل منها إنسانة واعية متعلمة ناضجة، متارس 

حقها الطبيعي والفطري واملشروع بكل قوة واقتدار.
  غري أنه ال بد من الوقفة البسيطة بعض الشيء، فما يتعلق بفلسفة احلياة لدى املرأة 
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الشرقية؛ ونعين بها املرأة والفتاة العربية واملسلمة، إذ ال جيوز للمرأة العربية واملسلمة 
أن تنصهر يف بوتقة الفتاة واملرأة الغربية، كما ال جيوز هلا أن تقلدها يف كل صغرية وكبرية 
دون النظر ملعطيات احلضارة اإلسالمية العمالقة وفلسفتها ذات األصالة، واحملتد العظيم 
واملتباين يف كثري من جوانبه مع الفلسفة الغربية يف نظرها للحياة واملرأة على وجه 
اخلصوص، فللمرأة املسلمة كتاب ربها الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
من خلفه، وهو اهلادي لليت هي أقوم وسواء السبيل، وهلا احلكمة البالغة من هدي نبيها 
الكريم صلوات اهلل عليه، وهلا ما عليه أئمة اإلسالم وفقهاء الدين احلنيف، والتطبيق 
والرتمجة العملية هلذه األحكام واملبادئ واآلراء طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان، فإذا 
ما تطورت أوروبا وأمريكا والغرب بوجه عام تطور اآللة يف اجلوانب املادية واحلياتية 
-وحنن أصول  هذا التطور وجذوره- حيث أخذ الغرب بكل أسباب التقدم والتطور، 
وهي كثرية ومتعددة وال جمال  لذكرها عرب هذا البحث واملخصص ألغراض أخر، وتركنا 
حنن يف املقابل ما سطرناه أصواًل لنا يف املاضي، واملاضي غري البعيد، وتركنا ما صنعه لنا 
السلف األوائل من اآلباء واألجداد والعلماء يف كل ميادين احلياة، فإذا ما وصلنا إىل 
مرحلة متأخرة يف اجلوانب املادية سارعنا إىل التنكر ألصالتنا وحضارتنا، وحاولنا جهدنا 
االنسالخ من اجللد، وجلد الذات، ومل نتورع عن االنصهار يف بوتقات اآلخرين، وعدم 
حماولة رؤية النفس على وجه صحيح، وذابت هويتنا يف هويات اآلخرين، وتركت املرأة 
املسلمة ما كانت عليه من العفاف والنقاء والتقى، وخرجت سافرة مبدية عوراتها حيث 
خلعت احلجاب وآثرت السفور، كل ذلك تقليد للمرأة األوروبية بغري هدى أو حجة 
ناهضة، فاملتوجب أن نكون مع األصالة وأن حنافظ على اهلوية واحلضارة والتاريخ يف 
منها  نأخذ  األوروبية بوجه خاص، وأن  احلياة واحلضارة  فيه على  ننفتح  الذي  الوقت 
ومن غريها كل نافع ومفيد وبناء، حبيث نكون قد مجعنا يف الوقت نفسه ما بني الطرافة 

والتالدة واألصالة واملعاصرة.
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  العائد الفردي واالجتماعي للتعليم العالي احلكومي واألهلي يف ظل سياسات التنمية 

ويف ظل االنفتاح ومفاهيم االستثمار

  مما ال ريب فيه أن هناك عالقة وثيقة ومباشرة ما بني مفاهيم االستثمار وسياسات التنمية، 
والذي ال شك فيه أيضًا أن التعليم العالي يعدُّ نوعًا وشكاًل من أنواع االستثمار يف 
زمن االنفتاح الثقايف واملعريف واالقتصادي وقضايا العوملة  وأشكاله يف كثري من جوانبها، 
وهناك التعليم العالي بنوعيه احلكومي واخلاص، وإن كان االستثمار باديًا بصورة أكرب 
وأكثر يف التعليم العالي اخلاص، غري أن النوعني يعتربان رافدين من روافد االقتصاد، 
بالتعليم احلكومي؛  يتعلق  العامة واخلاصة، ففيما  املوازنات  وطريقني من طرائق دعم 
فالكثري من الدول –وخباصة الفقرية منها- إن مل يكن مجيعها تستثمر يف هذا اجلانب 
الرسوم  وتتقاضى  الطلبة،  من  للوافدين  جامعاتها  أبواب  تفتح  حيث  جيدة،  بصورة 
بالعمالت األجنبية الصعبة أو بعملة البلد احمللية، إن كانت ذا قيمة يف األسواق العاملية. 

ناهيك عما ينفقه الفرد داخل حدود الدولة الراعية هلذه املؤسسات التعليمية العالية.
  وملاذا ال جنعل من هذا امليدان املهم يف حياة اإلنسانية والبشرية ميدان اقتصاد واستثمار؟ 
ملاذا يستثمر اإلنسان وحياول استثمار كل شيء ويف التوافه أحياناً، وال جيعل من هذا 

الغرض واهلدف بابًا عريضًا للكسب املشروع والتنمية االقتصادية؟
الربامج  على  اإلنفاق  يف  يرى  ال  هيجرت«  الشهري»بنيامني  التنمية  أستاذ  كان  وإذا    
الرتبوية والصحية وسيلة للتنمية االقتصادية فقط، ال بل عن هذه الربامج نفسها برامج 
للتنمية االقتصادية)14( فما بالنا بهذا االستثمار الكبري يف جمالي التعليم العالي بشقيه 

احلكومي واألهلي؟
البشرية  والتنمية  للحياة  نفعًا  القضايا  وأكثر  عالقة  أفضل  أن  ذكره  اجلدير  ومن     
احلياة  تقدم  إنَّ  إذ  التنموية،  والسياسة  العالي  بالتعليم  ذو صلة  أو  ارتباط  له  كان  ما 
البشرية – كما ذكرنا يف مقدمة البحث – منوط بالتقدم العلمي العالي، وكلما نهضت 
األمم والشعوب علميًا ومعرفيًا وصناعيًا وتكنولوجياً، كلما كانت أممًا وشعوبًا متحضرًة 
بني  ما  والوثيق  احملكم  الربط  حاولنا  ما  فإذا  بالعكس،  والعكس  ومتطورًة  ومتقدمًة 
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التعليم العالي وتقدمه وتطوره بسياسات التنمية، انعكس ال حمالة على مرافق احلياة 
األخرى، واستفاد اجملتمع، وتولد عن ذلك كثري من وجوه احلياة الكرمية والرفاه والسعادة، 

ذلك أن األصل يف فلسفة التعليم اجلامعي العالي خدمة اجملتمع والصاحل العام.
يف  املختلفة  التخصصات  عن  احلديث  يكون  العالي  التعليم  عن  احلديث  وحني    
هذا السلم العلمي، فمنها ما يكون يف اجملاالت الزراعية، ومنها ما يكون يف اجملاالت 
التقنيات والتكنولوجيا، وكذلك فروع  املادية والغذائية والدوائية، وكذلك  الصناعية 
اهلندسة وأنواعها، فيما إذا أخذنا بعني االعتبار، حني احلديث عن التعليم العالي يف ظل 
البطالة، أو  التنمية واالنفتاح ومفاهيم االستثمار، قضية العمالة واستئصال  سياسات 
التخفيف منها إىل حد كبري، سواء البطالة الظاهرية أو املقنعة، وانعكاسات ذلك على 
سياسات التنمية، ولرمبا يضع البعض هذه القضية يف نهاية سلم األولويات، غري أننا ال 

نستطيع إلغاءها أو إغفاهلا حبال.
  وحني احلديث عن العائد الفردي واالجتماعي للتعليم العالي، ال نفرق يف حديثنا 
عن القضية ما بني التعليم العالي احلكومي واألهلي، إال يف اجلوانب اليت ال بد من 
التفريق فيها بني اجلهتني، وحنن مع أن يكون هناك تعليم عال على املستوى الفردي أو 
األهلي، وال يقتصر األمر على احلكومات، ألننا بهذا نكون قد مهدنا السبيل ووطأنا 
ذلك يف  أكان  الفائقة، سواء  الكبرية  القدرات  وذات  املميزة  الكفاءات  أمام  الدروب 
اجلانب االقتصادي ورجاالت األعمال، أو يف اجلانب العلمي والعمل على استقطاب 
هجرات  من  نعاني  حيث  العربي،  وطننا  يف  النادرة خصوصًا  والكفاءات  الكفاءات، 
العقول والكفاءات إىل دول الغرب، حيث جيدون الرتبة اخلصبة واألجواء املهيأة املناسبة، 
النرية  العقول  هذه  من  اإلفادة  كيفية  معرفة  يف  كبرية  قدرات  لديها  جمتمعات  وتلك 
والعلماء املتخصصني والكفاءات العلمية العالية، حيث األجور املغرية ومعامل البحث 
العلمي واألدوات واآلالت الالزمة، واملختربات الضرورية اليت قد نفتقدها أو نفتقد 
ولكن  العلمي،  البحث  حرية  مثيلها  أو  ذلك  من  واألهم  الكبري،  وطننا  يف  بعضها 
العودة  حماولة  دون  وطنها  وتاركة  مهاجرة  العقول  هذه  تبقى  أن  احلل  هل  احلل؟  ما 
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ونهيئ  ونوفرها  الصاحلة  الرتبة  نوجد  أن  األمثل  احلل  أو  به؟  والنهوض  الوطن  إىل 
األجواء املناسبة هلذه الكفاءات النادرة املعطاءة، ومننحهم املال الذي حيفظ هلم كرامتهم 
ومستواهم املعيشي، مقدرين يف ذلك علمهم اجلم املميز وخرباتهم الكبرية اجلليلة؟ 
كما يستلزم ذلك احتضانهم ليس على املستوى األكادميي فحسب، بل وعلى املستوى 
الرمسي واحلكومي حتى يشعروا بالقيمة والكرامة والتقدير، وأن نضع بني أيديهم ما 
الناحية  إىل هذه  ينظر  التطوير، وال  وأدوات  العلمي  البحث  يطلبونه من مستلزمات 

النظرة إىل املعادلة الرياضية اجملردة، أو النظرة الرحبية البحتة.
  كما يتوجب على حكوماتنا وسياسيينا أن مينحوا شعوبهم حرية أكثر، وجماالت للتعبري 
يشجعه  مما  البحثية،  والطمأنينة  العلمي  باألمن  الباحث  أو  العامل  يشعر  كي  أوسع، 
على البقاء واالستمرارية واإلخالص بصورة أشد، أما إذا أحست الكفاءات العلمية 
والعقول املبدعة بعدم التقدير هلا واالحرتام، ورأت مصادرة اآلراء هنا وهناك، ونظروا 
سياسة تكميم األفواه فوجدوها احلل األمثل لدى هذه احلكومات والسياسيني يف عاملهم، 
فلن يشعروا بأمن وأمان، ويظلُّ هاجس اخلوف مسيطرًا، والرتدد يف بقائهم على أرض 
أوطانهم بادياً، ونظروا إىل أقوامهم نظرة الدون والتخلف، كل ذلك من عوامل اهلجرة 

وعدم البقاء يف األوطان، وسبب يف قلة األوبة يف نهاية املطاف.
اجلامعي  »التعليم  كتاب  مؤلف  يقول  العالي  والتعليم  اجلامعي  األمن  فكرة    وحول 
املعاصر: قضاياه واجتاهاته«، حتت فصل »حرية اجلامعة واستقالهلا«: وإذا فرضت الدولة أو 
أحد األحزاب سلطته على اجلامعة، وحاول إخضاعها ألهدافه األيديولوجية أو السياسية، 
فإن ذلك سيؤدي بالطبع إىل إضعاف اجلامعة، وإذا فرضت قيود على التدريس أو احلرية 
احلياة  ركود  عليه  ويرتتب  أساسه،  من  ينهار  اجلامعي  التعليم  فإن  للجامعة  األكادميية 
اجلامعي،  طابعها  معه  فقدت  استقالهلا  فقدت  إذا  اجلامعة  أن  ذلك  اجلامعية،  الفكرية 
وهكذا يعترب االستقالل األكادميي أول ما يعين حرية اجلامعة يف اختيار نظامها وبراجمها 
ومناهجها وطرائق التدريس، واختيار هيئة التدريس فيها، كما يعين أيضًا احلرية األكادميية، 
ما  أو  أساتذتها،  ينشره  أو  يقوله  وما  اجلامعة،  تدرسه  ما  على  قيود  عدم وضع  وتعين 
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يعربون عنه من آراء علمية أو أكادميية داخل اجلامعة. وهلذا فإن احلرية األكادميية تتطلب 
واإلرهاب  الضغط  ضد  لألساتذة  الكافية  الضمانات  توفري  أخرى،  أشياء  جانب  إىل 

والتهديد بالفصل أو الطرد أو العقوبة. أ.هــ)15(
  ويضيف صاحب املصنف قائاًل: لقد كانت احلرية األكادميية مسة مميزة لتطور اجلامعة 
منذ نشأتها، وال جدال يف أهمية االستقالل األكادميي للجامعة لكي تنمو وتزدهر وتؤتي 
مثارها. فاجلامعة قلعة للفكر والثقافة، وهو ما أكدناه أكثر من مرة، وال ميكن ملثل هذه 
من  كان  هنا  ومن  القيود،  عليها  فرضت  إذا  كاماًل  الفكري  وجودها  أن حتقق  القلعة 
الضروري أن حتظى اجلامعة باستقالهلا األكادميي، يضاف إىل ذلك أن مسؤولية اجلامعة 
يف التطوير والتغيري ومالحقة التطورات السريعة، وما يقتضيه كل هذا من التكيف 
كافية متكنها من سرعة احلركة،  بدرجة  مرنة  أن تكون  يفرض عليها  العصر،  ملطالب 
واالستقالل األكادميي اللذْين يهيئان هلا القيام بهذه البحوث، ومن دون أي ضغوط أو 

مؤثرات تعوق منوها أو حتدده أ.هــ)16(
   كما يطلب من هذه احلكومات أن تفتح الباب أمام االستثمار الفردي واألهلي للتعليم 
العالي، وأن تيسر فرصه، حيث التكامل ما بني احلكومي واألهلي، وما مل يتوافر من 
خالل احلكومة يتوافر من خالل فرص االستثمار والتنمية من خالل املؤسسات العلمية 
واألهلية، كما ندعو إىل عدم فرض الضرائب الباهظة على مثل هذه املؤسسات، حتى 
ال تضطر إىل زيادة الرسوم أو فرض الرسوم اليت ال يستطيعها سوى األثرياء، فتحرم 
الطبقات املتوسطة والفقرية من فرص التعليم العالي، مما ينعكس ذلك على اجملتمع 
وفرص التنمية البشرية بوجه عام، إذ إن هناك فرقًا كبريًا ما بني اجملتمع الذي يتشكل 
معظم أفراده من النخبة الواعية املتعلمة واملثقفة، واجملتمع الذي تسوده األمية ويكثر 
الرفاه  بعيدًا عن حياة  متطور،  متخلفاً، غري  مما جيعله جمتمعًا  الوعي،  اجلهل وعدم  فيه 

االجتماعي واالستقرار النفسي.
   وحول تداخل الثقافة والتعليم العالي مع التنمية البشرية ووصول اجملتمعات مرحلة 
النضج وعالقة ذلك بالرفاه االجتماعي، يقول صاحب كتاب »التنمية البشرية«: ويف هذه 
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املرحلة يبدأ اجملتمع يف االبتكار والتجديد يف العلوم والفنون واحلرف بعد أن كان مقلدًا 
أو مستوردًا هلا من اخلارج، فتظهر صناعات جديدة مما يؤكد قدرة اجملتمع على احلركة 
ذات  أيد  إىل  املهارة،  قليلة  العاملة  األيدي  وتتحول  التقليدية،  الصناعات  دائرة  خارج 
مهارة عالية، وترتفع األجور، وتقل ساعات العمل، أما أجهزة الدولة فتدار إدارة علمية 
مبعرفة إداريني أكفاء، مما يعزز سلطة الدولة التنفيذية وقدرتها على التخطيط السليم 

والتنفيذ الرشيد، واملتابعة املدققة، والرقابة احلازمة.
املتعلقة  القطاعات  إىل  االنتقال  مرحلة  إنها  »رستو«:  يقول  الرفاهية  مرحلة  وعن    
باخلدمات، فتزداد خدماتها كماً، وترقى كيفاً، وهي أيضًا مرحلة االنتقال إىل القطاعات 
املشتغلة باإلنتاج، فتنتج السلع املعمرة كالسيارات وأجهزة الراديو والتلفزيون ليستكمل 

بها اجملتمع مقومات الرفاهية.
   وتتميز هذه املرحلة باالرتفاع الكبري يف متوسط دخل الفرد، ليزيد عن حاجته الضرورية 
وحاجات الرفاهية، كما تتميز بازدحام املدن، وكثرة العاملني بها، وبانتشار مشروعات 
اخلدمات والرعاية االجتماعية، مبا يف ذلك خدمات التعليم والصحة والرتويح، وما إليها 

أ.هــ )17(
فمما ال شك فيه أن هناك خريًا كبريًا، وتنميًة عظيمًة يف إتاحة الفرصة أمام االستثمار 
الفردي  العائد  كان  وإن  األهلي،  أم  احلكومي  أكان  سواء  العالي،  التعليم  جمال  يف 
أن  حبكم  أقل،  بصورة  يكون  لرمبا  احلكومي  العالي  التعليم  خالل  من  واالجتماعي 
وكلما  العام،  والصاحل  اجملتمع  لتحكم  وجدت  شعبية  مؤسسات  احلكومية  املؤسسات 
أحتنا الفرصة أمام اإلرادة اإلنسانية واجملتمعية للعمل بكل طاقة متاحة وأنظمة وقوانني، 
وسهلنا لرأس املال أن يستثمر بشكل كبري وآمن، وأزلنا من طريقه العقبات والعراقيل، 
وقلنا للعقول املتفتحة واملبدعة واملبتكرة هيا اعملي وابتدعي ما شئت وما حتتاجينه من 
املؤسسة احلكومية من كل لوازم البحث واإلبداع والتجربة فهو حتت التصرف، كلما 
تعاملنا مع هذه العناصر الثالثة: اإلرادة والفعل، واملال، مبا تقدم وبشكل حيوي ومرن 
وحضاري، كلما ارتقينا إىل مصاف الدول املتقدمة واملتطورة واملبدعة. وهنا وعلى هذه 
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الشاكلة يكون العائد الفردي واالجتماعي للتعليم العالي احلكومي واألهلي يف ظل 
سياسات التنمية، ويف ظل االنفتاح ومفاهيم االستثمار، يف قمة عطائه وعنفوان شبابه 
وطاقته، ونكون ضد وضعنا سياسات التعليم العالي –يف ظل التنمية واالنفتاح-على 
اجلادة، واستطعنا اإلفادة منه على الوجه املطلوب علميًا وتكنولوجيًا وعائدًا ماديًا وتنميًة 
بشريًة جمتمعيًة. وهذا هو الذي خلق من اجملتمعات الغربية جمتمعات علمية متطورة، 
وأوصلها إىل ما وصلت إليه يف سلم الرقي البشري واإلنساني يف جوانب الصناعة 
بالضرورة  أو معظمها، وهذا  احلياة  الكثرية يف كل جماالت  والتكنولوجيا واإلبداعات 
سينقلب على قضية الرفاه االجتماعي وزيادة دخل الفرد وانتظام أمر اجملتمع، وجعله 
يف رقي وتقدم مستمرين دائمني، يقول مؤلف كتاب »التنمية االجتماعية بني النظرية 
والتطبيق«: )18( والواقع أن تنمية الثروة البشرية –إذا سارت بصورة تقدمية وبطريقة 
متصلة- فإنها تؤدي باستمرار إىل تطلعات بعيدة املدى، ولذلك فإن »أوجربن« كان على 
الثقافة يف منوها  االحتياجات كافة  حق حني تساءل عن املدى الذي ميكن أن ترضي 
لدى أفراد اجملتمع. فنمو ثقافة الثروة البشرية يؤدي إىل مزيد من االبتكار واالخرتاع، 
وإىل قدرات تركيبية أقوى من حالتها بالثقافة احملدودة، فمع أن هناك عالقة بني الثقافة 
واحتياجات اإلنسان، إال أنه يصعب حتديد هذه العالقة إذا سارت الثقافة يف طريق النمو 

والتكامل.
  فكثري من االخرتاعات املادية مثاًل قد استعملها اإلنسان ألنها تليب رغبة أو حاجة معينة 
لديه، وقد تكون الفائدة بعيدة املدى أكثر من الفائدة امللموسة حالياً، فالبخار مثاًل قد 
استعمل، ألنه يوفر كثريًا من اجلهد اإلنساني، ولكن التغريات الثقافية ومنوها أثبت أن 
للبخار فوائد أخرى غري توفري اجلهد اإلنساني، فتأثري البخار بعيد على اإلنسان، ولكن 
من الصعب التنبؤ بكل نتائجه االجتماعية، ذلك ألن هذه النتائج أكثر أهمية من جمرد 
تلبية حاجة من احلاجات عند أفراد اجملتمع، وإذا كان من الصعوبة مبكان ربط التوقيت 
الزمين لظهور االخرتاع باحلالة الثقافية، إال أن كل حادث يبدو مفاجئًا ال بد وأنه يرتد إىل 
أصول ضرورية مهدت إليه، ومع ذلك فإن املتتبع لتاريخ ظهور االخرتاعات يستدل على 
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قوة الثقافة يف حتديد اجملال الخرتاعات معينة يف حميط معني، ويتوقف بعضها على بعضها 
األمثلة  من  هلا  نهاية  ال  سلسلة  يشبه  »كروبر«  يقول  كما  االخرتاعات  فتاريخ  اآلخر، 
املتشابهة، فاالنقالب الصناعي متيز باستخدام اآللة يف اإلنتاج على نطاق واسع نتيجة 
جملموعة متالحقة يف ميدان الطاقة البخارية بوجه خاص، مما أدى إىل حلول الصناعات 

اآللية حمل الصناعة اليدوية والزراعية.
  العالقة بني خمرجات التعليم والعمل

  وكما أسلفنا من قبل إن أهم ما مييز اجلامعة هو قضاياها يف خدمة العملية التعليمية 
أواًل، واخلدمات اجملتمعية من خالل تنمية اجملتمعات والتنمية البشرية ذاتها ثانياً، وعلى 
رأس تلك القضايا إعداد القوى البشرية والكوادر العلمية ذات التخصصات املختلفة، 
وحتى نستطيع توظيف العلوم والتخصصات املتباينة يف خدمة اجملتمع وتنميته وتطويره، 
ال بد من اإلعداد والتخطيط اجليد لتوظيف القوى البشرية اجلامعية أو خرجيي اجلامعات 
بتعبري آخر، دون أن يكون هناك كم كبري من قوافل اخلرجيني ال جيدون فرص العمل أو 
األماكن ذات االستيعاب، وفق حاجة اجملتمع هلذا النوع من اخلرجيني، يف حني يوجد يف 
اجملتمع فراغات كثرية وضرورات يف زوايا متعددة، ونقص يف بعض جيوب اجملتمع ال جند 
هلا الكادر املؤهل وصاحب التخصص املراد، أو تفتقر جمتمعاتنا إىل علوم وختصصات 
من لوازم احلياة املعاصرة، ال جندها وال جند الكادر العلمي الذي حيملها، وهذا يف تقديري 
أمر يف غاية األهمية بالنسبة جملتمعاتنا العربية واإلسالمية، حيث يبدو التخلف يف معظم 
التخطيط  أو  إىل اخلطط  احمللية  تفتقر جمتمعاتنا  إذ  تعيشها وحتياها،  اليت  احلياة  جماالت 
املستمر والقائم على أسس وركائز سليمة وقوية، وذلك بالنظر إىل التعليم اجلامعي 
ملدى  نفسه-  الوقت  يف   – والواسعة  الشاملة  الرؤية  ذات  التامة  املعرفة  مع  العالي 
حاجتنا هلذا النوع من التعليم ال كماًّ -كما هو احلال- بل نوعًا ونوعية. أما فتح الربامج 
والتخصصات دون خطة سليمة شاملة مدروسة لكمرِّ املنتسبني هلذه الربامج ونوعيتهم، 
أو  التوجه  هذا  بصحة  يسلم  ال  فمما  الناس،  وواقع  اجملتمع  باحتياجات  ذلك  وربط 

سالمة هذا النوع من التخطيط، إذ سينعكس هذا النوع على اجملتمع بسلبيات مجة.

التعليم العالي والتنمية البشرية 
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يقول الدكتور عبد اهلل عبد الدايم: والتعليم ذو األثر األكرب يف التنمية، ليس أيضًا أي 
نوع من التعليم العالي، بل هو تعليم ذو مواصفات خاصة جتعله عاماًل أساسيًا من 
مثراتها،  تؤتي  أهميتها- ال  على   – التعليم  التوسع يف هذا  التنمية، وسياسة  عوامل 
التنمية  حباجات  التوسع  هلذا  ربط  يرافقها  مل  إن  أغراضها  عكس  إىل  تنقلب  قد  بل 
االقتصادية واالجتماعية، ومن أهم عوامل الربط بني التنمية عامة وبني تنمية الرتبية 
والتعليم العالي خاصة، ربط هذين األخريين حباجات القوى العاملة، وهلذا الربط معان 

ومستلزمات عديدة أ.هــ)19(
  لذا فإن فتح الربامج على هذه الشاكلة العارية عن التخطيط ليس سليماً، وإن رافق 
ذلك كم كبري من قوافل اخلرجيني، بل قد يكون هذا الكم سلبًا على اجملتمع ال إجياباً، 
متامًا كما أشار إليه  القول اآلنف، وخيلق هذا النوع من التخطيط البطالة أو البطالة 
املقنعة، ومرد ذلك على العملية التعليمية خطري، ال عند الشباب فحسب، بل عند أولياء 
واإلعجاب  اإلكبار  نظرة  بدل  للتعليم  ازدراء  نظرة  ذلك  يتسبب عن  قد  مبا  أمورهم، 
بالعلم ومحلته، ومرد ذلك إىل قلة التخطيط أو املبادرة إىل العمل العاطفي والعشوائي، 
وهذه قضية ومعضلة قد تواجه كثريًا من اجملتمعات ودول العامل الثالث، وحنن جزء ال 

يتجزأ منه.
   يقول الدكتور حممد منري مرسي)20(، ومن أهم املشكالت اليت تتصل بدور اجلامعة 
اجلامعي،  والتخصص  العمل  بالربط بني جماالت  يتعلق  ما  البشرية  القوى  إعداد  يف 
وكيف تستطيع اجلامعة أن تعد اخلرجيني الالزمني لقطاعات العمل املختلفة، وهذا يعين 
ضرورة وجود تقديرات للعمالة وتركيب القوة العاملة يف الدولة على مدى سنوات 
املنتظر يف  بالنمو  التنبؤ  استحدثت  الدول  كثريًا من  أن  الرغم من  مستقبلية، وعلى 
حجم القوى العاملة يف التخصصات املختلفة، فإن هذا األسلوب مل حيقق جناحًا كاماًل، 
اليت  االشرتاكية  الدول  العاملة يف  القوى  تقديرات  نشرت عن  اليت  التقارير  إن  بل 

اشتهرت بهذا األسلوب قد أوضحت نقاط ضعف كثرية فيه.
  ولكل دولة أسلوبها اخلاص يف حتديد التخصصات اجلامعية، وحتديد أعداد الطلبة 
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يف هذه التخصصات، وغالبًا ما تكون السلطات اجلامعية على وعي باحتياجات القوى 
الالزم  اخلريج  نوعية  أيضًا  وهناك  القريب،  املدى  على  تقديرية  بصورة  ولو  العاملة، 
ومواصفاته ملختلف التخصصات، وهذا يعين أن اجلامعة ال بد أن تطمئن إىل أن خرجيها 
تكتمل فيه املواصفات املطلوبة لقطاعات العمل والتخصصات املختلفة، كما أن على 
اجلامعة أيضًا أن تواجه التخصصات اجلديدة اليت تنشأ باستمرار نتيجة تقدم املعرفة،   
نتيجة  الطلب االجتماعي عليها، وهو متزايد ومستمر  زيادة  أن تواجه  وعلى اجلامعة 

لنمو السكان من ناحية، وتفجر املطامع واآلمال من ناحية أخرى.
إن املطالب تتزايد باستمرار على التعليم اجلامعي، كما أن توقعات اجملتمع منه تتزايد 
باستمرار أيضاً، ومل يعد التعليم اجلامعي مكتفيًا بإعداد املتخصصني على مستوى الدرجة 
اجلامعية األوىل فقط، وإمنا امتد بدراسته ودرجاته العلمية للماجستري والدكتوراة، إىل 
جانب الدبلومات العالية واملتخصصة، ومع أن اإلعداد للدرجات اجلامعية العليا قد 
يتداخل مع الوظيفة الثانية للجامعة، وهي القيام بالبحوث، فمما ال شك فيه أن التقسيم 
بني هذه الوظائف هو تقسيم اصطالحي، ومن الصعب وضع حدود فاصلة بينها، ولقد 
اتسعت وظيفة التعليم اجلامعي املعاصر لتشمل إىل جانب اإلعداد للمهن والكوادر 
العالية مهمة التدريب احلديث أيضاً، فلم تعد اجلامعة تكتفي بإعداد املهنيني فحسب، 
وإمنا أخذت على عاتقها أيضًا مسؤولية تدريبهم بعد إعدادهم، وأصبح التدريب احلديث 
مسؤولية من مسؤوليات اجلامعة تستطيع من خالله نشر االجتاهات احلديثة يف جماالت 
التخصص املختلفة، وهكذا يتكامل اإلعداد والتدريب كوظيفة رئيسة كربى للجامعة 

يف ظل مفهوم متكامل من الرتبية اجلامعية املستمرة أ.هــ
املقلرِّ يف موضوع رحب خصيب ال    وأخريًا وليس آخرًا فهذا حبث متواضع وجهد 
تكفيه اجمللدة وال اجمللدتان، فضاًل عن اإلحاطة بأطرافه املختلفة يف ورقة عمل آماًل أن 
يلقى البحث تقديرًا وإعجاباً، وحيوز على الثقة العلمية يف هذا املنحى، راجيًا أن يأخذ 

بارينا بأيدينا مجيعًا ملا فيه مصلحة أمتنا وجمتمعاتنا العربية واإلسالمية والعاملية.
  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

التعليم العالي والتنمية البشرية 
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     احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني، سيدنا حممد، 

صلى اهلل عليه وسّلم، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، إىل يوم الّدين.

    يحُعدُّ بناء املناهج من أهم املراحل وأدقها يف العملية التعليمية، فاملنهاج بناء هندسّي، 

ونظام متكامل، له أسسه وعناصره وأساليب تنفيذه، وال تستطيع أّمة أن تنقل ثقافتها 

ووجهة نظرها يف احلياة إىل أبنائها إال إذا اختذت قاعدة أساسّية لوضع املناهج، حبيث 

تسهم جزئيات املنهاج كلها يف التكوين الثقايّف ألبنائها.

  فال خترج جزئيٌة من اجلزئيات عن تلك القاعدة، وال تتناقض معها، وال تضعفها، وال 

تشكك فيها، فإن حصل ذلك كان التكوين الثقايّف والتعليمّي ألبناء األمة مشوشًا أو 

أبنائها  نفوس  األمة يف  ثقافة  يهدم  املنهجي عماًل هداماً، ألّنه  التعليم  ضعيفاً، وصار 

وال ينميها، وللوصول إىل منهج واضح متكامل، وطرائق مثلى لتطبيق املبادئ، وبلوغ 

من  جديد  من  املناهج  صياغة  عند  السريع  التخلص  من  بّد  ال  واألهداف،  الغايات 

إزدواجّية التعليم، وذلك بتوحيده يف إطار إسالمّي. ألن العلم الشرعي هو العلم الذي 

الذي  العلم  ينتفي معه اجلهل من جهة، واخلرافة والدجل واألوهام من جهة أخرى، 

احلياة،  هذه  عبور  اإلنسانّي يف  وجوده  ليستكمل  اإلنسان  حيتاجها  اليت  احلقائق  يعطي 

التعليم الشرعي

واقع - آمال - طموحات     
 الدكتور شفيق عياش /  جامعة القدس
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ولطلب أمان احلياة األخرى.

   إن خطط العلم الشرعي وبراجمه ومناهجه يف املدارس واجلامعات ذات العالقة، حباجة 

ماسة إىل وقفة متأنية، ومراجعة علمّية دقيقة، تربز ثوابت هذا العلم، وتظهر نتاج جهود 

علمائنا وفقهائنا األجالء السابقني، يف معاجلة املسائل األساسّية، يف أبواب العبادات، 

واملعامالت، واألحوال الشخصّية، والتشريع اجلنائي.

  ويف الوقت ذاته حنن أحوج ما نكون إىل أن يتضمن هذا املنهاج موضوعات تتصل بفقه 

الواقع، املتعلق بالتعامل مع األمور املستحدثة، اليت مل تقع يف الزمان املاضي، من مدخل 

فقه مقاصد الشريعة الذي يهتم بالكليات، وال يتيه يف جزئيات املسائل بصورة منفصلة 

عن كلياتها، ويدخل يف هذا فقه األقليات املسلمة، وفقه املستضعفني يف األرض، حيث 

يعد أكثر من 80 % من الالجئني يف العامل من املسلمني، وفقه احلوار مع معتنقي األديان 

السماوية األخرى، وفقه اخلالف، والفقه السياسي اإلسالمي الذي يعترب متخلفًا جدًا 

السياسية،  السياسية، والتعددية  املرأة  بالنسبة للموقف من حقوق  العبادات،  فقه  عن 

واحلزبية، والشورى، والدميقراطية، وكذلك فقه املعامالت املستجدة؛ كالبنوك، والتأمني 

بأنواعه، وما إىل ذلك.

  ولذلك ال بّد من إعادة  النظر يف تأليف الكتاب اجلامعي، حبيث جيمع بني استطاعة 

الفقهية  املوسوعات  استعمال  وإىل  األساسية،  الفقهية  املصادر  إىل  الرجوع  الطالب 

املعلومات  وتصنيف  الفقهية،  املعرفة  على  احلصول  كيفية  يف  قدرته  وتنمية  احلديثة، 

نه من البحث العلمّي، والوصول إىل احلقائق والنتائج املرجوة. بصورة متكرِّ

وال شّك يف أنه بعد ذكر أهمّية اخلّطة الدراسية واملنهاج والكتاب، يأتي دور إعداد أستاذ 

العلم الشرعي الذي يعدُّ قدوة لطالبه من حيث املعرفة والعلم باملادة املقررة، وفهمه هلا 
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يف عقله وقلبه، قبل أن تكون مادة حتفظ بنصوص جامدة، ثم متلى على الطالب ليحفظها 

دون فهم، أو إدراك، أو استيعاب عميق.

  لقد تقّدمت أساليب التدريس املدرسي واجلامعّي بصورة كبرية، شأنها شأن أساليب 

التعليم العام، وتطور علم الرتبية وأساليب التعليم بصورة جذرية، وأصبح استخدام 

تقنيات التعليم أمرًا ضروريًا يف تعليم مجيع املواد الدراسية، وتطورت وسائل تقويم 

تعليم الطلبة وامتحاناتهم، حبيث ال جيوز التعامي أو التغاضي عنها يف تدريس مواد 

العلوم الشرعّية.

  ومن هنا ينبغي أن يعد مدرس مواد العلم الشرعّي بعامة إعدادًا تربويًا وفنيًا متخصصاً، 

لتكون أساليب التعليم فعالة وناجحة يف حتقيق األهداف التعليمية املتوخاة يف جماالتها 

الرتبوّية الثالثة؛ وهي: املعلومات، واملهارات، واالجتاهات.

التعليم الشرعّي املدرسي واجلامعّي ضمن ضوابط شرعّية، هو هاجس    إن إصالح 

الكثريين املتطلعني إىل أن يأخذ اإلسالم بفكره وفقهه مكانه الالئق واملطلوب يف حركة 

احلياة ونشاطها.

  ولعّل خري ما يدل على ذلك ما قاله املفكر اإلسالمّي عبد الرمحن النقيب يف أحباثه 

على  دييّن  تعليم  من  شابهه  وما  األزهرّي  التعليم  »إن  الصدد:  هذا  القّيمة يف  وكتبه 

أّن خريج هذا  تتأكد من  العامل اإلسالمّي كله، حمتاج إىل مراجعة كاملة، لكي  مستوى 

النوع من التعليم، قد أعّد بالفعل اإلعداد املناسب لداعية القرن احلادي والعشرين«. 

ويتابع قائاًل: »وهذا جمال حساس، وخيشى أن يقرتب منه الكثري حرصًا على السالمة 

أو قناعته باملوجود، وظنًا منه أنه ليس باإلمكان أبدع مما هو كائن، وأكاد أجزم أن إعادة 

النظر يف هذا النوع من التعليم هو ضرورة إسالمية، بل هو من أوىل الضرورات لنجاح 

التعليم الشرعي  واقع - آمال - طموحات
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العمل اإلسالمّي، من جهة أهداف هذا التعليم ومناهجه، ومعلمه، وطالبه، وإدارته، 

ومتويله، كّل ذلك يف حاجة إىل وقفة ووقفات، وكثري من البحوث والدراسات النظرية 

والتجريبّية)1(«. ويعلل الدكتور النقيب أهمية هذه الدعوة، بقوله:

  ما زال طالب العلوم الشرعية حيتلون يف جمتمعاتنا اإلسالمّية مكانة شعبية يف نفوس 

اجلماهري، وما زالوا أكثر قدرة على إحداث التغيري من طالب العلوم غري الشرعية، إذا 

أحسن اختيارهم، وأتقنا إعدادهم ألداء دورهم القيادّي يف حياة األمة، كيف ال؟ وسيكون 

القرآن والسّنة يف قضايا  الدليل من  الذين جيتهدون يف ضوء  العلماء واخلرباء  فيهم 

األّمة، ويقدمون احللول ملا تواجهه من مشكالت سياسّية واقتصادّية واجتماعّية.

  وها هو العالّمة ابن باديس املغربّي يدق ناقوس اخلطر يف أيامه، ملا رآه من تدهور 

أوضاع التعليم الشرعي يف بالده، داعيًا إىل ضرورة تدارك اخللل، وسّد الثلمة قبل فوات 

األوان.

   فقد الحظ أن املناهج والربامج املتبعة يف زمانه، ليست يف وضع سويٍّ يف أشكاهلا، 

ودعا رجال الفكر والرتبية إىل ضرورة إعادة النظر يف هذه املناهج، قائالًَ: فهل نعّد منهجًا 

فيضيع  عليه  ما حنن  على  نستمر  أم  عظيماً،  رجاؤنا  فيكون  نباتًا حسناً،  أبناءنا  ينبت 

الرجاء )2(.

اهلوامش 

1 د. عبد الرمحن النقيب- الرتبية اإلسالمية يف مواجهة النظام العاملي اجلديد، الطبعة األوىل – دار الفكر 
الرتبوّي، ص)46(.

2 مصطفى محيداتو – عبد احلميد بن باديس وجهوده الرتبوّية، سلسلة كتاب األمة ص)57(.
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  السؤال: زوجة هجرت زوجها لسنوات عدة، ومل يتلفظ بالطالق حنوها، علمًا أن كالًّ 
من الزوجني يقيم يف دولة خمتلفة، والزوج إيطالي اجلنسية، وقد أصدرت له شهادة اعتناق 
لإلسالم، ويوجد هلما ولد واحد، فهل يصح هلذه الزوجة املبيت يف بيت زوجها حال 

زيارتها البنهما املقيم مع والده؟
  اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد 

األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛
   فباإلشارة إىل السؤال املثبت نصه أعاله، ومبوجب حجة إسالم الزوج املرفقة، ومبا أن 
اهلجر املشار إليه يف السؤال مل يصاحبه طالق أو أية موانع شرعية أخرى، فال مانع من 
مبيت هذه املرأة يف بيت زوجها وممارسة حياتها الزوجية معه، ألنها حسب املعطيات 
املبينة يف السؤال ما تزال زوجًة له، إال إذا وجد ما خيالف ذلك من األمور اليت مل تذكر 

يف نص السؤال.
  *** *** *** *** ***

   السؤال: هل جيوز أن يطلق على مجعية اسم )اخلالدين اخلريية(؟
   اجلواب: اخللود نسيب وليس مبستوى واحد، وبالرجوع إىل معاجم اللغة يظهر أن من 

قال تعاىل :  َفاْسأَُلواْ َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُموَن زاوية الفتاوى

)النحل:43(

الشيخ حممد أمحد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 
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معانيه: دوام البقاء يف دار ال خيرج منها، ومنها اإلقامة يف األرض، ويف القرآن الكريم: 
}َوَلـِكنَّهحُ َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض{)1(، ودار اخللد هي اآلخرة لبقاء أهلها فيها، واملخلد الذي 

يبطئ عنه الشيب، أو مل تسقط أسنانه من اهلرم، واخلالدي: ضرب من املكاييل)2(.
  فاخللود منه األبدي، ومنه املرحلي، واألبدي ال يطلق إال على اآلخرة، أما املرحلي أو 
النسيب فال مانع من إطالقه على مسميات يف الدنيا، والتسمية باسم »خالد« مستخدمة 
قدميًا وحديثاً، والرسول  أقرها، حيث وجد من تسمى بهذا االسم من بني الصحابة، 

ومل يأمر بتغيريه أو استبداله.
  وحيث مل أطلع على دليل ينهى عن التسمية باسم »خالدين«، فال مانع منها ما دام 
املقصود غري اخللود األبدي الذي هو متعذر واقعًا وحقيقة وشرعًا يف الدنيا، وعليه فال 

مانع من تسمية مجعية باسم »اخلالدين اخلريية«.
  مع النصح بتجنب التسمية بأمساء مشكلة، أو اليت تثار خالفات حوهلا بني الناس، 
وخباصة حني تطلق على أمور يشرتك فيها عامة الناس أو بعضهم، فاألمساء كثرية ال تعد 

وال حتصى، واملتفق عليه أوىل من املختلف حوله.
***  ***  ***   ***   ***

   السؤال: ما حكم بيع الذهب ديناً، أو بشيكات مؤجلة؟    
  اجلواب: إن الشريعة اإلسالمية أوجبت للبيع شروطًا وأركاناً، والذهب من أصناف 
املواد اليت اشرتطت يف بيعها وشرائها شروطًا خاصة، إذ جيب التماثل والتقابض عند 
احتاد اجلنس، مثل بيع ذهب بذهب، وجيوز التفاوت عند بيعه بأصناف أخرى من غري 
ِة َواْلربحُُّ  ةحُ ِباْلِفضَّ جنسه، ويبقى شرط التقابض قائماً، لقوله : » الذََّهبحُ ِبالذََّهِب َواْلِفضَّ
ِبَيٍد  َيًدا  ِبَسَواٍء  َسَواًء  مبِِْثٍل  ِمْثاًل  ِباملِْلِح  َواملِْلححُ  ِبالتَّْمِر  َوالتَّْمرحُ  ِعرِي  ِبالشَّ ِعريحُ  َوالشَّ ِباْلربحُرِّ 
وا َكْيَف ِشْئتحُْم ِإَذا َكاَن َيًدا ِبَيٍد« )3(، وعليه فال جيوز  َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْصَنافحُ َفِبيعحُ
بيع الذهب مع تأجيل دفع الثمن أو املقابل، ألن يف ذلك إخالاًل بشرط التقابض، أما 
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جميز  بني  ذلك  يف  املعاصرون  العلماء  اختلف  فقد  بالشيكات،  الذهب  لبيع  بالنسبة 
على  وبناء  القبض،  مؤجلة  أو  املتأخرة  بالشيكات  الذهب  بيع  منع  إىل  ومنيل  ومانع، 
ذلك فال جيوز بيع الذهب مع تأجيل دفع املقابل سواء أكان هذا املقابل عملة نقدية أم 

شيكات بنكية مؤجلة.
   ***  ***  ***   ***   ***

  السؤال: ما حكم قيام بعض حراس املسجد األقصى املبارك وسدنته برتك عملهم لتأدية 
صالة اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام؟

  اجلواب: صالة اجلمعة جتب على املسلم الذكر البالغ العاقل املقيم صحيح اجلسم،  وال 
،  َصلَّى اهللَّحُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َقاَل:  َمْن  وَل اهللَِّ جيوز تركها تهاوناً، ففي احلديث الشريف: »َأنَّ َرسحُ

ًنا ِبَها    َطَبَع    اهللَّحُ َعَلى َقْلِبِه« )4( َتَرَك َثاَلَث مجحٍَُع َتَهاوحُ
  وهناك أعذار تبيح ترك صالة اجلمعة، مثل السفر أو املرض أو اخلوف،  َعْن اْبِن َعبَّاٍس 
ْذٌر،  ،  َصلَّى اهللَّحُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن مَسَِع املحَُناِدَي َفَلْم ميََْنْعهحُ ِمْن اترَِّباِعِه عحُ ولحُ اهللَِّ    َقاَل: َقاَل َرسحُ

اَلةحُ الَّيِت َصلَّى« )5( ْذرحُ؟ َقاَل: َخْوٌف، َأْو َمَرٌض، ملَْ تحُْقَبْل ِمْنهحُ الصَّ َقالحُوا: َوَما اْلعحُ
   فإذا اقتضى األمر بعض العاملني يف جمال حراسة املسجد األقصى للتخلف عن أداء 
اجلمعة للزوم قيامهم بواجب حفظ أمن املسجد واملصلني، فإنهم يكونون من أصحاب 
عنها صالة  بداًل  ويصلون  اجلمعة،  أداء صالة  عن  التخلف  هلم  يباح  الذين  األعذار 

الظهر.
  وقد جاء يف املوسوعة الفقهية أن من بني أعذار ترك اجلمعة واجلماعة، املريض الذي 
يشق عليه أن يصلي مع اجلماعة، واحلارس، ورجال األمن، واملطافئ، وغريهم ممن يشتغل 
مبصاحل املسلمني الضرورية، إذا جاء وقت الصالة وهم يؤدون عملهم صلوا يف مكانهم، 

وهلم أن يصلوا بدل اجلمعة ظهرًا عند احلاجة. )6(
   وورد يف منتهى اإلرادات يف الفقه احلنبلي أن من أعذار ترك اجلمعة واجلماعة احلبس، 

زاوية الفتاوى
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واخلوف من ضرر يف مال استؤجر حلفظه، ولو نظارة بستان.
   أما إن حصلت الكفاية للحراسة فإنه جيب على الباقني أن يصلوا اجلمعة.

وخباصة  اهلل،  إىل  املسلم  بها  يتقرب  اليت  األعمال  أفضل  من  مجاعة  الصالة  وأداء    
النبوي  واملسجد  احلرام  املسجد  مثل  والثواب،  األجر  فيها  يضاعف  اليت  املساجد  يف 
بسبب عذر  األوىل،  اجلماعة  مع  أدائها  من  املصلي  يتمكن  مل  فإذا  األقصى،  واملسجد 
قاهر، فبإمكانه أن يؤديها مع مجاعة ثانية أو مفردًا. ومما ال شك فيه أن موظفي احلراسة 
يف املسجد األقصى املبارك يتحملون مسؤولية كبرية للحفاظ على أمن املسجد، فإذا مل 
يكن هناك بديل للحارس، وكان عمل احلراسة متعينًا عليه وقت أداء صالة اجلماعة، 
فيمكنه أن يؤديها بعد أن يتوافر البديل خالل فرتة الصالة، وأظن أن املسؤولني يف دائرة 
األوقاف اإلسالمية يضعون هذا األمر يف حسبانهم، ويتيحون للحارس أن يؤدي صالته 
يف وقتها، وحتمًا سيتعذر عليهم أن يتيحوا اجملال جلميع احلراس للقيام بأداء الصالة مع 

اجلماعة األوىل يف الوقت ذاته.
***  ***  ***   ***   ***

  السؤال: هل يصاب الطفل وهو يف سن الثامنة من عمره بسحر؟ 
حر أمر خيفـى سببـه، ويتخيل على غري حقيقته، وجيري جمرى التمويه    اجلواب: فإن السرِّ
اليد  واخلداع، ولطف مأخـذه ودق، وهو نوعان: ما كان ختياًل ومتويهًا باستخدام خفة 
قال  تسعى،  حيات  وعصيهم  حباهلم  أن  فرعون  سحرة  ختيرِّل  مثل  التحرك،  وسرعة 

ْم خيحَُيَّلحُ ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى{)7( وا َفِإَذا ِحَباهلحُحُْم َوِعِصيُّهحُ تعاىل:}َقاَل َبْل َأْلقحُ
وا َما َتْتلحُو     وقسم ثان فيه تأثري مباشر على اإلنسان بإذن اهلل تعاىل، قال سبحانه: }َواتََّبعحُ
وَن النَّاَس  َياِطنَي َكَفرحُوا يحَُعلرِّمحُ َلْيَمانحُ َوَلِكنَّ الشَّ َلْيَماَن َوَما َكَفَر سحُ َياِطنيحُ َعَلى محُْلِك سحُ الشَّ
ْحَر َوَما أحُنِزَل َعَلى املََلَكنْيِ ِبَباِبَل َهارحُوَت َوَمارحُوَت َوَما يحَُعلرَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيقحُواَل  السرِّ
م ِبَضاررِّيَن  َما َما يحَُفررِّقحُوَن ِبِه َبنْيَ املَْرِء َوَزْوِجِه َوَما هحُ وَن ِمْنهحُ ْر َفَيَتَعلَّمحُ ا حَنْنحُ ِفْتَنٌة َفاَل َتْكفحُ ِإمنََّ
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وا ملََِن اْشرَتَاهحُ َما َلهحُ  ْم َوَلَقْد َعِلمحُ هحُ ْم َواَل َينَفعحُ رُّهحُ وَن َما َيضحُ ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن اهللَِّ َوَيَتَعلَّمحُ
وَن{)8( ْم َلْو َكانحُوا َيْعَلمحُ يِف اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه َأنفحَُسهحُ

  فيفهم من هذه اآلية أن السحر يضر وال ينفع، ولكنه ضرر حمكوم بإرادة اهلل تعاىل، وال 
يكون إال عندما يقصررِّ اإلنسان يف محاية نفسه من تلك الشرور، واحلماية تكون بقراءة 
البقرة وسورتي  الكرسي وخواتيم سورة  وآية  الفاحتة  الكريم، ال سيما سورة  القرآن 

املعوذات. 
  وبناء عليه فقد يقع ضرر السحر على ابنة الثماني سنوات، واحلل يكون باستنفاذ 
وسائل العالج العضوي والنفسي عند األطباء املتخصصني، ألن السحر قد تتماهى 
أعراضه مع أنواع كثرية من األمراض النفسية، وقد يتالزم السحر واملرض النفسي، 
فيجب عدم إغفال جانب العالج النفسي بعد العالج العضوي، ويف السياق ذاته ينبغي 

االلتجاء إىل اهلل تعاىل الذي بيده شفاء مجيع األمراض . 
  أما اتهام أشخاص بعينهم أنهم من قام بعمل السحر، فهذا يدخل يف نطاق الظن 
لُّ أحُْوَلِئَك  َؤاَد كحُ ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفحُ احملرم، قال تعاىل: }َواَل َتْقفحُ َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

واًل{)9( َكاَن َعْنهحُ َمْسؤحُ
واهلل يقول احلق وهو اهلادي لسواء السبيل

اهلوامش
1. األعراف:176.

2. لسان العرب، ج5، ص124.
3. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدًا.

4. سنن أبي داود، ج1، وورد يف املستدرك ج 1، ص 415، أنه حديث صحيح على شرط مسلم.
5. املستدرك على الصحيحني، ج1، ص 273.
6. املوسوعة الفقهية، عن موقع الدرر السنية.

7. طه:66.
8. البقرة:102.
9. اإلسراء:36.

زاوية الفتاوى
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الشيخ إحسان إبراهيم عاشور
مفيت حمافظة خانيونس / عضو جملس اإلفتاء األعلى

    
  

 
  احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد؛ 

  فإن اإلنسان إذا َحلَّت بساحته َرِزيَّة، وابتحُِلَي بفقد عزيز عليه، استحُِحبَّ للناس أن يحَُسلُّوه 
يف مصابه ويواسوه، وهو املعروف بالتعزية، وهي مشروعة، لقول رسول اهلل  : » َما ِمْن 
َلِل اْلَكَراَمِة َيْوَم اْلِقَياَمِة« )1(، بل قد  ْبَحاَنهحُ ِمْن ححُ ْؤِمٍن  يحَُعزرِّي َأَخاهحُ مبحُِصيَبٍة، ِإالَّ َكَساهحُ اهللَّحُ سحُ محُ
ميكثون عنده للتعزية وجيالسونه وقتًا يطول أو يقصر، وممَّا اعتاده الناس يف هذه األزمان 

اجللوس للتعزية؛  الستقبال من يأتي إليهم لتعزيتهم، ومواساتهم يف مصابهم.
   وقد اختلف العلماء يف حكم الـجلوس للتعزية بني قائل باجلواز بشروط، وآخَر يقول 

باملنع، واختلفت عبارات القائلني باملنع بني الكراهة والبدعة.
خالفات  والـمحُ الـَمحاذير  من  خال  إذا  للعزاء،  اجللوس  َجَوازحُ  هو  ه  ححُ أَرجرِّ    والذي 

ئل عن  الشرعية، وهذا ما أفتى به مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل، عندما سحُ
َعزرِّين، واجتماعهم لذلك، حيث قال: )ال أعلم بأسًا  جلوس أهل امليت الستقبال الـمحُ
َعزين يف بيته  فيَمْن نزلت به مصيبة مبوت قريب، أو زوجة، وحنو ذلك، أن يستقبل الـمحُ
نَِّة؛ وإذا  نٌَّة، واستقبالحُ املعزين ممَّا يحُِعينحُهم على أداء السحُ يف الوقت املناسب؛ ألنَّ التعزيَة سحُ

لُّ ذلك َحَسٌن()2(. ْيِب، َفكحُ م بالقهوة، أو الشاي، أو الطرِّ أكَرَمهحُ
  ومما يحُسَتَدلُّ به على جواز اجللوس الستقبال املعزين، ما يأتي: 

  )أ( عن عائشة رضي اهلل  عنها: »َأنََّها َكاَنْت ِإَذا َماَت املَيرِّتحُ ِمْن َأْهِلَها، َفاْجَتَمَع ِلَذِلَك 
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ِنَع  ِبَخْت ثحُمَّ صحُ َْمٍة)3( ِمْن َتْلِبيَنٍة)4(،   َفطحُ َتَها، َأَمَرْت ِبربحُ النرَِّساءحُ، ثحُمَّ َتَفرَّْقَن ِإالَّ َأْهَلَها َوَخاصَّ
وَل اهللَِّ    َصلَّى اهللَّحُ  ْلَن ِمْنَها، َفِإنرِّي مَسِْعتحُ َرسحُ بَّْت  التَّْلِبيَنةحُ   َعَلْيَها، ثحُمَّ َقاَلْت: كحُ َثِريٌد)5(، َفصحُ

َؤاِد املَِريِض، َتْذَهبحُ ِبَبْعِض احْلحُْزِن«)7(. ٌة)6( ِلفحُ :   التَّْلِبيَنةحُ    جمحُِمَّ َعَلْيِه َوَسلََّم    َيقحُولحُ
لُّ على أنهم كانوا ال َيَروَن يف االجتماع بأساً، وأنه كان من    فَصدرحُ هذا الـحديث َيدحُ

عادتهم اجتماعحُ أهل امليرِّت، واجتماعحُ غريهم معهم. 
  )ب( وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: » ملَّا جاَء النيبَّ   قتلحُ ابِن َحاِرَثَة وَجعَفٍر وابِن 

، وأنا أنظرحُ من َصاِئِر الباب)8( ... احلديث«)9(. َرَواَحَة  َجَلَس يحُعَرفحُ فيه احلحُزنحُ
  قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: )ويف هذا احلديث من الفوائد جوازحُ اجللوس للَعزاء 

ِبَسِكينٍة وَوقار(.
  )ج( وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  قال: »بينما حنن نسريحُ مع رسول اهلل  إْذ 
َط الطريَق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمةحُ  ا َتَوسَّ نُّ أنَّه َعَرَفها، فلمَّ َر بامرأٍة ال َتظحُ َبصحُ
بنٌت رسول اهلل ، فقال هلا: ما أخرَجِك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: َأَتيتحُ أهَل هذا امليرِِّت 

م مبَِيرِِّتِهم...احلديث« )10(.  َفرَتَمحَّْتحُ إليهم، وَعزَّْيتحُهحُ
م، وهذا     ففي هذا احلديث أن أهل امليت يبَقون يف بيتهم، ويأتيهم من يريد أن يحَُعزرَِّيهحُ
ظاهر من قول فاطمة رضَي اهلل عنها: )أتيت أهل هذا امليت(، وال ميكن أن تأتيهم إال 

يف بيتهم.
التعزية، وعلى جواز خروج  يدل على مشروعية  )واحلديث  اهلل:  السندي رمحه  قال    

النساء هلا()11(. 
   )د( إن االجتماع للعزاء من العادات، وليس من العبادات، بدليل ما جاء يف حديث 
النساء،  امليت من أهلها، فاجتمع لذلك  إذا مات  عائشة رضي اهلل عنها: )أنَّها كانت 
ثم تفرقن...(، والذي يفيد أن االجتماع للعزاء كان عادة عندهم، ومعلوم أن األصل يف 
العادات اإلباحة، ما مل ختالف دلياًل شرعياً، وأنَّ البدع ال تكون يف العادات الـَمْحَضِة، 
إال إذا اعتحـُِقَد بها التقرُّبحُ إىل اهلل تعاىل، كما أشار لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه 
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اهلل - يف أكثر من موضع من كتابه املعروف)12(.
الناسحُ ملحُواساِته يف بيته، فَيستقبلحُهم، وجَيلسحُ  يأتيه  َعَزاٍء،  َيفَتححُ بيَت  َمْن ال    )هـ( إنَّ 

َيافِة، وليس هلذا معنى سوى اجللوس للعزاء. م، وَيقدرِّمحُ هلم واِجَب الضرِّ َمَعهحُ
   وأما املانعون من اجللوس للتعزية فقد اعتمدوا على أثر جرير بن عبد اهلل ، قال: 
عاِم بعَد َدفِنه، ِمَن النرَِّياَحِة«)13(، والنياحة  نَّا َنَرى االجتماَع إىل أهل امليت، وَصِنيَعَة الطَّ »كحُ

حمرمة، فيكون ذلك االجتماع حمرماً.
أنَّ كثريًا من علماء  ـ إال  النووي واأللباني رمحهما اهلل  َحه  ـ وإْن َصحَّ   وهذا األثر 
عف؛ كالذهيب، وابن حجر، وابن سعد، وحَييـى ابن  وا على َسَنِدِه بالضَّ احلديث َحَكمحُ

َمِعني، وعلي بن الـَمِديين، وغريهم.
ته فال َيصلحُححُ دلياًل للمانعني، وذلك لسببني:    وعلى َفَرِض ِصحَّ

ما: االجتماعحُ    األول: إنَّ صورة النياحة اليت وردت يف أثر جرير  مَجََعْت أمرين معاً؛ وهحُ
ْنِع أهِل الـَميرِِّت طعامًا ملَِْن جَيتمعحُ عندهم، كما ذكر الشوكاني وغريه. للعزاء، مع صحُ

تَـَّفِق    والثاني: إنَّ هذا األثر عن جرير  معاِرٌض حِلديث عائشة رضي اهلل عنها الـمحُ
ختَلِف فيه. ِته على الـمحُ تَفقحُ على ِصحَّ ِته، وعند التَـَّعارحُِض يحُقدَّمحُ الـمحُ على ِصحَّ

وضوابَط،  بشروط  تقييده  من  بد  فال  للتعزية،  اجللوس  جواز  لدينا  ترجح  وحيث    
البدعة  أو  الكراهة  إىل  به  تحُفضي  وحَمَاذير،  محُنكرات  من  يحَُصاِحبحُه  ممَّا  َسالَمَته  َتْضَمنحُ 

واحلحُرمة، وهي مخسة ضوابط:    
ان،  نكرات والِبَدِع؛ كالغيبة ولغو الكالم، وتقديـم الدُّخَّ   1ـ أن خَيلَو الـمجلس من الـمحُ
ل ِلقراءة القرآن، وكذا  َسجرِّ ووضع أكاليل الزهور، وتعليق الصور، وفتح املذياع أو الـمحُ

عانقة. التقبيل والـمحُ
ٌط، أو َجَزٌع، خاصة  زن، أو يحَُصاِحَبه ِنَياَحٌة، أو تَسخُّ   2ـ أالَّ يرتتب عليه تـجديٌد للححُ

عند النساء.
َعزرِّين أو الـجالسني من ذويهم طعاماً؛ وقد َنبَّه الشيخ    3 ـ أالَّ يصنع أهل الـميرِّت للمحُ
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ئَل عن حكم جلوس بعض أهل امليت ثالثة  ابن باز - رمحه اهلل - على ذلك عندما سحُ
محُ  الناسحُ فال َحَرَج إن شاء اهللحُ ؛ حتى ال يحُْتِعبوا الناَس؛  أيام، فقال: )إذا جلسوا حتى يحَُعزرَِّيهحُ

وا للناِس َوِليمًة()14(. لكن من دون أْن َيصَنعحُ
ْكَث عند أهل امليت، إذا كان ذلك يحُفِضي إىل اإلثقال  َعزرِّي الـمحُ   4 ـ أالَّ يحُِطيَل الـمحُ

عليهم وإيذائهم.
  5 ـ أال يكون يف جلوسه تأخرٌي ِلواجباِته الشخصية، أو ملَِصاحِل املسلمني، وحاجاتهم. 

فإذا كان جملس العزاء خاليًا من هذه الـمحاذير، فاجللوسحُ فيه مباٌح ال بأس به.
جَتنُّبًا  العشاء؛  إىل  العصر  بعِد صالة  ِمْن  للعزاء  اجللوَس  الناسحُ  تعاَرف  لو  وَحبَّذا    

نِع الطعام، وتعطيل الواجبات، وحنو ذلك. للوقوع يف بعض هذه احملاذير؛ كصحُ
   وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

اهلوامش
1. سنن ابن ماجه، كتاب ما جاء يف اجلنائز، باب ما جاء يف ثواب من عزى مصابا.

2. جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة 13 /373.
3. الربمة: أي ِقدٍر.  

4. التلبينة: وهي طعام من دقيق أو خنحَُاَلٍة فيه َعَسٌل.
5. الثريد: وهو اخلبز مع املََرق.

6. جممة: أي محُرحية له.
7.  صحيح البخاري، كتاب األطعمة، باب التلبينة.

8. صائر الباب: َشقرِّه.
9. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام.

10. سنن النسائي، كتاب اجلنائز، باب النعي.
11. سنن النسائي حباشية السيوطي والسندي 4 /328.

12. جمموع فتاوى ابن تيمية.
13. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، ومسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما.

14. جمموع الفتاوى 13 /382.
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    متهيد

    اإلعجاز العلمي يف عصر تقدم العلم واالكتشافات واملخرتعات واملعارف العلمية 

تفريط،  وال  إفراط  غري  من  بتوسط  ولكن  يستثمر،  أن  واسع جيب  وباب  نافع  علم 

وضمن الضوابط الشرعية اليت اشرتطها العلماء. 

اليت  احلكيمة  التشريعات  تلك  العلماء  نظر  العلمي يف  اإلعجاز  موضوعات  ومن    

خفيت ِحَكمها أو كثري من ِحِكمها وقت نزول القرآن، و تكشفها اليوم أحباث العلماء 

يف شتى اجملاالت، إىل جانب آيات اهلل يف اآلفاق واإلنسان والكون والطبيعة. 

   ومن هذه التشريعات حتريم بعض املطعومات اليت لو نزل فيها قول احلق }َوحيحُِلُّ هلحُمحُ 

يرَِّباِت َوحيحَُررِّمحُ َعَلْيِهمحُ اخْلََبآِئَث{)4(، لكفى، ومع هذا، فقد جاءت عشرات اآليات يف  الطَّ

بيان احملرمات من املطاعم واملشارب.

   ويف هذه الورقات أسلط الضوء على أسرار حتريم اخلمر، وحيث أحسنت فمن توفيق 

اهلل، وإن أسأت فمين ومن الشيطان، راجيًا من اهلل العفو والقبول. 

     تعريف اخلمر

   اخلمر من حيث مكوناتها: هي كل سائل حيتوي على نسبة معينة من الكحول.)5(

    اخلمور 
 الشيخ أمحد شوباش  /  مفيت حمافظة نابلس



��

وختتلف هذه النسبة يف أنواع اخلمور، ففي البرية مثاًل ال تزيد نسبة الكحول عن 3 %، 

بينما تصل يف اخلمر املركز إىل 50 % . 

وجند نصوص الدين اإلسالمي وهي خري فاصل وموضح ألمور حياة اإلنسان، تقول يف 

، صلى اهلل عليه وسلم:  ولحُ اهللَِّ َمَر َقاَل: َقاَل َرسحُ اخلمر: هي كل مادة مسكرة، فَعِن اْبِن عحُ

َو َيْشَربحُ اخْلَْمَر، يحُْدِمنحَُها، ملَْ َيْشَرْبَها يِف  لُّ محُْسِكٍر َحَراٌم، َوَمْن َماَت َوهحُ لُّ محُْسِكٍر مَخٌْر، َوكحُ »كحُ

اآلِخَرِة«. )6( 

َأْسَكَر َكِثريحُهحُ،  ولحُ اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم: »َما  َقاَل: َقاَل َرسحُ   َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ 

َفَقِليلحُهحُ َحَراٌم«.)7( وهذا يوسع املعنى حبيث أن كل ما يؤدي إىل اإلسكار أو اإلدمان حرام 

ولو مل يسمَّ مخرًا. 

     يتوقف تأثري اخلمر على عاملني: 

   أوهلما :كمية الكحول وتركيزه يف الدم، فإذا شرب اإلنسان كأسًا من البرية، فإن نسبة 

الكحول تصل يف الدم إىل 5 ملغم يف كل 100 سم دم، وهذا كاف إلحداث التأثري 

املطلوب عند املبتدئني، فإذا وصل الرتكيز إىل 50 ملغم كحول يف 100 سم دم، فإن 

اإلنسان يفقد قوة الرتكيز، ويفقد السيطرة على عواطفه أو التحكم بها.

  وقد ينخرط يف الضحك يف مواطن احلزن واجلد، وقد يبكي دون مربر، فإذا وصلت 

اهلواء، ويفقد  يتمايل يف  فإن اإلنسان  دم،  100 سم  150 ملغم يف  إىل  الرتكيز  نسبة 

السيطرة على عضالته وأطراف جسده، وتتعطل مراكز فكره عن العمل. 

  وثانيهما: استجابة اجلهاز العصيب، فقد لوحظ أن الناس يتأثرون باجلرعة األوىل بدرجة 

متفاوتة، ويرجع اخلطر يف اخلمر أن اجلهاز العصيب يتعود على الكحول بالتدرج، حبيث 

إن الكمية األوىل اليت تؤدي إىل شعور الشارب بالراحة أو نسيان اهلموم، ال يكفيه يف 

املرة الثانية ضعفها أو ثالثة أضعافها ليحصل على التأثري نفسه. 

اخلمور
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  وقد أوضح اهلل سبحانه اآلثار اخلطرية املرتتبة على تناول اخلمر يف وصفه هلا بأنها 

اختاذ  االجتماعية يف  آثارها  إىل  اخلالق عز وجل  أشار  كما  الشيطان،  رجس من عمل 

الشيطان هلا وسيلة إليقاع العداوة والبغضاء بني الناس.

  ونود أن نتناول موضوع اخلمور يف إطار مطلبني، على النحو اآلتي :

  املطلب األول: 

   تأثري اخلمور واملسكرات والكحول على اإلنسان وأجهزته 

  تؤثر اخلمور على أجهزة اجلسم املختلفة ووظائفها تأثريًا ضارًا وفاتكاً، لذلك جيب 

أن حيذرها املؤمن، ويهجرها كل من وقع ضحية هلا، عّله يتدارك نفسه وينشلها قبل أن 

تصل إىل قاع ال رجعة عنه، وإليك بعض أضرار اخلمر يف العلم والطب: 

  اخلمر واجلهاز العصيب: 

  تؤثر اخلمر على املراكز العصبية اخلمسة يف مخ اإلنسان، وأعالها ما خيتص باإلرادة 

وضبط النفس والسلوك االجتماعي، ثم تأتي أسفل منها مراكز العقل والتفكري، ثم 

مراكز احلكم على األشياء، ثم مراكز الذاكرة، وأسفل منها تأتي املراكز املسيطرة على 

العواطف واألحاسيس. 

  واخلطورة يف اخلمر يف هذا اجلانب تكمن يف أن مفعوهلا يسري من أعلى إىل أسفل، 

فتؤثر على أرقى وظائف املخ أواًل، مما جيعل شارب اخلمر صاحب شعور كاذب، فاقدًا 

لذاكرته غري مباٍل مبا حوله. 

  اخلمر وتأثريها على الشخصية: 

  من املسلم به أن من يشرب اخلمر يصاب بضعف اإلرادة، وشرود الذهن، مما يؤدي 

إىل احنالل شخصيته، فال ميكن االعتماد عليه يف املسائل املالية أو القيادية، وال ميكن 

الثقة بأقواله ووعوده، وهو غالبًا ما يكون سريع الغضب كثري األوهام، عنيفًا مع زوجته 
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وأبنائه، فاشاًل يف أعماله. 

   تأثري اخلمور على أعضاء اجلسم األخرى: 

  لو جئنا خبلية حية نشطة احلركة مثل األميبا، ونظرنا إليها حتت اجملهر وهي تتحرك 

وتأكل، فإذا وضع يف املاء من الكحول بنسبة 1 % فإنه يقل نشاطها ومتتنع عن الطعام، 

فإذا ما زيدت الكمية، فإنها تتسمم، ومن ثم متوت، وهذا ما حيدث يف خاليا أجسامنا 

عند شرب الكحول. 

   ومن هنا ننطلق يف الرد على بعض االعتقادات الباطلة؛ حيث يعتقد كثري من الناس 

أن القليل من اخلمر يفيد وال يضر، فهي تفتح الشهية ومدرة للبول، وتبعث الدفء 

يف اجلسم عند الربد الشديد، كما أنها تبعث نشاطًا جنسيًا وختلق جوًا مرحاً، ونرد على 

ذلك مبا يأتي: 

  1. تأثري اخلمور على شهية الطعام: 

    وجد العلم أن هذا الشعور مرجعه إىل التأثري النفسي، وبدراسة التأثري الفسيولوجي 

للكحول على املعدة تبني أنها تزيد احلموضة، بل إنها تؤدي إىل مخول يف حركة اهلضم 

واالمتصاص، وليس هذا فحسب، بل إنها تؤدي إىل التهابات مزمنة يف غشاء املعدة، 

وهذا يؤدي بدوره إىل القرحة. 

   كما أن شرب البرية يؤدي إىل الكروش الكبرية، نتيجة لتمدد املعدة من الكميات 

الضخمة للبرية. 

   2. تأثري اخلمور على الكلى واجلهاز البولي: 

   إن االعتقاد بأن اخلمور مدرة للبول هو اعتقاد باطل فاسد.

البرية يدخل فيها بعض األمالح واألمحاض الكاوية مثل حامض    وحقيقة األمر أن 

السليليك الذي حيفظ البرية من التعفن، وبذلك تصبح عملية إدرار البول نوعًا من 

اخلمور
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السيطرة على  البول، وعدم  باحتباَس  الكلى، وكثري من مدمين اخلمر يصابون  إرهاق 

التبول. 

  3. اخلمر والتأثري اجلنسي: 

  من االعتقادات الباطلة أيضًا أن اخلمر ينشط الغريزة  اجلنسية، وقد أثبتت األحباث 

هذه  على  السيئة  العكسية  اآلثار  وأوضحت  الظن،  هذا  خطأ  العلمية  والتجارب 

الناحية.

  وحقيقة تأثري اخلمر على اجلنس ينقسم إىل قسمني: 

يزيل  مما  تتخدر،  عليها  فبتأثريها  املخ،  العليا يف  املراكز  التأثري على  أ - عن طريق    

الشعور باخلجل أو اخلوف أو الرتدد مؤقتاً، أي يف حالة وجود اخلوف والرتدد فقط. 

  ب - عن طريق التأثري على املراكز السفلى يف املخ، مما يضعف القدرة اجلنسية، ويؤدي 

إىل االرختاء واهلبوط اجلنسي. 

   وهذان األمران متعارضان؛ فاألول يزيد الرغبة، والثاني يضعف املقدرة، وهذا يؤدي 

إىل العقد النفسية واجلنسية لشاربي اخلمر، وكثريًا ما تهدم احلياة الزوجية، ومعظمهم 

يطعن بسمعة زوجته وسلوكها تغطية لعجزه.

   وفوق هذا نسل فاسد، فينشأ أوالد السكارى معتلي األجسام، ذوي ميلٍ  لإلجرام، ودافع 

إىل الشر، وتهافت على اخلطيئة، وإضافة إىل ذلك فقد ينزل اجلنني مصابًا بالتشّوهات 

اخَللقية، بل اإلصابة بأمراض قاتلة كااللتهابات الرئوية، وإذا أطال اهلل يف أجلهم، فإنهم 

يقضون حياة تعيسة مصطحبة باجلنون والصرع . 

   4. هل تزيل اخلمر الربد وتبعث الدفء ؟

   إنه ظن فاسد باطل أن اخلمر تبعث الدفء.

والذي حيدث أن األوعية الدموية يف اجللد والوجه تتمدد عند تناول الشارب كمية قليلة 
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ارتفعت،  قد  بأن حرارة اجلسم  يوهم  الوجه واجللد،  امحرارًا يف  مما يسبب  من اخلمر، 

إضافة إىل أن الكحول حتدث ختديرًا يف مراكز تنظيم احلرارة باملخ. 

   5. اخلمر والتأثري االجتماعي: 

بيته  أهل  مع  مرحًا  وأكثر  اجتماعيًا  اإلنسان  اخلمر جتعل  أن  الناس  من  كثري  يظن    

وأصدقائه. 

   ولكن لو تعمقنا يف دراسة أثر اخلمور، لوجدنا أنها ختدر العقل الواعي، كما تقلل 

شعور اإلنسان بواقعه، وتقلل من حتفظه بالكالم، فينطلق لسانه بغزارة، ولكن باجتاه 

سليب، ويضعف لدى شارب اخلمر أي أثر إجيابي خلدمة اآلخر أو جندته، بل يفقد الشعور 

باملروءة.

   ولو كان اهلدف خلق روح اجتماعية فيكون ذلك باألسلوب اإلجيابي عن طريق تعاليم 

الدين والعقيدة، وليس باألعمال السلبية. 

    هل هناك شارب معتدل ؟ 

  والذين يّدعون االعتدال نتيجة الشرب هم يف وهم وشك وريبة، فقد نشرت مجعية 

نيويورك إحصائية تقول: إن من بني كل عشرة أشخاص يشربون  منع املسكرات يف 

اخلمر ثالثة يصابون باإلدمان، وينقلبون إىل مرضى صحيًا أو اجتماعياً. 

  أما السبعة الباقون فهم عرضة لإلفراط يف الشرب إىل حد ال ميكن ألحدهم السيطرة 

على نفسه، وقد وجد أن ثالثة من هؤالء قد تعرضوا حلوادث سري بسبب اإلفراط يف مرة 

من املرات، وأن اثنني منهم تعرضوا خلالفات عائلية أو خسارة يف العمل، وهذا وحده 

يكفي إلسقاط حجة االعتدال وتفنيدها بسبب الشرب . )8(

اخلمور
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    تأثري اخلمور على أعضاء أخرى: 

املواد  عن  الناجتة  السموم  فتسبب  واحلنجرة،  واألذن  األنف  على  املسكرات  تؤثر    

الكحولية تأثريًا ضارًا على العصب السمعي، ينتج عنه صمم عصيب. كما تسبب املواد 

الكحولية التهابًا مزمنًا باألحبال الصوتية، جيعل الصوت أخشن مزعجاً، كما أن إدمان 

املواد الكحولية هو من أهم األسباب املؤدية إىل سرطان احلنجرة، وهو أحد العوامل 

املؤدية إىل مرض ضمور الغشاء املخاطي املبطن لألنف، حيث يكتسب األنف رائحة 

شديدة الكراهية، وميتلئ جتويفه بقشور قذرة . 

   كما تؤثر اخلمور على البصر، فيؤدي اإلدمان على الكحول إىل ضمور يف العصب 

أطباء  البصر تدرجيياً،  يقول  كبري  الرؤية، وفقدان حاسة  فينتج عنه ضعف  البصري، 

مستشفى الرمحة: ) إن املسكرات تطفئ نور احلياة بأكملها قبل أن تؤثر على نور النظر، 

وإن متعاطي اخلمر قد عميت بصريته قبل أن يعمى بصره(. )9( 

  إن القرآن الكريم مل حيرم اخلمر عبثاً، بل ألن هلا آثارًا كبريًة، ذكرنا منها البعض، وليس 

على سبيل احلصر، ولقد أجاد بعض الشعراء يف وصف من جيتمعون على شرب اخلمر، 

إذ يقول فيهم:   

            أرى كل قوم حيفظــون حرميهم         وليس ألصحـاب النبيذ حريم

            إذا حييتهم حيوك ألفــًا ورحبوا         وإن غبت عنهم سـاعة فذميم

   وقال قيس بن عاصم املنقري التميمي: 

           وجدت اخلمر جاحمة وفيها             خصال تفضح الرجل الكرميا

           فال واهلل أشربـها صحيحاًً             وال أشفي بها أبـــدًا سقيمًا

           وال أعطي هلــا مثنًا حياتي              وال أدعو هلا أبــــــدًا ندميًا

           فإن اخلمر تفضح شاربيها              وجتشمهم بها أمرًا عظيمــًا
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                إذا دارت محاها قد جتلت                     طوالع تسفه الرجل احلليما

معظم  أن  على  اخلمور،  سوق  فيها  تروج  أقطار  يف  اإلحصاءات  بعض  دلت  ولقد    

الذين يقضون حياتهم فيها يف غياهب السجون إمنا جاؤوها بسبب إدمانهم الشراب، 

فتسممت عقوهلم وساءت أخالقهم وضاع رشدهم، وصاروا عالة وعربة ملن يعترب!!

  ويكفي لبيان أضرارها ما روى النسائي يف سننه موقوفًا بسند صحيح َعْن َأِبي َبْكِر 

: »اْجَتِنبحُوا  ْثَماَن رضي اهلل عنه َيقحُولحُ اْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْبِن احْلَاِرِث َعْن َأِبيِه َقاَل: مَسِْعتحُ عحُ

ْم َتَعبََّد، َفَعِلَقْتهحُ اْمَرَأٌة َغِويَّةٌ، َفَأْرَسَلْت  ٌل ممَّْن َخاَل َقْبَلكحُ اخْلَْمَر، َفِإنََّها أحُمُّ اخْلََباِئِث، ِإنَّهحُ َكاَن َرجحُ

لََّما َدَخَل َباًبا  َهاَدِة، َفاْنَطَلَق َمَع َجاِرَيِتَها، َفَطِفَقْت كحُ وَك ِللشَّ ِإَلْيِه َجاِرَيَتَها، َفَقاَلْت َلهحُ: ِإنَّا َنْدعحُ

اَلٌم َوَباِطَيةحُ مَخٍْر، َفَقاَلْت: ِإنرِّي َواهللَِّ َما  َأْغَلَقْتهحُ دحُوَنهحُ، َحتَّى َأْفَضى ِإىَل اْمَرَأٍة َوِضيَئٍة ِعْنَدَها غحُ

، َأْو َتْشَرَب ِمْن َهِذِه اخْلَْمَرِة َكْأساً، َأْو َتْقتحَُل  َهاَدِة، َوَلِكْن َدَعْوتحَُك ِلَتَقَع َعَليَّ َدَعْوتحَُك ِللشَّ

وِني، َفَلْم َيِرْم َحتَّى  اَلَم، َقاَل: َفاْسِقييِن ِمْن َهَذا اخْلَْمِر َكْأًسا، َفَسَقْتهحُ َكْأًسا. َقاَل: ِزيدحُ َهَذا اْلغحُ

َوَقَع َعَلْيَها، َوَقَتَل النَّْفَس، َفاْجَتِنبحُوا اخْلَْمَر، َفِإنََّها َواهللَِّ اَل جَيَْتِمعحُ اإِلمَيانحُ َوِإْدَمانحُ اخْلَْمِر، ِإالَّ 

َما َصاِحَبهحُ«. )10( هحُ َليحُوِشكحُ َأْن خيحُِْرَج َأَحدحُ

   املطلب الثاني:

  اخلمر يف اإلسالم؛ وفيه مسألتان: 

  املسألة األوىل: يف أدلة حتريم اخلمور 

  أواًل: من الكتاب العزيز: 

ا اخْلَْمرحُ َواملَْيِسرحُ َواأَلنَصابحُ َواأَلْزاَلمحُ ِرْجٌس مرِّْن َعَمِل    أ- قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوْا ِإمنََّ

محُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء  ْيَطانحُ َأن يحُوِقَع َبْيَنكحُ ا يحُِريدحُ الشَّ وَن، ِإمنََّ ْم تحُْفِلححُ ْيَطاِن َفاْجَتِنبحُوهحُ َلَعلَّكحُ الشَّ

وَن{)11(. اَلِة َفَهْل َأنتحُم مُّنَتهحُ ْم َعن ِذْكِر اهللِّ َوَعِن الصَّ دَّكحُ يِف اخْلَْمِر َواملَْيِسِر َوَيصحُ

  وحنن نعلم أن العرب يف اجلاهلية كانوا مولعني بشرب اخلمر، ال يهمهم يف شربها 

اخلمور
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من  أكرب  وأنه  اخلمر،  إثم  اإلسالم، بني هلم  جاء  فلما  بأساً،  ذلك  يرون يف  شيء، وال 

نفعها، وبني مضارها، ثم أمرهم بعدم قرب الصالة وهم سكارى، ثم نزل األمر الرباني 

باالجتناب، حتى امتنع عنها كل مسلم، وقد أشرت هلذا من باب املعرفة، وحتى نرى 

مدى الفرق بني اإلسالم يف قوانينه وأوامره، وبني األنظمة البشرية احلديثة، فنرى ما 

فعلته أمريكا يف بداية القرن السابق من قتل وسجن وإنفاق ملاليني الدوالرات، ولكنها 

فشلت يف منعها. )12( 

  ثانيًا: من السنة املطهرة 

  أ - قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »َما َأْسَكَر َكِثريحُه،حُ َفَقِليلحُهحُ َحَراٌم«. )13( 

لُّ محُْسِكٍر َحَراٌم، َوَمْن  لُّ محُْسِكٍر مَخٌْر، َوكحُ   ب - قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم- : » كحُ

َو َيْشَربحُ اخْلَْمَر يحُْدِمنحَُها، ملَْ َيْشَرْبَها يِف اآلِخَرِة «. )14( و بلفظ البخاري  َعْن َعْبِد  َماَت َوهحُ

وَل اهللَِّ - صلى اهلل عليه وسلم - َقاَل : »َمْن  َمَر - رضي اهلل عنهما - َأنَّ َرسحُ اهللَِّ ْبِن عحُ

ِرَمَها يِف اآلِخَرِة«. )15(   ْنَيا، ثحُمَّ ملَْ َيتحُْب ِمْنَها، ححُ َشِرَب اخْلَْمَر يِف الدُّ

لُّ  َفَقاَل: »كحُ اْلِبْتِع  ولحُ اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم َعِن  ِئَل َرسحُ َقاَلْت: سحُ   ج- َعْن َعاِئَشَة 

َشَراٍب َأْسَكَر َفْهَو َحَراٌم«. )16(

ْدِمنحُ مَخٍْر«.)17(  لحُ اجْلَنََّة محُ   د- قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »اَل َيْدخحُ

، َواهللَِّ َما َكَذَبيِن، مَسَِع النَّيِبرِّ صلى اهلل عليه    هـ- َعن أبي َعاِمٍر -َأْو َأبحُو َماِلٍك– اأَلْشَعِريرِّ

وَننَّ ِمْن أحُمَّيِت َأْقَواٌم َيْسَتِحلُّوَن احْلَِر َواحْلَِريَر َواخْلَْمَر َواملََْعاِزَف«.)18( : »َلَيكحُ وسلم َيقحُولحُ

ْرَداِء َقاَل: َأْوَصاِني َخِليِلي صلى اهلل عليه وسلم: »اَل َتْشَرِب اخْلَْمَر؛ َفِإنََّها  و –  َعْن َأِبي الدَّ

لرِّ َشرٍّ«.)19(  ِمْفَتاححُ كحُ

  املسألة الثانية: األحكام الفقهية املتعلقة باخلمور

ولحُ اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم : »َمْن َشِرَب    أواًل: ال تقبل صالة شارب اخلمر : َقاَل َرسحُ
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اخْلَْمَر َوَسِكَر؛ ملَْ تحُْقَبْل َلهحُ َصاَلٌة َأْرَبِعنَي َصَباًحا، َوِإْن َماَت َدَخَل النَّاَر، َفِإْن َتاَب َتاَب اهللَّحُ 

َفِإْن َماَت َدَخَل النَّاَر،  َأْرَبِعنَي َصَباًحا،  َعَلْيِه، َوِإْن َعاَد َفَشِرَب،  َفَسِكَر، ملَْ تحُْقَبْل َلهحُ َصاَلٌة 

َفِإْن َتاَب َتاَب اهللَّحُ َعَلْيِه، َوِإْن َعاَد َفَشِرَب، َفَسِكَر، ملَْ تحُْقَبْل َلهحُ َصاَلٌة َأْرَبِعنَي َصَباًحا، َفِإْن 

َماَت َدَخَل النَّاَر، َفِإْن َتاَب َتاَب اهللَّحُ َعَلْيهِ، َوِإْن َعاَد، َكاَن َحقًّا َعَلى اهللَِّ َأْن َيْسِقَيهحُ ِمْن َرْدَغِة 

َصاَرةحُ َأْهِل النَّاِر«. )20(  وَل اهللَِّ َوَما َرْدَغةحُ اخْلََبال؟ِ  َقاَل: عحُ اخْلََباِل َيْوَم اْلِقَياَمِة . َقالحُوا: َيا َرسحُ

لُّ محُْسِكٍر  ٍر مَخٌْر، َوكحُ لُّ خمحَُمرِّ وورد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّيِبرِّ صلى اهلل عليه وسلم، َقاَل: »كحُ

َحَراٌم، َوَمْن َشِرَب محُْسِكًرا، خبحَُِسْت َصاَلتحُهحُ َأْرَبِعنَي َصَباًحا، َفِإْن َتاَب َتاَب اهللَّحُ َعَلْيِه، َفِإْن َعاَد 

؟  وَل اهللَِّ الرَّاِبَعَة، َكاَن َحقًّا َعَلى اهللَِّ َأْن َيْسِقَيهحُ ِمْن ِطيَنِة اخْلََباِل. ِقيَل: َوَما ِطيَنةحُ اخْلََباِل َيا َرسحُ

َقاَل: َصِديدحُ َأْهِل النَّاِر، َوَمْن َسَقاهحُ َصِغرًيا اَل َيْعِرفحُ َحاَلَلهحُ ِمْن َحَراِمِه، َكاَن َحقًّا َعَلى اهللَِّ 

َأْن َيْسِقَيهحُ ِمْن ِطيَنِة اخْلََباِل«. )21(

   ثانيًا: اللعنة تلحق كل من له عالقة باخلمر: 

ولحُ اهللَِّ صلى اهلل عليه وسلم  يِف اخْلَْمِر َعَشَرًة؛ َعاِصَرَها،  َقاَل: َلَعَن َرسحُ   َعْن َأَنٌس – 

وَلَة َلهحُ، َوَباِئَعَها، َواملحُْبَتاَعَة َلهحُ، َوَساِقَيَها، َواملحُْسَتَقاَة  وَرَة َلهحُ، َوَحاِمَلَها، َواحملَْمحُ ْعَتِصَرَها، َواملَْْعصحُ َومحُ

ْرِب. )22(   َلهحُ، َحتَّى َعدَّ َعَشَرًة ِمْن َهَذا الضَّ

   ثالثًا: حتريم التجارة يف اخلمور: 

وَل اهللَِّ  صلى اهلل عليه  مَسَِع َرسحُ َأنَّهحُ  َعْبِد اهللَِّ - رضي اهلل عنهما -  ْبِن  َجاِبِر  َعْن     

َواخْلِْنِزيِر  َواملَْيَتِة  اخْلَْمِر  َبْيَع  َحرََّم  وَلهحُ  َوَرسحُ اهللََّ  »ِإنَّ  َة:  مبَِكَّ َو  َوهحُ اْلَفْتِح،  َعاَم  َيقحُولحُ  وسلم 

َواأَلْصَناِم«.)23(

   رابعًا: القول يف املضطر لشربها 

  فإن اضطر إىل اخلمر بإكراه شرب بال خالف، وإن كان بعطش فال يشرب عند مالك، 

وال تزيده اخلمر إال عطشاً، وقال األبهري: إن ردت اخلمر عنه جوعًا أو عطشًا شربها، ألن 

اخلمور
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ا اخْلَْمرحُ َواملَْيِسرحُ  اهلل قال يف اخلنزير: ) إنه رجس( وأباحه يف الضرورة، وقال يف اخلمرة }ِإمنََّ

َواأَلنَصابحُ َواأَلْزاَلمحُ ِرْجٌس{، فقد دخل يف إباحة اخلنزير باملعنى اجللي الذي هو أقوى من 

القياس، وال بد أن تروي ولو لساعة، وترد اجلوع ولو مدة. )24( 

  خامسًا: يف النهي عن شهادة جملس مخر: 

  ال جيوز أن حيضر املسلم جملس اخلمر أو يشهده، إال إذا أراد التوجيه واإلصالح، أما 

أن جيلس معهم من باب اجملاملة أو الرفقة أو التسلية، ولو مل يشرب فهو حرام ، قال 

املدرج وهو  املعنى  يقتصر على  والزور ال   ،)25( ْوَر{  الزحُ وَن  َيْشَهدحُ ال  تعاىل:}َوالَِّذيَن 

شهادة الزور، بل املعنى أن املؤمن ال حيضر جملس اخلمر. 

   قال ابن كثري: ومن صفات عباد الرمحن أنهم ال يشهدون الزور، قيل هو الشرك 

وعبادة األصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو الباطل، وقيل اللغو والغناء، أو 

هو أعياد املشركني، أو هي جمالس السوء واخلنا، وقال مالك عن الزهري: شرب اخلمر ال 

حيضرونه وال يرغبون فيه، كما جاء يف احلديث: َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَّيِبَّ صلى اهلل عليه وسلم 

اَم ِبَغرْيِ ِإَزاٍر، َوَمْن َكاَن يحُْؤِمنحُ ِباهللَِّ  ِل احْلَمَّ َقاَل: »َمْن َكاَن يحُْؤِمنحُ ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفاَل َيْدخحُ

اَم، َوَمْن َكاَن يحُْؤِمنحُ ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفاَل جَيِْلْس  َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفاَل يحُْدِخْل َحِليَلَتهحُ احْلَمَّ

َعَلى َماِئَدٍة يحَُدارحُ َعَلْيَها ِباخْلَْمِر«. )26( 

  واحلق أن املؤمن املتمسك بدينه تكون له هيبة يف نفوس الناس، فال يقومون على 

عمل الباطل يف حضوره؛ ألنه إجيابي معتاد على تقديم النصح واإلرشاد، وعليه اعتزال 

جمالس اخلمر واجتنابها. 

واهلل أعلى وأعلم
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   يف الساعة العاشرة والنصف من صبيحة يوم األربعاء بتاريخ 10 /3 /2010م كنت أشاهد 

قناة النيل الفضائية، وإذا باملذيع يعلن بصوت متحشرج نبأ وفاة اإلمام األكرباألستاذ الدكتور 

حممد سيد طنطاوي، بعد مشاركته يف مؤمتر توزيع جائزة امللك فيصل بالرياض، وكان ذلك 

حلظة صعوده على سلم الطائرة يف مطار امللك خالد يف الرياض الساعة السادسة من صبيحة 

يوم األربعاء عائدًا إىل القاهرة، فكان وقع اخلرب على مسامعي شديدًا ومؤثرًا مع إإلميان الكامل 

بأن املوت حق، وأن األجل إذا جاء ال يستأخر ساعة وال يستقدم، كما جاء يف قوله تعاىل:

ْم اَل َيْسَتْأِخرحُوَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدمحُوَن{)1( لرِّ أحُمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجلحُهحُ   }َوِلكحُ

  وابتداًء ال يسعنا  إال أن نقول: إنا هلل وإنا إليه راجعون، عماًل بقوله تعاىل:

وَن{)2( ْم محُِصيَبٌة َقالحُوا ِإنَّا هللَِِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجعحُ   }الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتهحُ

  وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تقدمنا بأحر التعازي وأصدق مشاعر املواساة من علماء 

األزهر الشريف ومجهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعباً، ومن أمتنا العربية واإلسالمية 

بوفاة عاملنا اجلليل الشيخ طنطاوي رمحه اهلل، سائلني املوىل عزوجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

الدكتور / إمساعيل نواهضة 
 خطيب املسجد االقصى املبارك

فقيد العالم اإلسالمي

 فضيلة اإلمام األكبر األستاذ

 الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله
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  بدأت معرفيت باملرحوم عام 1996م وكان اهلدف من الزيارة دعم كلية القرآن والدراسات 

اإلسالمية من ناحية االعرتاف بها من جهة، ومن جهة أخرى ختصيص بعثة من علماء األزهر 

تعليمية  بعثة  املرحوم ختصيص  وقرر  وتقدير،  ترحيب  كل  وجدنا  وبالفعل  فيها،  للتدريس 

حينه،  يف  البعثة  وبالفعل حضرت  دائم،  وبشكل  أعضاء  ثالثة  من  مكونة  فلسطني  لدولة 

2000م،  انتفاضة األقصى عام  بالتدريس يف الكلية إىل أن حدثت  وساهمت بشكل فعال 

عندها أصبح استمرار وجود البعثة يف فلسطني أمرًا صعباً، فغادرت الوطن ومل تعد، إال أن 

ختصيص هذه البعثة لدولة فلسطني ما زال مدرجًا ضمن قائمة بعثات األزهر التعليمية للعامل 

العربي واإلسالمي.

  ثم توالت زياراتي له، وكنت كلما زرت القاهرة أذهب ملقابلته يف مكتبه مبشيخة األزهر، 

وكنت أجد منه كل احرتام وتقدير، ومبجرد إعالمه حبضوري إىل مكتبه كان يسمح لي بالدخول 

فورًا حتى ولوكان عنده ضيوف، وكان يقدمين هلم ويعرفهم بي، ويقول: هذا خطيب املسجد 

األقصى املبارك، ويأخذ باحلديث عن املسجد األقصى ومدينة القدس وفلسطني، ويبدي تعاطفًا 

شديدًا وحمبة كبرية جتاه فلسطني ومقدساتها، وكانت أمنيته أن حيظى بزيارة املسجد األقصى 

املبارك، وحينما قرر اجمللس اإلستشاري لكلية القرآن إقامة احتفال مبناسبة افتتاح الكلية، كلفت 

بتوجيه دعوة له للقيام بزيارة فلسطني للمشاركة يف هذا االحتفال، فرحب وسر بهذه الدعوة، 

اليت ستمنحين  الفلسطينية هي  الوطنية  السلطة  لي: هل  وقال  األمر  تدارك  أن فضيلته  إال 

تأشرية الدخول إىل فلسطني؟ فقلت: ال، فقال لي: معذرة يا أستاذ ال أستطيع احلضور، لكن إن 

شاء اهلل يتحرر املسجد األقصى املبارك، وعندها سأكون سعيدًا يف احلضورعندكم.

  وكثريًا ما كان حيدثين عن شخصيات فلسطينية تربطه بهم عالقات مودة وصداقة؟ وكان 

دائمًا يقول: أي شيء لصاحل فلسطني ولشعب فلسطني فأنا معه وأسانده.

فقيد العامل اإلسالمي
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،باحثًا وجمتهدًا، هادئًا ومتواضعًا مع  الكريم    لقد عرفته عاملًا جلياًل ومفسرًا حاذقًا للقرآن 

اجلميع، وحمبوبًا من اجلميع، وسطيًا يف فهمه ألحكام الشريعة اإلسالمية، بعيدًا عن التعنت 

والتعصب، داعيًا إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة.

  وقد عمل على نشر ثقافة االعتدال والوسطية بني طلبة جامعة األزهر الشريف ومعاهده، كما 

عمل على تطوير الدراسة يف اجلامعة لتواكب التطور العلمي احلديث والتكنولوجي، وكانت 

اإلسالمي  العامل  دول  من  كثري  إىل  والوعظية  الدعوية  البعثات  إرسال  يف  واضحة  بصماته 

للمساهمة يف تعليم هذه الشعوب أحكام الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئه. وكانت  عالقته 

مع اآلخرين قائمة على االحرتام املتبادل، والتسامح دون التنازل عن عقيدته، مما كان له األثر 

الكبري يف إرساء التعاون والتسامح الديين وترسيخه بني أبناء الوطن الواحد، متمثاًل بقوله 

ْم َأالَّ َنْعبحَُد ِإالَّ اهللََّ َواَل نحُْشِرَك ِبِه  تعاىل: }قحُْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكحُ

وَن{)3(.  وا ِبَأنَّا محُْسِلمحُ َنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن دحُوِن اهللَِّ َفِإْن َتَولَّْوا َفقحُولحُوا اْشَهدحُ َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعضحُ

    مالمح من حياته 

   ولد الشيخ طنطاوي يف حمافظة سوهاج يف 28 تشرين األول )أكتوبر( 1928، وحصل على 

شهادة الدكتوراة يف احلديث والتفسري عام 1966 بتقدير ممتاز، وعمل مدرسًا يف كلية أصول 

الدين، ثم انتدب للتدريس يف ليبيا ملدة أربع سنوات.

   وعمل الشيخ طنطاوي يف املدينة املنورة عميدًا لكلية الدراسات اإلسالمية العليا باجلامعة 

اإلسالمية، ويف 28 أكتوبر من عام 1986 عني مفتيًا للديار املصرية، ثم عني شيخًا لألزهر 

عام 1996.

  وللفقيد مؤلفات عدة من أهمهاً: »بنو إسرائيل يف القرآن والسنة« )1969(، »القصة يف 

القرآن الكريم« )1990(، »ومعامالت البنوك وأحكامها الشرعية« )1991(
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   ومن أبرز مؤلفاته »التفسري الوسيط للقرآن الكريم« )1972(،  إنه من أفضل التفاسري 

وأبسطها وأمشلها، والتى جتمع معظم اآلراء الصحيحة، ويستطيع اجلميع أن يفهموه ببساطة. 

تناول العامل اجلليل يف هذا العمل تفسرًيا كاماًل وشاماًل للقرآن الكريم يف حماولة للكشف عما 

اشتملت عليه السورة واآليات من هدايات جامعة وتشريعات حكيمة وحجج باهرة، تقذف 

حقها على باطل الضالني، فإذا هو زاهق، وقد بدأ التفسري بالتفصيل والتحليل، مع تعريف 

بكل سورة وبيان فضلها، ووجه اتصاهلا بالسورة اليت قبلها، وزمان نزوهلا واملقاصد اإلمجالية 

اليت اشتملت عليها .. ويتلخص منهجه يف شرح األلفاظ القرآنية شرًحا لغوياًّ مناسبًا واملراد 

منها، وأسباب النزول لكل آية، واملعنى اإلمجالي للجملة أو لآلية، مستعرضًا ما اشتملت عليه 

من وجوه البالغة وحسن التوجيه، واألحكام واآلداب والتشريعات اليت ميكن أن تستقى منها، 

إىل جانب ختريج األحاديث النبوية اليت يستعني بها، وبيان املصادر اليت استند إليها.

تلقى علومه من  الشريف، فكم من عامل جليل  إن األمة اإلسالمية مدينة ملصر ولألزهر    

األزهر، فقد كان األزهر وما زال قبلة لطلبة العلم، وإن فقدان أمثال هذا العامل اجلليل ال يعد 

خسارة ملصر وحدها، وإمنا هو خسارة لألمة اإلسالمية قاطبة.

  ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن يرحم الفقيد رمحة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتجاوز 

عن سيئاته وأخطائه.

اهلوامش
1. األعراف: 34.

2. البقرة آية: 156.
3. آل عمران: 64.

فقيد العامل اإلسالمي
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  احلمد هلل الذي زيَّن القلوب بالتقوى، وزيَّن النفوس باهلدى، والصالة والسالم على 
اهلادي األمني، السيد البشري، سيدنا حممد، وعلى آله، وصحابته أمجعني، وبعد؛

اخلشية  فهي  التقوى  أما  وخشاه،  حذره  أي  اتقاه:  ومنه  وقي،  التقوى  يف  فاألصل   
واخلوف.

  قال تعاىل : }... َوَتَزوَّدحُوْا َفِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد التَّْقَوى ...{)1( والتقوى صفة عظيمة جليلة 
كرمية، يتصف بها من قرأ القرآن، والتزم ما فيه من أحكام شرعية تنري طريق املتقني، 
وْا  وتشرح صدور العارفني امللتزمني، الذين سارعوا إىل مغفرة ربهم، قال تعاىل: }َوَساِرعحُ

تَِّقنَي{)2(. َماَواتحُ َواأَلْرضحُ أحُِعدَّْت ِلْلمحُ َها السَّ ْم َوَجنٍَّة َعْرضحُ ِإىَل َمْغِفَرٍة مرِّن رَّبرِّكحُ
  ولقد خص اهلل عز وجل املتقني بهدايته - وإن كانت للخلق أمجعني - تشريفًا هلم، 
ألنهم آمنوا وصدقوا مبا فيه، فعن ابن مسعود - رضي اهلل عنه - قال يومًا البن أخيه: »يا 
ابن أخي؛ ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: ال خري فيهم، إال تائب أو تقي. ثم قال: 

يا ابن أخي؛ ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت:بلى، قال:ال خري فيهم إال عامل أو متعلم«.
  وقال أبو يزيد البسطامي: املتقي من إذا قال، قال هلل، ومن إذا عمل، عمل هلل.

  وقال أبو سليمان الديراني: املتقون الذين نزع اهلل من قلوبهم حب الشهوات.

تقوى القلوب
الشيخ حممد سعيد صالح 

مدير عام اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط
عضو جملس اإلفتاء األعلى
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  وسأل عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه - أبيًا عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقًا ذا 
شوك؟ قال: نعم، قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت، قال: فذاك التقوى.

  وصدق الشاعر ابن املعتز القائل :
وكبريهـــــا ذاك التقى             خــل الذنوب صغريهـــا   
ض الشـوك حيذر ما يرى              واصنع كــماٍش فوق أر  

إن اجلــــبال من احلصى               ال حتــقرن صغــــــرية  

   والتقوى فيها مجاع اخلري كله، وهي وصية األولني واآلخرين، وهي خري ما يستفيده 
اإلنسان       

وتقوى اهلل أفضل ما استفادا                         يقول املرُء فائدتي ومالي   

الوسائل  بشتى  إليها  يرتقي  أن  املؤمن  على  جيب  اليت  الدرجات  أرفع  فالتقوى     
املشروعة، اليت عرفنا إياها سيدنا حممد -صلى اهلل عليه وسلم- ولقد شرح العلماء 
األجالء التقوى، وعرفوها، فمنهم من قال: التقوى أن يطاع اهلل فال يعصى، ويذكر فال 

يحُنسى، ويشكر فال يكفر.
   وقيل هي ترك اإلصرار على املعصية، وترك االغرتار بالطاعة .

   وقيل: إن التقوى  أن ال ختتار على اهلل سوى اهلل، وأن تعلم أن األمور كلها بيد اهلل.
   وقيل: أن ال يراك موالك حيث نهاك، وأن ال يفتقدك حيث أمرك.

   ومنهم من قال: التقوى العمل بالقرآن الكريم، واتباع هدي النيب القويم، ودميومة 
الذنوب،  والتوبة من كل  املعاصي وإن صغرت،  العظيم، وعدم اإلصرار على  الذكر 
فاملتقي هو الذي يتجنب الصغائر والكبائر، فال يصرب على معصية، وال يقع يف كبرية. 

   وما من نيب إال وحث قومه على طاعة اهلل عز وجل، ليحصل على لذة مثرة التقوى. 
وا اهللََّ َواتَّقحُوهحُ  قال تعاىل عن إبراهيم - عليه السالم – }َوِإْبَراِهيَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعبحُدحُ
وَن{)3( وقال تعاىل عن نوح -عليه السالم-: }َقاَل َيا َقْوِم  نتحُْم َتْعَلمحُ ْم ِإن كحُ ْم َخرْيٌ لَّكحُ َذِلكحُ
وِن{)4(. وقال تعاىل: }َيا َأيَُّها النَّاسحُ  وا اهللََّ َواتَّقحُوهحُ َوَأِطيعحُ ْم َنِذيٌر مُِّبنٌي * َأِن اْعبحُدحُ ِإنرِّي َلكحُ

تقوى القلوب
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ْم َتتَّقحُوَن{)5(. وها هو سيد األولني  ْم َلَعلَّكحُ ْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلكحُ محُ الَِّذي َخَلَقكحُ وْا َربَّكحُ اْعبحُدحُ
َنا، َويحُِشريحُ ِإىَل َصْدِرِه  واآلخرين سيدنا حممد -صلى اهلل عليه وسلم - يقول: »التَّْقَوى َهاهحُ
َو َأْعَلمحُ  ْم هحُ َثاَلَث َمرَّاٍت«)6(والتقوى ال يعلمها إال اهلل، لقوله تعاىل: }َفال تحَُزكُّوا َأنفحَُسكحُ
مبَِِن اتََّقى{)7(. ومن أمجع اآليات اليت بينت حقيقة التقوى، وبينت أن هذه التقوى ال 
ينعم املرء بدفئها وظلها ونورها، إال بعد أن يتصف بأمهات الفضائل، ويوفق ألمهات 
َواملَْْغِرِب  املَْْشِرِق  ِقَبَل  ْم  وَهكحُ جحُ وحُ تحَُولُّوْا  َأن  اْلرِبَّ  تعاىل:}لَّْيَس  لقوله  وأصوهلا،  العبادات 
برِِّه  َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَْالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيرِّنَي َوآَتى املَاَل َعَلى ححُ
الَة  الصَّ َوَأَقاَم  الررَِّقاِب  َويِف  اِئِلنَي  َوالسَّ ِبيِل  السَّ َواْبَن  َواملََْساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  ْرَبى  اْلقحُ َذِوي 
رَّاء َوِحنَي اْلَبْأِس  اِبِريَن يِف اْلَبْأَساء َوالضَّ وْا َوالصَّ َوآَتى الزََّكاَة َواملحُوفحُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهدحُ

محُ املحُتَّقحُوَن{)8(، فالتقوى مثرة لكل فضيلة.  أحُْوَلِئَك الَِّذيَن َصَدقحُوا َوأحُوَلِئَك هحُ
  فالشهادتان هما أساس اإلسالم، ومثرتهما اإلميان، واإلميان مثرته التقوى، وإنفاق املال 
يف وجوه الرب واخلري، واإلحسان، وإقامة الصالة، ودفع الزكاة، والوفاء بالعهد، والصرب، 

وصوم رمضان، مثرتها التقوى. 
  وبتتبع كلمة تقوى يف كتاب اهلل الكريم جند أنها من أوائل الكلمات اليت ذكرت 
يف كتاب اهلل، بل هي من الكلمات اليت مل ختل سورة يف القرآن الكريم من ذكرها أو 

اإلشارة إليها.
  واملتقون هلم صفات ذكرها اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم التنزيل، فهم يؤمنون بالغيب، قال 
تعاىل: }...الَِّذيَن يحُْؤِمنحُوَن ِباْلَغْيِب ...{)9(، فهم الذين أيقنوا حقيقة اهلل املوجود، وآمنوا 
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، فهم أهل الثقة باهلل تبارك 

وتعاىل.
الَة ...{)10(، وذكر احلق إقامة  وَن الصَّ   واملتقون يقيمون الصالة، لقوله تعاىل: }...َويحُِقيمحُ
الصالة، ومل يقل يؤدون الصالة، ألن إقامة الصالة هي تأدية للصالة بأركانها وسننها 
وهيئاتها وخشوعها، وعبادة اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك، والصالة عمود 
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الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وهي أول ما حياسب عليه املرء 
يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي عبادة 
فرضت ليلة اإلسراء واملعراج من فوق سبع مساوات، لريتبط املسلم بربه يوميًا مخس 
مرات، يتذكر أن له ربًا جيب عليه أن يعبده، ويتذكر أن له أماكن مقدسة جيب أن ال 
ينساها، فاألقصى أوىل القبلتني، وثاني املسجدين، وثالث احلرمني الشريفني، من فرط 

بأحدهما كأمنا فرط باآلخر .
ْم يحُنِفقحُوَن{)11( ألن اإلنسان  َرَزْقَناهحُ   ومن صفات املتقني اإلنفاق، قال تعاىل: }...َوممَّا 
بًّا مَجًّا{)12( وقال تعاىل: }...َوأحُْحِضَرِت  جبل على حب التملك، قال تعاىل:}َوحتحُِبُّوَن املَاَل ححُ
...{)13( واملنفق للمال، املؤدي حق اهلل بالصدقات، وحق الفقري بالزكوات،  حَّ اأَلنفحُسحُ الشُّ
هو املتقي الصادق، ألنه جاهد نفسه فأنفق يف سبيل اهلل، كسيدنا عثمان بن عفان »رضي 

اهلل عنه« عندما جهز جيش العسرة .
  ومن صفات املتقني اإلميان بالكتب السماوية، لقوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يحُْؤِمنحُوَن مبَِا أحُنِزَل 
ِإَلْيَك َوَما أحُنِزَل ِمن َقْبِلَك ...{ )14( فاملتقي يؤمن جبميع الكتب السماوية، قال تعاىل : 
ِلِه... {)15(، وعليه  ِلِه اَل نحَُفررِّقحُ َبنْيَ َأَحٍد مرِّن رُّسحُ تحُِبِه َورحُسحُ لٌّ آَمَن ِباهللَِّ َوَمالِئَكِتِه َوكحُ }...كحُ
فعلى املتقي أن يعرتف جبميع األديان والكتب والرسل وحيرتمهم وإياها، لقوله تعاىل: 
ْم َوَكاَن  وَرهحُ ْم أحُْوَلِئَك َسْوَف يحُْؤِتيِهْم أحُجحُ ِلِه َوملَْ يحَُفررِّقحُوْا َبنْيَ َأَحٍد مرِّْنهحُ }َوالَِّذيَن آَمنحُوْا ِباهللَِّ َورحُسحُ

وًرا رَِّحيًما{)16(. اهللَّحُ َغفحُ
أتباع  الناس مجيعًا والتعامل معهم مبحبة واحرتام، فهم  التقوى حمبة    فمن عالمات 

ديانات مساوية من عند اهلل، ال حيق له أن يسيء ألي منها.
  وهنالك صفة ال جيوز حبال من األحوال أن نحُغِفلها، أال وهي اليقني املطلق بيوم احلساب، 
ْم يحُوِقنحُوَن{)17(، فاليقني باليوم اآلخر ال يدع لنا جمااًل ألن نقصر  قال تعاىل:}...َوِباآلِخَرِة هحُ

أو نهمل، أو أن نغرت بالعمل القليل، وأن ال نغفل، ولقد قيل عشرة من املغرورين:
 1 – من أيقن أن اهلل خالقه، وال يعبده.

تقوى القلوب
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    األستاذ: كمال بواطنه  /   وزارة الرتبية والتعليم العالي

 2 – ومن أيقن أن اهلل رازقه، وال يطمئن إليه ويشكره.

 3 – ومن أيقن أن الدنيا زائلة، ويعتمد عليها أو يتمسك بها.

 4 – ومن أيقن أن الديان حياسبه، فال يصحح حجته.

 5 – ومن أيقن أن الصراط ممره، فال خيفف ثقله.

 6 – ومن أيقن أن الورثة أعداؤه، وجيمع هلم املال.

 7 – ومن أيقن أن املوت آت، فال يستعد له.

 8 – ومن أيقن أن القرب منزله، فال يعمره.

 9 – ومن أيقن أن النار دار الفجار، فال يهرب منها.

 10 – ومن أيقن أن اجلنة دار األبرار، فال يعمل هلا.

  فما أمجل التقوى واليقني، والتزام هدي هذا الدين، والسري على الصراط املستقيم، 
ونهاره ورع،  نور،  املؤمن  وليل  قليل،  والزاد  فالسفر طويل،  الرحيل،  بعد  ملا  والتزود 
وطاعته التزام، وعمله بر وإحسان، ولسانه يصدح باحلالل، وأحُذنه ال تسمع إال صدق 

األقوال، وصلى اهلل على النيب املختار.
اهلوامش

1. البقرة:197.
2. آل عمران: 133.
3. العنكبوت: 16 .

4. نوح:2 - 3.
5. البقرة: 21.

6. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
7. النجم: 32.

8. البقرة: 177.
9. البقرة :3.

10. البقرة: 3.
11. البقرة:3.

12. الفجر: 20.
13. النساء: 128.

14. البقرة: 4.
15. البقرة: 285.
16. النساء: 152.

17. البقرة:4.
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         األستاذ: كمال بواطنه  /   وزارة الرتبية والتعليم العالي
   مما يكاد جيمع عليه الناس أنهم ال حيّبون من يطلب منهم مااًل، بل من يطلب منهم 

املعنى ورد على  أجرًا على دعوته، وهذا  الناس  أجرًا؛ ولذا مل جند رسواًل يطلب من 

لسان كثري من الرسل عليهم السالم، فقال عّز شأنه، على لسان نوح، عليه السالم }َوَما 

ْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربرِّ اْلَعاملَِنَي{)1( ، وجاء نّص اآلية السابقة  َأْسَألحُكحُ

على لسان هود - عليه السالم -)2(، وورد مثلها على لسان صاحل - عليه السالم-

)3(، وعلى لسان لوط -عليه السالم-)4(. وهذا خات املرسلني خياطبه رّبه: }َأْم َتْسَأهلحُحُْم 

م مرِّن مَّْغَرٍم مُّْثَقلحُوَن{)5( ، وهكذا كان كّل رسول ونيّب ال يأخذ من الناس أجرًا،  َأْجًرا َفهحُ

وهذا أدعى لنجاح دعوتهم. ومعروف أّن النيّب - صلى اهلل عليه وسّلم - مل يكن هو 

وأهل بيته يأخذون صدقة من أحد. 

  والدعاة الصادقون قدميًا وحديثًا تأسوا بالرسل الكرام فعّفوا عّما يف أيدي الناس، 

وهذا جيعل جهدهم مثمرًا ودعوتهم أجنح؛ ألّنها ختلو من األغراض الدنيوية، واملصاحل 

الشخصّية.

  ودومًا جند العامل الذي يستجمع اليأس مما يف أيدي الناس أثريًا عندهم، وترى الناس 

عفة العلماء
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تراهم  ولذا  وموسوعياً؛  لسناً،  كان  وإن  جيوبهم،  إىل  ينظر  الذي  العامل  من  ينفرون 

ينظرون نظرة ريبة ملن يتقّرب من ذوي النفوذ والسلطان، وكانوا يرون أّن الذي يرتّدد 

على أبواب السلطان أكثر من مّرة من غري حاجة ال تقبل شهادته، وقالوا معللني: يدخل 

العامل على السلطان ومعه دينه، وخيرج وال دين معه؛ ألّنه يرضيه بغضب اهلل.

  العلماء العارفون من هذه األّمة عاشوا للعلم، عاشوا أتقياء أنقياء، مل خيدعهم بريق 

الذهب، وألألة اجلواهر، وإمنا أشاحوا بوجوههم عن كّل هذا، ورضوا بالكفاف، ولقوا 

اهلل خفافًا من الدنيا، مثل الرسل؛ مل يوّرثوا دينارًا وال درهماً، وإمنا وّرثوا علماً.

  هذا اخلليل بن أمحد -رمحه اهلل - يعرض عليه سليمان بن حبيب بن أبي صفرة/ والي 

فارس واألهواز أن يدرس ابنه، فيقول: ال حاجة لي إىل سليمان ما دمت أجد هذا، وأشار 

إىل خبز يابس. فقال له الرسول: وماذا أقول لسليمان؟ فأنشد:

أخرب سليــــمان أني عنه يف سعة       ويف غنى غري إّني لست ذا مـــــال

والفقر يف النفس ال يف املال نعرفه      ومثل ذاك الغنى يف النفس ال املال

  وهذا سفيان الثورّي - رمحه اهلل - يدخل على اخلليفة العباسّي أبي جعفر املنصور، 

وقد طلبه، فقال: سلين حاجتك يا أبا حممد. فقال سفيان: أريد منك أمرين. قال أبو جعفر: 

وما هما؟ قال: أال تطلبين حتى آتيك، وأال تعطيين حتى أسألك. فقال أبو جعفر: لقد 

ألقينا احلّب إىل العلماء فاستقطبناهم إال سفيان فقد أعيانا فرارًا!!

  وهذا سامل بن عبد اهلل بن عمر- رمحه اهلل - يدخل احلرم طائفاً، فلقيه اخلليفة هشام 

ابن عبد امللك، فقال لسامل: يا سامل، ألك إلّي حاجة؟ قال سامل: أما تستحي!! تقول هذا 

الكالم وأنت يف بيت ملك امللوك؟! فلما خرج سامل من احلرم عرض له هشام، وأعاد 

عليه: هل من حاجة؟ قال سامل: من حوائج الدنيا أم من حوائج اآلخرة؟ قال: حوائج 
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اآلخرة ال أملكها، وإمنا أملك حوائج الدنيا، قال سامل: واهلل ما سألت الدنيا ممن ميلكها، 

فكيف أسأهلا منك؟!

   وهذا عامل الشام الشيخ سعيد احلليب يلقي درسًا يف املصلني يف املسجد األموّي، فيدخل 

إبراهيم باشا ابن حممد علي/ والي مصر. ومّر إبراهيم باشا من جانب الشيخ، وكان ماّدًا 

رجله فلم حيركها، ومل يبّدل ِجلسته، فاستاء إبراهيم باشا، واغتاظ غيظًا شديدًا، وخرج من 

املسجد، وقد أضمر يف نفسه شّرًا بالشيخ.

  وما أن وصل قصره حتى حّف به املنافقون من كل جانب، يزّينون له الفتك بالشيخ، 

مكّباًل  الشيخ  بإحضار  أمر  حتى  يؤّلبونه  زالوا  وما  وسلطانه،  جربوته  حتّدى  الذي 

بالسالسل.

  وما كاد اجلند يتحركون جللب الشيخ حتى عاد إبراهيم باشا فغرّي رأيه، فقد كان يعلم 

أن أّي إساءة للشيخ ستفتح عليه أبوابًا من املشكالت، ال ِقبل له بإغالقها.

  وهداه تفكريه إىل طريقة أخرى، ينتقم بها من الشيخ؛ طريقة اإلغراء باملال، فإذا قبله 

الشيخ فكأنه يضرب عصفورين حبجر واحد؛ يضمن والءه، ويسقط هيبته يف نفوس 

املسلمني، فال يبقى له تأثري فيهم .

  وأسرع إبراهيم باشا فأرسل إىل الشيخ ألف لرية ذهبية، وهو مبلغ يسيل له اللعاب 

يف تلك األيام، وطلب من وزيره أن يعطي املال للشيخ على مرأى من تالمذته ومريديه 

ومسمعهم. 

  وانطلق الوزير باملال إىل املسجد، واقرتب من الشيخ وهو يلقي درسه، فألقى السالم، 

وقال للشيخ بصوت عال مسعه كّل من حول الشيخ: هذه ألف لرية ذهبية يرى موالنا 

الباشا أن تستعني بها على أمرك .

عفة العلماء
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  ونظر الشيخ نظرة إشفاق حنو الوزير، وقال له بهدوء وسكينة: يا بيّن، عد بنقود سيدك، 

ورّدها إليه، وقل له: »إّن الذي ميّد رجله، ال ميّد يده!!«

  وهذا عامل يدعى علي بن عبد العزيز اجلرجاني يصّور يف أبيات له العامل املتعّفف، 

فيقول:

أرى الناس من داناهم هان عندهم        ومن أكرمته  عزة  النفس  أكرما  

وما كل  برق  الح  لي  يستفـــزني        وال كل من  القيت  أرضاه  منعما  

وإني إذا ما  فاتين  األمر  لــــم  أبت        أقّلب     كفي     إثره     متنـــدما

ومل أقض حّق العلم إن  كان  كلما       بدا   طمع   صريته   لي   سلـــــما   

إذا قيل : هذا منهل قلت  قـــد  أرى       ولكن  نفس  احلّر  حتتمل  الظما   

ومل أبتذل يف خدمة العــلم  مهجيت        ألخدم  من  القيت   لكن   ألخدما  

أأشقى  به  غرسًا  وأجنيه   ذلــــة        إذن فاتباع اجلهل قد  كان  أحزما   

ولو أن أهل العلم  صانوه  صـــانهم        ولو عّظموه  يف  النفوس  لعظــــما   

ولكن   أذّلوه    فهــــان    ودنسوا         حمياه   باألطماع   حتى   جتهــــّما

   مما أتذّكر أيام الدراسة أّن أحدهم كان يؤّمنا يف الصالة يف مسجد اجلامعة، وذات مّرة 

زار اجلامعة نائب زعيم البالد؛ ليخّرج دورة عسكرية، وملا أّذن املؤّذن جاء هذا الذي كان 

يؤّمنا، فصّلى بنا صالة بسرعة الربق؛ ذلك أّنه كان مشّوش العقل باستقبال نائب زعيم 

أموااًل وهدايا كيف عساه سيصّلي  النائب سيوّزع  البالد، وليت شعري لو كان هذا 

بنا؟!

   من أسف أّن كثريًا من العلماء أغراهم األصفران، وهلثوا وراء املناصب والرتقيات 

وتذّللوا ألصحاب  احلياة،  رسالتهم يف  ذلك  ونسوا يف محأة  والعالوات...،  والدرجات 
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النفوذ، فمالؤوهم، وباعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل.

  مما قيل: »سلطان الكلمة أقوى من كلمة السلطان«)6(، ولكّن هذه الكلمة لن تصل 

العّز بن عبد السالم  يقولون؛  يؤمنون مبا  الرامي متعففاً، وممن  ما مل يكن   إىل مرماها 

القاهرة خلرجت  من  خرج  لو  املماليك:  وجه  وقف يف  بعدما  عنه  قالوا  اهلل-  -رمحه 

القاهرة كّلها معه. ملاذا؟ هل ألّنه كان ميتلك العقارات واألموال؟! هل ألّنه زعيم قبيلة 

كبرية، يصعب منازلتها؟! هل وهل؟! كّل ما يف األمر أن الرجل كان متعففًا وصاحب 

ولكّنه  بدنياه،  دينه  ويبيع  املماليك،  لواء  حتت  ينضوي  أن  بإمكانه  كان  صادقة.  كلمة 

باعهم؛ ألّنهم كانوا عبيدًا، ووضع أمثانهم يف بيت مال املسلمني؛ ذلك أّن العبد ال ميلك 

نفسه، فكيف ميلك الناس، وحيكمهم؟! فسّمي )بائع امللوك(. قال فيه أحد قادة الفرجنة: 

)لو كان هذا قسوسًا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها(. هكذا هم أصحاب الكلمة 

أمثال هؤالء يف واقعنا موجودون،  إّن  الدنيا، وتاجروا باآلخرة.  الذين طلقوا  الصادقة، 

ولكّنهم قليلون؛ وهكذا هي املعادن النفيسة تكون قليلة!!

اهلوامش:
)1( الشعراء:109.
)2( الشعراء:127.
)3( الشعراء:145.
)4( الشعراء:164.

)5( الطور:40.
)6( حممد الشماع/ صحفي مصري.
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من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام 

                      ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

  

    

                            سيادة الرئيس يستقبل مساحة املفيت العام

   رام اهلل: استقبل سيادة األخ الرئيس حممود عباس »أبو مازن«، رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية، يف مقر الرئاسة برام اهلل مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس 
والديار الفلسطينية، حيث تناول احلديث بينهما أوضاع املدينة املقدسة، والتشديدات 
قدم وساق  اجلاري على  القدس، واالستيطان  مدينة  أبناء  يفرضها االحتالل على  اليت 
االحتالل  يد  على  املسيحية  الديانة  أبناء  هلا  تعرض  اليت  واملضايقات  املدينة،  لتهويد 
العبادة  انتهاكات حلرية  االحتالل من  قوات  به  تقوم  ما  إن  وقال سيادته:  اإلسرائيلي، 
تتنافى ومجيع الشرائع الدولية، وتؤكد كذب اجلانب اإلسرائيلي يف زعم أنها تفسح 

اجملال ألصحاب خمتلف األديان بالوصول إىل مقدساتهم وأداء شعائرهم الدينية فيها.

        إعداد: األستاذ مصطفى أعرج /  نائب املدير العام ملديرية العالقات العامة واإلعالم
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خادم احلرمني الشريفني يستقبل املفيت العام

   الرياض: استقبل خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، 
العام  املفيت  الشيخ حممد حسني،  الرياض، مساحة  السعودية، يف  العربية  اململكة  ملك 
الثقافية  الفعاليات  يف  مساحته  مشاركة  خالل  وذلك  الفلسطينية،  والديار  للقدس 
والفكرية للمهرجان الوطين للرتاث والثقافة اخلامس والعشرين »اجلنادرية«، الذي عقد 
يف الرياض، وشارك مساحته خالل حضوره املهرجان يف ندوة بعنوان »القدس يف ضمري 
العامل... احلق ... التاريخ ... السالم« وقدم حبثًا بعنوان »القدس: تاريخ ... وإميان« تطرق 
مساحته فيه إىل تاريخ القدس واملسجد األقصى املبارك، وما يتعرض له من انتهاكات على 
يد سلطات االحتالل، كما ألقى مساحته حماضرة يف كلية اآلداب جبامعة امللك سعود، بنيَّ 
فيها أن أصحاب الديانات السماوية استمتعوا حبرياتهم الدينية واملذهبية يف ظل اخلالفة 

اإلسالمية، على عكس ما واجهه املسلمون  إبان احتالل مدينة القدس عرب التاريخ.

من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء  الفلسطينية
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املفيت العام يلتقي األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

   جدة: ضمن وفد املؤمتر الوطين الشعيب للقدس، استعرض مساحة الشيخ حممد حسني، 
املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب املسجد األقصى املبارك، مع الربوفسور 
االعتداءات  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  العام  األمني  أوغلو،  إحسان  الدين  أكمل 
واالنتهاكات اإلسرائيلية على األراضي واملقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها املسجد 
األقصى املبارك، حيث بني مساحته خطورة اهلجمة االستيطانية الشرسة على األراضي 
الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس، مبينًا أن سلطات االحتالل ماضية يف االستيالء على 

األراضي واملنازل الفلسطينية لفرض سياسة األمر الواقع.
  ومثن مساحته الدور الذي تقوم به منظمة املؤمتر اإلسالمي لدعم الشعب الفلسطيين 
ومقدساته، مطالبًا بتفعيل هذا الدور، نظرًا حلجم األخطار اليت حتدق بالقدس، وطالب 
مساحته قادة الدول العربية واإلسالمية باختاذ اخلطوات املناسبة ملناهضة سياسة بناء الكنس 
جبوار املسجد األقصى املبارك، وكذلك احلفريات اليت تقوم بها سلطات االحتالل أسفل 
أساساته وجدرانه وساحاته، داعيًا إىل وضع خطة ملواجهة هذه املمارسات، ودعم الشعب 

الفلسطيين يف صموده وثباته.
  من جانبه مثن أوغلو هذه الزيارة، مبينًا أنها تأتي يف إطار التواصل والتنسيق لدعم 
الشعب الفلسطيين ومقدساته، قائاًل: إن املنظمة تراقب بقلق االنتهاكات اإلسرائيلية 
هذه  لوقف  األصعدة  مجيع  على  تتحرك  وأنها  ومقدساته،  الفلسطيين  الشعب  ضد 

املمارسات اليت تؤثر على املنطقة واستقرارها.
املفيت العام يرتأس اجللسة التاسعة والسبعني جمللس اإلفتاء األعلى

  القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
يف  األعلى  اإلفتاء  جمللس  والسبعني  التاسعة  اجللسة   - األعلى  اإلفتاء  جملس  رئيس 
فلسطني، وانتقد اجمللس إنشاء الكنس اليهودية جبوار املسجد األقصى املبارك، وحبث 
منها: حكم  اليومية،  املواطنني يف حياتهم  تهم  اليت  والقضايا  املوضوعات  العديد من 
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املزادات اإللكرتونية، وحكم التجارة مع بعض الشركات اليت تعتمد أسلوب التوزيع 
وموضوعات  بوك،  الفيس  مثل  اإللكرتونية؛  احملادثة  ملواقع  الدخول  وحكم  الشبكي، 

أخرى.

من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء  الفلسطينية
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املفيت العام يرتأس اجتماعًا ملفتيي احملافظات

   القدس:  ترأس مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
سلطات  بها  تقوم  اليت  االغتياالت  محلة  مساحته  أدان  حيث  احملافظات،  ملفيت  اجتماعًا 

ضد  املسعورة  االعتقاالت  محلة  إىل  إضافة  العزل،  األبرياء  املواطنني  ضد  االحتالل 
املناضلني الفلسطينيني، اليت كان آخرها اعتقال عباس زكي عضو اللجنة املركزية حلركة 

فتح، ومتحور االجتماع حول آلية عمل دور اإلفتاء الفلسطينية، وسبل النهوض بها.
املفيت العام يؤدي واجب العزاء بالعميد عبد اهلل داود

  القدس: قام مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
خطيب املسجد األقصى املبارك - على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية، بتقديم 
واجب العزاء بالشهيد العميد عبد اهلل داود يف مركز شباب خميم بالطة، وألقى مساحته 
كلمة حول مكانة الشهداء عند اهلل سبحانه وتعاىل، وعدد فيها مناقب الشهيد الذي 
اتسمت حياته بالنضال والشجاعة، وقضى حنبه مبعدًا عن أهله ووطنه، سائاًل اهلل أن 
يرمحه بواسع رمحته، وأن يتقبله مع الشهداء والصديقني والصاحلني، وضم الوفد فضيلة 
الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل، الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، مفيت حمافظة 
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الشيخ  وفضيلة  نابلس،  حمافظة  مفيت  شوباش،  أمحد  الشيخ  وفضيلة  والبرية،  اهلل  رام 
حممد أبو الرب، مفيت حمافظة أرحيا واألغوار، وفضيلة الشيخ حسني عمر، مفيت حمافظة 

طوباس.
 املفيت العام يشارك يف افتتاح دورة حتقيق املخطوطات التارخيية بالقدس

  القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، يف 
حفل افتتاح الدورة الثانية يف حتقيق املخطوطات التارخيية اخلاصة مبدينة القدس، واليت 

املباركة  الرتاث والبحوث اإلسالمية، ومثن مساحته هذه اخلطوة  إحياء  عقدتها مؤسسة 
واملهمة، داعيًا إىل تأهيل كادر خمتص وفريق عمل متكامل من أجل صيانة املخطوطات، 
مبواطنيها  متمثل  لتهويدها  الساعية  الشرسة  اهلجمة  أمام  القدس  أن صمود  موضحًا 

وتارخيها وتراثها.

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف أسبوع القدس يف العاصمة األردنية عمان

  عمان: ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 
شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل - الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، 

من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء  الفلسطينية
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - يف افتتاح فعاليات أسبوع القدس جبامعة الشرق األوسط 
رئيس  نائب  رعاية  والذي عقد حتت  عمان،  األردنية  العاصمة  العليا  يف  للدراسات 
الوزراء األردني الدكتور رجائي املعشر، واشتمل على معرض للصور، وندوات هادفة، 
ومثن فضيلته جهود جامعة الشرق األوسط الفتية يف االهتمام بقضية القدس اليت تهم 
كل مسلم وعربي يف أقطار الدنيا، حيث إنها تقيم هذا األسبوع سنوياً، وحيضره عدد من 
الشخصيات الرمسية والفكرية والطالبية، وتهدف من ورائه إىل إبقاء قضية القدس حية 
يف الوجدان العربي، وخباصة لدى قطاع الطلبة اجلامعيني، وشكر رئيس جملس أمنائها 
األستاذ يعقوب ناصر الدين وجملس األمناء ورئيس اجلامعة د. عبد الباري درة واهليئة 

األكادميية واإلدارية يف اجلامعة على هذا االهتمام.
الوكيل املساعد يشارك يف مؤمتر »أين الشرف من جرائم الشرف«

رام اهلل : شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل - الوكيل املساعد لدار اإلفتاء 
الفلسطينية، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - يف مؤمتر »أين الشرف من جرائم الشرف« 
والذي نظمه مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان واليونيفيم  ومركز املرأة لإلرشاد 
القانوني واالجتماعي واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان  برعاية وزارة شؤون املرأة، وبني 
فضيلته أن ما تعانيه املرأة  إمنا خيص اجملتمع بكامله، مؤكدًا على أن هناك حاجة للتمييز 



�0�

بني املبادئ والقيم اليت جاء بها اإلسالم وبني  التطبيق اخلاطئ يف بعض األحيان، وأشار 
إىل أن اإلسالم حرم التعدي على حياة أي إنسان، رجاًل كان أو امرأة، وأن اإلسالم له 

مبادئ وأسس واضحة حتدد املوقف من جرائم الشرف.
الوكيل املساعد يشارك يف حفل استقالل تونس

  ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية - شارك 
الفلسطينية،  الوكيل املساعد لدار اإلفتاء  إبراهيم خليل عوض اهلل -  فضيلة الشيخ 
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية - يرافقه السيد مصطفى أعرج - نائب املدير العام ملديرية 
العالقات العامة واإلعالم - يف حفل االستقبال الذي أقامته سفارة اجلمهورية التونسية 
يف فلسطني مبناسبة إحياء الذكرى ال 54 الستقالل تونس، وقد شارك يف هذا االحتفال 

عدد من الشخصيات الرمسية والشعبية.

مفيت أرحيا واألغوار يشارك يف حفل افتتاح املؤمتر الثاني والثالثني 

جلمعية نهضة العلماء 

  جاكرتا - أندونيسيا: ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار 
واألغوار-  أرحيا  حمافظة  مفيت   - الرب  أبو  حممد  الشيخ  فضيلة  شارك  الفلسطينية- 
مدينة  يف  أقيم  الذي  العلماء  نهضة  جلمعية  والثالثني  الثاني  املؤمتر  افتتاح  حفل  يف 
»مكاسار« يف حمافظة سوالويسي اجلنوبية جبمهورية أندونيسيا، حيث ألقى فضيلته عددًا 
من الدروس والندوات وخطبة اجلمعة، وزار العديد من اجلامعات، وأجرى املقابالت 
الصحفية، كما التقى عددًا من الشخصيات الرمسية والشعبية والسفري الفلسطيين يف 
أندونيسيا السيد فريز مهداوي، وأطلعهم على األوضاع الصعبة اليت يعيشها الشعب 

الفلسطيين، وخباصة يف مدينة القدس.

من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء  الفلسطينية
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مفيت نابلس يشارك يف إحياء ذكرى استشهاد » أبو جهاد« ويقوم بنشاطات أخرى

  نابلس: ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية– 
شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش - مفيت حمافظة نابلس - يف حفل إحياء الذكرى الثانية 
والعشرين الستشهاد أمري الشهداء خليل الوزير »أبو جهاد« والذي أقامه التجمع الوطين 
ألسر الشهداء يف فلسطني بقاعة الشهيد ظافر املصري يف جامعة النجاح الوطنية، كما 
شارك فضيلته يف حفل يوم اليتيم العاملي الذي أقامته مجعية التضامن اخلريية يف احملافظة، 
وألقى كذلك حماضرتني لقوات األمن العام تناول فيهما »األخالق يف اإلسالم« و»القيم 
الدينية املرتبطة بعمل رجل األمن«، وكان فضيلته قد ألقى عددًا من خطب اجلمعة يف 
مساجد احملافظة، حتدث فيها عن أهمية األرض الفلسطينية ومكانتها، وشارك فضيلته 

كذلك يف ندوات اقتصادية حول محاية املستهلك.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف فعاليات إحياء يوم األرض

  جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح - مفيت حمافظة جنني - يف الفعاليات 
الوطنية إلحياء يوم األرض وزراعة أشتال الزيتون يف قرية زبده يف احملافظة، كما شارك 
يف املسرية اجلماهريية اليت أقيمت يف احملافظة بيوم املستهلك الفلسطيين، وألقى حماضرة 
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وأن  واالنتماء،  الوالء  فيها عن  احملافظة، حتدث  األمنية يف  األجهزة  لدورة ضباط  دينية 
املوظف مؤمتن على عمله، ورجل األمن ميثل كل مواطن يف عمله، وحثهم على ضرورة 
التمسك بثوابتنا، وشارك فضيلته يف فعاليات مهرجان إحياء ذكرى ملحمة نيسان الذي 
جنني  خميم  ملعركة  الثامنة  السنوية  الذكرى  إلحياء  العليا  الوطنية  اللجنة  فيه  كرمت 
اهليئات احمللية واألجهزة األمنية واألطقم الفنية اليت ساندت أهالي خميم جنني يف ملحمة 

نيسان 2002.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف عدد من الفعاليات يف حمافظة بيت حلم

  بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة - مفيت حمافظة بيت حلم - يف 
املؤمتر الرتبوي الذي أقامته مديرية الرتبية والتعليم يف احملافظة بعنوان 

لتحسني  ومؤسساتها  حلم  بيت  ومدارس  مديرية  وجتارب  »إبداعات 
التنفيذي  اجمللس  اجتماع  يف  كذلك  فضيلته  وشارك  التعليم«،  نوعية 

يف  الغراب  عش  منطقة  إىل  املستوطنني  عودة  حبث  الذي  للمحافظة 
احملافظة، وحضر حفل التكريم الذي أقامه مركز اللقاء لعدد من الباحثني الذين قدموا 
و»اإلسالم واالجتهاد«،  املرأة«،  و»اإلسالم وحقوق  والعنف«،  »اإلسالم  أحباثًا يف جماالت 
كما شارك يف االحتفال الذي أقامته وزارة االقتصاد الوطين بيوم املستهلك الفلسطيين، 
وتضمن معرضًا للصناعات واملنتجات الفلسطينية، وشارك كذلك يف حفل تكريم عدد 

من طلبة املدارس الفائزين باملسابقة اليت أقيمت حملاربة منتجات املستوطنات.

من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء  الفلسطينية
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ملحوظتان :

البطاقة  يف  ورد  ما  حسب  الثالثي  االسم  كتابة  يرجى   -
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

واإلجابات خبط واضح .
- ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

 مسابقة اإلسراء، العدد 91
واإلعالم العامة  العالقات  مديرية   / اإلسراء  جملة    

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

اجلائزة األوىل:  300  شيكل  

اجلائزة الثانية: 250  شيكل

اجلائزة الثالثة:  200 شيكل

1. متى حرق املسجد األقصى املبارك ؟
2. أين يقع قرب األمري الكبكي اململوكي؟

3. ما اسم الدابة اليت ركبها الرسول صلى اهلل عليه وسلم خالل رحلة اإلسراء ؟
4. من الذي شبه تاريخ االخرتاعات بسلسلة ال نهاية هلا من األمثلة املتشابهة؟

5. ما جنسية العالمة »ابن باديس«؟
6. من صاحب كتاب »التفسري الوسيط للقرآن الكريم«؟

7. ما عالقة »محد اهلل رب العاملني« بفضيلة التسامح؟
8. ما اآلية القرآنية اليت قال عبد اهلل بن مسعود عنها بأنها أمجع آية يف القرآن ؟

9. ماذا يشرتط يف بيع الذهب بالذهب ؟
10. ما األصل يف حكم العادات ؟

11. ما اليت قصدها الشاعر بقوله : وال أعطي هلا مثنًا حياتي    وال أدعو هلا أبدًا ندميا ؟
12. ما معنى اِلبْتع ؟

13. من القائل : »إن الذي ميد رجله، ال ميد يده« ؟

14. متى وقعت معركة خميم جنني ؟

أسئلة المسابقة:

تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد 
مع اإلشارة إلى رفع قيمة الجوائز اعتباراً من هذا العدد، وذلك على النحو المبين أدناه

مسابقة العدد ��
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إجابة مسابقة العدد ��
س1: حب اهلل ورسوله.

س2: أسباب انهيار األسرة يف أوروبا.

ْم َويِف الررَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل  َقَراء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملحَُؤلََّفِة قحُلحُوبحُهحُ َدَقاتحُ ِلْلفحُ ا الصَّ س3: }ِإمنََّ

ِبيِل ... {)التوبة:60(. اهللِّ َواْبِن السَّ

س4: بدأ العمل بالوصية من عام 1976م.

س5: اإلداوة: إناء صغري من جلد.

س6: أ. أبو طلحة رضي اهلل عنه.
      ب. عبد اهلل ابن أم مكتوم.

      ج. ابن القيم.
      د. احلسن البصري.

      هـ ملك حفين ناصيف)باحثة البادية(.

الفائزون في مسابقة العدد ��

                            فاطمة صالح                                                   جنني                                              250 

                            بالل أبو رميس                                               بيت حلم                                          200

                            يزن كمال بواطنة                                         رام اهلل                                            150

املرتبة                                        اإلسم                                                      العنوان                           قيمة اجلائزة بالشيكل

 األوىل

 الثانية

الثالثة

مسابقة العدد 
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الكتابة جمللة اإلسراء   
  حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه ألصحاب األقالم 

فيها،   بالكتابة  جملتهم  يثروا  أن  العلماء  الفضيلة  وأصحاب  واملفكرين  األدباء  من 
لالستفادة من عطائهم الكريم، آملني أن تصلنا مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث 
اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  ومالحظاتهم  النرية،  اهلادفة  الشعرية،  والقصائد 
متنوعة، تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والرتاثية 

والتارخيية، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
   1. طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  

أو باليد.
    2. أال يزيد املقال عن 5 صفحات حجم  A4، والبحث من 10 - 12 صفحة.

    3. كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع التشكيل، وتوثيق أرقامها.
    4. ختريج األحاديث، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.

    5.التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
    6. عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.

     
   نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :

            القدس : جملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517
              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862

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