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الفلسطينية،  القضية  مصلحة  على  احلريصني  كل  ومعه  الفلسطيين؛  شعبنا  ابتهج    

والغيورين على القدس ومقدساتها، بالتوقيع على املصاحلة، اليت أعلن عنها من قبل 

الذي  الفلسطيين  الشارع  حلراك  استجابة  مؤخرًا،  القاهرة  يف   الفلسطينية  الفصائل 

َصَدَح قائاًل: الشعب يريد إنهاء االنقسام، فكان، واحلمد هلل، التوجه إىل املصاحلة، اليت 

يؤمل هلا أن تنهي حالة صعبة، وتطوي صفحة سوداء، عانى من ويالتها الشعب وقضيته 

وأرضه ومقدساته وأسراه، وكان يقطف مثارها أعداؤه واملرتبصون بوجوده.

القدس  قضية  على  للمصاحلة  اإلجيابية  اآلثار  يستعرض  أن  املرء  حاول  ما  وإذا     

هائاًل  زمخًا  فسيجد  املقدسة،  القضية  السلبية لالنقسام على هذه  واآلثار  ومقدساتها، 

اخرتنا  اآلثار،  تلك  ولتبيان بعض  إمجاهلا على حنو معني،  يقتضي  مما  اآلثار،  تلك  من 

عرض جمال إجيابيات املصاحلة والوفاق، وسلبيات النزاع والشقاق، على األمة وقضاياها 

ومكوناتها وأفرادها ومجاعتها، يف ضوء ما دلت عليه بعض اآليات القرآنية واألحاديث 

الشريفة، وذلك وفق اآلتي:

    فالقدس ومقدساتها من أبرز القضايا الفلسطينية، كيف ال؟ وهي حتتضن مسرى 

أثر االنقسام واملصاحلة 
على قضية القدس ومقدساتها   

الشيخ / حممد أمحد حسني  -  املشرف العام 

عدد
ة ال

احي
افتت
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الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، الذي تشد إليه الرحال، وبارك اهلل ما حوله، فقال تعاىل: 

}ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن املَْْسِجِد احْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا 

ِميُع الَبِصرُي{.)1( َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

   وهذه القضية تستدعي بذل اجلهود والطاقات واملوارد من أجل نصرتها، والتغلب 

قدراتهم  حسب  وأفرادها،  ومجاعاتها،  األمة  أطياف  من  هذا  وُيطلب  صعابها،  على 

وإمكاناتهم، دون أن يعذر مقصر عن أداء الواجب، ومن مستلزمات نصرة هذه القضية، 

والنجاح يف الدفاع عن حياضها، أن تكون هناك جهود مجاعية مشرتكة، تتضافر يف محل 

تتوحد  حتى  واملبادئ،  اهلدف  على  االلتقاء  يتطلب  والتضافر  هلا،  املطلوبة  املسؤولية 

القواسم واملنطلقات، ومن الطبيعي أن تظهر خالفات يف اآلراء بني العاملني يف ميادين 

االجتهاد، وخباصة حني يكون االجتهاد حتت وطأة الضغوط، ومظلة الصعاب والشدائد 

واحملن، غري أن االختالف جيب أن ال يفسد للود قضية، وإن حصل أن أفسد؛ فال بد من 

املسارعة إىل درب املصاحلة بني أطراف العمل اجلاد، على ساحة نصرة القضية ومواجهة 

تنجح،  حتى  املخلصة،  احلميدة  املساعي  أصحاب  إىل  أحيانًا  املصاحلة  وحتتاج  صعابها، 

وتطوى بها صفحات االنقسام والفرقة املظلمة، ويف الصلح واملصاحلة وآثارهما، يقول 

َكاَن بَِا  َفِإنَّ اهللهَّ  َوَتتَُّقوْا  َوِإن حتِْسُنوْا  حَّ  اأَلنُفُس الشُّ َوُأْحِضَرِت  ْلُح َخرْيٌ  تعاىل: }...َوالصُّ

َتْعَمُلوَن َخِبريًا{.)2(

   فخري الصلح عام، يشمل جوانب كثرية، وجماالت عديدة، والنزاع شر، وسلبياته مدمرة، 

فهو ُيذهب القوة، وُيوهن البنيان، واهلل تعاىل يقول: }َوَأِطيُعوْا اهللهَّ َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوْا 

اِبِريَن{.)3( َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ اهللهَّ َمَع الصَّ

أثر االنقسام واملصاحلة على قضية القدس ومقدساتها
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}َوِإن  تعاىل:  فقال  قرآنية،  آية  أكثر من  البني يف  ذات  املؤمنني بإصالح  اهلل  أمر    وقد 

َطاِئَفَتاِن ِمَن املُْْؤِمِننَي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأُلْخَرى َفَقاِتُلوا 

الَّيِت َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اهللَِّ َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اهللََّ 

حيِبُّ املُْْقِسِطنَي{. )4(

  ويف سبب نزول هذه اآلية الكرمية، ورد يف صحاح السنة النبوية، عن أنس، رضي اهلل 

، َفاْنَطَلَق إليه النيب،  عنه، قال: ِقيَل ِللنَّيِبِّ، صلى اهلل عليه وسلم: )لو َأَتْيَت َعْبَد اهللَِّ بن ُأَبيٍّ

صلى اهلل عليه وسلم، َوَرِكَب مِحَارًا، َفاْنَطَلَق املُْْسِلُموَن ميَُْشوَن معه، َوِهَي َأْرٌض َسِبَخٌة، 

، واهلل لقد آَذاِني َنْتُ مِحَاِرَك، فقال  فلما َأَتاُه النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قال: ِإَلْيَك َعينِّ

، صلى اهلل عليه وسلم، َأْطَيُب ِرحيًا ِمْنَك،  َرُجٌل من اأَلْنَصاِر منهم: واهلل حَلَِماُر رسول اهللَِّ

َفَكاَن  َأْصَحاُبُه،  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ِلُكلِّ  َفَغِضَب  َفَشَتَمُه،  َقْوِمِه،  من  َرُجٌل  اهللَِّ  ِلَعْبِد  َفَغِضَب 

َبْيَنُهَما َضْرٌب ِباجْلَِريِد َواأَلْيِدي َوالنَِّعاِل، َفَبَلَغَنا أنها ُأْنِزَلْت }َوِإْن َطاِئَفَتاِن من املُْْؤِمِننَي 

اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما{(.)5(  

   ففي هذه اآلية الكرمية وسبب نزوهلا ما يوجه املسلمني، إىل كيفية معاجلة شرارة الفراق 

والنزاع والشقاق، اليت قد تبدو تافهة بسيطة يف أوهلا، لكنها قد تتفاقم لتحرق األخضر 

واليابس، إن مل جتد من حيسن التصرف حياهلا، فيئدها يف مهدها، ويطفئ شرارة اشتعاهلا.

وأكد اهلل تعاىل األمر باإلصالح بني املؤمنني، يف اآلية التالية هلذه اآلية الكرمية من سورة 

َلَعلَُّكْم  اهللََّ  َواتَُّقوا  َأَخَوْيُكْم  َبنْيَ  َفَأْصِلُحوا  ِإْخَوٌة  املُْْؤِمُنوَن  ا  }ِإنََّ تعاىل:  فقال  احلجرات، 

ُتْرمَحُوَن{. )6(

   فاملؤمنون إخوة، ينبغي أن ال يكون بينهم شقاق وال نزاع، وإن وقع بينهم خالف، فعلى 
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املؤمنني اآلخرين أن يبذلوا سعيهم احلميد يف سبيل رفع هذا اخلالف، قبل أن يستفحل، 

فبينت  بعضاً،  وببعضها  باملوضوع،  صلة  ذات  قضايا  أربع  الكرمية مجعت  اآلية  وهذه 

أواًل أن املؤمنني إخوة، مما يعين أن ُتبنى العالقات بينهم على أساس هذا املبدأ، فاألصل 

اإلميان، وبينت  إذا مجعهم  لبعضهم بعضًا  أن يكونوا متحابني، ويزدادوا حمبة  باإلخوة 

اآلية ثانيًا لزوم القيام بواجب اإلصالح بني اإلخوة املتخاصمني، مما يعين رفض االكتفاء 

بدور املتفرج على مشاهد النزاع واخلالف بني اإلخوة، فاملختلفون إخوة، واملصلحون 

إخوتهم، ومن واجب األخ أن يبعد الشر عن أخيه، ويسعى جللب اخلري له،  وقد عين 

الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، أميا عناية باإلصالح بني املتخاصمني، فَعْن َسْهِل اْبِن 

، َصلَّى  َسْعٍد، َرِضَي اهللَُّ َعْنُه، َأنَّ َأْهَل ُقَباٍء اْقَتَتُلوا، َحتَّى َتَراَمْوا ِباحْلَِجاَرِة، َفُأْخِبَ َرُسوُل اهللَِّ

اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِبَذِلَك، َفَقاَل: )اْذَهُبوا ِبَنا ُنْصِلُح َبْيَنُهْم()7(، وقام بشخصه بدور املصلح 

بني املتنازعني، ثم أمرت اآلية الكرمية بتقوى اهلل، ومن مقتضيات التقوى أن حيب األخ 

ألخيه ما حيب لنفسه، وأن يؤثره على نفسه، حتى يبلغ درجة من أثنى اهلل عليهم بقوله 

اَر َواإِلمَياَن ِمن َقْبِلِهْم حيِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوال جَيُِدوَن يِف  تعاىل: }َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّ

ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ممَِّّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ 

فخ حسده،  يقع يف  ال  نفسه،  أخاه على  يؤثر  ومن  املُْْفِلُحوَن{)8(،  ُهُم  َفُأْوَلِئَك  َنْفِسِه 

ومنافسته على أمور الدنيا اليت جتلب النزاع والشقاق واخلالف، حني ينطلق اإلخوة يف 

طلبها من معني األنانية، وإيثار الذات، واالنتصار لألنفس واألهواء.

ذيلها،  الرابعة اليت تضمنتها اآلية الكرمية، فهي ذات صلة با ورد يف  أما القضية     

والتعقيب عليها، }...َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن{، وكأنها تلفت انتباه من يتلقى هذه األوامر لضرورة 

أثر االنقسام واملصاحلة على قضية القدس ومقدساتها
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القيام بتنفيذها، حتى يستجلب الرمحة الربانية، اليت بدونها لن تدخل نفس اجلنة، كما 

، صلى اهلل عليه وسلم،  ورد يف احلديث الصحيح عن أبي ُهَرْيَرَة، قال: مسعت َرُسوَل اهللَِّ

؟ قال: ال؛ وال أنا، إال َأْن  يقول: )َلْن ُيْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُه اجْلَنََّة، قالوا: وال أنت يا َرُسوَل اهللَِّ

ُدوا، َوَقاِرُبوا، وال َيَتَمنَّنَيَّ أحدكم املَْْوَت، ِإمَّا حمِْسناً، َفَلَعلَُّه  َدِني اهلل ِبَفْضٍل َوَرمْحٍَة، َفَسدِّ َيَتَغمَّ

َأْن َيْزَداَد َخرْيًا، وأما ُمِسيئاً، َفَلَعلَُّه َأْن َيْسَتْعِتَب(. )9(

؛ صلى اهلل عليه وسلم:    ويف رواية أخرى صحيحة، عن أبي ُهَرْيَرَة قال: قال رسول اهللَِّ

؟ قال: وال أنا، إال َأْن َيَتَداَرَكيِنَ اهلل  )ليس َأَحٌد ُيْنِجيِه َعَمُلُه، قالوا: وال أنت يا َرُسوَل اهللَِّ

منه ِبَرمْحٍَة(. )10(

املؤمنني أن ألف بني  الفرقة، ممتنًا على  يأمر بوحدة الصف، وينهى عن    واهلل تعاىل 

قلوبهم، فأصبحوا بنعمته وفضله إخواناً، فأنقذهم بهذه النعمة واالهتداء إليها من شر 

النار ومصريها، فقال تعاىل: }َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اهللهِّ مَجِيعًا َواَل َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اهللهِّ 

َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة 

مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَها َكَذِلَك ُيَبنيُِّ اهللهُّ َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن{.)11(

   ويصرح اهلل سبحانه ببه للمجتمعني صفًا واحدًا من أجله ويف سبيله، فيقول تعاىل: 

}ِإنَّ اهللََّ حيِبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف َسِبيِلِه َصفهًّا َكَأنَُّهم ُبنَياٌن مَّْرُصوٌص{.)12( 

الشرذمة  ومساوئ  الصلح،  فضل  تبني  الشريفة،  واألحاديث  الكرمية  اآليات  فهذه    
القدس  رأسها  وعلى  احلمى،  محاية  حنو  اجلهود  به  تتوحد  خري،  فالصلح  واالنقسام، 
واملقدسات، وبه يعود مكر األعداء إىل حنورهم، فتفوت عليهم فرص الرتبص باألرض 
واإلنسان واملقدسات، حتت مظلة اليقظة واحلذر، وتوحيد الطاقات واجلهود، حنو الوجهة 

الصحيحة، واألهداف العليا.
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أمرت  األنفال، حيث  فاحتة سورة  ما تضمنته  التدبر،  األنظار، ويستدعي  ُيلفت    ومما 

بإصالح ذات البني، فيقول تعاىل: }َيْسَأُلوَنَك َعِن اأَلنَفاِل ُقِل اأَلنَفاُل هللهِِّ َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوْا 

اهللهَّ َوَأْصِلُحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا اهللهَّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي{.)13(

   أما حني يسود االنقسام، فتتبعثر اجلهود، وتنحرف البوصلة، فتذهب الريح، ويكون 

الفشل، يف محاية األرض واإلنسان واملقدسات، وتفتح الساحات مشرعة ملخرتقيها من 

األعداء، الذين يرتبصون الدوائر بوجود هذا الشعب ومقدساته وأرضه وحجره وشجره 

، صلى اهلل  وبشره، ويصدق يف مثل هذا احلال ما ورد يف حديث َثْوَبان، قال: قال رسول اهللَِّ

عليه وسلم: )ُيوِشُك اأُلَمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم كما َتَداَعى اأَلَكَلُة إىل َقْصَعِتَها، فقال َقاِئٌل: 

ْيِل، َوَلَيْنَزَعنَّ اهلل  َوِمْن ِقلٍَّة حَنُْن َيْوَمِئٍذ؟ قال: َبْل َأْنُتْم َيْوَمِئٍذ َكِثرٌي، َوَلِكنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ

ُكْم املََْهاَبَة ِمْنُكْم، َوَلَيْقِذَفنَّ اهلل يف ُقُلوِبُكْم اْلَوْهَن، فقال َقاِئٌل: يا َرُسوَل  من ُصُدوِر َعُدوِّ

ْنَيا َوَكَراِهَيُة املَْْوِت(. )14(   ؛ وما اْلَوْهُن؟ قال: ُحبُّ الدُّ اهللَِّ

  وحيسن يف هذا املقام ترداد احلكمة اليت مجعها الشاعر بقوله:

كونوا مجيعًا يا برَِنـــيَّ إذا اعرتى ....  خــطٌب وال تتفرقوا آحادًا

رت آحادًا تأبى الرماُح إذا اجتمعن تكسرًا .... وإذا افرتقن تكسَّ

   فمن أكب املصاعب اليت تلحق أفدح األضرار بقضية القدس واستحقاقاتها، تنازع 

أهلها فيما بينهم، وانقسامهم شيعًا شتى، واهلل يرشد املسلمني إىل أنهم جسٌم واحٌد، 

َوَأَنا َربُُّكْم  ُأمًَّة َواِحَدًة  ُأمَُّتُكْم  كونهم أمة اإلسالم اليت قال اهلل تعاىل فيها: }ِإنَّ َهِذِه 

َربُُّكْم  َوَأَنا  َواِحَدًة  ُأمًَّة  ُأمَُّتُكْم  َهِذِه  }َوِإنَّ  آية أخرى، يقول تعاىل:  َفاْعُبُدوِن{)15(، ويف 

أمة  أن  ببيان  مقرتنًا  والتقوى،  بالعبادة  للمسلمني  اهلل  أمر  جاء  فقد  َفاتَُّقوِن{.)16( 

أثر االنقسام واملصاحلة على قضية القدس ومقدساتها
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اإلسالمية واحدة.

الذين  إجنازات  على  ويقضي  سبحانه،  الرب  ويغضب  الشرع،  خيالف  فاالنقسام     

ضحوا بدمائهم وحرياتهم من الشهداء واألسرى يف سبيلها، وعلى العكس متاماً؛ فإن 

املصاحلة تأتي بالقوة، واخلري الذي تعم منافعه األرض واملقدسات، ويتنفس من عليل 

هوائه الشعب الرازح حتت نري االحتالل الظامل.

اهلوامش
1. اإلسراء: 1.

2. النساء: 128.

3. األنفال: 46.

4. احلجرات: 9.

5. صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب ما جاء يف اإلصالح بني الناس إذا تفاسدوا...

6. احلجرات: 10.

7. صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول اإلمام ألصحابه اذهبوا بنا نصلح. 

8. احلشر: 9.

9. صحيح البخاري، كتاب املرض، باب متين املريض املوت.

10. صحيح مسلم، كتاب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َواجْلَنَِّة َوالنَّاِر، باب ليس أحد منكم ينجيه عمله. 

11. آل عمران: 103.

12. الصف: 4.

13. األنفال: 1.

14. سنن أبي داود، كتاب املالحم، باب يف تداعي األمم على اإلسالم.

15. األنبياء: 92.

16. املؤمنون: 52.
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   ضمن واجب األمة حنو وجودها، ومسؤوليتها عن قضاياها املصريية، تأتي مسؤوليتها 

األوىل،  املسلمني  قبلة  وهو  إليها،  إال  الرحال  تشد  ال  اليت  املساجد  ثالث  محاية  عن 

انطالق معراجه  اهلل عليه وسلم، من مكة، وحمطة  إسراء رسوهلم، صلى  ونهاية رحلة 

إىل السماء، وقد نزل فيه قرآن يتعبد املسلم بتالوته يف صالته وخارجها، مما جيعله يف 

صلب منظومة اهتمام املسلمني أينما وجدوا، وكيفما حتدثوا، وبغض النظر عن لون 

بشرتهم، ومكان إقامتهم، فهو من مكونات عقيدتهم، ومن متعلقات تارخيهم وتراثهم، 

من هنا يكون الدفاع عنه واجبًا على كل مسلم ومسلمة، وباإلضافة إىل هذه املسوغات 

لوجوب أداء مقتضيات املسؤولية امللقاة على عواتق املسلمني حنو مسجدهم األقصى، 

فإن مبادئ اإلسالم وأحكام شريعته، ومضامني قيمه وسننه، تقتضي من املسلم القيام 

بتطلبات محاية هذا املسجد املبارك واملرابطني يف أكنافه، من منطلق الواجب العام الذي 

يلزم املسلمني أفرادًا ومجاعات على االهتمام بأمر املسلمني، وقضايا اإلسالم، وتستنبط 

مؤيدات هذا االقتضاء، ودالئل هذا الواجب، من النصوص الشرعية ذات الصلة، اليت 

ميكن الوقوف عند بعضها، ضمن العرض اآلتي:

   ففي اآليات اليت تناولت ذكر رد بين إسرائيل على موسى، عليه السالم، املتضمن 

الشيخ / إبراهيم خليل عوض اهلل - رئيس التحرير                                           

 مسؤولية مسلمي العامل 
 عن محاية مسرى نبيهم

عدد
ة ال

كلم
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تقاعسهم عن معاضدته ونصرته، يف قوله تعاىل: }َقاُلوْا َيا ُموَسى ِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها َأَبدًا مَّا 

َداُموْا ِفيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن * َقاَل َربِّ ِإنِّي ال َأْمِلُك ِإالَّ َنْفِسي 

َوَأِخي َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبنْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي * َقاَل َفِإنََّها حمَرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسَنًة َيِتيُهوَن يِف 

اأَلْرِض َفاَل َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{.)1( 

   فقد جاء تعقيب اهلل على ردهم املتضمن يف قوهلم: }َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا 

َهاُهَنا َقاِعُدوَن{ بأن وصفهم بالفاسقني، مؤكدًا ما ورد على لسان موسى، عليه السالم، 

مما يشري إىل ذم من يتخلى عن تلبية نداء الواجب وتقريعه، وال ينحصر هذا الذم بن 

تقاعسوا عن نصرة موسى، عليه السالم، بل يشمل أشباههم يف كل زمان ومكان، ممن 

خيتارون سلوك درب التخاذل عن نصرة احلق، ومعاضدة أهله.

   وذكر اهلل أيضًا موقف املأل من بين إسرائيل، بعد أن لبى طلبهم بأن بعث فيهم 

طالوت ملكاً، لكنهم تولوا عن نصرته إال قلياًل منهم، فقال تعاىل: }َأملَْ َتَر ِإىَل املَْإِل ِمن 

ُم اْبَعْث َلَنا َمِلكًا نَُّقاِتْل يِف َسِبيِل اهللهِّ َقاَل  َبيِن ِإْسَراِئيَل ِمن َبْعِد ُموَسى ِإْذ َقاُلوْا ِلَنيِبٍّ هلَُّ

َهْل َعَسْيُتْم ِإن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوْا َقاُلوْا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل يِف َسِبيِل اهللهِّ َوَقْد 

َعِليٌم  َواهللهُّ  مِّْنُهْم  َقِلياًل  ِإالَّ  َتَولَّْوْا  اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفَلمَّ َوَأْبَنآِئَنا  ِدَياِرَنا  ِمن  ُأْخِرْجَنا 

بذلك  فكانوا  منهم،  قلياًل  إال  عنه،  وتولوا  نصرته،  عن  ختلفوا  حيث  املِِنَي{)2(،  ِبالظَّ

ظاملني؛ خلروجهم عن درب احلق واملوقف املنصف.

   وذكر اهلل تعذرهم بقلة حيلتهم، وضعف قوتهم عن مواجهة جالوت، فقال تعاىل: 

ا َفَصَل َطاُلوُت ِباجْلُُنوِد َقاَل ِإنَّ اهللهَّ ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه َفَلْيَس ِمينِّ َوَمن  }َفَلمَّ

ا َجاَوَزُه ُهَو  ملَّْ َيْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ َمِن اْغرَتََف ُغْرَفًة ِبَيِدِه َفَشِرُبوْا ِمْنُه ِإالَّ َقِلياًل مِّْنُهْم َفَلمَّ

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َقاُلوْا اَل َطاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِبَاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهم مُّاَلُقو 

اِبِريَن{.)3( اهللهِّ َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثرَيًة ِبِإْذِن اهللهِّ َواهللهُّ َمَع الصَّ
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املتخاذلني  الفاسقني والظاملني واملنافقني، واهلل يؤنب  فالتخاذل عن نصرة احلق سبيل 

عن أداء واجبهم حنو قضاياهم املصريية، ففي شأن املنافقني يقول تعاىل: }َفِرَح املَُْخلَُّفوَن 

بَِْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اهللهِّ َوَكِرُهوْا َأن جيَاِهُدوْا ِبَأْمَواهلِِْم َوَأنُفِسِهْم يِف َسِبيِل اهللهِّ َوَقاُلوْا 

اَل َتنِفُروْا يِف احْلَرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرهًّا لَّْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن{)4(، ومثلهم الذين تعذروا 

عن املشاركة يف أداء واجب محاية احلمى املقدسة، بجة أن بيوتهم عورة، فقال اهلل تعاىل 

اِئَفٌة مِّْنُهْم َيا َأْهَل َيْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق مِّْنُهُم  فيهم: }َوِإْذ َقاَلت طَّ

النَّيِبَّ َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإن ُيِريُدوَن ِإال ِفَرارًا{.)5(

   فالذين خيتلقون األعذار ألخذ الرخص عن أداء الواجب، هم املنافقون والفاسقون 

والظاملون، الذين يتوعدهم اهلل بعذاب بئيس يوم القيامة، إضافة إىل فضح نفاقهم، وذم 

سوء سلوكهم واختيارهم.

   وأنكر اهلل على القادرين خذهلم املستضعفني، بعلهم يواجهون حالة االستضعاف 

الرَِّجاِل  ِمَن  َواملُْْسَتْضَعِفنَي  اهللهِّ  َسِبيِل  يِف  ُتَقاِتُلوَن  اَل  َلُكْم  }َوَما  تعاىل:  فقال  بفردهم، 

املِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا  َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ

ِمن لَُّدنَك َوِليهًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا{.)6(

يئن من ويالت األسر،  الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وهو  ُنظر إىل مسرى  ما  وإذا 

وظلم من يستبيحون حرمته، ويبطشون برواده وأهله، فإن حالة االستضعاف اليت يعاني 

منها حتدث عن نفسها، مستصرخة رموز األمة وقادتها وشعوبها وأصحاب النفوذ فيها، 

مستغيثاً، طالبًا استحقاقات الواجب الذي متليه مبادئ الدين وقيمه عليهم حنوه، ومما 

ورد بهذا الصدد أنه جاء يف صحيح البخاري، َباب ميَِنِي الرَُّجِل ِلَصاِحِبِه إنه َأُخوُه إذا 

َخاَف عليه اْلَقْتَل أو حَنَْوُه، َوَكَذِلَك ُكلُّ ُمْكَرٍه خَيَاُف فإنه َيُذبُّ عنه الظامل، َوُيَقاِتُل ُدوَنُه، 

، صلى  وال خَيُْذُلُه، َفِإْن َقاَتَل ُدوَن املَْْظُلوِم فال َقَوَد عليه، وال ِقَصاَص،...وفيه َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ
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اهلل عليه وسلم، قال: )املُْْسِلُم َأُخو املُْْسِلِم، ال َيْظِلُمُه، وال ُيْسِلُمُه، َوَمْن كان يف َحاَجِة َأِخيِه 

كان اهلل يف َحاَجِتِه(.)7(

، صلى اهلل عليه وسلم: )ال     ويف صحيح مسلم، عن أبي ُهَرْيَرَة، قال: قال رسول اهللَِّ

َبْعٍض،  َبْيِع  َبْعُضُكْم على  َيِبْع  َتَداَبُروا، وال  َتَباَغُضوا، وال  َتَناَجُشوا، وال  حَتَاَسُدوا، وال 

التَّْقَوى  حَيِْقُرُه،  خَيُْذُلُه، وال  َيْظِلُمُه، وال  املُْْسِلِم، ال  َأُخو  املُْْسِلُم  ِإْخَواًنا،  اهللَِّ  ِعَباَد  َوُكوُنوا 

رِّ َأْن حَيِْقَر َأَخاُه املُْْسِلَم، ُكلُّ  هاهنا، َوُيِشرُي إىل َصْدِرِه َثالَث َمرَّاٍت، ِبَْسِب اْمِرٍئ من الشَّ

املُْْسِلِم على املُْْسِلِم َحَراٌم؛ َدُمُه، َوَماُلُه، َوِعْرُضُه(. )8(

   فخذل املسلم للمسلم، وتسليمه ليالقي مصريه املؤمل، وحتفه الصعب، من املنكرات 

العكس  وعلى  وسلم،  عليه  اهلل  ورسوله، صلى  اهلل  ويرفضها  اإلسالم،  يشجبها  اليت 

املؤمنني  بني  العالقة  حال  يصور  وسلم،  عليه  اهلل  الرسول، صلى  فإن  متاماً،  ذلك  من 

بال أعضاء اجلسد الواحد اليت يؤرقها األمل الذي ينتج عن إصابة عضو منها، فيصبح 

اجلسد بكليته يعاني السهر واحلمى، فيقول صلوات اهلل وسالمه عليه: )َتَرى املُْْؤِمِننَي يف 

َتَرامحِِهْم َوَتَوادِِّهْم َوَتَعاُطِفِهْم؛ َكَمَثِل اجْلََسِد، إذا اْشَتَكى ُعْضوًا، َتَداَعى له َساِئُر َجَسِدِه 

ى()9(. وتعب مواقف املسلمني الذين تربوا يف مدرسة النبوة عن امتثال  َهِر َواحْلُمَّ ِبالسَّ

هذه املعاني، والتحلي بهذه القيم، فريوى أن القائد الفذ صالح الدين األيوبي مل ُير 

ا قيل له يف ذلك،  ضاحكًا حني كانت القدس ومسجدها األقصى يف أسر الصليبيني، فلمهّ

قال: كيف حيلو لي الضحك والقدس يف أيدي الصليبيني، وقد أدرك الصحابة واجبهم 

بهذا الصدد منذ العهد األول لإلسالم، ومن النماذج اليت تستحق التدبر ما جاء يف ردود 

األنصار، حني طرح الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، االستشارة بأمر مواجهة العدو يف 

أوىل غزوات املسلمني الكبى، فوقف املقداد بن األسود، رضي اهلل عنه، فقال: يا رسول 

اهلل! امض بنا ألمر اهلل، فنحن معك، واهلل ال نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل ملوسى: 
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}...َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن{)10(، ولكن اذهب أنت وربهّك فقاتال، 

إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك باحلق! لو سرت بنا إىل برك الغماد جلالدنا معك من 

دونه حتى تنتهي إليه)11(.

   ومل تقتصر املواقف النبيلة والشجاعة اليت جاءت يف سياق القيام بواجب محاية محى 

اإلسالم واملسلمني على الرجال دون النساء، بل عبت املرأة املسلمة، والفتى املسلم 

عن التحلي بهذه القيم، يف أكثر من مناسبة وحدث، فريوى أن إحدى نساء املسلمني 

مل جتد ما تقدمه للقائد املسلم للمشاركة يف صدهّ عدوان أعداء األمة إال ضفائر شعرها؛ 

جلعلها جلامًا حلصان منطلق يف سبيل اهلل، فقدهّمت ما تستطيع، ومل تبق يف وضع املتفرهّج 

العاجز اليائس.

  فالفرد املسلم ذكرًا كان أم أنثى، بغض النظر عن موقعه، مسؤول ومطالب بأن يتفاعل 

تثاقل يف سبيل رفع  أو  فيبذل وسعه وطاقته دون تلكؤ  أمته،  تفاعاًل إجيابيًا مع قضايا 

املسلمني مستباحة،  يهنأ بعيش، وجزء من أرض  بال، وال  له  يرتاح  الضيم عنها، وال 

وبعض املسلمني يف أسر، فكيف إذا كان األسري هو  أوىل القبلتني، ومسرى احلبيب 

املؤمنني  والعباد  اهلل،  باركها  اليت  األرض  وما حوله من  عليه وسلم،  اهلل  حممد، صلى 

يقف  أن  املعمورة  أحناء  يف  مسلم  يعذر  فهل  ثغورها؟  على  املرابطني  فيها،  القاطنني 

أحناء  املسلمون يف  ينام  متخاذاًل عن نصرتهم وقدسهم ومسجدهم األقصى؟! وكيف 

وطاب  لذهّ  با  ويتلذذون  وحيتفلون،  ويبتهجون،  ويأكلون،  ويسمرون،  ويقومون،  الدنيا 

فلسطني،  يف  إخوانهم  بال  يعلمون  وهم  احلياة،  وطيبات  والشراب  الطعام  متع  من 

ويشاهدون عب املرئيات يوميًا بالبث احلي واملباشر انتهاك حرمات املقدسات، واستباحة 

دماء إخوانهم وانتهاك حرماتهم، وتشديد اخلناق عليهم، فهل يقبل منهم عذر للخذالن، 

والتغاضي عن نصرة إخوانهم ومقدساتهم؟! 
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اإلنفاق  ترك  كذلك  منكرًا  فإنه سأهلم  املستضعفني،  منكرًا خذل  اهلل  ومثلما سأهلم    

َسِبيِل اهللَِّ َوهللَِِّ  ُتنِفُقوا يِف  َأال  َلُكْم  عليهم، وعلى قضاياهم املصريية، فقال تعاىل: }َوَما 

ُأْوَلِئَك  َوَقاَتَل  اْلَفْتِح  َقْبِل  ِمن  َأنَفَق  مَّْن  ِمنُكم  َيْسَتِوي  َواأَلْرِض ال  َماَواِت  السَّ ِمرَياُث 

َأْعَظُم َدَرَجًة مَِّن الَِّذيَن َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكاًل َوَعَد اهللَُّ احْلُْسَنى َواهللَُّ بَِا َتْعَمُلوَن 

َخِبرٌي{.)12(

   فهل يستفيق الغارقون يف ُسبات عميٍق من املسلمني، وخيلعون ثياب اخلذالن عن 

مواقفهم، ويرتدون ثوب السرت الذي أوجب اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم، عليهم 

أن يكتسوا به، ليظهروا على الوجه الذي يرضي اهلل، أعزة متفانني يف سبيل قضاياهم، 

مؤازرين مساندين للمستضعفني منهم، نسأل اهلل أن يوفقهم لذلك، وأن حيق احلق على 

أيديهم، مثلما كان من الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، وصحابته البرة، الذين عادوا 

إىل مكة باحلق، ومن أجل احلق، واستحقاقاته، مرددين: }َوُقْل َجاء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ 

اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا{.)13(
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   قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن املَْْسِجِد احْلََراِم 

ِميُع الَبِصرُي{)1(، ففي  ِإىَل املَْْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

هذه اآلية الكرمية خيب اهلل سبحانه وتعاىل عن مكرمة خالدة، أكرم اهلل سبحانه بها رسوله 

حممدًا الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، ومل يكرم أحدًا قبله مثلها.

إليها اآلية الكرمية، هي معجزة اإلسراء واملعراج،     وهذه املكرمة اخلالدة اليت تشري 

ففي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من كل عام، جيتمع املسلمون يف شتى بقاع 

األرض يف بيوت اهلل سبحانه، يتلون أخبار هذه احلادثة املعجزة، ويتأملون ما فيها من 

دروس وعب وعظات؛ علها تقودهم إىل حماربة الشر والفساد بميع أنواعه.

   فعلينا، حنن معشر املسلمني، معرفة ما ارتبط بهذه املعجزة من أحداث، وقعت يف 

القديم، حيث كان العرب عند مبعث رسولنا الكريم، صلى اهلل عليه وسلم،  تارخينا 

منقطعني عن العامل اخلارجي، بعيدين عن املشاركة يف تارخيه، مشتتني داخل جزيرتهم، 

منشغلني يف احلروب الطاحنة فيما بينهم، واأللوهية عندهم كانت تتجسد يف أصنام 

 أمل ورجاء
الدكتور شفيق عياش / جامعة القدس

يف ذكرى معجزة اإلسراء واملعراج

عدد
ف ال

مل



العدد   97     رجب وشعبان     1432 هـ   -  حزيران وتموز   2011 م 

18

من صنع أيديهم، إليها يتجهون بالعبادة والدعاء، وعندها ينتهي األمل والرجاء، وظل 

األمر على هذه احلال حتى جهر رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، بدعوته، وأخذ يدعو 

قومه يف مكة املكرمة إىل اإلسالم، ويتحمل يف سبيل دعوته أشد صنوف العذاب، ومتوت 

له وعضدًا ضد طغيان  منهما سندًا  وكان كل  طالب،  أبو  زوجه خدجية، وميوت عمه 

قريش، ويرتك الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، مكة إىل الطائف، ولكنه يرجع منها كئيبًا 

حزيناً، فقد أعرض أهلها عن دعوته، وتهجم عليه السفهاء من أهلها، ووسط اهلموم 

واألحزان يتجه الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، إىل العلي القدير؛ ليستمد منه العون 

واألمل والرجاء، ويسأله الثبات والقوة، فيقول: )اللَُّهمَّ ِإَلْيَك َأْشُكو َضْعَف ُقوَِّتي، َوِقلََّة 

ِحيَليِت، َوَهَواِني َعَلى النَّاِس، َيا َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، َأْنَت َربُّ املُْْسَتْضَعِفنَي، َوَأْنَت َربِّي، ِإىَل 

ُميِن، َأْو ِإىَل َعُدوٍّ َملَّْكَتُه َأْمِري، ِإْن ملَْ َيُكْن ِبَك َغَضٌب َعَليَّ  َمْن َتِكُليِن؟ ِإىَل َبِعيٍد َيَتَجهَّ

ُلَماُت،  َفال ُأَباِلي، َغرْيَ َأنَّ َعاِفَيَتَك ِهَي َأْوَسُع ِلي، َأُعوُذ ِبُنوِر َوْجِهَك الَِّذي َأْشَرَقْت َلُه الظُّ

َيْنِزَل ِبي َسَخُطَك، َلَك  َأْن  َأْو  َأْن حَيِلَّ َعَليَّ َغَضُبَك،  ْنَيا َواآلِخَرِة،  َأْمُر الدُّ َعَلْيِه  َوَصُلَح 

اْلُعْتَبى َحتَّى َتْرَضى، َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِبَك(.)2(

   فكان هذا التكريم الرباني لرسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، تسريًة له، وإشعارًا 

من ربه سبحانه أنه مل يتخل عنه، ومل يرتكه ضحية للتآمر، وعنت السفهاء، بل عنايته 

سبحانه تصاحبه، وهو ناصره، ورافع ذكره، ومظهر دينه، مصداقًا لقوله سبحانه وتعاىل: 

ِمَن  لََّك  َخرْيٌ  َوَلْلِخَرُة  َقَلى *  َوَما  َربَُّك  َودََّعَك  َما  ِإَذا َسَجى *  َواللَّْيِل  َحى *  }َوالضُّ

اأْلُوىَل* َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفرَتَْضى{.)3( وقوله سبحانه: }َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك* َفِإنَّ َمَع 

اْلُعْسِر ُيْسرًا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{)4(.
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مهما  املبني،  النصر  وينصرهم  برعايته،  يتوالهم  املؤمنني؛  عباده  يف  اهلل  سنة  وتلك    

ادهلمت اخلطوب، وقست الظروف، وتكتل األعداء، يقول سبحانه وتعاىل: }ِإنَّا َلَننُصُر 

ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشَهاُد{)5(، وما كانت معجزة اإلسراء  ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يِف احْلََياِة الدُّ

من املسجد احلرام بكة املكرمة إىل املسجد األقصى املبارك يف القدس، إال توطئة ومتهيدًا 

لرحلة عظيمة، وعروج إىل حيث القرب والشهود.

   لقد شاهد الرسول الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، من مشاهد اإلعجاز ما نقله إىل 

الناس، فأخبهم بسراه ومعراجه، وما شاهده يف رحلته، وهذه مكرمة تدعو لالعتبار، 

وتأخذ بقلوب الناس إىل التدبر واحلذر، وعدم الوقوع يف املفاسد واألوحال.

   لقد رفع اهلل سبحانه قدر نبيه، صلى اهلل عليه وسلم، فجمع األنبياء من حوله واصطفوا 

، صلى اهلل عليه وسلم: لقد  يف الصالة والدعاء خلفه، فعن أبي ُهَرْيَرَة قال: قال رسول اهللَِّ

َرَأْيُتيِن يف احْلِْجِر، َوُقَرْيٌش َتْسَأُليِن عن َمْسَراَي، َفَسَأَلْتيِن عن َأْشَياَء من َبْيِت املَْقِدِس، مل 

، قال: َفَرَفَعُه اهلل لي، َأْنُظُر إليه، ما َيْسَأُلوِني عن  ُأْثِبْتَها، َفُكِرْبُت ُكْرَبًة ما ُكِرْبُت مثله َقطُّ

َشْيٍء، إال َأْنَبْأُتُهْم ِبِه، وقد َرَأْيُتيِن يف مَجَاَعٍة من اأْلَْنِبَياِء، فإذا ُموَسى َقاِئٌم ُيَصلِّي، فإذا َرُجٌل 

اَلم، َقاِئٌم ُيَصلِّي َأْقَرُب  َضْرٌب َجْعٌد َكَأنَُّه من ِرَجاِل َشُنوَءَة، وإذا ِعيَسى بن َمْرَيَم، عليه السَّ

اَلم، َقاِئٌم ُيَصلِّي َأْشَبُه  ، وإذا ِإْبَراِهيُم، عليه السَّ الناس ِبِه َشَبًها ُعْرَوُة بن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ

اَلِة، قال  اَلُة، َفَأممَُْتُهْم، فلما َفَرْغُت من الصَّ الناس ِبِه َصاِحُبُكْم َيْعيِن َنْفَسُه، َفَحاَنْت الصَّ

اَلِم. )6( َقاِئٌل: يا حممد، هذا َماِلٌك َصاِحُب النَّاِر، َفَسلِّْم عليه، َفاْلَتَفتُّ إليه، َفَبَدَأِني ِبالسَّ

العقبات  لتخطي  للحياة، ووسيلة  منهاجًا  واملعراج  اإلسراء  لقد كانت رحلة     حقا؛ 

واملصاعب، ولقد كان هذا احلدث من أكب املعجزات اليت ثبهّت بها نبيه، واملؤمنني حتى 

يف ذكرى معجزة اإلسراء واملعراج
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ازدادوا إميانًا مع إميانهم، ورجاًء مع رجائهم، فما وهنوا ملا أصابهم من أذى، وما استكانوا 

ملا وقع عليهم من غنب وحيف.

   وجلميع ما سلف ذكره، فإن األمور اليت ظهرت يف رحليت اإلسراء واملعراج، جيب أن 

اهلل عليه  الكريم، صلى  لرسولنا  فيها تكرميًا  املؤمنني؛ ألن  بها  دائماً، ونذكر  نتذكرها 

ْرُهْم  وسلم، ورفعة لشريعتنا اإلسالمية الغراء، حيث يقول سبحانه يف هذا الشأن: }َوَذكِّ

ِبَأيَّاِم اهللهِّ ِإنَّ يِف َذِلَك آلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر{. )7(

   فحظوة الرحلتني امتنان على الرسول الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، مل ينلها، ومل حيظ 

بها غريه من األنبياء، عليهم السالم.

   إن بيت املقدس من يوم إسراء الرسول، عليه الصالة والسالم، إليه، أصبح خاصًا 

باملسلمني بصفة شرعية، ومن يوم فتح املسلمني له، ودخول اخلليفة الراشد عمر ابن 

اخلطاب، رضي اهلل عنه، القدس بنفسه سنة 15 هجرية وفق 636م، أصبح عمليًا خاصًا 

بهم دون غريهم، وظل املسلمون يف رحابه حراسًا له، وسدنة ألعتابه، يعمرونه بالصالة 

والعلماء  الفقهاء  من  وإن  وقت كل صالة،  املؤذن يف  نداءات  فيه  وترتفع  نهار،  ليل 

واألدباء من أفاض اهلل عليهم فيه علومًا نافعة يف الدنيا واآلخرة.

ظلمًا  املقدس  بيت  اغتصاب  يوم  -من  اإلسراء  ذكرى  فإن  االعتبارات؛  ولتلكم     

وعدوانًا- تثري كل عام يف نفوس املسلمني املخلصني يف مشارق األرض ومغاربها، على 

اختالف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، أكب حافز إزاء املسجد األقصى املبارك، إلنقاذه 

من الطغاة الغاصبني، فحري باملسلمني مجيعًا أن يرتفعوا فوق خالفاتهم، وأن يأخذوا 

من هذه الذكرى العب والعظات؛ فيكونوا سندًا للوحدة املأمولة، وعضدًا للقوة املرجوة، 
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وأن يقفوا صفًا واحدًا أمام األخطار احملدقة بهم من كل جانب، فال ييأسوا من روح اهلل، 

بل نثق يف وعد اهلل سبحانه وتعاىل الذي ال يتخلف، فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر 

يسرًا، ولن يغلب عسر يسرين.

ولن  وضمائرنا،  قلوبنا  سويداء  ويف  أعناقنا،  يف  أمانة  األقصى  واملسجد  فالقدس    

نتخلى عنهما أبدًا، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، يقول احلق سبحانه: 

}َوَلَينُصَرنَّ اهللَُّ َمن َينُصُرُه ِإنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز{)8(، ويقول أيضاً: }َوَكاَن َحقهًّا َعَلْيَنا َنْصُر 

املُْْؤِمِننَي{.)9(

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

اهلوامش
1. االسراء: 1 .

َراَيا َواْلُبُعوِث،  2. َزاُد املََْعاِد يِف َهْدِي َخرْيِ اْلِعَباِد، َفْصٌل يِف َهْدِيِه َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يِف اجْلَِهاِد َواملََْغاِزي َوالسَّ
موت أبي طالب وموت خدجية، ص 28. 

3. الضحى: 1 - 5.
4. الشرح: 4 - 6.

5.. غافر: 51.
6. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بينما أنا نائم رأيتين أطوف بالكعبة.

7. إبراهيم: 5.
8. احلج: 40.
9. الروم: 47.
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   احلمد هلل محد الشاكرين، والصالة والسالم على سيد اخللق واملرسلني حممد، وعلى 

آله وصحبه أمجعني، ومن سار على نهجه بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛

   فتطل يف هذه األيام، ذكرى عزيزة على كل مسلم، وعلينا حنن أبناء فلسطني بشكل 

خاص، أال وهي ذكرى اإلسراء واملعراج؛ ذلك أن هذه احلادثة قد ربطت بني مكة وبيت 

املقدس ربطًا أبديًا إىل يوم الدين.

  لقد أفرد اهلل سبحانه هلذه احلادثة اسم سورة عظيمة من سور كتابه الكريم، افتتحها 

بقوله تعاىل: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم ِإىَل املَْْسِجِد اأْلَْقَصى 

اْلَبِصرُي{)1(، وقد اختلف العلماء  ِميُع  ُهَو السَّ ِإنَُّه  آَياِتَنا  ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكَنا  الَِّذي 

األجالء يف موعد هذه احلادثة على أقوال متعددة، والذي عليه أئمة النقل، أن اإلسراء كان 

مرة واحدة بكة بعد البعثة وقبل اهلجرة.

   واختلفوا كذلك هل كان اإلسراء ببدنه عليه السالم وروحه؟ أم بروحه فقط؟ والذي 

عليه مجهور العلماء، أنه كان بالروح واجلسد، ومل يكن مناماً؛ إذ لو كان بالروح فحسب 

ملا أنكرته قريش وأكبته.

هو  األذى  من  القى  بعدما    للرسول  تسرية  واملعراج  اإلسراء  حادثة  كانت  لقد 

اإلسراء واملعراج 

     دروس وعبر 
الشيخ الدكتور ياسر محاد / مدير دائرة البحوث 

دار اإلفتاء الفلسطينية

عدد
ف ال

مل
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والصحابة، رضوان اهلل عليهم، ما القوه، فالنيب  عرض نفسه على الطائف، بعدما 

  يرمجونه  فأخذوا  به،  بإغراء سفهائهم وصبيانهم  منه، وقاموا  وقفت قريش موقفها 

باحلجارة، فأدموا قدميه، وسالت الدماء من جسده الطاهر، ودعا بدعوته املشهورة: )اللُهمَّ 

إنِّي أْشُكو إلْيَك َضْعَف َقوَِّتي، َوِقلََّة ِحيَليِت، وَهَواِني َعلى النَّاِس، َيا أْرَحَم الرَّامِحِنَي، أْنَت 

َملَّْكَته  َعُدَو  أو إىل  ُميِن،  ُيَتَجهَّ َبِعيٍد  إىَل  َتِكُلين؟  َمن  َربِّي، إىل  امُلْسَتْضَعِفنَي، وأْنَت  َربُّ 

أْمِري، وإن مْل َيُكْن ِبَك َعَليَّ َغَضٌب َفاَل ُأَباِلي، ولِكن َعاِفَيَتَك هي أْوَسُع ِلي، َأعُوُذ ِبُنوِر 

ُتْنِزَل بي  ْنَيا واآلِخَرِة من أْن  وْجِهَك الِذي أْشَرَقْت ِبه الُظُلَماُت، وَصُلَح َعَليِه أْمُر الدُّ

َغَضَبك، أو حتِلَّ َعَليَّ َسَخَطَك، َلَك الُعْتَبى َحتَّى َتْرَضى، اَل َحْوَل واَل ُقوََّة إالَّ ِبَك( )2(.

  ولقد جاءه جبيل، عليه السالم، فيما رواه الشيخان عن عائشة، رضي اهلل عنها، أنه 

عرض عليه أن يطبق عليهم األخشبني، جبالن يف مكة، فقال قولته: )َبْل َأْرُجو َأْن خيِْرَج 

اهللَُّ ِمْن َأْصاَلِبِهْم َمْن َيْعُبُد اهللََّ َوْحَدُه، اَل ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا( )3(.

   إن التوجه إىل اهلل بالدعاء من أجلهّ مظاهر العبودية، وهي إليه من أعظم القربات، 

لقد كانت حادثة اإلسراء واملعراج بعد أن فقد النيب  سنده وعونه الداخلي، املتمثل 

يف زوجه خدجية، رضي اهلل عنها، اليت حنت عليه ساعة العسرة، وواسته يف أيام الشدة 

الذي  أبي طالب،  املتمثل يف عمه  اخلارجي،   سنده وعونه  فقد  بنفسها وماهلا، كما 

أظهر من النبل يف كفالته، ومن الرجولة والشهامة يف الدفاع عنه، فكان العام العاشر 

من البعثة بق، عام احلزن، فقد حتمل النيب  فيه من الشدة ما ال يتحمله بشر على 

اإلطالق، إال أن يكون نبياً.

   كانت حادثة اإلسراء واملعراج، احلدث األضخم من أحداث الدعوة اإلسالمية اليت 

سبقت البعثة، لقد كانت مسحًا جلراح املاضي، وتثبيتًا لقلب النيب ، وتبشريًا بستقبل 

واعد، وتعويضًا عن جفوة األرض بفاوة السماء.

اإلسراء واملعراج دروس وعرب
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: مشاهداته   

   أما عن بعض مشاهداته يف هذه احلادثة، فعن أنس بن مالك، رضي اهلل عنه، قال: قال 

رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )ُأِتيُت ِباْلُبَاِق، َوُهَو َدابٌَّة َأْبَيُض، َطِويٌل، َفْوَق احْلَِماِر 

َوُدوَن اْلَبْغِل، َيَضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنَتَهى َطْرِفِه، َقاَل: َفَرِكْبُتُه َحتَّى َأَتْيُت َبْيَت املَْقِدِس، َقاَل: 

َفَرَبْطُتُه ِباحْلَْلَقِة الَّيِت َيْرِبُط ِبِه اأْلَْنِبَياُء، َقاَل: ُثمَّ َدَخْلُت املَْْسِجَد، َفَصلَّْيُت ِفيِه َرْكَعَتنْيِ، ُثمَّ 

اَلم، ِبِإَناٍء ِمْن مَخٍْر، َوِإَناٍء ِمْن َلنَبٍ، َفاْخرَتُْت اللَّنَبَ، َفَقاَل  َخَرْجُت، َفَجاَءِني ِجْبِيُل، َعَلْيِه السَّ

َماِء، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِيُل،  ِجْبِيُل، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْخرَتَْت اْلِفْطَرَة، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ

َقاَل:  ِإَلْيِه،  ُبِعَث  َوَقْد  ِقيَل:  ٌد،  َقاَل: حمَمَّ َمَعَك؟  َوَمْن  ِقيَل:  ِجْبِيُل،  َقاَل:  َأْنَت؟  َمْن  َفِقيَل: 

َماِء  َب ِبي، َوَدَعا ِلي خِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِبآَدَم، َفَرحَّ

اَلم، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟  الثَّاِنَيِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِيُل َعَلْيِه السَّ

ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِباْبيَنْ اخْلَاَلِة؛ ِعيَسى  َقاَل: حمَمَّ

َبا، َوَدَعَوا ِلي خِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبي  اْبِن َمْرَيَم، َوحَيَْيى ْبِن َزَكِريَّا، َصَلَواُت اهللَِّ َعَلْيِهَما، َفَرحَّ

َماِء الثَّاِلَثِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِيُل، َفِقيَل: َمْن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل:  ِإىَل السَّ

ٌد، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا  حمَمَّ

َب، َوَدَعا ِلي خِبَرْيٍ، ُثمَّ  ِبُيوُسَف، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا ُهَو َقْد ُأْعِطَي َشْطَر احْلُْسِن، َفَرحَّ

اَلم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجْبِيُل،  َماِء الرَّاِبَعِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِيُل َعَلْيِه السَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ

ٌد، َقاَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا  ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ

: }َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّا{، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل  َب، َوَدَعا ِلي خِبَرْيٍ، َقاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِبِإْدِريَس، َفَرحَّ

َقاَل:  َمَعَك؟  َوَمْن  ِقيَل:  ِجْبِيُل،  َقاَل:  َهَذا؟  َمْن  ِقيَل:  ِجْبِيُل،  َفاْسَتْفَتَح  اخْلَاِمَسِة،  َماِء  السَّ

ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا ِبَهاُروَن، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه  حمَمَّ

اِدَسِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِيُل َعَلْيِه  َماِء السَّ َب، َوَدَعا ِلي خِبَرْيٍ، ُثمَّ َعَرَج ِبَنا ِإىَل السَّ َوَسلََّم، َفَرحَّ
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ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه،  اَلم، ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ السَّ

َب َوَدَعا ِلي خِبَرْيٍ،  َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا، َفِإَذا َأَنا بُِوَسى، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَرحَّ

اِبَعِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِيُل، َفِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجْبِيُل، ِقيَل: َوَمْن  َماِء السَّ ُثمَّ َعَرَج ِإىَل السَّ

ٌد، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َقاَل: َقْد ُبِعَث ِإَلْيِه، َفُفِتَح َلَنا،  َمَعَك؟ َقاَل: حمَمَّ

َفِإَذا َأَنا ِبِإْبَراِهيَم، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمْسِنًدا َظْهَرُه ِإىَل اْلَبْيِت املَْْعُموِر، َوِإَذا ُهَو َيْدُخُلُه 

ْدَرِة املُْْنَتَهى، َوِإَذا َوَرُقَها  ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك، اَل َيُعوُدوَن ِإَلْيِه، ُثمَّ َذَهَب ِبي ِإىَل السِّ

َأْمِر اهللَِّ َما َغِشَي، َتَغريََّْت، َفَما  ا َغِشَيَها ِمْن  َقاَل: َفَلمَّ َكآَذاِن اْلِفَيَلِة، َوِإَذا مثََُرَها َكاْلِقاَلِل، 

َأَحٌد ِمْن َخْلِق اهللَِّ َيْسَتِطيُع َأْن َيْنَعَتَها ِمْن ُحْسِنَها، َفَأْوَحى اهللَُّ ِإَليَّ َما َأْوَحى، َفَفَرَض َعَليَّ 

مَخِْسنَي َصاَلًة يِف ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفَنَزْلُت ِإىَل ُموَسى، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َما َفَرَض 

َربَُّك َعَلى ُأمَِّتَك؟ ُقْلُت: مَخِْسنَي َصاَلًة، َقاَل: اْرِجْع ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف؛ َفِإنَّ ُأمََّتَك 

اَل ُيِطيُقوَن َذِلَك، َفِإنِّي َقْد َبَلْوُت َبيِن ِإْسَراِئيَل، َوَخَبُْتُهْم، َقاَل: َفَرَجْعُت ِإىَل َربِّي، َفُقْلُت: َيا 

، َخفِّْف َعَلى ُأمَّيِت، َفَحطَّ َعينِّ مَخًْسا، َفَرَجْعُت ِإىَل ُموَسى، َفُقْلُت: َحطَّ َعينِّ مَخًْسا، َقاَل:  َربِّ

ِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُيِطيُقوَن َذِلَك، َفاْرِجْع ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، َقاَل: َفَلْم َأَزْل َأْرِجُع َبنْيَ 

ُد، ِإنَُّهنَّ مَخُْس َصَلَواٍت ُكلَّ  اَلم، َحتَّى َقاَل: َيا حمَمَّ َربِّي َتَباَرَك َوَتَعاىَل، َوَبنْيَ ُموَسى َعَلْيِه السَّ

َيْوٍم َوَلْيَلٍة، ِلُكلِّ َصاَلٍة َعْشٌر، َفَذِلَك مَخُْسوَن َصاَلًة َوَمْن َهمَّ ِبََسَنٍة، َفَلْم َيْعَمْلَها، ُكِتَبْت 

َلُه َحَسَنًة؛ َفِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُه َعْشًرا، َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة، َفَلْم َيْعَمْلَها، ملَْ ُتْكَتْب َشْيًئا، َفِإْن 

َعِمَلَها، ُكِتَبْت َسيَِّئًة َواِحَدًة، َقاَل: َفَنَزْلُت َحتَّى اْنَتَهْيُت ِإىَل ُموَسى، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، 

، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َفَأْخَبُْتُه، َفَقاَل: اْرِجْع ِإىَل َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ

َفُقْلُت: َقْد َرَجْعُت ِإىَل َربِّي، َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه()4(، وعاد رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وسلم، إىل بيت املقدس، فصلى باملسجد األقصى صالة الصبح إماماً، واألنبياء خلفه)5(

وانتهت رحلته، صلى اهلل عليه وسلم، وبعد عودته إىل مكة ذهب عنه كل كرب وغم، 

اإلسراء واملعراج دروس وعرب
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وهم وحزن، وحينما أخب رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قومه برحلته، وبا رآه من 

آيات ربه، اشتد تكذيبهم له، وارتد بعض من مل يرسخ اإلميان يف قلبه، وذهب بعض 

املشركني إىل أبي بكر، رضي اهلل عنه، وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إىل بيت 

املقدس، فقال أبو بكر، رضي اهلل عنه: إن كان قال فقد صدق )6(.

   العرب والعظات

1. إن اإلسالم دين الفطرة، وقد ظهر ذلك يف اختيار النيب  اللنب على اخلمر، وبشارة 

جبيل، عليه السالم، له، بقوله: )هديت الفطرة(.

2. أهمية املسجد األقصى املبارك، فيعتب جميء النيب  إليه، وعروجه منه فتحًا معنويًا 

للمسجد األقصى، قبل أن يكون فتحًا سياسيًا وعسكرياً، ويف ذلك توجيه للمسلمني 

من بعد؛ أال يفرطوا يف املسجد األقصى.

3. صالته  باألنبياء إماماً، دليل على هيمنة هذا الدين على بقية األديان، ووراثة النيب 

 لشرائع األنبياء من قبل.

4. وإذا كان اإلسالم قد نسخ الشرائع السماوية السابقة، فإن قيادة البشرية قد انتقلت 

إىل األمة اإلسالمية، وبهذا تصبح هذه األمة هي املؤهلة للقيادة والريادة.

5. إن مسرى النيب  للمسجد األقصى، رغم أنه مل يكن مسجدًا يف ذلك احلني، بل كان 

مكانًا لتجميع القمامة، دليل على أن هذا املكان كان مسجدًا، وسيعود مسجدًا، رغم 

احملاوالت كلها هلدمه، وطمس معامله، هكذا ينبغي أن يعي املسلمون أهمية القدس يف 

تارخيهم، وأهمية املسجد األقصى يف دينهم، ويف عقيدتهم، ويف حياتهم، ومن أجل ذلك 

حرص املسلمون طوال التاريخ أن يظل هذا املسجد بأيديهم.

6. يف اإلسراء واملعراج دليل على أهمية الصالة؛ فالعبادات كلها شرعت يف األرض، 

والصالة شرعت يف السماء، فهي هدية السماء إىل األرض، وهي منحة اهلل تبارك وتعاىل 
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للخلق، من أداها مخسًا كتبت له مخسني، فاحلسنة بعشر أمثاهلا، فالصالة هي معراج كل 

مسلم، فإذا كان النيب  قد عرج به إىل السماوات العال، فلديك أخي املسلم معراج 

روحي، تستطيع أن ترقى به إىل السماء بوساطة الصالة:

اَلَة ِلِذْكِري{ )7(    فالصالة ذكر، قال تعاىل: }ِإنَّيِن َأَنا اهللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّ

َواْقرَتِْب{)8(، والصالة خشوع، قال  ُتِطْعُه َواْسُجْد  والصالة ُقرب، قال تعاىل: }َكالَّ اَل 

تعاىل: }الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن{)9(، والصالة مناجاة، قال : )ِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا 

َصلَّى، ُيَناِجي َربَُّه، َفاَل َيْتِفَلنَّ َعْن ميَِيِنِه، َوَلِكْن حَتَْت َقَدِمِه اْلُيْسَرى()10(، والصالة وعي، 

اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن  قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ

َواَل ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا{ )11(

  7. ويف اإلسراء واملعراج تتجلى حقيقة أن اهلل سبحانه وتعاىل مع أنبيائه وأوليائه، 

فحينما طلبت قريش منه أن يصف بيت املقدس، أخذ يصف هلم املسجد، كأنه ينظر 

إليه )12( 

  اخلالصة:

  ال شك يف أن العب والعظات هلذه املعجزة كثرية ال يتسع املقام لذكرها، ونستطيع 

أن نقول: إن حادثة اإلسراء واملعراج لتضع يف أعناق املسلمني أمانة القدس الشريف، 

فالتفريط يف القدس، تفريط يف مكة والبيت احلرام، بل هو تفريط يف دين اهلل، وسيسأل 

اهلل سبحانه املسلمني عن هذه األمانة إن فرطوا يف حقها، أو تقاعسوا عن نصرتها، ال 

سيما أن القدس يف هذه األيام تتعرض حلملة شرسة من قبل أعداء اهلل؛ لطمس معامل 

اإلسالم والعروبة فيها، واحلفريات مستمرة خللخلة أساسات املسجد هلدمه يف النهاية، 

وإقامة هيكلهم املزعوم.

  وستظل معجزة اإلسراء واملعراج مدرسة للمسلمني، يستلهمون منها الدروس والعب، 

اإلسراء واملعراج دروس وعرب
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َتْأُمُروَن ِباملَْْعُروِف َوَتْنَهْوَن  حتى حيققوا قول اهلل فيهم: }ُكْنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس 

َعِن املُْْنَكِر{)13(.

  نسأل اهلل سبحانه العلي القدير، الذي فرهّج عن الرسول  يف تلك الليلة املباركة، 

الدين،  أعداء  املبني على  بالفرج والنصر  أمته  يكرم  أن  الباهرة،  املعجزات  له  وحقق 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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   احلمد اهلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد، وعلى 

آله، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛

   ففي هذا الشهر املبارك شهر رجب، وقعت حوادث عظيمة، جعلت املسلمني يطبقون 

اإلميان تطبيقًا عمليًا ال نظرياً، وأعظم تلك احلوادث؛ حادثة اإلسراء واملعراج، حيث كرم 

اهلل نبيه، صلى اهلل عليه وسلم، فأسرى به من املسجد احلرام بكة املكرمة، إىل املسجد 

األقصى املبارك ببيت املقدس، ثم عرج به إىل السماوات العال، حيث رفعه سبحانه 

وتعاىل حتى أمسعه صريف أقالم املالئكة، وهي تكتب أعمال العباد وأرزاقهم، ورأى 

من آيات ربه الكبى، وجاءت هذه احلادثة تسرية للنيب، صلى اهلل عليه وسلم، وتكرميًا 

له، ودفاعًا عنه من كيد الكائدين، بعد أن لقي شتى صنوف العذاب بكة، فذهب إىل 

الطائف لعله جيد أفقًا أرحب، وأرضًا أصلب، لكن أهل الطائف كانت قلوبهم أشد 

غلظة من قلوب أهل مكة، فأغروا به صبيانهم وعبيدهم، فرمجوه باحلجارة حتى أدموا 

قدميه الشريفتني، وأصبح جمردًا من كل سالح، إال سالح اإلميان باهلل عز وجل.

       نفحـــــات من
     اإلسراء واملعراج 

الشيخ حسن أمحد جابر/ مفيت حمافظة رفح

عدد
ف ال

مل
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بقدرتنا ستجتاز  يا حممد  قائلة:  اإلهلية  العناية  خاطبته  مكة،  إىل  الرسول  رجع  فلما    

األرض والسماء، وبإرادتنا تتخطى الصعاب واألهوال، فكانت رحلتا اإلسراء واملعراج.

   وحري بنا يف هذه الذكرى العطرة أن نستلهم الدروس والعب منها، اليت لو استلهمها 

املسلمون؛ لتحققت هلم العزة والنصر، والزدادوا متسكًا بأرضهم وعقيدتهم، ومن هذه 

الدروس ما يأتي: 

   إن أرض املسلمني وحدة واحدة، ال تتجزأ، وإنها ليست حماًل لالبتزاز أو التفريط،  

فيقول:  أمته،  ينادي  وسلم،  عليه  اهلل  النيب، صلى  وكأن  منها،  جزء  أي  عن  التنازل  أو 

املسجد  على  فحافظوا  وترعونه،  احلرام  املسجد  على  حتافظون  كنتم  إن  مسلمون،  يا 

باب  وهو  الشريفني،  احلرمني  وثالث  املسجدين،  وثاني  القبلتني،  أوىل  فهو  األقصى؛ 

األرض إىل السماء، ومسرى األنبياء والرسل عليهم السالم.

   وأما الدرس الثاني الذي جيب على املسلمني أن يستلهموه، هو تفضيل أمة حممد، 

صلى اهلل عليه وسلم، على سائر األمم، وتفضيل نبينا على سائر األنبياء، يدل على ذلك 

أنه ملا وصل النيب، صلى اهلل عليه وسلم، إىل بيت املقدس،  مجع له األنبياء والرسل، 

( )1(، وهذا فضل من اهلل  اَلُة َفَأممَُْتُهمًْ يقول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )َفَحاَنْت الصَّ

عز وجل على النيب، وعلى أمته، ويصور الشاعر هذا املوقف اجلليل، فيقول:

أســرى بك اهلل لياًل إذ مالئكه        والرسل باملسجد األقصى على قدِم    

ملـــا خطرت به التفوا بسيدهم       كـالشهب بالبدر أو كاجلندي بالعلم

صلى وراءك منهم كل ذي خطر        ومــــن يفـــز ببيب اهلل يأمتـــــم

   وأما الدرس الثالث؛ فيصور لنا معراج رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، من املسجد 
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األقصى إىل السماوات العال يف قوله تعاىل: }َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما 

َغَوى * َوَما َينِطُق َعِن اهلََْوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى * َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى * ُذو ِمرٍَّة 

َفاْسَتَوى * َوُهَو ِباأْلُُفِق اأْلَْعَلى * ُثمَّ َدَنا َفَتَدىلَّ * َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى * َفَأْوَحى ِإىَل 

َعْبِدِه َما َأْوَحى * َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى * َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى * َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى* 

ْدَرَة َما َيْغَشى * َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما  ِعنَد ِسْدَرِة املُْْنَتَهى * ِعنَدَها َجنَُّة املَْأَوى * ِإْذ َيْغَشى السِّ

َطَغى * َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه اْلُكْبَى{)2(، ورأى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 

ثواب من عمل اخلري، وعقاب من عمل الشر، فرأى أناسًا بطونهم كالبيوت فيها احليات، 

ترى من خارج بطونهم، فقال: من هؤالء يا جبيل؟ قال: هؤالء أكلة الربا )3(، ورأى 

الزناة، ينتهبون اللحوم املنتنة، ويدعون اللحوم الطيبة )4(، ورأى النيب، صلى اهلل عليه 

وسلم، أناسًا يزرعون يف يوم، وحيصدون يف اليوم الثاني، وقال: من هؤالء يا جبيل؟ قال: 

هؤالء اجملاهدون يف سبيل اهلل، تضاعف هلم احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف)5(، 

ويف هذه الليلة املباركة، ويف هذا الشهر املبارك شهر رجب اخلري، فرضت على النيب 

وعلى أمته أشرف عبادة، أال وهي الصالة، اليت هي عماد الدين، وهي الصلة بني العبد 

وربه، حيث فرضت يف أول األمر مخسني صالة يف اليوم والليلة، فما زال النيب، صلى اهلل 

عليه وسلم،  يسأل ربه التخفيف، حتى أصبحت مخسًا يف العمل، مخسني يف األجر )6(.

أيامه  فانتهزوا  املبارك،  أيها املسلمون؛ لقد حدث اإلسراء واملعراج يف شهر رجب     

املباركة، وقدموا ألنفسكم فيها خريًا، واذكروا أنها كانت على عهد رسول اهلل، صلىاهلل 

عليه وسلم، أيام كفاح مل يذق خالهلا طعم الراحة، ورغم ذلك استطاع أن ينقذكم ويدافع 

عنكم، فاحرصوا على إميانكم ومقدساتكم؛ ألنها أمل نبيكم فيكم، ودعوته اخلالدة لكم. 

شهر رجب احلرام وما فيه من نفحات وبركات وبشارات 
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فهذا هو شهر رجب، شهر البكات والنفحات، الذي يسبق شهر رمضان، فأكثروا فيه 

أن رجب شهر  األثر  ملا جاء يف  )فهو شهر عظيم؛  كافة،  اخلري  الطاعات، وأعمال  من 

الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر احلصاد()7(.

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

يأتي العام القادم، وقد حقق اهلل آمالنا فى توحيد كلمتنا، ورص صفوفنا، وحترير ترابنا، 

وبناء صرح دولتنا الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وما ذلك على اهلل 

بعزيز.

اهلوامش

صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب ذكر املسيح ابن مريم واملسيح الدجال.. 1

النجم: 1ـ 18.. 2

مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، وقال شعيب: إسناده ضعيف.. 3

مسند احلارث، ج1، ص 172.. 4

دالئل النبوة للبيهقي، ج2، ص398.. 5

 صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلوات يف اإلسراء.. 6

7 .http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=304467 
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القبور واجتاهها ومقاييسها 1.  كيفية حفر 

   السؤال: أرجو بيان احلكم الشرعي يف حفر القبور واجتاهها ومقاييسها، حيث إننا 
بصدد إنشاء مقابر جديدة، أرجو إعطائي فتوى شرعية بذلك، وجزاكم اهلل خريًا.

   اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق، سيدنا حممد 
األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

   فباإلشارة إىل سؤالك املثبت نصه أعاله، فإن الوارد أن جيعل امليت يف قبه على جنبه 
األمين، ووجهه قبالة القبلة، وعلى هذا جرى عمل أهل اإلسالم من عهد رسول اهلل، 
صلى اهلل عليه وسلم، إىل يومنا هذا، وقد ثبت عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أنه 
قال: )اْلَبْيِت احْلََراِم ِقْبَلِتُكْم، َأْحَياًء َوَأْمَواتًا()1(، وينبغي أن ُيدنى من حائط القب القبلي 
األمامي؛ لئال ينكب على وجهه، وأن يسند من خلف ظهره برتاب؛ لئال ينقلب على 

ظهره.
  وذهب بعض خباء الدفن من املسلمني إىل أن حدود القب األكب أن يكون بطول 
200سم، وعمق 130سم، وعرض 75سم، وأن يكون ارتفاع اللحد 55سم، وعرضه 

50سم، الداخل منه 25سم، واخلارج منه 25سم، تنقص هذه املقاسات كلما نقصت جثة 

 َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُموَن  : قال تعاىل
)النحل:43(

الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 

قهأنت تسأل واملفيت جييب
ف
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امليت، وتزيد كلما زادت، وال تقييد يف ذلك، ولكننا نقتدي بهديه، صلى اهلل عليه وسلم؛ 
بأمره بإعماق القب، وتوسيعه وحتسينه، فعن رجل من األنصار قال: )َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل 
، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، يِف ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اأَلْنَصاِر، َوَأَنا ُغالٌم َمَع َأِبي، َفَجَلَس َرُسوُل  اهللَِّ
َأْوِسْع ِمْن  َوَيُقوُل:  َفَجَعَل ُيوِصي احْلَاِفَر،  اْلَقْبِ،  َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَلى ُحْفَرِة  ، َصلَّى اهللَُّ  اهللَِّ
ِقَبِل الرَّْأِس، َوَأْوِسْع ِمْن ِقَبِل الرِّْجَلنْيِ، َلُربَّ َعْذٍق َلُه يِف اجْلَنَِّة()2(، وعن هشام بن عامر 
َفَقاَل: اْحِفُروا،  ُأُحٍد،  َيْوَم  قال: )ُشِكَي ِإىَل َرُسوِل اهلِل، َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اجِلَراَحاُت 
ُموا َأْكَثَرُهْم ُقْرآًنا، َفَماَت  َوَأْوِسُعوا، َوَأْحِسُنوا، َواْدِفُنوا ااِلْثَننْيِ َوالثَّاَلَثَة يِف َقْبٍ َواِحٍد، َوَقدِّ

َم َبنْيَ َيَدْي َرُجَلنْيِ(.)3( َأِبي، َفُقدِّ
امليالد 2. تسجيل طفلة باسم حاضنتها يف شهادة 

االجتماعية،  الشؤون  وزارة  من  طفلة  موافقة حلضانة  على  سيدة  السؤال: حصلت    
واستلمت الطفلة قبل  سبعة أشهر تقريباً، وقد طلبت تغيري اسم األم يف شهادة امليالد، 

واستبداله باسم امُلَتَبنهِّية، واشرتطت الوزارة موافقة مساحتكم.
علمًا أن املتبنية موظفة يف جامعة، ويكفل هلا القانون التعليم اجملاني للطفلة، وظروفها 
االقتصادية جيدة، وعاهدت اهلل أن تقوم برعاية هذه الطفلة رعاية كاملة، وأن تعلمها 

مكارم األخالق، وأصول ديننا احلنيف.
   فهل جيوز تغيري اسم األم إىل اسم احلاضنة، أو اسم قريب هلا، حتى ال تتأثر نفسية 
أبواها،  اقرتف  فيما  هلا  ذنب  فال  تكب،  حينما  باحلقيقة  ستعلمها  أنها  رغم  الطفلة، 

شاكرين لكم جهودكم اخلرية سلفاً.
   اجلواب: فإن تغيري اسم األم يف شهادة امليالد واستبداله باسم امُلَتَبنهِّية غري جائز شرعاً، 
َفِإْخَواُنُكْم  آَباءُهْم  َتْعَلُموا  ملَّْ  َفِإن  اهللَِّ  ِعنَد  َأْقَسُط  ُهَو  آلَباِئِهْم  }اْدُعوُهْم  تعاىل:  لقوله 
َوَمَواِليُكْم{)4(، ألن يف هذا التغيري إثبات نسب كاذب للُمَتَبنهّى، يؤدي إىل  يِن  الدِّ يِف 
مالبسات حقوقية ومالية، حاضرًا أو مستقباًل، وللخروج من هذا املأزق، فلها أن تكفلها.
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وجيوز للكافل أن ينسب املكفول السم عائلته فقط، عن طريق املواالة، واهلل تعاىل يقول: 
يِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُت  }َفِإن ملَّْ َتْعَلُموا آَباءُهْم َفِإْخَواُنُكْم يِف الدِّ
ا اْمَرَأٍة َأْدَخَلْت َعَلى َقْوٍم َمْن َلْيَس ِمْنُهْم، َفَلْيَسْت ِمْن  ِبِه{)5(، ويقول رسول اهلل : )َأميَُّ
ا َرُجٍل َجَحَد َوَلَدُه، َوُهَو َيْنُظُر ِإَلْيِه اْحَتَجَب اهللَُّ  اهللَِّ يِف َشْيٍء، َوَلْن ُيْدِخَلَها اهللَُّ َجنََّتُه، َوَأميَُّ

ِلنَي َواآلِخِريَن(.)6( ِمْنُه، َوَفَضَحُه َعَلى ُرُءوِس اأَلوَّ
    وبناء عليه، فنرى أن خيتار الكافل املربي امسًا مكونًا من ثالثة مقاطع )االسم األول 
للولد، ثم امسًا ألبيه، وامسًا للجد( بيث ال ينطبق أي اسم من املقاطع الثالثة على اسم 
املربي، ثم يعطيه اسم عائلته عن طريق املواالة، علمًا أن جمللس اإلفتاء األعلى قرارًا 
. باخلصوص حيمل رقم 1 /22/ عام 1998م، ويقضي برمة إعطاء امُلَتَبنهّى اسم امُلَتَبينهّ

3.  شراء شقة عن طريق بنك إسالمي 

   السؤال: أريد شراء شقة يف إحدى املشاريع اإلسكانية، وكان االتفاق أن أدفع يف البداية 
مبلغ 2000 دوالر، كدفعة أوىل، وكتبت 24 شيكًا باسم الشركة صاحبة املشروع، وهي 
جاهزة  الشقة  بتسليمي  باملشروع  القائمة  الشركة  التزام  وقت  شهرية حلني  شيكات 
للسكن، وبعد ذلك يكون تسليم باقي املبلغ كاماًل للشركة القائمة باملشروع، حيث 
سأقوم بدفع باقي مثن الشقة من خالل بنك إسالمي، الذي يشرتي الشقة ويبيعها لي 
على فرتة زمنية حمددة بسعر مرابة من البنك املذكور، فهل جتوز هذه املعاملة شرعًا؟ 
علمًا بأن البنك ال يوافق على االلتزام بقبول هذه املعاملة إال بعد إصدار أوراق الطابو 
البنك بعد  إىل  الشراء  بتحويل  أقوم  بأن  بالشقة عند جتهيزها، فهل جيوز لي  اخلاصة 

جاهزية الشقة كما ذكرت؟
    اجلواب: فإن عقد شراء الشقة اليت اشرتيتها من صاحب املشروع يعد عقدًا صحيحًا 
مكتمل األركان، وتعتب املبالغ اليت دفعتها جزءًا من مثن الشقة، فإذا أراد البنك أن ميول 
هذه الشقة، فاألصل أن ُيفسخ العقد بينك وبني صاحب العمارة، وتقوم باسرتداد املبلغ 

أنت تسأل واملفيت جييب
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الذي دفعته له، ثم ميكن للبنك أن يقوم بشراء الشقة بعقد مستقل بينه وبني صاحب 
العمارة، فيما تقوم أنت الحقًا بعمل عقد شراء جديد بينك وبني البنك، وال يكون 

لصاحب العمارة أي عالقة معك.
4. اهلدنة

   السؤال: ما رأي الشرع يف موضوع اهلدنة ومدتها؟
   اجلواب: فإن اهلدنة لغة هي: السكون بعد اهليج، وشرعاً: مصاحلة أهل احلرب على 
ترك القتال مدة معينة، وهي من املوادعة واملعاهدة، ولقد شرع اهلل تعاىل الصلح واهلدنة 
بني الناس، ملا فيه مصلحة راجحة، أو ضرورة الزمة، أو حاجة داعية، وخباصة حني اللجوء 
إليها لفض النزاع بني املتشاجرين من أبناء اجملتمع الواحد، حقنًا للدماء، وإعطاء فرصة 
للتحقيق يف مالبسات اجلرائم، وتطويق املشاكل، وحصر آثارها عن أبناء أطراف النزاع 
وممتلكاتهم، وعليه فإن اهلدنة جائزة شرعاً؛ ملا حتققه من أمن جمتمعي، وسلٍم أهلي، بشرط 

أن ال ختالف يف أي من بنودها ضوابط الشرع وأحكامه.
الّدين   .5

  السؤال: ما رأي الشرع اإلسالمي يف موضوع الدهّين، وكتابة الدهّين إىل أجل، وتصديقه 
عند كاتب عدل؟

  اجلواب: فإن الدهّين من املعامالت اجلائزة بني الناس؛ لسد حاجاتهم، والتوسيع عليهم 
يف حالة العسر أو احلاجة، كما دعاهم اهلل لكتابة هذا الدهّين، وذلك حلكم عظيمة، منها؛ 
حفظ حق الدائن واملدين، وجتنبًا حلدوث خالفات بني الناس، والدليل على جواز الدَّين 
ى  واحلث على كتابته، قوله تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّ
َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب بَّْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اهللهُّ َفْلَيْكُتْب 
َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احْلَقُّ َوْلَيتَِّق اهللهَّ َربَُّه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً...{)7(، وال بأس يف توثيق 

الدهّين لدى اجلهات الرمسية املختصة.
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العشائر الشريعة يف حل املشكالت جنبًا إىل جنب مع رجال  6. دور علماء 

  السؤال: ما رأي الشرع احلنيف يف دور علماء الشريعة اإلسالمية يف حل املشكالت، 
وإصالح ذات البني جنبًا إىل جنب مع رجال العشائر )اإلصالح العشائري(؟

 اجلواب: بداية نود التنبيه إىل اآلتي:
   أواًل: إن مصطلح )رجال الدين( ليس موجودًا عند املسلمني؛ ألنه يفضي إىل االعتقاد 
بوجود وسطاء بني العبد وربه، وحنن نعتقد أن ال وسيط بني اخلالق واملخلوق؛ لقوله 
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي  تعاىل: }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن{.)8( 
   ثانياً: لعلماء األمة دور كبري وفعال يف حل املشكالت والنزاعات بني األطراف؛ ألن 
رسالة اإلسالم رسالة سامية وخالدة؛ جاءت بهدف نشر األمن والطمأنينة، والسعادة 
األمة، ورجال  واجبًا على علماء  كان  هنا  اإلسالمي؛ من  اجملتمع  أفراد  والسكينة، بني 
الناس؛  بني  املشكالت  حل  على  التعاون  بهدف  جنب  إىل  جنبًا  الوقوف  اإلصالح، 
واملتعارف عليه أن لرجال العشائر دورًا إصالحيًا يف اجملتمع، وهو دور يقدره الشرع إذا 
التزموا بالضوابط الشرعية؛ اليت تقتضي اعتماد شريعة اهلل مرجعًا الستخراج األحكام 
اخلاصة بل مشكالت اجملتمع ومصدرًا هلا، واهلل تعاىل يقول: }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبِّ َوالتَّْقَوى 

َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا اهللهَّ ِإنَّ اهللهَّ َشِديُد اْلِعَقاِب{.)9( 
لرَم السرَ 7. بيع 

   السؤال: ما احلكم الشرعي يف الَسَلم، كأن يقوم الشخص األول بدفع مبلغ 4000 
شيقل بتاريخ 22 / 9 / 2010م للشخص الثاني، وذلك مثن عشرين تنكة زيت يتم 
استالمها بتاريخ 22 / 12/ 2012م، أي بعد سنتني وثالثة شهور، علمًا بأن سعر تنكة 

الزيت حاليًا يساوي 450 شيقاًل.
  اجلواب: فإن عقد الَسَلم من العقود املشروعة، لقول سيدنا حممد : )َمْن َأْسَلَف يِف 

أنت تسأل واملفيت جييب
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َشْيٍء، َفِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم، َوَوْزٍن َمْعُلوٍم، ِإىَل َأَجٍل َمْعُلوٍم()10(، على أن تتحقق أركانه من 
عاقدين وصيغة ومثن واملسلهّم فيه، وكذلك شروطه من تسليم الثمن يف جملس العقد، 
وأن يكون املسلهّم فيه مما ميكن ضبطه بالوصف، بيث تنتفي اجلهالة، ويعلم جنسه وقدره 
وصفته، ومقدورًا على تسليمه، وأن يكون دينًا يف الذمة إىل أجل، ومعني موضع التسليم.
وعليه؛ فإنه جيوز شرعًا إجراء عقد الَسَلم املشار إليه يف سؤالك، على أن ال يشرتط أن 
يكون زيت الزيتون من أرض معينة، ألنه ال يؤمن تلفه، وأن يكون وزن تنكة الزيت 
ْأِم يِف احْلِْنَطِة  معلومًا للعاقدين، ويف احلديث الصحيح : ).. ُكنَّا ُنْسِلُف َنِبيَط َأْهِل الشَّ
ِعرِي َوالزَّْيِت، يِف َكْيٍل َمْعُلوٍم، ِإىَل َأَجٍل َمْعُلوٍم، ُقْلُت: ِإىَل َمْن َكاَن َأْصُلُه ِعْنَدُه؟ َقاَل:  َوالشَّ

َما ُكنَّا َنْسَأهلُُْم َعْن َذِلَك؟...(.)11(
واهلل تعاىل أعلى وأعلم

اهلوامش
سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب َما َجاَء يف التَّْشِديِد يف َأْكِل َماِل اْلَيِتيِم، وحسنه األلباني.. 1
مسند أمحد، تتمة مسند األنصار، َحِديُث َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَّيِبِّ، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وقال شعيب األرناؤوط . 2

إسناده قوي.
َهَداِء، وقال: حسن صحيح، وصححه . 3 الشُّ َدْفِن  يِف  َجاَء  َما  َباُب   ، الرتمذي، كتاب اجلهاد عن رسول اهلل  سنن 

األلباني.
األحزاب: 5.. 4
اآلية السابقة.. 5
اَلِق، باب أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف شيء ولن . 6 ِكَتاب الطَّ سنن أبي داود، 

يدخلها اهلل جنته.
البقرة: 282.. 7
البقرة: 186.. 8
املائدة: 2.. 9

 صحيح البخاري، كتاب الَسَلم، باب الَسَلم يف كيل املعلوم.. 10
 صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إىل من ليس عنده أصل.. 11
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    متهيد

    احلمد هلل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصالة والسالم على خات األنبياء، 

آله وأصحابه،  التسليم، وعلى  الذي اصطفى سيدنا حممدًا، عليه أفضل الصالة وأت 

ومن است بسنته إىل يوم الدين، وبعد؛ 

   ففي هذا البحث سأتطرق إىل مسألة مهمة جدًا يف املنظومة الرتبوية التعليمية، وهي 

موضوع النظام املدرسي ومشكالته والتواصل الالعنفي؛ ألهمية هذا املوضوع، خاصة 

بعد أن أصبحت بعض مدارسنا يف هذه األيام، تشكو من الفوضى وقلة النظام، ولعدم 

منه  يشكو  ما  فأكثر  بكمة،  والتصرف  واالنضباط  الدراسة  جتاه  الطلبة  بعض  مباالة 

املعلمون هو ما يبدو على طلبتهم من عدم احلس والالمباالة يف الدرس، أو من الكسل 

واخلمول يف أداء الواجبات املدرسية والبيتية، وكأنا يساقون إىل املدرسة سوقاً، وقد يثور 

الطلبة يف وجوههم، وكأنهم ميارسون حركة من التمرد والعصيان، وقد تصبح أحيانًا 

نوعًا من التحدي، وصراع اإلرادات، ومع أن عددًا ال بأس به من املعلمني ال ينقادون 
إىل استخدام وسائل العنف ضد طلبتهم، إال أنهم مع ذلك جيدون يف ظاهرة التمرد هذه 
أمرًا غري مستساغ وغري مقبول، ويرون ضرورة احلفاظ على هيبة القانون والنظام ملا فيه 

دراسة النظام املدرسي ومشكالته 

والتواصل الالعنفي  
أ. يوسف عدوي /  جامعة بيت حلم – كلية الرتبية

وية
د ترب

بعا
أ
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مصلحة اجلميع وخريهم، ويؤمنون بعالج هذه الظاهرة باحلكمة والتعقل. 

   * مفهوم النظام لغة: من نظم األشياء نظماً: ألفها وضم بعضها إىل بعض، ونظم 

استقام،  أمره:  وانتظم  ورتبه.  أقامه  أمره:  نظم  ويقال:  سلك،  يف  جعله  وحنوه:  اللؤلؤ 

والنظام: اخليط ينظم فيه اللؤلؤ وغريه، والنظام: الرتتيب واالتساق. ونظام األمر: قوامه 

وعماده. )1( 

   * النظام اصطالحاً: توفري جو يتسم بدرجة مناسبة من اهلدوء؛ كي تتم عملية التفاعل 

وااللتزام  أخرى،  ناحية  من  أنفسهم  والطلبة  ناحية،  من  واإلدارة  واملعلم  الطلبة  بني 

بقوانني املدرسة بشكل ينبع من رغبة الطلبة أنفسهم بأن يتعلموا ويستغلوا كل فرصة 

متاحة هلم. 

   * التواصل لغة: من وصل يصل وصاًل، وصل الشيء بالشيء وصاًل: ضمه به ومجعه، 

وهو ضد اهلجر، وصل حبله بفالن: برهّه ورمحه، ومن معانيها العطف والرفق. وصل إىل 

بين فالن: إذا انتمى إليهم وانتسب. قال تعاىل: }ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإىَلَ َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم 

مِّيَثاٌق{)2(. 

   * التواصل اصطالحاً: هو إرسال رسالة واستقبال رسالة هلا هدف. 

   * مفهوم العنف لغة: من عنف به وعليه عنفًا وعنافة: أخذه بشدة وقسوة والمه وعريه، 

فهو عنيف. 

   * العنف اصطالحاً: سلوك يؤدي إىل إحلاق األذى الشخصي باآلخرين، سواء إيذاء 

جسديًا أو إيذاء معنوياً، بالسباب والتجريح واأللفاظ السيئة. 

   املعلمون والنظام املدرسي

   يتطلع املعلمون إىل قرار حازم وسريع إزاء أي خمالفة للنظام املدرسي وأسسه، وخباصة 
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ملشكالت الشغب والتمرد والعصيان؛ ألن يف مثل هذه املشكالت ما يقلل من هيبة 

الصف،  الفوضى يف  إشاعة جو من  له، فضاًل عن  واحرتامهم  نظر طلبته،  املعلم يف 

يعوق سري العملية الرتبوية فيه إىل حد كبري، ويصرف املعلم معظم الوقت حماواًل حل 

املشكالت، بداًل من الرتكيز على العمل الرتبوي، والتفاعل معه، وملصلحة الطلبة مجيعًا 

يف املقام األول، على الرغم أن من يقوم بهذه املشكالت عدد قليل من الطلبة، ولكنهم 

يؤثرون على سري احلصة وتصرفات الطلبة اآلخرين، وقد يقلدونهم ويزداد عدد الطلبة 

مثريي الشغب واملشكالت. 

   وقد يود بعض املعلمني لو يتخلصون من هؤالء الطلبة أصحاب املشكالت هذه، 

ليس من  إجراء  املدرسة  إىل طلبة  بالنسبة  احلل  املدرسة، ولكن هذا  ويطردونهم من 

يتكرر حدوثها،  أن  أو  احلل،  فيها  يستعصي  إال يف حاالت  وتنفيذه،  به  القيام  السهل 

فاملدرسة كما هو معروف، مكان للرتبية وليس للعقاب، وما دام أن أي مشكلة تتطلب 

حاًل سريعاً، ال بد لنا فيها من الرجوع إىل أسبابها إذا ما أردنا هلا حاًل سليمًا وناجعاً، 

ونكون قادرين على استئصاهلا. 

   وقد يلجأ املعلم إىل إخراج الطالب املشاغب من احلصة، وقد حيتجز يف املدرسة إىل 

ما بعد انتهاء الدوام املدرسي، أو توقيفه عن الدراسة يومًا أو بعض يوم أو أكثر، وقد 

جيد يف هذا األسلوب حاًل مؤقتًا للمشكلة، ولكنه لن يشكل حاًل دائمًا يتناول أسباب 

املشكلة، ويعمل على عالجها بعد ذلك، با يعيد املدرسة والتعليم فيها إىل دائرة اهتمام 

الطالب، فاملطلوب من املعلم يف هذه احلالة أن يتصرف مع مثل هذا الطالب الذي مييل 

للفوضى والتشويش بأسلوب بعيد عن القسوة، وال يدخل يف عداد أساليب العقوبات، 

إذا ما أراد أن تعود األمور يف الصف إىل سابق عهدها يف كل ما يتعلق بسري العملية 

دراسة النظام املدرسي ومشاكله والتواصل الالعنفي
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الرتبوية داخل الصف واملشاركة اإلجيابية يف احلصة، وبعث التفاعل فيها من جديد. 

   بعض املعلمني يستدعون ولي أمر الطالب؛ إلطالعه على وضع ولده يف الصف 

بشكل خاص، واملدرسة بشكل عام؛ ليكون هلذا أثره الفاعل يف حل مشكلة الطالب، 

لكن النتائج العملية هلذا األسلوب ال تتفق يف غالب األحيان مع توقعات املعلم منها، 

فرييد املعلم أن يعاقب الوالد ابنه، فريى الطالب أن املدرسة هي السبب يف املشكلة 

وتفاقمها. 

   إن املعلم احلاذق حياول دائمًا أن حيل مشكلة الطالب بنفسه ومعه، دون أن يشرك أحدًا 

غريهما باعتبارها مشكلة داخلية يقتصر حلها عليهما وحدهما، وهو أمر جيدر باملعلم 

واجب  وإن  كانت،  أي جهة  من  خارجي  تدخل  دون  حله  على  العمل  معًا  واملدرسة 

املدرسة أن ال ختب أولياء أمور الطلبة إال با هو إجيابي فقط، وما هو يف صاحلهم؛ فعلى 

املعلم أن يشجع الطلبة يف تقبل ذلك، بقوله هلم: )إن املدرسة على يقني بأن كاًل منكم 

قادر على حل مشكلته بنفسه، ودون تدخل من أحد(. يف هذه احلالة يدرك الطالب أن 

املدرسة ال ترضى بعقابه وال ترغب، أو تسعى لذلك، وما يريده املعلم هو حل املشكلة 

ملا فيه مصلحته، وال تقوم بأي إجراء أو عقاب من أجل العقاب نفسه أو الرغبة فيه. 

   إن هذا ال يعين أن تقطع املدرسة صلتها بأولياء أمور الطلبة، بل على العكس من ذلك 

أن تقوي من هذه الصلة، والنصيحة اليت تقدمها املدرسة ألولياء األمور هي أن يقضوا 

مع أوالدهم يف البيت أطول فرتة ممكنة، جيد اجلميع فيها املتعة والسرور، با يضفي جوًا 

من الود واحملبة على العالقة بني الطرفني، وكذلك احلال إذا اجتمع به يف املدرسة، ومن 

األهمية بكان أن يقضي األب نفسه هذا الوقت املمتع مع طفله يف املدرسة. 
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   مظاهر العناد عند األطفال أو الطلبة

1 - رفض الطلبات والنواهي. 

2 - اإلصرار على ممارسة سلوكات غري الئقة ومتصادمة مع مصلحة الصف أو املدرسة.

3 - التفرد يف الرأي ورفض املصاحلة. 

4 - الغضب ألسباب خمتلفة قد تكون بعني الكبار تافهة.

ات وعدم تأديتها بإتقان.  5 - التأخر يف إجناز املهمَّ

6 - رفض حل الواجبات البيتية والصفية. 

7 - رفض أمور مهمة؛ مثل: النظافة، وغسل الوجه، واالستحمام، والنوم يف املوعد احملدد، 

وغريها. 

8 - إثارة املشكالت يف الصف خاصة يف أثناء احلصص. 

   أسباب متعددة ودوافع كثرية جتعل الطالب عنيدًا

1 - اإلهمال واحلرمان بأشكاله املختلفة؛ اجلسدي والعاطفي واالجتماعي و..... 
2 - استبداد الوالدين. 

3 - القدوة والنماذج السيئة. 
4 - الفشل املتكرر. 

5 - االضطرابات العصبية. 
6 - الضغط النفسي. 

7 - إظهار القدرة على اجملابهة. 
8 - احلالة الصحية للطفل. 
9 - احلماية الزائدة للطفل. 

10 -  احملاكاة والتقليد، مثل الوالدين.
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  مهارات التواصل الالعنفي وتوظيفها يف حل النزاعات واخلالفات املدرسية

  التواصل هو إرسال رسالة هلا هدف واستقباهلا.

  العنف يؤدي إىل الكذب، واحلرمان، والفشل، والصراخ، والغضب، والظلم، واالستبداد، 

واإلحباط. أما الالعنف فيقوم على التسامح، واملساواة، والعدل، وحرية الرأي، واحلنان، 

ًا َغِليَظ  والرمحة، والتفاهم، وتقبل آراء اآلخرين، واالستماع هلم. قال تعاىل: }َوَلْو ُكنَت َفظهّ

وْا ِمْن َحْوِلَك{)3(.      اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

  فالتواصل هو أداة حتقيق الفهم والتفاهم بني األفراد، وهو وسيلة لتحقيق التفاعل 

والتعاطف مع اآلخرين والتعبري عن اآلراء واألفكار واملشاعر وغريها، والتواصل وسيط 

حيوي يف عمليات احلوار والنقاش والتفاوض والتوسط يف حل اخلالفات والنزاعات. 

فالتواصل جيب أن: 

  1 - يؤدي إىل تقوية القدرة على التعاطف مع اآلخرين. 

  2 - أن يتم االستماع إىل اآلخرين برتكيز ووعي تام ملا يقولونه. 

  3 - نستخدم لغة القلب املفعمة بالدفء العاطفي واحملبة والثقة واألمان. 

   فاإلسالم يعتب الوسيلة مهمة، مثلها مثل الغاية، فال جيوز اللجوء إىل وسائل شريرة 

لتحقيق غايات نبيلة، والقاعدة اإلسالمية معروفة يف هذا الصدد: فال ضرر وال ضرار، 

ودرء املفاسد خري من جلب املنافع. ومن مسؤوليات املسلم أن يأمر اآلخرين، ويذكرهم 

باملعروف، ويتبعه، وأن ينهاهم عن املعاصي، وال يأتيها، عماًل بقوله عز وجل: }َوْلَتُكن 
ُهُم  َوُأْوَلـِئَك  املُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباملَْْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اخْلَرْيِ  ِإىَل  َيْدُعوَن  ُأمٌَّة  مِّنُكْم 

املُْْفِلُحوَن{)4(.
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املصادر واملراجع

1 - القرآن الكريم. 

2 - إدارة الصف وتنظيمه، جامعة القدس املفتوحة، فلسطني، 2008م. 

3 - التنمية املهنية ملعلمي التعليم األساسي، وائل صالح حممد وآخرون، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، 

2008م. 

4 - دليل املدرس يف الرتبية على حقوق اإلنسان، عمارة بن رمضان وصاحل الطرابلسي، املعهد العربي حلقوق 

اإلنسان، تونس، 2001م. 

5 - الصحة النفسية، مصطفى فهمي، املطبعة العربية احلديثة، القاهرة، 1976م.

6 - الالعنف يف اإلسالم، عبد الرمحن عباد، هيئة العلماء والدعاة، القدس، 1996م. 

7 - املدرسة مشاكل وحلول، حممد عبد الرحيم عدس، دار الفكر، عمان، 1998م. 

8 - املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى وآخرون، مصر، 1972م. 

اللطيف  عبد  خريي  املدرسية،  واخلالفات  النزاعات  حل  يف  وتوظيفها  الالعنفي  التواصل  مهارات   -  9

وآخرون، وكالة الغوث الدولية، معهد الرتبية، عمان، 2004م. 

10 - نشرة العناد عند األطفال، برنامج الصحة النفسية اجملتمعية، وكالة الغوث الدولية، 2009م. 

اهلوامش

1 - املعجم الوسيط، ج2، ص 933 .

2 -  النساء: 90. 

3 - آل عمران: 159. 

4 - آل عمران: 104. 
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   يبدأ اإلنسان ضعيفاً، ثمهّ يقوى، ثمهّ تأتي مرحلة الضعف واألفول، وما فيها من شيب 

، ومرض...، واملرء يف مرحلة القوة يغرتهّ، فيهيهّأ له أنهّ القوة  ووهن، وتقهقر يف احلواسهّ

ستستمرهّ، ولكنهّ هذا املخدوع سرعان ما يصحو على احلقيقة املرهّة، ويدرك أنهّ ما مضى 

من قوهّته ال ميكن أن يعود، وأنهّ القوهّة والشباب سيؤوالن إىل ضعف، وهرم، وشيخوخة، 

وشيب، ومرض. 

   قال أحدهم: يف مرحلة شبابي كنت أحدهّث نفسي بناطحة حيطان البيت، وأقول: ترى 

لو وضعت رجليهّ على احلائط ودفعته، أال ينهار؟! واليوم ها أنت تراني، يصدق يفهّ قول 

الشاعر:

أرعشين الزمـــــان أّي رعش    وكنت ذا قـــّوة وبطش

قد كنت أمشي ولست أعيا    واليوم أعيا ولست أمشي

   كنت آكل كلهّ شيء، وكنت أحدهّث نفسي أنهّ معدتي تهضم احلجارة، وكنت أطري 

الوسادة  أن أضع خدهّي على  فبمجرد  بنومي؛  أهنأ  كالنحلة، وكنت  وألسع  كالفراشة، 

ر القيود، وأقهر الصعاب،  أنام ملء جفوني، وكنت أنهض كالغزال، وأزأر كاألسد؛ أكسهّ

وكنت حديد البصر، مثل زرقاء اليمامة، وكنت ال أصدق أن الناس ميرضون...، واليوم 

  ُهموم الِكرب
أ.  كمال بواطنه 

وزارة الرتبية والتعليم  - رام اهلل  

وية
د ترب
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انقلبت أحوالي؛ )اشتدهّ مين ما كنت أحبهّ أن يلني، والَن مينهّ ما كنت أحبهّ أن يشتدهّ(، 

اج،  ر من األعراب الذي مرهّ عليه احلجهّ وغشيت عيناي، وغدا حالي كذلك الرجل املعمَّ

: إن أكلت ثقلت، وإن تركت ضعفت. فقال: كيف  فقال له: كيف حالك؟ فقال األعرابيهّ

إن  قال:  وقعودك؟  قيامك  كيف  قال:  املضجع.  وأسهر يف  اجملمع،  أنام يف  قال:  نومك؟ 

قعدت تباعدت عين األرض، وإن قمت لزمتين. فقال: كيف مشيك؟ قال: تعقلين الشعرة، 

وتعثرني البعرة.

   ثمهّ مضى صاحبنا يف حديثه، فقال: لقد هجم املشيب على شبابي، فأراني من فجائعه 

ر أبيات العريان بن اهليثم: ما أراني، وأنساني متع الشباب، ثمهّ أنشد بتحسهّ

                    ســـلين أنبئك بآيـــات الكرب     نوم العشي وسعــــــال بالسحر

وقلـــة النوم إذا الليل اعتكر    وقــلة الطــــعم إذا الزاد حضر

              وسرعة الطرف وحتميج النظر    والناس يبلون كما يبلى الشجر

    وقال: يا صديقي؛ الناس يدعون إلخوانهم بطول العمر، ولكينهّ بعد أن رأيت ما رأيت 

من باليا الكب، أصبحت مع ما أنشده زهري بن أبي سلمى:

سئمت تكاليف احلياة ومن يعش    ثمانني حوالً ال أبالك يسأم

وما أنشده أسامة بن منقذ:

ًا    فـــاملوت أيسر ما يؤول إليه ررَ مَّ ال حتسدّن على البقاء ُمعرَ

وإذا دعوت بطول عمر المرئ    فاعلم بأّنك قد دعوت عليه

   ولو كان الواحد منا عاقاًل، ومدركًا حلقائق األمور لدعا مع الداعي:

يـــا رّب ال تبقين إىل زمن    أكون فيه كــاًل على أحد

خذ بيدي قبل أن أقول ملن    ألقــاه عند القيام خذ بيدي

   ثمهّ أردف يقول مواسيًا نفسه، ومستسلمًا لواقع احلال: إنهّ خري ما يصوهّر رحلتنا يف هذه 

هموم الكرب
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رين، وفد على معاوية  احلياة حكاية عبيد بن شريه اجلرهمي، فقد كان عبيد هذا من امُلعمَّ

رخاء،  وسنيهّات  بالء،  سنيهّات  قال:  الدهر؟  رأيت  كيف  سأله:  مما  وكان  عنه،  اهلل  رضي 

ويوم شبيه بيوم، وليلة شبيهة بليلة، يهلك والد، وخيلف مولود، فلوال اهلالك المتألت 

األرض، ولوال املولود مل يبق أحد، وأنشد:

وما الدهر إال صدر يوم وليلة     ويولد مــولود ويفقد فاقد

وساع لرزق ليس يدرك قوته    ومهدى إليه رزقه وهو قاعد

   يا أخي، احلياة رحلة، سنعيشها بلوها ومرهّها، والعاقل من يعرف كنهها، ويعرف ما 

يطرأ فيها من تغري على األحياء؛ ولذا فهو يوطن نفسه على ما يأتي يف قابل أيامه، جيتهد 

يف أوقات شبابه وفراغه، با يبلغه ربهّه، وقد أخذ األهبة ليوم احلساب، والشيخ من أمثالي 

ينتظر من الناس أن يكونوا له عونًا وأن حيرتموه، )َما َأْكَرَم َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِِّه، ِإال َقيََّض 

اهللَُّ َلُه َمْن ُيْكِرُمُه ِعْنَد ِسنِِّه()1(، ويف هذا بشارة ملن يكرم أمثالي بطول العمر، واإلكرام، 

ة إىل السقم، ومن  وما أسرع ما يطوهّحنا الزمان، فينقلنا من الشبيبة إىل اهلرم، ومن الصحهّ

الصدارة يف احلياة وسعتها إىل زاوية ضيقة فيها، تكاد ختلو من املؤنسني، ومن احلياة إىل 

املمات، وغدًا ستتذكهّر كالمي يوم يصيبك ما أصابين، ويوم تشرب من الكأس الذي 

شربت منه، وعندها سرتدهّد مثل ما تسمعين أردهّد دوماً: 

أال ليت الشباب يعود يومًا           فأخربه مبا فعل املشيب

   إنهّ كالم هذا الشيخ ينبغي أن ينبهنا إىل طائفة من الناس تعيش بيننا، هلم همومهم، 

من حقهّهم علينا أن نقدهّر عطاءهم السابق؛ فمنهم من كان يف فرتة عطائه يلتفهّ حوله 

الناس، يأمر فيأمتر الناس بأمره، فكانت طاعتهم غنماً، ثمهّ تقاعدوا، فاحنسر عنهم الناس. 

ون به من غربة، وقد مات معظم من يف  من حقهّهم علينا أن نتفهّهم نفسيهّاتهم، وما حيسهّ

سنهّهم.



49

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم        وخّلفت يف قرن فأنت غريب

   من حقهّهم علينا أن نهيئ هلم الظروف املناسبة؛ ليقضوا مصاحلهم بارتياح. 

   من حقهّهم علينا أن نوفهّر هلم اخلدمة الطبيهّة اجملانية.

   من حقهّهم علينا أن نوفهّر هلم جوهًّا هادئًا ينعمون فيه بالراحة. 

   من حقهّهم علينا أال نتأفهّف وحنن خندمهم. من حقهّهم علينا أن نسهر على خدمتهم. 

   ومن حقهّهم علينا -وقد كانوا سببًا يف وجودنا- أال نلقيهم يف مالجئ العجزة، وإن 

كانت توفهّر هلم مجيع متطلباتهم املادية، فإنهّ مطالب الروح والعاطفة أهمهّ بكثري. 

   من حقهّهم علينا أن نستمع إىل نصائحهم. 

   من حقهّهم علينا أن نسمع شكواهم. من حقهّهم علينا أن ندعو هلم بالرمحة واملغفرة 

إىل  أشار  اإلسراء-  سورة  يف  بالوالدين  يوصي  -وهو  ربهّنا  إىل  تر  وأمواتاً...أمل  أحياًء 

جمموعة من الواجبات، قال تعاىل: }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا 

َما َقْواًل  َما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل هلَُّ ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَ َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل هلَُّ

َكِرميًا  * َواْخِفْض هلََُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة َوُقل رَّبِّ اْرمَحُْهَما َكَما َربََّياِني َصِغريًا {)2(، 

( لقاهلا  { هو جري نفس، ولو كانت هناك كلمة أخفهّ من )أفهّ {، و}ُأفٍّ أال تقل هلما: }ُأفٍّ

ربهّنا، وكذلك }َواَل َتْنَهْرُهَما{؛ لفرط حساسيتهما من أيهّ لون من اإليذاء، وأن تقول هلما 

قواًل كرمياً، ال غلظة فيه، وأن تتواضع عندهما بأن ختفض هلما جناح الذلهّ من الرمحة، 

وأن ترمحهما؛ ألنهّهم ضعيفان، وليس هذا فحسب بل عليك أن تدعو هلما دائمًا بالرمحة 

كما ربياك صغريًا، وكلهّ هذا ال جيازيهما معشار ما قدهّماه لك!!

   ومن اخلري أن أنهي مقاليت بكلمات خاطب بها والد ابنه، أنقلها )بتصرهّف( )أي بينهّ؛ 

يف يوم من األيام سرتاني عجوزًا، غري منطقي يف تصرفاتي عندها، من فضلك، أعطين 

بعض الوقت، وبعض الصب؛ لتفهمين. 

هموم الكرب
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   أي بينهّ؛ عندما ترتعش يدي، فيسقط طعامي على صدري، وعندما ال أقوى على لبس 

ثيابي، تذكر سنوات مرت، وأنا أعلمك ما ال تستطيع فعله اليوم. 

   أي بينهّ؛ إذا أخرجت كلمات مكررة، وأعدت عليك ذكرياتي، فال تغضب، فكم كررت 

من أجلك حكايات وحركات، فقط؛ ألنها كانت تفرحك!! أي بينهّ، إن مل أعد أنيقاً، مجيل 

الرائحة، فال تلمين، واذكر يف صغرك حماوالتي ألجعلك أنيقاً، مجيل الرائحة.

  أي بينهّ؛ ال تضحك مين إن مل أفهم جيلكم هذا، وكن أنت عيين وعقلي؛ ألحلق با فاتين.  

  أي بينهّ؛ أنا من أدبتك، أنا من علمتك كيف تواجه احلياة، فكيف تعلمين ما جيب وما 

ال جيب؟!! 

  أي بينهّ؛ ال متلهّ من ضعف ذاكرتي، وبطء كلماتي، فسعادتي اآلن هي فقط أن أكون 

معك.

  أي بينهّ؛ ساعدني فقط لقضاء ما أحتاج إليه، فما زلت أعرف ما أريد.

ن يأخذ بيدك.   أي بينهّ؛ ارحم شيخوخيت وضعفي، خذ بيدي، فغدًا تبحث عمهّ

، اغفر زالتي، واسرت عوراتي، غفر      أي بينهّ؛ أنا أنتظر املوت، فكن معي، وال تكن عليهّ

اهلل لك، وسرتك، كنت معك حني ولدت، فكن معي حني أموت. 

  أي بينهّ؛ ما زالت ضحكاتك وابتساماتك تفرحين، فال حترمين صحبتك، حفظك اهلل، 

ومحاك من بعدي(.)3(

اهلوامش
1. سنن الرتمذي، كتاب الب والصلة عن رسول اهلل، باب ما جاء يف باب إجالل الكبري، وضعفه األلباني.

2. اإلسراء: 23ـ 24.
3. انظر: موقع هلا أون الين، بتصرف.



51

   رغم قواعد القانون الدولي وأحكامه، وقرارات األمم املتحدة، واتفاقات السالم، اليت 

وقعت بني إسرائيل ومصر، وإسرائيل واألردن، وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

فجميعها مل تتمكن من حتقيق احلماية ملدينة القدس احملتلة، بل إن إسرائيل استغلت حجم 

التهويد  الناشئة معها، لتقوم بصادرة األراضي، واالستيالء عليها بزيد من  العالقات 

واالستيطان، فبعد حرب حزيران سنة 1967م، قامت إسرائيل بصادرة األراضي األمريية 

مستوطنات  لبناء  والسعي  العسكرية،  واألمور  اجليش  لصاحل  أساسًا  للدولة  اململوكة 

واسعة ومنتشرة يف كل الضفة الغربية، با فيها القدس احملتلة بهدف التهويد، واستيعاب 

الالزمة ومصادرتها، لتشكيل حميط حيوي ملعسكرات  املهاجرين، واستمالك األراضي 

اجليش واملستوطنات، فيما عرف باحلماية الطبيعية، والطرق االلتفافية؛ لتجنب مواجهة 

أعمال املقاومة الوطنية، والسعي املتواصل إلخراج السكان من أراضيهم عب الضرائب، 

واملالحقات، وتدمري املزروعات، خاصة شجر الزيتون، وتشجيع املستوطنني ومحايتهم؛ 

أهداف إسرائيل عزل القدس
عن ترابطها اجلغرايف مع الضفة الغربية

د. حنا عيسى/ أستاذ القانون الدولي 

سية
سيا

ايا 
قض
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للسيطرة على األراضي، واألمالك الفلسطينية العربية يف القدس وغريها، ناهيك عن 

ولتحقيق  الفلسطيين،  للشعب  كبري  لتشكيل سجن  العنصري،  الفصل  جدار  بنائها 

مزيد من السيطرة عليه، ولضم مساحات جديدة من األراضي واملياه اجلوفية.

   ويتمحور اهلدف األساس من وراء كل ما ذكر أعاله بالنسبة إىل إسرائيل وأطماعها 

التوسعية، خبلق أمر واقع ال ميكن الرجوع عنه يف أي تفاوض سياسي مستقبلي.

   إن ما قامت به إسرائيل، وتقوم به من عملية استيالء، ومصادرة مبجمة ألراضي مدينة 

القدس، بهدف عزهلا عن حميطها العربي، وعن ترابطها اجلغرايف مع الضفة الغربية، 

توفري  الغربية، والعمل على  الضفة  بالكامل، وإخراجها من مصطلح  متهيدًا لضمها 

مساحات تتوسع تدرجييًا الستيعاب املهاجرين اليهود، لتنفيذ عملية التهويد الدميغرايف.

إن ما قامت به إسرائيل سنة 1980م كقوة عسكرية، بإعالن ضم القدس إىل كيانها 

السياسي رمسياً، هدفت من وراء ذلك، إىل تقليص الوجود الفلسطيين داخل حدود ما 

يسمى بلدية االحتالل اجلديدة، ومنع أي حكومة إسرائيلية من التوصل إىل أي اتفاق، 

ميس السيادة اإلسرائيلية على القدس.

   والالفت للنظر حاليًا أن مستقبل القدس القدمية أصبح -تقريبًا- نسخة طبق األصل 

عما جرى يف مدينيت يافا وعكا الفلسطينيتني،  حني ُطِرد أكب عدد من الفلسطينيني بقوة 

السالح )قسرًا(، لتتحول هذه املدن إىل مستعمرات ومدن سكنها اليهود كأغلبية ساحقة.     

   وخالصة القول، إن مجيع ما أُتفق عليه مسبقًا مع إسرائيل مل ينفذ منه شيء، وبالتالي 
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حتى قرار 181 لسنة 1947م املتعلق بتدويل مدينة القدس، وبدء املفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلية، وتوقيع إعالن املبادئ يف 13 /9 /1993م، وانتهاًء بتطبيق االتفاق، مل تتضح 

مسألة القدس ومكانتها القانونية، رغم جهود الوساطة وحماوالتها، اليت قام بها أطراف 

إقليمية دولية من أجل التوصل إىل تسوية سلمية للصراع العربي اإلسرائيلي، وإن كل 

اخلطط واملبادرات، ومشروعات التسوية السياسية، ما زالت القدس بعيدة عن التسوية 

السياسية احلقيقية، اليت ميكن -من خالل حلها- أن تقود إىل سالم عادل وشامل ودائم.

  وعليه، فإن العملية السلمية متر بأزق خطر، وبرحلة حرجة، نتيجة لسياسات احلكومات 

اإلسرائيلية املتطرفة، اليت أرادت أن ترتجم توازن القوى إىل أمر واقع، يف حني أن سالم 

لكن  عليه،  للمحافظة  الشعوب  لدى  القناعة  يوفر  الذي  هو  املتبادلة  املصاحل  توازن 

يف الواقع، تبدو إسرائيل اليوم جمتمعًا وخنبًا سياسية، أبعد عن السالم من أي وقت 

وزير  تصريح  ذلك،  على  مثال  وأكب  1993م،  سنة  أوسلو  اتفاق  توقيع  منذ  مضى، 

خارجية إسرائيل ليبمان بتاريخ 4 /1 /2010م، عندما قال: من املهم إجراء حوار مع 

الفلسطينيني، دون قطع وعود ال ميكن الوفاء بها على أرض الواقع، معربًا عن اعتقاده 

بأنه جيب الشروع يف مفاوضات سالم، دون حتديد موعد إلنهائها، وهذا يعين أن إسرائيل 

ترفض وقف االستيطان أواًل، وال تعرتف باملرجعية الدولية ثانياً، والتريد حاًل لقضايا 

الوضع النهائي ثالثاً.

أهداف إسرائيل عزل القدس عن ترابطها اجلغرايف مع الضفة الغربية
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   املقدمة

  منذ اللحظة األوىل الحتالل إسرائيل لألراضي العربية عام 1967، أعلنت إسرائيل 

عن نيتها تنفيذ بناء مستوطنات يف األراضي العربية احملتلة مجيعها. وقد توحد اخلطاب 

السياسي يف تلك اللحظة بشأن االستيطان على اعتبار أن هذه األراضي هي جزء من 

أن  بعد  وخاصة  املناطق،  خمتلف  املستوطنات يف  بناء  يف  وُشرع  اإلسرائيلية.  األراضي 

أعلنت إسرائيل ضم القدس الشرقية. 

   وعلى الرغم من أن االستيطان اإلسرائيلي مل يتوقف منذ تلك اللحظة وإىل اآلن، فإنه 

ال ميكن النظر إليه بعزل عن العديد من املؤثرات واملعيقات والتطورات، كالعوامل 

واملؤثرات الداخلية اإلسرائيلية احلزبية، وتبدل احلكومات بني فرتة وأخرى، وعوامل 

اإلقليمية  الساحة  على  واملتغريات  اإلسرائيلي،  العربي  كالصراع  خارجية  ومؤثرات 

والدولية، األمر الذي انعكس على طبيعة اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان.

االستيطان
 يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي

أ. زكريا السرهد/ رام اهلل

سية
سيا

ايا 
قض
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     اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان منذ 1967م– 1977م  فرتة حكومة حزب العمل

  كان االستيطان من احملاور األساسية الساخنة يف إسرائيل يف الفرتة املذكورة بني حزب 

املعراخ -العمل- الذي استلم السلطة يف تلك الفرتة، وحزب الليكود املعارض، ومعه 

السياسي  املعراخ يف خطابه  املتشددة، فقد أظهر حزب  اليمينية  جمموعة من األحزاب 

التزامًا باالستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، على أن يكون هذا االستيطان انتقائياً، 

وقدم مفهومًا جديدًا يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان، وهو ما يعرف 

)باالستيطان األمين(، وذلك بربط االستيطان باالعتبارات األمنية، وجتنب االستيطان يف 

املناطق الفلسطينية مزدمحة السكان، يف حني أن األحزاب اإلسرائيلية اليمينية املعارضة، 

أظهرت تشددًا يف خطابها السياسي بشأن االستيطان، كحزب الليكود، وحزب املفدال، 

يف  وإباحته  االستيطان  بشروعية  رأت  واليت  كاخ،  وحركة  الكاملة،  إسرائيل  وحركة 

األراضي العربية كافة، وأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه اخلصوص، مقدمة 

ذلك يف خطابها السياسي على أن األراضي الفلسطينية هي جزء من إسرائيل)1(.  

   ويف تلك الفرتة أفرز اخلطاب السياسي اإلسرائيلي جمموعة من املشاريع السياسية، 

غوريون،  بن  كمشروع  هلا،  األساس  احملور  هي  لالستيطان  السياسية  الرؤية  كانت 

يف  السلطة  على  حاز  الذي  املعراخ  حزب  رؤية  ضمن  جاءت  واليت  ألون،  ومشروع 

الفرتة املذكورة حول ربط االستيطان باالعتبارات األمنية، وجتنب االستيطان يف املناطق 

كثيفة السكان. وضمن إفرازات اخلطاب السياسي حلكومة املعراخ، ُقدِّم مشروع سياسي 

فيه إىل وجود استعداد  الذي أشار  1972م، با يعرف بشروع بن غوريون،  آخر عام 

لدى إسرائيل إلعادة األراضي اليت احتلتها مجيعها باستثناء القدس، واجلوالن، واملناطق 

اليت أقيمت فيها مستوطنات، با فيها املستوطنات يف الضفة الغربية، وذلك يف حال ت 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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التوصل إىل سالم مع الدول العربية)2(، وحافظ هذا اخلطاب على وترية ثابتة تظهر 

بيئة  القدس، وخلق  ما يعرف )باالعتبارات األمنية(، واستمرار االستيطان يف  شرعية 

مواتية جملموعة من املشاريع واخلطط االستيطانية، منها: مشروع قدمه البوفسور أبراهام 

ومشروع  جليلي)3(،  يسرائيل  قدمه  ومشروع  فايتس،  رعنان  قدمه  ومشروع  فخمان، 

قدمه البوفسور يوسف الفر، والبوفسور مارك هيالن)4(. 

وهذا  1973م،  عام  أكتوبر  حرب  يف  عسكرية  هزمية  إىل  إسرائيل  تعرضت  لقد     

ترك أثرًا غري مباشر على طبيعة اخلطاب السياسي اإلسرائيلي، فأصبح خطابًا سياسيًا 

)تعويضيًا( باالنكفاء حنو التأكيد على االحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتشجيع 

االستيطان فيهما)5(. 

    1977م - 1984م  حكومة الليكود

   تضمن البنامج االنتخابي حلزب الليكود النتخابات عام 1977م )االستيطان يف 

أحناء أرض إسرائيل كافة(، وفور استالم حزب الليكود السلطة، وانسجامًا مع خطابه 

السياسي السابق املتشدد إزاء االستيطان إبان فرتة حكم حزب املعراخ، أظهر مناحيم 

احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف  االستيطان  إباحة   - آنذاك  احلكومة  رئيس   - بيغن 

مجيعها، وذلك باإلعالن عن نيته فتح باب االستيطان على مصراعيه، إن هذا اخلطاب 

السياسي حلزب الليكود بشأن إباحة االستيطان يف املناطق اليت احتلتها إسرائيل كلها 

عام 1967م، دون قيود أو اعتبارات، عزز ظهور حركات سياسية، يرتبط وجودها بالبامج 

االستيطانية، وتوسع حركات أخرى، كانت موجودة أصاًل قبل وصول حزب الليكود إىل 

السلطة، فقد ازداد نشاط حركة غوش اميونيم االستيطانية، ونشأت حركات أخرى مثل 

حركة عطريت كوهانيم عام 1978م، وحركة توراة كوهانيم اليت نشأت يف عام 1979م، 
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وحركة شباب إسرائيل، ومجعية عطريا ليوشنا اليت نشأت عام 1979م. وأظهرت هذه 

احلركات تشددًا منقطع النظري يف اخلطاب السياسي إزاء االستيطان، والذي عززته أيضًا 

خبطاب ديين، وكانت تركز يف خطابها على أهمية االستيطان يف القدس من أجل حتويلها 

إىل مدينة يهودية)6(.  وهذا أثهّر كثريًا يف اخلطاب السياسي حلكومة الليكود آنذاك، بيث 

أصبح مكباًل إىل حد ما برؤية هذه احلركات لالستيطان، حتى إن حزب العمل مل يتجاوز 

االنتخابي  برناجمه  يف  ذلك  وانعكس  السياسي،  خطابه  يف  )االستيطان(  يف  االحنباس 

الذي تضمن )دعم االستيطان القروي والبلدي يف قضاء القدس واجلوالن وغور األردن 

وقضاء رفح ومنطقة شرم الشيخ(، وأنه يتم يف إطار السياسة احلكومية الرامية إىل ضمان 

حدود سلمية قابلة للدفاع)7(، وعلى الرغم من ظهور خطاب سياسي أقل حدة من 

قبل بعض محائم حزب العمل بشأن االستيطان الذين حاولوا تقديم برنامج انتخابي 

تضمن )إظهار النوايا بعدم الرغبة يف ضم املناطق احملتلة إىل إسرائيل(، فإن هذا اخلطاب 

كان تأثريه حمدودًا وهامشيًا)8(. 

   توقيع معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل

   يف عام 1978م ُبدئ بحادثات سالم مع مصر برعاية أمريكية، ووقع على اتفاقية كامب 

ديفيد يف 26 /3 /1979م، واليت تضمنت إخالء منطقة سيناء املصرية من املستوطنات، 

األمر الذي وضع حكومة الليكود يف اختبار صعب مع خطابها السابق حول االستيطان، 

وكيف أن هذه احلكومة اضطرت إىل إجبار بعض املستوطنني يف مستوطنة ياميت اليت 

أقيمت يف سيناء على ترك بيوتهم، والعودة إىل داخل إسرائيل، ووضعت هذه السابقة 

اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان يف منحى جديد، وبشكل خاص ذلك 

اخلطاب الذي يقدمه حزب الليكود الذي يعتب أن االستيطان جيب أن يكون يف كل 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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مكان، وخلقت منافذ للتشكيك يف مصداقيته أيًا كانت اجلهة اليت تروج له، كما أنه أيضًا 

أثار شكًا حول جدية اخلطاب الذي يقدمه حزب العمل حول االستيطان، والذي أكد يف 

برناجمه عام 1981م على أهمية االستيطان )كمشروع له قيمة اجتماعية وقومية، وأمنية 

إلسرائيل()9(. فيما تناوله الليكود يف برناجمه االنتخابي على أنه )حق وجزء ال يتجزأ 

من أمن األمة، وسنعمل لتعزيزه وتوسيعه وتطويره(.)10(

   العدوان اإلسرائيلي على لبنان 1982م

   كانت إسرائيل تدعي بأن حربها على لبنان والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، 

تهدف بالدرجة األوىل إىل ضمان أمن اإلسرائيليني يف املناطق الشمالية، بعد أن زادت 

الضغوطات على القيادة السياسية بهذا الشأن، مع التشكيك يف جدية اخلطاب السياسي 

اإلسرائيلي وواقعيته، الذي ال خيلو من إطار أمين بشكل دائم، والذي يعتب االستيطان 

من أدواته أيضاً، إال أنه كان قد وقع يف تناقض حول القدرة على جلب األمن للسكان 

من خالل الردع، ومن خالل تشكيل سلسلة مستوطنات حدودية، مثل مشروع االستيطان 

يف وادي عربة الذي يطرحه حزب العمل. 

   ويف عام 1984م برز اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان جليًا يف البامج 

االنتخابية لألحزاب اإلسرائيلية، ليس فقط فيما يتعلق بامتطاء صهوة االستيطان جلذب 

اجلماهري، ولكن أيضًا بظهور خطاب آخر خمالف متاماً، تعب عنه بعض األحزاب اليسارية 

الصغرية، فحزب اجلبهة )حداش( أظهر معارضته الشديدة لالستيطان، بل أعلن أنه 

)سيناضل من أجل إزالة املستوطنات من مجيع املناطق احملتلة(.)11( 

    االنتفاضة األوىل عام 1987م

   يف أواخر عام 1987م اندلعت االنتفاضة يف املناطق الفلسطينية مجيعها، وأخذت تلقي 
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بظالهلا على طبيعة اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن النظرة إىل السكان الفلسطينيني 

حتت االحتالل، حيث كانت القناعة اإلسرائيلية بأن اخلطر الذي يهدد إسرائيل، يأتي 

من اخلارج، فيما وجدت نفسها تواجه اخلطر من الداخل)12(، وشكلت حتديًا جديًا 

ملفهوم االستيطان يف هذا اخلطاب، والذي يتعلق بأمن املستوطن نفسه، الذي أصبح طالبًا 

لألمن، بداًل من أن يكون أداًة له، وبعد فشل احلل العسكري الذي حاولت إسرائيل من 

خالله إنهاء االنتفاضة، بدأت تظهر يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي مالمح البحث 

عن حلول سياسية، وإن مل يظهر فيها االستيطان بشكل مباشر، فقد كان له ارتباط وثيق 

باحللول السياسية، ومل يكن بعزل عنها بشكل مطلق. 

    من مؤمتر مدريد إىل اتفاقية أوسلو )1992م - 1994م(

   بعد انتهاء حرب اخلليج الثانية، بدأت الضغوط األمريكية تزداد على إسرائيل بشأن 

ذلك  يف  الليكود  وكانت حكومة  الفلسطينية،  للقضية  حل  عن  البحث  يف  الشروع 

الوقت برئاسة اسحق شامري، تقدم خطابًا سياسيًا متشددًا بشأن االستيطان، ويف الوقت 

ذاته، كانت إسرائيل تواجه أزمة مالية؛ بسبب تدفق اليهود السوفييت املهاجرين إليها، 

مما جعلها تتوجه إىل الواليات املتحدة األمريكية، بهدف احلصول على ضمانات قروض 

بقيمة عشرة مليارات دوالر، إال أن الرئيس األمريكي جورج بوش طالب الكونغرس 

بتأجيل النظر يف طلب إسرائيل بشأن احلصول على هذه الضمانات، بسبب استمرارها 

يف بناء املستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وكان وقف االستيطان أحد الشروط 

األساسية اليت كانت تقدمها الدول العربية ألمريكا من أجل البدء يف أي عملية سالم 

إن  بل  األمريكية،  املتحدة  والواليات  إسرائيل  بني  اخلالفات  وحدثت  إسرائيل،  مع 

املتحدة  الواليات  قدمتها  اليت  الشروط  ورفضت  األمريكي،  املوقف  هامجت  إسرائيل 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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قيمة  بشأن  التشكيك  ضمن  أيضًا  جاء  الذي  القرار)13(،  هذا  مجُّد  لذا،  األمريكية. 

إشارات  وفق  اخلليج،  حرب  بعد  األمريكية  املتحدة  للواليات  اإلسرتاتيجية  إسرائيل 

بعض احملللني األمريكيني، األمر الذي حدا بالسفري اإلسرائيلي لدى الواليات املتحدة 

إىل الدعوة الستعادة هذه العالقات كما كانت سابقاً.)14( 

   وقد أفرز موقف احلكومة اإلسرائيلية هذا جداًل واسعاً، ظهر يف اخلطاب السياسي 

للحكومة اإلسرائيلية واألحزاب األخرى، فبعضها كان يؤيد موقف احلكومة اإلسرائيلية، 

كونها متس قضية االستيطان اليت تعتبها مسألة مركزية وحساسة يف برناجمها وخطابها 

السياسي، وبعضها اآلخر رأى يف إمكانية التعامل مع املوقف األمريكي، وتعليق النشاط 

بأن  الوقت-  االنتخابية -يف ذلك  الذي أظهر يف محلته  العمل  االستيطاني، كحزب 

هناك مليارات الدوالرات اليت تتم إضاعتها يف بناء املستوطنات يف الضفة الغربية، وأنه 

سوف يغري مسار هذه املليارات باجتاه تطوير مستوى املدن اليت يسكنها اليهود الشرقيون 

ورفعها، وخفض نسب البطالة)15(. إال أنه -ورغم هذا التباين يف اخلطاب السياسي 

حلزبي الليكود، والعمل بشأن االستيطان-، فإن اخلطاب كان موحدًا بشأن االستيطان 

يف القدس،  حيث إنهما، ويف ذروة احلملة االنتخابية عام 1992م، وقهّع احلزبان ما عرف 

باسم ميثاق القدس، الذي يعين ضمنًا االستمرار يف االستيطان يف القدس.)16( 

   وعندما توىل حزب العمل السلطة عقب انتخابات الكنيست الثالث عشر، أخذت 

احلكومة تتخذ بعض القرارات يف إطار ترتيب األولويات بالنسبة إىل االستيطان بهدف 

بشأن  للضغوط  واستجابة  اإلسرائيلية،  للقروض  األمريكية  الضمانات  عن  اإلفراج 

مسرية السالم يف املنطقة، وقد ظهر مفهوم جديد يف اخلطاب السياسي حلزب العمل 

بشأن االستيطان، وهو مفهوم )املستوطنات السياسية(، إىل جانب مفهوم )املستوطنات 
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قرارات  باختاذ  اإلسرائيلية  احلكومة  وقامت  سابقاً،  ظهر  قد  كان  الذي  األمنية()17(، 

بشأن جتميد البناء يف املستوطنات)18(، األمر الذي لقي معارضة من قبل املستوطنني، 

قال: )إن ثالثني  الذي  أريل  أوري  املستوطنات  العام جمللس  وذلك على لسان األمني 

مستوطنة ستتوسع قبل نهاية صيف 1992م، ولن يتوصل رابني إىل إيقاف هذه العملية 

اجلارية(.)19(

   وازداد اجلدل يف اخلطاب السياسي حلزبي العمل والليكود حول االستيطان، وارتباط 

الليكود بأن حكومة  نتنياهو رئيس حزب  اتهم  موضوعه بالضمانات األمريكية، فقد 

للقروض  األمريكية  الضمانات  وهو  خبس،  بثمن  مبادئها  باعت  قد  العمل  حزب 

مفهومي  بشأن  العمل  حلزب  السياسي  اخلطاب  يقدمه  ما  بشدة  وانتقد  اإلسرائيلية، 

إسرائيل  تاريخ  يف  توجد  )ال  قائاًل:  السياسية(،  و)املستوطنات  األمنية(  )املستوطنات 

مستوطنة أمنية وأخرى سياسية، وإنا كانت هناك مستوطنة إسرائيلية(. وقد رد إسحق 

رابني على ذلك موضحًا موقف حزب العمل من االستيطان بأنه يؤيد االستيطان يف 

القدس الكبى، وعلى طول خطوط املواجهة ومرتفعات اجلوالن.)20( 

يف وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  السالم  اتفاقية  توقيع  وبعد      

13 /9 /1993م، ورغم أن اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان بدا هادئاً، إال 

أن األمور على األرض مل تشر إىل وجود انسجام بني هذا اهلدوء اخلادع وحجم األعمال 

االستيطانية، وأخذت وترية اخلطاب السياسي بشأن االستيطان تتصاعد، وتركزت حول 

املفهوم اإلسرائيلي لالتفاقات مع اجلانب الفلسطيين، والذي أظهر أن تأجيل البت يف 

ملفات القدس واالستيطان والالجئني ال يلزمها وقف االستيطان، وكانت تروج أيضًا 

بأن هذه االتفاقات والبوتوكوالت ال تتضمن نصوصًا ملزمًة بذلك، وعشية االنتخابات 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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أن  إىل  اإلشارة  الليكود  حلزب  االنتخابي  البنامج  تضمن  1996م  عام  اإلسرائيلية 

املناطق األمنية احليوية للدفاع عن إسرائيل واملستوطنات اليهودية ستبقى حتت السيادة 

لألحزاب  االنتخابية  البامج  تضمنته  ما  مع  يتوافق  وهو  الكاملة)21(،  اإلسرائيلية 

لتعزيزه وتوسيعه  بالدعوة  التوراة(، بشأن االستيطان،  )املفدال، شاس، حراس  الدينية 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة)22(. فيما متت اإلشارة إىل االستيطان يف برنامج حزب 

العمل االنتخابي أن )السيادة على وادي األردن، مشال غرب منطقة البحر امليت، وكتلة 

ة بالنسبة إىل إسرائيل()23(. عتسيون، واملناطق املهمهّ

سياسة  بشأن  واضحة  معارضة  االنتخابي  برناجمها  يف  أظهرت  فقد  )مريتس(  أما    

املستوطنات  فك  إىل  إسرائيل  تسعى  بأن  وطالبت  احملتلة،  األراضي  يف  االستيطان 

اإلسرائيلية الصغرية املعزولة، حتى أثناء املفاوضات احلالية)24(، كما ظهر تقاطع يف 

عن  القدس، متخض  يف  االستيطان  بشأن  والليكود  العمل  السياسي حلزبي  اخلطاب 

توقيع وثيقة إعالن مبادئ عام 1996 بني احلزبني، هدفه حتديد النظرة إىل احلل الدائم 

مع الفلسطينيني وتوحيدها، على اعتبار أن القدس املوحدة عاصمة أبدية إلسرائيل، مع 

وضع سلطة خاصة لألماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها، على أن يعرتف اجلانب 

السلطوي  باملركز  إسرائيلي  اعرتاف  مقابل  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  الفلسطيين 

للكيان الفلسطيين)25(. 

   وبعد فوز نتنياهو يف هذه االنتخابات، تبنت حكومته تنفيذ برامج استيطانية، وخطط 

رفعت عدد املستوطنني يف األراضي الفلسطينية احملتلة إىل 170 ألف مستوطن)26(. 

فقد ت البدء يف بناء مستوطنة )هارحوما( على جبل )أبو غنيم( جنوب القدس، األمر 

الذي أعاد الرتكيز على االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي يف بعد جديد، وهو 
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بعد )اتفاقية السالم مع الفلسطينيني( اتسم يف أغلبه باإلنكار والتهديد للفلسطينيني. 

السيادة  عن  الرتاجع  بثابة  اعتبه  الذي  القرار  عن  الرتاجع  نتنياهو  ورفض    

اإلسرائيلية)27(، وأدى هذا القرار إىل تصعيد يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن 

االستيطان ملواجهة االحتجاجات الفلسطينية، اليت تضمنت التلويح بتجميد املفاوضات، 

خاصة أن الضغوط قد ازدادت على نتنياهو للبدء يف بناء املستوطنة يف )جبل أبو غنيم( 

بالتهديد بل احلكومة من قبل األحزاب اليمينية املشاركة فيها، فقد ذكر وزير الزراعة 

القدس، يف حي رأس  البناء يف  توافق احلكومة على  مل  إذا  )أنه  ايتان  روفائيل  آنذاك 

العامود، ويف جبل حوماه، فإنها ستحل(، فيما أن تصرحيات وزير الداخلية، كانت خطرية 

بشأن اخلطاب املوجه للفلسطينيني بأنه )إما البناء يف جبل أبو غنيم أو احلرب(، وصرح 

وزير الدفاع إسحاق مردخاي )أن االنتقادات لن تثنينا عن البناء يف جبل أبو غنيم(، 

إال أنه يف مقابل هذا اخلطاب املتشدد، برز خطاب آخر بدا عقالنياً، فقد أشار يوسي 

بيلني يف مقالة نشرها أن )البناء يف جبل أبي غنيم خطوة غري حكيمة(، فيما أن رئيس 

بلدية القدس األسبق تيدي كوليك، قال )إنين لست ضد االستيطان، ولكن الوقت غري 

مناسب(. كما ذكر )موشيه ساسون( وهو سفري سابق إلسرائيل يف القاهرة )أن البناء يف 

)أبو غنيم( يدمر السالم(، فيما ذكر )ايهود باراك( يف مؤمتر صحفي يف عمان، عقد مع 

رئيس احلكومة األردنية األسبق )عبد الكريم الكبارييت(، أنه كان ينبغي على إسرائيل 

أن تتشاور مع عناصر يف العامل العربي، قبل أن تتخذ قرار بناء حي يهودي يف جبل )أبو 

غنيم()28(. 

   وقد أدخل حزب الليكود ما يعرف )برب التالل( يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي 

بشأن االستيطان يف األراضي الفلسطينية، واليت متثلت باالستيالء على األراضي املرتفعة، 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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بهدف إقامة مستوطنات عليها، وطالب نتنياهو الكنيست باملصادقة على ميزانية عام 

1999م بزيادة 137 مليون دوالر؛ لتمويل مشاريع االستيطان يف الضفة الغربية)29(. 

   ويف انتخابات عام 1999م، أبرزت بعض البامج االنتخابية لألحزاب اإلسرائيلية 

خطابًا متشددًا بشأن االستيطان، فقد تضمن البنامج االنتخابي لقائمة الوحدة الوطنية 

بزعامة بين بيغن معارضة االنسحاب من أي شب من األراضي احملتلة، والتأكيد على 

أي  دعت حلظر  املوحدة(  هتوراه  )يهوديت  أن حركة  فيما  مستوطنة(،  أية  إزالة  )عدم 

مما  إسرائيل()30(،  )بأرض  إياها  واصفة  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  من  انسحاب 

يفهم ضمنًا أنها تعارض إزالة أي مستوطنة. 

   انتفاضة األقصى عام 2000م

  اندلعت انتفاضة األقصى يف 28 /9 /2000م، على إثر قيام شارون بزيارة استفزازية 

عاشها  اليت  الضغوطات  فجر  الذي  الصاعق  بثابة  كانت  اليت  األقصى،  للمسجد 

الشعب الفلسطيين بعد أعوام من املفاوضات، ومل تفِض إىل حتقيق أية نتائج يف العملية 

السياسية بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي، وخاصة بعد حمادثات كامب ديفيد بني 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود باراك، والرئيس الفلسطيين ياسر عرفات.

التوصل إىل حل نهائي  السياسي للحكومة اإلسرائيلية بعد فشل    وأظهر اخلطاب 

حالة  لعودة  اخلطاب  هذا  وأسس  السالم،  يريدون  ال  الفلسطينيني  أن  للمفاوضات، 

الرؤية  على  وانعكس  اإلسرائيلي،  اليمني  استغله  الذي  األمر  اإلسرائيلي،  التشدد 

يتعلق  فيما  وخاصة  مجيعها،  اإلسرائيلي  الفلسطيين  الصراع  ملفاصل  اإلسرائيلية 

باالستيطان والقدس، وخلق املناخ املناسب ألريئيل شارون للقيام بزيارته االستفزازية 

للمسجد األقصى كرد على اخلطاب السياسي للحكومة اإلسرائيلية بشأن السالم مع 
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حول  العمل  بقيادة حزب  اإلسرائيلية  احلكومة  قدمتها  اليت  والعروض  الفلسطينيني، 

القدس، بنح صالحيات على بعض املناطق يف البلدة القدمية واألماكن املقدسة.

الذي  باراك(،  )أيهود  العمل  حزب  حكومة  رئيس  عهد  يف  االستيطان  وتواصل     

أدخل مفهومًا جديدًا إىل اخلطاب السياسي بشأن االستيطان، وهو مفهوم )املستوطنات 

الشرعية( و )املستوطنات غري الشرعية(، ويف ضوء هذا التقسيم اعتمد باراك منهجًا 

بتحويل البؤر االستيطانية إىل مستوطنات، وذلك بتزويدها باخلدمات الضرورية، وشق 

الطرق؛ لتصل إليها، فقرر إزالة مخس عشرة بؤرة استيطانية، واالحتفاظ بسبٍع وعشرين 

بؤرة، ومع بداية انتفاضة األقصى ارتفع عدد البؤر االستيطانية إىل سٍت وستني بؤرة)31(. 

     إعادة انتخاب شارون

   ويف ظل هذه األوضاع والظروف أجريت انتخابات الكنيست اخلامسة عشرة، وكان 

من أبرز نتائجها عودة الليكود إىل السلطة، يف ظل تشدد اجلمهور اإلسرائيلي، وزيادة 

ميوله حنو اليمني. إن 64 % من اإلسرائيليني يؤيدون تفكيك املستوطنات، يف الوقت 

قضية  على  تشدد  اليت  الليكود  حكومة  ختتار  اإلسرائيلي،  اجلمهور  أغلبية  فإن  ذاته، 

احلفاظ على االستيطان واالستمرار فيه)32(، وهذا إما أنه يشري إىل حالة انتقال خاطفة 

انتفاضة  من  أفرزته  وما  السالم،  عملية  الفشل يف  أفرزها  التشدد،  إىل  االعتدال  من 

ثانية للشعب الفلسطيين، أو أن قضية االستيطان مل تشكل أولوية بالنسبة إىل الناخب 

اإلسرائيلي. 

   وقد ُنفِّذ انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة يف العام 2005م، تضمن -وللمرة األوىل 

منذ عام 1967م- انسحابًا من األراضي اليت احتلت عام 1967م، يف سابقة هي األوىل 

من نوعها بشأن نقل مستوطنني من األراضي الفلسطينية احملتلة، األمر الذي صاحبه 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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جدل سياسي واسع، ترك أثره على اخلطاب اإلسرائيلي بشأن االستيطان، وترك أيضًا 

االستيطانية حتت  التجمعات  إبقاء  على  )اإلصرار  لقضية  اخرتاقًا  اعتبت  مدلوالت 

السيادة اإلسرائيلية يف أية حلول نهائية(. 

   عام 2008م

يتبنى خطابًا سياسيًا متوازنًا  أن    حاول )أيهود أوملرت( -رئيس احلكومة يف حينه- 

بشأن االستيطان، يستطيع من خالله امتصاص ضغوط اليمني اإلسرائيلي، والتكيف 

مع املطالبات الدولية بشأن وقف االستيطان بعد مؤمتر أنابولس، فأعلن عن جتميد بناء 

وحدات سكنية جديدة لفرتة حمدودة، إال أن قدرته على االحتفاظ بهذا اخلطاب، أخذت 

ترتاجع أمام ضغوط اليمني املتزايدة، فأعلن العودة إىل تفعيل النشاطات االستيطانية يف 

القدس، مسقطًا من حساباته املطالبات الدولية لصاحل إرضاء اليمني اإلسرائيلي. 

   كما أن باراك الذي كان يشارك يف حكومة أوملرت بقيبة الدفاع هو اآلخر، حاول 

إرضاء املستوطنني آماًل يف التخفيف من معارضة شرحية املستوطنني له يف االنتخابات 

حلزب  السياسي  اخلطاب  يف  العشوائي(  )االستيطان  مفهوم  من  وانطالقًا  الالحقة، 

العمل، أعلن عن نيته إجراء مفاوضات للتوصل إىل حل مع املستوطنني، من أجل إزالة 

بعض البؤر، مقابل منح الشرعية للبؤر األخرى، أي منح الشرعية حلوالي نصف البؤر 

االستيطانية)33(

   أثر موقف أوباما من االستيطان، وأثر االنتخابات اإلسرائيلية 2009م

   من العوامل اليت كان هلا أثرها على اخلطاب السياسي اإلسرائيلي، وصول الرئيس 

األمريكي باراك أوباما إىل احلكم، الذي حاول منذ بداية توليه السلطة أن يوجه خطابًا 

الرؤساء  لتوجهات  مغايرًا  بل  بوش،  جورج  السابق  األمريكي  الرئيس  لنهج  مغايرًا 
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السابقني للواليات املتحدة األمريكية. وعلى الرغم من أنه مل يقدم جديدًا عن سابقيه، 

بشأن املوقف األمريكي الرمسي الرافض لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية 

احملتلة، فقد ذكر أوباما يف خطابه بامعة القاهرة: )إن الواليات املتحدة ال تقبل مشروعية 

السابقة،  االتفاقات  تنتهك  هذه  البناء  عمليات  إن  اإلسرائيلية،  املستوطنات  استمرار 

وتقوض من اجلهود املبذولة لعملية السالم، لقد آن األوان لتتوقف هذه املستوطنات.)34(

  وهذا ترك أثره يف برامج األحزاب اإلسرائيلية اليت كانت تستعد خلوض انتخابات 

حافظت  األحزاب  بعض  إن  حيث  باالستيطان،  يتعلق  فيما  عشرة،  الثامنة  الكنيست 

على موقفها السابق من االستيطان؛ لتشعر الناخب اإلسرائيلي أنها بالقوة لن تسمح 

للموقف األمريكي بالتأثري عليها بهذا الشأن، كاألحزاب الدينية، وبعضها اآلخر بدا 

أكثر تشددًا بشأن االستيطان، يف حماولة إلقناع الناخب اإلسرائيلي بأنها ستسعى خللق 

وقائع على األرض، وجتب الرئيس األمريكي أوباما على إعادة قراءة موضوع االستيطان 

من جديد، وقريب من الرؤية اإلسرائيلية كحزب الليكود، فيما سعت أحزاب أخرى 

لتقديم رؤية تكتيكية تسمح باملزاوجة بني االستيطان واالحتفاظ بالعالقة اإلسرتاتيجية 

تعارض  كانت  أخرى  وأحزاب  كادميا،  وحزب  العمل،  كحزب  املتحدة،  الواليات  مع 

الليكود  االستيطان، كحركيت مريتس وحداش، ونتج عن هذه االنتخابات فوز حزب 

الدينية  بالتحالف مع األحزاب  نتنياهو، ومتكن من تشكيل احلكومة،  بنيامني  بزعامة 

وحزب العمل، فيما أصبح حزب كادميا يف املعارضة، وتشري القراءة إىل هذا االئتالف 

أنه سيكون هناك تأثري قوي هلذه األحزاب يف اخلطاب السياسي للحكومة اإلسرائيلية 

يف خمتلف القضايا، ومن ضمنها االستيطان، وكانت هذه املرحلة تشهد ضغوطًا دولية 

بشأن وقف االستيطان، ليس فقط من منطلق عدم شرعيتها، بل أيضًا من حيث تأثريها 

االستيطان يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي
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السليب على املفاوضات وعملية السالم، حيث إن إصرار الفلسطينيني على أن توقف 

إسرائيل االستيطان كشرط مسبق الستئناف املفاوضات اليت تعثرت منذ فرتة، أدى إىل 

تزايد املساندة الدولية واملساندة األمريكية، اليت حياول فيها أوباما أن يظهر توجهًا خمتلفًا 

بإعادة ترتيب العالقات مع الدول العربية واإلسالمية، وقد أصر نتنياهو على جتاهله 

هلذا املطلب، متذرعًا بضرورة عدم وجود شروط مسبقة الستئناف املفاوضات. 

   إال أنه -وحتت وطأة الضغوطات-، اضطر نتنياهو إىل اختاذ قرار بتجميد النشاط 

املبعوث  من  كٌل  ورحب  أشهر،  بعشرة  حمدودة  وملدة  الغربية،  الضفة  يف  االستيطاني 

األمريكي جورج ميتشل، ووزيرة اخلارجية األمريكية بهذا القرار)35(، واستطاع بذلك 

اخلطاب اإلسرائيلي بشأن االستيطان أن حيافظ على وتريته السابقة، بال تغيري جذري، 

وخاصة أن املوقف األمريكي قد تراجع، وذلك بإعالن هيالري كلينتون -وزيرة اخلارجية 

األمريكية- بأن وقف االستيطان ال جيب أن يكون شرطًا الستئناف املفاوضات، وأنه 

باإلمكان التفاوض حوله بعد استئناف املفاوضات، وأظهر هذا املوقف تناقضًا واضحًا 

للرئيس أوباما، بشأن تصرحياته السابقة بشأن االستيطان، وقد ساعد هذا األمر نتنياهو 

أن يسوق هذا اخلطاب السياسي اإلسرائيلي بشأن االستيطان داخليًا ودولياً، فأظهر عدم 

وجود رغبة يف مزيد من املستوطنات )ويقصد بذلك املستوطنات يف الضفة الغربية(، 

طبيعية  حاجة  ألنه  يتوقف؛  لن  االستيطاني  التوسع  أن  يعلن  الوقت  ذات  يف  ولكنه 

للمستوطنني، مستحدثًا مفهومًا جديدًا إىل قاموس اخلطاب السياسي بشأن االستيطان، 

وهو مفهوم )النمو الطبيعي(، وأنه لن يشمل االستيطان يف القدس، مشككًا يف )اجلدوى 

من االنسحاب(، وذلك وفق ما جاء يف خطابه يف جامعة )بار ايالن(، والذي أراد من 

خالله تبير التوسع يف املستوطنات القائمة يف الضفة الغربية والقدس.  
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االستيطان  )إن  بقوله:  االستيطان  بشأن  اإلسرائيلي  اخلطاب  مسار  نتنياهو  وخلص    

سيستمر كما استمر منذ 42 عامًا(. 
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   ما جرى وجيري يف ساحة الوطن العربي من ثورات شعبية، سالت فيها الدماء، وهي 

أحداث متوقعة مؤجلة؛ بسبب الكبت املتواصل، الناتج عن الظلم واحلرمان واالضطهاد، 

وغيهم،  العرب  القادة  من  قسم  طغيان  بسبب  الشعب،  أبناء  يف صدور  يغلي  الذي 

وجشعهم، وضالهلم، واستبدادهم، وهذا أمر يدعو لدراسة احلالة من الشعوب العربية 

كافة، خاصة من  قادتها؛  للسري يف طريق اإلصالح، وتصويب املسرية ملصلحة الشعب 

والوطن، وجتنب عواقب غري حممودة مستقباًل هلم، يقولون: العناد كفر، واالستمرار يف 

الغي والطغيان هالك حمقق ال حمالة، لذا؛ فالردع واجب بالتذكري أواًل بالقول املباشر 

من املقربني، وبكل الوسائل اإلعالمية املوصلة لذوي الشأن من القادة الذين جتاوزوا 

اخلطوط واحلدود املقبولة يف عالقاتهم مع شعوبهم، بعد أن شيعوا الدميقراطية منذ زمن 

إىل مثواها األخري، ألن السلطة واهليلمان وإغراء الكرسي إن طال اجللوس عليه، ينسي 

القائد االلتفات حلاجات الشعب املتغرية واملتجددة مع كل شروق مشس وغروبها، وإذا 

    عربة كبرية
    لشعوب العرب وقادتها

أ.عودة عريقات

سية
سيا

ايا 
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مل جيد القائد الردع الذاتي والالزم لتصحيح مساره، فهنا يقع واجب كبري على رؤساء 

األحزاب  وأعضاء البملان وقادة اجليش وكبار املسئولني خاصة  املستشارين حول القائد، 

انطالقًا من مصلحة الشعب اليت يفرتض أن تكون هلا األولوية وفقًا لوالئهم للشعب 

والوطن، ومن منطلق أن املستشار مؤمتن لتصحيح اخلطأ واالعوجاج وتصويبهما؛ ألن 

دور املستشار يف األصل نصح القائد لكي يتخذ اخلطوات الصحيحة واآلمنة يف تسيري 

إدارة احلكم، وإن استمر اخلطأ يف املسرية، فإن الشعب باملرصاد، سيطالب بتغيري السياسة 

القانونية  بالطرق  والتغيري  االنتخابات  بتقديم  املطالبة  أو  املسرية،  وتصحيح  املتبعة، 

والسلمية، ولألحزاب دور كبري عليها القيام به يف هذا املطلب، ملا فيه مصلحة الشعب 

مشال  يف  شقيقة  عربية  لدول  جرت  اليت  واألحداث  الوطن،  وعزة  ورفاهيته،  وتقدمه 

اليمن  يف  أيضًا  وجيري  العربي،  اخلليج  يف  شعبية  احتجاجات  من  جيري  وما  إفريقيا، 

السعيد، وأيضًا هناك مناطق أخرى ما زال البكان يشتعل متحفزًا  حتت رماهلا، ينتظر 

شرارة االنفجار، فهذه أحداث مهمة، ومنعطف يف تاريخ شعوب املنطقة العربية، جيب أن 

حتدث تغيريًا جذريًا يف الثقافة السائدة خبصوص العالقة بني الشعب واحلاكم يف رؤية 

الشعب واحلاكم، ولتكن جتربة تارخيية على الشعوب استيعابها، واستخالص العب منها، 

التعبري  الشعوب  اعتادت  اليت  فالعاطفة اجلارفة غري احملددة بشقيها اإلجيابي والسليب، 

عنها يف مناسبات احلب والوالء للزعيم، اليت تصل إىل حد العبادة، ويف مشاعر الكراهية 

للغري، اليت تصل إىل حد الثمالة، فلماذا ال تتخذ الشعوب الوسطية بعواطفها  كنهج، 
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وفكر،  وإعطاء العقل دور لتحكيم املنطق السليم يف العالقة واملشاعر، فاحلماس الزائد 

عن حده للزعيم ينقلب إىل ضد، كما ورد يف كتاب اهلدى والفرقان }َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه 

َفَأَطاُعوُه{)الزخرف:54(، وورد أيضًا }َهـَذا َبَياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنَي{)آل عمران: 

138(. فاتعظوا يا أولي األلباب، فليتعظ الزعماء، ولتتعظ الشعوب من احملن والدروس 

املختلفة والقاسية اليت متر بها األمة، لذلك؛ ملاذا حنيط الزعيم بهالة التقديس؟ مع العلم 

أنه إنسان مثلنا، ليس فيه صفات السوبر مان غري االعتيادية، فهو ميارس حياته ويعب 

عن مشاعره مثلنا، ويصيبه املرض مثلنا، فهو ليس له فضل على الشعب، بل الشعب 

وعالقاتها  الغربية  الشعوب  إىل  فلننظر  زعيماً،  به  رضي  حيث  عليه،  كبري  فضل  له 

بقادتها فهي طبيعية، وليست مميزة بسبب موقعهم، بل إن موقعهم يزيدهم مسؤولية 

واستعدادًا للمحاسبة من قبل شعوبهم، فهم يعشقون ممثاًل أو مطرباً، ويعطونه اهتمامًا 

أكثر بكثري من قادتهم، ألنه رغم التهليل للزعيم العربي والتكبري واهلتاف والغناء له 

عشرات السنني، إال أنه ربا تأتي حلظة بعد زمن، حيارب فيها الزعيم طموحات شعبه، 

ويقمعه بالقوة، ويفضل مصلحته على املصلحة العامة للشعب والوطن، مثلما حيدث 

يف بعض الدول العربية اآلن، وهذا األمر جيب أن يكون عبة للشعوب كافة، فبعد حكم 

دام مدة طويلة، طال ثالثة أجيال، وبرأى من العامل كافة يقتل شعبه، ويعذبهم بشتى 

الوسائل احلربية اليت بوزة الدولة، واليت وجدت أصاًل من أجل الدفاع عن الشعب 

والوطن، ونعت بعض الزعماء شعوبهم أيضًا بأدنى األوصاف، ألنهم يريدون خلعه،  
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القانون،  من خالل  واملساواة  العدالة  وحتقيق  واإلصالح،  والتجديد  التغيري  ويريدون 

وتوزيع ثروة البالد، ملا فيه خري وطنهم، فحياة أفراد الشعب قصرية ال تتحمل أن يرقد 

أي زعيم على كرسيه سنوات طويلة؛ حتى يتضاعف عدد أفراد الشعب يف ظل سلطته 

وهيلمانه ومفسدته، فالتغيري جيب أن يكون من مسات الشعوب املتحضرة والناضجة، 

معينة   حتديد سن  وجيب  اإلجيابية،  مواصفاته  كانت  مهما  زعيم  أي  بتأليه  تسمح  وال 

يف دستور كل دولة لشيخوخة الزعماء، وعليهم أالهّ يتجاوزوه وهم بالسلطة؛ إلعطاء 

الفرصة لكفاءات عدة يف اجملتمع، عندها اجلاهزية واملواصفات الالزمة للقيادة، وجيب 

تفصيل الدستور ملصلحة الشعب عامة، بكل أركانه وفئاته وأحزابه وتطلعاته، وجيب 

على الشعب أن ال يسمح بتفصيل الدستور على مقاس زعيم معني، أو حزب معني، 

من أجل تقدم الشعب والوطن ورفعتهما، ومن جهة أخرى، فإن نرجسية احلاكم املفرطة 

تعين ظلمًا للشعب واضطهادًا، وتأخرًا عن ركب احلضارة والتقدم، فليكن لنا مجيعًا عبة 

مما جرى وجيري لشعوب املنطقة العربية، وعلى القادة كافة أن يتعظوا مما جرى لبعض 

القادة والزعماء، حيث انحى تارخيهم وعزهم بلحظة غضب من قبل الشعب، فعليهم 

االجتهاد، واتباع شتى الوسائل إلرضاء شعوبهم، وإذا وصلوا إىل طريق مسدود عليهم 

التنحي، وفتح اجملال، وإعطاء الفرصة لغريهم من أبناء الشعب؛ خلدمة الوطن والشعب، 

لذلك أضحى مطلوبًا من الشعوب تغيري الثقافة السائدة يف العالقة بني الزعيم احلاكم 

والشعب، وعليهم أن يكرسوا مفهوم تداول السلطة السلمي، وإلغاء احتكار احلزب 
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احلاكم للسلطة، بل تكريس دولة القانون للجميع، وفقًا للعدالة والشفافية، وبعيدًا عن 

التزوير، وإرساء مفهوم عدم إغماض العني عن أي خطأ؛ ألن اخلطأ الواحد جيلب أخطاء،  

وجيلب الكوارث خالل مرور السنوات، والشعوب تعلم أن اهلل ال يغري ما بقوم حتى 

يغريوا ما بأنفسهم، والقادة يعرفون أن الناس أحرار، وليسوا عبيدًا، لذلك جيب تغيري 

املفاهيم القدمية كافة يف العالقة بني القادة والشعوب، فالشعب ينتخب الزعماء لقيادة 

املسرية الوطنية خلدمة الوطن، وخدمة الشعب، فال تقديس للقائد، وال تأليه لزعيم، بل 

عالقة مبنية على االحرتام املتبادل، ملا فيه خري الشعب والوطن ومصلحتهما، وملا سبق 

فإن على الشعوب إن أرادت العزة والتقدم واالزدهار، تغيري الثقافة واملفاهيم السائدة، 

فاملعلومات  قرية صغرية،  العامل  أصبح  أن  بعد  اجلديدة،  واألجيال  الشباب  بهمة  ذلك 

بتناول الغالبية، واألحداث يف كل مكان يعرفها اجلميع، ومل يعد بقدور أحد أن خيفي 

خداعه وتدليسه زمنًا طوياًل مهما لبس من أقنعة ملونة، ألن هناك شعبًا له باملرصاد، 

واحملن مرآة الشعوب.

عن  يعب  ألنه  وتأييده،  خلفه  الشعب  وقوف  إىل  حكمه  يف  يستند  الذي  والقائد     

طموحات الشعب وآماله، أقوى بكثري من غريه، ويبقى معززًا مكرماً، وأفضل من القائد 

الذي يعتمد على جبوته، وبطش زبانيته، ووالئه لغري شعبه، ألنه يبقى يف مهب الريح 

يف أي حلظة، معرضًا لإلقصاء والرحيل.
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  اإلسالم دين الوسطية واالعتدال، ماذا نريد من هذا املصطلح؟ وإىل من نتوجه به؟

  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وبعد؛

ِإيَّاَك   * يِن  الدِّ َيْوِم  َماِلِك   * الرَِّحيِم  الرَّمْحـِن  اْلَعاملَِنَي *  َربِّ  }احْلَْمُد هللهِّ  تعاىل:  فقال    

َراَط امُلسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغرِي  َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعنُي * اهِدَنــــا الصِّ

الِّنَي{ )1(. امَلغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّ

  وقال تعاىل: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل 

َعَلْيُكْم َشِهيدًا{ )2(.

  الوسطية واالعتدال من خصائص اإلسالم العامة، واملعامل األساسية اليت ميز اهلل بها 

كل  على  واآلخرة  الدنيا  يف  تشهد  اليت  واالعتدال،  العدل  أمة  فهي  غريها،  عن  أمته 

احنراف ميينًا أو مشااًل عن اخلط املستقيم والصراط القويم)3(.

   وقد بنيهّ سبحانه وتعاىل أن هذه األمة ستقود قافلة البشرية إىل بر األمان، وهي حتمل 

مشعل النور واخلري والعدل واإلحسان.

.)4( } قال تعاىل: }ُكنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباملَْْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن املُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهللهِّ

الوسطية وأخواتها
حماولة للتدبر والنهوض

الشيخ:  حسني حممد عمر/ مفيت حمافظة طوباس

سية
سيا

ايا 
قض



77

ثم حذر سبحانه وتعاىل األمة اإلسالمية وغريها من األمم أن تنحرف عن هذا املسار، 

وجتنح إىل التطرف، والظلم واالستبداد؛ ألن هذا سيودي بها وبغريها.

ِبُكْم َعن  َفَتَفرََّق  ُبَل  َتتَِّبُعوْا السُّ َواَل  َفاتَِّبُعوُه  ُمْسَتِقيمًا    قال تعاىل: }َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي 

 ، َسِبيِلِه{)5(، ويف احلديث الذي يرويه ابن مسعود، رضي اهلل عنه، َقاَل: )َخطَّ َرُسوُل اهللَِّ

ا ِبَيِدهِ، ُثمَّ َقال: َهَذا َسِبيُل اهللَِّ ُمْسَتِقيماً، َقاَل: ُثمَّ َخطَّ َعْن ميَِيِنِه  َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َخطًّ

ُبُل، َوَلْيَس ِمْنَها َسِبيٌل ِإالَّ َعَلْيِه َشْيَطاٌن، َيْدُعو ِإَلْيه، ُثمَّ َقَرَأ: }َوَأنَّ  َومِشَاِلِه، ُثمَّ َقاَل: َهِذِه السُّ

ُبلَ َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه{( )6(. َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َواَل َتتَِّبُعوا السُّ

    الوسطية يف اللغة واالصطالح

  الوسطية لغة: تعين املعتدل من كل شيء، واجليد من كل شيء، وتأتي بعنى الشرف 

واحلسب واخلريية )7(

  الوسطية يف االصطالح: وضع األمر يف مكانه الصحيح، بيث ال حييف أمر على آخر، 

وال يطغى عليه أو يأخذ مكانه.

  وتـأتي أيضًا بعنى العدل والتوازن والتوسط بني اإلفراط والتفريط واالستقامة )8(.

لقد جاء اإلسالم ليعيد بوصلة احلياة إىل مسارها الصحيح، بعد أن احنرفت طوائف من 

أهل الكتاب عن الصراط املستقيم، وجنحت حنو املادية، واحلرص على احلياة، ومجع املال 

بكل وسيلة من خالل الربا والسحت، ثم أغرقت يف الشهوات، وسقطت عنها قشرة 

التدين، وأطاحت بكل من وقف يف وجه ماديتها من األنبياء واملصلحني أو حاولت 

اإلطاحة بهم.

  وجاء اإلسالم بعد أن احنرفت طوائف أخرى، وغالت يف شأن الروح، وهمشت اجلسد 
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الدنيا وشأنها،  املادة، وترك  الرهبانية، واحتقار  تتمثل يف  التقوى  أن  وحاجاته، وظنت 

واالنقطاع للعبادة والتبتل.

جاء اإلسالم ليقوهّم هذا االعوجاج يف سلوك اإلنسان وفكره، رافضًا هلذه البدع واالحنرافات 

اليت جنحت حنو اإلفراط أو التفريط، فأنهّى لإلنسان أن يعيش حلاجات اجلسد والطني، 

ويهمل الروح وأشواقها؟

   وأنى له أن يعيش للروح وأشواقها ويهمل اجلسد وحاجاته وغرائزه؟

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه     قال تعاىل: }ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطنٍي*َفِإَذا َسوَّ

ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن{ )9(.

عجز  واالعتدال،  التوازن  على  يقوم  نظامًا  يوجد  أن  املخلوق  اإلنسان  عجز  لقد    

الفيلسوف وعجز األمي؛ ألن العقل البشري ال ميكن له أن حييط بكل شيء من حوله، 

اإلنسان والكون واحلياة، املاضي واحلاضر واملستقبل، العامل املشهود والعامل الغييب، وقد 

ثبت أن هذا ليس بقدور املخلوق الضعيف، إن الذي يقدر على ذلك هو اخلالق وحده، 

َر َفَهَدى{ )10(. قال تعاىل:  }الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدَّ

   هو وحده سبحانه الذي أوجد نظامًا وسطًا صاحلًا لكل شيء، متوازنًا ومتناغمًا مع   

اإلنسان والكون واحلياة، ال إفراط فيه وال تفريط، وال غلو وال تهاون.

   إنه الدين الذي جاء به األنبياء من آدم عليه السالم إىل سيدنا حممد، صلى اهلل عليه 

وسلم، واسطة العقد وخات النبيني، لقد بشر األنبياء، عليهم السالم، بهذا النيب اخلات، 

الذي يرفع عن ظهر اإلنسان سوط الظلم واالستبداد، وذلك برسالة مساوية حتقق سعادة 

اإلنسان يف املعاش واملعاد.
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يَِّباِت َوحيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل     قال تعاىل: }َوحيِلُّ هلَُُم الطَّ

الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم{ )11(. 

   نعم؛ جاء اإلسالم تتوجيًا جلهود األنبياء واملرسلني، رمحة للعاملني، دين اهلل اخلالق الذي 

}اَل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم مَحِيٍد{)12(.

   لك أن تسميه وسطياً، إنسانياً، متساحماً، معتداًل، متوازناً... إخل، فال بأس عليك )وال 

مشاحة يف االصطالح(، لكن؛ أال حيق لنا أن نتساءل ملاذا نعرض اإلسالم يف هذه األيام 

العجاف على أنه دين الوسطية واالعتدال والتسامح، وهو بريء من التطرف والغلو 

واإلرهاب؟ حنن خناطب َمن؟ نريد أن نقنع َمن؟

والتوازن، كمن  الوسطية واالعتدال  دين  بأنه  اليوم عن اإلسالم  يتحدث  إن من     

يستدل على الشمس يف رابعة النهار، أو القمر يف الليالي البيض، أو كمن يفسر املاء 

بعد اجلهد باملاء، فهو مل جيرتح املعجزات، ومل يكتشف احلجم احلرج.

   إن الذي ينعت اإلسالم اليوم بالغلو والتطرف واإلرهاب؛ إما جاهل بطبيعة هذا 

الدين الرباني العظيم، قد ألغى عقله، وأصبح يقول ما قيل له كما تقول الببغاء. وإما 

ادهّعى  ولو  وترصد،  إصرار  سبق  عن  قال  ما  قال  قد  واملسلمني،  لإلسالم  معاٍد  حاقد 

املوضوعية واحلياد.

الذي حيقق  الغالب  املنتصر  القوي  مع  دائمًا  فهو  مشكلته سهلة  األول:  الصنف     

مصاحله ويشبع غرائزه، مبهور بقوته، يلهث خلف هباته وفتاته، فهذا إمعة ال شأن لنا به.

بريء  وأنه  اإلسالم،  بيزات  نقنعه  أن  ونريد  اليوم،  خناطبه  الذي  الثاني:  الصنف     

من التطرف واإلرهاب، هو الغرب وأخواته، الغرب املنتصر، القوي، املهيمن، املنتج، 
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املسيطر، لكن أي غرب هذا الذي نريد أن نقنعه؟

   * هل هو رجل الدين الغربي الذي ال يعرتف باإلسالم كدين مساوي، ويتهم اإلسالم 

باجلهل وعدم العقالنية؟

   * أم البملاني الغربي الذي منع بناء املآذن، وحظر النقاب، ويستخف بكل الشعائر 

اإلسالمية؟

   * أم السياسي الذي يربت على كتف إسرائيل بعد كل مذبة ويعتبها طفلته املدللة؟

   * أم املفكر الذي عصر فكره، فلم خيرج منه إال صراع احلضارات، ونهاية التاريخ؟

   * أم السيد األمريكي السابق الذي أعلنها حربًا صليبية، واستباح البالد والعباد حتت 

ذرائع ثبت زيفها؟

  * أم نريد أن نقنع السيد الذي جاء إلينا وخطب يف عواصمنا خطبًا عصماء، وأرانا 

من طرف اللسان حالوة؟

   قد يقول قائل: 

   إن يف الغرب هذا وأخواته من يقف معنا، وخيرج يف مظاهرات لدعم قضايانا وحقوقنا، 

فهل تريد لنا أن خنسره وخنسر الرأي العام؟

   أنا أعتقد أننا ما زلنا نرتكب األخطاء نفسها، ونفكر بالعقلية ذاتها؟

  إن خرافة الرأي العام اليت صنعها الغرب، وباعها لنا، ما زالت سلعة رائجة، تؤتي 

مثارها يف بالدنا.

  يبدو أن املرحوم اجلابري كان معه حق عندما حتدث عن العقل العربي املستقيل يف 

سلسلته )نقد العقل العربي()13(، فنحن ما زلنا ننتظر من غرينا أن حيل مشاكلنا، 
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ويقوم بواجباتنا، وحيقق أهدافنا وأمانينا، وحنن نغط يف جهل عميق طال عليه األمد.

   ما زلنا ننتظر ودون أن حنرك ساكنًا أن خيرج من السرداب من يفيت يف قضايانا املعلقة، 

وحيل مشكالتنا الشائكة!

   ما زلنا ننتظر أن خيرج املهدي، وأن ينزل املسيح، عليه السالم، وينطق الشجر واحلجر، 

هكذا ودون مقدمات من يقظة أو حركة أو عمل!

   وكأننا ال ندري أن سنة التغيري تبدأ من إرادة اإلنسان أواًل! }ِإنَّ اهللهَّ اَل ُيَغريُِّ َما ِبَقْوٍم 

َحتَّى ُيَغريُِّوْا َما ِبَأْنُفِسِهْم{)14(.

   إن ما يوصف به اإلسالم اليوم من قبل أعدائه باإلرهاب والتطرف، وما شابهها من 

نعوت ومصطلحات هدفها تشويه صورته، وتنفري الناس منه حتى ال تقوم له قائمة، 

لكي خيلو هلم اجلو فيبيضوا ويصفروا على هواهم، وما كان هلذا األمر أن حيصل لوال 

ختلف املسلمني وضعفهم، وهزميتهم يف اجملاالت وامليادين كلها.

املنتصر، تفرض على الضعيف املهزوم املصطلحات اليت يريدها،  إرادة القوي     إن 

واألفكار اليت يقررها.

   إن هذه املصطلحات مل تكن معروفة أو متداولة، ومل تطل برأسها أيام عافية املسلمني، 

وإنا برزت حني بدأ الضعف والتخلف ينهش اجلسد اإلسالمي من كل حدب وصوب، 

حتى أصبح هذا اجلسد نهبًا لكل طامع، وكأًل مباحًا ملن هب ودب.

   إنهم يطلقون املصطلح الذي يريدون، وحنن نستقبل، ألنهم يف دائرة الفعل؛ فمنهّا من 

يقبل هذا املصطلح املشبوه، ويردده، ويروجه، ويدعو له؛ ألنه جاء من السيد املنتصر الذي 

مينح ومينع، ومنهّا من يغض الطرف عنه، ويتعاطى معه كأنه قدر مقدور ال قبل له بواجهته.
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  ومنهّا من يقف موقف املدافع الضعيف عن قضية خسرها سلفاً؛ ألنه مسلوب اإلرادة 

واإلمكانات.

   واحلق األبلج الذي ال مراء فيه أن هذه التهم -من الغلو والتطرف، واليت يراد هلا أن 

تلتصق باإلسالم زورًا وبهتانًا-باطلة من أساسها، متهافتة أمام نصاعة اإلسالم وبيانه 

وتارخيه العملي.

إن هذه السهام توجه اليوم حلرب اإلسالم؛ إسالم الفكر والنظام، ومنهج حياة اإلسالم 

الذي يقاوم احملتل، ويقف يف وجه أطماعه.

جيب علينا أن ال نضع اإلسالم يف دائرة الدفاع أبدًا؛ ألن اإلسالم أعلى وأجل من أن 

يكون يف قفص االتهام أو دائرة الشبهات.

ْفَلى َوَكِلَمُة اهللهِّ ِهَي اْلُعْلَيا{ )15(.    إن اهلل عز وجل يقول: }َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ

فكيف تكون كلمة الذين كفروا قوية فاعلة متحركة يف موقع اهلجوم، وتكون كلمة 

املسلمني ضعيفة مالحقة متخفية، خجلى يف موقف الدفاع؟

  إن احلديث عن وسطية اإلسالم وإنسانيته ورمحته، وعدله، جيد، وحنن يف مرحلة العافية 

نقدمه للخرين من خالل القدوة، باحلكمة واملوعظة احلسنة، وحنن مستقلون سياسيًا 

واقتصاديًا وفكرياً، مبدعون يف البحث العلمي والصناعة والزراعة واإلنتاج، يدنا هي 

العليا، نعطي وال نأخذ، ونقف إىل جانب الفقراء واملستضعفني واملرضى، وال نتخفى 

خلف البعثات الطبية واملساعدات اإلنسانية؛ لنشر التبشري بطرق ملتوية!

أما وحنن يف موقع  لنا بقلوب وعيون مفتوحة،  العامل     حني نصبح كذلك سيستمع 

املتسول العالة الذي يعيش على فتات اآلخرين؛ فتات سالحه وقمحه وإنتاجه، فمن 
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سيلتفت إلينا، ومن سيصغي لنا؟

   كيف سيصغي لنا هذا الغرب وهو ينظر إلينا نظرة دونية طافحة بالسخرية واالزدراء؟!

   اليوم تؤسس أحزاب ومواقع وفضائيات وبرامج وأباث وكتب ورسائل جامعية حتت 

عنوان الوسطية واالعتدال!

   من أجل من؟ وملاذا؟

   هل العيب يف هذا الدين، يف نظمه وأفكاره ومبادئه؟

   أم العيب فينا؛ فيمن ختلف وجنب وضعف واستكان؟

   هل سريضى الغرب عنا حني نثبت له با ال يدع جمااًل للشك، بأن الدين اإلسالمي 

ليس دينًا إرهابيًا وال متطرفاً، بل هو }ِدينًا ِقَيمًا مِّلََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا{)16(.

   يقبل باآلخر الغربي واملسيحي، واليهودي والبوذي والسنسكرييت... إخل، ويعرتف بهذا 

اآلخر ويدعو الحرتامه، ويقر بأخوته اإلنسانية؟

   هل اإلسالم باجة إىل كل عمليات التجميل هذه حتى نستطيع عرضه للناس؟

   وهل هو قبيح ومشوه حتى جنمله يف عيون اآلخرين لريضوا عنه وعنهّا؟

   هب بعد هذه اجلهود؛  من جتميل وأباث وبرامج وفضائيات وكتب ورسائل ومواقع 

عن وسطية اإلسالم وعدالته، هب أننا معشر املسلمني والعرب، خرجنا إىل الشوارع يف 

مسريات حاشدة يف العواصم واملدن والقرى كلها )من غانا إىل فرغانة(، )ومن احمليط 

بأعلى أصواتنا ال  الذكر واألنثى، خرجنا وحنن نهتف  إىل اخلليج(! الصغري والكبري، 

لإلرهاب وال للتطرف، نعم للوسطية واالعتدال وقبول اآلخر، وأقمار الغرب الصناعية 

كلها، تنقل احلدث يف بث حي ومباشر أن أمة العرب واإلسالم أعلنت نبذها لإلرهاب، 
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وعادت إىل جادة الصواب، فهل سريضى عنهّا الغرب ومشروعه الصهيوني وأخواته؟

   وهل سيدع احلرب على اإلرهاب ألن موقفنا قد اتضح؟

  وهل سريحل هذا الغرب ومشروعه الصهيوني عن صدر فلسطني والعراق واخلليج 

وأفغانستان ومصر والسودان... إخل؟

   أم أن وراء األكمة ما وراءها؟

  إن حالنا اليوم كما لو أن نعجة افرتس الذئب صغارها، وشتت مشلها، ثم حتاملت على 

جراحها، وذهبت تراجع الذئب لتعقد معه اتفاقًا لعله حيافظ على ما تبقى من أسرتها، 

فهل سيحقق رغبتها، ويكف عنها وعن صغارها؟

ثم  فيها،  ما  يهضم  أن  إال  فما هي  معدته،  امتألت  الذي  املفرتس  اسرتاحة  أم هي    

يستيقظ فيه الطبع املتوحش والغرائز القاتلة؟

العامة ليس دقيقاً، ففي الغرب وغريه من  التعميم، وإطالق األحكام  أدرك أن  أنا     

عن  ويبتعد  دار،  حيث  والبهان  الدليل  مع  ويدور  عقله،  م  وحيكهّ احلق،  إىل  يصغي 

التعصب األعمى واألحكام املسبقة، ويتعامل مع اآلخرين بوضوعية وواقعية، لكن أنهّى 

للضعيف أن يوصل صوته إىل هؤالء، وقد حالت بينهم وبني احلق حجب كثيفة من 

التشويه والشبهات والتحريف.
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   وأخريًا

   حنن لسنا باجة إىل كلمة حق قد يراد بها باطل، تتسول الشفقة والرمحة واإلنصاف 

من اآلخرين، بل إننا بأمس احلاجة إىل النهوض من هذا السبات الذي طال عليه األمد 

)لنعيد فرحة اخلصب لدنيانا اجلديبة( )17(.

اهلوامش
1. سورة الفاحتة.
2. البقرة: 143.

3. الصحوة اإلسالمية بني اجلمود والتطرف، د. يوسف القرضاوي، ص 24. 
4. آل عمران: 110.
5. األنعام: 153.

6. مسند  أمحد، كتاب مسند املكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، وحسنه 
شعيب األرناؤوط.
7. املعجم الوسيط.

8. مدخل ملعرفة اإلسالم، د. يوسف القرضاوي، ص24.
9. ص: 71 - 72.
10. األعلى: 2 - 3.

11. األعراف: 157.

12. فصلت: 42.

13. نقد العقل العربي، د. حممد عابد اجلابري.

14. الرعد: 11.

15. التوبة: 40.

16. األنعام: 161.

17. فدوى طوقان، من قصيدة )صالة إىل العام اجلديد(.
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   كانت القدس أحالماً، ورؤى تداعب خيال الصديقي، ومير طيُفها الرائع عليه يف منامه؛ 

فيسكن بني جفنيه، وحيول بينه وبني الَكرى، وكلما غاب ذلك الطيف؛ أرخى سدوَله املوشاة 

خ خافقه امللتاع، وقلبه املشتاق؛ فاستيقظ حمبُّ  ِبَلون القدس الزاهي، وعطرها الفوهّاح؛ يضمِّ

ر: القدس ذات ليلة عطرية بأريج القدس يعبق؛ فغرهّدت شفتاه تغريدة البكور املعطهّ

حنن أهــَل القدِس     واملقــاِم األقدِس

جملُس الُقْرب يقينًا     يف املعالي جملسي

الصديقي  البكري  مصطفى  باهلل  العارف  األستاذ  هو  ؛  احملبهّ الصويف  الشيخ  هذا     

الصوفية،  أقطاب  من  قطٌب  شيٌخ  وهو  عشر،  الثاني  القرن  علماء  من  )ت1172هـ(، 

أسانيده  العامل سلسلة  يتمهّ  ال  العلماء  كسائر  وهو  اخللوتية.  الطريقة  ومرجعية كبى يف 

الروحية، والعلمية، وال يكتمل بدُر تألهّقه؛ ما مل حتطهّ ركائبه يف باحات القدس، وتكتحل 

عيناه برؤية املسجد األقصى املبارك.

عام  املبارك  األقصى  املسجد  إىل  الرحال  وشدهّ  القدس،  إىل  الصديقي  الشيخ  رحل    

  القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة
             يف شعر الرحالة الصويف 

       مصطفى البكري الصديقي )ت1172هـ( 

الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي/ مفيت حمافظة طولكرم

دف
ر ها

شع



87

أرهّخ الصديقي  إذ أعقبها بزيارات أخرى. وقد  )1122هـ(، وهي أول رحلة له للقدس؛ 

قمت  وقد  القدسية()1(،  الرحلة  احملسية يف  )اخلمرة  اسم  عليها  أطلق  رسالة  رحلته يف 

بتحقيقها، وهي يف طريقها إىل النشر إن شاء اهلل.

عنها،  دراسيت  يف  أودعتها  بالدراسة  جديرة  كثرية  عناصر  الرحلة  هذه  يف  وجدت  لقد    

والتقطت عنصرًا رائقًا هنا؛ يتعلق بوقع القدس، واملسجد األقصى يف شعر الصديقي بهذه 

ة منثورة عن القدس؛ َبيَد أني  الرحلة بالذات. مع أنهّ قلم الصديقي خطهّ كلمات مضيئة نريهّ

اخرتت دراسة الشعر؛ حملبيت له، وجلميل قصائده فيه. 

   بداية احلنني للقدس، وهي ترتاءى له يف خمايله:

ذهّر هذه احملبة يف قلبه؛    ال تغيب القدس عن قلوب حمبهّيها، وال يسلو احلبيُب حبيَبه، ولتجهّ

، وسباِته العميق؛ فرددت شفتاه بيتني يف الرؤى، وأمتها  َليِله امُلدهلَِمهّ نهضت له مرائي يف 

أبياتًا يف ساعة اليقظة، قال)2(: 

حنن أهـــَل القدِس        واملقــــاِم األقدِس

جملُس الُقـْرب يقينًا        يف املعــالي جملسي

وثياب النور يف احلا        ن أراهــــا ملبسي

أنـــا يف حضرة حقٍّ       البس لألطلس)3(

أنـا مَخهّاُر مِحاها  أملي       فيـــها أكؤسي)4(

أنــــا واٍف بذمامي       وســـواَي قد نسي

أنــا حامي من أتاني      برمـــــــاٍح وقسي

أنـــــــا هاٍد ندمائي      للمقــــام األنفس

القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة يف شعر الرحالة الصويف مصطفى البكري الصديقي
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هـــذه اخلمرة فاشرب     واحتسي أن حتتسي

كــــل َمن جتلى عليه     يغدو مثَل األخرس

والـــذي يعطى نداها     مل يكــــن باملفلس

قل لــــراج لن تنلها      إال بشقهّ األنفــس

   لقد َسَقْت القدُس الصديقيَّ من كأس مخرتها؛ فهام يف حبها، وانطوى العامل أمام عينيه، 

فلئن كان غريه نسي، فهو واٍف ويفهّ هلا، وحلبهّها املتغلغل يف قلبه، وروحه، وهو ال يكلهّ من 

الشرب من كأس حبها، فريدد: )هذه اخلمرة فاشرب واحتسي أن حتتسي(. وجدنا الصديقي 

مثاًل يف حان احلبهّ الشفاف، قبل أن تعانق روحه مآذن القدس، وقبابها الشماء، وحماريبها 

اخلاشعة.  

   االنبهار بأنوار املسجد األقصى

   تراءت للصديقي أنوار القدس من بعيد، وقد وصل أطرافها، قال: )ومنذ شهدت ذلك 

املشهد الزاهر الذي هو للعقول سالهٌّب، وباهر؛ أنشدت يف ذلك بول طول العلي املالك،   

مفصحًا عن بعض ما لقينا عند القدوم على هاتيك املسالك: 

إىل القدس الفيحا وردنا وإنهّ ذا      مناقبه جلهّت عن احلـــصر والَعدِّ

وحرَّكنا قـــــــربًا نسيُم عبريه       عال وتسامى خالَص املسك والنهِّهّد

والحت لنا أعالمه فـــاستهزهّنا       غـــراٌم بنا نـــــاٍم جيلُّ عن احلدِّ

ووافت لنا ســــــاُداته ورجاله       وأبــطاله طـافت علينا بال جحِد

وقد أقبلت ركبانه ورجــــــاله       تؤمهّ لتأهــيل وتسعى من الوجد

ويف الوقت إذ الحت حقيقته لنا       ببشٍر وأفـــراٍح وبسٍط هنا جيدي
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عد )5(      إىل العني قلنا أيها العني أبشري       وِقرهّي با نلتيه من مشهد السهّ

. وسرعان ما     فالقدس الفيحاء يف  شعر الصديقي؛ مناقب بال حصر، وفضائل بال عدهّ

، والعنب، وخفق هلا قلُبه، واهتزت مشاعره،  حرهّكت نسائمها الرخيهّة روائح املسك، والندِّ

، وفاض على اجلوانح، واحلنايا. وظهرت حقيقة ذلك احلبهّ  حيركها غراٌم عتيق جتاوز احلدهّ

بِبْشٍر، وأفراح، وبسط، وانشراح. فخاطبت العنُي العنَي، عنُي الفؤاد عنَي احلبيب، وعنُي 

احملبهّ عني احملبوبة القدس:

عد    إىل العني قلنا أيها العني أبشري      وِقرهّي با نلتيه من مشهد السهّ

     شعره مبنطقة الشيخ جراح، ووصفها

    قال الصديقي: )وملا قربنا من الشيخ جراح)6( وهبهّ علينا من شذاه املنعش األرواح، ما 

يفوق عبريه الراح، والعنب، والنِّدهّ إذا فاح، وأنشدت يف احلال، وقد تذكرت وراد ذلك احلال:

سلكنا فجاجًا نبتغي القدس علهّنا    يطهرنا التقديس بالوابل القدسي

وطـــافت علينا مخــرة معنـــوية    بهــــا غدونـا مطلقني من احلبس

        وما زال جـــراح اشتياقي يزيدني    على اجلرح ...)7( يستسل به نفسي()8(

   فما زالت مخرة احلبهّ تدير كؤوسها، وال يبارح الصديقيهّ حانها، وكلما شرب كأسًا منها؛ 

زاد اشتياقه، وولعه بالغالية، عسى أن تطهر بتقديسها الطاهر املطهر؛ بوابل قدسي مغمور 

بالنور.  

     قصيدة رائعة يف املسجد األقصى املبارك

وشغفه  املشرفة،  الصخرة  وقبة  املبارك،  األقصى  للمسجد  الصديقي  زيارات  تعاقبت    

حبهما، واستقر يف سويداء فؤاده؛ فأنشد رائعة من روائع الشعر الذي قيل باملسجد املبارك؛ 

القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة يف شعر الرحالة الصويف مصطفى البكري الصديقي
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فاستوحى من املكان البهيهّ فرائد الشعر الراقي،  قال: )وكنت يف غالب األحيان أجلس 

اخلاتونية)10(،  وحديقة  املكب)9(،  جبل  على  املطلة  العتيقة  األقصى  شبابيك  أحد  يف 

وأنعم بها من حديقة. وأصحب معي الدواة والقلم، وأكتب للتسلي ما جيري به منزل 

نون والقلم. فمما رمسته يف تلك احملال يف وصف املسجد، الذي تشد إليه الرحال؛ خماطبًا 

حقيقته، ومنادمًا دقيقته:

يــا مسجد خري البية أمحد       لياًل من احلرم الشريف أتاكا

كـن شافعًا لفتًى أتى بتذلٍُّل       متغرِّبًا عن أهله لــــــرياكا

أنت الذي قد كنت ِقبلة آدم       واألنبياء توجهــــــوا حلماكا

لــــــــوالك ما وافى لقدس زائر      ترك الديار جمردًا لـــــوالكا

أنت الذي حسدتك سكان السما      والعرش والكرسيهّ قد هنهّاكا

من حــــلَّ فيك تقدهّست روح له      من نور طه بعـــد ما وافاكا

فلك اهلنــــا باملصطفى نلت امُلنا       ملا دنا وبه املنــــــــا أدناكا

وحيق للــــــزوار أن ميشوا على       األجفــــان فيك حمبة بثراكا

وإذا هلم جـــــــاد الزمان بزورة       بعد اجلفا مسحوا بذا عن ذاكا

يا مسجد املـهدي وعيسى والذي      من بعده كن رامحًا مغناكـــا

وملصطفى البكري فاشفع باللقـا       فلقد أتاك مرجيًا حسناكــــا

فعسى ضـــــــواحيه تريه مجاهلا       مستنشقًا طيب الشذا بنداكا

حياك من أعــــــطاك أرفع رتبة       علوية من غريها أقصــــاكا

ما لــــــذهّ َبعد املسجدين ملقليت       ولفكرتي وملهجيت إالهّكـــــا

زاد اإللــــــه ضياء ذاتك بهجة      ترضى بها وَحبا األنام رضاكا  )11(
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    بتلك األبيات الرائعات خاطب الصديقيُّ املسجَد األقصى، فهو الشفيع لذلك املتغرب 

الذي شدهّ الرحال َعْبَ الفيايف، والقفار، واجلبال، والتالل، غامر عب طرق خنق قطاع الطريق 

، واحلنني الذي فاق تلك املخاطر.  لب، والقتل. ولكنه احلبهّ مراصدها، فهو يتعثر بني السهّ

يطلب الصديقي شفاعة املسجد، ويقدم بني يديه متجيدًا، وتعظيمًا للمسجد الذي باركه 

اهلل تعاىل، جمهّده بخاطبته أنه قبلة آدم عليه السالم، واألنبياء من بعده، وهو مسجد املصطفى 

، فقد أتاه لياًل من خري البقاع يف مكة، وهو مسجد املهدي، وعيسى عليهما السالم، 

وهنأه بأنه نال أعلى رتبة. وبلغ التمجيد باألقصى مبلغًا حني قال:

 أنت الذي حسدتك سكان السما     والعرش والكرسيهّ قد هنهّاكا

    كما بلغ احلب باملسجد ذروته، وهو يقول فيه قول احملبني: 

وحيق للزوار أن ميشوا على     األجفان فيك حمبة بثراكا

   سلب مجال املسجد لبهّ الصديقي، ورسخ مجاله وجالله يف خياله، وخاطب املسجد على 

أنه صاحب اجلالل، والبهاء يف اإلذن بالتمتع بمال ما حوله من سناء، وبهاء، قال:

 فعسى ضواحيه تريه مجاهلا     مستنشقًا طيب الشذا بنداكا

   وصف أثر املسجد األقصى يف رّواده شعرًا

   قال: )ولقد أنشد اللسان؛ إذ هاج اجلنان من فيض الوقت الزائد القاذف بره بفرائد 

القالئد الشرائد:

شربة من كأس أحـــبابي       قد كفتين شرب أكــــوابي

وارتشاف من رضـــابهم       منعش قـلبًا بهم صــــابي

أيها النومان قم ســـحرًا       عندمـــــا قد غاب حجابي

القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة يف شعر الرحالة الصويف مصطفى البكري الصديقي
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وألق أثوابًا حجبت بهــا      عن مجـــــــال حسنه رابي

ثم مشهّر ذيل صــــدقك ال      ختــــش من ردٍّ بأبــــواب

ولدى الندمان ِهم طــربًا      واندرج يف درج أحســــاب

ثم زمـــــــزم بامسنا وبنا      طب وغب تدنو كما القاب

كل من قد جاء يشرب من      كـــــــــأسنا حيظى بآراب

والذي يرجو مواصـــــلة       فـــــليعانق جــــلهّ آداب

دونه قطع الرقــــاب فقم      أيهــــا الساري على الباب

وإذا ما اإلذن جــــاءك من      حضـــــرة تعزى لــوهاب

فهناك ادخل)12( بال مهل     تاركـــــــًا أسباب إعجاب

وجترد عنك وادن لـــــــه      خــــــــاطبًا قربًا كخطاب

هكذا إن رمت حضـــرتنا      ِسْر ودع أحـــــوال مرتاب

وصالة والســـــــــالم على      أمحد املخـتار ذي ألقاب

ثم آل والصحاب مدى الدهـ      ـر ما احملبوب لي حابي()13(

   هذه األبيات تفصح عن قلب امتأل بب األقصى، وإذا رضاب حبهّه بطل كل شيء، فشربة 

، وال كؤوسه. وحيث احملبني على  واحدة من كأسه كفته ما سواها، وال كانت أقداح احلبهّ

مسارعة اخلطا، والولوج يف حان احملبهّة، دون إذن، فال وقت لالستئذان:

فهناك ادخل بال مهٍل         تاركًا أسباب إعجاب
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   قصيدة يا صخرة اهلل إّن القلب يهواك

    ومن وحي الصخرة املشرفة غنهّت قيثارة شعره روائع ما صدحت به نفسه احملبة للصخرة 

املشرفة، قال:  

يا صخرة اهلل إنهّ القلب يــــهواِك      ومل يزل مغرمــــــًا يف حسن حمياِك

وهلاَن قد هان من عظم الغرام بك      وسنان منهان مشغوفًا بسنــــــاك

يــا صخرة اهلل مالي عنك مصطٌب      إْن كان فرط اهلوى أفنى ملــــضناك

يــــا درة ليس يدري قدر حرمتها       إال الغريب اللبيب الطيب الذاكي

ومن يعــــاينها صــخرًا فقسوته       تبدو لدى كلهّ درهّاك ونســــــاكي

بل تلك جــوهرة عمت ببهجتها       غربًا وشرقًا وعربًا مثل أتـــــراك

يف ظلمة الليل إْن وافيت ساحتها       فكم ترى عندها من نائح بــــاكي

وإن ترم وصفها من عــارف فطن      أعيت بوصف سناها بالثنا حــاكي

يا صخرة اهلل بالعهد الـــقديم با       نلتيه من نور حميـــــــاك وجمالك

أال رثيت لـــــصبهّ صبهّ أدمعه       يرجوك أن متنحيه طيب لقيــــاك

متى أرى مهجيت احلراء يقنعـــها       وصل لك ومتى امللتاع يلقـــــاك

أزورك كل يوم كي أنـــال شفــا       من لــــوعيت فيزيد الوجد زوراك

ال كان قلب سال عن حبك وقــلى    أو مال يومًا إىل من كــــــان يســــالك

قد علم الوجد أجفاني السـهاد فال         مير باجلفن غمض حـــني ذكــــراك

فالقلب منجرح واجلسم منطــــرح        والطرف منقرح والكـــــــل يهواك

رعى اإلله لياٍل قد سقيت بهــــــا        من صرف مخرتك صــــــــايف محيهّاك

القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة يف شعر الرحالة الصويف مصطفى البكري الصديقي
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فهل ترى الدهر لي بالعود يسعدني        أو هل ترى يف الكرى أحظى برؤياك

لو أنهّ روحي بتصريفي لقلت لــك        جمازيًا بالـــــــذي أكرمتين هــــــاك

يا صخرة أسفرت عن حلة بهــرت        الــــعني مـــــا نظرت مغنى كمغناك

ويا زمان مضى بالقرب كان أضـــا        ويا ليــــــال الرضى أواه ما أحـــالك

مين السالم على من يف الغرام عـال        واسق كـــــأس ِطال من مخر معنــاك

قد ذاق طعم هــــوى تقريبك فثوى       وعـــــــاف قرب سوى مثار لك ذاكي

يا ربهّ صلِّ كما ترضى بفيض مســا        على حبيب مســــــا يف فك إشـــراك

واآلل أهل وفا ما سار صـــب صفا        والصحب والظــرفا من كـــــل فتاك

والتابعني كذا من طـــاب منه شذا         مـــــا زال حمض أذى عن شاكر شاكي

وما معنهّى اهلوى يومـــــًا أذيق نوى         حبهّ كــــــــوى وشوى ملتاع أقصاك

أو مصطفى سبط طه املصطفى وكذا       جنل الصــــــديق بكسر القلب وافاك

راج نداك والح يف محــــــاك بـــك       هـــــــاج عداك ومن للجهل يشنــاك

بالعـــــــهد فلتشفعي للعبد تكرمة       عسى تفتح أبـــــوابي بـــــــــوالك

مين الســــالم عليك ما شهدت بك       أشبـــاح أرواح من هــــــــاموا برآك

وما ليال اهلنــــــا ناديتك ولـــــها       يا صخرة اهلل إنهّ القلب يهــــواك)14(

   رنهّ الصديقي لواعج حبهّه املستكن يف قلبه للصخرة املشرفة، فهو بدأ بالتوكيد أنهّ القلب 

يهواها، وهلان وسنان، يف هواها، فهي ليست صخرًا، وحجارة؛ بل هي روح تناغم حمبهّها ملن 

أدرك معانيها الروحية، واجلمالية:

 ومن يعاينها صخرًا فقسوته        تبدو لدى كلهّ درهّاك ونساكي
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عربًا                                          مجيعاً،  الناس  عند  املدللة  واملعشوقة  النفيسة،  واجلوهرة  الثمينة،  الدرهّة  فهي     

وعجماً، يتبتل العبهّاد يف ساحتها، ويبتهل املبتهلون يف باحتها:

يف ظلمة الليل إْن وافيت ساحتها        فكم ترى عندها من نائح باكي

     سكب الصديقي دموعه، وسفحها على خدهّيها؛ عسى أن ينال رضا حمبوبته املرتبعة على 

عرش النور، والبكة يف القدس:

 أال رثيت لصبهّ صبهّ أدمعه       يرجوك أن متنحيه طيب لقياك

    فهو العاشق املولهّه، واحلبيب امللتاع، أذابه الوجد، واالشتياق، فهو يف شوق هلا، وهي يف 

جنبه، وعلى ذات ميينه، يأنس بها، وشوقه يتعاظم كلما بلهّ ريقه من رضابها، واكتحلت 

اذ: عينه بماهلا األخهّ

أزورك كل يوم كي أنال شـــــفا     من لوعيت فيزيد الوجد زوراك

ال كان قلب سال عن حبك وقلى    أو مال يومًا إىل من كان يسالك

    خطف بريق مجاهلا بصره، وسلب النوم من أهداب عينيه، وغدا القلب طريح الغرام:

قد علم الوجد أجفاني السهاد فال       مير باجلفن غمض حني ذكراك

   ألقت الصخرة بماهلا وجالهلا يف قلب الصديقي احملبهّ املغرم، وحينما الحت ساعة 

الفراق، وما فيها من أمل لعاشقها املتيهّم، وجد نفسه يقدم روحه هدية طيبة لذات اجلمال 

واجلالل، والبهاء، والسناء:

قد علم الوجد أجفاني السهاد فال      مير باجلفن غمض حني ذكراك

   وصف مجال الربيع يف القدس، وقصيدة دمع العيون على اخلدود يسيح.

   قال: وملا َفضهّ ختُم تلك الليلة األنسية يَد فجرها؛ توجهنا حنو الربوع القدسية؛ لنشارك 

القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة يف شعر الرحالة الصويف مصطفى البكري الصديقي



العدد   97     رجب وشعبان     1432 هـ   -  حزيران وتموز   2011 م 

96

يح، وزهَر األراضي بسعد مبيح؛ فأنشد لساُن  أهلها يف كامل أجرها، وكنا نشتم عبرَي الشِّ

احلال يف وصف هاتيك األطالل:

دمُع العيون عــلى اخلدود يسيح       مذ بـــــــاح بالسرهّ املسر الشيُح

وغدا الفؤاد بأنهّ أنهَّة عــــــاشٍق       ال يستطيع بـــــــــما ُيكنُّ يبيح

يا سادًة إسنــــاد حيب طنبه)15(        قد أوصلوه فمـــــــــا به جتريح

وحــــــديثه فمعنعن والدمع ذا       ك مسلســـــل واجلسم فيه طريح

وغـــرامه املشهور حـــاز تواترًا       مٌت له إذ عــــــــلهّ وهو صحيح

وحمُبكم فعـــليُل قلٍب ُمتلـــٍَف        مرفـــــوع حجب عزَّ وهو سفيح

يكين بذكر العـــــــامرية عنكم       حينــــًا ومن شأن اهلوى التصريح

ويروم ِسرَت احلال عن لــــــوهّامه       ولســــــان حال العاشقني فصيح

فاخف اهلوى ودع السوى يا ذا اجلوى   كتم الغـــــرام عن اللئام رجيح

وإذا منحت القرب فاعرف قدره         إنهّ الســــــخي بن حيب شحيح

ما كل وقت ينجلي غيم اجلـــفا         ما كـــــــــــل آن بالدنو يريح

فاغنم أويقات املقيل بـــــــانه         فعسى اجلميل السرت عنك يزيح

وترى الذي تهوى بسرك دائــمًا         فيؤمك التفــــــريح ال التقريح

ثم الصالة مع السالم على الذي         قليب بروض احلــــب فيه طريح

واآلل واألصحاب من ذكراهــُم         روح ووجه باجلــــــــمال صبيح

والتابعني هلم وأشياخ لنـــــــا           كلٌّ بأكـــــــــناف الغوير نفيح

ما مصطفى سبط احلبيب حمـمد           يف أرض قدس للـــــرضاء يسيح

وبه غفا طرف له ملا عفـــــــــا          رْسٌم وجفن العني منه جــــــريح

أو ما شدا ملا بدا صبح اهلــــوى          دمع العيون على اخلدود يسيح)16(
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   هذه القصيدة اليت غرهّدتها قيثارة الصديقي، استأثرت بالقدس البهيهّة الغنهّاء، ذات الربيع 

األخضر السندسيهّ األزهر، رآها حمبها بأبهى لباس، تهزهّ معاطفها على أنغام الربيع، هي 

لعشاقها كل ساعة، فكيف حينما  ثياب حسنها ساعة، وتبهّجت  ما خلعت  اليت  القدس 

يأتلف الربيعان، ويلتقي األزهران األخضران، الربيع الذاتي املغروس يف شبابها الدائم، 

وربيع املوسم الذي زاد زينتها، فهَمت دموع احملبهّ شوقاً، وفرحاً، وأنهّة املعشوق رجع صداها 

ر: رهّ بتورد نبتة الشيح عنوان الربيع العاطر املعطهّ صدح يف روابي القدس؛ فكانت كلمة السهّ

دمُع العيون على اخلدود يسيح    مذ باح بالسرهّ املسر الشيُح

وغدا الفؤاد بأنهّ أنهَّة عــــاشٍق    ال يستطيع بـــا ُيكنُّ يبيح

وقبة  املبارك،  األقصى  للمسجد  العميق  حبهّه  عن  الكشف  الصديقي يف  أبدع  لقد      

الصخرة، وللقدس اليت غدت بعد ذلك موطنًا له، استقر فيها، وتزوج حورية من بناتها، 

وصارت حمبة وعبادة ونسباً.       

اهلوامش
منها نسخة بكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة، ونسخة يف املكتبة الظاهرية بدمشق، ومصورة بؤسسة . 1

القدسية(، وقد ذكرت ذلك يف  الرحلة  حت امسها )اخلمرة احملسية يف  بالقدس، وقد رجهّ الرتاث  إحياء 

حتقيقي هلا الذي سينشر بإذن اهلل. 

الصديقي، مصطفى البكري: اخلمرة احملسية يف الرحلة القدسية، خمطوط، مكتبة عارف حكمت يف املدينة . 2

املنورة، رقم احلفظ 3840، ورقة. 

األطلس نوع من الثياب، عليه أطالس يعين ثيابًا وسخة، وتطلق  األطلس على الذئب األغب، انظر: . 3

اجلزري، املبارك حممد: النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي. 

بريوت: املكتبة العلمية، 1399هـ - 1979م. ج3، ص132، وحيكى عن الثوب األسود أطلس، ابن 

النويري:  الفاخرة، انظر:  املزركشة  الثياب  منظور: لسان العرب. ج6، ص125، ويطلق األطلس على 

نهاية األرب يف فنون األدب، ج30، ص63، ولعل مراد الصديقي لباس التواضع، وقد ُعرف عنه أنه 

القدس واألقصى املبارك والصخرة املشرفة يف شعر الرحالة الصويف مصطفى البكري الصديقي
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كان يلبس األلبسة الفاخرة.

أكؤس: مجع كأس، ابن منظور: لسان العرب، ج6، ص189.. 4

الصديقي: اخلمرة احملسية يف الرحلة القدسية، خمطوط ورقة 5. . 5

الدين . 6 صالح  امللك  أمراء  أحد  اجلراحي  عيسى  الدين  شرف  بن  احلسني  الدين  حسام  األمري  هو: 

)ت598هـ(، ودفن بزاويته، احلنبلي: األنس اجلليل، ج2، ص 48.

كلمة غري مقروءة.. 7

الصديقي: اخلمرة احملسية، ورقة 8.. 8

جبل املكب: ويعرف باسم جبل الثوري، يقع جنوبي القدس، ويفصل بينه وبني جبل الطور وادي سلوان. . 9

وُذكر أنهّ عمر بن اخلطاب  دخل منه لبيت املقدس يوم فتحها، وكبهّ فوقه. وعليه أقيم قصر خاص 

للمندوب السامي يف فرتة االحتالل اإلجنليزي للقدس، وأقيمت الكلية العربية على أقصى نقطة يف 

اجلبل، تعلو قمته )795م( عن سطح البحر، وعلى جانب اجلبل قب اجملاهد أبي ثور أحد قادة صالح 

الدين األيوبي يف فتح القدس. العارف: املفصل يف تاريخ القدس، ص441، الدباغ: بالدنا فلسطني، 

ج2،ص25.

اخلاتونية . 10 املدرسة  أوقفت  القطانني،  باب  الشمال من  املسجد األقصى، وإىل  احلديد غربي  بباب  تقع 

أوغل خاتون بنت مشس الدين حممد سيف الدين القازانية البغدادية عام 755هـ، وأكملت عمارتها 

أصفهان شاه بنت األمري قازان عام 782هـ، تعرف اليوم باسم دار اخلطيب، احلنبلي: األنس اجلليل، 

ج2، ص36، العارف: املفصل يف تاريخ القدس، ص250، دفن فيها عام 1930م الزعيم اهلندي موالنا 

حممد علي، الدباغ: بالدنا فلسطني، ج3، ص275. العسلي، د كامل مجيل: أجدادنا يف ثرى بيت املقدس، 

عمان: مؤسسة آل البيت، ص43.

 الصديقي: اخلمرة احملسية، خمطوط ورقة 14.. 11

 ب: افعل.. 12

 الصديقي: اخلمرة احملسية، خمطوط ورقة 15.. 13

 الصديقي: اخلمرة احملسية، خمطوط ورقة 16.. 14

 حبل طويل يشد به سرادق البيت، الفريوز أبادي: القاموس احمليط، ص140. . 15

 الصديقي: اخلمرة احملسية، خمطوط ورقة 25.. 16
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صخرة املعراج
الشاعر : عبد اهلل فنون

يومًا املــعــراج  بصخرة  وقفت 

ــاه اجت يف  مكة  صــوب  وعــيــين 

حثيثًا يسعى  ـــدًا  أمح وتبصر 

ــه نـــور يــســري بــكــل صــوب ل

صبحًا الــوحــي  ــالك  م يرافقه 

بلطف ـــرشـــده  وي ــه  ــس ــؤان ي

بند  ـــــرة  زاخ اهلل  وقــــدس 

بقرب ركــبــهــمــا  ــط  ح فلما 

أمــامــي أوىل  قبلة  ــصــر  ألب

احلــرام البيت  قلبها  يف  تــرى 

السهام كما  الــباق  مت  على 

بــالــكــالم ــور  ــص ي ال  ــع  ــدي ب

الغمام حتــت  ــريه  س ــرعــى  وي

األنـــام رب  ــه  ب ـــرٍش  ع إىل 

للسالم تــصــلــي  ــة  ــك ــالئ م

الظالم بساعات  األقصى  من 

دف
ر ها

شع
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عظيم تسبيح  ــو  اجل يف  عــال 

وابــتــهــاج ــات  ــب ث ــارا يف  ــس ف

ــر رب  ــذك ــاء ل ــي ــب ـــاء األن وج

شكر فيه  خشوع  يف  فصلوا 

عظيمًا منشودًا  العرس  فكان 

مســاء إىل  ــيب  ــن ال عـــرج  ـــد  وق

فــروضــًا مخــســًا  ـــدًا  أمح فعلهّم 

جرحيًا عيين  من  الدمع  ففاض 

وأرض القدس يف حرب ضروس

ــــردد بــانــتــظــام ــل ت ــي ــرت وت

ــرام امل ــدس  ق يف  ـــراب  احمل إىل 

ــام األم يف  ــد  أمح حيث  كــريــم 

ــام ــن خــلــق الــبايــا يف وئ مل

ـــرتام واح بفخر  ــودًا  ــه ــش وم

مقام أمســى  يف  ــرمحــن  ال بها 

ــن االخــتــتــام ــدي ـــًا ل ـــان وأرك

السالم طعم  أذق  مل  ألنــي 

أمامي ماثلة  ــالت  ــوي ال بها 
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قام  مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية –  بالعديد  

من النشاطات واملشاركات على أكثر من صعيد وجمال، منها:

املشاركة يف االجتماع الرابع جمللس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

   القاهرة: شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
خطيب املسجد األقصى املبارك – يف االجتماع الرابع جمللس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، 
الذي عقد يف مقر جامعة الدول العربية، حيث ت بث موضوعات عدة حسب جدول 
األعمال املقرر، وأشاد مساحته بهذا اجمللس الذي يعب عن نوع من الوفاء للزعيم القائد 

الشهيد الراحل ياسر عرفات، رمحه اهلل.
   من جهة أخرى؛ حضر مساحته يف القاهرة حفل اإلعالن عن توقيع وثيقة املصاحلة بني 
الفصائل الفلسطينية، وأشاد مساحته بهذا القرار احلكيم الذي طاملا انتظره شعبنا، ويقوي 

موقف الشعب الفلسطيين يف مواجهة املخاطر احملدقة به.
تقديم حبث إىل مؤمتر زكاة دخول املوظفني يف جامعة النجاح

   نابلس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
احلرة(،  واملهن  املوظفني  دخول  )زكاة  مؤمتر  أعمال  يف  األعلى-  اإلفتاء  جملس  رئيس 
الذي عقدته كلية الشريعة يف جامعة النجاح الوطنية، وشارك فيه العديد من العلماء، 
وقدم مساحته إىل املؤمتر بثًا بعنوان )زكاة خمصصات التقاعد والتوفري ومكافآت نهاية 

من أخبار مكتب املفيت العام ونشاطاته 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد: األستاذ مصطفى أعرج /  نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم
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اخلدمة(، تناول فيه موضوعًا مهماً، وقضيًة فقهيًة معاصرًة،  وقال مساحته: )إن الزكاة ال 
جتب على خمصصات التقاعد عند استالمها، وجتب عليها بشرط بلوغ النصاب بنفسها، 
أو بإضافتها إىل مال آخر من جنسها عند املوظف، إضافة إىل اشرتاط مرور حول قمري 
على النصاب من تاريخ بلوغه، وبعد حيازته يف ملك املوظف(، وأشاد مساحته بامعة 

النجاح الوطنية والقائمني على هذا املؤمتر، مبينًا أهمية معاجلة هذا املوضوع ودراسته، 
ويف أعقاب حضور املؤمتر، زار مساحته مقر دار اإلفتاء/ نابلس، والتقى فضيلة الشيخ أمحد 
شوباش-مفيت احملافظة– والعاملني يف الدار، بضور كل من الشيخ حممد سعيد صالح، 
قدومي، عضو جملس  مروان  الشيخ  الدكتور  والبحوث، وفضيلة  التخطيط  عام  مدير 
إبراهيم  الرحيم احلنبلي، واحلاج  العكر، والدكتور عبد  اإلفتاء األعلى، والشيخ عزام 

مصلح.
كما زار مساحته والوفد املرافق مقر بلدية نابلس، والتقى رئيسها عدلي يعيش.

املشاركة يف افتتاح مقر جتمع أسر الشهداء يف القدس

   القدس: شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
 خطيب املسجد األقصى املبارك- يف حفل افتتاح مقر التجمع الوطين ألسر الشهداء
-فرع حمافظة القدس- الذي ت افتتاحه يف الرام، بضور عدد من املسؤولني الرمسيني 
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من أخبار مكتب املفيت العام ونشاطاته ومراكز دار اإلفتاء  الفلسطينية

والشعبيني، ومثن مساحته االهتمام بأسر الشهداء، مبينًا أن اهلل عز وجل كرهّم الشهداء، 

واصطفاهم عنده، ورفعهم ألعلى املراتب، وأن افتتاح هذا املقر يعب عن األهمية الدينية 
اليت  الشرسة  اهلجمة  وأسرهم، وخباصة يف ظل  للشهداء  يوليها شعبنا  اليت  واملعنوية 

تتعرض هلا املدينة املقدسة.
تقديم واجب العزاء إىل السفارة  اليابانية بضحايا الزلزال

الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  -املفيت  حسني  حممد  الشيخ  مساحة  قام  القدس: 
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بزيارة  الفلسطينة  اإلفتاء  دار  من  وفد  رأس  على  املبارك-  األقصى  املسجد  خطيب 
السفري الياباني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية السيد )ناوسومي هاشي موتو(. معزيًا 
بضحايا الزلزال املدمر الذي تعرضت له اليابان، وأكد مساحته على تضامن الشعب 
الفلسطيين وتعاطفه مع الشعب الياباني، صاحب املواقف النبيلة واملشرفة جتاه الشعب 
الفلسطيين وقضيته العادلة، ومتنى السالمة هلذا الشعب الصديق، وأن يتجاوز هذه احملنة. 
   من جانبه شكر السيد )هاشي موتو( مساحته على هذه اللفتة الكرمية، اليت تدل على 
عمق الروابط بني الشعبني، ورافق مساحته فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل، الوكيل 
املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، وحممد جاد اهلل، مدير عام مكتب املفيت العام، ومصطفى 
أعرج، نائب املدير العام ملديرية العالقات العامة واإلعالم، وبالل الغول، مدير الدائرة 

املالية، ويوسف تيسري، مدير دائرة املعلومات واحلاسوب.
ترأس اجتماع أسرة حترير جملة اإلسراء

   القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
املشرف العام جمللة اإلسراء املقدسية -اجتماعًا ألسرة حترير اجمللة، تناول أمورًا تتعلق 
بإصدار اجمللة ومضمونها وشكلها وتوزيعها، وحضر االجتماع فضيلة الشيخ إبراهيم 
عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية- رئيس التحرير، وهيئة التحرير 
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ممثلة بكل من الدكتور إمساعيل نواهضة، والدكتور شفيق عياش، والدكتور محزة ذيب، 
والدكتور سعيد القيق، وعطا اهلل فالحني، سكرتري التحرير، ويوسف تيسري، مصمم 
اجمللة، ومصطفى أعرج، نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم، وهالة عقل، رئيس 

قسم املطبوعات.
ترأس اجللسة )87( جمللس اإلفتاء األعلى

   القدس: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، 
أصحاب  وحضرها  والثمانني،  السابعة  اجمللس  جلسة  األعلى-  اإلفتاء  جملس  رئيس 
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الفضيلة املفتون وأعضاء اجمللس من حمافظات الوطن، وناقش اجمللس قضايا فقهية عدة، 
منها: تعديل قيمة الدية الشرعية، وأصدر اجمللس بيانًا دعا فيه إىل دعم قضية األسرى 
الفلسطينيني، معتبًا أن هذه القضية من القضايا امللحة واملهمة للشعب الفلسطيين، 
وأكد مساحته على أن القيادة الفلسطينية تضع على سلم أولوياتها قضية حترير األسرى 
أسر  جانب  إىل  الوقوف  إىل ضرورة  ودعا مساحته  االحتالل،  من سجون  الفلسطينيني 

الشهداء ودعمهم بالطرق والوسائل املتاحة على مجيع األصعدة.
  مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يستقبل وفدًا أملانيًا ويشارك يف ندوة حول املصاحلة

العام للقدس والديار  املفيت   – القدس: ممثاًل عن مساحة الشيخ حممد أمحد حسني     
الفلسطينية-استقبل فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء 
الفلسطينية، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية- وفدًا من أساتذة اجلامعات األملانية ومهنييها، 
ومجعية الصداقة الفلسطينية األملانية، وتطرق اللقاء إىل عدالة اإلسالم ومساحته، وأنه 
يعانيه  ما  للوفد الضيف  دين تطرف وتعصب، وبني فضيلته  إخاء وحمبة، وليس  دين 
املواطن الفلسطيين من ظلم وقهر، وأن سلطات االحتالل ال متيز بني مسلم ومسيحي، 
فهما يتعرضان لإلجراءات القمعية معاً، مشريًا إىل االنتهاكات اليت تتعرض هلا األرض 

الفلسطينية ومقدساتها، وقدم فضيلته شرحًا عن دار اإلفتاء الفلسطينية وأعماهلا.
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   ومثن دور أوروبا يف دعم الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة، مؤكدًا على عمق الروابط 
بني الشعب الفلسطيين وأملانيا، ثم أجاب فضيلته عن أسئلة احلضور واستفساراتهم 
السالم  حيل  أن  ومتنوا  االستقبال،  حسن  على  فضيلته  الوفد  شكر  وبدوره  املختلفة، 

العادل يف املنطقة بأكملها.
   وعلى صعيد آخر؛ شارك فضيلته يف ندوة عقدتها رابطة األكادمييني يف بيت حلم، حول 
موضوع املصاحلة الفلسطينية، وقال فضيلته: إن املصاحلة جديرة ببذل اجلهود املخلصة 
يف سبيل اجناحها أمام شراسة االحتالل، وحضر فضيلته جلسات املؤمتر السنوي السابع 
الذي أقامه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( يف رام اهلل عن تقرير الفساد 

للعام 2010م.
مفيت نابلس يلقي حماضرة لقوات األمن الوطين ويقوم بنشاطات أخرى

   نابلس: ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفيت حمافظة نابلس- 
حماضرة دينية لقوات األمن الوطين يف احملافظة، حث فيها فضيلته على 

احلنيف؛  ديننا  عليها  يقوم  اليت  الرفيعة،  والقيم  احلميدة  باألخالق  التمسك  ضرورة 
كالصب، والتسامح، والصدق... إخل، وكان فضيلته قد شارك يف املؤمتر االقتصادي الذي 
عقدته وزارة االقتصاد ومجعية محاية املستهلك واجمللس األعلى حلماية املستهلك يف حرم 
جامعة النجاح الوطنية، وقدم بثًا بعنوان )تدابري محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي 
وقرارات جملس اإلفتاء األعلى(، وشارك كذلك يف لقاءات إعالمية على اهلواء مباشرة، 
أجاب خالهلا عن العديد من استفسارات املواطنني اليت تهم حياتهم الدينية والدنيوية.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف محلة )لنا جذور( ونشاطات أخرى

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

بيت حلم- يف محلة )لنا جذور(، اليت أقيمت يف احملافظة، كما شارك يف 

حفل تكريم الطلبة الفائزين يف مسابقة حفظ القرآن الكريم وتالوته، 
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اليت عقدت يف قاعة بلدية الدوحة، وأقامتها مديرية الرتبية والتعليم بالتعاون مع البنك 

اإلسالمي يف حمافظة بيت حلم. 
   كما شارك يف حفل إطالق مشروع )حق املرأة يف املرياث(، وختريج املتدربات واملتدربني 
األمحر  اهلالل  قاعة  واليت عقدت يف  املشروع،  بهذا  اخلاصة  الدورة  الذين شاركوا يف 
بالبرية، باإلضافة إىل املشاركة يف ورشة عمل دعت إليها مديرية زراعة بيت حلم حول 
إجنازات مديرية زراعة وبيطرة احملافظة،  وألقى فضيلته حماضرتني؛ عرهّف من خالل األوىل 
جمموعة من الطالب األجانب باإلسالم، بدعوة من مؤسسة السياحة البديلة يف احملافظة، 

واألخرى حول الصحة ملرضى السكري يف مؤسسة إبداع.
مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف مهرجان الوفاء لألرض واألسرى

   سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة – مفيت حمافظة سلفيت - 
يف مهرجان الوفاء لألرض واألسرى، الذي دعت إليه اللجنة الوطنية 

إلحياء يوم األسري يف احملافظة، كما شارك يف مراسم عقد صلح عشائري، حضره عدد كبري 
من الشخصيات الرمسية والشعبية، باإلضافة إىل مشاركته يف افتتاح معرض الكتاب، 

وافتتاح مكتبة الشرطة يف مديرية شرطة احملافظة.
مفيت حمافظة طوباس يشارك يف افتتاح فعاليات برنامج تعبوي ويف 

نشاطات أخرى

   طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر-مفيت حمافظة طوباس- 
يف حفل افتتاح البنامج التعبوي )نعم؛ حنن نستطيع(، والذي حضره 

العديد من األشبال والزهرات يف احملافظة، كما ألقى حماضرة بدعوة من التوجيه السياسي 
الوطين، بنيهّ فيها أن الرسول الكريم حممد، صلى اهلل عليه وسلم، ُأرسل للعاملني، وأنه، 
صلى اهلل عليه وسلم، أرسى قواعد الكرامة واحلرية لإلنسان، وحضر احملاضرة العديد 
شهداء  تأبني  مهرجان  يف  شارك  كما  وأفرادهما،  والشرطة  الوطين  األمن  ضباط  من 

حواجز املوت، واالحتفال املركزي بذكرى يوم األرض.
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الزواج( ويلقي حماضرات  مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة حول )الطالق قبل     

حمافظة  -مفيت  الرب  أبو  حممد  الشيخ  فضيلة  شارك  جنني:  أخرى   

جنني- يف الندوة اليت نظمتها جامعة القدس املفتوحة يف حمافظة جنني 

بعنوان )الطالق قبل الزواج(، كما شارك يف الندوة اليت نظمتها دائرة 

العالقات الدولية والعامة يف اجلامعة العربية األمريكية يف جنني حول التعامالت املالية 

يف البنوك اإلسالمية، مبينًا أن اإلسالم دين شامل جاء بأنظمة مرتابطة كالنظام االقتصادي 

واالجتماعي والسياسي، اليت تثبت األيام مدى احلاجة إليه لقيادة شؤون البشرية، مؤكدًا 

على أن األصل يف عمل البنوك اإلسالمية استبعاد الزيادات الربوية، وهذا ما مييزها 

عن عمل البنوك األخرى، كما ألقى حماضرة دينية يف مقر الشرطة اخلاصة، حتدث فيها 

عن الواجب وااللتزام واالنضباط وأخالقيات رجال األمن، ودورهم يف احملافظة على 

الوطن واملواطن.

   وألقى فضيلته حماضرة بعنوان)أخالقيات مهنة التعليم(، وذلك يف مقر مدرسة بنات 

عرابة األساسية، حتدث فيها عن أهمية العلم والتعليم.
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؟
ملحوظتان :

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

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد 97
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

السؤال األول:  مـــن ..... ؟
   أ. القائد الذي مل ُير ضاحكًا حني كانت القدس يف األسر ؟

   ب. صاحب سلسلة )نقد العقل العربي( ؟
   ج. النيب الكريم الذي لقيه النيب، صلى اهلل عليه وسلم، يف السماء الثالثة خالل معراجه ؟

   د. القائل : 
      1.  قد علم الوجد أجفاني السهاد فال    مير باجلفن غمض حني ذكراك ؟

      2. القائل: وأرض القدس يف حــرب ضروس    بها الـــــويالت ماثلة أمامي ؟
السؤال الثاني:  مـتى .... ؟

  أ. دخل اخلليفة عمر بن اخلطاب مدينة القدس ؟
  ب. أعلنت إسرائيل عن ضم القدس احملتلة رمسيًا إىل كيانها السياسي ؟

  ج.  اندلعت انتفاضة األقصى ؟
السؤال الثالث:  مـــــا ... ؟

  أ. سبب نزول قوله تعاىل: }َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن املُْْؤِمِننَي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما{ ؟
  ب. أركان عقد السلم ؟

  ج. جواب األعرابي للحجاج حني سأله عن أكله ونومه ؟
  د. االسم الذي خيص املتبين ويصح أن يعطيه للمتبنى عن طريق املواالة ؟

السؤال الرابع:  أيـــن ... ؟
  أ. هاجر النيب، صلى اهلل عليه وسلم، من مكة قبيل رحلة اإلسراء واملعراج ؟

  ب. عقد مؤمتر )زكاة دخول املوظفني واملهن احلرة( ؟
  ج. أقيمت دورة مشروع )حق املرأة يف املرياث( ؟

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 97 
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                            حممد شوكت محادة )دار وهدان(               رام اهلل                                              300 

                            حترير عبد اهلل سليم دراغمة                       طوباس                                             250 

                            جهاد مسعود مرعي مسعود                         طولكرم                                            200 

    السؤال األول:
   1. مل يصح الذبح عن واحد منهم. 

ًة، َوُبِعْثُت ِإىَل ُكلِّ َأمْحََر َوَأْسَوَد، َوُأِحلَّْت ِلَي اْلَغَناِئُم، َوملَْ حتَلَّ أَلَحٍد َقْبِلي،     2. قال رسول اهلل : )ُأْعِطيُت مَخًْسا ملَْ ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد َقْبِلي؛ َكاَن ُكلُّ َنيِبٍّ ُيْبَعُث ِإىَل َقْوِمِه َخاصَّ
َفاَعَة(. الُة َصلَّى َحْيُث َكاَن، َوُنِصْرُت ِبالرُّْعِب َبنْيَ َيَدْي َمِسرَيِة َشْهٍر، َوُأْعِطيُت الشَّ ا َرُجٍل َأْدَرَكْتُه الصَّ َوُجِعَلْت ِلَي اأَلْرُض َطيَِّبًة َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، َفَأميَُّ

   3. بيت حلم 
 8/ 3 .4   

   5. تريي جونز 
   6. حبيبة بنت رزق  

   7. الوسائد الصغرية )مجع نرقة( 
   8. السيد ياسر عثمان 

     السؤال الثاني:
   1. خباب بن األرت 
   2. بالل بن رباح 

   3. خدجية بنت خويلد 
     أ. سفيان الثوري 

     ب. الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
     ج. ابن دقيق العيد.

    السؤال الثالث:
   1. عام 2000م 

   2. 15 رمضان 1414هـ  املوافق 25 / 2 / 1994م .

الفائزون في مسابقة العدد 95

املرتبة                                        االسم                                                      العنوان                           قيمة اجلائزة بالشيكل

 األوىل

 الثانية

الثالثة

إجابة مسابقة العدد 95
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني جملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب 

بالكتابة،   جملتهم  يثروا  أن  العلماء  الفضيلة  وأصحاب  واملفكرين  األدباء  من  األقالم 
لالستفادة من عطائهم الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألباث 
والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة إىل مالحظاتهم السديدة، علمًا أن موضوعات اجمللة 
متنوعة، تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها، 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 البيد اإللكرتوني،  

أو باليد.
    2. أال يزيد املقال عن 4 صفحات حجم  A4، والبحث عن 8 - 10 صفحات.
    3. كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

    4. ختريج األحاديث من مظانها املعتبة، 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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